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متهيد

رضورة  يف  املتمثل  الهائل  التحدي  البرشية  املجتمعات  تواجه 
9 مليارات  عن  يزيد  ملا  العيش  كسب  وسبل  األغذية  توفري 

مبوازاة  والعرشين،  الحادي  القرن  منتصف  بحلول  نسمة 
والتدهور  املناخ  تغريرّ  عن  املرتتبة  املتناسبة  غري  اآلثار  معالجة 

التنمية  خطة  وتتيح  املوارد.  قاعدة  مستوى  عىل  البيئي 
املنبثقة  املستدامة  التنمية  وأهداف   2030 لعام  املستدامة 

نوعه  من  فريًدا  وتحوليًا  شامًل  نهًجا  هدفًا   17 وعددها  عنها 
عىل  والقدرة  االستدامة  قوامه  مسار  نحو  بالعامل  للنتقال 

أحد. إهامل  دون  من  الصمود 

املجموعة  لتحقيق  خاصة  بأهمية  والزراعة  األغذية  وتتسم 
العديد  أنرّ  علاًم  املستدامة،  التنمية  أهداف  من  الكاملة 
األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  مبارش  بشكل  يتصل  منها 

)حفظ   14 املستدامة  التنمية  هدف  سيام  وال  املائية، 
عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات 

األمم  ودعت  املستدامة(.  التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو 
االهتامم  بفعل   ،2017 يونيو/حزيران  شهر  يف  املتحدة 
معني  املستوى  رفيع  مؤمتر  عقد  إىل  والسيايس،  العام 

التنمية  هدف  تنفيذ  لدعم  نيويورك  يف  باملحيطات 
تعيني  تم  قصري،  بوقت  الحدث  هذا  وبعد   .14 املستدامة 
الخاص  املبعوث  منصب  يف  فيجي  من   Peter Thomson

وإطلق  باملحيطات  املعني  املتحدة  األمم  عام  ألمني 
ترمي  مبادرة  وهي  املحيطات،  بشأن  العمل  مجتمعات 

طوعي  التزام   1  400 من  أكرث  من  واالستفادة  تعقرّب  إىل 
باملحيطات. املعني  املؤمتر  يف  عنه  ومعلن  مسجل 

التنمية  أهداف  بتنفيذ  املتعلرّق  العاملي  الزخم  حدد  وقد 
عام  طبعة  صدور  منذ  الدويل  الخطاب  إطار  املستدامة 
األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  حالة  تقرير  من   2016

املقصد  إىل  خاص  بشكل  اإلشارة  وتجدر  العامل.  يف  املائية 
غري  للصيد  حد  وضع  يف  واملتمثل   14 للهدف  املحدد 

ويف   .2020 عام  بحلول  تنظيم  ودون  إبلغ  دون  القانوين 
التي  التدابري  بشأن  االتفاق  دخل   ،2016 يونيو/حزيران   5

إبلغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء  دولة  تتخذها 
يف  وتم  التنفيذ.  حيرّز  عليه،  والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون 

من  للستخدام  الجاهزة  األوىل  النسخة  إطلق   2017 عام 
وسفن  املربرّدة  النقل  وسفن  الصيد  لسفن  العاملي  السجل 
تعاونية  عاملية  مبادرة  وهي  العاملي(،  )السجل  التموين 
من  لها  املرخرّص  السفن  عن  البيانات  إلتاحة  وتدريجية 

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وكانت  الدولة.  سلطات 
التي  الطبيعية  األسامك  إىل  بالنسبة  املصيد  توثيق  لخطط 

يف  عليها  املوافقة  متت  قد  تجارية  ألغراض  اصطيادها  يجري 
بشأن  التوجيهية  الخطوط  ستكون  حني  يف   2017 يوليو/متوز 

من  الوقاية  عىل  املساعدة  أجل  من  الصيد  معدات  توسيم 
عنها  املستغنى  أو  املفقودة  أو  املهجورة  الصيد  معدات 
أعامل  جدول  عىل  معروضة  الضاررّة  وآثارها  آخر  بشكل 
والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابعة  األسامك  مصايد  لجنة 

التنفيذ  يشكل  أن  وينبغي   .2018 عام  يف  عليها  للموافقة 
امليناء  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  للتفاق  الناجح 
وردعه  تنظيم  ودون  إبلغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع 

التوجيهية  والخطوط  العاملي،  والسجل  عليه،  والقضاء 
القانوين  غري  الصيد  مكافحة  يف  ل  تحورّ نقطة  تلك  الطوعية 

األجل  الطويل  الصون  ويف  تنظيم  ودون  إبلغ  دون 
الحية. البحرية  للموارد  املستدام  واالستخدام 

املتحدة  األمم  التفاقية  باريس  اتفاق  بدوره  وأصبح 
 4 يف  التنفيذ  حيرّز  دخل  الذي  املناخ  تغريرّ  بشأن  اإلطارية 

الخطاب  يف  الدوام  عىل  حارًضا   ،2016 الثاين  نوفمرب/ترشين 
إىل  يسعى  الذي  االتفاق  وهذا  املحيطات.  بشأن  الدويل 

درجتني  دون  ما  إىل  العاملية  الحرارة  درجة  ارتفاع  من  الحد 
الصناعية،  للحقبة  السابقة  الفرتة  مستويات  فوق  مئويتني 

الغذايئ  األمن  عىل  للحفاظ  األساسية  باألولوية  يقررّ 
يف  مشاركة  بصفتها  املنظمة،  وإنرّ  الجوع.  عىل  والقضاء 

التفاقية  التابع  باملحيطات  الخاص  العمل  برنامج  قيادة 
املشرتك  كورونيفيا  لعمل  ودعاًم  اإلطارية،  املتحدة  األمم 

والعرشين  الثالث  املؤمتر  خلل  أطلق  الذي  الزراعة  بشأن 
بالدور  الدرجات  أقىص  إىل  تقررّ  االتفاقية،  يف  لألطراف 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  تؤديه  الذي  األسايس 
تغريرّ  سياق  يف  والتغذية  الغذايئ  األمن  تحقيق  أجل  من 

النامي. العامل  بلدان  يف  سيام  ال  املناخ، 
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األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  حالة  تقرير  ويسلرّط 
الحاسمة  األهمية  عىل  الضوء   2018 لعام  العامل  يف  املائية 

األغذية  إىل  بالنسبة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد 
يجاهد  الذين  األشخاص  من  للمليني  والعاملة  والتغذية 
عيش  كسب  سبل  عىل  الحفاظ  سبيل  يف  منهم  كبري  عدد 

خلل  األسامك  من  اإلجاميل  اإلنتاج  بلغ  وقد  معقولة. 
مليون   171 بحدود  اإلطلق  عىل  له  حد  أقىص   2016 سنة 

البرشي  للستهلك  مخصًصا  منها  املائة  يف   88 كان   ، طنرّ
مصايد  إنتاج  يف  النسبي  االستقرار  بفضل  وذلك  املبارش، 
تربية  منو  واستمرار  الهدر  من  والحد  الطبيعية  األسامك 

قيايس  استهلك  إىل  اإلنتاج  هذا  وأفىض  املائية.  األحياء 
النمو  وكان   .2016 عام  يف  كلغ   20.3 قدره  الواحد  للفرد 

ضعف   1961 سنة  منذ  األسامك  الستهلك  السنوي  العاملي 
األسامك  مصايد  قطاع  أهميرّة  عىل  داللة  يف  السكاين،  النمو 

من  خاٍل  عامل  بناء  يف  املتمثرّل  املنظمة  هدف  لتحقيق 
السنوي  النمو  تراجع  مقابل  ويف  التغذية.  وسوء  الجوع 

يزال  ال  األخرية،  السنوات  خلل  املائية  األحياء  لرتبية 
أفريقيا  يف  خاصة  البلدان،  بعض  يف  ملحوظ  منو  ل  يسجرّ
االقتصادي  النمو  يف  القطاع  هذا  مساهمة  وإنرّ  وآسيا. 

واألسعار  القوي  الطلب  وزاد  اتساع.  عىل  الفقر  ومكافحة 
لتصل   2017 عام  يف  األسامك  صادرات  قيمة  من  املرتفعة 
املائة  يف   54 نسبة  وكانت  أمرييك  دوالر  مليون   152 إىل 

النامية.  البلدان  من  منها 

يواجه  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ولكنرّ 
املئوية  النسبة  من  الحد  إىل  الحاجة  تشمل  تحديات 

مستويات  فوق  اصطيادها  يتم  التي  السمكية  لألرصدة 
حاليًا  تبلغ  والتي  البيولوجية  الناحية  من  مستدامة 

رفع  يف  النجاح  عىل  الحرص  إىل  والحاجة  املائة؛  يف   33.1
الحيوانية؛  واألمراض  البيولوجي  باألمن  املتصلة  التحديات 
ودقيقة  كاملة  وطنية  إحصاءات  عىل  الحفاظ  إىل  والحاجة 
هذه  أفضت  وقد  وتنفيذها.  السياسات  وضع  عملية  لدعم 

األزرق  النمو  مبادرة  إطلق  إىل  التحديات  من  وغريها 
ومتكامًل  مبتكًرا  نهًجا  متثرّل  التي  والزراعة  األغذية  ملنظمة 

أجل  من  املائية  املوارد  إدارة  إزاء  القطاعات  ومتعدد 

عن  املنبثقة  اإليكولوجي  النظام  وخدمات  سلع  تعظيم 
الرطبة  واألرايض  الداخلية  واملياه  املحيطات  استخدام 

نفسه.  الوقت  يف  واالقتصادية  االجتامعية  املنافع  وتوفري 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  حالة  تقرير  ويعدرّ 
فنية  نظرة  يوفرّر  الذي  نوعه  من  الوحيد  املطبوع  العامل  يف 

االعرتاف  يزداد  قطاع  بشأن  الوقائع  إىل  مستندة  ومعلومات 
عن  اإلفادة  إىل  وباإلضافة  املجتمعات.  لنجاح  بأهميته 

األسامك  مصايد  يف  امللحظة  الرئيسية  واألمناط  االتجاهات 
الحالية  الطبعة  تستكشف  العاملية،  املائية  األحياء  وتربية 

كرشط  فيها  النظر  ينبغي  التي  واملرتقبة  الجديدة  املجاالت 
يف  مبا  املستقبل،  يف  مستدام  نحو  عىل  املائية  املوارد  إلدارة 
األسامك  ملصايد  اإلقليمية  األجهزة  خلل  من  التعاون  ذلك 

السجلت  سلسلة  تكنولوجيا  غرار  عىل  املحرز  والتقدم 
للفقر  الجوهرية  األسباب  إىل  التطرق  عىل  حرًصا  املغلقة، 
مبوازاة  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  لدى  والجوع 

أحد. فيه  يُهمل  ال  عدالة  أكرث  مجتمع  بناء 

عىل  املتاحة  السابقة  الطبعات  عىل  االطلع  تم  وقد 
هذه  ترتك  أن  وأمتنى   . يوميًا مررّة   1  500 من  أكرث  اإلنرتنت 
مساهمة  تشكرّل  وأن  نفسه  والنوعي  الكمي  األثر  الطبعة 

تساعد عىل مواجهة تحديات القرن الحادي والعرشين. قيرّمة 

 جوزيه غرازيانو دا سيلفا
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
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املنهجية

 2017 الثاين  يناير/كانون  يف  بدأت  عملية  نتيجة  هو   2018 لعام  العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  حالة  تقرير  إن 
األغذية  منظمة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  يف  موظفني  من  مؤلفة  تحرير  هيئة  وعقدت  شهًرا.   18 ودامت 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  وموارد  سياسات  شعبة  مدير  برئاسة  املنظمة،  يف  االتصاالت  مكتب  عن  وممثل  والزراعة 
فيه. املحرز  التقدم  واستعراض  مصطلحاته  وصقل  وهيكله  التقرير  محتوى  لتخطيط  منتظمة  فرتات  عىل  اجتامعات 

 2 الجزء  فسريكرّز  التعديلت:  بعض  إدخال  مع  أجزائه  معظم  يف  السابقة  الطبعات  شاكلة  عىل  التقرير  لهيكل  التخطيط  وتم 
البارزة  )»امللمح   3 الجزء  تسمية  وسيعاد  رئيسية؛  مواضيعية  مجاالت  يف  ومكانتها  املنظمة  عمل  عىل  سابًقا(  مختارة«  )»قضايا 

فحسب،  املستقبلية(  )اآلفاق  التوقعات   4 الجزء  يعالج  ولن  رشاكة؛  إطار  يف  الجاري  العمل  عىل  للرتكيز  سابًقا(  خاصة«  لدراسات 
املاضية. السنوات  يف  املتبعة  واملراحل  الشكل   1 الجزء  يف  العاملي  االستعراض  وسيتبع  أيًضا.  الناشئة  القضايا  بل 

واملساهمني  امللمئة  املواضيع  تحديد  إىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  يف  املوظفون  دعي   ،2017 أبريل/نيسان  ويف 
جميع  شارك  املطاف،  نهاية  ويف  بتنقيحها.  وقامت  العريضة  الخطوط  التحرير  هيئة  ووضعت  و4  و3   2 األجزاء  يف  املناسبني 
االستعراض.  إىل  وصوالً  التخطيط  مرحلة  من  العملية  يف  امليدانية،  املكاتب  أو  املنظمة  مقررّ  من  أكانوا  اإلدارة،  يف  املسؤولني 

والعديد  منهم(  الكثريين  إىل  بالنسبة  عديدة  أقسام  )يف  والزراعة  األغذية  منظمة  من  مؤلًفا   75 حوايل  التقرير  إعداد  يف  وساهم 
وتقدير«(. »شكر  قسم  )أنظر  املنظمة  خارج  من  املؤلفني  من 

إىل  باالستناد  مراجعته  وجرت  الرئيسيني  املؤلفني  جميع  من  مبساهمة   4 إىل   2 األجزاء  عن  ملخرّص  إعداد  تم   ،2017 صيف  ويف 
ونائب  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  بإدارة  اإلدارية  الهيئة  عىل  املوجزة  الوثيقة  وعرضت  التحرير.  هيئة  تعليقات 

الذي  املخطط  الوثيقة  هذه  وشكرّلت   .2017 سبتمرب/أيلول  مطلع  يف  عليها  للموافقة  الطبيعية  واملوارد  املناخ  لشؤون  العام  املدير 
التقرير. لصياغة  املؤلفون  به  اسرتشد 

يف  وإرسالها  والفني،  اللغوي  محتواها  وتحرير   ،2017 األول  وديسمرب/كانون  سبتمرب/أيلول  بني   4 إىل   2 األجزاء  صياغة  ومتت 
يف  خارجيني  خرباء  ثلثة  ليستعرضها  املنظمة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  يف  املسؤولني  إىل  الثاين  يناير/كانون 

التحرير.  وهيئة  األسواق،  إىل  والوصول  والتجارة  املائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسامك  مصايد  مجاالت 

ومترّت  للمنظمة.  الرسمية  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إحصاءات  عىل   1 الجزء  يف  الوارد  العاملي  االستعراض  ويستند 
نظرة  )أنظر  البيانات  تنظم  حيث  موضوعية  بيانات  قواعد  لعدة  السنوي  اإلقفال  بعد   2018 مارس/آذار  يف  الجزء  هذا  صياغة 

ذلك  يف  مبا  املتاحة،  املعلومات  أفضل  لضامن  وضعت  آلليات  نتيجة  البيانات  هذه  وتعد  التفاصيل(.  من  للمزيد   1 الجزء  يف  عامة 
والتحقق  ومراجعتها  ومترّسق  متأن  وبشكل  الدولية  للمعايري  وفقا  املعلومات  وتقديم  جمع  عىل  البلدان  قدرات  لتقوية  الدعم 

أخرى  مصادر  من  املتاحة  البيانات  أفضل  إىل  استناًدا  تقديرات  تعدرّ  أن  للمنظمة  ميكن  الوطنية،  التقارير  غياب  ويف  تها.  صحرّ من 
دة.  املوحرّ املنهجيات  خلل  من  أو 

وُعرضت  تعليقاتها،  عىل  الحصول  أجل  من  للمنظمة  التابعة  األخرى  اإلقليمية  واملكاتب  اإلدارات  إىل  املسودة  وأرسلت 
األغذية  ملنظمة  العام  املدير  ومكتب  الطبيعية  واملوارد  املناخ  لشؤون  العام  املدير  نائب  مكتب  عىل  النهائية  النسخة 

عليها. للموافقة  والزراعة 
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شكر وتقدير

تم إعداد تقرير حالة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل لعام 2018 تحت اإلرشاف العام من قبلManuel Barange وهيئة 
تحرير بقيادته وعضوية كل من Jacqueline Alder وUwe Barg وSimon Funge-Smith وPiero Mannini وMarc Taconet و

.Julian Plummer

يذكر خلف ذلك( هم: ما مل  باملنظمة،  )املرتبطون جميًعا  الرئيسيون  واملؤلفون 

الجزء األول
Simon Funge-Smithو Luca Garibaldi :إنتاج املصايد الطبيعية

Junning Caiاملؤلف الرئييس( و( Xiaowei Zhou :اإلنتاج من تربية األحياء املائية
Jennifer Gee :صيادو األسماك ومستزرعو األسماك؛ األسطول

 Simon Funge-Smithو Pedro Barrosو Tarûb Bahriاملؤلف الرئييس( و( Yimin Ye :حالة موارد مصايد األسماك 
Marcelo Vasconcellosو Merete Tandstadو Hassan Moustahfidو Jeremy Mendoza-Hillو Nicolas L. Gutierrezو

Stefania Vannuccini االستخدام والتجهيز: 
Felix Dentاملؤلفة الرئيسية( و( Stefania Vannuccini التجارة: 

Gabriella Laurentiو Felix Dentاملؤلفة الرئيسية( و( Stefania Vannuccini :االستهالك
 Kimو Nicole Franzو Matthew Camilleriو Pedro Barrosو Uwe Bargاملؤلفة الرئيسية( و( Rebecca Metzner :احلوكمة

 Elianaو Mariaeleonora D’Andreaو Lori Curtis مع إسهامات كل من Piero Manniniو Simon Funge-Smithو Friedman
Melba Reantasoو Mathias Halwartو Haberkon

الثاين الجزء 
 William Emersonو Kim Friedmanو Joseph Cantanzanoاملؤلف الرئييس( و( Uwe Barg :أهداف التنمية املستدامة 

 Marcio Castro de Souzaو Malcolm Beveridge مع إسهامات من كل من Yimin Yeو Nicolas L. Gutierrezو 
Marc Taconetو Matthias Halwartو Nicole Franzو

 Alejandro Anganuzziاملؤلف الرئييس( و( Marc Taconet قة مبصايد األسماك الطبيعية:   حتسني البيانات املتعلرّ
Stefania Vannucciniو Nicolas L. Guttierez مع إسهامات من كل من Yimin Yeو Cristina Ribeiroو Luca Garibaldiو
 Eliana Haberkonو Lori Curtisاملؤلف الرئييس( و( Matthew Camilleri :الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 

 Lorenzo Coppolaو Giuliano Carraraو Josè Acuña مع إسهامات من كل من Nianjun Shenو Alicia Mosteiroو 
Joseph Zelasneyو Piero Manniniو

 Lenaو Jessica Sandersو Matthias Halwartو Vera Agostiniاملؤلفة الرئيسية( و( Kim Friedman :التنوع البيولوجي
Jokim Kitoleleiو Malcolm Beveridgeو Devin Bartley مع إسهامات من كل من Xiaowei Zhouو Westlund

Josè Aguilar- مع مساهمة من كل من Devin Bartleyاملؤلف الرئييس( و( Simon Funge-Smith :ة مصايد األسماك الداخليرّ
Florence Poulainو Felix Marttinو Gerd Marmullaو John Valbo-Jørgensenو Nicole Franzو Manjarrez
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األمن الغذائي والتغذية البشرية: Malcolm Beveridge )املؤلف الرئييس( وNeil Andrew )املركز الوطني األسرتايل ملوارد 
 Elizabethو Simon Funge-Smithو Ruth Charondierreو Junning Caiاملحيطات وأمنها يف جامعة ولونغونغ، أسرتاليا( و
 Jogeirو Marc Taconetو Jessica Sandersو Alessandro Romeoو Doris Rittenschoberو Helga Josupeitو Graham

Stefania Vannucciniو Toppe
 Gabriella Bianchiو Tarûb Bahriو Josè Aguilar Manjarezاملؤلف الرئييس( و( Pedro Barros :نهج النظام اإليكولوجي

 Simon Funge-Smith مع إسهامات من كل من Hiromoto Watanabeو Merete Tandstadمعهد البحوث البحرية، الرنويج( و( 
Marcelo Vasconcellosو Hassan Moustahfidو Nicolas L. Gutierrezو

الثالث الجزء 
 Antonو Cassandra De Youngو Cécile Brugèreو Tarûb Bahriاملؤلف الرئييس( و( Manuel Barange :تغري املناخ

 Hassan Moustahfidو Alessandro Lovatelliو Daniela C. Kalikoskiو Simon Funge-Smithو Ellenbroek 
Florence Poulainو

Nicole Franz )املؤلفة الرئيسية( وXavier Basurto )جامعة ديوك،  مصايد األسماك صغرية النطاق وتربية األحياء املائية: 
الواليات املتحدة األمريكية( وMalcolm Beveridge وLionel Dabbadie وCassandra De Young وAnton Ellenbroek و

Aureliano Gentile وAlessandro Lovatelli وMelba Reantaso وSusana Siar وKiran Viparthi وJohn Virdin )جامعة 
Lena Westlundو Hiromoto Watanabeديوك، الواليات املتحدة األمريكية( و

Josè Aguilar-املؤلف الرئييس( و( Malcolm Beveridge :حتقيق اإلمكانات اليت تنطوي عليها تربية األحياء املائية
Melba Reantasoو Florence Poulainو Manjarrez

 Marcio Castro de Souzaاملؤلف الرئييس( و( John Ryder :التجارة الدولية وسالسل القيمة املستدامة ومحاية املستهلك 
Nianjun Shenو Aureliano Gentileو Esther Garrido-Gamarroو Yvette Diei-Ouadiو

Joanna Tooleو Pingguo Heو Esther Garrido Gamarroو Uwe Bargاملؤلف الرئييس( و( Tarûb Bahri :تلورّث احمليطات
 Alejandro Floresو Yvette Diei-Ouadiو Mariaeleonora D’Andreaاملؤلف الرئييس( و( Uwe Barg :القضايا االجتماعية 

 Susana Siarو Florence Poulainو Felix Marttinو Daniela C. Kalikoskiو Jennifer Geeو Nicole Franzو 
Sisay Yeshanewو Margaret Vidarو

الرابع الجزء 
Malcolm و Uwe Barg و José Aguilar-Manjarrez املؤلفة الرئيسية( و( Jacqueline Alder :النمو األزرق

Amber Himes- و Simon Funge-Smith وKim Friedman وJosé Estors Carballo و Joseph Catanzano و Beveridge
.John Ryderو Hassan Moustahfid و Jokim Kitolelei و Cornell

Piero Manniniو Eliana Haberkonاملؤلف الرئييس( و( Pedro Barros :التعاون اإلقليمي من أجل حتقيق التنمية املستدامة
 Eliana Haberkonاملؤلف الرئييس( و( Piero Mannini :اهليئات اإلقليمية ملصايد األسماك يف تنمية تربية األحياء املائية 

Malcolm Beveridgeو Josè Aguilar Manjarrez مع إسهامات من كل من Fabio Massaو
 Kiran Viparthiو Marc Taconetو Anton Ellenbroekاملؤلفة الرئيسية( و( Jacqueline Alder :ة  التكنولوجيات املغريرّ

.Jiaxi Wangو
Junning Caiاملؤلفة الرئيسية( و( Stefania Vannuccini التوقعات: 

شكر وتقدير
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األسامك  ومصايد  املائية  األحياء  تربية  مجال  يف  خرباء  ثلثة  أجراه  الذي  الخارجي  االستعراض  من  أيًضا  املطبوع  واستفاد 
وخبريان  املتحدة،  اململكة  يف  ستريلينغ  جامعة  من   David Little وهم:  األسواق،  إىل  والوصول  األسامك  وتجارة  الطبيعية 
استعراض  وجرى  قدموها.  التي  الكربى  مساهامتهم  عىل  مشكورون  والخرباء  اسمهام.  عن  اإلفصاح  عدم  يف  يرغبان  آخران 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  حالة  تقرير  تحرير  وهيئة   Manuel Barange و  Vera Agostini جانب  من  داخليًا  التقرير 
يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  خارج  من  أخرى  فنية  شعب  يف  زملء  جانب  من  وكذلك  العامل،  يف  املائية 

والزراعة. األغذية  منظمة 

برمجة  دائرة  مت  وقدَّ  .Marc Taconet إرشاف  تحت  وذلك  اإلنتاج،  ومنسق  اللغوي  املحرر  دور   Andrea Perlis وأدت 
والطباعة. الرتجمة  خدمات  املراسم  وشؤون  واملجلس  املؤمتر  لُشعبة  التابعة  والتوثيق  االجتامعات 

وتخطيط  التصميم  مجايل  يف  وخدمات  التحريري  الدعم  املنظمة  يف  االتصاالت  مكتب  يف  بالنرش  املعنية  املجموعة  وقدمت 
ت. السِّ الرسمية  اللغات  بجميع  الطبعات  إنتاج  تنسيق  وكذلك  الخارجي،  الشكل 
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اجلزء األول
االستعراض العاملي



اجلزء األول

االستعراض العاملي

نظرة عامة
 )2030 عام  )خطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  توفر 

أحد  يرتك  ال  اكرث سالما حيث  بالعدل،  يتّسم  عامل  قوامها  رؤية 
لتنظيم  أهدافاً   2030 عام  خطة  وتضع  الركب.  عن  يتخلف 
تحقيق  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  ومساهمة 

الطبيعية  للموارد  القطاع  والستخدام  والتغذية،  الغذايئ  األمن 
املستويات  عىل  املستدامة  التنمية  تحقيق  تضمن  بطريقة 
السلوك  مدونة  سياق  يف  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية 

والزراعة  األغذية  منظمة  عن  الصادرة  الرشيد  الصيد  بشأن 
التحديات  أحد  ويتمثّل   .)1995 والزراعة،  األغذية  )منظمة 
يف  القامئة  الفجوة  يف   2030 عام  خطة  تنفيذ  أمام  الرئيسية 

نتجت  والتي  والنامية  املتقدمة  البلدان  بني  االستدامة  مجال 
بقدرات  املصحوبة  االقتصادي  الرتابط  أوجه  تزايد  عن  جزئياً 

إىل  وسعيًا  النامية.  البلدان  يف  املحدودة  والحوكمة  اإلدارة 
استعادة  هدف  بلوغ  نحو  تقدم  وإحراز  التباين  هذا  تبديد 
يف  املحدد  املفرط  الصيد  من  تعاين  التي  السمكية  األرصدة 
البلدان  دعم  الدويل  املجتمع  عىل  يتعنّي   ،2030 عام  خطة 

األسامك  مصايد  مجال  يف  إمكاناتها  كامل  لتحقق  النامية 
املائية. األحياء  وتربية 

وبلغ اإلنتاج العاملي من األسامك1 ذروته عند حوايل 
املائية  األحياء  تربية  2016، حيث مثّلت  171 مليون طن عام 
47 يف املائة من املجموع و53 يف املائة منه إذا ما استُبعدت 

االقتصار عىل املساحيق  الغذائية )مبا يف ذلك  االستخدامات غري 
إلنتاج  األوىل  املبيعات  قيمة  وقُّدر مجموع  السمكية(.  والزيوت 
مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف عام 2016 بحوايل 362 

مليار دوالر أمرييك، منها 232 مليار دوالر أمرييك من إنتاج 
النسبي إلنتاج مصايد  االستقرار  املائية. ويف ظل  األحياء  تربية 

تربية  كانت  املايض،  القرن  مثانينات  أواخر  منذ  الطبيعية  األسامك 
إمدادات  امللفت يف  النمو  استمرار  املائية مسؤولة عن  األحياء 

1   ما مل ُيذكر خالف ذلك، يشري مصطلح »األسماك« يف هذا املطبوع 
إىل األسماك والقشريات والرخويات واحليوانات املائية األخرى وتستبعد منه 

الثدييات املائية والزواحف واألعشاب البحرية والنباتات املائية األخرى.

1(. وبني عامي  )الشكل  البرشي  األسامك املخصصة لالستهالك 
السنوية املتوسطة يف االستهالك  الزيادة  1961 و2016، تجاوزت 
السكاين  النمو  املائة( معدل  الغذائية2 )3.2 يف  العاملي لألسامك 

2( وتخطت زيادة استهالك اللحوم  )1.6 يف املائة( )الشكل 
املائة(. ومن  الحيوانات األرضية مجتمعًة )2.8 يف  من جميع 
الغذائية  استهالك األسامك  ازداد  الواحد،  الفرد  حيث نصيب 

من 9.0 كلغ عام 1961 إىل 20.2 كلغ عام 2015، وذلك مبعدل 
التقديرات  املائة تقريباً سنويًا. وتشري  1.5 يف  وسطي قدره 

األولية لعامي 2016 و2017 إىل استمرار النمو إىل حوايل 20.3 
بزيادة  التوايل. ومل يكن منو االستهالك مدفوعاً  و20.5 كلغ عىل 

انخفاض معدل  بعوامل أخرى مثل  أيضاً  اإلنتاج فحسب، بل 
الهدر. ويف عام 2015، مثّلت األسامك حوايل 17 يف املائة من 
عىل  عالوة  العامل.  سكان  يستهلكها  التي  الحيوانية  الربوتينات 

3.2 مليار نسمة نسبة قدرها  ذلك، وفّرت األسامك لحوايل 
الواحد من  الفرد  املائة تقريباً من متوسط متحصل  20 يف 

النامية  البلدان  استهالك سكان  أن  ومع  الحيوانية.  الربوتينات 
السمكية يف  الربوتينات  فإن حصة  نسبياً،  متدن  لألسامك 

البلدان  الغذائية يف  الغذائية أكرب من حصتها يف األمناط  أمناطهم 
أعىل  استهالك األسامك  الفرد من  املتقدمة. ويبلغ نصيب 

50 كلغ، يف العديد من الدول النامية  مستوياته، أي أكرث من 
الجزرية الصغرية، ال سيام يف أوسيانيا، يف حني أنه يبلغ أدىن 

الوسطى وبعض  2 كلغ، يف آسيا  مستوياته، أي أكرث بقليل من 
الساحلية. غري  البلدان 

وبلغ اإلنتاج العاملي من مصايد األسامك الطبيعية 90.9 مليون طن 
يف عام 2016، مسجالً تراجعاً طفيفاً مقارنة بالعامني السابقني 

)الجدول 1(.3 ووفّرت مصايد األسامك يف املياه البحرية والداخلية 
87.2 و12.8 يف املائة عىل التوايل من املجموع العاملي.

2   يشري مصطلح »األسماك الغذائية« إىل األسماك اخملصصة لالستهالك 
البشري، وبالتايل تستبعد منه األسماك اخملصصة الستخدامات غري غذائية. 

ويشري مصطلح »االستهالك« إىل االستهالك الظاهر أي إىل متوسط األغذية 
املتاحة لالستهالك الذي، لعدة أسباب )مثل النفايات على املستوى املنزيل(، ال 

يتساوى مع متوسط املتناول الغذائي.
3   إن األرقام الواردة يف جداول هذا املطبوع قد ال تساوي اجملموع بسبب 

تدويرها.

 »
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اجلدول 1
إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية واستخدامها على املستوى العاملي )مليون طن(أ

201120122013201420152016الفئة

اإلنتاج
املصايد الطبيعية

10.711.211.211.311.411.6املياه الداخلية

81.578.479.479.981.279.3املياه البحرية

92.289.590.691.292.790.9جمموع املصايد الطبيعية

تربية األحياء املائية

38.642.044.846.948.651.4املياه الداخلية

23.224.425.426.827.528.7املياه البحرية

61.866.470.273.776.180.0جمموع تربية األحياء املائية

154.0156.0160.7164.9168.7170.9اجملموع العاملي من مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

االستخدامب
130.0136.4140.1144.8148.4151.2االستهالك البشري

24.019.620.620.020.319.7االستخدامات غري الغذائية
7.07.17.27.37.37.4السكان )باملليارات(ج

18.519.219.519.920.220.3االستهالك الظاهر للفرد الواحد )كلغ(

أ     يستبعد منه الثدييات املائية والتماسيح واألليغاتور والكيمان واألعشاب البحرية والنباتات املائية األخرى.

ب  إن البيانات بشأن االستخدام للفرتة 2016−2014 هي عبارة عن تقديرات مؤقتة.

ج   مصدر األرقام املتعّلقة بالسكان: األمم املتحدة، 2015هـ.

عام  يف  طن  مليون   79.3 العاملي  البحري  املصيد  مجموع  وبلغ 
من  تقريباً  طن  مليوين  قدره  تراجًعا  بالتايل  مسجالً   ،2016

بريو  األنشوفة يف  2015. ومثّل مصيد  عام  مليون طن   81.2
بدرجة  متفاوتاً  ولو  األحيان  غالب  يف  مهامً  يعد  الذي  وشييل، 

طن  مليون   1.1 املناخية،  النينيو  ظاهرة  آثار  بسبب  كبرية 
رئيسية  بلدان  يف  أيضاً  املصيد  انخفض  وقد  الرتاجع،  هذا  من 

 2015 وأنواع أخرى، ال سيام رأسيات األرجل، بني عامي 
تتصّدر  التي  الصني  يف  البحري  املصيد  مجموع  وكان  و2016. 

من  ولكن   2016 عام  يف  مستقراً  العامل،  يف  املنتجني  قامئة 
املصيد  من  التدريجي  الحد  سياسة  اعتامد  يؤدي  أن  املتوقع 

 2020−2016 للفرتة  عرشة  الثالثة  الوطنية  الخمسية  الخطة  يف 
القادمة. السنوات  يف  ملحوظ  تراجع  إىل 

وكام يف عام 2014، تخطى بلوق أالسكا سمك األنشوفة ليحتل 
املرتبة األوىل بني األنواع يف عام 2016 الذي سّجل املصيد األكرب 

منذ عام 1998. ولكّن البيانات األولية لعام 2017 أظهرت انتعاشاً 
ملحوظاً يف مصيد األنشوفة. واحتلّت التونة الوثابة املرتبة الثالثة 

للعام السابع عىل التوايل. واستقر مصيد أسامك التونة واألنواع 
الشبيهة بالتونة مجتمعًة عند حوايل 7.5 مليون طن بعد أن بلغ 

أعىل مستوياته عىل اإلطالق يف عام 2014. وبعد خمس سنوات من 
النمو املتواصل الذي بدأ يف عام 2010، استقر مصيد رأسيات األرجل 
يف عام 2015 ولكنه انخفض يف عام 2016 عندما سّجل مصيد أنواع 

الحبار الرئيسية الثالثة تراجعاً مبقدار 1.2 مليون طن. وبدأ إنتاج 
املصايد الطبيعية من مجموعات أخرى من الرخويات باالنخفاض 

يف وقت أبكر− املحار يف بداية مثانينات القرن املايض، والبطلينوس 
يف أواخر الثامنينات، وبلح البحر يف بداية التسعينيات، واإلسقلوب 
منذ عام 2012. ويف املقابل، سّجل مصيد مجموعات األنواع القيّمة 

ذات اإلنتاج الكبري، مثل جراد البحر وبطن القدميات ورسطان البحر 
والربيان، مستوى قياسيًا جديًدا يف عام 2016.

إنتاجاً  الصيد  مناطق  أكرث  الهادئ  املحيط  غرب  شامل  ويبقى 
عام  مليون طن يف   22.4 فيها  املصيد  بلغ  اإلطالق، حيث  عىل 
2015 و7.7 يف املائة أعىل  2016، أي أكرث بقليل منه يف عام 

وقد شهدت   .2014−2005 الفرتة  املسّجل يف  املتوسط  من 
عىل  نزولية  اتجاهات  املناخ  املعتدلة  األخرى  املناطق  جميع 

حيث  الهادي  املحيط  شامل رشق  باستثناء  عديدة  سنوات  مدى 
 2014−2005 للفرتة  املتوسط  أعىل من   2016 عام  املصيد  كان 

وقّد  أالسكا،  بلوق  من  الكبرية  املصيد  كميات  بفضل  وذلك 

 »
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الرتاجع  ويعزى  الهادئ.  املحيط  شامل  ونازيل  الهادئ،  املحيط 
وجنوب  األطليس  املحيط  غرب  جنوب  يف  املصيد  يف  الحديث 

الصيد يف  متارس  التي  الدول  قيام  إىل  الهادئ  املحيط  غرب 
باملناطق  ومقارنة  كبري.  بشكل  املصيد  من  بالحد  البعيدة  املياه 

بالتباين  تتميّز  التي  الصاعد  املجرى  ومناطق  املناخ  املعتدلة 
اتجاهاً  االستوائية  املناطق  شهدت  املصيد،  يف  الكبري  السنوي 

أنواع  مصيد  ازدياد  يتواصل  إذ  اإلنتاج  يف  متواصالً  صعودياً 
والصغرية. التونة(  سيام  )ال  الكبرية  املحيطية  األسامك 

الداخلية  املياه  يف  الطبيعية  األسامك  مصايد  إنتاج  وبلغ 
12.8 يف املائة  ميثّل  ما   ،2016 عام  مليون طن يف   11.6 العاملية 

وسّجل  والداخلية.  البحرية  املياه  يف  املصيد  مجموع  من 
بنسبة  زيادة   2016 لعام  الداخلية  املياه  من  العاملي  املصيد 

املائة  يف   10.5 وبنسبة  السابق  بالعام  مقارنة  املائة  يف   2.0
ولكن   ،2014−2005 الفرتة  يف  املسّجل  باملتوسط  مقارنة 

تعزى  أن  ميكن  الزيادة  ألن  مضللة  تكون  قد  النتيجة  هذه 
القطري.  املستوى  عىل  وتقييمها  البيانات  جمع  تحّسن  إىل 

املياه  املصيد يف  املائة من  80 يف  حوايل  بلداً  وأنتج ستة عرش 
يشكل  حيث  آسيا  يف  البلدان  هذه  معظم  ويقع  الداخلية، 
إىل  بالنسبة  لألغذية  أساسياً  مصدراً  الداخلية  املياه  مصيد 

الداخلية  املياه  مصيد  ويعّد  املحلية.  املجتمعات  من  العديد 
أفريقيا  يف  البلدان  من  العديد  يف  لألغذية  مهامً  مصدراً  أيضاً 
الداخلية. املياه  يف  العاملي  املصيد  من  املائة  يف   25 متثّل  التي 

ويتواصل منو تربية األحياء املائية بوترية أرسع من قطاعات إنتاج 
األغذية الرئيسية األخرى مع أنها مل تعد تتمتّع مبعدالت النمو 
السنوي املرتفعة التي كانت تسّجلها يف مثانينات وتسعينيات 

القرن املايض )11.3 و10.0 يف املائة، باستبعاد النباتات املائية(. 
وانخفض متوسط النمو السنوي إىل 5.8 يف املائة يف الفرتة 

2000−2016 رغم استمرار تسجيل منو برقمني يف عدد صغري من 
البلدان املنفردة، ال سيام يف أفريقيا بني عامي 2006 و2010.

املائية  األحياء  تربية  من  العاملي  اإلنتاج  2016، شمل  عام  ويف 
مليون طن من  و30.1  الغذائية،  األسامك  مليون طن من   80.0

الغذائية.  غري  املنتجات  من  طن   37 و900  املائية،  النباتات 
54.1 مليون طن  املستزرعة  الغذائية  األسامك  إنتاج  وشمل 

الرخويات،  من  طن  مليون  و17.1  الزعنفيات،  من 
938 طن من  القرشيات، و500  و7.9 مليون  طن من 

تعد  التي  الصني  إنتاج  تخطى  وقد  األخرى.  املائية  الحيوانات 
إنتاج   ،2016 عام  يف  املستزرعة  الغذائية  لألسامك  األكرب  املنتج 

الهند  وكانت   .1991 عام  منذ  سنة  كل  مجتمعًة  العامل  بلدان 
البلدان  والرنويج  ومرص  وبنغالديش  نام  وفييت  وأندونيسيا 

النباتات  شملت  كام   .2016 عام  يف  األخرى  الرئيسية  املنتجة 
وكمية  خاصة  بصورة  البحرية  األعشاب  املستزرعة  املائية 

البلدين  والهند  الصني  وكانت  املجهرية.  الطحالب  من  أصغر 
.2016 عام  يف  املائية  للنباتات  الرئيسيني  املنتجني 

وقد منا استزراع أنواع الحيوانات املائية املغذاة عىل العلف بوترية 
أرسع من استزراع األنواع غري املغذاة عىل العلف رغم استمرار 
منو هذا األخري. ويف عام 2016، ارتفع إجاميل إنتاج األنواع غري 

املغذاة عىل العلف ووصل إىل 24.4 مليون طن )30 يف املائة من 
مجموع األسامك الغذائية املستزرعة(، منه 8.8 مليون طن من 

الزعنفيات التي تتغذى بالرتشيح واملرباة يف مزارع الرتبية يف املياه 
الداخلية )وال سيام الشبوط الفيض والشبوط الكبري الرأس( و15.6 

مليون طن من الالّفَقاريّات املائية، وبخاصة الرخويات البحرية 
الثنائية الصاممات يف البحار والبحريات الشاطئية والربك الساحلية. 

ويف بعض األحيان توصف الرخويات البحرية الثنائية الصاممات 
واألعشاب البحرية باألنواع االستخالصية حيث إنها تعود باملنفعة 
عىل البيئة من خالل إزالة النفايات، مبا فيها النفايات من األنواع 
املعلوفة، والحد من حمل املغذيات يف املياه. ويتم التشجيع عىل 
استزراع األنواع االستخالصية مع األنواع املغذاة بالعلف يف مواقع 

االستزراع نفسها يف مياه البحر يف إطار تنمية تربية األحياء املائية. 
وقد استحوذ إنتاج األنواع االستخالصية عىل 49.5 يف املائة من 

إجاميل إنتاج تربية األحياء املائية يف عام 2016.

وتشري اإلحصاءات الرسمية إىل أن 59.6 مليون شخص كانوا يف 
عام 2016 يعملون )بدوام كامل أو جزيئ أو بصورة موسمية( يف 
قطاعي مصايد األسامك الطبيعية وتربية األحياء املائية األوليني، 

منهم 19.3 مليون يف تربية األحياء املائية و40.3 مليون يف 
مصايد األسامك الطبيعية. وتشري التقديرات إىل أن النساء مثّلن 
حوايل 14 يف املائة من هؤالء العامل. وسّجل إجاميل التوظيف 

يف القطاعات األولية اتجاهاً عاماً صعودياً يف الفرتة 2010−1995 
متأثراً إىل حد ما بتحّسن إجراءات التقدير، وعاد واستقر يف ما 
بعد. وتراجعت نسبة األشخاص املستخَدمني يف مصايد األسامك 
الطبيعية من 83 يف املائة يف عام 1990 إىل 68 يف املائة يف عام 

2016، قابلها ارتفاع يف نسبة املستخدمني يف قطاع تربية األحياء 
املائية من 17 إىل 32  يف املائة. ويف عام 2016، كانت نسبة 85 يف 

املائة من سكان العامل الذين يعملون يف قطاعي مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية موجودة يف آسيا، تليها أفريقيا )10 يف املائة( 

وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي )4 يف املائة(. وتركّزت العاملة 
يف قطاع تربية األحياء املائية بشكل أسايس يف آسيا )96 يف املائة 

من مجموع العاملة يف تربية األحياء املائية( تليها أمريكا الالتينية 
الكاريبي وأفريقيا. والبحر 
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ويقّدر العدد اإلجاميل لسفن الصيد يف العامل، من القوارب التي 
الكبرية  الصناعية  السفن  املزّودة مبحركات إىل  لها منت وغري  ليس 

4.6 مليون سفينة يف عام 2016 وهو رقم  واملتطورة، بحوايل 
مساٍو لعام 2014. وكان األسطول يف آسيا هو األكرب، حيث 

3.5 مليون سفينة وميثّل 75 يف املائة من األسطول  يتألف من 
العاملي. ويف 2016، كان حوايل 86 يف املائة من سفن الصيد 

املزودة مبحركات يف العامل من فئة الطول الكيل دون 12 
واألغلبية الكربى منها من دون منت. وكانت هذه السفن  مرتاً 

السفن  األقاليم. وقُّدر عدد  السائدة يف جميع  الصغرية هي 
املزّودة مبحرك بحوايل 2.8 مليون سفينة يف العامل يف عام 2016، 

ما ميثّل 61 يف املائة من مجموع سفن الصيد ويساوي العدد 
2014. وبلغت نسبة ُسفن الصيد املزودة  املسّجل يف عام 

أو أكرث )وتبلغ حمولتها  24 مرتاً  التي يصل طولها إىل  مبحركات 
اإلجاملية بالطّن أكرث من 100 طن تقريباً( 2 يف املائة فقط من 
السفن  املزودة مبحركات، وكانت نسبة هذه  الصيد  ُسفن  مجمل 

الشاملية. وقّدرت  أوسيانيا وأوروبا وأمريكا  الكبرية أعىل يف 
أو  24 مرتاً  التي يبلغ طولها اإلجاميل  املنظمة عدد ُسفن الصيد 

أكرث يف العامل بحوايل 600 44 سفينة يف عام 2016.

البحرية، وفقاً  واستمر تدهور حالة موارد مصايد األسامك 
البحرية  السمكية  لألرصدة  والزراعة  األغذية  منظمة  لرصد 

يتم  التي  البحرية  السمكية  األرصدة  نسبة  وسّجلت  املقّدرة. 
نزولياً  اتجاهاً  بيولوجياً،  مستدامة  مستويات  ضمن  اصطيادها 

من 90.0 يف املائة عام 1974 إىل 66.9 يف املائة عام 2015. 
التي يتم اصطيادها ضمن  ويف املقابل، ازدادت نسبة األرصدة 

مستويات غري مستدامة بيولوجياً من 10 يف املائة يف عام 1974 
إىل 33.1 يف املائة يف عام 2015، وقد ُسّجلت الزيادة األكرب يف 

2015، شّكلت  القرن املايض. ويف عام  أواخر سبعينات ومثانينات 
االستدامة  بأعىل قدر من  يتم اصطيادها  التي  السمكية  األرصدة 
بالكامل(  اصطيادها  يتم  التي  السمكية  األرصدة  سابقاً  )املسامة 

59.9 يف املائة من مجموع األرصدة املقّدرة وبلغت األرصدة 
املجموع.  املائة من هذا  7.0 يف  بالكامل  املستغلّة  السمكية غري 

تراجعاً  بالكامل  املستغلّة  غري  السمكية  األرصدة  وسّجلت 
متواصالً بني عامي 1974 و2015، يف حني انخفضت األرصدة 
االستدامة بني  بأعىل قدر من  يتم اصطيادها  التي  السمكية 

عامي 1974 و1989 ثم ارتفعت إىل 59.9 يف املائة عام 2015، 
املتزايد إلجراءات اإلدارة. التنفيذ  إىل  ويعزى ذلك جزئياً 

املتوسط والبحر  البحر األبيض  2015، سّجلت مناطق  ويف عام 
الهادئ، وجنوب غرب املحيط  األسود، وجنوب رشق املحيط 

16 منطقة إحصائية رئيسية، أعىل نسبة من  األطليس من بني 
مستويات  اصطيادها ضمن  يتم  التي  املقّدرة  السمكية  األرصدة 

غري مستدامة، يف حني سّجلت مناطق رشق وسط املحيط 
الهادئ، وشامل رشق وشامل غرب املحيط الهادئ، وغرب وسط 
الهادئ، أدىن نسبة منها.  املحيط  الهادئ، وجنوب غرب  املحيط 
التي تم  الرئيسية  التونة يف األسواق  أنواع  وتقّدر نسبة أرصدة 

 2015 يف عام  بيولوجياً  اصطيادها ضمن مستويات غري مستدامة 
43 يف املائة، ونسبة األرصدة التي تم اصطيادها ضمن  بحوايل 

املائة. 57 يف  بحوايل  بيولوجياً  مستويات مستدامة 

السمكية مصدر قلق  األرصدة  املستمّر يف صيد  اإلفراط  ويشكل 
الذي   4−14 املقصد  املستدامة  التنمية  أهداف  فتشمل  شديد. 
الصيد املفرط، وإعادة األرصدة  الصيد، وإنهاء  يرمي إىل تنظيم 

إنتاج أقىص غلة  تتيح  أن  التي ميكن  السمكية إىل املستويات 
مستدامة يف أقرب وقت ممكن. ولكن من غري املرّجح أن تتمكن 

33.1 يف املائة  العاملية من إعادة تكوين نسبة  مصايد األسامك 
التي يتم اإلفراط حالياً يف اصطيادها يف  من األرصدة السمكية 

الوقت، أي  العملية تحتاج إىل  القريب، ذلك أن هذه  املستقبل 
عادًة إىل ضعفي أو ثالثة أضعاف مّدة حياة األنواع.

ورغم الزيادة املستمرة يف نسبة األرصدة السمكية التي يتم 
اصطيادها ضمن مستويات غري مستدامة بيولوجياً، تم إحراز 

تقدم يف بعض األقاليم. وعىل سبيل املثال، ارتفعت نسبة األرصدة 
السمكية التي يتم اصطيادها ضمن مستويات مستدامة بيولوجياً 

من 53 يف املائة يف عام 2005 إىل 74 يف املائة يف عام 2016 يف 
الواليات املتحدة األمريكية، ومن 27 يف املائة يف عام 2004 إىل 69 
يف املائة يف عام 2015 يف أسرتاليا. ويف شامل رشق املحيط األطليس 

والبحار املجاورة، ازدادت نسبة األرصدة التي ال تتخطى فيها 
معدالت النفوق الناجمة عن الصيد ضمن املستويات املقرتنة بالغلة 

املستدامة القصوى، من 34 يف املائة يف عام 2003 إىل 60 يف املائة 
يف عام 2015. ولكن تحقيق املقصد 14−4 من أهداف التنمية 

املستدامة سيتطلّب وجود رشاكة فعالة بني البلدان املتقدمة 
والنامية، ال سيام يف مجال تنسيق السياسات وحشد املوارد املالية 
والبرشية ونرش التكنولوجيات املتقدمة. وقد أثبتت التجارب أنه 

ميكن إلعادة تكوين األرصدة التي تعاين من الصيد املفرط أن تنتج 
غالت أعىل ومنافع اجتامعية واقتصادية وبيئية كربى.

وتم استخدام حوايل 88 يف املائة )151 مليون طن( من إجاميل 
إنتاج األسامك البالغ 171 مليون طن يف عام 2016، لالستهالك 

البرشي املبارش، وازدادت هذه النسبة بشكل ملحوظ يف العقود 
األخرية. واقترص الجزء األكرب من نسبة 12 يف املائة من اإلنتاج 

املستخدم ألغراض غري غذائية )حوايل 20 مليون طن( عىل 
املساحيق والزيوت السمكية. ويف الكثري من األحيان تعد األسامك 
الحيّة أو الطازجة أو املربَّدة أشكال األسامك املفّضلة واألعىل مثًنا 
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ومتثّل الحصة األكرب من األسامك املخصصة لالستهالك البرشي 
املبارش )45 يف املائة خالل عام 2016( تليها األسامك املجلّدة 
)31 يف املائة(. ورغم التحسينات يف مامرسات تجهيز األسامك 

وتوزيعها، ال يزال الفاقد أو املهدر بني اإلنزال إىل الرب واالستهالك 
ميثّل حوايل 27 يف املائة من األسامك التي يتم إنزالها.

 1994 السمكية أعىل مستوياته يف عام  املساحيق  إنتاج  وبلغ 
30 مليون طن )مكافئ الوزن الحّي( واتّبع مساراً  عند 

إنتاج  الحني. ويتم  بشكل عام منذ ذلك  نزولياً  متقلّبًا ولكن 
املنتجات  من  إنطالقاً  السمكية  املساحيق  من  متزايدة  حصة 
التقديرات  وتشري  سابقاً.  تهدر  كانت  التي  الثانوية  السمكية 

إىل أن املنتجات الثانوية متثل ما بني 25 و35 يف املائة من 
إنتاجها. وال  يتم  التي  السمكية  والزيوت  املساحيق  إجاميل 

تغذية  األكرث  املكونات  تعترب  السمكية  والزيوت  املساحيق  تزال 
املستزرعة، ولكن معدالت  واألسهل هضامً إلطعام األسامك 

املائية قد  إضافتها إىل األعالف املركبة من أجل تربية األحياء 
أكرث.  انتقائية  بصورة  استخدامها  يجري  إذ  واضح  بشكل  تناقصت 

األكرث  الغذائية  املواد  من  السمكية  واملنتجات  األسامك  وتعترب 
35 يف املائة  2016، دخل حوايل  اليوم. ويف عام  العامل  تداوالً يف 

بأشكال  الدولية  التجارة  أسواق  لألسامك  العاملي  اإلنتاج  من 
غذائية.  غري  ألغراض  أو  البرشي  االستهالك  أجل  من  مختلفة 
عام  يف  املصّدرة  السمكية  واملنتجات  األسامك  مجموع  وميثّل 
زيادة  الحّي(،  الوزن  )مكافئ  مليون طن   60 والبالغ   2016

نفسها،  الفرتة  1976. ويف  عام  املائة عن  245 يف  بنسبة 
بشكل  السمكية  واملنتجات  باألسامك  العاملية  التجارة  منت 

من  الصادرات  قيمة  ارتفعت  حيث  القيمة،  حيث  من  ملحوظ 
143 مليار دوالر  1976 إىل  8 مليارات دوالر أمرييك يف عام 
كانت  املاضية،  األربعني  السنوات  2016. ويف  عام  أمرييك يف 

وترية  من  بكثري  أرسع  النامية  البلدان  من  الصادرات  منو  وترية 
اتفاقات  ساهمت  وقد  املتقدمة.  البلدان  من  الصادرات  منو 

الطابع  تعزيز  خالل  من  النمو  هذا  يف  اإلقليمية  التجارة 
حيث  املايض،  القرن  تسعينيات  منذ  األسامك  لتجارة  اإلقليمي 

التدفقات  من  أرسع  بوترية  اإلقليمية  التجارية  التدفقات  زادت 
بنسبة  التجارة  منت   ،2016 عام  ويف  الخارجية.  التجارية 

النمو  أدى   2017 عام  السابق، ويف  بالعام  قياًسا  املائة  7 يف 
أخرى  مرّة  زاد  األسعار، مام  ورفع  الطلب  تعزيز  إىل  االقتصادي 
لتصل  املائة  يف   7 بحوايل  األسامك  من  العاملية  الصادرات  قيمة 

تقريباً. أمرييك  دوالر  مليار   152 عند  مستوياتها  أعىل  إىل 

 2002 عام  منذ  وكانت  لألسامك  الرئييس  املنتج  الصني  وتعترب 
النمو  تباطؤ  رغم  السمكية  واملنتجات  لألسامك  األكرب  املصّدر 

األلفية  وبداية  املايض  القرن  تسعينيات  يف  املسّجل  الرسيع 
املصّدرين  قامئة  عىل  الصني  وتيل  الحني.  ذلك  منذ  الثانية 

وتايالند.  نام  وفييت  الرنويج  من  كل   2016 لعام  الرئيسيني 
لألسامك  األكرب  املوحدة  السوق  األورويب  اإلتحاد  وشّكل 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تليه  السمكية،  واملنتجات 

معاً  الثالث  األسواق  هذه  مثّلت   ،2016 عام  ويف  واليابان؛ 
العاملية  للواردات  اإلجاملية  القيمة  من  املائة  يف   64 حوايل 

 2016 عامي  وخالل  السمكية.  واملنتجات  األسامك  من 
نتيجة  الثالث  األسواق  إىل  األسامك  واردات  و2017، منت 

األساسية. االقتصادية  الركائز  تحّسن 

ويعتمد إعداد تقرير حالة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
يف العامل إىل حد كبري عىل إحصاءات املنظمة عن مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية. واملنظمة هي املصدر الوحيد لإلحصاءات 
عن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية عىل الصعيد العاملي. 

وهذه اإلحصاءات منظمة ضمن مجموعات بيانات مختلفة 
)اإلنتاج من املصايد الطبيعية وتربية األحياء املائية، وحالة 

األرصدة السمكية، وإنتاج السلع السمكية األولية والتجارة بها، 
والصيادين ومستزرعي األسامك، وسفن الصيد، واستهالك األسامك 

الظاهر(، وهي متاحة للمستخدمني الخارجيني بصيغ وأدوات 
مختلفة.4 وقد وضعت املنظمة مجموعة من اآلليات لضامن أن 

تقدم البلدان أفضل املعلومات املتاحة وفقاً للمعايري الدولية. 
ويتم بعدها تجميع البيانات بشكل متأن ومتّسق ومراجعتها 
والتحقق من صّحتها، وذلك بطريقة مبارشة )مثالً من خالل 
موازين األغذية( أو غري مبارشة )مثالً بواسطة استقصاءات 

االستهالك(. ويف غياب التقارير الوطنية، وهذا شاغل أشري إليه 
يف أقسام عديدة من الجزء 1 من هذا املطبوع، ميكن للمنظمة 
أن تعّد تقديرات استناًدا إىل أفضل البيانات املتاحة من مصادر 

أخرى أو من خالل املنهجيات املوّحدة، أو ميكن أن تكرر ببساطة 
استخدام األرقام السابقة، األمر الذي يقلل من دقّة اإلحصاءات. 
وتتسم اإلحصاءات الوطنية الكاملة والدقيقة واملتاحة يف الوقت 

املناسب بأهمية بالغة لرصد قطاعي مصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية، ولدعم رسم السياسات وتنفيذها عىل املستويات 

الوطنية واإلقليمية والدولية، ولقياس التقدم املحرز يف تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة. وتربز هنا أهمية رفع البيانات القطرية 

بشأن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية إىل املنظمة وفقاً 
ملوجبات األعضاء فيها، وتواصل هذه األخرية تحسني قدرات 

n .البلدان عىل جمع هذه البيانات

4   ميكن االطالع على املعلومات الواردة يف الصيغ واألدوات واملنتجات اخملتلفة 
اليت يتسىن للمستخدمني الوصول من خالهلا إىل إحصاءات منظمة األغذية 

www. :والزراعة عن مصايد األسماك وتربية األحياء املائية، على املوقع التايل
fao.org/fishery/statistics

| 7 |



اجلزء األول االستعراض العاملي

إنتاج مصايد األسماك 
الطبيعية

النحو  الطبيعية عىل  األسامك  العاملي ملصايد  اإلنتاج  بلغ إجاميل 
األغذية  منظمة  لدى  الطبيعي  املصيد  بيانات  قاعدة  من  املستمد 

والزراعة 90.9 ماليني طن يف عام 2016، أي ما ميثل انخفاضا 
القسم »نظرة  1 يف  الجدول  )انظر  السابقتني  بالسنتني  مقارنة 
الداخلية  واملياه  البحري  املصيد  اتجاهات  أما  أعاله(.  عامة« 

الذي ميثل 87.2 و 12.8 يف املائة عىل التوايل من املجموع 
التالية. األقسام  منفصل يف  نحو  مناقشتها عىل  فتتم  العاملي، 

املستخدمة  للبيانات  الرئييس  املصدر  الوطنية  التقارير  ومتثل 
األسامك  الخاصة مبصايد  املنظمة  بيانات  قواعد  للحفاظ عىل 
ومن  لها.  الوحيد  املصدر  ليست  ولكنها  وتحديثها  الطبيعية 

ثم، تعتمد جودة هذه اإلحصاءات إىل حد كبري عىل دقة 
الوطني  املستوى  يتم جمعها عىل  التي  البيانات  وموثوقية 

البيانات  قواعد  املنظمة. فال ميكن تحسني جودة  إىل  وتقدميها 
تعزيز نظم  إال من خالل  للمنظمة عىل نحو شامل  العاملية 

أفضل ميكن  إنتاج معلومات  أجل  الوطنية من  البيانات  جمع 
املستويني  واإلدارة عىل  بالسياسات  املتعلقة  القرارات  تدعم  أن 

أيضا  وانظر  2002؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة  واإلقليمي  الوطني 
البيانات  وفائدة  لتحسني جودة  والزراعة  األغذية  منظمة  »نهج 
الحظ،  2(. ولسوء  الجزء  الطبيعية )يف  األسامك  املتعلقة مبصايد 

بهذا  تقارير  ترفع  مل  التي  للبلدان  السنوية  النسبة  ارتفعت 
الصدد من 20 إىل 29 يف املائة يف العامني املاضيني. لذلك، 

للبلدان  وينبغي  البيانات.  من  املزيد  تقدير  إىل  املنظمة  اضطرت 
املصيد ونقلها  الواجبة لجمع اإلحصاءات عن  األهمية  أن تويل 

الزمنية. السلسلة  الحفاظ عىل جودة  املنظمة لضامن  إىل 

البيانات  نظم جمع  تحسني  ملشاريع  دعمها  املنظمة  وتواصل 
التحليل  استناًدا إىل  العينات  الوطنية مبا يف ذلك خطط أخذ 

األسامك  ملصايد  الفرعية  القطاعات  وتغطية  السليم،  اإلحصايئ 
التي مل يتم أخذ عينات منها من قبل، وتوحيد طرق أخذ 

العينات يف مواقع إنزال املصيد. وتدرك املنظمة متاًما أنه يف 
ن إىل زيادة يف  الكثري من الحاالت قد يؤدي النظام املحسَّ

املصطادة واإلبالغ عنها، مام قد  نسبة تسجيل كميات األسامك 
يؤدي إىل اختالل ظاهري لالتجاه الوطني )Garibaldi،ء2012؛ 
الصعب  16(. ومن  الصفحة  2016ج،  منظمة األغذية والزراعة، 
التخفيف من  تحاول  املنظمة  كانت  وإن  املسألة  معالجة هذه 

قاعدة  الصيد يف  االرتجاعي إلحصاءات  التنقيح  تأثريها من خالل 
ممكنا.  ذلك  كان  كلام  الوطنية  املكاتب  مع  بالتعاون  البيانات 

البيانات قد أثرت يف بعض  النظم املحسنة لجمع  ومع أن 
الكبري يف  البلدان واألقاليم  إىل عدد  الوطنية، ونظراً  االتجاهات 
)أكرث  الطبيعية  األسامك  الخاصة مبصايد  املنظمة  بيانات  قاعدة 

التنقيح الكربى مل تؤثر )كام يف حالة  230(، لفحتى عمليات  من 
العاملي. االتجاه  التالية( يف  األقسام  التفاصيل يف  انظر  ميامنار؛ 

إنتاج املصايد الطبيعية البحرية
عام  يف  مليون طن   81.2 العاملي  البحري  املصيد  إجاميل  بلغ 

يبلغ  انخفاضاً  2016، ما ميثل  79.3 ماليني طن يف عام  2015 و 
 Engraulis( األنشوفة  مصيد  حجم  وبلغ  طن.  مليوين  حوايل 

ولكن  كبريا  يكون  ما  غالبا  الذي  بريو وشييل  ringens( من 
مليون   1.1 النينيو،  ظاهرة  تأثري  بسبب  كبري  حد  إىل  متغريا 

جانب  إىل  املنخفض،  البحري  املصيد  إجاميل  بني  من  طن 
رأسيات  التحديد  وجه  عىل  ومنها  أخرى  رئيسة  وأنواع  بلدان 

و   2015 عامي  بني  انخفاضا  مصيدها  شهد  التي  األرجل 
نسبة  املصيد يف  انخفاض  أثر  2 و3(. وقد  )الجدوالن   2016

ويف  انتاجا،  األكرث  والعرشين  الخمسة  البلدان  من  64 يف املائة 
األخرى. والسبعني  املائة  البلدان  من  فقط  املائة  يف   37 نسبة 

وكان إجاميل املصيد البحري الذي سجلته الصني وهي إىل حد كبري 
أكرب منتج يف العامل، ثابتا يف عام 2016، ولكن من املتوقع أن يؤدي 

إدراج سياسة التخفيض التدريجي لصيد األسامك يف الخطة الخمسية 
الوطنية الثالثة عرشة للفرتة 2016−2020 إىل انخفاض كبري يف 

السنوات القادمة، ومن املتوقع أن يتجاوز5 ماليني طن بحلول عام 
2020 )انظر اإلطار 30 يف قسم »التوقعات« يف الجزء 4(.

ويف عام 2016، أبلغت الصني عن مليوين )2( طن تقريبًا من 
البعيدة«،  املياه  األسامك املصطادة من »مصايد األسامك يف 

الصيد سوى  باألنواع ومناطق  تفاصيل خاصة  تقدم  ولكنها مل 
للمصيد املسوق يف الصني )حوايل 24 يف املائة من املصيد يف 

البعيدة(. ويف ظّل غياب املعلومات، تم إدخال ما تبقى  املياه 
1.5 مليون طن يف قاعدة بيانات املنظمة تحت عنوان  من 
»األسامك البحرية ]غري املدرجة يف مكان آخر[« يف منطقة 
61، شامل غرب املحيط الهادئ، ما قد ميثل مصيدا  الصيد 

، فإن كمية كبرية من األسامك  مبالغا فيه يف تلك املنطقة. وعليه 
البعيدة موجودة يف قاعدة  املياه  التي تصطادها الصني يف 

الصيد  بيانات املنظمة، وإن مل يكن جزءا منها مدرجا يف منطقة 
الصلة.  األنواع ذات  الصحيحة ومل يتم ربطه مبستوى 

وبدءا ببيانات عام 2015 وبالعودة إىل عام 2006، قامت املنظمة 
بتنقيح مصيد ميامنار البحري ويف املياه الداخلية فانخفض 

« انخفاضا كبريا، وذلك عىل أساس بيانات هيكلية ميكن الوثوق بها 
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اجلدول 2
انتاج مصايد األسماك البحرية الطبيعية: البلدان املنتجة الرئيسية 

البلد

 اإلنتاج 
)باألطنان(

 التفاوت
التفاوت  )النسبة املئوية(

2016–2015
)باألطنان( املتوسط 

2014–200520152016
املتوسط 

 )2014–2005(
إىل 2016

2016–2015

766 67–0.4–23415.6 246 00015 314 27315 189 13الصني

994 106–1.7–78320.4 109 7776 216 9326 074 5إندونيسيا

077 122–2.4–3222.9 897 3994 019 1795 757 4الواليات املتحدة األمريكية

430 50324.07.1294 466 0734 172 0314 601 3االحتاد الروسي

664 011 1–21.1–41.4–887 774 5513 786 8394 438 6اجملموعبريو  

784 96–9.5–7.1–847 631919 016 9181 989باستثناء األنشوفة 

409 69311.92.9102 599 2843 497 0503 218 3اهلند
489 255–7.5–20.7–610 167 0993 423 4583 992 3اليابانأ

192 40628.72.771 678 2142 607 5512 081 2فييت نام

902 259–11.3–13.4–560 033 4622 293 1542 348 2النرويج

888 82–4.3–13.5–213 865 1011 948 9511 155 2الفيليبني

393 44313.55.988 574 0501 486 5771 387 1ماليزيا

718 286–16.1–52.5–531 499 2491 786 9461 157 3اجملموعشيلي 

059 84–6.7–44.9–095 162 1541 246 7851 109 2باستثناء األنشوفة 

581 51833.36.081 431 9371 349 0631 074 1املغرب

326 263–16.0–21.1–343 377 6691 640 5791 746 1مجهورية كوريا

066 26.62.026–283 343 2171 317 3151 830 1تايلند

762 4–0.4–6.4–089 311 8511 315 2941 401 1املكسيك
590 6102.27.178 185 0201 107 7081 159 1ميامنارأ

901 251–19.1–16.7–015 067 9161 318 5971 281 1آيسلندا

602 61–6.4–3.6–638 240905 384967 939إسبانيا

459 9.11.08–614 155831 371823 914كندا

290 239–24.2–21.9–021 311750 193989 960إقليم تايوان الصيين

078 59–7.4–16.3–337 415736 839795 879األرجنتني

181 35744.911.272 176715 858643 493إكوادور

753 2–0.4–74911.1 506701 451 39865 631اململكة املتحدة

685 198–22.9–8.9–207 892670 966868 735الدمنارك

جمموع البلدان اخلمسة 
594 451 2–3.7–2.3–966 939 56063 391 50666 451 65والعشرين الرئيسية

جمموع البلدان املائة 
600 8827.13.2480 336 28215 856 67514 326 14والسبعني األخرى

994 970 1–2.4–0.6–848 276 84279 247 18181 778 79اجملموع العاملي

حصة البلدان اخلمسة 
   80.7%81.7%82.0%والعشرين الرئيسية

أ   إّن أرقام اإلنتاج لعامي 2015 و2016 منبثقة من تقديرات منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 3
إنتاج مصايد األسماك البحرية الطبيعية: األنواع والفئات الرئيسية

االسم العلمي

االسم باللغة 
اإلنكليزية لدى 
منظمة األغذية 

والزراعة  

 اإلنتاج 
)باألطنان(

 التفاوت
التفاوت  )النسبة املئوية(

2016–2015
)باألطنان( املتوسط 

2014–200520152016

املتوسط 
–2005(

2014( إىل 
2016

–2015
2016

Theragra 
chalcogramma

Alaska pollock 
(=walleye pollock)2 952 1343 372 7523 476 14917.83.1103 397

Engraulis ringensAnchoveta  
(=Peruvian anchovy)6 522 5444 310 0153 192 476–51.1–25.9–1 117 539

Katsuwonus pelamisSkipjack tuna2 638 1242 809 9542 829 9297.30.719 975

Sardinella spp.aSardinellas nei2 281 2852 238 9032 289 8300.42.350 927

Trachurus spp.aJack and horse 
mackerels nei2 463 4281 738 3521 743 917–29.20.35 565

Clupea harengusAtlantic herring2 111 1011 512 1741 639 760–22.38.4127 586

Scomber japonicusPacific chub mackerel1 454 7941 484 7801 598 9509.97.7114 170

Thunnus albacaresYellowfin tuna1 219 3261 356 8831 462 54019.97.8105 657

Gadus morhuaAtlantic cod995 8531 303 7261 329 45033.52.025 724

Engraulis japonicusJapanese anchovy1 323 0221 336 2181 304 484–1.4–2.4–31 734

Decapterus spp.aScads nei1 394 7721 186 5551 298 914–6.99.5112 359

Sardina pilchardusEuropean pilchard 
(=sardine)1 098 4001 174 6111 281 39116.79.1106 780

Trichiurus lepturusLargehead hairtail1 315 3371 269 5251 280 214–2.70.810 689

Micromesistius 
poutassou

Blue whiting 
(=poutassou)1 054 9181 414 1311 190 28212.8–15.8–223 849

Scomber scombrusAtlantic mackerel822 0811 247 6661 138 05338.4–8.8–109 613

Scomberomorus spp.aSeerfishes nei889 840903 632918 9673.31.715 335

Dosidicus gigasJumbo flying squid855 6021 003 774747 010–12.7–25.6–256 764

Nemipterus spp.aThreadfin breams nei541 470629 062683 21326.28.654 151

Brevoortia patronusGulf menhaden464 165536 129618 71933.315.482 590

Sprattus sprattusEuropean sprat567 697677 048584 5773.0–13.7–92 471

Portunus 
trituberculatusGazami crab414 034560 831557 72834.7–0.6–3 103

Acetes japonicusAkiami paste shrimp582 763543 992531 847–8.7–2.2–12 145

Sardinops 
melanostictusJapanese pilchard257 346489 294531 466106.58.642 172

Scomber coliasAtlantic chub mackerel314 380467 796511 61862.79.443 822

Rastrelliger kanagurtaIndian mackerel324 049498 149499 47454.10.31 325

جمموع األنواع والفئات اخلمس والعشرين 
الرئيسية

34 858 46534 065 95233 240 958–4.6–2.4–824 994

000 146 1–2.4–8902.5 035 89046 181 71647 919 44جمموع األنواع األخرى )وعددها 1556(

994 970 1–2.4–0.6–848 276 84279 247 18181 778 79اجملموع العاملي

حصة األنواع والفئات اخلمس والعشرين 
الرئيسية

%43.7%41.9%41.9   

أ   متت إضافة مصيد األنواع املفردة إىل تلك اليت مت اإلبالغ عنها على مستوى النوع عندما ميثل هذا األخري ما ال يقل عن 30 يف املائة من جمموع مصيد النوع كله.

مالحظة: " nei " = غري مدرجة يف مكان آخر.
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املستويات  إىل  التي تستند  الرسمية  املصيد  أكرث من إحصاءات 

املرتبة  ميامنار  احتلت  التنقيح،  هذا  إجراء  وقبل  املستهدفة. 

بينام  البحري،  للمصيد  املنتجة  البلدان  قامئة  التاسعة ضمن 

األغذية  منظمة  وكانت  السابعة عرشة.  املرتبة  اليوم  تحتل 

البلد منذ عام  بهذا  الخاصة  البيانات  والزراعة قد شككت يف 

يفوق  البحري  للمصيد  السنوي  النمو  متوسط  كان  عندما   2009

نسبة 8 يف املائة حتى بعد أن تسبب إعصار نرجس يف عام 

للبالد. وتدير  التاريخ املدّون  بأسوأ كارثة طبيعية يف   2008

مصايد  عن  البيانات  لتحسني جمع  مرشوعاً  حالياً  املنظمة 

األسامك يف منطقة يانغون يف ميامنار. وإذا تكلل هذا املرشوع 

املنهجية يف وقت الحق مبا  بالنجاح، ميكن عندها توسيع نطاق 

بأكملها. البالد  يشمل 

 Theragra( وكام يف عام 2014، تجاوزت قّديّة أالسكا

chalcogramma( مرة أخرى األنشوفة يف قامئة األنواع الرئيسة يف 

عام 2016 )الجدول 3( مسّجلة أكرب مصيد منذ عام 1998. ومع 

ذلك، أظهرت البيانات األولية لعام 2017 انتعاًشا كبريًا ملصايد 

 Katsuwonus( األنشوفة. واحتل سمك التونة سكيب جاك

pelami(  املرتبة الثالثة للسنة السابعة عىل التوايل.

وبعد خمس سنوات من النمو املستمر الذي بدأ يف عام 2010، 

كان مصيد رأسيات األرجل ثابتا يف عام 2015 ولكنه انخفض يف عام 

2016. أما مصيد أنواع الحبار الرئيسة الثالثة − الحبار الطائر العمالق 

 Illex( والحبار األرجنتيني القصري الزعانف  )Dosidicus gigas(
argentinus(  والحبار الطائر الياباين )Todarodes pacificus(  فقد 

انخفض بنسبة 26 و86 و34 يف املائة عىل التوايل، ما ميثل خسارة 

إجاملية قدرها 1.2 مليون طن بني عامي 2015 و2016.

بالرتاجع  األخرى  الرخويات  الطبيعي ملجموعات  اإلنتاج  بدأ  وقد 

قبل ذلك بكثري − املحار يف أوائل الثامنينيات من القرن املايض، 

البحر  وبلح  املايض،  القرن  الثامنينيات من  أواخر  والبطلينوس يف 

يف أوائل التسعينات من القرن املايض− يف حني بلغ مصيد املحار 

املروحي الشكل يف عام 2011 أقىص حّد ولكنه انخفض منذ 

السلبية  االتجاهات  أن تكون  الثلث. وميكن  الحني مبقدار  ذلك 

وتدهور  التلوث  عن  ناتجة  الصاممات  الثنائية  األنواع  ملجموعات 

تربية  إلنتاج  املواتية  االتجاهات  عن  فضالً  البحرية،  البيئات 

املائية لبعض من هذه األنواع. األحياء 

وإن جميع مجموعات األنواع األكرب قيمة وذات اإلنتاج العايل، 

مثل جراد البحر وبطنيات القدم ورسطان البحر واألربيان التي 

الشكل 3 
اجتاهات املصيد جملموعات األنواع القّيمة
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مالحظة: وضعت القيم اخلاصة باألربيان وسرطان البحر على احملور األمين، والقيم اخلاصة جبراد البحر وبطنيات القدم على احملور األيسر

 »
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يرتاوح متوسط قيمتها التقديرية بني 800 8 و800 3 دوالر أمرييك 
للطن الواحد، قد سجلت مصيدا قياسيا جديدا يف عام 2016. ومع 
أن اتجاهات مصيدها عرب الزمن تظهر تقلبات عديدة من سنة إىل 
أخرى، كانت مساراتها التصاعدية ثابتة يف األساس عىل مر السنني 

)الشكل 3(. ولكن من الصعب تحديد ما إذا كان سبب هذه 
االتجاهات اإليجابية إيكولوجيًا أو اقتصاديًا )مثال زيادة الرتكيز 

عىل األنواع القيّمة يف قطاع صيد األسامك( أو كليهام مًعا، وما إذا 
كان هذا النمو مستداما عىل املدى الطويل.

ويف إطار مجموعة األربيان، ظل أداء األربيان األرجنتيني األحمر 
)Pleoticus muelleri( بارزًا يف عام 2016. ويف تقرير حالة املوارد 

السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل لعام 2012 )منظمة األغذية 
والزراعة، 2012د، الصفحتان 21−22( متت اإلشارة إىل حدوث 

تقلبات كبرية يف وفرة هذا النوع، ألنه بعد انخفاض كبري يف مصيدها 
يف عام 2005، عاد وتعاىف وتجاوز الذروة التي سجلها من ذي 

قبل، ويعزى السبب يف ذلك جزئياً إىل تدابري اإلدارة التي اتخذتها 
السلطات الوطنية. وبعد انخفاض طفيف يف عام 2012، بلغ معدل 
منو مصيد األربيان األرجنتيني األحمر السنوي 22 يف املائة، وبلغ يف 

عام 2016 ضعف املعدل املسجل يف عام 2011.

أما كميات أنواع األسامك القاعية األصغر حجامً التي تباع بأسعار 
أرخص بكثري والتي تكون مهمة لتحقيق األمن الغذايئ يف الكثري 

من البلدان النامية، يف حني يتم استخدامها إىل حد كبري يف 
إعداد املساحيق السمكية وزيت السمك يف مناطق أخرى، فقد 
كانت ثابتة إىل حد ما، إذ بلغ إجاميل املصيد السنوي لألسامك 

القاعية الصغرية الحجم الثالثة عرش املدرجة يف الجدول 3 حوايل 
15 مليون طن. واستنادا إىل التقسيم ألغراض تصنيف األنواع الذي 

أصبح معتمًدا عىل نطاق واسع يف املؤلفات العلمية، أصبحت 
األسامك املصطادة يف مناطق املحيط األطليس املصّنفة سابًقا ضمن 

سمك إسقمري املحيط الهادئ )Scomber japonicus( مصنفة 
.)Scomber colias( اآلن ضمن سمك اإلسقمري األطليس

وبلغ حجم مصيد أسامك التونة واألسامك الشبيهة بها ما 
يقارب 7.5 ماليني طن بعد أن بلغ حّده األقىص يف عام 2014. 
وميثل عدد قليل من األنواع مثل التونة الوثابة والتونة الصفراء 

 )Thunnus obesus( والتونة السمينة ،)Thunnus albacares(
وسمك البالميد ).Scomberomorus spp( غري املدرجة يف مكان 

آخر ، نحو 75 يف املائة من املصيد ضمن هذه املجموعة.

وخالل السنوات العرشين املاضية، بذلت املنظمة جهوداً لتحسني 
تفاصيل تصنيف مجموعة »أسامك القرش والشفنينيات والخرافات«. 

وتضم حاليًا قاعدة بيانات املنظمة 180 نوعاً من األصناف يف هذه 

املجموعة، ولكن ال يتم التبليغ عن قسم كبري من مصيد الخفاشيات 
)Elasmobranchii( عىل مستوى األنواع، ألن البلدان اآلسيوية 

الكربى غالبا ما ال تبلغ إال عن املصيد غري املحدد من أسامك القرش 
والشفنينيات أو ال تبلغ إطالقاً عن أي احصاءات عن أنواع األسامك 

املدرجة ضمن هذه املجموعة. وبقي إجاميل مصيد الخفاشيات ثابتًا 
نسبيًا منذ عام 2005 وتراوح بني 0.7 و 0.8 مليون طن.

الصيد  ملنطقة  وفقاً  املصيد  إحصاءات   4 الجدول  ويعرض 
املاضيتني  السنتني  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  بحسب  الرئيسة 

وميكن   .2014−2005 الفرتة  متوسط  إىل  باإلضافة  املتوافرتني، 
ضمن  الصيد  مناطق  تصنيف  تم  إذا  واضحة  اتجاهات  مالحظة 

:)4 )الشكل  تقريبًا  رئيسة  فئات  ثالث 
املناطق املعتدلة )املناطق 21 و27 و37 و41 و61 و67 و81(؛��
31 و51 و57 و71(؛�� )املناطق  املدارية  املناطق 
و87(.�� و77  و47   34 )املناطق  الصاعدة  التيارات  مناطق 

وبعد أن بلغ املصيد يف املناطق املعتدلة ذروتني يف عامي 1988 
و1997 بنحو 45 مليون طن، انخفض إىل 37 مليون طن يف عام 

2009، ثم انتعش من جديد ليبلغ 40.5 مليون طن و38.9 مليون 
طن يف 2015 و 2016 عىل التوايل. ومع ذلك، ميكن أن يعزى 

هذا االنتعاش إىل املصيد الصيني من األسامك البحرية الطبيعية 
املدرجة يف املنطقة 61 فقط، يف شامل غرب املحيط الهادئ 

والتي ميثل جزء كبري منها كام هو موضح أعاله، مصيدا من املياه 
البعيدة يشمل األسامك التي تم اصطيادها يف مناطق أخرى.

اتجاهات  األخرى  املعتدلة  املناطق  جميع  أظهرت  وقد 
رشق  شامل  أي   67 املنطقة  باستثناء  سنوات  لعدة  منخفضة 

أعىل من   2016 عام  املصيد يف  كان  الهادئ حيث  املحيط 
الجيدة  املصيد  كميات  بفضل   2014−2005 الفرتة  يف  املتوسط 

يف  القد  وسمك  األالسيك  البلوق  )سمك  الغادسيات  ألنواع 
النازيل يف  ]Gadus macrocephalus[ وسمك  الهادئ  املحيط 

.)]Merluccius productus[ الهادئ  املحيط  شامل 

ويعزى الرتاجع األخري يف املصيد يف املنطقتني 41 و81، أي يف 
الهادئ،  جنوب غرب املحيط األطليس وجنوب غرب املحيط 

إىل حد كبري إىل انخفاض كميات األسامك التي تصطادها الدول 
البعيدة والتي تستهدف رأسيات األرجل يف جنوب  املياه  يف 

غرب املحيط األطليس وأنواع مختلفة يف جنوب غرب املحيط 
الهادئ. ويف املنطقة 27، شامل رشق املحيط األطليس، ارتفع 

مصيد بلدان االتحاد األورويب يف عام 2015 بنسبة 4.4 يف املائة 
6.7 يف املائة عىل الرغم  ولكنه انخفض يف عام 2016 بنسبة 

« من أن االتحاد األورويب قد نفذ االلتزام الخاص باإلنزال للقضاء 
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

اجلدول 4
إنتاج املصايد الطبيعية: مناطق صيد األسماك الرئيسية حبسب منظمة األغذية والزراعة

رمز 
منطقة 

صيد 
األسماك

 منطقة 
صيد األسماك  

 اإلنتاج 
)باألطنان(

 التفاوت
التفاوت  )النسبة املئوية(

2016–2015
)باألطنان( املتوسط 

2014–200520152016

املتوسط 
–2005(

2014( إىل 
2016

–2015
2016

املناطق الداخلية
287 9169.72.159 863 6292 804 7272 609 2أفريقيا − املياه الداخلية01

02
أمريكا الشمالية − املياه 

632 78545.825.953 153260 896207 178الداخلية

03
أمريكا اجلنوبية − املياه 

866 21–6.0–11.3–804 670340 286362 384الداخلية

362 77610.81.6124 708 4147 584 7837 959 6آسيا− املياه الداخلية04

611 79018.02.29 179440 523431 373أوروبا − املياه الداخليةأ05

81–0.4–0.2–949 03017 97818 17أوسيانيا − املياه الداخلية06

املناطق البحرية 

21
شمال غرب احمليط 

351 31–1.7–11.3–436 811 7871 842 5991 041 2األطلسي

298 825–9.0–3.9–901 313 1998 139 9119 654 8شمال شرق احمليط األطلسي27

31
 املنطقة الغربية والوسطى 

944 26216.310.5148 563 3181 414 6511 344 1يف احمليط األطلسي

34
املنطقة الشرقية والوسطى 

991 17117.39.9432 795 1804 362 4274 086 4يف احمليط األطلسي

37
البحر األبيض املتوسط 

387 77–5.9–13.0–999 236 3861 314 0251 421 1والبحر األسود

41
جنوب غرب احمليط 

915 863–35.6–24.9–957 563 8721 427 2482 082 2األطلسي

47
جنوب شرق احمليط 

081 05018.40.610 688 9691 677 7751 425 1األطلسي

276 12413.95.2242 931 8484 688 0534 379 4غرب احمليط اهلندي51

968 6597.20.427 387 6916 359 9726 958 5شرق احمليط اهلندي57

465 2247.71.6353 411 75922 057 01422 698 20شمال غرب احمليط اهلادئ61

075 72–2.3–5297.7 092 6043 164 1263 871 2شمال شرق احمليط اهلادئ67

71
 املنطقة الغربية والوسطى 

887 95510.90.9117 742 06812 625 44412 491 11يف احمليط اهلادئ

77
املنطقة الشرقية والوسطى 

631 18–1.1–12.0–434 656 0651 675 9961 881 1يف احمليط اهلادئ

468 77–14.0–22.8–066 534474 701551 613جنوب غرب احمليط اهلادئ81

557 373 1–17.8–40.5–328 329 8856 702 8827 638 10جنوب شرق احمليط اهلادئ87

،48 ،18 
88 ،58

مناطق القطب الشمايل 
076 75348.014.435 677278 360243 188والقطب اجلنويب

اجملموع 
العاملي

 90 302 37792 655 91790 909 8680.7–1.9–1 746 049

أ   مبا يشمل االحتاد الروسي.
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اجلزء األول االستعراض العاملي

الذي كان من   2015 الثاين  يناير/كانون  عىل املصيد املرتجع منذ 
لبيان  املسجلة. ولكن، وفًقا  يزيد كميات األسامك  أن  املتوقع 
صدر مؤخًرا عن املفوضية األوروبية )Vella، 2017(، تحسن 

األورويب تحّسنا ملحوظا  االتحاد  االقتصادي ألسطول  األداء 
أرباحه. وتزايدت 

وإّن أبرز ما جاء يف الشكل 4 هو االتجاه املتصاعد باستمرار يف 
مياه  القائم يف  للوضع  املدارية. وخالفاً  املناطق  كميات مصيد 

بصورة  املتقدمة  البلدان  فيها  تصطاد  التي  املعتدلة  املناطق 
من  )معظمها  الكبرية  األسامك  أنواع  يشهد مصيد  رئيسية، 

التي تقع يف  الصيد  الصغرية يف مناطق  القاعية  التونة( واألسامك 
كميات  فتجاوزت  متواصال.  تزايدا  املدارية،  املناطق  معظمها يف 

املصيد يف املنطقة 31، أي يف وسط غرب املحيط األطليس، 
1.5 مليون طن يف عام 2016، وهو مستوى مل يتم تسجيله 

منذ عام 2004. ولكّن أكرث من ثلث إجاميل اإلنتاج يف املنطقة 
األمريكية لسمك رنجة  املتحدة  الواليات  يتألف من مصيد   31

خليج املكسيك )Brevoortia patronus(، وهو نوع من فصيلة 
السمك. إىل مسحوق وزيت  تحويلها  يتم  التي  الرنكات 

الهندي )املنطقتان  وبلغ اإلنتاج يف كل من غرب ورشق املحيط 
51 و57( حده األقىص يف عام 2016. وقد ازداد املصيد يف هاتني 

تخلله منو  املايض  القرن  مثانينات  منذ  بشكل مطرد  املنطقتني 
املايض،  العقد  الثانية ومنتصفها. ويف  األلفية  أوائل  محدود خالل 

واألربيان  الساحلية  واألسامك  الصغرية  القاعية  األسامك  كانت 
أنواع األسامك التي ساهمت بصورة رئيسة يف زيادة اإلنتاج يف 

ثابتًا  التونة  الهندي، يف حني ظل مصيد مجموعة أسامك  املحيط 
وتراوح حجمه بني 1.6 و1.8 مليون طن منذ عام 2012.

أي   ،71 املنطقة  يف  املستدام  النمو  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعىل 
التونة  أنواع  إىل  يعزى مبعظمه  الهادئ،  املحيط  غرب  يف وسط 

سمك  مصيد  حجم  بانتظام  يبلغ  حيث  بها  الشبيهة  واألنواع 
 .2012 1.6 مليون طن منذ عام  أكرث من  سكيب جاك وحده 

القاعية  األسامك  أنواع  مصيد  يف  تراجع  ظهر  املنطقة،  هذه  ويف 
املصيد  يزال  ال  الحظ،  ولسوء  األخرية،  السنوات  ففي  الصغرية. 

غري  البحرية  »األسامك  راية  تحت  يجمع  الذي  املصنف  غري 
املصيد يف كل من  أكرث من ربع  املدرجة يف مكان آخر«، ميثل 

الهندي. املحيط  رشق   ،57 واملنطقة  املنطقة  هذه 

الشكل 4 
اجتاهات الفئات الثالث الرئيسية ملناطق صيد األسماك
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

ويتميّز املصيد يف مناطق التيارات الصاعدة بتقلب سنوي كبري. ويتأثر 
املسار املشرتك لكميات األسامك املصطادة )الشكل 4( بدرجة كبرية 

مبصيد املنطقة 87، جنوب رشق املحيط الهادئ، حيث يكون ألحوال 
املحيطات املتأثرة بظاهرة النينيو أثر كبري عىل وفرة األنشوفة.

البعيدة  املياه  يف  الصيد  تزاول  التي  الدول  تاريخيًا  وقامت 
طول  عىل  الصاعدة  التيارات  منطقتي  يف  األسامك  بصيد 

وسط رشق  و47،   34 )املنطقتان  ألفريقيا  الغريب  الساحل 
أن  غري  األطليس(،  املحيط  وجنوب رشق  األطليس  املحيط 

)من  انخفضت  قد  املصيد  كميات  مجموع  من  حصتها 
16.9 يف املائة يف عام 2016 يف  57.5 يف املائة يف 1977 إىل 

6.4 يف املائة  1978 إىل  65.3 يف املائة يف عام  34، ومن  املنطقة 
47(، ما يزيد من وفرة األسامك  2016 يف املنطقة  يف عام 
االتجاهات  وتتعارض  املحليني.  والسكان  الساحلية  للدول 
املصيد  ازداد   34 املنطقة  ففي  املنطقتني:  هاتني  يف  العامة 

تدريجيا  انخفض   47 املنطقة  ويف  طن،  مليون   4.8 ذروة  ليبلغ 
1978 عىل  تم تسجيله يف عام  الذي  األقىص اإلجاميل  الحد  من 

املاضية. الثالث  السنوات  يف  يتعاىف  كان  أنه  من  الرغم 

 77 املنطقة  املصيد يف  استقر إجاميل  السنوية،  التقلبات  ورغم 
منذ عام 2000، وسط رشق املحيط الهادئ، بني 1.6 و2 مليون 

طن. وعىل النقيض من ذلك، فإن إجاميل املصيد يف املنطقة 87، 
تراجع عىل نحو  األنشوفة، قد  باستبعاد  حتى وإن تم تحليله 
كبري منذ أن بلغ ذروته يف عام 1991. ويعزى هذا الرتاجع يف 
الحصان  األسقمري  كميات مصيد سمك  انخفاض  إىل  معظمه 

الشييل )Trachurus murphyi( الذي بلغ 0.4 مليون طن يف 
عام 2016، أي نسبة 8 يف املائة فقط من إجاميل األسامك يف تم 

إنزالها يف عام 1995. وتم التعويض عن هذا االنخفاض جزئيا 
القيمة  العايل  العمالق  الطائر  الحبار  كميات مصيد  عن طريق 

الثانية. األلفية  بداية  وهو مصيد يشهد منوا كبريا منذ 

وقد شهد سمك كريل أنتاركتيكا )Euphausia superba(، وهو 
أكرث األنواع التي يتم صيدها يف مناطق أنتاركتيكا، اتجاهاً تصاعديا 

منذ منتصف تسعينات القرن املايض. فمنذ عام 2005، استقر 
مصيد سمك باتاغونيا املسنن )Dissostichus eleginoides( بني 
500 10 و400 12 طن. واستهدفت يف السابق السفن التي متارس 

الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم إىل حد كبري هذا النوع 
العايل القيمة، وقد تم الحد من مصيد هذا النوع من أكرث من 

000 30 طن يف عام 1997 إىل أقل من 500 1 طن يف عام 2014. 
وتبنّي هذه النتائج اإليجابية تدابري اإلدارة التي تنفذها لجنة 

حفظ املوارد البحرية الحية يف أنتاركتيكا التي غالباً ما تتخذها 
املنظامت اإلقليمية األخرى إلدارة مصايد األسامك قدوة لها.

القطب  بحر   ،18 باملنطقة  املتعلقة  الرسمية  اإلحصاءات  أما 
إال يف بعض  الشاميل، فلم يتم إبالغ املنظمة عنها رسمياً 

السوفيايت سابقاً(  )واالتحاد  الرويس  االتحاد  السنوات من جانب 
البلدان  أن  البحرية( يف حني  الثدييات  )بالنسبة إىل  وكندا 

الصيد  التي ميكن  الشاميل  القطب  بحر  املتاخمة ملواقع  األخرى 
من  املصطادة  الضئيلة ألسامك  الكميات  قد سجلت  فيها، 

املنطقة 18 كام لو تم صيدها يف املناطق املجاورة. ومن غري 
املتوقع أن تكون هناك أي كميات من األسامك املصطادة من 

القادمة، ألنه يف  السنوات  وسط املحيط املتجمد الشاميل يف 
)كندا والدامنرك  بلدان متاخمة  اتفقت خمسة   ،2017 نهاية عام 

املتحدة  والواليات  الرويس  واالتحاد  والرنويج  ]غرينالند[ 
وآيسلندا  )الصني  املحتملة  الصيد  بلدان  من  وغريها  األمريكية( 
الصيد  األورويب( عىل حظر  واليابان وجمهورية كوريا واالتحاد 
لفهم  الكايف  الوقت  العلامء  املقبلة إلعطاء  الـستة عرش  لألعوام 
قبل  املناخ  لتغري  املحتملة  والتأثريات  املنطقة  يف  البحرية  البيئة 

الصيد فيها عىل نطاق واسع )Hoag،ٴ2017(. انتشار 

إنتاج مصايد األسماك يف املياه الداخلية
11.6 مليون طن  الداخلية  املياه  العاملي يف  بلغ إجاميل املصيد 
يف عام 2016، وهو ما ميثل 12.8 يف املائة من إجاميل اإلنتاج 

لعام  العاملي  املصيد  ويظهر  الطبيعية.  األسامك  ملصايد  العاملي 
2016 زيادة قدرها 2.0 يف املائة مقارنة بالعام السابق وزيادة 

10.5 يف املائة مقارنة مبتوسط الفرتة 2014−2005.  بنسبة 
املتصاعد عىل نحو مستمر إلنتاج  االتجاه  ولكن، قد يكون 

املصايد يف املياه الداخلية مضلالً، إذ ميكن أن يعزى جزء من 
املستوى  والتقييم عىل  اإلبالغ  الزيادة إىل تحسني عمليات  هذه 

القطري وقد ال تكون هذه الزيادة ناتجة عن زيادة اإلنتاج. 
وقد يؤدي التحسن يف اإلبالغ إىل إخفاء االتجاهات يف فرادى 

األسامك. فيها مصايد  ترتاجع  التي  البلدان 

املياه  املصيد يف  املائة من  80 يف  حوايل  بلداً  وينتج ستة عرش 
املصيد  يوفر  حيث  آسيا  يف  ومعظمه   ،)5 )الجدول  الداخلية 

من  كبري  لعدد  للغذاء  رئيسياً  مصدراً  الداخلية  املياه  يف 
ثلثي  من  ثابتة  حصة  ككل  آسيا  ومتتلك  املحلية.  املجتمعات 

املصيد  ويعترب   .)4 )الجدول  الداخلية  املياه  يف  العاملي  اإلنتاج 
بلدان يف  عدة  الغذايئ يف  لألمن  أيضا  مهام  الداخلية  املياه  يف 

ميثل  العاملي يف حني  املصيد  من  املائة  يف   25 وميثل  أفريقيا 
املائة. يف   9 نسبة  وأوسيانيا  واألمريكيتان  أوروبا  من  املصيد 

وتم تعديل إجاميل املصيد يف املياه الداخلية لعام 2014 إىل 
11.3 مليون طن بعدما كان عند 11.9 مليون طن مبلغ عنه يف 

تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2016 
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اجلدول 5
إنتاج مصايد األسماك يف املياه الداخلية: البلدان املنتجة الرئيسية

البلد  

 اإلنتاج 
)باألطنان(

 التفاوت
التفاوت  )النسبة املئوية(

2016–2015
)باألطنان( املتوسط 

2014–200520152016
املتوسط 

 )2014–2005(
إىل 2016

2016–2015

747 0462.91.840 318 2992 277 3682 252 2الصني

959 06334.48.6115 462 1041 346 0821 088 1اهلندأ

251 2422.92.424 048 9911 023 9871 018 1بنغالديش

330 78019.02.723 450886 483863 745ميامنارأ

445 35020.54.421 905509 801487 422كمبوديا

436 40–8.6–47524.7 911432 722472 346إندونيسيا

961 6–1.8–6.7–244 205389 016396 417أوغندا

758 63231.211.839 874377 937337 287نيجرييا

115 0392.10.72 924312 635309 305مجهورية تنزانيا املتحدة

763 82820.32.77 065292 337285 243االحتاد الروسي

220 9–3.8–6.5–959 179231 141241 248مصر

مجهورية الكونغو 
الدميقراطية

224 263227 700229 3002.20.71 600

7.50.00–000 000225 213225 243الربازيلأ

249 66575.431.948 416199 854151 113املكسيك

199 11.61.73–300 101187 927184 211تايلند

751 43–21.5–12.4–615 366159 205203 182الفلبني

جمموع البلدان الستة 
عشر الرئيسية

8 351 9709 033 4909 261 53810.92.5228 048

 جمموع البلدان 
األخرى )وعددها 136(

2 172 2222 374 5852 371 4829.2–0.1–3 103

945 02010.52.0224 633 07511 408 19211 524 10اجملموع العاملي

حصة البلدان الستة 
عشر الرئيسية 

%79.4%79.2%79.6   

أ   إّن أرقام اإلنتاج لعامي 2015 و2016 منبثقة من تقديرات منظمة األغذية والزراعة.

)منظمةاألغذيةوالزراعة، 2016ج( بسبب استبدال اإلحصاءات 
الرسمية مليامنار بتقديرات املنظمة. أما ميامنار التي احتلت املرتبة 

الثانية يف قامئة املنتجني العامليني لألسامك يف املياه الداخلية 
− بفضل معدل منو غري موثوق به يبلغ 15 يف املائة يف السنة – 

فتحتل اليوم املرتبة الرابعة، وهي مرتبة أكرث واقعية )الجدول 5(.

املصيد  كميات  زيادة يف  الرئيسية  املنتجة  البلدان  معظم  وتظهر 
وأوغندا.  وتايالند  والفلبني  باستثناء مرص  األخرية،  السنوات  يف 
الرئييس بأشواط يف أمريكا  املنتج  التي تعترب  الربازيل  ومل تقم 

رسمية  بيانات  عن  والزراعة  األغذية  منظمة  بإبالغ  الجنوبية 

2014، ولذلك فقد تم تقدير اإلحصاءات  عن املصيد منذ عام 

بها. الخاصة 

ويف ما يتعلق مبجموعات األنواع الرئيسية يف املياه الداخلية، 

فقد أظهرت مجموعة »أسامك التيالبيا وغريها من البلطيات« 

زيادة متواصلة إذ بلغت الكميات املصطادة 1.6 مليون طن يف 

عام 2016 أي ضعف الكمية املصطادة يف عام 2005. وظلت 

الكميات املصطادة من مجموعة »الكارب والباريل وغريها من 
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إنتاج تربية األحياء املائية
اإلنتاج والنمو

ذلك  يف  )مبا  املائية  األحياء  تربية  من  العاملي  اإلنتاج  كان 

طن  مليون   110.2 يبلغ   2016 عام  يف  املائية(  لنباتات  ا

مليار   243.5 مبقدار  مرة  ألول  لبيع  ا لدى  قيمته  وقدرت 

إعادة  عند  مرة،  ألول  لبيع  ا قيمة  وتعترب  أمرييك.  دوالر 

بعض  قبل  من  حديثا  املتاحة  املعلومات  بواسطة  تقديرها 

لتقديرات  ا من  بكثري  أعىل  لرئيسية،  ا املنتجة  لبلدان  ا

لحجم  املنظمة  بيانات  تعترب  عامة،  وبصفة  السابقة. 

تلك  من  وموثوقية  دقة  أكرث  املائية  األحياء  تربية  إنتاج 

بالقيمة. املتعلقة 

الشكل 5 
اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية من األغذية السمكية والنباتات املائية، 2016−1990 
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النباتات املائية (مجيع تربية األحياء املائية) الرخويات (مجيع تربية األحياء املائية) حيوانات مائية أخرى (مجيع تربية األحياء املائية) 
القشريات (تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية) 

األسماك الزعنفية (تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية)  القشريات (تربية األحياء املائية البحرية والساحلية) 
األسماك الزعنفية (تربية األحياء املائية البحرية والساحلية) 

طنان
ني األ

مبالي

السيربينيدات« التي تجاوزت املجموعة السابقة يف عام 2005، 
ثابتة وتراوحت بني 0.7 و 0.8 مليون طن يف السنة. وبلغ مصيد 
قرشيات املياه العذبة وبطنيات القدم يف املياه العذبة ذروته يف 
أوائل األلفية الثانية ومنتصف التسعينات من القرن املايض، عىل 
التوايل، ولكّن مصيد هذه املجموعة بقي مستقرا نسبياً منذ عام 
2010 عند 0.45 و0.36  مليون طن بعد فرتات االنخفاض التي 

شهدها سابًقا.

نهج  لوضع  املتاحة  الخيارات  بتقييم  حاليا  املنظمة  وتقوم 
من  األعضاء  البلدان  ميّكن  مبا  الداخلية  املصايد  لتقييم 

التتبع  عملية  شأن  ومن  الرئيسية،  األسامك  مصايد  تتبع 
الداخلية  املصايد  ملوارد  العاملي  الرصد  يف  تساعد  أن  هذه 

مستوى  عىل  مناسبة  وطنية  تدابري  اتخاذ  يف  وكذلك 

n واإلدارة.  السياسات 
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80.0 مليون طن من األغذية السمكية  وشمل اإلنتاج اإلجاميل 
)231.6 مليار دوالر أمرييك( و30.1 مليون طن من النباتات 

5(، فضال عن  املائية )11.7 مليار دوالر أمرييك( )الشكل 
900 37 طن من املنتجات غري الغذائية )214.6 مليون 

الغذائية  املستزرعة  إنتاج األسامك  أمرييك(. وشمل  دوالر 
الزعنفية )138.5 مليار دوالر  54.1 مليون طن من األسامك 

الرخويات )29.2 مليار  أمرييك(، و17.1 مليون طن من 
دوالر أمرييك(، و7.9 مليون طن من القرشيات )57.1 مليار 
دوالر أمرييك( و500 938 طن من الحيوانات املائية األخرى 

البحر وقنفذ  السالحف وخيار  أمرييك( مثل  )6.8 مليار دوالر 
النباتات  وشملت  لألكل.  الصالح  البحر  وقنديل  والضفادع  البحر، 

البحرية ومقدار  األعشاب  األحيان  املستزرعة يف معظم  املائية 
املنتجات غري  الدقيقة. وشملت  الطحالب  إنتاج  أقّل من 

الزينة واللؤلؤ. صدفيات  فقط  الغذائية 

2000، مل تعد تربية األحياء املائية يف العامل تتميز  ومنذ عام 
الثامنينيات  يف  املسجلة  السنوي  النمو  معدالت  بارتفاع 

والتسعينيات من القرن املايض )10.8 و9.5 يف املائة، عىل 
6(. ومع ذلك، ال تزال تربية األحياء املائية  التوايل( )الشكل 

الرئيسية األخرى.  إنتاج األغذية  تنمو بوترية أرسع من قطاعات 
املائة  5.8 يف  السنوي إىل نسبة معتدلة بلغت  النمو  وانخفض 

خالل الفرتة 2001−2016، مع أن معدالت النمو برقمني ال تزال 
تحدث يف عدد صغري من فرادى البلدان، ال سيام يف أفريقيا 

خالل الفرتة املمتدة من 2006 إىل 2010. 

العاملي ملصايد  اإلنتاج  املائية يف  األحياء  تربية  وتزايدت مساهمة 
بلغت  باستمرار، حيث  مجتمعة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
46.8 يف املائة يف عام 2016، أي أعىل من نسبة 25.7 يف املائة 

تبلغ نسبة تربية  الصني،  2000. وإذا استبعدت  املسجلة يف عام 
األحياء املائية 29.6 يف املائة يف عام 2016، أي أعىل من نسبة 
12.7 يف املائة املسجلة يف عام 2000. وعىل الصعيد اإلقليمي، 
مثلت تربية األحياء املائية، نسبة ترتاوح بني 17 و18 يف املائة 

أفريقيا واألمريكيتني وأوروبا،  الكيل لألسامك يف  اإلنتاج  من 
12.8 يف املائة يف أوسيانيا. وزادت حصة تربية  تليها نسبة 

الشكل 6 
معّدل النمو السنوي املتوسط إلنتاج تربية األحياء املائية حسب احلجم )باستثناء النباتات املائية(
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  2011–2016 (6 سنوات)  2006–2010 (5 سنوات)  2001–2005 (5 سنوات)  2001–2016 (16 سنة)

سبة املئوية
الن

العامل أفريقيا الصني آسيا باستثناء
 الصني

العامل باستثناء أوسيانياأوروبا
الصني

األمريكيتان

 »
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الشكل 7 
مساهمة تربية األحياء املائية يف إمجايل إنتاج األسماك )باستثناء النباتات املائية(
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اجلدول 6
إنتاج تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية للمجموعات الرئيسية ألنواع األسماك املستخدمة كغذاء 

حسب القارة، يف عام 2016 )بآالف األطنان، بالوزن احلّي(
العاملأوسيانياأوروباآسيااألمريكيتانأفريقياالفئة

تربية األحياء املائية يف املياه 
الداخلية 

516 47 5  502  983 43 072 9541 1األسماك الزعنفية

033 3 0  0  965 2 068القشريات

286  286  الرخويات

531  531  1حيوانات مائية أخرى

367 51 5  502  765 47 140 9541 1اجملموع الفرعي

تربية األحياء املائية البحرية 
والساحلية

      

575 6 82  830 1 739 3 17906األسماك الزعنفية

829 4 6  0  091 4 5727القشريات

853 16 112  613  550 15 6574الرخويات

407  5  0  402  0حيوانات مائية أخرى 

664 28 205  443 2 781 23 207 2 28اجملموع الفرعي

مجيع قطاعات تربية 
األحياء املائية

      

091 54 87  332 2 722 47 978 1 972 1األسماك الزعنفية

862 7 7  0  055 7 795  5القشريات

139 17 112  613  835 15 574  6الرخويات

939  5  0  933  1  0احليوانات املائية األخرى

031 80 210  945 2 546 71 348 3 982 1اجملموع

بنسبة  الصني(  )باستثناء  إنتاج األسامك يف آسيا  املائية يف  األحياء 
40.6 يف املائة يف عام 2016، مرتفعة من نسبة 19.3 يف املائة 

املسجلة يف عام 2000 )الشكل 7(.

األسامك  من  كميات  بإنتاج   2016 عام  يف  بلدا   37 وقام 

املصطادة.  الطبيعية  املصايد  أسامك  من  أكرث  املستزرعة 

أوسيانيا،  باستثناء  األقاليم  جميع  يف  البلدان  هذه  وتوجد 
العامل.  سكان  نصف  من  يقرب  ما  مجتمعة  فيها  ويعيش 

من  أكرث  ولكن  نصف  من  أقل  املائية  األحياء  تربية  وشكلت 

 22 يف  األسامك  من  الوطني  اإلنتاج  مجموع  من  املائة  يف   30

.2016 عام  آخر يف  بلدا 

البلدان  من  املائة  يف   40 إىل   35 قبل  من  اإلبالغ  نقص  ويعيق 
بعض  يف  واكتاملها  الجودة  كفاية  عدم  مع  باالقرتان  املنتجة، 

عىل  والزراعة  األغذية  منظمة  قدرة  عنها،  املبلغ  البيانات 

واتجاهات  حالة  عن  وتفصيال  وضوحا  أكرث  صورة  إعطاء 

إال  املنظمة  تتلق  ومل  العامل.  يف  املائية  األحياء  تربية  تطور 

بالنسبة  الوطنية  البيانات  تقارير  من  تقريرا   120 من  أقل 

املائة  يف   84.3 متثل  التي   ،2016 لعام  املرجعية  السنة  إىل 

إجاميل  من  املائية(  النباتات  باستثناء  طن،  مليون   67.5 (

إذا  ذلك،  ورغم  الحجم؛  حسب  السمكية  األغذية  إنتاج 

ومتثل  بكثري.  أدىن  املئوية  النسبة  تصبح  الصني  استبعدت 

نسبة  تقارير  تقدم  ال  التي  البلدان  بشأن  املنظمة  تقديرات 

بينام  اإلنتاج،  إجاميل  من  طن(  مليون   12.1 ( املائة  يف   15.1

أساس  عىل  تجمع  رسمية  إحصاءات  هي  املتبقية  البيانات 

املنظمة  طلب  عىل  رسميا  تجب  مل  بلدان  بضعة  من  مخصص 

الوطنية. البيانات  عىل  للحصول 

 »
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تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية
كغذاء  املستخدمة  املستزرعة  لألسامك  العاملي  اإلنتاج  يعتمد 

التي  الداخلية،  املياه  املائية يف  األحياء  تربية  بشكل متزايد عىل 
متارس عادة يف بيئة املياه العذبة يف معظم البلدان. ويف عدد 

القيام برتبية األحياء  يتم  )الصني ومرص مثال(،  البلدان  صغري من 
أنواع مناسبة  ما يخص  والقلوية يف  املالحة  املياه  بواسطة  املائية 

للمياه  الكيميائية  والخصائص  الرتبة  مناطق حيث ظروف  يف 
لألغذية  املستخدمة  الحبوب  ملحاصيل  صالحة  غري  املتوفرة 

أو املراعي. وال تزال األحواض الرتابية أكرث املرافق استخداما 
الداخلية، غري  املياه  املائية يف  إنتاج تربية األحياء  يف مجال 

أن صهاريج وخزانات فوق األرض وحظائر وأقفاص تستخدم 
أيضا عىل نطاق واسع حيث تسمح الظروف املحلية. وال يزال 
استزراع األسامك يف حقول األرّز مهاًم يف املناطق السائدة فيها 

غري أنها متتد أيضا برسعة إىل مناطق أخرى، ال سيام يف آسيا.

الداخلية  املياه  يف  املائية  األحياء  تربية  كانت   ،2016 عام  ويف 
أو  الغذائية،  األسامك  مليون طن من   51.4 لـ  مصدرا 

مقارنة  املستزرعة،  لألسامك  العاملي  اإلنتاج  من  64.2 يف املائة 
2000. وال يزال استزراع األسامك  املائة يف عام  57.9 يف  بنسبة 
الداخلية،  املياه  يف  املائية  األحياء  تربية  عىل  يهيمن  الزعنفية 

مليون طن( من مجموع   47.5( املائة  92.5 يف  بلغ  حيث 
ذلك،  ومع  الداخلية.  املياه  يف  املائية  األحياء  تربية  من  اإلنتاج 

2000، حيث  املائة يف عام  97.2 يف  أقل من  النسبة  كانت هذه 
أخرى،  أنواع  مجموعات  استزراع  يف  كبريًا  منوا  نسبيا  تعكس 

الداخلية  املياه  يف  املائية  األحياء  تربية  يف  القرشيات  سيام  ال 
الشويك ورسطان  البحر  األربيان وجراد  آسيا، مبا يف ذلك  يف 
يف  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  ويشمل   .)6 )الجدول  البحر 

ذي  الروبيان  مثل  البحري،  األربيان  أنواع  بعض  الداخلية  املياه 
املياه  أو  العذبة  املياه  يف  تنمو  أن  ميكن  التي  البيضاء،  األرجل 

أقلمتها. بعد  والقلوية  املالحة  الداخلية 

تربية األحياء املائية البحرية والساحلية
برتبية  أيضا  تعرف  التي  البحرية،  املائية  األحياء  تربية  متارس 

بينام  البحرية،  املياه  بيئة  ويف  البحر  يف  البحرية،  األحياء 
من  بيئات  إطار  يف  الساحلية  املائية  األحياء  تربية  متارس 

مثل  للبحر،  مجاورة  مناطق  يف  جزئيا  أو  كليا  اإلنسان  صنع 
املائية  األحياء  تربية  ويف  املسورة.  والبحريات  الساحلية  الربك 

ثباتا  أقل  امللوحة  تعترب  املالحة،  املياه  بواسطة  الساحلية 
التبخر،  أو  األمطار  بسبب  البحرية  األحياء  تربية  يف  منها 

الصعب  من  العاملي،  الصعيد  وعىل  واملوقع.  للموسم  تبعا 
املائية  األحياء  تربية  وإنتاج  البحرية  األحياء  تربية  بني  التمييز 

من  اإلنتاج  بيانات  تجميع  إىل  أساسا  ذلك  ويعزى  الساحلية، 

وجنوب رشق  يف رشق  الرئيسية  املنتجة  البلدان  من  العديد 
التي  الزعنفية  األسامك  أنواع  إىل  بالنسبة  سيام  وال  آسيا، 

وأغلب  ساحلية.  برك  يف  وكذلك  بحرية  أقفاص  يف  تستزرع 
األحياء  تربية  إطار  يف  عنه  املبلّغ  الزعنفية  األسامك  إنتاج 

وأوسيانيا  وأوروبا  واألمريكيتني  أفريقيا  يف  والساحلية  البحرية 
البحرية. األحياء  تربية  بواسطة  ينتج   )6 )الجدول 

وسجلت املنظمة 28.7 مليون طن )67.4 مليار دوالر أمرييك( يف 
ما يخص إنتاج األسامك املستخدمة كغذاء بواسطة تربية األحياء 

البحرية والساحلية مجتمعة يف عام 2016. ويف مقابل هيمنة 
األسامك الزعنفية يف تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية، متثل 
الرخويات الصدفية )16.9 مليون طن( 58.8 يف املائة من إنتاج 

تربية األحياء البحرية والساحلية مجتمعة. وشكلت األسامك 
الزعنفية )6.6 مليون طن( والقرشيات )4.8 مليون طن( معا ما 

نسبته 39.9 يف املائة.

إنتاج تربية األحياء املائية مع العلف ومن دونه
األنواع  املعلوفة  املائية  الحيوانية  األنواع  استزراع  منو  فاق 
العامل.  يف  املائية  األحياء  تربية  يف  املعلوفة  غري  املستزرعة 

الحيواين  اإلنتاج  ضمن  املعلوفة  غري  األنواع  حصة  وانخفضت 
بنسبة  تقلصت  2016، حيث  إىل   2000 عام  من  تدريجيا  املايئ 

)الشكل 8(.  املائة  30.5 يف  إىل  املائة حتى وصلت  10 يف 
األنواع  إنتاج  حجم  توّسع  يستمّر  املطلقة،  وباألرقام 

بالنسبة  أبطأ  التوسع  هذا  ولكّن  املعلوفة،  غري  املستزرعة 
اإلنتاج اإلجاميل  ارتفع   ،2016 املعلوفة. ويف عام  األنواع  إىل 

من  يتكون  مليون طن، حيث   24.4 إىل  ااملعلوفة  غري  لألنواع 
بالرتشيح  تتغذى  التي  الزعنفية  األسامك  من  8.8 مليون طن 

الداخلية  املياه  يف  املائية  األحياء  تربية  يف  تستزرع  التي 
 Hypophthalmichthys[ الفيض  الشبوط  من  )معظمها 

 Hypophthalmichthys[ الرأس  الكبري  والشبوط   ]molitrix
معظمها  املائية،  الالفقاريات  من  طن  مليون  و15.6   )]nobilis

البحار  يف  املستزرعة  الصاممات  الثنائية  الرخويات  من 
الساحلية. والربك  والبحريات 

يستزرع  الالتينية،  وأمريكا  والرشقية  الوسطى  وأوروبا  آسيا  ويف 
املتعددة  الرتبية  نظم  يف  عادة  بالرتشيح  يتغذى  الذي  الشبوط 
األغذية  استخدام  عن طريق  األسامك  إنتاج  يعزز  مام  األنواع، 

وخالل  اإلنتاج.  نظام  ضمن  املياه  جودة  وتحسني  الطبيعية 
التي  الزعنفية  األسامك  من  أخرى  أنواع  برزت  األخرية  السنوات 
 Polyodon( املسيسيبي  مجداف  سمك  مثل  بالرتشيح  تتغذى 
ال سيام  بلدان،  بضعة  املتنوع يف  االستزراع  spathula(، ضمن 

األطنان. آالف  بعدة  اإلنتاج  يقدر حجم  الصني، حيث  « يف 
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الشكل 8 
إنتاج تربية األحياء املائية لألسماك املستخدمة كغذاء وااملعلوفة وغري املعلوفة، 2016−2001
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اجلدول 7
األنواع الرئيسية اليت تنتج يف تربية األحياء املائية يف العامل

% من اجملموع، 2010201220142016فرادى األنواع
2016

األسماك الزعنفية
)Ctenopharyngodon idellus( ،06811 5396 0185 3625 4الشبوط العشيب

 Hypophthalmichthys( الشبوط الفضي
)molitrix

4 1004 1934 9685 30110

)Cyprinus carpio( 5578 1614 7534 4213 3الشبوط العادي

)Oreochromis niloticus( 2008 6774 2603 5373 2بلطي النيل

 Hypophthalmichthys( ،الشبوط الكبري الرأس
)nobilis

2 5872 9013 2553 5277

Carassius spp.2 2162 4512 7693 0066

)Catla catla( ،9616 7702 7612 9772 2الكاتال

)Osteichthyes( nei 3624 0632 9422 3781 1أسماك املياه العذبة

)Salmo salar( 2484 3482 0742 4372 1سلمون األطلنيت

)Labeo rohita( 8433 6701 5661 1331 1روهو البيو

)Pangasius spp.( nei 7413 6161 5751 3071 1القرموط البانغسيوس

)Chanos chanos( 1882 0411 8099431السمك اللبين

 )Tilapia( nei 1772 1631 6288761سمك البلطي

)Clarias( nei 3535548099792القرموط الذي له شكل قذيفة

)Osteichthyes( nei 4775856848442األسماك البحرية

)Megalobrama amblycephala( 6527067838262شّبوط يوشانغ

)Oncorhynchus mykiss( 7528837968142تروت قوس قزح

)Cyprinidae( nei 7196207246701 السيربينيدات

)Mylopharyngodon piceus( 4244955576321شبوط أسود

)Channa argus( 3774815115181ثعبانيات الرأس

62916 7748 8157 8496 5األسماك الزعنفية األخرى

091100 67954 45349 49444 38جمموع األسماك الزعنفية

القشريات
)Penaeus vannamei( 15653 6974 2383 6883 2األربيان األبيض األرجل

)Procambarus clarkii( 61659872192012لوبسرت املستنقعات األمحر

)Eriocheir sinensis( 59371479781210الشبوط القفازي الصيين

)Penaeus monodon( 5656727057019الروبيان النمري العمالق

 Macrobrachium( إيربيان كبري نهر شرقي
)nipponense2262372582734

تستخرج  التي  البحرية،  الصاممات  ثنائيات  أحيانا  وتوصف 
تنمو  التي  البحرية،  والطحالب  للنمو،  الالزمة  العضوية  املادة 

الذائبة  املغذيات  امتصاص  الضويئ من خالل  التمثيل  عن طريق 
املنطقة مع  نفس  تستزرع يف  استخالصية. وعندما  أنواع  بأنها 

التخلص من  البيئة عن طريق  تفيد  املعلوفة، فهي  األنواع 
النفايات من األنواع املعلوفة وخفض  النفايات، مبا يف ذلك 

األنواع  االستخالصية مع  األنواع  تربية  املغذيات. وتشجع  حمولة 
البحرية ضمن عمليات  األحياء  تربية  مواقع  نفس  املعلوفة يف 
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% من اجملموع، 2010201220142016فرادى األنواع
2016

 Macrobrachium( الروبيان النهري العمالق
)rosenbergii1982112162343

70060665476710القشريات األخرى

862100 0477 2777 5866 5جمموع القشريات

الرخويات
)Crassostrea( nei 86428 3744 9724 6783 3احملار الكأسي

 Ruditapes( الصدفة البساطية اليابانية
)philippinarum3 6053 7754 0144 22925

)Pectinidae( nei 86111 6501 4201 4081 1احملار احملوري

)Mollusca( nei 1547 1351 0911 6301الرخويات البحرية

)Mytilidae( nei 1006 0291 8929691بلح البحر

)Constricted tagelus( 7147207878235حمار

)Crassostrea gigas( 6416096245743احملار الكأسي للمحيط اهلادئ

)Anadara granosa( 4663904504393الكوكل

)Mytilus chilensis( 2222442383012بلح البحر الشيلي

79511 7481 6831 8081 1الرخويات األخرى

139100 04717 87416 06414 14جمموع الرخويات

حيوانات أخرى
)Trionyx sinensis( 27033634534837السلحفاة امللساء الصدفة

)Apostichopus japonicus( 13017120220522خيار البحر الياباين

)Invertebrata( nei 2231281119710الالفقريات املائية

)Rana spp.( 8286979610الضفادع

11211813919321حيوانات متنوعة أخرى

818839894939100جمموع احليوانات األخرى

 

اجلدول 7
)تتمة(

مناطق.  إىل  وتقسيمها  املائية  األحياء  تربية  لتطوير  التخطيط 

49.5 يف املائة من اإلنتاج  وشكل إنتاج األنواع االستخالصية 

العاملي لرتبية األحياء املائية يف عام 2016.

األنواع املنتجة
ملا  بالنسبة  العاملي  اإلنتاج  تسجيل  تم   ،2016 عام  حتى 

استزراعها  تم  التي  األنواع«  »فرادى هذه  من   598 مجموعه 

أو مجموعة  األنواع إىل نوع واحد  العامل. وتشري فرادى هذه  يف 

النوع(  مستوى  عىل  إليها  التعرف  ميكن  ال  )حيث  األنواع  من 

فرادى هذه  وتشمل  الواحد.  الصنف  داخل  نوع هجني  أو 

)مبا  الزعنفية  األسامك  من   369 اآلن  حتى  املسجلة  األنواع 

نوعا  و64  الرخويات،  من  نوعا  و109  أنواع هجينة(،   5 فيها 

)باستثناء  والزواحف  الربمائيات  من  أنواع  و7  القرشيات  من 
الالفقريات  من  أنواع  و9  والتامسيح(،  والكيامن  األليغاتور 

تشمل  ال  األرقام  وهذه  املائية.  الطحالب  من  نوعا  و40  املائية 
أنتجت  التي  املنظمة،  لدى  املعروفة  غري  أو  املعروفة  األنواع، 
التي  املائية،  األحياء  تربية  مجال  يف  بحثية  تجارب  طريق  عن 

األحياء  تربية  خالل  التفريخ  عملية  يف  حيّة  كأغذية  ترىب 
يف  ترىب  التي  الزينة  لغرض  املوجهة  املائية  األنواع  أو  املائية، 
اإلجاميل  العدد  ارتفع  املاضية،  العرش  السنوات  وخالل   . األرسرْ

بنسبة  املنظمة  سجلته  الذي  تجاريا  املستزرعة  األنواع  لفرادى 
598 نوعا  2006 إىل  472 نوعا يف عام  26.7 يف املائة، من 
التي  التحقيق  لجهود  مشرتكة  نتيجة  وهي   ،2016 عام  يف 

من  البيانات  عن  اإلبالغ  يف  والتحسينات  املنظمة  بها  قامت 
املنظمة  بيانات  تنويع  فإن  ذلك،  ومع  املنتجة.  البلدان  قبل 

مالحظة: nei= غري مدرجة يف أماكن أخرى.

 »

 »
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اجلدول 9
منتجو األعشاب البحرية املستزرعة الرئيسيون )بآالف األطنان، بالوزن احلّي(

البلدان 
% من اجملموع، 20052010201120122013201420152016

2016
38747.9 83514 24113 47913 75213 47712 99511 44610 9الصني

63138.7 26911 07711 29910 5159 1706 9155 9113إندونيسيا

4054.7 5661 5501 5581 7511 8411 8011 3391 1الفلبني

3514.5 1971 0871 1311 0221 6219029921مجهورية كوريا

مجهورية كوريا 
الدميقراطية 4444444444444444894894891.6الشعبية 

5084333504414183744003911.3اليابان

402082403322692452612060.7ماليزيا

771321371571171401791190.4تنزانيا

14214715170.1مدغشقر

1612154131312150شيلي

3777121212110جزر سليمان

15181419141412100فييت نام

000133440بابوا غينيا اجلديدة

554824440كرييبايت

145553330اهلند

2514151613121680آخرون

 050 27530 27029 78027 47526 71223 89520 45018 13اجملموع

اجلدول 8
اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية من النباتات املائية )بآالف األطنان، بالوزن احلّي(

20052010201120122013201420152016فرادى األنواع

عشب البحر غري املدرج يف أماكن أخرى 
)Eucheuma spp.(  987 3 481 4 616 5 853 8 430 9 034 10 

190 10 519

)Laminaria japonica( 219 8 027 8 699 7 942 5 682 5 257 5 147 5 371 4العشب الياباين

)Gracilaria spp.( البحرية Gracilaria 150 4 881 3 751 3 460 3 763 2 171 2 691 1 933  أعشاب

)Undaria pinnatifida( 070 2 297 2 359 2 079 2 139 2 755 1 537 1 440 2 الواكامي

)Kappaphycus alvarezii( 527 1 754 1 711 1 726 1 963 1 957 1 888 1 285 1 طحلب البحر اخلرن

أعشاب نوري البحرية غري املدرجة يف أماكن 
)Porphyra spp.( 353 1 159 1 142 1 139 1 123 1 027 1 072 1 703  أخرى

األعشاب البحرية غري املدرجة يف أماكن أخرى 
)Algae( 1 844 3 126 2 889 2 815 2 864  449  775 1 049

)Porphyra tenera( )710  686  674  722  691  609  564  584  الالفر )نوري

 Eucheuma( طحالب أوشوما الشائكة
)denticulatum  172  259  266  288  233  241  274  214

 Fusiform sargassum )Sargassum طحالب
)fusiforme  86  78  111  112  152  175  189  190

سبريولينا غري املدرجة يف أماكن أخرى 
)Spirulina spp.(  48  97  73  80  82  86  89  89

)Phaeophyceae( 34  30  19  16  17  28  23  30  األعشاب البحرية البنية

17  14  15  18  28  27  28  20  الطحالب األخرى

139 30 365 29 356 27 863 26 555 23 785 20 992 18 503 13 اجملموع
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األحياء  تربية  يف  األنواع  لتنوع  الفعلية  الرسعة  يواكب  ال 
يف  املسجلة  الوحيدة  األنواع  من  العديد  وتتألف  املائية. 

أنواع  من  الواقع  يف  البلدان  من  للعديد  الرسمية  اإلحصاءات 
وبينام  الهجينة.  األنواع  من  األحيان  بعض  ويف  متعددة 

الزعنفية  األسامك  من  أنواع  خمسة  إال  املنظمة  تسجل  مل 
الهجينة  األنواع  عدد  فإن  التجاري،  اإلنتاج  يف  الهجينة 

بكثري. أكرب  املستزرعة 

عىل  يغلب  تربيتها،  تتم  التي  األنواع  يف  الكبري  التنوع  ورغم 
من  صغري  عدد  الحجم  حيث  من  املائية  األحياء  تربية  إنتاج 

املستويات  عىل  األنواع  مجموعات  أو  »األساسية«  األنواع 
األسامك  استزراع  ويعتمد  والعاملية.  واإلقليمية  الوطنية 

نوعا   27 عىل  تنوعا،  األكرث  الفرعي  القطاع  وهو  الزعنفية، 
اإلنتاج اإلجاميل يف  املائة من  90 يف  بأكرث من  أنواع  ومجموعة 
إنتاجا  األكرث  العرشين  األنواع  فرادى  مثلت  بينام   ،2016 عام 
7(. وال تستزرع  )الجدول  اإلنتاج اإلجاميل  املائة من  84.2 يف 

أخرى  وحيوانات  والرخويات  القرشيات  من  قليلة  أنواع  إال 
الزعنفية.  باألسامك  مقارنة 

النباتات املائية
املائة  96.5 يف  2016 مصدر  عام  املائية يف  األحياء  تربية  كانت 

النباتات  من  طن  مليون   31.2 مجموعه  ملا  الحجم  حسب 
واستزرعت. طبيعية  بصورة  جمعها  تّم  التي  املائية 

وقد منا اإلنتاج العاملي من النباتات املائية املستزرعة، التي تهيمن 
عليها إىل حد كبري األعشاب البحرية، من حيث حجم اإلنتاج 

من 13.5 مليون طن يف عام 1995 إىل أكرث من 30 مليون طن 
بقليل يف عام 2016 )الجدول 8(. وُسجل النمو الرسيع يف استزراع 

أنواع األعشاب البحرية املدارية )Kappaphycus alvarezii و 
.Eucheuma spp( يف إندونيسيا كمواد خام الستخراج الكارجينان 

املساهم الرئييس يف منو إنتاج النباتات املائية املستزرعة يف 
املايض القريب. وزادت إندونيسيا إنتاجها من األعشاب البحرية 

املستزرعة من أقل من 4 ماليني طن يف عام 2010 إىل أكرث من 11 
مليون طن يف عامي 2015 و2016.

التي  البحرية املستزرعة  30 مليون طن من األعشاب  ومن أصل 
9(، تنتج بعض األنواع )مثل  أنتجت يف عام 2016 )الجدول 

Caulerpa spp.و Porphyra spp.و Undaria pinnatifida
التي أنتجت يف رشق وجنوب رشق آسيا( بشكل حرصي تقريبا 
املنخفضة  املنتجات  أن  املبارش، مع  البرشي  االستهالك  ألغراض 

تستخدم ألغراض  التجهيز  الواردة من مصانع  والفضالت  الجودة 
أخرى، مبا يف ذلك العلف الستزراع أذن البحر. 

89 طن من الطحالب الدقيقة  ومع أن املنظمة سجلت 000 
من 11 بلدا يف عام 2016، فقد سجلت نسبة 600 88 طن 
مثل  الدقيقة  الطحالب  استزراع  ويعترب  لوحدها.  الصني  من 

 )Chlorella spp.( وكلوريال ،)Spirulina spp.( السبريولينا
 )Haematococcus pluviali( بلوفياليس  وهاميتوكوكوس 

التي ترتاوح   )Nannochloropsis spp.( ونانوكلوروبسيس 
التجاري  اإلنتاج  إىل  املنزيل  اإلنتاج  إنتاجها من  مستويات 

البلدان من أجل  النطاق، مامرسة راسخة يف العديد من  الواسع 
وتقلل  أخرى.  والستخدامات  البرشية  الغذائية  املكمالت  إنتاج 
العاملي  االستزراع  لعملية  الحقيقي  الحجم  من  املنظمة  بيانات 
املنتجني  كبار  من  البيانات  توفر  عدم  بسبب  الدقيقة  للطحالب 
وميامنار. وماليزيا  واليابان  وإرسائيل  والهند  وفرنسا  أسرتاليا  مثل 

 توزيع إنتاج تربية األحياء املائية 
واملنتجون الرئيسيون

املنظمة  بلدا وإقليام موجوًدا حاليا سجلت   202 من أصل 
194 بلدا كان من  إنتاجها يف مجال تربية األحياء املائية، هناك 

املاضية. وظل منط  القليلة  السنوات  النشطني خالل  املنتجني 
والبلدان داخل  األقاليم  السائد بني  املتكافئ  اإلنتاج غري  توزيع 
العقد املايض  املنطقة نفسها واضًحا وغري متغري إىل حد كبري يف 
 .)10 )الجدول  املطلق  اإلنتاج  الرئيسية يف نسبة  التغريات  رغم 

وشكلت آسيا ما يقرب من 89 يف املائة من اإلنتاج العاملي 
الفرتة  املائية خالل أكرث من عقدين. وخالل  لرتبية األحياء 

اإلنتاج  من  واألمريكيتني حصتيهام  أفريقيا  بلدان  رفعت  نفسها، 
انخفاضا  وأوسيانيا  أوروبا  بلدان  بينام سجلت  العاملي،  اإلجاميل 

إندونيسيا  عززت  الرئيسية،  املنتجة  البلدان  بني  ومن  طفيفا. 
والهند  ونيجرييا  والرنويج  نام ومرص  وفييت  وبنغالديش وشييل 
متفاوتة  بدرجات  العاملي  أو  اإلقليمي  اإلنتاج  من حصصها من 

الصني حصتها من  املاضيني. وقد خفضت  العقدين  عىل مدى 
اإلنتاج العاملي تدريجيا من 65 يف املائة يف عام 1995 إىل أقل 

من 62 يف املائة يف عام 2016.

التطور  مستوى  يتباين  بينام   ،9 الشكل  يف  موضح  هو  وكام 
األقاليم  بني  كبري  حد  إىل  املائية  األحياء  لرتبية  اإلجاميل 

إنتاج  عىل  رئيسيني  منتجني  بضعة  يهيمن  وداخلها،  الجغرافية 
ضمن  تنتج  التي  املستزرعة  لألنواع  الرئيسية  املجموعات 
األحياء  تربية  ويف  الداخلية  املياه  يف  املائية  األحياء  تربية 

الزعنفية  األسامك  استزراع  عىل  وتهيمن  والساحلية.  البحرية 
من  عدد  يعترب  بينام  النامية،  البلدان  الداخلية  املياه  يف 

األسامك  استزراع  يف  الرئيسيني  املساهمني  من  املتقدمة  البلدان 
يف  املستزرعة  األنواع  سيام  ال  العامل،  يف  البحرية  الزعنفية 

 »

 »
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اجلدول 10
 إنتاج األسماك من تربية األحياء املائية حسب اإلقليم واجملموعة اخملتارة من املنتجني الرئيسيني 

)بآالف األطنان؛ األرقام الواردة بني قوسني هي النسبة املئوية للمجموع العاملي(
199520002005201020152016اإلقليم/البلدان اخملتارة

أفريقيا
1104006461 2861 7721 982

%0.5%1.2%1.5%2.2%2.3%2.5

مصر
723405409201 1751 371

%0.3%1.1%1.2%1.6%1.5%1.7

شمال أفريقيا باستثناء مصر
457102123

%0%0%0%0%0%0

نيجرييا
172656201317307

%0.1%0.1%0.1%0.3%0.4%0.4

أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى باستثناء نيجرييا

172943156259281

%0.1%0.1%0.1%0.3%0.3%0.4

األمريكيتان
9201 4232 1772 5143 2743 348

%3.8%4.4%4.9%4.3%4.3%4.2

شيلي
1573927247011 0461 035

%0.6%1.2%1.6%1.2%1.4%1.3

باقي أمريكا الالتينية 
والكارييب

2844477851 1541 6151 667

%1.2%1.4%1.8%2.0%2.1%2.1

أمريكا الشمالية
479585669659613645

%2.0%1.8%1.5%1.1%0.8%0.8

آسيا
21 67828 42339 18852 45267 88171 546

%88.9%87.7%88.5%89.0%89.3%89.4

الصني )الرب الرئيسي(
15 85621 52228 12136 73447 05349 244

%65.0%66.4%63.5%62.3%61.9%61.5

اهلند
1 6591 9432 9673 7865 2605 700

%6.8%6.0%6.7%6.4%6.9%7.1

إندونيسيا
6417891 1972 3054 3434 950

%2.6%2.4%2.7%3.9%5.7%6.2

فييت نام
3814991 4372 6833 4383 625

%1.6%1.5%3.2%4.6%4.5%4.5

بنغالديش
3176578821 3092 0602 204

%1.3%2.0%2.0%2.2%2.7%2.8

باقي آسيا
2 8243 0144 5845 6365 7265 824

%11.6%9.3%10.4%9.6%7.5%7.3

أوروبا
1 5812 0512 1352 5232 9412 945

%6.5%6.3%4.8%4.3%3.9%3.7

النرويج
2784916621 0201 3811 326

%1.1%1.5%1.5%1.7%1.8%1.7

االحتاد األورويب − 28
1 1831 4031 2721 2631 2641 292

%4.9%4.3%2.9%2.1%1.7%1.6

باقي أوروبا
121157201240297327

%0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4

أوسيانيا
94122152187186210

%0.4%0.4%0.3%0.3%0.2%0.3

031 80  054 76  962 58  298 44  418 32  383 24  العامل
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Note: Bars for each entry represent production for the years from 2001 to 2016.

الشكل 9 
تربية األحياء املائية يف األقاليم املنتجة الرئيسية ولدى املنتجني الرئيسيني جملموعات األنواع الرئيسية، 2016−2001

مالحظة: متثل األعمدة لكل بند من البنود اإلنتاج املتعلق بالسنوات من 2001 إىل 2016.
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توزيع إنتاج تربية األحياء املائية ضمن األقاليم اجلغرافية (باستثناء النباتات املائية)

إنتاج املنتجني الرئيسيني لرتبية األحياء املائية (اجلهات اليت تنتج أكثر من 000 500 طن يف عام 2016، باستثناء النباتات املائية)

إنتاج األسماك الزعنفية من تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية من قبل املنتجني الرئيسيني

حلي
طنان بالوزن ا

ف األ
بآال

حلي
طنان بالوزن ا

ني األ
مبالي

8. الربازيل7. ميامنار6. مصر5. بنغالديش4. فييت نام3. إندونيسيا2. اهلند

14. مجهورية 13. الربازيل
كوريا

10. مجهورية 9. تايلند
إيران اإلسالمية

مجيع اآلخرين11. نيجرييا

مجيع اآلخرين12. اليابان11. الفلبني10. تايلند9. ميامنار8. شيلي7. النرويج6. مصر5. بنغالديش4. فييت نام3. إندونيسيا2. اهلند

4. أمريكا 
اجلنوبية

5. شمال 
أوروبا

6. شمال 
أفريقيا

7. أمريكا 
الشمالية

8. جنوب 
أوروبا

9. غرب 
أفريقيا

10. شرق 
آسيا

1. شرق آسيا

العامل، باستثناء الصني1. الصني

العامل، باستثناء الصني1. الصني

2. جنوب شرق 
آسيا

سائر العامل3. جنوب آسيا

11. أمريكا 
الوسطى 

12. أوروبا 
الشرقية

13. أوروبا 
الغربية

14. أسرتاليا 
ونيوزيلندا 

15. شرق 
أفريقيا

16. آسيا 
الوسطى 

األقاليم 
األخرى

طنان
ني األ

مبالي
طنان

ني األ
مبالي

طنان
ني األ

مبالي

حلي
طنان بالوزن ا

ف األ
بآال
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إنتاج األسماك الزعنفية من تربية األحياء املائية البحرية والساحلية من قبل املنتجني الرئيسيني

إنتاج تربية األحياء املائية من القشريات البحرية من قبل املنتجني الرئيسيني 
(باستثناء أنواع األربيان البحري املنتجة من تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية)

إنتاج تربية األحياء املائية من الرخويات البحرية من قبل املنتجني الرئيسيني 

العامل، باستثناء الصني1. الصني

سائر العامل

1. الصني

2. النرويج1. الصني

العامل، باستثناء الصني

مجيع اآلخرين

مجيع اآلخرين

مجيع اآلخرين

2. اليابان

12. اليونان10. تركيا9. كندا8. اململكة املتحدة7. اليابان

4. شيلي3. مجهورية كوريا

4. شيلي

5. فييت نام

2. فييت نام

6. فييت نام

7. املكسيك5. إكوادور4. اهلند 8. بنغالدش6. تايلند

11. بنغالدش

9. الفلبني

5. الفلبني

11. الربازيل10. ميامنار

8. الواليات 7. تايلند
املتحدة األمريكية

11. نيوزيلندا10. إيطاليا9. فرنسا 6. اسبانيا

3. إندونيسيا

3. إندونيسيا
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القرشيات  إنتاج  عىل  البحري  الجمربي  ويهيمن  الباردة.  املياه 
ويعترب  الساحلية،  املائية  األحياء  تربية  يف  عادة  املستزرعة 

النامية  البلدان  من  لعدد  األجنبي  النقد  لعائدات  مهام  مصدرا 
البحرية  الرخويات  كمية  أن  ومع  الالتينية.  وأمريكا  آسيا  يف 
تحققها  التي  الكمية  كبرية  بدرجة  تفوق  الصني  تنتجها  التي 

جميع  يف  البلدان  من  عددا  فإن  األخرى،  املنتجة  الجهات 
وبدرجة  واملحار  البحر  بلح  عىل  كبريا  اعتامدا  يعتمد  األقاليم 

املائية. األحياء  لرتبية  إنتاجها  ضمن  البحر  أذن  عىل  أقل 

عامل الصني
كغذاء  املستخدمة  املستزرعة  األسامك  نسبة من  الصني  أنتجت 

 .1991 العامل مجتمعة سنويا منذ عام  أكرب من سائر بلدان 
أواخر  انخفضت تدريجيا منذ  الصني قد  ومع أن مساهمة 

القرن املايض، من املرجح أن تتالىش بعد وقت  التسعينيات من 
الصني وآثارها  املائية يف  األحياء  لرتبية  الكبرية  األهمية  قريب 

عىل إجاميل اإلمدادات السمكية يف العامل. وحيث أن إنتاج 
املستخدمة كغذاء قد فاق نسبة األسامك  املستزرعة  األسامك 

الطبيعية املصطادة ألول مرة يف عام 1993، ازدادت حصة 
تربية األحياء املائية باطراد لتبلغ 73.7 يف املائة يف عام 2016، 

ومن املتوقع أن تتوسع أكرث من ذلك. وتساهم قدرة البالد عىل 
املنتجة محليا من  الكبري من سكانه من األسامك  العدد  إطعام 

والتغذية ككل. العاملي  الغذايئ  األمن  املائية يف  األحياء  تربية 

األسامك  املاضية، شهد قطاع مصايد  القليلة  السنوات  وخالل 
العديد من  تدريجيا ومتسارعا يف  تحوال  املائية  األحياء  وتربية 

تأثري  العامة فضال عن  السياسات  لتعديالت يف  كنتيجة  الجوانب 
تؤثر عىل سلسلة  التي  الداخل والخارج  املستهلكني واألسواق يف 

إيالء  القطاع  عرفها  التي  التحوالت  وتشمل  بأكملها.  اإلنتاج  قيمة 
الجودة  وتحسني  واالستدامة؛  البيئية  للمسؤولية  أكرب  اهتامم 

الحاصلة  واملنافع  االقتصادية  الكفاءة  وتحسني  املنتجات؛  وتنويع 
التجارية عىل طول  ملزارعي األسامك؛ وتعزيز تكامل األعامل 

الثالثة  الخمسية  الخطة  وتقوم  الحجم.  ووفورات  القيمة  سالسل 
السياسات  إىل جنب مع  السمكية، جنباً  الرثوة  لتنمية  عرشة 
بالدفع نحو  إدخالها حديثًا،  تم  التي  األخرى  العامة  واللوائح 

إجراء تغيريات أكرب وبرسعة )انظر اإلطار 31 يف قسم التوقعات 
التنمية  184(. وخالفا ملعظم خطط  الصفحة   ،4 الجزء  من 

تربية  إلنتاج  أهدافا  الجديدة  الخطة  تحدد  ال  السابقة،  الخمسية 
الواسعة  املشاريع  للعديد من  املائية. ورغم ذلك، فإن  األحياء 

تأثريات ملحوظة.  الصني  املائية يف  تربية األحياء  النطاق يف مجال 

تربية  عمليات  عىل  املوافقة  البالد،  أنحاء  جميع  يف  وتتم 
متنع  أو  الداجنة،  الحيوانات  تربية  إىل  إضافة  املائية  األحياء 

لتقسيم  الجديدة  املامرسة  إطار  يف  البيئي  التقييم  عىل  بناء 

للتحويطات  النطاق  واسعة  إزالة  النتائج  شملت  وقد  املناطق. 

للقضاء  والخزانات  واألنهار  البحريات  من  السمكية  واألقفاص 

ويف  املحافظات.  من  العديد  يف  املائية  األحياء  تربية  عىل 

املائية  األحياء  لرتبية  منتج  أكرب  يوجد  حيث  مثال،  هوباي، 

عقدين، جرت  من  أكرث  منذ  البالد  يف  الداخلية  املياه  يف 

من  العديد  من  السمكية  واألقفاص  التحويطات  جميع  إزالة 

ومارس/  2016 األول  ديسمرب/كانون  بني  ما  الرئيسية  البحريات 

ونتيجة  األسامك.  باستزراع  سابقا  يسمح  كان  حيث   2017 آذار 

حاد  انخفاض  حدوث  األسامك  مصايد  مسؤولو  توقع  لذلك، 

2017. ومن  7 يف املائة يف عام  يف إنتاج األسامك مبا يقارب 

مكثفا  تشجيعا  األسامك  مصايد  هيئات  شجعت  أخرى،  جهة 

املائية  األحياء  لرتبية  الجديدة  التكنولوجيات  من  سلسلة 

بتوسع  مقرتنة   ،2016 عام  منذ  الغالت  مرتفعة  استزراع  ونُظم 

ذلك  يف  مبا  واألسامك،  املحاصيل  بني  ما  تكامل  لتحقيق  كبري 

الفوري  األثر  بعد  األرّز. ومل يعرف  استزراع األسامك يف حقول 

التقرير،  إعداد هذا  األسامك خالل  إنتاج  اإلجراءات عىل  لهذه 

اإلمدادات  إىل  بالنسبة  مهمة  تكون  أن  املتوقع  غري  من  ولكن 

التخفيضات  آثار  إىل  بالنسبة  الحال  هو  كام  الكلية  السمكية 

n األسامك.  البالد يف مجال صيد  بشأن قدرة  املقررة 

صيادو ومستزرعو 
األسماك

مصدًرا  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يوفر 

أنحاء  جميع  يف  األشخاص  ملاليني  العيش  وكسب  للدخل 

أن  إىل   )11 )الجدول  الرسمية  اإلحصاءات  آخر  العامل. وتشري 

ملصايد  األويل  القطاع  يف  يعملون  كانوا  شخص  59.6 مليون 

 ،2016 عام  يف  املائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسامك 

املائية  األحياء  تربية  يف  مليون شخص   19.3 يعمل  كان  حيث 

األسامك.  مصايد  و40.3 مليون شخص  يف 

العاملة يف قطاعي مصايد األسامك وتربية األحياء  وعرف إجاميل 

 ،2010−1995 الفرتة  اتجاًها تصاعديًا بشكل عام خالل  املائية 

إىل أّن استقّر بعد ذلك عند مستوى معنّي. وتأثرت هذه الزيادة 

التقدير  التي عرفتها عمليات  التحسينات  ما من جراء  إىل حد 

العاملني يف مصايد  نسبة  وانخفضت  عادة.  املطبقة  اإلحصايئ 

األسامك الطبيعية من 83 يف املائة عام 1990 إىل 68 يف املائة 

تربية  العاملني يف  باملقابل نسبة  ارتفعت  بينام   ،2016 عام 

األحياء املائية من 17 إىل 32 يف املائة.

 »
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اجلدول 11 
عمالة صيادي األسماك ومستزرعي األسماك يف العامل حبسب اإلقليم )باآلالف(

1995200020052010201120122013201420152016اإلقليم

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية
 671 9925 6745 0095 8856 2505 0275 4305 1754 3924 2أفريقيا

468 60650 73050 66247 04047 49 926 48 345 49 926 43 646 29639 31آسيا

530779705662656647240394455445أوروبا

أمريكا الالتينية 
466 4822 4442 4332 2512 2 231 2 185 2 907 1 774 1 503 1والبحر الكارييب

382346329324324323325325220218أمريكا الشمالية

1211261221241281274746343342أوسيانيا

609 09859 60 612 71656 27256 58 514 57 667 57 418 51 845 46 223 36اجملموع

مصايد األسماك

367 6875 4135 7425 5875 9935 7964 2904 0844 3274 2أفريقيا

990 07831 19032 57430 86529 92330 43029 29631 43529 53427 23آسيا

474676614560553544163328367354أوروبا

أمريكا الالتينية 
085 1042 0922 0852 9822 9661 9371 6681 5601 3481 1والبحر الكارييب

376340319315315314316316211209أمريكا الشمالية

1171211171191221214240334334أوسيانيا

جمموع 
صيادي 
األسماك

28 17634 21636 30439 15737 87239 41137 92238 37940 78140 339

تربية األحياء املائية

6591140231257298267261305304أفريقيا

478 52818 54018 08817 17518 18 373 18 915 17 630 14 211 12 762 7آسيا

561039110210310377668891أوروبا

أمريكا الالتينية 
155214239248265269348352378381والبحر الكارييب

66109999999أمريكا الشمالية

4555665698أوسيانيا

جمموع 
مستزرعي 

األسماك
8 049 12 632 15 115 18 512 19 015 18 86118 79418 23519 31619 271

العاملني  العامل  املائة من سكان  85 يف  تركّز   ،2016 ويف عام 
تلتها  آسيا،  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف 

الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  ثم  املائة(  يف   10( أفريقيا 
املائة  19 مليون شخص )32 يف  أكرث من  املائة(. وعمل  )4 يف 
املائية،  األحياء  تربية  يف  القطاع(  هذا  يف  العاملني  جميع  من 

املائة من  آسيا )96 يف  العدد بشكل أسايس يف  وتركز هذا 
أمريكا  تلتها  املائية(،  األحياء  تربية  يف  العاملني  مجموع 
أو  املجموع  من  املائة  يف   2( الكاريبي  والبحر  الالتينية 

أو  املجموع  من  املائة  يف   1.6( أفريقيا  ثم  3.8 مليون شخص( 

الشاملية  وأمريكا  أوروبا  من  كل  وسجلت  مليون شخص(.   3.0

العاملني يف  العامل  املائة من سكان  1 يف  أقل من  وأوسيانيا 

املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع 

وتتباين اتجاهات عدد األشخاص العاملني يف القطاع األويل 

ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية بحسب األقاليم. وعرفت 

أوروبا وأمريكا الشاملية أكرب نسبة النخفاض عدد العاملني يف كال 

القطاعني، مع انخفاض خاص يف صيد األسامك من املصايد الطبيعية 

« )الجدول 11(. ويف املقابل، شهدت أفريقيا وآسيا، حيث النمو 
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اجلدول 12 
عدد صيادي األسماك ومستزرعي األسماك يف البلدان واألقاليم اخملتارة ويف مجيع أحناء العامل 

)باآلالف(
199520002005201020122013201420152016مصايد األسماك

العامل
609 09859 63260 78056 27256 58 667 57 418 51 845 46 223 36مصايد األسماك + تربية األحياء املائية

7091100112113110110117116املؤشر
338 78140 87940 96237 41237 39 155 39 304 36 213 34 174 28مصايد األسماك 

7894100108109105104112111املؤشر
271 31619 75319 81818 86118 18 512 18 115 15 632 12 049 8تربية األحياء املائية 

5384100122125125124128127املؤشر

الصني
506 58814 16114 28214 44114 14 992 13 903 12 936 12 429 11مصايد األسماك + تربية األحياء املائية 

89100100108112111110113112املؤشر
484 4849 0369 0909 2269 9 013 9 389 8 213 9 759 8مصايد األسماك 

104110100107110108108113113املؤشر
022 1035 1245 1925 2145 5 979 4 514 4 722 3 669 2تربية األحياء املائية 

5982100110116115114113111املؤشر

مقاطعة تايوان الصينية 
302314352330329374331326322مصايد األسماك + تربية األحياء املائية 

86891009493106949391املؤشر
204217247247238285244236229مصايد األسماك 

838810010097115999593املؤشر
9898105849089879093تربية األحياء املائية 

9393100798685838688املؤشر

آيسلندا
765554555مصايد األسماك 

1371201001049678908888املؤشر

إندونيسيا
946 0475 0116 9846 0935 6 972 5 097 5 248 5 568 4مصايد األسماك + تربية األحياء املائية 

90103100117120117118119117املؤشر
602 7032 6672 6402 7492 2 620 2 590 2 105 3 463 2مصايد األسماك 

95120100101106102103104100املؤشر
344 3443 3443 3443 3443 3 351 3 507 2 143 2 105 2تربية األحياء املائية 

8485100134133133133133133املؤشر

اليابان
301260222203174181173167160مصايد األسماك 

136117100917882787572املؤشر

املكسيك
262279272266273271295294مصايد األسماك + تربية األحياء املائية 

9410097959897106105املؤشر
250244256241210216215239238مصايد األسماك 

9896100948284849393املؤشر
1824315656565656تربية األحياء املائية 

78100131239234234234234املؤشر

املغرب
100106106107114103110105108مصايد األسماك

941001001021089810399102املؤشر

النرويج
282419191818181819مصايد األسماك + تربية األحياء املائية 

151130100999693939599املؤشر
242015131212111111مصايد األسماك 

163138100898377757475املؤشر
544666678تربية األحياء املائية 

109102100131139142151164179املؤشر

مالحظة: املؤشر نسبة إىل 100 يف عام 2005. 
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اجلدول 13
اإلبالغ عن البيانات اإلحصائية للعمالة املفصلة حبسب نوع اجلنس )بيانات عن النساء والرجال 

وبيانات غري حمددة( يف مصايد األسماك وتربية األحياء املائية، حسب اإلقليم، 2016 

اإلقليم
غري حمددةالرجالالنساء

العدد
)'000(

العدد%
)'000(

العدد%
)'000(

%

مصايد األسماك
249.379532.610 585.1114أفريقيا

383.666306.715 394.4191أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

037.918171.182<0.1أمريكا الشمالية

125.27 020.5782 843.91525 4آسيا

6.42115.333232.066أوروبا

49.115150.045134.740أوسيانيا

تربية األحياء املائية  
33.111211.87058.619أفريقيا

29.38229.860122.332أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

009.3100أمريكا الشمالية

645.59 068.5761 764.31514 2آسيا

16.71856.76217.519أوروبا

1.5195.2681.013أوسيانيا

مفصلة  للعمالة  إحصائية  بيانات  أول  اليابان  أصدرت 
احلني حتسنت  ذلك  ومنذ   ،1970 عام  يف  اجلنس  نوع  حبسب 
والزراعة  األغذية  منظمة  يف  األعضاء  البلدان  إبالغ  عملية 

اجلنس  نوع  حبسب  املفصلة  للعمالة  اإلحصائية  البيانات  عن 
هذه  وحتظى  واجلودة.  االنتظام  حيث  من  بطيء  بشكل 

العامة  السياسات  مستوى  على  متزايد  باهتمام  البيانات 
القضايا  بشأن  القرار  صنع  عملية  لدعم  أهمية  ذات  وهي 

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  خيص  ما  يف  اجلنسانية 
Biswas،ـ2017َ(. ( املائية 

املفصلة  اإلحصائية  البيانات  بشأن  اإلبالغ  عملية  وتتباين 
حبسب نوع اجلنس يف جمال مصايد األسماك وتربية األحياء 

13(. فبعض  )اجلدول  واألقاليم  البلدان  تبايًنا كبرًيا بني  املائية 

البلدان يف كل إقليم ال تبلغ إال عن بيانات بشأن "الرجال" 
أو بيانات "غري حمددة"، وال ميكن دائًما حتديد ما إذا كانت 

هذه األرقام تشري يف احلقيقة إىل أن أي امرأة ال تعمل يف هذه 
البيانات املفصلة حبسب نوع اجلنس،  إذا كانت  أو ما  القطاعات 
وهو األمر األكثر احتمااًل، مل جتمع. ويف بعض احلاالت، خصوًصا 
نوع  السابق إحصاءات مفصلة حبسب  البلدان يف  عندما قدمت 
اجلنس لكنها عادت إىل اإلبالغ عن بيانات "غري حمددة" فقط، 

تقديرات. بتطبيق  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت 
للعمالة  اإلحصائية  البيانات   14 اجلدول   ويعرض 

إىل  بالنسبة  األويل  القطاع  يف  اجلنس  نوع  حبسب  املفصلة 
للفرتة  الزمنية  السالسل  بيانات  تعرض  خمتارة  بلدان 

.2016−2010

اإلطار 1
البيانات اإلحصائية للعمالة املفصلة حبسب نوع اجلنس
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اجلدول 14
 بيانات العمل املفصلة حبسب نوع اجلنس يف القطاع األويل ملصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية يف بلدان خمتارة )باآلالف(
200520062007200820092010201120122013201420152016البلد/نوع اجلنس

أسرتاليا
2.91.721.71.22.211.31.315.32.62.4إناث
9.48.111.77.510.29.49.67.37.480.811.610.5ذكور

شيلي
4.85.98.210.812.915.721.322.523.729.425.831.7إناث
52.254.657.459.962.966.592.495.888.987.386.791.3ذكور

20.620.720.320.850.5غري حمددة

آيرلندا
0.20.30.30.30.30.30.30.10.10.30.3إناث
1.81.73.63.63.13.13.11.71.73.23.3ذكور

7.611.34.56.810.96.387.887.96.16.1غري حمددة

اليابان
36.134.533.234.132.53025.224.423.922.621.920.5إناث
186178171.1187.8179.4172.9152.7149.3157.1150.5144.7139.5ذكور

موريشيوس
0.60.80.80.80.81.1111.11.11.11.1إناث
2625.926.825.826.128.128.128.128.228.328.228.0ذكور

سانت لوسيا
0000000.10.10.20.20.10.2إناث
2.32.42.42.52.52.52.52.62.72.82.93.0ذكور

سري النكا
1.51.63.112.21017.620.916.510.714.219.421.9إناث
160.6167185.3196.4189.2218.9248243.4257.3276.5276.5291.2ذكور

اإلطار 1
)تتمة(
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السكاين وعدد السكان الناشطني اقتصاديًا يف قطاع الزراعة آخذ 
يف االزدياد، اتجاهات إيجابية عموًما يف عدد األشخاص العاملني 

يف صيد األسامك الطبيعية، بل وحتى زيادات بقدر أكرب يف إنتاج 
تربية األحياء املائية. ويحتل إقليم أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

موضًعا وسيطًا ما بني هذين االتجاهني، يف ظل منو سكاين آخذ يف 
االنخفاض وتناقص عدد السكان النشطني اقتصاديًا يف قطاع الزراعة 

خالل العقد املايض، والعاملة املتزايدة بوترية معتدلة يف قطاع 
مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، واستمرار الزيادة النسبية يف 
إنتاج تربية األحياء املائية. غري أن إنتاج هذه املنطقة املتزايد بقوة 
قد ال يؤدي باملثل إىل زيادة ملحوظة يف عدد العاملني يف استزراع 

األسامك، حيث يوجه العديد من الكائنات املهمة املستزرعة يف 
هذا اإلقليم لتلبية احتياجات األسواق األجنبية التي تتسم بقدرتها 

التنافسية الكبرية. وتتطلب بالتايل الزيادة يف إنتاجها تركيزًا عىل 
الكفاءة والجودة وتخفيض التكاليف وزيادة االعتامد عىل التطورات 

التكنولوجية أكرث منه عىل اليد العاملة البرشية.

ويف أوسيانيا، ُسجلت زيادة كبرية يف عدد صيادي األسامك خالل 
عامي 2015 و2016 ويُعزى ذلك إىل توافر تقديرات محّسنة 

الكفاف. عن صيادي 

العاملني يف قطاع  12 األرقام اإلحصائية عن  ويعرض الجدول 
مصايد األسامك وتربية األحياء يف بلدان مختارة. وظل معدل 

املائية يف الصني  العاملني يف مصايد األسامك وتربية األحياء 
يرتاوح ما بني 14.2 مليون شخص و14.6 مليون شخص خالل 

الفرتة 2012−2016 )حوايل 25 يف املائة من املجموع العاملي(. 
ويف عام 2016، كان 9.4 مليون شخص يعملون يف صيد األسامك 

املائية. و5.0 مليون شخص يف تربية األحياء 

عملية  يف  أساسيًا  جزًءا  بالعاملة  املتعلقة  البيانات  وتعترب 
وتربية  األسامك  مصايد  لقطاع  واالقتصادي  االجتامعي  التقييم 

األغذية  إنتاج  يف  تساهم  األنشطة  هذه  ألن  املائية،  األحياء 
الرئييس  الرتكيز  وينصّب  العيش.  كسب  وسبل  واملداخيل 

عىل  واالقتصادية  االجتامعية  البيانات  لجمع  املنظمة  لربنامج 
األنشطة،  هذه  يف  مبارشة  العاملني  األشخاص  عدد  تقدير 

سبل  يف  األجور  ومساهمة  الدميوغرافية  األمناط  إىل  باإلضافة 
)مثال  النشاط  هذا  عن  الناجمة  العامة  والربحية  العيش  كسب 
 .)2017 وDimech،ـَ  Pinello ،Gee الواردة يف  للمنهجية  تبًعا 

واالقتصادية  االجتامعية  املؤرشات  أهم  أحد  األجور  وتعترب 
العاملة،  مع  باالقرتان  توفّر،  إنها  حيث  بالتقدير؛  املرتبطة 

الشكل 10 
توزيع السفن املزودة مبحركات والسفن غري املزودة مبحركات حبسب األقاليم يف عام 2016 )باآلالف(

647.5
(%14.0)

3 490.0
(%75.4)

97.4
(%2.1)

296.7
(%6.4)

82.1
(%1.8)14.8

(%0.3)

أفريقيا

أفريقيا

آسيا
آسيا

أمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب

أمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب

أوروبا

أوروبا

أمريكا الشمالية

أمريكا الشمالية

أوسيانيا

أوسيانيا

 »

 »
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الشكل 11 
نسبة سفن الصيد املزودة وغري املزودة مبحركات حبسب األقاليم يف عام 2016

الشكل 12 
توزيع سفن الصيد املزودة مبحرك حبسب األقاليم يف عام 2016 )باآلالف(

020406080100

العامل

أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية والكارييب 

أمريكا الشمالية

أوسيانيا

النسبة املئوية

مزودة مبحرك غري مزودة مبحرك

229.9
(%8.1)

97.2
(%3.4)

80.2
(%2.8)12.8

(%0.4)

2 282.3
(%79.9)

152.9 
(%5.4)

أفريقيا

آسيا

أمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب أوروبا

أوسيانياأمريكا الشمالية

أفريقيا

آسيا

أمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب

أوروبا
أمريكا الشمالية

أوسيانيا
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األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  إسهام  فهم  لبدء  مفتاًحا 

العيش. كسب  سبل  يف  املائية 

ما  ميثلن  النساء  كانت   ،2016 عام  أنه يف  إىل  التقديرات  وتشري 

بشكل  العاملني  األشخاص  جميع  من  املائة  يف   14 من  يقرب 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  األويل  القطاع  يف  مبارش 

املشمولة  الفرتة  املائة خالل  15.2 يف  مقارنة مبعدل   ،)1 )اإلطار 

إىل  االنخفاض  هذا  يُعزى  أن  وميكن   .2016−2009 بالتقرير 

ووجد  الجنس.  نوع  حسب  املفصلة  التقارير  نسبة  تراجع 

والثانوي  األويل  القطاعني  يف  النظر  عند  أنه  Monfortـَ)2015( 

العاملة  القوة  أن  يتبنّي  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد 

تجمع  ال  ذلك،  ومع  والنساء.  الرجال  بني  بالتساوي  تنقسم 

البلدان  من  الثانوي  القطاع  من  إحصائية  بيانات  املنظمة 

العاملني  مستوى  عىل  باإلحصاءات  النهوض  شأن  ومن  األعضاء. 

عن  بيانات  مع  باالقرتان  السواء،  عىل  والصغار  الصناعيني 

يحسن  أن  والخدمات،  الحصاد  بعد  ملا  الثانوية  القطاعات 

األسامك  مصايد  يف  النساء  إسهام  أهمية  فهم  أفضل  نحو  عىل 

n العيش.  كسب  وسبل  الغذايئ  واألمن  املائية  األحياء  وتربية 

أسطول الصيد
تقدير األسطول العاملي وتوزيعه اإلقليمي

تشري التقديرات إىل أن مجموع عدد سفن الصيد يف العامل قد بلغ 

نحو 4.6 مليون سفينة يف عام 2016، ومل يطرأ عليه تغيري منذ عام 

2014. وكان األسطول يف آسيا هو األكرب حيث تألف من 3.5 مليون 

سفينة، أي 75 يف املائة من األسطول العاملي )الشكل 10(. وانخفض 

العدد التقديري للسفن يف أفريقيا وأمريكا الشاملية منذ عام 2014 

بأكرث من 000 30 سفينة وبنحو 000 5 سفينة، عىل التوايل. وسجل 

عدد السفن يف آسيا وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأوسيانيا 

ارتفاًعا، ويُعزى ذلك إىل حد كبري إىل تحسن إجراءات التقدير. 

السفن  عدد  أن  إىل  التقديرات  أشارت  العاملي،  الصعيد  وعىل 

 ،2016 عام  مليون سفينة يف   2.8 بلغ  قد  املزودة مبحركات 

مبحركات  املزودة  السفن  وشّكلت   .2014 عام  منذ  ثابتًا  وظل 

2016، أي  الصيد يف عام  املائة من مجموع سفن  61 يف 

ارتفع  بعدما   2014 عام  املائة يف  64 يف  نسبة  بانخفاض عن 

الشكل 13 
توزيع أحجام سفن الصيد املزودة مبحرك حبسب األقاليم يف عام 2016

020406080100

العامل

أفريقيا

آسيا

أوروبا

أمريكا الالتينية والكارييب 

أمريكا الشمالية

أوسيانيا

سفن بأطوال أكثر من  24 أمتارسفن بأطوال ترتاوح بني 12 و23.9 أمتارسفن بأطوال ترتاوح بني 0 و11.9 أمتار

النسبة املئوية

 »

 »
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اجلدول 15
العدد املّبلغ عنه من السفن املزودة وغري املزودة مبحركات حبسب فئة الطول اإلمجايل ألسطول 

الصيد يف جمموعة خمتارة من البلدان واألقاليم يف عام 2016
غري املزودة البلد

مبحركات
أقل من 12 مرت

غري املزودة 
مبحركات

12−24 مرت

غري املزودة 
مبحركات

أكثر من 24 مرت

املزودة 
مبحركات

أقل من 12 مرت

املزودة 
مبحركات
12−24 مرت

املزودة 
مبحركات

أكثر من 24 مرت

أفريقيا
785114156 3373 5أنغوال

36313414 7711 51بنن

556369 1301موريشيوس

958161 6464 98741429 3السنغال

375212 1السودان

862656266 3603 8تونس

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
75116023البهاما

342204 1792 8593912شيلي

50352غواتيماال

10439339غيانا

696271 0291 74املكسيك

8157سانت لوسيا

36843968سورينام

آسيا
85845203 81132 34بنغالديش

622 726172 39كمبوديا

87555997586كازاخستان

3131393 3617 8881557مجهورية كوريا

83447 811لبنان

992770 0991 58314 12ميامنار

676680113 18420 2عمان

474 4292 761328 19سري النكا

مقاطعة تايوان 
306934 8196 5042214الصينية

أوروبا
827813308 4النرويج

98613055 1412أوكرانيا

71259912051بولندا

أوسيانيا
184134كاليدونيا اجلديدة

574144365نيوزيلندا

95759فانواتو
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تحسن  بسبب  األرجح  عىل  مبحركات،  املزودة  غري  السفن  عدد 

بكثري  أعىل  باملحركات  التسيري  نسبة  فإن  وعموًما،  التقديرات. 

يف  تعمل  التي  السفن  يف  عنها  البحار  يف  العاملة  السفن  يف 

بالجودة  يكن  مل  البيانات  عن  اإلبالغ  أن  غري  الداخلية.  املياه 

والداخلية.  البحرية  األسامك  مصايد  بحسب  لتصنيفها  الكافية 

والسفن  مبحركات  املزودة  السفن  نسبة   11 الشكل  ويبنّي 

املزود  األسطول  يتوزع  اإلقليم.  بحسب  مبحركات  املزودة  غري 

حيث   ،)12 )الشكل  العامل  حول  متساو  غري  بشكل  مبحركات 

املزود مبحركات  األسطول  من  املائة  80 يف  نحو  آسيا عىل  تتوفر 

أفريقيا  تليها   ،2016 عام  يف  سفينة(  مليون   2.2( عنه  املبلغ 

استمرت  أوروبا،  ويف  مزودة مبحركات.  153 سفينة   000 بحوايل 

نتيجة   2000 عام  منذ  باطراد  االنخفاض  يف  األسطول  قدرة 

هذا  ويسّجل  األسطول.  قدرة  لتقليل  الرامية  التسيري  لتدابري 

عىل  مبحركات  املزودة  للسفن  مئوية  نسبة  أعىل  اإلقليم 

اإلجاميل. األسطول  مستوى 

التعاريف
ُتقسم األرصدة السمكية ضمن تقرير حالة مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية يف العامل إىل فئتني: 
بيولوجًيا:  � مستدامة  مستويات  املصطادة ضمن 

بالغلة  املرتبط  أو فوق املستوى  املتوافرة عند  األرصدة 
القصوى املستدامة 

بيولوجًيا:  � مستدامة  مستويات غري  املصطادة ضمن 
أرصدة أقل توافًرا من املستوى املطلوب من أجل إنتاج 

القصوى املستدامة  الغلة 

وتعترب النسبة املئوية لألرصدة املصطادة ضمن مستويات 
مستدامة بيولوجًيا مؤشًرا يستخدم لقياس التقدم احملرز يف حتقيق 

املقصد اخلاص مبصايد األسماك البحرية ضمن أهداف التنمية 
املستدامة )املقصد 14−4(، ولذلك ميكن استخدامها لرصد 

أهداف التنمية املستدامة واإلبالغ عنها )انظر "مصايد األسماك 
التنمية املستدامة لعام  التنمية املستدامة: تنفيذ خطة  وأهداف 

2030" يف اجلزء 2(. 
وتتميز األرصدة بثالث فئات تقليدية أيًضا من أجل إتاحة 

املزيد من املعلومات عن إمكانات إنتاج األرصدة السمكية يف ما 
احلالية: يتعلق حبالتها 

توافر أدىن من املستوى  � املستغلة استغالاًل مفرًطا: ذات 
القصوى املستدامة  الغلة  ينتج  أن  الذي ميكن 

املصطادة إىل أقصى حد وعلى حنو مستدام: لديها  �
القصوى املستدامة  الغلة  قريب من مستوى  توافر 

املستوى  � يفوق  توافر  املستغلة استغالاًل غري كامل: ذات 
القصوى املستدامة  للغلة  املعادل 

وكانت فئة "املصطادة إىل أقصى حد وعلى حنو مستدام" 
تسمى يف اإلصدارات السابقة من التقرير فئة "املستغلة استغالاًل 

كاماًل". وغالًبا ما يُساء تفسري هذا املصطلح وقد جرى تعديله 
ملزيد من الوضوح املفاهيمي.

كيفية استخدام نتائج التصنيف
يوصى بأن يعمد القّيمون على إدارة مصايد األسماك إىل ما يلي:

إدارة مصايد األسماك ضمن مستويات الصيد إىل أقصى  �
أولوية  إنتاج األغذية  حد وعلى حنو مستدام عندما يكون 

القدرة  تعريض  القصوى دون  املستدامة  الغلة  وميكن حصاد 
للخطر. السمكية  لألرصدة  التكاثرية 

تستغل  � اخلاصة حبيث  السمكية  األرصدة  احلفاظ على 
إذا كان النهج التحوطي يربر محاية  استغالاًل غري كامل 
الُنهج  يتماشى مع  مبا  املعين،  اإليكولوجي  النظام  حالة 

اإليكولوجي. النظام  على  القائمة 
السمكية  � األرصدة  تكوين  إعادة  بغية  الصيد  كثافة  ختفيض 

مفرًطا. استغالاًل  تستغل  بأنها  تقييمها  يفيد  عندما 
عدم االستغالل املفرط لألرصدة السمكية، ألن ذلك لن  �

خيفض الغالت على املدى الطويل فحسب بل ستكون له 
النظام  البيولوجي وعلى عمل  التنوع  آثار سلبية على  أيًضا 

واخلدمات. اإليكولوجي 
عدم اجلمع بني فئة "املصطادة إىل أقصى حد وعلى حنو  �

الفئة  وتعترب  مفرًطا".  استغالاًل  "املستغلة  وفئة   " مستدام 
األسماك،  إدارة مصايد  إليها  السابقة عموًما غاية تهدف 

أو جتاوزها  الفئة األخرية حالة جيب جتنبها  بينما تعترب 
األسماك. ُتفرض على مصايد  لوائح  بواسطة 

اإلطار 2
عن تصنيف حالة األرصدة

 »
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املزودة  غري  السفن  من  اإلطالق  عىل  عدد  أكرب  ويوجد 
يف  سفينة  مليون   1.2 من  أكرث  وجود  مع  آسيا  يف  مبحركات 
سفينة   500  000 من  قليال  )أقل  أفريقيا  تليها   ،2016 عام 

الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  ثم  مبحركات(،  مزودة  غري 
التنازيل.  بالرتتيب  وأوروبا  الشاملية  وأمريكا  وأوسيانيا، 

الطول  فئة  يف  سطح  دون  من  السفن  هذه  أغلب  وكانت 
الصغرية  القوارب  وشملت  مرتًا   12 عن  يقّل  الذي  اإلجاميل 

للصيد. املستخدمة 

 توزيع السفن حبسب احلجم وأهمية 
القوارب الصغرية

والتي  مبحركات  املزودة  السفن  نسبة  بلغت   ،2016 عام  يف 
العامل،  تقريبًا يف  املائة  86 يف  12 مرتًا  اإلجاميل عن  يقل طولها 

وكانت  سطح،  دون  من  السفن  لهذه  الساحقة  األغلبية  وكانت 
 .)13 )الشكل  األقاليم  كل  يف  السائدة  هي  الصغرية  السفن  تلك 

املزودة  السفن  من  اإلطالق  أكرب عدد عىل  آسيا عىل  وتتوفر 
الالتينية  أمريكا  تليها  مرتًا،   12 عن  طولها  يقل  التي  مبحركات 

مبحركات  املزودة  الصيد  سفن  نسبة  تبلغ  ومل  الكاريبي.  والبحر 
)وتبلغ  املائة  2 يف  نحو  إال  وأكرث  24 مرتًا  يبلغ طولها  التي 

وكانت  تقريبا(،  طن   100 من  أكرث  اإلجاملية  الطُنية  حمولتها 
وأمريكا  وأوروبا  أوسيانيا  يف  أعىل  الكبرية  القوارب  هذه  نسبة 
إىل  املنظمة  تقديرات  أشارت  العاملي،  الصعيد  وعىل  الشاملية. 

يقدر  44 سفينة صيد ذات طول إجاميل   600 أن هناك نحو 
.2016 24 مرتًا عىل األقل خالل عام  بحوايل 

ورغم االنتشار العاملي للسفن الصغرية، من املرجح أن يكون 
عددها املقدر أقل دقة، ألنها يف كثري من األحيان ال تخضع لرشوط 
التسجيل عىل غرار السفن الكبرية، وحتى عندما يتّم تسجيلها قد 
ال تدرج ضمن اإلحصاءات الوطنية. وتزداد حدة نقص املعلومات 
والتقارير خصوًصا يف حالة أساطيل املياه الداخلية، التي غالبًا ما 

يتم إهاملها بالكامل من السجالت الوطنية أو املحلية.

البلدان  قبل  من  عنها  املبلّغ  السفن  عدد   15 الجدول  ويبنّي 
فئة  حسب  واملصنفة  إقليم،  كل  يف  املختارة  واملناطق 

هذه  كانت  ولنئ  مبحركات.  التسيري  وحالة  اإلجاميل  الطول 
أن  بالذكر  الجدير  فمن  إقليم،  كل  بالرضورة  متثل  ال  األرقام 

الشكل 14 
االجتاهات العاملية حلالة أرصدة األسماك البحرية يف العامل خالل الفرتة 2015−1974 
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لديها  مبيّنة  ومنطقة  بلًدا   28 أصل  من  فقط  بلدان  مثانية 
وتشكل  مرتًا.   24 اإلجاميل  طولها  يتجاوز  أكرث  أو  200 سفينة 
إجاميل  من  صغريًا  مكونًا  مبحركات  املزودة  غري  السفن  عادة 

تشكل  حيث  بنن،  االستثناءات  وتشمل  الوطني؛  األسطول 
ورسي  وميامنار  وبنغالديش  الساحقة،  األغلبية  السفن  هذه 

املجموع.  من  املائة  يف   50 إىل  نسبتها  تصل  حيث  النكا، 
والبحر  الالتينية  وأمريكا  أوروبا  من  املختارة  البلدان  ويف 
السفن  من  الساحقة  األغلبية  كانت  وأوسيانيا،  الكاريبي 

مبحركات. مزودة 

مصايد  إلدارة  أساسية  بالسفن  املتعلقة  املعلومات  وتعترب 
القلق  دواعي  فمن  ولذلك،  الفعال.  األداء  عىل  القامئة  األسامك 

أغلب  يف  منعدمة  السفن  عن  البيانات  تكون  أن  الشديد 
تشكل  التي  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  إىل  بالنسبة  األحيان 
املجتمعات  لدى  والتغذية  العيش  لكسب  رئيسيًا  مصدًرا  عادة 

n الساحلية. 

حالة موارد مصايد األسماك
مصايد األسماك البحرية

                                      استدامة مستويات الصيد
الخاضعة  لألرصدة  والزراعة  األغذية  منظمة  رصد  إىل  استناًدا 

بشأن  2011أ  والزراعة،  األغذية  منظمة  )انظر  للتقييم 

الواقعة  السمكية  األرصدة  نسبة  أظهرت  املستخدمة(،  املنهجية 

اتجاًها  اإلطار 2(  )انظر  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات  ضمن 

66.9 يف املائة يف  1974 إىل  90.0 يف املائة يف عام  تنازليًا من 

النسبة  زادت  ذلك،  العكس من  14(. وعىل  )الشكل   2015 عام 

مستويات  ضمن  صيدها  تّم  التي  السمكية  لألرصدة  املئوية 

إىل   1974 املائة يف عام  10 يف  بيولوجيًا من  غري مستدامة 

زيادة  نسبة  أعىل  2015، حيث سجلت  عام  33.1 يف املائة 

املايض. القرن  من  والثامنينات  السبعينات  أواخر  خالل 

الشكل 15 
النسب املئوية لألرصدة املصطادة عند مستويات مستدامة بيولوجًيا وغري مستدامة بيولوجًيا 

حسب املنطقة اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة، 2015

مالحظة: جرى حتديد أرصدة التونة ألنها أسماك كثرية االرحتال وتتداخل ضمن املناطق اإلحصائية.

020406080100
النسبة املئوية 

غري مستدامة بيولوجيا ا  مستدامة بيولوجيً

البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
جنوب شرق احمليط اهلادئ

جنوب غرب احمليط األطلسي

التونة
شرق وسط احمليط األطلسي 

غرب وسط احمليط األطلسي

غرب احمليط اهلندي

جنوب شرق احمليط األطلسي

شرق احمليط اهلندي
شمال شرق احمليط األطلسي

شمال غرب احمليط األطلسي

جنوب غرب احمليط اهلادئ

غرب وسط احمليط اهلادئ
شمال غرب احمليط اهلادئ

شرق وسط احمليط اهلادئ

شمال شرق احمليط اهلادئ
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أقىص  إىل  صيدت  التي  األرصدة  شكلت   ،2015 عام  ويف 

املستغلة  واألرصدة  املائة  يف   59.9 مستدام  نحو  وعىل  حد 

األرصدة  مجموع  من  املائة  يف   7.0 كامل  غري  استغالاًل 

 .)14 الشكل  يف  األبيض  الخط  بينها  )يفصل  املقدرة 

وانخفضت األرصدة السمكية املستغلة استغالاًل غري كامل باستمرار 

من عام 1974 إىل 2015، يف حني انخفضت األرصدة السمكية التي 

صيدت إىل أقىص حد وعىل نحو مستدام من عام 1974 إىل عام 

1989، وارتفعت بعد ذلك إىل 59.9 يف املائة يف عام 2015.

الشكل 16 
األمناط الزمانية الثالثة لعمليات إنزال األسماك يف الفرتة 2015−1950 

مالحظة: يبنّي العمود األخضر يف كّل رسم بياين النسبة املئوية لألرصدة السمكية املصطادة عند مستويات مستدامة بيولوجًيا.
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وعددها   الرئيسية  اإلحصائية  املناطق  بني  من   ،2015 عام  ويف 
والبحر  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  توفرت  منطقة،   16

املائة(  )62.2 يف  مئوية  نسبة  أعىل  37( عىل  )املنطقة  األسود 
جنوب  منطقة  قريب  بشكل  تلتها  املستدامة،  غري  األرصدة  من 

87( وجنوب  )املنطقة  املائة  61.5 يف  الهادئ  املحيط  رشق 
)املنطقة 41(  املائة  يف   58.8 بنسبة  األطليس  املحيط  غرب 

وسط  منطقة رشق  لدى  كانت  وباملقابل،   .)15 )الشكل 
الهادئ  املحيط  وشامل رشق   )77 )املنطقة  الهادئ  املحيط 
 )61 )املنطقة  الهادئ  املحيط  غرب  وشامل  )املنطقة 67( 

ومنطقة   )71 )املنطقة  الهادئ  املحيط  وسط  غرب  ومنطقة 
إىل   13( أدىن نسب   )81 )املنطقة  الهادئ  املحيط  جنوب غرب 
مستويات  عند  املستغلة  السمكية  األرصدة  من  املائة(  يف   17

ما  أخرى  مناطق  يف  النسبة  وتراوحت  بيولوجيًا.  مستدامة  غري 
بني 21 و43 يف املائة يف عام 2015. 

ويختلف النمط الزماين إلنزال املصيد من منطقة إىل أخرى تبًعا 
إلنتاجية النظم اإليكولوجية ملصايد األسامك وكثافة الصيد واإلدارة 

وحالة الرصيد السميك. وعىل العموم، بعد استثناء منطقتي 
القطب الشاميل والقطب الجنويب، حيث نسبة إنزال املصيد ضئيلة 

للغاية، ميكن مالحظة ثالث مجموعات من األمناط )الشكل 16(:
يخص �� ما  يف  متواصل  بشكل  مرتفع  باتجاه  تتميز  مناطق 

1950؛ عام  منذ  املصيد 
الصعيد �� عىل  ثابتة  قيمة  حول  املصيد  فيها  يتأرجح  مناطق 

األسامك  أنواع  بهيمنة  باالقرتان   ،1990 عام  منذ  العاملي 
طويلة؛ لفرتة  تعيش  ال  والتي  السطحية 

مناطق ذات اتجاه تنازيل إجاميل بعد بلوغ ذروات تاريخية.��

املستدامة  لألرصدة  نسبة  أعىل  عىل  األوىل  املجموعة  وتتوفر 
يف   67.0( الثانية  باملجموعة  مقارنة  املائة(،  يف   72.6( بيولوجيا 

املائة(. يف   62.8( الثالثة  واملجموعة  املائة( 

بسيطًا.  أمًرا  السميك  الرصيد  بحالة  الصيد  منط  ربط  يعترب  وال 
الرصيد  تحسن  إىل  عادة  املصيد  يف  مرتفع  اتجاه  عموًما  ويشري 

األرجح  عىل  ينبغي  بينام  الصيد،  كثافة  نطاق  توسع  أو  السميك 
التي  اإلدارة  بتدابري  أو  التوافر  بانخفاض  املنخفض  االتجاه  ربط 

األرصدة. ورغم  تكوين  إعادة  إىل  تهدف  أو  تحوطية  إما  هي 
انخفاض  يف  متعددة  أخرى  عوامل  أيًضا  تسهم  أن  ميكن  ذلك، 

السوق. وظروف  املناخية  التغريات  مثل  املصيد، 

احلالة واالجتاهات حسب األنواع الرئيسية

تختلف اإلنتاجية وحالة األرصدة أيًضا اختالفًا كبريًا بني األنواع. 
وبالنسبة إىل األنواع العرشة التي تتوفر عىل أكرب عمليات اإلنزال 

 ringens( ما بني عامي 1950 و2015، مبا يف ذلك األنشوجة
 ،)Theragra chalcogramma( وبلوق أالسكا ،)Engraulis

 Gadus( والقّد األطليس ،)Clupea harengus( والرنجة األطلسية
 Scomber( وأسامك الشك الزرو يف املحيط الهادئ ،)morhua
 ،)Trachurus murphy( واملاكريل جاك الشييل ،)japonicus
والبلشار الياباين )Sardinops melanostictus(، وسمك التونة 

الوثاب )Katsuwonus pelamis(، وبلشار أمريكا الجنوبية 
)Sardinops sagax( والكبلني )Mallotus villosus(، فقد 

جرى صيد 77.4 يف املائة من األرصدة عند مستويات مستدامة 
بيولوجيًا يف عام 2015 – وهي نسبة أفضل من املتوسط بالنسبة 

إىل جميع األرصدة، ويعكس  هذا كون مصايد األسامك الكبرية 
تجذب املزيد من االهتامم يف صنع القرار وتطبيق اإلدارة. ومن 

بني هذه األنواع العرشة، تتوفر أسامك املاكريل جاك الشييل والقّد 
األطليس والكبلني عىل نسب أعىل من متوسط األرصدة املستغلة 

استغالاًل مفرطًا.

الكبرية  االقتصادية  قيمتها  بسبب  كبرية  أهمية  التونة  وتكتيس 
إدارتها  أن  الدويل، حيث  الصعيد  الكثيفة عىل  والتجارية 

بكرثة  يتسم  توزيعها  كون  كبرية  لتحديات  تخضع  املستدامة 
املناطق. وبلغ إجاميل عمليات  تكون متداخلة  ما  االرتحال وكثريًا 

 Thunnus( الباقور التونة الرئيسية يف السوق –  إنزال أنواع 
alalunga(، والتونة السندرية )Thunnus obesus(، وتونة 

 Thunnus thynnus, Thunnus maccoyii,( الزعانف الزرقاء
 Katsuwonus( والتونة الوثّابة )Thunnus orientalis

 Thunnus albacares( –( وتونة الزعانف الصفراء ،)pelamis
4.8 مليون طن يف عام 2015 وأظهرت اتجاًها متزايًدا باستمرار 

منذ عام 1950. ويف عام 2015، من بني أنواع التونة السبعة 
الرئيسية، أشارت التقديرات إىل أن 43 يف املائة من األرصدة يتم 
 57 تم صيد  بينام  بيولوجيًا،  صيدها عند مستويات غري مستدامة 

إىل  )مصطادة  بيولوجيًا  عند مستويات مستدامة  منها  املائة  يف 
أقىص حد وعىل نحو مستدام أو مستغلة استغالاًل غري كامل(. 

الحالة غري  لكن  جيّد  لتقييم  تخضع  بأنها  التونة  أرصدة  وتتميز 
قليل جًدا  بالنسبة إىل عدد  قليل  أو معروفة بشكل  معروفة 

الطلب عىل أسامك  الرئيسية. وال يزال  التونة  أنواع  من أرصدة 
تتمتع  التونة  تزال أساطيل صيد  التونة يف األسواق مرتفًعا، وال 
إنتاجية مفرطة وكبرية. وهناك حاجة إلدارة فعالة، مبا  بقدرة 
استعادة  الصيد من أجل  يف ذلك تطبيق قواعد ملراقبة عملية 

وإنعاشها. املفرط  للصيد  تخضع  التي  األرصدة 

احلالة واالجتاهات حبسب منطقة الصيد
تتوفر منطقة شامل غرب املحيط الهادئ عىل أعىل نسبة إنتاج ما 
بني مناطق الصيد يف منظمة األغذية والزراعة. وقد تراوح إجاميل 
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املصيد ما بني 17 و24 مليون طن يف الثامنينات والتسعينات 
من القرن املايض، وبلغ حوايل 22.0 مليون طن يف عام 2015. 

وتعترب األنواع السطحية واألنواع القاعية أكرب املوارد وفرة يف هذه 
املنطقة. وتاريخيًا، كان البلشار الياباين وبلوق أالسكا أكرث األنواع 

إنتاجية، حيث بلغ ذروة قدرها 5.4 ماليني طّن يف عام 1988 
و5.1 مليون طن يف عام 1986 عىل التوايل، لكن نسبة مصيد هذه 
األسامك انخفضت بشكل كبري عىل مدى السنوات الـ25 املاضية. 

وازدادت عمليات إنزال السبيط والحبار القاعي واألخطبوط 
واألربيان ازدياًدا كبريا منذ عام 1990. ويف عام 2015، استغلت 

األنشوجة اليابانية )Engraulis japonicus( استغالاًل مفرطًا، وتم 
استغالل رصيدين من سمك بلوق أالسكا استغالاًل كاماًل واستغل 
رصيد آخر استغالاًل مفرطًا. وجرى عموًما صيد نحو 74 يف املائة 

من األرصدة املقدرة عند مستويات مستدامة بيولوجيًا يف منطقة 
شامل غرب املحيط الهادئ.

الهادئ ما  وترتاوح كميات املصيد يف منطقة رشق وسط املحيط 
بني 1.5 و2.0 مليون طن من عام 2002 إىل عام 2015. ويشمل 

بلشار كاليفورنيا  املنطقة أرصدة كبرية من  اإلنزال يف هذه 
 )Engraulis mordax( واألنشوجة )Sardinops caeruleus(

 )Trachurus symmetricus( واملاكريل جاك يف املحيط الهادئ
الصيد املفرط عىل  الحايل يؤثر  الوقت  والسبيط واألربيان. ويف 

واألربيان.  الهامور  مثل  القيمة،  العالية  املختارة  الساحلية  املوارد 
وتّم يف هذه املنطقة صيد 87 يف املائة من أرصدة السمك 

2015، وهو  بيولوجيًا يف عام  املقدرة عند مستويات مستدامة 
.2013 بعام  مقارنة  تحسن طفيف 

عاًما  اتجاًها  األطليس  املحيط  وسط  رشق  منطقة  وسّجلت 
السبعينات  منتصف  منذ  التقلبات  رغم  املصيد  يف  متزايًدا 

 .2015 4.3 مليون طن يف عام  املصيد  املايض، وبلغ  القرن  من 
األكرث  الوحيد  النوع  )Sardina pilchardus( هو  والرسدين 

 )1( مليون  من  يقرب  ما  عنه  املبلّغ  املصيد  يبلغ  حيث  أهمية، 
إىل  تقييم حديث  2015. ويشري  إىل   2004 طن سنويا من عام 
أنواع  وهناك  كامل.  غري  استغالاًل  مستغلة  الرسدين  أرصدة  أن 

الرسدين  وهي  املنطقة  هذه  يف  أخرى  مهمة  صغرية  سطحية 
للعديد  األساس  تشكل  التي   ،)Sardinella aurita( املربوم 
السواء  عىل  والصناعية  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  من 

نحو   2015 عام  األنواع يف  املصيد من هذه  وبلغ  اإلقليم.  عرب 
الخمس  السنوات  املصيد خالل  متوسط  وشهد  طن،   200  000

السابقة.  الخمس  السنوات  مع  باملقارنة  انخفاًضا  املاضية 
استغالاًل  مستغلة  األنواع  هذه  من  األرصدة  بعض  أن  واعترُب 
بشكل  مصطادة  كبري  حد  إىل  القاعية  املوارد  وتعترب  مفرطًا. 

 57 أن  عموًما  واعترب  املنطقة.  أغلب  يف  بالكامل  مستدام 

مستدامة  مستويات  عند  هي  املقدرة  األرصدة  من  املائة  يف 
األطليس. املحيط  وسط  رشق  منطقة  يف  بيولوجيًا 

ويف جنوب غرب املحيط األطليس، تراوح إجاميل املصيد ما بني 
1.8 مليون و2.6 مليون طن )بعد فرتة ارتفاع انتهت يف منتصف 
2.4 مليون طن يف عام  الثامنينات من القرن املايض(، حيث بلغ 

2015. ومن أهم األنواع من حيث اإلنزال الحبار األرجنتيني 
القصري الزعانف )Illex argentinus(؛ حيث أنتج حوايل 1.0 
مليون طن يف عام 2015، وهو حد أقىص تاريخي، ويعترب من 

األنواع املصطادة إىل أقىص حد وعىل نحو مستدام. ويعترب سمك 
النازيل األرجنتيني )Merluccius hubbsi( أيًضا من األنواع 

املهمة، حيث جرى صيد نحو 000 336 طن منه يف عام 2015، 
انتعاش. وسجلت  مع عالمات  مفرطًا  استغالاًل  مستغاًل  ويعترب 

 )Pleoticus muelleri( أسامك األربيان األحمر األرجنتيني
أيًضا كميات مصيد قياسية، بلغت 000 144 طن يف عام 2015، 

ويف  بيولوجيًا.  مستدامة  مستويات  عند  تُصاد  بأنها  وتعترب 
هذه املنطقة، تم صيد 42 يف املائة من األرصدة املقدرة عند 

بيولوجيًا. مستدامة  مستويات 

الهادئ  املحيط  منطقة شامل رشق  يف  اإلنزال  عمليات  وظلت 
2013، بحوايل  2015 عند نفس مستواها كام يف عام  يف عام 

تكوين  كبرية يف  تغرّيات  مليون طن، مع عدم وجود   3.2
األنواع وفرة،  أكرث  أالسكا  بلوق  تزال أسامك  املصيد. وال  أنواع 

اإلنزال.  عمليات  مجموع  من  املائة  يف   40 نحو  متثل  حيث 
 )Gadus microcephalus( الهادئ  املحيط  قّد  أسامك  وتعترب 

مصيد  املساهمة يف  األنواع  أكرب  من  أيًضا  موىس  والنازيل وسمك 
املقدرة  األرصدة  املائة من  86 يف  تم صيد  األسامك. وعموًما، 

بيولوجيًا. مستدامة  مستويات  ضمن 

ويف منطقة شامل رشق املحيط األطليس ، بلغ مجموع املصيد 
ذروته عند 13 مليون طن يف عام 1976. ثم، بعد فرتة من 

االنخفاض، عرف انتعاًشا ما بني عام 1990 و2000 وانخفض 
مجدًدا إىل 8 ماليني طن يف عام 2012، وانتعش املصيد مرة أخرى 

بشكل طفيف وصوالً إىل 9.1 مليون طن يف عام 2015. وانخفضت 
حاالت النفوق أثناء الصيد يف حالة أرصدة القّد والنازيل والحدوق، 

مع وضع خطط لالنتعاش بالنسبة إىل أرصدة هذه األنواع؛ 
وانتعش مجموع املصيد من 2.0 مليون طن يف عام 2011 إىل 

3.5 ماليني طن يف عام 2015. وال تزال أسامك اإلسقمري األطلنتي 
)Trachurus trachurus( والكبلني مستغلة استغالاًل مفرطًا. 

وال يزال القلق سائًدا بشأن األسامك الحمراء وأنواع أسامك املياه 
ح أن  العميقة التي تُعترَب البيانات املتعلقة بها محدودة ومن املرجَّ
 Pandalus( تكون عرضة للصيد املفرط. وما يزال األربيان الشاميل
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borealis( والكركند الرنويجي )Nephrops norvegicus( يف 
حالة جيدة عموًما. ولدى هذه املنطقة 73 يف املائة من األرصدة 

املقدرة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا يف عام 2015.

طن  مليون   1.8 األطليس  املحيط  غرب  شامل  منطقة  وأنتجت 
كانت  التي  النسبة  نفس  2015، وهي  عام  األسامك يف  من 
مقارنة  منخفضة  ظلت  لكنها   ،2013 عام  يف  تقريبًا  عليها 

السبعينات من  أوائل  إنتاجها يف  تّم  4.2 مليون طن  بـكمية 
القد األطليس والنازيل  القرن املايض. ومل تعرف مجموعة سمك 

 Urophycis( والنازيل األبيض )Merluccius bilinearis( الفيض
tenuis( والحدوق )Melanogrammus aeglefinus( انتعاًشا 
0.1 مليون طن  جيًدا، حيث ظلت عمليات اإلنزال عند حوايل 
منذ أواخر التسعينات من القرن املايض )فقط 5 يف املائة من 

مليون طن(. وقد   2.2 البالغة  املجموعة  لهذه  التاريخية  الذروة 
يُعزى عدم االنتعاش إىل حد كبري إىل عوامل أخرى غري الضغط 

بيئية(، ولكن ال تزال هناك حاجة  عىل الصيد )مثال عوامل 
وباملقابل، سجلت عمليات  اإلجراءات إلدارتها.  التخاذ مزيد من 

إنزال الجراد البحري األمرييك )Homarus americanus ( زيادة 
رسيعة بلغت 000 160 طن يف عام 2015. وبلغت هذه املنطقة 

72 يف املائة من األرصدة املقدرة التي صيدت عند مستويات 
.2015 بيولوجيًا يف عام  مستدامة 

األطليس  املحيط  وسط  غرب  منطقة  يف  املصيد  مجموع  وبلغ 
انخفض  ثم   1984 عام  يف  مليون طن   2.5 قدره  أقىص  حًدا 
ارتفاعه  وعاود   2014 عام  يف  طن  مليون   1.2 إىل  تدريجيًا 
وأشارت   .2015 عام  طن  مليون   1.4 ليبلغ  طفيف  بشكل 
منهيدن  َجلف  سمك  من  كبرية  أرصدة  أن  إىل  التقديرات 

التونة  وسمك  املربوم  والرسدين   )Brevoortia patronus(
حد  أقىص  إىل  ستصاد  الصفراء  الزعانف  وتونة  الوثاب 

صغرية  األسامك  مصايد  استخدام  وأتاح  مستدام.  نحو  وعىل 
الجزرية  البلدان  لبعض  األسامك  تجميع  ملعدات  النطاق 

أسامك  من  لديها  اإلنزال  عمليات  زيادة  الكاريبي  البحر  يف 
العقد  خالل  األخرى  السطحية  واألسامك  االستوائية  التونة 

رسطان  مثل  الالفقاريات  أنواع  من  أرصدة  أن  ويبدو  املايض. 
املحار  وملكة   )Panulirus argus( الكاريبي  بحر  يف  البحر 

مستدام  نحو  وعىل  حد  أقىص  إىل  تصاد   )Strombus gigas(
الجمربي  موارد  إىل  بالنسبة  الحال  هو  كام  نطاقها،  أغلب  يف 

أرصدة  بعض  تظهر  مل  ذلك،  ورغم  املكسيك.  خليج  يف 
خالل  انتعاش  عالمات  وغيانا  الكاريبي  جرف  يف  الجمربيات 
ذلك،  إىل  إضافة  الصيد.  جهد  خفض  رغم  األخرية،  السنوات 
 Crassostrea ( األمرييك  الكأيس  املحار  أرصدة  حاليًا  تشهد 
عموًما  وتّم  مفرطًا.  استغالاًل  املكسيك  خليج  يف   )virginica

أقىص حد وعىل  إىل  املقدرة  األرصدة  من  املائة  يف   60 صيد 
.2015 عام  يف  مستدام  نحو 

تنازليًا  اتجاًها  األطليس  املحيط  منطقة جنوب رشق  وأظهرت 
يف عمليات اإلنزال، من إنتاج إجاميل قدره 3.3 ماليني طن يف 
أوائل السبعينات من القرن املايض إىل 1.6 مليون طن يف عام 

2015 )وهو انتعاش طفيف من 1.3 مليون طن يف عام 2013(. 
التي  املاكريل والنازيل،  وتعترب أغلب أهم األنواع يف املنطقة هي 

تسهم يف حوايل 25 و19 يف املائة من اإلنزاالت اإلجاملية، عىل 
العميقة  املياه  نازيل  التوايل. وانتعشت أرصدة كل من أسامك 

عند  وناميبيا  أفريقيا  جنوب  سواحل  قبالة  الضحلة  واملياه 
وتدابري  الجيد  للتوظيف  نتيجة  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات 

اإلدارة الصارمة التي اعتمدت منذ عام 2006. ورغم ذلك، 
 Sardinops( األفريقي  الجنوب  البلشار  أرصدة  انخفضت حالة 

اعتامد تدابري حفظ  انخفاًضا ملحوظًا، مام يربر   )ocellatus
ناميبيا  األسامك يف  املنظمة ملصايد  الهيئات  قبل  خاصة من 

 Sardinella aurita( وجنوب أفريقيا. وال تزال أرصدة الرسدين
وSardinella maderensis(، كبرية جًدا قبالة أنغوال وجزئيا 
وال تُستَغل  بيولوجيًا.  مستدامة  مستويات  وضمن  ناميبيا،  يف 

 )Etrumeus whiteheadi( الرنجة املربومة ذات الرأس البيضاء
بإفراط يف  تُستَغل  استغالاًل كامالً، وظلّت أسامك ماكريل كونن 
عام 2015. وتدهورت حالة أرصدة سمكة أُذن البحر الربملون 

الصيد غري  التي تستهدفها بشدة عمليات   )Haliotis midae(
استغالاًل مفرطًا. وجرى عموًما صيد  تُستَغل  تزال  القانوين، وال 

68 يف املائة من األرصدة املقدرة ضمن مستويات مستدامة 
بيولوجيًا يف عام 2015.

املتوسط  األبيض  البحر  اإلجاملية يف  اإلنزال  وبلغت عمليات 
والبحر األسود كمية قصوى قدرها حوايل مليوين )2( طن يف 
 1.1 انخفضت إىل  القرن املايض، ثم  الثامنينات من  منتصف 

 1.3 انتعاًشا طفيفا بلغ  مليون طن يف عام 2014 وسجلت 
مليون طن يف عام 2015. وتعترب موارد قاعية مثل النازيل 

 ،)Mullus spp.( والبوري األحمر )Merluccius merluccius(
 Solea( وسمك موىس الشائع ،)Psetta maxima( والرتبوت

vulgaris(، وسمك الزبيدي البحري ).Pagellus spp( وموارد 
 )Engraulis encrasicolus( سطحية صغرية مثل األنشوجة

فإن  األرجح  استغالاًل مفرطًا. وعىل  والرسدين مستغلة 
أغلب أرصدة الرسدين ).Sardinella spp( وأنواع جمربي 

 Parapenaeus longirostris, Aristeus   )املياه العميقة
antennatus, Aristaeomorpha foliacea( ورأسيات األرجل 

تصطاد إىل أقىص حد وعىل نحو مستدام وتستغل استغالاًل 
األبيض  البحر  أسامك  العامة ملصايد  الهيئة  وقامت  مفرطًا. 
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عملية  لعكس  املدة  منتصف  اسرتاتيجية  بإطالق  مؤخًرا  املتوسط 
املنطقة،  أخرى مهمة يف  لتهديدات  والتصدي  املفرط  االستغالل 

مثل الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وآثار تغري 
املناخ. ويف عام 2015، كانت لدى املنطقة 38 يف املائة من 

بيولوجيًا،5 وهي  مستدامة  مستويات  املقدرة ضمن  األرصدة 
اإلحصائية. املناطق  نسبة بني جميع  أدىن 

املحيط  إنتاج غرب وسط  وسّجلت زيادة مستمرة يف مجمـوع 
الهادئ حيث وصل إىل ذروة جديدة بلغت 12.6 مليون طن يف 

بها  الشبيهة  التونة واألنواع  الرئيسية هي  2015. واألنواع  عام 
التي ساهمت يف نحو 25 يف املائة من مجموع عمليات اإلنزال. 

اإلقليم.  رئيسية يف  أنواعاً  أيًضا  الرسدين واألنشوجة  وميثل 
البحري  املائة من اإلنتاج  15 يف  وتساهم هذه املنطقة بنحو 
العاملي. وبعض األرصدة مستغلة استغالاًل غري كامل، ال سيام 
يف الجزء الغريب من بحر الصني الجنويب. ورمبا يرجع استمرار 

مناطق  ليشمل  الصيد  نطاق  توسيع  إىل  عنه  املبلّغ  املصيد  ارتفاع 
املنطقة  لهذه  املدارية  املدارية وشبه  الخصائص  وتجعل  جديدة. 
أمًرا معقًدا،  بيانات املصيد تقييم األرصدة  إىل جانب تدين وفرة 
مام يؤدي إىل شكوك كبرية. وجرى عموًما استغالل 83 يف املائة 
املنطقة ضمن مستويات  تلك  املقدرة يف  السمكية  األرصدة  من 

.2015 بيولوجيًا يف عام  مستدامة 

وال تزال منطقة رشق املحيط الهندي تشهد زيادة يف عمليات 
املصيد التي بلغت 6.4 مليون طن يف عام 2015. ويعترب رصد 

حالة األرصدة واتجاهاتها يف مناطق خليج البنغال وبحر أندمان 
نسبيًا غري مؤكد بسبب القيود املفروضة عىل البيانات. ورغم 

ذلك، يشري تحليل اتجاهات املصيد إىل أن أغلب أرصدة الصابوغة 
واألسامك الساحلية )مثال سمك النعاب والبوري وسمك السلور، 

وسمك السيف املقوس( رمبا تصاد أو تستغل بنسبة أدىن من 
مستوى الغلة املستدامة القصوى. وعىل األرجح فإن موارد السطح 

 )Sardinella longiceps( الصغرية، مبا يف ذلك الرسدين الهندي
واألنشوجة والحبار هي أسامك تصطاد إىل أقىص حد وعىل نحو 

مستدام وتستغل استغالاًل غري كامل. وتعترب أرصدة الروبيان قبالة 
غرب أسرتاليا مصطادة إىل أقىص حد وعىل نحو مستدام. ويف عام 

2015، كانت 73.5 يف املائة من األرصدة املقدرة عند مستويات 
بيولوجيًا. مستدامة 

5   حسب مطبوع اهليئة العامة ملصايد أسماك البحر األبيض املتوسط بعنوان 
حالة مصايد األسماك يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود عام 2016 

)منظمة األغذية والزراعة، 2016ل(، فإن حنو 80 يف املائة من األرصدة املقدرة 
علمًيا يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود مستغلة استغالاًل غري مستدام. 
ومثة سببان رئيسيان لالختالف مع التقييم املقدم هنا: أواًل، اختالفات يف القائمة 
املرجعية لألنواع املدرجة يف تقييمات اهليئة العامة ملصايد أسماك البحر األبيض 

املتوسط مقارنة بقاعدة البيانات التارخيية ملنظمة األغذية والزراعة؛ ثانًيا، 
اختالفات يف احلدود اجلغرافية لوحدات األرصدة.

اإلنزال  عمليات  مجموع  واصل  الهندي،  املحيط  غرب  ويف 
2015. وأظهرت أرصدة  4.7 ماليني طن يف عام  ارتفاعه وبلغ 

وهي  الهندي،  املحيط  غرب  جنوب  يف  الرئيسية  الجمربيات 
عىل  واضحة  عالمات  التصدير،  لعائدات  رئييس  مصدر 

املعنية  البلدان  يف  األسامك  هيئات  دفع  مام  املفرط،  االستغالل 
أكرث رصامة. وتعترب كل من وفرة  إدارية  تدابري  اعتامد  إىل 

وتواصل  املنطقة.  يف  محدودة  املقدرة  األرصدة  وقدرة  البيانات 
إعداد  الهندي  املحيط  غرب  جنوب  أسامك  مصايد  لجنة 

الرئيسية.  التجارية  األرصدة  حالة  تقييم  لعملية  تحديثات 
املائة من األرصدة  67 يف  التقديرات باإلجامل إىل أن  وأشارت 

مستدامة  مستويات  عند  استغلّت  قد  املقدرة  السمكية 
.2015 عام  يف  بيولوجيًا 

آفاق إعادة تكوين األرصدة السمكية البحرية يف العامل
املائة  يف   33.1 عىل  العاملية  البحرية  األسامك  مصايد  تتوفر 
يف  مفرطًا  استغالاًل  مستغلة  أنها  عىل  املصنفة  األرصدة  من 

الصيد  يتسبب  وال  القلق.  عىل  تبعث  حالة  وهذه   .2015 عام 
الذي  املستوى  ما دون  إىل  األرصدة  استغالل وفرة  املفرط، وهو 

إيكولوجية  آثار  يف  فقط  قصوى،  مستدامة  غلة  ينتج  أن  ميكن 
الطويل،  املدى  عىل  األسامك  إنتاج  من  أيًضا  يقلل  بل  سلبية، 
سلبية.  واقتصادية  اجتامعية  نتائج  إىل  بدوره  يؤدي  ما  وهو 
تكوين  إعادة  فإّن   ،)2013( وآخرون   Ye تقديرات  وبحسب 
أن  ميكن  مفرطًا  استغالاًل  استغلت  التي  السمكية  األرصدة 

وأن  مليون طن   16.5 األسامك مبقدار  إنتاج مصايد  من  تزيد 
سيزيد  وهو  أمرييك  دوالر  مليار   32 مقداره  سنويًا  ريًعا  تحقق 

الغذايئ  األمن  يف  البحرية  األسامك  مصايد  مساهمة  شّك  بال 
الوضع  ويبدو  الساحلية.  للمجتمعات  والرفاه  واالقتصادات 

الكثرية  األسامك  موارد  بعض  إىل  بالنسبة  خصوصا  أكرث  حرًجا 
التي  السمكية  املوارد  من  وغريها  املناطق  واملتداخلة  االرتحال 

يستخدم  أن  وينبغي  البحار.  أعايل  يف  جزئيًا  أو  فقط  تصاد 
حيز  دخل  الذي  السمكية  األرصدة  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاق 

قانوين  كأساس  فعالية  أكرث  استخداًما   2001 عام  يف  التنفيذ 
البحار. أعايل  يف  األسامك  مصايد  إدارة  لتدابري 

املقصد  املتحدة  لألمم  املستدامة  التنمية  أهداف  وتحدد 
»تنظيم  كاآليت:  البحرية  األسامك  مبصايد  الخاص   )4−14(
غري  والصيد  املفرط  الصيد  وإنهاء  فعال،  نحو  عىل  الصيد 

رة،  املدمِّ الصيد  ومامرسات  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين 
األرصدة  إعادة  أجل  من  العلم،  قامئة عىل  إدارة  وتنفيذ خطط 
عىل  لتصل  ممكن،  وقت  أقرب  يف  عليه  كانت  ما  إىل  السمكية 

غلة  أقىص  إنتاج  تتيح  أن  ميكن  التي  املستويات  إىل  األقل 
عام  بحلول  البيولوجية،  خصائصها  تحدده  ملا  وفًقا  مستدامة 
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فهو:  املقصد  إزاء هذا  املحرز  التقدم  قياس  أما مؤرش   .»2020
بيولوجيًا«  مستدامة  مستويات  ضمن  السمكية  األرصدة  »نسبة 

املستدامة:  التنمية  وأهداف  األسامك  »مصايد  أيًضا  )انظر 
وبناء   .)2 الجزء   »2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  تحقيق 

النسبة  هذه  بلغت  والزراعة،  األغذية  منظمة  تقييم  عىل 
2015. ويبدو من غري املرجح أن تتمكن  املائة يف عام  66.9 يف 
املائة  33.1 يف  نسبة  تكوين  إعادة  من  العاملية  األسامك  مصايد 
ألّن   ،2020 عام  بحلول  مفرطًا  استغالاًل  املستغلة  األرصدة  من 

بني  عادة  يرتاوح  كبريًا  وقتًا  تتطلب  األرصدة  تكوين  إعادة 
األنواع. حياة  مدة  أضعاف  ثالثة  إىل  ضعفني 

األرصدة  نسبة  يف  املتواصلة  الزيادة  تعني  ال  ذلك،  ورغم 
مصايد  أن  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات غري  عند  املصطادة 

املقصد  تحقيق  نحو  تقدم  أي  تحقق  العامليةمل  البحرية  األسامك 
النسب  اختلفت  املستدامة. ومع ذلك  التنمية  14−4 من أهداف 

يف العامل مع تفاقم اإلفراط يف طاقة الصيد وحالة األرصدة يف 
األرصدة  إدارة مصايد األسامك وحالة  النامية وتحسنت  البلدان 

2017(. فعىل سبيل  البلدان املتقدمة )Ye وGutierrez،ـَ يف 
املصطادة ضمن مستويات مستدامة  األرصدة  نسبة  زادت  املثال، 

بيولوجيًا من 53 يف املائة يف عام 2005 إىل 74 يف املائة يف عام 
2016 يف الواليات املتحدة األمريكية )2018(، ومن 27 يف املائة 
يف عام 2004 إىل 69 يف املائة يف عام 2015 يف أسرتاليا )مؤسسة 

البحث والتطوير يف مجال مصايد األسامك، 2016(. وهذا 
التجارة  املتبادل من خالل  االقتصادي  الرتابط  االختالف يعززه 

الدولية واتفاقات الوصول إىل مصايد األسامك، إىل جانب قدرات 
)انظر اإلطار 4  النامية  البلدان  اإلدارة والحوكمة املحدودة يف 

 4−14 92(. وسيتطلب تحقيق املقصد  الصفحة   ،2 الجزء  يف 
العامل  املستدامة وجود رشاكة فعالة بني  التنمية  من أهداف 

السياسات  تنسيق  مستوى  النامي، خصوًصا عىل  والعامل  املتقدم 
املتقدمة  التكنولوجيات  ونرش  والبرشية  املالية  املوارد  وتعبئة 
العملية كام  التجربة  بيّنت  األسامك(. وقد  لرصد مصايد  )مثاًل 

يتضح من خالل األمثلة املذكورة أعاله، أنه باإلمكان إعادة 
توطني األرصدة املستغلة استغالاًل مفرطًا وأّن ذلك لن يؤدي إىل 
واقتصادية  اجتامعية  منافع  أيًضا  بل سيولّد  مرتفعة،  إنتاج غالت 
وبيئية وفرية. وبالنسبة إىل بعض مصايد األسامك، ستؤدي زيادة 
وفرة األرصدة يف نهاية املطاف إىل معدالت مصيد مرتفعة ميكن 

الربحية. الصيادين من خالل زيادة  بالنفع عىل  أن تعود 

مصايد األسماك الداخلية
ليس لدى منظمة األغذية والزراعة نظام لتتبع حالة مصايد 

األسامك الداخلية مقارنة مع نظام التتبع املستخدم يف املصايد 

الطبيعية البحرية. ويوجد 95 يف املائة تقريبًا من مصيد مصايد 
األسامك الداخلية العاملية يف البلدان النامية )Bartley وآخرون، 

2015( يف حني يتم استهالك 90 يف املائة من إنتاج مصايد األسامك 
الداخلية يف بلدان العامل النامي )البنك الدويل، 2012(. ويتم 

43 يف املائة تقريبًا من مصيد مصايد األسامك الداخلية يف العامل 
يف بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض )انظر اإلطار 10 
يف الجزء 2، الصفحة 116(. وهذا أمر مهم ألنه يوضح كيف أن 

تخصيص املوارد لرصد البيانات الخاصة مبصايد األسامك الداخلية 
وجمعها ال يكون يف الغالب أولوية يف البلدان التي تواجه مشاكل 
أكرث إلحاًحا. ويتمثل أحد اآلثار املرتتبة عن الرصد املحدود ملصايد 
األسامك الداخلية يف عدم اإلبالغ عن اإلحصاءات الوطنية للمصيد، 

كام جرت اإلشارة إليه يف اإلصدارات السابقة من تقرير حالة 
مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل وتحاليل متعمقة 
أخرى. وجزئيًا كنتيجة لعدم الدقة هذه، فإن إمكانية مساهمة 

املصايد الداخلية يف التغذية ومرونة سبل كسب العيش يف البلدان 
الضعيفة قد ال يتم االعرتاف بها بشكل كامل، خاصة يف ما يتعلق 

بالطلب املتنافس عىل استخدام املياه )انظر »مصايد األسامك 
الداخلية املعاد فيها النظر: مساهمتها يف تحقيق أهداف التنمية 

املستدامة« يف الجزء 2(.

ومتثل أرقام املصيد التي تم اإلبالغ عنها عىل الصعيد الوطني 
مجموع كل اإلنتاج الوطني ومن ثم ال توفر معلومات عن مصايد 

األسامك الفردية. وإن زيادة أو تقليل الصيد الوطني ال يعكس 
بالرضورة حالة مصايد األسامك الفردية وأرصدتها واستدامتها أو 

أنه ال يعطي نظرة واضحة عام إذا كان االنخفاض يف أحد املصايد 
)أو منطقة شبه وطنية( يقابله مكاسب يف مصايد أخرى.

ويف ظّل غياب إطار إداري ورصد منهجي، ال توفر إحصاءات 
اإلنتاج عادة معلومات عن حالة مصايد األسامك الداخلية، لكنها 

تقدم عوًضا عن ذلك تقديرات عن مساهمتها يف اإلمدادات 
الغذائية. كام تعد تحليالت اإلنتاج عىل املدى الطويل مؤرشات 

ضعيفة عن كيفية إدارة مصايد األسامك واستدامة ضغط الصيد. 
وهناك تحديات كبرية الشتقاق إشارة عن مستوى اإلنتاج املستدام 

من العديد من مصايد األسامك الداخلية يف العامل، ناهيك عن 
تقييامت مفصلة عن حالة املوارد السمكية.

واضحة  الفردية صورة  األسامك  مصايد  رصد  يوفر  أن  وميكن 
العامل،  يف  الداخلية  األسامك  ملصايد  الجيدة  اإلدارة  كيفية  عن 

البيانات  جمع  األسهل  ومن  السمكية.  املوارد  حالة  عن  وكذلك 
ومصايد  الكبرية  املائية  املسطحات  يف  األسامك  مبصايد  املتعلقة 
األسامك  مصايد  يف  االتجاهات  أن  كام  الرتكيز،  العالية  األسامك 
من  فرعية  مجموعة  فقط  فهي  ذلك،  ومع  وضوًحا.  أكرث  هذه 

| 47 |



اجلزء األول االستعراض العاملي

داللة عىل  لها  تكون  أن  ال ميكن  الداخلية  األسامك  مصايد 

اإلجاميل. الوطني  االتجاه 

وقد يكون باإلمكان تكوين صورة إجاملية عن موارد مصايد 

األسامك الداخلية يف العامل من خالل رصد حالة مصايد األسامك 

وتتباين مصايد  ما.  نهري  الرئيسية عىل مستوى حوض  الداخلية 

األسامك الداخلية تبايًنا كبريًا من عام إىل آخر ألنها ال تتأثر 

املأساوية يف  التقلبات  بسبب  أيًضا  ولكن  فقط  الصيد  بضغط 

والتأثريات  الحرارة  األمطار ودرجات  املناخية )هطول  الظروف 

والرتابط(  املياه  وتدفق  )الفيضانات  املياه  وديناميكية  املوسمية( 

املياه والتلوث. ومن شأن تتبع هذه  وتوافر املغذيات وجودة 

التغريات يف األحواض النهرية عىل مدى فرتة من خمس إىل عرش 

التي تشهدها مصايد  االتجاهات  املساعدة عىل وصف  سنوات 

عنها. تفسريات  وإعطاء  الداخلية  األسامك 

املفيد رصد املصيد  القطري، قد يكون من  الصعيد  وعىل 

الهامة  الداخلية  األسامك  الرئيسية يف مصايد  الدوافع  وتحديد 

عىل الصعيد الوطني − تلك ذات اإلنتاج اإلجاميل املرتفع 

العالية  املشاركة  أو ذات  الوطني(  الصيد  املساهمة يف  )وبالتايل 

تحديد  عندئذ  وميكن  املتفرقة(.  الفيضية  األسامك  مصايد  )مثل 

والنهرية،  الفيضية  )السهول  األسامك  ومصايد  الوطني  االتجاه 
والبرشية(  الطبيعية  املائية  واملسطحات  الرطبة،  واألرايض 

الكامنة وراءه. كام أن تتبع عدد من املؤرشات املتصلة مبصايد 
البيئية وإنتاج مصايد األسامك( من شأنه  العوامل  األسامك )مثل 

)االستغالل  االنخفاض  الكامنة وراء  األسباب  يتيح تحديد  أن 
املتاحة  الخيارات  بتقييم  املنظمة  وتقوم  البيئي(.  والتغري  املفرط 

الداخلية ميكن  األسامك  لتقييم مصايد  نهج  إقامة  كيفية  حول 
بتتبع مصايد األسامك  أن تقوم  للبلدان األعضاء  من خالله 

الداخلية  األسامك  ملوارد مصايد  العاملي  التتبع  أجل  الرئيسية من 
الالزمة عىل  الوطنية واإلجابات  السياسات  ومن أجل وضع 

n مستوى اإلدارة. 

استخدام األسماك 
وجتهيزها

حيث  االستعامالت  متعددة  غذائية  سلعة  األسامك  تعترب 
األسامك  أنواع  من  وواسعة  متنوعة  مجموعة  إعداد  ميكن 
تتلف  أن  ميكن  األسامك  إن  وحيث  كثرية.  مختلفة  بطرق 

مناولتها  عملية  فإن  أخرى،  أغذية  أي  من  أكرب  برسعة 

الشكل 17 
استخدام اإلنتاج العاملي ملصايد األسماك، 2016−1962
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صيدها  بعد  ونقلها  وتخزينها  وتعبئتها  وحفظها  وتجهيزها 
وخصائصها  جودتها  عىل  للحفاظ  خاصة  عناية  تتطلب 
لتقنيات  وميكن  منها.  واملهدر  الفاقد  ولتاليف  التغذوية 

وتتيح  التلف  معدل  من  تقلل  أن  وتجهيزها  األسامك  حفظ 
خالل  من  العامل  نطاق  عىل  وتسويقها  األسامك  توزيع  بذلك 

لالستخدامات  املوجهة  املنتجات  من  واسعة  مجموعة 
وانتهاًء  الحية  بالكائنات  ا  بدًء الغذائية،  وغري  الغذائية 

تكنولوجيا  تطوير  ويجري  تعقيًدا.  املستحرضات  بأكرث 
حيث  البلدان،  من  كثري  يف  وتعبئتها  األغذية  تجهيز 

وفعاليتها  الخام  املواد  استخدام  كفاءة  يف  زيادات  سجلت 
ذلك  عىل  وعالوة  املنتجات.  تنوع  يف  واالبتكار  وربحيتها 

وتسويقها  السمكية  املنتجات  استهالك  يف  التوسع  فإن 
باالستهالك  املتعلق  القسم  )انظر  األخرية  العقود  خالل 

األغذية  بنوعية  متزايد  اهتامم  صاحبه   )1 الجزء  يف  الحًقا 
الفاقد.  تقليل  عىل  والحرص  التغذوية  وبالجوانب  وسالمتها 

اتخذت  املستهلك،  وحامية  األغذية  سالمة  عىل  وحفاظًا 
التجارة  مستوى  عىل  صارمة  صحية  تدابري  متزايدة  بصورة 

»مدونة  توفر  املثال،  سبيل  فعىل  والدولية.  الوطنية 
)هيئة  السمكية«  واملنتجات  األسامك  بشأن  املامرسات 

الجوانب  بشأن  للبلدان  إرشادات   )2016 الغذايئ،  الدستور 

تحليل  ونظام  الجيدة،  الصحية  املامرسات  لتنفيذ  العملية 

ونظام   )HACCP ( الحرجة  الرقابة  ونقاط  الخطر  مصادر 

وسالسل  الدولية  »التجارة  أيًضا  )انظر  األغذية  سالمة  إدارة 

.)3 الجزء  يف  املستهلك«  وحامية  املستدامة  القيمة 

ويف عام 2016، من أصل 171 مليون طن من اإلنتاج اإلجاميل 

لألسامك، استخدم نحو 88 يف املائة أو أكرث من 151 مليون طن 

الحصة بشكل  17(. وازدادت هذه  )الشكل  البرشي  لالستهالك 

كبري خالل العقود األخرية، حيث كانت متثل 67 يف املائة خالل 

الستينات من القرن املايض. ويف عام 2016، جرى تحويل الجزء 

12 يف  الكمية املستخدمة ألغراض غري غذائية ونسبتها  األكرب من 

 74( السمكية  والزيوت  للمساحيق  مليون طن(   20 )نحو  املائة 

15 مليون طن(، يف حني استخدمت الكمية املتبقية  يف املائة أو 

)5 ماليني طن( إىل حد كبري كمواد للعلف املبارش يف تربية 

وللرتبية  الفراء  إنتاج  ولحيوانات  املاشية  وتربية  املائية  األحياء 

للرتبية(، وكطعوم  أو صغار األسامك  أو اإلصبعيات  الزريعة  )مثال 

الزينة. وألغراض  الصيدالنية  االستخدامات  ويف  للصيد 

وتشكل األسامك الحية أو الطازجة أو املربدة أكرث أشكال 

السوق وتشكل  باألفضلية واألعىل مثًنا يف  التي تحظى  األسامك 

الشكل 18 
استخدام اإلنتاج العاملي ملصايد األسماك: البلدان املتقدمة النمو يف مقابل البلدان النامية، 2016

010203040506070

مباليني األطنان (الوزن احلي)

هة  أسماك موجَّ
ألغراض غري غذائية

أسماك معاجلة

أسماك جمهزة
 أو حمفوظة
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املبارش،  البرشي  أكرب حصة من األسامك املوجهة لالستهالك 
بنسبة 45 يف املائة يف عام 2016، تليها األسامك املجمدة )31 يف 

املائة(، واألسامك املجهزة واملحفوظة )12 يف املائة( واألسامك 
املالحة  املياه  يف  واملحفوظة  واململحة  )املجّففة  املعالجة 

األسلوب  التجميد  املائة(. ويعترب  واملخمرة واملدخنة( )12 يف 
 58 البرشي؛ ويشكل  االستهالك  لغرض  األسامك  لتجهيز  الرئييس 
البرشي  املائة من مجموع األسامك املجهزة لغرض االستهالك  يف 

و26 يف املائة من مجموع إنتاج األسامك يف عام 2016.

استخدام  يف  كبرية  اختالفات  العاملية  املعدالت  وتخفي 
تجهيزها حسب  أساليب  تفاوت  هو  ذلك  من  واألهم  األسامك، 
بلدان  وتنتج  الواحد.  البلد  داخل  وحتى  بل  والبلدان،  األقاليم 

ويف  السمك.  مسحوق  من  مئوية  نسبة  أعىل  الالتينية  أمريكا 
واملجهزة  املجمدة  األسامك  متثل  الشاملية،  وأمريكا  أوروبا 
لالستهالك  املستخدمة  األسامك  ثلثي  من  أكرث  واملحفوظة 

متوسط  عن  أفريقيا  يف  املعالجة  األسامك  نسبة  وتزيد  البرشي. 
من  كبرية  كمية  تسّوق  وآسيا،  أفريقيا  ويف  العاملية.  النسبة 

خاصة  قيمة  الحيّة  ولألسامك  الطازجة.  أو  الحيّة  األسامك 
يف رشق وجنوب رشق آسيا )ال سيام لدى سكان الصني( ويف 

بني  رئيسية  وبصورة  أخرى،  بلدان  يف  املتخصصة  األسواق 
الحيّة  األسامك  تسويق  وازداد  املهاجرة.  اآلسيوية  الجاليات 

وتحسن  التكنولوجية،  التطورات  بفضل  األخرية  السنوات  خالل 
نقل  نُظم  وترتاوح  الطلب.  وازدياد  اللوجستية  املعطيات 

األسامك  لنقل  البسيطة  الحرفية  الُنظم  بني  ما  الحيّة  األسامك 
وخزانات  باألكسجني،  مشبعة  أجواء  يف  بالستيكية  أكياس  يف 

درجة  عىل  ونُظم  لذلك،  خصيصا  معدلة  أو  مصممة  وحاويات 
أخرى  ومركبات  شاحنات  منت  عىل  تركّب  التقدم  من  عالية 

تدويرها  وإعادة  املياه  وترشيح  الحرارة  درجة  بتنظيم  تقوم 
الحيّة  األسامك  تسويق  ينطوي  ذلك،  ومع  األكسجني.  وإضافة 

األحيان  من  كثري  يف  تخضع  ألنها  كبرية  تحديات  عىل  ونقلها 
املتعلقة  واملتطلبات  الصارمة  الجودة  ومعايري  الصحية  للوائح 

الصني  ويف  مثال(.  األورويب  االتحاد  )يف  الحيوانات  برعاية 
الحيّة  باألسامك  املتاجرة  جرت  آسيا،  جنوب رشق  بلدان  وبعض 
تقوم عىل  املامرسات  أن  3 سنة؛ حيث   000 ومناولتها ألكرث من 

رسمية. تنظيمية  للوائح  تخضع  وال  التقاليد  أساس 

عملية  عىل  أُدخلت  التي  الرئيسية  التحسينات  وسمحت 
بزيادة  والنقل  الثلج  وصناعة  التربيد  عن  فضاًل  التجهيز 

من  أكرب  مجموعة  ضمن  وتوزيعها  لألسامك  التجاري  التسويق 
املثال،  سبيل  فعىل  املاضية.  القليلة  العقود  خالل  املنتجات 

األسامك  استخدام  مجموع  املجمدة يف  األسامك  ازدادت حصة 
املائة خالل  يف   3 )من  النامية  البلدان  يف  البرشي  لالستهالك 

الثامنينات  املائة خالل  يف   8 إىل  املايض  القرن  من  الستينات 
2016( وازدادت حصة  من القرن املايض و26 يف املائة يف عام 

الستينات  املائة خالل  يف   4 )من  املحفوظة  أو  املجهزة  األسامك 
 .)18 2016( )الشكل  9 يف املائة يف عام  من القرن املايض إىل 

أسايس  بشكل  تستخدم  النامية  البلدان  زالت  ما  ذلك،  ومع 
املوجهة  األسامك  املائة من  )53 يف  الطازجة  أو  الحيّة  األسامك 

أو  إنزالها  بعد  مبارشة   ،)2016 عام  البرشي يف  لالستهالك 
األسامك  نسبة  وبلغت  املائية.  األحياء  تربية  من  صيدها 

التمليح  مثل  تقليدية  أساليب  استخدام  طريق  عن  املحفوظة 
معتادة  أساليب  وهي   − والتدخني  والتجفيف  والتخمري 

األسامك  املائة من جميع  12 يف  وآسيا −  أفريقيا  خصوًصا يف 
.2016 عام  يف  النامية  البلدان  يف  البرشي  لالستهالك  املوجهة 

املوجهة  األسامك  تجزئة معظم  تتم  املتقدمة،  البلدان  ويف 
أو  أو مجهزة  البرشي عىل شكل منتجات مجمدة  لالستهالك 

ارتفعت حصة األسامك املجمدة من  البلدان،  محفوظة. ويف هذه 
27 يف املائة خالل الستينات من القرن املايض، إىل 43 يف املائة 

قياسيًا  املايض، ثم سجلت رقاًم  القرن  الثامنينات من  خالل 
بلغ 60 يف املائة يف عام 2016. وبلغت نسبة األسامك املجهزة 
املعالجة  بلغت نسبة األسامك  بينام  املائة،  27 يف  واملحفوظة 

12 يف املائة.

وأصبح قطاع األغذية السمكية يف العقود األخرية أشد تبايًنا وأكرث 
ديناميكية. ويف االقتصادات األكرث تقدًما، تنوعت عملية تجهيز 
األسامك بصفة خاصة عىل شكل منتجات طازجة ومجهزة ذات 

قيمة عالية ووجبات جاهزة و/أو أجزاء يتم التحكم بعددها 
دة. ويف العديد من البلدان النامية،  وشكلها وذات نوعية موحَّ
تطور تجهيز األسامك من األساليب التقليدية إىل عمليات ذات 
قيمة مضافة أكرث تقدًما مثل استخدام الكساء بالخبز والطهو 
والتجميد الرسيع لكل سمكة عىل حدة، تبًعا لقيمة السلعة 

والسوق املخصصة لها. وتتأثر بعض هذه التطورات بالطلب من 
الصناعة املحلية عىل مستوى التجزئة، وبالتحوالت يف األنواع 

املتوفرة، وبالتعاقد مع جهات خارجية إلجراء عمليات التجهيز، 
وزيادة الروابط بني املنتجني والتنسيق من جانب املجهزين 

والرشكات الكبرية وتجار التجزئة، وأحيانًا خارج البالد. ومُتثل 
سالسل املتاجر الكبرية ورشكات التجزئة الكبرية بصورة متزايدة 
العنارص الفاعلة الرئيسية من أجل تحديد متطلبات املنتجات 
والتأثري عىل توسيع قنوات التوزيع الدولية. ويعمل املجهزون 

مع املنتجني بشكل وثيق لزيادة تنويع املنتجات والحصول عىل 
غالت أفضل واالستجابة ملتطلبات الجودة والسالمة املتطورة يف 
البلدان املستوردة وكذلك لشواغل املستهلكني بشأن االستدامة 

)مام أدى إىل بروز نُظم متعددة إلصدار الشهادات، التي نوقشت 
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تحت عنوان »التجارة الدولية وسالسل القيمة املستدامة وحامية 
املستهلك« يف الجزء 3(. وإضافة إىل ذلك، أصبح التعاقد مع 
بلدان وأقاليم أخرى من أجل القيام بعمليات التجهيز أمرًا 

شائًعا، وإن كان نطاق ذلك يعتمد عىل األنواع وأشكال املنتجات 
وتكاليف العاملة والنقل. وقد تفرض قيود عىل االستعانة بقدر 

أكرب باملصادر الخارجية يف اإلنتاج لدى البلدان النامية بسبب 
متطلبات الصحة والنظافة العامة التي يصعب الوفاء بها، وبسبب 
تكاليف العاملة يف بعض البلدان )ال سيام يف آسيا( وبسبب ارتفاع 
تكاليف النقل. وميكن لكّل هذه العوامل أن تؤدي إىل تغيريات يف 

مامرسات التوزيع والتجهيز وإىل زيادات يف أسعار األسامك.

ورغم التطورات التقنية واالبتكارات، ما زالت بلدان كثرية، خاصة 
االقتصادات األقل منًوا، تفتقر إىل البنيات األساسية والخدمات 

الكافية لضامن جودة األسامك، مثل مراكز اإلنزال الصحية 
وإمدادات الكهرباء، واملياه الصالحة للرشب والطرقات والثلج 

ومصانع الثلج، وغرف التربيد والنقل يف ثالجات ومرافق التجهيز 
والتخزين املالمئة. وقد تؤدي أوجه القصور هذه، وبخاصة عندما 

تصاحبها درجات الحرارة املدارية، إىل خسائر كبرية بعد الصيد، 
حيث ميكن أن تتلف األسامك يف القوارب عند اإلنزال، خالل 

عملية التخزين أو التجهيز، يف طريقها إىل السوق وبانتظار بيعها. 
ويف أفريقيا، تشري بعض التقديرات إىل أن خسائر ما بعد الصيد 

ترتاوح ما بني 20 و25 يف املائة، بل وتصل إىل 50 يف املائة، وبلغت 
 Akande( نسبة تدهور الجودة أكرث من 70 يف املائة من الخسائر

وDiei-Ouadi،ـ2010َ(. وتشكل خسائر ما بعد الصيد يف كل 
أنحاء العامل شاغاًل رئيسيًا وتقع يف معظم سالسل توزيع األسامك، 

إذ تشري التقديرات إىل أن 27 يف املائة من املصيد العاملي لألسامك 
الذي يتم إنزاله إىل الرب يفقد أو يهدر ما بني عمليتي اإلنزال 
واالستهالك. وكام أشري إىل ذلك يف مناقشة الفاقد واملهدر يف 

مرحلة ما بعد الصيد يف الجزء 3 )انظر »التجارة الدولية وسالسل 
القيمة املستدامة وحامية املستهلك«(، إذا أدرجت كميات 

الصيد املرتجع قبل اإلنزال، سيبلغ الفاقد واملهدر من األسامك 
35 يف املائة عىل الصعيد العاملي ومن ثم ال يتم استخدامها 

)Gustavsson وآخرون، 2011(.

وتُجهز نسبة كبرية، وإن كانت آخذة يف الرتاجع، من إنتاج 
العاملية عىل شكل مساحيق وزيوت سمكية.  األسامك  مصايد 

ويساهم هذا الجزء بدور غري مبارش يف إنتاج األغذية 
لرتبية  كعلف  املكونات  تستخدم هذه  عندما  البرشي  واالستهالك 

السمك هو نوع من  املاشية. ومسحوق  املائية وتربية  األحياء 
أو أجزاء منها  الذي يتكون بعد طحن األسامك  الربوتيني  الدقيق 
عليه عن طريق عرص  الحصول  فيتم  السمك  أما زيت  وتجفيفها؛ 

املركزية والفصل الحًقا.  الطرد  املطهوة وبواسطة قوة  األسامك 

بقايا  الكاملة أو من  املنتجات من األسامك  إنتاج تلك  وميكن 
الناشئة عن  األخرى  السمكية  الثانوية  املنتجات  أو من  األسامك 
املساحيق  إلنتاج  األنواع  من  كثري  ويستخدم  التجهيز.  عمليات 

الصغرية هي  السطحية  البحرية  واألنواع  السمكية،  والزيوت 
األنشوجة  مثل  املستخدمة،  األنواع  من  الكثري  وتتميز  السائدة. 

)Engraulis ringens(، بإنتاج زيتي مرتفع نسبيًا لكن نادًرا ما 
املبارش. البرشي  لالستهالك  تستخدم 

حسب  بتقلبات  السمكية  والزيوت  املساحيق  إنتاج  ويتميز 
األنواع. ويخضع مصيد  التغريات يف كميات مصيد هذه 

تؤثر عىل وفرة  التي  النينيو  لتأثري ظاهرة  مثاًل،  األنشوجة، 
إنتاج مصايد األسامك  يتناول  الذي  الفرع  األرصدة )انظر 

الجيدة  الزمن، أدى اعتامد مامرسات اإلدارة  الطبيعية(. وعرب 
األنواع  الشهادات إىل تخفيض كميات صيد  وتنفيذ خطط إصدار 

السمك  إنتاج مسحوق  وبلغ  إىل مساحيق.  تحويلها  يتم  التي 
ذروته يف عام 1994 عندما وصل إىل 30 مليون طن )مبكافئ 

الوزن الحّي( وأعقبه تذبذب وتراجع عام منذ ذلك الحني. ويف 
الصيد من مصايد األسامك  إنزال  2016، بلغت عمليات  عام 

15 مليون طن )مبكافئ  إنتاج مسحوق السمك أقل من  لغرض 
ازدياد  الحّي( بسبب انخفاض مصيد األنشوجة. ويف ظّل  الوزن 
السمكية، ال سيام من صناعة  والزيوت  املساحيق  الطلب عىل 

بارتفاع األسعار، يجري  املائية، واقرتان ذلك  األحياء  تربية 
األسامك  السمك من منتجات  متزايدة من مسحوق  إنتاج نسبة 

البحر كمصيد مرتجع.  تلقى يف  كانت  ما  غالبًا  التي  الثانوية 
بنسبة  تساهم  الثانوية  املنتجات  أن  إىل  التقديرات  وتشري 

ترتاوح بني 25 و35 يف املائة تقريبًا من مجموع حجم املساحيق 
اختالفات  أيًضا  أن هناك  بيد  املنتجة،  السمكية  والزيوت 

الثانوية  املنتجات  استخدام  يعترب  املثال،  سبيل  فعىل  إقليمية. 
يف أوروبا مرتفًعا نسبيًا حيث بلغ 54 يف املائة )Jackson و

2016(. ويف ظل عدم توقّع أي مواد خام إضافية من  Newton،ـَ
األسامك  بواسطة مصايد  التي صيدت  الكاملة  األسامك  مصيد 

البحرية  األسامك  )ال سيام  األسامك  مساحيق  لتحويل  املخصصة 
إنتاج مسحوق  الحصول عىل أي زيادة يف  السطحية(، سيتعنّي 
إمكانية  الثانوية، مع  املنتجات  تدوير  إعادة  السمك من خالل 
الفرع  )انظر  التغذوية كأعالف  يؤثر ذلك سلبًا عىل قيمتها  أن 

.)4 التوقعات يف الجزء  الذي يتناول 

وميثل زيت السمك أغنى مصدر متاح لألحامض الدهنية غري 
املشبَّعة الطويلة السلسلة الهامة للنظام الغذايئ لإلنسان من أجل 
مجموعة كبرية من الوظائف الحاسمة. ومع ذلك، تشري تقديرات 

املنظمة الدولية للمساحيق والزيوت السمكية إىل أن حوايل 75 يف 
املائة من اإلنتاج السنوي للزيوت السمكية ما زال يوجه لألعالف 
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املستخدمة يف تربية األحياء املائية )Auchterlonie،ـ2018َ(. 
وبسبب اإلمدادات املتغرية إلنتاج مسحوق السمك والزيوت 

السمكية وتقلّبات األسعار املرتبطة بها، يبحث العديد من 
الباحثني عن مصادر بديلة لألحامض الدهنية غري املشبعة الطويلة 

السلسلة، مبا يف ذلك أرصدة العوالق الحيوانية البحرية الكبرية 
مثل كريل القطب الجنويب )Euphausia superba( ومجدافيات 

األرجل )Calanus finmarchicus(، ومع ذلك ال تزال هناك 
شواغل بشأن التأثريات عىل الشبكات الغذائية البحرية. غري أن 
تكلفة العوالق الحيوانية أعىل من أن تسمح بإدراجها كمكون 
زيتي أو بروتيني عام يف علف األسامك. وزيت الكريل موجه 
بصفة خاصة للمنتجات املخصصة لالستهالك البرشي املبارش. 

وتجد وجبات الكريل سوقًا متخصصة إلنتاج بعض األعالف املائية.

املكونات  أكرث  تعترب  السمكية  والزيوت  املساحيق  زالت  وما 
أعالف  إىل  بالنسبة  هضاًم  وأسهلها  املغذية  بالعنارص  غنى 

األعالف  يف  إدراجها  معدالت  أن  غري  املستزرعة.  األسامك 
ويرجع  منخفًضا،  اتجاها  سجلت  املائية  األحياء  لرتبية  املركبة 
ويتم  واألسعار.  اإلمدادات  يف  للتقلبات  أساسية  بصورة  ذلك 

خالل  مثال  متزايد،  بشكل  انتقائية  بطريقة  استخدامها 
التفريخ  منشآت  يف  سيام  ال  اإلنتاج،  من  محددة  مراحل 

نسبة  وانخفضت  النهائية.  الغذائية  والُنظم  التفريخ  وأرصدة 
الزمن.  مرور  مع  للمستزرعني  الغذائية  الُنظم  يف  إدراجها 

الغذائية  الُنظم  يف  حصتها  أصبحت  املثال،  سبيل  فعىل 
أغلب  يف  اآلن  املستزرع  األطليس  السلمون  سمك  ملستزرعي 

املائة. يف   10 من  أقل  األحيان 

غنيًا  مصدًرا   ،)2006 وMendis،ـَ  Kim( السمك  سيالج  ويعترب 
مقارنة  تكلفة  أقل  بدياًل  وتشكل  السميك،  الربوتني  لحالمات 
متزايدة   أهمية  وذات  السمكية  والزيوت  السمك  مبساحيق 
ويف  املائية  األحياء  تربية  يف  مثال  العلف،  إىل  مضافة  كامدة 

عىل  الحصول  وميكن  األليفة.  املنزلية  الحيوانات  أغذية  صناعة 
املنتجات  أو  الكاملة  األسامك  حفظ  خالل  من  السمك  سيالج 

إنزميات  جعل  خالل  ومن  حمض  بواسطة  لألسامك  الثانوية 
نفوق  معدل  وخفض  النمو  لزيادة  الربوتينات،  تحلل  األسامك 

أعالفها. يف  عليه  تحصل  التي  الحيوانات 

الفضالت  يزيد من كميات  إن توسيع نطاق تجهيز األسامك 
تشكل  أن  التي ميكن  األخرى  السمكية  الثانوية  واملنتجات 

ما يصل إىل 70 يف املائة من األسامك املستخدمة يف التجهيز 
2014(. ووغالبًا  الصناعي )Olsen وToppe وKarunasagar،ـَ
السمكية  الثانوية  املنتجات  التخلص من  املايض  يتم يف  ما كان 

املائية  األحياء  لرتبية  كعلف  مبارشة  وتستخدم  كنفايات؛ 

التي  للحيوانات  كعلف  أو  األليفة  املنزلية  والحيوانات  واملاشية 
الفراء؛ أو تستخدم يف سيالج السمك واألسمدة.  ترىب إلنتاج 

الثانوية  للمنتجات  أخرى  استخدامات  فقد حظيت  ذلك،  ومع 
قد متثل  ألنها  املاضني،  العقدين  متزايد خالل  باهتامم  السمكية 

الفعالية  من  اآلن مبزيد  استخدامها  للتغذية وميكن  مهام  مصدًرا 
تطور  البلدان،  بعض  ويف  التجهيز.  تكنولوجيات  تحسن  نتيجة 

مع  مهمة  صناعة  وأصبح  السمكية  الثانوية  املنتجات  استخدام 
وخاضعة  وصحية  مأمونة  بطريقة  مناولتها  عىل  متزايد  تركيز 

إىل  السمكية  الثانوية  املنتجات  إدخال  عادة  يتم  للمراقبة. وال 
واللوائح  املستهلكني  أذواق  تجهيز إضايف بسبب  بعد  إال  السوق 

وتخزينها  ونقلها  أيًضا جمعها  تنظم  أن  التي ميكن  الصحية 
منها. والتخلص  واستخدامها  وتجهيزها  ومناولتها 

واسعة  ملجموعة  السمكية  الثانوية  املنتجات  استخدام  وميكن 
من األغراض. إذ ميكن استخدام الرؤوس والهياكل والرشائح 

نقانق  أو ميكن تجهيزها عىل شكل  والجلد مبارشة كغذاء 
)وجبات خفيفة  وكوجبات خفيفة  األسامك  وفطائر  األسامك 

وجيالتني  والفطائر(  والبسكويت  السمك  وقطع  مقرمشة 
البرشي.  لالستهالك  مخصصة  أخرى  ومنتجات  وصلصات 

القليل من  تحتوي عىل  التي  الصغرية  األسامك  وتستهلك عظام 
تستخدم  اآلسيوية. كام  البلدان  بعض  اللحم كوجبات خفيفة يف 

)ليس عىل شكل  األعالف  إنتاج  السمكية يف  الثانوية  املنتجات 
األحيايئ  والديزل  فقط(،  السمكية  والزيوت  األسامك  مساحيق 

)الكيتوسان(،  الغذائية  الحمية  ومنتجات  األحيايئ،  والغاز 
الطبيعية،  واألصباغ  الزيوت(،  فيها  )مبا  الصيدالنية  واملنتجات 
أخرى.  صناعية  عمليات  يف  وكمكونات  التجميل  ومستحرضات 

أمعاء  ال سيام  السمكية،  الثانوية  املنتجات  بعض  وتتلف 
تزال طازجة.  ينبغي معالجتها وهي ال  األسامك، برسعة، ولذلك 

قيمة  ذات  ملنتجات  األسامك وهياكلها مصدًرا  أمعاء  وتشكل 
يف  الستخدامها  أحيائيًا  النشطة  البيتيدات  مثل  محتملة  مضافة 
وصناعة  الطبية  البيولوجية  الصناعات  ويف  الغذائية  املكمالت 

وتستخدم   .)2012 )Senevirathne وKim،ـَ الوظيفية  األطعمة 
)الغضاريف،  القرش  أسامك  من  املستمدة  الثانوية  املنتجات 

العديد من  املبايض واملخ والجلد واملعدة( يف  أيًضا  ولكن 
وكرميات  مساحيق  إىل  وتحّول  الصيدالنية  املستحرضات 

األسامك يف صناعة مستحرضات  وكبسوالت. ويستخدم كوالجني 
الجيالتني. استخراج  ويف  التجميل 

لإلنزميات  ممتاًزا  مصدًرا  لألسامك  الداخلية  األعضاء  وتشكل 
إنزميات  من  مجموعة  األسامك  من  وتستخرج  املتخصصة. 

والكيموتريبسني  وتريبسني  الببسني  مثل  الربوتيني،  التحلل 
أن  املثال  سبيل  عىل  ذلك  ومن  والليبزات.  والكوالجينازات 
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يف  املنظفات،  تصنيع  يف  يستخدم  هاضم  إنزيم  هو  الربوتياز 
عظام  وتعترب  البيولوجية.  والبحوث  األغذية  معالجة  مجال 

مصدًرا  والجيالتني،  للكوالجني  مصدر  أنها  إىل  باإلضافة  األسامك، 
ميكن  الذي  الفوسفور  مثل  األخرى  واملعادن  للكالسيوم  ممتازا 
وميكن  الغذائية.  املكمالت  أو  واألعالف  األغذية  يف  استخدامه 

األباتايت،  هيدروكيس  مثل  الكالسيوم،  فوسفات  يساعد  أن 
العظام يف  املوجود يف عظام األسامك عىل رسعة إصالح 

جلود  وتوفر  الجراحية.  العمليات  أو  الكبرية  اإلصابات  أعقاب 
وكذلك  الجيالتني  األكرب حجاًم،  األسامك  جلود  سيام  ال  األسامك، 

وحقائب  واألحذية  املالبس  صناعة  يف  تستخدم  التي  الجلود 
األنواع  وتشمل  األخرى.  واملصنوعات  واألحزمة  واملحافظ  اليد 

القرش  سمك  جلودها  من  لالستفادة  استخدامها  يشيع  التي 
البلطي  وسمك  الخنزير  وسمك  والقود  واللينغ  والسلمون 
أسنان  وتستغل  والقاروس.  والشبوط  النييل  الفرخ  وسمك 

اليدوية. املصنوعات  يف  القرش 

الصاممات  وثنائيات  القرشيات  إنتاج  ارتفاع  مقابل  ويف 
فقط  ليس  مهمة،  استخدام صدفاتها  كفاءة  أصبحت  وتجهيزها، 

التخلص  ملشاكل  للتصدي  أيًضا  ولكن  املالية،  العوائد  لتعظيم 
الطبيعي.  تدهورها  معدل  انخفاض  بسبب  النفايات  من 

األربيان ورسطان  يستخرج من قشور  الذي  الكيتوسان  ويستخدم 
املائية  العالجات  مثل  التطبيقات،  من  كبرية  البحر يف مجموعة 

واملرشوبات  واألغذية  الزينة  وأدوات  التجميل  ومستحرضات 
الصيدالنية.  واملستحرضات  الزراعية  الكيميائية  واملواد 

)كاروتيدوينات  القرشيات  نفايات  من  أيًضا  األصباغ  وتستخرج 
الصيدالنية.  املستحرضات  صناعة  يف  الستخدامها  وأستاكزاسني( 

الكالسيوم  كربونات  توفر  أن  البحر  بلح  لقشور  وميكن 
البلدان،  الصناعية. ويف بعض  األغراض  الستعامالتها يف 

والتشييد  البناء  املحار كامدة خام يف قطاع  تستخدم قواقع 
أيًضا تحويل  الكالسيوم(. وميكن  )أكسيد  الحي  الجري  إنتاج  ويف 
اللؤلؤ الذي يستخدم يف صناعة األدوية  األصداف إىل مسحوق 
غنيا  مصدًرا  األصداف  مسحوق  ويعترب  التجميل،  ومستحرضات 

والدواجن. وميكن  الحيوانات  بالكالسيوم كمكمل غذايئ يف علف 
املصنوعات  البحر يف  بلح  اإلسكالوب وقشور  استخدام محار 

األزرار. ولصناعة  واملجوهرات  اليدوية 

وأمكن من خالل البحوث اكتشاف عدد من العنارص املقاومة 
للرسطان يف اإلسفنجيات البحرية والربويوزوانات والالسعات. ومع 
ذلك، لدواعي الحفاظ عىل املوارد، مل تعد هذه العنارص تستخرج 

من الكائنات البحرية مبارشة وإمنا يتم تركيبها كيميائيًا. كام يجري 
التحقيق يف زراعة بعض اإلسفنجيات الستخدامها لهذا الغرض. 

وميكن أن يكون لبعض السموم البحرية تطبيقات صيدالنية. 

وتعترب مادة الزيكونوتيد مثال املوجودة يف الحلزونات املخروطية 
الشكل، مسّكًنا قويا لآلمل، وقد جرى التسويق التجاري للنسخة 

.)2015 االصطناعية لهذا الدواء )Marine Biotech،ـَ

البحرية والطحالب األخرى كأغذية  كام تستخدم األعشاب 
)وهو ما دأبت عليه اليابان وجمهورية كوريا والصني( وكأعالف 

وألغراض  وتجميلية  وكمستحرضات صيدالنية  وأسمدة  للحيوانات 
أخرى. ويف الطب، تستخدم األعشاب البحرية مثال لعالج نقص 

اليود وكطارد للديدان الطفيلية. وشهد عام 2016 جمع ما يقرب 
من 31 مليون طن من األعشاب البحرية والطحالب األخرى يف 
العامل لالستهالك املبارش أو لتجهيزها كغذاء. وتتميز األعشاب 

لنوعها ووقت جمعها  تبًعا  بتباين كبري يف تركيبها  البحرية 
املخرثات  البحرية صناعيًا الستخراج  األعشاب  وموئلها. وتجهز 

مثل اآللجينات واألغرة والكارجينان أو ميكن استخدامها عموًما 
يف شكل مسحوق مجفف، كامدة مضافة للعلف الحيواين. 

التغذوية للعديد من  القيمة  أيًضا اهتامم متزايد عىل  وينصب 
بالفيتامينات واملعادن  البحرية بسبب غناها  األعشاب  أنواع 

إنتاج كثري من األغذية  الطبيعية. وبدأ  النباتية  والربوتينات 
البحرية )مبا فيها املثلجات(. وترتكز  واملرشوبات بطعم األعشاب 

أسواقها الرئيسية يف آسيا واملحيط الهادئ مع تزايد االهتامم 
بها أيًضا يف أوروبا وأمريكا الشاملية. وتم تسويق العديد 
البحرية  التجميل املصنوعة من األعشاب  من مستحرضات 

)Saccharina latissima( فيام جرى تطوير منتجات أخرى من 
2015(. ومثة  الطحالب البحرية الكبرية )Marine Biotech،ـَ

البحرية كبديل عن  أيًضا استخدام األعشاب  بحوث تستكشف 

n امللح ويف التجهيز الصناعي للوقود األحيايئ. 

جتارة األسماك وسلعها
يف  أسايس  بدور  السمكية  واملنتجات  األسامك  تجارة  تضطلع 
من  العاملي  الغذايئ  األمن  وتحقيق  األسامك  استهالك  تعزيز 

املحيل  العرض  يكون  قد  البعيدة  باألسواق  املنتجني  ربط  خالل 
الدخل  وتولّد  فرص عمل  توفر  كام  كاٍف.  ذلك غري  فيها خالف 
الصناعات  من  مجموعة  يف  يعملون  الذين  الناس  من  للماليني 
النامية.  البلدان  يف  سيام  وال  العامل،  أنحاء  جميع  يف  واألنشطة 

أساسية  السمكية  واملنتجات  األسامك  صادرات  وتعترب 
والنهرية  الساحلية  واملناطق  البلدان  من  العديد  القتصادات 
املائة  يف   40 فاقت  املثال،  سبيل  فعىل  والبحريية.  والجزرية 
وجزر  فريدي  كابو  يف  البضائع  لتجارة  اإلجاملية  القيمة  من 

وعىل  وفانواتو.  وسيشيل  وامللديف  وآسيلندا  وغرينالند  فاراو 
السمكية  واملنتجات  األسامك  يف  التجارة  متثل  العاملي،  الصعيد 

الجغرافية  الصادرات  مجموع  من  املائة  يف   9 من  أكرث  حاليا 
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العاملية  التجارة  من  املائة  يف  و1  الحرجية(  املنتجات  )باستثناء 
القيمة.6 حيث  من  السلع  يف 

الغذائية  املواد  أهم  بعض  السمكية  واملنتجات  األسامك  وتعترب 

باإلبالغ  تقوم  العامل  بلدان  ومعظم  اليوم،  العامل  يف  املتداولة 

2016، دخل  عام  األسامك. ويف  بتجارة  بيانات خاصة  عن 

الدولية  التجارة  لألسامك  العاملي  اإلنتاج  من  املائة  يف   35 حوايل 

البرشي  االستهالك  لغرض  مختلفة  أشكال  يف   )19 )الشكل 

أعىل يف  الحصة  لألكل. وكانت هذه  أو ألغراض غري صالحة 

تقلبات  2005( وعرفت  املائة يف عام  40 يف  املايض )حوايل 

سجلت  وقد  تصديرها.  تم  التي  السمك  مسحوق  لكمية  تبعا 

البرشي  لالستهالك  املوجهة  السمكية  واملنتجات  األسامك  حصة 

6   تشري بيانات التجارة املستشهد بها يف هذا القسم إىل املعلومات املتاحة 
حىت منتصف مارس/آذار من عام 2018. وهذه األرقام ميكن أن ختتلف 

قلياًل عن األرقام الواردة يف جمموعة بيانات منظمة األغذية والزراعة بشأن 
إنتاج السلع السمكية وجتارتها للفرتة 1976−2016 ويف القسم اخلاص بالسلع 

ضمن كتاب منظمة األغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية لعام 2016، الذي سيصدر يف مطلع صيف 2018. وميكن 

االطالع على البيانات احملدثة من خالل األدوات املشار إليها على الرابط 
www.fao.org/fishery/statistics/global-commodities- :اإللكرتوين التايل

production

1976 إىل  املائة يف عام  11 يف  اتجاها نحو االرتفاع، من  وحدها 

60 مليون طن )مبكافئ  2016. ومتثل نسبة  املائة يف عام  27 يف 

السمكية  واملنتجات  األسامك  مجموع  من  الحّي(  الوزن 

املائة خالل عام  245 يف  2016 زيادة بنسبة  املصدرة يف عام 

514 يف املائة إذا أخذت  الزيادة أكرث من  1976، وتفوق هذه 

البرشي  لالستهالك  املوجهة  األسامك  يف  التجارة  االعتبار  يف 

األسامك  يف  العاملية  التجارة  زادت  نفسها،  الفرتة  وخالل  فقط. 

القيمة،  حيث  من  كبرية  زيادة  أيضا  السمكية  واملنتجات 

عام  أمرييك يف  مليارات دوالر   8 الصادرات من  ارتفعت  حيث 

2016 أي مبعدل  143 مليار دوالر أمرييك يف عام  1976 إىل 

اإلسمية و4 يف  القيمة  املائة من حيث  8 يف  منو سنوي قدره 

القيمة  الكمية  هذه  وتستثني  الفعلية.  القيمة  حيث  من  املائة 

تربية  وخدمات  األسامك  مصايد  يف  للتجارة  املحتملة  امللحوظة 

املعدات  وتشغيل  واملوارد  األعامل  إدارة  )مثال،  املائية  األحياء 

الهياكل  وبناء  الصلة  ذات  الخدمات  وتقديم  الرأساملية 

عن  الناتجة  اإلجاملية  والقيمة  البحوث(.  وإجراء  األساسية 

مع  عادة  يتم  تسجيلها  ألّن  بعد  متوفرة  غري  الخدمات  هذه 

أخرى.  بأنشطة  املتعلقة  الخدمات  قيمة 

الشكل 19 
إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل والكميات املوجهة للتصدير
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الدولية يف األسامك  التجارة  وقد سّجل املعدل الرسيع لتوسع 
أوسع  األخرية يف سياق عملية  العقود  السمكية خالل  واملنتجات 
العاملي  لالقتصاد  النطاق  واسع  تحول  كان هناك  للعوملة، حيث 

العوملة  وتتميز  التكنولوجي.  والتقدم  التجارة  بتحرير  مدفوعا 
السلع  تعيق حركة  التي  التجارية  الحواجز  الواسع من  بالحد 

التخصص، مام  املال والعاملة وإزالتها وزيادة  والخدمات ورأس 
االقتصادية؛ ووجود سالسل  لألنشطة  الجغرايف  التقسيم  إىل  أدى 

التكنولوجيات  أتاحت وجودها  تعقيداً،  وأكرث  أطول  إمداد 
الجنسيات  املتعددة  الرشكات  وتكاثر  الجديدة؛  اللوجيستية 
الرأيس؛ وتوسيع  األفقي والتكامل  االندماج  التي تسعى إىل 

وقد جعل هذا  وتوقعاتهم.  املستهلكني وشواغلهم  أذواق  نطاق 
الناتج  التجارة عامال مهام بشكل متزايد يساهم يف  التحول من 

الناتج  السلع ضمن  تجارة  نسبة  فاقت  العاملي حيث  االقتصادي 
املحيل اإلجاميل العاملي 42 يف املائة يف عام 2016، أي ما يقرب 
من ضعفي ونصف الرقم املوازي يف عام 1960. ومن الجوانب 
والثقايف عىل  االجتامعي  التكامل  ازدياد  للعوملة  األخرى  الهامة 

تكنولوجيا  تسارعت وتريته مع ظهور  والذي  الدويل  املستوى 
املعلومات، مام أدى إىل زيادة رسعة وسهولة انتشار أذواق 

آخر.  إىل  بلد  من  وشواغلهم  واتجاهاتهم  املستهلكني 

واملنتجات  األسامك  املائة من  78 يف  أن  إىل  التقديرات  وتشري 
  Tveterås( الدولية  التجارية  للمنافسة  معرضة  السمكية 

والطلب  العرض  ديناميكيات  واتخذت   ،)2012 وآخرون، 
متزايد.  بشكل  عامليًا  طابًعا  األنواع  من  بالعديد  الخاصة 
يف  والعمل  اإلمداد  وزيادة  التجمع  نحو  املنتجون  واتجه 

تتميز  التي  البلدان  يف  التجهيز  نشاط  ويرتكز  متعددة.  بلدان 
أسامكها  تصّدر  البلدان  بعض  إن  بل  منخفضة؛  عاملة  بتكاليف 
واستهالكها  بيعها  أجل  من  الحقا  وتستوردها  تجهيزها  يتم  ليك 

ومجموعة  الدولية  التسويقية  الحمالت  وإن  النهايئ.  بشكلها 
مدعومة  األسعار،  وانخفاض  الجديدة  املنتجات  أنواع  من 

كلها  التجهيز،  بلدان  يف  األجور  وانخفاض  الحجم  بوفورات 
املنتجة  األسامك  عىل  قوي  تنافس  خلق  يف  تساهم  عوامل 

أذواق  عن  الباحثني  املدن  يف  املستهلكني  بني  سيام  وال  محليا، 
بالتجزئة  البيع  سالسل  وتفرض  الراحة.  من  مزيد  وعن  جديدة 
بلدان  يف  منها  العديد  يعمل  التي  الكربى  الغذائية  والخدمات 

تحقيق  أجل  من  مورديها  عىل  جديدة  اشرتاطات  متعددة، 
واالستدامة.  والتتبع  األغذية  وسالمة  الجودة  يف  االتساق 

يتأثر  السمكية  واملنتجات  األسامك  عىل  الطلب  إن  وحيث 
الدولية  التجارة  اتجاهات  فإن  املستهلكني،  دخل  مبستويات 

االقتصادية  البيئة  عىل  كبرية  درجة  إىل  تعتمد  األسامك  يف 
االستهالك  عىل  تؤثر  أخرى  مهمة  عوامل  وجود  رغم  العاملية، 

املناخية  واألحداث  الرصف  أسعار  اتجاهات  مثل  املحيل، 
االختالفات  أن  حني  ويف  واسع.  نطاق  عىل  األمراض  وتفيش 
املحيل  الناتج  منو  كان  كبرية،  تزال  ال  واألقاليم  البلدان  بني 

 2009−2008 الفرتة  خالل  املالية  األزمة  منذ  العاملي  اإلجاميل 
تباطأ  كام  األجل.  الطويل  االتجاه  إىل  بالنسبة  عموماً  بطيئاً 
تجارة  حجم  يف  الزيادة  نسبة  وكانت  التجارة؛  نطاق  توسع 

أدىن   2016 عام  يف  املائة  يف   1.3 بلغت  التي  العاملية  البضائع 
 ،)2017 العاملية،  التجارة  )منظمة    2008 عام  منذ  نسبة 
السلع  أسعار  وانخفاض  األمرييك  الدوالر  قوة  أن  حني  يف 
املائة  يف   3.3 بنسبة  انخفاض  شكل  عىل  تجلت  األساسية 
التجارة  منت  التاريخية،  الناحية  ومن  نفسها.  السنة  يف 

ولكن  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  من  بكثري  أرسع  مبعدل  العاملية 
نسبياً  متشابهتني  النسبتان  هاتان  كانت  املالية  األزمة  منذ 
العاملية  األسواق  وضعف  االستثامري  املناخ  ضعف  بسبب 
العديد  يف  والتباطؤ  كبري  بشكل  املتداولة  بالسلع  الخاصة 

العاملية  التجارة  تعززت  ذلك،  ومع  الكربى.  االقتصادات  من 
من  استفادت  حيث   ،2017 عام  يف  اإلجاميل  املحيل  والناتج 

الدويل،  )البنك  العاملي  الرأساميل  اإلنفاق  يف  الدوري  التحسن 
السمكية  واملنتجات  األسامك  يف  التجارة  واتبعت   .)2018

عام  يف  انخفاضا  سجلت  حيث  السائد،  االتجاه  كبري  حد  إىل 
خالل  وانتعاشا   ،2008 لعام  االقتصادية  األزمة  بعد   2009

 .2014−2012 الفرتة  خالل  معتدال  ومنوا   2011−2010 الفرتة 
واملنتجات  األسامك  يف  التجارة  انخفضت   ،2015 عام  ويف 

عام  يف  املسجلة  بالنسبة  مقارنة  املائة  يف   10 بنسبة  السمكية 
هناك  االنكامش  هذا  وراء  الكامنة  األسباب  بني  ومن   .2014

وانخفاض  الرئيسية  الناشئة  األسواق  من  العديد  ضعف 
التعزز  سيام  وال  الهامة،  األسامك  أنواع  من  عدد  أسعار 

العمالت  من  مجموعة  مقابل  األمرييك  الدوالر  لقيمة  الكبري 
تتم  التي  التجارة  قيمة  يجعل  مام   ،2015 عام  يف  الرئيسية 

 ،2016 عام  ويف  نسبيا.  منخفضة  تبدو  العمالت  تلك  بواسطة 
السابق.  بالعام  مقارنة  املائة  يف   7 بنسبة  التجارة  زادت 

الطلب  االقتصادي  النمو  الزيادة يف  2017، عززت  عام  ويف 
العاملية  التجارة  قيمة  من  زاد  مام  األسعار،  ارتفاع  إىل  وأدت 
إىل ذروتها عند  لتصل  املائة  7 يف  بنحو  يف صادرات األسامك 

تقريبًا. دوالر  152 مليار 

ما  يف  وترد  واملستوردين.7  املصّدرين  كبار   16 الجدول  ويبنّي 
بشأن  الرئيسية  النقاط  إبراز  مع  الرئيسية  االتجاهات  ييل 

7   تسجل عادة الصادرات حسب قيمتها عند التسليم على ظهر السفينة 
والواردات على أساس التكلفة والتأمني والشحن. ولذلك، على الصعيد العاملي، 

ينبغي أن تكون قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات. ومع ذلك، منذ عام 
2011 مل يكن األمر كذلك. والعمل جار لفهم أسباب هذا االجتاه الشاذ. 
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الرئييس  املنتج  الصني  وتعترب  توفرت.  حيثام   2017 عام  بيانات 

مصّدر  بلد  أكرب   2002 عام  منذ  بالفعل  كانت  وهي  لألسامك 

املائة  يف   1 إال  متثل  ال  أنها  مع  السمكية  واملنتجات  لألسامك 

االستثنائية  املكاسب  وبعد  البضائع.  تجارة  مجموع  من 

من  األول  والعقد  القرن  هذا  من  التسعينيات  خالل  الرسيعة 

السنوية  الزيادة  متوسط  انخفض  والعرشين،  الحادي  القرن 

السمكية  واملنتجات  األسامك  من  الصينية  الصادرات  قيمة  يف 

 2008 2000 إىل  الفرتة املمتدة من  املائة خالل  14 يف  من 

2009−2017. ويف  الفرتة املمتدة من  املائة خالل  9.1 يف  إىل 

واملنتجات  األسامك  من  الصينية  الصادرات  بلغت   ،2017 عام 

اجلدول 16
أكرب عشرة بلدان مصدرة ومستوردة لألسماك واملنتجات السمكية

20062016البلد
معدل النمو 

السنوي أ
)%(  

القيمة
)مباليني الدوالرات 

األمريكية(

احلصة
)%(

القيمة
)مباليني الدوالرات(

احلصة
)%(

     البلدان املصدرة
13114.18.4 96810.420 8الصني

7707.66.9 5036.410 5النرويج

3205.18.1 3723.97 3فييت نام

8934.11.1 2676.15 5تايلند

8124.13.4 1434.85 4الواليات املتحدة األمريكية

5463.912.1 7632.05 1اهلند       

1433.63.8 5574.15 3شيلي       

0043.53.2 6604.25 3كندا      

6963.31.7 9874.64 3الدامنرك     

4183.111.0 5511.84 1السويد      

73452.46.0 77148.474 41اجملموع الفرعي ألكرب عشرة بلدان

79647.64.3 52351.667 44جمموع سائر العامل

530100.05.1 293100.0142 86جمموع العامل

     البلدان املستوردة
54715.13.9 05815.520 14الواليات املتحدة األمريكية

0.1-87810.2 97115.413 13اليابان

7836.57.9 1264.58 4الصني

1085.21.1 3597.07 6إسبانيا

1774.62.0 0695.66 5فرنسا

1534.52.7 7175.26 4أملانيا

6014.14.1 7394.15 3إيطاليا

1873.89.8 0282.25 2السويد

6043.45.3 7533.04 2مجهورية كوريا

2103.11.3 7144.14 3اململكة املتحدة

25060.73.1 53366.682 60اجملموع الفرعي ألكرب عشرة بلدان

78739.35.7 33833.452 30جمموع بقية العامل

037100.04.0 871100.0135 90جمموع العامل

أ  يشري معدل النمو السنوي )APR( إىل متوسط معدل النمو السنوي بالنسبة املئوية للفرتة 2016−2006.
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 2 بنسبة  زيادة  مع  أمرييك،  دوالر  مليار   20.5 السمكية 
يتعلق  ما  املائة يف  2016 و4 يف  بعام  يتعلق  ما  يف املائة يف 
بلد  ثالث  أيضا  الصني  كانت   2011 عام  ومنذ   .2015 بعام 

إىل  جزئيا  ذلك  ويُعزى  السمكية،  واملنتجات  لألسامك  مستورد 
تجهيزها  ويتم  تستورد  األسامك  من  كبرية  كميات  هناك  أن 

الدخل  ارتفاع  بسبب  وكذلك  تصديرها،  يعاد  ذلك  وبعد 
إيجاد أسواق  وحدوث تغريات يف عادات االستهالك أدت إىل 

حتى  املطرد  النمو  من  سنوات  وبعد  محليا.  منتجة  غري  ألنواع 
واملنتجات  األسامك  من  الصني  واردات  توّسع  تباطأ   ،2011 عام 

ومع   .2015 عام  يف  طفيفا  انخفاضا  سجلت  حيث  السمكية 
انتعشت   ،2016 املائة يف عام  4 يف  بلغ  ارتفاع  بعد  ذلك، 

املائة  21 يف  بزيادة نسبتها   2017 بقوة يف عام  الصني  واردات 
االقتصاد. شهده  الذي  التحسن  مع  بالتاميش   ،2016 عام  خالل 

وبعد الصني، تعترب الرنويج أكرب بلد مصّدر لألسامك واملنتجات 
السمكية. وقامت الرنويج بتطوير قطاع كبري لرتبية أسامك السلمون 

ولديها أسطول كبري للصيد موجه لصيد سمك القد والرنجة 
واملاكريل واألسامك البيضاء األخرى واألنواع البحرية السطحية 

الصغرية. وباملقارنة مع عام 2015، ارتفعت صادرات الرنويج بنسبة 
17.2 يف املائة يف عام 2016، وبلغت 11.7 مليار دوالر أمرييك، 

بزيادة 5.1 يف املائة يف عام 2017، بسبب ارتفاع أسعار بعض أنواعها 
الرئيسية، ال سيام سمك القد وسلمون املحيط األطليس. 

بلغت  حيث  العامل  يف  مصّدر  بلد  ثالث  نام  فييت  وتعترب 
2016 ذلك أن  7.3 مليار دوالر أمرييك يف عام  صادراتها 

واألربيان،  البنغسيوس  سمك  صادرات  مصدرها  عائدتها  معظم 
السمكية  املنتجات  يف  الكربى  التجارية  املبادالت  إىل  باإلضافة 

نام  فييت  وحافظت  التصدير.  وإعادة  للتجهيز  تخضع  التي 
6 يف  نحو  بلغ  اإلجاميل  املحيل  الناتج  مرتفع يف  عىل معدل منو 

مستويات  زيادة  أدت  وقد  املايض.  العقد  سنوياً خالل  املائة 
واملنتجات  األسامك  عىل  املستهلكني  طلب  تعزيز  إىل  الدخل 

السلمون.  مثل  نسبياً  الثمن  الباهظة  املستوردة  السمكية 

لألسامك  املصدرة  البلدان  كبار  بني  من  تايلند  وكانت 
انخفضت  صادراتها  أن  بيد  عقود  لعدة  السمكية  واملنتجات 

واجهتها  التي  باألمراض  املتصلة  املتكررة  املشاكل  بسبب 
القليلة  السنوات  خالل  األربيان  الستزراع  الكبرية  مزارعها 

أيًضا  تايلند  تعترب  كام  تدريجيا.  عليها  التغلب  وتم  املاضية 
تقوم  التي  التونة  أسامك  مصيد  وتعليب  لتجهيز  رئيسيًا  مركزًا 
ملسافات  تبحر  التي  األجنبية  األساطيل  من  مجموعة  بإنزالها 
أّدى  املعلبة  التونة  عىل  العاملي  الطلب  ضعف  ولكّن  طويلة؛ 

 .2017 2015 إىل عام  إىل كبح منو اإليرادات عىل مدار عام 

ويعترب االتحاد األورويب منذ إنشائه أكرب سوق لألسامك 
واليابان.  األمريكية  املتحدة  الواليات  تليه  السمكية،  واملنتجات 

ويف عام 2016، استحوذت هذه األسواق مجتمعة عىل ما يقرب 
العاملية من  القيمة اإلجاملية للواردات  64 يف املائة من  من 

األسامك واملنتجات السمكية، أو ما يقرب من 56 يف املائة إذا 
تم استبعاد التجارة داخل االتحاد األورويب. وعىل مدار عامي 

2016 و2017، زادت واردات األسامك واملنتجات السمكية 
االقتصادية  الركائز  لتدعيم  كنتيجة  الثالثة  األسواق  يف هذه 

الواليات  العملة كام يف حالة  التأثري اإلضايف الرتفاع قيمة  مع 
كبرية  أعداد  لديها  التي  املتقدمة  البلدان  األمريكية. ويف  املتحدة 

من سكان املدن من ذوي الدخل املرتفع، يفوق الطلب عىل 
املحيل وال ميكن  اإلنتاج  بأشواط  السمكية  األسامك واملنتجات 

الكبري  الحفاظ عىل مستويات االستهالك إال من خالل االعتامد 
التايل، بشأن االستهالك(.  القسم  )انظر  الواردات  عىل 

وكان للحظر التجاري الذي فرضه االتحاد الرويس منذ منتصف 
عام 2014 أيضا تأثري عىل تجارة األسامك واملنتجات السمكية، 

حيث انخفضت الواردات الروسية يف عام 2017 بنسبة 
43 يف املائة من حيث القيمة مقارنة بعام 2013 عىل الرغم من 
االنتعاش االقتصادي املستمر. كام أدى الحظر إىل حدوث تحول 

عام يف التدفقات التجارية، حيث أن األحجام التي سبق الحصول 
عليها من كبار املنتجني يف أوروبا مثل الرنويج يجري استريادها 

حاليا من منتجني بديلني مثل شييل وجزر فاراو، يف حني أجرب 
املوردون الخاضعون للحظر عىل البحث عن أسواق جديدة.

العديد من  اكتسبت  إليها أعاله،  املشار  البلدان  وإضافة إىل 
والربازيل  إندونيسيا  مثل  املصدرة،  والبلدان  الناشئة  األسواق 

اإلنتاج. وزيادة  التوزيع  نظم  بفضل تحسني  أهمية جزئيا  والهند 

أن  مع  أهمية،  ذات   )20 )الشكل  األقاليمية  التدفقات  تزال  وال 
ال  الرسمية،  اإلحصاءات  يف  الغالب  يف  تنعكس  ال  التجارة  هذه 
أوسيانيا  تزال  وال  آسيا.  يف  املختارة  والبلدان  أفريقيا  يف  سيام 
الكاريبي  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  آسيا  يف  النامية  والبلدان 

أمريكا  صادرات  وتعززت  لألسامك.  القويني  املصدرين  من 
والسلمون  األربيان  من  أسايس  بشكل  تتألف  التي  الالتينية، 
 2016 عام  إكوادور وشييل وبريو، يف  السمك من  ومسحوق 

اإلنتاج وتحسن  ارتفاع يف  2017، عن طريق  ومرة أخرى يف عام 
يف  بعجز  الشاملية  وأمريكا  أوروبا  وتتميز  التونة.  أسعار  يف 

صافيا  مستوردا  أفريقيا  وتعترب   .)21 )الشكل  األسامك  تجارة 
حيث  من  صافيا  مصدرا  تعترب  أنها  غري  الحجم  حيث  من 

الصادرات  وحدات  قيمة  ارتفاع  عىل  يدّل  ما  وهو  القيمة، 
وال  املتقدمة،  البلدان  أسواق  إىل  أسايس  بشكل  املوجهة 
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الشكل 20 
التدفقات التجارية لألسماك واملنتجات السمكية حسب القارة )حصة جمموع الواردات من حيث القيمة(، 2016
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الشكل 21 
قيم واردات وصادرات إنتاج األسماك يف خمتلف األقاليم، مع اإلشارة إىل صايف العجز أو الفائض
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الشكل 22 
التجارة يف األسماك واملنتجات السمكية
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أفريقيا  لواردات  اإلجاملية  القيمة  وارتفعت  أوروبا.  سيام 
سنويا  املائة  يف   17 مبعدل  السمكية  واملنتجات  األسامك  من 

انخفض  قد  املعّدل  ولكّن هذا   ،2011−2000 الفرتة  خالل 
االقتصادي  النمو  بسبب  كبرية  بدرجة  األخرية  السنوات  خالل 

الواردات  وتتمتع  األفريقية  البلدان  من  العديد  يف  املحدود 
أنواع  من  الغالب  يف  وتتكون  نسبياً،  منخفضة  بقيمة  األفريقية 

متثل  والتي  املاكريل،  مثل  مثًنا  أرخص  صغرية  بحرية  أسامك 
الغذائية. األمناط  لتنويع  هاماً  مصدراً 

واملنتجات  األسامك  يف  العاملية  التجارة  مييز  الذي  االتجاه  وكان 
النمو  معدل  املاضية  األربعني  السنوات  مدى  عىل  السمكية 

مقارنة  النامية  البلدان  من  الصادرات  يف  ملحوظ  بشكل  األرسع 
من  الصادرات  ارتفعت  وقد   .)22 )الشكل  املتقدمة  بالبلدان 
9.9 يف  2000، مبعدل  1976 إىل عام  النامية، من عام  البلدان 
يف  املائة  يف   7.4 بنسبة  مقارنة  القيمة،  حيث  من  سنويا  املائة 
املجموعتني  إىل  بالنسبة  املعدل  هذا  وتباطأ  املتقدمة.  البلدان 

عامي  املالية يف  األزمة  منذ  األخرية، ال سيام  السنوات  خالل 
2016، وحسب أرقام أولية، وكذلك يف  2008 و2009. ويف عام 
املائة  يف   54 النامية حوايل  البلدان  بلغت صادرات  عام2017، 

اإلجاملية  الكمية  من  املائة  يف   59 وحوايل  اإلجاملية  القيمة  من 
واملنتجات  األسامك  صادرات  من  الحي(  الوزن  )مبكافئ 

السمكية  واملنتجات  األسامك  يف  التجارة  ومتثل  السمكية. 
حد  عىل  للعاملة  وموردا  التصدير  إليرادات  مصدرا  باعتبارها 

ومع  البلدان.  لهذه  االقتصادي  النمو  يف  هامة  مساهمة  سواء، 
نحو غري  تتوزع عىل  املنافع  أن  إىل  الدراسات  بعض  تشري  ذلك، 
املنتجني  صغار  يحصل  حيث  القيمة،  سلسلة  طول  عىل  متساو 

التجزئة  وتجار  املجهزين  من  أصغر  اقتصادية  منافع  عىل  نسبيا 
2016، بلغت  2014(. ويف عام  )Bjorndal وChild وLem،ـَ

دوالر  مليار   76 النامية  للبلدان  السمكية  الصادرات  قيمة 
)الصادرات  السمكية  صادراتها  صايف  إيرادات  وبلغت  أمرييك، 
أكرب  إيرادات  أمرييك، وهي  مليار دوالر   37 الواردات(  ناقًصا 
اللحوم  )مثل  مجتمعة  األخرى  الزراعية  السلع  إيرادات  من 

والسكر(.  واألرّز  والتبغ 

بلغ معدل قيمة وحدات واردات األسامك   ،2016 ويف عام 
أمرييك  دوالر   2.4 النامية  البلدان  قبل  من  السمكية  واملنتجات 

البلدان  يف  لها  املقابل  الرقم  بلغ  بينام  الواحد،  للكيلوغرام 
واردات  أحجام  كانت  بينام  وهكذا  أمرييك.  دوالر   5.1 املتقدمة 

املتقدمة  البلدان  شكلت  للمقارنة،  قابلة  املجموعتني  هاتني 
عام  للواردات يف  اإلجاملية  القيمة  املائة من  71 يف  حوايل 

هذا  ويفرس   .2017 لعام  أيضا  األولية  البيانات  2016، حسب 
مستويات  به  تقوم  الذي  بالدور  منه  كبري  جزء  يف  التباين 

املستهلكون،  يطلبها  التي  املنتجات  أنواع  تحديد  يف  الدخل 
استهالك  يخص  ما  يف  مختلفة  عادات  وجود  إىل  باإلضافة 

واردات  وحدات  قيمة  يخفض  الذي  اآلخر  والعامل  األغذية. 
وإعادة  التجهيز  أنشطة  انتشار  مدى  هو  النامية  البلدان 

الدميوغرايف  التوسع  مع  ذلك،  ومع  األقاليم.  هذه  يف  التصدير 
عىل  الطلب  فإن  الناشئة،  األسواق  يف  الوسطى  للطبقة  الحرضي 

أيضا،  يتنامى  والجمربي  السلمون  مثل  كلفة  األكرث  األسامك 
األسامك  واردات  بني  الوحدات  قيمة  فجوة  فإن  لذلك  ونتيجة 

تضيق. النامية  والبلدان  املتقدمة  البلدان  من 

التجارية  السياسات  أدوات  بني  من  الجمركية  التعريفات  وتعّد 
الهامة  األكرث استخداماً عىل نطاق واسع وهي من املحددات 

الدخل  لتوليد  التعريفات  وتستخدم  العاملية.  التجارة  لتدفقات 
إىل  بالنسبة  أعىل  املحلية وتكون عادة  الصناعات  وحامية 

مبدأ  عامة مينع  الخام. وبصفة  باملواد  مقارنة  املجهزة  املنتجات 
العاملية  التجارة  منظمة  الصادر عن  بالرعاية  األَوىل  الدولة 

التجاريني،  الرشكاء  تجاه  التمييز  األعضاء من مامرسة  الدول 
باعتبارها جزءا  إزالتها  أو  التعريفات  باإلمكان خفض  أنه  غري 
النامية  البلدان  لتسهيل وصول  أو  الحرة  التجارة  اتفاقات  من 
مثل  التفضيلية  التعريفات  نُظم  تطبيق  األسواق من خالل  إىل 

تعتمد  التي  املتقدمة،  البلدان  ويف  املعمم.  األفضليات  نظام 
التعريفات  تعترب  املحيل،  االستهالك  لتلبية  الواردات  عىل 

املفروضة عىل األسامك منخفضة إىل حد ما، وإن كان ذلك 
املنتجات ذات  بالنسبة إىل بعض  مع بعض االستثناءات )أي 

البلدان  ثم تستطيع  املختارة(. ومن  األنواع  أو  املضافة  القيمة 
)التي شكلت حوايل  األخرى  املتقدمة  للبلدان  التصدير  املتقدمة 
للبلدان  السمكية  املائة من صادرات األسامك واملنتجات  78 يف 

نطاق  توسيع  النامية  البلدان  2016(، وتستطيع  عام  املتقدمة يف 
البلدان املتقدمة من  صادراتها من خالل إمداد األسواق يف 

أنها قد تواجه مشاكل  دون مواجهة رسوم جمركية باهظة )مع 
يف الوصول إىل األسواق ذات صلة بالتدابري غري الجمركية(. 
املعلبة،  التونة  مثل  املحددة،  املنتجات  بعض  إىل  وبالنسبة 

ميكن  الجمركية، حيث  التعريفة  معدالت  تطبيق حصص  يتم 
وكان  مخفضة.  بتعريفات جمركية  السنة  يف  معينة  كمية  استرياد 
توسع  رئيسيا يف  الواردات عامال  التعريفات عىل  انخفاض  انتشار 

والعرشين  الخمس  السنوات  الدولية عىل مدى  التجارة  نطاق 
النامية  البلدان  العديد من  املاضية. ومن جهة أخرى، ال تزال 

تعكس  السمكية،  واملنتجات  األسامك  عىل  عالية  تعريفات  تطبق 
سياسات رضيبية أو حامئية، وهو ما ميكن أن يحد من التجارة 

بد  ال  والثنائية،  اإلقليمية  التجارية  االتفاقات  وبفضل  األقاليمية. 
البلدان  الوقت، حتى يف  الجمركية مبرور  التعريفات  تنخفض  أن 

البلدان منواً.  أقل  النامية، مع بعض االستثناءات يف 

 »
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تضع  متبادلة  تجارية  اتفاقات  التجارية  االتفاقات  وتعترب 
نفس  يف  أكرث  أو  تجاريني  بني رشيكني  للتجارة  تفضيلية  رشوطا 
لتوسع  املهمة  املحركة  العوامل  من  وكانت  الجغرايف.  اإلقليم 

كبرية  نسبة  عىل  وتنطبق  املاضية  العقود  خالل  العاملية  التجارة 
السمكية.  واملنتجات  األسامك  عىل  وكذلك  العاملية،  التجارة  من 

إضفاء  زيادة  يف  اإلقليمية  التجارية  االتفاقات  وساهمت 
من  التسعينيات  منذ  األسامك  تجارة  عىل  اإلقليمية  الصبغة 

بوترية  اإلقليمية  التجارية  التدفقات  تزيد  حيث  القرن،  هذا 
النامية،  املناطق  ويف  الخارجية.  التجارية  التدفقات  من  أرسع 
أيضا  األسامك  باستهالك  املرتبطة  والزيادة  الدخل  ارتفاع  يعترب 

قويا  الطلب  أصبح  وحيث  اإلقليمي.  االتجاه  وراء  مهمة  عوامل 
كانت  التي  الصادرات  توجيه  إعادة  املجاورة، جرت  البلدان  يف 
اإلقليميني.  الرشكاء  إىل  املتقدمة  األسواق  إىل  السابق  يف  موجهة 

األسواق  إىل  املصّدرة  البلدان  متعددة عىل وصول  عوامل  وتؤثر 
البلدان  بعض  يف  هيكلية  مشاكل  تؤثر  أن  وميكن  الدولية. 

املنتجات  تلف  يف  يساهم  مام  السمكية،  املنتجات  جودة  عىل 
التجارية  التدابري  أخرى  عقبات  وتشمل  تسويقها.  صعوبة  أو 

الصحة  وتدابري  املطلوبة،  املنتجات  معايري  مثل  التعريفية  غري 
املنشأ  وقواعد  للواردات،  الرتخيص  وإجراءات  النباتية،  والصحة 
التقييم  وإجراءات  الجامرك  تقييامت  ومعالجة  االمتثال  وتقييم 

الجمركية  والرسوم  االعتامد  إجراءات  ذلك  يف  مبا  والتخليص، 
التنفيذ  يؤدي  أن  املتوقع  من  املستقبل  ويف  واملتكررة.  املطولة 

الذي  العاملية،  التجارة  ملنظمة  التجارة  تيسري  التفاق  الكامل 
البضائع  حركة  تعجيل  إىل   ،2017 عام  يف  التنفيذ  حيز  دخل 

هذه  من  يقلل  مام  الحدود،  عرب  وتخليصها  وإصدارها 
التجارة. عىل  السلبية  التأثريات 

الفنية  بالقيود  املتعلق  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاق  ويهدف 
اإللزامية واملعايري  الفنية  اللوائح  التجارة إىل ضامن أال تكون  عىل 

متييزية  والتوسيم  والتغليف  الجودة  متطلبات  مثل  الطوعية 
وال تشكل عقبات غري رضورية أمام التجارة، ويف الوقت نفسه 

وتعترب  والبيئة.  البرشية  الصحة  بوظيفتها يف حامية  االعرتاف 
التجارة  تثبط  التي  للعواقب  بشكل خاص  النامية عرضة  البلدان 

عالية  بتكاليف  مقيَّد  االمتثال  إن  لوائح ومعايري، حيث  من 
والتكنولوجيا  األساسية  الهياكل  حيث  من  نسبياً  منخفضة  وقدرة 
اللوائح  فإن  السمكية،  واملنتجات  األسامك  إىل  وبالنسبة  والخربة. 

األكرث  اإلنتاج هي  لعملية  البيئية  باألبعاد  املرتبطة  واملعايري 
الصدد، ألنها متعددة ومتنوعة. وهذا مجال  أهمية يف هذا 
إذا مل يتحقق توازن  التجارية  للنزاعات  ذو إمكانات كبرية 
الوصول إىل األسواق بطريقة عادلة والشواغل  مناسب بني 

املختلفة  األسواق  املعايري يف  تعدد  يزيد  عامة،  البيئية. وبصفة 

النزاعات. ولذلك يشجع االتفاق  من احتامل نشوب مثل هذه 
دولية  معايري  التجارة عىل وضع  الفنية عىل  بالقيود  املتعلق 

تعاوين. بشكل  االمتثال  لتقييم  ونظم 

السلع الرئيسية
األنواع  بتنوع هائل يف  السمكية  واملنتجات  األسامك  تجارة  تتميز 

األربيان  مثل  القيمة  العالية  األنواع  وتتميز  املنتجات.  وأشكال 
املفلطحة  واألسامك  القاع  وأسامك  والتونة  والسلمون  والجمربي 

كبرية، ال  بكميات  متداولة  بأنها  والدنيس  البحري  والقاروس 
سيام نحو األسواق األكرث ازدهارا. كام أن األنواع املنخفضة 

بكميات  تتداول  الصغرية  السطحية  البحرية  األسامك  مثل  القيمة 
الدخل  املستهلكني ذوي  كبرية، وتصّدر بشكل رئييس إىل 

السنوات األخرية،  النامية. ومع ذلك، خالل  البلدان  املنخفض يف 
بشكل  تستورد  النامية  املناطق  الناشئة يف  االقتصادات  بدأت 

املحيل. لالستهالك  قيمة  أعىل  أنواًعا  متزايد 

لرصد  أساسية  واملفصلة  الدقيقة  التجارة  إحصاءات  وتعترب 
وديناميكياتها  هيكلها  حيث  من  وفهمها  العاملية  السوق 

مراقبة  يف  رئييس  بدور  تضطلع  أن  وميكنها  البيئة.  عىل  وتأثريها 
الحصول  يتم  التي  واملنتجات  باالنقراض  املهددة  األنواع  تجارة 
تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  أنشطة  من  عليها 
فقط  ولكن  املناسبة −  املصايد  إدارة  لدعم  استخدامها  وميكن 

وأشكال  األنواع  تحديد  وتم  دقيقة  اإلحصاءات  كانت  إذا 
جمع  عند  املنظمة  وتقوم  ممكن.  حد  أقىص  إىل  املنتجات، 

باستخدام  السمكية  واملنتجات  األسامك  تجارة  عن  البيانات 
ويعترب  البلدان.  توفرها  التي  التفاصيل  من  األقىص  الحد 
الذي  وترميزها  األساسية  السلع  لتوصيف  املنسق  النظام 
الذي  األساس  العاملية  الجامرك  منظمة  وتتعهده  وضعته 

بالتجارة.  املتعلقة  اإلحصاءات  لتسجيل  البلدان  جميع  تعتمده 
عىل  تفصيال  أكرث  وطنية  تصنيفات  البلدان  تضع  أن  وميكن 

أو  اإلضافية  األنواع  االعتبار  يف  تؤخذ  ليك  املنسق  النظام  أساس 
مبادرة  خالل  ومن  املعني.  بالبلد  الصلة  ذات  املنتجات  أشكال 
األسامك  لرتميز  املنسق  النظام  تغطية  مراجعة  جرت  املنظمة، 
عامي  يف  األخرى  املائية  والالفقريات  والرخويات  والقرشيات 

لألنواع  الكايف  غري  التوزيع  مسألة  معالجة  بغية  و2017   2012
تزال  ال  التحسينات،  هذه  رغم  ذلك،  ومع  املنتجات.  وأشكال 

املعلومات.  من  القليل  تقدم  البلدان  من  العديد 

املنشأ  بني  الدولية  التجارة  إحصاءات  متيز  ال  ذلك،  وعالوة عىل 
اإلحصاءات  تقوم  ما  ونادرا  للمنتجات،  واملستزرع  الطبيعي 

املائية  األحياء  تربية  لقطاع  الرسيع  النمو  رغم  بذلك  « الوطنية 
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اجلدول 17
 حصص جمموعات األنواع الرئيسية يف التجارة العاملية يف األسماك واملنتجات السمكية، 2016 

)النسبة املئوية، الوزن احلي(
احلصة حسب الكميةاحلصة حسب القيمةجمموعة األنواع

65.479.8األسماك

18.17.4السلمون والرتوت واهلف الفضي

8.68.6التونة والبونيتو واخلرمان

9.614.0القد والنازيل واحلدوق

6.111.7أسماك حبرية سطحية أخرى

3.24.5أسماك املياه العذبة

2.11.6الفالندور واهللبوت وسمك موسى 

17.832.0أسماك أخرى

23.08.3القشريات

16.16.2األربيان والقريدس

6.92.1قشريات أخرى

11.011.1الرخويات

6.43.8السبيط واحلبار القاعي واألخطبوط

3.26.0ثنائيات الصمامات

1.41.3رخويات أخرى

0.60.8الالفقريات/احليوانات املائية األخرى

100.0100.0اجملموع

الشكل 23 
مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك

املصدر: بيانات اجمللس النروجيي لألغذية البحرية
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وبالتايل،  املستزرعة.  واملنتجات  لألنواع  املتزايدة  والنسبة 
األحياء  وتربية  الطبيعية  األسامك  مصايد  منتجات  توزيع  يظّل 
التقديرات  وتعزو  تفسري.  ألي  قابال  الدولية  التجارة  يف  املائية 
املتداولة  القيمة  وثلث  املتداولة  الكميات  ربع  حوايل  األخرية 

أعىل  الحصة  هذه  إن  بل  ال  املائية.  األحياء  تربية  ملنتجات 
ذلك  يف  )مبا  الغذائية  غري  السمكية  السلع  استثنيت  إذا  بكثري 

الزينة(.  ألغراض  واألسامك  السمك  وزيت  األسامك  مسحوق 
أن  حقيقة  إىل  املتداولة  القيمة  حالة  يف  األعىل  النسبة  وتشري 
خاصة  بكثافة،  تداولها  يتم  التي  املائية  األحياء  تربية  أنواع 

قيمة  لها  الصاممات،  ثنائيات  وبعض  والروبيان  السلمون 
ذاتها،  بحد  اإلنتاج  عملية  إىل  وباإلضافة  نسبياً.  عالية  وحدة 
الطبيعية  األسامك  مصايد  عن  املائية  األحياء  تربية  تختلف 
أسلوب  ذلك  مبا يف  األساسية،  الطرق  من  العديد  من خالل 
والتأثري  الخطر  وعوامل  واملدخالت  القطاع  وهيكل  العمل 

االختالفات  هذه  ولكل  األساسية.  الهياكل  ومتطلبات  البيئي 
يخص  ما  يف  وتطورها  العاملية  التجارة  ديناميكيات  عىل  عواقب 

السمكية.  واملنتجات  األسامك 

ميكن  املائية  األحياء  تربية  قطاع  يف  املنتجة  الجهات  أن  وحيث 
فإن  اإلنتاج،  عملية  الرقابة عىل  من  أكرب  درجة  أن متارس 

عىل  للتنبؤ  قابلية  أكرث  املائية  األحياء  تربية  إمدادات  أحجام 
إىل وفورات يف  واألفقي  الرأيس  التكامل  وأدى  القصري.  املدى 
املندمجني  املنتجني  لكبار  تسمح  لوجيستية  وكفاءات  الحجم 
ملجموعة  متسقني  وجودة  حجم  ذات  متسقة  كميات  بتوفري 

أو مربد. ومع ذلك  الدولية، حتى يف شكل طازج  من األسواق 
كبرية  لصدمات  عرضة  املائية  األحياء  تربية  قطاع  يزال  ال 

هذه  تأثريات  وتنتقل  أخرى،  بيئية  أحداث  أو  األمراض  بسبب 
وما  متزايدة.  بكفاءة  الدولية  األسواق  عرب  األسعار  إىل  األحداث 

املنتجون  سيكون  واملستزرعة،  الطبيعية  األسامك  أسواق  بني 
يف  األسعار  التجاهات  عرضة  عموما  القطاعني  هذين  أحد  يف 
أن  السوق، رغم  أجزاء  الجزء من  نفس  داخل  اآلخر  القطاع 

توافق  مثة  وليس  األنواع.  بني  كبريا  تباينا  تتباين  التكامل  درجة 
املستزرعة  إذا كانت أسعار األسامك  ما  اآلراء حول  عام يف 

كان  إذا  وما  العكس،  أو  الطبيعية  لألسامك  دامئاً  ستستجيب 
عىل  الديناميكيات  هذه  وتتوقف  طبيعية.  ميزة  ألحدهام 
األنواع  بعض  أن  غري  املعنية.  والسوق  املنتج  وشكل  النوع 

عىل  تتميز  واألربيان  السلمون  مثل  التجارة  يف  بكرثة  املتداولة 
وهو  األسعار،  حيث  من  التكامل  من  كبرية  بدرجة  يبدو  ما 

األحياء  تربية  من  املعروضة  اإلمدادات  ازدياد  بأن  يوحي  ما 
عىل  مؤثرا  رئيسيا  عامال  وسيظل  كان  األسواق  تلك  يف  املائية 

األسعار.   اتجاهات 

يف  نسبيا  مرتفعة  لألسامك  الدولية  األسعار  عموًما  كانت  و 
أسعار  مع  األسامك  املنظمة ألسعار  مؤرش  ويسعى   .2017 عام 

بالتعاون  )الذي وضع   2004−2002 األساس  100 يف سنة  بلغت 
املجلس  من  بيانات  وبدعم  الرنويج  ستافانغر،  جامعة  مع 
األسعار  اتجاهات  إدراك  إىل  البحرية(  لألغذية  الرنويجي 
األسامك  إىل  وبالنسبة  تداواًل  األكرث  األنواع  مجموعات  يف 

قيمة  متوسط  وكان  والطبيعية.  املستزرعة  السمكية  واملنتجات 
بنسبة  مقارنة   ،2017 لعام  الثالث  الربع  157 خالل  املؤرش 

نفسها  الفرتة  2016 و138 خالل  لعام  الثالث  الربع  147 خالل 
التصاعدي  االتجاه  ويالحظ هذا   .)23 )الشكل   2015 عام  من 

عىل  والطبيعية  املستزرعة  األنواع،  مجموعات  معظم  يف 
املحسنة  االقتصادية  الظروف  من  مجموعة  تعكس  السواء، 

الرئيسية. األنواع  من  لعدد  اإلمدادات  ونقص 

األسامك  يف  التجارة  كمية  من  املائة  يف   90 من  وأكرث 
من  يتألف  الحّي(كان  الوزن  )مبكافئ  السمكية  واملنتجات 

الحية  الكاملة  األسامك  باستثناء  )أي  املجهزة  املنتجات 
املجمدة  املنتجات  مثلت  حيث   ،2016 عام  يف  والطازجة( 
طلب  أدى  األسامك،  تلف  رسعة  من  وبالرغم  حصة.  أعىل 

املبتكرة  والتوزيع  والتعبئة  التربيد  وتكنولوجيات  املستهلكني 
واملربدة،  والطازجة  الحية  األسامك  يف  التجارة  زيادة  إىل 

العامل  يف  األسامك  تجارة  من  املائة  يف   10 نحو  مثلت  والتي 
املصدرة  الكمية  من  املائة  يف   78 حوايل  وكان   .2016 عام  يف 

تداول  وتم  البرشي.  لالستهالك  موجهة  منتجات  من  مؤلًفا 
ألن  السمك،  وزيت  السمك  مسحوق  من  كبرية  كميات 
والدول  الجنوبية  أمريكا  )يف  عموماً  الرئيسيني  املنتجني 

فيها  توجد  التي  البلدان  نفس  ليسوا  وآسيا(  االسكندنافية 
وآسيا(. أوروبا  )يف  الرئيسية  االستهالك  مراكز 

واملنتجات  األسامك  لصادرات  أعاله  املذكورة  القيمة  تشمل  وال 
أمرييك،  دوالر  مليار   143 بلغت  التي   2016 عام  السمكية يف 

يف  التجارة  من  أمرييك  دوالر  مليار   1.7 قيمته  إضافيا  مبلغا 
يف املائة(،   57( املائية  النباتات  من  وغريها  البحرية  األعشاب 

املائة(  يف   32( لألكل  الصالحة  غري  الثانوية  واملنتجات 
التجارة  وازدادت  املائة(.  يف   11( واملرجانيات  واإلسفنجيات 

 1976 أمرييك يف عام  60 مليون دوالر  املائية من  النباتات  يف 
2016، حيث  إىل أكرث من مليار )1( دوالر أمرييك يف عام 

لتلك  مصدر  أهم  كوريا  وجمهورية  وشييل  إندونيسيا  كانت 
املتحدة  والواليات  واليابان  الصني  كانت  بينام  املنتجات، 

مسحوق  إنتاج  زيادة  وبسبب  لها.  الرئييس  املستورد  األمريكية 
املتخلفة  األسامك  بقايا  من  مشتقة  أخرى  ومنتجات  األسامك 

»استخدام  السابق،  القسم  )انظر  التجهيز  عمليات  عن 

 »

 »
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الشكل 24 
أسعار األربيان يف اليابان 

مالحظات: تشري البيانات إىل أسعار تصدير اجلمربي األرجنتيين األمحر برأسه وبقشرته وشاملة التسليم على ظهر السفينة.  املصدر: األرجنتني. 

الشكل 25 
أسعار أسماك القاع يف النرويج 

مالحظة: متوسط أسعار سمك القد النروجيي، التسليم على ظهر السفينة، النرويج
املصدر: بيانات اجمللس النروجيي لألغذية البحرية
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الثانوية  املنتجات  تجارة  أيضا  ازدادت  وتجهيزها«(،  األسامك 
عام  يف  أمرييك  دوالر  مليون   9 من  لألكل  الصالحة  غري  السمكية 

.2016 5.0 مليار دوالر أمرييك يف عام  1976 إىل 

السلمون والرتوت
ازدادت التجارة يف السلمون مبعدل 10 يف املائة سنويا من حيث 

القيمة منذ عام 1976، ومنذ عام 2013 أصبحت أكرب سلعة 
منفردة من حيث القيمة )الجدول 17(. ويعزى هذا النمو 

جزئياً إىل ارتفاع الدخل والتوسع الحرضي يف األسواق الناشئة، 
ال سيام يف رشق وجنوب رشق آسيا، لكن السلمون احتفظ 

البلدان  بقاعدة كبرية ومتنامية من املستهلكني يف أسواق  أيضاً 
املتقدمة الكبرية، مبا يف ذلك االتحاد األورويب والواليات املتحدة 

اليوم  املستهلك  السلمون  واليابان. ومعظم أسامك  األمريكية 
مصدره تربية األحياء املائية، وتوفره الرنويج وشييل وعدد من 

صغار املنتجني من أوروبا وأمريكا الشاملية أساسا. كام تتم تجارة 
أنواع متعددة من سلمون املحيط الهادئ بكميات كبرية عىل 
التسويق الدولية واالبتكار  املستوى الدويل. وساعدت حمالت 
واإلنتاجية  اللوجستية  التكنولوجيا  والتطورات يف  املنتجات،  يف 

عىل ترسيخ السلمون كعنرص مشهور يف األسواق يف جميع أنحاء 

العامل، وازداد الطلب برسعة حتى وإن كانت القيود املادية 
)توافر مرافق تربية األحياء املائية( والتنظيمية قد أدت إىل 

زيادة العرض برسعة أقل. ونتيجة لذلك، ارتفعت األسعار ارتفاعا 
حادا داخل األسواق الدولية، خاصة يف عام 2016 والنصف األول 

من عام 2017، حيث استفاد منتجون رئيسيون مثل الرنويج 
من االتجاه التصاعدي الحاد يف عائدات التصدير. وبالنسبة إىل 
الرتوت املستزرع الذي ينتج يف العديد من نفس هذه البلدان، 

أدى تنويع أسواق التصدير من قبل الصناعة الرنويجية يف أعقاب 
الحظر الرويس املفروض يف عام 2014 إىل خلق طلب إضايف 

واستنزاف اإلمدادات، مام أدى إىل ارتفاع األسعار.

األربيان
يف  بكرثة  املتداولة  السلع  من  والقريدس  األربيان  يعترب 

األنواع  من  الرئيسية  الثانية  املجموعة  ومتثل  التجارة 
الالتينية  أمريكا  يف  البلدان  ومتثل  القيمة.  حيث  من  املصدرة 

ولكّن  الرئيسية،  اإلنتاج  حصة  آسيا  رشق  وجنوب  ورشق 
املتقدمة.  األسواق  يف  تحدث  االستهالك  من  كبرية  نسبة 
كبرية  بكميات  يساهم  الطبيعي  األربيان  مصيد  أن  ومع 

اآلن  املتوفر  األربيان  معظم  فإن  اإلجاملية،  اإلمدادات  يف 

الشكل 26 
أسعار التونة الوثابة يف إكوادور وتايلند 

مالحظات: تشري البيانات إىل أسعار − 4.57 أرطال )2.0−3.2 كلغ( من األسماك. بالنسبة إىل تايلند، التكلفة والشحن؛ بالنسبة إىل إكوادور، على ظهر السفينة.
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الشكل 27 
أسعار مسحوق السمك وجريش فول الصويا يف أملانيا وهولندا

مالحظات: تشري البيانات إىل األسعار شاملة التكلفة والتأمني والشحن. مسحوق السمك: مجيع مناطق املنشأ، 64−65 يف املائة، هامبورغ، أملانيا. جريش فول الصويا: 44 يف 
املائة، روتردام، هولندا.

املصدر: قاعدة بيانات الزيوت يف العامل والنظام احلاسويب ملعلومات تسويق األسماك التابع ملنظمة األغذية والزراعة )غلوبفيش(

الشكل 28 
أسعار مسحوق السمك وجريش فول الصويا يف هولندا 

مالحظة: تشري البيانات إىل األسعار شاملة التكلفة والتأمني والشحن. املصدر، روتردام، هولندا: أمريكا اجلنوبية.
املصدر: قاعدة بيانات الزيوت يف العامل والنظام احلاسويب ملعلومات تسويق األسماك التابع ملنظمة األغذية والزراعة )غلوبفيش(
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العرض،  صعيد  عىل  األخرية  التطورات  ظّل  ويف  مستزرع. 
يشكالن  الطقس  أحوال  وسوء  باألمراض  اإلصابة  كانت 

آسيا،  يف  األسامك  مستزرعي  كبار  لبعض  مستمرين  تحديني 
أخرى  دول  يف  القوي  اإلنتاج  منو  ولكن  والصني،  تايلند  خاصة 
العرض  حجم  يف  عامة  زيادة  إىل  ترجم  وإكوادور  الهند  مثل 

مع  النامية  البلدان  يف  الطلب  منو  ويتواصل   .2017 عام  يف 
األسواق  وتستوعب  الدخل،  وارتفاع  املستهلكني  أذواق  تطور 

ازدادت  وقد  اإلنتاج.  من  متزايدة  حصة  واإلقليمية  املحلية 
املاضيني  العامني  خالل  والقريدس  األربيان  تجارة  أسعار 

.)24 )الشكل  السائد  العام  االتجاه  مع  بالتوازي 

أسماك القاع واألسماك البيضاء األخرى
يتزايد حاليًا تقاسم سوق األسامك البيضاء، التي كانت تهيمن 
عليها يف املايض أنواع برية مثل سمك القد وبلوق أالسكا، مع 

األنواع املستزرعة األقل سعراً مثل البنغسيوس والبلطي. وتعترب 
الصني أكرب منتج لسمك البلطي، يف حني أن الغالبية العظمى 

من بنغاسيوس تأيت من فييت نام. ومن بني األسواق املتقدمة، 
اكتسبت أسامك البلطي والبانغسيوس حصتها يف السوق وال سيام 

يف الواليات املتحدة األمريكية وإىل حد أقل يف االتحاد األورويب. 
كام أن الصني تصدر كميات كبرية ومتزايدة من البلطي إىل العديد 
من البلدان األفريقية. وتأيت األنواع التقليدية ألسامك القاع أساسا 

من مصايد األسامك يف نصف الكرة الشاميل، ويعترب االتحاد 
الرويس والواليات املتحدة األمريكية والرنويج أكرب ثالثة بلدان 

منتجة. ومع بعض التقلبات، كان لسمك القّد أسعار تجارية عالية 
يف عامي 2016 و2017 )الشكل 25(، نتيجة الطلب القوي يف عدد 

من األسواق املهمة ومحدودية العرض بسبب تخفيض الحصص. 
ويستزرع القاروس البحري والدنيس تقريباً يف البحر األبيض 

املتوسط، ويصدر إىل حد كبري إىل أسواق االتحاد األورويب، رغم أن 
بروز تركيا كمنتج مهم له قد شهد أيضاً تنوعاً أكرب يف األسواق.

التونة
املتحدة األمريكية، وهام  يتم تزويد االتحاد األورويب والواليات 

النامية  البلدان  املعلبة من قبل عدد من  التونة  أكرب أسواق 
آسيا وأفريقيا. وتعترب  الالتينية وجنوب رشق  أمريكا  املصدرة يف 

إكوادور وإسبانيا  أن  املعلبة، مع  التونة  أكرب مجهز لسمك  تايلند 
والتصدير.  للتعليب  كبرية  صناعات  أيضاً  لديها  والفلبني  والصني 
العوامل  من  االسترياد  الجمركية وحصص  التعريفات  نُظم  وتعد 

التونة يف سوق األسامك  لتدفقات تجارة  الهامة املحددة 
مركزية  مسألة  النظم  لهذه  املقرتح  التعديل  ويشكل  املعلبة، 

السمكية.  واملنتجات  باألسامك  الخاصة  التجارية  املفاوضات  يف 
والساشيمي،  للسويش  العاملية  األسواق  أكرب  من  اليابان  وتعترب 
الطازجة واملجمدة،  التونة  أسايس من  وارداتها بشكل  وتتكون 

الزعانف  تونة  وتستخدم  أو كرشائح.  كاملة  تستهلك  التي 
بينام  والسويش،  الساشيمي  عادة إلعداد  السندرية  وتونة  الزرقاء 

الصفراء يف  الزعانف  وتونة  والباقور  الوثابة  التونة  تستخدم 
تسويق  ويتم  واملحفوظة.  املجهزة  واملنتجات  املعلبة  املنتجات 

املتاجر  متزايد من خالل سالسل  وتباع بشكل  املعلبة  التونة 
معقولة،  وبأسعار  رخيصة  غذائية  كأسامك  املوحدة  الكربى 

ذوي  من  للمستهلكني  والسويش  الساشيمي  وجبات  تباع  بينام 
الياباين  الطبخ  الوعي الصحي ضمن زيادة عامة يف شهرة وجبات 

يف األسواق الدولية. وارتفعت أسعار التونة خالل عام 2017 
)الشكل 26(، مع أن منو الطلب يف كل من األسواق النامية 

املتداولة بدرجة  السلع األخرى  واملتقدمة كان أقل من بعض 
واألربيان.  السلمون  مثل  كبرية 

رأسيات األرجل
تشمل فئة رأسيات األرجل األخطبوط والسبيط والحبار القاعي. 
وخالل السنتني املاضيتني، احتلت الصني واملغرب املركز الرئييس 

بالنسبة إىل صادرات األخطبوط، بينام كانت الصني وبريو والهند 
من بني كبار البلدان املصدرة للسبيط والحبار القاعي. وتعترب 

اليابان والواليات املتحدة األمريكية وأكرب البلدان يف أوروبا 
الجنوبية مثل إسبانيا وإيطاليا من أكرث األسواق املستهلكة. وتعترب 

الصني وتايلند من كبار البلدان املستوردة، مع أن جزءا كبريا من 
هذه الكميّة هو مادة خام للتجهيز وإلعادة التصدير. وقد ساعد 

تزايد شعبية املأكوالت اليابانية يف جميع أنحاء العامل، وكذلك 
سلطة السمك النيء يف هاواي والتاباس اإلسباين، عىل تعزيز 

الطلب عىل رأسيات األرجل، وخاصة السبيط واألخطبوط. ومع 
ذلك، يعني ضعف املصيد تردي ظروف اإلمدادات يف عامي 2016 

و2017 وارتفاع األسعار املتداولة بشكل كبري. 

ثنائيات الصمامات
بلح  هناك  كبري  بشكل  املتدولة  الرخويات  أنواع  بني  من 
منها  العظمى  واألغلبية  املروحي،  واملحار  واملحار  البحر 
الصاممات،  لثنائيات  مصدر  أكرب  الصني  وتعّد  مستزرعة. 

ثاين  شييل،  تصدره  ما  أضعاف  ثالثة  نحو  تصّدر  حيث 
باستهالك  الصني  تتمتع  كام   .2016 عام  يف  مصدر،  أكرب 

منفرد  سوق  أكرب  هو  األورويب  االتحاد  أن  رغم  كبري،  محيل 
لثنائيات  واسع  نطاق  عىل  الرتويج  ويتم  الصاممات.  لثنائيات 

ارتفاع  ظّل  يف  ومستدامة،  صحية  غذائية  كمواد  الصاممات 
األخرية. السنوات  يف  الطلب 

أسماك السطح الصغرية ومسحوق السمك وزيت السمك
تشمل أسامك السطح الصغرية، من جملة أمور، عددا من األنواع 

املختلفة مثل املاكريل والرنكة والرسدين واألنشوفة. فمصايد 

 »
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أسامك هذه األنواع، واملصدرين الرئيسيني، موزعة جغرافيا عىل نطاق 
واسع، وشبكة تدفقات التجارة الدولية كبرية ومعقدة. وتستخدم 

أنواع أسامك السطح الصغرية لالستهالك البرشي عىل حد سواء − ال 
سيام يف األسواق األفريقية − وإنتاج مسحوق السمك وزيت السمك، 
وتستخدم يف املقام األول كمكونات غذائية يف صناعات تربية األحياء 

املائية والرثوة الحيوانية. ويف أواخر عام 2016 وبداية عام 2017، 
تبعت أسعار املساحيق السمكية وزيت السمك اتجاهاً هبوطيًا 

)الشكالن 27 و28( بسبب عودة الظروف املناخية إىل طبيعتها يف 
أمريكا الجنوبية يف أعقاب ظاهرة النينيو وكذلك املصيد الجيد يف 

مصايد األسامك السطحية األوروبية الصغرية التي تزود باملواد الخام، 
ولكنها عادت وانتعشت يف ما بعد. وبسبب الطلب املطرد واملتنامي، 
من املتوقع أن ترتفع أسعار املساحيق السمكية وزيت السمك عىل 

املدى الطويل. وخالل السنتني املاضيتني، واصلت بريو احتالل الصدارة 
كمنتج ومصّدر للمساحيق السمكية وزيت السمك. وبقيت الصني 

عىل الدوام سوق االستهالك الرئييس ملساحيق السمك والرنويج 
بالنسبة إىل زيت السمك، وذلك بشكل أسايس بسبب توفرها عىل 

n .صناعات كبرية لرتبية األحياء املائية

استهالك األسماك
أدى النمو الكبري يف مصايد األسامك وإنتاج تربية األحياء املائية منذ 

منتصف القرن العرشين، وال سيام يف العقدين املاضيني، إىل تعزيز 
قدرة العامل عىل استهالك أغذية متنوعة ومغذية. ومنذ عام 1961، 

فاق متوسط الزيادة السنوية يف االستهالك العاملي لألسامك الغذائية 
الظاهري 8 )3.2 يف املائة( النمو السكاين )1.6 يف املائة( وتجاوز 
استهالك اللحوم من جميع الحيوانات األرضية، باألرقام املجّمعة 

8   تشري مجيع إحصاءات االستهالك املبلغ عنها يف هذا القسم إىل االستهالك 
الظاهري املستمدة من ميزانيات األغذية لدى املنظمة عن شهر آذار/مارس 

2018 )منظمة األغذية والزراعة، 2018د(.  وينبغي اعتبار بيانات االستهالك 
لعام 2015 على أنها بيانات أولية. وتشري ميزانيات األغذية إىل »متوسط 

األغذية املتاحة لالستهالك« )أو االستهالك الظاهري(، اليت لعدد من األسباب 
)مثل الفاقد واملهدر(، من املرجح أن تكون أعلى من املتناول املتوسط أو 

االستهالك الفعلي املتوسط من األغذية. ويتم حساب االستهالك الظاهري على 
أنه اإلنتاج )مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية( ناقًصا االستخدامات 
غري الغذائية )مبا يف ذلك الكمية املستخدمة لغرض حتويلها إىل مسحوق السمك 
والزيوت السمكية(، ناقًصا صادرات األسماك، وزائًدا واردات األسماك، وزائًدا أو 
ناقًصا األرصدة السمكية. ويتم التعبري عن مجيع احلسابات مبكافئ الوزن احلّي. 
وميكن أن تكون سجالت اإلنتاج من مصايد أسماك الكفاف واملصايد الرتفيهية، 
وكذلك التجارة عرب احلدود بني بعض البلدان النامية، غري كاملة مما يؤدي إىل 

تقدير االستهالك بأقل من قيمته الفعلية.

الشكل 29 
مساهمة األسماك يف اإلمدادات من الربوتينات احليوانية، متوسط الفرتة 2015−2013
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مالحظة: مل حتدد بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان. التوجد بيانات
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)2.8 يف املائة( وبصورة فردية )األبقار والغنم والخنزير ومواٍش 
أخرى(، باستثناء الدواجن )4.9 يف املائة(. ومن حيث نصيب الفرد، 
زاد استهالك األسامك الغذائية من 9.0 كلغ يف عام 1961 إىل 20.2 
كلغ يف عام 2015، مبعدل متوسط بلغ حوايل 1.5 يف املائة سنوياً. 

وتشري التقديرات األولية لعامي 2016 و2017 إىل حدوث مزيد من 
النمو مبقدار 20.3 و20.5 كلغ تقريبًا عىل التوايل. ومل يكن التوسع 

يف االستهالك مدفوعا بزيادة اإلنتاج فقط، بل أيضا بفعل مزيج من 
عوامل أخرى كثرية، مبا يف ذلك انخفاض معدل الهدر، واالستخدام 

بصورة أفضل، وتحسن قنوات التوزيع، وازدياد الطلب، واقرتان ذلك 
بالنمو السكاين وازدياد الدخل والتوسع الحرضي. 

وتضطلع األسامك واملنتجات السمكية بدور حاسم يف التغذية 
واألمن الغذايئ العاملي، ألنها متثل مصدرا مهام للمغذيات واملغذيات 
الدقيقة ذات األهمية األساسية يف ما يخص األمناط الغذائية املتنوعة 

والصحية )انظر »األسامك يف األمن الغذايئ والتغذية البرشية« يف 
الجزء 2(. وتزايد وعي العموم إزاء املنافع الصحية لألسامك خالل 
السنوات األخرية، يف ظّل اتجاه واسع لزيادة الوعي الصحي لدى 

املستهلكني، ال سيام يف األسواق املتوسطة الدخل واألسواق املتقدمة. 
ويف البلدان املنخفضة الدخل، تعززت أهمية األسامك باعتبارها 

مجموعة غذائية لكون األسامك تحتوي عىل العديد من الفيتامينات 
واملعادن الالزمة للتصدي لبعض أشد حاالت نقص التغذية وأكرثها 

انتشارا. وبالنسبة إىل النساء الحوامل واألطفال الصغار خصوصا، 
ميكن أن تكون األسامك عنرصا أساسيا يف النمط الغذايئ ألنها تساهم 

يف النمو العصبي خالل أحرج مراحل منو الجنني أثناء الحمل أو 
وخالل منو األطفال الصغار. وإضافة إىل ذلك، مثة أدلة تبنّي املنافع 

الصحية الناجمة عن استهالك األسامك عىل مستوى الصحة العقلية 
والوقاية من أمراض القلب والرشايني، والسكتة الدماغية والتنكس 

البقعي املرتبط بالسّن. ولدى الفئات السكانية املنخفضة الدخل 
التي تعتمد اعتامدا كبريا عىل مجموعة ضيقة من األغذية األساسية 

الغنية بالسعرات الحرارية، ميكن أن متثل األسامك وسيلة تشتد 
الحاجة لها لتنويع التغذية بطريقة زهيدة نسبيا ومتاحة محليا. 

ولنئ كان متوسط استهالك الفرد من األسامك منخفضا، فإن استهالك 
كميات صغرية من األسامك كفيل بتوفري األحامض األمينية األساسية 

والدهون واملغذيات الدقيقة مثل الحديد واليود والفيتامني دال 

الشكل 30 
نصيب الفرد من االستهالك الظاهري لألسماك، متوسط الفرتة 2015−2013

 

 

متوسط نصيب الفرد من 
إمدادات األسماك 
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التوجد بيانات
مالحظة: مل حتدد بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان. 
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اجلزء األول االستعراض العاملي

اجلدول 18
 جمموع ونصيب الفرد من االستهالك الظاهري لألسماك 

حبسب األقاليم واجملموعة االقتصادية، 2015
نصيب الفرد من استهالك األسماكإمجايل االستهالك العاملي لألسماك اإلقليم واجملموعة االقتصادية

148.820.2العامل

92.915.5العامل )باستثناء الصني(

11.79.9أفريقيا

7.721.6أمريكا الشمالية

6.29.8أمريكا الالتينية والكارييب

105.624.0آسيا

16.622.5أوروبا

1.025.0أوسيانيا

31.424.9البلدان املتقدمة

12.012.6أقل البلدان منوًا

105.420.5بلدان نامية أخرى

20.87.7بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض

مالحظة: هذه البيانات أولية. وترجع الفروق يف اجلدول 1 الوارد يف القسم "نظرة عامة"، الصفحة 4، إىل تأثري بيانات التجارة واألرصدة على احلساب اإلمجايل ملوازنات 
األغذية لدى املنظمة )منظمة األغذية والزراعة، 2018د(.

والكالسيوم التي تفتقر إليها يف أغلب األحيان األمناط الغذائية 
القامئة عىل الخضار. ويوافق الخرباء عىل أن اآلثار اإليجابية 

الستهالك كميات كبرية من األسامك تفوق بدرجة كبرية اآلثار 
السلبية املحتملة املتصلة باملخاطر عىل السالمة )منظمة األغذية 

والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، 2011(.  

السمكية  واملنتجات  األسامك  توفر  ال  العاملي،  الصعيد  وعىل 
إال 34 سعرة حرارية للفرد يف اليوم تقريبا. ومع ذلك، ميكن 
للفرد يف  130 سعرة حرارية  اليومية عىل  أن تزيد مساهمتها 

التي  أو  البديلة  الربوتينية  األغذية  يف  نقصاً  تعاين  التي  البلدان 
أصبحت تفضل األسامك يف الغذاء وتحافظ عىل ذلك )مثل 

من  والعديد  كوريا  والرنويج وجمهورية  واليابان  آيسلندا 
الجزرية الصغرية(. وتعترب األسامك أكرث من مجرد مصدر  الدول 
الغذايئ مهمة من  النمط  للطاقة، ذلك أن مساهمة األسامك يف 
إذ  الهضم.  والسهلة  الجودة  العالية  الحيوانية  الربوتينات  حيث 

 50 توفِّر حصة من األسامك يبلغ وزنها 150 غراماً ما يرتاوح بني 
للشخص  الربوتينات  من  اليومية  االحتياجات  من  املائة  و60 يف 

األمناط  يف  أساسيا  عنرصا  األسامك  بروتينات  وتعترب  البالغ. 
ينخفض  قد  التي  بالسكان  املكتظة  البلدان  لبعض  الغذائية 
بشكل  هامة  وتعترب  الربوتينات،  من  اإلجاميل  املتناول  فيها 

النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  الغذائية  األمناط  يف  خاص 
جزر  لبلدان  الغذائية  الُنظم  يف  »األسامك  اإلطار 10،  )انظر 
مُتثل  ما  وغالباً   .)116 الصفحة   ،2 الجزء  يف  الهادئ«  املحيط 
للربوتينات  مصدرا  السكانية  املجموعات  هذه  ملثل  األسامك 

مصادر  أسعار  عن  فقط  تقل  ال  قد  معقولة  بأسعار  الحيوانية 
مصدرا  أيضاً  تشكل  ولكنها  األخرى،  الحيوانية  الربوتينات 
املحلية  الوجبات  من  وجزءاً  الحيوانية  للربوتينات  مفضال 

الحيوانية  الربوتينات  يف  األسامك  نسبة  وبلغت  والتقليدية. 
17 يف املائة و7 يف املائة من كل أنواع  2015 حوايل  يف عام 
ذلك،  عىل  وعالوة  العامل.   سكان  استهلكها  التي  الربوتينات 

20 يف  3.2 مليار شخص مبا يقرب من  دت األسامك حوايل  زوَّ
للفرد  الحيوانية  الربوتينات  من  املتناول  متوسط  من  املائة 

املائة أو أكرث  50 يف  29(. وساهمت األسامك يف  )الشكل 
إندونيسيا  يف  الحيوانية  الربوتينات  من  املتناول  مجموع  من 
وكمبوديا  وغانا  وغامبيا  وسرياليون  النكا  ورسي  وبنغالديش 

النامية. الصغرية  الجزرية  الدول  وبعض 

استهالك  من  الفرد  نصيب  متوسط  كبرية  بدرجة  ويتباين 
العوامل  تأثري  بسبب  وداخلها  واألقاليم  البلدان  عرب  األسامك 
من  الفرد  نصيب  ويتباين  والجغرافية.  واالقتصادية  الثقافية 
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كيلوغرام  من  أقل  من  البلدان  عرب  لألسامك  السنوي  االستهالك 

البلدان،  30(. وداخل  )الشكل  100 كلغ  )1( واحد إىل أكرث من 

الساحلية  البحرية  املناطق  يف  أعىل  عادة  االستهالك  يكون 

لألسامك  السنوي  الفرد  استهالك  ازداد  وقد  الداخلية.  واملياه 

1961 إىل  6.0 كلغ يف عام  النامية )من  املناطق  باطراد يف 

الدخل  الغذايئ ذات  العجز  بلدان  2015( ويف  19.3 كلغ يف عام 

إال  نفسها(،  الفرتة  كلغ خالل   7.7 إىل  كلغ   3.4 )من  املنخفض 

كلغ يف عام   24.9( املتقدمة9  البلدان  بكثري يف  أعىل  يزال  أنه ال 

تضيق. أخذت  الفجوة  أن  مع   )2015

ترتفع  األسامك،  استهالك  النسبي يف مستويات  االنخفاض  ورغم 

األسامك  بروتينات  النامية من  البلدان  السكانية يف  الفئات  حصة 

املتقدمة. ويف عام  البلدان  مقارنة بحصة  الغذائية  نُظمها  يف 

2015، بلغت نسبة األسامك 26 يف املائة تقريباً من املتناول من 

الربوتينات الحيوانية يف أقل البلدان منوا و19 يف املائة يف بلدان 

نامية أخرى وحوايل 16 يف املائة يف بلدان العجز الغذايئ ذات 

االزدياد ولكنها  النسبة آخذة يف  تلك  املنخفض. وظلت  الدخل 

بروتينات  استهالك  ازدياد  األخرية بسبب  السنوات  تراجعت يف 

زيادة مستمرة  املتقدمة، وعقب  البلدان  أخرى. ويف  حيوانية 

من 12.1 يف املائة عام 1961 إىل ذروة بلغت 13.9 يف املائة 

9   مقارنة باإلصدارات السابقة من حالة مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية يف العامل، ختتلف الكمية املذكورة يف بلدان النامية واملتقدمة اختالفا 

طفيفًا تبعا للتغيريات يف تركيبتها )األمم املتحدة، 2018أ(.

1989، انخفضت حصة األسامك يف املتناول من الربوتينات  عام 
11.4 يف املائة يف عام 2015، بينام استمر ازدياد  الحيوانية إىل 

األخرى. الحيوانية  الربوتينات  استهالك 

وبلغت حصة أوروبا واليابان والواليات املتحدة األمريكية معا 
نسبة 47 يف املائة من مجموع استهالك األسامك يف العامل يف 

عام 1961 ولكن بلغت فقط حوايل 20 يف املائة يف عام 2015. 
ومن املجموع العاملي الذي بلغ 149 مليون طن يف عام 2015 

)الجدول 18(، استهلكت آسيا أكرث من الثلثني )106 مليون طن 
بنسبة 24.0 كلغ للفرد(. وتستهلك أوسيانيا وأفريقيا أدىن حصة. 

وكان هذا التحول نتيجة التغريات الهيكلية يف القطاع وخاصة 
الدور املتزايد للبلدان اآلسيوية يف إنتاج األسامك، وكذلك الفجوة 
الكبرية املوجودة بني معدالت النمو االقتصادي ألسواق األسامك 

األكرث نضجاً يف العامل وتلك املوجودة يف العديد من األسواق 
الناشئة ذات األهمية املتزايدة يف جميع أنحاء العامل، وال سيام 

يف آسيا. ومع أن املستهلكني يف العديد من االقتصادات املتقدمة 
لديهم خيارات واسعة من املنتجات السمكية ذات القيمة املضافة 

وال يثبط عزمهم ارتفاع األسعار، فإن مستويات االستهالك للفرد 
الواحد تقرتب من نقطة التشبع من حيث الكمية. وتباطأ منو 

نصيب الفرد من استهالك األسامك يف السنوات القليلة املاضية 
يف االتحاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية وخالل العقدين 

املاضيني يف اليابان )وإن كان من مستوى عال(، بينام ارتفع نصيب 
الفرد من استهالك لحوم الدواجن والخنزير. 

الشكل 31 
املساهمة النسبية لرتبية األحياء املائية واملصايد الطبيعية يف األسماك اخملصصة لالستهالك البشري
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اجلزء األول االستعراض العاملي

ال سيام  اآلسيوية،  البلدان  يف  األسامك  استهالك  النمو يف  وكان 
من  مبزيج  مدفوعا  آسيا  اليابان( وجنوب رشق  )ناقًصا  يف رشق 

إنتاج  يف  الكبري  والتوسع  املدن  سكان  من  ومتزايد  كبري  عدد 
الدخل  وارتفاع  املائية  األحياء  تربية  من  سيام  وال  األسامك، 

استهلكت  وقد  الدويل.  املستوى  عىل  األسامك  تجارة  وزيادة 
يف   38 العامل،  يف  للسمك  مستهلكة  دولة  أكرب  وهي  الصني، 

نصيب  بلغ  2015، حيث  عام  العاملي يف  اإلجاميل  املائة من 
الدخل  بتزايد  مدعوماً  كيلوغراما،   41 االستهالك  من  الفرد 

األسامك  أنواع  من  أكرب  عدد  وأصبح  املحلية.  والرثوة  املحيل 
صادرات  بعض  تحويل  بسبب  الصني  يف  للمستهلكني  متاحا 
من  الواردات  زيادة  عن  فضال  املحلية  السوق  إىل  املصايد 

من  السنوي  الفرد  نصيب  فإن  الصني  استبعدت  وإذا  األسامك. 
تقريباً  كلغ   15.5 يكون  العامل  أنحاء  سائر  يف  األسامك  استهالك 

1961 ومنا  10.3 كلغ يف عام  2015، حيث ارتفع من  يف عام 
فاق  حيث  الثانية،  األلفية  مطلع  منذ  استدامة  أكرث  بطريقة 

 2.5 قدره  سنوي  )مبعدل  السكاين  النمو  األسامك  استهالك 
التوايل(.  املائة عىل  و1.7 يف 

األسامك  الستهالك  املطلقة  املستويات  ظلت  أفريقيا،  ويف 
ما  تراوحت  2015(، حيث  عام  للفرد يف  كلغ   9.9( منخفضة 

أفريقيا إىل  للفرد يف غرب  14 كلغ  بني حد أقىص قدره حوايل 
كبري يف شامل  وُسّجل منو  أفريقيا.  للفرد فقط يف رشق  كلغ   5
1961 و2015(،  13.9 كلغ ما بني عامي  2.8 إىل  أفريقيا )من 

انخفض يف  أو  ثابتاً  األسامك  الفرد من  استهالك  يف حني ظل 
ويعترب  الكربى.  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف  البلدان  بعض 

املرتابطة،  العوامل  من  عدد  نتيجة  األسامك  استهالك  انخفاض 
اإلمدادات  أعىل من  السكان مبعدل  تزايد عدد  مبا يف ذلك 

األسامك  إنتاج  توسع  عىل  قيود  ووجود  الغذائية؛  السمكية 
والنمو  الطبيعية  األسامك  مصايد  موارد  عىل  الضغط  بسبب 

مستويات  وانخفاض  املائية؛  األحياء  تربية  لقطاع  اليسء 
وانعدام  واملعالجة؛  التخزين  مرافق  كفاية  وعدم  الدخل؛ 

السمكية  املنتجات  لتسويق  الالزمة  والتوزيع  التسويق  قنوات 
من  ذلك،  ومع  فيها.  تستزرع  أو  تصاد  التي  املناطق  خارج 

من  أعىل  تكون  قد  الفعلية  القيم  أّن  إىل  اإلشارة  أيضا  املهم 
يف  القصور  إىل  نظراً  الرسمية  اإلحصاءات  يف  إليها  املشار  القيم 

الصغرية  املصايد  وبعض  الكفاف  مصايد  مساهامت  تسجيل 
الحدود. عرب  والتجارة  النطاق 

من  أكرث  أي  للفرد،  األسامك  معدل الستهالك  أعىل  ويوجد 
ال  النامية،  الصغرية  الجزرية  الدول  من  العديد  يف  50 كلغ، 

للواقع  املهم  ولكن  املتناقص  الدور  يؤكد  مام  أوسيانيا،  يف  سيام 
أدىن  وتوجد  األقاليم.  األسامك يف  استهالك  تفاوت  الجغرايف يف 

وبعض  الوسطى  آسيا  يف  كلغ،   2 من  بقليل  أكرث  أي  املستويات، 
وقد  وليسوتو.  وأفغانستان  إثيوبيا  مثل  الساحلية  غري  البلدان 
الجغرايف  املوقع  تأثري  من  الحد  عىل  الدولية  التجارة  ساعدت 

األسواق  نطاق  توسيع  من خالل  املحدود،  املحيل  واإلنتاج 
وتشكل  للمستهلكني.  أوسع  خيارات  وإتاحة  أنواع  عدة  أمام 

أوروبا  يف  املستهلكة  األسامك  من  ومتزايًدا  كبريًا  جزًءا  الواردات 
 40 )حوايل  وأفريقيا  املائة(  يف   70 )حوايل  الشاملية  وأمريكا 

األنواع  ذلك عىل  مبا يف  عليها،  القوي  الطلب  بسبب  املائة(  يف 
أو  الثابت  املحيل  السميك  اإلنتاج  إزاء  محليا،  املنتجة  غري 

من  العديد  يف  األسامك  استهالك  ويقوم  تراجًعا.   يشهد  الذي 
حفز  ويتم  املحيل  اإلنتاج  عىل  أسايس  بشكل  النامية  البلدان 
مع  ذلك،  ومع  بالطلب.  منه  أكرث  العرض  بواسطة  االستهالك 

وارداتها  من  الناشئة  االقتصادات  تزيد  املحيل،  الدخل  ارتفاع 
التجارة  توسع  ورغم  املستهلكة.  األسامك  أصناف  لتنويع 

خالل  ونقلها  وحفظها  األسامك  تجهيز  يف  التكنولوجي  والتقدم 
وينطوي  التلف  رسيعة  بأنها  األسامك  تتميز  األخرية،  العقود 
واستزراعها  األسامك  صيد  أماكن  عن  البعيدة  األسواق  إمداد 

بالتكاليف.  متعلقة  واعتبارات  كبرية  لوجيستية  تحديات  عىل 
يوجد  ال  قد  باإلمداد،  املتعلقة  القضايا  هذه  عن  النظر  وبرصف 

يف  األسامك  الناس  يستهلك  مل  إذا  املستهلكني  قبل  من  طلب 
غذائية  أو  ثقافية  معرفة  لديهم  وليست  كبرية  بكميات  املايض 
زيادة  تتطلب  األسواق،  هذه  ويف  غذائية.  كمجموعة  باألسامك 

إىل  باإلضافة  والتوعية  للتسويق  حمالت  األسامك  استهالك 
لإلمدادات.  األساسية  الهياكل  وضع 

ومع أن منتجي األسامك ومسّوقيها ميكن أن يحافظوا عىل 
القيود عىل  تعترب  املستهلكني،  أذواق  لتطور  االستجابة  درجة من 
األنواع  لتحديد  أساسية  البيولوجية  واالعتبارات  الطبيعية  املوارد 

التي  الخصوصية  هذه  وتظهر  للمستهلكني.  املتاحة  واملنتجات 
بوضوح  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  بها قطاع مصايد  يتميز 

منذ منتصف  املائية  األحياء  تربية  لقطاع  الرسيع  النمو  من خالل 
إلنتاج  النسبي  االستقرار  تصادف  التي  املايض،  القرن  مثانينات 

القرن املايض. ومبوازاة  مصايد األسامك منذ أواخر مثانينات 
منو إنتاج تربية األحياء املائية، ازدادت برسعة حصة األسامك 

تحققت  حيث  البرشية،  الغذائية  النظم  املستزرعة ضمن 
2013 عندما تجاوزت مساهمة قطاع  خطوة مهمة يف عام 

البرشي  املتاحة لالستهالك  األسامك  املائية يف كمية  األحياء  تربية 
للمرة  الطبيعية  التي تم صيدها يف مصايد األسامك  األسامك 

املائية ضمن مجموع  األحياء  تربية  األوىل. وكانت حصة منتجات 
استهالك األسامك 51 يف املائة يف عام 2015 وبلغت بحسب 

التقديرات األولية 53 يف املائة يف عام 2016، مقارنة بنسبة 6 
يف املائة يف عام 1966، و14 يف املائة يف عام 1986 و41 يف املائة 
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31(. ويستطيع منتجو تربية األحياء  2006 )الشكل  يف عام 
إنتاج األسامك منها عىل  املائية مامرسة رقابة أكرب عىل عمليات 

املائية  األحياء  تربية  قطاع  ويفيض  الطبيعية،  األسامك  مصايد 
التكامل الرأيس واألفقي يف اإلنتاج وسالسل  بشكل أكرب إىل 

القدرة عىل  املائية  اإلمدادات. وبالتايل لدى قطاع تربية األحياء 
وضع سالسل إمدادات أكرث كفاءة لنقل األسامك من املنتج إىل 

املستهلكني  شواغل  معالجة  عموما عىل  قادر  وهو  املستهلك 
منتجي  من  أسهل  بطريقة  ومصدرها  املنتجات  باستدامة  املتصلة 

املائية مصدراً  األحياء  تربية  ومتثل  الطبيعية.  األسامك  مصايد 
أنواع املياه  الكبري لبعض  الغذايئ من خالل اإلنتاج  هاماً لألمن 
املتكامل(  االستزراع  من خالل  )أيضاً  القيمة  املنخفضة  العذبة 

املحيل. لالستهالك  أسايس  بشكل  املوجهة 

إىل  بالنسبة  خاصة  املائية،  األحياء  تربية  إنتاج  توسع  ويعترب 
والبلطي  الصاممات  وثنائيات  والسلمون  األربيان  مثل  أنواع 

البنغاسيوس(  سمك  ذلك  يف  )مبا  السلور  وسمك  البحر  ورسطان 
الفرد  الستهالك  النسبية  النمو  معدالت  خالل  من  واضحا 

 ،2000 عام  ومنذ  األخرية.  السنوات  األنواع خالل  ملختلف 
بالنسبة  أهمية  األكرث  السنوي  النمو  معدالت  متوسط  كان 

باستثناء  والرخويات  املائة(  يف   3.1( العذبة  املياه  أسامك  إىل 
املائة(.  املائة( والقرشيات )2.8 يف  رأسيات األرجل )2.9 يف 

املياه  أسامك  استهالك  الفرد من  كانت حصة   ،2015 عام  ويف 
املائة من  38 يف  أو  كلغ،   7.8 العاملي  الصعيد  العذبة عىل 

 .1961 عام  املائة يف  17 يف  بنسبة  مقارنة  املجموع، 

للنباتات  الرئييس  املصدر  أيًضا  املائية  األحياء  تربية  وتعترب 
املائة من اإلنتاج  96 يف  الصالحة لألكل، حيث شكلت  املائية 

يف عام 2016. وال تندرج حالياً األعشاب البحرية وأنواع 
املتعلقة  املنظمة  لدى  األغذية  األخرى يف موازنات  الطحالب 
أهمية  السمكية. ومع ذلك، فهي ذات  باألسامك واملنتجات 

الثقافات، خاصة يف رشق آسيا حيث يشيع  يف العديد من 
التي  الحمراء  البحرية  واألعشاب  الحساء  أنواع  استخدامها يف 
تسمى نوري )من نوعي Pyropia و Porphyra( وتستخدم 

انتشارا  األكرث  املستزرعة  األنواع  للسويش. وتشمل  كغالف 
البحرية  )Laminaria japonica ( واألعشاب  الياباين  الكونبو 
 )Kappaphycus alvarezii( وأعشاب الخرن ، Eucheuma

الوكام )Undaria pinnatifida(. وتتمثل املساهمة  وأعشاب 
توفري معادن من  البحرية بشكل أسايس يف  التغذوية لألعشاب 

والبوتاسيوم  واليود  والكالسيوم  الحديد  )مثال  الدقيقة  املغذيات 
وجيم  ألف  الفيتامينات  خاصة  والفيتامينات،  والسيلينيوم( 
أيضا أحد املصادر غري  البحرية  وباء−12. وتعترب األعشاب 
السلسلة. الطويلة  أوميغا−3  الدهنية  لألحامض  السمكية 

النمو  دفعت  التي  الواسعة  االقتصادية  االتجاهات  وترافقت 
مع  األخرية  العقود  لألسامك خالل  العاملي  االستهالك  يف 

من  يختار  التي  الطرق  يف  األساسية  التغريات  من  العديد 
ويحرّضونها  ويشرتونها  السمكية  املنتجات  املستهلكون  خاللها 
السمكية،  واملنتجات  األسامك  عوملة  أدت  وقد  ويستهلكونها. 

أجزاء  عدة  يف  التجارة  تحرير  عىل  التأكيد  بزيادة  مدفوعة 
األغذية،  نقل  تكنولوجيات  تقدم  يرّسها  والتي  العامل  من 

باإلمكان  أصبح  أنه  إىل درجة  اإلمدادات  إطالة سالسل  إىل 
بلد  يف  وتجهيزه  معنّي  بلد  يف  إنتاجه  ميكن  واحد  منتج  إنتاج 
للمستهلكني  التطور  هذا  وأتاح  آخر.  بلد  يف  واستهالكه  آخر 
استزرعت  أو  التي صيدت  األسامك  من  أنواع  الحصول عىل 

وأذواق  منتجات  وإدخال  مكان رشائها  عن  بعيدة  أقاليم  يف 
فقط.  إقليمية  أو  محلية  أسواقا  سابقا  كانت  أماكن  إىل  جديدة 

الخيارات  فإن  معني،  ملستهلك  املتاحة  الخيارات  تعدد  ورغم 
الصعيد  عىل  واألقاليم  البلدان  بني  متزايد  بشكل  تتشابه 

تم  الفردية  األنواع  توافر  يف  املوسمي  التنوع  أن  كام  العاملي. 
ملصادر  الدويل  التنويع  من خالل  ما  حد  إىل  منه  التخفيف 

ولكن  األسامك،  عىل  املحافظة  تكنولوجيات  يف  والتقدم  اإلمداد 
التي  الرئيسية  اإلمدادات  تؤثر صدمات  أن  اآلن  املحتمل  من 

الناس  من  أكرب  عدد  استهالك  عىل  الرئيسية  األنواع  تطال 
وعي  ويؤدي  الجغرافية.  الناحية  من  تشتتًا  أكرث  أسواق  يف 

ميكنهم  التي  األسامك  من  لكثري  املحيل  غري  باملصدر  املستهلكني 
إصدار  وخطط  التتبع  أنظمة  عىل  الطلب  زيادة  إىل  رشاؤها 

متنامية  مجموعة  استدامة  ضامن  إىل  تهدف  التي  الشهادات 
وجودتها. السمكية  واملنتجات  األسامك  من 

استهالك  طبيعة  تشكيل  يف  الحرضي  التوسع  ساهم  كام 
عدد  يقرتب  وبينام  البلدان.  من  العديد  يف  ونطاقها  األسامك 

ميثّل  الحايل،  الوقت  العامل من ذروته يف  الريف يف  سكان 
 ،2007 عام  منذ  العامل  أكرث من نصف سكان  املدن  سكان 

عدد  يزيد  أن  املتوقع  ومن  النمو.  يف  مستمرة  النسبة  وهذه 
الثلثني  من  بأكرث   2050 عام  يف  الحرضية  املناطق  سكان 

املتحدة،  )األمم  العامل  سكان  من  املائة  يف   66 وسيشكلون 
الزيادة  من هذه  تقريبا  املائة  يف   90 نسبة  وستسجل  2015د(. 

نسبة  عادة  الحرضية  املناطق  سكان  ولدى  وآسيا.  أفريقيا  يف 
مثل  الحيوانية  الربوتينات  عىل  لإلنفاق  املتاح  الدخل  من  أكرب 
األحيان.  من  كثري  يف  املنزل  عن  بعيدا  الطعام  وتناول  األسامك 

كثافة  وارتفاع  املادية  األساسية  الهياكل  تتيح  ذلك،  إىل  وإضافة 
لتخزين  أكرب  مجاال  الحرضية  املناطق  بها  تتميز  التي  السكان 
وأصبحت  وتسويقها.  وتوزيعها  السمكية  واملنتجات  األسامك 

أمريكا  يف  خاصة  متعددة،  الكبرية  واملتاجر  الكربى  املتاجر 
متزايد  بشكل  تباع  السمكية  املنتجات  وباتت  وآسيا،  الالتينية 
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األسامك  تجار  قبل  من  بيعها  من  بدالً  القنوات  من خالل هذه 
سهولة  متثل  نفسه،  الوقت  ويف  األسامك.  وأسواق  التقليديني 

سكان  لدى  متزايدة  أهمية  يكتيس  جانبا  األغذية  إعداد  ورسعة 
ويعانون  رسيع  حياة  منط  يعيشون  الذين  الحرضية  املناطق 
شعبية  ازدادت  لذلك،  ونتيجة  وقتهم.  عىل  كبري  ضغط  من 
لدواعي  وتسويقها  إعدادها  يتم  التي  السمكية  املنتجات 

الرسيعة  الوجبات  وخدمات  التجزئة  تجارة  بواسطة  التيسري، 
الحديث  املجتمع  يف  املستهلكني  أذواق  تتميز  كام  معا. 

األغذية  مبصدر  نسبيا  كبري  واهتامم  صحية  حياة  عىل  بالتأكيد 
أمناط  عىل  تأثريها  سيتواصل  اتجاهات  وهي  تناولها،  يتم  التي 
سواء. حد  عىل  والنامية  املتقدمة  األسواق  يف  األسامك  استهالك 

املستويات  فإن  بالقطاع،  الخاصة  االعتبارات  عن  النظر  وبغّض 
لحوم  أسواق  يف  بالتطورات  مرهونة  األسامك  الستهالك  العامة 

الدواجن  لحوم  الكمية  حيث  من  تتصدرها  أخرى،  حيوانية 
التجارة  وتحرير  الدخل  الرتفاع  وكان  واألبقار.  والخنزير 

كام  األرضية  اللحوم  عىل  الطلب  عىل  تأثري  الحرضي  والتوسع 
1961 و2013  بالنسبة إىل األسامك. وما بني عامي  األمر  كان 
أرقام  والزراعة  األغذية  منظمة  لدى  تتوافر  سنة  آخر  )وهي 
االستهالك  ارتفع  ]2018هـ[(،  األرضية  اللحوم  استهالك  عن 

زادت  بينام  سنويا،  املائة  يف   2.8 بنسبة  األرضية  للحوم  اإلجاميل 
املائة،  يف   1.2 بلغ  متوسط  سنوي  مبعدل  الفرد  استهالك  حصة 

أعىل  متثل  الخنزير  لحوم  كانت  وبينام  كلغ.   43.2 إىل   23.1 من 
عام  العامل يف  األرضية يف  اللحوم  استهالك  ما يخص  حصة يف 
 35 بسيطة من  بنسبة  إال  ترتفع  مل  الحصة  فإن هذه   ،2013

2013. وارتفع  37 يف املائة يف عام  يف املائة يف عام 1961 إىل 
أخرى،  حيوانية  لحوم  أي  من  أرسع  بوترية  الدواجن  استهالك 

استهالك  الدواجن ضمن  وكانت حصة  األسامك.  ذلك  مبا يف 
2013، وهو مكسب كبري  املائة يف عام  35 يف  األرضية  اللحوم 

العكس  1961. وعىل  املائة يف عام  12 يف  مقارنة مع نسبة 
)من  ملحوظ  بشكل  األبقار  لحوم  حصة  انخفضت  ذلك،  من 

1961 و2013(. وإن مسألة  22 يف املائة ما بني عامي  41 إىل 
للربوتينات  أخرى  ملصادر  السوقي  البديل  هي  األسامك  كون 

مبا  عوامل  بعدة  وتتأثر  مستمر  بحث  موضوع  هي  الحيوانية 
الصدد،  واألسعار. ويف هذا  الغذائية  والعادات  الذوق  ذلك  يف 

أوثق  ذا صلة  الدواجن  قطاع  تطور  األرجح  سيكون عىل 
غرار  عىل  الدواجن  ألن  املقبل،  العقد  األسامك خالل  باستهالك 
كبرية  أهمية  وتكتيس  مكلفة  غري  رصفة  بروتينات  هي  األسامك 

النامية  للبلدان  السكانية  للفئات  الغذائية  األمناط  يف  ومتزايدة 
ومنظمة  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  )منظمة 

.)2017 والزراعة،  األغذية 

املتوفر  الغذاء  من  الفرد  نصيب  املسجل يف  التحسن  ورغم 
فإن  الغذائية،  املعايري  يف  األجل  طويلة  إيجابية  واتجاهات 

الغنية  األغذية  استهالك  كفاية  عدم  ذلك  )مبا يف  التغذية  نقص 
مشكلة ضخمة  يشكل  يزال  ال  حيواين(  أصل  من  بالربوتينات 
النامية.  البلدان  يف  الريفية  املناطق  يف  الغالب  يف  ومستمرة، 

العامل عام  الغذايئ يف  األمن  انعدام  التقرير عن حالة  وحسب 
2017(، ال يزال  2017 )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 

التمتع  أجل  من  الكايف  الغذاء  إىل  يفتقرون  الناس  من  الكثري 
العدد اإلجاميل  بلغ   ،2016 بحياة نشطة وصحية. ويف عام 

مليون   815 التغذية  يف  مزمًنا  نقًصا  يعانون  الذين  لألشخاص 
 2015 777 مليون شخص يف عام  شخص، أي بارتفاع من 

 ،2000 900 مليون شخص يف عام  انخفاض من نسبة  رغم 
وبعد  وأفريقيا.  آسيا  والنسب يف  األرقام  أعىل  حيث سجلت 

االرتفاع األخري إىل عكس  انخفاض مطول، ميكن أن يشري هذا 
الغذايئ خاصة يف أجزاء  األمن  لالتجاهات. وقد ساءت حالة 

آسيا،  الكربى وجنوب رشق وغرب  الصحراء  أفريقيا جنوب  من 
الحاالت املقرتنة  النزاع، ويف بعض  وعىل األخص يف حاالت 

أشكال  تتعايش  البلدان،  بعض  ويف  الفيضانات.  أو  بالجفاف 
األطفال  لدى  التغذية  نقص  مثل  التغذية  سوء  من  متعددة 

وارتفعت  البالغني.  لدى  والسمنة  النساء  لدى  الدم  وفقر 
األقاليم  أغلب  األطفال يف  لدى  والسمنة  الوزن  زيادة  حاالت 

اإلفراط  بسبب  أسايس  بشكل  األقاليم،  البالغني يف جميع  ولدى 
أن  وميكن  بالدهون.  والغنية  املصنَّعة  املنتجات  استهالك  يف 

الدهون  من  منخفضة  كمية  عىل  تحتوي  التي  األسامك،  تضطلع 
األمناط  تصحيح  رئييس يف  بدور  قيّمة،  تغذوية  وخصائص 

تم وضع سياسات محددة  إذا  املتوازنة، خاصة  الغذائية غري 

n استهالكها.  لزيادة 

احلوكمة والسياسة
 مساهمات مصايد األسماك يف حتقيق 

أهداف التنمية املستدامة 
وعدم  املساواة  بوضع  التزامها  املتحدة  األمم  منظومة  أكدت 

)مجلس   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  صميم  يف  التمييز 
األسامك  مصايد  صعيد  وعىل   .)2016 التنفيذيني،  الرؤساء 

دعوًة  أحد  إهامل  بعدم  االلتزام  ميثل  املائية،  األحياء  وتربية 
األساسية  الطموحات  تحقيق  عىل  والتنسيق  العمل  تركيز  إىل 

يف  العاملني  جميع  لصالح   2030 لعام  املستدامة  التنمية  لخطة 
األسامك  »مصايد  )انظر  ومجتمعاتهم  وأرسهم  األسامك  مجال 

التنمية  خطة  تحقيق  نحو  املستدامة:  التنمية  وأهداف 
.)2 الجزء  2030« يف  لعام  املستدامة 
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جامعية  مسؤولية  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  وإن 

يستند  وسوف  كافة.  الفاعلة  والجهات  البلدان  تتحملها 

القطاعات  عرب  التعاون  إىل  األهداف  هذه  تحقيق 

وهو  املتبادلة،  واملساءلة  الدويل  والتعاون  واالختصاصات 

نحو  عىل  السياسات  ووضع  والتمويل  املشاكل  حل  يتطلب 

األدلة. إىل  استناداً  وتشاريك  شامل 

بقدرة  املقرتن  االقتصادي  الرتابط  أوجه  تزايد  أدى  وقد 

اتساع  إىل  والحوكمة،  اإلدارة  عىل  املحدودة  النامية  البلدان 

النامية  والبلدان  املتقدمة  البلدان  بني  االستدامة  فجوة 

عىل  وللقضاء   .)92 الصفحة   ،2 الجزء  يف   4 اإلطار  )انظر 

إنهاء  يف  املتمثلة  الغاية  نحو  تقدم  وإحراز  التفاوت  هذا 

املستدامة  التنمية  خطة  عليه  تنص  الذي  املفرط  الصيد 

النامية  الدول  دعم  إىل  العاملي  املجتمع  يحتاج   ،2030 لعام 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  مساهامت  كامل  تحقيق  يف 

املحتملة. املائية 

الحياة  املستدامة،  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  ويرتبط 
األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  واضحا  ارتباطا  املاء،  تحت 
النظم  من  يتجزأ  ال  جزءاً  األسامك  مصايد  تشكل  إذ  املائية. 

اإليكولوجي  النظام  نهج  تعميم  ويجري  الصحية،  اإليكولوجية 
املائية  األحياء  لرتبية  اإليكولوجي  النظام  ونهج  األسامك  ملصايد 
»تنفيذ  )انظر  املائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  املصايد  إدارة  يف 
املائية:  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  اإليكولوجي  النظام  نهج 

القطاع  أن هذا  2(. وغري  الجزء  والتحديات »يف  اإلنجازات 
أهداف  من  أخرى  أهداف  بتسعة  وثيقا  ارتباطا  أيضا  يرتبط 

وهي: املستدامة  التنمية 
القيمة ملصايد �� الفقر. تدعم سالسل  القضاء عىل   :1 الهدف 

السكان  الرشيدة ومصايد األسامك سبل كسب عيش  األسامك 
إىل  للجميع  الشامل  الوصول  والضعفاء عن طريق  الفقراء 

الصلة. االقتصادية ذات  مصايد األسامك واملوارد 
الجوع. عىل صعيد استخدام �� التام عىل  القضاء   :2 الهدف 

الغذايئ لإلنسان  النمط  الغذاء، تم تأكيد فوائد األسامك يف 
عىل نحو جيد.

الشكل 32 
احلفاظ على الزخم لتحقيق خطة عام 2030

2030

:2025–2016

:2022

:2018

:2016

:2016

:2020

                :2025

           

:2030

:2020 ،2017  

أنشطة األمم املتحدة: التوعية والرتويج

السنة الدولية ملصايد األسماك
وتربية األحياء املائية احلرفية

جلنة مصايد األسماك التابعة 
ملنظمة األغذية والزراعة، كل سنتني

اليوم الدويل األول ملكافحة الصيد غري القانوين
دون إبالغ ودون تنظيم (يف 5 يونيو/حزيران)

مؤمتر األمم املتحدة بشأن احمليطات

عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية

التقييم البحري العاملي املتكامل
األول: التقييم العاملي األول للمحيطات 

املنجزات املتوقعة
زيادة املنافع اإلقتصادية للدول اجلزرية الصغرية 

النامية والبلدان األقل منوا جراء االستخدام 
املستدام للموارد البحرية (املقصد 14-7 من 

أهداف التنمية املستدامة)
احلد بشكل ملحوظ من التلوث البحري (املقصد 

 14-1 من أهداف التنمية املستدامة)
تعميم األسماك يف سياسات األمن الغذائي 

والتغذية حبلول نهاية عقد األمم املتحدة للعمل 
من أجل التغذية

دخول اإلتفاق بشأن 
التدابري اليت تتخذها 

دولة امليناء حيز 
التنفيذ؛ املباشرة بتبادل 

البيانات على 
املستويات الوطنية 
واإلقليمية والدولية

إدارة النظم اإليكولوجية البحرية على حنو مستدام 
  (املقصد 14-2 من أهداف التنمية املستدامة)

وضع حد للصيد املفرط والصيد غري القانوين 
دون إبالغ ودون تنظيم (املقصد 14-4 من أهداف 

التنمية املستدامة) واإلعانات اليت تساهم يف حدوثه 
(املقصد 14-6 من أهداف التنمية املستدامة) إلستعادة 

األرصدة السمكية يف أقرب وقت ممكن
 

صون ما ال يقل عن 10 يف املائة من املناطق 
الساحلية والبحرية (املقصد 14-5 من 

أهداف التنمية املستدامة والغاية 11 
من غايات آيتشي)

 »
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كوا كوا، ساو تومى 
وبرنسيبى

امراتان تجففان السمك تحت 
الشمس 

©FAO/Ines Gonsalves
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األسامك �� مصايد  تساهم  والرفاه.  الجيدة  الصحة   :3 الهدف 

التغذية  تحسني  طريق  عن  ليس  والرفاهية  الصحة  يف 

املكافحة  طريق  عن  وإمنا  وحسب،  العيش  كسب  وسبل 

أيضا. األمراض  لنواقل  البيولوجية 

األسامك �� مصايد  متّكن  الجنسني.  بني  املساواة   :5 الهدف 

ذلك  ومع  الجنسني؛  بني  املساواة  تحقيق  يف  وتساهم  النساء 

الرفيع  الخرباء  )فريق  كبري  إىل حد  بدورها  االعرتاف  يتم  مل 

.)2014 والتغذية،  الغذايئ  باألمن  املعني  املستوى 

النظم �� متثل  الصحية.  والنظافة  النظيفة  املياه   :6 الهدف 

نوعية  عن  مؤرشات  الصحية  الداخلية  املائية  اإليكولوجية 

السمكية  املوارد  صعيد  عىل  سواء  فوائد  مع  جيدة،  مياه 

الشبكات  توفرها  التي  الرشب  مياه  صعيد  عىل  أو  املنتجة 

املعالجة. من  أدىن  حدا  تتطلب  والتي  املحلية 
مصايد �� قطاع  أتاح  االقتصاد.  ومنو  الالئق  العمل   :8 الهدف 

عمل  فرص  األويل  املائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسامك 
 ،2016 عام  العامل يف  مليون شخص عىل مستوى   60 لحوايل 

النامية. البلدان  يف  خاصة  أهمية  له  كان  ما 
العديد �� تتعامل  املسؤوالن.  واإلنتاج  االستهالك   :12 الهدف 

من  الفاقد  قضايا  مع  متزايد  نحو  عىل  األسامك  مصايد  من 
من  والحد  اكتامالً  األكرث  استخداماً  املوارد  استخدام  خالل 

الحصاد. بعد  ما  خسائر 
وتربية �� األسامك  مصايد  تتمتع  املناخي.  العمل   :13 الهدف 

لحوم  إنتاج  تأثري  من  حدة  أقل  بيئي  بتأثري  املائية  األحياء 
2017(.وبصمة  )Clark and Tilman،ـَ املجرتة  الحيوانات 
وجه  عىل  منخفضة  الداخلية  املصايد  عن  لناتجة  الكربون 
و  Ainsworth( األخرى  الغذاء  باملقارنة مع مصادر  خاص 

.)2018 Cowx،ـَ
للمياه �� اإليكولوجية  النظم  متثل   . الربّ يف  الحياة   :15 الهدف 

كبرياً  جزءاً  الداخلية  األسامك  مصايد  تشكل  التي  العذبة 
النظر  »إعادة  )انظر  البيولوجي  للتنوع  غنياً  مصدراً  منها، 

تحقيق  يف  مساهمتها  العاملية:  الداخلية  األسامك  مصايد  يف 
.)2 الجزء  يف  املستدامة«  التنمية  أهداف 

املصلحة  أصحاب  إرشاك  ضامن  إىل  الدويل  املجتمع  ويسعى 
يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  من 

يعمل  أنه  كام  املستدامة  التنمية  أهداف  بشأن  املناقشات 
التي  واملامرسات  السياسات  لتشجيع  الوعي  إذكاء  عىل 

التنمية  أهداف  جميع  لتحقيق  القطاع  مساهامت  تضمن 
واملبادرات  األحداث  وتشمل  الصلة.  ذات  العرشة  املستدامة 

التنمية  أهداف  تحقيق  يف  القطاع  دور  لتعزيز  املصممة 
)التي  »محيطاتنا«  مؤمترات  من  سلسلة  ودعمه  املستدامة 

 ،]2014[ األمريكية  املتحدة  الواليات  من  كل  استضافتها 
 ،]2018[ وإندونيسيا   ،]2017[ ومالطا   ،]2015[ وشييل 

املتحدة  األمم  ومؤمتر   ،)]2020[ وباالو   ]2019[ والرنويج 
العاملي  واليوم  و2020،   2017 عامي  يف  باملحيطات  املعني 

إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة  الجديد  السنوي 
للمصايد  الدولية  والسنة  يونيو،  حزيران/   5 يف  تنظيم  ودون 

انظر   (  2022 عام  يف  املائية  األحياء  وتربية  الحرفية 
التي  االجتامعات  وإّن   .)140 الصفحة   ،3 الجزء  يف   18 اإلطار 
ملنظمة  التابعة  األسامك  مصايد  للجنة  سنتني  كل  مرة  تعقد 

الحكومي  املنتدى  مبثابة  تعد  والتي   − والزراعة  األغذية 
املتعلقة  الدولية  القضايا  أهم  يف  ينظر  الذي  الوحيد  الدويل 

التنمية  خطة  تدعم   – املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد 
التي  والتوجيهات  التوصيات  خالل  من   2030 لعام  املستدامة 

األسامك  ملصايد  اإلقليمية  واألجهزة  الحكومات  إىل  توجهها 
األسامك  مصايد  يف  والعاملني  الحكومية  غري  واملنظامت 
.)32 )الشكل  الدويل  والزراعة واملجتمع  األغذية  ومنظمة 

مصايد األسماك واحلوكمة العاملية
مصايد األسماك يف واجهة التفاعل بني العلوم والسياسات 

اخلاصة باحمليطات
من  الكثري  معالجة  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  تواصل 

مبصايد  املتعلقة  تلك  ذلك  يف  مبا  باملحيطات،  املتعلقة  املسائل 
بشأن  سنوية  قرارات  خالل  من  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

املستدامة. األسامك  ومصايد  البحار  وقانون  املحيطات 

جوهانسربغ  يف  املستدامة  للتنمية  العاملي  القمة  مؤمتر  فدعا 
وإجراء  التقارير  رفع  عىل  بانتظام  العمل  إىل   2002 لعام 

العاملي  الصعيد  عىل  البحرية  البيئة  لحالة  تقييم  عمليات 
عام  ويف  واالقتصادية.  االجتامعية  الجوانب  ذلك  يف  مبا 

أيضاً  معروف  متكامل  عاملي  بحري  تقييم  أول  نرش   ،2016
األوىل  الدورة  أعقاب  يف  للمحيطات،  األول  العاملي  بالتقييم 

لحالة  تقييم  وإجراء  التقارير  لرفع  املنتظمة  العملية  من 
الجوانب  ذلك  يف  مبا  العاملي،  الصعيد  عىل  البحرية  البيئة 

املوسعة،  التقرير  هذا  تغطية  وبفضل  واالقتصادية.  االجتامعية 
العلوم  بني  التفاعل  واجهة  يف  محورية  نقطة  التقرير  ميثل 

والعمل  املستقبلية  التقييم  لعمليات  أساًسا  ويوفر  والسياسات 
املستدامة. التنمية  أهداف  لتحقيق 

)املعروف   2017 عام  يف  للمحيطات  املتحدة  األمم  مؤمتر  وكان 
تنفيذ  لدعم  املستوى  الرفيع  املتحدة  األمم  مؤمتر  باسم  رسميا 

بحفظ  املعني  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف 
نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات 

 »
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لألمم  عاملي  حدث  أول  املستدامة(  التنمية  لتحقيق  مستدام 
وأجهزة  الدول  املؤمتر  جمع  وقد  للمحيطات.  مخصص  املتحدة 
الحكومية  غري  واملنظامت  األكادميية  واألوساط  املتحدة  األمم 

تنفيذ  ملناقشة  الخاص  والقطاع  املدين  املجتمع  ومنظامت 
النتائج  وتضمنت  املستدامة.  التنمية  أهداف  من   14 الهدف 

وعملية  ملموسة  توصيات  عىل  يركز  للعمل  نداء  اعتامد 
املستقبيل  للعمل  طوعي  التزام   1  300 من  وأكرث  املنحى 

املستدامة. التنمية  أهداف  من   14 الهدف  بتنفيذ  املرتبط 

العلوم  بني  التفاعل  بواجهة  املتعلق  النقاش  وتواصل 
غري  املشاورات  من  عرشة  الثالثة  الجولة  مع  والسياسات 

االمم  اتفاقية  أحكام  تنفيذ  اتفاق  يف  األطراف  للدول  الرسمية 
ديسمرب/كانون   10 بتاريخ  الصادرة  البحار،  لقانون  املتحدة 

املتداخلة  السمكية  األرصدة  وإدارة  بشأن حفظ   ،1982 األول 
هذه  عقدت  وقد  االرتحال،  الكثرية  السمكية  واألرصدة  املناطق 

املتحدة  الواليات  يف  نيويورك  يف  املتحدة  األمم  مقر  يف  الجولة 
.2018 مايو/أيار  يف  األمريكية 

الخاصة  السياسات  اليوم  والسياسات  العلوم  بني  الصلة  وتشمل 
العامة  الجمعية  ناقشت   ،2017 عام  ففي  واملحيطات.  باملناخ 

املحيطات  عىل  املناخ  تغري  تأثريات  موضوع  املتحدة  لألمم 
الثامنة  الرسمية  غري  التشاورية  املتحدة  األمم  عملية  خالل 

العمل  يوم  وكان  البحار.  وقانون  باملحيطات  املتعلقة  عرشة 
األطراف  ملؤمتر  الرسمي  الربنامج  من  جزءاً  باملحيطات  الخاص 

منذ  املناخ  تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف 
2016. ويف  عام  األطراف يف  والعرشين ملؤمتر  الثانية  الدورة 

األمم  اتفاقية  يف  األطراف  ملؤمتر  والعرشين  الثالثة  الدورة 
ترأست  التي  فيجي  حكومة  تدعم  مل  املناخ،  تغري  بشأن  املتحدة 

بشأن  الرشاكة  أيضا  أطلقت  بل  فحسب،  الحدث  هذا  املؤمتر 
الرسمية  املفاوضات  يف  املحيطات  إدراج  لدعم  املحيطات  مسار 

البلدان  من  كبري  عدد  وقّع  ذلك،  إىل  باإلضافة  املناخ.  بشأن 
الحادية  الدورة  تم إطالقه يف  الذي  املحيط«  إعالن »ألّن  عىل 
املتزايد عىل  الرتكيز  هذا  ويف ظل  األطراف.  ملؤمتر  والعرشين 

تنفيذ  إىل  والدعوة  الوعي  إذكاء  من  العمل  يتنقل  املحيطات، 
تعزيز  إىل  العامل  أنحاء  جميع  يف  ملموسة  ومبادرات  إجراءات 

يف  املائية  والنظم  املحيطات  بها  تضطلع  التي  الرئيسية  األدوار 
التأثريات. من  والتخفيف  التكيف 

مصايد األسماك والتنوع البيولوجي
منذ اعتامد اتفاقية التنوع البيولوجي يف عام 1992، ركّزت 

االعتبارات الخاصة بالتنوع البيولوجي يف ما يتعلق بإدارة مصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية عىل السياسات واإلجراءات الرامية 

إىل حفظ األنواع املهددة واملوائل الضعيفة )انظر »التنوع 
البيولوجي ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية« يف الجزء 2(.

وهيئات  األسامك  مصايد  إلدارة  إقليمية  منظامت  عّدة  وقامت 
الخاصة  اإلدارة  أدوات  بتحديث  األسامك  مبصايد  معنية  وطنية 

أكرث  إدارة  قواعد  تتضمن  جديدة  بأدوات  استبدالها  أو  بها 
اهتامم  محط  عليها  الحفاظ  ميثل  التي  واملوائل  لألنواع  فعالية 

وتهدف  البيئة.  قطاع  مصالح  مع  الوثيق  بالتعاون  خاص، 
ضامن  إىل  املثال،  سبيل  عىل  املستدامة،  املحيطات  مبادرة 
اإلقليمية  املنظامت  تتخذها  التي  اإلجراءات  بني  التقارب 

خالل  من  األسامك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  واملنظامت  للبحار 
)اتفاقية  املبادرات  مختلف  بني  للربط  الرشاكات  تسهيل 

أهداف  بني  6 من  الهدف  وإن   .)2018 البيولوجي،  التنوع 
املنشودة  األهداف  من  )سلسلة  البيولوجي  للتنوع  آيتيش 
آيتيش  أهداف  من   11 والهدف  األسامك(  الخاصة مبصايد 

عىل  البيولوجي  للتنوع  الفعالة  )اإلدارة  البيولوجي  للتنوع 
الساحلية  واملناطق  الداخلية  املياه  مناطق  يف  املناطق  أساس 

التنمية  أهداف  من   5−14 املقصد  جانب  إىل  والبحرية( 
األقل  املائة عىل  10 يف  2020، حفظ  عام  )بحلول  املستدامة 

الوطني  القانون  مع  يتسق  مبا  والبحرية،  الساحلية  املناطق  من 
ال  املتاحة(  العلمية  املعلومات  أفضل  إىل  واستنادا  والدويل 
الناجم  الكامل  البيئي  لألثر  األسامك  مصايد  مساءلة  تحدد 

البلدان  إجراءات  قياس  أيضا  تسهل  بل  فحسب،  أنشطتها  عن 
اإلدارية.  وتدابريها  سياساتها  يف  البيولوجي  التنوع  تعميم  يف 

البيولوجي  التنوع  صون  إجراءات  تعترب  البحار،  أعايل  ففي 
دافعة  قوة  مبثابة  الوطنية  الوالية  خارج  الواقعة  املناطق  يف 

للتعاون  الناشئ  »الدور  )انظر  القطاعات  املتعددة  للحوكمة 
.)4 الجزء  يف  املستدامة«  التنمية  أجل  من  اإلقليمي 

وإن األطراف يف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 
والنباتات الربية املهددة باالنقراض، التي تدرك جيدا منافع مصايد 

األسامك املتنوعة واملستدامة وإنتاجية املحيطات، تستجيب عىل 
نحو متزايد ملشاكل استنزاف األنواع املائية التي تم االعرتاف 
بها. فمنذ عام 2013، أدرجت اتفاقية التجارة الدولية بأنواع 

الحيوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض عرشين نوًعا من 
األسامك يف قامئة األسامك املستغلة تجارياً، يف حني أن معاهدة 

املحافظة عىل األنواع املهاجرة من الحيوانات الفطريّة قد أدرجت 
مثانية وعرشين نوعا. ويرتافق عدد من هذه القوائم بأحكام 

ملزمة قانونيا لتنظيم التجارة؛ وعليه، فإن تنفيذها ال يتطلب 
تحوالً يف املامرسات عرب مصايد األسامك الصناعية والحرفية 

فحسب، بل يتطلب أيضاً من البلدان واألجهزة اإلقليمية ملصايد 
األسامك وغريها اتخاذ اإلجراءات املناسبة.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

املستدامة  األسامك  ومصايد  املائية  األحياء  تربية  وتعتمد 
املائية،  الوراثية  املوارد  عىل  والحفاظ  السليمة  اإلدارة  عىل 

الضارة  التأثريات  من  جينيا  املستقلة  املجموعات  لحامية  مثال 
وإعادة  باألسامك  بالتزويد  املرتبطة  التدابري  عن  الناجمة 

قطاع  يف  األصلية  غري  السالالت  من  الفارة  واألسامك  توطينها 
املائية  الوراثية  املوارد  تقييم  فإن  لذلك  املائية.  األحياء  تربية 

الوزارة  تشارك  املثال،  سبيل  الصدد. وعىل  مهم يف هذا 
للتوثيق  مرشوع  يف  أملانيا  يف  والزراعة  لألغذية  االتحادية 

والرتاوت  البحر  جراد  جينات  إدارة  لوحدات  الجزيئي  الورايث 
الباريل  وسمك  البحري  والرتاوت  البحريات  وتراوت  البني 
وسيتم  التينش.  وسمك  الثياملس  وسمك  الرببوت  وسمك 
التوصيات  يف  املرشوع  هذا  خالل  املكتسبة  املعارف  دمج 

الورايث  التنوع  احرتام  مع  األنواع  أرصدة هذه  إلدارة  العملية 
بأكملها. للمجموعة 

املوارد  قيمة  تعطي  املائية،  األحياء  تربية  قطاع  إىل  وبالنسبة 
الصمود  عىل  والقدرة  اإلنتاج  لزيادة  إمكانية  املائية  الوراثية 

البذور  استخدام  تم  خاصة،  وبصفة  والربحية.  والكفاءة 
األحياء  تربية  يف  الجينات  تحسني  وبرامج  الجودة  العالية 

كفاءة  لزيادة  فعالة  كوسيلة  تحديدا،  االنتقائية  والرتبية  املائية 
املثال،  سبيل  وعىل  املائية.  الحيوانات  صحة  وتحسني  اإلنتاج 
يف  مهامً  دوراً  املستزرع  للبلطي  الورايث  التحسني  أدى مرشوع 

اآلن  حتى  عنه  اإلبالغ  تم  )الذي  النيل  بلطي  تربية  يف  التوسع 
السلبية  التأثريات  تجنب  عىل  املساعدة  طريق  عن  بلًدا(   87 يف 
)Gjedrem،ـ2012(.  الجينية  اإلدارة  سوء  أو  الداخيل  للتزاوج 

الورايث  التباين  من  عالية  مستويات  عىل  الحفاظ  خالل  ومن 
متفوق  أداء  إىل  املرشوع  أدى  الهامة،  للصفات  الورايث  واالنتقاء 

املستزرعة. املائية  األحياء  أرصدة  من  العديد  يف 

مصايد األسماك واملوارد املشرتكة دوليًا  
عىل  التعاون  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  يتطلب 
املوارد  استغالل  يتطلّب  ما  غالبا  ألنه  اإلقليمي  املستوى 

من   14 الهدف  ويوفر  عّدة.  بلدان  مشاركة  السمكية 
اإلقليمي  للتعاون  قوياً  زخامً  املستدامة  التنمية  أهداف 

تحقيق  إىل  الرامية  الجهود  تنسيق  أجل  من  واملؤسيس 
والنظم  املناطق  عرب  باملحيطات  املتعلقة  األهداف 

اإلقليمية  املنظامت  تتمتع  الصدد،  هذا  ويف  اإليكولوجية. 
لالضطالع  واسرتاتيجي  فريد  مبوقع  األسامك  مصايد  إلدارة 
الصيد  ملكافحة  والعاملية  اإلقليمية  الجهود  يف  رائد  بدور 

مشكلة  ومعالجة  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
املفرط. الصيد 

سيام  وال  األسامك،  ملصايد  اإلقليمية  األجهزة  كانت  ولطاملا 
لدعم  رضورية  األسامك،  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظامت 

توفر  وهي  وتنفيذها.  املشرتكة  السمكية  املوارد  إدارة 
القدرات  لتنمية  أساسية  خدمات  متزايد  نحو  عىل  كذلك 
تنمية  لدعم  والعاملية  اإلقليمية  العلمية  املعارف  وتعزيز 

وتؤدي  وإدارتها.  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
دوراً  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  األجهزة  أمانات  شبكة 

التنسيق  طريق  عن  متزايد  نحو  عىل  الصدد  هذا  يف  رئيسياً 
ملصايد  إقليميا  جهازا   53 بني  والخربات  املعلومات  وتبادل 

اإلقليمية. األسامك 

الساحلية  البيئة  استخدام  عىل  الطلب  تزايد  مع  وباملثل، 
التوّسع،  يف  اآلخذة  القطاعات  من  مجموعة  لدى  واملائية 
وتربية  األسامك  مصايد  منتجات  عىل  الطلب  تزايد  ومع 

إىل  الحاجة  فإن  العامل،  أنحاء  جميع  يف  املائية  األحياء 
واملنظامت  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  األجهزة  بني  التعاون 

القطاعات  يف  البرشية  األنشطة  إدارة  مع  تتعامل  التي 
أطر  تطوير  يجري  لذلك،  واستجابة  برسعة.  تزداد  األخرى 

األجهزة  ومختلف  اإلقليمية  البحار  برامج  بني  التعاون 
مرشوع  ذلك  عىل  األمثلة  وتشمل  األسامك.  ملصايد  اإلقليمية 
املحيط  غرب  جنوب  أسامك  مصايد  هيئة  بني  تفاهم  مذكرة 
والساحلية  البحرية  البيئة  لحامية  نريويب  واتفاقية  الهندي 
ومبادرة  وإدارتها،  الهندي  املحيط  غرب  جنوب  منطقة  يف 

األسامك  ملصايد  اإلقليمية  اللجنة  بني  التعاون  لتعزيز 
العرب  بحر  يف  البحرية  البيئة  لحامية  اإلقليمية  واملنظمة 
التنمية  أجل  من  اإلقليمي  للتعاون  الناشئ  »الدور  )انظر 

.)4 الجزء  يف  املستدامة« 

من  متنوعة  مجموعة  عن  لصادرة  ا للتوصيات  بة  واستجا
 ، )2005 ( املتحدة  لألمم  لعامة  ا لجمعية  ا  − ملنتديات  ا

والعرشين  بعة  لسا وا والعرشين  لسادسة  ا لدورتني  وا
األول  واالجتامع   ، )2007 و  2005 ( األسامك  يد  مصا للجنة 

يد  مصا رة  دا بإ ملعنية  ا اإلقليمية  للمنظامت  املشرتك 
اإلقليمية  املنظامت  تلجأ   −  )2007 ( لتونة  ا أسامك 

يري  معا أربعة  إىل  يد  متزا نحو  عىل  األسامك  يد  مصا رة  إلدا
وهي: ئها  أدا ملراجعة 

وإدارتها؛�� السمكية  األرصدة  حفظ  تقييم 
؛�� وإنفاذها  الدولية  لاللتزامات  االمتثال  مستوى 
والتنظيم؛�� املالية  والشؤون  القامئة  القانونية  األطر  حالة 
والدول �� األخرى  الدولية  املنظامت  مع  التعاون  مستوى 

األعضاء. غري 
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اجلزء األول االستعراض العاملي

االستعراضات  هذه  عىل  املؤسيس  الطابع  إضفاء  ويجري 
أكتوبر/ترشين   23 تاريخ  ففي  ووتريتها.  انتظامها  وتعزيز 
مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظامت  عدد  كان   ،2017 األول 
عرشة  خمس  األداء10  الستعراضات  خضعت  التي  األسامك 

لصيانة  الدولية  )الهيئة  منظامت  ست  أجرت  وقد  منظمة، 
أسامك  لصون  الدولية  والهيئة  الزعانف،  الزرقاء  التونة 

يف  التونة  أسامك  مصايد  وهيئة  األطليس،  املحيط  يف  التونة 
شامل  يف  السلمون  أسامك  صيانة  ومنظمة  الهندي،  املحيط 

ومنظمة  األطليس،  رشق  شامل  أسامك  مصايد  وهيئة  األطليس، 
استعراضاً  األطليس(  املحيط  رشق  جنوب  يف  األسامك  مصايد 

عمليات  إلجراء  أخرى  منظامت  خططت  وقد  لألداء،  ثانياً 
لألداء. مامثلة  استعراض 

إدراج مصايد األسماك يف قرارات اإلدارة على أساس املناطق 
تنظر مناقشات اإلدارة عىل أساس املناطق يف مسألة مصايد 

األسامك والصيادين عىل نحو متزايد، عىل سبيل املثال أثناء املؤمتر 
الدويل الرابع للمناطق البحرية املحمية ومؤمتر املحيطات يف األمم 

املتحدة يف عام 2017. ويوفر نهج النظام اإليكولوجي ملصايد 
األسامك ونهج النظام اإليكولوجي لرتبية األحياء املائية إطاري 

عمل أساسيني للنظر يف اإلدارة عىل أساس املناطق وتطبيقها.

أساس  اإلدارة عىل  إدراج  لضامن  العاملية  اإلرشادات  وتتوافر 
ضمن  البحرية،  املحمية  املناطق  مراعاة  ذلك  يف  مبا  املناطق، 

املامرسات  ولتتبع  األسامك،  مصايد  إلدارة  نطاقا  األوسع  األطر 
إىل  بالنسبة  سيام  وال  التشاركية  بالُنهج  يتعلق  ما  يف  الجيدة 

التوجيهية  الخطوط  من  كل  وتصف  النطاق.  الصغرية  املصايد 
يف  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية 

األغذية  )منظمة  الفقر  عىل  والقضاء  الغذايئ  األمن  سياق 
بشأن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط  أ(   2015 والزراعة، 

والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 
والزراعة،  األغذية  )منظمة  الوطني  الغذايئ  األمن  سياق  يف 
أمور  املامرسات وتوضح، من بني جملة  أ( مثل هذه   2012

وغري  العرفية  الحيازات  حقوق  احرتام  إىل  الحاجة  أخرى، 
بالتنوع  الخاص  القسم  يف  مناقشتها  متت  )التي  الرسمية 

.)2 الجزء  يف  البيولوجي 

10   جلنة حفظ املوارد البحرية احلية يف أنتاركتيكا؛ اهليئة الدولية لصيانة 
التونة زرقاء الزعانف؛ اهليئة العامة ملصايد أسماك البحر األبيض املتوسط؛ 

هيئة التونة االستوائية يف البلدان األمريكية؛ اهليئة الدولية لصون أسماك التونة 
يف احمليط األطلسي؛ هيئة مصايد أسماك التونة يف احمليط اهلندي؛ اهليئة الدولية 
لسمك اهللبوت يف احمليط اهلادئ؛ منظمة مصائد أسماك شمال غرب األطلسي؛ 
منظمة صيانة أسماك السلمون يف شمال األطلسي؛ هيئة مصايد أسماك شمال 
شرق األطلسي؛ هيئة األسماك البحرية النهرية السرء يف شمال احمليط اهلادي؛ 

هيئة سمك السلمون يف احمليط اهلادئ؛ اهليئة االقليمية ملصايد األسماك؛ منظمة 
مصايد األسماك يف جنوب شرق احمليط األطلسي؛ هيئة مصايد األسماك يف 

غرب ووسط احمليط اهلادئ

تعترب  إذ  البحرية.  الساحلية  املناطق  املسألة عىل  تقترص  وال 
التنمية  15 من أهداف  الهدف  مساهمة مصايد األسامك يف 

الداخلية  الرّب، مهمة ألن مصايد األسامك  الحياة يف  املستدامة، 
النظم  املستمدة من  الخدمات  هي إحدى وسائل توفري 

الجيدة،  املياه  نوعية  وأحد مؤرشات  العذبة  للمياه  اإليكولوجية 
لحامية املوائل أو إعادة تأهيلها.  كام ميكنها أن توفر مربراً 

وقيمته  الداخلية  املصايد  إنتاج  بكفاءة  االعرتاف  للتّو  بدأ  ولقد 
بني  املتنافسة  للطلبات  لالستجابة  االعتبارات  بني  من  باعتبارهام 

باملياه. يتعلق  القطاعات وال سيام يف ما 

تربية  تتمتع  إذ  الطبيعية.  املصايد  االعتبارات عىل  تقترص  وال 
الطلب عىل  الفجوة بني  بالقدرة عىل معالجة  املائية  األحياء 
تحقيق  البلدان عىل  والعرض، وعىل مساعدة  املائية  األغذية 

قدرة  فإن  ذلك،  والبيئية. ومع  واالجتامعية  االقتصادية  أهدافها 
األغذية  املستقبيل عىل  الطلب  تلبية  املائية عىل  األحياء  تربية 

سوف تعتمد إىل حد كبري عىل توافر املساحة الالزمة يف املواقع 
املدرج  املائية،  األحياء  لرتبية  املكاين  التخطيط  ويعترب  املناسبة. 
املناطق، عنرصا أساسيا لإلدارة  القائم عىل أساس  التخطيط  يف 

التنمية  ولتمكني  األخرى  واملوارد  واملياه  لألرايض  املتكاملة 
احتياجات  يالئم  نحو  املائية عىل  األحياء  تربية  لقطاع  املستدامة 

ويدمج  النزاع  من حدة  ويقلل  املتنافسة  االقتصادية  القطاعات 
النظام  نهج  وإّن  والبيئية.  واالقتصادية  االجتامعية  األهداف 

 )2 الجزء  املناقشة يف  )انظر  املائية  األحياء  لرتبية  اإليكولوجي 
والنمو األزرق )انظر املناقشة يف الجزء 4( إطاران مفيدان يف 
.)2015 الدويل،  السياق )منظمة األغذية والزراعة والبنك  هذا 

مصايد األسماك وجدول األعمال العاملي للتغذية 
العديد  يف  وانتشارها  الغذائية  لقيمتها  نظرا  األسامك  تتمتع 

الزراعة  عىل  القامئة  النهج  يف  هامة  مبكانة  الغذائية،  النظم  من 
 Kawarazuka( والتغذية  الغذايئ  األمن  لتحقيق  واألغذية 

لألمم  العامة  الجمعية  إعالن  ويتيح  وBéné،ـ2010(. 
للفرتة  التغذية  أجل  من  للعمل  املتحدة  األمم  لعقد  املتحدة 

الوعي بدور األسامك وضامن  2016−2025 فرصة إلذكاء 
منظمة  وتقود  والتغذية.  الغذايئ  األمن  سياسات  يف  تعميمها 

لتحقيق  الجهود  والزراعة  األغذية  ومنظمة  العاملية  الصحة 
والصندوق  العاملي  األغذية  برنامج  مع  بالتعاون  الغاية  هذه 

وإّن  للطفولة.  املتحدة  األمم  ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدويل 
املائة  20 يف  رضوري ألن األسامك توفر أكرث من  العمل  هذا 
لثالثة  الحيوانية  الربوتينات  من  الفرد  استهالك  متوسط  من 

األقل  البلدان  املائة يف بعض  50 يف  )وأكرث من  مليارات شخص 
الريف  سكان  إىل  بالنسبة  خاصة  بصورة  أساسية  وهي  منواً( 

ومعدالت  تنوعاً،  أقل  الغذائية  أمناطهم  تكون  ما  غالباً  الذين 

| 82 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

من  »األسامك  )انظر  ارتفاعاً  أكرث  لديهم  الغذايئ  األمن  انعدام 
.)2 الجزء  يف  البرشية«  والتغذية  الغذايئ  األمن  تحقيق  أجل 

مصايد األسماك وجدول األعمال العاملي للتجارة
واإلعانات  التعريفات  مثل  التجارية،  للسياسات  يكون  أن  ميكن 
األسواق  طلبات  جانب  إىل  واالستدامة،  األغذية  سالمة  ومعايري 

عىل  كبري  تأثري  السمكية،  واملنتجات  األسامك  عىل  الجديدة 
األسواق  إىل  الوصول  األسامك وال سيام عىل  تجارة مصايد 

تتضمن  كانت  وإن  التجارية،  التدابري  بعض  ولكّن  الدولية. 
وقد  مالية  أو  فنية  بعوائق  تتسبب  قد  مرشوعة،  أهدافًا 

البلدان  إىل  بالنسبة  ال سيام  األسواق،  إىل  الوصول  من  تحد 
ويف  النطاق.  صغرية  األسامك  مصايد  يف  والعاملني  النامية 

تنشيط  إىل  الرامية  الحالية  الجهود  مثل  التجارية،  املفاوضات 
يعترب  العاملية،  التجارة  منظمة  يف  األسامك  مصايد  دعم 

أطر  مختلف  ترابط  وإدراك  األسامك  مصايد  مبسائل  اإلملام 
أجل  من  رضوريا  األسامك  مصايد  قطاع  يف  املنطبقة  السياسات 

الحواجز  إقامة  وتجنب  واملخاوف  والفرص  التحديات  تقييم 
الفنية  املساعدة  أصبحت  وقد  التجارة.  أمام  الرضورية  غري 

عىل  املحتملة  الفجوات  لسد  رضورية  التجاريني  للمفاوضني 
املعرفة. صعيد 

األغذية  ومنظمة  والتنمية  للتجارة  املتحدة  األمم  مؤمتر  عمل 
تزويد  أجل  من  معاً  للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة 

والعمليات  الرئيسة  الدافعة  للقوى  شامل  بفهم  البلدان 
وخطة  العاملية  التجارة  منظمة  )مثل  املختلفة  املتزامنة 

األسامك  بتجارة  واملرتبطة   )2030 لعام  املستدامة  التنمية 
هذه  أصدرت   ،2016 يوليو/متوز  ويف  السمكية.  واملنتجات 
إعانات  لتنظيم  »ينبغي  أنه  مفاده  مشرتكا  بيانا  الوكاالت 
تنفيذ  من  يتجزأ  ال  جزءا  يكون  أن  األسامك  مصايد  دعم 

الرابعة  الدورة  خالل   »2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة 
أكدت  التي  والتنمية،  للتجارة  املتحدة  األمم  ملؤمتر  عرشة 
إىل  املقدمة  الضارة  اإلعانات  مشكلة  معالجة  إىل  الحاجة 
من   6−14 املقصد  يف  املحدد  النحو  عىل  األسامك  مصايد 

املقدمة  اإلعانات  أشكال  )حظر  املستدامة  التنمية  أهداف 
الصيد  قدرات  يف  اإلفراط  يف  تساهم  التي  األسامك  ملصايد 
صيد  يف  تساهم  التي  اإلعانات  وإلغاء  األسامك،  صيد  ويف 

واإلحجام  املنظم،  وغري  عنه  املبلغ  وغري  املرشوع  غري  األسامك 
التسليم  مع  القبيل،  هذا  من  جديدة  إعانات  استحداث  عن 

للبلدان  والفعالة  املالمئة  والتفضيلية  الخاصة  املعاملة  بأن 
من  يتجزأ  ال  جزءا  تكون  أن  ينبغي  منوا  البلدان  وأقل  النامية 

ملصايد  اإلعانات  بشأن  العاملية  التجارة  منظمة  مفاوضات 
.)2020 عام  بحلول  األسامك، 

ويف وقت الحق، جمع الحدث الذي عقد عىل هامش املؤمتر الوزاري 
الحادي عرش ملنظمة التجارة العاملية )ديسمرب/ كانون األول 2017( 

والهدف  األسامك  ملصايد  واإلعانات  األسامك  »تجارة  بعنوان 
املتحدة  األمم  مؤمتر  بني  املستدامة«،  التنمية  أهداف  من   14

الكومنولث  وأمانة  والزراعة  األغذية  ومنظمة  والتنمية  للتجارة 
الجديدة  غينيا  وبابوا  والرنويج  واألرجنتني  األورويب  واالتحاد 

إجامع  إىل  للتوصل  املدين  واملجمع  الخاص  القطاع  عن  وممثلني 
الهدف  يف  بالتجارة  املتعلقة  الجوانب  فهم  وتعميق  سيايس 
األنشطة  هذه  وتساعد  املستدامة.  التنمية  أهداف  من   14

وتحسني  والتكرار  الجهود  ازدواجية  تجنب  عىل  املشرتكة 
أعضائها.  لصالح  للموارد  الدولية  املنظامت  تخصيص 

 تعزيز تنفيذ مدونة السلوك 
بشأن الصيد الرشيد 

مىض،  وقت  أي  من  أكرث  لألسامك  الناس  استهالك  مع 
الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  أهمية  ازدادت 

اإلطار  بصفتها   )1995 والزراعة،  األغذية  )منظمة 
مصايد  يف  املستدامة  التنمية  مبادئ  لتنفيذ  التوجيهي 

الجديدة  املبادرات  وتشمل  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك 
السلوك  مدونة  تنفيذ  يف  قدماً  للميض  وضعها  يتم  التي 

إىل  االنتقال  إىل  الرامية  الجهود  الرشيد  الصيد  بشأن 
املستدامة  التنمية  أهداف  مع  املتوافقة  االستثامرات 

دون  القانوين  غري  الصيد  من  للحد  املتكاملة  والشبكات 
قطاع  يف  األغذية  إنتاج  مخاطر  وإدارة  تنظيم  ودون  إبالغ 

املائية. األحياء  تربية 

االستثمار يف مصايد األسماك لتحقيق االستدامة 

ليشمل  ال  وتنميتها  األسامك  مصايد  حوكمة  تركيز  نطاق  اتسع 
البيولوجي  املفهوم  أي  فحسب،  والبيئة  املوارد  عىل  الحفاظ 

االجتامعي  بالرتابط  االعرتاف  أيضا  ليشمل  بل  لالستدامة، 
كسب  وسبل  القطاع  هذا  يف  العاملني  األشخاص  ورفاهية 

كمصدر  األسامك  مصايد  دور  عىل  أكرث  الرتكيز  ويتم  معيشتهم. 
للتعبري  وحيّز  والعاملة(  والغذاء  الدخل  )مثل  العيش  لكسب 

قد  التي  الصدمات  من  للوقاية  وحواجز  الثقافية  القيم  عن 
الفقرية. املجتمعات  تواجهها 

واالقتصادية  البيئية   − الثالث  االستدامة  ركائز  اآلن  وأصبحت 
وتوفر  األسامك.  مصايد  إدارة  ترسخا يف  أكرث   − واالجتامعية 
يف  لالستثامر  الالزم  واإلطار  السياق  الرئيسة  املصايد  أدوات 

املستدامة.  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  من  األسامك  مصايد 
استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  من  كل  وتؤدي 
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اجلزء األول االستعراض العاملي

والزراعة،  األغذية  )منظمة  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد 
الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط  2015أ( 

)منظمة  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة 
املصايد  لجعل  للسياسات  أطر  دور  2012أ(  والزراعة،  األغذية 

استدامة. أكرث  النطاق  الصغرية 

وبنك  أوك  مؤسسة  )مثل  التنمية  يف  الرشكاء  من  عدد  ويقوم 
والوكالة  الدول،  للتعاون  األملانية  والوكالة  األملاين  التنمية 

وصناديق  أخرى(  ومنظامت  الدولية  للتنمية  األمريكية 
يف  االستثامر  ملبادئ  الداعمة  الصناديق  اتحاد  )مثل  االستثامر 
العاملي  القمة  مؤمتر  يف  أطلق  الذي  الطبيعية  األسامك  مصايد 

وصندوق  البيئية  حامية  ]صندوق   2018 لعام  للمحيطات 
مدونة  بشمل   ،]2018 املال  رأس  وتشجيع  لالستثامر  ميلوي 
الطوعية  التوجيهية  والخطوط  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك 

والخطوط  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن 
األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية 

واالسرتاتيجيات  االستثامرات  يف  والغابات  األسامك  ومصايد 
األسامك. مبصايد  املرتبطة  املنحى  العملية 

صغرية  األسامك  مصايد  تنمية  إزاء  االلتزامات  هذه  ولدعم 
قاعدة  تطوير  جدا  املهم  من  مستدام،  نحو  عىل  النطاق 

النطاق.  صغرية  األسامك  مبصايد  الخاصة  واملعارف  التفاهم 
التجريبية  املعلومات  لتحسني  جارية  مبادرات  عدة  وهناك 

األسامك  مصايد  قطاع  أهمية  ولتحديد  نطاقها  وتوسيع  القامئة 
تحديث  ذلك  يف  مبا  النطاق،  الصغرية  والداخلية  البحرية 

»الحصاد  بعنوان   )2012( الدويل  البنك  عن  الصادرة  للدراسة 
)انظر  الطبيعية«  األسامك  ملصايد  العاملية  املساهمة  املسترت: 

يف  املائية«  األحياء  وتربية  النطاق  صغرية  األسامك  »مصايد 
املهمة  الفرص  وتشمل   .)141 الصفحة   ،19 واإلطار   3 الجزء 

الحيازة  لحقوق  العاملي  املؤمتر  األدلة  قاعدة  لتوسيع  األخرى 
تحقيق   :2018 لعام  األسامك  مصايد  من  االنتفاع  وحقوق 

)سبتمرب/أيلول   2030 عام  بحلول  املستدامة  التنمية  أهداف 
األسامك صغرية  مصايد  حول  الثالث  العاملي  واملؤمتر   )2018

البحوث  شبكة  مع  الرشاكة  خالل  من  تنظيمه  تم  الذي   النطاق 
.)2018 »Too Big To Ignore« )أكتوبر/ترشين األول 

 تضييق اخلناق على الصيد غري القانوين 
دون إبالغ ودون تنظيم

تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  للصيد  التصدي  يزال  ال 
االجتامعية  واالستدامة  البيولوجي  التنوع  عىل  وتأثرياته 

حوكمة  من  أساسيا  جزءا  ميثل  األسامك  ملصايد  واالقتصادية 
إبالغ ودون  القانوين دون  الصيد غري  األسامك، ألن  مصايد 

وسبل  األسامك  مصايد  واستدامة  املوارد  حفظ  يهدد  تنظيم 
يف  املصلحة  أصحاب  من  وغريهم  الصيادين  عيش  كسب 

األمن  وانعدام  والفقر  التغذية  سوء  مشكلة  ويفاقم  القطاع 
ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  »مكافحة  )انظر  الغذايئ 

الجزء 2(. يف  العاملية«  التطورات  تنظيم: 

النامية  البلدان  يف  خاصة  حرجة  املسألة  هذه  مواجهة  وإن 
والرقابة  للرصد  الالزمة  واملوارد  القدرة  إىل  تفتقر  التي 

القوية  السياسية  اإلرادة  فإن  لذلك  فعال.  نحو  عىل  واإلرشاف 
الساحلية  والدول  امليناء  ودول  العلم  دول  يف  املتضافر  والعمل 
العديدة  الجوانب  ملعالجة  رضوريان  لألسامك،  املسّوقة  والدول 

ييل: ما  تشمل  التي  للمشكلة 
تخالف �� التي  األسامك  بصيد  املتعلقة  واألنشطة  األسامك  صيد 

القانونية(؛ )غري  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  القوانني 
متعلقة �� معلومات  عن  الخاطئ  اإلبالغ  أو  اإلبالغ  عدم 

عنها(؛ املبلغ  )غري  ومصيدها  الصيد  بعمليات 
املسجلة( �� )غري  الجنسية  العدمية  السفن  بواسطة  الصيد 

للتنظيم(؛ خاضعة  )غري 
اإلقليمية إلدارة مصايد �� املنظامت  اتفاقية  مناطق  الصيد يف 

التابعة للدول غري األطراف )غري  األسامك من قبل سفن 
للتنظيم(؛ خاضعة 

أنشطة الصيد التي ال تخضع للتنظيم الكامل من جانب الدول ��
وال ميكن مراقبتها ومساءلتها بسهولة )غري خاضعة للتنظيم(؛

يوجد �� ال  التي  السمكية  املوارد  أو  باملناطق  املرتبط  الصيد 
للتنظيم(. خاضعة  )غري  إدارتها  أو  عليها  للمحافظة  تدابري 

غري  الصيد  ملكافحة  العاملية  الجهود  يف  الرئييس  اإلنجاز  ويتمثل 
األغذية  منظمة  اتفاقية  يف  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين 

دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  قانونياً  امللزمة  والزراعة 
وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء 

يونيو/حزيران   5 يف  النفاذ  حيز  دخلت  والتي  عليه  والقضاء 
األطراف  كان عدد   ،2018 أبريل/نيسان   5 وبتاريخ   .2016
األورويب. وتعمل  االتحاد  54 طرفاً، مبا يف ذلك  االتفاقية  يف 
نحو  إنفاذها عىل  أجل  اآلن من  االتفاقية  األطراف يف هذه 

األطراف عىل  الدول غري  فعال، مبا يف ذلك من خالل تشجيع 
االتفاقية. إىل  االنضامم 

ويف مايو/أيار 2017، حدد االجتامع األول لألطراف األدوار 
واملسؤوليات ووضع خارطة طريق مدعومة بخطة عمل ال 

والهيئات  املنظامت  أيضاً  بل تشمل  األطراف فحسب،  تشمل 
الدولية مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة واملنظامت 

والزراعة،  األغذية  )منظمة  األسامك  اإلقليمية إلدارة مصايد 
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

تدريجي  آليات ونهج  تطوير  العمل  2017ي(. وتتضمن خطة 
االتفاق مبا يف ذلك  تنفيذ  البيانات. وسيجري رصد  لتبادل 

املرحلة األوىل.  تتم مواجهتها، مرة كل سنتني يف  التي  التحديات 
وكذلك وافقت األطراف عىل بدء اإلبالغ عن جهات االتصال 
الصلة  ذات  املعلومات  املعينة وغريها من  واملوانئ  الوطنية 

املوقع  املعلومات يف قسم مخصص عىل  االتفاقية، ونرش  لتنفيذ 
عامني. مرة كل  األطراف  اجتامعات  للمنظمة. وستعقد  اإللكرتوين 

األسامك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظامت  بني  التعاون  أما 
الصيد  سفن  بشأن  املعلومات  تبادل  مجال  يف  والدول 

دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  لتنفيذ  وأنشطتها 
تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء 

مكافحة  يف  امليناء  دول  يدعم  ال  فهو  عليه،  والقضاء  وردعه 
بل  فحسب،  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد 

الساحلية  والدول  سفنها  مراقبة  يف  العلم  دول  أيضا  يساند 
يف  لألسامك  املسّوقة  والدول  السمكية  مواردها  حامية  يف 

القانوين  غري  الصيد  عن  الناتجة  املنتجات  دخول  عدم  ضامن 
التعاون  هذا  وسيؤدي  أسواقها.  إىل  تنظيم  ودون  إبالغ  دون 

تنفيذه  تم  إذا  فعال  نحو  عىل  االتفاق  إنفاذ  ضامن  إىل 
جميع  يف  استدامة  أكرث  أسامك  مصايد  إىل  صحيحا،  تنفيذا 

العامل. أنحاء 

تم  بالسوق  مرتبطة  تدابري  املصيد  توثيق  خطط  وتعّد 
إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة  خصيًصا  وضعها 

التي  التدابري  بشأن  االتفاق  تكمل  وهي  تنظيم  ودون 
إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء  دولة  تتخذها 
لتجنب  محاولة  ويف  عليه.  والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون 

أعضاء  وافق  الجانب،  األحادية  املصيد  توثيق  خطط  انتشار 
الخطوط  عىل   2017 عام  يف  والزراعة  األغذية  منظمة 
متت  )التي  املصيد  توثيق  لخطط  الطوعية  التوجيهية 

إبالغ  دون  القانوين  غري  بالصيد  الخاص  القسم  يف  مناقشتها 
املقبلة  الخطوات  وستتمثل   .)2 الجزء  يف  تنظيم  ودون 
معالجة  يف  الصحيح،  املسار  يف  العملية  تقدم  ملواصلة 

بشأن  عاملية  إرشادية  خطوط  ووضع  العملية  الجوانب 
الطوعية. التوجيهية  الخطوط  هذه  تنفيذ 

تقليص اخملاطر يف قطاع تربية األحياء املائية 
وغريهم  السياسات  وواضعي  املزارعني  إدراك  يتزايد 
األغذية  إنتاج  ملخاطر  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  من 

اعتامد  ويساعد  بكفاءة.  إلدارتها  مًعا  ويعملون 
)منظمة  املائية  الحيوانات  لصحة  الوطنية  االسرتاتيجيات 

املائية  األحياء  تربية  مراكز  شبكة  لزراعة/  وا األغذية 
منظمة  2001؛   ،2000 ، لهادئ  ا واملحيط  آسيا  إقليم  يف 

األمن  مسألة  معالجة  عىل   )2007 والزراعة،  األغذية 
ورعايتها  املائية  الحيوانات  صحة  وضامن  لبيولوجي  ا

يف  املائية«  األحياء  تربية  إمكانات  »تحقيق  )انظر 
جوانب  بشأن  إرشادات  لتالية  ا املصادر  وتوفر   .)3 الجزء 
مجال  يف  لبيولوجي  ا لألمن  الفعالة  الحوكمة  من  محددة 

املائية. األحياء  تربية 
Bondad-Reantaso وآخرون )2011(، �� التشخيص:  عمليات 

Bondad-Reantaso وMcGladdery وBertheـ)2007(
و ��  Bondad-Reantasoو Arthur الصحي:  الحجر 

Subasingheـ)2008(
وBondad-Reantasoـ)2012(��  Arthur املخاطر:  تحليل 
�� McGladderyو  Subasinghe املناطق:   وتقسيم  املراقبة 

وHillـ)2004( 
�� Arthur  : لها  والتخطيط  الطوارئ  لحاالت  التأهب  خطط 

وآخرون )2005( 
األغذية �� منظمة  الطارئة:  األمراض  يف  التحقيق  عمليات 

والزراعة )2017 ف(
عن �� الفصلية  املبكر  اإلنذار  نرشة  التنبؤ:  املبكر/  اإلنذار 

الغذائية السلسلة  أزمات 

تشمل  التي  مناخياً  الذكية  الزراعة  إىل  اللجوء  بدأ  وقد 
للمساعدة  والسميك  النبايت  واالستزراع  املائية  األحياء  تربية 
الالزمة  واالستثامرية  والسياساتية  الفنية  الرشوط  تطوير  يف 

ظل  يف  الغذايئ  لألمن  املستدامة  الزراعية  التنمية  لتحقيق 
2017ق(.  2017ص،  والزراعة،  األغذية  )منظمة  املناخ  تغري 

لزيادة  متزامنا  اهتامما  مناخياً  الذكية  الزراعة  وتويل 
معه.  والتكيف  املناخ  تغري  وطأة  من  والتخفيف  اإلنتاجية 

كنهج  مناخياً  الذكية  الزراعة  استخدام  بدأ  فقد  وبالتايل، 
تجنب  مع  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  لزيادة  ومبتكر  بديل 

تنفيذ  يف  التحدي  ويتمثل  االستدامة.  عىل  السلبي  التأثري 
السلوك  ملدونة  وفقا  مناخيًا  الذكية  املائية  األحياء  تربية 

األحياء  لرتبية  اإليكولوجي  النظام  ونهج  الرشيد  الصيد  بشأن 
املرتابطة،  الثالثة  االستدامة  أبعاد  معالجة  أجل  من  املائية 

n واالجتامعية.  والبيئية  االقتصادية 
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برايا، كابو فيردي
صيادون يسحبون شباكهم 
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اجلزء الثاين
 العمل الفعلي 

 يف مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية يف 

منظمة األغذية والزراعة



اجلزء الثاين

 العمل الفعلي 
يف مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية يف منظمة األغذية والزراعة

مصايد األسماك وأهداف 
التنمية املستدامة: حتقيق 
خطة التنمية املستدامة 

لعام 2030
)واختصارها خطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  تقدم خطة 

عام 2030( )األمم املتحدة، 2015أ( رؤية لعامل عادل ومستدام 
الكامل لإلمكانيات  الخوف والعنف، مع اإلعامل  وخال من 

التي تتحقق من خالل  الرخاء املشرتك،  البرشية املساهمة يف 
تُهمل  ال  التي  والشاملة  والعادلة  الحقوق  القامئة عىل  التنمية 

أحًدا. وال تدعو خطة عام 2030 فقط إىل وضع حد للفقر 
الصحية –  الرعاية  الجميع عىل  التغذية وحصول  والجوع وسوء 
أيًضا  الجنسانية – بل تطالب  القضايا  التشديد عىل  كل ذلك مع 
بالقضاء عىل جميع أشكال اإلقصاء وعدم املساواة يف كل مكان. 

املساواة وعدم  التزامها بوضع  املتحدة  األمم  وقد أكدت منظومة 
 2030 لعام  املستدامة  التنمية  تنفيذ خطة  التمييز يف صميم 

.)2016 التنفيذيني،  الرؤساء  )مجلس 

والعمليات  املستدامة  التنمية  وأهداف   2030 عام  وتعترب خطة 
لقطاع مصايد  كبرية  أهمية  ذات  الجارية  والوطنية  الدولية 
األسامك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك تجهيز األسامك 

اإلدارة والسياسات واالستثامر  بها، وال سيام الحتياجات  واالتجار 
وتعاونهم  املصلحة  أصحاب  ومشاركة  القدرات،  وتنمية 

الدولية. ويعترب االلتزام بعدم إهامل أحد يف قطاع  وللرشاكات 
املائية دعوة إىل تركيز األعامل  مصايد األسامك وتربية األحياء 
الطموحات  تحقيق  التي ستساعد عىل  الجهود  والتعاون عىل 

العاملني يف صيد  لفائدة جميع   2030 األساسية لخطة عام 
ملصايد  الساحقة  األغلبية  ومتثل  ومجتمعاتهم.  وأرسهم  األسامك 

النطاق  العمليات صغرية  املثال،  الداخلية، عىل سبيل  األسامك 
االقتصادي  وأمنها  لغذائها  أساسية  وتعترب  فقًرا  األكرث  للفئات 

)Lynch وآخرون، 2017( )انظر أيًضا "مصايد األسامك الداخلية 

التنمية  أهداف  تحقيق  يف  مساهمتها  النظر:  فيها  املعاد  العاملية 
الجزء(. املستدامة" يف هذا 

تعرضان  املستدامة  التنمية  وأهداف   2030 عام  خطة  وإن 
ومسؤولية   – عامليًا  تحديًا  باعتبارها  املستدامة  التنمية 

الجهات  وجميع  البلدان  جميع  يواجهان   – جامعية 
القطاعات  عرب  التعاون  عىل  تحقيقهام  ويتوقف  الفاعلة. 

التي  املتبادلة،  واملساءلة  الدويل  والتعاون  واالختصاصات، 
شامل  أساس  عىل  السياسات  ووضع  املشاكل  حل  ستتطلب 
نهًجا  املستدامة  التنمية  أهداف  وتعترب  األدلة.  عىل  وقائم 
تكاملية  نُهج  اعتامد  إىل  وتدعو  ومرتابطًا،  حقيقيًا  تحويليًا 

والرشاكات  والربامج  السياسات  دمج  أجل  من  وابتكارية 
األغذية  )منظمة  املشرتكة  األهداف  لتحقيق  واالستثامرات 

باستكشاف  املؤلفني  من  عدد  وقام  2016أ(.  والزراعة، 
 – املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  بني  الروابط 

عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  حفظ 
التنمية  وأهداف   – املستدامة  التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو 

املجلس  2017؛  وآخرون،   Blanchard( األخرى  املستدامة 
 Singh Ntona وMorgera، 2017؛  2017؛  للعلوم،  الدويل 

Le Blanc وFreire وVierros، 2017؛  2017؛  وآخرون، 
مجموعة  وتقدم   .)2016 ،Visbeckو Griggsو Nilsson
اإلمنائية،  املتحدة  األمم  )مجموعة  اإلمنائية  املتحدة  األمم 

)2017أ(  والزراعة  األغذية  ومنظمة  2017ب(  2017أ، 
 2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  لتعميم  عامة  إرشادات 

القطري. الصعيد  عىل  الصلة  ذات  املتكاملة  والربمجة 

ووضعت املنظمة رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة 
)منظمة األغذية والزراعة، 2014أ( كإطار ملعالجة التنمية 

املستدامة يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية عىل نحو فعال ومتكامل. وهي تحدد خمسة مبادئ 

أساسية يف ما يخص الحوار بشأن السياسات وترتيبات الحوكمة 
الالزمة لتحديد مسارات التنمية املستدامة عرب أهداف التنمية 

املستدامة، وعرب القطاعات وعىل امتداد سالسل القيمة ذات 
الصلة )الشكل 33(. وسيضمن هذا املنظور املوحد – الصالح 
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عرب جميع القطاعات الزراعية واملراعي لالعتبارات االجتامعية 
واالقتصادية والبيئية– فعالية اإلجراءات يف امليدان وهو يرتكز إىل 

معرفة تستند إىل أفضل العلوم املتاحة، املتكيفة مع املستويني 
املجتمعي والقطري لضامن املالءمة املحلية وإمكانية التطبيق. 

ووافقت لجنة الزراعة ولجنة الغابات يف املنظمة واللجنة الفرعية 
املختصة برتبية األحياء املائية التابعة للجنة مصايد األسامك يف 

املنظمة عىل الرؤية املشرتكة. والعمل جاٍر عىل وضع خطوط 
توجيهية لصانعي السياسات بشأن كيفية إرشاك الزراعة والغابات 

ومصايد األسامك يف خطة التنمية لعام 2030 )منظمة األغذية 
والزراعة، سيصدر الحًقا(.   

بتجارة  املختصة  الفرعية  اللجنة  استعرضت   ،2017 عام  ويف 
الفاقد واملهدر  2030 مثل  الواردة يف خطة عام  القضايا  األسامك 

البحرية  واملناطق  املهددة،  واألنواع  املناخ،  وتغري  األغذية،  من 
األسامك  قيم  يف سالسل  االجتامعية  واالستدامة  املحمية، 

اللجنة  ناقشت  بينام  2017ب(،  والزراعة،  األغذية  )منظمة 
مصايد  للجنة  التابعة  املائية  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية 

2017ج؛  2030 )منظمة األغذية والزراعة،  األسامك خطة عام 
بأن تضع منظمة األغذية والزراعة  Hambrey، 2017( وأوصت 

بناء  املستدامة  املائية  األحياء  تربية  بشأن  توجيهية  خطوطًا 
تربية  مجال  الناجحة يف  التطورات  من  املستفادة  الدروس  عىل 

العاملي. الصعيد  عىل  املائية  األحياء 

 مستجدات عن التقدم احملرز حنو حتقيق
اهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة

14 من أهداف  مؤمتر األمم املتحدة لدعم تنفيذ الهدف 
والبحار  املحيطات  حفظ  مؤمتر  جمع  املستدامة:  التنمية 

التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد 
9 يونيو/ 5 إىل  املستدامة )"مؤمتر املحيطات"(، الذي انعقد من 

حزيران 2017 يف نيويورك مًعا قادة من الحكومات وأوساط 
وسبل  التحديات  الستكشاف  املدين  واملجتمع  والصناعة  العلوم 

تعتمد  النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  إن  وحيث  معالجتها. 
اعتامًدا كبريًا عىل املحيطات، فقد كان لها دور أسايس يف توجيه 

الشكل 33 
 املبادئ اخلمسة الستدامة األغذية والزراعة - الرؤية املشرتكة 

 ملنظمة األغذية والزراعة عرب قطاعات الزراعة والغابات 
ومصايد األسماك وتربية األحياء املائية

   

 
 

 

 

 1) يعترب حتسني
 الفعالية يف  استخدام

 املوارد أساسيا
 للزراعة املستدامة

 4) تعزيز قدرة الناس
 واجملتمعات والنظم
 اإليكولوجية على
 الصمود هو مفتاح
 الزراعة املستدامة

 5) تتطلب األغذية
 والزراعة املستدامة

 آليات إدارة مسؤولة
 وفعالة

 2) تتطلب االستدامة
 اختاذ إجراءات مباشرة
 حلفظ املوارد الطبيعية

 ومحايتها وتعزيزها

 3) تعترب الزراعة
 اليت تفشل يف محاية
 وحتسني سبل العيش

 الريفية واإلنصاف
 والرفاهية االجتماعية

 غري مستدامة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2017ر. 
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بقيادة كل من فيجي والسويد.  املستوى،  الرفيع  املؤمتر  هذا 
الراعية. البلدان  بلًدا من   95 وحظي املؤمتر بدعم 

تحديد  املحيطات  مؤمتر  عنها  متّخض  التي  النتائج  بني  من  وكان 
التنمية  أهداف  من   14 الهدف  إنجاز  أجل  من  الرشاكات 

الرشاكات،  هذه  أجل  من  جديدة  طوعية  والتزامات  املستدامة 
)األمم  للعمل"  "نداء  سيايس عىل شكل  إعالن  إىل  باإلضافة 

ملموسة  إجراءات  اتخاذ  عىل  جميعها  تركز  2017أ(،  املتحدة، 
وستتابع  املستدامة.  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  لتنفيذ 
تنفيذ  ورصد  دعم  املحيطات"  أجل  من  العمل  "مجتمعات 
جديدة  طوعية  التزامات  وتوليد  وتحفيز  اإلجراءات  هذه 

الفاعلة  الجهات  مختلف  بني  شبكات  وإقامة  التعاون  وتسهيل 
زادت  وقد  املستدامة.  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  لدعم 

اإلقليمية  واملنظامت  األسامك،  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات 
واألطراف  املتعاقدة،  واألطراف  األسامك،  مصايد  بإدارة  املعنية 
إنجاز  زخم  من  الرشيكة،  واملنظامت  املتعاقدة،  غري  املتعاونة 

التنمية  أهداف  من   14 الهدف  عنارص  من  واسعة  طائفة 
رسمية  صبغة  إضفاء  يف  وبارشت   ،2020 عام  بحلول  املستدامة 
صكوكها  تحديث  عملية  يف  الطموحة  والتزاماتها  أهدافها  عىل 
2017د(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  استبدالها  أو  التأسيسية 

بشأن  املستوى  الرفيع  السيايس  املتحدة  األمم  منتدى  وقام 
متعمق  استعراض  بإجراء   2017 لعام  املستدامة  التنمية 
عىل  )"القضاء  املستدامة  التنمية  أهداف  من  للهدف 1 

والهدف  الجوع"(،  عىل  التام  )"القضاء   2 والهدف  الفقر"(، 
بني  )"املساواة   5 والهدف  والرفاه"(  الجيدة  )"الصحة   3
والهدف  املاء"(  تحت  )"الحياة   14 والهدف  الجنسني"(، 

العام  املوضوع  )"الرشاكة من أجل األهداف"( يف إطار   17
متغرّي"  عامل  يف  االزدهار  وتعزيز  الفقر  عىل  "القضاء  املعنون 
املستدامة،  التنمية  بشأن  املستوى  الرفيع  السيايس  )املنتدى 

االقتصادي  )املجلس  وزاري  إعالن  أسفر عن  2017أ(، مام 
)املنتدى  طوعيًا  وطنيًا  استعراًضا  و43  2017أ(  واالجتامعي، 

2017ب(.  املستدامة،  التنمية  بشأن  املستوى  الرفيع  السيايس 
من   14 الهدف  تحقيق  يف  املحرز  التقدم  بشأن  املناقشة  ولدعم 

والزراعة  األغذية  منظمة  قادت  املستدامة،  التنمية  أهداف 
لليونسكو  التابعة  املحيطات  لعلوم  الحكومية  الدولية  واللجنة 

توصيات  وقدمت  عنارصه  تنفيذ  بشأن  مواضيعيًا  استعراًضا 
املسائل  من  واسعة  طائفة  يف  املقبلة  االستثامرات  يخص  ما  يف 

االقتصادية  للشؤون  التنفيذية  )اللجنة  باملحيطات  الصلة  ذات 
الجاري  العمل  عىل  الضوء  وسلطت   ،)2017 واالجتامعية، 

بشأن  اإلجراءات  من  املزيد  أجل  من  واالحتياجات  والفرص 
تحّمض  آثار  من  املستطاع  قدر  الحد  هي  رئيسية  مسائل 

خالل  )من  الضارة  الصيد  جهود  من  والحد  وتلوثها؛  املحيطات 
ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  بالصيد  املتعلقة  اإلجراءات 

ذلك  كان  حيثام  الضار،  الصيد  عن  اإلعانات  وسحب  تنظيم 
حفظ  أجل  من  للمناطق  الفعالة  اإلدارة  وتعزيز  ممكًنا(؛ 

الخاصة  العاملية  االتفاقات  تنفيذ  وتعزيز  البيولوجي  التنوع 
الرفيع  السيايس  املتحدة  األمم  منتدى  استعراض  وأشار  باملناخ. 

املتاحة  الحالية  الفرص  وأبرز  كبري  تقدم  إحراز  إىل  املستوى 
دعم  بغية  والعلمي  التكنولوجي  التقدم  من  لالستفادة  للدول 

املعلومات  وتبادل  البيانات  جمع  مثل  مجاالت  يف  التنفيذ 
القدرات. وتنمية  التحتية  البنى  وتحسني 

االتحاد األورويب  الذي استضافه  الرابع  كام عالج مؤمتر "محيطنا" 
اإلجراءات  تنفيذ  2017(، مسألة  األول  أكتوبر/ترشين  )مالطا، 

املستدامة وأسفر  التنمية  14 من أهداف  الهدف  الالزمة إلنجاز 
2017(. وإذ تعيد  التزامات جديدة )املفوضية األوروبية،  عن 

التي قطعتها يف مؤمتر  االلتزامات  تأكيد  والزراعة  األغذية  منظمة 
فإنها  إليها،  واستناًدا  يونيو/حزيران،  يف  للمحيطات  املتحدة  األمم 

14 من  الهدف  لتنفيذ عنارص  الدعم  تقديم  تعهدت مبواصلة 
وخاصة: املستدامة،  التنمية  أهداف 

الدول عىل منع �� تعزيز حوكمة مصايد األسامك وقدرات 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء  الصيد غري 

األطراف؛  النامية  للدول  التقني  الدعم  تقديم  عليه من خالل 
النطاق �� األسامك صغرية  لدعم مصايد  العمل  نطاق  توسيع 

املؤسسية ومتكني  القدرات  الوعي وتعزيز  إذكاء  عن طريق 
املعارف  وتوليد  النطاق  األسامك صغرية  منظامت مصايد 

التقنية  املساعدة  وتوفري  السياسات  إصالح  ودعم  وتبادلها، 
األغذية  ملنظمة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  لدعم 
املستدامة  النطاق  األسامك صغرية  والزراعة لضامن مصايد 

الفقر )الخطوط  الغذايئ والقضاء عىل  يف سياق األمن 
2015أ(؛ والزراعة،  األغذية  )منظمة  التوجيهية( 

التنمية �� دعم تجارة األسامك ليك تسهم يف تحقيق أهداف 
األطراف  املتعدد  التجارة  نظام  تعزيز  املستدامة من خالل 

مع  التجارية  واالسرتاتيجيات  السياسات  اتساق  وضامن 
أخرى. مواتية  وطنية  سياسات 

تعهداتها،  إطار  واملنظامت، يف  البلدان  العديد من  وسلّطت 
الذي تقوم به منظمة األغذية  العمل  الضوء مبارشة عىل 

املنظمة من أجل تحقيق مقاصد  تعاونها مع  والزراعة و/أو 
التنمية املستدامة.11 وركزت أغلب  14 من أهداف  الهدف 

11  سلط كل من االحتاد األورويب وإسبانيا والفلبني والنرويج واليابان واحتاد 
منظمات مصايد األسماك احلرفية املهنية يف أفريقيا وصندوق البيئة العاملية 

الضوء مباشرة على عمل منظمة األغذية والزراعة يف إطار تعهداتهم. 
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اجلدول 19
 مؤشرات اهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة اليت 

تشكل منظمة األغذية والزراعة الوكالة الراعية أو املساهمة فيها
املؤشرمقصد اهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة

منظمة األغذية والزراعة بصفتها الوكالة الراعية

4–14
تنظيم الصيد على حنو فعال وإنهاء الصيد املفرط والصيد غري القانوين 

دون إبالغ ودون تنظيم وممارسات الصيد املدمرة وتنفيذ خطط إدارة 
قائمة على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل ما كانت عليه 

يف أقرب وقت ممكن، لتصل على األقل إىل املستويات اليت ميكن أن تتيح 
إنتاج أقصى غلة مستدامة وفًقا ملا حتدده خصائصها البيولوجية، حبلول 

عام 2020

 1–4–14
نسبة األرصدة السمكية ضمن املستويات البيولوجية املستدامة 

 6–14
حظر بعض أشكال اإلعانات املقدمة ملصايد األسماك اليت تسهم يف 
اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األسماك، وإلغاء اإلعانات اليت 

تساهم يف الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، واإلحجام عن 
استحداث إعانات جديدة من هذا القبيل، مع التسليم بأن املعاملة 

اخلاصة والتفضيلية املالئمة والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان منًوا 
ينبغي أن تكون جزًءا ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العاملية 

بشأن اإلعانات ملصايد األسماك، حبلول عام 2020.

 1–6–14
التقدم الذي أحرزته البلدان يف جمال تنفيذ الصكوك الدولية 

الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

 7–14
زيادة الفوائد االقتصادية اليت تتحقق للدول اجلزرية الصغرية النامية 

وأقل البلدان منًوا من االستخدام املستدام للموارد البحرية، مبا يف ذلك 
من خالل اإلدارة املستدامة ملصايد األسماك، وتربية األحياء املائية، 

والسياحة، حبلول عام 2030.

 1–7–14
مصايد األسماك املستدامة كجزء من الناجت اإلمجايل احمللي يف 

الدول اجلزرية الصغرية النامية وأقل البلدان منًوا ومجيع البلدان

14–ب
توفري إمكانية وصول صغار الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية 

واألسواق

14–ب–1
التقدم الذي حترزه البلدان يف مدى تطبيق إطار قانوين/

تنظيمي/سياسايت/مؤسسي يعرتف حبقوق مصايد األسماك 
صغرية النطاق يف الوصول إىل املوارد البحرية وحيمي هذه 

احلقوق

منظمة األغذية والزراعة كوكالة مساهمة، شعبة األمم املتحدة لشؤون احمليطات وقانون البحار كوكالة راعية

14–ج
تعزيز حفظ احمليطات ومواردها واستخدامها استخداًما مستداًما عن 

طريق تنفيذ القانون الدويل بصيغته الواردة يف اتفاقية األمم املتحدة 
لقانون البحار اليت تضع اإلطار القانوين حلفظ احمليطات ومواردها 

واستخدامها على حنو مستدام، كما تشري إىل ذلك الفقرة 158 من وثيقة 
"املستقبل الذي نصبو إليه".

14–ج–1
عدد البلدان اليت حترز تقدًما يف وضع تصديق وقبول وتنفيذ 

صكوك ذات صلة باحمليطات، من خالل أُطر قانونية وسياساتية 
ومؤسسية، تنفذ القانون الدويل، على النحو الوارد يف اتفاقية 

األمم املتحدة لقانون البحار، من أجل احلفظ واالستخدام 
املستدام للمحيطات ومواردها.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2017ز 

القانوين دون إبالغ  التعهدات عىل إجراءات منع الصيد غري 
التي  التدابري  ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه من خالل 

القانوين دون إبالغ ودون  تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري 
والزراعة،  األغذية  )منظمة  عليه  والقضاء  وردعه  تنظيم 

املربّدة  النقل  الصيد وسفن  العاملي لسفن  والسجل  2017هـ( 

)انظر  2017و(  والزراعة،  األغذية  )منظمة  التموين  وسفن 
إبالغ ودون  القانوين دون  الصيد غري  املتعلق مبكافحة  القسم 

تنظيم يف هذا الجزء(، الذي يليه دعم االقتصاد األزرق ومصايد 
الالئق يف مصايد  العمل  الرتكيز عىل  النطاق مع  األسامك صغرية 

املائية. األحياء  وتربية  األسامك 
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BoRepoRting on SDg taRgetS 14.4., 14.6 anD 14.B

مستجدات بشأن تطوير وتطبيق مؤشرات 
اهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة حتت 

رعاية منظمة األغذية والزراعة
الراعية  الوكالة  بصفتها  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت 

املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 للهدف  األربعة  للمؤرشات 
)منظمة   ،)19 الجدول  يف  )املعروضة  األسامك  مبصايد  املتصلة 

أجل: من  جهودها  مبواصلة  2017ز(  والزراعة،  األغذية 
الحدود �� ضمن  البحرية  السمكية  األرصدة  نسبة  عن  اإلبالغ 

14–4(؛ )املقصد  املستدامة  البيولوجية 
املقصدين �� ملؤرشات  املتاحة  املنهجيات  وتطبيق  تطوير 

14–6 و14–ب؛
املمكنة �� املنهجيات  بشأن  التقنية  اآلراء  يف  توافق  بناء  تعزيز 

14–7؛ املقصد  لإلبالغ عن مؤرش 
املتحدة، �� )األمم  املتحدة  األمم  محيطات  شبكة  مع  التعاون 

14–ج؛ باملقصد  الخاص  للمؤرش  منهجية  لتطوير  2017أ( 
تدريبية �� عمل  حلقات  تنظيم  خالل  من  القدرات،  بناء  توفري 

يف  للبلدان  اإلنرتنت،  عىل  للتعلم  مواد  وتوفري   هادفة 
األسامك يف  مصايد  تقارير محددة عن  إعداد  يخص   ما 

عىل  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  إطار 
الوطني. الصعيد 

أهداف  تقرير  يف  والزراعة  األغذية  منظمة  ساهمت  وقد 

2017ب(  املتحدة،  )األمم   2017 لعام  املستدامة  التنمية 

التقدم  عن   2017 لعام  املتحدة  لألمم  العام  األمني  وتقرير 

)املجلس  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  نحو  املحرز 

 4–14 املقصد  إىل  وبالنسبة  2017ب(.  واالجتامعي،  االقتصادي 
مستويات  األخري  التقرير  يربز  املستدامة  التنمية  أهداف  من 

األرصدة  من  30 يف املائة  من  ألكرث  بيولوجيًا  مستدامة  غري 

.)3 )اإلطار  املقررة  البحرية  السمكية 

ويستند مؤرش الهدف 14–4–1 من أهداف التنمية املستدامة 

)نسبة األرصدة السمكية ضمن مستويات مستدامة من الناحية 
البيولوجية( إىل تقديرات منظمة األغذية والزراعة بشأن مناطق 

الصيد الرئيسية وينبغي تكييفه مع التقييم عىل املستوى القطري، 

ألن ملكية ومسؤولية تقدير مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 

واإلبالغ عنها تقع عىل عاتق األعضاء. وإن تقييم حالة األرصدة 
السمكية داخل املناطق االقتصادية الخالصة ميكن أن ينطوي عىل 

تحديات متعددة يف ما يخص الحوكمة واإلبالغ بالنسبة إىل العديد 

من البلدان النامية )انظر اإلطار 4(، ذلك أّن التقييم الرسمي 

لألرصدة يتطلب بيانات ومهارات كثيفة وهو مكلف من الناحية 
املالية )انظر القسم عن "النهج املتبع يف املنظمة لتحسني جودة 
وفائدة البيانات عن املصايد الطبيعية"(. وعىل الصعيد العاملي، 

والزراعة،  األغذية  منظمة  تقييم  إىل  استناًدا   .4–14 املقصد 
تقع  اليت  العاملية  البحرية  السمكية  األرصدة  جزء  اخنفض 

 1974 املائة عام  يف   90 بيولوجيا من  ضمن مستويات مستدامة 
2015 )انظر "حالة موارد مصايد  66.9 يف املائة عام  إىل 

1(. وهكذا، فقد أشارت التقديرات إىل أن  األسماك" يف اجلزء 
السمكية قد جرى اصطيادها على  األرصدة  املائة من  33.1 يف 

مفرًطا  استغالاًل  استغلت  مث  ومن  بيولوجًيا  مستدام  غري  حنو 
 ،2008 املنخفض منذ عام  االجتاه  تباطأ  وبينما   .2015 يف عام 

تقدم حمدود حنو حتقيق  أحرز  اإلدارة،  رمبا بسبب حتّسن 
الصعيد  على  املستدامة  التنمية  أهداف  من   4-14 املقصد 

العاملي. 

املقصد 14–6. أفاد مجيع اجمليبني تقريًبا على مسح مدونة 
السلوك بشأن الصيد الرشيد أنهم اختذوا تدابري ملكافحة 

الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وال سيما من خالل 

حتسني أطر الرقابة وعمليات الرصد واملراقبة واإلشراف واألطر 
النسبة املئوية للمجيبني  الدول الساحلية. واخنفضت  القانونية يف 

الذين اعتربوا الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 
كمشكلة من 90 يف املائة يف عام 2013 إىل 79 يف املائة يف عام 
2015. ومن بني هذه البلدان، وضع 69 يف املائة منها خطط 

عمل وطنية بشأن الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، 
و84 يف املائة من البلدان بدأ بتنفيذ خطط العمل الوطنية هذه. 

املائة من اجمليبني على املسح  70 يف  قام  14–ب.  املقصد 
 ،2015 لعام  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مبدونة  اخلاص 

أو  أو وضع لوائح  بلًدا واالحتاد األورويب، باعتماد   92 ميثلون 
بشكل  تستهدف  اسرتاتيجيات  أو  أو خطط  قوانني  أو  سياسات 

85 يف املائة  وأكد  النطاق.  األسماك صغرية  مصايد  خاص 
يف صيد  والعاملني  الصيادين  لصغار  ميكن  آليات  وجود 
القرار. اإلسهام يف عمليات صنع  األسماك من خالهلا 

اإلطار 3
اإلبالغ عن املقاصد 14–4 و14–6 و14–ب ألهداف التنمية املستدامة
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مثة حاجة إىل إطار متسق للرصد للوفاء مبتطلبات الشفافية 
واملقارنة يف تقييم املؤرش عرب الزمن ويف البلدان، ويتعني خاصة 
رصد تغطية القامئة املرجعية لألرصدة واألساليب املستخدمة يف 

كل بلد. وتوفر املنظمة إطار اإلبالغ عن أهداف التنمية املستدامة 
مع الدعم التقني الالزم وبناء القدرات من خالل حلقات عمل 
تقنية، وخطوط توجيهية بشأن املنهجيات واملعايري واإلجراءات 

التشغيلية لتقدير مؤرش الهدف 14–4–1 واإلبالغ عنه.

البيانات  14–126 و14–ب عىل  وتعتمد مؤرشات املقصدين 

السلوك بشأن  استبيان مدونة  البلدان عىل  املنبثقة عن ردود 

باستمرار  الذي يصدر كل سنتني. ويجري  الرشيد  الصيد 

عن  اإلبالغ  سهولة  وتيسري  لجمع  املستخدمة  املنهجية  تحسني 

12  ال يشمل مؤشر املقصد 14-6 احلايل مجيع عناصر املقصد 14-6 من أهداف 
التنمية املستدامة، ألنه يركز على الصكوك ملكافحة الصيد غري القانوين دون 

إبالغ ودون تنظيم غري أنه ال يشمل اإلعانات املقدمة ملصايد األسماك.

رغم اجلهود الرامية إىل حتقيق مقصد أهداف التنمية املستدامة 
البحرية حبلول عام  للموارد  املفرط  االستغالل  إنهاء  بشأن 
إنزال املصيد من مصايد األسماك  2020، استقرت عمليات 

العقود األخرية، غري  تقريًبا خالل  90 مليون طن  الطبيعية عند 
مفرًطا  استغالاًل  املستغلة  السمكية  لألرصدة  املئوية  النسبة  أن 

ال تزال يف ازدياد، حيث فاقت 33 يف املائة على الصعيد العاملي 
2015. وختفي الصورة العاملية أمناًطا متفاوتة بني  خالل عام 

بتحسني  املتقدمة  البلدان  تقوم  حيث  والنامية:  املتقدمة  البلدان 
ملحوظ للطريقة اليت تدير بها مصايد أسماكها، يف حني أن 

احلالة يف أقل البلدان منًوا تزداد سوًءا من حيث الطاقة املفرطة 
للسفن، واإلنتاج لكل وحدة من وحدات جهد الصيد وحالة 

 .)2017 ،Gutierrezو Ye( األرصدة
والزراعة  األغذية  بيانات منظمة  تشري  املثال،  فعلى سبيل 
العامل املتقدم  البحرية يف  إنتاج مصايد األسماك  إىل اخنفاض 

بنحو 50 يف املائة من الذروة اليت بلغها يف عام 1988 
)43 مليون طن( إىل 21 مليون طن يف عام 2015. وعلى 

ارتفاًعا متواصاًل يف  النامية  البلدان  العكس من ذلك، شهدت 
إنتاج األسماك من عام 1950 إىل عام 2013. وعالوة على 
ذلك، كان جهد الصيد )بالكيلوواط يف اليوم( يف عام 2012 

البلدان املتقدمة،  النامية منه يف  البلدان  أعلى مثاين مرات يف 
وهو يف تزايد، يف حني أنه تراجع يف البلدان املتقدمة منذ أوائل 

اللوائح  الغالب إىل  القرن املاضي، وُيعزى ذلك يف  تسعينات 
القرن  أواخر تسعينات  ومنذ  اإلدارية.  والتدخالت  الصارمة 
البلدان املتقدمة وقف االخنفاض يف معدل  املاضي، حاولت 

اإلنتاج اإلمجايل )املصيد لكل وحدة جهد صيد( عن طريق احلد 
املعرضة  السمكية  األرصدة  باسرتداد  للسماح  الصيد  من ضغط 

القضائية. الواليات  العديد من  املفرط يف  لصيد 
البلدان  يف  األسماك  املفروضة على صيد  القيود  وأدت 

وخفض  األسماك  ملصايد  احمللي  اإلنتاج  اخنفاض  إىل  املتقدمة 
يف  االخنفاض  املتقدمة  البلدان  تعوض  ولكي  الذايت.  االكتفاء 

املستهلكني  قبل  من  الطلب  ارتفاع  تلبية  أجل  من  إنتاجها 
السمكية  واملنتجات  األسماك  من  وارداتها  من  زادت  احملليني، 

اتفاقات  معها  أبرمت  احلاالت  بعض  أو يف  النامية،  البلدان  من 
بالصيد  املتقدمة  البلدان  لسفن  للسماح  الصيد  إىل  للوصول 

عن  الناجت  االقتصادي  الرتابط  وأدى  اإلقليمية.  مياهها  يف 
البلدان  واحلوكمة يف  اإلدارة  بقدرة حمدودة على  ذلك، مقرتًنا 

املتقدمة  البلدان  بني  االستدامة  فجوة  زيادة  إىل  النامية، 
والنامية.

النظم  قابلية  يربره عدم  االستدامة  لتحقيق  العاملي  واجلهد 
السفن  وجتوال  نسبًيا،  وترابطها  للتجزئة  البحرية  اإليكولوجية 

السمكية،  املوارد  وديناميات  املشرتك  والطابع  ملسافات طويلة، 
الدولية  التجارة  البلدان من خالل  العالقات بني  وتداخل 

التفاوت احلايل بني  تذليل  الثنائية. ومن أجل  الصيد  واتفاقات 
تقدم صوب حتقيق هدف  وإحراز  والنامية  املتقدمة  البلدان 

القضاء على الصيد املفرط الذي حددته خطة عام 2030، 
البلدان  العاملي أن جيدد جهوده لدعم  يتعني على اجملتمع 

السعي إىل حتقيق االستدامة. النامية يف 
يلي: ما  احللول  وتشمل 

املعارف يف جمال  � لتبادل  واإلقليمية  العاملية  الشراكات  تعزيز 
النامية؛ للبلدان  واإلدارية  املؤسسية  القدرة  وتعزيز  اإلدارة 

الصيد وصواًل إىل مستويات مستدامة من  � وتكييف قدرة 
خالل وضع سياسات ولوائح، مبا يف ذلك ترشيد استخدام 
احلوافز احملددة اهلدف، مع إلغاء اإلعانات اليت تسهم يف 

اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األسماك أو دعم الصيد 
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛

يعزز  � السمكية  واملنتجات  لألسماك  نظام جتاري  واستحداث 
املوارد؛ استدامة 

آلية عاملية ودعم مايل لتسريع وفاء األطراف  � وتشجيع 
والطوعية. قانونًيا  امللزمة  بالصكوك 

)على  الناجحة  السياسات  وتكييف  تكرار  الضروري  ومن 
التدخالت على مستوى اإلدارة( وتنفيذ  سبيل املثال يف جمال 

تؤثر على  اليت  الدائمة  السياسات  )أي  التحويلية  التغيريات 
أريد الستغالل موارد مصايد  إذا  برمتها(  اقتصادية  قطاعات 

يكون مستداًما حقا. أن  العاملية  األسماك 

اإلطار 4
 الفجوة بني اجتاهات االستدامة يف البلدان املتقدمة والنامية 

يف ما يتعلق باملصايد الطبيعية البحرية
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بشأن  املنظمة  عقدتها  عمل،  حلقة  وناقشت  البيانات.  هذه 
املقصد 14–ب، يف أواخر عام 2017، لفائدة ممثيل الحكومات 
يف  االحتياجات  املدين،  املجتمع  ومنظامت  اإلقليمية  واملنظامت 
14–ب وتنفيذه  الصلة برصد املقصد  القدرات ذات  بناء  مجال 
يتعلق  ما  الدعم يف  املنظمة  املبذولة بصدده. وتقدم  والجهود 

دورات  تنظيم  عنها عن طريق  واإلبالغ  وتحليلها  البيانات  بجمع 
الهدف 14–ب–1  إلكرتونية، مثال يف ما يخص مؤرش  تعليمية 

األسامك  استدامة مصايد  املستدامة، ضامن  التنمية  أهداف  من 
2017ح(. والزراعة،  األغذية  النطاق )منظمة  صغرية 

وعىل ضوء الرتكيز عىل املقصد 14–7 لدى الدول الجزرية 
مع  بالتشاور  والزراعة  األغذية  منظمة  ستقوم  النامية،  الصغرية 
النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  يف  اإلقليميني  املصلحة  أصحاب 
التي جرى وضعها – خاصة للمساعدة يف  حول منهجية املؤرش 
وصف قيمة مصايد األسامك املستدامة – خالل ثالث حلقات 

النامية  الصغرية  الجزرية  الدول  إىل  )بالنسبة  إقليمية  عمل 
الهندي  الهادئ؛ ويف املحيط األطليس، ويف املحيط  يف املحيط 
البحر  الجنويب؛ ويف  الصني  املتوسط وبحر  البحر األبيض  ويف 

وكخطوة  اإلقليمية.  الوكاالت  مع  بالتعاون  ستُعقد  الكاريبي( 
املنظمة بوضع منهجية  تقوم  املقصد،  لهذا  أوىل لوضع مؤرش 

الناتج  املائية يف  األحياء  لحساب إسهام مصايد األسامك وتربية 
نظام  بواسطة  املتاحة  البيانات  باستخدام  املحيل،  اإلجاميل 

الناتج اإلجاميل املحيل(. ورغم ذلك،  القومية )مؤرش  الحسابات 
املحيل، سيتم  اإلجاميل  الناتج  املرتبطة مبؤرش  الحدود  بسبب 

وضع مؤرش أكرث شمواًل الستكامله؛ وسيتضمن هذا املؤرش مسألة 
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وإيجار املوارد 

والتجارة يف خدمات األسامك وسيأخذ يف االعتبار مصايد األسامك 
والرتفيهية. واملعيشية  النطاق  صغرية 

وتقوم الدراسات الجارية بشأن العوامل التي ميكن أن تؤثر يف 
فعالية رصد مقاصد الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة 

)Recuero Virto، 2017( باستعراض اإلطار القائم بالنسبة إىل 
مؤرشات الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة ودراسة أوجه 
التآزر املحتملة مع مؤرشات االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 
فضال عن الروابط املوجودة بني مقاصد الهدف 14 من أهداف 

التنمية املستدامة ومقاصد أخرى ألهداف التنمية املستدامة. ويف 
إطار الجهود التحليلية املكملة للرصد الرسمي ألهداف التنمية 

املستدامة، يؤكد التقرير عن مؤرشات أهداف التنمية املستدامة 
ولوحات املتابعة )Sachs وآخرون، 2017( عن طريق استخدام 

مؤرشات مختلفة عن تلك التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم 
املتحدة )املجلس االقتصادي واالجتامعي، 2017ج(، أن أي بلد مل 

n .يحقق بعد الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة

النهج املتبع يف منظمة 
األغذية والزراعة لتحسني 
جودة وفائدة البيانات عن 

املصايد الطبيعية
املائية  األحياء  تؤدي اإلحصاءات بشأن مصايد األسامك وتربية 

القرارات  السياسات واتخاذ  دوًرا رئيسيًا يف إرشاد عمليات صنع 
الوطني واإلقليمي والعاملي، وال سيام من  الصعيد  عىل كل من 
2030. ويشكل جمع  لعام  املستدامة  التنمية  أجل دعم خطة 

األحياء  بيانات إحصائية عن قطاع مصايد األسامك وتربية  ونرش 
املنظمة يف ما  بها  التي تضطلع  املهمة  املائية جزًءا أساسيًا من 
 11 املادة  الوظيفة يف  يخص األغذية والتغذية. وتتجسد هذه 
بها منذ  من دستور منظمة األغذية والزراعة وجرى االضطالع 
1945. وتعترب منظمة األغذية والزراعة  إنشاء املنظمة يف عام 

وتربية  األسامك  مصايد  اإلحصائية عن  للبيانات  الوحيد  املصدر 
عاملية  ميزة  العاملي، مام يشكل  الصعيد  املائية عىل  األحياء 

أنشئت مجموعات  وقد  القطاع ورصده.  لتحليل هذا  فريدة 
وإنتاج  املائية  األحياء  وتربية  املصايد  بإنتاج  املتعلقة  البيانات 

وسفن  األسامك  ومستزرعي  والصيادين  وتجارتها  السمكية  السلع 
مساهمة  لتحديد  أساًسا  لألسامك  الظاهري  واالستهالك  الصيد 
الوطني  الغذائية ويف االقتصاد  مصايد األسامك يف اإلمدادات 

التنمية املستدامة إىل تكييف  5(. وأدى ظهور أهداف  )اإلطار 
املائية من  األحياء  املنظمة عن مصايد األسامك وتربية  إحصاءات 
املناسب  التفصيل  ومستوى  ودقتها  باملوضوع  أجل ضامن صلتها 
للتنمية  الثالث  للركائز  دعاًم  إليها  الوصول  وإمكانية  والتوقيت 

هذا  كان  ولنئ  والبيئية(.  واالجتامعية  )االقتصادية  املستدامة 
العديد من  فإن  بيانات مصايد األسامك،  يعالج جمع  القسم 

االحتياجات  تلبية  )مثال  النقاش  يشملها  التي  والحلول  املسائل 
القدرات(  وبناء  البيانات  ومعالجة  البيانات  وجودة  السياساتية 

املائية. األحياء  برتبية  الخاصة  البيانات  أيًضا عىل  تنطبق 

ضمان اجلودة والتعاون والشفافية
ألربعة  راعية  وكالة  بصفتها  والزراعة،  األغذية  منظمة  إن 

التنمية  أهداف  14 من  الهدف  ما يخص  مؤرشات يف 
والرصد  الصحيح  التنفيذ  ضامن  مبهمة  كُلفت  املستدامة، 

مبا  مصنفة  الجودة  عالية  بيانات  خالل  من  املتسق  واإلبالغ 
الهيئات  بني  متسق  نحو  عىل  للمقارنة  وقابلة  الكفاية  فيه 

أبعاد  لجميع  تغطيتها  يف  وشاملة  والدولية  واإلقليمية  الوطنية 
ثم  ومن  والرتفيهية(.  واملعيشية  )التجارية  األسامك  مصايد 
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العاملية  البيانات  بقاعدة  والزراعة  األغذية  حتتفظ منظمة 
الوحيدة املتاحة عن إنتاج األسماك. وقاعدة البيانات هذه هي 

جمموعة املصيد اإلسمي، اليت تعرف بأنها الوزن الصايف لكميات 
املصيد الذي يتم إنزاله، على النحو املسجل عند اإلنزال، حمواًل 
إىل مكافئ من الوزن احلي. وتستند قاعدة البيانات هذه بشكل 
أساسي إىل اإلحصاءات الرسمية املقدمة من البلدان األعضاء 

ولكن ميكن تكملتها أو استبداهلا ببيانات من مصادر أخرى )مثال 
اإلقليمية ملصايد  اهليئات  الواردة من  العلمية"  البيانات  "أفضل 

التنسيقي املعين بإحصاءات  العمل  األسماك(. وحيدد فريق 
املتعلقة جبمع  واملعايري  املفاهيم  املنظمة  مصايد األسماك يف 

ومعاجلة إحصاءات مصايد األسماك الصادرة عن منظمة 
  .)2012 ،Garibaldi( األغذية والزراعة

أساسي  املصيد بشكل  بشأن  املنظمة  إحصاءات  ووُضعت 
الغذائية. ومن  اإلمدادات  األسماك يف  لتحديد مساهمة مصايد 
بيانات املنظمة بشأن املصيد ال تتضمن  املعرتف به أن قاعدة 

مجيع األسماك اليت صيدت يف الطبيعة، ألنها تغفل جزًءا 
من املصيد املرجتع يف البحر واملصيد من صيد األسماك غري 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، واليت يصعب تقديرها حبكم 
والزراعة  األغذية  الصدد، كلفت منظمة  طبيعتها. ويف هذا 
اختلف  الذي  العاملي  املرجتع  املصيد  بشأن  تقييمات  بإجراء 

املنهجية  الصعوبات  يعكس  مما  كبرًيا،  اختالًفا  الكلي  احلجم  فيه 
املنظمة حلقة  )Kelleher، 2005(. كما عقدت  بتقديره  املرتبطة 
عمل يف عام 2015 كانت تهدف إىل حتديث التقديرات العاملية 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وخلصت  بشأن الصيد غري 
الشفافية يف  وانعدام  إىل أن عدم وجود منهجية متينة ومتسقة 
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يؤديان إىل تقديرات 

2015ج(. والزراعة،  للغاية )منظمة األغذية  غري مؤكدة 
وخالل السنوات األخرية، سعت عدة دراسات إىل 

2016 ،Zeller )مثال  اإلزالة  تقدير حجم جمموع عمليات 
Watson، 2017(، والذي يتطلب أساًسا تقدير  Pauly و؛ 

تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  والصيد غري  البحر  املرجتع يف 
كمية  أن  العمليات  هذه  واستنتجت  وزمانية.  جغرافية  بدقة 
أكرب  تكون  قد  الغذائية  الشبكات  إىل  تدخل  اليت  األسماك 

أنها ختتلف  غري  عنها،  املبلغ  اإلحصاءات  إليه  تشري  مما  بكثري 
ويرجع  اإلزالة،  عمليات  جملموع  الزمانية  االجتاهات  بشأن 

بشأن  املنهجية  االفرتاضات  اختالف  إىل  إىل حد كبري  ذلك 
ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  بالصيد  املتعلقة  التقديرات 

 .)2017 وآخرون،   Ye يف  بالتفصيل  )نوقشت  تنظيم 

املصيد،  بناء  إلعادة  املمكنة  بالقيمة  املنظمة  وتعرتف 
وقد  إشكالية.  تطرح  اليت  اإلحصاءات  إىل  االنتباه  للفت  خاصة 

مصايد  مساهمات  عن  إضافية  معلومات  العمليات  هذه  توفر 
املرجتع،  املصيد  يف  وكذلك  والتغذية  الغذائي  األمن  يف  األسماك 

األسماك  ملصايد  الفرعية  القطاعات  حتديد  على  وتساعد 
بطريقة  البيانات  جلمع  الوطنية  النظم  تغطيها  ال  اليت 

منهجياتها  حتسني  على  البلدان  ستساعد  مث  ومن  جيدة، 
ورغم  إحصاءاتها.  مراجعة  الضرورة،  وعند  البيانات،  جلمع 

عليه  ينطوي  الذي  الكبري  اليقني  بعدم  االعرتاف  ذلك، جيب 
املستمدة  املتعارضة  االجتاهات  تفسري  يف  وال سيما  األمر،  هذا 

)انظر  للغاية  للجدل  ومثرية  خمتلفة  منهجية  مقاربات  من 
Ye وآخرون، 2017(. وتوصي منظمة األغذية والزراعة بأن 

اليت  )أي  أولية  املستمدة من مصادر  اإلحصاءات  يتم فصل 
بوضوح  األسماك(  ملصايد  اإلقليمية  واهليئات  البلدان  تقدمها 
يف  االلتباس  لتجنب  ثانوية  مصادر  من  املستمدة  البيانات  عن 

املستخدمني. جمموعات  لدى  تفسريها 
األسماك  إلنتاج مصايد  العاملية  االجتاهات  تفسري  ويتطلب 

الطبيعية احلذر، بالدرجة األوىل كونها جمموع من آالف الرتكيبات 
على مستوى األنواع، ومناطق الصيد، والسفن والبلدان وختضع 

لتأثري التدابري اإلدارية اليت قد تكون أو ال تكون قيد التشغيل مبرور 
الوقت. ومن املعروف جيًدا أن املصايد ال تعكس بالضرورة توافر 

األسماك ومن مث حالة األرصدة السمكية. ومن املضلل الربط 
بني اجتاهات الصيد واستدامة األرصدة السمكية دون النظر يف 

التغريات اليت تعرفها جهود الصيد، مبا يف ذلك التغريات النامجة 
عن اللوائح اإلدارية )وتنفيذها عرب الزمن(، ألن اإلفراط يف الصيد 
ونظم اإلدارة الفعالة املصممة إلعادة بناء األرصدة ميكن أن تؤدي 
على حد سواء إىل اخنفاض يف املصيد. وهلذا السبب فإن تفسري 
منظمة األغذية والزراعة )2016ج( الذي مفاده أن حجم مصايد 
األسماك الطبيعية كان مستقًرا خالل السنوات الثالثني املاضية 
 ،Engraulis ringens ،خاصة إذا جرى استثناء سمك األنشوجة(

ألن وفرة األنشوجة متباينة بدرجة كبرية( ال يعين أن حالة املوارد 
املوجودة مستقرة أيًضا )Ye وآخرون، 2017(. ومن املعرتف به أن 
مصايد األسماك اليت جرى تقييمها بطريقة جيدة عرفت تقدًما 
حنو االستدامة خالل العقود األخرية )Costello وآخرون، 2012؛ 
Worm وآخرون، 2009(. ورغم ذلك، تتعرض أكثر من 30 يف املائة 

من األرصدة العاملية للصيد املفرط، وهي حصة تتزايد مبرور 
الوقت. ويعترب تغيري االجتاه أمًرا أساسًيا لتحقيق مقاصد اهلدف 

14 من أهداف التنمية املستدامة.

اإلطار 5
تقدير إمجايل املصيد السمكي ومدلوله

الوطنية  اإلحصائية  الُنظم  دعم  عن  مسؤولة  املنظمة  تعترب 

يف  املتمثلة  مهمتها  مع  متاشيًا  الطلب،  هذا  تلبية  بغية  للبلدان 

أعىل  عىل  األسامك  مصايد  عن  العاملية  اإلحصاءات  ونرش  جمع 

الجودة. من  ممكن  مستوى 

عىل  اإلحصائية  العمل  برامج  وتنسيق  تحديد  وأصبح 

التنمية  أهداف  رصد  عىل  الطلب  لتلبية  العاملي  الصعيد 

من  املستوى  الرفيعة  )املجموعة  عالية  أولوية  املستدامة 

وتبعا   .)2018 القدرات،  وبناء  والتعاون  الرشاكة  أجل 
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ومصداقية  نوعية  تحسني  عىل  املنظمة  تعمل  لذلك، 
إحصايئ  إطار  بناء  خالل  من  األسامك  مصايد  إحصاءات 

الداخيل  التعاون  خالل  من  شفافية،  وأكرث  متامسك 
مًعا. والخارجي 

املنظمة يف جهد كبري لوضع  انخرطت  الداخيل،  الصعيد  وعىل 
تُعرف  املنظمة،  اإلحصائية عىل نطاق  الجودة  إطار لضامن 
اإلحصائية  نواتجها  بها  تفي  التي  الدرجة  بأنها  الجودة  فيه 

واملوثوقية  والدقة  األهمية  للجودة:  التالية  األبعاد  يف  باملتطلبات 
الوصول  وإمكانية  والتامسك،  باملواعيد  وااللتزام  التوقيت  وحسن 

يبلغها  التي  البيانات  املنظمة  تجمع  أساس،  وكخط  والوضوح. 
بجمعها  وتقوم  معيارية،  استبيانات  طريق  عن  األعضاء  إليها 

البيانات  وتقدير  عليها  املتفق  املعايري  تطبيق  وضامن  ومعالجتها، 
بوضع مجموعة من  املنظمة  الرضورة. وقامت  املفقودة عند 

وتنقيحها  املتاحة  املعلومات  أفضل  تقديم  لضامن  اآلليات 
والتحقق من صحتها، سواء بصورة مبارشة أو غري مبارشة. وإن 
كان  األسامك  الخاصة مبصايد  البيانات  نوعية مجموعة  تحسني 
الفضىل، مبا يف ذلك: تاريخيًا تطبيق عدد من املامرسات  يعني 

من خالل �� البلدان  إجابات  من  ممكن  معدل  أعىل  ضامن 
ذلك؛  أمكن  كلام  الوطنية  املكاتب  مع  التعاون 

األصناف �� عدد  )تضاعف  األنواع  توزيع  مستوى  تحسني 
1996 و2016(؛ بني  ما  عنها  املبلغ 

يف �� مبا  اإلحصائية،  للمعلومات  مصدر  ألفضل  األولوية  إعطاء 
ذلك رضوريًا؛ كان  حيثام  الخارجية  املصادر  ذلك 

اتجاهات �� يف  الرجعية  النظر  إعادة  من خالل  االتساق  ضامن 
البيانات  جمع  نظم  يف  التحسينات  تؤدي  عندما  املصيد 
املبلغ  الزمنية  السالسل  يف  مفاجئة  تغيريات  إىل  الوطنية 

)Garibaldi، 2012(؛ عنها 
متعددة �� بيانات  مجموعة  عرب  العام  االتساق  من  التحقق 

اإلمدادات؛  استخدام  حسابات  خالل  من 
زيادة �� خالل  من  املعلومات  واسرتجاع  االستخدام  تعزيز 

سبيل  )عىل  إليها  الوصول  وإمكانية  النرش  قنوات  تنوع 
منظمة  وحولية  اإلنرتنت،  عىل  االستعالم  لوحات  املثال، 
وتربية  األسامك  مصايد  إحصاءات  عن  والزراعة  األغذية 
الوصول  تتيح  التي   FishStatJ وبرمجية  املائية  األحياء 

عن  اإلحصائية  البيانات  مجموعات  من  متنوعة  طائفة  إىل 
2018أ(. والزراعة،  األغذية  )منظمة  األسامك(  مصايد 

والزراعة  األغذية  منظمة  يف  الجودة  إطار ضامن  ويعمل 
االستبيانات  تحسني  خالل  من  الجهد  هذا  تعزيز  عىل  حاليًا 

والتتبع  وموحدة،  منهجية  بصورة  البيانات  معالجة  ومنهجيات 
ذات  الداعمة  الوصفية  والبيانات  املتخذة  للقرارات  الكامل 

درجات  ستنرش  املطاف،  نهاية  ويف  الشفافية.  لضامن  الصلة 
باملنظمة. خاصة  إحصائية  بيانات  مجموعة  لكل  الجودة 

تحسينات  إدخال  املنظمة  تواصل  الخارجي،  الصعيد  وعىل 
ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  مع  للجودة  متعددة  جوانب  يف 

بتنسيق  املعنية  العمل  مجموعة  مظلة  تحت  األسامك 
األغذية  )منظمة  األسامك  مبصايد  الخاصة  اإلحصاءات 

معنية  الدولية  للحوكمة  هيئة  وهي  2017ط(،  والزراعة، 
منظمة  توفر  التي  األسامك  ملصايد  اإلحصائية  باملعايري 

عمل   ،1960 عام  ومنذ  لها.  األمانة  خدمات  والزراعة  األغذية 
الخاصة  اإلحصاءات  بتنسيق  املعنية  العمل  مجموعة  أعضاء 

موحدة  إحصائية  مفاهيم  وضع  عىل  مًعا  األسامك  مبصايد 
املطاف  نهاية  ويف  التامسك  ضامن  أجل  من  دولية  وتصنيفات 

والعاملية. اإلقليمية  األسامك  مصايد  إحصاءات  اتساق  متكني 

تحسني  ترتيبات  تبسيط  التحسينات  هذه  عىل  األمثلة  ومن 
العاملية  البيانات  مجموعات  بني  التباينات  من  والحد  االتساق 

عىل  امللقى  اإلبالغ  عبء  من  والحد  املنشورة،  واإلقليمية 
املعيارية  االستبيانات  الرتتيبات  هذه  وتشمل  البلدان.  عاتق 

اتفاقات  وإبرام  املايض(  القرن  سبعينات  )منذ   )STATLANT(
يف  أعضاء  أخرى  ومنظامت  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  رسمية 

مبصايد  الخاصة  اإلحصاءات  بتنسيق  املعنية  العمل  مجموعة 
مثانينات  )منذ  األورويب  لالتحاد  اإلحصايئ  املكتب  مثل  األسامك 

أسامك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  واملنظامت  املايض(،  القرن 
تنمية  ومركز  املايض(  القرن  تسعينات  أواخر  )منذ  التونة 

2007(. ويجري  )منذ عام  آسيا  األسامك يف جنوب رشق  مصايد 
االتفاقات  هذه  نطاق  لتوسيع  العمل  من  مبزيد  القيام  اآلن 
يف  والتنمية  التعاون  منظمة  مثل  أخرى  مؤسسات  لتشمل 

األسامك  ملصايد  إضافية  إقليمية  وهيئات  االقتصادي  امليدان 
ولجنة  غينيا،  خليج  أسامك  ملصايد  اإلقليمية  اللجنة  )مثال 

والهيئة  غينيا،  لخليج  الغربية  الوسطى  املنطقة  أسامك  مصايد 
لغريب  األسامك  مصايد  وهيئة  األسامك،  ملصايد  اإلقليمية 

أفضل  يجري وضع  ذلك،  إىل  وإضافة  األطليس(.  املحيط  وسط 
أن  وينبغي  اإلحصائية.  البيانات  تدفق  لتبسيط  املامرسات 
يف  الوكاالت  بني  البيانات  لتبادل  الرسمية  االتفاقات  تتناول 

رؤية  ضمن  للنشاط  الستة  الرئيسية  الخطوط  املطاف  نهاية 
إحصاءات  عن  اإلبالغ  آلية  لتبسيط  والزراعة  األغذية  منظمة 

األسامك:  مصايد 
الزمنية؛ �� الجداول  مواءمة 
والتعاريف؛ �� واملعايري  املفاهيم  يف  االتساق 
متطلبات �� من  العديد  تخدم  التي  البيانات  توفري  تعميم 

األعضاء؛ للبلدان  اإلبالغ 
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أنساق منشورة �� بواسطة  البيانات  تلك  إىل  الوصول  تحسني 
وموحدة؛

والتباينات؛�� الثغرات  لتحليل  النشط  التعاون 
املصادر.�� وتوثيق  منهجية  معالجة  من خالل  الشفافية 

إضافية  تحديات  متثل  قد  البيانات  تبادل  اتفاقات  كانت  ولنئ 
تحسني  حيث  من  هائلة  قيمة  ستضيف  فإنها  للمؤسسات، 

البيانات. جودة 

العمل  قيام مجموعة  إدخال تحسينات من خالل  أيًضا  ويجري 
باستعراض  األسامك  مبصايد  الخاصة  اإلحصاءات  بتنسيق  املعنية 

تعاونية  بطريقة  يتم  والبحوث،  السياسات  ملتطلبات  منتظم 
الخاصة  اإلحصاءات  أهمية  بغية ضامن  األعضاء،  بني منظامتها 

التغطية ومستوى  النطاق ومدى  األسامك من حيث  مبصايد 
الجمعية  بناء عىل طلب  الثانية،  األلفية  منتصف  ويف  التفاصيل. 

املتحدة  األمم  اتفاق  بتنفيذ  يتصل  ما  املتحدة يف  العامة لألمم 
املعنية  العمل  مجموعة  أوصت  السمكية،  األرصدة  بشأن 

إجراءات  باتخاذ  األسامك  الخاصة مبصايد  اإلحصاءات  بتنسيق 
املناطق  داخل  املصيد  املستقل عن  اإلبالغ  للتمكني من 

وراجعت  العاملي.  الصعيد  عىل  وخارجها  الخالصة  االقتصادية 
الجغرافية  الشعب  اإلقليمية  األسامك  مصايد  هيئات  من  العديد 

املحرز جزئيًا  التقدم  كان  لكن لألسف  لذلك،  تبعا  اإلحصائية 
بالشفافية يف  القطري  االلتزام  إىل  امللحوظ  االفتقار  فقط بسبب 

هذا الصدد )األمم املتحدة، 2016(. ويف اآلونة األخرية، لفتت 
العمل  انتباه مجموعة  )2016ب(  والزراعة  األغذية  منظمة 

إىل مصايد  األسامك  الخاصة مبصايد  اإلحصاءات  بتنسيق  املعنية 
النطاق ومتييزها عن مصايد األسامك كبرية  األسامك صغرية 

النطاق، وهي مسألة تكتيس أهمية دولية متزايدة )Pauly و
التنمية املستدامة  2016(، وذات أهمية كربى لخطة   ،Zeller
الساحلية وسبل  واملجتمعات  الناس  وتركيزها عىل   2030 لعام 

تعريًفا  اآلونة األخرية  املنظمة يف  العيش. واقرتحت  كسب 
2017(، ميكن  )Khalil وآخرون،  إحصائيًا لصغار منتجي األغذية 
النطاق ضمن  لتصنيف مصايد األسامك صغرية  أن يكون منوذًجا 

العاملية. األسامك  مصايد  إحصاءات 

دعم مجع البيانات وتوافرها واستخدامها
الجودة  لتحسني  مسبًقا  البيانات رشطًا  توفري  سلسلة  تعزيز  يُعترب 

الفريدة  األسامك  مصايد  إحصاءات  بيانات  لقاعدة  الشاملة 
أفضل ميكن  معلومات  ولتوفري  والزراعة،  األغذية  ملنظمة  والقيّمة 
املستويات  والسياسات عىل  باإلدارة  املتعلقة  القرارات  تدعم  أن 
2002؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية 

Ababouch وآخرون، 2016(. ومن أجل بناء قدرة مستدامة 
اتخاذ إجراءات  الطويل، يجب  البيانات عىل املدى  عىل جمع 

املؤسسات  بالتعاون مع  املستويات،  عىل كل مستوى من هذه 
الدولية  واملنظامت  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  والهيئات  الوطنية 

البحوث. والرشكاء يف  التمويل  ومؤسسات 

القدرات  البلدان حيث تكون  الوطني، خاصة يف  الصعيد  وعىل 
عن  البيانات  بتوافر  املتصلة  للتحديات  التصدي  ينبغي  ضعيفة، 
وبيانات  بإبراز معارف  البيانات وذلك  نُظم جمع  طريق تحسني 
القرن املايض دعمت  مل تكن متوفرة حتى اآلن. ومنذ سبعينات 
البيانات  جمع  نُظم  لتحسني  الوطنية  املؤسسات  جهود  املنظمة 

الخربات  وترجمة  التدريب  وأنشطة  امليدانية  املشاريع  من خالل 
وبرامجيات  توجيهية  خطوط  إىل  املرتاكمة  وامليدانية  العلمية 
)مثالً Bazigos، 1974؛ Caddy وBazigos، 1985؛ منظمة 
األغذية والزراعة، 1999أ؛ Stamatopoulos، 2002(. وقد 
التحليل  إىل  استناًدا  العينات  املشاريع خططًا ألخذ  أدخلت 

مل  التي  األسامك  الفرعية ملصايد  القطاعات  وتغطية  اإلحصايئ، 
العينات يف مواقع  يتم أخذ عينات منها، وتوحيد معايري أخذ 

اإلنزال. وقد نظمت دورة تدريبية جديدة بشأن إحصاءات 
مصايد األسامك يف أكرث من اثني عرش بلًدا13 ونفذت بالتعاون 
البنك  اإلقليمية14 وبدعم مايل من  مع هيئات مصايد األسامك 

الدويل )de Graaf وآخرون، 2014(. 

الناجم  والضغط  املحدودة  امليزانيات  بني  التوفيق  أجل  ومن 
األغذية  )منظمة  البيانات  من  متزايدة  مجموعة  جمع  عن 
نُظم  تعزيز  مبكان  األهمية  من  أصبح  2018ب(،  والزراعة، 

من  أصبح  وقد  وإدارتها.  الحكومية  غري  البيانات  جمع 
كون  البيانات،  لجمع  املتناثرة  الجهود  ترشيد  أيًضا  املهم 

الُنظم  يف  االندماج  ضعيفة  تكون  ما  غالبًا  املوجودة  البيانات 
الحاسوبية  البيانات  جداول  يف  مضّمنة  وتبقى  الوطنية، 

أو  للتحليل  متاحة  غري  فهي  ثم  ومن  الورقية،  امللفات  أو 
والزراعة،  األغذية  منظمة  )Gutierrez، 2017؛  اإلبالغ 

لتكنولوجيا  ميكن  املسألتني،  هاتني  يخص  ما  ويف  2018ب(. 
املحرز:  التقدم  كبري  حد  إىل  تعزز  أن  املبتكرة  املعلومات 

والحواسيب  الذكية  الهواتف  تسهم  املحيل،  الصعيد  وعىل 
الشواطئ  من  البيانات  جمع  تحسني  يف  بالفعل  اللوحية 

)de Graaf وStamatopoulos وJarrett، 2017( وعىل منت 
بصورة  املدارة  البيانات  لجمع  فرًصا  تتيح  أنها  كام  السفن، 

13 بنن وبوروندي والكامريون وجزر القمر والكونغو ومجهورية الكونغو 
الدميقراطية وكوت ديفوار وغانا ومدغشقر وميامنار ونيجرييا وسان تومي 

وبرينسييب وتوغو ومجهورية تنزانيا املتحدة.
14 اللجنة اإلقليمية ملصايد أسماك خليج غينيا، وجلنة مصايد أسماك املنطقة 
الوسطى الغربية خلليج غينيا، وهيئة مصايد أسماك جنوب غرب احمليط اهلندي.
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الصيادين  مثل  الحكومية  غري  الفاعلة  الجهات  مع  مشرتكة 
 2014 ،Caribbean( الرتفيهية  األسامك  مصايد  منظامت  أو 

ABALOBI، 2017 (. ومن  ICT Research Programme؛ 
املنظمة  تقوم  وتنظيمها،  املبعرثة  البيانات  ملفات  دمج  أجل 
الحوسبة  تكنولوجيا  إىل  يستند  للربمجيات  عاملي  إطار  بوضع 

لإلحصاءات  الوطنية  املبادرات  لدعم  املوجهة  السحابية 
 15 اإلدارية. املعلومات  ونظم  األسامك  ملصايد  املتكاملة 
وتشكل عمليات جرد األرصدة ومصايد األسامك عىل شبكة 

اإلنرتنت، كام يستخدمها نظام رصد مصايد األسامك واملوارد لرصد 
االتجاهات العاملية، حالً جيًدا لجمع املعارف النوعية أو التجريبية 

حول املوارد السمكية ومصايد األسامك وهيكلتها ونرشها.

ومن خالل األنشطة املذكورة أعاله، خالل العقد 2008–2018، 
دعمت منظمة األغذية والزراعة ما ال يقل عن 50 بلًدا من 

البيانات عن مصايد األسامك  بناء قدراتها يف مجال جمع  أجل 
ومعالجتها. وتنظيمها 

وتضطلع الهيئات اإلقليمية ملصايد األسامك بدور رئييس يف بناء 
القدرات وتعزيز املعارف العلمية عىل الصعيدين اإلقليمي 

والعاملي. ويعتمد تقييم األنواع املهاجرة واألرصدة السمكية التي 
تتجاوز املناطق االقتصادية الخالصة وأعايل البحار والقرارات 

اإلدارية ذات الصلة عىل البيانات املجمعة من مختلف مصايد 
األسامك املعنية. ومن املهم ضامن أن تجمع البيانات كافة بطريقة 

موحدة وميكن تفسريها بطريقة متسقة من خالل التعاون 
اإلقليمي. ويجب أن تتناول البيانات أيًضا نطاق مصايد األسامك 

من املستوى الحريف إىل املستوى الصناعي، األمر الذي يتطلب 
اتباع نُهج مختلفة لجمع البيانات. وتشارك املنظمة يف تعزيز أطر 

البيانات هذه يف عدد من الهيئات اإلقليمية ملصايد األسامك،16 
عىل سبيل املثال عن طريق تفعيل فرق العمل املعنية بالبيانات 
واإلحصاءات، ووضع إطار إقليمي لجمع البيانات يشمل جوانب 

مثل الحد األدىن من االحتياجات من البيانات واملعايري اإلحصائية، 
وتطبيق قواعد بيانات إقليمية لدعم تقييم األرصدة واحتياجات 

إدارة مصايد األسامك يف مجموعة من الحاالت املحدودة البيانات.

وعىل الصعيد العاملي، تدعم املنظمة هذه العمليات اإلقليمية 
والوطنية من خالل وضع إطار عاملي للبيانات من أجل النمو 

األزرق )منظمة األغذية والزراعة، 2016ج، الصفحات 108–113(. 

15 يف جزر البهاما وترينيداد وتوباغو وعمان ومجهورية إيران اإلسالمية.
16 مثال، اللجنة اإلقليمية ملصايد أسماك خليج غينيا، وجلنة مصايد أسماك 

املنطقة الوسطى الغربية خلليج غينيا، واهليئة العامة ملصايد األسماك يف البحر 
األبيض املتوسط، واهليئة الدولية لصون أسماك التونة يف احمليط األطلسي، 

وجلنة مصايد أسماك التونة يف احمليط اهلندي، واهليئة اإلقليمية ملصايد األسماك، 
وهيئة مصايد األسماك لغريب وسط احمليط األطلسي، وهيئة مصايد أسماك 

جنوب غرب احمليط اهلندي.

وبصفة خاصة، يعترب نظام رصد مصايد األسامك واملوارد، ومبادرة 
البحار الذكية iMarine )2018( وهيئة الرصد العاملية لألسامك 
)2018( ثالث مبادرات رشاكة رئيسية تقوم املنظمة بتطويرها 

لتصبح منصة تعاون عاملية قامئة عىل املنظومة السحابية لدعم 
رصد موارد مصايد األسامك. وتشمل األدوات التي توفرها املنظمة 

عىل اإلنرتنت قاعدة بيانات إقليمية لتبادل البيانات بني البلدان 
والتحليل التعاوين؛ والتدريب العميل التفاعيل عىل أساليب 
التقييم األساسية )Coro وآخرون، 2016(؛ ونرش املعرّفات 

الفريدة عامليًا لألرصدة ومصايد األسامك لتسهيل الرصد العاملي 
لألرصدة ومخططات التتبع ملصايد األسامك )انظر اإلطار 22، 

الصفحة 152 يف الجزء 3(؛ وخدمات بيانات نظام تحديد الهوية 
اآليل )التي نوقشت يف إطار "تكنولوجيات مصحوبة بتغيريات 

جذرية" يف الجزء 4( والتي تقوم املنظمة باختبارها يف محاولة 
لتحسني تقديرات أنشطة الصيد املوزعة جغرافيًا، ومن املقرر أن 
تصدر ضمن أطلس بصمة الصيد وجهد الصيد – وهي مجموعة 

من الخرائط القامئة عىل نظام تحديد الهوية اآليل.

ومن الرضوري حفز جميع جوانب سلسلة توفري البيانات 
واإلحصاءات )صنع السياسات، واملعايري واإلجراءات الدولية، والدعم 
التقني والتشغييل( من خالل عملية جمع البيانات الوطنية، وتبادل 
البيانات اإلقليمية والتجميع والنرش عىل الصعيد العاملي، من أجل 

تسهيل وتحسني عمليات التقييم والرصد عىل الصعيد العاملي. 
وعىل جميع املستويات، يعترب التعاون والرشاكات مع البلدان 

األعضاء واملنظامت األخرى، مبا يف ذلك املنظامت الحكومية الدولية 
واملنظامت غري الحكومية واألوساط األكادميية واملجتمع املدين، أمرًا 
حاساًم لتحسني قواعد البيانات عن مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية واملعلومات واملعارف واملساعدة يف تفسريها واستخدامها.

تقييم ورصد حالة األرصدة
الحاجة إىل  يبنّي  يعترب تقييم ورصد حالة األرصدة خري مثال 

األرصدة  وتعترب حالة  واستخدامها.  األسامك  البيانات عن مصايد 
اإلدارة  تنفيذ خطط  املستخدمة يف  الرئيسية  املعايري  أحد 

السمكية يف صلتها  واملوارد  األسامك  مصايد  استدامة  لتقييم 
الزمن  بالنقاط املرجعية. ومن شأن رصد حالة األرصدة عرب 

املوارد واستدامة مصايد  إنتاجية  قيّمة عن  يوفر معلومات  أن 
لفعالية وكفاءة  استعراض منهجي  إجراء  األسامك وميّكن من 

النسبة  فإن  ولذلك  التنظيمية.  والتدابري  األسامك  مصايد  سياسة 
التي تم اصطيادها ضمن  العامل  املئوية ألرصدة األسامك يف 

 )1–4–14( املؤرشات  أحد  تعترب  بيولوجيا  مستويات مستدامة 
التنمية  14 من أهداف  الهدف  التقدم املحرز يف تحقيق  لقياس 

وإنهاء  الصيد  تنظيم  )بشأن   4–14 املقصد  املستدامة، خاصة 
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القانوين دون إبالغ ودون  الصيد غري  الصيد املفرط، ومكافحة 
املدمرة(.  الصيد  ومامرسات  تنظيم 

بناء  وتوفر  األرصدة  لتقييم  أساليب  بوضع  املنظمة  وتقوم 
إىل  الرامية  مبادراتهم  يف  لألعضاء  التقني  والدعم  القدرات 

املوارد  بتقييم  املنظمة  وقامت  ورصدها.  األرصدة  حالة  تقييم 
)منظمة   1973 عام  منذ  ورصدها  العاملية  البحرية  السمكية 
ملنظمة  العاملي  التقييم  ويستند  2011أ(.  والزراعة،  األغذية 

ذلك  يف  مبا  مختلفة،  مصادر  من  تقييامت  إىل  والزراعة  األغذية 
مصايد  وهيئات  الوطنية  املؤسسات  بها  تقوم  التي  التقييامت 

ومناطق  األنواع  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع  اإلقليمية.  األسامك 
التقييم؛  أشكال  من  شكل  أي  يشملها  ال  الكبرية  املحيطات 

تستخدم  النامذج  عىل  قامئة  غري  بسيطة  بُنهج  تقييمها  وجرى 
بيانات  قاعدة  من  املستمدة  الصيد  اتجاهات  الغالب  يف 

وتنرش  والزراعة.  األغذية  ملنظمة  التابعة  العاملية  املصايد 
وتربية  السمكية  املوارد  حالة  التقرير  يف  سنتني  كل  النتائج 
التقييم  واستُخدم   .)1 الجزء  )انظر  العامل  يف  املائية  األحياء 

مؤرشات  ألحد  بيانات  كمصدر  املثال،  سبيل  عىل  العاملي، 
املتحدة،  )األمم  املتحدة  لألمم  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 

املتحدة  األمم  لتقييم  رئيسية  مدخالت  يوفر  وهو  2015ب( 
.)2018 املتحدة،  )األمم  العامل  يف  للمحيطات 

التحديات
ال يجري تقييم األرصدة بشكل صحيح يف العديد من البلدان 
النامية، وال متثل األرصدة الخاضعة للتقييم سوى 25 يف املائة 
تقريبًا من املصيد العاملي )Branch وآخرون، 2011(. والواقع 
أن تقييم حالة األرصدة السمكية ليس باألمر اليسري، حيث إن 

البيانات ليست عملية صعبة فحسب، بل أيًضا مكثفة من الناحية 
التقنية ومكلفة من الناحية املالية. ولزيادة نطاق تقييم األرصدة 

ورصدها، ينبغي التصدي للتحديات املتعددة األوجه التالية.

ورصدها  األرصدة  حالة  تقييم  يعتمد  التقنية.  القيود  تجاوز 
ويتطلب وصف  التقليدية.  التقييم  أساليب  عىل  عامة  بصفة 

رقمية  مهارات  األرصدة  حالة  وتقييم  السكانية  الديناميات 
جانب  إىل  واإلحصائية،  الرياضية  النامذج  منقحة الستخدام 
الصيد  مثل  األسامك  مصايد  املعتمدة عىل  الشاملة  البيانات 

األسامك،  املنتظم ملصايد  الرصد  املستمدة من  الصيد  وجهود 
اتجاهات  بشأن  األسامك  املستقلة عن مصايد  البيانات  فضال عن 

وانتقاء  والنمو،  الطبيعية،  النفوق  وحاالت  الحيوية،  الكتلة 
لتحسني  متزايد  اهتامم  والتوظيف. ويوىل  الصيد  أدوات 

املعتمدة عىل مصايد األسامك، وذلك مثال عن طريق  البيانات 
والهواتف  السواتل  التكنولوجيات، مبا يف ذلك  استخدام أحدث 

التقييم  أساليب  فإن  ذلك،  ومع  ونقلها.  البيانات  لجمع  الذكية، 
ينطوي جمعها عىل  وبيانات  تتطلب خربات  زالت  ما  التقليدية 

األساليب  األخرية عىل  التطورات  تكاليف مرتفعة. وقد ركزت 
بيانات  عنها  تتوافر  التي  األسامك  تطبيقها عىل مصايد  التي ميكن 

محدودة )Rosenberg وآخرون، 2014(، مبا يف ذلك وضع 
اإلدارة. ومع ذلك، هناك  بها عملية  مؤرشات تجريبية تسرتشد 
البيانات  املحدودة  الطرق  تقني لجعل  تقدم  إنجاز  إىل  حاجة 

اتباع  أن  التقليدية يف تحديد حالة األرصدة. كام  موثوقة كالطرق 
اعتبارات  يعني دمج  الذي  التقييم،  اإليكولوجي يف  النظام  نهج 

واالقتصادية  االجتامعية  العوامل  األنواع فضال عن  متعددة 
أيًضا. تحديًا  يشكل  والبيئية، 

تقييم حالة األرصدة بدقة من  الدنيا. ال ميكن  البيانات  جمع 
بيانات جيدة عن  بيانات كافية. وغالبًا ال تتوفر  دون وجود 

النامية. ويف بعض الحاالت،  البلدان  مصايد األسامك، ال سيام يف 
املصيد وعدد  الدنيا مثل مجموع  البيانات  يتم حتى تسجيل  ال 

أن تتحسن موثوقية  املشاركة يف مصايد األسامك. وميكن  السفن 
البيانات األساسية عن املصيد من  تقييم األرصدة إذا ما زادت 

خالل بيانات أخرى مثل املصيد لكل وحدة جهد عىل األقل 
بالنسبة إىل سفينة واحدة معنية أو طول أو عمر توزيع األنواع 
األسامك،  املستقلة عن مصايد  املسح  وبيانات  التي تم صيدها، 

التكلفة عادة. مع أن جمع هذه األخرية عملية باهظة 

بناء القدرات املؤسسية والبرشية. غالبًا ما تكون مهارات 
النمذجة الرقمية املطلوبة لتقييم األرصدة قليلة وال ميكن 

اكتسابها بواسطة تدريب خالل فرتة وجيزة. وتفتقر الكثري من 
البلدان النامية لألخصائيني يف النمذجة، وال ميكن معالجة هذا 

النقص إال من خالل التخطيط الطويل األجل عىل املستوى 
املؤسيس. وتكمن األسباب الجذرية لضعف القدرات املؤسسية 

يف نقص فهم عمل النمذجة و/أو تقدير فائدة نتائجها من 
جانب صانعي السياسات وحتى من قبل علامء مصايد األسامك 

اآلخرين، وما يرتتب عىل ذلك من عدم استخدامها ألغراض اإلدارة 
أو اعتبارها مسألة ذات أولوية. وهناك حاجة إىل تعزيز القدرة 
املؤسسية عىل امتداد السلسلة الفكرية بأكملها من التقييم إىل 

تنفيذ السياسات بغية تيسري اإلدارة الفعالة ملصايد األسامك.

العديد من  تهاجر  املهاجرة.  املشرتكة واألنواع  األرصدة  تعقيد 
واملناطق  الخالصة  االقتصادية  املناطق  وتتجاوز  األسامك  أنواع 
وبالنسبة  البحار(.  )أعايل  الوطنية  الوالية  نطاق  الواقعة خارج 

التقييم والرصد واإلدارة عن  إىل هذه األنواع، تختلف تحديات 
االقتصادية  املنطقة  داخل  فقط  تحدث  التي  األنواع  تحديات 

وتبلغ  مختلفة  مناطق  يف  املهاجرة  األنواع  وتوجد  الخالصة. 
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وحدة  تعترب  كونها  ذلك،  ورغم  الحياة.  من  متنوعة  مراحل 
املناطق عىل  من  منطقة  أي  الصيد يف  سيؤثر  واحدة،  بيولوجية 

بني جميع  املتكاملة  اإلدارة  تعترب  ثم  ومن  برمتها،  األرصدة 
تعزيز  يجب  الهدف،  تحقيق هذا  أجل  ومن  املناطق رضورية. 
أو  املعنية  البلدان  بني  املشرتكة  لإلدارة  السياساتية  االتفاقات 

آليات  بالتايل من وجود  بّد  االتفاقات. وال  إبرام مثل هذه 
بشأن  املعلومات  وتبادل  البيانات  أجل  جمع  من  للتعاون 

معالجة  املعقدة  املسائل  هذه  معالجة  ميكن  وال  الصيد.  أنشطة 
املعنية  اإلقليمية  الرتتيبات  أو  الهيئات  غياب  ظّل  يف  صحيحة 

تغري  بفعل  املسائل  تلك  تتفاقم  أن  وميكن  األسامك،  مبصايد 

n  .)3 املناخ )انظر " آثار تغري املناخ واالستجابات له" يف الجزء 

مكافحة الصيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون 
تنظيم: التطورات العاملية
يعّد تعزيز مامرسات الصيد الرشيد وتنظيمها ورصدها، من خالل 
أطر قوية إلدارة مصايد األسامك وحوكمتها، أمرًا أساسيًا الستدامة 
موارد مصايد األسامك يف املناطق الساحلية ويف أعايل البحار عىل 

حد سواء. وقد نّص عىل مبادئ اإلدارة املسؤولة ملصايد األسامك يف 
عدد من الصكوك الدولية املتعلقة باملحيطات ومصايد األسامك، 

ودعمتها وعززتها املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك 
يف جميع أنحاء العامل. ومع ذلك، ال تفي الدول دامئًا بواجباتها 
بطريقة مرضية تتامىش مع هذه الصكوك واآلليات اإلقليمية، 
وغالبًا ما تحدث حاالت تتعلق بالصيد غري القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيم مام يخّل بالجهود الوطنية واإلقليمية والعاملية إلدارة 
مصايد األسامك بطريقة مستدامة.

القانوين دون  الصيد غري  لكون  الدويل  املجتمع  وإدراكًا من 
موارد  الستدامة  رئيسيًا  تهديًدا  يشكل  تنظيم  ودون  إبالغ 

التي  السكانية  الفئات  عيش  كسب  ولسبل  األسامك  مصايد 
فقد  عام،  بوجه  البحرية  اإليكولوجية  وللنظم  عليها  تعتمد 
أن  يكفي  املايض. وال  العقد  نحو مكثف خالل  عالجها عىل 

تنظيم؛  إبالغ ودون  القانوين دون  الصيد غري  الدول عن  تكشف 
مبصايد  الخاصة  واللوائح  القوانني  تعزز  أن  عليها  يجب  بل 
اتخاذ إجراءات فعالة ضد  األسامك وأن تكون قادرة عىل 

االمتثال  تشجع  آليات  وإنشاء  االمتثال  عدم  لردع  مرتكبيها 
الصيد  لقطاعات  أي منافع أخرى  أو  اإلعانات  مُتنح  أن  وضامن 
القانوين دون إبالغ ودون  الصيد غري  فيها من دون أن تشجع 

الدول  التكنولوجيا  مجال  يف  االبتكارات  مّكنت  ويف حني  تنظيم. 

مواردها  أفضل وحامية  نحو  األسامك عىل  لصيد  من رصد سفنها 
واتخاذ  العلم  دولة  أداء  إىل تحسني  فإن هناك حاجة  السمكية، 

للرصد  وأدوات  آليات  باستخدام  مدعومة  امليناء،  دولة  تدابري 
واملراقبة واإلرشاف. وإضافة إىل ذلك، فإن تعزيز مجاالت 

أخرى إلدارة مصايد األسامك، مثل ضامن وضع عالمات متّسقة 
الصيد  مكافحة  أيًضا يف  مفيًدا  يكون  أن  الصيد، ميكن  ملعدات 

تنظيم. إبالغ ودون  القانوين دون  غري 

القانوين  الصيد غري  الهامة يف مجال مكافحة  اإلنجازات  وتشمل 
دون إبالغ ودون تنظيم وضع خطوط توجيهية دولية واعتامدها 

استخدام خطط  وتشجيع  لواجباتها  العلم  دول  امتثال  لتحسني 
واملنتجات  األسامك  تتبع  إمكانية  تحسني  أجل  املصيد من  لتوثيق 

واإلقليمية  العاملية  والتنمية  القيمة؛  سلسلة  يف  السمكية 
أيًضا عىل  الصيد  الصيد؛ ونظًرا العتامد سفن  لسجالت سفن 
اتفاقية  اعتامد  املوانئ يف دول غري دولها فينبغي  استخدام 

الصيد غري  والزراعة ملنع  األغذية  امليناء ملنظمة  تدابري دولة 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

غري  للصيد  التصدي  أهمية  املستدامة  التنمية  أهداف  وتعالج 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف إطار الهدف 14 من أهداف 

إىل  الحاجة  14–4 برصاحة  املقصد  املستدامة. ويحدد  التنمية 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم كوسيلة  وضع حّد للصيد غري 

إلغاء   6–14 املقصد  يشمل  بينام  السمكية،  األرصدة  لتجديد 
اإلعانات التي تساهم يف الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 

القانوين دون  تنظيم. وإضافة إىل ذلك، فإن مكافحة الصيد غري 
إبالغ ودون تنظيم، رغم عدم ذكرها عىل وجه التحديد، لها دور 

االقتصادية  الفوائد  )زيادة   7–14 املقصدين  رئييس يف تحقيق 
البلدان  وأقل  النامية  الصغرية  الجزرية  للدول  تتحقق  التي 

منًوا( و14–ب )ضامن وصول صغار صيادي األسامك إىل املوارد 
تنفيذ  14–ج، بشأن  املقصد  البحرية(. وعالوة عىل ذلك، يعترب 

لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  الواردة يف  الدويل بصيغته  القانون 
املتعلقة بحفظ  الدول  بواجبات  يتعلق  ما  البحار، خاصة يف 

نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  اإليكولوجية  والُنظم  املحيطات 
القانوين دون  الصيد غري  أيًضا ذات أهمية ملكافحة  مستدام، 

تنظيم. إبالغ ودون 

 تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت 
تتخذها دولة امليناء

يحدد االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء )منظمة 
األغذية والزراعة، 2017ه( الرشوط املتعلقة بدخول واستخدام 

املوانئ من قبل سفن الصيد األجنبية. ويحدد املعايري الدولية 
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الدنيا التي ينبغي أن تطبقها دول امليناء الستعراض املعلومات 
قبل دخول السفن إىل امليناء؛ والقيام بالتفتيش يف موانئها املعيّنة؛ 

واتخاذ تدابري بحّق السفن التي ثبت ضلوعها يف الصيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ وتبادل املعلومات مع الدول 
واألجهزة  األسامك،  اإلقليمية إلدارة مصايد  واملنظامت  املعنية، 

التدابري  بشأن  لالتفاق  العاملي  التنفيذ  األخرى. ومن شأن  الدولية 
"نقاطًا  امليناء أن ينشئ عىل نحو فعال  التي تتخذها دولة 

بالنسبة إىل عدد كبري  العامل  للتحقق من االمتثال" يف املوانئ عرب 
الواقعة خارج  املياه  التي تعمل يف  من سفن الصيد، وخاصة تلك 
نطاق والية دولة العلم والتي تسعى إىل الدخول إىل موانئ دول 

املعلومات  وتبادل  للتعاون  للدول  فرصة  االتفاق  ويتيح  أخرى. 
يتم ذلك بواسطة  أن  الصيد وأنشطتها، وميكن  عن سفن 

وبالتعاون معها. ومن  األسامك  اإلقليمية إلدارة مصايد  املنظامت 
الصيد غري  امليناء يف مكافحة  ثم يخلق االتفاق شبكة لدعم دول 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ودول العلم يف مراقبة سفنها، 
الساحلية يف حامية مواردها السمكية ودول السوق يف  والدول 
القانوين دون  الصيد غري  املنتجات املستمدة من  التأكد من أن 
إبالغ ودون تنظيم ال تدخل أسواقها. وميكن أن تكون سجالت 
تبادل  آلية  املجمعة من خالل  الصيد  لسفن  واالمتثال  التفتيش 

التي تتخذها دولة  التدابري  االتفاق بشأن  املعلومات يف إطار 
املخاطر  تقييامت  االعتامد عليه إلدراجه يف  امليناء، مصدًرا ميكن 
املناسبة  اتخاذ اإلجراءات  الدول عىل  الوطنية وميكن أن تساعد 

واإلقليمية  الوطنية  واللوائح  للقوانني  االمتثال  يف حاالت عدم 
والدولية، مبا يف ذلك حظر اإلعانات املقدمة من دول العلم 

تجميدها. أو  املعنية 

ودخل االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء حيز 
التنفيذ يف يونيو/حزيران 2016 يف 30 دولة طرف، مبا يف ذلك 

االتحاد األورويب باعتباره طرفًا واحًدا. واستمر الزخم يف التعزز 
حتى بعد دخول االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء 

حيز التنفيذ؛ وحتى أبريل/نيسان 2018، انضمت إىل االتفاق 
54 دولة طرف )مبا يف ذلك االتحاد األورويب(، وقد رشعت دول 
أخرى عديدة يف اتخاذ خطوات لالنضامم لالتفاق، مام يضمن 

استمرار انخفاض عدد املوانئ التي تستخدمها سفن الصيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

التي تتخذها دولة  التدابري  ولنئ كان دخول االتفاق بشأن 
بداية لوضعه  إال  ليس  فإنه  كبريًا،  إنجازًا  التنفيذ  امليناء حيز 

التنفيذ. وبناء عىل طلب األطراف، ُعقد أول اجتامع يف  موضع 
التدابري  بشأن  االتفاق  بتنفيذ  تتعلق  ملناقشة مسائل   2017 عام 
التي  التي تتخذها دولة امليناء، مبا يف ذلك األدوار واملسؤوليات 
األسامك  اإلقليمية إلدارة مصايد  واملنظامت  الدول،  بها  تضطلع 

ومنظامت دولية أخرى يف تنفيذ االتفاق. وأوضح أصحاب 
الالزمة. واعرتافا  اآلليات  املصلحة خطة عمل لضامن وجود 

للوفاء  األساسية  املعلومات  الحصول عىل  بأهمية  األطراف  من 
فإنها  امليناء،  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  مبتطلبات 

املعلومات ونرشها  تبادل  لتسهيل  عاملية  آلية  إنشاء  اقرتحت 
بوضع  والزراعة  األغذية  وكُلِّفت منظمة  األولوية.  عىل سبيل 

بالتشاور مع األطراف. كام أوضحت األطراف عملية لرصد  آلية 
دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  تنفيذ  واستعراض 

امليناء، وهي إجراء أسايس يف هذه املرحلة األولية.

األطراف  أغلبية  التي تشكل  األطراف،  النامية  الدول  وتعترب 
تنفيذ  لضامن  أساسية  العاملي،  الصعيد  الساحلية عىل  والدول 

امليناء عىل نطاق  تتخذها دولة  التي  التدابري  االتفاق بشأن 
بالغ  أمًرا  النامية  الدول  االعرتاف مبتطلبات  واسع. ويعترب 

النامية  األهمية، وأكدت األطراف عىل وضع إطار لدعم الدول 
فريق عامل مخصص مبهمة معالجة  االتفاق. وكلف  تنفيذ  يف 
التمويل  النامية األطراف، مبا يف ذلك إدارة  الدول  متطلبات 

الالزم لدعم جهود بناء القدرات )انظر اإلطار 6(.

يف عام 2017، حرًصا من منظمة األغذية والزراعة على دعم 
الدول النامية )بغض النظر عما إذا كانت أطراًفا يف االتفاق 

بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء أم ال( يف جهودها 
إبالغ ودون تنظيم، أطلقت  القانوين دون  ملكافحة الصيد غري 
االتفاق  تنفيذ  "دعم  العاملية:  القدرات  لتنمية  برناجًما شاماًل 

2009 والصكوك  امليناء لعام  التدابري اليت تتخذها دولة  بشأن 
إبالغ  القانوين دون  الصيد غري  التكميلّية من أجل مكافحة 

الدول على تعزيز  الربنامج  ودون تنظيم". ويساعد هذا 

على  والقدرة  املؤسسي  واجلهاز  القانونية  وأطرها  سياساتها 
والعمليات،  واملراقبة  والرقابة  للرصد  نظمها  اإلنفاذ، فضال عن 

مما جيعلها يف وضع جّيد ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 
بالتعاون مع  االتفاق  تنفيذ  ودون تنظيم على حنو فعال. ويتم 

الشركاء مبا يف ذلك أعضاء منظمة األغذية والزراعة، واهليئات 
مثل  األخرى  الدولية  واملنظمات  األسماك  ملصايد  اإلقليمية 

البحرية  واملنظمة  واجلرمية  باخملدرات  املعين  املتحدة  األمم  مكتب 
الدولية. العمل  ومنظمة  الدولية 

اإلطار 6 
 مبادرات بناء القدرات لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت 

 تتخذها دولة امليناء والصكوك التكميلّية
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ويف غضون عام واحد بعد دخول االتفاق بشأن التدابري التي 
تتخذها دولة امليناء حيّز التنفيذ، تحققت بالفعل بعض اإلنجازات 

امللحوظة. وعىل الصعيد الوطني، بذل عدد من الدول جهوًدا، 
مثل تحديث الترشيعات ذات الصلة وزيادة قدرة التفتيش يف 

املوانئ، ليك تتمكن من تنفيذ االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها 
دولة امليناء حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، وإعطاء أمثلة لألطراف 

األخرى. وعىل الصعيد اإلقليمي، تواصلت زيادة عدد املنظامت 
اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك التي اعتمدت تدابري للحفظ 

واإلدارة تجاه الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وبوجه 
خاص يف ما يتعلق بالتدابري التي تتخذها دولة امليناء. وعىل 

الصعيد اإلقليمي كذلك، تزايد عدد املبادرات الرامية إىل مكافحة 
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ونطاقها، مبا يف ذلك 

اعتامد خطط عمل إقليمية ملكافحته، وتنظيم حلقات عمل 
ومؤمترات بشأن هذا املوضوع. ومن املتوقع أن تتزايد اإلنجازات 

يف مجال مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 
مع تزايد اعتامد االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء 

واتساع تنفيذه مبوازاة تواصل تعزيز االلتزام العاملي مبكافحة 
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

الصيد  العاملي لسفن   السجل 
وسفن النقل املربّدة وسفن التموين

أطلق نظام السجل العاملي لسفن الصيد وسفن النقل املربّدة 
وسفن التموين يف أبريل/نيسان 2017، أي بعد أقّل من عام من 

دخول االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء حيز التنفيذ. 
ومن املتوقع بالنسبة إىل نظام املعلومات هذا، الذي حظي بدعم 

واسع من قبل األعضاء واملراقبني يف املنظمة ، أن يسّد الفجوة 
املعلوماتية بشأن السفن التي تقوم بأنشطة الصيد وأنشطة الصيد 

ذات الصلة. وباإلضافة إىل تسجيل معلومات تحديد الهوية مثل 
التسجيل وخصائص السفينة وامللكية، يشمل النظام أيًضا معلومات 

متصلة مبكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم مثل 
األسامء السابقة للسفن، والجهات املالكة واملشغلة للسفن فضال عن 

تراخيص الصيد أو النقل أو التموين وسجل االمتثال.

وقد ُوضع اإلصدار األول من السجل العاملي، الذي كان متاًحا 
البيانات، من خالل  يف األساس ألعضاء املنظمة من أجل تحميل 

املنظمة واملراقبني  البلدان األعضاء يف  مساهامت خرباء من 
واملجموعات  العاملي  بالسجل  املعني  العامل  الفريق  ومن خالل 
األداة  تصميم  املجموعات  تسهل هذه  املتخصصة. وال  األساسية 

أيًضا توحيد آليات تبادل  يف حد ذاتها فحسب، بل تسهل 
النظام  لهذا  التي هي رضورية  البيانات،  وأنساق  البيانات 

الرئيسية يف  األساطيل  لديها بعض  التي  الدول  العاملي. وقدمت 

العامل بيانات بالفعل، ومن املتوقع أن تساهم دول أخرى يف 
الهامة عام قريب. وتهدف املنظمةإىل إصدار السجل  هذه األداة 

لجميع  البيانات  وتوفري   ،2018 العام يف سنة  للجمهور  العاملي 
الشفافية وردع  بزيادة  الدويل  االلتزام  املصلحة وإظهار  أصحاب 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. الصيد غري 

ومن املسلّم به عىل نطاق واسع أن السجل العاملي سيقوم بدور 
كبري يف دعم االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء 

وصكوك دولية أخرى مثل اتفاق األمم املتحدة بشأن األرصدة 
السمكية، وال سيام من خالل توفري معلومات موثوقة وحديثة 

عن هوية وخصائص السفن وأنشطتها التي تكون مفيدة للتحقق 
من املعلومات التي يقدمها ربابنة السفن عند طلب الدخول 
إىل امليناء أو عند الوصول إىل امليناء. وتعترب هذه املعلومات 

أيًضا مفيدة لتحليل املخاطر التي تستند إليها قرارات التفتيش. 
وال تعترب هذه األداة العاملية مفيدة للموانئ والدول الساحلية 

فقط، بل أيًضا لدول العلم التي ميكنها التحقق من سجل السفينة 
)األسامء واألعالم والجهات املالكة واملشغلة( عند اتخاذ قرارات 
بشأن تسجيل السفن تحت علمها. كام ستوفر معلومات قيّمة 
لدول األسواق حول األصل القانوين )أو ال( للمنتجات السمكية 

التي تدخل األسواق الوطنية والدولية، وال سيام من خالل روابط 
مع خطط توثيق املصيد بواسطة معرّف وحيد لهوية السفن.

خطط توثيق املصيد
الذي عقد يف يوليو/متوز  وافق مؤمتر منظمة األغذية والزراعة 

بشأن خطط  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  رسميًا عىل   2017
لبلورتها. مطولة  عملية  عقب  املصيد  توثيق 

وكانت خطة التوثيق األوىل هي خطة التوثيق التجاري التي 
اعتمدتها الهيئة الدولية لحفظ التونة يف املحيط   األطليس يف 

عام 1992. وأشري إىل خطط توثيق املصيد أول مرة رسميًا ضمن 
خطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
تنظيم وردعه والقضاء عليه )منظمة األغذية والزراعة، 2001( 
يف إطار "التدابري املتفق عليها دوليًا املتعلقة باألسواق". وأعرب 

القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة لألمم املتحدة بشأن مصايد 
األسامك يف ديسمرب/كانون األول 2013 عن شواغل خطرية إزاء 

التهديد املستمر الذي يشكله الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
تنظيم بالنسبة إىل األرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية املائية، 

وأقّر بعمل منظمة األغذية والزراعة يف مجايل خطط توثيق 
املصيد والتتبع. ودعا القرار الدول األعضاء إىل العمل مع املنظمة 

إلعداد خطوط توجيهية، )مبا يف ذلك أشكال ممكنة( وفًقا للقانون 
الدويل، مبا يف ذلك االتفاقات املربمة تحت إطار منظمة التجارة 
العاملية، ومعايري أخرى ذات صلة تتعلق بخطط توثيق املصيد.
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وقد جرى تصميم الخطوط التوجيهية لتقدم املساعدة للدول 
واملنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك ومنظامت التكامل 
االقتصادي اإلقليمية واملنظامت الحكومية الدولية األخرى لدى 

وضع وتنفيذ خطط جديدة لتوثيق املصيد أو تنسيق أو استعراض 
خطط توثيق املصيد القامئة. وتبنّي الخطوط التوجيهية املبادئ 

األساسية وتقدم إرشادات لتطبيقها. وهي تعالج التعاون واإلشعار 
والوظائف واملعايري املوىص بها، واالحتياجات الخاصة للدول 

النامية ومصايد األسامك صغرية النطاق. وتدعو الدول واملنظامت 
الدولية ذات الصلة )الحكومية وغري الحكومية مًعا( واملؤسسات 

املالية إىل تقديم املساعدة املالية والتقنية ونقل التكنولوجيا 
والتدريب ملساعدة الدول النامية عىل تنفيذ الخطوط التوجيهية، 
ال سيام يف ما يتعلق بإصدار شهادات املصيد اإللكرتونية. ويلخص 

ملحق عنارص املعلومات األساسية الخاصة بشهادات املصيد، مبا يف 
ذلك املعلومات عىل طول سلسلة اإلمداد.

وتضطلع دول امليناء بدور هام يف تنفيذ الخطوط التوجيهية 
لخطط توثيق املصيد، مع قدرتها عىل منع وصول املصيد املستمد 

من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم إىل سلسلة 
اإلمداد. ويضع االتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء 
اإلطار القانوين األدىن الذي من شأنه أن يعزز قدرة دولة امليناء 

عىل االضطالع بهذا الدور ومتكني دولة امليناء من تغطية النقاط 
الحرجة عىل طول سلسلة اإلمداد. وعندما يتم منع املنتجات 
املستمدة من الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم من 

الوصول إىل األسواق من خالل التنفيذ واإلنفاذ الفعالني لخطط 
توثيق املصيد واالتفاق بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء، 

سيتم تخفيض الحوافز املالية التي تقوم عليها عمليات الصيد غري 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. وعىل هذا النحو، ميثل االتفاق 

بشأن التدابري التي تتخذها دولة امليناء والخطوط التوجيهية 
لخطط توثيق املصيد والسجل العاملي إطاًرا تآزريًا ملكافحة الصيد 

غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.

جهود املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد 
األسماك من أجل مكافحة الصيد غري القانوين 

دون إبالغ ودون تنظيم
كام هو مبنّي يف دراسة استقصائية أجريت مؤخًرا عن طريق 

اإلقليمية  الهيئات  أمانات  اإللكرتوين من خالل شبكة  الربيد 
اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك  املنظامت  تقوم  ملصايد األسامك، 

الصيد غري  والعاملية ملكافحة  اإلقليمية  الجهود  رائد يف  بدور 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، من خالل تدابري الحفظ 

وتبادل  واملراقبة واإلرشاف  الرصد  املتكاملة ومتطلبات  واإلدارة 
اإلقليمية  املنظامت  تقريبًا من  املائة  90 يف  واعتمد  املعلومات. 

االستقصائية17  الدراسة  التي شملتها  األسامك  مصايد  إلدارة 
القانوين دون إبالغ ودون  الصيد غري  تدابري تتصل مبكافحة 

7(، ومعظم هذه  تنظيم أو هي بصدد اعتامدها، )انظر اإلطار 
واإلدارة. للحفظ  تدابري  بالفعل  لديها  البلدان 

17 املنظمات االقليمية إلدارة مصايد األسماك اليت شملها املسح: هيئة صيانة 
املوارد البحرية احلية يف القطب اجلنويب؛ واهليئة العامة ملصايد أسماك البحر 

األبيض املتوسط؛ وجلنة البلدان األمريكية لسمك التونة املداري؛ وجلنة مصايد 
أسماك التونة يف احمليط اهلندي؛ ومنظمة مصايد األسماك يف شمال غرب احمليط 

األطلسي؛ ومنظمة حفظ أسماك السلمون يف شمال احمليط األطلسي؛ وهيئة 
مصايد أسماك شمال شرق األطلسي؛ وهيئة مصايد األسماك البحرية النهرية 
السرء يف شمال احمليط اهلادئ؛ وهيئة مصايد األسماك يف شمال احمليط اهلادئ؛ 

واهليئة اإلقليمية ملصايد األسماك؛ ومنظمة مصايد األسماك يف جنوب شرق 
احمليط األطلسي؛ واالتفاق املتعلق مبصايد األسماك يف جنوب احمليط اهلندي.

تدابري دولة امليناء �
قوائم السفن اليت متارس الصيد غري القانوين دون  �

إبالغ ودون تنظيم )مع بعض املنظمات اإلقليمية 
إلدارة مصايد األسماك اليت تشمل قوائم أطراف 

متعاقدة وأطراف غري متعاقدة على السواء(
نُظم رصد السفن باالقرتان مع خطط توثيق  �

املصيد، وتقارير عن مصيد السفن وإشعارات 
الشحن

رادار بفتحة ساتلية �
الرتخيص واإلذن للسفن ومتطلبات وضع العالمات �
قائمة موحدة للسفن املرخص هلا )يف حالة  �

املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد أسماك التونة(
تدابري ذات صلة باألسواق �
تبادل املعلومات بشأن مناطق أو أنواع معينة �
جلان اإلنفاذ �
إجراءات تعزيز امتثال سفن األطراف غري املتعاقدة �
إجراءات تطبيق العقوبات �
مناقشات تشاركية مع املنظمات غري احلكومية �
أنشطة بناء القدرات لدعم تنفيذ التدابري ذات  �

الصلة
التقييم املنتظم ورصد امتثال األطراف املتعاقدة �
استعراضات األداء لتوفري حتليل شامل لالمتثال  �

واإلنفاذ وحتسني عمل املنظمات اإلقليمية إلدارة 
مصايد األسماك

اإلطار 7 
أمثلة عن مبادرات وتدابري اعتمدتها 

املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك 
 ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيم
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وانخفض الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف املناطق 
الخاضعة لرقابة بعض املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك 
عىل مّر السنني. واملنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك التي 
ال تزال تواجه تحديات يف هذا الصدد تطبق توصيات صادرة عن 

استعراضات األداء وتضع أدوات جديدة للرصد واملراقبة واإلرشاف 
وتستخدم خطط لتوثيق املصيد وتنفذ أو تنظر يف استعامل 

نظم مراقبة السفن اإلقليمية. وتقوم بعض األطراف املتعاقدة 
يف املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك بدوريات وتعمد 

إىل املراقبة بواسطة أجهزة الرادار الساتلية. ويسّهل التعاون بني 
املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك واملنظامت األخرى 

والوكاالت ويدعم جهود مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 
ودون تنظيم. وتعترب املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك يف 

وضع اسرتاتيجي لتنسيق الجهود مع أصحاب املصلحة الرئيسيني 

n .يف مناطق كل منها من أجل إنفاذ التدابري الالزمة

 التنوع البيولوجي 
 ومصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية
تعترب النظم اإليكولوجية املائية يف العامل ذات تنوع بيولوجي عاٍل 

من الناحية الهيكلية والوظيفية، وهي شبكة حيوية من آالف 
األنواع املرتابطة التي تدعم مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، 

مام يسهم يف تحسني الحالة التغذوية واالقتصادية واالجتامعية 
والثقافية والرتفيهية للسكان )اإلطار 8(. وتوجد ُشعب 

الكائنات الحية كلها ما عدا واحدة يف املحيطات )34 شعبة(، 
مقارنة بخمس عرشة شعبة توجد عىل األرض. ويستمر التنوع 

البيولوجي املايئ يف الطبيعة عرب البيئات البحرية )املحيطات 
والبحار ومصبات األنهار( واملياه املالحة واملياه العذبة )البحريات 

والخزانات واألنهار وحقول األرّز واألرايض الرطبة األخرى(، وكذلك 
يف مجال الزراعة داخل نظم اإلنتاج الخاضعة لإلدارة. ومع أن 

النظم اإليكولوجية للمياه العذبة تحتوي عىل أقل من واحد يف 
املائة من مجمل املياه، فإنها تحمل حوايل 40 يف املائة من أنواع 

األسامك يف العامل )Balian وآخرون، 2008(.

أجل  البيولوجي مسألة هامة من  التنوع  الحفاظ عىل  ويعترب 
البيئية   – لالستدامة  الثالث  بالدعائم  املتصلة  األهداف  تحقيق 

البيولوجي عىل  التنوع  تآكل  يؤثر  ولن  واالقتصادية.  واالجتامعية 
"النمو  أيًضا  )انظر  فحسب  ووظيفتها  اإليكولوجية  النظم  هيكل 

4(، بل سيضعف أيًضا إمكانية  األزرق يف العمل" يف الجزء 
السكاين  النمو  مثل  الجديدة  التحديات  مع  النظم  تكيّف هذه 

 .)3 وتغري املناخ )انظر "آثار تغري املناخ واالستجابات" يف الجزء 
به  الذي يضطلع  الدور  املاضية، حظي  القليلة  العقود  وخالل 

اإليكولوجي  النظام  البيولوجي يف دعم عدد من خدمات  التنوع 
املهمة باهتامم متزايد )Beaumont وآخرون، 2007(. ويف 

التزامات دولية لحفظ  اآلونة األخرية، قطعت عدة حكومات 
لعام  املستدامة  التنمية  إطار خطة  البحري يف  البيولوجي  التنوع 

البيولوجي. التنوع  واتفاقية   2030

 تدابري اإلدارة على أساس املنطقة يف 
املناطق الساحلية واملياه الداخلية

مثة عدد من أدوات اإلدارة عىل أساس املنطقة الثابتة 
البيولوجي  التنوع  حفظ  لدعم  السواء  عىل  الطابع  والديناميكية 

اإليكولوجي يف  النظام  نهج  تنفيذ  البلدان عىل  وتعزيز قدرة 
مصايد األسامك )نوقش هذا املوضوع يف القسم األخري من 

الجزء 2(. وإن القيود املفروضة عىل الصيد يف أماكن وأوقات 
معينة، مبا يف ذلك إغالق طويل األمد ملناطق "حظر الصيد"، 

تستخدم منذ وقت طويل يف مصايد األسامك، إىل جانب 
الحايل  املفهوم  زمنيًا  األخرى، وتسبق  التدابري  مجموعة من 

البيولوجي. ويف  التنوع  أجل حفظ  املحمية من  املائية  للمناطق 
املحيطات والقدرة عىل  اآلونة األخرية، مع زيادة تكنولوجيا 

مفاهيم  اكتسبت  الحقيقي،  الوقت  يف  املعلومات  الحصول عىل 
الزخم  من  املزيد  للمحيطات  الديناميكية  اإلدارة  مثل  أخرى 

)Dunn وآخرون، 2016(، وهي واعدة للغاية يف ما يخص 
املحيطات. ملوارد  املستدامة  اإلدارة 

املناطق احملمية
جرى اعتامد املناطق املائية املحمية يف مرحلة أوىل، مبا يف ذلك 

املناطق البحرية املحمية يف سياق حفظ التنوع البيولوجي لحامية 
الُنظم اإليكولوجية املائية وعكس اتجاه تدهور موائلها. ويقوم 

قطاع البيئة بتعزيزها بشكل متزايد كتكملة لتدابري إدارة مصايد 
األسامك بغية التصدي للصيد املفرط واستخدام املوارد بطريقة 
غري مستدامة )منظمة األغذية والزراعة، 2011ب(. وقد أنشئ 

مؤخًرا عدد من الصكوك الدولية املتعلقة بالسياسة العامة دعاًم 
للمناطق البحرية املحمية. ويهدف كل من الهدف 11 من أهداف 
أيتيش واملقصد 14–5 من أهداف التنمية املستدامة، بصفة خاصة 

إىل تعيني 10 يف املائة من املياه الساحلية والبحرية كمناطق 
محمية بحلول عام 2020. وتوجه حكومات ومؤسسات ومنظامت 
غري حكومية ومجتمعات محلية عرب العامل اهتامًما كبريًا وقدرات 

ومتويال إلنشاء مناطق بحرية محمية. ومن املهم االعرتاف بأنه، 
يف حني تنطوي املناطق البحرية املحمية عىل آثار إيجابية يف ما 

يخص التنوع البيولوجي داخل مناطق حظر الصيد، يجب أن 
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تستند الجهود الرامية إىل ضامن استدامة املوارد املائية إىل طائفة 

واسعة من التدخالت إلدارة املوارد الطبيعية. وميكن أن تؤدي 

املناطق البحرية املحمية إذا نفذت بطريقة معزولة إىل تحويل 

ضغط الصيد إىل املناطق التي تفتقر إىل تدابري كافية لإلدارة، أو 

قد تكون لها آثار كبرية عىل سبل كسب العيش واألمن الغذايئ 

للمجتمعات التي تعتمد عىل مصايد األسامك. وكام هو الحال مع 

أي أداة إدارية، من األهمية مبكان تقييم املناطق املحمية من 

حيث نتائجها املحتملة يف مجال اإلدارة والصون واملحصول واألداء 

االقتصادي، مع مراعاة تكلفة التنفيذ الفعال واإلدارة الطويلة 

األجل )منظمة األغذية والزراعة، 2011ب(.

اإلدارة الديناميكية للمحيطات
تُعرف اإلدارة الديناميكية للمحيطات بأنها اإلدارة التي تتغري يف 

الزمان واملكان استجابة للطبيعة املتغرية للمحيطات ومستخدميها، 

عىل أساس إدماج البيانات البيولوجية أو األوقيانوغرافية 

واالجتامعية و/ أو االقتصادية الجديدة يف الوقت الحقيقي تقريبًا 

)Maxwell وآخرون، 2015(. ويؤكد مؤيدو هذا النهج أنه من 

خالل تحسني مواءمة املستويات البرشية واإليكولوجية لالستخدام، 

فإنه ميكن أن يزيد من فعالية وكفاءة إدارة مصايد األسامك مقارنة 

بالنهج الثابتة )Dunn وآخرون، 2016(.

الديناميكية إلدارة  التدابري  أنواع من  النظر يف ثالثة  وقد تم 

املحيطات:

إغالق مناطق بواسطة شباك، يتم عادة عىل أساس أسبوعي ��

العريض عتبة معيّنة يف  الصيد  يتجاوز  أو شهري عندما 

محددة؛ منطقة 

لالنتقال، �� استناًدا إىل قواعد  الحقيقي  الوقت  اإلغالق يف 

ينتقل  أن  يلزم  والتي تعمل وفًقا ملبدأ عتبة مامثلة، ولكن 

املتأثرة، بدال من  املنطقة  بعيدة من  الصيادون عىل مسافة 

الخريطة. املعرفة مسبقا عىل  الشباك  اإلشارة إىل خاليا 

األوقيانوغرافية �� الخصائص  أساس  عىل  األوقيانوغرايف  اإلغالق 

البحر(. ملنطقة محددة )مثال درجة حرارة سطح 

التنوع  ومراعاة  البيولوجي  التنوع  تعميم  مسألة  حظيت 
باهتمام  املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  البيولوجي ضمن 
1992. وكان  البيولوجي يف عام  التنوع  اتفاقية  كبري منذ اعتماد 

املتجددة  الطبيعية  املوارد  األسماك على  األوسع ملصايد  األثر 
البحار لعام  اتفاقية قانون  والبيئة على حنو أعم، مكّرًسا يف 

1982، اليت أولت االهتمام الواجب لألنواع املستهدفة يف 
واملعتمدة  بها  املرتبطة  لألنواع  أيًضا  ولكن  األسماك،  مصايد 
والتنمية  بالبيئة  املعين  املتحدة  األمم  مؤمتر  وقد حفز  عليها. 
وجدول أعمال القرن 21 البحث عن آثار اختالف العتاد، 

الغذائية  العالقات  واضطرابات  املوائل،  وتأثري  العرضي،  والصيد 
والزراعة،  األغذية  منظمة  ووضعت  اإليكولوجي.  النظام  على 
بصفتها وكالة األمم املتحدة ذات االختصاص يف جمال مصايد 

األغذية  )منظمة  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  األسماك، مدونة 
باملؤشرات  املتعلقة  التوجيهية  واخلطوط  والزراعة، 1995(، 

اليت  اإليكولوجي،  النظام  ونهج  التحوطي  والنهج  املستدامة، 
البيولوجي يف سياسات مصايد  التنوع  تعميم  مباشرة يف  أسهمت 
األسماك وإدارتها )Sinclair وValdimarsson، 2003(. ويعكس 
البيولوجي ألهداف  التنوع  اتفاقية  الدول األطراف يف  اعتماد 

التنوع  العاملية حلفظ  اجملتمعية  التوقعات   2010 أيتشي يف عام 
البيولوجي يف اإلدارة القطاعية، مع اهلدف 6 من أهداف 

املنجزات ضمن مصايد  الذي حيدد سلسلة شاملة من  أيتشي 
األسماك واهلدف 11 من أهداف أيتشي الذي يركز على اإلدارة 

احمليطات.  املناطق يف  أساس  البيولوجي على  للتنوع  الفعالة 

التنمية  14 من أهداف  الدولية، واهلدف  العملية  وتوضح هذه 
البصمة  األسماك على  الصلة، مساءلة مصايد  ذات  املستدامة 
البلدان  إجراءات  قياس  وتسهل  أنشطتها،  النامجة عن  الكاملة 

اإلدارية. وتدابريها  البيولوجي يف سياساتها  التنوع  تعميم  يف 
باملكسيك  البيولوجي  التنوع  بشأن  املتحدة  األمم  مؤمتر  وخالل 

عام 2016 )االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطراف يف االتفاقية 
"تعميم  موضوعه  كان  الذي   - البيولوجي(  بالتنوع  املتعلقة 

األغذية  بّينت منظمة  الرفاهية" -  أجل  البيولوجي من  التنوع 
البيولوجي يف االعتبار  التنوع  والزراعة وشركاؤها كيف أن أخذ 

ُعزز يف ما يتصل بإدارة وحفظ مصايد األسماك، مع تركيز 
خاص على السياسات واإلجراءات ذات الصلة حبفظ األنواع 
املهددة واملوائل املعرضة للخطر وأعلنت عن خلق حوار بني 

األغذية  )منظمة  البيولوجي  التنوع  حول  املصلحة  أصحاب 
2018و(. كما أبرزت منظمة األغذية والزراعة  والزراعة، 

أسماك  إلدارة مصايد  اإلقليمية  املنظمات  بذلتها  اليت  اجلهود 
اإلدارية  أدواتها  الوطنية لألسماك من أجل حتديث  واهليئات 

أكثر فعالية  إدارية  بأدوات جديدة تتضمن قواعد  أو استبداهلا 
لألنواع واملوائل ذات االهتمام اخلاص باحلفظ، وغالًبا ما يتم 

البيئة. وتهدف مبادرة  الوثيق مع مصاحل قطاع  بالتعاون  ذلك 
التقارب بني  تعزيز  املثال، إىل  املستدامة، على سبيل  احمليطات 
اإلقليمية إلدارة مصايد أسماك  املنظمات  اإلجراءات من جانب 
.)2018 البيولوجي،  التنوع  )اتفاقية  اإلقليمية  البحار  ومنظمات 

اإلطار 8 
تعميم الشواغل املتصلة بالتنوع البيولوجي يف مصايد األسماك
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تقسيم املناطق البحرية

أدت زيادة املنافسة عىل الحيّز البحري إىل خلق ضغط عىل 
الخدمات  الصيادين ومشغيل  )مثال  البحار  من مستخدمي  كل 
القضايا  إىل حجم هذه  ونظرا  اإليكولوجي.  والنظام  السياحية( 

النزاعات،  لتخفيف  منهجي  نهج  اعتامد  بد من  ال  وتعقيدها، 
ويف  متعددة  استخدامات  واستيعاب  البيولوجي،  التنوع  وحفظ 

املكاين  التخطيط  ويعترب  املستدامة.  التنمية  لدعم  املطاف  نهاية 
البحري  املكاين  التخطيط  النهج. ويعرّف  مثاال عىل هذا  البحري 

والزمني  املكاين  التوزيع  وتخصيص  لتحليل  عامة  "عملية  بأنه 
األهداف  أجل تحقيق  البحرية من  املناطق  البرشية يف  لألنشطة 

التي حددت من خالل  واالجتامعية  واالقتصادية  اإليكولوجية 
نتيجتها  وتتمثل   .)2009 ،Douvereو Ehler( سياساتية"  عملية 
األولويات  تحدد  معيّنة  منطقة  مكانية إلدارة  الرئيسية يف خطة 

واملكانية. الزمانية 

لتقسيم  خريطة  بواسطة  البحري  املكاين  التخطيط  عادة  ويتم 
الرتاخيص. وهو ال يحل محل  البحرية و/أو نظام  املناطق 

إرشادات ملساعدة  يقدم  ولكن  الواحد،  القطاع  تخطيط 
وكاملة. وميكن  بطريقة شمولية  قرارات  اتخاذ  القطاعات عىل 
املناطق  أنواع  البحرية عدد  املناطق  تقسيم  أن تحدد خريطة 

البحرية  ذات الصلة مبصايد األسامك، مبا يف ذلك املناطق 
مناطق  املوسمية وحامية  الصيد  إغالق  ومناطق  املحمية، 

البحري  املكاين  التخطيط  استخدام  ميكن  كام  البيولوجي.  التنوع 
ذات  مبناطق  بدءا  بحرية محمية،  منطقة  مناطق ضمن  لتعيني 

الصيد. حظر  مبناطق  وانتهاًء  متعددة  استخدامات 

 تفاعل أدوات اإلدارة على أساس املنطقة 
مع سبل كسب العيش واألمن الغذائي

السلوك  تنظيم  إىل  املنطقة  أساس  عىل  اإلدارة  تدابري  تهدف 
املحمية  للمناطق  الناجح  التخطيط  ويتطلّب  البرشي. 

والقيم  باآلراء  االعرتاف  أجل  من  تشاركية  نُهًجا  وتنفيذه 
يتم  التي  العملية  وتعترب  مًعا.  وإدماجها  للسكان  املختلفة 
إذا  ما  بشأن  أساسيًا  أمًرا  املكاين  اإلغالق  تحديد  خاللها  من 

تحقيق  عىل  قادرة  وبالتايل  واحرتامها،  قبولها  سيتم  كان 
)منظمة  أجلها  من  أنشئت  التي  املنافع  وتوفري  أهدافها 
 .)2016 وآخرون،   Charles 2011ب؛  والزراعة،  األغذية 
التخطيط  يدمج  وأن  واضحة  األهداف  تكون  أن  وينبغي 

البيئية  الرفاهية  يخص  ما  يف  نطاقًا  أوسع  أهدافا  برصاحة 
كسب  وسبل  الغذايئ  األمن  ذلك  يف  مبا  السواء،  عىل  والبرشية 
 Garcia 2016د؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة  املحلية  العيش 

املهم  2017(. ومن  Singleton وآخرون،  2016؛  وآخرون، 
املنطقة  أساس  عىل  اإلدارة  تدابري  تتعارض  أال  ضامن  أيًضا 

للمجموعات  العيش  كسب  وسبل  الثقافية  املامرسات  مع 
 Westlund( الغذايئ  أمنها  عىل  التأثري  تجنب  بغية  األصلية، 

.)2017 وآخرون، 

مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتوضح 
2015أ(  والزراعة،  األغذية  )منظمة  النطاق  صغرية  األسامك 

املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط 
األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة 

الحاجة  2012أ(  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الوطني  الغذايئ 
تسلط  ذلك،  إىل  وإضافة  العرفية.  الحيازة  حقوق  احرتام  إىل 
وفعالة  وحرة  نشطة  مشاركة  ضامن  إىل  الحاجة  عىل  الضوء 

فيهم  مبن  املصلحة،  أصحاب  لجميع  ومستنرية  وهاِدفة 
القرارات  جميع  يف  مًعا،  والنساء  والرجال  األصلية  الشعوب 
مصايد  فيها  تعمل  التي  واملناطق  السمكية  باملوارد  املتصلة 

ويف  املجاورة.  املناطق  عن  فضال  النطاق،  صغرية  األسامك 
اإلدارة  أدوات  توفر  أن  املبادئ، ميكن  احرتام هذه  تّم  حال 

البحرية  املوارد  عىل  اإلرشاف  لزيادة  آلية  املنطقة  أساس  عىل 
ذات  واألماكن  األسامك  لصيد  التقليدية  باملناطق  واالعرتاف 

املحليني  للسكان  الثقافية  واملامرسات  الثقافية  األهمية 
مناطق  تخصيص  يؤدي  أن  ميكن  كام  وحاميتها.  واألصليني 

بيولوجي  لتنوع  الحامية  من  قدر  أكرب  توفري  أجل  من  مائية 
الصيادين،  بني  النزاعات  من  الحد  إىل  محدد  موئل  و/أو 

سبيل  )عىل  األسامك  لصيد  الصغرية  للمناطق  حامية  وتوفري 
لصغار  الخالصة  الساحلية  املناطق  ترسيم  خالل  من  املثال، 

سبل  تعزيز  عىل  ذلك  يساعد  أن  وميكن  األسامك(  صيادي 
السمكية  املوارد  تنتعش  حيثام  املحلية  العيش  كسب 

ويف  املحمية  املنطقة  يف  الوقت،  مرور  مع  املصيد  ويتحسن 
2011ب(. والزراعة،  األغذية  )منظمة  مًعا  املحيطة  املياه 

وزيادة  املعارف  توليد  دعم  إطار  يف  املنظمة،  وتهدف 
األسامك  ومصايد  املناطق  أساس  عىل  اإلدارة  بنهج  الوعي 

إدماج  ضامن  إىل  الغذايئ،  واألمن  العيش  كسب  وسبل 
مصايد  إلدارة  نطاقّا  أوسع  أطر  داخل  املحمية  املناطق 

الُنهج  يخص  ما  يف  املامرسات  أفضل  واتباع  األسامك 
النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  يف  سيام  وال  التشاركية، 

2017ك(. والزراعة،  األغذية  )منظمة 

إدارة األنواع املهددة وحفظها
عىل  منه  بكثري  أقل  املحيطات  يف  األنواع  انقراض  أن  مع 

منظمة  تعمل   )2015 وآخرون،   McCauley ( األرض 
األسامك  مصايد  وهيئات  أعضائها  مع  والزراعة  األغذية 

املحدقة  للتهديدات  التصدي  عىل  والرشكاء  اإلقليمية 
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العذبة.  واملياه  البحرية  املياه  مجايل  يف  البيولوجي  بالتنوع 
التي  األسباب  من  مجموعة  بسبب  مهددة  األنواع  وأصبحت 

نشاط  وأثر  املستهدفة  األرصدة  صيد  يف  اإلفراط  تشمل 
املنظمة  وتساعد   . تجاريًا املستغلة  غري  األرصدة  عىل  الصيد 
من  كبري  حد  إىل  وذلك  الحاالت،  لهذه  التصدي  عىل  البلدان 

األسامك  ملصايد  واإلقليمية  الوطنية  اإلدارة  تعزيز  خالل 
مع  التفاعل  تجنب  أو  األرصدة  بناء  إلعادة  الحفظ  وتدابري 

الحوكمة،  مجاالت  األنشطة  هذه  وتغطي  األسامك.  صيد 
السوق،  وتدابري  األرصدة،  وتقييم  الصيد،  جهود  وإدارة 

الصلة. ذات  والثقافية  االجتامعية  القيم  عىل  والعمل 

إىل ضامن  الرامية  إطار جهودها  يف   ، املنظمة  وتتعاون 
األطراف  الدول  182 دولة من  املهددة، مع  األرصدة  استدامة 
الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  يف 

تهدف  األطراف  متعددة  معاهدة  وهي  باالنقراض،  املهددة 
الربية.  األنواع يف  بقاء  الدولية  التجارة  تهدد  أال  إىل ضامن 

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  وتضع 
تصدير  عىل  وملزمة  محددة  لوائح  باالنقراض  املهددة  الربية 

املائية  األنواع  ذلك  مبا يف  مرفقاتها،  املدرجة يف  األنواع  واسترياد 
تجارتها  مراقبة  عىل  لتساعد  العذبة(  املياه  ويف  )البحرية 
املرفقات  من  مرفق  األنواع ضمن  إدراج  وميكن  الدولية. 
متطلبات  بني  )ترتاوح  مصاحبة  أحكام  منها  لكل  الثالثة، 

للتهديد  اآلن  تتعرض  ال  التي  األنواع  إىل  بالنسبة  التصاريح، 
املهددة  األنواع  أكرث  إىل  بالنسبة  التجارة  وحظر  باالنقراض، 

أجل  من  بها  القيام  البلدان  عىل  يتعني  التي  باالنقراض( 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  التفاقية  االمتثال 

بأنواع  الدولية  التجارة  )اتفاقية  باالنقراض  املهددة  الربية 
.)2017 باالنقراض،  املهددة  الربية  والنباتات  الحيوانات 

األنواع  من  نسبيًا  قليل  عدد  أُدرج   ،1994 عام  وحتى 
بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  مرفقات  يف  املائية 

من  )أقل  باالنقراض  املهددة  الربية  والنباتات  الحيوانات 
مقارنة  املثال،  سبيل  عىل  األسامك،  أنواع  من  نوًعا   150

والزواحف  والطيور  الثدييات  من  نوع   3  000 من  بأكرث 
األخرية،  اآلونة  ويف  النباتية(.  األنواع  من   30  000 من  وأكرث 

عىل  تجارية  ضوابط  لوضع  أكرب  ا  استعداًد األطراف  أبدت 
جديدة  قوائم  أضيفت   ،2013 عام  ومنذ  البحرية؛  األنواع 

خالل  من  بتجارتها  يؤذن  قد  التي  )األنواع  الثاين  املرفق  إىل 
ترض  لن  بأنها  املعنية  السلطات  اقتنعت  إذا  التصاريح 

سمك  أنواع  من  نوًعا   20 تشمل  الربية(  يف  األنواع  ببقاء 
من  واحد  ونوع  الشفنني،  وأنواع  تجاريًا  املستغل  القرش 

الالفقريات. من  واحد  ونوع  الزينة  أسامك 

دعم البلدان يف تنفيذ اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات 
والنباتات الربية املهددة باالنقراض وعمليات تعديل قائمة األنواع

التجارة  واتفاقية  والزراعة  األغذية  تعرتف كل من منظمة 
باالنقراض  املهددة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية 

رؤاهام  املائية كجزء من  للموارد  املستدام  باالستخدام 
التفاهم املوقعة يف عام 2006،  االسرتاتيجية. ويف إطار مذكرة 

األنواع  املشورة بشأن وضع قوائم  تقديم  املنظمتان عىل  عملت 
بالفعل يف مرفقات  املدرجة  األنواع  إدارة  تنفيذ  املائية وتعزيز 

الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية 
وكالة  بصفتها  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  باالنقراض.  املهددة 
األمم املتحدة املسؤولة عن مصايد األسامك، مكلفة يف إطار 

الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  نص 
بتقديم مشورة متخصصة  )املادة –215ب(  باالنقراض  املهددة 

تجاريًا تستويف معايري  املستغلة  املائية  األنواع  إذا كانت  ما  بشأن 
اإلدراج يف قامئة االتفاقية.

تشكيل مجموعة عمل  األسامك عىل  لجنة مصايد  ووافقت 
الدويل  واالتحاد  والزراعة  األغذية  تقنية مشرتكة بني منظمة 

املصلحة  أصحاب  جميع  بني  التعاون  لتشجيع  الطبيعة  لحامية 
املستخدمة  املعايري  ملختلف  أفضل  فهم  لتعزيز  الرئيسيني 

)أي معايري  بينها  والتكامل  أنها مهددة،  األنواع عىل  لتعريف 
الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية 
لحامية  الدويل  لالتحاد  الحمراء  والقامئة  باالنقراض  املهددة 

، من  املنظمة  وتقوم  الحمراء(.  القامئة  الطبيعة ومعايري مؤرش 
بتعديل  املقرتحات  بتقييم  املعني  االستشاري  الخرباء  فريق  خالل 
املرفقني األول والثاين من االتفاقية، بجمع خرباء يف إدارة مصايد 

األسامك واألنواع املائية والتجارة لتحديد ما إذا كانت األنواع 
القامئة تستويف معايري محددة تربر  املقرتحة من أجل تعديل 
الهيئة املشورة بشأن  إجراء تغيري يف حالتها. كام تقدم هذه 

الفعالية  باألنواع من حيث  يتعلق  اقرتاح  لكل  املوضوعية  األسس 
الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  يف  إلدراجها  املحتملة 

حفظها. بغية  باالنقراض  املهددة  الربية  والنباتات 

الوعي بشأن  زيادة  البلدان عىل  املنظمة حاليًا مع  وتعمل 
األنواع التي اقرتحت إلجراء تعديالت يف قوامئها خالل املؤمتر 
الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  لألطراف يف  املقبل 

كولومبو،  الذي سيعقد يف  باالنقراض  املهددة  الربية  والنباتات 
رسي النكا يف مايو/أيار 2019 )لالطالع عىل أمثلة عن تلك 

2017ل(. كام طلبت  انظر منظمة األغذية والزراعة،  األنواع، 
الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  أمانة  إىل  املنظمة 
كان ذلك  التدخل حيثام  باالنقراض  املهددة  الربية  والنباتات 

املدرجة  املائية  األنواع  النظر يف  ممكًنا لضامن أن تسدي عملية 
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اجلزء الثاين العمل الفعلي يف مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة

املصوتني.  التعديالت مشورة منصفة ومدروسة ألطرافها  قامئة  يف 
اتفاقية  وهذا الجهد مهم ألن العديد من ممثيل األطراف يف 

املهددة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة 
األسامك  مصايد  مستوفاة عن  معلومات  لديهم  ليست  باالنقراض 

أو خربة يف علم األحياء املائية أو معرفة بأطر الحوكمة املنشأة 
العذبة. البحرية واملياه  املوارد  واملوجودة إلدارة وحفظ 

الالزمة  القدرات والعمليات واألدوات  تنمية  الحاجة إىل  وتزداد 
الدولية  التجارة  اتفاقية  متطلبات  تنفيذ  عىل  األعضاء  ملساعدة 

الصلة  ذات  لالنقراض  املعرضة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 
التي ترغب يف  النامية  البلدان  بالنسبة إىل  باألسامك، وال سيام 

اتفاقية  بأحكام  الوفاء  استمرار تجارة األسامك حيث ميكن  ضامن 
املهددة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة 

الرشكاء، مبا يف  تعاونية مع  بطريقة  املنظمة  باالنقراض. وتعمل 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  أمانة  ذلك 
لتنفيذ  القدرات  تطوير  ودعم  لتعزيز  لالنقراض،  املعرضة  الربية 

الدولية  التجارة  اتفاقية  التي تدعم أحكام  إدارة مصايد األسامك 
)لضامن  لالنقراض  املعرضة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع 

املثال من خالل: التجارة واستدامتها(، عىل سبيل  رشعية 
دعم القرارات وتخطيط الربامج املشرتكة أو إدارة األنواع يف ��

مرفقات اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات 
الربية املعرضة لالنقراض، مبا يف ذلك وضع خطط عمل وطنية 

لتوجيه اإلدارة الوطنية ملصايد األسامك )مثل أسامك القرش 
والراي وسمك اللربوس املحّدب الرأس )سمك نابليون((؛

بالنسبة �� األسامك  مصايد  اإلجابات عىل صعيد  وتبليغ  تقييم 
إىل قوائم األنواع املهددة، عىل سبيل املثال من خالل بوابة 

الوطنية  الردود  من  واسعة  مجموعة  لتوثيق  إلكرتونية 
يتعلق  ما  بإدارة مصايد األسامك يف  الخاصة  واإلقليمية 

التي وضعت  التدابري  بيانات  )قاعدة  الغرضوفية  باألسامك 
القرش والراي( )منظمة األغذية  إدارة وحفظ أسامك  لتوثيق 

والزراعة، 2017م(. 

التطلع حنو املستقبل

سوف تواصل منظمة األغذية والزراعة دعم أعضائها واألطراف 
يف اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية 

املعرضة لالنقراض من خالل عملية إدراج األنواع يف القامئة عن 
طريق تقديم معلومات علمية، جنبًا إىل جنب مع الهيئات األخرى 

ذات املسؤولية أو الخربة املتعلقة باألنواع التي اقرتحت ليك 
تكون موضوع دراسة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 
والنباتات الربية املعرضة لالنقراض. كام تواصل املنظمة تعاونها 

مع أمانة اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات 
الربية املعرضة لالنقراض واألطراف يف االتفاقية لتحسني فهم 

التطبيق العميل لقوائم اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات 
والنباتات الربية املعرضة لالنقراض )منظمة األغذية والزراعة، 

2016ه(. ويساعد فهم النجاحات والتحديات يف تطبيق أحكام 
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املعرضة 

لالنقراض وآثار ذلك منظمة األغذية والزراعة عىل إعالم واطالع 
البلدان عىل أفضل املامرسات وتوجيه االستثامر يف اإلدارة والحفظ 

حيثام تكون هناك حاجة ماسة إليه، مع الهدف العام املتعلق 
االتفاقية. تنفيذ  بتحسني 

البلدان لإلبالغ عن األنواع  كام تواصل املنظمة تعزيز قدرات 
ولتحديد  التجاري،  والقطاع  األسامك  نشاط مصايد  الناتجة عن 

املدرجة  األنواع  إىل  بالنسبة  املتداولة ونطاقها،  السلع  وفرة 
الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  الثاين من  املرفق  يف 
املثال، لسد  لالنقراض – عىل سبيل  املعرضة  الربية  والنباتات 

التجارة  أو أهمية  العاملية مبستوى  املعرفة  بها يف  املعرتف  الثغرة 
يف سلع أسامك القرش والراي من غري الزعانف والتي تشمل 

آفاق  تزال  والغضاريف. وال  والزيوت  والجلود  املستهلكة  اللحوم 
التجارة  واتفاقية  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  التعاوين  العمل 
لالنقراض  املعرضة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية 

األورويب واليابان  االتحاد  تتحسن بفضل متويل جديد من 
لقطاعي  التعاونية  الفرص  لدعم  األمريكية  املتحدة  والواليات 
مًعا من أجل ضامن محيطات  للعمل  والبيئة  األسامك  مصايد 

املستقبل. ويف  اآلن  ومنتجة،  مستدامة 

املوارد الوراثية املائية
الورايث بني مختلف  التنوع  املائية –  الوراثية  املوارد  ميثل تنوع 

لربامج  ونتيجة  )الطبيعية  األفراد  وحتى  واملجموعات  األنواع 
الحاالت  قيّاًم وغري مستكشف يف كثري من  احتياطيًا  الرتبية( – 
والتجارة  املستدام  اإلنتاج  تدعم  التي  األساسية"  "اللُبنات  من 
يف األسامك والالفقاريات والنباتات يف كل من مصايد األسامك 

املائية. األحياء  وتربية  الطبيعية 

وبفضل أدوات التقييم الحديثة، أصبح من األسهل وصف املوارد 
الوراثية املائية من أجل إدارتها وحفظها ولتحسني إسهامها يف 

األمن الغذايئ والتغذية وسبل كسب العيش. وبالنسبة إىل مصايد 
األسامك الطبيعية وتربية األحياء املائية، تم إثبات قيمة املوارد 
الوراثية املائية يف زيادة اإلنتاج والقدرة عىل الصمود والكفاءة 

والربحية. وأصبحت اإلمكانيات غري املستغلة من املوارد الوراثية 
املائية يف العامل من أجل اإلمدادات الغذائية يف املستقبل واضحة 
بطريقة متزايدة مع اكتساب فهم أفضل للتنوع الورايث لألرصدة 
الربية والقدرة عىل التكاثر من أجل الصفات الشخصية املرغوبة 

يف أنواع تربية األحياء املائية. وقامت املنظمة ، من أجل املساعدة 
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

يف تطوير املوارد الوراثية املائية وإدارتها وحفظها واستخدامها 
املسؤول يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، بدعم سياسات 

علمية من خالل تقديم املشورة التقنية والعلمية املتخصصة 
إلعالم صانعي القرار والجمهور العام بشأن مسائل متصلة باملوارد 

الوراثية املائية )مثال تسجيل املعلومات القامئة بشأن املوارد 
الوراثية املائية وتبادلها، وإمكانية الحصول عىل املوارد الوراثية 

املائية، واملبادرات الرامية إىل حامية السالالت الوراثية املعروفة(. 
ويكمن التحدي يف الحفاظ عىل قاعدة وراثية واسعة للمستقبل، 

بدال من الرتكيز فقط عىل تحسني عدد محدود من السالالت 
السمكية املستوفية ملقومات البقاء من الناحية التجارية.

من  وتجارتها  الوراثية  املوارد  املتزايد الستخدام  النطاق  ويتطلب 
الخاص  والقطاع  الحكومية  املوارد  ومديري  السياسات  واضعي 
جديدة  نُهج  تنفيذ  الريفية  واملجتمعات  املائية  األحياء  لرتبية 

والتكنولوجيات  املوارد  لهذه  املسؤول  واالستخدام  لإلدارة 
الورايث(.  والتوصيف  والتهجني  االنتقائية  الرتبية  )مثل  الوراثية 

استخدام  املعلومات عن  تكون  أن  الغاية، يجب  لهذه  وتحقيًقا 
موحدة  معلومات  تتوفر  وأن  للتتبع  قابلة  واملوارد  التكنولوجيات 

القياسية.  الرصد مقابل املؤرشات  عن فعالية اإلدارة من خالل 
املستزرعة  وأقاربها  الطبيعية  املائية  لألنواع  الحاسم  الدور  ورغم 

العيش  العاملي وسبل كسب  الغذايئ  يف املساهمة يف األمن 
املستدامة، فإن هذه املعلومات ال تزال مصنفة نوًعا ما وغري 

بالبيانات  كاملة عموًما، مع وجود ثغرات معرتف بها يف اإلبالغ 
الدويل.  القطري، ومن ثم إىل املنظمة عىل الصعيد  عىل املستوى 

وعالوة عىل ذلك، ال يزال توصيف التنوع الورايث املايئ عند 
مستوى أدىن من مستوى األنواع مقترًصا حاليًا عىل عدد قليل 
التحدي،  لهذا  التصدي  األنواع والبلدان. ومن أجل  نسبيًا من 

ومتفق  مناسبة  لوضع مؤرشات  أعضائها  مع  حاليًا  املنظمة  تعمل 
املائية. الوراثية  املوارد  تنوع  بشأن  عليها عموًما 

اإلبالغ عن حالة املوارد الوراثية املائية العاملية

واالتجاهات  الحالة  عن  املحسنة  املعلومات  أهمية  تتزايد 
والدوافع التي تؤثر عىل املوارد الوراثية املائية يف تعزيز اإلدارة 

األسامك  ومصايد  املستدامة  املائية  األحياء  لرتبية  السليمة 
الوقت نفسه،  الغذايئ والتغذية. ويف  وتحسني فرص دعم األمن 

لديها أطر سياسات وترشيعات محدودة  البلدان  العديد من  فإن 
تفتقر حاليًا إىل  املائية وحفظها، وهي  الوراثية  املوارد  إلدارة 
التنوع  القدرات و/ أو املوارد الالزمة لجمع املعلومات عن 

الورايث املايئ واإلبالغ عنها. ومن أجل تحسني جمع املعلومات 
املوارد  تكليف هيئة  وتبادلها، جرى  املائية  الوراثية  املوارد  عن 
حالة  تقرير  بإعداد  للمنظمة  التابعة  والزراعة  لألغذية  الوراثية 

العامل. وسيقدم  املائية لألغذية والزراعة يف  الوراثية  املوارد 

الفنية  العمل  مجموعة  قبل  من  استعراضه  بعد  الجديد،  التقرير 
لألغذية  املائية  الوراثية  باملوارد  املعنية   الدولية  الحكومية 

للجنة  والثالثني  الثالثة  الدورة  عليه خالل  للموافقة  والزراعة، 
مصايد األسامك يف يوليو/متوز 2018.

ويستند التقرير بشكل أسايس إىل التقارير القطرية املقدمة ملنظمة 
األغذية والزراعة من قبل أعضائها التي أدمجت يف قاعدة بيانات 
من أجل التحديث والتحليل الدوريني )مقرتح كل عرش سنوات(. 
 وحتى تاريخ نوفمرب/ترشين الثاين 2017، تم تلقي ما يقرب من 
100 تقرير قطري، ميكن من خاللها استخالص املالحظات التالية:

أبلغ عدد من البلدان عن املزيد من األنواع وأصناف األنواع ��
أكرث من ذي قبل؛

املستزرعة هامة جًدا يف �� املائية  لألنواع  الطبيعية  األقارب 
الطبيعية؛ األسامك  املائية ويف مصايد  األحياء  تربية  مجال 

يتم �� التي  الطبيعية  األقارب  من  الكثري  أعداد  تراجعت 
األخرية؛ السنوات  خالل  صيدها 

فقدان �� إىل  الطبيعية  األقارب  لرتاجع  الرئييس  السبب  يُعزى 
وتدهورها؛ املوائل 

املوارد �� استخدام  بشأن  الوطنية  السياسات  تقيّد  ما  غالبًا 
املوارد؛ الحصول عىل هذه  املائية  الوراثية 

تربية �� قطاع  يف  املائية  األنواع  من  عديدة  تُستخدم سالالت 
عاملية  آلية  أو  قاعدة  أية  توجد  ال  لكن  املائية،  األحياء 

رصده؛ أو  استخدامها  لتوثيق  حاليًا  عليها  متفق 
مع أن الرتبية االنتقائية هي الشكل األكرث شيوًعا للتحسني ��

الورايث، غري أن معظم مرافق تربية األحياء املائية تستزرع 
األصناف الطبيعية، أي األنواع غري املدجنة أو غري املحّسنة وراثيًا؛

يف �� قصوى  بأهمية  األصلية  غري  األنواع  استخدام  يتّسم 
املائية. األحياء  تربية  قطاع 

عن  التقرير  أساسية  مواضيعية  دراسات  وتستكمل خمس 
والزراعة )وهي متاحة  املائية لألغذية  الوراثية  املوارد  حالة 

www.fao.org/aquatic-genetic-resources/ العنوان  عىل 
معلومات  وتوفر   ،)background/sow/background-studies

املنظمة سابًقا: إىل  تبلغ  مل 
إدراج مفهوم التنوع الورايث واملؤرشات يف اإلحصاءات ورصد ��

الطبيعية؛ وأقاربها  املستزرعة  املائية  األنواع 
تربية �� يف  الجينوم  عىل  القامئة  البيولوجية  التكنولوجيات 

املائية؛ األحياء 
املستزرعة؛�� البحرية  لألعشاب  الوراثية  املوارد 
املستزرعة؛�� الكبرية  العذبة  املياه  نباتات 
االستخدام �� ذات  الدقيقة  الحيّة  للكائنات  الوراثية  املوارد 

املائية. األحياء  تربية  واملحتمل يف  الحايل 
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العاملية، تجدر  املائية  الوراثية  ويف سياق اإلبالغ عن املوارد 
برتبية  املختصة  الفرعية  للجنة  التاسعة  الدورة  أن  إىل  اإلشارة 
ُعقدت يف  التي  األسامك،  للجنة مصايد  التابعة  املائية  األحياء 

أكتوبر/ترشين األول 2017، أقرّت بوجود عدد من القضايا 
تتعني دراستها يف املستقبل، مبا يف ذلك نقص القدرة يف 

املستخدمة يف  والسالالت  املستزرعة  لألنواع  الورايث  التوصيف 
للتحسني  الالزم  األمد  الطويل  واالستثامر  املائية،  األحياء  تربية 

الُنهج  بشأن  توجيهية شاملة  إىل خطوط  والحاجة  الورايث 
اللجنة  وأكدت  الورايث.  التحسني  خيارات  من  املتعلقة مبجموعة 

مصايد  للجنة  التابعة  املائية  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية 
العالية  والجينات  البذور  برامج تحسني  أهمية  األسامك عىل 

بالرتبية  بالتحديد  واستشهدت  املائية،  األحياء  تربية  يف  الجودة 
اإلنتاج وتحسني  كفاءة  لزيادة  فعالة  االنتقائية، وال سيام كوسيلة 

n املائية.  الحيوانات  صحة 

إعادة النظر يف مصايد 
األسماك الداخلية 

العاملية: مساهمتها يف 
حتقيق أهداف التنمية 

املستدامة
إّن 11.6 مليون طن من األسامك الغذائية التي صيدت من 

مصايد األسامك الداخلية و51.4 مليون طن من تربية األحياء 
املائية الداخلية، تدل عىل أن النظم اإليكولوجية للمياه العذبة 

هي مصادر هامة لألسامك الغذائية ومتثل حوايل 40 يف املائة 
من جميع األسامك املخصصة لالستهالك البرشي خالل السنوات 
األخرية. ونظرًا إىل وجود قصور يف أغلب األحيان يف اإلبالغ عن 
إنتاج املصايد الطبيعية الداخلية، فإن أهميته كمصدر للغذاء 
النامية  البلدان  العديد من  العيش يف  والدخل وسبل كسب 

واملناطق التي تعاين من انعدام األمن الغذايئ قد تكون أكرب 
العاملي من  إليه تلك األرقام. ويأيت معظم اإلنتاج  مام تشري 

وأفريقيا  آسيا  النامية يف  البلدان  الداخلية من  األسامك  مصايد 
املنخفض  الدخل  الغذايئ ذات  العجز  بلدان  )الشكل 34(. وتوفر 

الداخلية  الطبيعية  العاملي لألسامك  اإلنتاج  املائة من  43 يف 
)انظر اإلطار 11 يف "األسامك من أجل األمن الغذايئ والتغذية 

البرشية" الصفحة 118(. ويف الواقع، فإن 15 بلًدا من أصل 
الداخلية  إنتاج األسامك  للفرد من  لديها أعىل نصيب  21 بلًدا 
الدخل املنخفض. وميكن  الغذايئ ذات  العجز  هي من بلدان 

الداخلية يف مناطق محددة من  الطبيعية  املصايد  أثر  أن يرتكز 
بلد ما. ويف الربازيل، عىل سبيل املثال، فإن متوسط االستهالك 
الداخلية  الطبيعية  املصايد  )من  العذبة  املياه  الوطني ألسامك 
نسبيًا، حيث  العذبة( منخفض  املياه  املائية يف  األحياء  وتربية 

2013 )منظمة  للفرد سنويًا يف عام  3.95 كيلوغراما  بلغ 
الفيضية يف منطقة  السهول  2017ن(؛ لكن يف  األغذية والزراعة، 

الداخلية  استهالك األسامك  الفرد من  يبلغ نصيب  األمازون، 
يقرب من  ما  النهرية  املجتمعات  قبل   املصيدة من 

150 كيلوغراًما للفرد يف السنة )Oliveira وآخرون، 2010(.

الداخلية يف  أغفلت مساهمة مصايد األسامك  ما  وكثريًا 
املستدامة  التنمية  خطة  ويف  بالسياسات  املتعلقة  املناقشات 

أساًسا بسبب  2016و(، وذلك  والزراعة،  األغذية  العاملية )منظمة 
األسامك  الحقيقية ملصايد  املساهمة  بشأن  الوعي  إىل  االفتقار 

ذلك،  إىل  وإضافة  تدعمها.  التي  اإليكولوجية  والنظم  الداخلية 
بالغالت  ترتبط عموًما  متناثرة وال  الداخلية  األسامك  فإن مصايد 
البلدان  العديد من  الخاضعة للرضيبة. ويف  اإليرادات  أو  املكثفة 
املنخفض،  الدخل  الغذايئ ذات  العجز  بلدان  النامية وخاصة يف 
والنظم  عليها  يعتمدون  ومن  الداخلية،  األسامك  مصايد  تعترب 

غري  التنمية  آلثار  بشدة  معرضة  تدعمها،  التي  اإليكولوجية 
املوائل  وفقدان  والتلوث  السيئة  العمل  الرشيدة ومامرسات 

وتغري املناخ. وعالوة عىل ذلك، يف الوقت الحايل، فإن معظم 
الداخلية تدار بطريقة سيئة أو ال تدار عىل  مصايد األسامك 
العذبة من قبل  املياه  التنافس عىل  اإلطالق. وعادة ما يقلل 

الزراعة والطاقة، من كمية  املثال،  قطاعات أكرث قوة، عىل سبيل 
وتكون  الداخلية.  األسامك  إىل مصايد  بالنسبة  املياه وجودتها 

املناطق. الصيد كبرية يف بعض  الخسائر يف مرحلة ما بعد 

وكام جرى التأكيد عىل ذلك يف "إعالن روما: الخطوات العرش 
األغذية  )منظمة  الداخلية"  األسامك  الرشيد يف مصايد  للصيد 

أساسيًا  الداخلية عنرًصا  تعترب مصايد األسامك  2016و(،  والزراعة، 
املتحدة  األمم  اعتمدتها  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  يف حزمة 

يف عام 2015 من أجل إنهاء الفقر وحامية الكوكب وضامن 
اإليكولوجي  النظام  الرخاء. ومن شأن استخدام مزيج من نهج 

)Beard وآخرون، 2011( والنهج القائم عىل حقوق اإلنسان 
تطبيق  وإدارتها، من خالل  الداخلية  األسامك  لتطوير مصايد 
األسامك صغرية  مصايد  استدامة  لضامن  التوجيهية  الخطوط 

"مصايد  )انظر  2015أ(  والزراعة،  األغذية  )منظمة  النطاق 
3( أن  األسامك صغرية النطاق وتربية األحياء املائية" يف الجزء 

بالتنوع  املتعلقة  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  عىل  يساعد 
وتحسني  الفقر  وطأة  من  والتخفيف  اإلنسان  البيولوجي وصحة 

املناخ. وتغري  التغذية 
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الشكل 34 
إنتاج األسماك الداخلية لكل فرد من السكان سنوًيا، 2015

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2017ن

 مصايد األسماك الداخلية 
وأهداف التنمية املستدامة

اهلدف 1: القضاء على الفقر
أشارت تقديرات البنك الدويل )2012( إىل أنه يف عام 2009، 

وفرت مصايد األسامك الداخلية وسالسل قيمتها )أي القطاعات 
األولية والثانوية( الدخل وفرص العمل ألكرث من 60 مليون شخص 

عرب أنحاء العامل. والصيادون الداخليون الذين يعتمدون عىل 
صيد األسامك من أجل كسب عيشهم هم من أفقر سكان الريف 
وأشّدهم ضعًفا. وتساهم مصايد األسامك هذه يف الحد من الفقر 
وبناء القدرة عىل الصمود من خالل توفري األغذية والدخل وفرص 

العمل. وتكتيس سبل كسب العيش ذات الصلة مبصايد األسامك 

أهمية خاصة يف املناطق الريفية والنائية التي تفتقر إىل فرص 
العمل البديلة. وتعزز مصايد األسامك القدرة عىل الصمود من 
خالل العمل كشبكة أمان خالل األوقات العجاف وعند وقوع 
الكوارث، عندما ال تعمل قطاعات إنتاج األغذية األخرى )مثل 

الزراعة(. وتحصل األرس املعيشية التي تقوم بالصيد يف املياه 
الداخلية يف كمبوديا عىل أكرث من 50 يف املائة من دخلها من 
الصيد؛ ويف التيار الرئييس لنهر ميكونغ 20 يف املائة من دخل 

األرس يأيت من الصيد؛ ويف بعض أجزاء حوض زامبيزي، توفر 
األسامك لألرس املعيشية نسبة من الدخل أكرب من املاشية؛ ويف 
نهر األمازون الربازييل، تحصل األرس املعيشية عىل 30 يف املائة 

من دخلها من الصيد )منظمة األغذية والزراعة، 2010أ(. وميكن 
أن تكون مصايد األسامك صغرية النطاق يف األرايض الجافة يف 
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مالحظة: مل حتدد بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان. 
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أفريقيا جنوب الصحراء الكربى أكرث إنتاجية ومرونة. وقد يكون 
نشاط مصايد األسامك موسميًا أو دوريًا، ولكن من خالل االستثامر 

املناسب ميكن أن تولد زيادة يف الدخل لكل من الصيادين 
ومجهزي األغذية )Kolding وآخرون، 2016(.

تحديًا  الداخلية  األسامك  ملصايد  العاملية  القيمة  تحديد  ويظل 
القيمة  بيانات عن  األغذية والزراعة ال تجمع  صعبًا، ألن منظمة 
بقيمة  عامة  ويُستهان  أعضائها.  من  الطبيعية  األسامك  مصايد  يف 

األغذية  )منظمة  الداخلية  األسامك  ملصايد  العاملي  اإلنتاج 
 والزراعة، 1999ب، 2003أ؛ Welcomme، 2011(. وقام  

Thorpe وZepeda وFunge-Smith )2018( بتقديم تقدیر 
الزعنفیة  لألسامك  اإلجاميل  االستخدام  لقیمة  متحفظ  أويل 

ملیار   26 بلغ  عنها حيث  املبلغ  العاملي  الصعيد  الداخلیة عىل 
دوالر أمرييك لعام 2015. وارتفع هذا الرقم ليبلغ أكرث من 

43 مليار دوالر أمرييك إذا ما أدرج اإلنتاج الخفي وغري املبلغ 
التقديرات  العذبة والقرشيات. وأشارت  املياه  عنه من رخويات 

العاملي غري السوقي ملصايد األسامك  إىل أن قيمة االستخدام 
65 مليار دوالر أمرييك إىل  الداخلية تراوحت من  الرتفيهية 

79 مليار دوالر أمرييك )اإلطار 9(.

اهلدف 2: القضاء على اجلوع
األمن  لجميع دعائم  فوائد  الداخلية  األسامك  توفر مصايد 

والنباتات  والرخويات  والقرشيات  األسامك  األربع. وتوفر  الغذايئ 
املوجودة يف األرايض الرطبة واألنهار والبحريات وخزانات املياه 

وحقول األرّز مصدًرا مستداًما لألغذية يحتوي عىل وفرة من 

املصيد  ويعادل  تستغلها.  التي  السكانية  للفئات  املغذيات 
والزراعة،  األغذية  11.6 مليون طن )منظمة  البالغ  العاملي 

األغذية  من  الحيوانية  الربوتينات  احتياجات  2017ن( مجموع 
لفائدة 158 مليون نسمة، أو 2 يف املائة من سكان العامل. 

كانت  الدميقراطية،  الكونغو  مناطق جمهورية  من  منطقة  ويف 
األسامك تستهلك يف املتوسط أكرث من خمس مرات يف األسبوع، 
املائة من األرس املعيشية تستهلك األسامك يوميًا  31 يف  وكانت 

.)2014 املستوى،  الرفيع  الخرباء  )فريق 

ما  غالبًا  الذين  للناس،  الداخلية  السمكية  املوارد  وتتوافر 
يكونون من الفقراء الذين ال ميلكون األرايض، يف املناطق 

والنامية.  الريفية  واملناطق  للجميع  املفتوحة  واملناطق  النائية 
الصيد غري مكلفة وغالبًا ال تتطلب إال قدًرا قليال من  ومعدات 

94 يف املائة  تتطلبها عىل اإلطالق. ويستهلك حوايل  أو ال  امليكنة 
 Mills( النطاق داخل بلد املنشأ الداخيل الصغري  من اإلنتاج 

ما  املنتجات غري مكلفة، وغالبًا  وآخرون، 2011(. وتكون 
التخمري،  مثل  التقليدية  بالطرق  وتجّهز  املنتجة  األرس  تستهلكها 

العظام واألعضاء، مع  واستخدام األسامك بأكملها، مبا يف ذلك 
النفايات أو عدم وجودها )البنك الدويل، 2012(. القليل من 

الداخلية عىل  ومن حيث استخدام األغذية، فإن فوائد األسامك 
النظام الغذايئ البرشي راسخة )Roos، 2016( )انظر الجزء 

عن "األسامك من أجل األمن الغذايئ والتغذية البرشية"(. ويف 
الريفية يف كمبوديا، اتضح  النساء يف املناطق  إطار دراسة عن 

املائية األخرى قد ساهمت يف  الداخلية والحيوانات  أّن األسامك 

بأنهم  الصيد  هواة  )2012ب(  والزراعة  األغذية  منظمة  تعّرف 
جزء  لتوفري  األسماك  صيد  على  يعتمدون  ال  الذين  الصيادون 
فيها  يكون  اليت  البلدان  ويف  دخلهم.  أو  غذائهم  من  ضروري 

البلدان  يف  األول  املقام  )يف  شائعة  هواية  الرتفيهي  الصيد 
كذلك(،  النامية  البلدان  يف  متزايد  بشكل  ولكن  النمو  املتقدمة 

من  املائة  يف   6.7 املتوسط  يف  تبلغ  املشاركة  نسبة  أن  يقدر 
قد  البلدان،  بعض  ويف  الوطنية.  السكانية  اجملموعة  نسبة 

األحيان  بعض  يف  األسرة  أفراد  قبل  من  األسماك  لصيد  يكون 
الغذائية  األسماك  عن  فضال  الرتفيه  توفري  يف  مزدوج  دور 

)الذي  الرتفيهي  املصيد  بشأن  اإلبالغ  يزال  وال  لألسرة. 

نادرا،   )1995 عام  منذ  والزراعة  األغذية  منظمة  به  طالبت 
كسب  وسبل  لألسرة  الغذاء  توفري  يف  يسهم  عندما  حىت 
رئيسًيا للصيد  الغذاء ليس هدًفا  تأمني  أن  ورغم  العيش. 

املتبقي  املصيد  فإن  الكفاف(،  صيد  عكس  )على  الرتفيهي 
من  أكثر  يكون  قد  الرتفيهية  الداخلية  األسماك  مصايد  من 
األسماك  مصايد  من  العاملي  املصيد  جمموع  من  املائة  4 يف 

مصايد  إسهام  إىل  وباإلضافة  عنها.  املعلن  الداخلية 
فقد  العامة،  والرفاهية  االقتصاد  يف  الرتفيهية  األسماك 

اإليكولوجية  النظم  وحفظ  املوائل  لتحسني  حمرًكا  تكون 
.)2010 ،Cookeو Arlinghausو Cowx (

اإلطار 9 
مساهمة الصيد الرتفيهي يف املياه الداخلية
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املتوسط بنسبة 37 و51 و39 و33 يف املائة من مجموع املتناول 
)فريق  التوايل  والحديد، عىل  والزنك  والكالسيوم  الربوتينات  من 

.)2014 املستوى،  الرفيع  الخرباء 

اهلدف 3: الصحة اجليدة والرفاه
والرفاه فقط من  الصحة  الداخلية يف  األسامك  تساهم مصايد  ال 
ولكن  أعاله(،  )انظر  العيش  وسبل كسب  التغذية  تحسني  خالل 
واستخدمت  األمراض.  ناقالت  عىل  البيولوجية  السيطرة  يف  أيًضا 

العديد  يف  البلطي  وسمك  والشبوط  الجامبوزيا  أسامك 
والزيكا  املالريا  مثل  األمراض  ناقالت  ملكافحة  املناطق  من 
للطفيليات.  املضيفة  األنواع  افرتاس  خالل  من   والبلهارسيا 
مبياه  الناس  ماليني  فيكتوريا  بحرية  تزود  أفريقيا،  ويف رشق 
املحيطة  الرطبة  األرايض  وتعمل  البحرية،  الرشب يف حوض 

وتحسني  النفايات  ملعالجة  طبيعية  بيولوجية  كمصاٍف  بالبحرية 
استبدال  واألسامك. ومن شأن  لإلنسان  املتاحة  املياه  جودة 

يعادل  ما  تكلف  أن  اإليكولوجي هذه  النظام  خدمات 
األرايض  تلك  املحاصيل من  إنتاج  قيمة   35 يف املائة من 

.)2011 ،Perringsو Simonit( الرطبة

اهلدف 5: املساواة بني اجلنسني
ميكن ملصايد األسامك الداخلية أن تساهم يف متكني املرأة ويف 

البنك الدويل )2012( إىل  تحقيق املساواة بني الجنسني. وأشار 
أن نحو 35 مليون شخص من مجموع الـ 60 مليون شخص 

العامل وسالسل  الداخلية يف  الذين يعملون يف مصايد األسامك 
النساء. ورغم ذلك، مل يعرتف  قيمتها – نصفهم تقريبًا – من 
بدورها إىل حد كبري )فريق الخرباء الرفيع املستوى، 2014(. 
املثال،  الصيد، عىل سبيل  املرأة بقوة بقطاع ما بعد  وترتبط 

فإن  ذلك،  ومع  والتسويق؛  والتوزيع  واملبيعات  التجهيز  قطاع 
واالستقاللية  الدخل  عىل  ويحصلن  بالصيد.  أيًضا  يقمن  النساء 

الذي  والنفوذ من خالل هذه األنشطة. وغالبًا ما يكون للدخل 
تكسبه املرأة أثر أقوى وأكرث فائدة عىل دخل األرس املعيشية 

)Porter، 2012(. ويف 61 بلًدا تقدم بيانات مصنفة إىل منظمة 
النساء يشكلن  بكون  اعرتاف  والزراعة، وحيث هناك  األغذية 

العامالت  النساء  جزًءا من مجموعة صيادي األسامك، فإن نسبة 
يف الصيد هي امرأة واحدة لكل 7.3 صياد من صيادي األسامك 

)Simmance وFunge-Smith وGee، 2018(. وكثريًا ما تشارك 
مكان  من  قريبة  املائية  الكتلة  تكون  عندما  الصيد  يف  املرأة 
شاملة،  معلومات  وجود  عدم  ورغم  املعيشية.  األرسة  إقامة 
مغذية  صغرية  أسامك  هي  النساء  مصيد  من  الكثري  أن  يبدو 

تستهلكها  التي  املائية  الحيوانات  من  ذلك  وغري  للغاية 
املعيشية. أرسهّن 

اهلدف 6: املياه النظيفة والصرف الصحي
نوعية  عىل  مؤرشات  الصحية  الداخلية  اإليكولوجية  الُنظم  تعترب 

اإلنتاجية  السمكية  املوارد  فوائد من حيث  الجيدة، مع  املياه 
من  قليلة  نسبة  وتتطلب  البلدية  توفرها  التي  الرشب  ومياه 

الداخلية  إدارة مصايد األسامك  الحاجة إىل  املعالجة. وقد كانت 
الوطنية  البحريات واألنهار  إنشاء سلطات أحواض  محركًا هاًما يف 

التي ترشف عىل العديد من نظم املياه العذبة  وعرب الحدود، 
الدولية  السلطات  األمثلة عىل  العامل. وتشمل  أنحاء  يف جميع 
أفريقيا ولجنة  فيكتوريا يف رشق  منظمة مصايد أسامك بحرية 

الشاملية. ولسوء  أمريكا  الكربى يف  البحريات  مصايد أسامك 
الداخلية  املياه  قليلة من مسطحات  إال نسبة  تتوفر  الحظ، ال 

تتباين مهامها  السلطات، وعند وجودها،  الحدود عىل هذه  عرب 
تبايًنا كبريًا بني إدارة املياه والبيئة وال تشمل إال يف بعض األحيان 

إدارة موارد مصايد األسامك.

اهلدف 8: العمل الالئق والنمو االقتصادي
كمصدر  كبرية  أهمية  الداخلية  الطبيعية  األسامك  مصايد  تكتيس 
16.8 مليون  املبارشة والدخل ملا يقّدر بنسبة ترتاوح بني  للعاملة 

البلدان  العاملي، ال سيام يف  و20.7 مليون نسمة عىل الصعيد 
التكهنات أن يكون أكرث من ضعف عدد  النامية. وقد أشارت 

النساء  األشخاص معنيني عىل طول سلسلة اإلمداد، مبا يف ذلك 
)انظر أعاله( )فريق الخرباء الرفيع املستوى، 2014؛ 2018 

الداخلية صغرية  Funge-Smith،(. ومعظم مصايد األسامك 
النطاق إىل خلق فرص  الحجم. وتؤدي مصايد األسامك صغرية 
عمل أكرث بعدة مرات من الصيد عىل نطاق واسع، حيث أن 

استخدام قدر أقل من اآلالت يف عمليات الصيد يتطلب عادة 
اليد العاملة )البنك الدويل، 2012(. ويف  مساهمة عدد أكرب من 

ما ال يقل عن 11 بلًدا يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، 
يعمل 20 يف املائة أو أكرث من العاملني يف مصايد األسامك 

الطبيعية يف مصايد األسامك الداخلية، مع أن مصايد األسامك 
الداخلية تشكل 3 يف املائة فقط من املصيد يف هذه املنطقة 

)منظمة األغذية والزراعة، 2016ز(. كام يساهم الصيد الرتفيهي يف 
املياه الداخلية يف االقتصادات العاملية )انظر اإلطار 9(.

اهلدف 12: االستهالك واإلنتاج املسؤوالن
أنها  بيد  النائية،  املناطق  الداخلية عادة يف  توجد مصايد األسامك 
ميكن أن توجد يف مناطق شبه حرضية وحتى يف مناطق حرضية 
إنفاذ سياسات  إدارتها ويصعب  الصعب  البلدان. ومن  يف بعض 
اإلدارة ذات الصلة فيها، حيث أنها تنطوي عىل عدد قليل من 
التجهيز املعرتف بها أو قد ال توجد  التفريغ أو مصانع  مواقع 

الصيادين غري منظمة إىل حد كبري. فيها ومجموعات  أصال 
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العديد من األنواع الصغرية من األسامك  وكام ذكر أعاله، فإن 

محليًا  وتستهلك  برمتها  تجهز  أو  تستهلك  املحلية   الداخلية 
باعتبارها  الداخلية،  وللمصايد  املهدر.  من  القليل  وجود  مع 

اإلنتاج  نظم  من  بكثري  أقل  بيئية  بصمة  طبيعية،  إنتاج  نظم 

للطاقة  األسايس  املحتوى  عن  االستعاضة  وبغية  الزراعي. 

املياه  أسامك  من  مليون طن   11.5 البالغ  )الكيلوكالوري( 

زيادة  وجوب  إىل  التقديرات  أشارت  البحرية،  الداخلية 

مبقدار  كثافة  األقل  النامية  البلدان  يف  املحصويل  اإلنتاج 

14.3 مليون طن )Ainsworth وCowx، 2018(. وباملثل، 

وتربية  مليون طن   11.7 الدجاج مبقدار  إنتاج  يزيد  أن  يتعني 
االستبدال  وسيتطلب  طن.  مليون   6.8 مبقدار  املائية  األحياء 

باألسامك  الداخلية  لألسامك  الحايل  العاملي  لإلنتاج  الكامل 
الشائع  الشبوط  )مثل  املائية  األحياء  تربية  مزارع  يف  املنتجة 

أن  ذلك  مربع،  كيلومرت  مليون   2.4 تحويل  البلطي(  وسمك 
وسيكون  املناطق.  من  العديد  يف  حاليًا  منخفضة  اإلنتاج  كفاءة 

مع  مربع(،  كيلومرت  مليون   2.1( مشابها  البقر  لحوم  تحويل 
كمية  تتطلب  البقر  لحوم  كون  يتمثل يف  إضايف  تحٍد  وجود 
وتجدر  املياه.  من  مكعب  كيلومرت   196.95 قدرها  إضافية 
تقدر  الداخلية مل  األسامك  إنتاج مصايد  أرقام  أن  مالحظة 

معادالت  تكون  أن  املرجح  ومن  تقريبًا،  صحيًحا  تقديًرا  بالتأكيد 
أعىل. االستبدال هذه 

تكون  ال  قد  التي  الداخلية  األسامك  مصايد  إنتاج  جوانب  ومن 
بنظم  مقارنة  النسبية  التغذوية  كفاءتها  الفور،  عىل  واضحة 

وتربية  البحرية  األسامك  مصايد  )مثل  األخرى  السميك  اإلنتاج 
الغذايئ عىل  االعتامد  املائة من  81 يف  أن  املائية(. ومبا  األحياء 

نصيب  فيها  يقل  التي  الدول  يف  يحدث  العذبة  املياه  أسامك 
)أي  العاملي  املتوسط  عن  اإلجاميل  املحيل  الناتج  من   الفرد 

الواحد  للفرد  الرشائية  القوة  أمرييك من  4 دوالر   800 أقل من 
أهمية  أكرث  األسامك  العرض من  أثر هذا  فإن  السنة(،   يف 

)Macintyre وReidy Liermann وRevenga، 2016(. وعىل 
فإن  البحرية،  الطبيعية  األسامك  العديد من مصايد  من  النقيض 

الداخلية ال تنطوي إال عىل نسبة قليلة جًدا من  مصايد األسامك 
املصيد العريض أو املرتجع. غري أن فقدان نوعية ما بعد الصيد 

القيمة  الداخلية وسالسل  يف عدد قليل من مصايد األسامك 
الهامة كبري )مثل فقدان ما يقرب من 30 يف املائة من مصايد 
األفريقية(. وميكن  الكربى  البحريات  الصغرية يف  السطح  أسامك 

للجهود الرامية إىل الحد من املهدر يف سالسل القيمة هذه وإىل 
الداخلية  األسامك  مصايد  توفرها  التي  التغذوية  القيمة  تحسني 

أن تحقق فوائد كبرية.

لكثري من مصايد  الجغرايف  النطاق  كثريًا من  الحفظ  ويزيد 
الداخلية. وتؤدي بنوع خاص تجارة األسامك املجففة  األسامك 

يف أفريقيا إىل نقل كميات كبرية من أسامك املياه العذبة داخل 
بينها. ما  وغالبًا يف  البلدان 

اهلدف 13: العمل على صعيد املناخ
من  منخفًضا  غذائيًا  مصدًرا  الداخلية  األسامك  مصايد  تعترب 

واملصايد  األرضية  بالزراعة  مقارنة  الكربون  بصمة  حيث 
األسامك  مصايد  تتطلب  وال  املائية.  األحياء  وتربية  البحرية 

الرئيسية  العوامل  )وهي  األسمدة  وال  األعالف  الداخلية 

الشكل 35 
الزيادة املقدرة يف انبعاثات غازات االحتباس 

احلراري إذا مت االستعاضة عن مصايد األسماك 
الداخلية بأشكال أخرى من إنتاج األغذية

 2018 ،Cowxو Ainsworth :املصدر

انبعاثات غازات االحتباس احلراري احلالية الناجتة عن
األسماك الداخلية

43 مليون طن
نامجة أساسا عن صنع أدوات الصيد واستخدام الوقود

األرزّ
+9.3 مليار طن

 انبعاث نسبة كبرية من امليثان من
حقول األرزّ

حلوم األبقار
+0.82 مليار طن

 إنتاج األعالف وانبعاث غاز امليثان
من املاشية

تربية األحياء املائية
+22.3 مليون طن

 القيمة املتوسطة ألسماك السلمون
والرتوت والبلطي

 الزيادة الصافية يف انبعاثات غازات االحتباس
 احلراري إذا مت االستعاضة عن مصايد األسماك

الداخلية بأشكال أخرى من إنتاج األغذية:
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الزراعة(  يف  الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  يف  املساهمة 
وقوًدا  تتطلب  ال  ميكانيكية  غري  معدات  تستخدم  ما  وغالبًا 
مصايد  يف  نشطة  صيد  معدات  تستخدم  قوارب  )تستهلكه 

 .)2017 ،Clarkو Tilman( الرئيسية(  البحرية  األسامك 
الحراري  االحتباس  غازات  من  العاملية  االنبعاثات  وستكون 

األسامك  مصايد  عن  االستعاضة  أريد  ما  إذا  بكثري  أعىل 
الحيوانية  الربوتينات  إنتاج  من  أخرى  بأشكال  الداخلية 

 )2018 ،Ainsworthو Cowx  وآخرون، 2016ب؛ Lymer(
.)35 )الشكل 

اهلدف 14: احلياة حتت املاء
البحرية،  اإليكولوجية  للُنظم  رئيسية  بصفة  موجه  الهدف  هذا 

البحرية ميكن أن  األنواع  الساحلية وحتى  البيئات  أن  غري 
تعتمد إىل حد كبري عىل سالمة نظم املياه العذبة، التي ال 

تدعم  بل  الساحيل فقط،  باإلنتاج  التي تسمح  املغذيات  توفر 
والتي تشكل مصايد  الرسء  النهرية  البحرية  األسامك  أنواع  أيًضا 

إليش  وصابوغة  السلمون  )مثل سمك  كبرية  وبحرية  ساحلية 
]Tenualosa ilisha[ وغريها من أنواع سمك الصابوغة( 

السمك  ثعبان  إىل  بالنسبة  العالية  القيمة  ذات  األسامك  ومصايد 
الثنايئ املجال يف جميع أنحاء العامل. ويف حني أن الهدف 14 ال 
الداخلية،  األسامك  االستدامة ملصايد  يتضمن رصاحة مؤرشات 

للبلدان أن تبلغ عن حالة هذه املصايد يف ما يتعلق  ميكن 
بالهدف 14 إذا رغبت يف ذلك. 

اهلدف 15: احلياة يف الربّ
غنيًا  مصدًرا  العذبة  للمياه  اإليكولوجية  النظم  تعترب 

سطح  من  املائة  يف   1 نحو  تغطي  وهي  البيولوجي.  للتنوع 
 000 )حوايل  نصف  من  يقرب  ملا  موائل  توفر  ولكنها  األرض 

مصدًرا  األرّز  حقول  وتعترب  العامل.  يف  األسامك  أنواع   )14
بعض  ويف  العذبة؛  املياه  يف  البيولوجي  للتنوع  خاًصا 

األرّز  من  أكرب  اقتصادية  قيمة  التنوع  لهذا  يكون  الحاالت 
أن  تبنّي  وقد   .)2016 ،Prisantosoو Muthmainnah (
مفيد  مختلف  نوع   200 حوايل  عىل  تحتوي  األرّز  حقول 

 .)2004 ،Guptaو Halwart ( املحلية   للمجتمعات 
عىل  البيولوجي،  التنوع  هذا  أجل  من  إدارتها  تتم  فعندما 
يستخدم  لآلفات،  املتكاملة  اإلدارة  خالل  من  املثال  سبيل 

األعشاب  ومبيدات  اآلفات  مبيدات  من  أقل  كميات  املزارعون 
التنوع  وهذا  والدخل.  الغذاء  من  املزيد  تلقي  إىل  باإلضافة 

وتدهورها  املوائل  فقدان  بسبب  أساًسا  مهدد  البيولوجي 
املامرسات الزراعية. وتغري   )2006 وآخرون،   Dudgeon(

التي  الخدمات  أهم  من  الداخلية  املياه  أسامك  وتعترب 
للحفاظ  ولكن  العذبة،  للمياه  اإليكولوجية  النظم  توفرها 

النظام  عىل  الحفاظ  مبكان  األهمية  من  فوائدها  عىل 
عرضة  الداخلية  األسامك  مصايد  وتعترب  املايئ.  اإليكولوجي 

األرايض  استخدام  يف  والتغريات  املياه  قطاع  يف  لألنشطة 
وجودتها.  املياه  تدفق  يف  كبرية  تغيريات  إىل  تؤدي  التي 
لحامية  مربًرا  الداخلية  األسامك  مصايد  توفر  أن  وميكن 

معايري  أحد  أن  والواقع  تأهيلها.  إعادة  أو  و/  املوائل 
دولية  أهمية  ذي  رامسار  كموقع  الرطبة  األرايض  تحديد 
)اتفاقية  مائية  أنواع  أو  مهمة  أسامك  مصايد  وجود  هو 
األسامك  مصايد  قطاع  فإن  ذلك،  ومع   .)2005 رامسار، 

عادة  ويحصل  محدودة،  تفاوضية  بسلطة  يتمتع  الداخلية 
املتطلبات  من  كجزء  أخرى  قطاعات  من  امتيازات  عىل 

البيئية.  املقايضات  أو  التنظيمية 

 املضي قدما: تأمني مساهمة مصايد 
األسماك الداخلية

صاحبة  املهمة  الجهات  هي  الداخلية  الطبيعية  املصايد 
أهداف  تحقيق  يف  مبارًشا  إسهاًما  تساهم  التي  املصلحة 

اآلخرين  بجهود  مبارشة  غري  بصفة  وتتأثر  املستدامة  التنمية 
الرامية  الجهود  من  خاص  بوجه  وستستفيد  سواء.  حد  عىل 
زيادة  وإىل  وبيئاتها،  العذبة  املياه  موائل  حامية  تحسني  إىل 

املياه،  مستجمعات  مناطق  يف  املتكاملة  املوارد  إدارة  فعالية 
إنتاجية  تعزيز  وميكن  املوارد.  قاعدة  بدورها  ستعزز  التي 

القامئة  األسامك  مصايد  خالل  من  الداخلية  املياه  بعض 
أكرب.  بفعالية  املياه  وإدارة  املوائل،  وتعزيز  االستزراع،  عىل 

مصايد  مساهمة  لضامن  الرئيسية  العنارص  أحد  ويتمثل 
يف  دورها  تقييم  زيادة  عىل  الرتكيز  يف  الداخلية  األسامك 

يف  الدور  هذا  وتأمني  العيش  كسب  وسبل  التغذية  صمود 
اإلنتاج  بكفاءة  االعرتاف  أيًضا  املهم  ومن  الضعيفة.  البلدان 

ينبغي  ال  كمزايا  وقيمته  الداخلية  األسامك  ملصايد  الحايل 
القطاعات  من  منافسة  طلبات  مقابل  بسهولة  مقايضتها 

به  املوىص  النحو  عىل  املياه،  إىل  بالنسبة  سيام  وال  األخرى، 
مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  يف 

2015أ،  والزراعة،  األغذية  )منظمة  النطاق  صغرية  األسامك 
االسرتاتيجيات  أن  بيد  اإلنكليزية[(.  ]النسخة   6 الصفحة 
ويلخص  اآلن.  حتى  قليلة  النتيجة  هذه  لتحقيق  الفعالة 

املحرز  والتقدم  املساهامت  هذه   )2018( Funge-Smith

n املستدامة.  التنمية  أهداف  من  مجموعة  عرب 
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األسماك من أجل األمن 
الغذائي والتغذية البشرية
بالغ  بدور  املائية  األحياء  األسامك وتربية  يضطلع قطاع مصايد 

البرشية وله دور  الغذايئ والتغذية  األهمية يف تحسني األمن 
النحو املبني يف خطة عام  متزايد األهمية يف مكافحة الجوع، عىل 

2030. فاستهالك األسامك من قبل اإلنسان مل يكن كبريًا يوًما 
الفرد من األسامك  اليوم، حيث تضاعف استهالك  كام هو عليه 
التجارة  أن  املايض. كام  القرن  العاملي منذ ستينات  الصعيد  عىل 

البلدان  يف املنتجات السمكية آخذة يف االرتفاع، ال سيام من 
النامية ويف ما بينها )Thompson وAmoroso، 2014( ومن 

املتحدة  األمم  عقد  ويتيح  النمو.  يف  الطلب  يستمر  أن  املرجح 
منظمة  بقيادة   ،2025–2016 للفرتة  التغذية  أجل  من  للعمل 

حاسمة  فرصة  العاملية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية 
سياسات  إدماجها يف  األسامك وضامن  بدور  الوعي  لزيادة 

والتغذية. الغذايئ  األمن 

بإمكان جميع  يكون  عندما  والتغذوي  الغذايئ  األمن  ويتحقق 
واقتصاديًا  ماديًا واجتامعيًا  الحصول  األوقات،  الناس، ويف جميع 

احتياجاتهم  لتلبية  واملغذي  والسليم  الكايف  الغذاء  عىل 
والصحة.  بالنشاط  تتسم  حياة  أجل  من  الغذائية  وأفضلياتهم 

البلدان  داخل  بيّنا  اختالفا  الغذايئ  األمن  نحو  التقدم  ويختلف 
وكذلك عرب املناطق. وتشري التقديرات إىل أن أكرث من شخص 

من أصل تسعة أشخاص يف العامل عانوا من الجوع خالل الفرتة 
من 2014 إىل 2016، يف حني أن 13 يف املائة من سكان املنطقة 

األغذية  )منظمة  التغذية  نقص  من  يعانون  كانوا  النامية 
األغذية  وبرنامج  الزراعية  للتنمية  الدويل  والصندوق  والزراعة 

2015(. وباإلضافة إىل توفري املغذيات، تساهم األسامك  العاملي، 
البلدان  الفقرية يف  الغذايئ والتغذوي لألرس  أيًضا يف تحقيق األمن 

الدخل  العيش وتوليد  تنويع سبل كسب  النامية من خالل 
)Thompson وAmoroso، 2014؛ Béné وآخرون، 2015(.

األسماك: كنز الختزان املغذيات
األسامك عنرًصا غذائيًا مهام وبأسعار معقولة يف جميع  تعترب 

أنحاء العامل، وإن كان ذلك مع تباين جغرايف كبري. وهي توفر 
20 يف املائة من متوسط نصيب الفرد من الربوتينات  أكرث من 

50 يف املائة يف   الحيوانية لثالثة مليارات نسمة، وأكرث من 
 بعض البلدان األقل منًوا )انظر اإلطارين 10 و11(. وهي 

الذين غالبًا ما  الريف،  بالنسبة إىل سكان  بالغة  ذات أهمية 
انخفاض  تنوًعا ويعانون من  أقل  لديهم نظم غذائية  يكون 

 .)2014 ،Amorosoو Thompson( معدالت أمنهم الغذايئ
وعالية  ممتازة  مصادر  السمكية هي  واملنتجات  واألسامك 

للربوتينات  البيولوجي  التوافر  أن  حيث  للربوتينات؛   الجودة 
 من األسامك يزيد بنسبة ترتاوح بني 5 و15 يف املائة تقريبًا 

العديد من  النباتية. وتحتوي األسامك عىل  املصادر   عن 
الليزين  مثل  اإلنسان،  لصحة  األساسية  األمينية  األحامض 
األسامك  األسامك )خاصة  العديد من  وامليثيونني. وتعترب 

الطويلة   3 أوميغا  الدهنية  لألحامض   الدهنية( مصدًرا 
واملعريف،  البرصي  البرشي  النمو  التي تساهم يف   السلسلة، 

 .)2016 ،Roos( خاصة خالل أول ألف يوم من حياة الطفل 
الكالسيوم  أساسية مثل  أيًضا معادن  توفر األسامك  كام 

وكذلك  واليود  والسيلينيوم  والحديد  والزنك  والفوسفور 
الحد من مخاطر  الفيتامينات ألف ودال وباء، مام يساعد عىل 

التي قد تحدث عندما  التغذية واألمراض غري املعدية  سوء 
املتوازنة  التغذية  نقص  الطاقة مع  املتناول من  ارتفاع   يجتمع 

 .)2013 ،Hellebrandt de Silvaو Delaporteو Allison(
األسامك  أنواع  يف  خاص  بشكل  مرتفع  التغذوي  واملحتوى 

ال  التي  األسامك  أجزاء  ويف  بأكملها  املستهلكة  الصغرية 
أّن  واملفارقة  والجلد(  والعظام  الرؤوس  )مثل  عادة  تستهلك 

الصغرية  األسامك  إنتاج  زيادة  ويتعنّي  أدىن.  االقتصادية  قيمتها 
إىل  املستهلكة  غري  األجزاء  لتحويل  سبل  وإيجاد  واستهالكها 

مغذية. منتجات 

ويف حني أن مصايد األسامك واسعة النطاق تقوم بصيد وإنزال 
املزيد من األسامك، ال توجه إال 80 يف املائة منها فقط إىل 

التي يتم  باملقارنة مع كل األسامك  املبارش،  البرشي  االستهالك 
اليوم  النطاق. وتساهم  صيدها يف مصايد األسامك صغرية 

تقريبًا  القدر  بنفس  النطاق  والكبرية  الصغرية  األسامك  مصايد 
القرن املايض، كانت كل  البرشي. ومنذ مثانينات  يف االستهالك 

تربية  تأيت من  املستهلكة  األسامك  تقريبا يف كمية  الزيادة 
السكاين وأصبحت أرسع  النمو  التي تجاوزت  املائية،  األحياء 

العامل )منظمة األغذية والزراعة،  إنتاج األغذية منًوا يف  صناعات 
2016ج، 2017س(. ومنذ عام 2014، وفّرت تربية األحياء املائية 
الطبيعية.  املصايد  أكرث من  البرشي  لالستهالك  األسامك  نسبة من 
وبحلول عام 2030، من املتوقع أن متثل األسامك املستمدة من 
)انظر  املائة من األسامك املستهلكة  60 يف  املائية  تربية األحياء 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  املرتبطة مبصايد  "التوقعات 
4(. ومع ارتفاع نسبة استهالك أسامك املياه  واألسواق" يف الجزء 

الدهنية  األحامض  الناس كميات صغرية من  يستمد  العذبة، 
أوميغا 3 من األغذية املائية، ألن هذه الدهون أكرث انتشاًرا 
 Beveridge( يف املياه البحرية منها يف أسامك املياه العذبة
« وآخرون، 2013(. ومن املرجح أن تؤثر أساليب إنتاج تربية 
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والنتائج  املتفاعلة  األنشطة  من  الغذائي هو جمموعة  النظام 
واستهالكها.  وجتارتها  وجتهيزها  األغذية  بإنتاج  املتعلقة 

وباإلضافة إىل هذه اجلوانب األربعة، اليت تعترب دعائم النظام 
البيئي  التغري  أيًضا أن يؤخذ يف االعتبار  الغذائي، جيب 

التدخالت  يف  الغذائية(  )البيئة  لالستهالك  االجتماعية  والدوافع 
وتعمل  عادة  معقدة  الغذائية  فالُنظم  السياسات.  مستوى  على 
نتائج خمتلفة جًدا من حيث  العديد من املستويات وهلا  على 

العامة. والصحة  الثروة  توليد 
وتؤثر الدوافع اخلارجية للتغيري، املادي واالجتماعي منها، 
على إنتاج األغذية واستهالكها يف بلدان جزر احمليط اهلادئ 

)الشكل 36(. ومن بني الدوافع املادية، مت االعرتاف بتغري املناخ 
باعتباره مصدر قلق رئيسي، ومن املتوقع أن يؤدي إىل تفاقم 

النقص املتوقع يف إنتاج مصايد األسماك الساحلية. ويواجه األمن 
الغذائي حتدًيا إضافًيا بسبب النمو السكاين والتوسع احلضري، 

ونقص األراضي الصاحلة للزراعة، والواردات الغذائية الرخيصة 

املنخفضة اجلودة الواردة من التجارة العاملية املزدهرة؛ كما أن 
تأثرًيا مهما. والسياسة  للثقافة واالختيار 

وبناء على العديد من الروايات، تتطلب الُنظم الغذائية 
يف بلدان جزر احمليط اهلادئ إحداث تغيري كبري من أجل تلبية 
الغذائي والتغذوي لسكانها. وينخفض نصيب  احتياجات األمن 
الفرد من اإلنتاج الزراعي، وتزداد الواردات من األغذية األقل 

جاذبية من الناحية التغذوية. ويتأثر العديد من بلدان جزر 
احمليط اهلادئ بالعبء الثالثي لسوء التغذية: نقص التغذية 

ونقص املغذيات وزيادة الوزن أو السمنة. ويرتتب عن ارتفاع 
األمراض غري املعدية النامجة عن التقزم يف مرحلة الطفولة 
وفقر الدم آثار هامة على النمو االقتصادي وسياسة املعونة 

والتنمية. وُيعزى ما يقّدر بنحو 75 يف املائة من وفيات البالغني 
على مستوى اإلقليم الفرعي إىل األمراض غري املعدية، حيث 
حتدث أغلبية الوفيات بني البالغني يف الفئة العمرية النشطة 

اقتصاديا )أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ، 2011(.

اإلطار 10 
األسماك يف الُنظم الغذائية لبلدان جزر احمليط اهلادئ
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االستهالك

النتائج

الشكل 36
العوامل الدافعة للتغيري يف الُنظم الغذائية جلزر احمليط اهلادئ 

املصدر: N.L. Andrew وآخرون، مل يصدر بعد
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استخدام  اتساع  مع  متزايد،  بشكل  املكثفة  املائية  األحياء 
إدراج  األعالف املستندة إىل املحاصيل وانخفاض معدالت 

للمنتجات  الغذايئ  املحتوى  السمك، عىل  وزيت  السمك  مسحوق 
الدهنية.  الدهون واألحامض  املستزرعة، ال سيام محتوى  املائية 
املستزرعة  املائية  لألغذية  الغذايئ  املحتوى  الرتكيز عىل  ويكتيس 
القامئة عىل  النهج  أهمية خاصة عندما يكون لها دور رئييس يف 

والتغذية. الغذايئ  األمن  لتحقيق  األغذية 

السمكية  اإلمدادات  املائية يف  املتزايد لرتبية األحياء  الدور  ورغم 
إمدادات  الصيد مهيمًنا عىل  أن يظل قطاع  املتوقع  العاملية، من 

العديد من األنواع وأن يكون حيويًا بالنسبة إىل األمن الغذايئ 
االقتصادي  امليدان  والتنمية يف  التعاون  )منظمة  والدويل  املحيل 

استهالك  ازدياد  2016(. وسيستمر  والزراعة،  األغذية  ومنظمة 
الفرد من األسامك بقدر أكرب يف البلدان النامية أكرث منه يف 

النمو يف  البلدان املتقدمة، مع توقع أن تسجل أرسع معدالت 
الهادئ. واملحيط  آسيا 

زيادة اإلمكانات إىل أقصى حد

"األسامك  أن  إىل   2013 عام  أجري يف  استعراض  خلص 
نقص  من  الحد  اسرتاتيجيات  من  للنظر  الفت  بشكل  مفقودة 

أكرب  لها  يكون  أن  ميكن  حيث  وتحديًدا  الدقيقة،  املغذيات 

 .)2013 ،Hellebrandt de Silvaو Delaporteو Allison( تأثري
ومع أن إمكانات القطاع غري املستغلة، هناك اآلن اعرتاف بها 
وهي تحظى باهتامم عاملي وال يزال من الصعب إدراج هذا 

القطاع يف خطة األمن الغذايئ والتغذية )والعكس صحيح( 
)منظمة األغذية والزراعة واالتحاد األورويب، 2017(. وبالنظر إىل 

انتشار األسامك يف النظم الغذائية وقيمتها التغذوية، من املهم 
إدراج األسامك يف تصميم نُهج زراعية وغذائية قامئة عىل األغذية 
.)2010 ،Bénéو Kawarazuka( يف مجال األمن الغذايئ والتغذية

وال يزال هناك مجال واسع لزيادة كمية األسامك – أو املغذيات 
املستمدة من األسامك – لغرض االستهالك البرشي عن طريق 

الحد من خسائر ما بعد الصيد، وال سيام من املصايد الطبيعية؛ 
عن طريق استخدام فعال للمساحيق السمكية وزيت السمك 

يف األعالف الحيوانية )وخاصة تربية األحياء املائية(؛ عن طريق 
تحسني تركيبات العلف لألسامك املستزرعة والقرشيات )انظر 
"تحقيق إمكانات تربية األحياء املائية" يف الجزء 3(. وكثريًا ما 

تقوم صناعة األسامك باستخراج رشائح السمك لغرض االستهالك 
البرشي فقط، وتعزل منتجات فرعية مغذية الستخدامها يف 

األعالف الحيوانية بدال من استكشاف استخدامها يف معالجة 
النقص يف املغذيات الدقيقة. ومتثل املنتجات الفرعية الناتجة عن 

تجهيز األسامك، مثل جيف األسامك، التي تستخدم بصورة متزايدة 

وتضطلع األسماك بدور فريد وكبري يف سبل كسب العيش 
والتغذية واألمن الغذائي وتوليد الثروة يف بلدان جزر احمليط 

اهلادئ. ويستهلك السكان الذين يعيشون يف هذا اإلقليم الفرعي، 
يف املتوسط، مرتني أو ثالثة أضعاف املتوسط العاملي للفرد 

الواحد من األسماك يف السنة )Gillett، 2016(. ومتثل األسماك 
أيًضا نسبة ترتاوح بني 50 و90 يف املائة من الربوتينات احليوانية 
يف النظم الغذائية لسكان املناطق الساحلية، ومعظمها يأيت من 

مصايد األسماك الساحلية )مثل أسماك الشعاب املرجانية واألنواع 
السطحية الصغرية( )Bell وآخرون، 2011(. ويف عام 2015، 

بلغ جمموع املصيد من سمك التونة، مبا يف ذلك تونة الزعانف 
الصفراء، والباقورة، والتونة السندرية، والتونة الوّثابة، يف املياه 

الوطنية يف اإلقليم الفرعي أكثر من 000 587 طن، ولكن األغلبية 
الساحقة من هذا املصيد مصدرها اإلقليم الفرعي )هيئة مصايد 

األسماك يف غرب ووسط احمليط اهلادئ، 2016(. وتعد التونة 
املعلبة مصدًرا هاًما ومتنامًيا لألسماك يف منطها الغذائي، خاصة 

يف ميالنيزيا. وإن إنتاج تربية األحياء املائية متواضع ومل يساهم إال 
بشكل طفيف يف حتقيق األمن الغذائي يف معظم هذه البلدان.

ومن التحديات الرئيسية يف ما خيص تأمني وزيادة 
دور األسماك يف بلدان جزر احمليط اهلادئ النظر يف اإلنتاج 

واالستهالك يف إطار جمموعة من الدوافع اإليكولوجية 
اإلنتاج واالستهالك يف مجيع أحناء  واالجتماعية للتغيري. ويتفاوت 

والداخلية يف  الساحلية  املناطق  اإلقليمية وبني  املنطقة دون 
دوهلا الكربى؛ ومع ذلك، هناك حاجة إىل إعادة تنظيم منهجية 
العامة  والصحية  والبيئية  االقتصادية  النتائج  لتحسني  للتحدي 
الغذائي. وبعض سرديات  بالنظام  ترتبط بشكل طبيعي  اليت 
السياسة األخرية، مثل اإلطار اإلقليمي ملنطقة احمليط اهلادئ 

)Pacific Islands Forum Secretariat، 2014( واسرتاتيجية 
نوميا )مجاعة احمليط اهلادئ، 2015(، تسعى إىل اتباع نُهج أكثر 

تكامال يف ما يتعلق باألسماك بشأن التغذية واألمن الغذائي.
الساحلية  األسماك  إمدادات  زيادة  مع  التكّيف  وسيتطلب 

إليها تدخالت على نطاق  الوصول  وإمكانية  التونة  توافر  وزيادة 
وانتهاًء  احمللية  اجملتمعات  باملبادرات على مستوى  بدًءا  واسع، 
واإلقليمية ويف مجيع مراحل  الوطنية  اإلدارة  بالتغيريات يف 

الغذائي.  النظام 

اإلطار 10 
)تتمة(

 »

 »
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ميتد توزيع إنتاج املصايد الطبيعية الداخلية يف مجيع أحناء العامل، 
وأكثر من 90 يف املائة منها موجه لالستهالك البشري. وتعد 

أسماك املياه العذبة مصدًرا غنًيا بالربوتينات لصحة اإلنسان، وال 
 Thilsted،و Belton( سيما بالنسبة إىل الفئات األشد فقًرا وضعًفا

2014؛ Lymer وآخرون، 2016أ(. وتتسم بلدان العجز الغذائي 
ذات الدخل املنخفض بفرض قيود على األمن الغذائي والتغذية، 
وعدم كفاية أو تأكد القدرة على إنتاج األغذية لتلبية احتياجات 
سكانها. فالبلدان غري الساحلية ال متلك مصايد طبيعية حبرية 

وتعتمد على إنتاج أسماك املياه العذبة )من مصايد األسماك 
الداخلية أو تربية األحياء املائية( إال إذا كانت قادرة - ولديها 

خيار - على التنافس على األسماك يف األسواق العاملية.
ومن جمموع 161 بلًدا أبلغت عن مصايد األسماك الداخلية، 
صنف 50 بلًدا بأنها بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض 

)متثل 28 يف املائة من سكان العامل(. وهي تنتج 4.9 مليون طن من 
أسماك املياه العذبة كل عام، أو 43 يف املائة من اإلنتاج الداخلي 
العاملي. ومتثل البلدان غري الساحلية البالغ عددها 44 بلًدا 11 يف 
املائة من اإلنتاج العاملي ملصايد األسماك الداخلية. ومن بني هذه 

البلدان، 20 بلًدا هي من البلدان غري الساحلية وبلدان العجز 

الغذائي ذات الدخل املنخفض على السواء؛ وتنتج هذه البلدان 
9 يف املائة من جمموع األسماك الداخلية يف العامل. ويوجد ثالثة 
عشر بلًدا من البلدان غري الساحلية ذات العجز الغذائي ذات 

الدخل املنخفض يف أفريقيا. ومن بني البلدان الـ 13 اليت يوجد 
فيها أعلى استهالك للفرد من األسماك الداخلية، هناك 8 بلدان 

هي بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض و7 بلدان غري 
ساحلية )الشكل 37(.

ويرتاوح استهالك أسماك املياه العذبة يف هذه البلدان بني 
5.2 و35 كيلوغراما للفرد يف السنة. وإن وصول سكان الريف يف 

بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض إىل املنتجات السمكية 
املستوردة )من البحر واملياه العذبة( من أجل الغذاء مقيد بدرجة 

كبرية بسبب القيود االقتصادية والتوزيع. كما أن احلالة الراهنة 
لتنمية تربية األحياء املائية يف العديد من هذه البلدان منخفضة 

للغاية - مع وجود استثناءات ملحوظة )برتتيب تنازيل لإلنتاج( يف 
اهلند وبنغالديش ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية ونيجرييا 

وأوغندا. ومن مث، فإن احلصول على األسماك حملًيا داخل البيئة 
الريفية هو الوسيلة األساسية، وهو عادة الطريقة الوحيدة املتاحة 

للحصول على األسماك يف النمط الغذائي.

اإلطار 11 
 أهمية األسماك الداخلية بالنسبة إىل البلدان ذات الدخل املنخفض 

ذات العجز الغذائي والبلدان غري الساحلية

الشكل 37
البلدان اليت يزيد فيها نصيب الفرد من األسماك من املصايد الطبيعية يف املياه العذبة عن الدخل الوطين 

اإلمجايل، مع تسليط الضوء على بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض والبلدان غري الساحلية 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2017ن.
مالحظة: مل حتدد بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان. 

بلدان العجز الغذائي 
ذات الدخل املنخفض 

غري بلدان العجز الغذائي 
ذات الدخل املنخفض 
البلدان غري الساحلية

البلدان اليت يتوفر فيها 
نصيب الفرد من األسماك 

من مصايد املياه العذبة
 >2 كلغ لكل فرد يف السنة
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من  مستغل  غري  مصدًرا  السمك،  وزيت  السمك  مسحوق  إلنتاج 
خفض  وميكن  البرشي.  لالستهالك  الدقيقة  واملغذيات  املغذيات 

تربية  أعالف  من  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  محتوى 
املائية  للمنتجات  املغذي  باملحتوى  املساس  دون  املائية  األحياء 

العلف  تركيبات  يف  التحسينات  تؤدي  أن  وميكن  املستزرعة. 
املزارع،  يف  العلف  إدارة  تحسني  جانب  إىل  العلف،  تصنيع  ويف 

وزيت  السمك  مسحوق  )وبالتايل  العلف  كميات  تقليل  إىل 
املائية  األغذية  من  كيلوغرام  لكل  تستخدم  التي  السمك( 

املنتجة. املستزرعة 

وهناك حاجة إىل إعطاء ضامنات أكرب للمنتجات يف سالسل 
األغذية وضامن  الطازجة لضامن سالمة  القيمة لألسامك 
التغذوية  املنافع  إىل  املستهلكني  جميع  وصول  إمكانية 

سالمة  ملراقبة  فعالة  نظم  تطبيق  ويجب  السمكية.  للمنتجات 
الصحية  املخاطر  وتعترب  منهجية.  بصورة  وتفتيشها  األغذية 
الزئبق  ميثيل  )مثل  املحددة  الكيميائية  بامللوثات  املرتبطة 

التي قد تكون موجودة يف األسامك واألغذية  والديوكسينات( 
موثقة  السواء،  عىل  واملستزرعة  الطبيعية  األخرى،  البحرية 

توثيًقا جيًدا. ويف عام 2010، أصدرت مشاورة خرباء عقدتها 
من  سلسلة  العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة 
املرتبطة  الفوائد  وزيادة  املخاطر  لتقليل  الرئيسية  التوصيات 

بتناول األسامك إىل أقىص حد )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة 
 .)2014 املستوى،  الرفيع  الخرباء  2011؛ فريق  العاملية،  الصحة 
الناجمة  الوفيات  الخرباء أن استهالك األسامك يقلل من  وأكّد 

النمو  ويحّسن  البالغني  السكان  لدى  التاجية  القلب  أمراض  عن 
النساء  إىل  بالنسبة  ثم فهو مهم  العصبي لألجنة والرضع ومن 
يف سّن اإلنجاب والحوامل واألمهات املرضعات. وبالتايل، فإن 

والديوكسينات  بالزئبق  املرتبطة  الصحية  املخاطر  تفوق  الفوائد 
باالستهالك. املتعلقة  التوجيهية  الخطوط  اتباع  عند 

املستهلكني  احتياجات  تلبية  يف  املتمثل  التحدي  ويستمر 
مصايد  إدارة  وتعترب  املائية،  األغذية  من  مستدامة  بإمدادات 
املستقبل،  الصدد. ويف  مهمة يف هذا  البيئة  األسامك وحامية 

النبايت  واالستزراع  املائية  األحياء  تربية  تضطلع  أن  ميكن 
لعدد سكان  املتزايد  الطلب  مواجهة  أكرب يف  بدور  والسميك 

املائية  األحياء  لرتبية  التقليدية  لألشكال  وميكن  املتزايد.  العامل 
إيجابية  نتائج  تحقق  أن  األسامك(  مع  املختلط  األرّز  إنتاج  )مثل 

والتغذية،  الغذايئ  األمن  الدخل، وتحسني  تنويع  ذلك  مبا يف 
شأن  ومن  املبيدات(.  استخدام  )خفض  البيئية  والفوائد 

أن  املستهدفني  للسكان  فائدة  األكرث  األنواع  تلك  عىل  التشديد 
نتائج  تحقيق  أجل  من  والربامج  للسياسات  املتاحة  الفرص  يعزز 

والتغذية. الغذايئ  األمن  أفضل عىل صعيد 

التوجيهية  الخطوط  أقرّت لجنة مصايد األسامك   ،2014 ويف عام 
2015أ(  والزراعة،  األغذية  )منظمة  النطاق  للمصايد صغرية 
األسامك صغرية  تعزيز مساهمة مصايد  الرئييس هو  وهدفها 

العاملي واإلعامل  الغذايئ والتغذية عىل املستوى  النطاق يف األمن 
الكايف. وأوىص مؤمتر منظمة األغذية  الغذاء  التدريجي للحق يف 

والزراعة يف عام 2017 يف روما )منظمة األغذية والزراعة، 
البلدان  لتشجيع  وميدانية  سياساتية  برامج  بوضع  2017ع( 

األحياء  وتربية  السمكية  القيمة  تنمية سالسل  االستثامر يف  عىل 
التغذية. تركز عىل  التي  املائية 

 الدعم القائم على البيانات من أجل 
سياسات األمن الغذائي والتغذية

الكمية عن دور مصايد  املعلومات  هناك عموًما نقص يف 
النطاق( وتربية  األسامك )وال سيام مصايد األسامك صغرية 

الغذايئ وإمدادات املغذيات.  املائية يف تحقيق األمن  األحياء 
يؤدي  متناثرة، مام  فإنها  متاحة،  املعلومات  تكون هذه  وعندما 

فإن  استخدامها. ولذلك  إساءة  استخدامها وأحيانا  نقص  إىل 
القامئة عىل  الُنهج  األسامك غائبة إىل حد كبري يف عملية تطوير 

الغذاء من أجل زيادة األمن الغذايئ والتغذية. ولذلك، فإن 
البيانات  تنسيق قواعد  والزراعة دوًرا هاًما يف  األغذية  ملنظمة 

السمكية  واملنتجات  لألسامك  التغذوية  الرتكيبة  بشأن  املوجودة 
املتصلة  البحثية  واالحتياجات  املعلومات  يف  الثغرات  ومعالجة 

التغذية. تحسني  يف  مبساهمتها 

البيانات تطوير مؤرشات يف  ويدعم عدد متزايد من مصادر 
القطاع، ويغطي معايري ترتاوح من إمدادات األسامك إىل تكوين 

األغذية. والحصول عىل  املغذيات 

األغذية  منظمة  عن  الصادرة  األغذية  موازين  كشوفات  وتعرض 
http://www.fao. اإللكرتوين:  الرابط  عىل  )واملتاحة  والزراعة 

الغذائية  اإلمدادات  أمناط   )org/faostat/ar/#data/FBS
فإنها  الوطنية،  املتوسطات  تقدم  أنها  ومبا  للبلدان.  السنوية 

وتقييم  القرار،  وصنع  السياسات  تحليل  يف  عادة  تستخدم 
التغذوية  االحتياجات  كانت  إذا  ما  ومعرفة  الذايت،  االكتفاء 
األسامك  إىل  وبالنسبة  وتوقعاته.  األغذية  عىل  الطلب  تلبي 
يف  التطورات  لرصد  أيًضا  مفيدة  فإنها  السمكية،  واملنتجات 

والتغريات  اإلمدادات  واستخدام  عموًما  املحلية  األسامك  توافر 
األسامك يف  تعطي مؤرًشا عىل دور  املستهلكة. وهي  األنواع  يف 
الحيوانية  الربوتينات  يف  وحصتها  الغذائية  اإلمدادات  إجاميل 

والتأكد  للتحقق  قوية  أداة  أنها  كام  اإلجاملية.  والربوتينات 
باستخدامها.  اإلنتاج  تربط  التي  املجمعة،  البيانات  نوعية  من 

 »
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الحساب  منهجية  وتحسني  بتكييف  باستمرار  املنظمة  وتقوم 
إتاحة  لضامن  مؤخًرا  الجهود  بذلت  وقد  التحويل.  وعوامل 

موازين  كشوفات  من  املستمدة  األسامك  مصايد  بيانات 
وعند  املنصات.  يف  أوسع  نطاق  عىل  للمستخدمني  األغذية 
فقط  تظهر  أن  عىل  الحرص  املهم  من  البيانات،  استخدام 

تؤكل  التي  الكمية  وليس  البرشي،  لالستهالك  املتاحة  األغذية 
ال ميكن  )التي  اإلمداد  مهدر عىل طول سلسلة  أي  أو  فعليًا 

االستهالك  استقصاءات  مثل  أخرى  وسائل  من خالل  إال  رصدها 
األرسي أو الفردي(.

منظمة  بني  املشرتكة  األغذية  تركيبة  بيانات  قاعدة  وتشمل 
األغذية  بيانات  لنظم  الدولية  والشبكة  والزراعة  األغذية 
والزراعة،  األغذية  )منظمة  واملحاريات  باألسامك  الخاصة 
والفیتامینات  )املعادن  الكاملة  املغذية  العنارص  2016ح( 

78 نوًعا يف أشکال  واألحامض األمینیة واألحامض الدهنية( لـ 
 2 630 البيانات من  استخرجت  خام ومطبوخة ومجهزة. وقد 

وفًقا  تجميعها  للبيانات، وتم  250 مصدًرا  سجاًل غذائيًا من 
منظمة  بني  املشرتكة  الدولية  البيانات  لشبكة  الدولية  للمعايري 

وتعترب  األغذية.  بيانات  لنظم  الدولية  والشبكة  والزراعة  األغذية 
املائية  األغذية  أهمية  لدراسة  البيانات "uFiSh  " هامة   قاعدة 

الغذايئ والتغذية عىل مستويات جغرافية عدة. وميكن  يف األمن 
من  املغذيات  وتقدير حصة  املغذيات،  تركيبة  ملقارنة  استخدامها 
األنواع  الغذائية، وتحديد  الزراعي والوجبات  اإلنتاج  األسامك يف 
وبإيجاز،  الصحية.  الغذائية  واألمناط  لإلنتاج  املناسبة  واملنتجات 

أداة ممتازة من أجل تصميم   "  uFiSh" البيانات تعترب  قاعدة 
املثال،  فعىل سبيل  األهداف.  ُمحكمة  برامج وسياسات  وتنفيذ 
األغذية  تركيبة  لجداول  القادمة  التحديثات  يف  استخدامها  تم 
تعزيز  القرار عىل  الغربية ملساعدة صانعي  وأفريقيا  كينيا  يف 

بلدانهم من  التغذية يف  إىل تحسني  الرامية  والسياسات  الربامج 
املغذية.  السمكية  واملنتجات  األسامك  املزيد من  إنتاج  خالل 
إكسيل  بنسق  مجانًا   "  uFiSh" البيانات  قاعدة  تحميل  وميكن 

www.fao.org/infoods/infoods/tables-and-( الوثائق مع 
البيانات  وستكون   .)databases/faoinfoods-databases

أنواع  املزيد من  بها بحيث تشمل  والدعم اإلضايف مرّحبًا 
الداخلية،  النامية واألسامك  البلدان  األنواع من  األسامك، وخاصة 

املصنعة. السمكية  واملنتجات 

العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقوم 
لألغذية  الفردي  االستهالك  بيانات  بشأن  عاملية  أداة  بوضع 
السياسات  إطالع  تحسني  أجل  )FAO/WHO GIFT( من 

والوطنية  العاملية  املستويات  عىل  والغذائية  الزراعية  والربامج 
عىل  )متاحة  للتغذية  مراعاة  أكرث  وجعلها  الوطنية  ودون 

www.fao.org/nutrition/assessment/:اإللكرتوين الرابط 
مثل  مؤرشات  وتستمد   .)food-consumption-database

البيانات  من  التغذية  وحالة  األغذية  وسالمة  األغذية  استهالك 
األغذية.  استهالك  عن  والجنس  العمر  حسب  املصنفة  الكمية 

من  املستمدة  املنسقة  الدقيقة  البيانات  توفري  يتم  كام 
العاملية  األداة  وتجعل  املنصة.  عىل  الغذائية  االستقصاءات 

منظمة  بني  املشرتكة  لألغذية  الفردي  االستهالك  لبيانات 
وصف  املمكن  من  العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية 
وميكن،  الغذايئ.  النظام  مالءمة  مدى  وتقييم  الغذائية  األمناط 
األسامك  كمية  وتقدير  لتحديد  تستخدم  أن  املثال،  سبيل  عىل 

الغذائية  العنارص  مصدر  هي  التي  السمكية  واملنتجات 
وميكن  املعنية.  السكانية  للفئات  الغذايئ  النظام  يف  الرئيسية 

للمخاطر  الغذايئ  التعرض  لتقييم  البيانات  استخدام  أيًضا 
املخاطر. لهذه  الرئيسية  الغذائية  املصادر  وتحديد  الغذائية 

أداة سهلة  العامل  يف  املائية  األحياء  تربية  أداء  وتعد مؤرشات 
البيانات  لجمع  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعتها  االستخدام 
الكمية  املعلومات  عىل  الحصول  وتيسري  عديدة  مصادر  من 

الوطنية  املستويات  عىل  املائية  األحياء  تربية  قطاع  أداء  عن 
وحدتني  توفري  جرى  األخرية  اآلونة  ويف  والعاملية.  واإلقليمية 

العامل  املائية يف  األحياء  تربية  أداء  من وحدات مؤرشات 
تربية  إنتاج  بشأن  إحداهام  العموم،  قبل  من  الستخدامها 

 .)2017 ،Cai( األسامك  استهالك  واألخرى عن  املائية،  األحياء 
العامل  يف  املائية  األحياء  تربية  أداء  وتوفر وحدات مؤرشات 

استخدامها  ميكن  التي  الكمية  املعلومات  من  كبرية  كمية 
الغذايئ  األمن  يف  األسامك  مساهمة  عن  مؤرشات  لتوليد 
معلومات  كوثيقة  أعدت  تقنية  وثيقة  وتقدر  والتغذية. 
عىل  الطلب  يف  ثغرات  وجود  احتامل  للوحدتني  أساسية 

أو  بلد   200 يقرب من  ملا  املستقبل  وإمداداتها يف  األسامك 
القصرية  للتوقعات  وميكن   .)2017 ،Leungو Cai( إقليم 

السياسات  تيرّس  أن  سنوات،  عىل خمس  املمتدة  األجل 
جغرافية.  مستويات  عدة  عىل  القطاع  إدارة  وكذلك  والتخطيط 

املائية  األحياء  تربية  أداء  مؤرشات  وحدات  إعداد  ويجري 
البرشية  واملوارد  األسامك  تجارة  املثال،  سبيل  )عىل  العامل  يف 

اإلجاميل(. املحيل  والناتج  والعمل، 

ومن أجل تعزيز تكامل مصايد األسامك مع سياسات األمن 
والزراعة  األغذية  منظمة  يرّست  للبلدان،  والتغذوي  الغذايئ 

السمكية  واملنتجات  األسامك  أهمية  إلثبات  القطاعني  بني  الحوار 
العلمية وتحليل  األدلة  الغذايئ والتغذية من خالل  يف األمن 
العلمية يف شكل لوحة تحكم يف  األدلة  السياسات. وتجمع 

بيانات من منظمة األغذية والزراعة  أساًسا إىل  املؤرشات )تستند 
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والقدرة  عليها  الحصول  وإمكانية  توافرها  تشمل  الدويل(  والبنك 
عىل تحمل تكاليفها، مبا يف ذلك مساهمة األسامك يف إمدادات 

والدخل،  للعاملة  كمصدر  األسامك  ومصايد  الحيوانية،  الربوتينات 
األخرى  الحيوانية  الربوتينية  األغذية  مقابل  األسامك  وأسعار 

)Kurien وLópez Ríos، 2013(. وتعتمد تقديرات املنظمة 
الواحد اعتامًدا كبريًا عىل نوعية  بشأن إمدادات األسامك للفرد 

اإلحصاءات املتعلقة بإنتاج األسامك وتربية األحياء املائية؛ ومن ثم 
فإن أهمية هذه الدعائم األساسية لجمع البيانات املوثوق بها ال 

ميكن التقليل من قيمتها إذا كان لهذه البيانات تأثري مناسب عىل 
سياسة األمن الغذايئ والتغذية عىل الصعيد الوطني.

مصايد  بقطاع  الجيدة  املعرفة  أن  السياسات  تحليل  وأظهر 
اإلحصاءات  ذلك  يف  مبا  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك 

يف  إلدماجها  أسايس  هي رشط  اإلدارة،  ونظم  املوثوقة 
تتوافر  ال  التي  الحاالت  ويف  والتغذية.  األغذية  سياسات 

)مثل  املستهدفة  للدراسات  ميكن  موثوقة،  إحصاءات  فيها 
تحليالت  أو  املعيشية  األرس  استهالك  عن  االستقصاءات 

األسامك  أهمية  تربز  أن  السمكية(  للمنتجات  القيمة  سالسل 
صانعي  عىل  بدوره  يؤثر  قد  مام  الغذائية،  األمناط  يف 

أن  ومع  األسامك.  مصايد  قطاع  يف  لالستثامر  السياسات 
البلدان  من  قلة  عىل  تقترص  اآلن  حتى  املكتسبة  الخربة 

أطر  تعديل  تم  فقد  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  األفريقية 
نتيجة  البيانات  جمع  نُظم  وتحسنت  بنجاح،  السياسات 

األهداف  تحقيق  يف  األسامك  مصايد  لدور  الجيّد  التقدير 
والتغذية. الغذايئ  باألمن  املتعلقة  الوطنية 

املعيشية  األرس  استهالك  بشأن  الوطنية  االستقصاءات  وتعترب 
باستهالك  املتعلقة  للبيانات  محتملة  بديلة  مصادر  وإنفاقها 

التي تفتقر إىل نظام فعال لرصد  البلدان  بالنسبة إىل  األسامك 
Mills وآخرون، 2011؛  مصايد األسامك )Hortle، 2007؛ 

الوطنية  االستقصاءات  تكون  وقد   .)2016 ،Funge-Smith
متثيل  ذات  أيًضا  املعيشية  األرس  وإنفاق  استهالك  بشأن 
املنترشة  السمكية  باألنشطة  يتعلق  ما  يف  أكرب  إحصايئ 

لعدد  الدوري  الرصد  من  التفريغ  ومواقع  جغرافيًا 
 de Graaf ( الصيد  معدات  أو  اإلنزال  مواقع  من  محدود 

مثل  أشارت  وقد   .)2016 ،Funge-Smith 2015؛  وآخرون، 
أن  إىل  املثال،  سبيل  عىل  االستقصائية،  الدراسات  هذه 

مام  بكثري  أعىل  الداخلية  الطبيعية  األسامك  مصايد  إنتاج 
األسامك  "مصايد  )انظر  عديدة  بلدان  رسميًا  عنه  أبلغت 

و"إعادة   3 الجزء  يف  املائية"  األحياء  وتربية  النطاق  صغرية 
.)2 الجزء  يف  العاملية"  الداخلية  األسامك  مصايد  يف  النظر 

إطار  تعزيزه مؤخًرا يف  الذي جرى  التعاون  زيادة  وأدت 
منظمة  وضعتها  التي  والتغذية  الغذايئ  األمن  اسرتاتيجيات 
البيانات  جمع  يف  تكميلية  نُهج  اتباع  إىل  والزراعة  األغذية 

املتابعة  لوحة  إثراء  املمكن  من  يجعل  مام  وتحليلها، 
ويزيد  األسامك،  من  للفرد  الفعيل  االستهالك  بتقديرات 

واألوضاع  الجنس  ونوع  العمر  تعكس  بحيث  تحسينها  من 
ولتحويل  التغذية.  من  واملتناول  الوطني  شبه  املستوى  عىل 

أن  األدلة، سيتعنّي  قائم عىل  إىل دعم عميل  اآلفاق  هذه 
القيمة  )مثل  التغطية  نطاق  تحسني  عىل  االستثامرات  تركز 
األغذية،  إىل  الوصول  وقياس  املستزرعة(،  لألنواع  التغذوية 

بكفاءة  املتاحة  التحليلية  األدوات  وإدماج  املؤرشات،  وتنسيق 

n املناسب.  الوقت  ويف 

تطبيق نهج النظام 
 اإليكولوجي يف 

 مصايد األسماك
وتربية األحياء املائية - 

اإلجنازات والتحديات
البحار  علوم  اإليكولوجي يف  بالنظام  الخاصة  االعتبارات  كانت 

وإدارتها قامئة منذ أكرث من قرن، ولكن تم تناولها بشكل أوضح 
اإليكولوجية  النظم  القامئة عىل  "اإلدارة  بعدما حظي مصطلحا 

النظام اإليكولوجي لإلدارة" بقبول أوسع بعد مؤمتر  و" نهج 
املفهومني  كال  وينطوي  والتنمية.  بالبيئة  املعني  املتحدة  األمم 

والتكامل،  بالشمول  تتسم  بطريقة  املوارد  إدارة قطاع  عىل 
تؤثر عىل  التي  الرئيسية  العوامل  االعتبار جميع  ويأخذان يف 

بأكمله. اإليكولوجي  النظام 

ونهج  األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  ويعترب 
اسرتاتيجيات  املائية  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام 
أطر  إىل  بالحاجة  منها  اعرتافًا  املنظمة  وشجعتها  وضعتها 

األسامك  مصايد  وإدارة  ووضع  للتخطيط  نطاقا  أوسع 
آثار  االعتبار  يف  األخذ  مع  املستدامة  املائية  األحياء  وتربية 
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  عىل  أخرى  قطاعات 

النظام  عىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  وتأثريات 
األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النهج  ويدعم  اإليكولوجي. 

العميل  التنفيذ  املائية  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  والنهج 
ألول  رصاحة  أدخلت  التي  املستدامة،  التنمية  ملبادئ 
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السلوك  مدونة  خالل  من  األسامك  مصايد  مجال  يف  مرة 
 )1995 والزراعة،  األغذية  )منظمة  الرشيد  الصيد  بشأن 

الجوانب  يف  للنظر  إطاًرا  توفر  ال  وهي   .)12 )اإلطار 
االجتامعية  الجوانب  أيًضا  بل  فقط،  اإليكولوجية 

فيه  يعمل  الذي  الحوكمة  وسياق  لالستدامة  واالقتصادية 
املائية. األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع 

يف  اإليكولوجي  النظام  بنهج  السيايس  االلتزام  تجّسد  وقد 
املعني  ريكيافيك  مبؤمتر  يتصل  ما  يف  رسميًا  األسامك  مصايد 

 .2001 عام  يف  البحري  اإليكولوجي  النظام  يف  الرشيد  بالصيد 
بدمج  والتزاًما  إعالنًا  مشاركًا  بلًدا   45 وقّع  أعقابه،  ويف 

مصايد  إدارة  يف  اإليكولوجي  بالنظام  الخاصة  االعتبارات 
األغذية  منظمة  نرشت  قصري،  بوقت  ذلك  وبعد  األسامك. 

النظام  نهج  لتطبيق  توجيهية  خطوطًا  )2003ب(  والزراعة 
االلتزام  هذا  تأكيد  أعيد  وقد  األسامك.  مصايد  يف  اإليكولوجي 

يف  املستدامة  للتنمية  العاملي  القمة  مبؤمتر  يتصل  ما  يف 
لتطبيقه يف  2010 كهدف  عام  االتفاق عىل  وتم   ،2002 عام 

الفقرة  املستدامة،  للتنمية  العاملي  القمة  مؤمتر  تنفيذ  خطة 
السابعة  الدورة  اتفقت  وقد   .)2002 املتحدة،  )األمم  30 د 

"نهج  أن  2007 عىل  عام  األسامك يف  للجنة مصايد  والعرشون 
املالئم  اإلطار  هو  األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام 

اإلنتاج  إىل  "الحاجة  وأبرزت  األسامك"  والرضوري إلدارة مصايد 
املائية". األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  ملتابعة  املايئ 

وقد تطلب النمو الرسيع لقطاع تربية األحياء املائية يف جميع 
أنحاء العامل، والتفاعل بني أنشطة تربية األحياء املائية مع 

القطاعات االقتصادية األخرى ومستخدمي املوارد الطبيعية، اتباع 
نهج مسؤول ومتكامل لتنمية تربية األحياء املائية، عىل النحو 
املعرب عنه يف املادة 9 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. 

واستجابة لطلب رصيح من البلدان األعضاء يف عام 2006 لتحسني 
إدارة وتعزيز اآلثار االجتامعية واالقتصادية لرتبية األحياء املائية، 
رشعت املنظمة يف وضع نهج النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء 

املائية. وأصبحت الخطوط التوجيهية لنهج النظام اإليكولوجي 
يف تربية األحياء املائية متاحة يف عام 2010 )منظمة األغذية 

والزراعة، 2010ب( من أجل تحسني إدارة وتعزيز األثر االجتامعي 
واالقتصادي لرتبية األحياء املائية. ومنذ ذلك الحني، اتبع تطوير 

وتطبيق نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك ونهج النظام 
اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية من قبل منظمة األغذية 

والزراعة وعىل نحو متزايد من قبل الرشكاء الوطنيني والدوليني 
مسارات متوازية.

وقامت املنظمة بوضع أو دعم تطوير منتجات متعددة لنهج 
النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك ويف تربية األحياء املائية 

مبا يف ذلك وضع إرشادات عىل الصعيدين اإلقليمي والوطني 
)اإلطار 13(. وإضافة إىل ذلك، تعترب الخطوط التوجيهية يف دعم 

تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد كلها مهمة لتطبيق نهج 
النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك ويف تربية األحياء املائية.

األغذية  منظمة  وضعتها  اليت  ليزاراغا  مارغريتا  ميدالية  متنح 
تشجيع  يف  متّيزت  منظمة  أو  لشخص  سنتني  كل  والزراعة 
الفرتة  ويف  الرشيد.  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  وتطبيق 

البحرية  املوارد  حفظ  للجنة  اجلائزة  منحت   ،2017-2016
والعملية  البارزة  مبساهمتها  اعرتاًفا  أنتاركتيكا  يف  احلية 

املوارد  وإدارة  حفظ  يف جمال  واحملّفزة  واملستدامة  وامللموسة 
وبصفة  اجلنويب(.  )احمليط  االتفاقية  جمال  يف  البحرية  احلّية 

النظام  على  والقائم  التحوطي  بالنهج  اعرتف  خاصة، 
يف  احلية  البحرية  املوارد  حفظ  جلنة  تتبعه  الذي  اإليكولوجي 
الرشيد  واالستخدام  البيئي  احلفظ  بني  املوازنة  يف  أنتاركتيكا 
أن  وميكن  شبيهة  ملبادرات  منوذًجا  اإلجناز  هذا  ويعترب  للموارد. 
اإلقليمية.  األسماك  مصائد  هيئات  على  حافز  تأثري  له  يكون 
يف  أنتاركتيكا  يف  احلية  البحرية  املوارد  حفظ  جلنة  أمانة  وتقع 

أسرتاليا. يف  تسمانيا، 

اإلطار 12 
ميدالية مارغريتا ليزاراغا للفرتة 2016–2017

 يقدم املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة، السيد جوزيه غرازيانو 
ميدالية مارغريتا ليزاراغا للسيد موند مايكيزو، رئيس جلنة حفظ املوارد 

أنتاركتيكا  البحرية احلية يف 
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اخلصائص الرئيسية لنهج النظام اإليكولوجي 
ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية

الخصائص الرئيسية إلطار نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية، كام هو مقرتح يف الخطوط 

التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األسامك 

وتربية األحياء املائية عىل السواء، هي من سامت عملية اإلدارة 

التشاركية القامئة عىل املخاطر التي تتكيف مع قطاعي مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية وتشمل:

املصلحة عىل نطاق واسع عىل جميع �� مشاركة أصحاب 

والتنفيذ؛ التخطيط  مستويات 

لنظام �� الرئيسية  املكونات  لجميع  شاملة ورصيحة  دراسة 

)اإليكولوجية  املائية  األحياء  تربية  أو  األسامك  مصايد 

العوامل  عن  فضال  والحوكمة(،  واالقتصادية  واالجتامعية 

املناخ(؛ تغري  )مثل  الخارجية 

التوفيق بني أهداف اإلدارة البيئية / الحفظ واإلدارة االجتامعية / ��

االقتصادية، مبا يف ذلك النظر الرصيح يف املقايضات بينها؛

اتخاذ القرارات عىل أساس "أفضل املعارف املتاحة"، مبا يف ��

املخاطر  تقييم  تعزيز  مع  والتقليدية،  العلمية  املعارف  ذلك 

العلمية  بأنه يف ظّل غياب املعارف  وإدارتها، واالعرتاف 

اتخاذ قرارات؛ املفصلة، ال يزال يتعني 

اإلطار 13 
 موارد املعلومات الرئيسية يف املنظمة الداعمة لتطبيق نهج النظام اإليكولوجي 

يف مصايد األسماك وتربية األحياء املائية
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االهتامم �� إىل  تحتاج  التي  االستدامة  قضايا  عىل  الرتكيز 
تشاركية  عملية  خالل  من  أولوياتها  وتحديد  وتحديدها 

املخاطر(؛ تقييم  )مثل  رسمية 
االعتامد عىل خطة إدارية رسمية وضعت ملنطقة أو نظام ��

التشغيلية؛ الناحية  من  محدد مع حدود محددة 
املعلومات �� لحلقات  آليات  تتضمن  تكيفية  إدارة  عملية 

استناًدا إىل  اإلدارة  عىل نطاقات زمنية مختلفة لضبط خطة 
والحالية؛ السابقة  والخربات  املالحظات 

القامئة.�� اإلدارية  املؤسسات واملامرسات  االستناد إىل 

وينطوي التنفيذ الكامل لنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك / 
يف تربية األحياء املائية عىل إنشاء دورة إدارية تشمل التخطيط األويل 

والتنفيذ وحلقات املعلومات التي هي أساسية يف إطار تكيفي. 

وال یعترب أي عنرص من العنارص الفردية يف نهج النظام 
اإليكولوجي يف مصايد األسامك / يف تربية األحياء املائية جديًدا 

أو حرصيًا بالنسبة إىل النهج، بل إن جديته تتمثل يف جمع هذه 
إطار رسمي مشرتك واملطالبة مبحاسبة واضحة  مًعا يف  العنارص 
التي كثريًا ما ال ينظر فيها  أو االفرتاضات  العمليات  للعديد من 

يف عملية إدارة مصايد األسامك.

ويف سياق التكيف مع تغري املناخ، تساعد عملية نهج النظام 
اإليكولوجي يف مصايد األسامك / يف تربية األحياء املائية عىل رصد 
آثار تغري املناخ ويف التعامل معها، ألن تحسني القدرة العامة عىل 
الصمود يف نظم مصايد األسامك وتربية األحياء املائية سيحد من 

تعرضها لتغري املناخ )De Silva وSoto، 2009(. وقد تكون النظم 
الغنية بالتنوع البيولوجي، التي تدار جيًدا، أقل تأثرًا بالتغيري من 

الصيد املفرط والنظم الفقرية من حيث التنوع البيولوجي. وكمثال 
عىل ذلك، ميكن للشعاب املرجانية السليمة ونظم املنغروف أن توفر 

العديد من الفوائد، مبا يف ذلك الحواجز الطبيعية التي تحول دون 
التأثريات املادية. ولدى املجتمعات املحلية التي تعتمد عىل مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية مع نُظم اجتامعية قوية وخيارات 
سبل كسب عيش متنوعة قدرة تكيفية أعىل وتأثر أقل بالتغيري.

التنفيذ العملي
بالتعاون مع عدد من  األغذية والزراعة،  واصلت منظمة 

اإليكولوجي يف  النظام  نهج  لتعزيز  كبري  تكريس جهد  الرشكاء، 
مصايد األسامك / يف تربية األحياء املائية بني أعضائها من خالل 
ومشاريع يف  الخرباء  واجتامعات  إقليمية  واجتامعات  منشورات، 
20 بلًدا حتى اآلن. وكانت األهداف الرئيسية املتوخاة  أكرث من 
املحيل  الصعيد  االستدامة عىل  األنشطة هي معالجة  من هذه 
وتعزيز  املتعددين  املصلحة  أصحاب  من خالل متكني مشاركة 

النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك / يف تربية  عملية نهج 
املائية. األحياء 

االهتامم  من  كبريًا  قدًرا  استحق  معني  عمل  هناك خط  وكان 
اإليكولوجي  النظام  نهج  إلدارة  خطط  وضع  هو  والجهد 

تنمية  ومبادرات  املائية  األحياء  تربية   / األسامك  مصايد  يف 
تطويرها  بشأن  واإلقليمية  الوطنية  لإلدارات  القدرات 

نهج  وتطبيق  تطوير  ورشكاؤها  املنظمة  ودعمت  وتنفيذها. 
50 خطة  أكرث من  األسامك يف  اإليكولوجي يف مصايد  النظام 

واملحيط  وآسيا  أفريقيا  أنحاء  جميع  يف  األسامك  مصايد  إلدارة 
بدعم  الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  الهادئ 
مثل  األخرى  واملشاريع  واملنظامت  الوطنية  السلطات  من 

نانسن   – األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  مرشوع 
البيئة  مرفق  ميوله  الذي  الدولية  املياه  وبرنامج   ،)14 )اإلطار 
مثل  مبادرات  تتضمن  خاص،  وبوجه  الدويل.  والبنك  العاملية 

تيار  ولجنة  البنغال،  لخليج  الكبري  البحري  اإليكولوجي  النظام 
الكناري،  لتيار  الكبري  البحري  اإليكولوجي  والنظام  بنغويال، 

والنظام  الكاريبي،  ملنطقة  الكبري  البحري  االيكولوجي  والنظام 
االيكولوجي  والنظام  غينيا  لتيار  الكبري  البحري  االيكولوجي 

برصاحة   )ASCLME( أغويالسوصومايل  ملرشوع  الكبري  البحري 
نطاق  يف  األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ 
النظام  نهج  تنفيذ  مشاريع  بتمويل  املنظمة  وقامت  عملها. 
مبا  البلدان  من  عدد  يف  املائية  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي 

وزامبيا. وتركيا  والفلبني  ونيكاراغوا  ومالوي  وكينيا  شييل  فيها 

مراعاة  مع  املائية،  األحياء  لرتبية  املكاين  التخطيط  ويعترب 
مهاًم  لالستدامة،  والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية  األبعاد 

األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام  إطار  يف  خاصة  بصفة 
امللكية  يف  املائية  األحياء  تربية  تجري  عندما  سيام  وال  املائية، 
)منظمة  الطبيعية  املائية  املسطحات  أو  البحر  مثل  املشرتكة 

األخرية،  السنوات  2015(. ويف  الدويل،  والبنك  والزراعة  األغذية 
من  لكثري  املكاين  التخطيط  بشأن  إرشادات  املنظمة  قدمت 

املائية  األحياء  تربية  مناطق  تقسيم  ذلك  يف  مبا  البلدان، 
اإليكولوجي  النظام  منظور  اعتامد  مع  املواقع   واختيار 
.)2017 ،Brummettو Sotoو Aguilar-Manjarrez(

مولتها  إقليمية  مشاريع  ثالثة  اعتمدت  أوروبا،  ويف 
والزراعة  األغذية  منظمة  ومبشاركة  األوروبية  املفوضية 

"وضع  املائية:  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام  مبادئ 
لرتبية  تحملها  وإمكانيات  املواقع  لتحديد  توجيهية  خطوط 

املناطق  ضمن  املتوسط  األبيض  البحر  يف  املائية  األحياء 
املستدامة  التنمية  و"مؤرشات  املائية"  األحياء  لرتبية  « املالمئة 
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يف 24 مارس/آذار 2017، وّقعت الوكالة النروجيية للتعاون 
ومنظمة  النرويج،  برغن،  البحرية يف  البحوث  ومعهد  اإلمنائي، 

اجلديد  الربنامج  املنفذة على  الوكالة  بصفتها  والزراعة،  األغذية 
"دعم  األسماك-نانسن،  اإليكولوجي يف مصايد  النظام  لنهج 

األسماك،  إدارة مصايد  اإليكولوجية على  األنظمة  نهج  تطبيق 
أكرب مبادرة ملنظمة  والتلوثية". وهي  املناخية  اآلثار  مع مراعاة 

األغذية والزراعة تركز على حتسني قاعدة املعارف ودعم 
ويرتكز  األسماك.  اإليكولوجي يف مصايد  النظام  نهج  تطبيق 
الربنامج على برنامج نانسن الذي دعم حتسني املعارف عن 
باستخدام سفينة  النامية  البلدان  األسماك يف  موارد مصايد 

األحباث الدكتور فريدجتوف نانسن، اليت بدأت أعماهلا يف أوائل 
اإليكولوجي  النظام  نهج  ومشروع  املاضي؛  القرن  من  السبعينات 
يف مصايد األسماك-نانسن الذي بدأ يف أواخر العقد األول من 

أفريقيا. الرتكيز على  والعشرين، مع  احلادي  القرن 
النظام اإليكولوجي  وخالل املرحلة األوىل من مشروع نهج 

املؤسسات  الشركاء مع  األسماك-نانسن، عمل  يف مصايد 
ووكاالت  األسماك  مبصائد  املعنية  واإلقليمية  الوطنية  البحثية 

اإلدارة يف 32 بلًدا أفريقًيا من أجل حتسني املعارف العلمية 
وإعادة تركيز إدارة مصايد األسماك من خالل اعتماد نهج 
أحد  وكان  وتنفيذه.  األسماك  اإليكولوجية يف مصيئد  النظم 

األسماك  وهيئات مصايد  الدول  الرئيسية متكني  األهداف 
مصايد  بإدارة  اخلاصة  وتنفيذ خططها  تصميم  من  اإلقليمية 

اإليكولوجي يف مصايد  النظام  وفًقا ملبادئ نهج  األسماك 
األسماك من خدمة  اإلقليمية ملصايد  اهليئات  األسماك، ومتكني 

اإليكولوجي يف مصايد  النظام  نهج  تنفيذ  بدء  أعضائها عند 
األسماك. وبدعم من املشروع، مت وضع واعتماد أكثر من عشر 

النظام اإليكولوجي يف مصايد األسماك  خطط إلدارة نهج 
)Koranteng وVasconcellosوSatia، 2014(. واألهم من ذلك أن 

الوكاالت  تقودها  اليت  اإلقليمية  أو  الوطنية  العمل  جمموعات 
أو اإلقليمية قد  الوطنية  إدارة مصايد األسماك  املسؤولة عن 
واملوافقة عليها،  الكاملة عن وضع اخلطط  املسؤولية  تولت 
وذلك بدعم تقين من املشروع وفق خارطة طريق واضحة. 

التعاون  لتيسري  املشروع يف جمموعات  وجرى تنظيم دعم 
)سرياليون  احلرفية  األسماك  اخلربات: مصايد  وتبادل  اإلقليمي 

الغربية(  غينيا  )خليج  البحرية  األسماك  ومصايد  وليربيا( 
ومجهورية  )كينيا  واملتوسطة  الصغرية  السطحية  واألسماك 
)خليج  الصناعية  الروبيان  أسماك  ومصايد  املتحدة(  تنزانيا 

ومدغشقر(،  القمر  )جزر  القاع  أسماك  ومصايد  الوسطى(،  غينيا 
األسماك  ومصايد  )موزامبيق(،  اخلطية  األسماك  ومصايد 

أغلب  إىل  وبالنسبة  أفريقيا(.  )شمال غرب  الصغرية  السطحية 
البلدان، كانت هذه أول خطط اإلدارة اليت صيغت وفًقا ملبادئ 

امللكية  وكانت  األسماك.  اإليكولوجي يف مصايد  النظام  نهج 
من خالل جمموعات  للعملية  اإلقليمية  أو  الوطنية  والقيادة 

املرتكزة  القدرات  تنمية  واسرتاتيجية  اإلقليمي  والتبادل  العمل 
بقوة على وضع خطط اإلدارة عوامل رئيسية لنجاح هذه 

البلدان  أيًضا الدعم إىل العديد من  األنشطة. وقدم املشروع 
التشريعات،  إدخال حتسينات على  وأصدر هلا توصيات بشأن 

التشريعات  تعديل  أو  إرشادات عملية بشأن كيفية وضع  وتقدمي 
األسماك  اإليكولوجي يف مصايد  النظام  نهج  لدعم  الوطنية 

)Cacaud وآخرون، 2016(.
يف  اإليكولوجي  النظام  لنهج  اجلديد  الربنامج  ويهدف 

السابقة  املرحلة  نتائج  توطيد  إىل  األسماك-نانسن  مصايد 
ما خيص  يف  البشرية،  لألنشطة  املتعددة  اجلوانب  ومعاجلة 
البحرية  البيئة  ما خيص  ويف  األسماك خصوًصا،  أرصدة 
لفائدة  احمليطات  إنتاجية  على  احلفاظ  أجل  من  عموًما، 

اجلديدة  املرحلة  هذه  يف  الربنامج  ويشمل  املقبلة.  األجيال 
والتلوث  املناخ  تغري  آثار  لتقييم  اهلامة  اإلضافية  املسؤولية 
العامل.  مراقبة يف  املياه  أقل  يعمل يف بعض  الذي  البحري، 
أيًضا  تسمى  جديدة،  أحباث  سفينة  الربنامج  توفري  وتتوىل 

فريدة  كمنصة  تعمل  تزال  ال  اليت  نانسن،  فريدجتوف  الدكتور 
ويبلغ  البحوث.  وتبادل  القدرات  وتنمية  املعارف  لتوليد 

يف  )مبا  وتضم خمتربات متخصصة  مرتا،   74.5 السفينة  طول 
أن  وميكن  متطورة،  علمية  ومعدات  املناخ(  لتغري  ذلك خمترب 

ًا.  30 عاملمِ تستوعب ما يصل إىل 

اإلطار 14 
برنامج نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسماك-نانسن

سفينة البحوث الدكتور فريدجتوف نانسن اجلديدة
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يف  الستخدامها  التوجيهية  والخطوط  املائية  األحياء  لرتبية 
ملصايد  العامة  الهيئة  مًعا  ونفذتها  املتوسط"،  األبيض  البحر 
أوروبا  نطاق  عىل  واملرشوع  املتوسط؛  األبيض  البحر  أسامك 

 -AquaSpace  " H2020 مرشوع  أفق  األورويب  االتحاد 
املائية". األحياء  لرتبية  أكرب  مساحة  إتاحة 

وأدت عملية تشاركية مدتها ثالث سنوات يف أوائل عام 2010 إىل 
وضع خطة إلدارة نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك / 
تربية األحياء املائية ملصب إستريو ريال، وهو مصب استوايئ يف 
نيكاراغوا )منظمة األغذية والزراعة، 2014ج(. وتشمل عنارص 
الخطة تحسني األداء البيئي يف استزراع األربيان، وتنفيذ نظام 

رصد لتقييم آثار تغري املناخ، ووضع برنامج لتحويل الصيادين إىل 
سلسلة قيمة االستزراع املايئ لألربيان، وتحسني الحوكمة املحلية، 

وتنفيذ برنامج اإلرشاد. ويتقدم تنفيذ الخطة ببطء ولكن مع 
امتالك قوي لزمام األمور وإدماج قضايا الجنسني وبإرادة سياسية 

قوية وتحسني التعاون بني القطاعني العام والخاص.

النظام  بنهج  الوعي  مستوى  رفع  أدى  الوسطى،  أمريكا  ويف 
املائية  األحياء  تربية   / األسامك  مصايد  يف   اإليكولوجي 

بدعم  بلدان،  مثانية  من  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  لدى 
األسامك  مصايد  لقطاع  الوسطى  أمريكا  منظمة   من 

نهج  إلدارة  إقليمية  خطة  وضع  إىل  املائية،  األحياء  وتربية 
األحياء  تربية   / األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام 

املائية  األحياء  وتربية  األربيان  مصايد  يخص  ما  يف  املائية 
البلدان  وتبذل   .)2014 ،Moralesو Sotoو Gumy (

الخطة. لتطبيق  املناسبة  الظروف  لخلق  جهوًدا  املشاركة 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قانون  فإن  شييل،  ويف 
يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  يتضمن  ليك  املراجعة  قيد  هو 
إعداد  ويجري  املائية،  األحياء  تربية  يف   / األسامك  مصايد 

باستخدام  املائية  األحياء  تربية  لتنمية  عاًما   20 مدتها  سياسة 
للتوجيه. املائية  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج 

النجاحات واإلجنازات الرئيسية
اإليكولوجي يف  النظام  تنفيذ عنارص نهج  أُحرز تقدم ملحوظ يف 
مصايد األسامك / تربية األحياء املائية، بدًءا بإذكاء الوعي لدى 
األسامك  املصلحة يف قطاع مصايد  السياسات وأصحاب  صانعي 

املربحة  األسامك  بإنشاء مصايد  وانتهاًء  املائية  األحياء  وتربية 
ال  التي  املائية  األحياء  تربية  العمل، وعمليات  لفرص  واملنتجة 
الستخدام  ومتكامل  مستدام  نهج  باستخدام  إال  تحقيقها  ميكن 

النظام  نهج  مشاريع  تكاثر  ويعترب  وبيئتها.  الحية  املائية  املوارد 
املائية وتشجيعها  األحياء  تربية   / األسامك  اإليكولوجي يف مصايد 

التي  الحكومية  الحكومية وغري  املنظامت  العديد من  قبل  من 
البيئة  وحامية  املستدامة  والتنمية  الطبيعية  املوارد  إدارة  تعالج 
التقدم. لهذا  جيًدا  مقياًسا  باالستدامة  املتعلقة  األخرى  واملواضيع 

وهيئات  األسامك  ملصايد  الوطنية  اإلدارات  اعتامد  وتزايد 
مصايد  يف  اإليكولوجية  النظم  لنهج  اإلقليمية  األسامك  مصايد 

إلدارة  شاملة  أطًرا  باعتبارها  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
استعداًدا  السياسات  تنظيم  إعادة  أجل  من  األسامك،  مصايد 
تنفيذ  بشأن  االستبيان  بيانات  إىل  واستناًدا  العميل.  للتنفيذ 

إىل  سنتني  كل  ترسل  التي  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة 
النسبة  ارتفعت  والزراعة،  األغذية  منظمة  يف  األعضاء  جميع 

اإليكولوجي  النظام  نهج  اعتمدت  التي  للبلدان  املئوية 
عام  يف  69 يف املائة  من  مامثالً  نهًجا  أو  األسامك  مصايد  يف 

اعتامد  أن مستوى  2015. غري  املائة يف عام  79 يف  إىل   2011
الرشق  أما   .)20 )الجدول  املناطق  بني  يتفاوت  الُنهج  هذه 
اإليكولوجي  النظام  نهج  العتامد  معدل  أدىن  فلديه  األدىن، 
بالنظر  املستغرب  من  ليس  ذلك  )رمبا  األسامك  مصايد  يف 

خالل  املنطقة  يف  االجتامعية  لالضطرابات  العام  املستوى  إىل 
معدل  أعىل  لديها  الشاملية  أمريكا  أن  حني  يف  املايض(،  العقد 

الُنهج. هذه  العتامد 

اإلقليمية  الهيئات  عمل  يف  النهج  هذا  تناول  أيًضا  ويجري 
املائة من  40 يف  أكرث من  الحايل،  الوقت  ملصايد األسامك. ويف 

اتفاقياتها  نص  يف  تدرج  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات 
لإلدارة.  كمبدأ  اإليكولوجي  النظام  نهج  إىل  خاصة  إشارة 

اإلقليمية  الهيئات  من  العديد  اعتمدت  ذلك،  إىل  وإضافة 
تهدف  منفذة  مشاريع  أو  سياساتية  نصوًصا  للمصايد  القدمية 

يف  األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  استخدام  إىل 
اإلقليمية  الهيئات  جميع  أن  ومع  واإلدارية.  العلمية  إجراءاتها 
الرسمية  الناحيتني  من  نفسه  بالقدر  تعتمد  ال  األسامك  ملصايد 

 / األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  لنهج  الفعلية  أو 
تستخدم  الهيئات  هذه  جميع  أن  إال  املائية،  األحياء  تربية 
العادي.  عملها  يف  النهج  من  متعددة  عنارص  متزايد  بشكل 

نهج  مشاريع  حققتها  التي  الرئيسية  النجاحات  بني  ومن 
تنمية  اآلن  حتى  املائية  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام 

واملحلية  الوطنية  للسلطات  املبارشة  واملشاركة  القدرات 
عمليات  ملكية  نطاق  توسيع  من  مّكن  مام  املصلحة،  وأصحاب 

املائية. األحياء  تربية  وإدارة  تخطيط 

يتمثل  اإليكولوجي  النظام  نهج  مع  يتفق  حديث  تطور  ومثة 
وتربية  األسامك  مصايد  بني  التفاعالت  يف  الرصيح  النظر  يف 

 .)2012 املائية وإدارتها يف إطار واحد )Soto وآخرون،  األحياء 

 »
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اجلدول 20
 النسبة املئوية للبلدان اليت اعتمدت نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسماك 

أو نُهج إيكولوجية شبيهة، حسب اإلقليم
%اإلقليم

 77أفريقيا

 86آسيا

 75أوروبا

 84أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

 50الشرق األدىن

 100أمريكا الشمالية

 75جنوب غرب احمليط اهلادئ

املصدر: استبيان منظمة األغذية والزراعة بشأن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، بيانات عام 2015

مصايد  يف  اإليكولوجي  للنظام  املشرتك  النهج  هذا  ويعترب 
هذه  يف  خاصة  أهمية  ذا  املائية  األحياء  تربية   / األسامك 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  فصل  يصعب  حيث  الحاالت 
صيد  عىل  القامئة  األسامك  مصايد  يف  الحال  هو  كام  املائية، 
التخزين  إعادة  برامج  )مثل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

التفاعالت  تتزايد  وحيث  البحر(،  يف  األسامك  واستزراع 
نحو  كون  وإّن  القطاعني.  بني  واملوارد  والتشغيلية  املكانية 

العامل  يف  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  من  املائة  يف   36
يعطي  مهمتها  من  كجزء  املائية  األحياء  تربية  اآلن  تشمل 

مصايد  بني  التفاعالت  معالجة  إىل  الحاجة  عىل  مؤرًشا 
يف  املنظمة  وبدأت  املائية.  األحياء  تربية  وتنمية  األسامك 

األسامك  مصايد  يف  فعال  نحو  عىل  تنظر  مشاريع  وضع 
للتخطيط  واحد  إطار  من  كجزء  املائية  األحياء  وتربية 

ريال  إستريو  إدارة  خطة  هي  اكتاماًل  األمثلة  وأكرث  واإلدارة، 
النظام  نهج  فيها  طبق  التي  الحاالت  ويف  نيكاراغوا.  يف 
املائية  األحياء  تربية   / األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي 

مصايد  بني  التضارب  أوجه  عموًما  تقلصت  جنب،  إىل  جنبًا 
املائية. األحياء  وتربية  الطبيعية  األسامك 

إىل  الرنويج  من  املصلحة،  أصحاب  من  العديد  وأفاد 
إدارة  عملية  رشعية  أن  ولبنان،  وتركيا  ونيكاراغوا  موزامبيق 

متصلة  اعتبارات  إدراج  بفضل  كثريًا  تحسنت  األسامك  مصايد 
الرسمية  التشاور  عمليات  أتاحت  وقد  اإليكولوجي.  بالنظام 

سبيل  عىل  األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  مع 
الكثريين  صوت  إسامع  املحلية  املعارف  إدراج  ورشط  املثال 

كانوا  الذين  الصيادون  ذلك  يف  مبن  املصلحة،  أصحاب  من 

القرار.  صنع  عملية  من  مستبعدون  بأنهم  يشعرون  سابًقا 

اإليكولوجي  النظام  عىل  اآلثار  تقليل  رشط  ساعد  وقد 

يف  التشاور،  عملية  مع  جنب  إىل  جنبًا  حد،  أدىن  إىل  الطبيعي 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  بني  الرصاع  من  الحد 

نهاية  ويف  تعاونها،  وتحسني  الحفظ،  عملية  ومصالح  املائية 

ففي  استدامة.  أكرث  أسامك  مصايد  إىل  ذلك  سيؤدي  املطاف 

تعاون  هناك  املثال،  سبيل  عىل  الهندي،  املحيط  غرب  جنوب 

الوطنية  واملؤسسات  الطبيعة  حفظ  منظامت  بني  نشط 

ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  مع  وكذلك  األسامك،  مصايد  إلدارة 

الهندي(؛  املحيط  غرب  جنوب  أسامك  مصايد  )هيئة  األسامك 

االزدياد. يف  آخذة  األمثلة  وهذه 

يشّكل  وهو  األسامك،  مصايد  لوائح  إنفاذ  أيًضا  استفاد  وقد 

فيها  يكن  مل  إن  األسامك  مصايد  معظم  صعوبة كربى يف 

املتعددين  املصلحة  ألصحاب  املفتوحة  املشاركة  من  جميًعا، 

)وهام  كابنتا  مصايد  ويف  القطاع.  لهذا  اإلدارة  تدابري  تحديد  يف 

العذبة( يف  املياه  يف  تعيش  التي  الرسدين  أسامك  من  نوعان 

يف  اإليكولوجي  النظام  إلدارة  خطة  لهام  وضعت  موزامبيق، 

البحر  يف  األخرى  األسامك  مصايد  عن  فضال  األسامك،  مصايد 

من  وغريهم  الصيادون  يقوم  أفريقيا،  ويف  املتوسط  األبيض 

لها.  االمتثال  وضامن  اللوائح  تعزيز  مبهمة  املصلحة  أصحاب 

مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  عملية  فإن  الطريقة  وبهذه 

وتزيد  الدولة  إىل  بالنسبة  اإلنفاذ  عبء  من  تقلل  األسامك 

رشعية  وتدعم  املوارد  مستخدمي  قبل  من  اإلرشاف  عملية 

اإلدارة. عملية 
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ليشمل جهات  املصلحة"  وأخريًا، من خالل فتح مفهوم "أصحاب 
النظام اإليكولوجي يف  الصيادين، أدت عملية نهج  أخرى من غري 
مصايد األسامك / يف تربية األحياء املائية إىل زيادة االتساق بني 
إدارة مصايد األسامك وعمليات اإلدارة املجتمعية األخرى، مبا يف 

االجتامعية. الحامية  اإلنسان، فضال عن  البيئة وصحة  ذلك 

تطبيق الدروس املستفادة

اإليكولوجي  النظام  بنهج  املتعلقة  املشاريع  عدد  ازدياد  مع 
فرصة  أيًضا  تتسع  املائية،  األحياء  تربية   / األسامك  مصايد  يف 

ثالثة  وهناك  وتنفيذها.  تطويرها  من  الدروس  استخالص 
املشاريع. هذه  فيها  نفذت  التي  األقاليم  بني  مشرتكة  دروس 

مام �� الفعالة،  لإلدارة  ومهمة  رضورية  املشاركة  إن  املشاركة. 
ولكن  مشرتك،  نهج  عىل  باالتفاق  متنوعة  ملصالح  يسمح 

أنها  عىل  املصلحة  أصحاب  جميع  إليها  ينظر  أن  يجب 
التخطيط  مرحلة  يف  املشاركة  ضامن  ويجب  وفعالة.  عادلة 

السواء، مبا يف ذلك  العادية عىل  اإلدارة  وكجزء من دورة 
والبحث. البيانات  جمع  أنشطة 

مصايد �� يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  يتطلب  التكّيف. 
إجراء عمليات مؤسسية  املائية  األحياء  تربية   / األسامك 

يتعلق  ما  القرارات يف  املنتظم واتخاذ  الرصد  تضمن 
اإلدارة. وينبغي  املحددة يف خطط  املتفق عليها  باألهداف 

اإلدارة  املدة لخطط  آليات استعراض منتصف  أيًضا أن تستند 
العمليات ال توجد دامئًا، وحيثام  إىل عمليات مؤسسية. وهذه 

املصلحة. أصحاب  ما تشمل مشاركة  نادًرا  أنشئت، 
الوعي، �� لزيادة  املبذولة  الجهود  رغم  الخاطئة.  التصورات 

تربية  األسامك /  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  فإن 

باعتباره  واسع  نطاق  عىل  فهمه  يساء  املائية  األحياء 

إداري  نهج  الواقع  يف  وهو  بالحفظ،  أساًسا  يتعلق  نهًجا 

السياق(  )حسب  القطاعات  متعدد  أو  قطاعي  معزز 

اإليكولوجي  النظام  يف  النظر  خالل  من  االستدامة  لتحقيق 

واألهداف  لألسامك  مصايد  أي  يدعم  الذي  الدينامييك 

القطاع. هذا  يف  املشاركة  للجهات  واالقتصادية  االجتامعية 

األسامك  مصايد  اإليكولوجي يف  النظام  أّن  ذلك  من  واألهم 

األهداف  بني  املقايضات  وتحديد  لقياس  رسميًا  إطاًرا  يوفّر 

اتفاق  عىل  الحصول  فإن  ذلك،  ومع  املتضاربة.  املجتمعية 

يشكل  سيظل  األولويات  تحدد  التي  تلك  بشأن  النطاق  واسع 

النمو  مثل  العاملية،  الضغوط  وستظل  قادمة.  لسنوات  تحديًا 

القطاع.  هذا  ديناميكيات  عىل  أيًضا  تؤثر  والعوملة،  السكاين 

النظام  نهج  مجال  يف  املحرز  التقدم  معظم  فإن  عام،  وبوجه 

كان  املائية  األحياء  تربية   / األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي 

املواقف  وتطور  التنفيذ  عمليات  تطوير  مجال  يف  اآلن  حتى 

تحسني  إىل  الرامية  الجهود  معظم  ومثل  بفوائده.  االعرتاف  يف 

يتطلب  واستخدامها،  لألرض  الطبيعية  املوارد  استخراج  كيفية 

األحياء  تربية   / األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج 

أجل  من  والعقلية  املوقف  يف  هامة  تغيريات  إجراء  املائية 

ذلك.  مع  متسق  ولكنه  بطيئًا  التقدم  وكان  الكامل.  تنفيذه 

تربية   / األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  وسيستمر 

عملية  واسع يف  نطاق  اعتامده عىل  تم  إذا  املائية،  األحياء 

املجتمع  إفادة  يف  السليمة،  اإلدارة  مبادئ  عىل  تقوم  متامسكة 

n املوارد.  قاعدة  طبيعة  احرتام  مع 
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اجلزء الثالث

 آثار تغري املناخ 
وعمليات االستجابة له

اإلطارية بشأن  املتحدة  األمم  التابع التفاقية  باريس  اتفاق  يعزز 

التنفيذ  الذي دخل حيز  2015ج(  املناخ )األمم املتحدة،  تغري 

العاملية  2016، عملية التصدي  5 أكتوبر/ ترشين األول  يف 

ارتفاع درجة  باإلبقاء عىل  املوقعون عليه  يلتزم  إذ  املناخ،  لتغري 

الحرارة العاملية يف هذا القرن يف حدود أقل بكثري من درجتني 

ويشدد  الصناعية.  الحقبة  قبل  ما  مستويات  فوق  مئويتني 

التي تربط بني إجراءات تغري املناخ  أيًضا عىل العالقة  االتفاق 

تأثر  قابلية  بأوجه  ويقّر  الفقر،  والقضاء عىل  املستدامة  والتنمية 

املناخ. ويشّكل  لتغري  الضارة  باآلثار  باألخّص  الغذايئ  اإلنتاج  نظم 

لعام  املستدامة  التنمية  يتجزأ من خطة  باريس جزًءا ال  اتفاق 

التنمية املستدامة إىل  13 من أهداف  2030 حيث يدعو الهدف 

املناخ وآثاره. اتخاذ إجراءات عاجلة ملكافحة تغري 

املحددة وطنيًا  املساهامت  إىل  باريس  اتفاق  تنفيذ  ويستند 

التقدم املحرز يف  التي تقدم األطراف من خاللها تقارير عن 

إجراءاتها. وقد أدرج أكرث من 80 بلًدا حتى اآلن مصايد األسامك 

التكيّف ذات  و/أو تربية األحياء املائية يف مجاالت وإجراءات 

األولوية )Strohmaier وآخرون، 2016( )اإلطار 15(. عموًما، 

البلدان  التي حددتها  األولوية  التكيّف ذات  تتصف مجاالت 

الفهم  بسبب  أساًسا  وذلك  بخصائص وطموحات محدودة 

املكاين  املستويني  املناخ عىل  تغري  املحدود آلثار  التجريبي 

الكافية  القرارات؛ واإلرشادات غري  اتخاذ  لعملية  الالزم  والزماين 

القطاع؛ وعدم  لهذا  املتاحة  املحتملة  التكيّف  أدوات  بشأن 

التقنية لرشح مربرات إدراج مصايد األسامك  القدرات  كفاية 

املحددة وطنيًا. ومن  املساهامت  املائية يف تطوير  األحياء  وتربية 

تدابري فعالة  اتخاذ  أن تكفل  الثالثة  العنارص  شأن معالجة هذه 

السلبية  املناخ  تغري  آثار  وتقليل  الفرص  األقىص من  الحد  لتحقيق 

إىل أقىص حّد.

بغية تعزيز فهم الرابط القائم بني تغري املناخ والفقر، جتري 
منظمة األغذية والزراعة حتليال للمساهمات احملددة وطنًيا إلجياد 

أوجه التكامل والثغرات بني النصوص الدولية اليت حتكم تغري 
املناخ وخطط التنفيذ الوطنية يف قطاع مصايد األسماك وتربية 

األحياء املائية )Kalikoski وآخرون، 2018( ويويل النص الذي 
قدمته اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ واتفاق باريس 

األولوية لإلجراءات اليت تستهدف الفئات السكانية واألماكن 
والنظم اإليكولوجية الضعيفة. ومع ذلك، يشمل عدد قليل من 

وثائق املساهمات احملددة وطنًيا اليت مت حتليلها )وعددها 9 فقط 

من أصل 155( اسرتاتيجيات من شأنها أن حتسن سبل كسب 
العيش وبيئات الصيادين حتسًنا ملموًسا مثل خمططات احلماية 

االجتماعية والعمالة الريفية الالئقة واحلصول على اخلدمات 
أو حىت الرتكيز على اجلنسانية. ما يعين أن معظم املساهمات 

احملددة وطنًيا لن تطال الفئات السكانية الفقرية واألكثر 
تعرًضا لتغري املناخ )أي الفئات السكانية اليت يعطيها اتفاق 

باريس األولوية( يف مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. وقد 
يؤدي النقص يف اسرتاتيجيات التنمية االجتماعية إىل ضعف 

املساهمات احملددة وطنًيا وعدم كفاءة استخدام الوقت واملوارد.

اإلطار 15 
تغري املناخ والقضاء على الفقر يف مصايد األسماك
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تقييم آثار تغري املناخ على مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية

الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم  تقرير  يتضمن 
عىل  املناخ  تغري  آلثار  شموال  األكرث  املوجز  املناخ  بتغري  املعنية 

الدولية  الحكومية  )الهيئة  ومواردها  املائية  اإليكولوجية  النظم 
التي  الرئيسة  املخاطر  باتت  وقد   .)2014 املناخ،  بتغري  املعنية 

عىل  مفهومة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  تهدد 
لتأثريات  البحرية  األنواع  من  عدد  فيستجيب  معقول:  نحو 

توزعها  تحويل  طريق  عن  وموائلها،  لحركتها  تبًعا  املناخ، 
 .)38 والشكل   16 اإلطار  )انظر  العميقة  واملياه  القطبني  باتجاه 

ثاين  غاز  من  متزايدة  لكميات  املحيطات  امتصاص  أن  كام 
ميثل  املياه،  حموضة  ارتفاع  إىل  يؤدي  الذي  الكربون،  أكسيد 
البيئات  يف  املتكلسة  الحية  للكائنات  خاص  قلق  مصدر  أيًضا 

الرغم  عىل  املائية(،  األحياء  تربية  مرافق  ذلك  يف  )مبا  الطبيعية 
بعد.  تُحسم  مل  اإليكولوجي  النظام  عىل  الكاملة  اآلثار  أن  من 
دورة  والتغريات يف  املياه،  املنافسة عىل  تؤثر  أن  املتوقع  ومن 
البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع  العواصف  وترية  وتزايد  املياه، 

وصناعات  الداخلية  البحريات  يف  األسامك  مصايد  من  كل  عىل 
.)2016 ،Sotoو De Youngو Seggel،( املائية  تربية األحياء 

وقد نرش عدد من الباحثني أدلة لتدعيم هذه الحجج. فمن 
املتوقع أن ينخفض اإلنتاج األويل للمحيط العاملي الذي تعتمد 

عليه شبكة األغذية البحرية واألسامك يف نهاية املطاف، بنسبة 6 
يف املائة بحلول عام 2100 وبنسبة 11 يف املائة يف املناطق املدارية 

)Kwiatkowski وآخرون، 2017(. وتتوقع النامذج املتنوعة 
بأنه بحلول عام 2050، قد تتفاوت إمكانيات صيد األسامك عىل 

الصعيد العاملي بنسبة تقل عن 10 يف املائة )Barange وآخرون، 
2014؛ Cheung وآخرون، 2010( تبًعا ملسار انبعاثات غازات 

الدفيئة، ولكّن التباين الجغرايف سيكون بالغ األهمية. وبالرغم من 
أن التأثريات السلبية ستطغى يف العديد من املناطق املدارية التي 

تعتمد عىل مصايد األسامك، فإن الفرص ستتاح أيًضا يف املناطق 
املعتدلة )Barange وآخرون، 2014( )الشكل 39(.

الدولية  الحكومية  الهيئة  تكليف  جرى   ،2016 عام  ويف 
املحيطات  بشأن  الخاص  التقرير  بإعداد  املناخ  بتغري  املعنية 
يوضع  أن  املقرر  من  الذي  متغري،  مناخ  يف  الجليدي  والغالف 

خاص  بشكل  سريكز  والذي   ،2019 عام  يف  النهائية  بصيغته 
التي  املحلية  واملجتمعات  البحرية  اإليكولوجية  النظم  عىل 
منظمة  كُلِّفت  نفسه،  الوقت  ويف  النظم.  هذه  عىل  تعتمد 

عن  سابقة  دراسة  لتحديث  تقرير  بإعداد  والزراعة  األغذية 
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  عىل  املناخ  تغري  آثار 

بأن  الجهود  هذه  وتقر   .)2009 وآخرون،   Cochrane(
وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  تأثر  قابلية  وأوجه  املخاطر 
تعتمد  ال  عليها،  تعتمد  التي  واملجتمعات  املائية،  األحياء 

والبيولوجية  والكيميائية  الفيزيائية  التغريات  عىل  فقط 
قابلية  أوجه  عىل  أيًضا  ولكن  حدوثها(،  )واحتامل  املتوقعة 

سياقاتها. تأثر 

وقد أشارت التوقعات األخرية ملرشوع مقارنة منوذج األثر 
املشرتك بني القطاعات )www.isimip.org( إىل أن التغريات يف 

البحرية قد يكون مرتفًعا كام هو حال  إنتاج مصايد األسامك 
القطاع األكرث  أنها متثل  التي غالبًا ما يزعم  زراعة املحاصيل 

ترضًرا من تغري املناخ. وعالوة عىل ذلك، تكشف التوقعات عن 
انخفاض يف اإلنتاج البحري واألريض يف حوايل 85 يف املائة من 

نطاق  تتفاوت عىل  تحليلها، وهي  التي جرى  الساحلية  البلدان 
التكيّف )Blanchard وآخرون،  واسع يف قدرتها الوطنية عىل 

التصدي لتغري املناخ عىل  النتائج إىل أهمية  2017(. وتشري هذه 
الحد األقىص  نحو منسق يف جميع نظم األغذية لضامن تحقيق 

الغذاء  الحد األدىن، وتأمني  السلبية إىل  الفرص وتقليل اآلثار  من 
وتوفري سبل كسب العيش. وال بد لإلجراءات الالزمة يف مجال 

الزراعة،  مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، كام هو الحال يف 
اإلدارة والحفظ،  إجراءات  الفعالة، وتحسني  الحوكمة  أن تشمل 
االجتامعية  املنافع  من  األقىص  الحد  لتحقيق  املبذولة  والجهود 
التوزيع واالبتكار يف  التجارة، وزيادة اإلنصاف يف  والبيئية من 

املنخفضة  املائية  األحياء  لرتبية  املستمر  والتطوير  الغذاء،  إنتاج 
والتأثري. املدخالت 

 »
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بات من املؤكد اليوم أن تغري املناخ ينتج حتوالت يف توّزع األنواع 
املائية وأن هذا االجتاه سيستمر. فنطاق توزيع األنواع البحرية 
يتسع عموًما باجتاه القطبني، مبقدار 72 كيلومرًتا يف املتوّسط 

يف العقد الواحد، بينما يتقدم وصول أحوال الطقس الربيعية يف 
 Poloczanska( املوائل البحرية مبعدل 4.4 يوم يف العقد الواحد

وآخرون، 2013؛ Pinsky وآخرون، 2013(. وتتسق هذه االجتاهات 
مع حفظ األنواع لتفضيالتها احلرارية أو البيئية ذات الصلة. أما 

ما يثري القلق فهو أن هذه التحوالت سوف تؤثر يف التفاعالت 
البيولوجية، وبالتايل يف أداء النظم اإليكولوجية البحرية. ونتيجة 

لذلك، من املمكن أن ُيدث تغري املناخ تغيريات كبرية على 
صعيد توفري السلع واخلدمات اليت يتم احلصول عليها من النظم 

البحرية. اإليكولوجية 
وتشري أدلة حديثة إىل أن التوسع حنو القطبني سيؤدي إىل 
زيادة حملية صافية يف وفرة األنواع يف معظم األماكن، باستثناء 

املناطق املدارية حيث يتوقع حدوث اخنفاضات ملحوظة يف وفرة 
هذه األنواع )Molinos وآخرون، 2016( )الشكل 38( على الرغم 

من أن الدوافع احمللية هي اليت حتدد أمناط وفرة األنواع يف نهاية 
املطاف إىل جانب تغري درجة احلرارة )Batt وآخرون، 2017(.

وبالرغم من أن التقدم يف وضع النماذج يشري إىل أن التحوالت 
يف نطاق توزع األنواع مستمّر )Cheung وآخرون، 2016(، لن يكون 

التنبؤ جبميع التحوالت ممكًنا. إذ يتغري معدل التغري يف درجة 
احلرارة واجتاهه، املعروف باسم سرعة تغري املناخ، يف الزمان واملكان 

)Pinsky وآخرون، 2013؛ Burrows وآخرون، 2014(. أما طبيعة 
التغري واجتاهه وسرعته فسيحدد من خالل كيفية تفاعل األنواع 

واجملتمعات مع التحوالت املناخية، ومدى حتملها للتغريات احلرارية، 
واعتمادها على موائل حمددة، وطول دورة حياتها، وتفاعلها مع 

األنواع األخرى. وتؤدي قابلية تأثر األنواع باآلثار غري املباشرة لتغري 
املناخ، مثل التغريات يف مستويات األوكسجني املذاب وحتمض 
احمليطات )Branch وآخرون، 2013( وهطول األمطار وتصريف 

األنهار، إىل تعقيد هذه التوقعات )Poloczanska وآخرون، 2013(، 
كما هو حال الضغوط النامجة عن صيد األسماك اليت ميكن أن 

تؤدي إىل تضخيم آثار تغري املناخ أو احلد منها.
وقد يكون للتحوالت يف توّزع األنواع املائية آثار إدارية و/أو 

متعلقة بالوالية القضائية و / أو تشغيلية. وستكون هناك حاجة 
إىل إجراء حبوث بشأن االسرتاتيجيات اليت تسمح لكل من 

مصايد األسماك واألنواع اليت تستغلها بالتكّيف بسالسة مع تغري 
املناخ العاملي، وال سيما يف ضوء التعقيبات احملتملة يف ما بينها.

اإلطار 16 
توّقع التغريات يف توزيع األنواع 

الشكل 38
االختالف بني وفرة األنواع املتوقعة )لعام 2100( والراهنة )لعام 2006( بالنسبة إىل مسارات 

انبعاثات غازات الدفيئة املنخفضة )يف األعلى( واملرتفعة )يف األسفل( 

املصدر: بتصّرف عن Molinos  وآخرون، 2016
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الشكل 39 
أمثلة عن اآلثار املتوقعة وأوجه قابلية التأثر املرتبطة بتغري املناخ يف املناطق شبه اإلقليمية 

للمحيطات )يف األعلى(، مع أمثلة عن اخملاطر اليت تتعرض هلا مصايد األسماك جراء اآلثار اليت 
متت مالحظتها وتوقعها )يف األسفل(

 

2
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7
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(2) التوسع الشمايل لتجمعات 
األسماك؛ زيادة كتلة األسماك 
احليوية عند خطوط العرض 

املرتفعة (عالية)

(8) يقلل تشبع أفق جتمع 
خامة األراجونيات من 

التكلس البيولوجي (عالية)

ات يف التيارات  (3) تغريّ
الصاعدة، وبالتايل يف 

اإلنتاجية، نتيجة تقلّب 
املناخ (منخفضة)

(9) ازدياد تنصيل املرجان 
والنفوق بسبب االحرتار 

ا) (مرتفعة جدً

(4) انتشار األنواع احلية املدارية 
املتأتية من احمليط اهلندي 
واحمليط األطلسي (عالية)

(6) اخنفاض األوكسجني املذاب 
بسبب التغريات يف الذوبان 
وحركة احمليطات (متوسطة)

(7) توسع االخنفاض املوسمي 
ملستوى األوكسجني يف املياه 

بسبب الطبقات احلرارية 
وإغناء املياه باملغذيات؛ تنصيل 

املرجان بكميات ضخمة 
(عالية)

(5) توسع املناطق ذات 
املستوى األدىن من 
األوكسيجني (عالية)

(أ) آثار التحمض على
تربية احملار (متوسطة)

(ج) يقلّص تكوين 
الطبقات احلرارية 

وإغناء املياه باملغذيات 
من األوكسجني 

املذاب

(ه) اخنفاض اإلنتاج 
األويل واخنفاض 
مصيد األسماك 

(منخفضة)

(و) ارتفاع معدل تقلب التيارات 
الصاعدة يف عدد من نظم 

التيارات الصاعدة يف احلدود 
الشرقية (متوسطة)

(ز) تدهور الشعاب املرجانية 
وما يرتبط بها من األرصدة 

السمكية وتوسع تنصيل املرجان 
وازدياد النفوق (عالية)

(ح) تؤدي التحوالت القائمة 
يف أرصدة األسماك السطحية 
الكبرية بسبب درجات احلرارة 
إىل ظهور راحبني وخاسرين 

(عالية)

(د) يغريّ ارتفاع مستوى 
سطح البحر اخلطوط 

الساحلية ويزيد 
الفيضانات (متوسطة)

(ب) ارتفاع مصيد األسماك 
عند خطوط العرض 

املرتفعة ترافقه اضطرابات 
اقتصادية وتوترات على 
الصعيد القضائي بسبب 

السمكية (متوسطة)حتوّل توزع بعض األرصدة 

ع املناطق املنخفضة  (1) توسّ
اإلنتاجية نتيجة الطبقات 

احلرارية (منخفضة)

 اآلثار املتوقعة وأوجه قابلية التأثر املرتبطة بتغري املناخ يف مناطق احمليطات

املناطق الفرعية للمحيطات حبسب اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ

نظم التكاثر يف فصل الربيع
نظم احلدود الساحلية عند خطوط العرض املرتفعة

نظم التيارات الصاعدة 
يف احلدود الشرقية

نظم التيارات االستوائية الصاعدة

الدوامات املائية شبه املدارية البحار شبه املغلقة

عها  اخملاطر اليت تتعرض هلا مصايد األسماك جراء اآلثار اليت متت مالحظتها وتوقّ

ب

ب

ه

و

ز

أ

ج

ج

حح

د

مالحظة: مت حتديد مستوى الثقة بني قوسني
املصدر: معدل من طرف Hoegh-Guldberg وآخرون، 2014
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اجلزء الثالث نقاط بارزة يف الدراسات اجلارية

مفاهيم التكّيف وأدواته
اتفاقية مناخية  2015( أول  املتحدة،  باريس )األمم  اتفاق  ميثل 
الـتأثريات يف  التخفيف من  التكيّف عىل قدم املساواة مع  تضع 
2(. ويحّدد اتفاق باريس  العام إلنتاج األغذية )املادة  السياق 
القدرة  التكيّف هو "تعزيز  أيًضا، ألول مرة، هدفًا عامليًا بشأن 

قابلية  والحد من  التحمل  القدرة عىل  التكيّف وتوطيد  عىل 
التحمل  القدرة عىل  7(. وتم تعريف  )املادة  املناخ"  التأثر بتغري 

والبيئية عىل  واالقتصادية  االجتامعية  النظم  "قدرة  أنها  عىل 
التعايش مع حدث خطري أو ظاهرة خطرة أو اضطراب خطري"، 

كام أن "قابلية التأثر" هي "امليل أو النزوع إىل التأثر تأثًرا 
.)2014 املناخ،  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  )الهيئة  سلبيًا" 

 )2014( املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  الهيئة  وتعرّف 
املتوقع  أو  الفعيل  املناخ  مع  التكيّف  عملية  بوصفه  التكيّف 

"القدرة  استخدام مصطلح  يُشاع  التنمية،  مجال  وتأثرياته". ويف 
القوي  الرابط  للتشديد عىل  املناخ"  آثار تغري  عىل مواجهة 
وتربية  األسامك  والتنمية. وعىل صعيد مصايد  التكيّف  بني 

آثار  )أو مواجهة  للتكيّف  اتخاذ إجراءات  يتم  املائية،  األحياء 
الخاص )الصيّادون ومزارعو األسامك  القطاع  املناخ( يف  تغري 

أو  و/  املحلية  )السلطات  العام  القطاع  ومجتمعاتهم( ويف 
املحيّل  املحيطني  يف  األسامك(  ملصايد  اإلقليمية  والهيئات  الوطنية 

التأثري وصيد األسامك  و/ أو اإلقليمي ألنواع مختلفة من أمناط 
)عىل نطاق صغري ومتوسط وواسع، واستزراع األسامك(.

تستهدف  بحيث  بالتكيف  املتعلقة  التدخالت  تصميم  يجري  وقد 
21( أو مجموعة منها: مجاالت ثالثة )الجدول 

بها �� التي تقوم  التدخالت،  املؤسسات واإلدارة: تعالج هذه 
واألطر  الحوكمة،  آليات  أسايس،  نحو  الحكومية عىل  الهيئات 

واالستثامرات  واإلدارية  والسياسية  والتنظيمية  القانونية 
وإدارة  وتنمية  تخطيط  تشمل  العامة؛ وسوف  والحوافز 

الطبيعة  تعالج  بطريقة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
يف  املجتمعية  واالحتياجات  الطبيعية  للنظم  الديناميكية 

اإليكولوجي يف  النظام  استناًدا إىل مبادئ  املناخ،  مواجهة تغري 
املائية. األحياء  تربية  اإليكولوجي يف  والنظام  األسامك  مصايد 

تكّيف سبل كسب العيش: تشمل التدخالت، ومعظمها يف ��
القطاع الخاص، مجموعة من األنشطة العامة والخاصة، داخل 
القطاعات أو يف ما بينها، وذلك من خالل اسرتاتيجيات التنويع 

داخل القطاع أو خارجه للحد من أوجه قابلية التأثر.
التدخالت �� املخاطر: تشمل  والحد من  التحّمل  القدرة عىل 

اإلنذار  نظم  لتعزيز  والخاصة  العامة  األنشطة  مجموعة من 
املخاطر  من  الحد  اسرتاتيجيات  وتحسني  واملعلومات،  املبكر 

للصدمات. االستجابة  وتعزيز  والتأهب(  )الوقاية 

توقيت  النظر يف  للتكيف  التخطيط  الرضوري يف عملية  ومن 
ومخاطر  واملستقبل،  الحارض  بني  واملفاضلة  وكيفيته،  التكيف 
املتزايدة  اآلثار  وستتطلب  وعائداته.  التكيف  يف  االستثامرات 

الرصد واإلبالغ. ويشري تقرير  املؤكدة زيادة عمليات  وغري 
املناخ  بتغري  املعنية  الدولية  الحكومية  للهيئة  الخامس  التقييم 
لعملية  املتكررة کإطار مفيد  املخاطر  إدارة  )2014( إىل عملية 

تقييم أوسع  40(. وينطوي عىل  )الشكل  القرارات  اتخاذ 
البديلة  نطاق ممكن من اآلثار من أجل فهم فوائد اإلجراءات 

والتعلم  التقييم  إىل جنب عملية  بينها،  ما  واملفاضالت يف 
املستقبل. يف  التكيف  لتحسني 

األسامك  ومزارعي  الصيادين  اعتياد  من  الرغم  وعىل 
فإنهم  املناخ،  تقلب  عىل  األسامك  مجال  يف  والعاملني 

التعامل  من  ليتمّكنوا  كافية  تكيفية  قدرة  إىل  يحتاجون 
الذي  أو  املفاجئ  التغرّي  وكذلك  األجل  الطويل  التغرّي  مع 

ذات  البلدان  تفتقر  ما  وغالبًا   .)17 )اإلطار  توقّعه  ميكن  ال 
املنخفض،  الدخل  ذات  السكانية  والفئات  املنخفض  الدخل 

واملالية  املؤسسية  القدرة  إىل  الخصوص،  وجه  عىل 
اتفاق  يحّث  وعليه،  بفعالية.  التكيف  عىل  والتكنولوجية 

يف  كبري  بشكل  للتكيف  املالية  املساعدة  زيادة  عىل  باريس 
النامية. البلدان 

توجيه البلدان بشأن إدراج مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية يف خطط التكّيف الوطنية

التخطيط من  لتعزيز  آليات  الوطنية هي  التكيّف  إن خطط 
التكيف مع تغري املناخ عىل املدى املتوسط والطويل وقد  أجل 
أنشئ رسميًا يف املؤمتر السادس عرش لألطراف يف اتفاقية األمم 

2010. ودعام لعملية  املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ يف عام 
بأقل  املعني  الخرباء  الوطنية، أصدر فريق  التكيّف  وضع خطط 

بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  والتابع التفاقية  منًوا  البلدان 
 )2012 البلدان منوا،  الخرباء املعني بأقل  املناخ )فريق  تغري 

التخطيط  عمليات  بشأن  املشورة  لتقديم  فنية  توجيهية  خطوطًا 
وإعداد خطط  ومعالجتها،  القدرات  الثغرات يف  وتحديد  الوطنية 
تنحرص هذه  وال  والتقييم.  للرصد  نظام  وإنشاء  الوطنية  التكيف 
والرشكاء  الوكاالت  بقطاع معنّي ومتت دعوة  التوجيهية  الخطوط 

فقد وضعت  بقطاعات معينة.  أعداد مكّملة خاصة  تقديم  إىل 
لجميع  التكميلية  التوجيهية  الخطوط  من  مجموعة  املنظمة 

والغابات  الحيوانية  والرثوة  )املحاصيل  الزراعية  القطاعات 
ومصايد األسامك( )Karttunen وآخرون، 2017( فضال عن 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  توجيهية محددة ملصايد  خطوط 
.)2018 ، De Youngو Brugère(

 »

 »
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اجلدول 21
أمثلة عن خيارات التكيف ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية

األمثلةنوع التدخل

املؤسسات واإلدارة

مراعاة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف سياسات وخطط التكيف اإلقليمية والوطنية واحملليةالسياسات العامة
بناء الدعم السياسي للتغيري على مستوى اإلدارة

التنسيق والتنظيم يف ما بني القطاعات

آليات محاية حقوق احليازة والوصولالشؤون القانونية

 اإلعداد املؤسسي/ 
التصميم

بناء قدرات املؤسسات على دمج البحوث واإلدارة والسياسات
تشجيع الشراكة بني املؤسسات العلمية والسياسية لتطوير البحوث على املستويات ذات الصلة لعملية اختاذ 

القرارات
تعزيز اتفاق/اتفاقات التعاون املؤسسي بني البلدان لتعزيز قدرة األساطيل على التنقل عرب احلدود الوطنية استجابة 

للتغري يف توزيع األنواع

تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي ملصايد األسماك وتربية األحياء املائيةالتخطيط واإلدارة
اإلدارة املتكاملة للمواقع الساحلية 

احلقوق املوسمية املرنة
إعادة توزيع احلقوق بني البلديات اجملاورة لتشاطر املسؤوليات

حتديد املناطق واملواقع على أساس اخملاطر من خالل حتليل اخملاطر
التخطيط الزماين واملكاين للسماح بإعادة تكوين األرصدة السمكية املستنفدة يف الفرتات اليت يكون فيها املناخ مؤاتًيا

إدارة األرصدة العابرة للحدود ملراعاة التغريات يف توزيع األنواع
خطط إدارة جمال تربية األحياء املائية لتقليل اخملاطر املرتبطة باملناخ إىل احلد األدىن

سبل كسب العيش

تنويع أمناط أنشطة صيد األسماك أو تربيتها وفقا لألنواع املستغلة أو مواقع الصيد أو املزارع واملعدات املستخدمةداخل القطاع
حتسني أو تغيري تقنيات/ ممارسات ما بعد الصيد والتخزين

حتسني جودة املنتج: التوسيم اإليكولوجي، واحلد من خسائر ما بعد الصيد
االستثمار يف تربية األحياء املائية )مثل السلطعون الطيين واألعشاب البحرية وأقفاص األسماك(

تنويع األسواق واملنتجات السمكية، والوصول إىل أسواق ذات قيمة أعلى

تنويع سبل كسب العيش )مثل التحول بني زراعة األرّز، وزراعة احملاصيل الشجرية وصيد األسماك استجابة للتغريات خارج القطاع
املوسمية ومن سنة إىل أخرى يف توافر األسماك(

القدرة على التحّمل/ اخملاطر

نظام اإلنذار املبكر واالستجابةاإلنذار املبكر
رصد االجتاهات

املعلومات الستباق تقلّبات األسعار / األسواق
التنبؤ باألحوال اجلوية البالغة الشدة

جتميع اخملاطر / تشاطرها 
)أو نقلها(

التأمني ضد اخملاطر والوفورات واالئتمانات واحلماية االجتماعية

حتديد مناطق تربية األحياء املائية وإدارة املناطقالوقاية
السالمة يف البحر واستقرار السفن

التعزيز الفعال للحواجز الطبيعية لتوفري اخلط الطبيعي األول للحماية من العواصف والفيضانات
إدارة املناطق الساحلية على حنو يتيح حركة األسماك جنًبا إىل جنب مع ارتفاع مستوى سطح البحر

شبكات األمان االجتماعي ألكثر الفئات ضعًفا

توثيق أفضل املمارسات يف هذا القطاع ونشرهاالتأهب واالستجابة
أدلة إرشادية وحزمة تدريبية بشأن تقييم االحتياجات يف حاالت الكوارث واالستجابة هلا يف هذا القطاع

تشاطر املمتلكات واخملاطر بني أفراد اجملتمع
توفري التأمني

األنشطة الرامية إىل تعزيز التماسك االجتماعي
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وتستند اإلرشادات الخاصة مبصايد األسامك وتربية األحياء 
املائية إىل مبادئ النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك والنظام 

اإليكولوجي يف تربية األحياء املائية. وهي تقرتح خطوات 
واضحة لضامن انعكاس خصوصيات هذا القطاع يف عملية وضع 
خطط التكيّف الوطنية ودعم التخطيط للتكيف داخل القطاع. 
وينبغي وضع الخطط بالتشاور مع أصحاب املصلحة الرئيسني، 

ومراعاة التفاعالت املحتملة مع القطاعات األخرى. وتهدف هذه 
اإلرشادات إىل أن تكون عملية قدر اإلمكان، مع تقديم نصائح 

وأمثلة تتبع نهًجا تدريجيًا يف إطار العنارص األربعة التالية.
الجرد والتقييم املؤسسيني وهام عملية تهيء املجال إلرشاك ��

أصحاب املصلحة الرئيسيني يف وضع وتنفيذ خطط التكيّف 
الوطنية املشرتكة بني القطاعات، وتنطوي عىل جرد الخربات 

السابقة للقطاعات يف التخطيط للتكيف مع املناخ لالستفادة 
منها، وتقييم مدى توافر املهارات واآلليات املؤسسية والفردية 
الالزمة لدعم تعميم مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف 

التكيّف الوطنية. خطط 

النظم �� املناخ عىل  تغري  أثر  توثيق  ويتضمن  الفني  التقييم 
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  وأنشطة مصايد  املائية 

وتحديد  تدعمها،  التي  للقيمة  املضيفة  األنشطة  وسالسل 
قابلية  أسباب  وتحليل  بها،  ستتأثر  التي  االجتامعية  الفئات 

املناخ. تغري  بآثار  والنظم  السكان  تأثر 
التكيف يف �� تعزيز خيارات  التخطيط وينطوي عىل  دمج 

األوسع  العمليات  يف  وإدراجها  واالسرتاتيجيات  السياسات 
لتخطيط  الالزمة  املعلومات  اإلرشادات  وتعالج هذه  نطاقًا. 
األسامك  إىل مصايد  بالنسبة  الوضوح  وكيفية ضامن  التكيف 
الوطنية  التكيف  وتعميمها يف خطط  املائية  األحياء  وتربية 

الوطنية. اإلمنائية  والسياسات 
التکیّف إلدراجها يف خطة �� آلیات  تحدید  وينطوي عىل  التنفیذ 

یجب  التي  العملیة  واآلليات  واإلجراءات  الوطنیة  التكيّف 
والتقييم رضوريان  والرصد  تنفيذها.  لدعم  قامئة  تکون  أن 
املائية  إذا كانت مصايد األسامك وتربية األحياء  ملعرفة ما 

n املتخذة.  اإلجراءات  فعالية  ولتقييم  املناخ  تغري  تتكيف مع 

الشكل 40 
إطار تقييم اخملاطر الذي يتضمن إدارة اخملاطر املتكررة

املصدر: اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ، 2014

حتديد النطاق 

التحليلالتنفيذ

حتديد اخملاطر
وأوجه قابلية التأثر 

واألهداف
وضع معايري 

الختاذ القرارات

االستعراض 
م والتعلّ

تقييم 
املفاضالت

تقييم 
اخملاطر

حتديد 
اخليارات

الرصد

تنفيذ 
القرارات

 »

| 138 |
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والزراعة  األغذية  منظمة  دعمت  املباشرة،  للطلبات  استجابًة 
تطوير  أجل  املوارد من  تعبئة  واملناطق يف  البلدان  عدًدا من 
مصايد  يف  املناخ  تغري  آثار  ملواجهة  القدرات  وتنمية  املشاريع 

بدأ  2016 و2017،  املائية. ويف عامي  وتربية األحياء  األسماك 
املناخ –  تغري  مع  للتكيف  وإقليمية  وطنية  مشاريع  ستة  تنفيذ 

وجنوب  وناميبيا  )أنغوال  بنغيال  تيار  ومنطقة  بنغالديش،  يف 
وبربودا  )أنتيغوا  الكارييب  البحر  شرق  ومنطقة  وشيلي  أفريقيا( 
لوسيا وسانت  ونيفس وسانت  ودومينيكا وغرينادا وسانت كيتس 

وميامنار  ومالوي  وتوباغو(  وترينيداد  غرينادين  وجزر  فنسنت 
ملرفق  التابع  منًوا  البلدان  أقل  بدعم من صندوق   )41 )الشكل 

املناخ. بتغري  اخلاص  والصندوق  العاملي  البيئة 
زيادة قدرة قطاع  املشاريع يف  الشامل هلذه  اهلدف  ويتمثل 

وتعزيز  التكّيف  على  املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 
زالت هناك حاجة إىل  الصمود. ومع ذلك، ما  قدرته على 

واحمللي،  الوطين  الصعيدين  على  املناخ  تغري  آلثار  أشمل  فهم 
املناخ يف  تغري  بشأن  والوعي  املعارف  تعزيز  فإّن  وبالتايل 

وضرورة  األنهر  ضفاف  على  والواقعة  الساحلية  اجملتمعات 
املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  إدارة  ممارسات  تكييف 
املتوقع  ومن  املشاريع.  هذه  من  هاًما  جزًءا  ميّثل  واستغالهلما، 

للتكيف  أقوى  إجراءات  الوعي على وضع  يساعد هذا  أن 
سلس.  حنو  على  وتنفيذها  الوطنية  السياسات  يف  وإدماجها 
نقاط  مثل  احلواجز  على  التغلب  إىل  أيًضا  املشاريع  وتسعى 

واحمللي( وحمدودية  )الوطين  املؤسسي  اإلطار  يف  الضعف 
تتضمن  وهي  القطاع.  هذا  اجليدة يف  اإلدارة  ممارسات  تطبيق 

املائية،  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  إلدارة  قوًيا  عنصًرا 
اإليكولوجي يف مصايد  النظام  وأدوات  مبادئ  إىل  أساًسا  يستند 

املائية. األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  والنظام  األسماك 
تغري  آثار  لفهم  مفتاًحا  التأثر  قابلية  أوجه  تقييم  وميثل 

اإلطار 17  
 أهمية األسماك الداخلية بالنسبة إىل البلدان ذات الدخل املنخفض 

ذات العجز الغذائي والبلدان غري الساحلية

تيار بنغيال 2020-2017
االعرتاف بتغري املناخ

احلوكمة االسرتاتيجية والتكتيكية
نظم اإلنذار املبكر

دول شرق الكارييب 2019-2016
التنبؤ بتفشي داء السرغس

السالمة يف البحر
أدوات جتميع األسماك

مالوي 2021-2017
نظم الرصد البيئي

حتسني إدارة مصايد األسماك
فرق تفكري ألصحاب املصلحة متعددة القطاعات 

تربية األحياء املائي القادرة على حتمل
آثار تغري املناخ

بنغالديش 2020-2016
نهج النظم اإليكولوجية القادرة 

على حتمل آثار تغري املناخ - 
تطوير التكنولوجيا

حماصيل ذات تأثريات منخفضة 
على املناخ

املدارس احلقلية للمزارعني

شيلي 2018-2016
نظم املعلومات ملتخذي 

القرارات
أفضل ممارسات التكيف

ميامنار 2020-2017
اإلدارة املتكاملة لغابات املنغروف
اإلدارة املشرتكة ملصايد األسماك

تنمية تربية األحياء املائية

الشكل 41
مشاريع منظمة األغذية والزراعة للتكّيف مع تغري املناخ
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اإلطار17 
)تتمة(

قوية  إجراءات  لتطوير  مساًرا  ويوفر  سليًما  فهًما  املناخ 
لتقييم  املتاحة  واملنهجيات  النهج  تعدد  إىل  ونظًرا  للتكّيف. 

املرحلة  )Brugère وDe Young، 2015(، تشمل  التأثر  قابلية  أوجه 
واملفصلة  التشاركية  التقييم  عمليات  مشروع  كل  من  األوىل 

والوطنية  اإلقليمية  املستويات  على  التأثر  قابلية  ألوجه 
احمللية  واجملتمعات  املناطق  لتحديد  اجملتمعية  أو  و/  واحمللية 
للفئتني  الواجب  االعتبار  إيالء  مع  للخطر،  تعرًضا  األكثر 

حتديد  يف  فتتمثل  التالية  اخلطوة  أما  والعمرية.  اجلنسانية 
عن  لإلبالغ  سليم  تقين  أساس  وتوفري  املالئمة  التكّيف  تدابري 
املتوقعة،  املشروع  أنشطة  وتشمل  السياسات.  يف  التغيريات 

أصحاب  التحديد خمتلف جمموعات  وجه  على  تستهدف  اليت 
املصلحة  أصحاب  مجيع  لتمكني  القدرات  تعزيز  املصلحة، 

املناخ يف سبل كسب  تغري  بها  يتسبب  اليت  اخملاطر  تقييم  من 
اخملاطر. هذه  ملواجهة  التكّيف  وضمان  وأمنهم  عيشهم 

 مصايد األسماك 
 صغرية النطاق 

وتربية األحياء املائية
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة 
مصايد األسماك صغرية النطاق − حنو حتقيق 

النتائج على أرض الواقع
األسامك  مصايد  لجنة  إقرار  عىل  سنوات  أربع  مرور  بعد 

مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  للخطوط 
عىل  والقضاء  الغذايئ  األمن  سياق  يف  النطاق  صغرية  األسامك 
الحكومات  أبدت  2015أ(،  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الفقر 

األسامك  مبصايد  كبريًا  اهتامًما  املصلحة  وأصحاب  والرشكاء 
.)18 )اإلطار  النطاق  صغرية 

التوجيهية  الخطوط  إىل  إقليمية  بلدان ومنظامت  وأشارت عدة 
النطاق  األسامك صغرية  استدامة مصايد  لضامن  الطوعية 

املبادرات  الصلة، كام أن  السياسات واالسرتاتيجيات ذات  يف 
والرشكاء يف  الحكومية  املنظامت غري  تتخذها  التي  الجديدة 
األسامك صغرية  مصايد  قضايا  متزايدة  بصورة  تعالج  التنمية 

املجتمع  النطاق بطرق جديدة وأكرث رصاحة. وتواصل منظامت 
الصيادين والعاملني يف مجال صيد  الوعي بني  أيًضا نرش  املدين 

األسامك األطراف يف هذا الصك الدويل الفريد الذي تم تخصيصه 
التغيري  النطاق. ولكن، هل يحدث  األسامك صغرية  كليًا ملصايد 

القامئة عىل  املجتمعات  الواقع، يف حياة  الحقيقي عىل أرض 
عيشها؟ والبحريات وسبل كسب  األنهار  السواحل وضفاف 

مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتتبع 
اإلنسان،  حقوق  عىل  قامئًا  نهًجا  النطاق  صغرية  األسامك 

خالل  من  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  مسألة  وتتناول 
األسامك  مصايد  قطاع  وراء  ما  إىل  تتطلع  نطاقًا  أوسع  عدسة 

حوكمة  يف  شامل  لنهج  ترّوج  فهي  املائية.  األحياء  وتربية 
يف  يأخذ  نهج  وهو  وإدارتها  النطاق  األسامك صغرية  مصايد 

ومن  األسامك.  مصايد  عىل  القامئة  العيش  كسب  سبل  االعتبار 
الخطوط  هذه  تغطيها  التي  املواضيعية  املجاالت  فإن  ثم 

الحصاد  بعد  ما  وقطاع  االجتامعية  التنمية  تشمل  التوجيهية 
باإلضافة  املناخ  وتغري  الكوارث  ومخاطر  الجنسانية  واملسائل 

املسؤولتني. واإلدارة  األسامك  صيد  عمليتي  إىل 

التقدم  ويعيق  بالتحديات  حافالً  التعقيد  هذا  يبدو  وقد 
والزراعة  األغذية  منظمة  تعطي  ولذلك،  التنفيذ.  يف  الفعيل 

لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  استيعاب  لدعم  إرشادات 
تحفيز  أمل  عىل  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  استدامة 

حلقتا  خصصت  املثال،  سبيل  فعىل  الواقع.  أرض  عىل  التغيري 
النهج  الستكشاف   2016 عام  يف  املنظمة  عقدتهام  للخرباء  عمل 

التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم 
النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية 

ورصدها )Yeshanew وFranz وWestlund، 2017( ويف 
بني  املساواة  تكفل  التي  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد 

وقد شّكلت هذه  التوايل.  )Correa، 2017( عىل  الجنسني 
مصايد  عن  دليل  لوضع  تشاركية  عملية  أوج  األخرية  الحلقة 

لتنفيذ  دعاًم  الجنسني  بني  العادلة  النطاق  صغرية  األسامك 
األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

دليل  حاليًا وضع  ويجري   .)2017 ،Biswas( النطاق  صغرية 
شبكة  خالل  ومن  التوجيهية.  الخطوط  تنفيذ  لدعم  قانوين 
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يف 22 نوفمرب/ تشرين الثاين 2017، أعلنت الدورة الثانية 
والسبعون للجمعية العامة لألمم املتحدة عام 2022 السنة 

الدولية ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية احلرفية، ودعت 
منظمة األغذية والزراعة ألن تكون الوكالة الرائدة لالحتفال 

بهذه السنة، بالتعاون مع غريها من منظمات وهيئات منظومة 
األمم املتحدة ذات الصلة )األمم املتحدة، 2017ج(. وقد اقرتح 

املؤمتر اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة ألمريكا الالتينية 
ومنطقة البحر الكارييب يف عام 2016 االحتفال بهذا العام 

لتأكيد دور مصايد األسماك وتربية األحياء املائية احلرفية يف 
القضاء على اجلوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والفقر 

واالستخدام املستدام ملوارد مصايد األسماك، واملساهمة يف حتقيق 
أهداف التنمية املستدامة 1 و2 و14. مث أقرت جلنة مصايد 

األسماك هذا االقرتاح؛ فصادق جملس املنظمة على مشروع قرار 

إلعالن هذه السنة الدولية وأّيدت الدورة األربعون ملؤمتر منظمة 
األغذية والزراعة هذا القرار.

ويهدف إعالن السنة الدولية ملصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية احلرفية إىل توعية الرأي العام واحلكومات بشأن أهمية 

اعتماد سياسات وبرامج عامة حمددة للرتويج ملصايد األسماك 
املستدامة وتربية األحياء املائية احلرفية، مع إيالء اهتمام خاص 
للمناطق الريفية األكثر ضعًفا اليت يقّيدها سوء اإلدارة وضعف 
القدرة على استخدام املوارد على حنو مستدام. وسيتيح إعالن 

السنة الدولية ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية احلرفية 
أيًضا فرصة فريدة للرتويج ألهداف اخلطوط التوجيهية الطوعية 
من أجل ضمان استدامة مصايد األسماك صغرية النطاق. وتوفر 

السنوات اخلمس املؤدية إىل عام 2022 فرصة كبرية لوضع 
خارطة طريق للعمل.

اإلطار 18  
إعالن سنة 2022 السنة الدولية ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية احلرفية

املنظمة،  فيها  التي شاركت    "Too Big To Ignore" البحوث 
املدين  املجتمع  عن  وممثال  ومامرًسا  باحثًا   90 من  أكرث  ساهم 
صغرية  األسامك  ملصايد  التوجيهية  الخطوط  كتاب  تأليف  يف 

وهو   )2017 وآخرون،   Jentoft ( العاملي  التنفيذ  النطاق: 
بكيفية  الخاصة  الدخول  نقاط  تحدد  دراسات  يتضمن  كتاب 

األسامك  مصايد  استدامة  ضامن  يف  التوجيهية  الخطوط  إسهام 
النطاق. صغرية 

بالفعل  تتخذ  املشورة،  تطوير  فيه  يجري  الذي  الوقت  ويف 
عىل  بعد  تكن  مل  وإن  الواقع،  أرض  عىل  ملموسة  إجراءات 

املثال،  سبيل  عىل  كوستاريكا،  وضعت  فقد  واسع.  نطاق 
لتوفري  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  بشأن  قانون  مرشوع 

الغذايئ  األمن  يف  القطاع  مبساهمة  يعرتف  تنظيمي  إطار 
محددة  أنشطة  القانون  هذا  وتكّمل  الفقر.  عىل  والقضاء 
تصاريح  منح  خالل  من  مثاًل  املحلية،  املجتمعات  لتمكني 

كانت  الاليئ  النساء  من  أساًسا  تتألف  لتعاونية  الصيد 
تنزانيا  جمهورية  وترشع  رسمية.  غري  السابق  يف  أنشطتهن 

لتنفيذ  وطنية  عمل  خطة  وضع  عملية  يف  أيًضا  املتحدة 
مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

النطاق. صغرية  األسامك 

أما عىل الصعيد اإلقليمي، فيوفر إدماج الخطوط التوجيهية الطوعية 
لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية النطاق يف السياسات 

واالسرتاتيجيات واملبادرات ذات الصلة بيئة سياسية مواتية للتغيري. 

وتستخدم املناطق نقاط دخول مختلفة لوضع تلك السياسات 
واالسرتاتيجيات موضع التنفيذ، كام هو مبني يف األمثلة التالية.

آسيا �� رشق  جنوب  يف  األسامك  مصايد  تنمية  مركز  نظّم 
اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  بشأن  عمل  حلقة 

للخطوط  اإلقليمي  التنفيذ  يف  الجنسني  بني  واملساواة 
يف  النطاق  صغرية  األسامك  ملصايد  الطوعية  التوجيهية 

بانكوك. يف   2017 أيلول  سبتمرب/ 
األسامك �� مصايد  لهيئة  الثاين  اإلقليمي  الخرباء  اجتامع  خلص 

اإلقليمية  والقوقاز  الوسطى  آسيا  يف  املائية  األحياء  وتربية 
 2017 عام  تركيا يف  النطاق يف  األسامك صغرية  بشأن مصايد 

األسامك  مصايد  موضوع  تناول  مسح  من  استنتاجات  إىل 
الفعال  التنفيذ  لدعم  توصيات  ووضع  النطاق  صغرية 
صغرية  األسامك  ملصايد  الطوعية  التوجيهية  للخطوط 

الفرعي. اإلقليم  مستوى  عىل  النطاق 
املعنيّة مبصايد �� العمل  األول ملجموعة  االجتامع  وافق 

التابعة  الرتفيهيّة  األسامك  ومصايد  النطاق  األسامك صغرية 
املتوسط يف  األبيض  البحر  أسامك  العامة ملصايد  للهيئة 

اجتامعية  استقصائية  إجراء دراسة  2017 عىل  أيلول  سبتمرب/ 
األسامك  مصايد  ملنظامت  إقليمية  منصة  وإنشاء  واقتصادية 
الفاعلة  الجهات  النطاق من أجل تعزيز قدرة هذه  صغرية 

القرار واإلدارة. اتخاذ  عىل املشاركة مبارشة يف عمليتي 
نظمت لجنة املحيط الهندي، بالتعاون مع الجامعة اإلمنائية ��

« للجنوب األفريقي ومنظمة األغذية والزراعة، مشاورة إقليمية 
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بشأن تنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة 
مصايد األسامك صغرية النطاق يف املحيط الهندي ومنطقة 

جنوب أفريقيا يف موريشيوس يف ديسمرب/ كانون األول 2016. 
وناقش املشاركون اإلجراءات وقاموا بتوحيد أولويات املنطقة، 
مع مراعاة األطر اإلقليمية القامئة لالتحاد األفريقي والجامعة 

اإلمنائية للجنوب األفريقي ولجنة املحيط الهندي.
يف يونيو/ حزيران 2016، عقدت منظمة أمريكا الوسطى ��

املعنية بقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية واتحاد 
الصيادين الحرفيني يف أمريكا الوسطى حلقة عمل بشأن 

الخطوط التوجيهية الجديدة ملصايد األسامك صغرية النطاق 
يف نيكاراغوا، فضال عن االجتامع األول ملجموعة العمل املعنية 
مبصايد األسامك صغرية النطاق التابعة ملنظمة أمريكا الوسطى 

املعنية بقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.
اعتامد قانون منوذجي بشأن مصايد األسامك صغرية �� يوفّر 

إرشادات  الالتينية  أمريكا  بلدان  برملان  النطاق من خالل 
األسامك  مصايد  لدعم  التنظيمية  األطر  تحسني  بشأن  ملموسة 

النطاق. صغرية 

مصايد  لخصائص  األفضل  الفهم  ميثل  املبادرات،  هذه  ويف 
الجهات  قدرات  وتنمية  املحددة  النطاق  صغرية  األسامك 

متوقعة  احتياجات  الحكومية  وغري  الحكومية  الرئيسة  الفاعلة 

مشرتك. نحو  عىل 

الخطوط  لتنفيذ  أساسية  ركيزة  املصلحة  أصحاب  متكني  ويبقى 

صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية 

بدور  االضطالع  األسامك  صيادي  منظامت  وتواصل  النطاق. 

وجه  وعىل  التنظيمية.  القدرة  تعزيز  ودعم  التوعية  يف  نشط 

العمل  مجموعة  يف  األعضاء  املنظامت  عقدت  الخصوص، 

من  الدولية  التخطيط  للجنة  التابعة  األسامك  مبصايد  املعنية 

ومشاورتني  وطنية  مشاورات  خمس  الغذائية  السيادة  أجل 

لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  لدعم  إقليميتني 

–2016 الفرتة  يف  النطاق  األسامك صغرية  مصايد  استدامة 

اآلخرين، مسؤولة  الرشكاء  إىل جانب   ، أيًضا  2017. وهي 

غري  املنظمة  لغات  إىل  التوجيهية  الخطوط  هذه  ترجمة  عن 

والكنادية.  والتاميلية  البنغالية  اللغة  ذلك  يف  مبا  الرسمية، 

اإلمنايئ  الصندوق  مع  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعاونت 

الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  ألمريكا  األصلية  للشعوب 

شاركت  وكذلك  األصلية،  الشعوب  ممثيل  قدرات  لتنمية 

مصايد  بقطاع  املعنية  الوسطى  أمريكا  ومنظمة  الحكومات 

استخدام  يف  الوسطى  أمريكا  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

مصايد  استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  اخلطوط  توفر 
كيفية  بشأن  العامة  للسياسات  إطاًرا  النطاق  األسماك صغرية 

النطاق إىل مصايد مستدامة  حتول مصايد األسماك صغرية 
من خالل نهج شامل ومتكامل. غري أن هذا التحول يتاج 

إىل دعم كبري، مبا يف ذلك من خالل بيانات ومعلومات أفضل 
األبعاد  النطاق يف  عن مساهمات مصايد األسماك صغرية 

والبيئي.  واالقتصادي  االجتماعي  املستدامة:  للتنمية  الثالثة 
وهلذا السبب، اقرتحت منظمة األغذية والزراعة إجراء دراسة 

جديدة استناًدا إىل تقرير احملاصيل غري املنظورة الصادر عن 
البنك الدويل )2012( من أجل التعّمق يف املعلومات اليت ميكن 

األسماك  بشأن مصايد  التجربة  منها على سبيل   التحقق 
فضال  واالقتصادية،  االجتماعية  ومساهماتها  النطاق  صغرية 

املساهمات  تواجهها هذه  اليت  الرئيسة  التهديدات  عن حتديد 
و/ أو الفرص املتاحة لتعزيزها. ومن أجل وضع خطط هلذه 

بشأن  العمل  والزراعة حلقة  األغذية  الدراسة، عقدت منظمة 
النطاق:  األسماك صغرية  املعارف اخلاصة مبصايد  حتسني 

يونيو/حزيران   29 27 إىل  واملنهجيات من  املطلوبة  البيانات 
2017 يف روما )Basurto وآخرون، 2017(، بدعم من منظمة 

األغذية  وهما شريكتا منظمة  ديوك  العامل" وجامعة  "أسماك 
والزراعة يف هذه اجلهود.

وستجرى الدراسة خالل عامي 2018 و2019 ومن املتوقع 
أن متثل جمموعة املعلومات األكثر شموال حىت اآلن بشأن 

املساهمات املتنوعة ملصايد األسماك صغرية النطاق يف اجملتمعات 
احمللية والبلدان حول العامل. أما األساس الذي ترتكز عليه اجلهود 
فيتمثل يف دراسات حالة فردية على املستوى الوطين يف الدول 
الساحلية واجلزرية، حيث يعيش ويعمل معظم صيادي مصايد 
 األسماك صغرية النطاق يف العامل. وبعد الدراسة اليت صدرت 

يف عام 2012، أصبحت جمموعات من البيانات اإلقليمية 
والعاملية اإلضافية متوافرة، مبا يف ذلك الدراسات االستقصائية 

بشأن األسر ومعلومات التعداد السكاين واملعلومات الغذائية 
عن أنواع األسماك واالستهالك لدى الشعوب األصلية الساحلية 

وتقديرات املصيد املستندة إىل املوقع وغريها من املعلومات. 
وستوّلد التوقعات العاملية إىل أقصى حد ممكن باستخدام نهج 
خمتلط األساليب، مع بيانات مستمدة من كل من جمموعات 

البيانات العاملية املتاحة ودراسات حالة فردية وطنية. وقد 
توّفر الدراسة أيًضا إطاًرا للرصد املستمر ملساهمات مصايد 

األسماك صغرية النطاق االجتماعية واالقتصادية لكي تظل هذه 
املعلومات متاحة لواضعي السياسات ولدعم تتبع التقدم احملرز 
يف تنفيذ اخلطوط التوجيهية الطوعية من أجل ضمان استدامة 

مصايد األسماك صغرية النطاق.

اإلطار 19  
احملاصيل غري املنظورة 2: توسيع نطاق تدابري املساهمات االجتماعية واالقتصادية 

ملصايد األسماك صغرية النطاق
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أدى االنتشار السريع لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت إىل 
إحداث ثورة يف قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء املائية 
سواء لتحديد موارد الصيد أو التخطيط والرصد أو توفري 

معلومات عن األسواق )التوثيق اإللكرتوين للمصيد ونظم التتبع 
ومعلومات عن األسعار( )انظر أيًضا "التكنولوجيات املغرّية" يف 

اجلزء 4(. كما أصبحت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت شخصية 
أكثر من خالل األجهزة احملمولة بأسعار معقولة اليت تسهل 

ضمان السالمة يف البحار والتخطيط املكاين واإلدارة املشرتكة 
التكنولوجيا أصحاب  والشبكات االجتماعية. وتفيد كذلك هذه 

املصلحة الذين يفتقرون إىل املوارد.

السالمة أوال واإلنذار املبكر
تعّول سالمة الصيادين أثناء العمل أو عمليات اإلنقاذ على 

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. إذ ميكن أن تستخدم املنارات 
اإللكرتونية، اليت ميكن مجعها مع نظام حتديد اهلوية اآليل أو 

نظام رصد السفن، مبثابة أجهزة سالمة فتوفر يف الوقت نفسه 
معلومات عن أنشطة السفن.

وتوفر اخلدمات االستشارية للهاتف احملمول معلومات لإلنذار 
املبكر عن األحوال اجلوية والظواهر البالغة الشدة وتسمح 

للصيادين بطلب املساعدة. وميكن أن تكون الشبكات االجتماعية 
أيًضا مصدر إنذار مبكر حلاالت الطوارئ مثل تفشي األمراض. 
فعلى سبيل املثال، مت ذكر متالزمة التقرح الوبائية يف مجهورية 
الكونغو الدميقراطية للمرة األوىل على شبكات البحوث املعنية 

بالرتبية املستدامة لألحياء املائية يف أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى، وهي قائمة بعناوين املراسلة ألصحاب املصلحة يف تربية 

األحياء املائية يف أفريقيا )منظمة األغذية والزراعة، 2017ف(.

احلوكمة 
التواصل االجتماعي وغريها من  ميكن أن تساعد وسائل 

استخدامها عرب  ميكن  اليت  اإلنرتنت  القائمة على  التطبيقات 
احلصول على  اإللكرتونية، على  واللوحات  احملمولة  اهلواتف 

املصيد  وتنظيم  إدارة  قواعد  مثل  وتشاركها،  املوثوقة  البيانات 
واجلهود ومصايد األسماك، ما ميّكن أصحاب املصلحة، وال سيما 

التفاوض بشأن شراكات اإلدارة املشرتكة. ومن األمثلة  أثناء 
على ذلك، نظام أبالويب )ABALOBI( إلدارة املعلومات 

تطويرها  يف  احملمولة شارك  للهواتف  تطبيقات  وجمموعة 
األسماك يف جنوب  واحلكومات وجمتمعات صيادي  األكادمييون 
النطاق  األسماك صغرية  الصيادين يف مصايد  لتمكني  أفريقيا 
املعلومات  الوصول إىل شبكات  إمكانية  من خالل إعطائهم 

واملوارد والتحكم بها يف جماالت رصد مصايد األسماك، 
والفرص يف األسواق  التنمية احمللية  البحرية إىل  والسالمة 

.)42 )الشكل 
اجلهود  أيًضا  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتدعم 
الرامية إىل مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 

العاملية  النظم  استخدام  يتزايد  املثال،  سبيل  فعلى  تنظيم. 
املواقع يف رصد صيد األسماك ومراقبته واإلشراف  لتحديد 

عليه من خالل نظام رصد السفن على منت السفن الكربى 
للتعّقب.  SPOT أجهزة  األصغر حجًما مثل  التعقب  وأجهزة 

الكفاءة 
تسمح برجميات إدارة تربية األحياء املائية للمزارعني بتحسني 

اإلنتاج إىل احلد األقصى. وتشمل التطورات اجلديدة أجهزة 
االستشعار اجلوية واملائية والطائرات بدون طيار للكشف على 
املعدات واملراسي، ورصد البيئة واألسماك، واملساعدة يف حتقيق 

املستوى األمثل يف العمليات الزراعية.
 ويف مصايد األسماك، تساعد وسائل املالحة مثل النظام 
العاملي لتحديد املواقع على حتديد مناطق الصيد، وتسجيل 
الرحالت، والتخطيط لرحالت تتسم بالكفاءة يف استهالك 

الوقود. وتستخدم بعض السفن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
جلمع معلومات من السونار املستخدمة لتحديد موقع األسماك 
وقاع البحر واألنقاض حتت املاء ووضع تقارير الرحالت وتوفري 

جمموعات بيانات جديدة لتحسني الكفاءة.

تنمية القدرات وشبكات التواصل االجتماعي
وّسعت تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت األدوات املتاحة لتنمية 

القدرات، وال سيما بالنسبة إىل اجملتمعات املعزولة أو النائية. 
فعلى سبيل املثال قد يكّمل التسليم اإللكرتوين خلدمات اإلرشاد 
النظم التقليدية إلرشاد مصايد األسماك وتربية األحياء املائية، 
ما يتيح للجهات املشاركة يف هذا القطاع احلصول بسهولة أكرب 
على معلومات عن املمارسات احلديثة واملستدامة على امتداد 
سلسلة اإلنتاج. ومن األمثلة على ذلك بوابة الفلبني اإلرشادية 
 اإللكرتونية لقطاع الزراعة ومصايد األسماك واملوارد الطبيعية 

التواصل  لشبكات  وميكن   .)http://e-extension.gov.ph(
وتربية  األسماك  مصايد  يف  للعاملني  تتيح  أن  االجتماعي 

والبقاء  املعارف  لتشارك  الفرص  النطاق  صغرية  املائية  األحياء 
ذو  أمر  وهو  االجتماعية،  واجملموعات  األسر  مع  اتصال  على 
يهاجرون  أو  البحر  يف  العاملون  يتواجد  عندما  خاصة  أهمية 

األسماك. تربية  الصيد/  أنشطة  ملمارسة 

املعارف احمللية لرصد التغريات
تتيح تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليت ميكن الوصول إليها 

بسهولة إمكانية االستفادة من املعارف احمللية جملتمعات صيد 
األسماك وتربيتها من خالل املنصات العلمية للمواطنني اليت 
متّكن أصحاب املصلحة من استخدام اهلواتف الذكية ومواقع 

اإلنرتنت لتبادل املعلومات بشأن التغريات يف بيئاتهم املائية مثل 
مشاهدة األنواع اجلديدة أو فقدان املوائل )انظر، على سبيل 

.)www.redmap.org.au ،املثال

املستخلصة الدروس 
املعلومات  تكنولوجيا  استخدام  يف  اخلربة  ازدياد  مع 

املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  يف  واالتصاالت 
واخملاطر  بالفوائد  املتعلقة  املعارف  تتزايد  النطاق،  صغرية 

اإلطار 20    
 تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لدعم مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية صغرية النطاق
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اإلطار 20  
)تتمة(

اخملتلفة  واالتصاالت  املعلومات  بتكنولوجيا  املرتبطة 
سبیل  فعلی  وتنفيذها.  تطويرها  يف  اجليدة  واملمارسات 
اإلقلیمي  للربنامج  احلدیثة  اخلربات  تشارك  یتم  املثال، 

جنوب  يف  األسماك  مصاید  قطاع  يف  العيش  كسب  لسبل 
املستخلصة  الدروس  مذكرات  خالل  من  آسیا  شرق  وجنوب 

والنصائح  املستخدمین  ومنافع  احملتملة  االستخدامات  حول 
عن  فضال  احملتملة،  والعثرات  مراعاتها  یجب  اليت  والقضايا 
باستخدام  االلتزام  قبل  طرحها  یجب  اليت  اهلامة  األسئلة 
األغذية  )منظمة  االتصاالت  أو  للمعلومات  تكنولوجيا  أي 

2012ج(. والزراعة، 

األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 
للتمكني. بّناءة  كأداة  النطاق  صغرية 

التوجيهية  بالخطوط  الرشكاء  من  واسعة  مجموعة  اهتامم  ويؤكد 
الخطوط  قيمة هذه  النطاق  األسامك صغرية  الطوعية ملصايد 
املهام  إحدى  وتتمثل  التغيري.  أداة إلحداث  بصفتها  التوجيهية 
للمنظمة يف دعم الرشكاء عىل نحو أكرب يف جهودهم  الرئيسية 

استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تطبيق  إىل  الرامية 
عملية  وتيسري  وتعميمها  النطاق  األسامك صغرية  مصايد 

التنفيذ يف  تفيد عملية  أن  التي ميكن  املعارف والخربات  تبادل 
الخطوط  لتطبيق  الرئيسة  املتطلبات  إحدى  وتتمثل  املستقبل. 

األسامك صغرية  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية 

)انظر  املصايد  املعلومات عن هذه  توافر  النطاق يف تحسني 

الجديدة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  وتتيح   .)19 اإلطار 

السالمة  النطاق يف مجاالت مثل  فرًصا ملصايد األسامك صغرية 

وتبادل  الشبكات  وإقامة  القدرات  وتنمية  والكفاءة  والحوكمة 

.)20 املحلية )اإلطار  املعارف 

تقييم تربية األحياء املائية صغرية النطاق
اإلنتاج  يف  النطاق  صغرية  املائية  األحياء  تربية  تساهم 

العيش  كسب  سبل  تنمية  ويف  املائية  األحياء  لرتبية  العاملي 

وفرص  العيش  كسب  وسبل  الغذاء  توفري  خالل  من  الريفية 

نوعية  وتعزيز  االجتامعية  العدالة  وتحسني  الدخل  توليد 

املصدر: أبالويب، 2017

الشكل 42
أبالويب – جمموعة من التطبيقات املتكاملة للهاتف احملمول لصيادي األسماك يف 

مصايد األسماك صغرية النطاق يف جنوب أفريقيا

أبالويب اإلدارة  أبالويب التعاونية  أبالويب الصياد أبالويب الرقابةأبالويب السوق 
أساس جمموعة التطبيقات 
اليت تتيح للصيادين إنتاج 
املعرفة على حنو مشرتك
سجالت شخصية مع 

خيارات للمشاركة
دمج نظم السالمة يف البحر

الرصد الرقمي 
للمصيد يف موقع 

اإلنزال وعلى طول 
اخلط الساحلي

بيانات مصايد 
األسماك يف الوقت 
الفعلي واالتصاالت 

لإلدارة املشرتكة

عضو يف التعاونية 
وإدارة األساطيل

احملاسبة اجلماعية 
الشفافة

قيمة مضافة للمصيد

أسماك ذات "قصة" 
بيئية واجتماعية
 حنو مصايد 

األسماك اليت يدعمها 
اجملتمع

التمكني يف سلسلة 
القيمة

 »

| 144 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

يكن  مل  املايض،  ففي  الفقرية.  الريفية  املجتمعات  حياة 
أو  النطاق  صغرية  املائية  األحياء  تربية  وضع  تقييم  باإلمكان 

أو  القطري  املستوى  عىل  إال  وقيودها  وحدودها  إمكانياتها 
مثل  أساليب  استخدام  أو  فردية  حالة  دراسات  طريق  عن 

تقييم  أو  التشاريك  الريفي  والتقييم  الرسيع  الريفي  التقييم 
وتحقيق  الفقر  وطأة  من  التخفيف  يف  دوره  لتقدير  األثر 

للتخطيط  مفيدة  النهج  هذه  كانت  وقد  الغذايئ.  األمن 
منهجي  تقييم  بإجراء  تسمح  مل  أنها  إال  القطاعيني؛  والتنمية 

تربية  يف  النطاق  صغرية  املائية  األحياء  تربية  ملساهمة 
يف  أو  عام  بوجه  املائية   األحياء 

قامت   ،2008 عام  ويف  الريفية.  العيش  كسب  سبل  تنمية 
للخرباء  عمل  حلقة  يف  ورشكاؤها،  والزراعة  األغذية  منظمة 

تقييم  مؤرشات  بوضع  نام،  فييت  يف  ترانغ  نها  يف  عقدت 

عىل  السياسات  واضعي  ودعم  القطاع  هذا  أداء   لقياس 

مساهامته  احتساب  يف  والوطني  واإلقليمي  املحيل   الصعيد 

نظام  )Bondad-Reantaso وPrein، 2009 (. ويهدف 

التي  والتهديدات  املخاطر  فهم  تعزيز  إىل  ترانغ  نها  مؤرشات 

لتصميم  كأساس  النطاق  صغرية  املائية  األحياء  تربية  تواجه 

املوارد.  وتخصيص  األولويات  وتحديد  املناسبة   التدخالت 

من  عدد  يف  للمؤرشات  تجريبية  اختبارات  أجريت  وقد 

اآلسيوية. البلدان 

فيه  توصف  تعريف  إىل   )21 )اإلطار  املؤرشات  نظام  ويستند 

من: متواصلة  سلسلة  بأنها  النطاق  صغرية  املائية  األحياء  تربية 

الطبيعية األصول 
أنواع تدفق املغذيات وعددها 1
عدد استخدامات اإلنتاج الزراعي للمياه 2

رأس املال املادي
ازداد عدد مزارع تربية األحياء املائية صغرية النطاق  3

واملناطق الزراعية خالل ثالث سنوات يف املنطقة احملددة 
يف الدراسة

أنواع وعدد االستثمارات يف البنية التحتية الريفية اليت  4
يفزها قطاع تربية األحياء املائية صغرية النطاق

أنواع وعدد االستثمارات يف البنية التحتية الريفية اليت  5
تفيد قطاع تربية األحياء املائية صغرية النطاق من دون 

أن يكون حافزا هلا

رأس املال البشري
نصيب الفرد من االستهالك السنوي لألسماك يف األسر  6

الصغرية العاملة يف قطاع تربية األحياء املائية صغرية 
النطاق )األسماك فقط لغرض تربية األحياء املائية 

صغرية النطاق اخلاصة بها(
املوسم الذي تعتمد فيه األسرة املعيشية على حماصيلها  7

من األسماك أكثر من أي مصادر أخرى 

رأس املال املالية
النسبة املئوية للدخل النقدي من تربية األحياء املائية  8

صغرية النطاق من إمجايل الدخل النقدي لألسرة 
ملعيشية  ا

العائد االقتصادي من تربية األحياء املائية صغرية النطاق  9
إىل األسر

النسبة املئوية للقيمة االقتصادية من إنتاج تربية األحياء  10
املائية صغرية النطاق بالنسبة إىل إنتاج مجيع مزارع تربية 

األحياء املائية يف احملافظة

رأس املال االجتماعي
النسبة املئوية لألسر املعيشية الزراعية اليت تنشط يف  11

برامج ومجعيات ومنظمات تربية األحياء املائية صغرية 
النطاق

النسبة املئوية لعدد أنشطة مزارع تربية األحياء املائية  12
صغرية النطاق اليت تضطلع فيها املرأة بدور رئيسي يف 

اختاذ القرار
عدد األسر املعيشية يف قطاع تربية األحياء املائية صغرية   1–13

النطاق اليت تتشارك يف منتجات األسماك واملوارد 
الزراعية األخرى

عدد األنشطة اليت يعمل فيها املزارعون مًعا لتحسني   2–13
املوارد املشرتكة يف اجملتمع )مثل شبكات املياه والطرقات 

واخلزانات(
نسبة العمال األسريني الذين كانوا يعملون يف السابق   14

حصرا أو بصورة رئيسة يف قطاع غري قطاع تربية 
األحياء املائية صغرية النطاق )مبا يف ذلك الوظائف غري 

الزراعية(، والذين يعملون اآلن يف قطاع تربية املوارد 
الغذائية صغرية النطاق من جمموع العمالة األسرية

 2009 ،Preinو Bondad-Reantaso :املصدر

اإلطار 21  
 مؤشرات نها ترانغ لقياس مساهمة تربية األحياء املائية صغرية النطاق 

يف التنمية الريفية املستدامة
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األصول �� يف  محدودة  استثامرات  عىل  تنطوي  التي  النظم 

يف  مبا  التشغيلية،  التكاليف  يف  الصغرية  واالستثامرات 

تربية  فيها  تعترب  والتي  كبري،  حد  إىل  األرسية  العاملة  ذلك 

عّدة  مؤسسات  بني  من  مؤسسة  مجرد  املائية  األحياء 

األحياء  تربية  أو   1 بالنوع  السابقة  التصنيفات  يف  )املعروفة 

الريفية(؛ املناطق  يف  املائية 
الرئييس �� املصدر  املائية  األحياء  تربية  فيها  متثّل  التي  والنظم 

أساسية  معيشية  أصوال  املشّغل  فيستثمر  العيش  كسب  لسبل 
)ما  املال  التحتية ورأس  والبنية  الوقت والعاملة  ناحية  من 

.)2 النوع  املائية من  أيًضا باسم تربية األحياء  يعرف 

)منظمة  التالية  للخطوات  وفًقا  النظام  هذا  تطوير  تم  وقد 
وتحديد  القياس؛  موضوع  فهم  2010ج(:  والزراعة،  األغذية 

مبساهامت  قامئة  ووضع  املعايري؛  ووضع  تحلييل  إطار 
املساهامت  وتصنيف  النطاق؛  صغرية  املائية  األحياء  تربية 
ووضع  عليها؛  املتفق  واملعايري  التحلييل  اإلطار  أساس  عىل 

وقد  املؤرشات.  وقياس  وتنظيمها؛  للمساهامت  مؤرشات 
كإطار  املستدامة  العيش  كسب  سبل  نهج  استخدام  تم 
القياس  وقابلية  الدقة  من  كل  متثّل  حني  يف  مفاهيمي 

كسب  سبل  نهج  ويظهر  عليها.  املتفق  املعايري  والكفاءة 
األحياء  تربية  لنظام  الرئييس  الهدف  املستدامة  العيش 

و  استخدام  بني  التوازن  تحقيق  أي  النطاق،  صغرية  املائية 
كسب  سبل  أصول  أو  لرأسامل  الخمسة  األنواع  تطوير  أو   /
واملعدات،  التجهيزات  ورأسامل  الطبيعية  )األصول  العيش 

واالجتامعية(. واملالية  البرشية  واألصول 

دراسة آثار تربية األحياء املائية صغرية النطاق على األسر 
املعيشية واجملتمعات احمللية والبيئة: اختبار مؤشرات نها ترانغ
)منظمة  الفردية  الحالة  دراسات  من  مجموعة  استخدمت 

ترانغ  نها  مؤرشات  قريبًا(  ستصدر  وثيقة  والزراعة،  األغذية 
يف  النطاق  صغرية  املائية  األحياء  تربية  مساهمة  لدراسة 

يف  النطاق  صغرية  النظم  ملختلف  الخمسة  املعيشية  األصول 
العذبة  املياه  أحواض  يف  األنواع  املتعدد  )االستزراع  الصني 

)األعشاب  الفلبني  ويف  املتكامل(،  املائية  األحياء  تربية  ونظام 
)استزراع  تايلند  ويف  األقفاص(  يف  البلطي  وسمك  البحرية 

وسمك  العذبة  املياه  أحواض  يف  األنواع  املتعدد  الزعنفيات 
نام  فييت  ويف  بالبالستيك(  املبطنة  األحواض  يف  السلور 

واستزراع  األقفاص،  يف  البحر  وجراد  النمر،  األربيان  )استزراع 
املعقد  األثر  عن  النتائج  فكشفت  الزعنفيات(.   – األربيان 
عىل  النطاق  صغرية  املائية  األحياء  لرتبية  األوجه  واملتعدد 

والبيئة. املحلية  واملجتمعات  املعيشية  األرس 

فقد  متفاوتة.  الطبيعية  األصول  املرتتبة عىل  اآلثار  وكانت 
وتايلند  الصني  املائية )يف  األحياء  تربية  اعتمدت بعض نظم 

استخدام  إعادة  االستدامة مثل  تعزيز  نام( مامرسات  وفييت 
املياه وتدفقات املواد، يف حني ساهمت بلدان أخرى )فييت نام 
البيئة. يهدد  التي متثل رضًرا  املغذيات  تراكم  والفلبني( يف عملية 

وتفاوتت بدورها اآلثار املرتتبة عىل إنشاء رأس املال املادي يف 
املزارع، فحدث منو يف بعض مواقع الدراسة وانكامش يف مواقع 
باستثناء  الدراسة،  تناولتها  التي  النظم  معظم  وأظهرت  أخرى. 
تلك املوجودة يف فييت نام، حدوث تغريات ضئيلة يف املزارع 
األحياء  تربية  األحيان، مل تسهم  الزراعية. ويف غالبية  واملناطق 

استفاد هذا  بل  التحتية،  البنية  تطوير  النطاق يف  املائية صغرية 
القامئة. التحتية  البنية  من  القطاع 

تربية  البرشية فقد ساهمت بعض نظم  أما عىل صعيد األصول 
األمن  النطاق وليس كلها يف تحقيق  املائية صغرية  األحياء 

املوسمي. الغذايئ 

وشّكلت املؤرشات الخاصة برأس املال املايل منطًا واضًحا. إذ حققت 
نظم تربية األحياء املائية املكثفة )النوع 2( أكرب دخل نقدي والعائد 

الصايف األعىل، إال أن هذه النظم كانت شديدة التغري )وبالتايل 
أصبحت هذه النظم أكرث خطورة(. وأظهرت هذه النظم ربحية 

)وإن كانت صغرية( وأدت إىل تحسني التدفق النقدي لألرس.

النطاق  املائية صغرية  تربية األحياء  أن  أيًضا  الدراسات  وأظهرت 
املرأة  ومتكني  املجتمعية  املزارعني  منظامت  تشكيل  تشجع 

الجامعي.  والعمل  االقتصادية  والشبكات  املنشآت  يف  وآرائها 
الوئام  النطاق  املائية صغرية  األحياء  تربية  تعزز  وكذلك، 

الفنية.  الحصاد واملعارف والخربات  االجتامعي من خالل تشارك 
النساء، فقد أعطى  12 املرتبط بدور  ويف ما يتعلق باملؤرش 

للنساء  فرصة  النطاق  املائية صغرية  األحياء  تربية  نظم  بعض 
الحصول  القرارات، مثل  اتخاذ  بأدوار رئيسة يف عملية  لالضطالع 

عىل القروض، وإدارة نفقات األرس، وحفظ سجالت املزارع، وبيع 
وتوزيعه. األسامك  مصيد 

تربية  أنشطة  يف  الهائل  التنوع  النتائج  أظهرت  عامة،  وبصفة 
ونظم  األساسية  السلع  عرب  النطاق  صغرية  املائية  األحياء 

يف  القطاع  هذا  مساهامت  قياس  يجعل  مام  واملواقع،  اإلنتاج 
األحيان.  من  كثري  يف  صعبًا  أمًرا  املستدامة  الريفية  التنمية 

ولكن  االتجاه،  هذا  يف  مفيدة  خطوة  ترانغ  نها  مؤرشات  وتعّد 
قدرة  أكرث  النظام  لجعل  التحسينات  من  مزيد  إىل  حاجة  مثة 

بها  تتصف  التي  املتنوعة  التعقيد  أوجه  مع  التكيف  عىل 

n النطاق.  صغرية  املائية  األحياء  تربية  نظم 
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املوضوع  بهذا  املتعلق  القسم  )انظر  املائية  األحياء  تربية  يف 
إطارين   )4 الجزء  )انظر  األزرق  النمو  ومبادرة   )2 الجزء  يف 
والبنك  والزراعة  األغذية  )منظمة  السياق  هذا  يف  مفيدين 

قيمة  األزرق  النمو  مبادرة  تضيف  إذ   .)2015 الدويل، 
التقدم  بأوجه  ربطه  خالل  من  اإليكولوجي  النظام  لنهج 

املناخ  تغري  مع  والتكيف  الطاقة  كفاءة  تحسني  مثل  األخرى 
االجتامعية  النتائج  تحسن  أن  ميكن  التي  واالبتكارات 

اإليكولوجية. والنظم  واالقتصادية 

لرتبية  املكاين  التخطيط  يف  البلدان  من  متزايد  عدد  ويشارك 
املتوسط،  األبيض  البحر  يف  املثال،  سبيل  فعىل  املائية.  األحياء 

املتوسط  األبيض  البحر  أسامك  ملصايد  العامة  الهيئة  تقوم 
املائية  األحياء  لرتبية  املخصصة  املناطق  مفهوم  بتشجيع 

من  عدد  يقوم  وكذلك،   .)2016 وآخرون،   Sanchez-Jerez(
نطاقًا  األوسع  البحري  املكاين  التخطيط  عمليات  يف  املبادرات 

وتربية  األسامك  مصايد  بأماكن  املرتبطة  الشواغل  بدمج 
للحيز  اآلخرين  املستخدمني  شواغل  مع  املائية  األحياء 

تهدف  مبادرات  وهي   ،)2016 وآخرون،   Meaden( البحري 
إىل  بالنسبة  البحري  للحيز  األمثل  االستخدام  تحقيق  إىل 

املصلحة. أصحاب  جميع 

الفرص  العديد من  املائية  األحياء  لرتبية  املكاين  التخطيط  ويوفر 
تشمل: التي  املحددة 

املائية وغيابها �� الحيوانات  أمراض  لوجود  رسم خرائط 
انتشارها  مناطق  وتقسيم  األمراض  مراقبة  لدعم  وتوزيعها 

األمراض  مخاطر  من  )الوقاية  انتشارها  مخاطر  وتقييم 
وإدارتها(؛

القدرة �� املائية ضمن  األحياء  تربية  بقاء عمليات  ضامن 
اإليكولوجي؛ للنظام  االستيعابية 

النزاعات؛�� من  الحد 
املائية؛�� األحياء  تربية  إىل  العام  الجمهور  نظرة  تحسني 
الشهادات �� إصدار  لتسهيل  إدارية  مناطق  إنشاء  تشجيع 

)Kassam وSubasinghe وPhillips، 2011(؛
التمويل؛�� عىل  الحصول  إتاحة 
؛�� تحسني املامرسات اإلدارية 
املناخ �� يتكيف بشكل أفضل مع تغري  إنشاء قطاع مرن 

األخرى؛ والتهديدات 
تحسني روابط باألسواق )مثل القرب من وسائل النقل ��

واألسواق(.

ر  االستشعا مجال  يف  لتقدم  ا أوجه  ر  استمرا شأن  ومن 
بدون  ئرات  لطا وا االصطناعية  األقامر  )مثل  بعد  عن 

حتقيق إمكانات قطاع 
تربية األحياء املائية

بسبب  السمكية مبعظمها مستقرة  األرصدة  بقاء  توقع  يف ظّل 
العرش  السنوات  فيها خالل  املفرط  الصيد  أو  الصيد  استدامة 

الفجوة  املائية سّد  األحياء  تربية  لقطاع  ينبغي  األقل،  املقبلة عىل 
العدد  املائية املصدر وطلب  املتزايدة بني إمدادات األغذية 

يتمتع قطاع  إذ  ثراًء.  أكرث  الذين أصبحوا  العامل  املتنامي لسكان 
الطلب  بني  الفجوة  معالجة  بالقدرة عىل  املائية  األحياء  تربية 

البلدان عىل  املصدر وإمداداتها، ومساعدة  املائية  األغذية  عىل 
يساهم يف  ما  والبيئية،  واالجتامعية  االقتصادية  أهدافها  تحقيق 

لعام 2030  املستدامة  التنمية  خطة  أهداف   تحقيق 
)Hambrey، 2017؛ منظمة األغذية والزراعة، 2017ج(. غري 

أن منو قطاع تربية األحياء املائية يطرح عدًدا من األسئلة يف ما 
ومنتجاتها  واألعالف(  املكان  )مثل  تستهلكها  التي  باملوارد  يتعلق 

)انظر "األسامك من أجل األمن الغذايئ والتغذية البرشية" يف 
العوامل  بسبب  القطاع  يواجهها  التي  والتهديدات   )2 الجزء 

واألمراض. املناخ  تغري  مثل  الخارجية 

 التخطيط املكاين وإدارة مناطق 
تربية األحياء املائية

املائية  األحياء  تربية  قطاع  قدرة  ما  حد  إىل  تعتمد  سوف 
املساحة  عىل  الغذاء  عىل  املستقبيل  الطلب  تلبية  عىل 

التي  املشرتكة  باألماكن  املتعلقة  املشاكل  وتشمل  املتوافرة. 
دخول  ييل:  ما  املائية  األحياء  تربية  قطاع  منو  من  تحد 

البيئية،  والشواغل  وانتشارها،  املائية  الحيوانات  أمراض 
الحصول  وتقييد  االجتامعية،  والنزاعات  املحدود،  واإلنتاج 

إىل  واالفتقار  التمويل،  ومخاطر  الصيد،  بعد  ما  خدمات  عىل 
وغريها  املناخ  وتغري  املناخية  التقلبات  تحمل  عىل  القدرة 

والبنك  والزراعة  األغذية  )منظمة  والكوارث  التهديدات  من 
املائية  األحياء  لرتبية  املكاين  التخطيط  ويعّد   .)2015 الدويل، 

واملوارد  واملياه  لألرايض  املتكاملة  لإلدارة  أساسيًا  عامالً 
نحو  عىل  املائية  األحياء  تربية  قطاع  تنمية  ولتمكني  األخرى 

املتنافسة  االقتصادية  القطاعات  احتياجات  يلبّي  مستدام 
للتخطيط  وينبغي  ممكن.  حد  أدىن  إىل  النزاعات  ويقلل 

والبيئية  واالقتصادية  االجتامعية  األهداف  يشمل  أن  املكاين 
التنمية  حوكمة  أهداف  عن  فضالً  املستدامة  للتنمية 

)منظمة  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  ملدونة  وفًقا  املستدامة 
اإليكولوجي  النظام  نهج  وميثّل  والزراعة، 1995(.  األغذية 
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وتكنولوجيا  ئط،  لخرا ا رسم  وتكنولوجيات  ر(  طيا
وتحسني  اإليكولوجية،  لنامذج  وا واالتصاالت،  املعلومات 

لحاسوب،  ا أجهزة  وتجهيز  اإلنرتنت،  عرب  االتصاالت 
رة.  واإلدا املكاين  لتخطيط  ا عمليات  دعم  يعزز  أن 
لفنية  ا املساعدة  لزراعة  وا األغذية  منظمة  وتوفر 

لدراسات  ا خالل  من  ئها  ألعضا املكاين  لتخطيط  ا بشأن 
ملبتكرة  ا واألدوات  لقدرات  ا وتنمية  لفنية  ا واإلرشادات 
.)2017 ،Brummettو Sotoو Agui lar-Manjarrez (

املستقبل،  نحو مستدام يف  املائية عىل  األحياء  تربية  ولتشجيع 
املتكامل عىل نحو فعال عىل  املكاين  التخطيط  ال بد من تطبيق 

الوطني واإلقليمي عىل حد سواء. وباإلضافة إىل ذلك،  الصعيدين 
والتنمية.  والتنظيمي  القانوين  للتخطيط  سليم  إطار  وضع  ينبغي 

وإدارتها  املوارد  وتخصيص  التشاريك  املكاين  التخطيط  ويعترب 
املائية من تحقيق  األحياء  تربية  يتمكن قطاع  عامال رضوريًا ليك 
الحد األقىص من قدرته عىل ضامن األمن الغذايئ لعدد السكان 

وأدواته  املكاين  التخطيط  عمليات  تكون  أن  وينبغي  املتزايد. 
املحلية، مبا يف ذلك  العوامل  للتكيف مع مجموعة من  قابلة 

واإلمدادات  املدخالت  وتكاليف  واملنافسة  املتغرية  األسواق 
والفرص فضال  للمشاكل  الطارئة  والصفة  والعاملة  املال  ورأس 

املناخ. لتغري  املحتملة  اآلثار  عن 

موارد األعالف
زاد إنتاج األنواع املائية املستزرعة التي تعتمد عىل األعالف، خالل 

الفرتة املمتدة من 1995 إىل 2015، بأكرث من أربعة أضعاف من 
12 إىل 51 مليون طن، ويعزى السبب يف ذلك إىل حد كبري إىل 
تكثيف أساليب إنتاج األربيان وسمك البلطي وسمك الشبوط 

والسلمونيات )Hasan، 2017أ(. ويتم اليوم إنتاج 48 يف املائة من 
إجاميل اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية مبا يف ذلك النباتات 

املائية )66 يف املائة باستثناء النباتات املائية( باستخدام األعالف 
الخارجية. ونظرًا إىل الزيادة املتوقعة يف إنتاج تربية األحياء 

املائية، هل ستكون االتجاهات يف استخدام األعالف مستدامة؟

تتألف من مكونات  أو  املزارع و/  تُنتج يف  األعالف  أن بعض  مع 
عىل  تجارية  ألغراض  املصنعة  األعالف  استخدام  يتم  طازجة، 

لإلنتاج  كمكّمل  األعالف  استخدام  يتم  وقد  واسع.  نطاق 
املائية  األحياء  "تربية  اسم  عليه  يطلق  ما  )وغالبًا  الطبيعي 

املائية  األحياء  تربية  احتياجات  جميع  لتلبية  أو  املكثفة"(  شبه 
نحو  االتجاه  أما  املكثفة"(.  املائية  األحياء  )"تربية  املستزرعة 

األعالف  توافر هذه  زيادة  فتقوده  األعالف  استخدام  زيادة 
الرشيد  االستخدام  طريق  عن  األرباح  بزيادة  )أي  والربحية 

لرتبية  الصناعية  األعالف  إنتاج  ازداد  فقد  وهكذا،  لألعالف(. 
 1995 بني  ما  الفرتة  أضعاف يف  املائية مبقدار ستة  األحياء 

 )43 48 مليون طن )الشكل  8 إىل   و2015، أي من 
)Tacon وHasan وMetian، 2011؛ Hasan، 2011ب(.

متنوعة  مجموعة  من  املائية  األحياء  تربية  أعالف  تصنيع  ويتم 
واألسامك  للمحاصيل  املشرتكة  واملنتجات  املحاصيل  من 

الحيوانية  للرثوة  املشرتكة  واملنتجات  واألسامك  الطبيعية 
السمك  دقيق  مثل  املواد  هذه  بعض  تصنيع  ويتم  املصنعة. 

تتميز  التي  الطبيعية  األسامك  طحن  طريق  عن  السمك  وزيت 
املصايد  من  األسامك  نسبة  ولكّن  املغذيات.  من  عالية  بدرجات 

قد  السمك  وزيت  دقيق  إىل  تحوليها  يتم  التي  الطبيعية 
عىل  الحصول  يتم  أن  املتوقع  ومن  األخرية  العقود  يف  انخفضت 

من  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  إنتاج  من  متزايدة  نسبة 
"توقعات  )أنظر  األسامك  تجهيز  عن  الناتجة  الفرعية  املنتجات 

 "2030 لعام  واألسواق  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
 .)4 يف الجزء 

وزيت  السمك  دقيق  إضافة  معدالت  أيًضا   وتراجعت 
املائية،  األحياء  تربية  يف  املستخدمة  األعالف  يف   السمك 

وخاصة  باملحاصيل،  متزايد  نحو  عىل  استبدالها   ويتم 
)Tacon وHasan وMetian، 2011؛  الزيتية   البذور 

Hasan وNew، 2013؛  2012د؛  والزراعة،  األغذية  منظمة 
فعىل سبيل   .)2016 ،Beveridgeو Newtonو Little
وزيت  السمك  دقيق  إضافة  معدالت  انخفضت  املثال، 
من  األطلس  سلمون  لسمك  الغذايئ  النظام  إىل  السمك 

بني  التوايل  املائة عىل  11 يف  إىل   19 24 يف املائة ومن  65 إىل 
 .)2015 ،Åsgårdو Aasو Ytrestøyl 1990 و2013  عامي 
األحيائية  الكتلة  )نسبة  الغذاء  تحويل  معدالت  وانخفضت 

السنوات  مدى  عىل  املنتجة(  األسامك  إىل  املقدمة  األغذية  من 
لكل  أحيائية  كتل  ثالث  حوايل  من  املاضية  والعرشين  الخمس 

سمكة  كل  إىل  أحيائية  كتلة   1.3 حوايل  إىل  منتجة  سمكة 
حد  إىل  ذلك  ويعزى   )2017 املناسل،  حالة  )مؤرش  منتجة 
األعالف  تصنيع  وأساليب  أفضل  أعالف  تركيبات  إىل  كبري 

املائية. األحياء  تربية  مزارع  يف  األعالف  وإدارة 

ومع أن استخدام دقيق السمك وزيت السمك يف األعالف املائية هو 
أكرث انتشاًرا بني األسامك الزعنفية والقرشيات ذات املستوى الغذايئ 

األعىل، فإن األنواع أو املجموعات الزعنفية ذات املستوى الغذايئ 
املنخفض )مثل سمك الشبور وسمك البلطي والسلور وأسامك 

الخنى( تتغذى أيًضا من دقيق السمك وزيت السمك بنسبة ترتاوح 
بني 2 و4 يف املائة من وجباتها الغذائية. ويف عام 2015، كان األربيان 
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سمك الرتوت

 األنواع األخرى
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 . 2011 .Metianو Hasanو Taconاملصدر: نسخة حمدثة من

الشكل 43 
حصة استهالك كل فئة من األنواع ألعالف تربية األحياء املائية يف الفرتة 1995–2015 )النسبة املئوية(

البحري أكرب مستهليك دقيق السمك، يليه السمك البحري والسلمون 
وقرشيات املياه العذبة وسمك الشبور وسمك البلطي واألنقليس 
والرتاوت والسلور وأسامك املياه العذبة املتنوعة وأسامك الخنى 

)Tacon وHasan وMetian، 2011؛ Hasan، 2011ب(.

املائية  األحياء  تربية  من  الدفيئة  غازات  انبعاثات  وتبقى 
الزراعة  املائة يف قطاع  5 يف  منخفضة نسبيًا، إذ تقدر بنسبة 

2014(، ولكنها تزداد بسبب تزايد استخدام  )Waite وآخرون، 
السمك وزيت  األعالف. ومن شأن تقليص نسب استخدام دقيق 
السمك ونسب تحويل األعالف أن يؤدي دورا هاما يف الحد من 

.)2017 ،Sotoو Hasan( االنبعاثات

ويف حني ركزت املناقشات حول األمناط الغذائية لرتبية األحياء 
املائية عىل موارد دقيق السمك وزيت السمك، فإن استدامة منو 

قطاع تربية األحياء املائية ال تزال مرتبطة ارتباطًا وثيًقا بإمدادات 
الربوتينات الحيوانية والنباتية الربية والزيوت والكربوهيدرات 

)منظمة األغذية والزراعة، 2012د؛ Troell وآخرون، 2014(. 
ويجري توجيه الكثري من البحوث إىل األعالف الجديدة لرتبية 

األحياء املائية، مبا يف ذلك األعشاب البحرية الجرثومية ومصادر 
الحرشات، ولكن من املحتمل أال تتاح هذه املصادر عىل نطاق 

واسع وبأسعار معقولة قبل سنوات عدة. 

 األمن البيولوجي يف تربية األحياء املائية 
وإدارة صحة احليوانات املائية 

باألوبئة  املائية معرض لإلصابة  األحياء  تربية  إّن قطاع 
السنوات  خالل  ففي  والناشئة.  واملتوطنة  الغريبة  الحيوانية 
الكبدي  النخر  متالزمة  مثل  أمراض  املاضية، ظهرت  القليلة 
املعروف  البويغية  الفطريات  من  ونوع  الحاد  البنكريايس 

باسم Enterocytozoon hepatopenaei  وفريوس بلطي 
التقرح  الجغرايف ملتالزمة  التوزع  توسع مؤخرا  البحريات؛ وقد 

الوبائية وفريوس النخر العضيل املعدي؛ وال يزال كل من فريوس 
املعدي وغريها من  السلمون  البيضاء، وفقر دم  البقع  متالزمة 

األنواع  يؤثر يف  والفطرية  والطفيلية  البكتريية  املعدية  األمراض 
تربية  أمراض  التعامل مع  القيود يف  املستزرعة. وتشمل  املائية 

القيود املفروضة عىل  املائية، يف جملة أمور أخرى،  األحياء 
والكائنات  الخفية  األمراض  مسببات  ووجود  التشخيص؛  تقنيات 
إدخالها إىل عوائل  التي قد تصبح مسببة لألمراض عند  الحميدة 
أمراض  املفروضة عىل خيارات مكافحة  والقيود  وبيئات جديدة؛ 
العوامل  املتعددة  األمراض  متالزمات  املائية؛ وحدوث  الحيوانات 

املتكررة دون ظهور أعراض مرضية؛ فضال عن  وااللتهابات 
املستزرعة؛  املائية  الحيوانات  أنواع  استئناس معظم  حاالت عدم 

املائية. للحيوانات  الصحية  الحالة  عن  املعلومات  وندرة 
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مضادات  ذلك  يف  مبا  البيطرية،  لألدوية  املسؤول  ولالستخدام 
يف  البيولوجي  األمن  تحسني  ناحية  من  فوائد  امليكروبات، 
خالل  من  املثال  سبيل  )عىل  املائية  األحياء  وتربية  املزارع 
يف  مفيدة  األدوية  وهذه  واملطهرات(.  اللقاحات  استخدام 

ومعدل  النمو  انخفاض  إىل  تؤدي  التي  املزمنة  األمراض  عالج 
فضالً  الحياة،  قيد  عىل  البقاء  معدالت  وتراجع  األغذية  تحويل 

تسبب  أن  ميكن  التي  التنفيس  الجهاز  أمراض  محاربة  عن 
الرشيد  غري  االستخدام  أدى  ذلك،  ومع  نفوق جامعية.  حاالت 
تتعلق  قضايا  إىل  املائية  األحياء  تربية  يف  الحيوية  للمضادات 
لألدوية. امليكروبات  ومقاومة  امليكروبات  مضادات  مبخلفات 

النفوق  التي تفصل بني مالحظة حاالت  وكثريًا ما تكون املدة 
العامل املسبب واإلبالغ  الواقع وتحديد  للمرة األوىل عىل أرض 

املناسبة، مدة  املخاطر  وإدارة  الرقابة  تدابري  عنه وتطبيق 
التعامل مع مخاطر  نقلة نوعية يف  طويلة. وعليه، مثة حاجة إىل 

املائية. تربية األحياء  الحيوي يف مجال  األمن 

وإرادة  كبرية  موارد  البيولوجي  األمن  معالجة مسألة  وتتطلب 
التخطيط  ويعّد  متّسقني.  دوليني  وتعاونًا  وعمالً  قوية  سياسية 

البيولوجي  واألمن  املائية  الحيوانات  لصحة  الوطني  االسرتاتيجي 
أساسيًا؛ فمن دونه ال ميكن ألي بلد أن يتفاعل مع التطورات 

الخطرية  املائية  الحيوانات  وأمراض  الدولية  التجارة  الجديدة يف 
تربية  قطاعات  فتبقى  بصورة مجزأة،  إال  للحدود  العابرة 
الجديدة  لألمراض  األسامك عرضة  املائية ومصايد  األحياء 

األعضاء  البلدان  والزراعة  األغذية  منظمة  وتشجع  والناشئة. 
الوطنية  االسرتاتيجيات  الرسمي عىل  الطابع  وإضفاء  عىل وضع 

)منظمة  الصحية  اإلدارة  وإجراءات  املائية  الحيوانية  للصحة 
التدريجي  2007( واستخدام املسار اإلداري  األغذية والزراعة، 

املخاطر ويستند إىل  نهًجا تدريجيًا إلدارة  يتبع  وهو إطار 
الرثوة  بأمراض  اسرتاتيجيات خاصة  لتطوير ورصد  أطر مامثلة 
املثقبيات  وداء  القالعية،  الحمى  مرض  مثل  الهامة  الحيوانية 
)منظمة  الكلب  وداء  الصغرية،  املجرتات  األفريقي، وطاعون 

األغذية والزراعة، 2011ج(. وال بّد أن تكون اإلجراءات قامئة 
الدولية  باملعايري  تلتزم  وأن  وتعاونية  واستباقية  املخاطر  عىل 

إىل  بالنسبة  وال سيام  والطوعية(،  )اإللزامية  اإلقليمية  واالتفاقات 
وينبغي  للحدود.  العابرة  املائية  املمرات  تتقاسم  التي  البلدان 

الرئيسني  والدوليني  واإلقليميني  الوطنيني  املصلحة  ألصحاب 
األكادميية وغريها  اإلنتاج واألوساط  الحكومات وقطاع  من 

القيمة، أن تشارك يف تحّمل  الفاعلة يف سلسلة  الجهات  من 
املسؤوليات، استناًدا إىل نقاط القوة لدى كل جهة من أجل 

مشرتك. تحقيق هدف 

املائية يف إمعان  الحيوانات  املبدأ األسايس إلدارة صحة  ويتمثل 

والبيئات.  املمرضة  والعوامل  املوائل  بني  التفاعالت  النظر يف 

الناشئة  املجاالت  من  املستخلصة  النتائج  تطبيق  فإن  ذلك،  ومع 

املستعادة  الجينية  املواد  )دراسة  البيئية  الجينومات  علم  مثل 

تفاعل  النظر يف  القائم عىل  والنهج  البيئية(  العينات  مبارشة من 

الدقيقة األخرى وكيف ميكن أن  الكائنات  األمراض مع  مسببات 

تؤثر يف أسباب املرض أو أن تحّفزها )pathobiome( يوفّر طرقا 

جديدة للميض قدما )Stentiford وآخرون، 2017(. كام تؤدي 

إنتاج عوائل صحية ومغذية  أدواًرا مهمة يف  الوراثة والتغذية 

التحمل. قادرة عىل 

اللقاحات  )مثل  املبتكرة  البحوث  وبرامج  التعاوين  فالتعلم 

استشعاًرا ورسعة،  األكرث  التشخيصية  واألدوات  فعالية،  األكرث 

سمكية  أرصدة  تستعمل  التي  البيولوجي  األمن  واسرتاتيجيات 

عوامل  تتحمل  وأرصدة سمكية  معيّنة  عوامل ممرضة  خالية من 

عوامل  معينة(  ممرضة  لعوامل  مقاومة  وأخرى  معيّنة  ممرضة 

األحياء  تربية  البيولوجي، وتنمية قطاع  األمن  رضورية إلدارة 

اللقاحات  أن عدد  الرغم من  تنمية مستدامة. وعىل  املائية 

السمكية املتاحة يف األسواق قد زاد يف السنوات األخرية، ال 

تزال هناك أمراض من دون لقاحات أو أمراض لها لقاحات غري 

األربيان ألنه يفتقر إىل  تلقيح  املثال، ال ميكن  فعالة. فعىل سبيل 

للتكيف. قابل  مناعي  نظام 

واحدة"،  "صحة  منصة  ضمن  املتكامل  اإلرشاف  لربنامج  وميكن 

والجينات  امليكروبات  مضادات  استخدام  دراسة  تشمل  التي 

)البرشية،  القطاعات  مختلف  يف  للميكروبات  املضادة 

يحسن  أن  املائية(  األحياء  وتربية  والبيطرية،  والزراعية، 

مضادات  مقاومة  وانتشار  انتقاء  إىل  املؤدية  الدوافع  فهم 

التجارة  تشجيع  فينبغي  املائية.  البيئة  يف  امليكروبات 

عمل  لخطة  األربع  الركائز  وتعترب  أكرث.  اآلمنة  واملامرسات 

 –  )2020–2016( امليكروبات  مضادات  مقاومة  بشأن  املنظمة 

انطالق  نقاط   – املامرسات  وأفضل  والحوكمة  واألدلة  التوعية 

2016ط(. والزراعة،  األغذية  )منظمة  جيدة 

لحاالت  التأهب  تعزيز  األخرى  األساسية  اإلجراءات  وتشمل 

والرشاكة  الطوارئ؛  لحاالت  االحتياطية  األموال  وتوفري  الطوارئ 

املشرتك  التمويل  أجل  من  )مثال  والخاص  العام  القطاعني  بني 

عن  واإلبالغ  املبكر،  واإلنذار  املنتجات،  وتطوير  للمشاريع، 

لتأثريات  واالقتصادية  االجتامعية  التقييم  وعمليات  األمراض(؛ 

البيولوجي  األمن  برامج  وعوائد  تكاليف  وتحليل  األمراض 

األخرى. والبدائل  القامئة 
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ما  كل  املائية  الحيوانات  لصحة  الوطنية  االسرتاتيجية  وتشمل 
يف  القدرات  لتوفري  األساسية  الركائز  وهي  أعاله،  ذكره  سبق 

كل  يف  الوطنية  باالحتياجات  املرتبطة  البيولوجي  األمن  مجال 
الحتياجات  خاصة  أولوية  إسناد  وينبغي  املراحل.  من  مرحلة 

الوسائل  إىل  يفتقرون  ما  غالبًا  ألنهم  ومتكينهم،  املنتجني  صغار 
البيولوجي. لألمن  نظام  أي  يف  الالزمة  التدابري  التخاذ  املناسبة 

تربية األحياء املائية الذكية مناخًيا
الزراعة  مفهوم  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت 

من  املائية  األحياء  تربية  يشمل  الذي  مناخيًا  الذكية 
والسياسية  الفنية  الظروف  تأمني  عىل  املساعدة  أجل 

املستدامة  الزراعية  التنمية  لتحقيق  الالزمة  واالستثامرية 
األغذية  )منظمة  املناخ  تغري  ظل  يف  الغذايئ  لألمن 

الذكية  الزراعة  فتعالج  2017ق(.  و 2017ص  والزراعة، 
اإلنتاجية  زيادة  يف  املتمثلة  الثالثية  التحديات  مناخيًا 

غازات  انبعاثات  تقليص  مبوازاة  املناخ  تغري  مع  والتكيف 
أمكن  حيثام  تأثرياتها(،  من  )التخفيف  إزالتها  أو  الدفيئة 

النهج  عن  مناخيًا  الذكية  الزراعة  هذه  وتختلف  ذلك. 
من  املائية  األحياء  لرتبية  املستدام  التكثيف  مثل  األخرى 
وهدفها  املناخ  تغري  معالجة  عىل  الرصيح  تركيزها  ناحية 
واملفاضلة  التآزر  أوجه  من  قدر  أقىص  تحقيق  إىل  الرامي 

الغذاء  توفري  ضامن  مع  والتخفيف  والتكيف  اإلنتاجية  بني 
املتنافسة  األولويات  ربط  أن  ومع  للجميع.  واملتاح  املغذي 

يزال  ال  والبيئية  االجتامعية  واالستدامة  اإلنتاجية  مثل 
ينظرون  األسامك  ومزارعي  الباحثني  بعض  فإن   ، تحديًا ميثل 

ومبتكرة  بديلة  كمامرسة  مناخيًا  الذكية  الزراعة  إىل  بالفعل 
وتجنب  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  زيادة  أجل  من  للتكيف 

تعمل  املثال،  سبيل  فعىل  االستدامة.  عىل  السلبي  التأثري 
املستويات  واملتعّددة  املدمجة  املائية  األحياء  تربية 

وتستخدم  اإليكولوجي،  النظام  مستوى  عىل  الغذائية 
املائية  والنباتات  الحيوانات  من  وغريها  األسامك  من  مزيًجا 

تربية  مزارع  من  املذابة  والنفايات  الجسيامت  إلزالة 
قامئا  لألغذية  مستداما  مصدرا  بالتايل  يوفر  ما  األسامك، 

.)2009 وآخرون،   Troell ( ذاته  بحّد 

لتحقيق  املائية  األحياء  تربية  عمليات  إدارة  وستتطلب 
شموال  أكرث  جديدة  رؤية  مناخيًا  الذكية  الزراعة  أهداف 

الغذائية  الخسائر  من  الحد  بني  تجمع  املائية  األحياء  لرتبية 
والطاقة  والعاملة  األرايض  من  األقىص  الحد  إىل  واالستفادة 

املناخ  بتغري  القطاع  تأثر  قابلية  من  والحد  األخرى  واملوارد 
هناك  وستكون  الدفيئة.  غازات  انبعاثات  من  والتخفيف 

البلدان  متتع  لضامن  األهداف  املحددة  املساعدة  إىل  حاجة 
ضعًفا  األكرث  املصلحة  وأصحاب  واملجتمعات  اإلنتاج  ونظم 
يف  وتطبيقها  مناخيًا  الذكية  الزراعة  نهج  تطوير  بإمكانية 

الغذايئ  األمن  تحقيق  وسيتطلب  املائية.  األحياء  تربية 
اإلنتاج  أمناط  يف  تحوالً  أيًضا  املناخ  تغري  مواجهة  يف  العاملي 
وسوف  باريس.  اتفاق  يف  املطلوب  النحو  عىل  واالستهالك، 

درجة  متوسط  ارتفاع  إبقاء  يف  املتمثل  الجديد  الهدف  يويل 
درجة   1.5 إىل  وصوال  مئويتني،  درجتني  دون  العاملية  الحرارة 

نظم  عن  الناجمة  الكربونية  للبصمة  أكرب  اهتامما  مئوية، 
تربية  يف  النباتية  األعالف  استخدام  يشجع  قد  ما  األغذية، 

ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)2017 ،Sotoو Hasan( املائية  األحياء 
عىل  ترتكز  أن  مناخيًا  الذكية  املائية  األحياء  لرتبية  ينبغي 
املنظمة  عن  الصادرة  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة 

مثل  تنفيذها،  تدعم  التي  النهج  وعىل  دوليًا  عليها  واملتفق 
ومبادرة  املائية  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج 

الثالثة  االستدامة  أبعاد  معالجة  أجل  من  األزرق،  النمو 
أن  ويجب  واالجتامعية(.  والبيئية  )االقتصادية  املرتابطة 

املناخ  تغري  آثار  املناسبني  واإلدارة  التخطيط  إرشادات  تراعي 

n األسامك.  مستزرعي  واحتياجات 

 التجارة الدولية 
وسالسل القيمة املستدامة 

ومحاية املستهلك
من بني جميع السلع األساسية الغنية بالربوتينات الحيوانية، 

تعترب األسامك ومنتجاتها من بني املنتجات األكرث تداواًل من ناحية 
القيمة واألكرث عرضة للمنافسة من بني املنتجات املستوردة. 
فيخضع ما يقارب 78 يف املائة من إنتاج األسامك للمنافسة 

التجارية الدولية )Tveterås وآخرون، 2012(. ويكتيس هذا 
التدفق التجاري أهمية خاصة بالنسبة إىل البلدان النامية، حيث 
متثل نسبة 59 يف املائة من الصادرات العاملية ونسبة 46 يف املائة 
من الواردات العاملية لألسامك واملنتجات السمكية يف عام 2016، 
حسب الكمية )املكافئ من الوزن الحي(. ويولّد التدفق التجاري 

الدويل الكبري لألسامك واملنتجات السمكية فرًصا ولكنه يطرح أيًضا 
التجارية املحتملة. مسألة الحواجز 

املتاحة يف األسواق لألسامك واملنتجات  بالفرص  ويف ما يتعلق 
الرئيسة  واملناطق  البلدان  يف  الكبري  الطلب  فإن  السمكية، 

يولّد  التجارة  للتداول يف  القابلة  أنواع األسامك  املستوردة وتنوع 
التجارية،  الفرص  من هذه  ولالستفادة  للتجارة.  طبيعيًا  حافزًا 

| 151 |



اجلزء الثالث نقاط بارزة يف الدراسات اجلارية

تتغلب  أن  النامية،  البلدان  البلدان، وال سيام  للعديد من  ينبغي 

لتقييم  الالزمة  املعلومات  للحصول عىل  ليس  الصعوبات  عىل 

أيًضا يف تحديد  الفرص املتاحة يف األسواق األجنبية فحسب، بل 

اكتساب  يف  وكذلك  ملنتجاتها،  املتخصصة  السوقية  املنافذ 

واملتعلقة  التقنية  التدابري  وتنفيذ  الالزمة  والخربات  املعارف 

الدولية. للمعايري  لالمتثال  األغذية  بسالمة 

التجارة  عن  وأخباًرا  وتحاليل  معلومات  املنظمة  وتوفر 

ملعلومات  الحاسوىب  النظام  خالل  من  باألسامك  العاملية 

أغنت  وقد  األمد.  الطويل   )Globefish ( األسامك  تسويق 

 Globefish موقع  عىل  املتاحة  املعلومات   املنظمة 

جهوًدا  وبذلت   )www.fao.org/in-action/globefish(

واملجهزة  األولية  البيانات  استخدام  سهولة  لزيادة  متضافرة 

الخاصة  األنظمة  الجديدة  املجاالت  وتشمل  وتوافرها. 

البلدان  يف  الحدود  عند  الرفض  وبيانات  األسواق  إىل  بالوصول 

األسواق  تحليالت  عن  فضال  الرئيسية  املستوردة  واملناطق 

الزعنفية  األسامك  من  رئيسيًا  نوًعا   30 أسعار  عن  والبيانات 

الرخويات،  من  وغريها  األرجل  ورأسيات  والقرشيات 

والخاصة  والتصدير  واإلنتاج  باالقتصاد  املتعلقة  والبيانات 

األسواق. يف  املمكنة  الفرص  تقييم  لتيسري  بلد،  بكل 

البلدان، مبا يف ذلك  تنفذها  التي  التجارية  السياسات  وتؤثر 
مثل  التعريفية  غري  والتدابري  واإلعانات  الجمركية  التعريفات 

إنتاج مصايد  كبريًا يف  تأثريًا  األغذية واستدامتها،  معايري سالمة 
األسامك وتجارتها، وال سيام يف ما يتعلق بالوصول إىل األسواق 

لها أهداف  التجارية  التدابري  العديد من  الدولية. ومع أن 
الخاصة ومتطلبات  املعايري  فإن بعضها، مبا يف ذلك  مرشوعة، 

الجمركية  التعريفات  وارتفاع   )22 اإلطار  )انظر  املنتجات  تعقب 
الشهادات،  إصدار  ومتطلبات  املضافة  القيمة  ذات  املنتجات  عىل 
الوصول  أو مالية وتقييد  فنية  قد يؤدي عمليًا إىل تشكل عقبات 
إىل األسواق. وأشارت دراسة حديثة أجراها مؤمتر األمم املتحدة 

املطبقة عىل  الفنية  التدابري  أن عدد  إىل  والتنمية  للتجارة 
ينطبق  ما  2.5 ضعف  نحو  املتوسط  يبلغ يف  السمكية  املنتجات 

البلدان  املنتجات املصنعة )Fugazza، 2017(. وتواجه  عىل 
السمكية يف  واملنتجات  لألسامك  رئيًسا  موّرًدا  بوصفها  النامية، 
التدابري  تنفيذ هذه  الدولية، تحديات يف قدرتها عىل  التجارة 
)يف القطاعني الخاص والعام عىل حد سواء( ويف قدرتها عىل 

الدولية.  املحافل  يف  املحتملة  الحامئية  التدابري  واستبانة  تحليل 
للتلف،  القابلة  وباإلضافة إىل ذلك، ونظًرا إىل طبيعة األسامك 

الطويلة قد تؤدي بسهولة إىل  البريوقراطية  فإن اإلجراءات 
القيّمة. البضائع  فقدان 

وللحد من التأثري السلبي املحتمل للتدابري التجارية، تشجع 
منظمة األغذية والزراعة النقاش بشأن قضايا الوصول إىل األسواق 

يف دورات اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األسامك، وتعمل 
باالشرتاك مع هيئات دولية أخرى مثل برنامج األمم املتحدة 

للبيئة ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الصحة 
العاملية ومنظمة التجارة العاملية. ويف عام 2016، أعدت املنظمة 

ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية وبرنامج األمم املتحدة 
للبيئة البيان املشرتك بشأن اإلعانات يف قطاع مصايد األسامك 

الذي أيّده منذ ذلك الحني أكرث من 90 بلًدا ، والذي ميثل أساًسا 
قويًا ملناقشات منظمة التجارة العاملية من أجل تنظيم اإلعانات 
يف قطاع مصايد األسامك. وقد دأبت املنظمة عىل دعم الجهود 

الدولية الرامية إىل تحقيق املقصد 14–6 من أهداف التنمية 
املستدامة )حظر أشكال اإلعانات املقدمة ملصايد األسامك التي 

تساهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد األسامك، وإلغاء 
اإلعانات التي تساهم يف صيد األسامك غري القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيم، واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا 
القبيل، مع التسليم بأن املعاملة الخاصة والتفضيلية املالمئة 

والفعالة للبلدان النامية وأقل البلدان منًوا ينبغي أن تكون جزًءا 
ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العاملية بشأن اإلعانات 

ملصايد األسامك، بحلول عام 2020(، من خالل التشجيع عىل 
عقد دورات رفيعة املستوى ذات صلة أثناء مؤمتر املحيطات يف 
عام 2017، وبتنسيق األحداث مع مؤمتر األمم املتحدة للتجارة 

والتنمية، مثل منتدى املحيطات، من أجل النهوض بتنفيذ تجارة 
األسامك املرتبطة باملقاصد املندرجة يف إطار الهدف 14 من 

التنمية املستدامة. أهداف 

شهادة االستدامة يف األسواق العاملية
كان الهدف األويل إلصدار شهادة االستدامة توفري حوافز قامئة 
أو  للمنتجني ليشاركوا يف مامرسات صيد األسامك  السوق  عىل 
الوصول  أفضلية  للحصول عىل  املسؤولة  املائية  األحياء  تربية 
إىل األسواق، ويف معظم الحاالت، االنتفاع من أسعار مميزة. 

ومنذ أن تم وضع الخطة األوىل يف عام 1999، زاد عدد خطط 
يظهر  ما  ملحوظ،  نحو  الطوعية عىل  البيئية  الشهادات  منح 

لألسامك  التجزئة  وتجار  الرئيسني  واملنتجني  املستهلكني  مخاوف 
والبيئة. باالستدامة  املتعلقة  السمكية  واملنتجات 

وعىل الرغم من أن هذه الخطط كانت تهدف أوال إىل متثيل 
عليها  املتفق  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  إدارة مصايد  معايري 
وبالتايل،  مختلفة.  تقييم  ومنهجيات  مبعايري  وضعت  فقد  دوليًا، 

تطوير  والزراعة  األغذية  منظمة  األعضاء من  البلدان  طلبت 
املنظمة  فوضعت  الشهادات.  إصدار  لخطط  توجيهية  « خطوط 
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

 إن السجالت العاملية لألرصدة السمكية ومصايد األسماك 
األزرق(  )اجلسر  األورويب  االحتاد  مبادرة ميوهلا مشروع 

BlueBRIDGE آفاق 2020 الذي يسعى إىل حتقيق االتساق 
الدولية  البيانات  مزّودو  يستخدمها  اليت  املعايري  بني 

موحدة  عاملية  رؤية  بوضع  للسماح  والوطنية  واإلقليمية 
معّرفات  السجالت  هذه  نظام  فيعنّي  األسماك.  مصايد  حلالة 

من  وتتألف  األسماك:  ومصايد  السمكية  لألرصدة  وحيدة 
ومن  آلًيا  قراءته  ميكن  للهوية  عاملي حمدد  وحيد  معّرف 
وملصقات  رموز  مع  قراءته  لإلنسان  ميكن  داليل  معّرف 

Tzitzikas وآخرون، 2017(. (  )44 )الشكل 
ومصايد  السمكية  لألرصدة  العاملية  السجالت  وتتيح 

إدارة جرد شامل وشفاف لسجالت األرصدة السمكية  األسماك 
البيانات املتعددين من أجل  ومصايد األسماك من خالل مزّودي 

األسماك  السمكية وحالة مصايد  األرصدة  وتعزيز رصد  تيسري 
االستهالك  إىل حتفيز ممارسات  تهدف  فإنها  وبالتايل  واجتاهاتها. 

اليت توفرها هذه السجالت إىل  املعلومات  املسؤولة. وتهدف 

والبلدان  األسماك  ملصايد  اإلقليمية  اهليئات  احتياجات  تلبية 
السمكية  األغذية  فيها، فضال عن قطاع صناعة  األعضاء 

الوطنية  والوكاالت احلكومية  التجزئة(،  املوردين إىل جتار  )من 
األسماك،  وتقارير مصايد  السمكية  األرصدة  تتعامل مع  اليت 

العاملية،  السمكية  املوارد  حالة  الذين يللون  والباحثني 
األسماك  بتشجيع مصايد  تعىن  اليت  احلكومية  واملنظمات غري 

اجلمهور. وعامة  واملستهلكني  املستدامة 
احملددة  الوحيدة  املعرفات  اآلن  حىت  استخدمت  وقد 
وضع  لدعم  األسماك  ومصايد  السمكية  األرصدة  هلوية 

السمكية،  األرصدة  حلالة  ووطنية  وإقليمية  عاملية  مؤشرات 
ومبادرات  واخلاصة  العامة  اإليكولوجي  التوسيم  مبادرات  ويف 

هوية  حتديد  ميّثل  وقد  املستدامة.  األسماك  مصايد  تعقب 
املعّرفات  بواسطة  األسماك  ومصايد  السمكية  األرصدة 

تكنولوجيات  لتطبيق  مشرتك  موحد  معيار  إطار  يف  الوحيدة 
البيانات  قاعدة  تكنولوجيا  مثل  األسماك،  لتعقب  إضافية 

.)4 اجلزء  يف  املغرّية"  "التكنولوجيات  )انظر  التسلسلية 

اإلطار 22 
املعّرفات الوحيدة لألرصدة السمكية ومصايد األسماك

Standard coding SyStem for:

 � Stocks <Species> + <assessment area(s)>
 � fisheries <Species> + <fishing area(s)/management area(s)> + <management 
authority(ies)> + <geartype> + <flag State>

example of Semantic identifier, and of itS full label

asfis:cod + fao:21.3.m + authority:int:nafo +  isscfg:03.12 + iso3:ltu
gadus morhua – atlantic, northwest/21.3.m  – northwest atlantic fisheries organization 
(nafo) – nafo area of competence – Single boat bottom otter trawls – lithuania

Species: Gadus morhua 
Species code: COD
Fishing Area: FAO 21.3.M
Management Authority: Northwest Atlantic Fisheries Organization (NAFO)
Jurisdiction: NAFO area of competence
Fishing Gear: Single boat bottom otter trawls 
Fishing Gear code: 03.12
Flag State: Lithuania  
Flag State Code: LTU
ID: asfis:COD + fao:21.3.M + authority:INT:NAFO + isscfg:03.12 + iso3:LTU
UUID: http://.../b99fd03e-709e-3139-9f5d-133df0b103fd

الشكل 44
مثال عن املعّرف الداليل واملعرف الوحيد العاملي لألرصدة السمكية ومصايد األسماك

| 153 |



اجلزء الثالث نقاط بارزة يف الدراسات اجلارية

واملنتجات  لألسامك  اإليكولوجي  للتوسيم  التوجيهية  الخطوط 
املصايد  الطبيعية/ومن  البحرية  األسامك  مصايد  من  السمكية 

األغذية  ملنظمة  الفنية  التوجيهية  والخطوط  الداخلية،  الطبيعية 
املائية بني عامي  األحياء  الشهادات لرتبية  والزراعة إلصدار 

2005 و2011، مبا يتامىش عىل نحو وثيق مع مدونة السلوك 
.)1995 والزراعة،  األغذية  )منظمة  الرشيد  الصيد  بشأن 

الشهادات  إصدار  تم   ،)2016( وآخرين   Potts وبحسب 
املستزرعة  )األسامك  العاملي  اإلنتاج  من  املائة  14 يف  لحوايل 

الحائزة  األسامك  نسبة  فبلغت  2015؛  عام  يف  واملصطادة( 
تربية  ومن  املائة  يف   80 الطبيعية  املصايد  من  الشهادات  عىل 

املائة. يف   20 املائية  األحياء 

لهيئات  الشهادات  إصدار  خطط  ملكية  تعود  أن  وميكن 
إىل  غالبيتها  ملكية  وتعود  الخاص،  القطاع  أو  العام  القطاع 

وألسباب  األخرية،  السنوات  ويف  الحكومية.  غري  املنظامت 
خطط  ظهرت  التكلفة،  بشأن  املخاوف  ذلك  يف  مبا  مختلفة، 

ذلك  عىل  األمثلة  ومن  أخرى.  وطنية  وشبه  ووطنية  إقليمية 
أالسكا  يف  املسؤولة  األسامك  مصايد  إدارة  عىل  التصديق  برنامج 

الشهادات  إصدار  وبرنامج  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف 
التوسيم  وبرنامج  آيسلندا،  يف  الرشيدة  األسامك  مصايد  إلدارة 

اليابان. يف  البحري  اإليكولوجي 

ومع أن وجود خطط متعددة يوفّر املزيد من الخيارات، فقد 
يثري أيًضا مشكلة تعدد إجراءات االمتثال التي يواجهها مصّدرو 
املنتجات السمكية وال سيام املصّدرين من البلدان النامية ومن 

مصايد األسامك صغرية النطاق. وبدال من إيجاد مسار واضح 
ومحّفز للقطاع من أجل تحسني مزاياه عىل صعيدي البيئة 

واالستدامة، أدى انتشار الخطط إىل لبس لدى املنتجني وتجار 
التجزئة واملستهلكني. ومبا أن مدى امتثال مختلف الخطط 

للوثائق املرجعية الدولية يختلف اختالفًا هائاًل، فإن عدًدا كبريًا 
من املستوردين وتجار التجزئة ليسوا يف وضع يسمح لهم بتقييم 

معايري هذه الخطط ومنافعها والتكافؤ يف ما بينها. وقد يكون 
املنتجون ملزمني بالتقيد بخطط محددة يعينها املستوردون أو 

تجار التجزئة، أو قد يضطرون إىل الحصول عىل شهادات من 
خطط متعددة إلصدار الشهادات من أجل خدمة عمالئهم، مام 

قد يؤدي إىل ارتفاع التكاليف دون داع وتشويه التجارة.

مرجعي  معيار  تطوير  املنظمة  دعمت  الفرص،  تكافؤ  ولتحقيق 
األسامك. وتتضمن  مشرتك لخطط إصدار شهادات مصايد 

العاملية  املبادرة  طورتها  التي  املرجعية  للمقارنة  العاملية  األداة 
التي  املتطلبات  املنظمة،  من  فني  بدعم  البحرية  لالستدامة 

الطبيعية  املصايد  )لكل من  الشهادات  إصدار  يتعني عىل خطط 
إىل  أنها تستند  إثبات  استيفاؤها من أجل  املائية(  األحياء  وتربية 
مواضيع  تتناول  التي  األساسية  املنظمة  ومتطلبات صكوك  مبادئ 

تتضمن  كذلك  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  استدامة مصايد 
تتيح  التي  املؤرشات  املرجعية  املعايري  لوضع  العاملية  األداة 

الخطط. وبحلول  االختالف بني  أوجه  املصلحة فهم  ألصحاب 
العاملية لالستدامة  املبادرة  2017، نجحت  شهر أغسطس/ آب 

اإليكولوجية–  الشهادات  قياس ثالث خطط إلصدار  البحرية يف 
اإلقليمي  الدويل  واملجلس  األسامك،  اإلقليمية ملصايد  اآللية  وهي 

البحري – فضال عن نظام  التوجيه  ملصايد األسامك، ومجلس 
باسم "شهادة  املعروف  املائية  األحياء  لرتبية  الشهادات  إصدار 

أفضل املامرسات يف تربية األحياء املائية". ومثة خطط أخرى 
بها. اإلعداد لالعرتاف  العام والخاص قيد  الصعيدين  عىل 

الشهادات يف  التوسيم اإليكولوجي وإصدار  ومع ذلك، فإن 
تحديات  يواجهان عدة  السمكية  واملنتجات  األسامك  أسواق 
هامة، منها، من بني جملة أمور أخرى، الشمولية )وال سيام 

واملنتجني يف مصايد  والصيادين  النامية  بالبلدان  يتعلق  ما  يف 
املزيد  لدفع  املستهلكني  واستعداد  النطاق(،  األسامك صغرية 

بني  واملوازنة  الشهادات،  الحاصلة عىل  املنتجات  للحصول عىل 
الشهادات  الحصول عىل  إىل  يسعون  للذين  واملنافع  التكاليف 

املعايري  لتشمل  الشهادات  إصدار  معايري  نطاق  توسع  )ومؤخراً( 
التي ال تحظى سوى بعدد محدود من معايري األداء  االجتامعية 
نحو وثيق مع  العمل عىل  املنظمة  دوليًا. وتواصل  عليها  املتفق 

وأصحاب  الحكومية  واملنظامت غري  الخاص  والقطاع  األعضاء 
إىل حلول. للتوصل  اآلخرين  املصلحة 

الفاقد واملهدر يف مرحلة ما بعد الصيد 
الصيد بسهولة  الفاقد واملهدر يف مرحلة ما بعد  قد يُضعف 

السمكية،  واملنتجات  لألسامك  والتغذية  الغذايئ  األمن  منافع 
البلدان التي تتحمل أقل قدر من  وغالبًا ما يحدث ذلك يف 

 Gustavsson والتغذية. ويقّدر  لألغذية  القيمة  املصادر  هدر 
وآخرون )2011( أن نسبة الفاقد واملهدر من األغذية يف قطاع 
35 يف املائة من املصيد العاملي،  مصايد األسامك كلّه قد بلغت 
منها نسبة فاقد ترتاوح بني 9 و15 يف املائة ناجمة عن األسامك 

الجّر  بواسطة شباك  األسامك  املرتجعة ومعظمها يف مصايد 
القيمة  الفاقد واملهدر متواجد يف سلسلة  فإن  الكبرية. ومع ذلك، 

العمل  املستهلك. وقد ربطت حلقات  إىل  اإلنتاج  بأكملها، من 
باستخدام  الفاقد  واملكسيك  الهند  يف  املنظمة  عقدتها  التي 

تستخدم  ما  غالبًا  التي  املثلثة  والشبكات  الخيشومية  الشبكات 
النطاق واألرسية يف املناطق  الحرفية وصغرية  يف مصايد األسامك 

 »
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املدارية وشبه املدارية )Suuronen وآخرون، 2017(. وقد 
املنظمة ملنطقة الرشق األدىن يف عام  ربطت حلقة عمل عقدتها 
2013 وجود كّم كبري من املهدر عىل مستوى األرس واالستهالك 

.)2016 )Curtis وآخرون،  الغذائية  والعادات  بالتقاليد 

الصيد نسبة  بالجودة يف مرحلة ما بعد  الخاص  الفاقد  وميثّل 
تفوق 70 يف املائة من مجموع الفواقد يف سالسل قيمة 

2014ب( وتؤدي إىل فقدان  معينة )منظمة األغذية والزراعة، 
واملغذيات  الهامة  الدهنية  واألحامض  الجودة  العالية  الربوتينات 

الدقيقة. كام أن إزالة األسامك من سلسلة األغذية تؤدي إىل 
نوعا  توافرها. ويؤثر  انخفاض  خسارة مادية وتساهم كذلك يف 

فيحصل  والتغذوي،  الغذايئ  األمن  تأثريًا سلبيًا يف  الخسائر 
املستهلكون عىل كمية أقل من األسامك أو عىل أسامك ذات 
الجهات  تجنيها  التي  االقتصادية  العوائد  وتكون  أقل  جودة 

أضعف. القيمة  الفاعلة يف سالسل 

ريو  )مؤمتر  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  واعرتف مؤمتر 
الفاقد  التي يكتسيها  العاملية  باألهمية   2012 20+( يف عام 

التنمية  12 من أهداف  الهدف  واملهدر من األغذية، ويعالج 
املشكلة عىل  املسؤوالن( هذه  واإلنتاج  )االستهالك  املستدامة 

التحديد، فيشري أحد مقاصده إىل ما ييل: " تخفيض نصيب  وجه 
البيع  أماكن  العاملية عىل صعيد  الغذائية  الفواقد  الفرد من 
من  املهدر  من  والحد  النصف،  مبقدار  واملستهلكني  بالتجزئة 

األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل اإلمداد، مبا يف ذلك فواقد ما 
."2030 الصيد، بحلول عام  بعد 

 Diei-Ouadi( املنظمة  أجرتها  التي  الدراسات  وجدت  وقد 
2017( أن نسبة  2015؛ Wibowo وآخرون،  وآخرون، 

الصيد  بعد  األسامك  من  واملهدر  الفاقد  من  65 يف املائة 
البنية  يف  أو  و/  والتكنولوجية  الفنية  القصور  أوجه  إىل  تعزى 
بعد  املناولة  يف  واملهارات  املعارف  نقص  جانب  إىل  التحتية، 

واملهدر  الفاقد  من  املتبقية  املائة  يف   35 نسبة  أما  الصيد. 
والحوكمة  الضعف  ألوجه  والثقايف  االجتامعي  بالبعدين  فرتتبط 

وإنفاذها. واألنظمة 

خسائر  مكافحة  عىل  النامية  البلدان  مع  املنظمة  وتعمل 
هذا  يف  برنامجها  فطّور  املايض.  القرن  تسعينيات  منذ  األسامك 

األسامك  مصايد  يف  الصيد  بعد  ما  الفاقد  لتقييم  أساليب  املجال 
كام  التخفيف،  تدابري  أولويات  تحديد  وتيسري  النطاق،  صغرية 
عىل  واملهدر  الفاقد  من  للحد  بسيطة  تكنولوجيات  حدد  أنه 
فعىل  هامة.  نتائج  تحقيق  جانب  إىل  القيمة  سلسلة  امتداد 

استخدام  أدى  الداخلية،  األسامك  مصايد  يف  املثال،  سبيل 

فرتة  يف  الفاقد  انخفاض  إىل  األسامك  لتجفيف  املرفوعة  الرفوف 
املطلّة  البلدان  يف  سنتني  غضون  يف  النصف  إىل  الصيد  بعد  ما 

مصايد  ويف   .)2014 ،Griliopoulos( تنجانيقا  بحرية  عىل 
مرافق  مبستوى  االرتقاء  عمليات  أدت  الساحلية،  األسامك 
إقليم  )Scylla serrata( يف  البحر  رواسب  مناولة رسطان 

إىل املائة  يف   25 من  الفاقد  تقليل  إىل  الهندي   املحيط 
.)2013 ،Rajaonsonو Kasprzyk( 9.4 يف املائة

2016، طلبت لجنة مصايد األسامك وضع خطوط  ويف يوليو/متوز 
الصيد. ودعاًم لهذه  الفاقد يف فرتة ما بعد  توجيهية دولية بشأن 
للبذور من أجل دراسة  الرنويج مرشوًعا  الجهود، مّولت حكومة 

الفواقد وخيارات  لسيناريوهات  جدوى وجود مستودع وحيد 
فواقد  لسيناريوهات  حلول  لوضع  املعلومات  لتوفري  منها  الحد 

اإلمدادات يف مصايد  لسلسلة  املستهدفة  النقاط  األغذية يف 
املائية. األحياء  وتربية  األسامك 

محاية املستهلك
الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  األسامك  مصايد  مساهمة  تتأثر  قد 

مفهومة  األغذية  سالمة  تكون  ال  عندما  العامة  والصحة 
إمدادات  امتداد سالسل  عىل  بها  التحكم  يتم  وال  جيًدا 

هذه  تعقيد  إىل  ونظًرا  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
عىل  الطلب  زيادة  مثل  عوامل  )بسبب  املتزايد  السالسل 

أصبحت  التجارة(،  وعوملة  املناخ،  تغري  وآثار  املضافة،  القيمة 
السياق  يف  األغذية  لضامن سالمة  دوليًا  بها  املعرتف  األُطر 

األسامك،  مصايد  قطاع  ويف  بالغة.  بأهمية  تتسم  الدويل 
الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  من   11 املادة  األطر  تشمل هذه 

بعد  ما  مامرسات  توجه  التي  املنظمة  عن  الصادرة  الرشيد 
الصادرة  املامرسات  ومدونات  واملعايري  والتجارة؛  الصيد 

http://www.fao.org/fao-( الغذايئ  الدستور  هيئة  عن 
اتفاقية  عن  فضال  who-codexalimentarius/home/ar/(؛ 
والصحة  الصحة  تدابري  تطبيق  بشأن  العاملية  التجارة  منظمة 

الحواجز  بشأن  العاملية  التجارة  منظمة  واتفاقية  النباتية 
ملعايري  األساسية  القواعد  تحددان  اللتني  التجارة  أمام  الفنية 

األغذية  منظمة  تقدم  األغذية،  لسالمة  ودعاًم  األغذية.  سالمة 
العاملية  الصحة  منظمة  مع  باالشرتاك  العلمية  املشورة  والزراعة 

واملشاورات  واجتامعاتهم  القامئة  الخرباء  لجان  خالل  من 
الغرض. لهذا  املخصصة 

لجان  أولت  املناخ،  تغري  بتأثري  املتعلقة  الشواغل  وبسبب 
السنوات  السموم يف  لتقييم  أهمية خاصة  الغذايئ  الدستور 

للحصول عىل  الغذايئ  الدستور  لطلب هيئة  واستجابة  األخرية. 
األغذية  املوضوع، نرشت منظمة  مشورة علمية بشأن هذا 
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بعنوان  فنية  وثيقة   )2016( العاملية  الصحة  ومنظمة  والزراعة 
املرتبطة  البحرية  البيولوجية  للسموم  السمية  التكافؤ  عوامل 

الصاممات. الثنائية  بالرخويات 

حالة   50 و000   10  000 بني  ما  السيكواتوكسني  ويسبب 
 .)2000 ،Lehane( سنويًا  الغذاء  طريق  عن  منقولة  مرضية 

بامللوثات  املعنية  الغذايئ  الدستور  لجنة  طلب  عىل  وبناًء 
الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  تقوم  األغذية،  يف 

السيكواتوكسني  مخاطر  لتقييم  بالتخطيط  حاليًا  العاملية 
عىل  واالتفاق  للسموم  به  املسموح  األقىص  الحد  تحديد  بهدف 

وتقدير  السيكواتوكسني  عن  للكشف  تحليلية  معيارية  طرق 
منتظمة. بصورة  واملراقبة  للتحليل  األساس  لتوفري  كميته 

من  الصاممات  الثنائية  الرخويات  إنتاج  صناعة  منت  وقد 
طن  مليون   16.1 إىل   1950 عام  يف  تقريبًا  طن  مليون 

جانب  إىل  الرسيع،  النمو  هذا  ضوء  ويف   .2015 عام  يف 
والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  املياه،  ظروف  يف  التغريات 

فنية  إرشادات  بإصدار   )2018 ( العاملية  الصحة  ومنظمة 
بناء  الصاممات،  الثنائية  الرخويات  إلصحاح  برامج  إلعداد 

الصدفية  األسامك  سالمة  بشأن  الدويل  املؤمتر  طلب  عىل 
أساًسا  اإلرشادات  هذه  وتستهدف   .2017 لعام  الرخوية 
الستهالكها  الصاممات  الثنائية  للرخويات  األويل  اإلنتاج 

العامة  املتطلبات  يف  األول  املقام  يف  وتنظر  نيئة،  أو  حية 
امليكروبيولوجية. واملخاطر 

ويف مجال إدارة سالمة األغذية، عملت منظمة األغذية والزراعة 
برنامج  الرئيسني مثل  الرشكاء  املاضيتني عن كثب مع  السنتني  يف 

بالجوانب  املعني  املشرتك  الخرباء  وفريق  للبيئة  املتحدة  األمم 
استجابة  إليجاد  واألكادمييني  البحرية18،  البيئة  لحامية  العلمية 

البالستيكية  الجزيئات  تشكله  الذي  املحتمل  للتهديد  عاملية 
)انظر  السمكية  واملنتجات  األسامك  عىل  واملجهرية  الدقيقة 
وتقديم  أدناه(،  املحيطات"  بتلوث  مرتبطة  منتقاة  "مخاوف 
البحوث  باحتياجات  الئحة  ووضع  التوصيات  من  مجموعة 

.)2017 ،Mendoza-Hillو Hollmanو Lusher(

املائة من  50 يف  أكرث من  املائية  األحياء  تربية  وينتج قطاع 
من  عدد  ويرتبط  لألغذية،  املخصصة  األسامك  مصايد  إنتاج 

ثبت  وقد  القطاع.  بهذا  العامة  والصحة  األغذية  سالمة  قضايا 

18 يشمل فريق اخلرباء املشرتك املعين باجلوانب العلمية حلماية البيئة البحرية 
املنظمة البحرية الدولية ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة واللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات واملنظمة العاملية 
لألرصاد اجلوية ومنظمة الصحة العاملية والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبرنامج 

األمم املتحدة للبيئة.

امليكروبات يف أجزاء كثرية من  استخدام مضادات  إساءة  أن 
مضادات  مقاومة  وانتشار  لظهور  الرئييس  املحرك  متثل  العامل 

حاليا  امليكروبات  مضادات  مقاومة  وتتسبب  امليكروبات. 
العامل سنويًا، وقد يصل  700 حالة وفاة يف   000 مبا يقارب 

10 ماليني بحلول عام 2050 )2014  عدد هذه الوفيات إىل 
والزراعة عن كثب مع  األغذية  منظمة  وتعمل   .)،O’Neill

العاملية  الصحة  ومنظمة  الحيوان  لصحة  العاملية  املنظمة 
يف  املتمثل  العاملي  للتهديد  األطراف  ثالثية  استجابة  إليجاد 

والزراعة،  األغذية  )منظمة  امليكروبات  مضادات  مقاومة 
العاملية،  الصحة  ومنظمة  الحيوان  لصحة  العاملية  املنظمة 

بتحديث  مؤخًرا   )2017( الغذايئ  الدستور  هيئة  وقامت   .)2010
يف  املخاطر  إدارة  بشأن  والتوصيات  للمخلّفات  القصوى  الحدود 

األغذية. يف  البيطرية  العقاقري  مبخلفات  يتعلق  ما 

أما عىل الصعيد الوطني، فتوفر ِفرق منظمة األغذية والزراعة 
املتعددة التخصصات الدعم الفني للحكومات لوضع أطر وطنية 

فعالة لسالمة األغذية. ويوىل االعتبار الواجب ملواءمة األطر 
القانونية مع متطلبات منظمة التجارة العاملية وامتثالها ملواصفات 

الدستور الغذايئ وخطوطه التوجيهية والنصوص ذات الصلة التي 
متثل مقياًسا مرجعيًا لسالمة األغذية عىل الصعيد الدويل. 

الغش يف األسماك 
تم تسليط الضوء عىل الغش يف األغذية يف السنوات األخرية 
اكتشاف  أنه ليس ظاهرة جديدة. فقد أظهرت فضيحة  مع 

لحم الخيل يف األغذية التي طالت بلدان عدة يف عام 2013 يف 
الجرمية  أمام  الدولية  الغذائية  السلسلة  األورويب، ضعف  االتحاد 

وإقليمية  وطنية  ومنصات  شبكات  استحداث  فتم  املنظمة. 
ودولية ملكافحة الغش يف األغذية مثل وكالة االتحاد األورويب 

القوانني )يوروبول(، من أجل تبادل  إنفاذ  للتعاون يف مجال 
ويتم  األغذية.  الغش يف  التعاون ملكافحة  وتعزيز  املعلومات 

ارتكاب الغش يف األغذية حني توضع مواد غذائية بطريقة غري 
مرشوعة يف السوق بقصد خداع الزبائن، وعادة ما يكون الهدف 
من ذلك تحقيق مكاسب مالية، وينطوي عىل نشاط إجرامي قد 
والتزوير واستعامل أسامء  املواد  واستبدال  التوسيم،  يشمل سوء 
األغذية.  والتالعب يف  املغذيات  كثافة  وتخفيف  مزيفة،  تجارية 

وال يختلف الغش يف األسامك عن الغش يف األغذية.

لخطر  خاصة  بصفة  السمكية  واملنتجات  األسامك  وتتعرض 
الغش؛ فقد حدد الربملان األورويب )2013( هذه الفئة كثاين أكرب 
اإلنرتبول/يوروبول  للمخاطر، وقد وضع  املعرّضة  األغذية  فئة من 

الثالثة من بني  املرتبة  السمكية يف  )2016( األسامك واملنتجات 
بلًدا. وقد   57 للمخاطر ضمن دراسة شملت  املعرضة  األغذية 
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يحدث الغش يف األسامك يف نقاط متعددة عىل امتداد سلسلة 
التوسيم  إمدادات األسامك. وتشمل األمثلة عىل ذلك سوء 
املتعمد، واستبدال األنواع، واإلفراط يف الصقل )فائض من 

أو  للامء  الرابطة  للعوامل  عنه  املعلن  الجليد( واالستخدام غري 
املنتجات. لزيادة وزن  اإلفراط فيه 

وتتمثل املشكلة الرئيسية يف استبدال األنواع التي غالبًا ما تنطوي 
عىل بيع أنواع منخفضة القيمة  وكأنها أنواع أغىل مثًنا. وكذلك 

يحدث الغش أيًضا عندما يتم استبدال األنواع إلخفاء املنشأ 
الجغرايف أو إلخفاء األنواع التي جرى صيدها بطريقة غري قانونية 
أو األنواع املحمية أو التي تم صيدها من منطقة محمية. وميكن 

أن تؤدي هذه األنشطة إىل إدراج الغش يف املنتجات السمكية 
ضمن اختصاص إعالن روما بشأن منع الصيد غري القانوين دون 

إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه واتفاقية التجارة الدولية 
بأنواع الحيوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض.

السنوات األخرية، أظهرت دراسات رئيسية متعددة وجود  ويف 
عدد كبري من حاالت سوء التوسيم )Oceana، 2016؛  2016  
Pardo وJiménez وPérez-Villarreal،( التي أثرت يف نسبة 

ترتاوح بني 20 و 30 يف املائة من عينات األسامك، يف مراحل 
دراسات محددة  التسويق. ووجدت  مختلفة من سلسلة 

أكرث )من بني العديد من الدراسات اآلخرى( أن حاالت سوء 
النهاش األحمر قد بلغت نسبة 75 يف املائة يف  توسيم سمك 

2004(؛ ونسبة  الواليات املتحدة األمريكية )Marko وآخرون، 
41 يف املائة من األسامك عىل مستوى البيع بالتجزئة يف كندا 

)Hanner وآخرون، 2011(؛ ونسبة 43 يف املائة من رشائح 
األسامك يف جنوب إيطاليا )Tantillo وآخرون، 2015(.

ومع أن العديد من أفعال الغش يف األسامك ال متثل خطرًا فوريًا 
عىل الصحة العامة، فإن بعض الحاالت أدت إىل رضر فعيل أو 

محتمل عىل صحة املستهلكني. فعندما يتم استبدال األنواع غري 
السامة بأنواع سامة مثل أسامك الفقهة وأسامك اإلسقمرّي امللوثة 

بالهستامني، وأسامك الِجراب واألسامك الدهنية أو األسامك التي 
تحتوي عىل السيكواتوكسني، ال يدرك املستهلك املخاطر املحتملة. 

كام أن التعرض غري املتوقع ملخلفات األدوية البيطرية قد ميثل 
أيًضا خطرًا عىل الصحة العامة عندما تباع األسامك املستزرعة التي 

تتضمن مستويات مفرطة من املخلفات عىل أنها أنواع طبيعية.

يتم تجهيز األسامك مثال يف شكل رشائح ومنتجات  وعندما 
الصعب،  يكون من  لألكل ووجبات سمكية محرضة سلًفا،  جاهزة 

إن مل يكن من املستحيل، التعرف البرصي عىل األنواع. ومع 
التشفري  مثل  الجزيئية  التعرف  اليوم ألساليب  ذلك، ميكن 

التعرف  األكسجني  املنزوع  الريبي  النووي  للحمض  الرشيطي 
التدقيق والشفافية يف  املزيد من  يتيح  ما  األنواع،  بالتحديد عىل 
التشفري الرشيطي للحمض  أن  الرغم من  تسويق األسامك. وعىل 

بها  املنزوع األكسجني هو طريقة رسيعة وموثوق  الريبي  النووي 
املراقبة، قد تحتاج  أنواع األسامك وأداة مثالية ألغراض  لتحديد 

مراقبة  فنية إلدماجها يف هياكل  إىل مساعدة  النامية  البلدان 
األغذية. وال بد من أن يتم توحيد هذه الطريقة واعتامدها قبل 

منتظم. نحو  استخدامها عىل  يتسنى  أن 

ويشري استعراض تعده املنظمة )Reilly، 2018( إىل تدابري 
التخفيف التي ميكن أن تساعد يف الحد من الغش يف األسامك 

األسامك؛ ومتطلبات  عليها ألسامء  قوائم متفق  إنشاء  وهي: 
األغذية؛  ملراقبة  الرسمية  النظم  وتعزيز  اإللزامية؛  التوسيم 
وتعزيز نظم إدارة سالمة صناعة األغذية ؛ ووضع خطوط 

n الغذايئ.  الدستور  لهيئة  محددة  توجيهية 

شواغل منتقاة مرتبطة 
بتلوث احمليطات

ما زال تلوث املحيطات الناجم عن النفايات البحرية والجزيئات 
البالستيكية الدقيقة يحظى بقدر كبري من االهتامم الدويل. وقد 

أدى التزايد املطرد يف التوعية العامة بهذه املسألة إىل تعزيز 
البحث العلمي املوجه نحو فهم مدى هذا التلوث والحد من 

أثره. وقد أعربت البلدان عن تنامي الشعور بالحاجة امللحة إىل 
معالجة هذه املسألة من خالل اعتامد قرارات بشأن النفايات 

البحرية والحطام البالستييك البحري و/أو الجزيئات البالستيكية 
الدقيقة يف كل دورة من دورات جمعية األمم املتحدة للبيئة 

حتى اآلن )برنامج األمم املتحدة للبيئة، 2014، 2016، 2017(. 
وتستند هذه القرارات إىل الوثيقة الختامية ملؤمتر األمم املتحدة 
لعام 2012 بشأن التنمية املستدامة، "املستقبل الذي نصبو إليه" 
)األمم املتحدة، 2012( الذي التزمت فيه الدول باتخاذ إجراءات 
للحد من الحطام البحري إىل حد كبري بحلول عام 2025. ويذكر 

الهدف 14 من أهداف التنمية املستدامة، وال سيام يف املقصد 
14–1 بالطابع امللح لهذه اإلجراءات )"منع التلوث البحري بجميع 

أنواعه والحد منه بدرجة كبرية، وال سيام من األنشطة الربية، مبا 
يف ذلك الحطام البحري، وتلوث املغذيات، بحلول عام 2025"(. 

وتشمل االلتزامات الهامة األخرى اإلعالن الذي يحمل عنوان 
" محيطنا، مستقبلنا: الدعوة إىل العمل" الذي اعتمدته الدول 

األعضاء يف األمم املتحدة يف مؤمتر املحيطات يف عام 2017 )األمم 
املتحدة، 2017د( وخطة عمل مجموعة العرشين بشأن النفايات 

البحرية )مجموعة العرشون، 2017(.
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املائية، ميثل  األحياء  ومن منظور مصايد األسامك وتربية 
املحيطات مصدر قلق بصفة خاصة.  تلوث  أنواع  نوعان من 

فيتمثل األول يف معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة 
الطبيعية، ويؤثر سلبًا يف مصايد األسامك  يف مصايد األسامك 
الجزيئات  يف  فيتمثل  الثاين  أما  البحري.  اإليكولوجي  والنظام 

مصدر  ومتثل  املائية  البيئات  يف  تتزايد  التي  الدقيقة  البالستيكية 
اإلنسان وعىل  التي يستهلكها  األسامك  أثرها عىل  قلق بسبب 

البحرية. اإليكولوجية  النظم  صحة 

معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة 
تأثريات سلبية  املهملة  أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد  ملعدات 

مصايد  وموارد  الربية  والحياة  البحرية  اإليكولوجية  النظم  عىل 
الساحلية. وال يزال عدد من معدات  األسامك واملجتمعات 

الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة يقبض عىل األنواع 
املستهدفة وغري املستهدفة عىل حد سواء، ويوقع يف الرشك 

باالنقراض  املهددة  األنواع  البحرية، مبا يف ذلك  الحيوانات  ويقتل 
املرتوكة  الصيد  تتسبب معدات  املقصود"(. وقد  )"الصيد غري 

أو املفقودة أو املهملة القريبة من القاع بأرضار مادية يف 
املرتوكة  الصيد  أما معدات  املرجانية.  والشعاب  البحر  قاع 
السطح فغالبًا ما متثل خطًرا  أو املهملة عىل  أو املفقودة 

تجرف  وعندما  املحيطات.  املالحة وسالمة مستخدمي  عىل 
بالنفايات  الشواطئ  تلوث  الشاطئ،  املعدات إىل  األمواج هذه 
الصيد  معدات  متثل  كذلك  بسهولة.  تتحلل  ال  التي  البالستيكية 
البالستيكية  للجزيئات  مصدًرا  املهملة  أو  املفقودة  أو  املرتوكة 

استخراج  الوقت. وترتتب عىل  تتفكك مع مرور  الدقيقة عندما 
قطاع  وعىل  السلطات  عىل  تكاليف ضخمة  وتنظيفها  النفايات 
اليوم عىل نطاق واسع  الدويل  صيد األسامك. ويتفق املجتمع 

الحد  الوقائية من أجل  للتدابري  األولوية  إسناد  ينبغي  أنه  عىل 
من معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة إىل جانب 

البحرية والحد  البيئة  املواد من  إزالة هذه  الرامية إىل  التدابري 
الضارة. آثارها  من 

بشأن  السابقة  لعاملية  ا االستعراضات  إىل  ا  ًد واستنا
املهملة  أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد   معدات 

)Macfadyen و Huntington و Cappel، 2009؛  
والزراعة  األغذية  منظمة  تعمل   ،)2016 وآخرون،   Gilman

معدات  ملكافحة  العاملية  املبادرة  مثل  الرشكاء  ومختلف 
العمل  وبرنامج  العاملية  والرشاكة  املقصود،  غري  الصيد 

واملنظمة  الربية  األنشطة  من  البحرية  البيئة  لحامية  العاملي 
الصيد  معدات  مسألتي  ملعالجة  بنشاط  الدولية،  البحرية 

وتعمل  املقصود.  غري  والصيد  املهملة  أو  املفقودة  أو  املرتوكة 

"ألفضل  توجيهية  خطوط  لتطوير  والزراعة  األغذية  منظمة 
وقد  األسامك،  ومصايد  الصيد  معدات  ملختلف  املامرسات" 

للبحوث  الكومنولث  منظمة  مع  بالتعاون  للتو  رشعت 
مفصل  عاملي  تقييم  عملية  يف  أسرتاليا  يف  والصناعية  العلمية 

مقياس  وإنشاء  وتوزيعها  املعدات  خسائر  نطاق  لتحديد 
وتقييمها. املستقبلية  التخفيف  تدابري  لرصد  مرجعي 

والتأكد  وموقعها  ملكيتها  وتحديد  الصيد  معدات  وسم  ويعّد 
الصيد  السلوك بشأن  من رشعيتها رشطًا ال يتجزأ من مدونة 

1995( ولكنه مل يطبق بعد  الرشيد )منظمة األغذية والزراعة، 
النحو  الصيد عىل  العاملي. ومن شأن وسم معّدات  الصعيد  عىل 

اإلبالغ  ونظام  املعدات  تعقب  تكنولوجيا  املناسب عن طريق 
املرتبط بها أن يقلل من معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو 
املهملة وآثارها، مبا يف ذلك الصيد غري املقصود. ويساعد وسم 

أيًضا عىل تحديد مصادر هذه املعدات، واملساعدة عىل  املعدات 
املفقودة، وتيسري تدابري اإلدارة مثل فرض  استعادة املعدات 

بطريقة غري  منها  والتخلص  املعدات  التخيل عن  عقوبات عىل 
الصيد، مبا  السليمة ملعدات  لإلدارة  مناسبة، فضال عن حوافز 

لنظام  املتسق  التطبيق  أن يساعد  منها. وميكن  التخلص  يف ذلك 
الصيد غري  لتحديد  تدابري  تطبيق  أيًضا يف  املعدات  لوسم  معتمد 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم ومنعه، مام يؤدي بدوره إىل 
منها. والتخلص  املعدات  التخيل عن  الحد من 

الخطوط  قيادة عملية وضع  والزراعة  األغذية  منظمة  وتتوىل 
الخرباء  الصيد. وعقب مشاورة  معّدات  بشأن وسم  التوجيهية 

املنظمة مرشوعني تجريبيني لدعم تطبيق  نّفذت   ،2016 يف عام 
األسامك  بشأن مصايد  األول  املستقبل:  التوجيهية يف  الخطوط 

لوسم  العميل  التطبيق  عىل  مركزة  إندونيسيا  يف  الخيشومية 
املفقودة يف مصايد األسامك  الصيد واسرتجاع املعدات  معدات 
الثاين فكان عن دراسة  أما املرشوع  النطاق؛  الساحلية صغرية 

جدوى تركز عىل أدوات تجميع األسامك املستخدمة يف صناعة 
املنظمة يف فرباير/  فنية أجرتها  البحري. ويف مشاورة  الصيد 

البلدان األعضاء عىل مسودة مجموعة من  2018، وافقت  شباط 
وسيتم  الصيد  معدات  وسم  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

والزراعة  األغذية  التابعة ملنظمة  األسامك  لجنة مصايد  إىل  رفعها 
.2018 للموافقة عليها يف عام 

وميكن أيًضا أن تؤدي إعادة تدوير معدات الصيد يف نهاية عمرها 
وإعادة استخدامها والتخلص منها عىل النحو املناسب إىل الحد 

من معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة يف البحر وأثرها 
عىل الحياة البحرية وبيئة املحيطات. وعىل الرغم من االستثامر 

يف البنية التحتية، فإن التخلص غري املالئم من معدات الصيد، 
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سواء يف البحر أو عىل اليابسة، يزيد من مشكلة معدات الصيد 
املرتوكة أو املفقودة أو املهملة. وينبغي أن توفر املوانئ مرافق 

استقبال كافية للتخلص من معدات الصيد وفًقا للملحق الخامس 
من االتفاقية الدولية ملنع التلوث الناجم عن السفن. ومع ذلك، 

فإن مرافق التخلص من املواد البالستيكية املنخفضة التكلفة التي 
ميكن الوصول إليها ال تزال غري متاحة أو ال تتم صيانتها عىل نحو 

صحيح يف العديد من موانئ الصيد؛ وحيثام وجدت، قد تكون 
الحوافز املتوفرة للصيادين محدودة. وتشرتك منظمة األغذية 

والزراعة مع املنظمة البحرية الدولية يف العمل من أجل هذه 
القضايا وتقدم املساعدة الفنية ألعضاء املنظمة بشأن موانئ 

الصيد األنظف عن طريق نرش الخربات وتعزيز املامرسات الجيدة 
وإنتاج أدلة وخطوط توجيهية وتيسري تنمية قدرات رؤساء املوانئ 

وصناعة صيد األسامك وتعزيز مشاركة أصحاب املصلحة يف إدارة 
موانئ الصيد ومراكز تفريغ األسامك.

اجلزيئات البالستيكية الدقيقة
البوليمر  مواد  من  مجموعة  إىل  يشري  عام  مصطلح  البالستيك 

امللدنات  )مثل  مختلفة  مضافة  مواد  مع  خلطها  يتم  التي 
املثبتة  واملواد  للهب  املثبطة  واملواد  األكسدة  ومضادات 

تبًعا  وامللونات(  التشحيم  ومواد  البنفسجية  فوق  لألشعة 
البيئة  إىل  املواد  هذه  ترشح  وقد  النهايئ.  املنتج  ملتطلبات 

من  تختلف،  قد  التعاريف  أن  من  الرغم  فعىل  بها.  املحيطة 
تشمل  الدقيقة  البالستيكية  الجزئيات  أن  عموًما  عليه  املتفق 
التي  واأللوان  األشكال  املختلفة  البالستيك  وألياف  جسيامت 

البالستيكية  الجزيئات  ذلك  يف  مبا  ملم،   5 عن  حجمها  يقل 
الجزيئات  ومتيل  ميكرومرت.   0.1 عن  قياسها  يقل  التي  املجهرية 

واملرتاكمة  الثابتة  امللوثات  جذب  إىل  الدقيقة  البالستيكية 
الحية  الكائنات  عن  فضال  املياه،  يف  املوجودة  أحيائيًّا 

والفريوسات(  والفطريات  والبكترييا  البحرية  )الالفقريات 
التي  البالستيكية  الجزيئات  وتأيت  كركيزة.  تستخدمها  التي 
الربية  املصادر  من  واسعة  مجموعة  من  املحيطات  تدخل 

العلمية  بالجوانب  املعني  املشرتك  الخرباء  )فريق  والبحرية 
مجموعتني:  يف  تصنيفها  وميكن   )2016 البحرية،  البيئة  لحامية 

تصنيعها  يتم  التي  األولية  الدقيقة  البالستيكية  الجزيئات 
والجزيئات  التنظيف(  وأجهزة  واملساحيق  )الكريات  عمًدا 

الكبرية  املواد  تفكك  عن  الناتجة  الثانوية  الدقيقة  البالستيكية 
السيارات  إطارات  تآكل  من  أو  البالستيكية  األكياس  مثل 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ويف  االستخدام.  أثناء 
والعوامات  واألقفاص  الصيد  معدات  تركيب  ميثل  املائية، 

والتخلص  وصيانتها  واستخدامها  املنتجات  وتغليف  والقوارب 
فأشار  الثانوية.  الدقيقة  البالستيكية  للجزيئات  مصدًرا  منها 

67 يف املائة من  Lebreton وآخرون )2017( إىل أن نسبة 
 20 من  يأيت  البحرية  البيئات  يف  البالستيك  عن  الناجم  التلوث 

آسيا. يف  األنهر  هذه  ومعظم  نهًرا، 

الجزيئات  قليلة جًدا عن وجود  املتاحة حاليًا  املعلومات  وإّن 
النامية.  البلدان  العذبة وال سيام يف  املياه  الدقيقة يف  البالستيكية 

البالستيكية  الجزيئات  عىل  العثور  تم  البحرية،  البيئات  ويف 
الدقيقة يف املياه السطحية، وعىل طول العمود املايئ، ويف قاع 

البحرية، ولكن  والحياة  الساحيل  الخط  البحر، وعىل طول 
املبذولة  الجهود  نادرة. فقد أسفرت  تزال  الكمية ال  املعلومات 
متباينة  نتائج  عن  البالستيكية  للشظايا  العاملي  التوزع  لتقدير 

والتعاريف  املستخدمة  التقييم  مناذج  أنواع  اختالف  بسبب 
 .)2017 ،Law 2015 ؛ ،Maesو Hankeو Galgani( املعتمدة

البالستيكية  الجزيئات  تركيزات  تكون  أن  املرجح  ومع ذلك، من 
األبيض  والبحر  البنغال  الهادئ وخليج  املحيط  الدقيقة يف 

بالجوانب  املعني  املشرتك  الخرباء  )فريق  األعىل  املتوسط هي 
.)2016  ،2015 البحرية،  البيئة  لحامية  العلمية 

وقد تم اإلبالغ عن امتصاص الحيوانات املائية للجزيئات 
البالستيكية الدقيقة يف مجموعة واسعة من املوائل وكذلك يف 

أقفاص تربية األحياء املائية. وميثل االبتالع الوسيلة الرئيسة 
المتصاص هذه الجزئيات، إذ ميكن الخلط بني الشظايا البالستيكية 

والفرائس الصغرية الحجم الطبيعية أو ابتالعها خالل امتصاص 
املغذيات العالقة أو خالل عملية التنفس. وقد تبنّي أن أكرث من 

220 نوًعا من الحيوانات البحرية )من دون احتساب الطيور 
والسالحف والثدييات( تبتلع الجزيئات البالستيكية الدقيقة يف 

 بيئتها الطبيعية، ويتّسم نصف هذه األنواع بأهمية تجارية 
.)2017 ،Mendoza-Hillو Hollmanو Lusher(

البالستيكية  الجزيئات  مالحظة  الربية، متت  الحية  الكائنات  ويف 
الهضمي )أي األمعاء( فحسب.  الجهاز  الدقيقة حتى اآلن يف 

تخرتق  أن  األكرب حجاًم  الدقيقة  البالستيكية  للجزيئات  وال ميكن 
الدم عند  الهضمي وأن تدخل مجرى  الجهاز  الخاليا يف  أغشية 

التي يقل  الحيوانات، مبا يف ذلك البرش. ويبدو أن الشظايا 
البالستيكية  الجزيئات  )أصغر  ميكرومرتا   150 عن  حجمها 

الخاليا وتؤدي إىل  الدقيقة واملجهرية( قادرة عىل عبور أغشية 
تتوافر حاليًا أي طرق متاحة للكشف  الداخيل. ولكن، ال  التعرض 

عن أصغر الجسيامت وتحديد كميتها. وال بد من سد هذه 
الفجوة يف املعارف. وباإلضافة إىل ذلك، ال يُعرف سوى القليل 
العمليات  تغيري  عىل  الدقيقة  البالستيكية  الجزيئات  قدرة  عن 

املغذيات  انتقال  الرتاكم من خالل  اإليكولوجية وعن قدرتها عىل 
الطبيعية. الظروف  يف 
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ويف ما يتعلق باملخاطر عىل سالمة األغذية، ورغم من العثور 
عىل الجزيئات البالستيكية الدقيقة يف أغذية مختلفة مثل البرية 
والعسل وملح الطعام )Liebezeit وLiebezeit، 2013، 2014؛ 

Karami وآخرون، 2017(، تناولت معظم الدراسات األسامك 
2017 ،Mendoza-Hillو Hollman( واملنتجات السمكية

Lusher و(. ففي حني تم العثور عىل الجزيئات البالستيكية 
الدقيقة أساًسا يف أمعاء الحيوانات، ال متثل رشائح األسامك وغريها 

من املنتجات السمكية التي ال تشمل األمعاء مصدًرا محتمال 
للجزيئات البالستيكية الدقيقة. أما األسامك الصغرية والقرشيات 

والرخويات التي تؤكل مع أمعائها فتمثل مصدر قلق أسايس يف ما 
يتعلق بالتعرض الغذايئ للجزيئات البالستيكية الدقيقة من خالل 

استهالك منتجات مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.

ذلك  يف  مبا  املخاطر  تحليل  نهج  استخدام  إىل  املنظمة  وتدعو 
والزراعة  األغذية  )منظمة  واالتصاالت  واإلدارة  املخاطر  تقييم 

املخاطر  مع  التعامل  عند   )2006 العاملية،  الصحة  ومنظمة 
بالجزيئات  مرتبطة  تكون  قد  التي  السالمة  عىل  املحتملة 
حاليًا  ونفتقر  السمكية.  املنتجات  يف  الدقيقة  البالستيكية 

أظهر  ذلك،  ومع  للمخاطر.  مفصل  تقييم  إلجراء  بيانات  إىل 
الستهالك  االحتامالت  أسوأ  سيناريو  عىل  القائم  املخاطر  تقييم 

الجزيئات  كميات  أن  الصاممات  الثنائية  للرخويات  اإلنسان 
املواد  تأثري  وأن  منخفضة  املتناولة  الدقيقة  البالستيكية 

سيكون  أحيائيّا  املرتاكمة  وامللوثات  بها  املرتبطة  املضافة 
املائة  يف   0.1 عن  تقل  نسبة  متثل  إذ  التعرض  بسيطًا عىل صعيد 

الغذائية  املتحصالت  يف  وامللوثات  املضافة  املواد  هذه  من 
)Lusher وHollman وMendoza-Hill، 2017(. ومع أنه 

املواد  عن  الناجمة  األغذية  سالمة  عىل  املخاطر  أن  يعتقد 
املائية  واألحياء  األسامك  استهالك  جراء  وامللوثات  املضافة 

والبوليمري  املونومري  جزيئات  سميّة  مدى  تقييم  يتم  مل  ضئيلة، 
املنتجات  هذه  يف  املوجودة  شيوًعا  األكرث   البالستيكية 

 .)2017 ،Mendoza-Hillو Hollmanو Lusher(

وأخريًا، ومع أن الدراسات املوثقة تشري إىل أن الحطام البالستييك 
قد يؤدي دور الركيزة للمجتمعات الجرثومية املتنوعة، فإن 

البيانات ال تكفي حاليًا لتشمل مسببات األمراض يف عمليات 
تحديد مخاطر التعرض للجزيئات البالستيكية الدقيقة عن طريق 

استهالك منتجات مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. 

املضي قدًما
سوف ميثل التعاون عنرًصا أساسيًا يف الحد من استخدام معدات 

الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة والجزيئات البالستيكية 

الدقيقة بحلول عام 2025، وتواصل املنظمة العمل بنشاط مع 
أصحاب املصلحة واملنظامت والرشكاء املعنيني لتحقيق هذا الهدف. 

وال بد من إسناد األولوية للتدابري الوقائية التي تقلل من النفايات 
البحرية والجزيئات البالستيكية الدقيقة يف املحيطات، مبا يف 

ذلك مراعاة نهج االقتصاد الدائري ملنع توليد النفايات والتخلص 
التدريجي من البالستيك األحادي االستخدام. فعىل سبيل املثال، 
قامت املنظمة، يف إطار مرشوع التونة للربنامج العاملي لإلدارة 
املستدامة ملصايد األسامك وصون التنوع البيولوجي يف املناطق 
الواقعة خارج الوالية الوطنية، وبالرشاكة مع املؤسسة الدولية 

املعنية باستدامة األغذية البحرية، بدعم دراسة املعدات القابلة 
للتحلل الحيوي يف أدوات تجميع األسامك املنجرفة لتستخدم يف 

الشبكات الجرافة الكبرية ملصايد أسامك التونة. ويعترب وقف مصادر 
التلوث بسبب البالستيك جهًدا جامعيًا وينبغي له أن يشمل جميع 
الصناعات ذات الصلة وجميع املواطنني. وعىل صعيد قطاع مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية، من شأن إيجاد بدائل الستعامل 
البالستيك والتقليل إىل أدىن حد ممكن من معدات الصيد املرتوكة 

أو املفقودة أو املهملة أن يساهم يف خفض مصادر النفايات البحرية 
والجزيئات البالستيكية الدقيقة. ويف البلدان النامية التي يُفتقر 

فيها إىل البنية التحتية للتعامل مع النفايات البالستيكية، أو التي 
تفتقر فيها السلطات أو صناعة صيد األسامك إىل القدرة عىل تطبيق 

التدابري الوقائية أو العالجية املناسبة، قد يكون من املهم زيادة 
املوارد والدعم من خالل املساعدة اإلمنائية الدولية واالستثامرات 

n .)2015 ،وآخرون Jambeck(

القضايا االجتماعية
الرامية إىل معالجة مجموعة  الدعوات واإلجراءات  ال تزال 
االستدامة االجتامعية يف مصايد األسامك  واسعة من قضايا 
متزايًدا من واضعي  اهتامًما  املائية تسرتعي  األحياء  وتربية 
املدين  املجتمع  يف  واملستهلكني  الصناعة  وقطاع  السياسات 

الجارية املتعددة يف هذا  املبادرات  ووسائل اإلعالم. وتعالج 
والقضاء  اإلنسان  القامئة عىل حقوق  النهج  القطاع مجاالت مثل 

الجنسني  الجامعي واملساواة بني  العمل  الفقر من خالل  عىل 
االجتامعية.  والحامية  الالئق  والعمل  املرأة  ومتكني 

الُنهج القائمة على حقوق اإلنسان
تطّورت حوكمة مصايد األسامك وتنميتها من الرتكيز عىل حفظ 

املوارد والبيئة، أي من املفهوم البيولوجي لالستدامة، إىل االعرتاف 
بالتمثيل االجتامعي ورفاهية العاملني يف هذا القطاع وسبل 
كسب عيشهم. وعليه، ال تعترب مصايد األسامك مجرد موارد 

فحسب؛ بل تشكل أيًضا مصادر لسبل كسب العيش )مثل الدخل 
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والغذاء والعاملة(، ومنابر للتعبري عن القيم الثقافية، وعازاًل ضد 
الصدمات التي تتعرض لها املجتمعات الفقرية. وتظهر الخطوط 

التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية 
النطاق )منظمة األغذية والزراعة، 2015أ( هذا التطور؛ وتشمل 
أهداف هذه الخطوط التوجيهية إعامل الحق يف الغذاء الكايف 

العادلة للصيادين ومجتمعات  والتنمية االجتامعية واالقتصادية 
صيد األسامك. وعالوة عىل ذلك، فإنها تعزز الَنهج القائم عىل 

حقوق اإلنسان لتحقيق هذه األهداف. ويف هذا السياق، يشري 
النهج القائم عىل حقوق اإلنسان إىل ضامن املشاركة غري التمييزية 

والفعالة للصيادين والعاملني يف قطاع صيد األسامك يف عمليات 
اتخاذ القرار التي تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة، فضال 
عن معالجة األسباب الجذرية للفقر مثل التمييز والتهميش 

واالستغالل وسوء املعاملة.

عىل  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  بالنهج  االعرتاف  تم  وقد 
املتحدة،  األمم  منظومة  يف  للربمجة  مبدأً  بصفته  متزايد  نحو 
النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  يف  تطبيقه  يف  الخربة  أن  غري 

من  عدد  يف  الرشكاء  مع  املنظمة  تعاونت  وقد  محدودة. 
املعنية  العمل  حلقة  ولفتت  الفجوة.  هذه  لسّد  املشاريع 
سياق  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  باستكشاف 

استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  ورصد  تنفيذ 
 2016 عام  يف  عقدت  التي  النطاق  صغرية  األسامك   مصايد 

التي حرضها    )2017 ،Westlundو Franzو Yeshanew (
واملجتمع  األسامك  صيادي  ومنظامت  الحكومات  من  خرباء 
الدولية  الحكومية  واملؤسسات  األكادميية  واألوساط  املدين 

ييل: ما  إىل  االنتباه 
والقانونية �� االجتامعية  باملعايري  االعرتاف  إىل  الحاجة 

حيازة  حوكمة  يف  املعرفة  ونظم  القامئة  املختلفة  والثقافية 
األرايض؛

والتشاركية �� والشفافة  املنصفة  والعمليات  املنهجيات  أهمية 
املتنوعة؛ املرشوعة  الحيازة  بحقوق  لالعرتاف 

التنظيمية �� والقدرة  السياسية  اإلرادة  تعزيز  إىل  الحاجة 
يف  الصيادين  القطاعات ومتكني  مختلف  بني  التنسيق  لضامن 

التعبري عن  النطاق ومنظامتهم من  األسامك صغرية  مصايد 
ومصالحهم؛ وشواغلهم  احتياجاتهم 

تنفيذ �� يف  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  تعميم 
مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

النطاق؛ صغرية  األسامك 
حقوق �� عىل  القائم  النهج  لتطبيق  املستمر  االستكشاف 

مع  النطاق،  صغرية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  اإلنسان 
إرشادية  موارد  وإعداد  إفرادية  حاالت  دراسات  إجراء 

داعمة.

مصايد  يف  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  للنهج  الرتويج  تم  كام 
األخرى  الدولية  والحكومية  الدولية  الفعاليات  يف  األسامك 

تنمية  مركز  شّدد  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)23 اإلطار  )انظر 
القائم  النهج  عىل  آسيا  رشق  جنوب  يف  األسامك  مصايد 

إقليمي  نهج  بشأن  عمل  حلقة  خالل  اإلنسان  حقوق  عىل 
مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ 
أيًضا  التشديد  تم  وقد   .2017 عام  يف  النطاق  صغرية  األسامك 
الوطني.  الصعيد  عىل  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  عىل 

حامية  بشأن  ترشيعيًا  إطاًرا  إندونيسيا  اعتمدت  فقد 
من  فنية  مبساعدة  األسامك،  مصايد  قطاع  يف  اإلنسان  حقوق 

مصايد  بشأن  قانون  مرشوع  كوستاريكا  وصاغت  املنظمة. 
اإلنسان. حقوق  إىل  خاصة  إشارة  مع  النطاق  صغرية  األسامك 

القضاء على الفقر من خالل العمل اجلماعي
مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تسعى 

األسامك صغرية النطاق أيًضا إىل القضاء عىل الفقر، وهو هدف 
2030. وتهدف  التنمية املستدامة لعام  أسايس من أهداف خطة 

الصيادين يف  التعامل مع ماليني  إىل  التوجيهية  الخطوط  هذه 
الذين  العامل  أنحاء  النطاق يف جميع  مصايد األسامك صغرية 

يعيشون يف حالة من الفقر أو بالقرب منه. وهي تشدد عىل أنه 
الرامية  واإلجراءات  والخطط  واالسرتاتيجيات  للسياسات  ينبغي 
أن  النطاق وتنميتها  األسامك صغرية  إىل تحسني حوكمة مصايد 

وللتكيف  للتنفيذ  قابلة  تكون  وأن  القامئة  بالظروف  تسرتشد 
التحّمل"  املتغرية، وأن تدعم قدرة املجتمع عىل  الظروف  مع 

الرئيسة يف  املشكلة  وتتمثل  2015أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة 
األسامك وتهميشها  تعتمد عىل مصايد  التي  تجاهل هذه األرس 

السياسات وغريها من األصعدة، ألنها ال تظهر عادة  عىل صعيد 
تحت خط محدد للفقر، مام يؤدي يف الكثري من الحاالت إىل 
للفقراء. الداعمة  الشاملة  اإلمنائية  التدخالت  من  استبعادها 

جدول  يف  متقدمة  مكانة  يحتل  الفقر  عىل  القضاء  أن  ومبا 
الحلول  املنظمة  تقيّم  والزراعة،  األغذية  منظمة  أعامل 

وأدت  نطاقها.  وتوسيع  تطبيقها  إعادة  واحتامل  املمكنة 
العمل  تعزيز  بشأن  تنسيقها  املنظمة  تولت  عمل  حلقة 

عىل  أدلة  توليد  إىل  األسامك  مصايد  مجال  يف  الجامعي 
مثل  الجامعي  العمل  من  الفقر  عىل  القضاء  استفادة  كيفية 
مصايد  مجتمع  ومنظامت  املصلحة  ألصحاب  منظامت  إنشاء 

أنه  املعروضة  الدراسات  وتظهر  النطاق.  صغرية  األسامك 
املشرتكة  املبادئ  تتقاسم  أن  والحلول  لالسرتاتيجيات  ينبغي 
أنه  الدراسات  هذه  تبنّي  كذلك  السياق.  محددة  تكون  وأن 
األسامك  ومصايد  األسامك  صيادي  مجتمعات  تكون  ما  غالبًا 
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القوية  الفاعلة  الجهات  سيطرة  تحت  واقعة  النطاق  صغرية 
الخاصة  السياسات  متيل  التي  وخارجه  القطاع  داخل  من 

.)2016 ،Kalikoskiو Siar ( األسامك  مصايد  بحوكمة 

مصايد  حوكمة  خالل  من  الفقر  عىل  القضاء  لجهود  وينبغي 
األسامك  صيادي  مجتمعات  متّكن  أن  النطاق  صغرية  األسامك 

األساسية  بالظروف  أكرب  نحو  عىل  التحكم  عىل  تساعدها  وأن 
شكل  الجامعي  العمل  يتخذ  أن  وميكن  رفاهها.  تحدد  التي 

األسامك  مصايد  يف  الصيادين  متكني  عىل  تساعد  منظامت 
قامئة،  املنظامت  هذه  تكون  أن  ومبجرد  النطاق.  صغرية 

ومخصًصا  عفويًا  يكون  قد  الذي   – الجامعي  العمل  يصبح 
وموّجًها،  منسًقا   – املنظامت  فيها  تغيب  التي  الحاالت  يف 
يف  بنشاط  يساهم  أن  ميكن  ثم  ومن  قوة،  وأكرث  ومنتظاًم 

صغرية  األسامك  مصايد  لحوكمة  بد  وال  الحوكمة.  عمليات 
صيادي  يعطي  الذي  التفويض"  "مبدأ  تتبع  أن  النطاق 

الجامعي  العمل  خالل  من  التحكم  عىل  أكرب  قدرة  األسامك 
ومنظامت  للحكومة  تكون  حيث  ومؤاتية  داعمة  بيئة  ضمن 

تؤديها. أدوار  أيًضا  املدين  املجتمع 

حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
املساواة  إىل تحقيق   2030 لعام  املستدامة  التنمية  تدعو خطة 

5 من  )الهدف  والفتيات  النساء  الجنسني ومتكني جميع  بني 
بقطاع مصايد  يرتبط  املستدامة(، وهو هدف  التنمية  أهداف 

التحديد. وقد أثبتت دراسة أجراها   األسامك عىل وجه 
Lentisco وLee )2015( مدى مشارکة املرأة يف مصايد 

الكتيب  أما  إمدادات األسامك.  األسامك وأهمية مساهمتها يف 
الدويل  والتجمع  والزراعة  األغذية  أعدته مؤخرا منظمة  الذي 

لدعم العاملني يف مصايد األسامك )Biswas، 2017( والذي تم 
التجارب واملفاهيم  الضوء عىل  نحو تشاريك، فيسلط  وضعه عىل 

واإلرشادات من أجل امليض قدًما نحو حوكمة وتنمية مصايد 
الجنسني دعاًم  النطاق عىل نحو منصف بني  األسامك صغرية 
مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ 

2015أ(. النطاق )منظمة األغذية والزراعة،  األسامك صغرية 

املرأة يف منظامت صيادي األسامك فتتيح لها سبياًل  أما مشاركة 
املنظور  املنظمة تعميم مراعاة  اإلدارة. وتدعم  هاًما لالنخراط يف 

الجنسني من خالل  الجنساين من أجل تحسني املساواة بني 
مشاركة املرأة يف منظامت صيادي األسامك. غري أن البحوث 

املتعلقة باملرأة يف منظامت صيادي األسامك ال تزال نادرة.

األسامك  إفرادية عن منظامت صيادي  وكشفت دراسات حاالت 
تنزانيا  وجمهورية  وإندونيسيا  وكوستاريكا  وبليز  بربادوس  يف 

النساء يشاركن  املتحدة )Siar وKalikoski، 2016( أن 
بكثري  أقل  األسامك ولكن  وقادة يف منظامت صيادي  كأعضاء 
دور  عىل  املنظمة  تجريها  التي  التحليالت  وتركز  الرجال.  من 

األسامك يف متكني  وقيادتها يف منظامت صيادي  املرأة  مشاركة 
بني  القوة  التوازن يف عالقات  تحقيق  واملساهمة يف  املرأة 

اآلن  إليها حتى  التوصل  تم  التي  النتائج  وتشري  والنساء.  الرجال 
)Alonso-Población وSiar، 2018 ( إىل أن الحواجز التي 

األسامك  وقيادتها يف منظامت صيادي  املرأة  تحول دون مشاركة 
ييل: ما  تشمل 

ضعف االعرتاف بعمل املرأة ومساهمتها يف مصايد األسامك، وال سيام ��
من جانب الصيادين الرجال، ومفهوم أن النساء ال يصطدن األسامك؛

املرأة ومساهامتها بسبب �� إىل معلومات عن عمل  واالفتقار 
العاملة؛ إحصاءات  العديد من  الجنساين يف  التصنيف  غياب 

إدارة مصايد �� املرأة وخرباتها يف  معارف  إدماج  والنقص يف 
األسامك؛

النساء بأن منظامت صيادي األسامك مجال ذكوري؛�� وتصور 
واالفتقار �� للمشاركة  الوقت  ضيق  مثل  الشخصية  والحواجز 

النظامي. التعليم  وقلّة  الثقة  إىل 
وتحيّز واسع النطاق يُنظر فيه إىل النساء يف املقام األول عىل أنهن ��

أمهات وزوجات يف حني ينظر إىل الرجال عىل أنهم معيلون وقادة.

)وثيقة  القيمة  لسلسلة  تحليل  عمليات  املنظمة  وأجرت 
فاسو  بوركينا  يف  الجنساين  املنظور  تراعي  قريبًا(  ستصدر 
الدراسات  هذه  صورت  وقد  وتونس  وغانا  ديفوار  وكوت 

تأثري  لها  التي  الجنسني  بني  الكبرية  املساواة  عدم  أوجه 
سبيل  فعىل  عيشها.  كسب  وسبل  املرأة  أداء  عىل  سلبي 

يجمعن  اللوايت  النساء  كانت   ،2016 عام  يف  تونس  يف  املثال، 
ساعات  ومثاين  ست  بني  ما  عادة  يقضني  واللوايت  البطلينوس 

املوظفني  من  أقل  مرات  أربع  يجنني  البحر،  مياه  يف  يوميًا 
القانوين  األدىن  الحد  من  فقط  املائة  يف   70 ونسبة  الوسطاء 

القيمة  سلسلة  إىل  وبالنظر  الزراعي.  القطاع  يف  لألجور 
من  فقط  املائة  يف   12 حوايل  يكسنب  النساء  كانت  بأكملها، 

ملعالجة  املحددة  االسرتاتيجيات  وتشمل  النهايئ.  البيع  سعر 
وقدرات  والتنظيمية  الفنية  القدرات  تعزيز  املسائل  هذه 
وتشجيع  املنتجات؛  ومتايز  املشاركة؛  للمرأة  األعامل  إدارة 

والوصول  التحتية،  البنية  يف  واالستثامر  الشبكات،  إقامة 
الدولية  القنوات  سيام  وال  املالية،  واألسواق  الخدمات  إىل 
لربامج  العامة  املشرتيات  )مثل  املؤسسية  واملنافذ  املجزية 

واملجمعات(. واملستشفيات  املدرسية  التغذية 

وقد أدت التدخالت ذات األولوية التي تم تحديدها يف تونس 
إىل تحقيق نتائج هامة. فقد ُمنحت املرأة قدرة تفاوضية أكرب؛ 
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الغذائي  � واألمن  اإلنسان  "حقوق  بعنوان  جانيب  حدث 
دورة  يف  النطاق"  صغرية  األسماك  ومصايد  والتغذية 

نقاط  ملناقشة   ،2016 لعام  العاملي  الغذائي  األمن  جلنة 
اإلنسان،  حقوق  على  القائم  النهج  لتطبيق  الدخول 

اجلهات  خمتلف  وأدوار  اجليدة  املمارسات  حتديد  وكيفية 
أطراًفا  باعتبارها  الدول  سيما  وال  ومسؤولياتها،  الفاعلة 

للمسؤولية متحملة 
ومصايد  � املستدامة  التنمية  "أهدف  بعنوان  جانيب  حدث 

وإعمال  بااللتزامات  الوفاء  النطاق:  الصغیرة  األسماك 
الغذائي  األمن  جلنة  دورة  يف  الکايف"  الغذاء  يف  احلق 

2017 لعام  العاملي 
استدامة  � أجل  من  اجلهود  "توحيد  بعنوان  جانيب  حدث 

على  قائم  نهج  خالل  من  النطاق  صغرية  األسماك  مصايد 

املتحدة  األمم  مؤمتر  يف  احمليطات"  حلفظ  اإلنسان  حقوق 
بني  الروابط  أكد  الذي   ،2016 عام  يف  للمحيطات 

14–ب  املقصد  بني  سيما  وال  املستدامة،  التنمية  أهداف 
و2  1 املستدامة  التنمية  وهديف 

مصايد  � وتنمية  حوكمة  يف  اإلنسان  "حقوق  حول  دورتان 
للخطوط  العاملي  و"التنفيذ  النطاق"  صغرية  األسماك 
األسماك  مصايد  استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية 

يف  البحرية  البحوث  مركز  مؤمتر  يف  النطاق"  صغرية 
مت  حتليل  إىل  األخرية  الدورة  تستند  حيث   ،2017 عام 

شبكة  مع  البحوث  جمال  يف  الشراكة  طريق  عن  تنفيذه 
ويتضمن   )2017 "Too Big To Ignore"و )Jentoft وآخرون، 

على  القائم  النهج  معاجلة  بالتحديد  تتناول  فصول  ثالثة 
اإلنسان. حقوق 

اإلطار 23
تعزيز النهج القائم على حقوق اإلنسان يف مصايد األسماك صغرية النطاق يف 

املؤمترات الدولية األساسية 2016–2017

وأفضت الدعوة عىل مستوى السياسات إىل معامالت تسويقية 
أكرث شفافية؛ وتم إنشاء اتفاقية للتجارة العادلة بني جمعية النساء 

اللوايت يجمعن البطلينوس، وهي مؤسسة تعنى بتظيف البطلينوس 
وتصديره كام أنها مستورد دويل له. وبفضل اتفاقية التجارة 

العادلة، يف نوفمرب / ترشين الثاين2017 حصلت النساء عىل نسبة 
47 يف املائة من سعر البيع ودفعن 8 يف املائة منه إىل وسيط النقل.

العمل الالئق واحلماية االجتماعية
العاملة  اليد  واستغالل  اإلنسان  لحقوق  املستمرة  االنتهاكات  تثري 

يف مصايد األسامك القلق بشأن املامرسات غري املسؤولة يف 
بالبرش  الحاالت اإلتجار  سالسل إمدادات األسامك. وتشمل هذه 

القرسي  والعمل  والتضليلية  الخادعة  التوظيف  ومامرسات 
األطفال  والقتل وعاملة  والجنيس  والعقيل  البدين  واالعتداء 

العادلة واملوعودة  وحاالت استعباد املدين ورفض دفع األجور 
السالمة  وسوء  املفرطة  العمل  وساعات  والتمييز  والهجر 

ومن  الجمعيات  تكوين  من حقوق  والحرمان  والصحية،  املهنية 
بالعمل. املتعلقة  الجامعية  واالتفاقات  املفاوضات 

ويف عام 2017، دخلت اتفاقية العمل يف قطاع صيد األسامك 
رقم 188 التي اعتمدتها منظمة العمل الدولية حيز النفاذ، وقد 
وضعت هذه االتفاقية لضامن تحسني السالمة املهنية والصحية 
للعاملني يف قطاع صيد األسامك. وتتضمن أحكاًما تكفل حصول 

العامل يف البحر عىل ما يكفي من الراحة والرعاية الطبية، وتوفر 
الحامية من خالل اتفاق عمل مكتوب، وظروف معيشية الئقة 

عىل منت سفن الصيد، إىل جانب حامية الضامن االجتامعي نفسها 

التي يتمتع بها العامل اآلخرون. وتُستكمل معايري االتفاقية 

بالتوصية رقم 199 بشأن العمل يف قطاع صيد األسامك واملصاحبة 

لالتفاقية. ويف عام 2016، دخل بروتوكول منظمة العمل الدولية 

 )P029( 1930 ،رقم 29 لعام 2014 بشأن اتفاقية العمل الجربي

حيز النفاذ، موفرًا إرشادات محددة بشأن التدابري الفعالة التي 

يتعني اتخاذها للقضاء عىل جميع أشكال العمل الجربي.

وقد أكدت لجنة مصايد األسامك عىل الصالت القامئة بني قضايا 

السالمة يف البحر والعمل الجربي والصيد غري القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيم )منظمة األغذية والزراعة، 2015ب(. ومبناسبة 

االحتفال باليوم العاملي ملصايد األسامك )21 نوفمرب/ترشين الثاين( 

يف عام 2016، أدان الكريس الرسويل ومنظمة األغذية والزراعة، 

باالشرتاك مع منظمة العمل الدولية وممثيل قطاع األسامك ونقابات 

العامل، الصيد غري القانوين والعمل الجربي يف مصايد األسامك 

وحثوا عىل االلتزام الجامعي ملنع انتهاكات حقوق اإلنسان عىل 

امتداد سالسل إمدادات مصايد األسامك )منظمة األغذية والزراعة، 

2016ي(. ويف عام 2017، ناقشت اللجنة الفرعية املختصة بتجارة 

األسامك التابعة للجنة مصايد األسامك قضايا االستدامة االجتامعية، 

مبا يف ذلك انتهاكات حقوق اإلنسان وحقوق العمل يف سالسل قيمة 

| 163 |



اجلزء الثالث نقاط بارزة يف الدراسات اجلارية

أجهزة  استخدام  دون  من  بالغوص  األسماك  صيد  ممارسة  متت 
يف  املستقلة  الشمالية  واألقاليم  اجلزر  طول  على  التنفس 

وحمار  عب  الشِّ أسماك  شكلت  ولطاملا  قرون.  لعدة  نيكاراغوا 
جملتمعات  الغذائي  النظام  من  جزًءا  البحر  وجراد  امللكة 

املاضي،  القرن  سبعينيات  أوائل  وحبلول  األصلية.  ميسكيتو 
جتارًيا  نوًعا   )Panulirus argus ( الكارييب  البحر  جراد  أصبح 

على حنو  الصيد  جهود  ازدادت  وهكذا،  تصديره.  وبدأ  هاًما 
لتمكني  السطحي"  اإلمداد  "غوص  نظام  إدراج  ومت  حاد، 

عام  وحبلول  عمًقا.  األكثر  املياه  يف  الغوص  من  الصيادين 
جراد  مصايد  يف  يعملون  الذي  األشخاص  عدد  بلغ   ،2013

منهم  9 شخص،   200 نيكاراغوا حنو  من  اجلزء  هذا  يف  البحر 
وبلغت  4 طن   000 املصيد  وبلغ حجم  غواًصا.  2 صياًدا   390
يف  البحوث  )معهد  أمريكي  دوالر  مليون   45 الصادرات  قيمة 
.)2014 والزراعة،  األغذية  ومنظمة  األسماك  مصايد  جمال 
يعتمدون غوص  الذين  األسماك  تزايد عدد صيادي  ومع 

اليت غالًبا  الغوص  أيًضا عدد حوادث  ازداد  السطحي،  اإلمداد 
البحوث يف  الدائم. ووفقا ملعهد  العجز  أو  الوفاة  آلت إىل  ما 

2011، عاىن  نيكاراغوا، حبلول عام  األسماك يف  جمال مصايد 
املرتفع، وقد عاىن  الدم  الغواصني أمراض ضغط  1 من   100
البحوث يف جمال مصايد  )معهد  إعاقات شديدة  منهم   528
نيكاراغوا  2013، طلبت حكومة  2011(. ويف عام  األسماك، 
من  للحد  اسرتاتيجية  لصياغة  املنظمة  من  الفنية  املساعدة 
واستكشاف  األسماك  قطاع صيد  يف  املميتة  الغوص  حوادث 

البالد. يف  البحر  جراد  مصايد  استدامة  لتحسني  الفرص 
مع  الوثيق  بالتعاون  والزراعة،  األغذية  منظمة  ووضعت 
برنامج  خالل  ومن  األسماك  مصايد  يف جمال  البحوث  معهد 
للتحول  عمل  خطة  اجلوع،  ملكافحة  الوسطى  أمريكا  بلدان 
وسهلت  الكارييب،  البحر  يف  البحر  جراد  لصيد  التكنولوجي 
الوطين  املعهد  مع  اجلنوب  بلدان  بني  ما  يف  التعاون  برنامج 
وقد  املكسيك.  يف  األسماك  لصيد  وتعاونية  األسماك  ملصايد 

العملية  التدريب  ودورات  الفنية  البعثات  من  سلسلة  عقدت 
ثالثون  فعمل  و2017.   2013 عامي  بني  التجريبية  واملشاريع 

الصيادين  من  نظرائهم  مع  أسبوعني  ملدة  نيكاراغوا  يف  صياًدا 
جتميع  أدوات  وتشغيل  تركيب  كيفية  وتعلموا  املكسيكيني، 

يكون  حيث  األعماق  قليلة  املياه  يف  الستخدامها  البحر  جراد 
الصيادون  تعلم  كذلك  ممكًنا.  التنفس  أجهزة  دون  من  الغوص 

القابلة  البحر  جراد  شرك  استخدام  كيفية  نيكاراغوا  يف 
أقرانهم. بني  املكتسبة  املعارف  ونشروا  للطي، 

املشورة  املكسيكية  األسماك  صيد  تعاونية  أعضاء  وقدم 
فيما  البحر،  جراد  جتميع  أدوات  وتركيب  املواقع  اختيار  بشأن 

جمال  يف  البحوث  معهد  والزراعة  األغذية  منظمة  ساعدت 
البحر  جراد  انتشار  عمليات  تسجيل  يف  األسماك  مصايد 

البحر  جراد  التقى جمهزو  وقد  لألرصدة.  تقديرات  وإجراء 
التعاون. جماالت  واستطلعوا  البلدين  كال  من 

فالصيادون  للغاية:  مشجعة  اآلن  حىت  النتائج  وكانت 
مبساعدة  البحر  جراد  جتميع  أدوات  استخدام   خيتربون 

األغذية  ومنظمة  األسماك  مصايد  جمال  يف  البحوث  معهد 
إدراج عشرة  مت   ،2015 عام  ففي  احمللية.  واجلامعات  والزراعة 

ارتفع  وقد  جتريبية.  عملية  يف  البحر  جراد  لتجميع  أدوات 
الذين  الصيادين  طلبات  لتلبية   50 إىل  األدوات  هذه  عدد 

ومستوى  البحر  جراد  تركيز  ارتفاع  مزايا  من  يستفيدون 
وباإلضافة  التنفس.  أجهزة  دون  من  الغوص  يف  السالمة 

املائة.  120 يف  تفوق  بنسبة  الشراك  ازداد عدد  ذلك،  إىل 
احلوادث  نسبة  عن خفض  اإلجراءات  هذه  وأسفرت مجيع 

الوطنية  )اجلمعية  األقل  على  45 يف املائة  بنسبة  املميتة 
.)2016 لنيكاراغوا، 

اجلنوب  بلدان  بني  ما  يف  التعاون  برنامج  حفز  وكذلك 
جتهيز  مصانع  من  مصنعني  تكييف  مت  فقد  الصادرات. 

عكس  على  احلية،  البحر  جراد  لتجهيز  الرئيسية  األسماك 
ارتفعت  االبتكار،  هذا  خالل  ومن  اجملمدة.  البحر  جراد  ذيول 

مليون دوالر   20 مبقدار  البالد  يف  اإلمجالية  الصادرات  إيرادات 
مقارنة  املائة  يف   40 بنسبة  زيادة  ميثل  ما  سنوًيا،  أمريكي 

البحوث يف جمال  )معهد   2013 عام  يف  املسجلة  باإليرادات 
.)2014 األسماك،  مصايد 

اإلطار 24
 صيد األسماك بالغوص أكثر أماًنا يف نيكاراغوا من خالل التعاون

بني بلدان اجلنوب: قصة جناح

األغذية البحرية واآلثار املرتتبة عىل التجارة، وحثت منظمة األغذية 
والزراعة عىل تعزيز برنامج عملها وتقديم املساعدة الفنية يف هذه 
املجاالت )منظمة األغذية والزراعة، 2017ش و2017ت(. ويف عامي 

2016 و2017 واصلت منظمة األغذية والزراعة تيسري حوار فيغو 
بشأن العمل الالئق يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، وهو 

منتدى ألصحاب املصلحة املتعددين يعقد سنويًا يف مدينة فيغو، يف 
إسبانيا منذ عام 2014.

منظمة  تجريه  الذي  البلدان  املتعدد  االستعراض  ويتناول 
والزراعة  األغذية  لعامل  الدويل  واالتحاد  والزراعة  األغذية 

والتبغ  الجاهزة  األغذية  توريد  وخدمات  واملطاعم  والفنادق 
والصحية  املهنية  السالمة  قضايا  الصلة،  ذات  العامل  ورابطات 

ويشري   .)24 اإلطار  أيًضا  )انظر  املائية  األحياء  تربية  قطاع  يف 
املهنية  السالمة  قضايا  بشأن  التخصصات  املتعدد  العمل 

منظمة  به  تقوم  الذي  األسامك  تجهيز  مجال  يف  والصحية 

| 164 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

األغذية  )منظمة  ديفوار  كوت  يف  ورشكاؤها  والزراعة  األغذية 
املستوى  تحقيق  أن  إىل  النكا  وغانا ورسي  2017ث(  والزراعة، 

املستنرية.  السياسية  اإلجراءات  صميم  يف  للعمليات  األمثل 
تشجع  الخاص،  والقطاع  الحكومية  السلطات  مع  فبالتعاون 
وغرب  يف رشق  املائية  األحياء  تربية  بشأن  املنظمة  مشاريع 
املشاريع  ودعم  والنساء  للشباب  عمل  فرص  إيجاد  أفريقيا 

عن  فضال  الجامعي،  والتعاون  واإلرشاد  القيمة  سالسل  وتنمية 
العيش. كسب  سبل  تنويع  اسرتاتيجيات 

املوارد  وتناقص  والصحية،  املهنية  السالمة  مخاطر  وإن 
والوصول  البحرية  املوارد  استخدام  حقوق  وضعف  املائية، 

والطقس،  املناخ  تغري  عن  الناجمة  للمخاطر  والتعرض  إليها، 
تحارص  عوامل  كلها  تشكل  واالجتامعي  السيايس  والتهميش 
األحياء  وتربية  الصيد  عىل  تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات 

الفقر  من  مفرغة  حلقة  يف  ونساء،  رجاال   املائية، 
الحامية  )Béné وDevereux وRoelen، 2015(. ومتنح 

العينية  االجتامعية  املساعدة  تشمل  التي  االجتامعية 
عىل  القائم  االجتامعي  والضامن  النقدية  والتحويالت 

)منظمة  العمل  بأسواق  الخاصة  والسياسات  االشرتاكات 
قابلية  أوجه  من  الحد  إمكانية  2017خ(  والزراعة،  األغذية 
فشل  من  والحد  السلبية  التكيف  اسرتاتيجيات  ومنع  التأثر 

قطاع  يف  والعاملني  الصيادين  عىل  سلبًا  يؤثر  الذي  األسواق 
وضعًفا  فقًرا  السكان  أشّد  تحصني  إىل  وباإلضافة  األسامك. 

متزايد  باعرتاف  االجتامعية  الحامية  تحظى  وحاميتهم، 
يف  الفقر  من  والحد  املحلية،  املجتمعات  لتمكني  أداة  بوصفها 

للتنمية  أوسع  نتائج  تحقيق  يف  واملساهمة  الريفية  املناطق 
مع  باالشرتاك  والزراعة  األغذية  منظمة  وتنظم  الريفية. 

دراسة  املتوسط  األبيض  البحر  أسامك  ملصايد  العامة  الهيئة 
صيد  ملجتمعات  املتاحة  االجتامعية  الحامية  نظم  الستكشاف 

واملغرب  ولبنان  ومرص  ألبانيا  يف  النطاق  صغرية  األسامك 
الدعم  لتوفري  ستستخدم  أدلة  العمل  هذا  وسيولد  وتونس. 

عىل  والربامج  السياسات  اتساق  ولتعزيز  السياسات  مجال  يف 
القطري. الصعيد 

جنب  إىل  جنبًا  وميامنار،  كمبوديا  يف  أيًضا  املنظمة  وتعمل 
يف  الفقر  وأبعاد  االجتامعية  الحامية  حالة  لتقييم  الرشكاء، 

استجابات  لوضع  النتائج  وستستخدم  األسامك.  مصايد  قطاع 
ومزارعي  الصيادين  تغطي  االجتامعية  للحامية  وطنية 
النحو  عىل  األسامك،  صيد  مجال  يف  والعاملني  األسامك 

وارتفاع  الصيد،  مواسم  مثل  الخصوصيات  وتراعي  املناسب 
والوصول  املوارد  استخدام  حقوق  وضعف  التنقل  معدل 

n املهنية.  واملخاطر  إليها 
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 التوّقعات 
والقضايا الناشئة

اجلزء الرابع

 النمو األزرق يف 
ميدان العمل

ا مبتكراًا متكاملاً ومتعدد  متثل مبادرة "النمو األزرق" نهجاً
القطاعات إلدارة املوارد املائية يهدف إىل تحقيق الحد األقىص من 

السلع والخدمات التي يوفرها النظام اإليكولوجي والناتجة عن 
استخدام املحيطات واملياه الداخلية واألرايض الرطبة، فضل عن 
توفري املنافع االجتامعية واالقتصادية. ويتمثّل هدفه يف اإلدارة 

املنسقة التي تؤدي إىل منو شامل يسهم يف الركائز الثلث للتنمية 
املستدامة )االجتامعية واالقتصادية والبيئية( ويف التخفيف من 
وطأة الفقر والجوع وسوء التغذية )Burgess وآخرون، 2018(.

ويرتكز النمو األزرق عىل مبدأ أن خدمات النظام اإليكولوجي 
التي توفّرها النظم اإليكولوجية املائية أساسية بالنسبة إىل رفاه 

اإلنسان – إىل الهواء الذي نتنّفسه، والطعام الذي نتناوله، واملياه 
التي نرشبها ونستخدمها لزراعة املحاصيل الغذائية. وتوفر 

خدمات النظم اإليكولوجية البحرية عىل وجه الخصوص أكرث 
من 60 يف املائة من القيمة االقتصادية للغلف الحيوي العاملي 

)Martinez وآخرون، 2007(. وإدراكااً لهذه القيمة، يبذل املجتمع 
ا حثيثة عىل نحو متزايد لتنمية القدرة االقتصادية  الدويل جهوداً

عىل استخدام النظم اإليكولوجية املائية والخدمات التي توفرها 
ا. مستداماً ا  استخداماً

ولكن، ال بّد الستخدام نظام إيكولوجي بهدف تحقيق عوائد 
اقتصادية ومنافع اجتامعية أن يتم بطريقة تقلّص التدهور البيئي 
إىل الحد األدىن. فإذا مل يتم صون النظام اإليكولوجي وخدماته، أو 

يف بعض الحاالت إصلحها، ستتآكل األصول الطبيعية ولن ينجح 
النظام؛ وبالتايل لن يسهم يف تحّسن األمن الغذايئ وسبل كسب 

العيش ويف تحقيق العديد من أهداف وغايات التنمية املستدامة.

ا إىل  وتنقسم الخدمات التي يوفّرها النظام اإليكولوجي عموماً
أربعة أنواع )اإلطار 25(. فبينام تقّدم خدمات التموين مدخلت 

مبارشة إىل االقتصاد األزرق )مثل األسامك واملياه والنباتات(، 

تكتيس خدمات التنظيم والدعم أهمية حاسمة إذ إنها توفر 
النظم اإليكولوجية املائية السليمة التي تدعم األنشطة االقتصادية 

املرتبطة بخدمات التموين )Lillebø وآخرون، 2017(. وتتمتع 
املائية  اإليكولوجية  النظم  توفرها  التي  الثقافية  الخدمات 

السياحة  فيها  مبا  األزرق،  النمو  إىل  بالنسبة  نفسها  باألهمية 
الثقافية  األهمية  عن  فضلاً  التعليمية،   والفرص 

الساحلية  املجتمعات  من  العديد  يف  اإليكولوجية  للنظم 
)Rodrigues وKruse، 2017(. لذلك، يف سياق النمو األزرق، 

النظر يف أهمية واستخدام  تحتاج إدارة املوارد املائية إىل 
األربع  الفئات  اإليكولوجية ضمن  النظم  توفرها  التي  الخدمات 

التوازن أهمية  بينها. ويكتيس تحقيق هذا  ما  واملوازنة يف 
الدويل إىل تحقيق  الذي يسعى فيه املجتمع  الوقت  أساسية، يف 

من  الهدف 14  ومقاصدها، خاصة  املستدامة  التنمية  أهداف 
االستدامة  وضامن  باملحيطات  املتعلق  املستدامة  التنمية  أهداف 

املائية. اإليكولوجية  النظم  الستخدام  األمد  طويلة 

ويف مثال عن هذا التوازن، قّدرBann وBaşak )2011( القيمة 
تركيا  يف  البيئة  لحامية  الخاصة  غوكوفا  ملنطقة  االقتصادية 

القيمة  أمرييك سنويااً. وتشمل هذه  31.2 مليون دوالر  بنحو 
السبخات  من  ونباتات عصارية  )األسامك  التموين  خدمات 

التعرية  من  والحامية  الكربون  )عزل  والتنظيم  للطعام(  امللحية 
والرتفيه(.  )السياحة  الثقافية  والخدمات  النفايات(  ومعالجة 
االقتصادية يف  الناحية  من  األهم  السياحية  الخدمات  وتُعترب 

القيمة االقتصادية،  املائة من إجاميل  55 يف  املنطقة، ومتثّل نحو 
مام يربز رضورة إدارة قطاع السياحة عىل نحو مستدام.

التنوع  وميكن أن يساهم إصلح املوائل والحفاظ عىل 
وتوفري  املائية  اإليكولوجية  النظم  تحسني خدمات  البيولوجي يف 

الغذاء واإليرادات والوظائف. ففي  ناحية  فوائد عديدة من 
فييت نام، مثلاً، وفّر إقدام متطوعني عىل إعادة زرع أشجار 

نفقات سنوية  أمرييك،  مليون دوالر   1.1 بتكلفة  املنغروف 
7.3 مليني دوالر أمرييك لصيانة السدود الصغرية، وعاد  بلغت 

7 أرسة عىل صعيد  بالفائدة عىل سبل كسب العيش لحوايل 500 
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األحمر  الصليب  لجمعيات  الدويل  )االتحاد  والحامية  العاملة 
والهلل األحمر، 2002(. ويف املكسيك، أّدت استعادة 50 هكتاراًا 
اليومي لصيادي األسامك  من أشجار املنغروف إىل زيادة الدخل 

مبقدار ستة أضعاف )Sánchez وآخرون، 2018(.

ا  أيضاً العذبة  للمياه  اإليكولوجية  النظم  توفر  أن  وميكن 
سبيل  فعىل  اإليكولوجي.  للنظام  األهمية  بالغة  خدمات 

الصعيد  عىل  الناس  من  أكرب  عدد  يف  الفيضانات  تؤثر  املثال، 
األورويب،  االتحاد  آخر. ويف  أي خطر طبيعي  أكرث من  العاملي 

الواقعة  األرايض  من  واسعة  ساحات  استخدام  تجنب  يتم 
الفيضانات  من  املدن  حامية  يف  للمساعدة  األنهر  ضفاف  عىل 
استعادة  ا  أيضاً املبادرات  وتشمل   .)2017 وآخرون،   Faivre(

يف  االستثامر  جانب  إىل  الفيضية،  والسهول  الرطبة  األرايض 
السهول  إصلح  )مثل  الخرضاء  أو  الزرقاء  التحتية  البنية 

والحفاظ  الفيضانات،  من  الطبيعية  الحامية  ووسائل  الفيضية، 
عزل  يف  عالية  بفعالية  تتمتع  التي  النباتية  املوائل  عىل 

ملجئ  ا  أيضاً إصلحها  تم  التي  املوائل  تشّكل  وقد  الكربون(. 
 )2015 ،Laymanو Yeagerو Peters( أساسية لألسامك الطبيعية
ا  فرصاً تتيح  قد  أو  والطيور،  األخرى  املائية  الطبيعية  وللكائنات 

لرتبية األحياء املائية )Rose وBell وCrook، 2016(. ومن شأن 
االستخدام  املحدودة  االصطناعية  العذبة  املياه  إدارة مسطحات 

أو  األسامك  إنتاجيتها من  لزيادة  تخزينها  أو  تحسينها  مثل 
توافر  تزيد من  أن  املائية،  األحياء  لرتبية  استخدامها كمساحة 
ا اقتصادية يف مجاالت قد يؤدي  األسامك محلياًا وأن تتيح فرصاً

العيش األخرى. إنشاؤها إىل فقدان سبل كسب 

مبادرة النمّو األزرق
يف  األزرق  النمو  مبادرة  والزراعة  األغذية  منظمة  أطلقت 

شامل.  إطار  خلل  من  األزرق  النمو  لتحقيق   2013 عام 
القامئة  السياسات  بني  التفاعلت  املبادرة  هذه  فتعزز 

)منظمة  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدّونة  مع  وتتوافق 
اإليكولوجي  النظام  نهج  ومع   )1995 والزراعة،  األغذية 

تستند  التي  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف 
األدوات  هذه  آثار  تعزيز  إىل  تهدف  وهي  املبادرة.  إليها 

املحدودة،  للموارد  الفّعال  االستخدام  خلل  من  التوجيهية 
التوظيف،  معدالت  ورفع  الكربون،  بصامت  من  والحّد 

اللئق. العمل  وظروف 

التموين
األحياء  � وتربية  الطبيعية  األسماك  مصايد  )مثل  الغذاء 

البحر( وملح  الشرب،  ومياه  املائية، 
جلود  � واستخدام  األجلينات،  صناعة  )مثل  اخلام  املواد 

والرمال،  السلع،  من  وغريها  املالبس  صناعة  يف  األسماك 
واحلصى)

جلود  � استخدام  )مثل  والطبية  احليوية  الكيميائية  املوارد 
املفتوحة( اجلروح  لعالج  األسماك 

والرياح  � واجملهرية  الكبرية  الطحالب  )مثل  الطاقة 
والغاز( والنفط  الشمسية  والطاقة  واألمواج 

لتنظيم ا
املائية  � االعشاب  مكافحة  )مثل  البيولوجية  املكافحة 

النفايات( ومعاجلة  األعشاب،  آكلة  األسماك  بواسطة 
الرمال  � بواسطة  احلماية  )مثل  املياه  تدفق  تنظيم 

من  ممكن  حد  أدىن  إىل  والتقليل  الطينية،  واملسطحات 
الرياح( بفعل  واملنحدرات  الرملية  الكثبان  تعرية 

وختزينه( � الكربون  عزل  )مثل  املناخ  تنظيم 

محاية  � )مثل  الشدة  البالغة  املناخية  الظواهر  من  احلماية 
والشعاب  املنغروف  أشجار  عرب  الساحلية  التحتية  البنية 

) نية ملرجا ا

الدعم
لألنواع  � التكاثر  مناطق  )مثل  احلياة  دورات  صون 

والفرائس( املستهدفة 
الوراثي � التنوع  صون 

الثقافة
والسياحة  � الرتفيهي  الصيد  ذلك  يف  )مبا  والسياحة  الرتفيه 

الزوارق( وركوب  البيئية 
الرتبوي( � واإلثراء  العلمي  التقّدم  )مثل  املعريف  التطور 
دور  � املثال  سبيل  )على  والتصميم  والفن  الثقافة  إهلام 

ما( جمتمع  ثقافة  يف  األسماك  صيد 
التأّمل  � خالل  من  بالسالم  الشعور  )مثل  اجلمالية  القيمة 

احمليطات( يف 
والتفاعالت  � باملكان  اإلحساس  )مثل  الروحية  التجربة 

) لروحية ا

اإلطار 25
 أمثلة على األنواع األربعة لسلع وخدمات النظم اإليكولوجية 

اليت ُتعترب أساسية يف التدخالت اخلاصة بالنمو األزرق
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وتشمل مبادرة النمو األزرق ثلثة أنواع أساسية من اإلجراءات 
التي تستند إىل نظرية التغيري )الشكل 45(:

التمكني: وضع الرشوط ذات الصلة )مثل الترشيعات والحوافز ��
املالية السليمة(، وتنمية القدرات والتعبئة االجتامعية؛

أنسب �� لتحديد  تجريبية  أو  إيضاحية  مشاريع  تنفيذ  التحويل: 
الدروس؛ واستخلص  التدخلت 

والحوافز �� واملامرسات  السياسات  نطاق  توسيع  التعميم: 
العامة  الربامج  يف  وإدماجها  املناسبة  والتكنولوجيات 

الخاص. القطاع  وعمليات 
وإذا ما تّم تنفيذ أول مرحلتني بشكل فّعال، ستسري عملية 

التعميم قدمااً يف مسارها الطبيعي، يف الوقت الذي يعرتف فيه 
واضعو السياسات واملجتمعات املحلية والقطاع الخاص بفوائدها 

االقتصادية واالجتامعية، مثل تحسني فرص الوصول إىل األسواق 
والربحية وفرص العمل اللئق للشباب والنساء، والسعي يف نهاية 

املطاف إىل إدماج النمو األزرق يف عملية تنمية القطاع.

وقد يساعد إطار النمو األزرق يف تحديد الصلت بني التدخلت 
للنمو األزرق والظروف الرضورية إلحراز تقّدم واآلثار  املقرتحة 

فضلاً  الطبيعية،  األصول  عىل  والسلبية(  )االيجابية  املحتملة 

اتخاذ قرارات مستنرية بشأن  الفرص والقيود، من أجل  عن 
األنشطة  وتشمل  اإلدارية.  والتدابري  والسياسات  االستثامرات 

النظام  نهج  القامئة عىل  املامرسات  أفضل  تشجيع  الرئيسة 
املائية، وتضّم  األحياء  اإليكولوجي يف مصايد األسامك وتربية 

القيمة، فضلاً عن  امتداد سلسلة  املصلحة عىل  أصحاب  جميع 
كفاءة  وتشجيع  والنفايات  األغذية  خسائر  تقليص  تشجيع 

الجديد يف  النهج  املتوقّع أن يسهم هذا  الطاقة واالبتكار. ومن 
التغذية ويف اإلدارة  الفقر والجوع وسوء  التخفيف من حّدة 

بالحاجة إىل منو شامل. اإلقرار  املائية مع  للموارد  السليمة 

التطبيق،  إىل  النظرية  من  الراهن  الوقت  يف  املنظمة  وتنتقل 
األزرق يف  النمو  ميثاق  دعم  غرار  املعياري، عىل  العمل  ومن 

مثل  العملية،  املجتمعية  الجهود  إىل   ،)26 )اإلطار  فريدي  كابو 
واستعادة   ،)27 )اإلطار  كينيا  يف  املنغروف  أشجار  زراعة  إعادة 

وتنفيذ  ملوي  يف  العذبة  املياه  يف  األسامك  مصايد  إنتاجية 
إطار  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  الخاص  الجزء 

الدول  يف  والتغذية  الغذايئ  األمن  بشأن  العاملي  العمل  برنامج 
األغذية  منظمة  وتطبّق   .)28 )اإلطار  النامية  الصغرية  الجزرية 
.)46 )الشكل  العامل  ا حول  بلداً  23 النهج يف  حاليااً هذا  والزراعة 

الشكل 45 
 إطار النمو األزرق: دور املراحل الثالث ملبادرة النمو األزرق 

يف الركائز الثالث للتنمية املستدامة

الركيزة االقتصادية

تعميم املفهوم 

األطر التشريعية 
والسياسات 

املؤسسات اخلاصة
 والعامة

املالية احلوافز – 
والفنية 

تنمية املعارف
 والقدرات 

التدخالت
 التحويلية/املدخالت 

والنتائج

الظروف
 التمكينية

ركائز التنمية املستدامة

اإلنتاج األزرق اجملتمعات احمللية الزرقاءاملنتدى األزرق/التجارة الزرقاء

مبادرة النمو األزرق

الركيزة االجتماعيةالركيزة البيئية
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املنتدى األزرق
ا وطويل األمد إال يف حال شاركت  لن يكون النمو األزرق مستداماً
فيه مجموعات أصحاب املصلحة يف قطاع مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية جميعها وعىل امتداد سلسلة القيمة. إذ ينبغي 
أن تشمل عملية إيجاد حلول للتحديات العاملية جميع العاملني 

يف هذا القطاع عىل نحو شامل ومنسق. وتحقيقااً لهذه الغاية، 
تقوم املنظمة بتطوير املنتدى األزرق، وهو عبارة عن منصة 

محايدة متّكن أصحاب املصلحة يف قطاع الصناعة واملجتمع املدين 
واملنظامت غري الحكومية والحكومة واألوساط األكادميية، ملناقشة 

القضايا املعارصة التي تؤثر يف القطاع والتي قد تهدد التنمية 

االجتامعية واالقتصادية املستدامة عىل األصعدة املحلية والوطنية 

واإلقليمية والعاملية، وإيجاد الحلول لها، وتتمثّل القضايا املعارصة 

ا يف صيد األسامك غري القانوين دون إبلغ ودون  األكرث إلحاحاً

تنظيم، وظروف العمل اللئق، واإلتجار بالبرش، وقضايا االستدامة 

وتغري املناخ، فضل عن الفقر وانعدام األمن الغذايئ.

وقد جرى التمهيد للمنتدى األزرق يف عام 2013. وسيكون هذا 

ا من نوعه إذ سيعطي كل مجموعة من أصحاب  املنتدى فريداً

املصلحة صوتاًا متساوياًا وسيسمح لهم بالتوافق بشأن أفضل 

املامرسات واألساليب للمساعدة يف تحقيق أهداف املنظمة املتعلقة 

كابو فريدي دولة جزرية صغرية نامية حييطها احمليط. ولیس 
من املستغرب أن يضطلع قطاع صيد األسماك بدور رئيسي 

يف اقتصادها، فیساهم يف التوظیف وسبل كسب العیش واألمن 
الغذائي والناجت احمللي اإلمجايل. ويف عام 2015، اعتمدت حكومة 

كابو فريدي ميثاق النمو األزرق لتنسيق مجيع السياسات 
واالستثمارات املتعلقة بالنمو األزرق، وضمان أن تشمل اجلهود 
مجيع الوزارات والقطاعات. ومن خالل هذا االلتزام الرسمي 
بتحقيق النمو األزرق، تعمل البالد على توفري الظروف املؤاتية 

الضرورية لبدء التدخالت واالستثمارات املستهدفة والرامية إىل 

النمو االقتصادي واستحداث  تعزيز إمكانات احمليطات لتشجيع 
فرص العمل لسكانها. ودعًما لإلصالحات املرتبطة بالسياسات 
واملؤسسات، توفر املنظمة املساعدة يف تنمية القدرات لوحدة 

املعلومات االسرتاتيجية التابعة لوزارة املالية واملسؤولة عن 
تنفيذ اسرتاتيجية االنتقال. وبفضل املساعدة اليت تقّدمها 

املنظمة لوضع خطة استثمار وبرنامج متعدد السنوات للمرحلة 
االنتقالية، حصلت وزارة املالية على منحة متويل قدرها 

2.98 مليون دوالر أمريكي من صندوق املساعدة الفنية للبلدان 
التنمية األفريقي. التابع لصندوق  الدخل  املتوسطة 

اإلطار 26
كابو فريدي: اعتماد سياسات النمو األزرق لتعزيز إمكانات احمليطات

االجتاهات  عكس  على  والزراعة  األغذية  منظمة  ساعدت 
يف  الساحلية  املناطق  يف  املنغروف  غابات  إزالة  يف  املتمثلة 

تضم  وشبابية  تشكيل جمموعات جمتمعية  خالل   من  كينيا، 
النظم  بقيمة خدمات  الوعي  امرأة إلذكاء  162 رجاًل و120 

 2015 العام  وبني  املنغروف.  غابات  توفرها  اليت  اإليكولوجية 
2017، زرعت  وانتهاء املشروع يف ديسمرب/ كانون األول 

ألف   335 يفوق  ما  الشبابية  واجملموعات  املستهدفة  اجملتمعات 
املتدهورة.  املنغروف  45 هكتاًرا من غابات  شتلة يف حواىل 

لتوفري  املعرفة  منتجات  من  عدًدا  املنغروف  برنامج  طّور  كما 
يف  السياسات  لواضعي  اسرتاتيجية  ونصائح  موثوقة  معلومات 

احملتملة.  املاحنة  واجلهات  اجملتمع  يف  املصلحة  وأصحاب  احلكومة 
الساحلية  اإليكولوجية  للنظم  االقتصادية  التقييمات  وتشمل 

لإلنتاج  باألسماك  اخلاصة  القيمة  سلسلة  وتقييم  الرئيسة، 
املكاين  والتخطيط  مواقع خمتارة،  يف  الصيد  بعد  ما  وظروف 

سّلط  ذلك،  على  وعالوة  البحرية.  باملياه  األسماك  ملصايد 
اإليكولوجي  ونظامه  املشروع  مبجال  اخلاصة  املعارف  تزايد 

جتديد  عن  فضال  جديدة  بأنشطة  القيام  إمكانية  على  الضوء 
وتربية  القيمة،  وإضافة  األسماك  جتهيز  مثل  املنغروف،  أشجار 

البحرية  املياه  يف  األسماك  وتربية  النحل  وتربية  املائية،  األحياء 
اإليكولوجية. بالسياحة  املرتبطة 

اإلطار 27
احلفاظ على أشجار املنغروف والفرص االقتصادية يف كينيا
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باألمن الغذايئ والتغذية وأهداف التنمية املستدامة. وسيتواصل 

أصحاب املصلحة إلكرتونياًا عرب املوقع اإللكرتوين للمنتدى األزرق 

ويعقدون اجتامعات لهم عند الرضورة. ويهدف املنتدى األزرق 

إىل أن يكون محفزاًا للرشاكات املتعددة القطاعات التي تدفع 

العمل االجتامعي واالقتصادي والبيئي املبارش إىل األمام من أجل 

تشجيع عمل أصحاب املصلحة )القطاع الخاص ومنظامت املجتمع 

املدين واملنظامت غري الحكومية والحكومات( يف تحويل قطاع 

ا لتحديد  مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. وسيوفر فرصاً

التحالفات االسرتاتيجية املحتملة بني مبادرات مختلف القطاعات 

والجهات الفاعلة وإليجاد أوجه تآزر يف ما بينها.

الخاص  والقطاع  املدين  املجتمع  ومنظامت  للحكومات  وميكن 

شامل.  نهج  اتّباع  عىل  والتشجيع  األزرق  املنتدى  إىل  االنضامم 

الستعراض  اجتامع  يف  سنوياًا  املصلحة  أصحاب  وسيجتمع 

والتخطيط  املنتدى  يتخذها  التي  اإلجراءات  يف  املحرز  التقّدم 

املستقبلية. لألعامل 

حزمة املساعدات القتصادات البلدان األفريقّية 
املطّلة على احمليطات يف مواجهة تغيرُّ املناخ

سبتمرب/ يف  عليه  االتفاق  تم  الذي  موريشيوس  بيان  يف 
املعني  األفريقي  الوزاري  املؤمتر  إطار  يف   2016 أيلول 

أهداف  تحقيق  نحو  املناخ  وتغريرُّ  املحيطات  باقتصادات 
األمم  تفاقية  ا يف  األطراف  ملؤمتر  والعرشين  لثانية  ا الدورة 
األفارقة  الوزراء  دعا  املناخ،  تغريرُّ  بشأن  اإلطارية  املتحدة 

األغذية  ومنظمة  الدويل  لبنك  وا األفريقي  لتنمية  ا بنك 
واملالية  لفنية  ا املساعدات  من  حزمة  إعداد  إىل  لزراعة  وا

املحيطات.  عىل  لقامئة  ا تها  اقتصادا تنمية  أجل  من 
املساعدات  حزمة  عرض  تّم  الطلب،  لهذا  بةاً  واستجا

يف  األطراف  ملؤمتر  والعرشين  لثانية  ا الدورة  يف  األفريقية 
لتي  ا املناخ  تغريرُّ  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  تفاقية  ا

وتوفر   .2016 عام  أواخر  يف  املغرب  يف  مراكش  يف  ُعقدت 
من  الثلث  الوكاالت  لتتمكن  اللزم  اإلطار  الحزمة  هذه 

شكل  عىل  أمرييك  دوالر  مليار   3.5 إىل  يصل  ما  توفري 

إن عدد السكان يف األقاليم االثنني واخلمسني املصّنفة كدول 
جزرية صغرية نامية يتجاوز اخلمسني مليون نسمة. وتواجه هذه 
الدول حتديات خاصة ُتعزى إىل صغر حجمها وموقعها اجلغرايف 
املعزول. وبسبب افتقارها إىل القدرات املؤسسية والبشرية يف 
القطاعني العام واخلاص، فضاًل عن فشلها يف اكتساب النفوذ 

وإمكانية احلصول على منافع من جمموعة من العمليات 
التنمية  لتحقيق  إقامة شراكات  ينبغي  والعاملية،  اإلقليمية 

املستدامة يف هذه الدول اجلزرية الصغرية النامية. ويتضمن 
ل للدول اجلزرية الصغرية النامية  مسار إجراءات العمل املعجَّ
)ساموا( )األمم املتحدة، 2014(، وهو الوثيقة اخلتامية للمؤمتر 

الدويل الثالث بشأن الدول اجلزرية الصغرية النامية )أبيا، من 1 
إىل 4 سبتمرب/أيلول 2014(، رؤية مشرتكة جتمع عليها 42 دولة 

بشأن القضايا اليت تؤثر يف التنمية املستدامة للدول اجلزرية 
الصغرية النامية، مبا يف ذلك تطلعاتها املرتبطة مبصايد األسماك 

املائية. وتربية األحياء 
وعلى النحو املطلوب يف الفقرة 61 من مسار ساموا، سّهلت 

املنظمة وضع خطة عمل ملعاجلة تدهور حالة األمن الغذائي 
والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية، بالتعاون مع إدارة 
الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة ومكتب املمثل 

السامي لألمم املتحدة ألقل البلدان منًوا والبلدان النامية غري 
الساحلية والدول اجلزرية الصغرية النامية. ويف الدورة األربعني 

ملؤمتر املنظمة يف يوليو/ متوز 2017، مّت إطالق برنامج العمل 
العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية 
النامية، وهو برنامج جيمع العديد من أصحاب املصلحة ويشمل 

قطاعات متعددة، من أجل دعم تنفيذ مسار ساموا.
ومت إعداد برنامج العمل العاملي لتسهيل وتوجيه اإلجراءات 

الرامية إىل حتقيق األمن الغذائي وحتسني التغذية يف الدول 
اجلزرية الصغرية النامية، وأهدافه ثالثة:

الغذائي والتغذية؛ � استحداث بيئات متكينية لألمن 
وتعزيز نظم األغذية املستدامة والقادرة على التحمل  �

للتغذية؛ ومراعية 
ومتكني الناس واجملتمعات لتحسني األمن الغذائي والتغذية.  �

وميكن أن يساعد استخدام مبادرة النمو األزرق يف املنظمة 
كإطار شامل لتنفيذ برنامج العمل العاملي يف القطاعات البحرية 
على التصّدي للتحديات مثل االستخدام غري املستدام للموارد، 

واستنفاد املوارد بسبب أنشطة الصيد غري القانوين دون إبالغ 
ودون تنظيم، ومعدالت البطالة لدى الشباب، وضعف الوصول 

إىل األسواق الدولية، كما ميكن أن يساعد يف حتديد الفرص 
االقتصادية اجلديدة من موارد احمليطات اجلزرية الصغرية النامية 

والتقدم يف الوقت نفسه حنو حتقيق غايات اهلدف 14 من 
املستدامة. التنمية  أهداف 

اإلطار 28
برنامج العمل العاملي بشأن األمن الغذائي والتغذية يف الدول اجلزرية الصغرية النامية

 »
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

الشكل 46 
التوزيع العاملي ملشاريع مبادرة النمو األزرق

سانت لوسيا  غرينادا  بربادوس  بنغالديش  كريبايت سري النكا   إندونيسا   الفلبني  

اجلزائر  كابو فريدي كوت ديفوار   كينيا  مدغشقر املغرب موزامبيق 

نيجرييا  سان تومي وبرنسييب السنغال   سيشيل  تونس زامبيا

املنصات الظروف التمكينية  حالة األنشطة املتصلة بالنمو األزرق  

اجملتمعات 
احمللية الزرقاء

اإلنتاج
األزرق

التجارة
الزرقاء 

األطر 
التشريعية 
والسياسات 

املؤسسات 
اخلاصة 
والعامة 

االبتكار – 
املايل والفين 

تنمية املعارف 
والقدرات 

الدراسة التطوير التنفيذ 

سانت لوسيا  غرينادا  بربادوس  بنغالديش  كريبايت سري النكا   إندونيسا   الفلبني  

اجلزائر  كابو فريدي كوت ديفوار   كينيا  مدغشقر املغرب موزامبيق 

نيجرييا  سان تومي وبرنسييب السنغال   سيشيل  تونس زامبيا

املنصات الظروف التمكينية  حالة األنشطة املتصلة بالنمو األزرق  

اجملتمعات 
احمللية الزرقاء

اإلنتاج
األزرق

التجارة
الزرقاء 

األطر 
التشريعية 
والسياسات 

املؤسسات 
اخلاصة 
والعامة 

االبتكار – 
املايل والفين 

تنمية املعارف 
والقدرات 

الدراسة التطوير التنفيذ 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2017خ.
مالحظة: مل حتدد بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان. 
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ملصايد  لبحرية  ا القطاعات  تغطي  مشرتكة  استثامرات 

والشحن،  والسياحة،  ئية،  املا األحياء  وتربية  األسامك 

ومرافق  واملوانئ،  لبحر،  ا يف  والسلمة  املحيطات،  وطاقة 

الكربون،  وعزل  الجوية،  واألرصاد  املائية  الخدمات 

األغذية  )منظمة  لنفايات  ا وإدارة  السواحل،  وحامية 

.)2017 األفريقي،  لتنمية  ا وبنك  الدويل  لبنك  وا لزراعة  وا

 ، جارياًا عملاً  لُحزمة  ا هذه  تُعترب  الراهن،  الوقت  ويف 

املختلفة  مكوناتها  بتنسيق  الثلث  الوكاالت  تقوم  إذ 

تتسم  وهي  األفريقية.  لبلدان  ا مختلف  يف  وتطويرها 

لبلدان  ا احتياجات  مع  للتكيّف  الكافية  باملرونة 

الرشيكة. الجهات  من  وغريها  األفريقية 

ربع  أ تغطي  رئيسة  برامج  خمسة  لُحزمة  ا وتشمل 

مية  لنا ا الصغرية  لجزرية  ا لدول  وا ساحلية  مناطق 

لجة  معا بهدف   ،2020 –2017 لفرتة  ا خلل  األفريقية 

يف  ملقّرر  ا لنحو  ا عىل  ملناخ  ا بتغرّي  ملتعلقة  ا تها  أولويا

ملناخ  ا تغري  ر  "آثا نظر  )ا وطنياًا  املحّددة  مساهامتها 

لنهج  ا هذا  ويدعم   . )3 لجزء  ا يف  له"  لتصدي  ا وعمليات 

ألفريقيا  ملناخية  ا لعمل  ا خطة  مثل  لوكاالت  ا مات  لتزا ا

لتنمية  ا بنك  تيجية  واسرتا لدويل،  ا لبنك  ا وضعها  لتي  ا

الخمس،  تها  وأولويا  )2022 –2013 ( العرشية  األفريقي 

وستقّدم  املنظمة.  وضعتها  لتي  ا األزرق  لنمو  ا ومبادرة 

متّولها  جديدة  استثامرات  خلل  من  بلد  كل  يف  املساعدة 

للمناخ  األخرض  كوبنهاغن  صندوق  جانب  إىل  لوكاالت  ا

ملية. لعا ا لبيئة  ا ومرفق 

منظمة  تعمل  األفريقية،  املساعدات  حزمة  إطار  ويف 

رئيسة  مجاالت  ثلثة  يف  املرصفني  مع  لزراعة  وا األغذية 

: ة عد للمسا

لبناء �� كأساس  األزرق  االقتصاد  اسرتاتيجيات  تطوير 

وكوت  املغرب  يف  املثال  سبيل  عىل  استثامرية،  خطة 

وبرينسيبي؛ وسان تومي  ديفوار 

تنفيذ �� أو  تطوير  أجل  من  لفنية  ا واملساعدة 

األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  الخاصة  االسرتاتيجيات 

لنمو  ا أو  األزرق  االقتصاد  عىل  الرتكيز  مع  املائية 

تومي  وسان  ديفوار  كوت  يف  املثال  سبيل  عىل  األزرق، 

؛ ينسيبي بر و

لتعزيز �� األزرق  لنمو  ا نهج  تجربة  يف  لبلدان  ا ودعم 

الجزائر  يف  املثال  سبيل  عىل  الساحلية،  املجتمعات 

n األزرق. للنمو  إقليمي  برنامج  بفضل  وتونس 

 الدور الناشئ 
 للتعاون اإلقليمي من 
أجل التنمية املستدامة

إن ارتفاع عدد السكان وازدياد الطلب الفردي عىل الغذاء 
والتغذية والسلع والخدمات األخرى يعني توّسع أنشطة مصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية يف املحيطات واملسطحات املائية 
الداخلية وعىل امتداد السواحل، وتنامي الضغوط املامرسة عىل 

البيئة وعىل استخدام املوارد األخرى. ويتزايد الضغط عىل النظم 
اإليكولوجية املائية والساحلية بصورة أرسع حتى من تزايد عدد 

سكان األرض )اإلدارة الوطنية لشؤون املحيطات والغلف الجوي، 
2013؛ Neumann وآخرون، 2015(. ومع ازدياد الوعي حيال 

هذه الضغوط املتزايدة، يتضح اآلن أكرث فأكرث أنه ال ميكن تحقيق 
االستدامة إال من خلل التعاون بني جميع أصحاب املصلحة، عىل 

النحو املعرتف به يف الهدف 17 من أهداف التنمية املستدامة 
)تنشيط الرشاكة العاملية من أجل التنمية املستدامة(. ويشمل 

نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
ا من املبادئ التي تعرتف  )الذي متت مناقشته يف الجزء 2( عدداً

التفاعلية: املستدامة  التنمية  بطبيعة 
اآلثار األوسع نطاًقا: ال بّد من أن تأخذ إدارة مصايد األسامك ��

اإليكولوجي  النظام  آثار مصايد األسامك عىل  الحسبان  يف 
األوسع نطاقاًا، فضلاً عن آثار األنشطة البرشية األخرى عىل 

األسامك؛ مصايد 
إدارة مصايد األسامك ضمن نطاق �� ينبغي  املالئم:  النطاق 

جغرايف مناسب، مع مراعاة توزيع وأمناط حركة املوارد 
والعنارص األخرى التي تؤثر يف مصايد األسامك أو تتأثر بها؛

اإلدارة وتنفيذها �� أن تشمل قرارات  املشاركة والتعاون: يجب 
مع  والتعاون  املصلحة  أصحاب  لجميع  الكاملة  املشاركة 

اللزمة. املستخدمني  ومجموعات  املؤسسات 

الحاالت  املناسب يف معظم  النطاق  العمل ضمن  ويتطلّب 
املتصلة  العمليات  أن  اإلقليمي، حيث  الصعيد  التعاون عىل 

عّدة عىل  بلداناًا  عادة  تشمل  الطبيعية  الحية  املوارد  باستغلل 
الهيئات  األقل. ويف عامل تزداد فيه باستمرار االتصاالت، تكتيس 

املنظامت  أكرب، وال سيام  أهمية  اإلقليمية ملصايد األسامك 
منتديات  بصفتها  األسامك،  مصايد  بإدارة  املعنية  اإلقليمية 

وتشارك  األسامك  بإدارة مصايد  املتعلقة  املسائل  ملناقشة  دولية 
األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  وتقوم  الحية.  البحرية  املوارد 
للتعاون  املمكنة  اآلليات  جميع  استغلل  لضامن  عملها  بتكثيف 

املائية. تنمية وإدارة مصايد األسامك وتربية األحياء  يف 

 »
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متوازيني  التطور من خلل طريقني  لهذا  املنظمة  ويظهر دعم 
األسامك من خلل  اإلقليمية ملصايد  الهيئات  تعزيز عمل  هام: 
الذي تقوم به املنظمة يف مجال مصايد األسامك  الفني  العمل 

والدعم  والتبادل  الروابط  املائية، وتشجيع ودعم  األحياء  وتربية 
األسامك من خلل شبكة  اإلقليمية ملصايد  الهيئات  بني  املتبادل 

تستضيفها  التي  األسامك،  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  أمانات 
53 هيئة )مبا  الشبكة  الدعم، وتضّم هذه  لها  املنظمة وتوفر 

إقليمية إلدارة مصايد األسامك(. وتهدف هذه  25 منظمة  فيها 
بني  للمناقشة  إطار  وإتاحة  املعلومات  تبادل  تعزيز  إىل  الشبكة 

الرشيكة  والجهات  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  أمانات 
األسامك،  مصايد  بإدارة  املتعلقة  الناشئة  القضايا  بشأن  لها 

واملجاالت  مناطقها،  املائية يف  األحياء  تربية  وتنمية  والبحوث، 
األسامك.  اإلقليمية إلدارة مصايد  املنظامت  حالة  التنظيمية يف 
ويؤدي هذا النهج ذو الشقني دوراًا يف التطور الرسيع يف قدرة 

الرضوري  التحسني  األسامك عىل دعم  اإلقليمية ملصايد  الهيئات 
املائية. يف تخطيط وإدارة مصايد األسامك وتربية األحياء 

ولكن، يشري النظر يف اآلثار عىل نطاق أوسع إىل أن تعزيز 
املائية  األحياء  التعاون داخل قطاع مصايد األسامك وتربية 
الطلب عند مجموعة متنامية  ارتفاع  كاٍف. ومع  وحده غري 

ارتفاع  ومع  واملائية،  الساحلية  البيئة  القطاعات الستخدام  من 
املائية حول  األحياء  األسامك وتربية  الطلب عىل منتجات مصايد 

التعاون بني منظامت إدارة مصايد  العامل، تزداد الحاجة إىل 
البرشية يف  التي تتعامل مع إدارة األنشطة  األسامك واملنظامت 

أخرى. قطاعات 

ومثة أمثلة قليلة توضح هذه الحاجة إىل التعاون يف مجاالت 
مختلفة. فيعترب قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 

القطاع األكرث اعتامداًا عىل نظام إيكولوجي سليم من بني قطاعات 
إنتاج األغذية. فدورات الحياة عند الكائنات املائية معّقدة، 

ويتطلّب تطّورها العيش يف أنواع مختلفة من البيئات، وبالتايل 
من شأن عجز بيئة واحدة من هذه البيئات أن يعرّض استدامة 

املوارد واستمرارية مصايد األسامك للخطر. إضافة إىل ذلك، 
سيكون ملعظم األنشطة التي تستخدم املياه أو تتطلب وجودها 

تأثري مبارش عىل أنشطة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية كام 
ا. ويشار إىل أن األسامك  ستعاين هذه األنشطة هذا التأثري أيضاً

واملنتجات السمكية تُعترب من بني السلع األكرث تداوالاً عىل الصعيد 
الدويل، كام تؤثر الطرق واألسواق التجارية إىل حّد كبري يف نشاط 

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف جميع أنحاء العامل.

القطاع، شددت عدة منتديات  ولتوضيح هذه اآلثار من خارج 
ُعقد  الذي  باملحيطات  املعني  املتحدة  األمم  دولية، ومنها مؤمتر 

التعاون بني مختلف  2017، عىل أهمية تعزيز  يف يونيو/ حزيران 
وقد  القطاعات،  بني  املشرتك  اإلقليمية  واملنظامت  الهيئات 

مبادراتها  جهتها  من  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  ضاعفت 
التحديد،  أخرى. وعىل وجه  إقليمية  للتعاون مع منظامت 

للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  األغذية  منظمة  يرّست 
ومنظامت  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  بني  املناقشات 

القضايا  بشأن  التعاون  تعزيز  أجل  من  املعنية  اإلقليمية  البحار 
ذات االهتامم املشرتك، مع األخذ يف االعتبار اختلف الواليات 

بالتعاون  املنظمتان  تعمل  بها. كام  املضطلع  واألدوار  بها  املناطة 
املحيطات  مبادرة  إطار  البيولوجي، يف  التنوع  اتفاقية  مع 

الهيئات  بني  القطاعات  املتعدد  التعاون  لتحسني  املستدامة 
معالجة  يف  اإلقليمية  البحار  ومنظامت  األسامك  ملصايد  اإلقليمية 

للتنوع  آيتيش  وأهداف  املستدامة  التنمية  أهداف  مثل  قضايا 
أو  اإليكولوجية  األهمية  ذات  البحرية  واملناطق  البيولوجي 

الضعيفة. البحرية  اإليكولوجية  والنظم  البيولوجية 

واملنظامت  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  وتضطلع 
التنوع  إدارة  يف  حاسم  بدور  األسامك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية 
الوطنية.  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  البيولوجي 

قرارها  يف  املتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  قررت  فقد 
2015، وضع  يونيو/حزيران   19 بتاريخ  الصادر  رقم292/69  

لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  مبوجب  قانونياًا  ملزم  دويل  صك 
املناطق  يف  البحري  البيولوجي  التنوع  حامية  بشأن  البحار 
نحو  عىل  واستغلله  الوطنية  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة 

الحوكمة  تطوير  يف  ا  هاماً محركاًا  العملية  هذه  ومتثّل  مستدام. 
للهيئات  يكون  حيث  البحار  أعايل  يف  القطاعات  املتعددة 

رئييس. دور  األسامك  ملصايد  اإلقليمية 

ويف عام 2014، اعتمدت هيئة مصايد أسامك شامل رشق األطليس 
ولجنة اتفاقية حامية البيئة البحرية يف شامل رشق املحيط األطليس 

ا يف مجاالت معينة يف املناطق الواقعة  ترتيبات جامعية للعمل معاً
خارج نطاق الواليات الوطنية يف إطار اختصاصها. وتركّز هاتان 

املنظمتان عىل حامية النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة والتنّوع 
البيولوجي، ولكن والياتها مختلفة. فتقترص والية هيئة مصايد 

أسامك شامل رشق املحيط األطليس عىل إدارة أنشطة الصيد، وهي 
املهمة التي تّم استبعادها رصاحةاً من االختصاص القانوين التفاقية 

حامية البيئة البحرية يف شامل رشق املحيط األطليس. ومبا أن بعض 
األنشطة البرشية التي ميكن أن تؤثر يف الكيانات املحمية ال تقع 

ضمن االختصاص القانوين ألي من املنظمتني، فقد عمدت اتفاقية 
حامية البيئة البحرية يف شامل رشق املحيط األطليس إىل توسيع 

نطاق التعاون والتنسيق بني السلطات التي تتمتّع باختصاص قانوين 
دويل يف هذا السياق.
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العامة ملصايد  الهيئة  وقّعت  املتوسط،  األبیض  البحر  منطقة  ويف 
األبيض  البحر  املتوسط وخطة عمل  األبيض  البحر  أسامك 

تفاهم يف  مذکرة  للبيئة  املتحدة  األمم  لربنامج  التابعة  املتوسط 
منها: نتائج ملموسة  تعاونهام مثمرااً وحّقق  2012. وكان  عام 

االجتامعية �� التنمية  سياق  البيئية يف  الشواغل  إدماج 
واالقتصادية، وال سيام يف ما يتعلق مبصايد األسامك وتربية 

املائية؛ األحياء 
بشكل خاص �� املحمية  املناطق  لتحديد  القامئة  املعايري  مواءمة 

فيها  مُتنع  التي  واملناطق  املتوسط  األبيض  البحر  والهامة يف 
الواقعة جزئياًا أو كلياًا خارج نطاق  املصايد، وال سيام تلك 

الوطنية؛ الوالية 
بشأن �� املنظمتني  اسرتاتيجيات  تنفيذ  يف  التنسيق  تعزيز 

املستدامة. التنمية  أهداف 

اإليكولوجي،  النظام  نهج  لتنفيذ  املنظمتني  جهود  تضافرت  وقد 
النظام اإليكولوجي يف مصايد  الروابط بني نهج  وال سيام بشأن 

املائية،  األحياء  تربية  اإليكولوجي يف  النظام  األسامك ونهج 
البيئة. بحامية  املتعلقة  نطاقاًا  األوسع  واالعتبارات 

للبيئة  املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  األغذية  منظمة  وتدعم 
العامل: التعاون يف مجاالت أخرى حول  اتفاقات  ا  أيضاً

ملصايد �� اإلقليمية  الهيئة  تقود  وبحر عامن،  الخليج  منطقة  يف 
زمام  البحرية  البيئة  لحامية  اإلقليمية  واملنظمة  األسامك 

تفاهم  التوقيع بعد عىل مذكرة  التعاون. ورغم عدم  مبادرة 
ملصايد  اإلقليمية  للهيئة  السابعة  الدورة  أكّدت  الصدد،  بهذا 

األسامك )طهران، جمهورية إيران اإلسلمية، من 14 إىل 
"نحو  بعنوان  اإلقليمية  العمل  2013( وحلقة  مايو/أيار   16

اإليكولوجي  النظام  نهج  القامئة عىل  لإلدارة  اسرتاتيجية  وضع 
اإلقليمية  للمنظمة  التابعة  البحرية  للمنطقة  اإلقليمي 

املتحدة، من  العربية  اإلمارات  )ديب،  البحرية"  البيئة  لحامية 
الفّعال  التعاون اإلقليمي  2016( قيمة  7 أبريل/ نيسان  4 إىل 

البيئة  لحامية  اإلقليمية  املنظمة  بني  للستمرار  والقابل 
تتشابه  التي  األسامك،  ملصايد  اإلقليمية  والهيئة  البحرية 

التطبيقية. ودوائرها  واليتها  مجاالت 
الهندي، تجري مناقشات بني هيئة �� املحيط  يف جنوب غرب 

واتفاقية نريويب  الهندي  املحيط  مصايد أسامك جنوب غرب 
التعاون، وتّم إعداد مرشوع مذكرة تفاهم  بشأن أساليب 
املناقشات. وتدعم هيئات  إلضفاء طابع رسمي عىل هذه 

التعاون. املنظمتني هذا  إدارة 
يف رشق وسط املحيط األطليس، طّورت هيئة مصايد أسامك ��

تعاونية  أبيدجان، علقة  واتفاقية  األطليس  املحيط  رشق وسط 
املستدامني  والحفظ  االستخدام  لدعم  فرتة طويلة  منذ 

تتداخل  التي  املجاالت  وبيئاتها يف  الحية  البحرية  للموارد 
فعلياًا من خلل  تعاوناًا  فقد حققتا  الهيئتني.  واليات  فيها 

النظام  عدد من املشاريع واملبادرات املشرتكة، مثل مرشوع 
حالياًا  ويجري  الكناري.  لتيار  الكبري  البحري  اإليكولوجي 

تعاون. اتفاق  إعداد 

تتعاون هيئة مصايد  األطليس،  املحيط  غرباًا عرب  وباالنتقال 
أسامك غرب وسط األطليس مع برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 

النظام  االسرتاتيجي ملرشوع  العمل  برنامج  تنفيذ  يف دعم 
والجرف  الكاريبي  البحر  منطقة  الكبري يف  البحري  اإليكولوجي 

الشاميل يف الربازيل، وهو مرشوع مدته خمس سنوات شارك يف 
تّم رسمياًا   ،2017 يوليو/متوز   27 العاملية. ويف  البيئة  متويله مرفق 
والحامية  واالستخدام  البيئية  لإلدارة  املؤقتة  التنسيق  آلية  إنشاء 
الكبرية  البحرية  اإليكولوجية  والنظم  الكاريبي  للبحر  املستدامة 

التوقيع عىل مذكرة  يف الجرف الربازييل الشاميل من خلل 
منظمة  إقليمية هي:  منظامت حكومية  قبل خمس  من  تفاهم 
األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  بقطاع  املعنية  الوسطى  أمريكا 

املجموعة  وأمانة  والتنمية  للبيئة  الوسطى  أمريكا  ولجنة  املائية 
البحر  منطقة  األسامك يف  ملصايد  اإلقليمية  واآللية  الكاريبية 

الكاريبي. منظمة دول رشق  ولجنة  الكاريبي 

الجهود والحاجة إىل مواصلة تعزيز  تّم اإلقرار بأهمية هذه  وقد 
املحيطات  ملبادرة  العاملي  الحوار  والتنسيق خلل  التعاون 

اإلقليمية  والهيئات  اإلقليمية  البحار  منظامت  مع  املستدامة 
التقدم نحو تحقيق أهداف  ملصايد األسامك بشأن اإلرساع يف 

آيتيش للتنوع البيولوجي، الذي عقد يف سول يف كوريا من 26 
التحديد  نتائجه عىل وجه  2016؛ ووصفت  28 سبتمرب/أيلول  إىل 

بالنسبة  ا  هاماً معلاماً  وتُعترب  ملؤمتر سول"،  الختامية  "الوثيقة  يف 
الحية. للمحيطات ومواردها  املشرتكة  اإلدارة  إىل 

توسيع نطاق اخليارات: التعاون بني إدارة 
مصايد األسماك ومحاية البيئة ونظم التجارة 

أنها  الواضح  املبيّنة أعله مهمة ولكن من  املبذولة  الجهود  إّن 
 غري كافية. ويبعد موعد عام 2030 الذي أخذته دول العامل 

املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  أجل  عاتقها من   عىل 
12 عاما فقط. وخلل هذه السنوات، من املتوقع أن يتزايد عدد 

الغذاء وسبل  توفري  نسمة. وسيتطلب  مليار  بنحو  العامل  سكان 
يحيد  ا  نهجاً والقادمة  الحارضة  لألجيال  الكافية  العيش  كسب 

التاريخ أظهر أن األنشطة  عن "املامرسات االعتيادية". بيد أن 
تتجاوز مجرد  للتغيري  الحوافز  من  أخرى  ا  أنواعاً تتطلب  البرشية 

الحيطة. مبدأ  تطبيق 
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الذي  السكان  التي رافقت منو عدد  العوملة  وتطرح عملية 
بها  التصاعدي، تحديات خاصة  أن يواصل مساره  املتوقع  من 
وتُعّد  لبناء مستقبل مستدام.  ا  فرصاً وتتيح  نوعها  وفريدة من 

املستوى  تداوالاً عىل  السلع  أكرث  السمكية من  األسامك واملنتجات 
الدويل، إذ يتّم استرياد وتصدير ما يزيد عن 35 يف املائة من 

األسواق  التجارية وطلب  الضغوط  وتؤثر  دولياًا.  املنتجة  األسامك 
والخيارات، ال سيام يف املجتمعات األكرث ثراء، تأثرياًا كبرياًا يف 

األحياء  املنتجني يف قطاع مصايد األسامك وتربية  خيارات 
ا.  النائية جداً املناطق  العامل، حتى يف  أنحاء  املائية يف جميع 
للكثري من مصايد األسامك  الصادرات حافزاًا  وتُعترب أسواق 

والداخلية عىل حد سواء. ومع  منها  البحرية  الكبرية واملهمة، 
بالنسبة إىل قطاع صيد  العوملة متثل مصدر ضغوط مهمة  أن 
لتعزيز  الفرصة  تتيح  أنها  إال  املائية،  األحياء  األسامك وتربية 
وتحسني التعاون يف مجال إدارة مصايد األسامك. فل بد من 

إدارة مصايد األسامك  التعاون بني املنظامت املنخرطة يف  تعزيز 
تركّز  التي  والزراعة، وتلك  األغذية  املوارد، مثل منظمة  واستدامة 

مثل  البيئية،  بالصحة  املتعلقة  القضايا  الخصوص عىل  وجه  عىل 
التعاون  نطاق  توسيع  للبيئة، عن طريق  املتحدة  األمم  برنامج 

منظمة  غرار  عىل  التجارة  بتنظيم  املعنية  املنظامت  ليشمل 
يغرّي قواعد  الثليث أن  التعاون  العاملية. وميكن ملثل هذا  التجارة 

األحياء  وتربية  األسامك  استدامة مصايد  إىل  بالنسبة  اللعبة 
الفعيل عن  للبتعاد  الرضورية  العنارص  بإمكانه جمع  إذ  املائية، 

االعتيادية". "املامرسات 

أو  اإلقليمية  البحار  برامج  مثل  البيئة،  وميكن ملنظامت حامية 
بالبيئة  املتعلقة  تدخلتها  بعض  تركّز  أن  الوطنية،  البيئة  وزارات 
املائية عىل املجاالت التي قد يكون لها األثر األكرب عىل الحفاظ 
تلك  وإنتاجيتها، وال سيام  املائية  اإليكولوجية  النظم  توازن  عىل 

املعلومات  تحصل عىل  أن  الدولية. وميكن  بالتجارة  املتعلقة 
التجارية،  واملنظامت  األسامك  مصايد  من  املتخصصة  القطاعية 

التدخلت  ا هذه املنظامت األخرى ببعض  أيضاً وقد تفّوض 
البيئة. ا عىل جودة  أيضاً املبارشة، مام سيؤثر 

الهيئات  إدارة مصايد األسامك، وباألخص  تركّز منظامت  وقد 
مبصايد  املختصة  الوطنية  والوزارات  األسامك  ملصايد  اإلقليمية 

الحكومية وغري  الفاعلة  األطراف  بالتعاون مع  األسامك، 
البيئية  الحّد من اآلثار  الحكومية، عىل إجراءات اإلدارة بشأن 

اإليكولوجية  القطاع  استدامة هذا  وزيادة  األسامك،  ملصايد 
االعتامد عىل  قادرة عىل  واالجتامعية واالقتصادية. وستكون 

املبارشة  التأثريات غري  بشأن  استهدافاًا  وأكرث  معلومات محّدثة 
نطاقاًا  األوسع  البيئة  املائية عىل  األحياء  األسامك وتربية  ملصايد 

وتربية  األسامك  مبصايد  املتعلقة  التجارة  ديناميكيات  وعىل 

بإدارة مصايد  املتعلقة  القرارات  اتخاذ  املائية من أجل  األحياء 
التنفيذ،  ناحية  املتوفرة. ومن  املعلومات  إىل  ا  استناداً األسامك 
البيئة  مراقبة جودة  الجهات من تحسني  تستفيد هذه  سوف 

املائية، ومن  املبارشة مبصايد األسامك وتربية األحياء  الصلة  ذات 
أنظمة تجارية أكرث استهدافاًا تدعم اإلجراءات الرضورية إلدارة 

تعقيدها. بدالاً من  األسامك  مصايد 

وقد يؤدي مثل هذا التعاون، إذا متت إدارته عىل نحو سليم، 
إىل نظام عاملي أكرث فعالية إلدارة اإلنتاج املايئ من أجل تحقيق 

عامل  يف  الشاملة  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  االستدامة 
الهدف سيتطلّب  تحقيق هذا  أن  بيد  التغيريات.  فيه  تتسارع 

القادة، عىل جميع املستويات، فضل  الوعي لدى  قدراًا كبرياًا من 
عن اإلرادة لتحسني استدامة نظم إنتاج األغذية من خلل 

عليها.  املتفق  املشرتكة  األهداف  تحقيق  إىل  والسعي  التعاون 
وقد كان التاريخ خري شاهد عىل أن هذه الظروف ليست دامئاًا 

متوافرة عند الرضورة، غري أّن تحديات عامل اليوم يف حياة 
البرشية. وبالتايل  تاريخ  اإلنسان والكوكب ككل ال شبيه لها يف 

n التعاون بخيار بل هو رضورة مطلقة.  ليس 

دور اهليئات اإلقليمية 
ملصايد األسماك يف تنمية 

تربية األحياء املائية
التقرير، توّسعت تربية األحياء  كام ذكرنا يف قسم آخر من هذا 

املاضية، مع ما  األربعة  العقود  ا كبرياًا خلل  املائية توسعًّ
يرتتب عىل ذلك من آثار عىل األمن الغذايئ والتغذية وتوليد 

برتبية  املتعلقة  املسائل  بعض  ومتثّل  والتجارة.  والعاملة  الدخل 
إقليمية، عىل غرار  أو  للحدود  املائية شواغل عابرة  األحياء 

والقضايا  األمراض؛  ومكافحة  ونقلها؛  املستزرعة  األنواع  إدخال 
واملناطق  البيئات  عىل  والتأثري  والبيئية؛  واالقتصادية  االجتامعية 

واستخدام  والبحريات،  األنهار  والواقعة عىل ضفاف  الساحلية 
الصناعي ومامرساته،  القطاع  وتنمية  واملياه؛  والرتبة  األرايض 

اإلقليمي. الصعيد  عىل  معالجتها  وينبغي 

وتشّجع املادة 9–2–4 من مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 
)منظمة األغذية والزراعة، 1995( التعاون من أجل تنمية تربية 

األحياء املائية عىل املستويات كافة من خلل اآلليات املناسبة مبا 
يف ذلك التعاون عىل الصعيدين اإلقليمي وشبه اإلقليمي. وتناط 
حالياًا حوايل ثلث الهيئات اإلقليمية القامئة ملصايد األسامك التي 

متثل جميع املناطق بواليات تتعلق برتبية األحياء املائية. وقد 
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تّم تأسيس نصف هذه الهيئات، مبا فيها الهيئات االستشارية 
والتنظيمية، مبوجب دستور منظمة األغذية والزراعة. وتتعاون 

الهيئات اإلقليمية ملصايد األسامك مع شبكات تربية األحياء املائية 
اإلقليمية حول العامل وهي: شبكة تربية األحياء املائية يف أفريقيا، 

والرابطة امليكرونيزية لرتبية األحياء املائية املستدامة، وشبكة 
مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ، وشبكة 

مراكز تربية األحياء املائية يف وسط رشق أوروبا وشبكة تربية 
األحياء املائية يف األمريكتني.

تشارك  عملية  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  وتسّهل 
واإلدارة  واملؤسسية  الفنية  القدرات  وتنمية  املعارف 

الدول  امتثال  وتقييم  رصد  الحاالت  بعض  ويف  والحوكمة، 
السلوك  مدونة  يف  املائية  األحياء  برتبية  املتعلقة  لألحكام 

2017ض(،  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الرشيد  الصيد  بشأن 
ملنظمة  اإلقليمية  املؤمترات  وتنظر   .)29 اإلطار  يف  املثال  )انظر 

اإلقليمية  الهيئات  عمل  يف  متزايدة  بصورة  والزراعة  األغذية 
لتحديد  املائية  األحياء  تربية  قطاع  يف  األسامك  ملصايد 

اإلقليمية. والتوصيات  األولويات 

بالتنّوع  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  عضوية  وتتسم 
وبهدف  الدخل.  مستوى  بحسب  الدول  توزيع  ناحية  من 

أعضائها  بني  التعاون  املنظمة  تشجع  املنصفة،  التنمية  تحقيق 
الحافلة  املجاالت  يف  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  لدعم 

االجتامعية  والتنمية  الغذايئ  األمن  تعزيز  أجل  من  بالتحديات، 
واالستدامة. املوارد  وإدارة  واالقتصادية 

ا يف قطاع إنتاج  وتساهم تربية األحياء املائية باعتبارها األرسع منواً
األغذية مساهمة ملحوظة يف األمن الغذايئ. لذلك تربط معظم 

الهيئات اإلقليمية ملصايد األسامك التي تُعنى برتبية األحياء املائية 
اسرتاتيجياتها أو خطط عملها باألمن الغذايئ. ويف ما ييل بعض 

األمثلة عىل ذلك.
تشمل خطة األمن الغذايئ والتغذية والقضاء عىل الجوع التي ��

أعّدتها جامعة دول أمريكا اللتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
عنارص مرتبطة برتبية األحياء املائية، مبا يف ذلك برامج التغذية 
املدرسية، ويجري تنفيذها بدعم من الهيئات اإلقليمية ملصايد 

األسامك يف املنطقة )هيئة مصايد األسامك الداخلية وتربية 
األحياء املائية يف أمريكا اللتينية والبحر الكاريبي، ومنظومة 

التكامل ألمريكا الوسطى ومنظمة أمريكا الوسطى املعنية 
بقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية(.

اإلقليمية �� واملنظامت  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  زادت 
الهادئ )هيئة مصايد  إلدارة مصايد األسامك يف آسيا واملحيط 
تنمية مصايد األسامك يف  الهادئ ومركز  أسامك آسيا واملحيط 

للمساهمة يف  بينها  التعاون يف ما  جنوب رشق آسيا( مستوى 
البلدان األعضاء. الغذايئ يف  التغذية واألمن 

فكتوريا �� بحرية  أسامك  تدعم منظمة مصايد  أفريقيا،  يف 
الشاملة  املائية  األحياء  تنمية  والزراعة  األغذية  ومنظمة 

الغذايئ  واألمن  البرشية  التنمية  واملستدامة ألغراض 
املنطقة. الرئيسة يف  الفاعلة  الجهات  مع  باالشرتاك  والتغذوي، 

املائية،  األحياء  تربية  لها  تتعرض  التي  التهديدات  وتعترب 
لصحة  األخرى  والجوانب  للحدود  العابرة  األمراض  مثل 

من  تتطلب  التي  الحاسمة  القضايا  بني  من  الحيوان، 
اإلقليمية  واملنظامت  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات 

ولهذه  تعاونياًا.  وعملاً  ا  اهتامماً األسامك  مصايد  إلدارة 
املائية  األحياء  تربية  أنشطة  عىل  خاصة  عواقب  التهديدات 

فيها  تُعترب  التي  املناطق  يف  سيام  وال  النامية،  الدول  يف 
االجتامعية  للتنمية  أساسياًا  ا  عنرصاً املائية  األحياء  تربية 
املايئ  االستزراع  يؤدي  املثال،  سبيل  فعىل  واالقتصادية. 

واملحيط  آسيا  يف  رئيسياًا  ا  دوراً األربيان،  وخاصة  للقرشيات، 
أمراض  تفيش  جراء  عاىن  قد  الروبيان  إنتاج  أن  غري  الهادئ، 

أنشأت  لذلك،  واستجابة   .)2017 ،Subasinghe ( خطرية 
واملحيط  آسيا  إقليم  يف  املائية  األحياء  تربية  مراكز  شبكة 

الحيوانات  أمراض  عن  للتبليغ  فصلياًا  إقليمياًا  ا  نظاماً الهادئ 
ملصايد  اإلقليمية  الهيئة  أعّدت  األدىن،  الرشق  ويف  املائية. 

املائية  الحيوانات  لصحة  إقليمية  اسرتاتيجية  األسامك 
دورة  وُعقدت  2016ك(؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة 

الحيوانات  تحركات  مخاطر  تحليل  بشأن  إقليمية  تدريبية 
املايئ  البيولوجي  األمن  حول  نقاش  وحلقة  الحية  املائية 
وتشجع  2017أأ(؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة  اإلقليمي 
البحرية  األسامك  ملصايد  املكاين  التخطيط  أدوات  تنفيذ 

.)2016 وآخرون،   Meaden ( املائية  األحياء  وتربية 

نحو  العاملي  الصعيد  عىل  املائية  األحياء  تربية  وتوفّر 
الهيئات  وتدعم   . )اإلنتاج(  األويل  القطاع  يف  وظيفة  19 مليون 
فرص  توليد  زيادة  أجل  من  البلدان  األسامك  ملصايد  اإلقليمية 

من  االجتامعية،  والحامية  اللئق  العمل  إىل  ا  استناداً العمل، 
واالبتكار،  التكنولوجيا  نقل  مثل  مجاالت  تشمل  مبادرات  خلل 

أجل  من  املائية  األحياء  لرتبية  الجيدة  املامرسات  وتبادل 
املايئ.  الحيوي  واألمن  األعامل،  وريادة  املناخ،  تغري  مع  التكيف 

األسامك  تغذية  وأداء  جودة  ن  تحسرُّ أتاح  املثال،  سبيل   فعىل 
األرضية،  التكنولوجيات  واستخدام  البحر  يف  أقفاص   يف 

مؤاتية  ساحلية  بيئات  يف  املائية  األحياء  لرتبية  واسع  بانتشار 
.)2017 ،Fezzardiو Onofriو Massa(
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الرئيسة  اآلليات  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  ومتثّل 
للتكيّف  املائية،  األحياء  لرتبية  اإلقليمية  السياسات  لتطوير 
األحياء  تربية  تنمية  وتوجيه  الخطرة،  الناشئة  القضايا  مع 
ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  عمل  نطاق  توسيع  ومع  املائية. 

املائية،  األحياء  تربية  قطاع  يف  ودوائرها  وسياساتها  األسامك 
مع  بالتعاون  اسرتاتيجياًا،  ا  نهجاً تتبع  أن  الهيئات  لهذه  بّد  ال 

املدين  املجتمع  ذلك  يف  مبا  املعنيني  والرشكاء  املصلحة  أصحاب 
ووسائل  واملستهلكني  األكادميية  واألوساط  الخاص  والقطاع 

مستدام،  نحو  عىل  املائية  األحياء  تربية  إدارة  لضامن  اإلعلم، 
املستدامة  التنمية  أهداف  إنجاز  يف  مساهمتها  وتحقيق 

)انظر  واإلقليمي  املحيل  املستويني  عىل  بالكامل  وإعاملها 

n  .)2017 Hambrey،ٴ ا  أيضاً

اهليئة العامة ملصايد أسماك البحر املتوسط منظمة إقليمية 
إلدارة مصايد األسماك مّت تأسيسها مبوجب أحكام املادة 14 من 

دستور منظمة األغذية والزراعة. وتتألف حالًيا من 24 طرفًا 
متعاقدًا )23 دولة عضو واالحتاد األورويب( و3 أطراف متعاونة 

غري متعاقدة من البحر األبيض املتوسط والبحر األسود، وتغطي 
اهليئة منطقة الصيد الرئيسية رقم 37 ملنظمة األغذية والزراعة 

)انظر منظمة األغذية والزراعة، 2017أب(. وللهيئة العامة 
ملصايد أسماك البحر األبيض املتوسط اختصاص يف جمال 

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية، مع الوالية املسندة إليها 
واملتمثلة يف "ضمان صون املوارد البحرية احلية واستخدامها 

املستدام، على املستوى احليوي واالجتماعي واالقتصادي والبيئي، 
فضاًل عن التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية يف مناطق 

البحر األبيض املتوسط والبحر األسود".
وتضطلع اهليئة بدور حاسم يف إدارة مصايد األسماك وتربية 

األحياء املائية يف املنطقة من خالل توحيد صفوف أعضائها 
إدارة  لتطوير االسرتاتيجيات والسياسات وتنفيذها، وضمان 

األنشطة مبا يتماشى مع مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
يف  املائية  األحياء  تربية  لقطاع  املتزايدة  باألهمية  واعرتاًفا 
إطار  استحداث  على  عّدة  سنوات  منذ  اهليئة  تعمل  املنطقة، 

األبيض  البحر  يف  املائية  األحياء  تربية  قطاع  لتنمية  متكيين 
وال سيما من  األسود على حنو مستدام،  والبحر  املتوسط 

املائية  األحياء  برتبية  املعنية  العلمية  االستشارية  اللجنة  خالل 
)Cataudella وSrour وFerri، 2017(. وقد قطعت اللجنة 

أصحاب  ومشاركة  والتعاون  التشاور  تشجيع  يف  كبرية  أشواًطا 
مثال: التالية  اإلجراءات  خالل  من  املصلحة، 

منصة أصحاب املصلحة املتعددين يف قطاع تربية األحياء  �
املائية، اليت مت إنشاؤها يف عام 2013 وتتناول اجملاالت 

الرئيسية ذات األولوية؛
تنظيم فعاليات رفيعة املستوى مثل املؤمتر اإلقليمي عن  �

"النمو األزرق يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود: 
تنمية تربية األحياء املائية على حنو مستدام لتحقيق األمن 
الغذائي" )إيطاليا، Massa( )2014 وآخرون، 2017(، ومؤمتر 

"حنو تعزيز التعاون يف جمال مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية يف منطقة البحر األسود" )رومانيا، 2016(.

ومؤخًرا، أّدى التفكري يف كيفية تسهيل تنمية تربية األحياء 
املائية مع معاجلة اخلصائص اإلقليمية واحمللية إىل وضع 

اسرتاتيجية لتنمية تربية األحياء املائية يف مناطق البحر األبيض 
املتوسط والبحر األسود على حنو مستدام )منظمة األغذية 

والزراعة، 2017أج(. ومتثل هذه االسرتاتيجية، اليت مت اعتمدها 
يف الدورة احلادية واألربعني للهيئة )اجلبل األسود، أكتوبر/تشرين 
األول 2017(، مثرة عملية تشاورية واسعة النطاق شملت خرباء 

وجهات تنسيق وطنية، حبثت يف املمارسات اجليدة والدروس 
املستفادة ملعاجلة حتديات وأولويات تربية األحياء املائية اإلقليمية. 

وتتمحور اسرتاتيجية تربية األحياء املائية حول ثالثة أهداف 
رئيسة تعاجل أوجه الضعف الرئيسة العابرة للحدود والقضايا 

املشرتكة بني خمتلف القطاعات، متاشًيا مع اهلدف 14 من 
أهداف التنمية املستدامة وهدف منظمة األغذية والزراعة 

االسرتاتيجي الثاين )"زيادة وحتسني توفري املنافع واخلدمات من 
الزراعة والغابات ومصايد األسماك بطريقة مستدامة"(:

اهلدف 1، بناء إطار تنظيمي وإداري فّعال لضمان منو تربية  �
األحياء املائية على حنو مستدام؛

اهلدف 2، تعزيز التفاعالت بني تربية األحياء املائية والبيئة  �
مع ضمان صحة احليوانات والرفق بها؛

اهلدف 3، تسهيل تربية األحياء املائية اخملصصة للسوق وتعزيز  �
تصور اجلمهور لرتبية األحياء املائية.

ويوفر العمل الذي مّت إجنازه يف إعداد وتطوير اسرتاتيجية 
اهليئة العامة ملصايد أسماك البحر األبيض املتوسط لرتبية األحياء 

املائية مثااًل واضحًا عن التعاون اإلقليمي ملعاجلة القضايا احلرجة 
على املستوى القطري. وُيعترب العمل بالتنسيق مع شبكة إقليمية 
من الشركاء وأصحاب املصلحة والسعي إىل حتقيق اسرتاتيجيات 

تربية األحياء املائية الوطنية وتلك اليت تتجاوز حدود الوالية 
الوطنية، من العناصر األساسية للوفاء بااللتزامات العاملية.

اإلطار 29
 دعم التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية على املستويني اإلقليمي وشبه اإلقليمي: 

مثال اهليئة العامة ملصايد أسماك البحر األبيض املتوسط
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التكنولوجيات املغّية 
عن  للتعبري  املغرّية"  "التكنولوجيات  مصطلح  استحداث  تم 
التحسني،  إىل  تفتقر  تزال  ال  التي  الجديدة   "التكنولوجيات 

وغالباًا ما تواجه مشاكل يف األداء، وتكون معروفة من جمهور 
بعد"  ثابتاًا  العميل  تطبيقها  يكون   محدود فحسب، وقد ال 

)Christensen، 1997(. وقد يشري إحداث تغيري إىل حدوث 
القامئة يف املجتمع.  تحّول أو تدمري جذري لألشياء أو العنارص 

طريقة  تغيري  عىل  بالقدرة  املغرّية  التكنولوجيات  تتمتع  وعليه، 
العاملي.  الناس، ومزاولة األعامل واالنخراط يف االقتصاد  عمل 
التدريجي ينطوي عىل  التقدم  وعىل الرغم من أن االبتكار أو 

التكنولوجيات  توفر  القامئة،  والعمليات  التكنولوجيات  تحسني 
فتُعترب  املنشودة.  األهداف  لتحقيق  طرقاًا جديدة  املغرّية 
الديود  ومصابيح  الذكية  والهواتف  الشخصية  الحواسيب 

عند  مغرّية  كانت  التي  التكنولوجيات  أمثلة حديثة عن  املشّع 
األوىل. للمرة  استخدامها 

ميكن  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ويف 
تزويد  طريق  عن  الصيد  نشاط  تغري  أن  املغرّية  للتكنولوجيات 

أماناًا  أكرث  الصيد  ليصبح  املعلومات  من  باملزيد  الصيادين 
املواقع  تحديد  )مثل  دقّة  وأكرث  الطقس(،  بأحوال  التنبؤ  )مثل 

وتنطوي  به.  للتنبؤ  قابلية  وأكرث  الصناعية(  األقامر  بواسطة 
عىل  بأمان  وتخزينها  املعلومات  لجمع  الناشئة  التكنولوجيات 
من  ما  والتعقب،  التنظيمية  للقوانني  االمتثال  تحسني  إمكانية 
كبرية. بدرجة  وإدارتها  السمكية  املوارد  استدامة  تحسني  شأنه 

القطاع  يف  تؤثر  التي  الجديدة  املغرّية  التكنولوجيات  وتشمل 
الهاتف املحمول )مثلاً توفري أسعار األسامك يف  اإلنرتنت عرب 
التشغيل اآليل املتقدمة )مثل  السوق يف وقت آين(، وآليات 

التقطيع اآليل لألسامك( و"إنرتنت األشياء"، أو الرتابط بني 
البطاقات  )مثل  املتقدمة  االستشعار  وأجهزة  واملعّدات  األنظمة 

واعتامد  االبتكار  املنظمة  وتشّجع  األسامك(.  لتعريف  اإللكرتونية 
التي  املغرّية  التكنولوجيات  فيها  مبا  الجديدة،  التكنولوجيات 

ميكن أن توفر أساليب جديدة ملزاولة األعامل يف قطاع مصايد 
استدامة وكفاءة يف  أكرث  املائية، فتصبح  األسامك وتربية األحياء 

استخدام املوارد والطاقة، مع توفري فرص عمل الئقة جديدة، مبا 
والشباب. للنساء  فرص  فيها 

تغرّي  قد  السمكية،  لألغذية  القيمة  سلسلة  وعىل صعيد 
بها  تنظم  التي  الطريقة  الناشئة  املغرّية  التكنولوجيات 

التي  األسامك  املستهلكون  فيطلب  األسامك،  مصايد  اقتصاديات 
تم اصطيادها عىل نحو مستدام واملستمدة من مصادر شفافة 

من  الطلب"  "بناء عىل  منتجاتهم  الصيادون  ويقدم  تعقبها،  ميكن 
املغرّية  التكنولوجيات  أسعار  وباتت  وآمنة.  منتقاة  أسامك  مصايد 
واالقتصاد، حتى  السلوك  بتغيري  ووعدت  متزايدة،  بصورة  مقبولة 

بالنسبة إىل صغار صيادي األسامك.

املغرّية يف مصايد األسامك  التكنولوجيات  وقد ال يكون استخدام 
وتربية األحياء املائية منترشاًا حالياًا، غري أن االطلع عىل ثلث من 

القطاع قبل بضع  التي مل تكن موجودة يف  التكنولوجيات  هذه 
االستشعار،  وأجهزة  املغلقة،  السجلت  سلسلة  تقنية  أي  سنوات 

املغرّية  التكنولوجيات  إمكانات  يبنّي  اآللية،  التعريف  وأنظمة 
واستدامته. وربحيّته  القطاع  عمليات  لتغيري 

قواعد البيانات التسلسلية
تكنولوجيا  من  نوع  التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  إّن 

وتعقب  الرقمي  للتخزين  مشرتك  كسجل  تعمل  التي  املعلومات 
اإلنتاج  مرحلة  من  ا  بدءاً ما،  أو خدمة  مبنتج  املرتبطة  البيانات 

فيتم   .)47 )الشكل  الفعيل  الوقت  املستهلك يف  إىل  الخام وصوالاً 
يضاف  التي  املعلومات  من  كمجموعة  املنتج  نشاط  تسجيل 
لجميع  والتي ميكن  زمني  طابع  ذو  رقمي  أبجدي  رمز  إليها 
السجل  ويقوم  عليها.  الحصول  القيمة  سلسلة  يف  األطراف 

ال  أنه  غري  تسلسلية(،  بيانات  شكل  )عىل  املعلومات  بتوزيع 
امتداد  عىل  املعاملت  سجل  ويتخذ  املعلومات.  تغيري  ميكن 

كل  يسجل  أن  ميكنه  للتخريب  قابل  غري  شكل سجل  السلسلة 
منها. ا  جزءاً أو  باملعاملت  املرتبطة  املعلومات 

عىل  السجلت  حفظ  املعلومات  لكتل  املرتابط  النظام  ويتجنب 
للوقت.  واملهدرة  املعقدة  املعلومات  بني  والتوفيق  واسع  نطاق 

املعاملت  لحفظ  مركز  يوجد  ال  املعلومات موزعة،  أن  ومبا 
تشويه  الصعب  من  بالتايل  فيكون  بها،  املرتبطة  واملعلومات 

املعلومات  تبقى  ذلك  الرغم من  اخرتاقه، وعىل  أو  النظام 
واحد  كيان  يسيطر  ال  أنه  ومبا  للمستخدمني.  وشفافة  متاحة 
نقطة  النظام  هذا  يف  فليس  التسلسلية،  البيانات  قواعد  عىل 

وحيدة. ضعف 

تكنولوجيا  يف  املستخدمة  املوزعة  السجلت  تقنية  وتحّسن 
بني  والثقة  والتعقب  الشفافية  التسلسلية،  البيانات  قواعد 

التكنولوجيا  فهذه  املعاملت.  يف  املشاركني  املستخدمني 
قطاع سلمة  األسامك ويف  حالياًا يف مصايد  تجربتها  تتم  – التي 

إىل  الوصول  فرص  لتحسني  كبرية  بإمكانيات  تتمتع  األغذية – 
األسامك  العاملني يف مصايد  إىل  بالنسبة  األسواق، وال سيام 

تشويه  وتؤدي صعوبة  النطاق.  األسامك صغرية  ومزارع 
إمكانية  تعزيز  إىل  التسلسلية  البيانات  قواعد  يف  املعلومات 
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الذي  األمر  القيمة،  سلسلة  يف  السمكية  املنتجات  تعقب 
املائية  األحياء  تربية  ومزارع  األسامك  مصايد  من  املزيد  سيمّكن 

بلد  مثل  االسترياد  متطلبات  تلبية  من  األسامك  تجهيز  ومرافق 
شأن  ومن  البلدان.  من  العديد  يف  النباتية  الصحة  ومعايري  املنشأ 

املتنامي  الطلب  تلبية  ا  أيضاً يتيح  أن  التعقب  إمكانية  تحسني 
وموثوق  قانونية  مصادر  من  املستمدة  األسامك  عىل  للمشرتين 

املائية،  األحياء  تربية  ومزارع  األسامك  بعض مصايد  بها. ويف 
الرتخيص. متطلبات  تلبية  عىل  ذلك  سيساعد 

املوزعة  السجلت  تقنية  يف  واألمن  املعلومات  ولشفافية 
تحسني  عىل  القدرة  املوزعة  املعلومات  كتل  سلسة  ضمن 

للمستهلكني  وميكن  املستهلك.  وثقة  الرشكات  بني  ما  يف  الثقة 
القيمة  سلسلة  ضمن  املعلومات  من  مجموعة  عىل  الحصول 

ودرجات  وكيفيته،  األسامك  اصطياد  مكان  مثل  بكاملها، 

والعبور،  التجهيز  وبلدان  والتخزين؛  املناولة  وأوقات  الحرارة 

وسيحّفز  التجهيز.  وعمليات  بلد،  كل  يف  املستغرق  والوقت 

سلسلة  يف  الفاعلة  الجهات  املعلومات  تلك  إىل  الوصول 

جودة  وذات  استدامة  أكرث  أسامك  عىل  للحصول  القيمة 

وآمنة. عالية 

أجهزة االستشعار
كل  األقل  عىل  الرقمي  العامل  يتضاعف حجم  أن  املتوقّع  من 

إىل  كبري  إىل حد  2020، ويعزى ذلك  العام  بعد  ما  سنتني، حتى 

االستشعار  أجهزة  ونجد  االستشعار.  ألجهزة  املتزايد  االستخدام 

)Gartner، 2017(، عىل  املليارات  حالياًا  عددها  بلغ  التي 

الشكل 47 
تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية 
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املعامالت
يتبادل طرفان البيانات مثل 

البيانات املتعلقة باملصيد 
(األنواع واألطنان وأساليب 

الصيد والتخزين واملال).

املصادقة 
ق من صحة  جيب أوالً التحقّ
كتل املعلومات ليتم إضافتها 

إىل قواعد البيانات املتسلسلة، 
ويتم ذلك عادة من خالل 

إثبات العمل وهو احلل لعملية 
حسابية متأتية من قواعد 

البيانات التسلسلية من خالل 
عملية "التعدين".

التنقيب يف البيانات 
إجراء تغيريات إضافية 

ضمن متغري واحد من كتلة 
ل احلل  املعلومات إىل أن يتوصّ
إىل اهلدف احملدد على مستوى 

الشبكة. وال ميكن تزوير 
اإلجابات الصحيحة.

السلسلة
عندما يتم التحقق من كتلة 
معلومات معينة، تتم مكافأة 

املوثقني ويتم توزيع الكتلة عرب 
الشبكة.

آليات احلماية املدجمة
إذا متت إضافة كتلة معدلة إىل 
السلسلة، ستتغري دالة التجزئة 

اخلاصة بتلك الكتلة ومجيع 
الكتل التالية. وستكشف العقد 

األخرى عن هذه التغيريات 
فرتفض الكتلة، األمر الذي مينع 

السلوك اخملادع على امتداد 
السلسلة.

ق التحقّ
بناء على معايري الشبكة، يتمّ 
ق من املعاملة إما على  التحقّ

الفور أو يتم تسجيلها يف سجل 
آمن ووضعها يف قائمة املعامالت 

املعلقة اليت يتم التحقق من 
ا إىل جمموعة من  صحتها استنادً
القواعد اليت وافق عليها أعضاء 

الشبكة.

اهليكلية
يتم حتديد كل كتلة معلومات 

بواسطة رمز هاش يتم 
احلصول عليه من خالل 

 256-bit تقنية التشفري
ا إىل خوارزمية توافق  استنادً

عليها الشبكة، ويتضمن 
إشارة إىل رمز اهلاش اخلاص 

بالكتلة السابقة وجمموعة 
من املعامالت.

كيف تعمل تكنولوجيا 
قواعد البيانات التسلسلية

تتيح تكنولوجيا قواعد البيانات 
التسلسلية إدارة سجل مشرتك 
على حنو آمن حيث يتم التحقق 

من املعامالت وختزينها على 
شبكة. وحتمي داالت التجزئة 

التشفريية تكامل وسرية قواعد 
البيانات التسلسلية.
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مليني  مثنها  يبلغ  التي  الفضاء  يف  السواتل  يف  املثال،  سبيل 
ويف  املحيطات،  أعامق  ويف  السفن،  منت  وعىل  الدوالرات، 

بتوفري  األجهزة  تلك  وتسمح  نحملها.  التي  الذكية  الهواتف 
بضع  منذ  وجودها  تصور  املمكن  من  يكن  مل  التي  الخدمات 

شبه  وقت  يف  البحار  أعايل  يف  الصيد  تعقب  مثل  سنوات، 
التي  السفن  منت  من  الطوارئ  بخدمات  االتصال  أو  آين، 

املوج  ارتفاع  لتفقد  تطبيقات  أو  التقليدي،  الصيد  متارس 
البحر  حالة  عن  معلومات  السواتل  وتجمع  الصيد.  قبل 

السلمة،  لتحسني  آين  شبه  وقت  يف  هامة  معلومات  وتوفر 
وغالباًا  والتيارات.  الرياح  ورسعة  األمواج  ارتفاع  مدى  مثل 
األسامك  لصيادي  ومتاحة  مجانية  الخدمات  هذه  تكون  ما 
الهواتف  تطبيقات  عرب  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  يف 

مثلاً. املحمولة 

األخرى  االستشعار  وأجهزة  للكامريات  ميكن  السفن  منت  وعىل 
ال  املثال  سبيل  )عىل  ذلك  يف  مبا  الصيد،  مراقبة  تحّسن  أن 

الصور  استخدام  ويتم  والتجهيز.  الصيد  معدات  نرش  الحرص( 
استخدام  يؤدي  أن  وميكن  األنواع.  لتحديد  الفيديو  ورشائط 

التي  األنواع  عن  للكشف  الصور  خلل  من  التعرف  برامج 
أو  اختبارها  يجري  والتي  تلقائيااً،  وتصنيفها  صيدها  تم 

يف  ملحوظ  تحسن  إىل  مختارة،  مصايد  يف  ا  أساساً استخدامها 
وفهم  املصيد  عن  والتبليغ  السفن  منت  عىل  الرصد  عمليات 

أفضل. فهاماً  األسامك  ومصايد  السمكية  األرصدة 

املسبار  )مثل  السفن  االستشعار عىل منت  أجهزة  ومع وجود 
بدون  الطائرات  أو  العوامات  )مثل  املفتوحة  املياه  الصويت( ويف 
األسامك ودراستها. وعندما  مراقبة  األسهل  اآلن من  بات  طيار(، 

التقارير  مع  األجهزة  توفرها هذه  التي  املعلومات  دمج  يتم 
تقييم  عمليات  وجودة  عدد  تغري جذرياًا  أن  ميكنها  املصيد،  عن 

السمكية. واألرصدة  البيئة 

أجهزة  توفرها  التي  البيانات  مجموعة  تحليل  وينطوي 
مراكز  يتجاوز  معقد  عمل  سري  أسلوب  عىل  االستشعار 

التي  للخدمات  بد  وال  األسامك.  ملصايد  التقليدية  البيانات 
تخزين  احتياجات  تلبي  أن  السحابية  املنظومة  عىل  تعتمد 

الرئيسية  واألمثلة  اإلنشاء.  نقطة  عند  الكبرية  البيانات 
البيانات  مجموعات  هي  الضخمة"  "البيانات  هذه  عىل 

ولكن  البيئة،  ترصد  التي  السواتل  توفرها  التي  الضخمة 
املحمولة  الهواتف  من  الصادرة  والبيانات  الفيديو  رشائط 
حجم  زيادة  مع  بسهولة  يتكيف  برمجياًا  حلاً  ا  أيضاً تتطلب 

الضخمة  البيانات  نهج  شأن  ومن  املستخدمني.  أو  البيانات 
األنواع  منو  مثل  والبرشية،  الطبيعية  العمليات  فهم  يغري  أن 

األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  املكاين  التخطيط  أو  وتوزيعها 
لتعقب  جديدة  ا  فرصاً الضخمة  البيانات  وتنشئ  املائية. 

طريقها  يف  املنتجات  وتعقب  ومكانها  السفن  عمل  كيفية 
واملستهلكني. التجارية  املحال  إىل  للوصول 

نظم حتديد اهلوية اآللية
آيل  تعقب  نظام  البحري  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  إن 

السفن  حركة  ولخدمات  السفن  اصطدام  لتفادي  يستعمل 
لنظام  واالستقبال  اإلرسال  أجهزة  وتقوم  الشاطئ.  طول  عىل 

منتظمة  فرتات  عىل  املعلومات  ببّث  اآللية  الهوية  تحديد 
امللحة  وحالة  ورسعتها  وموقعها  السفينة  هوية  مثل 

موجات  عرب  مدمج  ا  جداً عاٍل  تردد  ذي  إرسال  جهاز  بواسطة 
محطات  تقوم  ثم  املشفرة.  غري  البث  إشارات  تستخدم 

الشاطئ  عىل  تقع  التي  واملحطات  السفن  فيها  مبا  االتصال 
وتسجيلها  الرسائل  هذه  باستلم  واإلنقاذ  البحث  وطائرات 
اآليل  الهوية  تحديد  نظام  تطوير  تم  أنه  ومع  بثها.  وإعادة 

يوفر  فهو  البحر،  يف  السلمة  لزيادة  أساسية  بصورة  البحري 
امللحة  حركة  لرصد  أفضل  طريقة  البحرية  للسلطات  ا  أيضاً

السفن. عىل  والتعّرف 

الدولية  االتفاقية  من  الخامس  الفصل  يف   19 البند  وينص 
البحرية  املنظمة  عن  الصادرة  البحار  يف  األرواح  لسلمة 

سفن  )وجميع  معني  حجم  ذات  السفن  تزويد  عىل  الدولية 
من  الصيد  سفن  وتعفى  اآليل.  الهوية  تحديد  بنظام  الركاب( 
ملزمة  معني  حجم  ذات  السفن  تكون  قد  ولكن  الرشط،  هذا 

الوطنية  األنظمة  وفق  اآليل  الهوية  تحديد  بنظام  بالتزود 
األمريكية  املتحدة  والواليات  الرنويج  يف  املثال  سبيل  )عىل 

األورويب(. واالتحاد 

االتصاالت  عىل  تعتمد  التي  السفن  رصد  أنظمة  تستخدم  كام 
للمنظامت  للسامح  التجاري  الصيد  يف  السواتل  بواسطة 
أنشطة  بتعقب  األسامك  مصايد  بتنظيم  واملعنية  البيئية 
املراقبة  برامج  من  يتجزأ  ال  كجزء  ورصدها  الصيد  سفن 

والدولية. الوطنية  والرصد 

رصد  ونظام  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  بني  الجمع  ومع 
يف  لتطبيقات  ا من  واسعة  مجموعة  تطوير  يتم  السفن، 

واألمن  السفن،  حركة  وخدمات  االصطدام،  تجنب  مجاالت 
لتحقيق  وا واإلنقاذ،  والبحث  امللحة،  ومساعدة  البحري، 

وحامية  املحيطات  تيارات  بشأن  لتنبؤ  وا الحوادث  يف 
ومراقبة  لبضائع  وا األساطيل  وتعقب  لتحتية  ا لبنية  ا

الصيد. أساطيل 
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اآليل  الهوية  تحديد  نظام  إشارات  التقاط  ا  أيضاً املمكن  ومن 
يقترص  ال  التقليدية،  االتصاالت  ملحطات  فخلفاًا  الفضاء.  من 
قادرة  إنها  إذ  لإلشارات،  األفقي  النطاق  عىل  السواتل  عمل 
مسافات  عىل  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  اتصاالت  نقل  عىل 

نظام  معلومات  تنقل  التي  السواتل  عدد  ازداد  وقد  شاسعة. 
تشري  إذ  السنني،  مر  عىل  مطّرد  بشكل  اآليل  الهوية  تحديد 

رسالة  مليون   28 من  أكرث  بث  حالياًا  يجري  أنه  إىل  التقديرات 
وبالتوازي  الحظ،  ولحسن   .)2018 ،ORBCOMM( يومياًا 

وبنيتها  السحابية  املنظومة  تكنولوجيا  يف  الهائل  التقدم  مع 
هذا  مثل  وتحليل  معالجة  من  عدة  منظامت  متكنت  األساسية، 

يوفر  األسامك،  مصايد  مجال  ويف  البيانات.  من  الهائل  الكّم 
التعلم  طريق  عن  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  بيانات  استخدام 
جهد  لتقدير  جديدة  سبلاً  االصطناعي  والذكاء  التطبيقي  اآليل 
وقد  الصيد.  وأمناط  واالقتصادية  االجتامعية  واملؤرشات  الصيد 

دعاماً  املنتجات  تطوير  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  ا  أيضاً يتيح 
الصيد  ملنع  امليناء  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  للتفاق 

عليه. والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبلغ  دون  القانوين  غري 

التحديات واخملاطر
األسامك  مصايد  قطاع  يف  الجديدة  لتكنولوجيات  ا تتيح 

االنتقايئ  االستهداف  )مثل  الصيد  مامرسات  لتحسني  ا  فرصاً
ذلك،  ومع  الصيد(.  معدات  خسائر  تخفيض  أو  لألنواع 
لتسهيل  أداة  تشّكل  أن  ميكن  استخدامها،  أيسء  ما  إذا 

أو  تنظيم،  ودون  بلغ  إ دون  لقانوين  ا غري  الصيد  عمليات 
قد  األسامك،  مصايد  إدارة  يف  االعتبار  يف  تؤخذ  مل  حال  يف 

مفرط  استغلل  إىل  وتؤدي  عام  بوجه  الصيد  قدرات  تزيد 
قواعد  تكنولوجيا  يرافق  ا  خطراً هذا  ويشكل  للموارد. 

لتكنولوجيات  ا هذه  متّكن  حني  ففي  املتسلسلة.  لبيانات  ا
من  مبزيد  واستخدامها  املعلومات  من  املزيد  جمع  من 

لتنبؤ.  ا عىل  القدرة  لتايل  با تزيد  فهي  لية،  لفعا وا الكفاءة 
خلق  إىل  ا  أيضاً الجديدة  لتكنولوجيات  ا بعض  أّدت  وقد 
أو  القدرة  إىل  تفتقر  لتي  ا األسامك  مصايد  أمام  حواجز 

هذه  وتسلّط  لتكنولوجيات.  ا هذه  العتامد  املالية  املوارد 
ليك  فّعالة،  إدارة  وجود  ضامن  أهمية  عىل  الضوء  املخاطر 
مصايد  استدامة  لتحسني  لناشئة  ا لتكنولوجيات  ا تستخدم 

الرضوري  فمن  وباملثل،   . تقويضها من  بدالاً  األسامك 
صيادي  وصول  دون  تحول  التي  للحواجز  التصّدي 

وتنمية  الجديدة،  لتكنولوجيات  ا إىل  ومستزرعيها  األسامك 
وستواصل  املغرّية.  لتكنولوجيات  ا من  للستفادة  قدراتهم 

يف  الجذرية  لتغريات  ا بقاء  إ وسيكون   ، تطّورها اآلالت 
مسؤولية  السيطرة  تحت  لبيئية  وا االجتامعية  الشبكات 

املغرّية  لتكنولوجيات  ا إدارة  متّت  إذا  املقابل،  ويف  كبرية. 
لتعزيز  ئلة  ها إمكانات  ستوفّر  فإنها  جيدة،  إدارة 

عمل  فرص  وتوليد  القطاع  لهذا  لية  واملا لفنية  ا الكفاءة 
العيش،  كسب  وسبل  الغذايئ  األمن  وتحسني  جديدة، 

وال   ،2030 لعام  املستدامة  لتنمية  ا خطة  يف  واملساهمة 

n املستدامة.  لتنمية  ا أهداف  من   14 الهدف  سيام 

 التوقعات املرتبطة 
مبصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية واألسواق 

يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  حالة  تقرير  عرض 
جميع  يف  محددة  بأسامك  املرتبطة  التوقعات  نتائج  العامل 

توقعات  القسم  هذا  ويقدم   .2014 عام  منذ  اإلصدارات 
 )30 )اإلطار  القصري  املدى  عىل  وعرضها  األسامك  عىل  الطلب 

عليها  الحصول  تم  التي  األجل  املتوسطة  والتوقعات 
باألسامك  الخاص  والزراعة  األغذية  منظمة  منوذج  باستخدام 

-186 الصفحات  2012د،  والزراعة،  األغذية  منظمة  )أنظر 
السياسة  محدد  دينامييك  جزيئ  توازن  منوذج  وهو   ،)193

املحتمل  املسار  بشأن  املعارف  الكتساب   2010 عام  يف  أعّد 
ويرتبط  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  لتنمية 

من     Aglink-Cosimo بنموذج  باألسامك  الخاص  النموذج 
لتوليد  األخري  هذا  ويستخدم  فيه.  ا  مدرجاً يكون  أن  دون 

تضعها  توقعات  وهي  سنوات  عرش  لفرتة  الزراعية  التوقعات 
ومنظمة  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

الزراعية  التوقعات  يف  وتنرش  عام  كل  يف  والزراعة  األغذية 
االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بني  املشرتكة 

يف  والتنمية  التعاون  )منظمة  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
الخاص  النموذج  ويستخدم   .)2018 االقتصادي،  امليدان 
أو  املنتقاة  واألسعار  الكيل  االقتصاد  افرتاضات  باألسامك 

وتم  الزراعية.  التوقعات  إلعداد  املستخدمة  نفسها  املولّدة 
حتى  هنا  املعروضة  باألسامك  املرتبطة  التوقعات  أفق  توسيع 

.2030 عام 

وتصّور التوقعات الخاصة مبصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
آفاق هذا القطاع عىل صعيد اإلنتاج املحتمل وأوجه استخدامه 
)االستهلك البرشي ومساحيق السمك وزيت السمك( واألسعار، 

واملسائل الرئيسة التي قد تؤثر عىل العرض والطلب يف املستقبل. 
وال متثل نتائج النموذج توقعات، وإمنا سيناريوهات معقولة 

توفر نظرة ثاقبة حول كيفية تطور القطاع يف ضوء مجموعة من 
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املستقبلية؛  الكيل  االقتصاد  بيئة  بشأن:  املحددة  االفرتاضات 
ظاهرة  ووترية  الجمركية؛  والتعريفات  الدولية  التجارة  وقواعد 

القاسية  املناخ  تغري  آثار  من  غريها  وغياب  وآثارها؛  النينيو 
باألسامك؛  مرتبطة  ألمراض  الطبيعي  غري  التفيش  وغياب 

املفروضة عىل  القيود  ذلك  مبا يف  األسامك  إدارة مصايد  وتدابري 

الصدمات  وغياب  ؛  أجلاً األطول  اإلنتاجية  واتجاهات  املصيد؛ 
ا خطة  أيضاً جزئياًا  االعتبار  يف  النموذج  هذا  ويأخذ  السوق.  يف 

أن  املتوقع  من  التي   )31 )اإلطار  الثالثة عرشة  الخمسية  الصني 
الصني  يف  الطبيعية  األسامك  مصايد  إنتاج  كبرية  بدرجة  تقلص 

البلد. يف  املائية  األحياء  تربية  قطاع  إنتاج  منو  ومعدل 

وضعت منظمة األغذية والزراعة منوذج توقعات قصري األجل 
لتقييم ورصد الفجوات احملتملة يف الطلب على األسماك 

وعرضها على مدى مخس سنوات، بهدف تيسري عملية اختاذ 
القرارات املستندة إىل األدلة على املستويات الوطنية واإلقليمية 

والعاملية )Cai وLeung،ٴ2017(. ويتضمن النموذج:
عنصر جانب الطلب الذي يقّدر منو الطلب على األسماك؛ �
عنصر جانب العرض الذي يقّدر االجتاه يف منو قطاع تربية  �

املائية؛ األحياء 
جمموعة من املؤشرات اليت تقيس الفجوات بني الطلب  �

والعرض.

بالسيناريوهات  للتنبؤ  املستخدمة  املعقدة  النماذج  وخبالف 
وأسعارها  واستهالكها  وجتارتها  األسماك  إلنتاج  احملتملة 

النص  الطويل، كما هو مذكور يف  أو  املتوسط  املديني  على 
"األسماك حىت  القسم ويف مطبوعات مثل  األساسي يف هذا 

السنوية  والتوقعات   )2013 الدويل،  )البنك   "2030 عام 
االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  بني  املشرتكة 

يف  والتنمية  التعاون  )منظمة  والزراعة  األغذية  ومنظمة 
القصري  التوقعات  منوذج  يقدر   ،)2018 االقتصادي،  امليدان 

على  الطلب  يف  احملتمل  التغري  والزراعة  األغذية  ملنظمة  األجل 
السكاين  والنمو  املتوقع  الدخل  أساس  ما على  بلد  يف  األسماك 

مع افرتاض عدم حدوث أي تغيريات يف أسعار األسماك يف 
املرجعية خالل فرتة  األسماك  إمدادات  توقع  ويتم  البالد. 

األحياء  تربية  إنتاج  أن  افرتاض  نفسها على  اخلمس سنوات 
األخرية يف  السنوات اخلمس  اجتاه  يتبع  البالد سوف  املائية يف 
مث  مستقًرا.  الطبيعية  املصايد  إنتاج  فيه  يظل  الذي  الوقت 

املرجعي  العرض  مع  األسماك  على  احملتمل  الطلب  مقارنة  تتم 
على  الطلب  عن  الناجتة  الفجوة  قياس  وميكن  لألسماك 

مقارنًة  احملتمل  الفائض  أو  الطلب  نقص  األسماك عن طريق 
تغطيته  ميكن  الذي  للطلب  احملتملة  والزيادة  احملتمل؛  بالعرض 

املائية  األحياء  تربية  إنتاج  منو  معدل  أو  احملتملة؛  العرض  بزيادة 
والطلب. العرض  على صعيد  الفجوة  لسد  الالزم 

فرتة  إىل  بالنسبة  أنه  إىل  املثال،  النتائج على سبيل  وتشري 
الثاين  العقد  وأوائل  األول  العقد  منتصف  بني  اخلمس  السنوات 

استناًدا  املائية  األحياء  تربية  منو  سيكون  الثانية،  األلفية  من 
املائة فقط من  40 يف  إىل االجتاه األخري قادًرا على تغطية 
منو  النامجة عن  األسماك  الطلب على  يف  العاملية  الزيادة 

األسماك  على  الطلب  بني  بفجوة  يتسبب  ما  والسكان،  الدخل 
الثاين من  العقد  أوائل  28 مليون طن يف  وعرضها قدرها 

قطاع  ينمو  أن  سيتعني  التوقعات،  هلذه  ووفًقا  الثانية.  األلفية 
أجل  من  املائة سنوًيا  يف   9.9 بنسبة  العاملي  املائية  األحياء  تربية 

العامل. يف  وعرضها  األسماك  الطلب على  بني  الفجوة  سد 
على  بالطلب  املتعلقة  التوقعات  معظم  عكس  وعلى 

اإلقليمية  النتائج  على  أساًسا  تركز  اليت  وعرضها  األسماك 
وضعته  الذي  األجل  القصري  التوقعات  منوذج  فإن  والعاملية، 
الطلب  يف  احملتملة  الفجوات  يقدر  والزراعة  األغذية  منظمة 

أو  40 منطقة  إقليم وحوايل  أو  بلد   200 والعرض لنحو 
بالتفصيل  النتائج  وتُعرض  كّله.  والعامل  قطرية  جمموعة 

البحرية،  )األصناف  األساسية  لألنواع  يف مخس جمموعات 
العذبة  )املياه  اجملال  الثنائية  واألصناف  العذبة  املياه  وأصناف 

الرخويات(  من  وغريها  األرجل  ورأسيات  والقشريات  واملاحلة( 
األرجل  ]رأسيات  )الرخويات  أربع جمموعات جمّمعة  ويف 
 + ]القشريات  الصدفية  األسماك  األخرى[،  الرخويات   +
واألصناف  العذبة  املياه  ]أصناف  والزعنفيات  الرخويات[ 
]األسماك  واألسماك  البحرية[  األسماك   + اجملال  الثنائية 

الصدفية[(. الزعنفية+ 
امللحق  يف  )املتوافرة  املفصلة  النتائج  استخدام  وميكن 
بها يف عملية  وLeung،ٴ2017( لالسرتشاد   Cai بإصدار 

أو  الوطين  املستوى  األعمال على  إدارة  أو  السياسات  وضع 
يف  النتائج  هذه  استخدمت  املثال،  سبيل  وعلى  الصناعي. 

املائية  األحياء  تربية  منو  إمكانات  بشأن  سياسايت  موجز  إعداد 
ولتسهيل  وCai،ٴ2017(   Rachmiو  Allen )انظر  نيجرييا  يف 

األبيض  البحر  يف  البحرية  الزعنفية  األسماك  قطاع  استعراض 
)Represas وMoretti،ٴ2017(. املتوسط 

اإلطار 30
 توقعات الطلب على األسماك وعرضها على املدى القصري

لتقييم النمو احملتمل لقطاع تربية األحياء املائية
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التوقعات األساسية
اإلنتاج

التكنولوجية،  والتحسينات  الطلب  ارتفاع  افرتاض  إىل  ا  استناداً

يف  األسامك  إنتاج  إجاميل  اتساع  يستمر  أن  املتوقع  من 

تربية  إىل  باإلضافة  الطبيعية  األسامك  مصايد  )من  العامل 

الفرتة  خلل  املائية(  النباتات  وباستثناء  املائية،  األحياء 

 2030 عام  يف  طن  مليون   201 إىل  ليصل  بالتوقعات  املشمولة 

عام  خلل  املائة  يف   18 بنسبة  ا  منواً ميثل  ما   ،)48 )الشكل 

منو  مبعدل  أي   ،)22 )الجدول  30 مليون طن  بحجم  أو   2016

يف  املسجلة  النسبة  من  أدىن  املائة(  1.0 يف  )نسبته  سنوي 

املائة(. )2.3 يف   2016-2003 الفرتة 

الطبيعية  املصايد  إنتاج  يبلغ  أن  املتوقع  من   ،2030 عام  ويف 

املائة(  يف   1 )بنسبة  بقليل  أعىل  وهو  طن،  مليون   91 حوايل 

املؤثرة  العوامل  وتشمل   .2016 عام  يف  املسجل  الحجم  من 

يف  املائة  يف   17 بنسبة  ا  انخفاضاً املحدود  النمو  هذا  يف 
سياسات  تنفيذ  بسبب  الصني  يف  الطبيعية  األسامك  مصايد 

املصيد  كميات  زيادة  طريق  عن  عنها  التعويض  يتم  جديدة، 
األنواع  بعض  أرصدة  تتعاىف  حيث  الصيد  مناطق  بعض  يف 

البلدان  بعض  مياه  يف  املصيد  وزيادة  اإلدارة؛  تحسن  بفضل 
حيث  بالكامل  مستغلة  غري  موارد  فيها  توجد  التي  القليلة 

مصايد  إدارة  تدابري  تكون  حيث  أو  جديدة  صيد  فرص  توجد 
يف  مبا  املصايد  إنتاج  استخدام  وتعزيز  ا؛  تقييداً أقل  األسامك 

السفن  ظهر  عىل  من  يلقى  الذي  املرتجع  املصيد  تقليص  ذلك 
أسعار  أو  الترشيعات  بها  تتسبب  التي  والخسائر  واملخلفات 
وغري  الغذائية  املنتجات  من  )لكل  السوق  يف  مرتفعة  أسامك 
النموذج  يف  إليها  )املشار  األعوام  بعض  يف  ولكن،  الغذائية(. 

االفرتاضات(،  بني  من  باعتبارهام   2026 و   2021 بعامي 
أمريكا  يف  املصيد  من  النينيو  ظاهرة  تقلل  أن  املتوقع  من 

إىل  يؤدي  ما  األنشوفة،  إىل  بالنسبة  سيام  وال  الجنوبية 

االقتصادية  للتنمية  عشرة  الثالثة  اخلمسية  اخلطة  حتدد 
 )2020-2016( الشعبية  الصني  جلمهورية  واالجتماعية 

والتدابري  واملهام  األهداف  وحتدد  االسرتاتيجية  البلد  مقاصد 
اخلطة  وتتضمن  واالجتماعية.  االقتصادية  لتنميتها  الرئيسة 

وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  لتحويل  وسياسات  أهداًفا 
الراهنة  التحديات  تعاجل  فهي  وحتديثه.  املائية  األحياء 

املائية  األحياء  إنتاج  وتوزع  الزراعة،  مساحات  ندرة  مثل 
متدهورة  موارد  وقاعدة  صغري،  نطاق  على  املنتجني  بني 
الطبيعية.  األسماك  مصايد  قطاع  يف  الفائضة  والطاقة   ،

فهي  اإلنتاج؛  زيادة  على  السابق  الرتكيز  عن  اخلطة  وتبتعد 
السوق،  حنو  وتوجًها  استدامة  أكثر  القطاع  جعل  إىل  تهدف 

هيكل  وحتسني  املنتجات  جودة  حتسني  على  الرتكيز  مع 
التجهيز. قطاع  ذلك  يف  مبا  األقصى،  احلد  إىل  الصناعة 

سياسة  فتهدف  املائية،  األحياء  تربية  إىل  بالنسبة  أما 
تكاماًل  أفضل  وصحي  مستدام  إنتاج  حتقيق  إىل  احلكومة 
ابتكارات  اعتماد  األساسية  العناصر  وتشمل  البيئة.  مع 

اإلنتاج  تكثيف  لتسهيل  إيكولوجًيا  سليمة  تكنولوجية 
تربية  إىل  املوسعة  املائية  األحياء  تربية  من  والتحول  املستدام؛ 

يف  بالكفاءة  املتسم  اإلنتاج  من  واملزيد  املكثفة؛  املائية  األحياء 

الطبيعية،  األسماك  ملصايد  بالنسبة  أما  الطاقة.  استخدام 
وتفريغ  الصيد  على  القدرة  تقييد  إىل  السياسة  فتهدف 

وختفيض  اإلنتاج  على  والرقابة  الرتخيص  خالل  من  املصيد 
األخرى  األهداف  وتشمل  الصيد.  وسفن  الصيادين  عدد 

منتظم  وختفيض  التحتية؛  والبنية  والسفن  املعدات  حتديث 
40 يف املائة  بنسبة  ختفيض  )مثل  الديزل  وقود  دعم  إلعانات 
القانوين  غري  الصيد  على  والقضاء  و2019(؛   2014 عامي  بني 

املياه  يف  الصيد  أسطول  وتطوير  تنظيم؛  ودون  إبالغ  دون 
طريق  عن  احمللية  السمكية  األرصدة  واستعادة  العميقة؛ 
املوسمي. واإلغالق  االصطناعية  والُشعب  التخزين  إعادة 
هيكلية  بإصالحات  التدابري  هذه  تقرتن  أن  وينبغي 

وتربية  األسماك  مصايد  بقطاع  خاصة  وسياسات  إضافية 
اخلطة  تنفيذ  مت  وإذا  التالية.  السنوات  يف  املائية  األحياء 

فمن  األهداف،  حتقيق  ومت  بالكامل  اإلضافية  واإلصالحات 
األحياء  تربية  قطاع  إنتاج  منو  معدل  يتباطأ  أن  املتوقع 
الطبيعية  املصايد  إنتاج  ينخفض  وأن  الصني  يف  املائية 

كبرًيا. اخنفاًضا 

املصدر: منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، 2017

اإلطار 31
 خطة الصني اخلمسية الثالثة عشرة: األثر احملتمل على 

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية
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بحوايل  العامل  يف  الطبيعية  املصايد  إنتاج  يف  إجاميل  انخفاض 

العامني. هذين  يف  املائة  يف   2

تربية  من  اإلنتاج  يف  الرئييس  النمو  يأيت  أن  املتوقع  ومن 

طن  مليني   109 إىل  تصل  أن  املتوقع  من  التي  املائية  األحياء 

2016. ومع  عام  املائة يف  37 يف  بنسبة  2030، مع منو  عام  يف 

لرتبية  السنوي  النمو  معدل  يرتاجع  أن  املرتقب  من  ذلك، 

 -  2003 الفرتة  يف  املائة  يف   5.7 نسبة  من  املائية  األحياء 

)الشكل   2030-2017 الفرتة  يف  املائة  يف   2.1 نسبة  إىل   2016

إنتاج  منو  انخفاض  إىل  ذلك  يف  الرئييس  السبب  ويعود   ،)49

عن  جزئياًا  عنه  والتعويض  الصني  يف  املائية  األحياء  تربية 

من  الرغم  وعىل  األخرى.  البلدان  يف  اإلنتاج  زيادة  طريق 

املائية  األحياء  تربية  قطاع  سيظل  النمو،  معدل  انخفاض 

ا.  منواً الحيوانية  الغذائية  املنتجات  قطاعات  أرسع  من  ا  واحداً

اإلنتاج  يف  املستزرعة  األنواع  حصة  تتجاوز  أن  املتوقع  ومن 

التي  الغذائية(  وغري  الغذائية  )لألغراض  للمصايد  العاملي 

الربية  األنواع  نسبة   ،2016 عام  يف  املائة  يف   47 نسبتها  بلغت 

54 يف  نسبة  إىل  تنمو وتصل  وأن   2020 عام  ألول مرة يف 

.)50 )الشكل   2030 عام  يف  املائة 

تربية  إنتاج  يف  الزيادة  من  املائة  يف   87 من  أكرث  وسينجم 
فستستمر  اآلسيوية.  البلدان  عن   2030 عام  يف  املائية  األحياء 

املائية  األحياء  لرتبية  العاملي  اإلنتاج  عىل  السيطرة  يف  آسيا 
عام  يف  املائة  يف   89 نسبة  اإلنتاج  هذا  من  حصتها  وستبلغ 

حصتها  أن  غري  العامل  يف  الرائد  املنتج  الصني  وستبقى   .2030
 2016 عام  يف  املائة  يف   62 من  ستنخفض  اإلنتاج  إجاميل  من 

إنتاج  يواصل  أن  املتوقع  2030. ومن  عام  املائة يف  59 يف  إىل 
يف  تباين  مع  القارات،  جميع  يف  توسعه  املائية  األحياء  تربية 
املتوقع  ومن  واملناطق.  البلدان  بني  واملنتجات  األنواع  نطاق 

اللتينية  أمريكا  يف  الخصوص  وجه  عىل  كبرية  زيادات  حدوث 
يف   61 بنسبة  )زيادة  أفريقيا  ويف  املائة(  يف   49 بنسبة  )زيادة 
التدابري  أساس  عىل  جزئياًا  التوسع  يتوقع  أفريقيا،  ويف  املائة(. 

ا  وأيضاً األخرية،  السنوات  يف  االستزراع  قدرة  لزيادة  املتخذة 
االقتصادي  النمو  عن  الناجم  املحيل  الطلب  تزايد  نتيجة 

ومن  املائية.  األحياء  تربية  تشجع  التي  املحلية  والسياسات 
وسمك  الكارب  مثل  العذبة،  املياه  أنواع  متثل  أن  املتوقع 
حوايل  والبلطي،   )Pangasius spp . ذلك  يف  )مبا  السلور 

املائية  األحياء  لرتبية  العاملي  اإلنتاج  إجاميل  من  املائة  62 يف 
ومن   .2016 عام  املائة يف  يف   58 بنسبة  مقارنة   ،2030 عام  يف 

الشكل 48 
إنتاج مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية يف العامل، للفرتة 2030-1990 
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اجلدول 22
إنتاج األسماك املتوقع، 2030 )مبكافئ الوزن احلّي(

اإلقليم/البلد 
تربية األحياء املائيةمصايد األسماك وتربية األحياء املائية

اإلنتاج
)ألف طن(

النمو من 
2016 إىل 

 2030
)%(

اإلنتاج
)ألف طن(

النمو من 
2016 إىل 

 2030 
)%(  2016203020162030

16535.8 97 546 71 66618.8 144 776 121 آسيا

57231.1 64 244 49 13418.4 79 808 66 الصني

21244.1 8 700 5 40724.6 13 762 10 اهلند

25366.7 8 950 4 15831.9 15 492 11 إندونيسيا

74510.1  677  11.5–427 3 872 3 اليابان

08536.3 1 796  22914.4 3 821 2 الفلبني

63224.4  508  3.3–831 1 894 1 مجهورية كوريا

30535.6 1 963  75710.6 2 493 2 تايلند

08540.3 5 625 3 08726.1 8 410 6 فييت نام

19561.2 3 982 1 55620.4 13 260 11 أفريقيا

30268.0 2 371 1 65755.7 2 706 1 مصر

233.3  1  71218.2 1 448 1 املغرب

41836.2  307  23118.2 1 041 1 نيجرييا

61.9  5  4.5–590  618  جنوب أفريقيا

95334.2 3 945 2 9547.9 17 644 16 أوروبا

66428.8 1 292 1 0258.7 7 463 6 االحتاد األورويب

71929.6 1 326 1 90916.3 3 360 3 النرويج

29167.9  173  2446.3 5 932 4 االحتاد الروسي

74415.4  645  3.5–470 6 703 6 أمريكا الشمالية

24924.2  201  0993.5 1 063 1 كندا

49511.4  444  3710.1 5 364 5 الواليات املتحدة األمريكية

 أمريكا الالتينية 
03349.2 4 703 2 03524.2 16 911 12 ومنطقة البحر الكارييب

43.4  4  85312.4  759  األرجنتني

09789.0 1 581  88546.6 1 286 1 الربازيل

30926.4 1 035 1 66544.6 3 535 2 شيلي

31642.6  221  99315.1 1 732 1 املكسيك

221120.9  100  45014.2 4 897 3 بريو

29942.1  210  97320.3 1 640 1 أوسيانيا

15155.7  97  2897.3  269  أسرتاليا

14331.0  109  5605.3  532  نيوزيلندا

39136.7 109 031 80 95517.6 200 941 170 العامل

76228.1 5 498 4 7202.4 28 050 28 البلدان املتقدمة

63037.2 103 532 75 23520.5 172 885 142 البلدان النامية 

48746.3 5 749 3 43411.2 14 978 12 البلدان األقل منًوا
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الشكل 49 
معدل النمو السنوي لرتبية األحياء املائية يف العامل، 2030-1980 

الشكل 50 
إنتاج املصايد الطبيعية وتربية األحياء املائية يف العامل، 2030-1990
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القيمة  ذات  األنواع  إنتاج  النمو  يف  يستمر  أن  ا  أيضاً املتوقع 
والرتوت. والسلمون  األربيان  مثل  األعىل 

املصايد  محصول  من  املائة  يف   16 حوايل  استخدام  وسيتم 
املتوقع  ومن   .2030 عام  يف  السمك  مسحوق  إلنتاج  الطبيعية 

املنتج  بوزن  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  إنتاج  يصل  أن 
التوايل. ويف عام  5.3 مليون طن و1.0 مليون طن عىل  إىل 
أعىل  السمك  إنتاج مسحوق  يكون  أن  املفرتض  من   ،2030

2016، غري أن حوايل  املائة مام كان عليه يف عام  19 يف  بنسبة 
استخدام  تحسني  عن  سينجم  الزيادة  من هذه  املائة  يف   54
عملية  عن  الناتجة  وشذاباتها  وقصاصاتها  األسامك  مخلفات 

عن  الناتج  السمك  مسحوق  ميثل  وسوف  األسامك.  تجهيز 
العاملي  اإلنتاج  من  املائة  يف   34 الثانوية  السمكية  املنتجات 

املائة يف  30 يف  بنسبة  مقارنة   ،2030 عام  السمك يف  ملسحوق 
االعتبار  51(. وال يأخذ منوذج األسامك يف  )الشكل   2016 عام 

مسحوق  تركيبة  عىل  الثانوية  السمكية  املنتجات  استخدام  آثار 
التأثريات  وتشمل  ونوعيته.  السمك  زيت  أو  و/  السمك 

الرماد  نسبة  وزيادة  الربوتينات  مستوى  انخفاض  املحتملة 
والربولني  الغليسني  )مثل  الصغرية  األمينية  واألحامض  )املعادن( 

الكاملة.  األسامك  مبنتجات  مقارنة  الربولني(  وهيدروكيس 
استخدام  زيادة  دون  يحول  أن  الرتكيبة  الختلف  وميكن 

املستخدمة يف  األعلف  السمك يف  زيت  أو  و/  السمك  مسحوق 
املاشية. وتربية  املائية  األحياء  تربية 

األسعار
بارتفاع  يتسم  ا  عقداً القطاع  هذا  يدخل  أن  املتوقع  من 

تدفع  التي  العوامل  وتشمل  اإلسمية.  بالقيمة  األسعار 

اللحوم  وأسعار  السكاين  والنمو  الدخل  منو  االتجاه  هذا 

إنتاج  يف  الطفيف  املحتمل  واالنخفاض  الطلب؛  جانب  من 

بالسياسات  املتعلقة  التدابري  نتيجة  الطبيعية  املصايد 

األحياء  تربية  إنتاج  منو  يف  والتباطؤ  الصني،  اعتمدتها  التي 

الهامة  املدخلت  بعض  إىل  بالنسبة  التكاليف  وضغط  املائية 

العرض.  جانب  من  الخام(  والنفط  والطاقة  العلف  )مثل 

وتربية  املصايد  إنتاج  يف  التباطؤ  فإن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

مع  البلد،  يف  األسعار  ارتفاع  سيحفز  الصني  يف  املائية  األحياء 

وستكون  العاملية.  األسعار  عىل  آثار  من  ذلك  عىل  يرتتب  ما 

املائة  يف   19( املستزرعة  األسامك  أسعار  متوسط  يف  الزيادة 

يف  الزيادة  من  أكرب  بالتوقعات(  املشمولة  الفرتة  مدى  عىل 

األسامك  )باستثناء  طبيعياًا  املصطادة  األسامك  أسعار  متوسط 

وستحفز  املائة(.  يف   17 )ونسبتها  الغذايئ(  غري  للستخدام 

األسامك  عىل  الطلب  بارتفاع  املقرتنة  املرتفعة،  األسعار  هذه 

متوسط  يف  املائة  يف   25 بنسبة  زيادة  البرشي،  للستهلك 

مقارنة   2030 عام  بحلول  دولياًا  املتداولة  األسامك  أسعار 

تواصل  أن  املتوقع  من  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .2016 بعام 

التصاعدي  اتجاهها  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  أسعار 

نسبة  منوها  معدل  فيبلغ  بالتوقعات،  املشمولة  الفرتة  خلل 
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الشكل 51 
اإلنتاج العاملي ملسحوق السمك، 2030-1996 
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اإلسمية  بالقيمة  التوايل  عىل  املائة  يف   16 و  املائة  يف   20
يكون  وقد  القوي.  العاملي  للطلب  نتيجة   2030 عام  بحلول 

تربية  يف  األنواع  تشكيل  عىل  تأثري  العلف  أسعار  الرتفاع 
أنواع  تتطلب  التي  األنواع  نحو  التحول  مع  املائية،  األحياء 
إىل  تحتاج  ال  أو  العلف  من  أقل  كميات  و/أو  أرخص  علف 

بتاتاًا. العلف 

وبعد  الحقيقية،  بالقيمة  األسعار  ارتفاع  إىل  بالنسبة  أما 
تنخفض  أن  املفرتض  فمن  التضخم،  إىل  ا  استناداً تعديلها 

املشمولة  الفرتة  خلل  طفيف  بشكل  األسعار  جميع 
فرادى  صعيد  وعىل  مرتفعة.  ستظل  ولكنها  بالتوقعات 
ا  وضوحاً أكرث  األسعار  تقلب  يكون  قد  السمكية،  السلع 

أن  املتوقع  من  أنه  ومبا  والطلب.  العرض  لتقلبات  نتيجة 
إمدادات  من  أكرب  حصة  املائية  األحياء  تربية  قطاع  يوفر 

تأثري  املائية  األحياء  لرتبية  يكون  فقد  العاملية،  األسامك 
)اإلنتاج  ككل  القطاع  يف  األسعار  تحديد  عىل  أقوى 

سواء(. حد  عىل  والتجارة 

االستهالك

إنتاج األسامك للستهلك  املتوقع أن توّجه حصة متنامية من  من 
البرشي )حوايل 90 يف املائة(. وستكون القوة الدافعة وراء هذه 

املرتبطني  الحرضي  والتوّسع  الدخل  ارتفاع  الزيادة مزيجا من 
أن  املتوقع  التوزيع. ومن  السميك وتحسن قنوات  اإلنتاج  بتوسع 

يبلغ االستهلك العاملي لألسامك  نسبة 20 يف املائة يف عام 2030 
)أو 30 مليون طن مبكافئ الوزن الحي( وهي نسبة أعىل من 

النسبة املسجلة يف عام 2016. ومع ذلك، من املتوقع أن يكون 
بالتوقعات  املشمولة  الفرتة  أبطأ يف  السنوي  النمو  متوسط معدل 

)زيادة بنسبة 1.2 يف املائة( مام كان عليه يف الفرتة 2003-
2016 )زيادة بنسبة 3 يف املائة(، ويعزى السبب األسايس لذلك 
التوسع  إىل انخفاض منو اإلنتاج وارتفاع أسعار األسامك وتباطؤ 

السكاين. وسيتم استهلك حوايل 71 يف املائة من األسامك املتاحة 
البلدان اآلسيوية، يف  للستهلك البرشي )184 مليون طن( يف 

اللتينية.  وأمريكا  أوسيانيا  األقّل يف  الكميات  استهلك  حني سيتم 
ومن املتوقع أن يزداد إجاميل استهلك األسامك الغذائية يف 
 2030 عام  بحلول  اإلقليمية  اإلقليمية ودون  املناطق  جميع 

اللتينية  2016، مع توقع حدوث منو كبري يف أمريكا  مقارنة بعام 
)زيادة بنسبة 33 يف املائة( وأفريقيا )زيادة بنسبة 37 يف املائة( 
وأوسيانيا )زيادة بنسبة 28 يف املائة( وآسيا )زيادة بنسبة 20 يف 

املائة(.

العاملي  االستهلك  من  الفرد  نصيب  يصل  أن  املتوقع  ومن 
كلغ   20.3 كان  أن  بعد   ،2030 عام  كلغ يف   21.5 إىل  لألسامك 

السنوي  النمو  معدل  سينخفض  ذلك،  ومع   .2016 عام  يف 
يف  املائة  يف   1.7 من  األسامك  استهلك  من  الفرد  لنصيب 

 .2030-2017 الفرتة  املائة يف  0.4 يف  2003-2016 إىل  الفرتة 
جميع  يف  األسامك  استهلك  من  الفرد  نصيب  وسيزداد 

أما  املائة(.  يف   2 بنسبة  )تراجع  أفريقيا  باستثناء  املناطق 
يف  تكون  أن  املتوقع  فمن  ا  ارتفاعاً األكرث  النمو  معدالت 

وأوسيانيا  وآسيا  املائة(  يف   18 بنسبة  )زيادة  اللتينية  أمريكا 
هذه  من  الرغم  وعىل  منهام(.  لكل  املائة  يف   8 بنسبة  )زيادة 

األنواع  لكميات  العامة  االتجاهات  فإن  اإلقليمية،  االتجاهات 
وداخلها.  البلدان  بني  تتباين  سوف  وتنوعها  املستهلكة 

حصة  زيادة  يف  املستزرعة  األنواع  تساهم  أن  املتوقع  ومن 
يف   60 ستبلغ  إذ  الغذائية  األسامك  من  العاملي  االستهلك 

عام  يف  الغذائية  األسامك  العاملي  االستهلك  إجاميل  من  املائة 
.)52 )الشكل   2030

الفرد  نصيب  يرتاجع  أن  املتوقع  فمن  أفريقيا،  يف  أما 
حتى  سنوياًا  املائة  يف   0.2 بنسبة  األسامك  استهلك  من 

إىل   2016 عام  يف  كلغ   9.8 من  فينخفض   ،2030 عام 
مبعدالت  السكاين  النمو  نتيجة   2030 عام  يف  9.6 كيلوغرام 

أكرب  االنخفاض  وسيكون  اإلمدادات.  من  املعروض  تفوق 
كلغ   8.3 إىل   8.6 )من  الكربى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  يف 

املحيل  اإلنتاج  زيادة  تكون  ولن  نفسها(.  الفرتة  خلل 
 )2030 -2016 الفرتة  خلل  املائة  20 يف  بنسبة  )زيادة 
كافية  السمكية  األغذية  واردات  عىل  االعتامد  وزيادة 

املتوقع  الرتاجع  ويثري  املنطقة.  يف  املتزايد  الطلب  لتلبية 
مخاوف  أفريقيا  يف  األسامك  استهلك  من  الفرد  نصيب  يف 
نقص  انتشار  معدل  ارتفاع  بسبب  الغذايئ  باألمن  تتعلق 
وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  املنطقة  يف  التغذية 
الربوتينات  استهلك  إجاميل  يف  األسامك  وبأهمية   )2017

القسم  )انظر  األفريقية  البلدان  من  العديد  يف  الحيوانية 
الرتاجع  هذا  يؤدي  وقد   .)1 الجزء  يف  باالستهلك  الخاص 
عىل  املعتمدة  البلدان  من  املزيد  قدرة  إضعاف  إىل  ا  أيضاً

 1 -2 ( بالتغذية  املتصلة  املقاصد  تحقيق  عىل  األسامك 
املستدامة  التنمية  أهداف  من   2 بالهدف  املرتبطة   )2 -2 و

والتغذية  الغذايئ  األمن  وتوفري  الجوع  عىل  )القضاء 
املستدامة(. الزراعة  وتعزيز  املحّسنة 

التجارة
بدرجة  السمكية  واملنتجات  األسامك  تداول  سيستمر 

املائة  يف   31 حوايل  تصدير  يتم  أن  املتوقع  فمن  عالية. 
إذا  املائة  )38 يف   2030 عام  السميك يف  اإلنتاج  إجاميل  من 
بشكل  االعتبار(  يف  األورويب  االتحاد  داخل  التجارة  أُخذت 
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الشكل 52 
اتساع دور قطاع تربية األحياء املائية  

صالحة  غري  ألغراض  أو  البرشي  للستهلك  مختلفة  منتجات 

التجهيز.  مراحل  من  مختلفة  مراحل  يف  تداولها  يتم  لألكل 

التجارة  تنمو  أن  املتوقع  من  بالكميات،  يتعلق  ما  يف  أما 

 24 بنسبة  البرشي  للستهلك  املخصصة  لألسامك  العاملية 

أكرث  إىل  تصل  وأن  بالتوقعات  املشمولة  الفرتة  يف  املائة  يف 

 2030 عام  يف  الحّي  الوزن  مبكافئ  48 مليون طن  من 

داخل  التجارة  أُخذت  إذا  طن  مليون   60.6(  )23 )الجدول 

ينخفض  أن  املتوقع  من  ولكن،  االعتبار(.  يف  األورويب  االتحاد 

يف  املائة  يف   2.7 من  للصادرات  السنوي  النمو  معدل  متوسط 

 ،2030-2017 الفرتة  املائة يف  1.5 يف  2003-2016 إىل  الفرتة 

اإلنتاج  منو  وتباطؤ  األسعار  ارتفاع  إىل  جزئياًا  ذلك  ويعزى 

املصدرة  البلدان  بعض  يف  املحيل  الطلب  وزيادة  السميك 

يف  الرئيسية  الدولة  الصني  وستبقى  الصني.  مثل  الرئيسية 

البرشي  للستهلك  املخصصة  لألسامك  املصدرة  الدول  قامئة 

إجاميل  من  حصتها  وتبلغ  والرنويج(،  نام  فييت  )تليها 

املائة.  يف   20 البرشي  للستهلك  املخصصة  األسامك  صادرات 

صادرات  يف  النمو  من  األكرب  الحجم  يكون  أن  املتوقع  ومن 

هذه  وستشكل  اآلسيوية.  البلدان  عن  ا  ناتجاً األسامك 

بحلول  اإلضافية  الصادرات  من  املائة  يف   51 حوايل  املنطقة 

األسامك  تجارة  إجاميل  من  آسيا  حصة  وستبقى   .2030 عام 

 .2030 عام  يف  املائة  يف   50 عند  البرشي  للستهلك  املخصصة 

عىل  اعتامدها  املتقدمة  االقتصادات  تواصل  أن  املتوقع  ومن 

2016

2016

2030

2030

%47%53%54%46

%52%48%60%40

مصايد األسماك الطبيعية

إنتاج مصايد األسماك الطبيعية 
وتربية األحياء املائية يف العامل

االستهالك الفعلي لألسماك يف العامل

تربية األحياء املائية

مصايد األسماك الطبيعية لإلستهالك البشري
تربية األحياء املائية لإلستهالك البشري

 »
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اجلدول 23
جتارة األسماك املتوقعة، 2030 )مبكافئ الوزن احلّي(

اإلقليم/البلد
الصادرات 
)ألف طن(

 النمو من 2016
 إىل 2030

)%(

الواردات 
)ألف طن(

 النمو من 2016
 إىل 2030

)%( 2016203020162030

60610.2 17 974 15 06224.4 24 349 19 آسيا

1.7–804 3 869 3 40722.9 9 652 7 الصني

20.1–35  44  72761.2 1 072 1 اهلند

468209.7  151  01757.6 2 280 1 إندونيسيا

2.2–645 3 729 3 95340.0  681  اليابان

59729.3  461  25.3–241  322  الفلبني

96414.2 1 720 1 37.5–387  620  مجهورية كوريا

91712.6 1 702 1 39224.8 2 916 1 تايلند

43931.9  333  98142.7 3 790 2 فييت نام

11144.2 6 239 4 17.2–304 2 782 2 أفريقيا

10.8–486  545  9.0–50  55  مصر

13071.6  76  6480.6  644  املغرب

03456.4 1 661  156.6  14  نيجرييا

673135.2  286  21326.0  169  جنوب أفريقيا

64922.2 12 354 10 93738.2 11 640 8 أوروبا

20622.4 10 338 8 18384.2 4 270 2 االحتاد األورويب

31.0–212  307  26222.9 3 655 2 النرويج

15566.6 1 693  28935.7 3 423 2 االحتاد الروسي

35924.0 7 933 5 20116.6 3 746 2 أمريكا الشمالية

23.6–502  656  30.0–598  854  كندا

85729.9 6 277 5 60437.6 2 892 1 الواليات املتحدة األمريكية

 أمريكا الالتينية 
59753.1 3 350 2 17129.8 5 985 3 ومنطقة البحر الكارييب

755.1  71  64515.6  558  األرجنتني

96951.9  637  5116.5  43  الربازيل

20056.9  127  13355.9 2 368 1 شيلي

94781.1  523  15.4–168  198  املكسيك

8.7–120  131  7.0–469  504  بريو

77514.2  678  15511.0 1 040 1 أوسيانيا

58725.3  469  13.0–78  89  أسرتاليا

2.0–50  51  4151.6  409  نيوزيلندا

09621.7 48 517 39 09624.0 48 802 38 العامل

50818.3 24 719 20 59032.0 16 570 12 البلدان املتقدمة

58825.5 23 797 18 50620.1 31 232 26 البلدان النامية 

47035.5 1 085 1 21.6–828  057 1 البلدان األقل منًوا
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وسيمثل  املحلية.  احتياجاتها  لتلبية  الواردات  عىل  كبري  نحو 
نسبة  األمريكية  املتحدة  والواليات  واليابان  األورويب  االتحاد 

يف  الغذايئ  للستهلك  األسامك  واردات  إجاميل  من  املائة  يف   43
املسّجلة  بالنسبة  مقارنة  ا  طفيفاً ا  انخفاضاً ميثل  ما   ،2030 عام 

املائة(. 2016 )44 يف  يف عام 

السيناريوهات: تأثيات تدابي السياسة اليت 
اعتمدتها الصني على التوقعات العاملية

القطاع  النمو يف هذا  النتائج املذكورة أعله إىل انخفاض  تشري 
السابقة من تقرير حالة  مقارنة مبا تم توقعه يف اإلصدارات 

العامل، ويعزى ذلك  املائية يف  السمكية وتربية األحياء  املوارد 
الثالثة عرشة  الخمسية  للخطة  املحتملة  اآلثار  إىل  إىل حد كبري 

اإلضافية  الهيكلية  واإلصلحات  الصني  األسامك يف  مصايد  لتنمية 
)انظر اإلطار 31 أعله(. ونظراًا ملكانة الصني البارزة يف مصايد 

للتغيريات عىل صعيد  تكون  املائية، قد  األحياء  األسامك وتربية 
آثار كبرية عىل املستوى  العرض واالستهلك والضغط عىل األسعار 

التي  للسياسات  العميل  التنفيذ  أن  العاملي. ومع ذلك، ومبا 
أكيدة، فإن أهداف  النهائية ال تزال غري  اعتمدتها الصني وآثارها 

هذه السياسات مل تؤخذ يف االعتبار إال يف افرتاضات النموذج، 
التي متت  األساسية  النتائج  بالكامل يف  وعليه، فهي غري موجودة 
ملقارنة  سيناريوهني مخصصني  تم وضع  ولذلك،  أعله.  مناقشتها 

الخطة  غياب  املحتملة يف حال  التوقعات  مع  األساسية  النتائج 
.)24 )الجدول  لها  الكامل  التنفيذ  ويف حالة 

من  بالكامل  تنفيذها  أو  الخطة  غياب  بني  الفرق  ويتجىّل 
10 مليني  بنحو  لألسامك  الصني  إنتاج  إجاميل  فارق يف  خلل 
الخطة  تنفيذ  عىل  القائم  السيناريو  ويف   .2030 عام  يف  طن 

بنسبة  الصني  يف  الطبيعية  املصايد  إنتاج  سينخفض  بالكامل، 
هام  بدور  املائية  األحياء  تربية  قطاع  اضطلع  مع  املائة،  29 يف 

قطاع  اتساع  وسيستمر  السمكية.  باملنتجات  الصني  إمداد  يف 
السيناريوهات  كانت  مهام  البلد  يف  املائية  األحياء  تربية  إنتاج 

إطار  التوايل يف  و1.5 يف املائة سنوياًا عىل  و1.9   2.2 )بنسبة 
األساسية  الخطوط  وتنفيذ  الخطة  غياب  عىل  القامئة  التصورات 

سنوي  منو  مبعدل  ذلك  كان  وإن  بالكامل(،  وتنفيذها  للخطة 
الفرتة  يف  املسجلة  سنوياًا  املائة  يف   5.3 بنسبة  مقارنة  أقل 
الخطة  تنفيذ  عىل  القائم  التصور  إطار  ويف   .2016−2003

للستهلك  املوجهة  األسامك  من  األكرب  الجزء  فإن  بالكامل، 
والسياسات  األسامك  من  الواردات  لزيادة  )نتيجة  البرشي 
التي  األنواع  وإنتاج  املخلفات  من  للحد  الداعمة  الجديدة 

االنخفاض  عن  جزئياًا  يعوض  سوف  السوق(  احتياجات  تلبي 
الخطة. غياب  إطار  املندرج يف  الكيل  اإلنتاج  األكرب يف 

عىل  ضغطاًا  املرتفع  املحيل  الطلب  يشكل  أن  املتوقع  ومن 
األسامك  استهلك  من  الفرد  نصيب  سيرتاوح  ا،  وعموماً األسعار. 

الخطة  تنفيذ  عىل  القائم  )التصور  كلغ   48.0 بني  الصني  يف 
الخطة(.  غياب  عىل  القائم  )التصور  كلغ   50.2 و  بالكامل( 

ستؤدي  بالكامل،  الخطة  تنفيذ  عىل  القائم  التصور  إطار  ويف 
األسامك  توافر  وانخفاض  الصني  يف  املتوقعة  املرتفعة  األسعار 

األسعار عىل  زيادة  إىل  العاملية  األسواق  الصني يف  من  القادمة 
يف  اإلنتاج  زيادة  ا  أيضاً الوضع  هذا  وسيحفز  العاملي.  املستوى 

اإلنتاج يف  انخفاض  عن  جزئياًا  يعّوض  قد  مام  أخرى،  بلدان 
 .)53 )الشكل  املائية  األحياء  تربية  قطاع  يف  سيام  وال  الصني، 

بني  العامل  يف  األسامك  استهلك  من  الفرد  نصيب  وسيرتاوح 
كلغ يف  و21.8  بالكامل  الخطة  تنفيذ  تم  كلغ يف حال   21.1

الخطة. تنفيذ  عدم  حال 

ملخص النتائج األساسية للتوقعات
املمتدة  للفرتة  التالية  الرئيسة  االتجاهات  التحليلت  تظهر 

:2030 عام  حتى 
وتجارتها �� واستهلكها  األسامك  إنتاج  يزداد  أن  املتوقع  من 

الوقت. مرور  مع  سيتباطأ  النمو  معدل  أن  غري  عاملياًا، 
املتوقع �� من  الصني،  يف  األسامك  مصايد  إنتاج  انخفاض  رغم 

ا  ارتفاعاً العامل  يف  الطبيعية  األسامك  مصايد  إنتاج  يرتفع  أن 
متت  ما  إذا  أخرى،  مناطق  يف  اإلنتاج  ارتفاع  نتيجة  ا  طفيفاً

سليم. نحو  عىل  املوارد  إدارة 
تربية �� لقطاع  العاملي  اإلنتاج  توّسع  يؤدي  أن  املتوقع  من 

كانت  مام  أبطأ  بوترية  منوه  من  الرغم  عىل  املائية  األحياء 
والطلب. العرض  بني  القامئة  الفجوة  سّد  إىل  املايض،  يف  عليه 

سترتاجع �� فيام  اإلسمية  بالقيمة  األسعار  جميع  سرتتفع 
ارتفاعها.  من  الرغم  عىل  الحقيقية  قيمتها 

جميع �� يف  الغذائية  األسامك  إمدادات  تزداد  سوف 
نصيب  ينخفض  أن  املتوقع  من  أنه  حني  يف  األقاليم، 

القلق  يثري  ما  أفريقيا  يف  األسامك  استهلك  من  الفرد 
الغذايئ. األمن  بشأن 

واملنتجات �� األسامك  تجارة  تزداد  أن  املتوقع  من 
املايض،  العقد  يف  عليه  كانت  مام  أبطأ  بوترية  السمكية 

التي  األسامك  إنتاج  حصة  تظل  أن  املتوقع  من  ولكن 
مستقرة. تصديرها  يتم 

التي �� الجديدة  أن يكون لإلصلحات والسياسات  املتوقع  ومن 
املائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  املصايد  لقطاع  الصني  وضعتها 

العاملي، مع تغريات يف األسعار  تأثري ملحوظ عىل املستوى 
واالستهلك. واإلنتاج 

 »

 »
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اجلدول 24
إىل تنفيذ خطة الصني اخلمسية الثالثة عشرة سيناريوهات اإلنتاج والتجارة واالستهالك الفعلي استناًدا 

الفئة

نسبة النمو من 2016 إىل 2030ألف طن )مبكافئ الوزن احلي(

سنة 
األساس 

2016

غياب 
اخلطة
2030

خط 
األساس 

2030

تنفيذ 
اخلطة 
بالكامل

2030

غياب 
اخلطة

خط 
األساس

تنفيذ 
اخلطة 
بالكامل

       الصني

39136.531.124.7 57261 20664 24467 49إنتاج قطاع تربية األحياء املائية

28.8–17.1–7.6–500 56212 22414 56416 17إنتاج مصايد األسماك الطبيعية

89124.918.410.6 13473 43079 80883 66إمجايل إنتاج األسماك

3.7–37047.722.9 4077 3029 65211 7صادرات األسماك الغذائية 

1.726.7–18.8–900 8044 1403 8693 3واردات األسماك الغذائية

نصيب الفرد من استهالك األسماك 
41.250.249.248.022.019.616.6)كلغ(

       العامل، باستثناء الصني

51541.145.651.1 81946 43944 78343 30إنتاج قطاع تربية األحياء املائية

2904.75.05.4 00377 77277 34676 73إنتاج مصايد األسماك الطبيعية

80315.417.018.9 821123 210121 128120 104إمجايل إنتاج األسماك

68319.124.230.6 68940 10338 15137 31صادرات األسماك الغذائية 

15427.024.221.1 29243 26544 64845 35واردات األسماك الغذائية 

نصيب الفرد من استهالك األسماك 
15.516.015.815.73.12.21.2)كلغ(

       العامل

90638.336.734.8 391107 646109 027110 80إنتاج قطاع تربية األحياء املائية

1.2–7902.30.7 56589 99691 91092 90إنتاج مصايد األسماك الطبيعية

69419.117.615.7 955197 640200 936203 170إمجايل إنتاج األسماك

05324.724.023.8 09648 40548 80248 38صادرات/ واردات األسماك الغذائية

نصيب الفرد من استهالك األسماك 
20.321.821.521.17.35.94.2)كلغ(

| 194 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018

الشكل 53 
النمّو يف إنتاج األسماك وفًقا لسيناريوهات خمتلفة استناًدا إىل تنفيذ 

خطة الصني اخلمسية الثالثة عشرة من عام 2016 إىل عام 2030   

أوجه الغموض الرئيسة
الصني،  اعتمدتها  التي  الجديدة  السياسات  إىل  باإلضافة 
يف  الواردة  التوقعات  عىل  عديدة  عوامل  تؤثر  أن  ميكن 

تغريات  املقبل  العقد  يشهد  أن  املرجح  فمن  التقرير.  هذا 
وقواعد  الكيل  االقتصاد  وظروف  واملوارد  البيئة  يف  كبرية 
والسلوك  السوق  وخصائص  والتعريفات  الدولية  التجارة 
عىل  وأسواقها  األسامك  إنتاج  يف  يؤثر  قد  مام  االجتامعي، 

وتقلّبه  املناخ  تغري  التأثريات  وتشمل  املتوسط.  املدى 

عىل  والقضاء  البيئة  وتدهور  القصوى  الجوية  واألحوال 

إبلغ  دون  القانوين  غري  والصيد  الجائر  والصيد  املوائل 

الهاربة،  واألسامك  واألمراض  الحوكمة  وضعف  تنظيم  ودون 

بإمكانية  املرتبطة  والقضايا  املحلية؛  غري  األنواع  وغزو 

عىل  والحصول  وتوافرها  املائية  واملوارد  املواقع  إىل  الوصول 

والنمو  األسامك  مصايد  إدارة  تحسني  عن  فضلاً  القروض؛ 

والبحوث.  التكنولوجيا  وتحسني  املائية  األحياء  لرتبية  الفعال 

بسلمة  املتعلقة  للقضايا  يكون  أن  ميكن  ذلك،  إىل  وباإلضافة 

إثبات  إىل  الحاجة  ذلك  يف  مبا  تعقبها،  وإمكانية  األغذية 

القانوين  غري  الصيد  عمليات  عن  ناتجة  غري  املنتجات  أن 

n األسواق.  إىل  الوصول  يخص  ما  يف  تأثري  واملحظور، 
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العامل باقي أحناء العامل الصني

تربية األحياء املائية مصايد األسماك الطبيعية

سبة املئوية 
الن
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حتقيق أهداف التنمية املستدامة
تشدد طبعة عام 2018 من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل على دور القطاع يف 

تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة، وقياس التقدم احملرز حنو بلوغ هذه 
األهداف. وتشري هذه الطبعة إىل املساهمات اخلاصة اليت تقدمها مصايد األسماك الداخلية والصغرية النطاق 

وتسّلط الضوء على أهمية احلوكمة القائمة على احلقوق من أجل حتقيق التنمية املنصفة والشاملة للجميع.

وكما يف الطبعات السابقة، يبدأ التقرير بتحليل شامل لالجتاهات السائدة يف إنتاج مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية، واألرصدة، والتجهيز واالستخدام، والتجارة واالستهالك استناًدا إىل أحدث االحصاءات الرسمية، 
وباستعراض حلالة أساطيل صيد األسماك العاملية والعمل اإلنساين واحلوكمة يف القطاع. وتشمل املواضيع اليت 

مت استكشافها يف األجزاء 2 إىل 4 التنوع البيولوجي املائي؛ ونهج النظام اإليكولوجي إزاء مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية؛ وآثار تغرّي املناخ واالستجابة هلا؛ ومساهمة القطاع يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية البشرية؛ 

والقضايا املرتبطة بالتجارة الدولية ومحاية املستهلك وسالسل القيمة املستدامة. كذلك، تتم مناقشة التطورات 
العاملية يف جمال مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، وبعض اخملاوف املتعّلقة بتلوث احمليطات، 

وجهود منظمة األغذية والزراعة لتحسني البيانات املتعّلقة مبصايد األسماك الطبيعية. وخيتم التقرير بعرض 
اآلفاق املستقبلية للقطاع، مبا يف ذلك التوقعات حىت عام 2030.

وكالعادة، يهدف تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل إىل تقدمي معلومات موضوعية 
وموثوقة ومستوفاة إىل طيف واسع من القّراء، مبن فيهم صانعو السياسات واملديرون والعلماء وأصحاب 

املصلحة وكل املهتمني بقطاع مصايد األسماك وتربية األحياء املائية.
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