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تمهيد

ينمو  أن  المتوقع  من  وحيث  المزمن  التغذية  سوء  من  شخص  مليون   800 من  أكثر  فيه  يعاني  عالم  في 

في  السكانية  الكثافة  ترّكز  مع   –  2050 عام  بحلول  نسمة  مليار   9.6 إلى  ليصل  شخص  بملياري  السّكان  عدد 

الحفاظ  مع  الكوكب  إطعام  في  المتمّثل  الجسيم  التحدي  رفع  علينا  يتعّين   – الساحلية  الحضرية  المناطق 

القادمة. لألجيال  الطبيعية  الموارد  على 

الضوء  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  لتقرير  الجديد  اإلصدار  هذا  ويسّلط 

الجوع  على  القضاء  مستوى  على  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  به  تضطلع  الذي  الهام  الدور  على 

األشخاص  تعويل  أو  األسماك  من  الكبير  القدر  هذا  استهالك  أبداً  يسبق  ولم  الفقر.  من  والحد  الصحة  وتعزيز 

للبروتينات  حيوياً  مصدراً  تشّكل  وهي  جداً  مغّذية  واألسماك  رفاههم.  لضمان  القطاع  على  الحد  هذا  إلى 

الدولي. المجتمع  في  فقراً  األكثر  من  للعديد  سيما  ال  األساسية  والمغّذيات 

نمت  وقد  أيضاً.  وللثراء  بل  فحسب  للصحة  مصدراً  ليست  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  ومصايد 

العمل  فرص  القطاع  ويؤّمن  سرعًة.  العالم  في  السكاني  النمو  يفوق  بشكل  القطاع  هذا  في  العمل  فرص 

من  ُتعّد  األسماك  ومازالت  الماليين.  من  المئات  عيش  كسب  سبل  ويدعم  األشخاص  من  الماليين  لعشرات 

النامية،  البلدان  في  خاصة  أهمية  تكتسي  وهي  العالمي.  الصعيد  على  بها  المتداول  الغذائية  السلع  أكثر 

البلدان. هذه  في  فيها  التجارة  تتم  التي  للسلع  اإلجمالية  القيمة  نصف  أحياناً  تمثل  حيث 

رفاه  مع  البيئي  الرفاه  مواءمة  وضمان  االقتصاديات  من  أبعد  هو  ما  إلى  النظر  من  بد  ال  أنه  غير 

من  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  للجميع.  ملموسة  حقيقًة  الطويل  المدى  على  المستدام  الرخاء  جعل  بغية  اإلنسان 

المستدامة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  تعزيز  إلى  نسعى  أن  وهدفنا،  عملنا  إلى  بالنسبة  األساسي 

تتوقف  أمور  كّلها  المستقبلي  الغذائي  األمن  عن  فضاًل  نحن  وصحتنا  كوكبنا،  صحة  أن  وندرك  والمسؤولة. 

اإليكولوجي  للنظام  أوسع  رعاية  توفير  على  وحرصاً  األزرق.  العالم  مع  بها  نتعامل  التي  الطريقة  على 

إلدارة  متسقاً  إطاراً  بصفته  األزرق  النمو  بمبدأ  والزراعة  األغذية  منظمة  تنهض  القطاع،  حوكمة  وتحسين 

المبادئ  في  األزرق  النمو  ترّسخ  وقد  مستدامة.  بصورة  واالقتصادية  االجتماعية  الناحية  من  المائية  الموارد 

الطبيعية  األسماك  مصايد  على  يرّكز  وهو  الرشيد  الصيد  بشأن  المرجعية  السلوك  مدونة  في  عليها  المنصوص 

مبادرة  وترّكز  االجتماعية.  والحماية  التجارة  وحماية  اإليكولوجي  النظام  وخدمات  المائية  األحياء  وتربية 

المستدام  االستخدام  تعزيز  على  بالمنظمة،  الخاص  المراجع  االستراتيجي  اإلطار  مع  تماشياً  األزرق،  النمو 

إلى  ترمي  وهي  وبيئياً.  واجتماعياً  اقتصادياً  مسؤول  نحو  على  عليها  والحفاظ  المتجددة  المائية  للموارد 

الصناعية  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  وبين  جهة  من  والمحافظة  النمو  أولويات  بين  التوفيق 

المجتمعات  في  المنصفة  المنافع  توليد  يضمن  بما  بينها  التوازن  وتحقيق  أخرى،  جهة  من  النطاق  والصغيرة 

المنظمة. في  المتاحة  الفنية  بالخبرة  المبادرة  تستنير  األهداف،  هذه  تحقيق  وبغية  المحلية. 

مستوى  على  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  بها  تقوم  التي  المهمة  بالمساهمة  المنظمة  وتقر 

الضعيفة  المحلية  المجتمعات  تقوية  وبهدف  العالم.  في  الفقر  وطأة  من  والتخفيف  الغذائي  األمن  تحقيق 

استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  للخطوط  الناشط  دعمها  المنظمة  تقّدم  األحيان،  غالب  في  والمهّمشة 

البلدان  لمساعدة  الفاعلة  الحكومية  غير  والجهات  الحكومات  مع  وتعمل  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد 

األسماك  ومصايد  األراضي  لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  على 

 ،2014 لعام  األسرية  للزراعة  الدولية  السنة  سياق  في  كبير،  وبشكل  أيضاً،  الجهود  هذه  وتندرج  والغابات. 

صغير  السمكي  االستزراع  سيما  وال   – المائية  األحياء  تربية  أهمية  على  الضوء  إلقاء  في  سنستمر  حيث 

تنميتها. وسندعم   – النطاق 

األحياء  تربية  وتبقى  سرعًة،  العالمي  السكاني  النمو  يفوق  العالمي  المستوى  على  األسماك  إنتاج  ومازال 

رقماً  المائية  األحياء  تربية  حققت   ،2012 عام  وفي  نمواً.  لألغذية  المنتجة  القطاعات  أسرع  أحد  المائية 

ومن  البشري.  لالستهالك  المعّدة  األسماك  إجمالي  نصف  حوالي  اآلن  توّفر  وهي  اإلنتاج  حيث  من  قياسياً 

من  اآلتي  المصيد  مستوى  ألن   2030 عام  بحلول  المائة  في   62 إلى  لتصل  الحصة  هذه  تزداد  أن  المتوّقع 
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ملحوظة.  بصورة  العالم  في  الناشئة  الوسطى  الطبقات  طلب  يزيد  حين  في  يستقّر  البرية  األسماك  مصايد 

يوّلد  أن  الممكن  من  بالمسؤولية،  بها  المرتبطة  والممارسات  المائية  األحياء  تربية  تنمية  اتسمت  ما  وإذا 

االقتصادي. والنمو  العالمي  الغذائي  األمن  لتحقيق  األمد  طويلة  منافع  القطاع 

اآلفة  من  تتراوح  وهي  رئيسية.  تحدّيات  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  ويواجه 

وصوالً  والهدر،  المؤذية  الصيد  بممارسات  مروراً  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  في  المتمّثلة 

والشراكات  األقوى  السياسية  اإلرادة  طريق  عن  التحديات  هذه  كل  رفع  ويمكن  الرديئة.  الحوكمة  إلى 

دعم  إلى  بحاجة  ونحن  الخاص.  والقطاع  المدني  المجتمع  مع  العمل  في  االشتراك  وزيادة  االستراتيجية 

التي  التدابير  بشأن  االتفاق  غرار  على  الدولية  الصكوك  وتطبيق  تبني  ضمان  خالل  من  الرشيدة،  الحوكمة 

وإلى  عليه،  والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمنع  الميناء  دولة  تتخذها 

هذا  في  به  نضطلع  دور  جميعاً  ولدينا  والصناعة.  التجارية  األعمال  أوساط  مع  المبتكرة  الحلول  إيجاد 

الحاضر  في  ومستدام  مسؤول  بشكل  االزدهار   من  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  لتمكين  المجال 

والمستقبل.

وتربية  السمكية  الموارد  حالة  عن  االصدار  هذا  في  تجدوا  بأن  صادق  أمل  يحدوني  الصدد،  هذا  وفي 

به  تضطلع  قد  الذي  الحيوي  للدور  إدراككم  التقرير  يعزز  وأن  قّيمة  مرجعية  أداًة  العالم  في  المائية  األحياء 

نصبو  والذي  الغذائية  الناحية  من  واآلمن  المستدام  المستقبل  لبلوغ  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 

جميعاً.  إليه 

سيلفا دا  غرازيانو  جوزيه 

والزراعة األغذية  لمنظمة  العام  المدير 
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شكر وتقدير

مصايد  إدارة  موظفو   2014 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  تقرير  بإعداد  قام 

المعلومات  إدارة  لجنة  العام  التوجيه  وقدمت  والزراعة  األغذية  بمنظمة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك 

شعبة  لمدير  العام  اإلشراف  وتحت  اإلدارة،  موظفي  كبار  مع  الوثيق  بالتشاور  لإلدارة،  التابعة  واالتصاالت 

عبابوش. لحسن  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  واقتصاديات  سياسات 

المساهمات  ويشمل  المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  لمصايد  العالمي  االستعراض  األول  بالجزء  يتعلق  وفيما 

و  ، N. Franzو  ،T. Farmerو  ،F. Chopinو  ،M. Camilleriو  ،G. Bianchi من  كل  من  المقدمة 

و  وF. Jara )متقاعد(،   ،N. Hishamundaو )متقاعد(،   R. Graingerو  ،L. Garibaldiو  ،C. Fuentevilla

و  ،S. Vannucciniو  ،J. Turnerو  ،G. Lugtenو  ،A. Lemو  ،G. Laurentiو  I. Karunasagar)متقاعد(، 

منتقاة  بأقسام  آخرين  مساهمين  ومن   ،S. Montanaroو  X. Zouو  ،Y. Yeو )متقاعد(،   R. Willmann

والجداول.  األرقام  ُمعظم 

وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  في  منتقاة  "قضايا  الثاني،  الجزء  في  الرئيسيون  المساهمون  وكان 

و  ،S. Siarو  ، D. Kalikoskiو R. Willmannو  ،C. Fuentevillaو  ،N. Franz هم:   المائية"  األحياء 

و  ،J. Toppeو النطاق(؛  الصغيرة  األسماك  مصايد  مجال  في  والمنظمات  الجماعية  )األعمال   H. Josupeit

في  الحصاد  بعد  ما  )خسائر   Y. Diei–Ouadiو التغذية(،  في  المائية  األحياء  تربية  )دور   R. Subasinghe

)إدارة   D. Bartley و G. Marmullaو  N. Leonardو  ،C. Capperو النطاق(؛  الصغيرة  األسماك  مصايد 

 S. Tsujiو  M. Camilleriو  A. Mosteiroو الِقرْش(؛  أسماك  وإدارة  )حفظ   J. Fischerو الداخلية(؛  المياه 

  ،R. Graingerو  ،S Garciaو  ،F. Chopinو  ،G. Bianchiو تنظيم(؛  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  )الصيد 

المتوازن(. )الحصاد   Y. Yeو  P. Suuronenو

S. Funge– المساهمين:  بين  من  كان  الخاصة،  الدراسات  في  بارزة  نقاط  الثالث،  بالجزء  يتعلق  وفيما 

 R. Metznerو  N. Franzو الهادئ(؛  آسيا–المحيط  في  االستهالك  )استقصاءات   S. Needhamو  Smith

تربية  في  المركبة  األعالف  إلى  )االنتقال   M. Hasanو الحيازة(؛  بشأن  الطوعية  التوجيهية  )الخطوط 

و األسماك(؛  لمصايد  الثانوية  )المنتجات   J. Toppeو  I. Karunasagarو آسيا(؛  في  األقفاص  في  األسماك 

 T.و  D. Sotoو  D. Brownو  C. De Youngو اإلقليمية(؛  المصايد  أجهزة  بشأن  )تحديث   G. Lugten

المناخ(. )تغير   Bahri

.S. Vannucciniو  D. Sotoو G. Bianchiو، D. Bartley التوقعات الرابع،  الجزء  بإعداد  وقام 

توجيهات  على  بناًء  والزراعة،  األغذية  بمنظمة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  إدارة  تولت  وقد 

وإصدار  وتصميم  تحرير  عمليات   J. Plummerو  R. Grainger ويساعدها   T. Farmer تترأسه  فريق  من 

.2014 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  تقرير 



ن

االختصارات واألسماء المختصرة

ABNJ

المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية 

ALDFG

معدات الصيد المهجورة أو المفقودة أو المستغنى عنها بشكل آخر

BMP

ممارسات إدارية محسنة

CCAMLR

هيئة صيانة الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي

CFS

لجنة األمن الغذائي العالمي 

CHD

مرض الشريان التاجي 

CITES

اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية

CMS

اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة

CoDE

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

CoFI

لجنة مصايد األسماك

CSo

منظمة مجتمع مدني

DHA

دوكوسا سداسي حامض انويك

EAA

نهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية

EAF

نهج النظام األيكولوجي في مصائد األسماك



س

EEZ

المنطقة االقتصادية الخالصة

EPA

إيكوسا خماسي حامض انويك

FDA

إدارة األغذية والعقاقير )الواليات المتحدة األمريكية(

FFA

وكالة مصايد أسماك منتدى المحيط الهادي

GDP

الناتج المحلى اإلجمالي

GEF

مرفق البيئة العالمية

GFCM

الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط

GLoBAL RECoRD

السجّل العالمي الشامل لسفن الصيد وسفن النقل المبرّدة وسفن التموين

HS

النظام المنسق

HUFA

األحماض الدهنية شديدة عدم التشبع

IFPRI

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية

IMo

المنظمة البحرية الدولية

IPoA

خطة العمل الدولية

IPoA–IUU

خطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

IPoA–SHARkS

خطة العمل الدولية لصيانة أسماك القرش وإدارتها

ITLoS

المحكمة الدولية لقانون البحار



ع

IUCN

االتحاد الدولي لحفظ الطبيعية

IUU

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

LIFDC

بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض

LoA

طول السفينة الكلي

MCS

الرصد والمراقبة واإلشراف

MoU

مذكرة تفاهم 

MPA

منطقة بحرية محمية 

MSY

غلة مستدامة قصوى

NEAFC

هيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي

NFFP

برنامج األسماك المشترك بين منظمة األغذية والزراعة والشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا 
)نيباد(

NGo

منظمة غير حكومية 

NPAFC

هيئة األسماك البحرية والنهرية السرء في شمال المحيط الهادئ

oIE

المنظمة العالمية لصحة الحيوان 

PSMA

االتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
ودرعه والقضاء عليه

RFB

أجهزة المصايد اإلقليمية



ف

RFMo/A

اتفاق المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك

RPHLA

التقدير اإلقليمي لخسائر ما بعد الحصاد 

RSN

شبكة أمانات هيئات المصايد اإلقليمية

SRFC

الهيئة اإلقليمية الفرعية لمصايد األسماك

SSF

مصايد األسماك صغيرة النطاق 

SSF GUIDELINES

الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك الصغيرة الحجم في سياق األمن الغذائي 
والقضاء على الفقر

TAC

إجمالي كمية الصيد المسموح بها

UNGA

الجمعية العامة لألمم المتحدة

UNEP

برنامج األمم المتحدة للبيئة

UVI

عامل تعريف وحيد لهوية السفينة

VG TENURE

الخطوط التوجيهية الطوعية للحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي، ومصايد األسماك والغابات في سياق 
األمن الغذائي الوطني.

VMS

نظام رصد السفن

WCo

منظمة الجمارك العالمية

WHo

منظمة الصحة العالمية

WTo

منظمة التجارة العالمية 
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استعراض مصايد األسماك وتربية 
األحياء المائية في العالم

واالتجاهات الحالة 

عرض عام
ازدادت  حيث   ،)1 )الشكل  الزمن  من  األخيرة  عقود  الخمسة  خالل  حثيثة  زيادة  العالمي  األسماك  إنتاج  شهد 

العالمي  السكاني  التزايد  بذلك  سابقاً  المائة،  في   3.2 قدره  سنوي  معدل  بمتوسط  المائدة  أسماك  إمدادات 

متوسط  من  العالم  فى  لألسماك  الظاهري  االستهالك  من  الفرد  نصيب  وازداد  المائة.  في   1.6 بنسبة  ازداد  الذي 

وقد   ،2 والشكل   1 )الجدول  مبدئي(  تقدير  )وهذا   2012 فى  كغ   19.2 إلى  الستينات  خالل  كغ   9.9 قدره 

من  كٍل  لِجَماْع  نتيجة  المؤثر  التطور  هذا  جاء  وقد  تقريب(.  عملية  إلى  الُمقدمة  البيانات  جميع  خضعت 

وبوجود  األسماك،  إنتاج  فى  القوي  التوسع  بسبب  تيسر  أنه  كما  والحضرنة،  الدخول،  وارتفاع  السكاني،  التزايد 

كفاءة. األكثر  التوزيع  قنوات 

نتيجة  وذلك  األسماك،  من  المتوافرة  الكميات  فى  النمو  هذا  معظم  عن  المسؤولة  هى  الصين  وكانت 

الفرد  نصيب  كذلك  وازداد  المائية.  األحياء  تربية  من  خاصة  وبصفة  األسماك،  من  إنتاجها  فى  الجذري  للتوسع 

فوصل   2010–1990 الفترة  خالل  المائة  في   6.0 قدره  سنوي  معدل  بمتوسط  لألسماك  الظاهري  االستهالك  من 

فى  كغ   15.4 العالم  بقية  فى  األسماك  إمدادات  من  السنوي  الفرد  نصيب  وبلغ   .2010 فى  كغ   35.1 نحو  إلى 

التسعينات(.  فى  كغ  و13.5  الستينات  فى  كغ   11.4( بـ  مقارنة   2010

)من  النامية  المناطق  فى  لألسماك  الظاهري  االستهالك  من  السنوي  الفرد  نصيب  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 

 4.9 )من  الغذائي  العجز  ذات  الدخل  المنخفضة  البلدان  وفى   )2010 فى  كغ   17.8 إلى   1961 فى  كغ   5.2

آخذة  الثغرة  أن  من  الرغم  على  أعلى،  استهالك  مستويات  لديها  المتقدمة  األقاليم  فتئت  ما  كغ(،   10.9 إلى 

من  تتألف  التي  المتقدمة  البلدان  فى  المستهلكة  األسماك  حصة  نمو  وفى  حجم  فى  تزايد  وثمة  االنكماش.  فى 

النامية،  البلدان  ففى  األسماك.  صيد  من  المحلي  اإلنتاج  وانخفاض  عليها  الحثيث  للطلب  نظراً  وذلك  الواردات، 

هى  اإلمدادات  كون  مع  وموسمياً،  محلياً  المتوافرة  المنتجات  على  منبنياً  يكون  ألن  األسماك  استهالك  ينحو 

الشكل ١

اإلنتاج العاملي من مصايد األس	ك الطبيعية وتربية األحياء املائية
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إنتاج مصايد األس	ك الطبيعية
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الجدول 1
إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء المائية واستخدامه في العالم

200720082009201020112012

)بماليين األطنان(

اإلنتاج

الصيد الطبيعي

10.110.310.511.311.111.6المياه الداخلية

80.779.979.677.882.679.7المياه البحرية

90.890.190.189.193.791.3مجموع المصيد

تربية األحياء المائية

29.932.434.336.838.741.9المياه الداخلية

20.020.521.422.323.324.7المياه البحرية

49.952.955.759.062.066.6مجموع تربية األحياء المائية

140.7143.1145.8148.1155.7158.0مجموع مصايد العالم

االستخدام

117.3120.9123.7128.2131.2136.2االستهالك اآلدمي 

23.422.222.119.924.521.7االستخدامات غير الغذائية

6.76.86.86.97.07.1عدد السكان )بالمليارات(

نصيب الفرد من اإلمدادات السمكية 
الغذائية )بالكيلوغرام(

17.617.918.118.518.719.2

 مالحظة: باستثناء النباتات المائية. قد ال تكون المجاميع متطابقة وذلك نتيجة للتدوير إلى أقرب رقم صحيح. 
1  بيانات عام 2012 هي تقديرات مؤقتة.
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الشكل ٢

االستغالل واإلمدادات من األس�ك ىف العا�

استغالل األس�ك  
(�الي� األطنان) 

السكان (باملليارات)
واإلمدادات الغذائية (كيلوغرام للفرد)
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األغذية

االستخدامات غ� الغذائية

السكان 

اإلمدادات الغذائية
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بارتفاع  المدفوعين  النامية،  االقتصادات  فى  المستهلكين  فإن  ذلك،  ومع  األسماك.  سلسلة  توجه  التي  القوة 

األسماك.  واردات  فى  للزيادة  نظراً  المتوافرة  األسماك  أنواع  فى  تنويعاً  يشهدون  والثروة  المحلية  الدخول 

اليومية  االحتياجات  من  المائة  في   60–50 نحو  توفر  أن  يمكن  السمك  من  غراماً   150 قدرها  حصة  إن 

العالم  سكان  عليه  يحصل  مما  المائة  في   16.7 بـ  األسماك  استأثرت   ،2010 ففى  البالغ.  للشخص  البروتين  من 

األسماك  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المستهلكة.  البروتينات  جميع  من  المائة  في   6.5 و  حيواني  بروتين  من 

مليار   4.3 و  حيواني،  بروتين  من  عليه  يحصلون  مما  المائة  في   20 بنحو  شخص  مليار   2.9 من  أكثر  أمدت 

مهماً  تغذوياً  مكوناً  تمثل  أن  السمكية  للبروتينات  ويمكن  البروتين.  هذا  مثل  من  المائة  في   15 بنحو  شخص 

البروتينات. من  المتحصل  إجمالي  مستويات  فيها  تنخفض  قد  التي  بالسكان  المكتظة  البلدان  بعض  فى  للغاية 

أعلى  حيث  من  الثانية  المرتبة  فى   2011 فى  طن  مليون   93.7 البالغ  العالمي  الطبيعي  الصيد  إنتاج  وجاء 

من  المصيدة  الكميات  وباستثناء  ذلك،  إلى  يضاف   .)1996 فى  طن  مليون   93.8( اإلطالق  على  تحقق  إنتاج 

األرقام  هذه  فإن  ذلك،  ومع  طن(.  مليون   86.6( اإلنتاج  ِقمم  من  جديدة  قمًة  قدم   2012 عام  فإن  األنشوفيتا، 

سابقاً. عنه  ُأبلغ  الذي  عامة  بصفة  المستقر  للوضع  استمراراً  تمثل 

و79.7 مليون طن  فى 2011  مليون طن   82.6 البحرية  المياه  فى  األسماك  من  العالمي  المصيد  إنتاج  وصل  فقد 

فى  مليون طن  من  أكثر  باصطياد  آسيا(  فى  منها   11( بلداً   18 قامت  العامين،  تلك  وخالل   .)3 )الشكل  فى 2012 

شمال  ومناطق  البحري.  العالمي  المصيد  أحجام  من  المائة  في  نسبة 76  من  بأكثر  يستأثر  ما  وهو  سنوياً،  المتوسط 

تزايد.  فى  لديها  المصيد  أحجام  مازالت  والتي  مصيد  أعلى  ذات  المناطق  الهادئ هى  المحيط  وسط  وغرب  غرب، 

المصيد  الهادئ، ظل  المحيط  شمال شرق  ففي  المناخية.  بالتغيرات  بالغاً  تأثراً  آسيا  جنوب شرق  فى  اإلنتاج  ويتأثر 

فى  المصيد  فى  طويلة  فترة  منذ  الحاصل  النمو  إن  فى 2003.  عليه  كان  الذي  المستوى  نفس  عند  فى 2012  الكلي 

بالسلب  القرصنة  أعمال  أثرت  عندما   )2009–2007( سنوات  ثالث  فبعد  إلى 2012.  تواصل  قد  الهندي  المحيط  مياه 

األطلسي  شمال  مناطق  أما  أخرى.  مرة  التونة  من  المصيد  أحجام  انتعشت  الهندي،  المحيط  غربي  فى  الصيد  على 

وتسير  و2012.  العامين 2011  المصيد خالل  أحجام  انكماش  على  أخرى  مرة  دللتا  فقد  واألسود  األبيض  والبحرين 

األخيرة. اآلونة  فى  االنتعاش  طريق  فى  األطلسي  المحيط  وجنوب شرق  غرب  جنوب  فى  المصيد  أحجام 

الـ 7 ماليين طن  فاق  جديداً  قياسياً  رقماً  التونة  بأسماك  الشبيهة  واألنواع  التونة  من  المصيد  أحجام  حققت 

الشبحي  القرش  وأسماك  الشيطان  قرش  أسماك  أنواع  مجموعة  القرش،  ألسماك  السنوي  المصيد  وبلغ   .2012 فى 

بلغت  جديدة  قمًة  الجمبري  أنواع  من  الطبيعي  المصيد  إنتاج  سجل   ،2012 وفى   .2005 منذ  طن   760  000 نحو 

طن.  ماليين   4 األرجل  رأسيات  مصيد  إجمالي  وبلغ  طن،  مليون   3.4

حصة  أن  إال   ،2012 فى  طن  مليون   11.6 الداخلية  المياه  من  الطبيعي  للصيد  العالمي  اإلنتاج  بلغ  وقد 

المائة.  في   13 تتجاوز  ال  مازالت  الطبيعي  للصيد  العالمي  اإلنتاج  إجمالي  من  األسماك  هذه 

طن  مليون   90.4 بلغ  مسبوق  غير  آخر  ارتفاعاً  حقق  فقد  المائية  األحياء  تربية  من  العالمي  اإلنتاج  أما 

أسماك  من  طن  مليون   66.6 منها  أمريكي(،  دوالر  مليار   144.4 )أى   2012 فى  الحي(  بالوزن  )بالمعادل 

و  طن  مليون   70.5 مقدارها   2013 لـ  تقديرات  عمل  مع  المائية،  الطحالب  من  طن  مليون   23.8 و  المائدة 

 13.5 و  المائدة  أسماك  من  طن  مليون   43.5 وحدها  الصين  أنتجت  وقد  التوالي.  على  طن،  مليون   26.1

المتحدة  الواليات  مثال  المتقدمة،  الدول  بعض  وهناك  العام.  ذلك  فى  المائية  الطحالب  من  طن  مليون 

فى  الرئيسي  السبب  ويرجع  األخيرة،  السنوات  خالل  المائية،  األحياء  تربية  من  إنتاجها  من  قللت  األمريكية، 

انخفاضاً.  األكثر  اإلنتاج  تكاليف  ذات  البلدان  جانب  من  التنافس  إلى  ذلك 

قدره  سنوي  معدل  بمتوسط  المائية  األحياء  تربية  من  المائدة  أسماك  إنتاج  من  العالمي  اإلنتاج  وتوسع 

مليون   66.6 إلى  مليون   32.4 من   )2000–1990 فى  المائة  في   9.5(  2012–2000 الفترة  خالل  المائة  في   6.2

الالتينية  وأمريكا  المائة(  في   11.7( أفريقيا  فى  نسبياً  أسرع  النمو  جاء  أن  الفترة  نفس  خالل  وحدث  طن. 

سنوياً  المائة  في   8.2 بنسبة  آسيا  بقية  فى  اإلنتاج  ازداد  الصين،  وباستثناء  المائة(.  في   10( الكاريبي  والبحر 

األحياء  لتربية  ُمنِتج  أكبر  وهى  الصين،  فى  الطبيعي  الزيادة  معدل  أما   .)2000–1990 فى  المائة  في   4.8(

 .)2000–1990 فى  المائة  في   12.7( مقابل   2012–2000 فى  المائة  في   5.5 المتوسط  فى  بلغ  فقد  المائية، 

.2000 عام  فى  عليه  كان  عما  الشمالية  أمريكا  فى  اإلنتاج  انخفض   2012 وفى 

التربية  أسماك  إنتاج  من  المائة  في   92.7 بنسبة  عشر  الخمسة  الرئيسية  الُمنتجة  البلدان  واستأثرت 

 .2012 فى  طن  المليون  ُمنتجي  من  أصبحتا  اللتان  ومصر  شيلي  بينها،  من   .2012 فى  وذلك  للمائدة  الموجهة 

تايلند  إنتاج  انخفض  ذلك،  ومع  األخيرة.  السنوات  خالل  كبيرة  بدرجة  العالمي  مركزها  من  البرازيل  نت  وحسَّ
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وفى  بالجمبري.  واألمراض  الفيضانات  ألحقتها  التي  األضرار  بسبب   2012 و   2011 فى  طن  مليون   1.2 إلى 

 .2012 فى  طفيفاً  انتعاشاً  اليابان  فى  التربية  أسماك  انتعشت   2011 عام  اليابان  ضرب  الذي  التسونامي  أعقاب 

المائية  األحياء  وتربية  لألسماك  الطبيعي  للصيد  األولي  القطاع  فى  يشتغلون  شخص  مليون   58.3 نحو  وكان 

مصايد  فى  المشتغلين  جميع  نسبة  بلغت   ،2012 وفى  كاماًل.  دواماً  يشتغلون  المائة  في   37 منهم،   .2012 فى 

ونحو  المائة(.  في   10 من  )أكثر  أفريقيا  تلتها  آسيا،  فى  المائة  في   84 المائية  األحياء  تربية  وقطاع  األسماك 

الفترة  وخالل  آسيا(.  فى  المائة  في   96 على  يزيد  )ما  األسماك  تربية  فى  يشتغلون  كانوا  شخص  مليون   18.9

ويعملون  لألسماك  الطبيعي  الصيد  في  كصيادين  يعملون  شخص  مليون   21 عن  يقل  ال  ما  كان   ،2012–2010

آسيا(.  فى  المائة  في   84 من  )أكثر  الداخلية  المياه  فى 

هذا  كان   ،2012 ففى  العالم.  فى  السكاني  التزايد  من  أسرع  بوتيرة  القطاع  هذا  فى  العمالة  ارتفعت  وقد 

فى  الواسع  الزراعي  القطاع  فى  اقتصادياً  ناشطين  شخص  مليار   1.3 إجمالي  من  المائة  في   4.4 يمثل  القطاع 

على  تزيد  بنسبة  إجمالية،  بصورة  المرأة،  استأثرت  وقد   .)1990 فى  المائة  في   2.7( مقابل  العالم  أنحاء  جميع 

 .2012 فى  األسماك  لمصايد  األولي  القطاع  فى  مباشرة  يشتغلون  الذين  األشخاص  جميع  من  المائة  في   15
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األنشطة  فى  المائة  في   90 إلى  ووصلت  الداخلية  المياه  من  الصيد  فى  المائة  في   20 النساء  نسبة  وتجاوزت 

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  أن  إلى  والزراعة،  األغذية  منظمة  تقديرات  وتذهب  التجهيز(.  )مثال  الثانوية 

العالم.  سكان  مجموع  من  المائة  في   12–10 لـ  العيش  كسب  فرص  ن  ُتؤمِّ كلية  بصورة  المائية، 

آسيا  فى  الموجود  األسطول  واستأثر   ،2012 فى  سفينة  مليون   4.72 بـ  الصيد  لسفن  اإلجمالي  العدد  وُقدر 

على  سفينة  مليون   3.2 واعُتِبَر  المائة(.  في   16( أفريقيا  تلتها  العالمي،  األسطول  من  المائة  في   68 بنسبة 

فى  بالمحركات  الصيد  سفن  من  المائة  في   57 عمل  العالمي،  المستوى  وعلى  البحرية.  المياه  فى  تعمل  أنها 

بالبحر  تعمل  التي  للسفن  بالنسبة  المائة(  في   70( كثيراً  ارتفع  بالمحركات  التشغيل  معدل  أن  غير   ،2012

البحار  مياه  فى  الصيد  سفن  أسطول  وُيظِهر  المائة(.  في   31( الداخلية  بالمياه  تعمل  التي  السفن  من  أكثر 

أفريقيا.  فى  المائة  في   64 بنسبة  بمحركات  تسير  ال  التي  السفن  تستأثر  حيث  كبيرة،  تنوع  جوانب 

الكلي  طولها  يقل  بمحركات  تسير  التي  العالمية  الصيد  سفن  من  المائة  في   79 نسبة  كانت   ،2012 وفى 

في  والعاملة  ذلك  من  أكثر  أو  متراً   24 الواحدة  طول  يبلغ  التي  الصناعية  الصيد  سفن  عدد  أما  متراً.   12 عن 

سفينة.   64  000 نحو  بلغت  فقد  البحرية  المياه 

وطبق  الصيد،  ألساطيل  الزائدة  الوطنية  القدرة  لمعالجة  مستهدفة  أرقاماً  البلدان  من  العديد  حدد  وقد 

خفضت  قد  تكون  ربما  الصين  أن  من  الرغم  وعلى  الصيد.  معدات  أنواع  أو  حجماً  األكبر  السفن  على  قيوداً 

 64 من  المحرك  قدرة  متوسط  وارتفع  ازدادت،  قد  ألسطولها  اإلجمالية  التجميعية  القدرة  فإن  سفنها،  أعداد  من 

فى  تسونامي  ضربه  الذي  اليابان  لدى  البحري  الصيد  أسطول  أما   .2012 و   2010 بين  فيما  واط  كيلو   68 إلى 

قوة.  وأكثر  جديدة  وحدات  إدخال  طريق  عن  وذلك   ،2012 إلى   2011 عام  من  صافية  زيادة  أظهر  فقد   2011

والقدرة. والحموالت  األعداد  حيث  من  الهبوطي  االتجاه  تواصل  فقد  عضو(،  )منظمة  األوروبي  االتحاد  وفى 

بيولوجياً  المستدامة  المستويات  حدود  داخل  ُتصاد  التي  البحرية  األسماك  مخزونات  نسبة  فانخفضت 

مخزونات  من  المائة  في   28.8 أن  ر  ُقدِّ عندما   ،2011 فى  المائة  في   71.2 إلى   1974 فى  المائة  في   90 من 

ومن  جائراً.  صيداً  صيدت  أنها  ُتعتبر  ثم،  ومن  بيولوجياً،  مستدام  غير  مستوى  عند  صيدت  قد  األسماك 

المائة  في   61.3 تمثل  بالكامل  صيدت  التي  المخزونات  كانت   ،2011 فى  تقديرها  تم  التي  المخزنات 

المائة.  في   9.9 بالكامل  ُتصد  لم  التي  والمخزونات 

يمكن  الذي  المستوى  عن  فيها  الوفرة  تقل  بيولوجياً  مستدامة  غير  بمستويات  ُتصاد  التي  المخزونات  إن 

صارمة  إدارة  ُخطط  األمر  ويستلزم  جائراً.  صيداً  صيدت  قد  ذلك  على  بناًء  وأنها  مستدامة،  غلة  أقصى  ُينتْج  أن 

فى  ُتصاد  التي  فالمخزونات  بيولوجياً.  ومستدامة  كاملة  إنتاجية  إلى  تصل  لكي  المخزونات  هذه  تكوين  إلعادة 

أما  القصوى.  المستدامة  بالغلة  يرتبط  الذي  المستوى  فوق  أو  عند،  تتوافر  بيولوجياً  المستدامة  المستويات  حدود 

إلى  تصل  أو  إلى،  تصل  َمصيٍد  أحجام  ُتنِتُج  فإنها  القصوي  المستدامة  الغلة  مستوى  عند  ُتصاد  التي  المخزونات 

وتحتاج  المصيد،  فى  التوسع  من  لمزيد  مجال  هناك  يكون  ال  ولذلك،  المستدام.  اإلنتاج  ذروة  من  يكون  ما  أقرب 

الغلة  مستوى  على  األحيائية  كتلُتها  تزيد  التي  والمخزونات  القصوى.  المستدامة  غلتها  الستدامة  فعالة  إدارة  إلى 

إنتاجها. زيادة  فرص  بعض  على  تنطوي  أن  فيمكن  بالكامل(،  المصيدة  غير  المخزونات  )أى  القصوى  المستدامة 

الطبيعي  الصيد  أسماك  مصايد  إنتاج  من  المائة  في   24 بنحو  األسماك  من  إنتاجية  أنواع  عشرة  أكثر  استأثرت 

جائراً.  صيداً  صيد  بعضها  أو  بالكامل  صيدت  إما  مخزوناتها  معظم  وكانت   .2011 فى  العالم  فى  البحرية 

16.5 مليون طن  بمقدار  اإلنتاج  يزيد  أن  شأنه  من  الجائر  للصيد  التي خضعت  المخزونات  تكوين  إعادة  إن 

اإلرادة  عن  قوتها  تتزايد  التي  اإلعالنات  طريق  وعن  أمريكي.  دوالر  مليار   32 قدره  سنوياً  ريعاً  يحقق  وأن 

لمصايد  يمكن  جائراً،  صيداً  صيدت  التي  المخزونات  تكوين  إعادة  إلى  الحاجة  قبول  وتزايد  الدولية  السياسية 

الطويل.  المدى  فى  االستدامة  نحو  طيباً  تقدماً  تحقق  أن  البحرية  األسماك 

نحو  من  ازداد  قد  المباشر  البشري  االستهالك  فى  المستخدم  األسماك  مصايد  إنتاج  من  الجزء  إن 

البقية  توجيه  مع   ،2012 فى  طن(  مليون   136( المائة  في   86 على  يزيد  ما  إلى  الثمانينات  فى  71 في المائة 

السمك(.  وزيت  السمك  جريش  )مثل  الغذائية  غير  لالستخدامات  طن(  مليون   21.7( المتبقية 

أسماك  طن(  مليون   63( المائة  في   46  ،2012 فى  الطعام،  ألغراض  ق  ُتسوَّ التي  األسماك  بين  من  وكان 

من  المائة  في   54 تمثل  ككل  النامية  للبلدان  بالنسبة  الثالثة  األشكال  هذه  وكانت  ة.  ُمبردَّ أو  طازجة  أو  حية، 

األسماك  إنتاج  حصة  فى  نمواً  النامية  البلدان  شهدت  وقد   .2012 فى  البشري  االستهالك  إلى  الموجهة  األسماك 

الحصة  هذه  ازدادت  المتقدمة،  البلدان  وفى   .)2012 فى  المائة  في   24( مجمدة  كمنتجات  ُتستخدم  التي 

 .2012 فى  المائة  في   55 بلغ  قياسياً  ارتفاعاً  فحققت 
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فى  لتجهيزها  العالم  فى  األسماك  مصايد  إنتاج  من  متناقصة،  كانت  وإن  كبيرة،  حصة  استخدام  ويجري 

)كمادة  السمك  وزيت  البروتين(  العالية  األعالف  على  الحصول  هو  رئيسي  )لسبب  السمك  جريش  صورة 

المحافظة  ألسباب  وذلك  البشرى  لالستهالك  أيضاً  ويقدم  المائية  األحياء  لتربية  ُتقدم  التي  األعالف  إلى  مضافة 

المنتجات  من  أو  األسماك  بقايا  من  أو  الكاملة،  األسماك  من  المنتجات  هذه  إنتاج  ويمكن  الصحة(.  على 

لطحين  العالمي  اإلنتاج  من  المائة  في   35 نحو  على  الحصول  تم   2012 وفى  لألسماك.  األخرى  الثانوية 

األسماك. بقايا  من  األسماك 

أدوات  وفى  كغذاء،  الستخدامها  سنوياً  األخرى  والطحالب  البحرية  األعشاب  من  طن  مليون   25 نحو 

الستخدامها  أو  السوائل،  ِقواَم  زيادة  عوامل  استخراج  يمكن  بحيث  تجهيزها  ويجري  والُمخِصبات،  التجميل 

الحيوانية.  األعالف  إلى  كإضافة 

بلد   200 أبلغت   ،2012 ففي  العالم.  أنحاء  جميع  فى  تجارياً  تداوالً  السلع  أكثر  بين  من  األسماك  وتظل 

وتستأثر  النامية،  للدول  خاصة  أهمية  األسماك  تجارة  وتكتسب  السمكية.  والمنتجات  األسماك  من  صادرات  عن 

تمثل   ،2012 فى  األسماك  وكانت  تجارياً.  المتبادلة  للسلع  اإلجمالية  القيمة  نصف  من  بأكثر  الحاالت  بعض  فى 

حيث  من  للسلع  العالمية  التجارة  من  المائة  في   1 و  الزراعية  الصادرات  إجمالي  من  المائة  في   10 نحو 

أو  البشري  لالستهالك  مختلفة  منتجات  أشكال  فى  ر  ُتصدَّ التي  لألسماك  الكلي  اإلنتاج  حصة  وازدادت  القيمة. 

بالوزن  يعادلها  بما  طن،  مليون   58( المائة  في   37 إلى   1976 فى  المائة  في   25 من  الغذائية  غير  لألغراض 

بزيادة  أي   ،2011 فى  أمريكي  دوالر  مليار   129.8 قدرها  قمة  السمكية  الصادرات  حققت   .2012 وفى  الحي( 

دوالر  مليار   129.2 إلى  طفيفاً  انخفاضاً  انخفضت  ولكنها   ،2010 في  الصادرات  نفس  عن  المائة  في   17 قدرها 

منتقاة.  سمكية  وموارد  األسماك  لمنتجات  الدولية  األسعار  في  التثبيطي  الضغط  أعقاب  فى   ،2012 فى  أمريكي 

تطوير  على  المصدرين  شجع  مما  المتقدمة،  البلدان  من  الكثير  لدى  خاصة  بصفة  مؤكٍد  غير  الطلب  وظل 

األسماك.  تجارة  فى  زيادة  إلى   2013 لـ  األولية  التقديرات  وُتشير  البازغة.  االقتصادات  لدى  جديدة  أسواق 

البديلة  السلع  وبأسعار  والنقل،  اإلنتاج  تكاليف  ذلك  فى  بما  والطلب،  العرض  بعوامل  األسماك  أسعار  وتتأثر 

 ،2002 أوائل  منذ  ملحوظة  زيادة  الفاو  لدى  األسماك  ألسعار  التجميعي  المؤشر  ازداد  وقد  واألعالف(.  اللحوم  )مثل 

.2013 األول  /تشرين  أكتوبر  فى  قياسياً  رقماً  المؤشر  هذا  سجل  التقلبات،  بعض  حدوث  أعقاب  وفى 

أكبر  ثالث  منذ 2011  غدت  فإنها  ذلك،  ومع  السمكية.  والمنتجات  لألسماك  ر  ُمصدِّ أكبر  بجدارة،  الصين، هي  إن 

هو،  الذي  عضو(،  )منظمة  األوروبي  واالتحاد  واليابان.  األمريكية  المتحدة  الواليات  بعد  أي  العالم،  فى  مستورِدة  دولة 

االزدياد. فى  آخذ  الواردات  على  اعتماده  أن  كما  المستورَدة،  السمكية  والمنتجات  لألسماك  أكبر سوق  بجدارة، 

شهدت  وقد  األسماك.  تجارة  فى  النامية  البلدان  حصة  ازدياد  فى  يتمثل  التجارية  األنماط  فى  مهم  تغير  وثمة 

من  السمكية  الكلية  الواردات  مجموع  من  المائة  في   54 بلغت  التي  حصتها  فى  زيادة  النامية  االقتصادات 

البلدان  أن  من  الرغم  وعلى  الحي(.  )بالوزن  الكمية  حيث  من  المائة  في   60 من  وأكثر   ،2012 فى  القيمة  حيث 

انخفضت.  قد  حصتها  فإن  السمكية،  والمنتجات  األسماك  من  العالمية  الواردات  على  هيمنتها  تواصل  المتقدمة 

النخفاض  نظراً  أيضاً  الزمن  من  األخيرة  العقود  خالل  ملحوظاً  ارتفاعاً  النامية  البلدان  من  الصادرات  وارتفعت 

العالمية.  التجارة  لمنظمة  االتساع  فى  اآلخذة  العضوية  ركاب  فى  االتجاه  هذا  ويسير  الجمركية.  التعريفات 

للتصرف  القابلة  الدخول  لتزايد  نتيجة  وكذلك  األطراف،  ومتعددة  ثنائية  تجارية  التفاقات  السريان  حيز  والدخول 

الدولية.  األسواق  إلى  النامية  البلدان  ولوج  تقييد  العوامل  من  العديد  يواصل  ذلك،  ومع  البازغة.  االقتصادات  لدى 

المفتاح  هى  تزال  ال  )المدونة(  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  اعتماد  من  تقريباً  عقدين  فبعد 

فيتم  تنفيُذها  أما  اإلطار،  المدونة  هذه  فتقدم  المستدامْين.  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  لتحقيق 

النظام  نهج  التباع  تطويرها  تم  تقنياً،  توجيهياً  خطاً   28 و  واستراتيجيتين  موجهة،  دولية  عمل  خطط   4 بواسطة 

المدونة،  مع  متوافقة  وتشريعات  األسماك  بمصايد  خاصة  سياسات  البلدان  معظم  لدى  وتوجد  اإليكولوجي. 

أولويات  بين  من  فإن  العالمي،  المستوى  وعلى  بينها.  فيما  للتوفيق  خطط  أخرى  بلدان  لدى  يوجد  بينما 

واالقتصادية،  والتقنية،  البيولوجية،  للجوانب  الواجب  االعتبار  تولي  مسؤولة  أسماك  مصايد  إنشاء  التنفيذ 

فى  بما  المدونة  جوانب  مختلف  بشأن  تقدم  إحراز  عن  األعضاء  أبَلَغ  وقد  والتجارية.  والبيئية،  واالجتماعية، 

وسْن  الجودة،  ضمان  وُنظم  األغذية،  أمان  وتطوير  األسماك،  مصايد  عمليات  على  للرقابة  ُنظم  إنشاء  ذلك 

القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  وطنية  ُخطط  وتنفيذ  وتطوير  الحصاد،  بعد  ما  خسائر  حدة  من  التخفيف  تدابير 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  العديد  وقام  الصيد.  ُقدرات  تقليص  وكذلك  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون 

المستقل  التقييم  إن  باالنقراض.  المهددة  األنواع  ولحماية  األسماك،  مصايد  استدامة  لكفالة  إدارة  تدابير  بتنفيذ 
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دعا  قد  كان  وإن  إيجابياً  جاء  المدونة  تنفيذ  أجل  من  الفاو  تقدمه  الذي  الدعم  بشأن  ُأجري  الذي   2012 لعام 

بين  االرتباط  وزيادة  التواصل،  تحسين  إلى  وكذلك  األولوية،  وذي  االستراتيجي  والدعم  التطوير  من  مزيد  إلى 

اإلنسانية.  للجوانب  االهتمام  من  المزيد  إيالء  مع  التشغيلي،  والعمل  المعياري  العمل 

اإلدارة  تحقيق  نحو  متماسك  كنهج  األزرق"  "النمو  لـ  بالترويج  حالياً  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقوم 

والتي  الرطبة،  ولألراضي  للمحيطات  واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  تراعي  التي  والمتكاملة  المستدامة، 

والحماية  والتجارة  اإليكولوجي،  النظام  وخدمات  المائية،  األحياء  وتربية  الطبيعية،  األسماك  مصايد  على  تركز 

المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  األزرق  النمو  إطار  ويشجع  المحلية.  الساحلية  للمجتمعات  االجتماعية 

يعزز  سوف  األزرق،  والنمو  الشأن.  أصحاب  جميع  يشمل  متكامل  نهج  إتباع  طريق  عن  والمستدامة  المسؤولة 

مجتمعات  ن  ُتمكِّ التي  التعاونية  والعمليات  المؤسسية  والترتيبات  السياسات،  بيئة  القدرات،  تطوير  طريق  عن 

العامة.  والكيانات  المدني  المجتمع  ومنظمات  المحلية،  الصيد 

الغذائي  األمن  وتحقيق  الفقر  حدة  من  التخفيف  فى  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  مساهمات  إن 

نصبو  الذي  )المستقبل   20+ ريو  نتائج  وثيقة  فى  بارزة  وبصورة  متزايدة،  بصورة  باالعتراف  تحظى  والتغذوي 

فى  والغابات  األسماك  ومصايد  األراضي،  لحيازة  المسؤولة  للحوكمة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وفى  إليه(، 

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تطوير  وفى  للحيازة(،  الطوعية  التوجيهية  )الخطوط  الوطني  الغذائي  األمن  سياق 

الفقر  على  والقضاء  الغذائي  األمن  سياق  فى  والمستدامة  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  تأمين  لضمان 

وولوج  الحيازة  أمن  كفالة  إلى  المبادرات  هذه  وترمى  النطاق(.  الصغيرة  األسماك  لمصايد  التوجيهية  )الخطوط 

اإلنسان.  حقوق  صيانة  مع  المحلية،  الصيد  ومجتمعات  األسماك  صيادي  جانب  من  األسواق 

المستوردة  الرئيسية  للبلدان  مطلباً  متزايدة  بصورة  األغذية  إمدادات  سلسلة  في  التتبع  مسألة  غدت  وقد 

من  قانونية  بطريقة  صيدت  قد  األسماك  أن  على  تدلل  وأن  العامة  الصحة  تحمى  أن  تستطيع  فهى  لألسماك، 

التوجيهية  الخطوط  وتصف  ُمعتمد.  مائية  أحياء  تربية  مرفق  فى  ُأنتجت  أو  مستدامة  إدارة  ُمدار  أسماك  مصيد 

األسماك  منتجات  وسم  بطاقات  تأتي  أن  لكفالة  وذلك  والعمليات  المنتجات  العتماد  الممارسات  أفضل  التقنية 

صحتها.  من  للتحقق  وقابلة  دقيقة 

معاً  الدول  خاللها  من  تعمل  التي  الرئيسية  التنظيمية  اآللية  هى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  إن 

العالمية  التغطية  توسيع  فى  تقدم  تحقق  وقد  المتقاسمة.  السمكية  للموارد  المدى  الطويلة  االستدامة  لضمان 

المناطق  جميع  تغطية  عن  المطاف  نهاية  فى  مثالياً  سيسفر  مما  تلك،  اإلقليمية  األسماك  مصايد  لهيئات 

األسماك  مصايد  هيئات  أشكال  من  بشكل  للحدود  العابرة  الداخلية  المياه  فى  الصيد  ومناطق  البحرية 

لكى  سليمة  والياُتها  تكون  أن  إلى  بالحاجة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  وتعترف  آخر.  ترتيب  أو  اإلقليمية 

أولويات  بوضع  الهيئات  هذه  معظم  قام  وقد  األفضل.  الممارسة  هى  ومشورتها  وإجراءاتها  ممارساتها  تكون 

منها.  يتحقق  لما  الفعال  بالرصد  تقوم  وهى  التوصيات،  استعراض  لتنفيذ  خطط 

البحرية.  اإليكولوجية  للنظم  الرئيسي  التهديد  هو  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  ويظل 

غير  الصيد  على  والقضاء  وردع،  لمنع،  الدولية  العمل  خطة  تنفيذ  جاهداً  الدول  من  الكثير  يحاول  ولذلك 

شديدة  حمالت  شن  فى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  انخرطت  بينما  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني 

لعام  الُملزِم  والزراعة  األغذية  منظمة  اتفاق  أما  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  الوطأة 

إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع  لمنع  الميناء  دولة  تتخذها  التي  التدابير  بشأن   2009

لمكافحة  وكفؤة  التكاليف  فعالة  تكون  ألن  ُمحتملة  أداة  ولكنه  بعد  السريان  حيز  يدخل  فلم  تنظيم،  ودون 

األسماك  مصايد  لجنة  تنظر  سوف   ،2014 يونيو/حزيران  ففي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد 

الخطوط  لهذه  وينبغي  الَعلم".  دولة  ألداء  الطوعية  التوجيهية  "الخطوط  في  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة 

الصيد.  بسفن  يتعلق  فيما  الَعلم  دول  امتثال  لتعزيز  قيمة  أداة  تكون  أن  التوجيهية 

والزراعة  األغذية  منظمة  طورت  وقد  كبيراً.  هاجساً  تمثل  العرضي  والصيد  المرتجعة  األسماك  تزال  وال 

الدعم  تقديم  على  وُحثَّت  المرتجعة  األسماك  من  والتقليل  العرضي  الصيد  إدارة  بشأن  دولية  توجيهية  خطوطاً 

منظمة  وتقوم  اإليكولوجي.  النظام  نهج  إطار  داخل  الخطوط  هذه  تنفيذ  أجل  من  القدرات  بناء  مجال  فى 

العرضي.  بالصيد  المتعلقة  واإلقليمية  العالمية  المبادرات  من  سلسلة  بتطوير  وُشركاؤها  والزراعة  األغذية 

األحياء  تربية  مجال  فى  جيدة  حوكمة  وجود  إلى  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤخراً  أجرته  استقصاء  وُيشير 

تنفيذ  لدعم  مهماً  أمراً  المكاني  والتخطيط  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  غدا  وقد  المائية. 

اعتماد  بشهادات  االهتمام  أيضاً  ويتزايد  البيئية.  والسالمة  االجتماعي  بالتصريح  يتعلق  فيما  وبخاصة  المدونة، 



102014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

من  كبير  عدد  وجود  أدى  فقد  ذلك،  ومع  ونواتجها.  وعملياتها،  وممارساتها،  المائية،  األحياء  تربية  إنتاج  ُنظم 

االرتباك  بعض  إحداث  إلى  االعتماد  لشهادات  رة  الُمصدِّ والهيئات  الشهادات  إلصدار  والوطنية  الدولية  الخطط 

تقنية  توجيهية  خطوطاً  والزراعة  األغذية  منظمة  طورت  الصدد،   هذا  وفى  الضرورية.  غير  التكاليف  وتكبد 

فإن  كلية،  وبصفة  الخطط.  هذه  وتقدير  لتقييم  إطاراً  طورت  كما  المائية،  األحياء  تربية  اعتماد  شهادات  بشأن 

لضمان  وذلك  السليمة،  التدابير  وجود  ضمان  هو  المائية  األحياء  تربية  حوكمة  يواجه  الذي  الرئيسي  التحدي 

االجتماعي.  واالنسجام  الخاصة  الرائدة  المشروعات  مبادرة  تدمير  بدون  البيئية  السالمة 

االقتصادية  المناطق  خارج  البحار  وقيعان  البحار  أعالى  على  الوطنية  الوالية  خارج  المناطق  وتشتمل 

فى  والتعدين  والتلوث،  البحري  الشحن  عن  ناتجة  لتأثيرات  تخضع  إيكولوجية  ُنظماً  تضم  وهى  الخالصة. 

مصايد  إلدارة  العالمي  "البرنامج  بتنسيق  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقوم  ذلك.  إلى  وما  والصيد،  البحار،  أعماق 

إدارة  تطوير  أجل  من  وذلك  الوطنية"  الوالية  خارج  المناطق  فى  البيولوجي  التنوع  وصيانة  المستدامة،  األسماك 

البيولوجي. التنوع  ولصون  األسماك  لمصايد  ومستدامة  كفؤة 

إنتاج مصايد األسماك الطبيعية
اإلنتاج الكلي لمصايد األسماك الطبيعية

 ،2011 في  طن  مليون   93.7 بلغ  العالم  في  الطبيعة  األسماك  لمصايد  الكلي  اإلنتاج  بأن  النهائية  البيانات  تفيد 

في  صيدت  التي  طن  مليون   93.8 من  قلياًل  أقل  وجاء  اإلطالق،  على  إنتاج  ألعلى  الثانية  المرتبة  احتل  وبذلك 

باستبعاد  وذلك  طن(  مليون   86.6( اإلنتاج  في  جديدة  قمة   2012 عام  أظهر  فقد  ذلك،  إلى  وباإلضافة   .1996

التغير. شديد  األنشوجة  مصيد 

ولكن  المصيد.  في  كبيرة  بزيادات  التوقعات  سقف  ترفع  أن  األخيرة  النتائج  لهذه  ينبغي  ال  ذلك،  ومع 

عنه  ُأبِلَغ  الذي  عامة  بصفة  المستقر  للوضع  استمراراً  تمثل  أنها  على  ذلك،  من  بدالً  إليها  ُينظر  أن  ينبغي 

المستوى  على  أثرها  ضاع  فقد  والنوع  الصيد  ومنطقة  البلد،  بحسب  اإلنتاج  في  التغييرات  أما  السابق.1  في 

في  جداً  الشديد  االنخفاض  أدى   ،1998 ففي  األسماك.  مصايد  مختلف  في  التعويضية  التطورات  عبر  العالمي 

االنحرافات  أشد  تتجاوز  لم  ذلك،  وبعد  طن.  مليون   85.7 إلى  المصيد  إجمالي  خفض  إلى  األنشوجة  مصيد 

وهما  األسوأ  والعام  األفضل  العام  خالل  طن  مليون   91.1 البالغ  السنوي  المتوسط  عن  بالمائة   3 نسبة  اتساعاً 

التوالي(. على  طن،  مليون   88.3 و   93.7 قدره  بإنتاج   2003 و   2011(

اإلنتاج العالمي من المصايد الطبيعية البحرية
في  طن  مليون   79.7 و   2011 في  طن  مليون   82.6 البحرية  المياه  من  األسماك  لصيد  العالمي  اإلنتاج  بلغ 

بلداً   18 اصطاد  السنتين  هاتين  فخالل  األنشوجة(.  باستبعاد  وذلك  طن  مليون  و75.0  طن  مليون   74.3(  2012

البحري  العالمي  المصيد  أحجام  من  بالمائة   76 على  يزيد  ما  أي  سنوياً،  طن  مليون  من  أكثر  المتوسط  في 

الذي  الروسي،  االتحاد  أيضاً  ذلك  في  )بما  آسيا  في  البلدان  هذه  من  بلداً  عشر  أحد  ويوجد   .)2 )الجدول 

األطلسي(. المحيط  من  يصيده  عما  كثيراً  يزيد  ما  الهادئ  المحيط  من  يصيد 

السنوات  البحري خالل  المصيد  أحجام  في  بها  بأس  ال  زيادات  وجود  على  اآلسيوية  البلدان  هذه  معظم  دللت 

ازدادت  اللتين  كوريا،  وجمهورية  والفلبين  انخفاضات،  سجلتا  اللتين  وتايلند،  اليابان  استثناء  مع  وذلك  األخيرة،  العشر 

وماليزيا(  والهند،  الروسي،  االتحاد  )أي  البلدان  بعض  أَبَلغت  فبينما  ذلك،  ومع  طفيفة.  زيادة  لديهما  المصيد  أحجام 

والصين  وإندونيسيا  نام  وفييت  ميانمار  قدمتها  التي  البحري  المصيد  أحجام  فإن  السنوات،  بعض  في  انخفاضات  عن 

ِعقٍد  مدهشة خالل  زيادات  عن  أسفر  مما  الحاالت  بعض  في  متواصل  نمو  إلى  أشارت  والزراعة  األغذية  منظمة  إلى 

بالمائة(.   47 قدرها  زيادة  نام  وفييت  بالمائة،  زيادة 121  مثالً  ميانمار  )فحققت  الزمان.  من 

التوالي(  على  بالمائة   –39 و   –22( وتايلند  اليابان  لدى  البحرية  األسماك  مصيد  إنتاج  في  االنخفاض  إن 

التخفيض  في  العشرين  القرن  من  الثمانينات  أوائل  منذ  اليابان  أخذت  فقد  مختلفة.  أسباب  إلى  يرجع  إنما 

عن  الناتج  تسونامي  الشرقي  الشمالي  ساحلها  اجتاح   ،2011 مارس/آذار  وفي  لديها.  الصيد  ألسطول  المطرد 

 .1900 في  الزالزل  لقوة  التأريخ  بدأ  منذ  العالمي  المستوى  على  الشدة  حيث  من  الخامس  هو  قوي  زلزال 

لليابان  الكلي  المصيد  أن  إلى  تتجه  التوقعات  كانت  للصيد،  التحتية  والبنية  الصيد  سفن  تدمير  أعقاب  وفي 

مع  فقط،  بالمائة   7 بنحو  يكون   2010 بعام  قورن  إذا  الفعلي  االنخفاض  أن  إال  الثلث.  بنسبة  ينخفض  سوف 

انخفاضاً  لديها  المصيد  أحجام  انخفضت  فقد  تايلند،  أما   .2012 في  بالمائة   3.5 قدره  آخر  انخفاض  حدوث 



11 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

تايلند،  خليج  في  البيئي  وللتدهور  الجائر،  للصيد  نتيجة  البحرية  الموارد  بعض  استنزاف  بسبب  ملحوظاً 

 .2008 منذ  اإلندونيسية  المياه  في  الصيد  عمليات  عن  التايلندية  السفن  وُتوْقف 

ما  التي  الصيد  معدالت  أعلى  تشهد  التي  المناطق  من  األوسط  وغربه  الهادئ  المحيط  غربي  شمال  إن 

 .)3 )الجدول  اآلسيوية  البلدان  تمارسها  التي  النطاق  الواسعة  الصيد  عمليات  يعكس  الذي  األمر  تتنامى،  فتئت 

شمال  في  أما  المناخية.  التغييرات  جراء  من  الهادئ  المحيط  شرقي  جنوب  في  بقوة  اإلنتاج  يتأثر  ما  ودائماً 

األسماك  من  الرئيسية  باألنواع  تلحق  التي  الشديدة  السنوية  التقلبات  من  الرغم  فعلى  الهادئ،  المحيط  شرق 

.2003 مستوى  نفس  عند  ظل   2012 في  المصيد  إجمالي  فإن  أالسكا(  في  والسلمون  البلوق  أسماك  )مثل 

قياسيين  ارتفاعين  تسجيل  تم  حيث  الهندي،  المحيط  في  نهاية  له  ليس  المصيد  إجمالي  تزايد  أن  ويبدو 

الشرقية  الصيد  ومناطق  طن(،  مليون   4.5( الهندي  المحيط  من  الغربية  الصيد  مناطق  في   2012 في  جديدين 

التونة  من  للمصيد  الكلية  األحجام  خاللها  شهدت   )2009–2007( سنوات  ثالث  فبعد  طن(.  مليون   7.4( فيه 

أحجام  استعادت  الصيد،  عمليات  القرصنة  أعاقت  حيث  بالمائة،   30 بنسبة  انخفاضاً  الهندي  المحيط  غربي 

 .2010 منذ  عافيتها  التونة  مصيد 

المتوسط  األبيض  البحر  وفي  األطلسي  المحيط  شمال  مناطق  في  المصيد  أحجام  في  االنخفاض  أن  ويبدو 

 2012 و   2011 بشأن  البيانات  أن  غير  القرن،  هذا  من  العشر  السنوات  بداية  مع  انتهى  قد  األسود  والبحر 

الجدول 2
مصايد األسماك البحرية الطبيعية: البلدان الُمنتجة الرئيسية

الترتيب 

في 

 2012

200320112012اسم القارةاسم البلد
االختالف

2012–20032012–2011

)النسبة المئوية()باألطنان(

60413.62.4 869 40913 536 18813 212 12آسيا الصين 1

24727.01.7 420 8625 332 1155 275 4آسيااندونيسيا 2

الواليات المتحدة 3
األمريكية 

0.5–5594.0 107 0875 131 6275 912 4األمريكتان 

41.5–20.6–923 807 7164 211 1208 053 6األمريكتان بيرو4

آسيا /االتحاد الروسي5
أوروبا

3 090 7984 005 7374 068 85031.61.6

3.5–21.9–384 611 2223 741 9043 626 4آسيااليابان6

40515.14.7 402 0993 250 7963 954 2آسياالهند 7

16.0–28.8–881 572 4672 063 0483 612 3األمريكتانشيلي8

70046.84.8 418 2002 308 1332 647 1آسيافييت نام   9

790121.47.5 332 8202 169 7202 053 1آسياميانمار10

5.8–15.6–802 149 8562 281 3532 548 2أوروبا النرويج11

2.0–0464.6 127 3272 171 3252 033 2آسياالفلبين 12

4.5–1650.7 660 8701 737 0611 649 1آسياجمهورية كوريا 13

39.20.1–073 612 4181 610 2231 651 2آسياتايلند  14

23914.77.2 472 1051 373 2561 283 1آسياماليزيا 15

79016.71.0 467 9701 452 6991 257 1األمريكتانالمكسيك16

27.027.3–452 449 2741 138 3141 986 1أوروبا آيسلندا 17

47426.322.0 158 8811 988949 916أفريقيا المغرب 18

4.3–3843.3 709 32060 466 66863 764 58إجمالي 18 بلداً رئيسيا 

3.5–9100.0 705 92679 609 87582 674 79إجمالي العالم 

73.876.876.2نصيب 18 بلداً رئيسياً )النسبة المئوية(
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غرب  جنوب  في  االتجاهات  واتسمت  االنكماش.  في  اآلخذة  األسماك  مصيد  أحجام  على  أخرى  مرة  دللت  قد 

في  شهدتا  قد  المنطقتين  كلتا  أن  غير  الزمان،  من  األخير  العقد  خالل  بالتغير  األطلسي  المحيط  شرق  وجنوب 

العشرين.  القرن  أواخر  في  المصيد  في  انخفاضات  من  به  ُأصيبت  ما  بعد  للعافية  استرداداً  األخيرة  السنوات 

الذي  المصيد  من  األطلسي  المحيط  وسط  غرب  في  الطبيعي  المصيد  إنتاج  إجمالي  ثلث  نحو  ويأتي 

تجهيزها  يتم  الصابوغيات  رتبة  من  نوع  وهى  الخليج،  مينهادن  رنجة  من  األمريكية  المتحدة  الواليات  تصيده 

لمصايد  مسبوقة  غير  إغالقات  مينهادن  رنجة  صيد  شهد   2010 وفي  سمك.  وزيت  سمك  جريش  صورة  في 

أحجام  أسهمت  وقد  هورايزون.  ووتر  ديب  منطقة  في  نفط  بقعة  بسبب  وذلك  طويل،  وقت  منذ  قائمة  أسماك 

 1.5 نحو  إلى  األطلسي  المحيط  وسط  لغربي  بالنسبة  الكلي  اإلجمالي  انتعاش  في   2011 في  المرتفعة  المصيد 

التجاهات  متعمق  تحليل  إجراء  تعوق  التي  العوامل  ومن   .2004 منذ  يتحقق  لم  مستوى  وهو  طن،  مليون 

العدِيد  جانب  من  األسماك  مصايد  إحصاءات  تقديم  عدم  أو  البيانات،  دقة  انخفاض  المنطقة  هذه  في  المصيد 

الكاريبي.  البحر  ودول  الساحلية  الدول  من 

في  الذروة  بلوغ  تم  حيث  األطلسي،  المحيط  وسط  شرقي  في  لالتجاه  الحقيقية  للصورة  فبالنسبة  وبالمثل، 

البعيدة  المياه  في  الصيد  أساطيل  لجميع  المصيد  بيانات  إلى  حاجة  ثمة  فإن  طن،  مليون   4.4 بـمقدار   2010

مع  األسماك  مصايد  اتفاقات  لقيمة  تقديراً   1 اإلطار  )يقدم  أفريقيا  غرب  لبلدان  الخالصة  االقتصادية  المناطق  في 

)مثال  الساحلية  البلدان  بعض  وهناك  تلك(.  الخالصة  االقتصادية  المناطق  في  الصيد  تمارس  التي  األجنبية  الدول 

مضاهاة  ويجري  والزراعة.  األغذية  منظمة  إلى  تلك  المصيد  أحجام  بشأن  معلومات  تقدم  وموريتانيا(  غينيا–بيساو 

األغذية  منظمة  إبالغ  يتم  لم  التي  المصيد  أحجام  ومع  الَعَلم،  دول  ُتقدمها  التي  البيانات  مع  المعلومات  هذه 

األجنبية  السفن  بعض  عمل  فإن  ذلك،  ومع  والزراعة.  األغذية  منظمة  بيانات  قاعدة  إلى  تضاف  حيث  بها  والزراعة 

جعل  دون  ويحول  تعقيداً  أكثر  أمراً  المصيد  جنسية  بيان  يجعل  محلية،  شركات  مع  مشتركة  مشروعات  في 

أسهل. المصيد  تسجيل 

الجدول 3
الصيد البحري الطبيعي: مناطق الصيد الرئيسية

رمز منطقة 

الصيد 

اسم منطقة الصيد
200320112012

االختالف

2012–20032012–2011

)النسبة المئوية()باألطنان(

1.2–13.8–710 977 3231 002 4602 293 2شمال غرب المحيط األطلسي21

21.10.7–189 103 4368 048 1038 271 10شمال شرق المحيط األطلسي27

0.6–17.4–347 463 5381 472 7461 770 1غرب وسط المحيط األطلسي31

5.7–52914.3 056 6644 303 9454 549 3شرق وسط المحيط األطلسي34

37
 البحر األبيض المتوسط 

والبحر األسود
1 478 6941 436 7431 282 090–13.3–10.8

5.56.5–166 878 3191 763 2961 987 1جنوب غرب المحيط األطلسي41

10.023.7–943 562 1401 263 8671 736 1جنوب شرق المحيط األطلسي47

0751.97.4 518 8884 206 6994 433 4غربي المحيط الهندي51

58838.73.8 395 0477 128 5537 333 5شرقي المحيط الهندي57

9568.00.2 461 08321 429 55221 875 19شمال غرب المحيط الهادئ61

1.2–5940.0 915 8582 950 2752 915 2شمال شرق المحيط الهادئ67

48711.54.0 078 14312 614 45411 831 10غرب وسط المحيط الهادئ71

2029.70.9 940 4331 923 1771 769 1شرقي وسط المحيط الهادئ77

17.73.4–393 760601 027581 731جنوب غرب المحيط الهادئ81

32.5–21.4–844 291 7138 287 47912 554 10جنوب شرق المحيط الهادئ87

 ,48 ,18
88 ,58

مناطق القطب الشمالي والقطب 
الجنوبي 

142 548197 838178 79725.4–9.6

910 705 92679 609 87582 674 79إجمالي العالم
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النصف  قدره  متوسطا  منها  المصيد  أحجام  تخطت  األسماك  من  وجنساً  نوعاً   23 ترتيب   4 الجدول  يبين 

األغذية  منظمة  لدى  الموجودة  العالمي  المصيد  بيانات  قاعدة  وتضم   .2012 و   2011 لعامي  طن  مليون 

الـ  الرئيسية  األنواع  هذه  ولكن  صيده،  يتم  بحري  نوع   1  600 من  يقرب  ما  بشأن  إحصاءات  اآلن  والزراعة 

السطح  أسماك  من  تقريباً  األنواع  هذه  وثلثا  البحري.  المصيد  إجمالي  من  بالمائة   40 نحو  تمثل  وحدها   23

األنواع  هذه  ُتستخدم  الحاالت،  من  العديد  وفي  البيئية.  الُنظم  بسبب  كبيرة  تقلبات  شهدت  التي  الصغيرة 

منخفضة. تجارية  قيمة  ذات  وهى  السمك،  وزيت  السمك  جريش  في  خام  كمادة 

انخفاضات  أيضاً   2012 عام  َشِهَد  األنشوجة،  مصيد  أحجام  في  الذكر  السالف  االنخفاض  إلى  وباإلضافة 

بالنسبة  النهائية  المصيد  بيانات  أما  الشيلي.  جاك  ومكريل  كاليفورنيا  بلشار  من  المصيد  أحجام  في  بال  ذات 

األسماك  مصايد  إدارة  منظمة  أن  حيث   2013 في  أيضاً  المستوى  منخفضة  تكون  فسوف  األخير  للنوع 

ذلك  في  بما  استنزافها،  لوقف  واإلدارة،  للحفظ  تدابير  اتخذت  قد  الهادئ  المحيط  جنوب  في  اإلقليمية 

الكلي. المصيد  حصة  تخفيض 

من  أقل  إلى  المصيد  انخفاض  من  شهدته  ما  بعد  انتعاشها  غاديفورمز  مجموعة  أكدت   ،2012 و   2011 وفي 

والقد  أالسكا  بلوق  )أسماك  هما  المجموعة  هذه  في  أهمية  األكثر  والنوعان   .2009 في  ُسجلت  طن  ماليين   7

المستويات  ووصلت  الماضية،   4–3 الـ  السنوات  خالل  باستمرار  متزايدة  مصيد  أحجام  أنتجا  اللذان  األطلسي( 

الثالث  كان  الذي  الحادوق(،  )سمك  األزرق  فالبياض   .1998 منذ  تتحقق  لم  مستويات  إلى   2012 في  المتحققة 

تسعينات  أواخر  ومنذ   .2012 في  تقريباً  الثالثين  مرتبة  في  جاء   ،2004 في  مصيداً  األكثر  األنواع  جميع  بين  من 

هذه  تجمعات  انهارت  عندما   2005 حتى  متتالية  قوية  َتَحُشْد  مواسم  ثمانية  النوع  هذا  شهد  الماضي،  القرن 

التغييرات  هذه  تفسير  تحاول  التي  الفرضيات  من  العديد  ُطرح  وقد  السابقة.  مستوياتها  إلى  تصل  لكى  األسماك 

تزايدها  المصيد  أحجام  استأنفت   2012 ففي  ذلك،  ومع  أكيدة.2  استنتاجات  إلى  التوصل  يتعين  يزال  ال  كان  وإن 

األحيائية  الكتلة  أساس  على   ،2013 إلى   2010 من  تقريباً  وتضاعفت   2010 في  التدني  الشديد  المستوى  عقب 

المصيد  إجمالي  في  زيادة  حدوث  عن  البحار  الستكشاف  الدولي  المجلس  أبلغ  وقد  البّياضة،  األسماك  لمخزون 

التوالي. على   ،2014 و   2013 لعامي  بالمائة   48 و  بالمائة   64 بنسبة  به  المسموح 

األخرى  القاع  أنواع  ومجموعات  الساحلية  واألسماك  المفلطحة،  األسماك  من  المصيد  أحجام  واتسمت 

األخيرة.  السنوات  خالل  باالستقرار 

على  يزيد  جديداً  قياسياً  رقماً  وسجلت  تزايدها،  بالتونة  الشبيهة  واألنواع  التونة  مصيد  أحجام  استأنفت  وقد 

منذ  التونة  مصيد  إجمالي  من  بالمائة   90 بنحو  باطراد  وأجناس  أنواع  سبعة  واستأثرت   .2012 في  طن  ماليين   7

البوليت(،  تونة  وأسماك  الفرقاطية،  والتونة  )الوثاب،  مثل  الصغيرة  التونة  أسماك  من  المصيد  فأحجام   .2000 عام 

المصيد  أحجام  تجاوزت   ،2012 عام  وفي   .)4 الشكل  )انظر  ملحوظة  بدرجة  تزايدت  فقد  والباقور  البالميد  وأسماك 

احتفظت  حين  في  تقلبات،  فترة  شهدت  أن  بعد   2000 عام  حققته  الذي  المستوى  الزعانف  صفراء  التونة  من 

بالمائة.  5 بنسبة  منها  المصيد  أحجام  انخفضت  حيث  االنخفاضي،  باتجاهها  فقط  آي  البيج  تونة 

)الكيمايرا(  الشبحي  القرش  وسمك  الشيطان،  وسمك  القرش،  أسماك  أنواع  مجموعة  من  العالمي  المصيد  إن 

أنواع  من  المصيد  أحجام  استأثرت  فقد  طن.   760  000 يبلغ  سنوي  متوسط  عند   2005 منذ  استقراراً  شهد  قد 

من  بالمائة  و1  الشيطان،  لسمك  بالمائة   30 ونسبة  بالمائة،   37 نحو  إلى  تصل  بنسبة  األخيرة  اآلونة  في  القرش 

الكبرى  األغلبية  فإن  ذلك،  ومع  النوع.  محددة  غير  الخفاشية  األسماك  من  بالمائة  و32  الشبحي،  القرش  سمك 

تقدير  ويمكن  الحقيقية،  القرش  أنواع  إلى  تنتمي  "الخفاشيات"،  مظلة  تحت  تجميعها  يتم  التي  المصيد  أنواع  من 

السابقة  الطبعة  ذكرت  وقد  طن.   520  000 بنحو  األخيرة  اآلونة  في  القرش  أسماك  من  المصيد  أحجام  إجمالي 

من  المصيد  أحجام  في  الظاهرية  الزيادة  أن  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  تقرير  من 

ربما   2003 في  القياسية  المرتفعة  المصيد  أحجام  إلى  وصوالً  الماضي  القرن  تسعينات  أواخر  في  القرش  أسماك 

القسم  أيضا  )انظر  المبلغة  المصيد  إحصائيات  في  أفضل  بصورة  األنواع  تقسيم  في  الدقة  بزيادة  تأثرت  قد  تكون 

من  المصيد  بيانات  دقة  زيادة  أن  ويبدو   .)137–127 صفحة  القرش"  أسماك  وإدارة  لحفظ  المستمرة  "التحديات 

كما  النسبي.  االستقرار  من  تقترب  اإلقليمية  األسماك  مصايد  وهيئات  الوطنية  المكاتب  جمعتها  التي  القرش  أسماك 

دقة. أكثر  اآلن  تبدو  مستقر  اتجاه  وجود  عن  األخيرة  البيانات  من  ُتستقى  التي  اإلشارة  أن 

طن.  مليون   3.4 إلى  وصل  حينما  جديدة  قمة  الجمبري  ألنواع  الطبيعي  الصيد  إنتاج  سجل   ،2012 في 

مع  الهادئ،  المحيط  وسط  وغرب  غرب  شمال  من  الجمبري  من  العالمي  المصيد  نصف  على  يزيد  ما  ويأتي 

بالمائة   17 و  بالمائة   20 نحو  التوالي،  على  )وهى  األطلسي  وغربي  الهندي  المحيط  في  أخرى  مهمة  مصائد 
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 4.3 إلى  وصل  عندما   2007 في  كبرى  زيادة  األرجل  رأسيات  من  المصيد  حقق  أن  وبعد  الكلي(.  المجموع  من 

تجاوز   2012 في  ولكنه  السنوات،  لبعض  تباطأ  قد  هذه  األرجل  رأسيات  من  المصيد  مجموع  فإن  طن،  مليون 

المجنح  والحبار  الهادئ،  المحيط  شرقي  من  ُيصاد  الذي  الضخم  المجنح  الحبار  إن  طن.  ماليين   4 أخرى  مرة 

من  األرجنتين  في  ُيصاد  الذي  الزعنفة  القصير  والحبار  الهادئ،  المحيط  غربي  شمال  من  ُيصاد  الذي  الياباني 

المصيد  أحجام  أما  أيضاً.  البعيدة  المياه  أساطيل  تصيدها  التي  األنواع  أكثر  من  األطلسي  المحيط  غرب  جنوب 

اإلطار 1

قيمة مصايد األسماك األفريقية

تتسم مساهمة أنشطة صيد األسماك في االقتصادات الوطنية بأنها متعددة الجوانب. فباإلضافة 

إلى إمداداتها األغذية، يُسهم إنتاج الصيد الطبيعي وتربية األحياء المائية في الناتج المحلي 

اإلجمالي، ويوفر فرص كسب العيش لصيادي األسماك وعمال التجهيز، وهو مصدر للعملة 

الصعبة )من صادرات منتجات األسماك(، كما يعزز الدخل الحكومي عن طريق االتفاقات 

الخاصة بمصايد األسماك والضرائب.

وقد تزايد استخدام اإلحصاءات بالعينة في الصين كوسيلة فعالة لجمع البيانات، مع إمكانية 

تكييفها لجمع معلومات أكثر تفصيالً مطلوبة تحديدا من أجل الحالة المحلية التي تجري فيها 

تلك العمليات. وقبل تنفيذ عمليات المسح بالعينة األكثر انتظاما، جرى االضطالع بعمليات مسح 

نموذجية الختبار جدواها في طائفة متنوعة من حاالت شديدة االختالف. وإضافة إلى بعض 

عمليات المسح التي اضطلعت بها السلطات الصينية بصفة مستقلة، قامت الصين باالشتراك مع 

منظمة األغذية والزراعة بعمليات المسح النموذجية التالية بالعينة:

وقد نُفذت دراسة "قيمة مصايد األسماك األفريقية"1، في إطار برنامج مصايد األسماك 

المشترك بين الشراكة الجديدة من أجل التنمية في أفريقيا ومنظمة األغذية والزراعة الذي 

تموله الوكالة السويدية الدولية للتعاون من أجل التنمية. وكان الهدف هو تقييم المساهمة 

في الناتج المحلي اإلجمالي الوطني والناتج المحلي اإلجمالي للزراعة، وفرص العمالة المتولدة 

عن قطاع مصايد األسماك ككل، والذي يُعرَّف بأنه يشمل الصيد، والتجهيز، وإصدار التراخيص 

لألساطيل المحلية، وتربية األحياء المائية. 

وقد تم توفير المعلومات من جانب 42 خبيراً من 23 بلداً )أكثر من 40 بالمائة من جميع 

الدول األفريقية( المتعاونة في هذه الدراسة. وللحصول على أرقام للقارة بأسرها، تم تحليل 

ومعايرة البيانات من بلدان أُخذت كعينة، وذلك من أجل عمل تقدير استقرائي للقيم الخاصة 

بالبلدان الغير المأخوذة كعينة، والتي ُصنفت في مجموعات منفصلة بحسب المصايد البحرية، 

والمصايد الداخلية وتربية األحياء المائية تبعاً لموقعها الجغرافي أو إنتاجيتها. 

إن القيمة المضافة لقطاع مصايد األسماك ككل في 2011 قُدرت بما يزيد على 24 مليار 

دوالر أمريكي، أى 1.26 بالمائة من الناتج المحلي اإلجمالي لجميع البلدان األفريقية )انظر 

الجدول(. وتُبرز األرقام الموضوعة بحسب القطاع الفرعي، أهمية مصايد األسماك الحرفية، 

وصناعة التجهيز ذات الصلة، وكذلك مصايد األسماك الداخلية، التي تُسهم بثلث مجموع أحجام 

المصيد في البلدان األفريقية. وما تزال تربية األحياء المائية تسير في طريق التطور في أفريقيا، 

وتتركز في معظمها في قلة من البلدان، وإن كانت تُنتج بالفعل قيمة تقديرية تصل إلى نحو 3 

مليارات دوالر أمريكي كل سنة.

ولحساب مساهمة قطاع مصايد األسماك في النواتج المحلية اإلجمالية الزراعية، يكون 

من الضروري استبعاد القيمة المتولدة من صناعة تجهيز األسماك. ويرجع السبب في ذلك إلى 

أن النواتج المحلية اإلجمالية التي تنشرها شعبة اإلحصاء لدى األمم المتحدة تغطى "الزراعة، 

والماشية، وصيد الحيوانات، والغابات، وصيد األسماك" وإن كانت تستثني التجهيز الذي يدخل 

تحت "تصنيع المنتجات الغذائية". وعلى هذا األساس، يُسهم صيد األسماك وتربية األحياء 

المائية بنسبة 6 بالمائة من نواتج الدخل المحلي اإلجمالي الزراعي في أفريقيا.
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فتأتي  الحبار،  أسماك  به  تتمتع  مما  أكبر  باستقرار  العالمي  المستوى  على  تتسم  والتي  اإلخطبوط،  أسماك  من 

األطلسي. المحيط  وسط  وشرقي  الهادئ  للمحيط  الغربي  الشمال  من  رئيسية  بصورة 

المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي، بحسب القطاع الفرعي

القيمة 
الناتج في   المساهمة 
اإلجمالي المحلي   

األمريكية( الدوالرات  المئوية()بماليين  )النسبة 

مجموع الناتج المحلي اإلجمالي جميع 

البلدان األفريقية 
1 909 514

مجموع القيمة المضافة لمصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية 
24 0301.26

مجموع القيمة المضافة لمصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية1

17 3696.02 2

8490.36 6مجموع مصايد األسماك البحرية الصناعية 

6700.24 4صناعة صيد األسماك البحرية

8780.10 1التجهيز 

التراخيص  
3020.02

1300.43 8مجموع مصايد الصيد الحرفي البحرية 

2460.27 5الصيد البحري الحرفي 

8700.15 2التجهيز 

130.00التراخيص  

2750.33 6مجموع مصايد األسماك الداخلية 

6760.24 4المصيد الداخلي 

5900.08 1التجهيز 

80.00التراخيص  

7760.15 2مجموع تربية األحياء المائية 

1 باستثناء التجهيز.

2 تُشير هذه القيمة إلى المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي من الزراعة بدالً من الناتج المحلي اإلجمالي الكلي.

مالحظة: قد ال تتطابق المجاميع بسبب التقريب..
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اإلطار 1 )تتمة(

قيمة مصايد األسماك األفريقية

وطبقاً للتقديرات الجديدة التي أظهرتها الدراسة، يستخدم قطاع مصايد األسماك ككل 

12.3 مليون شخص للعمل كصيادي أسماك بدوام كامل، أو كعمال تجهيز األسماك بدوام 

كامل أو دوام جزئي، أى ما يمثل 2.1 بالمائة من بين سكان أفريقيا الذين تتراوح أعمارهم 

بين 15 و 64 سنة. ويمثل صيادو األسماك نصف جميع السكان المنخرطين في هذا القطاع، 

42.4 بالمائة يعملون كعمال تجهيز، و 7.5 بالمائة يعملون في تربية األحياء المائية. وتمثل 

النساء نحو 27.3 بالمائة من مجموع السكان الذين يعملون في مصايد األسماك وتربية 

األحياء المائية، مع وجود فروق ملحوظة في حصتهن من بين الصيادين )3.6 بالمائة(، 

ومجهزي األسماك )58 بالمائة(، وعمال تربية األحياء المائية )4 بالمائة(. وهناك أنماط 

جغرافية واضحة ذات نسب مئوية أعلى لعمال التجهيز في غربي وجنوب أفريقيا، ومن ثم 

تكون عمالة المرأة كبيرة، بينما في شرق أفريقيا يتجاوز عدد صيادي األسماك غالباً عدد 

مجهزي األسماك )انظر الشكل(. وإذا استرسلنا فيما يشير إليه الشكل، فإن نيجيريا تأتي 

على المستوى القطري في المرتبة األولى بعدد يقرب من مليوني شخص يعملون في قطاع 

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، تأتي بعدها المغرب )1.4 مليون(، وأوغندا )نحو 

مليون واحد(. فإذا قمنا بتفنيد هذه األرقام، من حيث عدد صيادي األسماك، نجد أن المغرب 

لديها )000 870(، ونيجيريا )000 790(، وأوغندا )000 470(، ومالي )000 350(. وبأرقام 

عمال التجهيز، نجد أن نيجيريا لديها )أكثر من 1 مليون( أي لديها ضعف العدد الموجود 

لدى المغرب تقريباً )الـــذي يزيــد قليــال في المغـــرب على 000 500(، تليها أوغندا 

)000 420( وغانا )000 385(. أما بالنسبة لتربية األحياء المائية، فإن الصورة تكون جد 

مختلفة حيث مصر )000 580( أى لديها عدد من الناس الذين يعملون بهذا القطاع يزيد عن 

جميع البلدان األخرى في أفريقيا مجتمعة، تتلوها نيجيريا )000 135( وأوغندا )000 53(. 

وباإلضافة إلى هذه العمالة المباشرة، توجد أعداد كبيرة من السكان يعملون في الخدمات 

الداعمة في القطاع مثل بناء القوارب وإصالحها، وسفن المؤن، وتسويق األسماك، واإلدارة 

والبحوث.  

وباإلضافة إلى القيمة التقديرية المضافة التي تبلغ 24 مليار دوالر أمريكي، تلقت 

البلدان األفريقية في 2011 أيضاً 0.4 مليار دوالر أمريكي بموجب اتفاقات بشأن مصايد 

األسماك مع دول أجنبية تمارس الصيد داخل مناطقها االقتصادية الخالصة، وذلك طبقاً 

لتقدير محافظ أصدرته منظمة األغذية والزراعة. وقد ُحسب هذا الرقم باستخدام المعلومات 

المتوافرة عالنية عن االتفاقات التي تُبرم مع بلدان االتحاد األوروبي )منظمة عضو( وقيم 

تقديرية استقرائية لبلدان أخرى. وباعتبار أن 25 بالمائة من جميع أحجام المصيد البحري 

في عموم أفريقيا ما تزال تُصاد بواسطة بلدان غير أفريقية، فإن القيمة المضافة لالقتصادات 

الوطنية يمكن أن تكون أكثر بكثير من 0.4 مليار دوالر أمريكي إذا حققت األساطيل 

األفريقية أيضاً مثل هذا الحجم من المصيد.

De Graaf, G. & Garibaldi, L  1. )يف الطريق إىل الصدور(. The value of African fisheries. منشور منظمة األغذية 

والزراعة بشأن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية رقم 1093، روما، منظمة األغذية والزراعة.
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 ٠٠١ ٢٥٠ – ٠٠٠ ٠٠٠ ٢  ٠٠١ ٢٥ – ٠٠٠ ١٠٠  ٠٠١ ١٠٠ – ٠٠٠ ٢٥٠

الع�لة يف مصايد األس�ك األفريقية، بحسب القطاع الفرعي

ملحوظة: � يتم بعد تحديد الحدود النهائية ب� جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

الع�لة

مجموع صيادي األس�ك

مجموع ع�ل التجهيز

مجموع ع�ل تربية
األحياء املائية

الع�ل

 ٠ – ٠٠٠ ٢٥
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الجدول 4
الصيد البحري الطبيعي: األنواع واألجناس الرئيسية

 ترتيب

 2012

االسم باللغة اإلنجليزية االسم العلمي

لدى منظمة األغذية 

والزراعة

200320112012

االختالف

–2003

2012

–2011

2012

)النسبة المئوية()باألطنان(

1 Engraulis 
ringens

Anchoveta 

(= Peruvian anchovy)
6 203 7518 319 5974 692 855–24.4–43.6

2 Theragra
chalcogramma

Alaska pollock )

(= walleye pollock)
2 887 9623 207 0633 271 42613.32.0

3 Katsuwonus
pelamis

Skipjack tuna2 184 5922 644 7672 795 33928.05.7

4Sardinella spp.1Sardinellas nei2 052 5812 344 6752 345 03814.20.0

5Clupea harengusAtlantic herring1 958 9291 780 2681 849 969–5.63.9

6 Scomber
japonicus

Chub mackerel1 825 1301 715 5361 581 314–13.4–7.8

7Decapterus spp.1Scads nei1 438 9051 384 1051 441 7590.24.2

8 Thunnus 
albacares

Yellowfin tuna1 498 6521 239 2321 352 204–9.89.1

9 Engraulis 
japonicus

Japanese anchovy1 899 5701 325 7581 296 383–31.8–2.2

10 Trichiurus 
lepturus

Largehead hairtail1 249 4081 258 3891 235 373–1.1–1.8

11Gadus morhuaAtlantic cod849 0151 051 5451 114 38231.36.0

12 Sardina
pilchardus

European pilchard 

(= sardine)
1 052 0031 037 1611 019 392–3.1–1.7

13Mallotus villosusCapelin1 143 971853 4491 006 533–12.017.9

14Dosidicus gigasJumbo flying squid402 045906 310950 630136.44.9

15 Scomberomorus

spp.1

Seerfishes nei702 010918 495914 59130.3–0.4

16 Scomber 
scombrus

Atlantic mackerel689 606945 452910 69732.1–3.7

17 Strangomera
bentincki

Araucanian herring304 048887 272848 466179.1–4.4

18 Acetes 
japonicus

Akiami paste shrimp542 974550 297588 7618.47.0

19 Brevoortia
patronus

Gulf menhaden522 195623 369578 69310.8–7.2

20Nemipterus spp.1Threadfin breams nei636 644551 239576 487–9.44.6

21 Engraulis
encrasicolus

European anchovy620 200607 118489 297–21.1–19.4

22 Trachurus
murphyi

Chilean jack mackerel1 797 415634 126447 060–75.1–29.5

23 Sardinops
caeruleus

California pilchard633 554639 235364 386–42.5–43.0

10.7–4.5–035 671 45831 424 16035 095 33مجموع األنواع واألجناس الرئيسية الـ 23

910 705 92679 609 87582 674 79مجموع العالم 

41.542.939.7نصيب 23 نوعاً وجنساً رئيسياً )النسبة المئوية(

ملحوظة:  Nei = غير مدرجة في مكان آخر. 
1  أرقام المصيد من نوع واحد أضيفت إلى المصيد المبلغ عنه بالنسبة لجنس هذا المصيد



19 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

اإلنتاج العالمي للمصايد الطبيعية من المياه الداخلية
أن  من  الرغم  وعلى  في 2012.  مليون طن   11.6 الداخلية  المياه  من  العالم  في  الطبيعية  المصايد  إنتاج  وصل 

13 بالمائة. نسبة  يتجاوز  ال  الطبيعية  للمصايد  العالمي  اإلنتاج  إجمالي  في  نصيبه  فإن  مستمراً،  يبدو  الصاعد  اتجاهه 

إحصاءات  على  منها  الحصول  يمكن  التي  الفرعية  القطاعات  أصعب  تمثل  الداخلية"  "المياه  فتئت  وما 

اإلجمالي  بثلثي  تستأثر  التي  القارة  وهى  آسيا،  في  البلدان  من  فالعديد  الطبيعية.  المصايد  إنتاج  عن  دقيقة 

أن  كما  لديها.  الداخلية  المياه  من  المصيد  أحجام  بالزيادة  أو   – بالنقصان  إما  ُتقِدْر  أنها  فيعتقد  العالمي، 

مرات   4.3 ازداد  قد  ميانمار  في  المصيد  أن  كما  التفاوت،  شديد  فهو  الهند  عنه  أَبْلَغت  الذي  الكلي  المصيد 

المصيد  أحجام  تجاوزت  التي  بالبلدان  الخاصة  البيانات  يوضح  الذي   ،5 الجدول  )انظر  سنوات  عشر  خالل 

الو  وجمهورية  كمبوديا،  في  االستهالك  استقصاءات  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما   .)2012 في  طن   200  000 لديها 

لنهر  السفلي  الحوض  في  الطبيعية  المصايد  إنتاج  أن  عن  تكشف  نام  وفييت  وتايلند  الديمقراطية  الشعبية 
الرسمية.3 التقارير  في  يرد  عما  كثيراً  يزيد  كان  ربما  الميكونغ 

الطبيعية  المصايد  ألسماك  الكلي  اإلنتاج  ثلث  يأتي  حيث  أفريقيا،  في  بأهمية  أيضاً  الداخلية  المصايد  تتمتع 

البحيرات  من  بالقرب  تقطن  التي  المتعددة  السكانية  العشائر  وتعتمد  الداخلية.  المياه  من  طن(  مليون   2.7(

األولى  بالدرجة  وغيرها(  والكونغو،  والنيجر،  )النيل،  الكبرى  واألنهار  ومالوى(  وتنجانيقا  فيكتوريا  )بحيرة  الكبرى 

)انظر  األفريقية"  األسماك  مصايد  "قيمة  الدراسة  وُتبرز  لها.  الالزم  البروتيني  المتحصل  على  للحصول  األسماك  على 

العاملة. األيدي  وتشغيل  القيمة  حيث  من  الداخلية  األسماك  مصايد  أهمية   )1 اإلطار 

و  مليون طن   0.58 نحو  عند  باالستقرار  األخرى  القارات  في  الداخلية  المياه  من  الكلي  المصيد  ويتسم 

ألوسيانيا. و 000 18 طن  التوالي،  على  الروسي(  االتحاد  ذلك  في  )بما  وأوروبا  لألمريكتين  بالنسبة  0.38 مليون طن 

تربية األحياء المائية
اإلحصاءات  أحدث  وتفيد  أبطأ.  بمعدل  ذلك  كان  وإن  نموه،  المائية  األحياء  تربية  من  العالمي  اإلنتاج  يواصل 

َسَجل  قد  العالم  فى  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  بأن  عالمياً،  والزراعة  األغذية  منظمة  جمعتها  التي  الُمتاحة 

دوالر  مليار   144.4(  2012 فى  الحي(  بالوزن  يعادله  )مما  طن  مليون   90.4 مقداره  مسبوق  غير  آخر  ارتفاعاً 

طن  مليون   23.8 و  أمريكي(  دوالر  مليار   137.7( المائدة  أسماك  من  طن  مليون   66.6 ذلك  فى  بما  أمريكي( 

إلى  وباإلضافة  أمريكي(.  دوالر  مليار   6.4 البحرية،  األعشاب  من  أغلبها  يتكون  )التي  المائية  الطحالب  من 

 222.4( الغذائية  غير  المنتجات  من  طن   22  400 إنتاج  عن  جماعية  بصورة  أيضاً  البلدان  بعض  أبلغت  ذلك، 

فإن  التحليل،  هذا  وألغراض  والتزيين،  التزين  الستخدامات  البحرية  والصدفات  كاللؤلؤ  أمريكي(،  دوالر  مليون 

الماء  وسالحف  والبرمائيات،  والرخويات،  والقشريات  الزعنفية،  األسماك  يشمل  المائدة"  أسماك  "مصطلح 

الشكل ٤

اتجاهات املصيد بحسب أنواع وأجناس التونة الرئيسية

٠٠٠١٠٢٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠٩١٠١٢ ١١

٠٫٠

٠٫٥

١٫٠

١٫٥

٢٫٠

٢٫٥

٣٫٠

�الي� األطنان

سمك التونة الوثابة السمك الفرقاطي والبوليت

سمك كواكاوا

الباقور

أس�ك التونة صفراء الزعانف

أس�ك البالميد
سمك البيج آي
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واألسماك  )آسديا(،  البحر  وِقرَْب  البحر،  وقنافذ  البحر،  خيار  )مثل  المائية  الحيوانات  من  وغيرها  العذب 

وقت  وفي  البشري.  االستهالك  في  كغذاء  عمدية،  بصورة  الستخدامها،  ُتنتج  التي  لألكل(  الصالحة  الهالمية 

أصدرت  قد  والفلبين(  الصين  مثل  الرئيسية  الُمنتجة  البلدان  بينها  )من  البلدان  بعض  كانت  التقرير،  هذا  إعداد 

المعلومات،  أحدث  وتفيد   .2013 لعام  المائية  األحياء  تربية  بشأن  النهائية  الرسمية  أو  المؤقتة  إحصاءاتها 

ارتفع  قد  المائية  األحياء  تربية  من  المائدة  أسماك  من  العالمي  اإلنتاج  بأن  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقديرات 

فى  )تشمل  المائية  التربية  نباتات  إنتاج  مع   ،2013 فى  طن  مليون   70.5 إلى  فوصل  المائة  في   5.8 بنسبة 

أسماك  من  طن  مليون   43.5 وحدها  الصين  أنتجت   ،2013 وفى  طن.  مليون   26.1 بـ  البحرية(  األعشاب  أغلبها 

المائية. الطحالب  من  طن  مليون   13.5 و  المائدة 

فيه  مبالٍغ  لتقديٍر  المزرعة  باب  بقيمة  المائية  األحياء  لتربية  العالمية  اإلجمالية  القيمة  تعرضت  وربما 

من  بدالً  الصادرات  أو  المنتجات  أسعار  وعن  بالقطاعي،  البيع  أسعار  عن  ُتبلِّغ  البلدان  بعض  أن  مثل  لعوامل 

تكون  تجميعية،  مستويات  على  البيانات  هذه  ُتستخدم  عندما  ذلك،  ومع  بيع.  عملية  أول  أسعار  عن  اإلبالغ 

االقتصادية  للمنفعة  النسبية  األهمية  مقارنة  وألغراض  بالتنمية،  الخاص  االتجاه  تبيان  فى  مفيدة  القيمة  بيانات 

المائية.  األحياء  تربية  مجموعات  من  مختلفة  أنواع  وبين  المائية  األحياء  من  مختلفة  أنواع  بين  فيما 

إمدادات  إجمالي  فى  متزايدة  أهمية  يكتسب  الذي  المائية  األحياء  تربية  لتنمية  العالمي  االتجاه  إن 

في   42.2 قدره  قياسي  برقم  للمائدة  الموجهة  التربية  أسماك  فأسهمت  انقطاع.  دون  مستمراً  ظل  قد  األسماك 

االستخدامات  بينها  )ومن  الطبيعية  األسماك  مصايد  ُتنتجها  التي  األسماك  من  طن  مليون   158 إجمالي  من  المائة 

المائة  في   13.4 على  تزيد  ال  نسبة  يقابل  وهذا   .)5 )الشكل   2012 فى  المائية  األحياء  وتربية  الغذائية(  غير 

حجمه  فى  يفوق  االستزراع  أسماك  من  قدٍر  بإنتاج  ككل  آسيا  وتقوم   .2000 فى  المائة  في   25.7 و   1990 فى 

الجدول 5
مصيد المياه الداخلية: البلدان الُمنتجة الرئيسية

 ترتيب

2012

200320112012اسم القارةاسم البلد
االختالف 

2012–20032012–2011

النسبة المئوية )باألطنان(

8397.62.9 297 2212 232 0862 135 2آسيا الصين 1

45692.837.6 460 0331 061 3531 757آسيا الهند 2

460329.67.2 246 1591 163 1401 290آسيا ميانمار3

9.2–09534.9 585957 054 3331 709آسيا بنغالديش4

00045.40.9 000449 750445 308آسيا كمبوديا 5

6.8–63868.6 415407 810437 241أفريقياأوغندا 6

55327.56.8 578393 656368 308آسيا إندونيسيا7

جمهورية تنزانيا 8
المتحدة 

9454.38.2 963314 855290 301أفريقيا

00978.33.6 281312 968301 174أفريقيانيجيريا 9

04216.96.9 805266 551248 227األمريكتان البرازيل 10

54837.75.4 140262 712249 190أوروبا/آسيااالتحاد الروسي11

5.1–23.5–039 051240 742253 313أفريقيامصر12

1.0–50012.1 708222 447224 198آسيا تايلند  13

جمهورية الكونغو 14
الديمقراطية

1.4–7.1–000 000214 365217 230أفريقيا 

1.3–2.6–500 100203 872206 208آسيا فييت نام  15

62440.25.7 247 0399 753 6408 597 6مجموع 15 دولة رئيسية

32035.14.5 630 40111 124 84011 611 8مجموع العالم

76.678.779.5نصيب 15 بلداً رئيسياً )النسبة المئوية(
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إلى  وصلت  الكلي  اإلنتاج  فى  المائية  األحياء  تربية  من  حصتها  أن  كما   ،2008 منذ  الطبيعية  األسماك  مصايد 

المائة.  في   15 من  أقل  األخرى  والقارات  المائة،  في   18 أوروبا  وأنتجت   ،2012 فى  54 في المائة 

بين  المائدة  أسماك  على  الطلب  لتزايد  نظراً  نسبياً  قوياً  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  فى  الكلي  النمو  يظل 

الرئيسية،  واألقاليم  الصناعية  الدول  بعض  جانب  من  المائية  األحياء  إنتاج  فإن  ذلك،  ومع  إنتاجاً.  الدول  أكثر 

قد  كوريا  وجمهورية  واليابان  وإيطاليا،  وفرنسا،  وإسبانيا،  األمريكية،  المتحدة  الواليات  بروزاً  أكثر  وبصورة 

بينما  الزعنفية،  األسماك  من  إنتاجها  انخفاض  فى  البلدان  هذه  جميع  وتشترك  األخيرة.  السنوات  فى  انخفض 

تكون  التي  األخرى  البلدان  من  المستوردة  األسماك  وفرة  إن  بعضها.  لدى  اآلخر  هو  انخفض  الرخويات  إنتاج 

فجوة  وكانت  اإلنتاج.  هذا  مثل  انخفاض  فى  الرئيسي  السبب  هو  يعتبر  نسبياً  منخفضة  فيها  اإلنتاج  تكاليف 

التوسع  شجعت  التي  المحركات  بين  من  الذكر  اآلنفة  البلدان  لدى  ذلك  عن  الناتجة  األسماك  من  اإلمدادات 

للتصدير.  الموجهة  األنواع  على  قوية  بصورة  تركز  التي  األخرى  البلدان  لدى  اإلنتاج  فى 

قدره  سنوي  معدل  بمتوسط  للمائدة  الموجهة  التربية  أسماك  من  العالمي  اإلنتاج  فى  توسع  حدث  وقد 

المائة(  في   10.8(  1990–1980 الفترتين  فى  منه  بطئاً  أكثر  توسعاً   ،2012–2000 الفترة  خالل  المائة  في   6.2

تربية  من  العالمي  اإلنتاج  حجم  ازداد   ،2012 و   1980 الفترة  خالل  أما  المائة(.  في   9.5(  2000–1990 و 

من  المائدة  أسماك  من  العالمي  اإلنتاج  وازداد  سنوياً.  المائة  في   8.6 قدره  معدل  بمتوسط  المائية  األحياء 

 .2012 في  طن  مليون   66.6 إلى   2000 فى  طن  مليون   32.4 من  الضعف  من  بأكثر  المائية  األحياء  تربية 

في   11.7( أفريقيا  فى  األسرع  هو  المائية  األحياء  تربية  من  السنوي  اإلنتاج  نمو  كان  القارة،  وبحسب 

األلفية  من  عشر  االثنتى  السنوات  فى  المائة(  في   10( الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  ثم  المائة( 

بقية  فى  المائدة  إلى  الموجهة  التربية  أسماك  إنتاج  فى  التوسع  سجل  الصين،  استثنينا  ما  فإذا  الجديدة. 

 1990–1980 الفترة  عن  كثيراً  يزيد  ما  أي   ،2012 إلى   2000 من  المائة  في   8.2 قدره  سنوي  نمو  معدل  آسيا 

أكبر  وحدها  وهى  الصين،  فى  السنوي  النمو  معدل  أما  المائة(.  في   4.8(  2000–1990 و  المائة(  )6.8 في 

 ،2012–2000 الفترة  خالل  المائة  في   5.5 قدره  متوسط  إلى  انخفض  فقد  المائية،  األحياء  لتربية  منفرد  ُمنِتج 

وسجلت  المائة(.  في   12.7( و1990–2000  المائة(  في   17.3(  1990–1980 خالل  اإلنتاج  نصف  من  أقل  أي 

المائة،  في   3.5 و   2.9 بمقدار   2012–2000 الفترة  خالل  سنوي  نمو  معدالت  متوسط  أدنى  وأوسيانيا  أوروبا 

االنكماش  فى   – األخرى  األقاليم  مع  صارخ  تناقض  فى  وذلك   – الشمالية  أمريكا  فى  اإلنتاج  وبدأ  التوالي.  على 

وذلك   2000 عام  فى  عليه  كان  مما  بأكثر  اإلنتاج  انخفض   2012 عام  َحَل  أن  وما  فصاعداً   2005 من  التدريجي 

األمريكية.  المتحدة  الواليات  داخل  اإلنتاج  فى  االنخفاض  بسبب 

المائية  األحياء  بإنتاج  تتعلق  العالم  أنحاء  فى  وإقليماً  بلداً  من 187  إحصاءات  والزراعة  األغذية  منظمة  وسجلت 

سابقة.  أوقات  من  ُسجل  قد  كان  لديها  اإلنتاج  ولكن  فى 2012  إنتاج  لديها  يكن  لم  وأقاليم  بلدان   9 ومن  فى 2012 

االستبيان  عن  المائة(  في   36( بلداً   71 ُتجب  لم  ُمسجلة،  إنتاج  إحصاءات  لديها  توجد  وإقليماً  بلداً  الـ 196  بين  ومن 

ُمنتجة  بلدان  الُمبلِغة  غير  البلدان  بين  ومن  لعام 2012.  المنظمة  أجرته  الذي  المائية  األحياء  تربية  بشأن  اإلحصائي 

تبايناً  الُمبلغة  البلدان  من  الواردة  البيانات  وتتباين  أوروبا.  فى  ُمنتجة  كبرى  بلدان  وخمسة  آسيا  فى  عالمية  كبرى 

وطنية  بيانات  التحديات جمع  بين  من  يزال  وال  لإلبالغ.  الزمنية  والخطوط  والجودة  التغطية،  اكتمال  من حيث  كبيراً 

فمثالً، حدث  العالم.  أنحاء  فى  المائية  األحياء  تربية  واتجاهات  لحالة  تفصياًل  وأكثر  أفضل  تحليل  إلجراء  الجودة  عالية 

لبعض  العمدي  بالطمس  تقوم  التي  عضو(  )منظمة  األوروبي  االتحاد  من  البلدان  عدد  ازداد  أن  األخيرة،  السنوات  فى 

المعنية. البيانات  سرية  بسبب  الُمبلغة  الوطنية  بياناتها  فى  اإلحصائية  التفاصيل 

توزيع اإلنتاج
وقد   ،)6 )الجدول  بالتفاوت  اإلنتاج  توزيع  يتسم  كما  التوازن  بعدم  تتسم  المائية  األحياء  تربية  تنمية  إن 

المائية. األحياء  تربية  إنتاج  حجم  من  المائة  في   88 بنحو  آسيا  استأثرت 

التربية  مصايد  من  المائدة  أسماك  جميع  من  المائة  في   92.7 بلداً   15 أنتجت  العالمي،  النطاق  وعلى 

طن  المليون  ُمْنِتَجي  من  أصبحتا  اللتان  ومصر  شيلي  البلدان  هذه  بين  من  وكان   .)7 )الجدول   2012 فى 

ذلك،  من  النقيض  وعلى  األخيرة.  السنوات  خالل  كبيراً  تحسناً  العالمي  البرازيل  مركز  تحسن  وقد   .2012 فى 

انخفاضاً  شهدت   ،2009 فى  طن  مليون   1.4 وقدره  إنتاجها  فى  قياسياً  ارتفاعاً  شهدت  أن  بعد  تايلند  فإن 

الرئيسي  السبب  ويرجع   ،2012 و   2011 فى  طن  مليون   1.2 و   2010 فى  طن  مليون   1.3 إلى  إنتاجها  في 

شهدت  كما   ،2011 فى  البالد  ضرب  الذي  الفيضان  عن  نجمت  التي  النطاق  الواسعة  األضرار  إلى  ذلك  في 
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نصيب تربية األحياء املائية من اإلنتاج الكيل لألس�ك 

تربية األحياء املائية

الصيد الطبيعي
مساهمة تربية األحياء املائية (النسبة املئوية)
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أوروبا

األمريكتان

العا�  

 .)223 ص  فى   11 اإلطار  )انظر  المبكر  النفوق  لمتالزمة  نتيجة  وذلك  الجمبري  محصول  فى  شديداً  انخفاضاً 

بسبب  طن  مليون  نصف  على  قلياًل  يزيد  ما  إلى  انخفض  الذي  المائية  األحياء  تربية  من  اليابان  إنتاج  أن  كما 

اإلنتاج  ارتفع  ذلك  وبعد   .2012 فى  طن  مليون   0.6 إلى  فوصل  طفيفاً  انتعاشاً  انتعش  قد   ،2011 تسونامي 

فى  كوريا  وجمهورية  األمريكية،  المتحدة  الواليات  من  كٍلٍ  لدى  طن  مليون   0.6 على  يزيد  ما  محققاً  بشدة 

على  يزيد  طفيفاً  ارتفاعاً  منهما  كل  لدى  اإلنتاج  مستويات  ارتفعت   ،2012 ففى  التوالي.  على   ،2007 و   2004

التربية  مصايد  من  المائدة  أسماك  إنتاج  ويشهد  طن.  مليون   0.5 عن  قلياًل  يقل  ما  وإلى  طن،  مليون   0.4

تربية  فى  األمراض  تفشي  حاالت  أن  حيث  شيلي،  باستثناء  اآلخرين،  الرئيسيين  المنتجين  بين  مطردة  زيادة 

إنتاجها  انتعاش  قبل  وذلك   2010–2009 فى  األطلسي  سلمون  بإنتاج  فتكت  قد  البحر  مياه  فى  األقفاص  أسماك 

.2012–2011 في  أخرى  مرة  وتوسعه 
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الجدول 6
إنتاج تربية األحياء المائية بحسب اإلقليم: الكمية والنسبة المئوية إلجمالي اإلنتاج العالمي

مجموعات 
وبلدان 
منتقاة 

199019952000200520102012

أفريقيا 
367 485 5911 286 1821 688646 292399 015110 81)باألطنان(

0.620.451.231.462.182.23)النسبة المئوية(

شمال أفريقيا 
675 030 5301 217928 986545 316343 83175 63)باألطنان(

0.490.311.061.231.571.55)النسبة المئوية(

أفريقيا جنوب 
الصحراء الكبرى

691 062454 965358 702100 97655 18434 17)باألطنان(
0.130.140.170.230.610.68)النسبة المئوية(

األمريكتان
319 187 0893 581 7402 176 4332 423 5711 479919 548)باألطنان(

4.193.774.394.914.374.78)النسبة المئوية(

البحر الكاريبي 
736 30128 79037 70429 26039 16928 12)باألطنان(

0.090.120.120.070.060.04)النسبة المئوية(

أمريكا الالتينية 
107 565 9652 885 4431 478 2341 650799 367412 179)باألطنان(

1.371.692.473.343.193.85)النسبة المئوية(

شمال أمريكا 
476 823593 507657 495668 661584 943478 356)باألطنان(

2.731.961.801.511.110.89)النسبة المئوية(

آسيا 
736 895 02558 436 41752 185 61139 420 06228 677 53121 801 10)باألطنان(

82.6188.9087.6788.4688.8288.39)النسبة المئوية(

الصين
306 108 21541 734 69036 120 09528 522 65321 855 40215 482 6)باألطنان(

49.5865.0366.3963.4862.2261.69)النسبة المئوية(

وسط وغرب 
آسيا 

133 781311 654259 828190 602122 16465 72)باألطنان(
0.550.270.380.430.440.47)النسبة المئوية(

جنوب وشرقي 
آسيا )باستثناء 

الصين( 

296 476 02817 442 07315 874 68810 775 8076 755 9655 246 4)باألطنان(
32.4823.6120.9024.5526.1626.23)النسبة المئوية(

أوروبا 
641 880 0942 548 3402 137 5672 052 3592 581 6491 601 1)باألطنان(

12.256.496.334.834.324.32)النسبة المئوية(

االتحاد األوروبي 
)منظمة عضو( 

 )28(

971 259 2361 280 9581 269 6671 400 0981 182 8571 033 1)باألطنان(

7.914.854.322.872.171.89)النسبة المئوية(

بلدان أوروبية 
أخرى

670 620 8581 267 3821 900867 261651 792399 567)باألطنان(
4.341.642.011.962.152.43)النسبة المئوية(

أوسيانيا 
191 617184 466185 482151 238121 00594 42)باألطنان(

0.320.390.370.340.310.28)النسبة المئوية(

253 633 41666 037 14559 297 78144 417 52232 382 67924 074 13)باألطنان(العالم 

مالحظات: تستثني هذه البيانات النباتات المائية والمنتجات غير الغذائية. والبيانات لعام 2012 بالنسبة لبعض البلدان مؤقتة وخاضعة للتنقيح. وألغراض هذا 
الجدول، صنفت الفاو قبرص كجزء من آسيا، وهى ُمدرجة تحت أوروبا كعضو من أعضاء الـ 28 لالتحاد األوروبي )منظمة عضو(. وأُدرجت التفاصيل بشأن البلدان 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm :واألقاليم تحت األقاليم الجغرافية لألغراض اإلحصائية من جانب الفاو هى متاحة على

تفاوتاً  تتفاوت  التربية  وُنظم  التربية  أسماك  بين  الرئيسية  األنواع  كانت  الرئيسيين،  المنتجين  بين  ومن 

الداخلية  المائية  األحياء  تربية  على  شديداً  اعتماداً  والبرازيل  وميانمار،  ومصر،  وبنغالديش،  الهند،  فتعتمد  كبيراً. 

الزعنفية  األسماك  من  البحرية  المياه  فى  التربية  أسماك  إنتاج  على  قدراتها  تظل  حين  فى  الزعنفية  لألسماك 

على  ذلك،  مع  حصرية،  بصورة  النرويج،  فى  المائية  األحياء  تربية  تعتمد  ذلك  ومع  بعيد.  حد  إلى  مستغلة  غير 

تتزايد  نوع  وهو  بحرية،  أقفاص  داخل  األطلسي  سلمون  تربية  وبخاصة  البحر،  مياه  فى  الزعنفية  األسماك  تربية 

يوجد  ولكن  النرويج،  فى  نظيرتها  مع  شيلي  فى  المائية  األحياء  تربية  وتتشابه  العالمية.  السوق  فى  شعبيته 

كما  العذبة،  المياه  فى  الزعنفية  األسماك  تربية  ومن  البحر  بلح  من  معظمها  الرخويات  من  كبير  إنتاج  لديها 

على  يزيد  ما  يتكون  كوريا،  وجمهورية  اليابان  ففى  التصدير.  أسواق  إلى  توجه  التربية  أسماك  أنواع  جميع  أن 

الزعنفية  التربية  أسماك  من  إنتاُجها  ويعتمد  البحرية،  الرخويات  من  المائدة  أسماك  من  منهما  كٍل  إنتاج  نصف 
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معظمه  يتكون  الذي  القشريات،  من  تايلند  إنتاج  نصف  ويتكون  البحرية.  األقفاص  داخل  التربية  على  أكبر  بدرجة 

إنتاج  من  نسبياً  كبيرة  نسبة  إندونيسيا  لدى  ويوجد  الدولية.  التجارة  فى  المتبادل  البحري  الجمبري  أنواع  من 

الماء   ذات  الساحلية  البحيرات  على  رئيسية  بصورة  تعتمد  والتي  البحر،  فى  األسماك  تربية  من  الزعنفية  األسماك 

البحرية.  المياه  فى  الجمبري  لتربية  العالم  فى  فرعي  قطاع  رابع  أيضاً  إندونيسيا  لدى  ويوجد  الملوحة.  القليل 

البلد  هذا  فُينِتج  والرخويات.  القشريات  من  إنتاجها  على  يتفوق  الزعنفية  األسماك  إنتاج  فإن  الفلبين،  فى  أما 

العذبة.  المياه  فى  المائية  األحياء  تربية  من  ينتجه  مما  أكثر  البحرية  التربية  من  الزعنفية  األسماك  من  قدراً 

أسماك  من  ومعظمها  البحر،  مياه  فى  المائية  األحياء  تربية  ُتنتجها  التي  الزعنفية  األسماك  ربع  نحو  أن  كما 

من  أكثر  يتكون  نام،  فييت  وفى  الملوحة.  القليلة  والمياه  البحر  مياه  في  الموجودة  األقفاص  من  ُتجمع  اللبن، 

"بنغاسيوس"،  الِقط  سمك  من  تتكون  والتي  الداخلية  المياه  فى  التربية  أسماك  من  الزعنفية  األسماك  نصف 

الذي  لديها،  القشريات  لتربية  الفرعي  القطاع  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  البحار.  وراء  فيما  تجارياً  تبادلها  يتم  التي 

وتايلند.  الصين  لدى  القطاع  هذا  من  فقط،  أصغر،  فهو  الضخم،  العذبة  المياه  وأربيان  البحري  الجمبري  يشمل 

الزعنفية  األسماك  تربية  أن  كما  التربية،  وُنظم  المائية  األحياء  تربية  أنواع  تنوع  من  عالية  بدرجة  تتمتع  فالصين 

لتربية  الفرعي  القطاع  ويتسم  لديها.  المحلي  للسوق  المائدة  أسماك  من  ثابتاً  إمداداً  ُتشكل  العذبة  المياه  فى 

نحو  إال  ُينتج  ال  حيث  النسبي،  بالضعف  بحرية،  أقفاص  داخل  تربيتها  وبخاصة  البحر،  مياه  فى  الزعنفية  األسماك 

بحرية. أقفاص  داخل  طن(   395  000( فقط  38 في المائة 

الجدول 7
إنتاج األسماك الغذائية المستزرعة حسب أكبر 15 منتجاً والمجموعات األساسية لألنواع المستزرعة في عام 2012. 

البلد الُمنتج 

اإلجمالي أنواع أخرى الرخويات القشرياتاألسماك الزعنفية
الوطني 

الحصة من 
اإلجمالي 
العالمي تربية األحياء 

المائية 
الداخلية

تربية األحياء 
البحرية 

)النسبة المئوية()باألطنان()باألطنان(

30661.7 108 01641 169803 343 58812 592 3993 028 1341 341 23الصين

4156.3 209 4…905 92612 164299 42084 812 3الهند 

5004.6 085 2003 00030 100400 000513 20051 091 2فييت نام 

6604.6 067 4773…698 077387 407582 097 2إندونيسيا 

0662.6 726 1……174 220137 67263 525 1بنغالديش

1192.0 321 1…001 2…033 319 851النرويج

8771.9 233 0451 1924 660205 994623 98619 380تايلند

4211.6 071 1…307 253…587 527758 59 شيلي

7381.5 017 1……109 1 …629 016 1مصر

1691.3 731885 1…981 86858 5891 822ميانمار

8941.2 790…308 82246 72272 042361 310الفلبين 

4611.1 005707 6991 41520 74...343 611البرازيل 

0471.0 108633 9141 596345 4721 957250 33اليابان

4040.7 672484 48817 838373 3072 09976 14جمهورية كوريا

الواليات 
المتحدة 
األمريكية

185 59821 16944 928168 329…420 0240.6

مجموع 15 
10192.7 762 25461 312859 171 83514 810 0125 618 6884 302 36دولة رئيسية 

1527.3 871 2884 4265 983999 893635 562933 296 2مجموع العالم

نصيب 15 بلداً 
رئيسياً )النسبة 

المئوية(
38 599 2505 551 9056 446 81815 170 738864 54266 633 253100

مالحظة: الرمز "..." يعنى أن بيانات اإلنتاج غير متاحة أو أن حجم اإلنتاج ُيعتبر منخفضاً بصورة ال ُتذكر.
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تربية األحياء المائية الداخلية، وتربية األسماك في المياه البحرية ومجموعات أنواع االستزراع
فتربية  البحر.  مياه  فى  وتربية  داخلية،  بحرية  أحياء  إلى  المائية  األحياء  تربية  من  العالمي  اإلنتاج  تصنيف  يمكن 

المياه  اإلنتاج  عمليات  بعض  تستخدم  بينما  العذبة،  المياه  عادة  تستخدم  الداخلية  المياه  فى  المائية  األحياء 

)كما  الداخلية  المالحة–القلوية  المياه  وفى  مصر(  فى  الحال  هو  )كما  الداخلية  المناطق  فى  الموجودة  المالحة 

والجزر  المد  ومناطق  البحر  فى  إنتاج  عمليات  البحرية  المياه  في  األسماك  تربية  وتشمل  الصين(.  فى  الحال  هو 

الساحل. أرض  على  الموجودة  اإلنتاج  وهياكل  مرافق  بواسطة  تعمل  التي  المناطق  تلك  في  وكذلك 

فى  األسماك  تربية  ومن  الداخلية،  المياه  فى  ُتربى  التي  المائدة  أسماك  من  العالم  إنتاجات  ظلت  وقد 

تربية  نمو  فإن  ذلك،  ومع   .)6 )الشكل   1980 فى  طن  مليون   2.35 وهو  المستوى  نفس  عند  البحرية  المياه 

فوصل  البحرية،  المياه  فى  األسماك  تربية  نمو  سرعته  فى  فاق  قد  الحين  ذلك  منذ  الداخلية  المائية  األحياء 

األحياء  تربية  زادت  لذلك،  ونتيجة  التوالي.  على  المائة،  في   7.6 و   9.2 إلى  السنوي  النمو  معدالت  متوسط 

من  التربية  أسماك  بين  من  المائدة  أسماك  إنتاج  إجمالي  فى  حثيثة  زيادة  مساهمتها  من  الداخلية  المائية 

.2012 فى  المائة  في   63 إلى   1980 فى  المائة  50 في 

 ،2012 فى  ُأنتجت  والتي  التربية  مزارع  من  المأخوذة  المائدة  أسماك  من  طن  مليون   66.6 الـ  جملة  ومن 

 38.6( الداخلية  المائية  األحياء  تربية  من  مأخوذين  الزعنفية  األسماك  أنواع  من  طن(  مليون   44.2( الثلثان  كان 

األسماك  أنواع  أن  من  الرغم  وعلى   .)8 )الجدول  طن(  مليون   5.6( البحرية  المائية  األحياء  وتربية  طن(  مليون 

اإلجمالي  اإلنتاج  من  المائة  في   12.6 فقط  تمثل  البحرية  المياه  فى  األسماك  تربية  من  ُأخذت  التي  الزعنفية 

من  المائة  في   26.9 تمثل  أمريكي(  دوالر  مليار   23.5( قيمتها  فإن  الحجم،  حيث  من  الزعنفية  التربية  ألسماك 

إلى  ذلك  فى  السبب  ويرجع  التربية.  مزارع  من  المأخوذة  الزعنفية  األسماك  أنواع  لجميع  اإلجمالية  القيمة 

األنواع  من  كبيرة  نسبة  على  تشتمل  البحرية  المياه  فى  التربية  أسماك  بين  تربت  التي  الزعنفية  األسماك  أن 

من  أعلى  بقيمة  منها  الوحدة  تتمتع  التي  الخفاس،  وأسماك  التروت،  وأسماك  األطلسي،  سلمون  مثل  الالحمة، 

العذبة. المياه  في  التربية  مزارع  من  المأخوذة  الزعنفية  األسماك  معظم 

المائدة  أسماك  إنتاج  من  طن(  مليون   6.4( المائة  في   9.7 بـ  التربية  مزارع  قشريات  استأثرت   ،2012 فى 

من  أمريكي(  دوالر  مليار   30.9( المائة  في   22.4 يمثل  ذلك  كان  وإن  الحجم  حيث  من  المائية  األحياء  تربية  من 

تزيد  ال  قيمتها  كانت  وإن  القشريات،  إنتاج  ضعف  علي  طن(  مليون   15.2( الرخويات  إنتاج  وزاد  القيمة.  حيث 

عن  عبارة  كانت  العذبة  المياه  من  الُمنتجة  الرخويات  من  الكثير  أن  الحقيقة،  وفى  القشريات.  قيمة  بنصف  إال 

حجم  حيث  من  هامشية  األخرى  المائية  األنواع  تزال  وال  آسيا.  في  العذبة  المياه  فى  اللؤلؤ  لتربية  عرضية  نواتج 

إلى  توجه  وهى  آسيا،  شرق  فى  البلدان  من  قلة  داخل  رئيسية  بصورة  تربيتها  وتجري  طن(،  مليون   0.9( اإلنتاج 

عالية. بقيمة  تتمتع  الياباني،  البحر  خيار  مثل  األنواع،  بعض  فإن  ذلك،  ومع  اإلقليم.  داخل  األسواق 

النوع  هذا  تربية  أن  حقيقة  يعكس  الزعنفية  األسماك  من  الداخلية  المائية  األحياء  تربية  فى  السريع  النمو  إن 

حالياً  تستأثر  وهى  البحرية.  المياه  فى  األسماك  بتربية  قورنت  ما  إذا  النامية  البلدان  لدى  نسبياً  سهلة  تربية  هى 

وُتسهم  العالمي.  المستوى  على  األسماك  تربية  مزارع  من  المأخوذة  المائدة  أسماك  إنتاج  من  المائة  في   57.9 بـ 

اليد،  متناول  في  تكون  التي  الغذائية  البروتينات  توفير  فى  مباشرة  مساهمة  أكبر  العذبة  المياه  أسماك  تربية 

الالتينية.  وأمريكا  وأفريقيا،  آسيا،  فى  النامية  البلدان  فى  للفقر  ضحايا  يزالون  ال  الذين  لألشخاص  بالنسبة  وبخاصة 

المساهم  ُيصبح  أن  المستدامة،  التنمية  تشجيع  مواصلة  طريق  عن  أيضاً،  الفرعي  القطاع  لهذا  المتوقع  ومن 

أسماك  على  المتزايد  بالطلب  الوفاء  وفى  الطويل،  المدى  فى  والتغذوي  الغذائي  األمن  تحقيق  فى  الرئيسي 

الزمن. من  القادمة  العقود  خالل  النامية  البلدان  من  الكثير  فى  السكان  من  متزايدة  أعداد  جانب  من  المائدة 

من  المائة  في   55 أى  نسمة،  مليار   3.9 أن   7 الشكل  فى  الخارطة  فى  الواردة  الدائرة  تبين   ،2012 فى 

كبيرة  مساهمة  المائية  األحياء  تربية  تنمية  أسهمت  وقد  الدائرة.  تلك  داخل  يعيشون  كانوا  البشر  جميع 

بلدان  أكثر  من  العديد  ذلك  فى  بما  هناك،  البلدان  معظم  تستهلكها  التي  المائدة  أسماك  إمدادات  فى 

أنتجت   ،2012 وفى  واليابان.  وبنغالديش،  وباكستان،  وإندونيسيا،  والهند،  كالصين،  بالسكان  اكتظاظاً  العالم 

 – التربية  مزارع  من  المصيدة  المائدة  أسماك  من  طن  مليون   58.3 الدائرة  هذه  داخل  الموجودة  البلدان 

هذه  ُتحسب  وعندما  العالم.  فى  التربية  مزارع  من  المأخوذة  المائدة  أسماك  إنتاج  من  87.5 في المائة 

فى  المائة  في   23.9 من  األسماك  من  اإلجمالي  اإلنتاج  فى  المائية  األحياء  تربية  مساهمة  ترتفع  معاً،  البلدان 

.2012 فى  المائة  في   54.6 و   ،2000 فى  المائة  في   40.2 إلى   ،1990
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الشكل ٦

اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية يف املياه الداخلية وىف املياه البحرية، ١٩٨٠ – ٢٠١٢

�الي� األطنان

٠

١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

٧٠

٨٠

٨٠٨٥٩٠٩٥٠٠٠٥١٢ ١٠

املياه البحرية 

املياه الداخلية

األنواع الُمنَتَجة فى مزارع التربية
567 نوعاً،  َبَلَغ  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  فى  ُسجلت  التي  األنواع  عدد  فإن   ،2012 فى  حدث  وكما 

 ،)59( والقشريات   ،)102( والرخويات  ُمهجنة(،  أنواع   5 مع  نوعاً،   354( الزعنفية  األسماك  تشمل  وهى 

وُتشير   .)37( العذبة  المياه  وطحالب  البحرية  والطحالب   ،)9( المائية  والالفقاريات   ،)6( والزواحف  والبرمائيات 

مجموعة  داخل  اإلنتاج  أجل  من  العالم  مستوى  على  تربيُتها  تجري  مائي  نوع   600 من  أكثر  أن  إلى  التقديرات 

والتي  التكنولوجي،  التقدم  وذات  فيها،  المدخالت  كثافات  تتفاوت  التي  التربية  ومرافق  ُنظم  من  متنوعة 

مزارع  من  المائية  األنواع  لمعظم  وبالنسبة  البحار.  ومياه  الملوحة  القليلة  والمياه  العذبة،  المياه  تستخدم 

 ،)Anguilla spp.( األنقليس  مثل  قليلة  أنواع  أما  وترسخت.  والحضانة  الفقس  تكنولوجيا  تطورت  فقد  التربية، 

الطبيعية. الزريعات  على  اآلن  حتى  كلية  تعتمد  تربيتها  تزال  فال 

20.5 مليون طن،  إلى  التربية  مزارع  في  العلف  على  تعتمد  ال  التي  لألنواع  العالمي  اإلنتاج  وصل   ،2012 وفى 

الصمامات  ثنائيات  من  طن  مليون   13.4 و  بالفلترة،  يتغذي  الذي  الشبوط  سمك  من  طن  مليون   7.1 ذلك  فى  بما 

المائدة  أسماك  إنتاج  مجموع  من  العلفية  غير  األنواع  نصيب  انخفض  المستقر،  التجاهها  واستمراراً  أخرى.  وأنواع 

األمر   ،2012 فى  المائة  في   30.8 إلى   2010 فى  المائة  في   33.5 من  آخر  انخفاضاً  التربية  مزارع  من  المأخوذ 

األحياء  تربية  تنمية  احتماالت  إن  األعالف.  على  تتغذى  التي  األنواع  تربية  فى  نسبياً  أقوى  نمواً  يعكس  الذي 

جوانبها  جميع  استكشاف  ينبغي  يزال  ال  البحرية،  الصمامات  ثنائيات  وبخاصة  العلف،  على  المعتمدة  غير  المائية 

الجدول 8
اإلنتاج العالمي من مجموعات األنواع المستزرعة من تربية األحياء المائية الداخلية وتربية األحياء البحرية فى 2012

تربية األحياء 
المائية الداخلية

تربية األحياء 
المجموع الفرعي للقيم المجموع الفرعي للكميات البحرية

)بماليين األطنان()بماليين األطنان()بماليين األطنان(
)النسبة المئوية 
بحسب الحجم(

)ماليين الدوالرات 
األمريكية(

)النسبة المئوية 
بحسب القيمة(

49963.5 38.5995.55244.15166.387األسماك الزعنفية 

86422.4 2.5303.9176.4479.730القشريات

85711.5 0.28714.88415.17122.815الرخويات 

5122.5 0.5300.3350.8651.33أنواع أخرى 

732100 41.94624.68766.633100137اإلجمالي 
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الرخويات  زريعات  إنتاج  فى  المحدودة  القدرات  فإن  ذلك،  ومع  الكاريبي.  والبحر  الالتينية  وأمريكا  أفريقيا  فى 

هذه  لخدمة  للرخويات  إقليمية  مفاقس  إنشاء  جدوى  أن  كما  األخير،  اإلقليم  فى  البلدان  بعض  لدى  عقبة  تعتبر 

لالستكشاف.  خاضعة  تزال  ال  البلدان 

على  منها  واحد  كل  تسجيل  بدون  المائية  األحياء  تربية  فى  ُتستخدم  األصلية  المائية  األنواع  من  الكثير  إن 

التجارية  التربية  أنواع  من  نوع   200 على  يزيد  ما  تربية  تجرى  وحدها،  الصين  ففى  الوطنية.  اإلحصاءات  فى  حدة 

نوعية  ومجموعة  نوعاً   90 عن  يقل  ما  تحت  تسجيله  يتم  الكلي  إنتاجها  ولكن  الحكومية،  التقارير  على  بناًء  وذلك 

فى  الُمدرج  العدد  بكثير  يفوق  نام  وفييت  الهند  فى  التربية  أنواع  عدد  فإن  وبالمثل،  الوطنية.  اإلحصاءات  فى 

تقريبية.  بصورة  يتم  التربية  ألنواع  التفصيل  من  بمزيد  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  تحليل  ويظل  اإلحصاءات. 

انتشاراً  األنواع  أكثر  األخرى هى  التيالبيا  وأنواع  النيل  )تيالبيا(  بلطي  ذلك  فى  بما  البلطي  اسماك  تربية  أن  كما 

التربية  تيالبيا  إلنتاج  إحصاءات  العالم  فى  والزراعة  األغذية  منظمة  وقد سجلت  العالم.  فى  المائية  األحياء  تربية  فى 

تيالبيا  أنواع  ألن  نظراً  ذلك  من  أعلى  فهو  الُمنتجة  للبلدان  الحقيقي  الرقم  أما  القارات،  فى جميع  وإقليماً  بلداً  لـ 135 

األوروبية.  البلدان  وبعض  كندا  في  الوطنية  اإلحصاءات  فى  مستقلة  بصورة  إدراجها  يتم  لم  التجارية  التربية 

هذا  من   2012 نسخة  إلى  الرجوع  فينبغي  األخيرين،  العامين  خالل  كبيرة  تغييرات  تحدث  لم  أنه  وحيث 

تربية  من  ُتنتج  التي  الرئيسية  األنواع  ومجموعات  األنواع  بشأن  المعلومات  من  المزيد  على  للحصول  التقرير4 

بينها. فيما  التناسبية  والعالقات  المائية  األحياء 

إنتاج النباتات المائية فى مزارع التربية
)أعشاب  الكبيرة  الطحالب  من  كالً  تضم  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  فإن  المائية،  النباتات  بإنتاج  يتعلق  وفيما 

المياه  البحر، وفى  مياه  فى  ُتربَّى  التي  المجهرية  والطحالب  الملوحة،  القليلة  أو  البحرية  المياه  فى  ُتربى  التي  البحر( 

كغذاء،  ُتربَّى  والتي  العذب  الماء  فى  ُتربَّى  التي  الضخمة  المائية  النباتات  بعض  أما  العذبة.  المياه  فى  أو  الملوحة  القليلة 

ُتناقش  ما  اإلحصاءات. وعادة  تلك  فى  ُمدرجة  غير  فهى  لألكل،  القابلة  اللوتس  الماء، وزهور  الماء، وكستناء  كالتروب  مثل 

ُيستخدم  المائية  للنباتات  الكلي  اإلنتاج  من  كبيراً  قدراً  أن  المائدة حيث  أسماك  بصورة مستقلة عن  المائية  التربية  نباتات 

عاٍل  تحتوى على محتوى   )Spirulina spp.( المجهرية سبيرولينا  الطحالب  أن  الرغم من  غير غذائية. وعلى  أغراض  فى 

األخرى.  التربية  بأنواع  مقارنة  إنتاجها هامشياً  يزال حجم  فال  الجاف(،  بالوزن  المائة  في  )يزيد على 60  البروتين  من 

نباتات  تربية  العلفية، وكذلك  واالستخدامات  البشري  لالستهالك  فيها سبيرولينا  بما  المجهرية،  الطحالب  زراعة  أن  كما 

أما  الطبيعية وكأعالف،  الدوائية  واألغراض  الصيدالنية،  لألغراض   )Haematococcus pluvialis( بلوفيالس  هيماتوكوكوس 

اإلنتاج. إحصاءات  بصورة ضعيفة فى  عنه  اإلبالغ  فيتم  المجهرية  الطحالب  الحيوي من  الوقود  إنتاج 

مالحظة: تش� هذه الخريطة إىل حدود جمهورية السودان خالل املدة املحددة. 
و� يتم تحديد الحدود النهائية حتى اآلن ب� جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان. 

الشكل ٧

خريطة تربز أك� البلدان اكتظاظاً بالسكان ىف آسيا
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23.8 مليون طن  بحصاد   ،2012 فى  العالم  مستوى  على  وإقليماً  بلداً   33 قام  المتوافرة،  للبيانات  وطبقاً 

1.1 مليون طن.  الطبيعي  الصيد  إنتاج  بلغ  بينما  مائية،  كأحياء  المرباة  المائية  النباتات  من  الجاف(  غير  )بالوزن 

الصين  استئثار  مع   ،)9 )الجدول  الطحالب  تربية  من  اإلنتاج  على  اآلسيوية  البلدان  من  قليل  عدد  وُيهيمن 

اإلجمالي. المجموع  من  المائة  في   81.4 بنسبة  وإندونيسيا 

وكان   .2012 إلى   2000 من  الفترة  خالل  الضعف  من  أكثر  إلى  البحرية  التربية  أعشاب  من  العالم  إنتاج  زاد 

السياسات  ألن  نظراً  سريعة  تنمية  لهما  تحدث  أن  المتوقع  ومن  إندونيسيا.  فى  خاصة  بصورة  مؤثراً  التوسع  هذا 

الُمعرضة  الضحلة  البحر  مياه  من  شاسعة  مناطق  لديه  البلد  أن  كما  األزرق"،  "النمو  بـ  األخذ  فى  تتمثل  الوطنية 

لتكاثر  الالزمة  نسبياً  البسيطة  التقنيات  أيضاً  وتمتلك  مناسبة،  تربية  مواقع  تمثل  والتي  الشمس  ألشعة  جيداً 

.)Eucheuma spp. و   Kappaphycus alvarezii( بي  بى  إس  وايوكيوما  ألفاريتزى  كابافيكس  نوعي  وتربية 

إلى   ،2012 و   2000 بين  تقريباً  الضعف  إلى  البحر  مياه  فى  التربية  أعشاب  إنتاج  ازداد  الصين،  ففى 

اليابانية  األشنة  طحالب  فزراعة  مهماً.  دوراً  تلعب  التي  الرئيسية  لألنواع  الغلة  عالية  سالالت  تطوير  جانب 

مكانتها  استقرت  والتي  الباردة،  المياه  فى  المستزرعة  البحر  أعشاب  أنواع  أكثر  بين  من  هي  )الِكيلب(  السمراء 

للمياه  مقاومة  النوع  هذا  من  ساللة  تطوير  بفضل  الصين  جنوب  فى  نسبياً  دفئاً  األكثر  الساحلية  األقاليم  فى 

منه  ُينتج  مما  أكثر  الصين  جنوب  فى  السمراء(  األشنة  )طحالب  الِكيلب  من  أكبر  قدٌر  اآلن  وُينَتج  الدافئة. 

فى  التربية  مناطق  فى  طويل  زمن  منذ  تشجيعاً  الصين  فى  البحرية  األعشاب  تربية  لقيت  وقد  شمالها.  في 

البحر.  مياه  من  للمغذيات  البيولوجي  االستخراج  أجل  من  وذلك  البحرية  المياه  داخل  األقفاص 

فى  إال  البحرية  األعشاب  تربية  إنتاج  ينخفض  لم  آسيا،  في  الطحالب  لهذه  الُمنتجة  الكبرى  البلدان  بين  ومن 

المجاورة.  البلدان  من  بواردات  عنه  اسُتعيض  قد  المحلي  اإلنتاج  فى  االنخفاض  هذا  فإن  ذلك  ومع  اليابان. 

المحيط  فى  سليمان  وُجزر  أفريقيا  شرق  فى  المتحدة(  تنزانيا  )جمهورية  زنجبار  شهدت  آسيا،  خارج  فى  أما 

التصدير.  ألسواق  الموجهة  ألفاريتزي(  كبافيكس  غالبة  )وبصفة  البحرية  األعشاب  تربية  فى  قوياً  نمواً  الهادئ 

وفيجي،  ومدغشقر،  المتحدة،  تنزانيا  وجمهورية  الشرقية،  وتيمور  الهند  مثل  البلدان،  بعض  فى  االعتراف  تم  وقد 

أما  اإلنتاج.  من  كبيرة  أحجام  لتحقيق  فرصاً  تعطي  أنها  اعتبار  على  البحرية  األعشاب  بتربية  وموزامبيق،  وكيريباتي، 

سنوياً،  األطنان  من  قليلة  آالف  إلى  قليلة  مئات  بين  ما  ُتنتج  البلدان  هذه  من  واحدة  كل  فإن  الراهن،  الوقت  فى 

التسويق(. بينها  )من  فنية  غير  ألسباب  لديها  البحرية  األعشاب  تربية  توقفت  التي  موزامبيق،  باستثناء  وذلك 

المائية  التربية  طحالب  جميع  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  المائية  األحياء  تربية  إحصاءات  وُتسِجل 

طبقاً  مجموعات  سبع  إلى  التربية  طحالب  تقسيم  ويمكن  األنواع.  من  مجموعات  أو  منفصاًل  نوعاً   37 تحت 

وفى  إندونيسيا  فى  الذكر  اآلنف  التوسع  من  وانطالقاً   .)8 )الشكل  بها  المقصودة  واالستخدامات  لطبيعتها 

تلك  لهي  العالم،  فى  المائية  التربية  طحالب  إنتاج  أنواع  تركيبة  فى  وضوحاً  األكثر  التغير  فإن  أخرى،  أماكن 

التي  بي.(  بي  أس  وإيوكيوما  ألفاريتزي  )كبافيكس  إيوكيوما  البحرية  األعشاب  هيمنة  فى  السريعة  الزيادة 

مستوى  تجاوز  وقد  الجيالتينية.  المواد  منها  وُتستخرج  المدارية،  وشبه  المدارية  البحار  مياه  فى  تربيتها  تجري 

 .2010 فى  الكيِلب  من  الياباني  إنتاج  مستوى  إنتاجها 

وُتستخدم  الصين،  فى  معظمها  فُينَتج  "جراكيالريا"  البحر  وأعشاب  الُمعرَّفة  غير  البحرية  األعشاب  أنواع  أما 

"واكايم"  التربية  نباتات  أما  البحر.  خيار  ولتربية  )أبالون(،  الصغيرة  الَدرْدار  ألسماك  كعلف  إنتاجها  من  كبيرة  نسبة 

من  )أقل  جزء صغير  وُيستخدم  المباشر.  البشري  االستهالك  إلى  تقريباً  كلية  ُتَوجه  فهي  ‘بورفيرا’  البحرية  واألعشاب 

وُتشير  منها.  واأللجين  اليود  الستخراج  الصين  فى  الُمنتجة  "الِكيلب"  اليابانية  السمراء  البحر  أشنات  من  المائة(  في   20

المباشر،  البشري  االستهالك  فى  البحرية  التربية  أعشاب  من  ماليين طن   9 نحو  اسُتخدم  فى 2012،  أنه  إلى  التقديرات 

وباإلضافة  بحرية.  كأعشاب  المستهلكون  عليها  يتعرف  أن  يمكن  منتجات  على شكل  وذلك  آسيا،  فى شرق  معظمها 

إلى  األخرى  فتوجه هي  البحرية  الطحالب  من  أخري  أنواع  من  الُمستخرجة  والكراجينات  األغار،  فإن  ذلك،  إلى 

المشروبات. بعض  فى  القوام  لتغليظ  كعوامل  وذلك  بسهولة  عليها  التعرف  يسهل  ال  بأشكال  البشري  االستهالك 

صيادو األسماك ومستزرعو األسماك
األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  في  العيش  وكسب  للدخل  مصدراً  العالم  حول  األشخاص  ماليين  يجد 

لمصايد  األْولِي  القطاع  في  يعملون  شخص  مليون   58.3 أن  إلى   )10 )الجدول  التقديرات  أحدث  وُتشير  المائية. 

بالمائة  و23  كاماًل،  دواماً  يعملون  بالمائة   37 منهم،   .2012 في  المائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسماك 

محدد. غير  وضع  ذوو  أو  موسميون  أسماك  صيادو  إما  والباقي  جزئي  بدوام  يعملون 



29 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  في  المشتغلين  جميع  من  بالمائة   84 كان   ،2012 عام  ففي 

وكان  بالمائة(.   3.9( الكاريبي  والبحر  الالتينية  وأمريكا  بالمائة(،   10 من  )أكثر  أفريقيا  تليها  آسيا،  في  موجودين 

األسماك،  باستزراع  يشتغلون  القطاع(  هذا  في  المشتغلين  جميع  من  بالمائة   32 من  )أكثر  مليون   18.9 نحو 

الالتينية  أمريكا  ومنطقة  بالمائة(،   1.6( أفريقيا  تليها  بالمائة(   96 من  )أكثر  آسيا  في  األولى  بالدرجة  ويتركزون 

بالمائة(.  1.4( الكاريبي  والبحر 

الجدول 9 
إنتاج تربية األحياء المائية من النباتات المائية المستزرعة فى العالم وبلدان ُمنتجة رئيسية ُمنتقاة

199019952000200520102012

الصين 

060 832 27012 092 59111 494 0959 938 6206 162 2304 470 1الحجم )باألطنان(

الحصة فى المجموع 
 العالمي 

)النسبة المئوية(
39.0560.7874.5570.2358.3553.97

إندونيسيا 

854 514 0176 915 6363 227910 000205 000102 100الحجم )باألطنان(
االحصة فى المجموع 

 العالمي 
)النسبة المئوية(

2.661.492.216.7420.5927.40

الفلبين 

071 751 2721 801 5971 338 0391 035707 176579 291الحجم )باألطنان(
الحصة فى المجموع 

 العالمي 
)النسبة المئوية(

7.738.457.609.909.487.36

جمهورية 
كوريا 

326 022 6721 154901 463621 099374 882649 411الحجم )باألطنان(

الحصة فى المجموع 
 العالمي 

)النسبة المئوية(
10.949.484.024.594.744.30

اليابان 

754 796440 742432 881507 489528 387569 565الحجم )باألطنان(
الحصة فى المجموع 

 العالمي 
)النسبة المئوية(

15.028.315.683.762.281.85

ماليزيا 

490 892331 000207 12540 16......الحجم )باألطنان(
الحصة فى المجموع 

 العالمي 
)النسبة المئوية(

  0.170.301.091.39

زينجبار 
)جمهورية 

تنزانيا 
المتحدة( 

876 157150 620125 91073 17049 08039 8الحجم )باألطنان(

الحصة فى المجموع 
 العالمي 

)النسبة المئوية(
0.210.570.540.540.660.63

جزر سليمان 

000 00013 2608 3.........الحجم )باألطنان(

الحصة فى المجموع 
 العالمي 

)النسبة المئوية(
   0.020.040.05

المجموع 
الفرعي

431 056 07623 484 60018 989 74012 819 4138 101 7556 846 2الحجم )باألطنان(
الحصة فى المجموع 

 العالمي 
)النسبة المئوية(

75.6089.0894.7796.0897.2496.97

بقية بلدان 
العالم 

018 591720 346525 302529 802486 570747 918الحجم )باألطنان(
الحصة فى المجموع 

 العالمي 
)النسبة المئوية(

24.4010.925.233.922.763.03

449 776 66723 009 94619 518 04213 306 2159 849 3256 765 3الحجم )باألطنان(العالم

مالحظات: إن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وفييت نام هما من بين البلدان الُمنتجة الرئيسية لألعشاب البحرية لمزارع التربية. وهما غير ُمدرجتين فى هذا 
 الجدول نظراً لعدم توافر بيانات إحصائية دقيقة. وبدالً من ذلك، فهما مدرجتان فى "بقية بلدان العالم" 

... = البيانات غير متاحة.



302014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

المشتغلين  جميع  من  بالمائة   36 نحو  )أي  شخص  مليون   21 عن  يقل  ال  ما  كان   ،2012–2010 الفترة  وخالل 

)أكثر  آسيا  في  األولى  بالدرجة  ويتركزون  الداخلية،  المياه  في  لألسماك  الطبيعي  بالصيد  يعملون  ككل(  القطاع  في 

باستزراع  المشتغلين  األشخاص  أعاله  الواردة  األرقام  تشمل  وال  بالمائة(   13 )نحو  أفريقيا  تليها  بالمائة(،   84 من 

تفصل  ال  بجمعها  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  التي  العمالة  إحصائيات  أن  حيث  الداخلية  المياه  في  األسماك 

العذبة. المياه  في  المائية  األحياء  تربية  عن  البحر  مياه  في  المائية  األحياء  تربية 

تعداد  من  أسرع  بوتيرة  األسماك  مصايد  قطاع  في  العمالة  ازدادت   ،)2012–1990( التاريخية  الناحية  ومن 

األسماك  ومستزرعو  األسماك  فصيادو   .)11 )الجدول  التقليدي  الزراعة  قطاع  في  العمالة  ومن  العالمي  السكان 

نشاط  الذين هم  شخص  مليار   1.3 الـ  من  بالمائة   4.4 يمثلون  كانوا   2012 في  مليون   58.3 عددهم  البالغ 

 1990 في  بالمائة   3.8 و   2.7 بـنسبة  مقارنة  وذلك  العالم،  أنحاء  جميع  في  عام  بوجه  الزراعة  قطاع  في  اقتصادي 

التوالي.  على   ،2000 و 

قطاع  داخل  الطبيعية  األسماك  مصايد  في  يشتغلون  الذين  لهؤالء  التناسبية  النسبة  فإن  حال،  أية  وعلى 

في  بالمائة   68 إلى   1990 في  بالمائة   83 من  كلية  بصفة  انخفضت  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 

المستوى  وعلى  بالمائة.   32 إلى   17 من  األسماك  استزراع  في  المشتغلين  نسبة  بالتالي  ازدادت  بينما   ،2012

المعدالت  من  أعلى  سنوية  بمعدالت   ،1990 منذ  األسماك،  استزراع  في  العاملين  األشخاص  عدد  ازداد  العالمي 

الطبيعية. األسماك  مصايد  في  بالمشتغلين  الخاصة 

األْولى  القطاع  في  المشتغلين  األشخاص  عدد  اتجاهات  تفاوتت  الزمن،  من  األخيرين  العقدين  وخالل 

وأمريكا  أوروبا  فإن  المئوية،  النسب  وبحسب   ،11 الجدول  يوضح  وكما  اإلقليم.  بحسب  تفاوتاً  األسماك  لمصايد 

قد  الزراعة،  قطاع  في  اقتصادياً  النشطين  السكان  وتناقص  للغاية  المنخفض  السكاني  النمو  ذاتا  الشمالية، 

انخفاضاً  حتى  أو  طفيفة  زيادة  شهدتا  كما  الطبيعي،  األسماك  بصيد  المشتغلين  عدد  في  انخفاض  أكبر  شهدتا 

والمستخلصة  اإلنتاج  في  باالتجاهات  صلة  االتجاهات  ولهذه  األسماك.  استزراع  في  المشتغلين  عدد  في 

السكاني  النمو  ذاتا  وآسيا،  أفريقيا  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى  المائية.  األحياء  وتربية  الطبيعي  الصيد  من 

مستدامة  زيادات  أظهرتا  قد  الزراعي،  القطاع  في  أعدادهم  تتزايد  الذين  اقتصادياً  النشطين  والسكان  المتزايد 

في  المشتغلين  أولئك  عدد  في  أعلى  زيادة  معدالت  وكذلك  لألسماك  الطبيعي  بالصيد  المشتغلين  عدد  في 

مصايد  من  اإلنتاج  في  المستدامة  بالزيادات  صلة  أيضاً  العمالة  في  االتجاهات  ولهذه  األسماك.  استزراع 

المائية. األحياء  بتربية  أكبر  وصلة  بل  الطبيعية  األسماك 

أي  بالفعل،  وصفها  ورد  التي  االتجاهات  بين  ما  موضعاً  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  وتحتل 

الِعقد  خالل  الزراعة  قطاع  في  اقتصادياً  النشطين  السكان  عدد  وتناقص  االنخفاض،  في  آخذة  سكانية  بزيادة 

مرتفع  وإنتاج  الطبيعي،  الصيد  من  متناقص  وإنتاج  األسماك،  مصايد  قطاع  في  باعتدال  متزايدة  وعمالة  الماضي، 

الشكل ٨

اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية، من الطحالب املائية املستزرعة مجمعة بحسب

طبيعتها واالستخدام املقصود ىف ٢٠١٢

٠١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠

Gracilaria spp.

Porphyra spp.

Kappaphycus alvarezii 
& Eucheuma spp.

مالي� األطنان (بالوزن الجاف)

الكيلب اليابا�
(Laminaria japonica) 

أنواع غ� محددة من
 األعشاب البحرية

واكام
(Undaria pinnatifida)

أعشاب بحرية
 وطحالب دقيقة أخرى



31 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

بالمثل  يؤدى  ال  قد  بقوة  المتزايد  المنطقة  هذه  إنتاج  فإن  ذلك  ومع  المائية.  األحياء  تربية  من  ما  نوعاً  مستدام 

ُتستزرع  التي  المهمة  الكائنات  من  العديد  أن  حيث  األسماك،  استزراع  في  المشتغلين  من  بقوة  متزايد  عدد  إلى 

التكاليف  وانخفاض  والجودة  الكفاءة  فإن  ثم،  ومن  األجنبية.  األسواق  احتياجات  تلبية  إلى  ترمي  اإلقليم  هذا  في 

البشرية.  العاملة  باأليدي  ارتباطها  من  أكثر  التكنولوجية  بالتطورات  أكبر  بدرجة  ترتبط 

مليون   14 من  أكثر  حيث  الصين،  بينها  من  منتقاة،  ببلدان  الخاصة  العمالة  إحصاءات   12 الجدول  ويقدم 

العالمي(  المجموع  من  بالمائة   16( أسماك،  كصيادي  يعملون  العالمي(  المجموع  من  بالمائة   25( شخص 

آخذة  األسماك  صيد  في  العمالة  فإن  عامة؛  وبصفة  العالمي(.  المجموع  من  بالمائة   9( أسماك  وكمستزرعي 

الشمالية،  وأمريكا  األوروبية،  البلدان  معظم  لدى  وبخاصة  المال،  رأس  الكثيفة  االقتصادات  في  التناقص  في 

بنسبة  البحرية  األسماك  صيد  في  العاملين  األشخاص  عدد  انخفض   ،2012–1995 الفترة  خالل  فمثاًل،  واليابان. 

العوامل  بين  ومن  النرويج.  في  بالمائة   49 وبنسبة  اليابان،  في  بالمائة   42 وبنسبة  آيسلندا،  في  بالمائة   30

القوة  على  االعتماد  من  تقلل  كما  لألساطيل؛  الزائدة  القدرة  من  تقلل  سياسات  تطبيق  ذلك:  تفسر  التي 

متزايدة. وفورات  من  بها  يرتبط  وما  التكنولوجية  للتطورات  نظراً  وذلك  البشرية 

الطبيعية  األسماك  لمصايد  األولي  القطاع  في  السنوية  اإلنتاجية  من  الفرد  لنصيب  مقارنة   13 الجدول  يقدم 

األحياء  تربية  من  للفرد  السنوي  اإلنتاج  متوسط  ويتجه  إقليم.  ولكل  العالمي  المستوى  على  المائية  األحياء  وتربية 

ويرجع  الطبيعية،  األسماك  مصايد  في  عنه   )2012 في  مرة   1.5 من  أكثر  )أي  ثابتة  بصورة  أعلى  يكون  ألن  المائية 

فإنه  عام،  عالمي  وكاتجاه  السطح.  أسماك  لصيد  النطاق  الواسعة  الصناعية  األسماك  مصايد  بينها  من  ألسباب  ذلك 

الفترة  خالل  الطبيعية  األسماك  مصايد  في  للفرد  طن   2.3 إلى   2.7 من  قلياًل  السنوية  اإلنتاجية  انخفضت  بينما 

للفرد. طن   3.5 إلى   2.6 من  إنتاجيتها  المائية  األحياء  تربية  حسنت   ،2012–2000

الجدول 10
صيادو األسماك ومستزرعو األسماك بحسب اإلقليم في العالم

199520002005201020112012

)باآلالف(

885 5 250 5 027 5 430 4 175 4 392 2 أفريقيا

040 49 926 48 345 49 926 43 646 39 296 31 آسيا 

647  656  662  705  779  530  أوروبا 

 أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي 

 1 503 1 774 1 907 2 185 2 231 2 251

323  324  324  329  346  382  أمريكا الشمالية

127  128  124  122  126  121  أوسيانيا

272 58 514 57 667 57 418 51 845 46 223 36 العالم 

منها، مستزرعو األسماك

298  257  231  140  91  65  أفريقيا

175 18 373 18 915 17 630 14 211 12 762 7 آسيا 

103  103  102  91  103  56  أوروبا 

 أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي 

  155  214  239  248  265  269

9  9  9  10  6  6  أمريكا الشمالية 

6  6  5  5  5  4  أوسيانيا 

861 18 015 19 512 18 115 15 632 12 049 8 العالم 

مالحظات: تم مؤخراً تنقيح وإكمال وتحديث العديد من السالسل الزمنية، ببيانات من المصادر الوطنية والمصادر البديلة، مثل الكتب السنوية، والحسابات 
التاريخية، وتقارير المشروعات. وحيثما ترد أرقام في هذه الطبعة مختلفة عن تلك األرقام التي ُنشرت من قبل، فإن البيانات الحالية تمثل أحدث ُنسخة أخيرة. 

والتغييرات المذكورة آنفاً ملحوظة بدرجة أكبر في آسيا وأفريقيا واألمريكتين. إن بعض اإلحصاءات التي ُقدمت إلى منظمة األغذية والزارعة من جانب المكاتب 
القطرية، وبخاصة تلك اإلحصاءات عن الفترة 2011-2012، هي إحصاءات مؤقتة ويمكن أن ُتعدل في الطبعات الُمقبلة، وفي مطبوعات أخرى صادرة عن منظمة 

 األغذية والزارعة.
أما تقديرات عام 1995 فقد استندت جزئياً إلى البيانات المتاحة لعدٍد أقل من البلدان، ومن ثم، قد ال ُتناظر بالكامل تلك اإلحصاءات الخاصة بسنوات تالية.



322014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

الجدول 11
متوسط معدالت التغير المقارنة بحسب اإلقليم والفترة الزمنية 

اإلقليم
1995–19902000–19952005–20002010–2005

)النسبة المئوية(

1.51.31.21.2مجموع السكانالعالم 

0.80.60.60.5السكان النشطون اقتصاديا في الزراعة 

2.75.31.92.3صيادو األسماك ومستزرعو األسماك1 

1.44.01.21.5صيادو األسماك 

8.69.43.74.1مستزرعو األسماك 

0.8–0.2–1.80.2إنتاج الصيد الطبيعي2 
13.35.96.45.9إنتاج تربية األحياء المائية 

2.62.42.42.5مجموع السكانأفريقيا

2.22.12.12.1السكان النشطون اقتصاديا في الزراعة 
4.011.91.02.3صيادو األسماك 
6.37.09.010.5مستزرعو األسماك 
3.12.82.30.4إنتاج الصيد الطبيعي 
6.429.410.114.8إنتاج تربية األحياء المائية 

2.01.31.21.1مجموع السكانآسيا 

1.00.50.50.4السكان النشطون اقتصاديا في الزراعة 

1.13.11.31.4صيادو األسماك 

8.39.53.74.1مستزرعو األسماك 

2.71.50.51.8إنتاج الصيد الطبيعي 

14.95.66.66.0إنتاج تربية األحياء المائية 

1.60.00.10.2–مجموع السكانأوروبا 

2.9–3.0–3.5–7.7–السكان النشطون اقتصاديا في الزراعة 

1.9–1.9–5.17.3صيادو األسماك 

2.62.4–12.313.0مستزرعو األسماك 

3.10.0–1.2–2.6–إنتاج الصيد الطبيعي 

0.35.30.83.6–إنتاج تربية األحياء المائية 

أمريكا 
الالتينية 
والبحر 

الكاريبي

1.81.61.31.2مجموع السكان

0.7–0.2–0.30.1السكان النشطون اقتصاديا في الزراعة

1.23.01.43.0صيادو األسماك

7.56.62.20.7مستزرعو األسماك

8.5–1.2–1.5–6.0إنتاج الصيد الطبيعي

18.113.712.45.0إنتاج تربية األحياء المائية

 أمريكا
الشمالية 

1.11.20.90.9مجموع السكان

1.9–2.1–1.5–2.2–السكان النشطون اقتصاديا في الزراعة

0.3–1.3–2.0–0.5–صيادو األسماك

0.8–0.00.9…مستزرعو األسماك

2.2–1.11.2–3.4–إنتاج الصيد الطبيعي

0.3–6.04.12.7إنتاج تربية األحياء المائية

1.51.51.51.7مجموع السكانأوسيانيا 

1.21.31.41.6السكان النشطون اقتصاديا في الزراعة

0.60.2–0.60.7صيادو األسماك

0.51.4–4.0…مستزرعو األسماك

4.2–6.51.46.7إنتاج الصيد الطبيعي

17.55.24.54.2إنتاج تربية األحياء المائية

 مالحظة: ... = البيانات غير متاحة. 
1  إن المعدالت األعلى بكثير بصورة عامة للتغير والمالحظة على صيادي األسماك ومستزرعي األسماك للفترتين 1990-1995 و 1995-2000 ترجع في جزء منها 

 لحقيقة أن التقديرات لعام 1990 وجزئياً، لعام 1955 كانت منبنية على البيانات المتاحة لعدٍد من البلدان أقل من تلك البيانات المتاحة في سنوات الحقة. 
2  اإلنتاج يستبعد النباتات المائية.



33 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

ومصايد  المائية  األحياء  تربية  بين  المخرجات  متوسط  من  الفرد  نصيب  في  االختالفات  إلى  وباإلضافة 

وآسيا،  كأفريقيا  سكانياً،  األعلى  الكثافة  ذات  األقاليم  فُتظهر  إقليمية.  اختالفات  أيضاً  توجد  الطبيعية،  األسماك 

المخرجات  وأكثر  األسماك،  ومستزرعي  األسماك  صيادي  من  يزيد(  أو  بالمائة   94( نسبة  بأكبر  معاً  تستأثران  اللتان 

هذه  وتتناقض  التوالي.  على  سنوياً،  للفرد  طن   2.0 و   1.8 نحو  البالغة  السنوية  للمتوسطات  بالنسبة  انخفاضاً 

على  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا  في  للفرد  طن   20.1 و   24.0 البالغة  السنوية  المخرجات  متوسط  مع  األرقام 

للفرد  طن   11.7  –  6.4 بـ  ُتقدر  سنوية  مخرجات  بمتوسط  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة  أما  التوالي. 

ويعكس  الذكر.  سالفة  المرتفعة  والمخرجات  المنخفضة  المخرجات  ذات  األقاليم  بين  ما  موقعاً  فتحتل  الواحد، 

وأمريكا  أوروبا  في  )مثاًل  األسماك  صيد  أنشطة  لتصنيع  األعلى  الدرجة  ما،  حد  إلى  اإلنتاج،  من  الفرد  نصيب 

وآسيا.  أفريقيا  في  وبخاصة  النطاق،  صغيري  للُمشَغِلين  النسبية  األهمية  كذلك  يعكس  كما  الشمالية( 

إلنتاج  السنوي  المتوسط  وصل  ففي 2011،  المائية.  األحياء  تربية  إلنتاج  بالنسبة  أكبر  بجالء  التناقض  هذا  ويتضح 

في  أطنان   10 و  تركيا،  في  طناً  و 25  شيلي،  في  طناً  مقابل 55  للفرد،  طناً  إلى 195  النرويج  في  األسماك  مستزرعي 

وإندونيسيا.  الهند  في  فقط  واحد  ونحو طن  تايلند،  في  أطنان   4 ونحو  الصين،  في  أطنان   7 ونحو  ماليزيا، 

بإجراء  تسمح  التي  الكافية  التفاصيل  إلى  تفتقر  والزراعة  األغذية  منظمة  إلى  ُتقدم  التي  المعلومات  ومازالت 

أن  عامة،  بصفة  المقدر  من  فإن  المتوافرة،  البيانات  إلى  واستناداً  ذلك،  ومع  الجنس.  بحسب  كاملة  تحليالت 

لمصايد  األولي  القطاع  في  مباشرة  المشتغلين  األشخاص  جميع  بين  من  بالمائة   15 بـنسبة  يستأثرن  ُكَن  النساء 

أكثر  وُتعتبر  الداخلية،  المياه  من  األسماك  صيد  في  بالمائة   20 المرأة  نسبة  تجاوزت  وقد   .2012 في  األسماك 

التجهيز.  مثل  الثانوية،  األنشطة  في  بالمائة   90 إلى  تصل  ُمرتفعة  وبنسبة  بكثير،  أهمية 

األسماك  مصايد  توفر   5،)48 )ص   2012 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  في  ورد  وكما 

وكذلك  والتسويق(  والتجارة  األسماك،  تجهيز  )مثال  الثانوي  القطاع  في  متعددة  عمل  فرص  المائية  األحياء  وتربية 

األسماك  مصايد  أن  إلى  عامة،  بصفة  والزارعة،  األغذية  منظمة  تقديرات  وتذهب  الثانوية.  الخدمات  من  الكثير  في 

العالم.  سكان  من  بالمائة   12–10 لـ  العيش  كسب  فرص  تضمن  المائية  األحياء  وتربية 

حالة أسطول الصيد
تقدير األسطول العالمي وتوزعه إقليمياً

وكان   .2012 فى  سفينة  مليون   4.72 نحو  للتقديرات  طبقاً  العالم  في  الصيد  لسفن  اإلجمالي  العدد  بلغ 

في   68 بـ  تستأثر  سفينة  مليون   3.23 من  يتألف  حيث  اإلطالق،  على  عدداً  األكبر  هو  آسيا  في  األسطول 

والبحر  الالتينية  أمريكا  ثم  المائة(،  في   16( التالي  المركز  في  أفريقيا  تأتي  ثم  العالمي،  األسطول  من  المائة 

المائة(. في   2.3( فأوروبا  المائة(،  في   2.5( الشمالية  أمريكا  ثم  المائة(،  في   8( الكاريبي 

مع  بحرية،  مياه  داخل  تعمل  المائة(  في   68( سفينة  مليون   3.2 أن  ُيعتبر  العالمي،  األسطول  بين سفن  ومن 

الداخلية  المياه  أساطيل  بين  التمييز  تم  وقد  الداخلية.  المياه  فى  بالعمل  سفينة  مليون   1.5 وهو  المتبقي  العدد  قيام 

إندونيسيا  الصين،  )مثل  كافية  تفاصيل  وجود  مع  وطنياً،  الُمبلَّغة  اإلحصاءات   )1( أساس:  على  البحري  الصيد  وأساطيل 

)مثل  كبيرة،  داخلية  مائية  أجسام  فى  العاملة  السفن  عن  الُمبلَّغة  الصيد  أسطول  بيانات  إدماج   )2( واليابان(؛ 

واألمازون  الميكونغ،  مثل  أنهار  وفى  كاكا؛  تيتي  وبحيرة  فولتا،  وبحيرة  فيكتوريا  وبحيرة  تنجانيقا،  كبحيرة  البحيرات 

بوركينا  )مثل  الداخلية  المياه  فى  للعمل  بحار  على  الُمطلة  غير  للبلدان  تابعة  كاملة  أساطيل  تخصيص   )3( والنيل(؛ 

وزامبيا(.  وأوزبكستان،  وأوغندا،  والنيجر،  ومالي،  ومالوي،  وكازاخستان،  وتشاد،  وبوروندي،  فاسو، 

األسطول  فى  الظاهرية  الطفيفة  الزيادة  فإن   ،2010 فى  العالم  فى  الصيد  أساطيل  بتقديرات  ومقارنة 

كان  والتي  أفريقيا(،  فى  )وبخاصة  الداخلية  المياه  فى  العاملة  السفن  بشأن  البيانات  تحسن  تعكس  العالمي 

البيانات.  قاعدة  داخل  فى  األخيرة  السنوات  حتى  عرضها  أسيئ  قد 

 ،2012 فى  العالمي  األسطول  من  المائة  في   32 يمثل  كان  الداخلية  المياه  أسطول  أن  من  الرغم  وعلى 

تجلت  وقد   ،)9 )الشكل  اإلقليم  بحسب  كبيراً  تفاوتاً  تفاوتت  قد  الداخلية  المياه  فى  العاملة  السفن  نسبة  فإن 

الالتينية  أمريكا  ثم  المائة(،  في   30( آسيا  تلتها  ثم  المائة(  في   64( أفريقيا  فى  التفاوت  هذا  من  درجة  أعلى 

المائة(. في   18( الكاريبي  والبحر 

بالمحركات،  تعمل  الصيد  سفن  من  المائة  في   57 نسبة   2012 فى  هناك  كانت  العالمي،  المستوى  وعلى 

البحار  في  العاملة  السفن  فى  المائة(  في   70( أي  ذلك  من  بكثير  أعلى  كان  بالمحركات  التسيير  معدل  ولكن 

تفاوتات  هناك  كانت  البحرية،  لألساطيل  وبالنسبة  المائة(  في   31( الداخلية  بالمياه  تعمل  التي  األساطيل  عن 
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الجدول 12
عدد صيادي األسماك ومستزرعي األسماك في بلدان وأقاليم منتقاة 

صيد 

األسماك
19952000200520102012

272 66758 41857 84551 22346 36)باآلالف(FI + AQالعالم 
 )index(  70  91  100  112  113
 FI)412 15539 30439 21336 17434 28)باآلالف
 )index(  78  94  100  108  109
 AQ)861 51218 11518 63215 04912 8)باآلالف
 )index(  53  84  100  122  125

441 99214 90313 93612 42912 11)باآلالف(FI + AQالصين

 )index(  89  100  100  108  112

 FI)226 0139 3899 2138 7599 8)باآلالف

 )index(  104  110  100  107  110

 AQ)214 9795 5144 7224 6693 2)باآلالف

 )index(  59  82  100  110  116

إقليم 
تايوان 
الصيني

FI + AQ)329 330 352 314 302 )باآلالف
)index(  86  89  100  94  93

FI)238 247 247 217 204 )باآلالف
)index(  83  88  100  100  97

AQ)90 84 105 98 98 )باآلالف
 )index(  93  93  100  79  86

4.9 5.3 5.1 6.1 7.0 )باآلالف(FIآيسلندا                  
 )index(  137  120  100  104  96

093 9726 0975 2485 5685 4)باآلالف(FI + AQاندونيسيا 
 )index(  90  103  100  117  120
 FI)749 6202 5902 1052 4633 2)باآلالف
 )index(  95  120  100  101  106
 AQ)344 3513 5073 1432 1052 2)باآلالف
 )index(  84  85  100  134  133

174 203 222 260 301 )باآلالف(FIاليابان
 )index(  136  117  100  91  78

266 272 279 262 …)باآلالف(FI + AQالمكسيك
 )index(…  94  100  97  95
 FI)210 241 256 244 250 )باآلالف
 )index(  98  96  100  94  82
 AQ)56 182431…)باآلالف
 )index(…  78  100  131  239

114 107 106 106 100 )باآلالف(FIالمغرب
 )index(  94  100  100  102  108

18 19 19 24 28 )باآلالف(FI + AQالنرويج
 )index(  151  130  100  99  96
 FI)12 13 15 20 24 )باآلالف
 )index(  163  138  100  89  83
 AQ)5.9 4.64.34.25.5)باآلالف
 )index(  109  102  100  131  139

ملحوظة: FI = الصيد؛ AQ = تربية األحياء المائية؛ index: 2005=  100؛ ...= البيانات غير متاحة 
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الجدول 13
إنتاج األسماك لكل من صيادي األسماك ومستزرعي األسماك بحسب اإلقليم 

نصيب الفرد من اإلنتاج1 

20002005201020112012

)طن/سنة(

صيد طبيعي + تربية األحياء المائية 
1.71.91.81.71.7أفريقيا 

1.81.92.02.12.2آسيا 
23.422.724.824.524.7أوروبا 

11.710.66.48.46.6أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
18.721.019.221.020.8أمريكا الشمالية

9.613.511.310.711.4أوسيانيا 

2.72.72.62.72.7العالم 

الصيد الطبيعي 
1.71.81.61.51.5أفريقيا 

1.61.51.51.61.6آسيا 
24.022.524.824.224.2أوروبا 

12.711.26.28.36.2أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 
17.319.617.719.819.7أمريكا الشمالية

9.012.810.29.710.4أوسيانيا 
2.72.52.32.42.3العالم 

تربية األحياء المائية 
4.44.65.65.45.1أفريقيا 

2.32.72.93.03.2آسيا 
19.823.524.926.027.8أوروبا 

3.96.37.89.09.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

91.568.270.059.559.3أمريكا الشمالية

23.129.533.830.432.7أوسيانيا 

2.62.93.23.33.5العالم 

1 اإلنتاج يستبعد النباتات المائية. 

في المائة   6 و   5 نحو  بنسبة  بمحركات  المسيرة  غير  السفن  استأثرت  حيث  األقاليم،  بين  فيما  أيضاً  كبيرة 

أفريقيا  فى  المائة  في   64 إلى  تصل  نسبة  إلى  ازدادت  ولكن  وأوروبا،  األدنى  الشرق  فى  التوالي  على 

أن  يمكن  الشمالية  أمريكا  فى  بالمحركات  الُمسيرة  غير  للسفن  المنخفضة  المئوية  النسبة  إن  )الشكل 10(. 

المنطقة. تلك  من  اإلبالغ  معدل  وانخفاض  هناك،  المتداولة  البيانات  جمع  لُنظم  انعكاساً  تكون 

حيث  األقاليم.  بين  المتساوي  غير  بالتوزيع  بالمحركات  الُمسيَّر  الصيد  أسطول  يتسم  العالمي،  المستوى  وعلى 

.)11 )الشكل  آسيا  فى  توجد  المائة(  في   72( بالمحركات  ُتسير  التي  السفن  من  كبيرة  أغلبية  بأن  التقارير  أفادت 

توزيع السفن بحسب الحجم وأهمية القوارب الصغيرة
الواحدة  طول  يقل  العالم  في  بمحركات  ُتسيَّر  التي  الصيد  سفن  من  المائة  في   79 نحو  هناك  كان   ،2012 فى 

في  وبخاصة  األقاليم،  جميع  فى  المياه  على  السفن  تلك  هيمنت  وقد  إجمالية.  بصورة  متراً   12 عن  منها 

في   2 نحو  إلى  تصل  نسبة  وكانت   .)12 )الشكل  األدنى  والشرق  وأفريقيا  الكاريبي،  والبحر  الالتينية  أمريكا 

متراً   24 على  طولها  يزيد  التي  الصناعية  السفن  تناظر  بمحركات  ُتسيَّر  التي  الصيد  سفن  جميع  من  المائة 

إقليم  فى  حجمه  يزيد  كان  الصغير  الجزء  هذا  أن  كما  قائم(.  طن   100 عن  تقريباً  حمولتها  )وتزيد  فأكثر 

يبلغ  التي  الصناعي  الصيد  لسفن  التقديري  العدد  أما  الشمالية.  وأمريكا  وأوروبا،  وأوسيانيا،  الهادئ  المحيط 

بثالثة  يزيد  الرقم  وهذا  سفينة.   64  000 نحو  فبلغ  البحرية  المياه  فى  تعمل  والتي  ويزيد،  متراً   24 طولها 

الدولية. البحرية  المنظمة  ُتصدره  فريد  هوية  برقم  المسجلة  الصيد  سفن  عن  أمثاله 

المياه  أسماك  مصايد  في  عددها  يزداد  متراً(   12 عن  طولها  يقل  )التي  الصغيرة  السفن  هيمنة  إن 

في  وتعمل  بمحركات  ُتسيَّر  التي  السفن  جميع  من  المائة  في   91 من  أكثر  السفن  تلك  تمثل  حيث  الداخلية، 
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والتي  األسماك،  لمصايد  والصناعية  النطاق  الصغيرة  للمكونات  النسبية  األهمية  تقديرات  أما  الداخلية.  المياه 

تقديرات  تكون  أن  المحتمل  فمن  الغذائي  األمن  وأغراض  واقتصادية،  اجتماعية  أغراض  تحقيق  على  تعمل 

قد  الصغيرة  السفن  أن  هو  ذلك  في  والسبب  النطاق.  الصغير  القطاع  لهذا  الكافي  التقييم  عدم  بسبب  ملتوية 

الوطنية.  اإلحصاءات  في  تنعكس  ال  قد  األرقام  تلك  فإن  ُسجلت،  وإن  حتى  ولكن  للتسجيل،  غالباً  تخضع  ال 

والتي  الداخلية،  األساطيل  في  حدته  تزداد  نقٌص  هو  الصغيرة  الصيد  بسفن  المتعلقة  المعلومات  نقص  أن  كما 

المحلية. أو  الوطنية  التسجيل  لجهات  عادة  تخضع  ال 

حالة  فى  بمحركات  ُتسيَّر  التي  الحجم  الصغيرة  الصيد  لسفن  المهمة  األمثلة  بعض   14 الجدول  ويوضح 

المائة  في   90 على  تزيد  متراً   12 عن  منها  الواحدة  طول  يقل  التي  السفن  نسبة  أن  ذلك  منتقاة.  بلدان 

ُتسيَّر  ال  التي  الصيد  سفن  من  المائة  في   99 بـ  ُتقدر  نسبة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الحاالت.  معظم  فى 

متراً.  12 عن  منها  الواحدة  طول  عالمياً،  فيقل،  بمحركات 

الجهود المبذولة لتخفيض القدرات الزائدة لدى أساطيل الصيد
لمعالجة  مستهدفة  أرقاماً  البلدان  من  العديد  حددت  الصيد،  قدرات  إلدارة  الدولية  العمل  لخطة  واستجابة 

المياه  داخل  قيوداً  البلدان  من  العديد  طبق  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الصيد.  ألساطيل  الزائدة  الوطنية  القدرات 

شباك  )مثال  المعدات  من  ُمعينة  أنواعاً  تستخدم  التي  تلك  أو  حجماً  األكبر  السفن  على  الشاطئ  من  القريبة 

من  أجزاء  بعض  فى  التناقص  فى  آخذة  الصيد  سفن  أعداد  أن  من  الرغم  فعلى  ذلك،  ومع  الطويلة(.  الجر 

أخرى. أماكن  فى  تتزايد  فإنها  العالم، 

دول  كبريات  من  للعديد  والتابعة  بمحركات  تعمل  التي  األساطيل  عن  موجزة  تفاصيل   15 الجدول  ويقدم 

–2003 البحرية  الصيد  سفن  عدد  تخفيض  خطة  فى  الصين  حددتها  التي  المستهدفة  األرقام  أن  ويبدو  الصيد. 

مليون   11.4 اإلجمالية  قدرته  وتبلغ  سفينة   192  390 عدده  يبلغ  الذي  البحري  الصيد  ألسطول  )بالنسبة   2010

 ،2012 بحلول  المستهدف  رقمها  من  يقترب  تخفيض  عن  النهائية  فى  أسفرت  قد  تكون  أن  يمكن  واط(  كيلو 

زيادة  األسطول  لهذا  الُمَجمعة  اإلجمالية  القدرة  ازدادت  ذلك،  ومع  لديها.  السفن  عدد  حيث  من  األقل  على 

واط  كيلو   68 إلى   64 من  لديها  المحركات  قدرة  متوسط  وزاد  المستهدف،  المحدد  الرقم  عن  بعيداً  متواصلة 

و2012.  2010 بين  ما  الفترة  خالل 

تخفيض  تم  فقد  لديها،  الزائدة  القدرة  لتقليل  اليابان  نفذتها  التي  الخطط  من  العديد  إلى  وباإلضافة 

مارس/آذار   11 فى  البلد  بهذا  حاق  الذي  للتسونامي  نتيجة  أخرى  مرة  اليابان  لدى  البحري  الصيد  أسطول 

صافية  زيادة  عن  التسونامي  أثناء  ُفِقدت  التي  السفن  استبدال  إلى  الرامية  الجهود  أسفرت  ذلك،  ومع   .2011

األمر  حقيقة  وفى  األسطول.  فى  قدرة  وأكثر  جديدة  وحدات  بإدراج  وذلك   ،2012 إلى   2011 من  األسطول  فى 

و2012.   2010 بين  واط  كيلو   52 إلى   47 من  زادت  قد  المحرك  قدرة  متوسط  أن 

الشكل ٩

نسبة سفن الصيد يف املياه البحرية واملياه الداخلية حسب اإلقليم يف عام ٢٠١٢

الداخلية

أفريقياآسيا

أمريكا الالتينية

أمريكا الش�لية ومنطقة البحر الكاريبي

أوروبا

الرشق األد�

املحيط الهادئ وأوسينيا

البحرية
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األوربي  االتحاد  لدى  وقدرتها  حمولتها  وفى  الصيد  لسفن  ع  الُمجمَّ العدد  فى  الهبوطي  االتجاه  َتَواََصَل 

صافياً  تخفيضاً  األوروبي–15  االتحاد  لدى  بالمحركات  الُمسيَّر  ع  الُمجمَّ الصيد  أسطول  وحقق  عضو(.  )منظمة 

بينما  و2012،   2010 بين  ما  الفترة  خالل  وذلك  المحرك،  وقدرة  السفن  عدد  حيث  من  المائة  في   4 مقداره 

واط. كيلو   85 الـ  حد  عند  أى  تغيير  دون  حاله  على  لديه  المحرك  قدرة  متوسط  ظل 

مقدارها  صافية  زيادة   ،)2010–2005( االنخفاض  من  فترة  عقب  آيسلندا،  لدى  الصيد  أسطول  شهد  وقد 

متوسط  ازدياد  مع  و 2012،  بين 2010  اإلجمالية  الُمجّمعة  القدرة  فى  المائة  في   6 و  السفن  عدد  فى  4 في المائة 

على  النرويج  لدى  الصيد  أسطول  حافظ  و2012،  الفترة 2010  وخالل  واط.  كيلو  إلى 293  من 287  المحرك  قدرة 

المائة  في   2 بنسبة  بانخفاضين  وذلك  للمحرك،  اإلجمالية  عة  الُمجمَّ والقدرة  السفن  عدد  من حيث  الهبوطي  اتجاهه 

نفس  كيلووات خالل  إلى 201  من 199  لديها  المحرك  قدرة  متوسط  ازداد  ذلك،  ومع  التوالي.  على  المائة،  في  و1 

في   2 قدره  صافياً  تخفيضاً  التي حققت  كوريا  هو جمهورية  األسماك،  بلدان صيد  من  مهم  آخر  بلٌد  وثمة  الفترة. 

زيادة  إلى  أدى  مما  للمحركات،  التجميعية  القدرة  فى  المائة  في   5 قدرها  زيادة  ولكن حققت  السفن  عدد  فى  المائة 

و 2012. بين 2010  الفترة  واط خالل  كيلو  إلى 143  من 133  المحرك  قدرة  متوسط 

حالة موارد مصايد األسماك
مصايد األسماك البحرية

فى  طن  مليون   86.4 قدرها  إنتاجية  ذروة  بلغ  حتى  العالم  فى  البحرية  األسماك  مصايد  توسع  َتواَصل 

هو  الُمسجل  العالمي  اإلنتاج  فكان  هبوطياً.  عاماً  اتجاهاً  التاريخ  ذلك  منذ  أظهر  اإلنتاج  هذا  أن  غير   1996

لمنظمة  التابعة  اإلحصائية  المناطق  بين  ومن   .2012 فى  طن  مليون  و79.7   2011 فى  طن  82.6 مليون 

المائة  في   26( طن  مليون   21.4 بلغ  إْذ  إنتاج  بأعلى  الهادئ  المحيط  غرب  شمال  أستأثر  والزراعة،  األغذية 

طن  مليون   12.3 قدره  بإنتاج  الهادئ  المحيط  شرقي  جنوب  تاله   ،2011 في  العالم(  في  البحري  المصيد  من 

شرق  فشمال  المائة(،  في   14( طن  مليون   11.5 قدره  بإنتاج  الهادئ  المحيط  وسط  غرب  ثم  المائة(،  في   15(

المائة(. في   9( طن  مليون   8.0 قدره  بإنتاج  األطلسي 

أظهر  قد  بيولوجيا6  المستدامة  المستويات  حدود  داخل  صيدت  التي  األسماك  مخزونات  من  الصغير  الجزء  إن 

ففى  وهكذا،   .)13 )الشكل   2011 فى  المائة  في   71.2 إلى   1974 فى  المائة  في   90 من  فانخفض  هبوطياً،  اتجاهاً 

ومن  بيولوجيا3  مستدام  غير  مستوى  عند  صيدت  قد  السمكية  المخزونات  من  المائة  في   28.8 أن  ُقدرِّ   ،2011

المخزونات  استأثرت   ،2011 فى  ُقدرت  التي  للمخزونات  اإلجمالي  العدد  ومن  جائراً.  صيداً  صيدت  قد  تكون  ثم، 

بينها  )يفصل  المائة  في   9.9 بـ  ناقصاً  صيداً  صيدت  التي  والمخزونات  المائة  في   61.3 بـ  كاماًل  صيداً  صيدت  التي 

الشكل ١٠

نسبة سفن الصيد البحرية املزودة �حركات وتلك غ� املزودة �حركات حسب اإلقليم يف عام ٢٠١٢

١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠

النسبة املئوية

أوروبا

املحيط الهادئ
وأوسيانيا

آسيا

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

أمريكا الش�لية

الرشق األد�

أفريقيا

العا�

غ� املزودة �حركات املزودة �حركات
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املحيط الهادئ وأوسيانيا  ١٪

الرشق األد�  ٤٪

أمريكا الش�لية  ٤٪

أوروبا  ٤٪

أفريقيا  ٦٪

أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي  ٩٪

آسيا  ٧٢٪

االشكل ١١

توزيع سفن الصيد املزودة �حركات حسب اإلقليم يف عام ٢٠١٢

من  مستمرة  بصورة  انخفضت  فقد  كامل  غير  صيداً  صيدت  التي  المخزونات  أما   .)13 الشكل  فى  الموضح  الخط 

 ،1989 و   1974 بين  فيما  انخفضت  فقد  كاماًل  صيداً  صيدت  التي  المخزونات  أن  غير   ،2011 عام  إلى   1974 عام 

التي  للمخزونات  المئوية  النسبة  فإن  ذلك،  مع  وبالتناظر   .2011 في  المائة  في   61.3 إلى  ازدادت  أن  لبثت  ما  ثم 

في   10 من  والثمانينات  السبعينات،  أواخر  فى  وبخاصة  ازدادت،  قد  بيولوجيا  مستدامة  غير  مستويات  عند  صيدت 

مستويات  عند  صيدت  التي  المخزونات  عدد  واصل   ،1990 وبعد   .1989 في  المائة  في   26 إلى   1974 فى  المائة 

ينحدر  أن  قبل   2008 في  المائة  في   32.5 عند7  ذروة  بلغت  ثم  أبطأ،  بمعدل  ذلك  كان  وإن  تزايده،  مستدامة  غير 

.2011 فى  المائة  في   28.8 إلى  قلياًل 

المستوى  عن  وفرتها  تقل  بيولوجياً  مستدامة  غير  بمستويات  ُتصاد  التي  المخزونات  أن  المؤكد،  ومن 

المخزونات  تلك  أن  ذلك  جائراً.  صيداً  ُتصاد  فإنها  ثم  ومن  المستدامة،  القصوى  الغلة  ُينِتْج  أن  يمكن  الذي 

الكاملة.  المستدامة  البيولوجية  اإلنتاجية  لَِتحُقق  المخزونات  وفرة  تكوين  إلعادة  صارمة  إدارة  خطط  تتطلب 

المستوى  فوق  أو  عند  وفرتها  فتكون  بيولوجياً  المستدامة  المستويات  حدود  فى  ُتصاد  التي  المخزونات  أما 

توزيع حجم سفن الصيد حسب اإلقليم يف عام ٢٠١٢

الشكل ١٢ 

أوروبا

املحيط الهادئ
وأوسيانيا

آسيا

أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي

أمريكا الش�لية

الرشق األد�

أفريقيا

العا�

١٢–٢٣,٩ مرتاً  ≥ ٢٤ مرتاً ٠–١١,٩ مرتاً 

النسبة املئوية

١٠٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠ ١٠ ٠
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الَعلم

تاريخ 

البيانات

السفن 
التي تسير 
بمحركات

فئة طول السفن

≤ 24 متر12–23.9 متر0–11.9 متر

)النسبة المئوية()العدد(

50689.99.70.3 20122كينيا

22698.70.70.6 20121مالوي

88798.90.70.4 20111موريشيوس 

39876.117.16.8 20121موزامبيق

63177.118.74.2 20125تونس 

79597.02.90.0 20116أوغندا 

79997.22.40.3 201210جمهورية تنزانيا المتحدة 

24292.06.71.3 30المجموع الفرعي لبلدان منتقاة فى أفريقيا 

52186.413.50.1 20122البحرين 

27571.428.30.4 201212إيران )جمهورية إسالمية( 

59596.13.70.2 201216ُعمان 

39185.714.10.3 31المجموع الفرعي لبلدان منتقاة فى الشرق األدنى 

96599.30.10.6 201227بنغالديش

88683.911.74.5 201214ميانمار 

30095.44.50.1 201231جمهورية كوريا 

92289.68.32.1 201272سري النكا 

07392.16.31.6 147المجموع الفرعي لبلدان منتقاة فى آسيا 

30283.013.13.9 201275االتحاد األوربي-27، بلدان منتقاة فى أوروبا 2

29682.016.41.6 20121جزر الباهاما 

87192.55.42.1 201211شيلي 

90198.01.60.4 201210هندوراس 

65495.83.60.6 201271المكسيك 

33797.12.00.8 20124نيكاراغوا 

201236298.61.40.0سانت كيتس و نيفيس 

201270099.01.00.0سانت لوسيا 

201271390.53.85.8أوروغواي 

47385.214.20.6 201220فنزويال )الجمهورية البوليفارية (

المجموع الفرعي لبلدان منتقاة فى أمريكا الالتينية 
والبحر الكاريبي 

122 69193.85.40.8

60897.80.81.4 20112فيجي

99198.41.50.1 20123بولينيزيا الفرنسية 

201224791.95.72.4نيو كالدونيا 

41761.732.55.9 20121نيوزيلندا 

201283795.82.71.4تونغا 

10092.16.41.5 9المجموع الفرعي لبلدان منتقاة فى أوسيانيا 

 1 ُذكر أن مصدر البيانات مأخوذ من الردود على استبيانات منظمة األغذية والزراعة، باستثناء البيانات بشأن االتحاد األوروبي-27.

 2 المفوضية األوروبية، 2013. سجل األساطيل على الشبكة الدولية فى: أوروبا ]على االنترنت[ ]اقُتبست 19 يونيو/حزيران 2013[

http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.menu  

الجدول 14
األعداد والنسب من حيث طول المراكب ذات المحركات فى أساطيل الصيد مأخوذة من بلدان وأقاليم منتقاة 
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20002005201020112012

     الصين 
جميع سفن مصايد األسماك2

555 186695 170696 913675 297513 487العدد 
349 542 3179 022 9759 801 7468 139 3267 849 6الحمولة الطنية طن/إجمالي 

732 735 24321 412 02521 742 83820 861 89115 257 14القدرة بالكيلو واط 3
صيد األسماك البحري فقط

327 694193 456201 204––العدد 
469 560 2686 182 9196 010 6––الحمولة الطنية طن/إجمالي

354 223 85513 255 62313 040 13––القدرة بالكيلو واط
الصيد الداخلي فقط 

002 855257 535250 226––العدد 
572 189 6861 123 8901 044 1––الحمولة الطنية طن/إجمالي

183 042 8094 867 6483 473 3––القدرة بالكيلو واط

     اليابان   

الصيد البحري فقط 
052 665254 074252 810276 600308 337العدد 

275 017 7051 018 5061 086 1301 269 9601 447 1الحمولة الطنية طن/إجمالي
310 327 18713 866 50912 106 13013 271 61212 450 11القدرة بالكيلو واط
الصيد الداخلي فقط

425 7807 8517 5227 5428 9العدد 
972 3206 4487 6237 7858 9الحمولة الطنية طن/إجمالي

 659 201 529 124206 257208 930209 180القدرة بالكيلو واط
     االتحاد األوروبي -15 4

187 78068 29569 18671 66077 86العدد 
886 496 7451 537 2881 585 3621 832 3291 019 2الحمولة الطنية طن/إجمالي

944 823 2115 942 3355 093 2556 812 5546 632 7القدرة بالكيلو واط

     آيسلندا

690 6551 6251 7521 9931 1العدد 
086 902166 401159 530152 150181 180الحمولة الطنية طن/إجمالي

996 487495 691476 242466 876520 522القدرة بالكيلو واط

     النرويج 

212 2506 3106 7226 0177 13العدد 

996 385306 126313 282366 316373 392الحمولة الطنية طن/إجمالي

228 246 6111 256 1291 254 9651 272 6241 321 1القدرة بالكيلو واط

     جمهورية كوريا 

922 42772 66973 55474 29487 89العدد 
887 415607 367604 956598 963697 917الحمولة الطنية طن/إجمالي

506 404 65210 787 8099 953 4089 656 4159 139 10القدرة بالكيلو واط

 1  قد ال تكون بعض السفن َمقيسة طبقاً لالتفاقية الدولية بشأن قياس حموالت السفن لعام 1969. 

 2  تشمل جميع السفن فى قطاع مصايد األسماك، مثل الصيد الطبيعي، وتربية األحياء المائية، والدعم والمراقبة، فى كٍل من المياه الداخلية والمياه البحرية. 

 3  جميع وحدات القدرة موحدة بحسب الكيلو واط 

 4  األساطيل الموحدة من بلجيكا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وآيرلندا، وإيطاليا، وهولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة.

 المصادر: 
 الصين: مكتب مصايد األسماك، وزارة الزراعة. 2013. الكتاب السنوي اإلحصائي لمصايد األسماك فى الصين 2013. بيجينغ.

 اليابان: وكالة مصايد األسماك، حكومة اليابان, 2013. الجداول اإلحصائية لسفن الصيد. التقرير العام رقم 65 .
 االتحاد األوروبي-15: المفوضية األوروبية. 2013. سجل األساطيل على الشبكة الدولية فى: Europa ]على االنترنت[ ]مقتبس بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2013[.

 .]http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.menu; and European Commission. 2013. Main tables. In: Eurostat ]online

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/main_tables .]2013 مقتبس بتاريخ 19 يونيو/حزيران[ 
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المستدامة  القصوى  الغلة  مستوى  عند  ُتصاد  التي  المخزونات  أما  المستدامة.  القصوى  بالغلة  يرتبط  الذي 

مجال  لديها  يوجد  ال  ثم،  ومن  المستدام.  األقصى  اإلنتاج  من  جداً  قريبة  أو  إلى،  تصل  مصيد  أحجام  فُتنتج 

المستدامة.  القصوى  غلتها  على  للمحافظة  فعالة  إدارة  تتوافر  أن  ويجب  المصيد،  حجم  فى  التوسع  من  للمزيد 

لم  التي  )المخزونات  المستدامة  القصوى  الغلة  مستوى  عن  كثيراً  تزيد  أحيائية  كتلة  لديها  التي  والمخزنات 

وطبقاً  إنتاجها.  زيادة  على  القدرة  لديها  يكون  وقد  نسبياً  منخفضة  صيد  لضغوط  فتتعرض  كاماًل(  صيداً  ُتصد 

غير  المخزونات  هذه  من  الصيد  معدل  زيادة  قبل  والحذرة  الفعالة  لإلدارة  خطط  وضع  ينبغي  للمدونة 

أخرى.  مخزونات  بها  أن  حيث  بها  يضر  الذي  الجائر  الصيد  حدوث  لمنع  وذلك  بالكامل،  الُمصادة 

األسماك  مصايد  إنتاج  من  المائة  في   24 بنحو  إنتاجاً  األكثر  العشرة  األنواع  استأثرت  إجمالية  وبصورة 

القدرة  لديها  يكون  ال  ثم،  ومن  كامال،  صيداً  صيدها  يتم  مخزوناتها  فمعظم   .2011 فى  العالم  فى  الطبيعية 

فقط  ممكناً  أمراً  منها  اإلنتاج  زيادة  ويكون  جائراً  صيداً  ُتصاد  المخزونات  بعض  بينما  اإلنتاج،  زيادة  على 

المحيط  شرق  جنوب  فى  لألنشوفيتا  الرئيسيْين  المخزونْين  أن  ذلك  تكوينها.  إلعادة  فعالة  خطط  اُتبعت  إذا 

شرق  شمال  من  كٍل  لدى  والمخزونات  األطلسي،  ورنكة  الهادئ  المحيط  شمال  فى  أالسكا  وبلوق  الهادئ، 

المحيط  غرب  شمال  فى  جائراً  صيداً  صيد  قد  األطلسي  القد  ويعتبر  كاماًل.  صيداً  ُتصاد  األطلسي  غرب  وشمال 

فقد  مكاريل  تشاب  مخزونات  أما  األطلسي.  المحيط  شرق  شمال  فى  كاماًل  صيداً  ِصيَد  كان  وإن  األطلسي، 

سمك  مخزونات  وتعتبر  الهادئ.  المحيط  غرب  وشمال  الهادئ  المحيط  شرق  من  كٍل  فى  كاماًل  صيداً  صيدت 

كامل.  غير  صيداً  صيدت  أو  كاماًل  صيداً  صيدت  أنها  إما  الوثاب  التونة 

التونة  نوع  أما   .2011 فى  طن  مليون   6.8 نحو  بالتونة  الشبيهة  واألنواع  التونة  من  اإلجمالي  المصيد  وبلغ 

والتونة  الوثاب  التونة  سمك  أما  أنواع(،  )ثالثة  الزرقاء  الزعانف  وذو  أى،  والبيج  الباقور،  فهو  األسواق  فى  الرئيسي 

من  المستمر  المستوى  نفس  على  تقريباً  بذلك  محافظين  طن،  مليون   4.5 بـ  أسهما  فقد   – الزعانف  الصفراء 

الوثاب  التونة  سمك  وكان  الهادئ.  المحيط  من  تلك  المصيد  أحجام  من  المائة  في   68 نسبة  جاءت  وقد   .2003

التونة  أسماك  من  المصيد  من  المائة  في   58 بنحو  أسهم  إْذ  األسواق،  فى  الُمنِتج  الرئيسي  الوحيد  النوع  هو 

التوالي(.  على  المائة،  في   8 و  المائة  في   27 )بنحو  آي  والبيج  الزعانف  صفراء  التونة  تلته   ،2011 فى  الرئيسية 

مستدامة  غير  مستويات  عند  صيد  بأنه  المخزونات  ثلث  ُقدر  للتونة،  الرئيسية  السبعة  األنواع  بين  ومن 

صيداً  صيدت  )أى  المستدامة  البيولوجية  المستويات  حدود  فى  صيد  قد  المائة  في   66.7 نسبة  بينما  بيولوجيا، 

مليون طن   2.6 عند  الوثاب  التونة  سمك  من  اإلنزال  أحجام  استقرت  وقد   .2011 فى  كامل(  غير  صيداً  أو  كاماًل 

من  فقط  جداً  قليل  لعدد  بالنسبة  أما   .2009 فى  طن  مليون   2.7 بـ  الذروة  بلغت  أن  بعد   ،2011–2010 فى 

طلب  يزال  وال  عنها.  جداً  شحيحة  معلومات  توجد  أو  معروفة  غير  فحالتها  الرئيسية،  التونة  أنواع  مخزونات 

خطط  وتحتاج  مستمرة.  التونة  صيد  أساطيل  في  الكبيرة  الزائدة  القدرات  تزال  وال  مرتفعاً،  التونة  على  السوق 

التونة.  مخزونات  تدهور  وقف  أجل  من  ُتنفذ  ألن  الفعالة  اإلدارة 

تفاوتت  ذلك،  على  وبناًء  الماضي.  القرن  خمسينات  منذ  كبيرة  تغييرات  البحرية  األسماك  مصايد  شهدت 

المنطقة  باختالف  اإلنزال  لعمليات  الزمني  النمط  ويختلف  الوقت.  مرور  مع  لديها  واإلنزال  الصيد  مستويات 

المجاورة.  المنطقة  فى  البلدان  بها  تمر  التي  والتغيرات  واالقتصادية  الحضرية  التنمية  لمستوى  تبعاً  وذلك 

المتذبذبة  المصيد  أحجام  حيث   )1( مجموعات:  ثالث  إلى  تلك  األسماك  مصايد  تقسيم  يمكن  عامة،  وبصفة 

اتجاهات  حيث   )3( تاريخية؛  ذروات  أعقاب  فى  العام  الهبوطي  االتجاه  حيث   )2( عالمياً؛  ثابتة  قيمة  حول 

 .1950 منذ  التزايد  فى  المستمرة  المصيد 

فى  تذبذبات  أظهرت  التي  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  المناطق  تلك  األولى  المجموعة  وتشمل 

الهادئ،  المحيط  وسط  وشرق  الهادئ،  المحيط  شرق  وشمال  األطلسي،  المحيط  وسط  شرق  أى  الكلي،  المصيد 

قدمت  حيث  الهادئ  المحيط  غرب  وشمال  الهادئ،  المحيط  شرق  وجنوب  األطلسي،  المحيط  غرب  وجنوب 

المناطق  هذه  بعض  وتضم   .2011 فى  العالمي  البحري  المصيد  إجمالي  من  المائة  في   54 نحو  المناطق  تلك 

مرتفع. طبيعي  بتنوع  وتتسم  المغذيات  َتَقُلب  مناطق 

وتضم   ،2011 فى  العالمي  البحري  المصيد  حجم  في  المائة  في   18 بنسبة  الثانية  المجموعة  وأسهمت 

األطلسي  المحيط  وسط  وغرب  األطلسي،  المحيط  غرب  وشمال  األطلسي،  المحيط  شرق  شمال  المجموعة  هذه 

األطلسي.  المحيط  شرق  وجنوب  الهادئ،  المحيط  غرب  وجنوب  األسود،  والبحر  المتوسط  األبيض  والبحر 

إلى  ترمي  التي  أو  التحوطية  األسماك  مصايد  إدارة  تدابير  الحاالت،  بعض  في  للمصيد،  األقل  األحجام  وتعكس 

سلبي.  وضع  أنه  على  بالضرورة  يفسر  أال  ذلك  على  بناًء  الوضع  لهذا  وينبغي  المخزونات،  تكوين  إعادة 
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وغرب  الهندي،  المحيط  وشرق  الهادئ،  المحيط  وسط  غرب  هى:  مناطق  ثالث  فتضم  الثالثة  المجموعة  أما 

 .2011 فى  البحري  المصيد  إجمالي  في  المائة  في   28 بنسبة  المجموعة  هذه  أسهمت  وقد  الهندي.  المحيط 

وذلك  الفعلية  المصيد  أحجام  بشأن  المناطق،  بعض  فى  اليقين،  عدم  من  قدٌر  اآلن  حتى  فيوجد  ذلك،  ومع 

اإلحصائية.   اإلبالغ  ُنظم  لرداءة  نظراً 

الهادئ.  المحيط  غرب  شمال  لدى  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  المناطق  بين  إنتاج  أعلى  ويوجد 

القرن  من  والتسعينات  الثمانينات  في  طن  مليون   24 و  مليون   17 نحو  بين  اإلجمالي  مصيدها  تذبذب  فقد 

فى  وفرة  األكثر  الفئة  هى  الصغيرة  السطح  وأسماك   .2011 فى  طن  مليون   21.4 نحو  إلى  ووصل  العشرين، 

نحو  إلى  انخفضت  أن  لبثت  ما  ثم   ،2003 فى  طن  مليون   1.9 اليابانية  األنشوغا  أنتجت  حيث  المنطقة،  هذه 

المنطقة  هذه  فى  اإلجمالي  المصيد  في  أسهمت  التي  األخرى  المهمة  األسماك  أما   .2011 في  طن  مليون   1.3

مكاريل  تشاب  وأسماك  أالسكا  بلوق  ثم  جائراً،  صيداً  صيد  أنه  ُأعتبر  الذي  الرأس،  الكبير  الهيرتيل  سمك  فهو 

كاماًل.  صيداً  صيدا  أنهما  يعتبران  اللذان 

فأنتج   ،1980 في  اإلجمالي  مصيده  فى  نموذجياً  تذبذبياً  نمطاً  الهادئ  المحيط  وسط  شرقي  أظهر  وقد 

مع  ألخرى  سنة  من  كبيرة  تذبذبات  الهادئ  المحيط  شرق  جنوب  لدى  وُوجد   .2011 فى  طن  مليون   2 نحو 

هاتين  فى  المخزونات  صيد  حالة  فى  كبري  تغييرات  أى  تحدث  ولم   .1993 منذ  مستمر  هبوطي  اتجاه  وجود 

أحجام  فى  كبيرة  وبتذبذبات  الصغيرة  السطح  أسماك  أنواع  من  كبيرة  بنسبة  تتسمان  اللتين  المنطقتين، 

منها  المصيد  حجم  ازداد  التي  الهادئ،  المحيط  شرق  جنوب  فى  وفرة  األنواع  أكثر  هى  واألنشوفيتا  المصيد. 

الهادئ،  المحيط  وسط  شرق  وفى  الضخم.  الُمجنح  والحبار  الشيلية  الرنكة  تلتها   ،2011 فى  طن  ماليين   4 بنحو 

وفرة.  األنواع  أكثر  الزعانف  صفراء  والتونة  كاليفورنيا  بلشار  يمثل 

قد  السبعينات  منذ  تتذبذب  ظلت  التي  المصيد  أحجام  إجمالي  فإن  األطلسي،  وسط  لشرقي  وبالنسبة 

السطح  أسماك  أنواع  وتمثل   .2001 فى  بلغها  التي  بالذروة  أشبه  أى   ،2011 فى  طن  مليون   4.2 إلى  وصل 

المهم  الوحيد  النوع  أما  الساحلية".  المتنوعة  "األسماك  تتلوها  اإلنزال  أحجام  من  المائة  في   50 نحو  الصغيرة 

خالل  طن   900  000–600  000 إلى  وصل  الذي  السردين  فهو  اإلنزال  أحجام  حيث  من  درجة  أقصى  إلى 

أنها  تعتبر  السنغال  من  الجنوب  إلى  بوخادور  كاب  منطقة  فى  السردين  ومخزون  الماضية.  العشر  السنوات 

كاماًل  صيداً  صيدت  قد  إما  السطح  أسماك  مخزونات  تعتبر  ذلك،  من  النقيض  وعلى  كامل؛  غير  صيداً  صيدت 

بدرجة  جائراً  صيداً  صيدت  أو  كاماًل  صيداً  صيدت  فقد  القاع  أسماك  موارد  أما  جائراً.  صيداً  صيدت  أنها  أو 

لظروف  يتعرض  وموريتانيا  السنغال  فى  األبيض  الخفاس  مخزون  يزال  وال  المنطقة.  هذه  معظم  فى  كبيرة 



43 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

أنها  اآلن  وتعتبر  تحسنت،  أنها  يبدو  العميقة  المياه  جمبري  مخزونات  بعض  حالة  أن  كما  الوطأة.  شديدة 

الجائر.  والصيد  الكامل  الصيد  بين  فتتراوح  المنطقة  فى  األخرى  الجمبري  مخزونات  بينما  كاماًل،  صيداً  ُتصاد 

يوجد  إجمالية،  وبصورة  الجائر.  للصيد  تتعرض  والصبيدج  اإلخطبوط  من  تجارياً  المهمة  المخزونات  تزال  وال 

لمستويات  تتعرض  التي  المُقدرة  مخزوناتها  من  المائة  في   48 األطلسي  المحيط  وسط  شرقي  منطقة  فى 

مستداماً.  صيداً  ُتصاد  المائة  في   52 و  بيولوجياً،  المستدام  غير  الصيد 

مليون طن   2.6 و  مليون   1.7 بين  الكلية  المصيد  أحجام  تذبذبت  األطلسي،  للمحيط  الغربي  الجنوب  وفى 

والساردينيال  األرجنتيني  الحادوق  أسماك  وُتعتبر  الثمانينات.  منتصف  فى  انتهت  التزايد  من  فترة  عقب 

ذروته  مستوى  ُربع  الزعنفة  قصير  األرجنتيني  الحبار  من  المصيد  بلغ  وقد  جائراً.  صيداً  ُتصاد  أسماكاً  البرازيلية 

من  المائة  في   55 صيد  المنطقة،  هذه  وفى  جائراً.  صيداً  صيد  أو  بالكامل  صيد  أنه  وأعُتبر   2009 فى  فقط 

منها  المائة  في   45 صيدت  حين  فى  بيولوجياً،  مستدامة  غير  بمستويات  للرصد  الخاضعة  األسماك  مخزونات 

بيولوجياً.  المستدام  الصيد  حدود  فى 

أوائل  منذ  متوسط  مستوى  وهو   ،2011 فى  السمك  من  طن  ماليين   3 الهادئ  المحيط  شرق  شمال  وأنتج 

المنطقة.  تلك  مصيد  في  الكبرى  المساهمة  األسماك  هى  والحادوق  والنازّلي  القد  أسماك  وكانت  السبعينات. 

غير  بمستويات  صيدت  بأنها  األسماك  مخزونات  من  فقط  المائة  في   12 نسبة  ُقدرت  المنطقة،  هذه  وفى 

كامل.  غير  أو  كاماًل  صيداً  صيدت  المائة  في   88 و  بيولوجياً  مستدامة 

انتعش  ثم   ،1975 عام  بعد  تناقصياً  اتجاهاً  الكلي  المصيد  أظهر  األطلسي،  المحيط  شرق  شمال  وفى 

قدرها  ذروة  بعد  بسرعة  األزرق  البياض  مخزون  وانخفض   .2011 في  طن  ماليين   8 وبلغ  التسعينات،  فى 

أسماك  صيد  من  النافق  نسبة  انخفض  وقد   .2011 فى  فقط  طن   103  000 إلى  فوصل   2004 فى  2.4 مليون طن 

وكان  األنواع.  هذه  من  الرئيسية  للمخزونات  بالنسبة  االنتعاش  خطط  وجود  مع  والباليس،  موسى  وسمك  القد 

المتدنية  المستويات  من  انتعاشه  بعد   ،2008 فى  خاصة  بصفة  كبيراً  الشمالي  القطب  فى  البيَّاض  القد  مخزون 

قد  والحادوق  السيث  أسماك  من  الشمالي  القطب  مخزونات  فإن  وبالمثل  والثمانينات.  الستينات  فى  انتابته  التي 

الكابلن  مخزونات  انتعشت  بينما  الجائر،  للصيد  يتعرض  فيظل  الرمل  أنقليس  من  المخزون  أما  كاماًل.  صيداً  صيدت 

تتوافر  ال  التي  العميقة  المياه  وأنواع  الحمراء  باألسماك  تحيط  الهواجس  تزال  وال  الكامل.  الصيد  حالة  إلى  لتصل 

فهى  النرويج  وكركند  الشمالي  الجمبري  مخزونات  أما  الجائر.  للصيد  تعرضت  ربما  والتي  محدودة،  بيانات  إال  عنها 

المرجعية.  النقاط  لتحديد  معياري  كأساس  المستدامة  القصوى  الغلة  اُتِخَذْت  وقد  عامة.  بصفة  جيد  وضع  في 

جراء  من  للكرْب  تتعرض  تزال  ال  األطلسي  للمحيط  الغربي  الشمال  فى  السمكية  الموارد  أن  من  الرغم  وعلى 

اإلدارة  لنظام  استجابة  االنتعاش  على  دالئل  أظهرت  قد  المخزونات  بعض  فإن  حالياً،  و/أو  السابق  في  الصيد 

والهاليبوت  الذيل،  أصفر  والمفلطح  الند،  جرين  من  الهاليبوت  أسماك  ذلك  )مثال  الماضي  الِعقد  خالل  الُمحسن 

التاريخية  األسماك  مصايد  بعض  هناك  فإن  ذلك،  ومع  المرقط(.  شوكة  أبو  كلب  وسمك  والحادوق،  األطلسي، 

االنتعاش  أو  االنتعاش  عدم  على  الدليل  ُتظهر  تزال  ال  األحمر  والسمك  المفلطح  الساحرة  وسمك  القد،  تصيد  التي 

المرتفع  الطبيعي  النفوق  لمعدل  ونتيجة  مواتية،  غير  أوسيانوغرافية  لظروف  نتيجة  يكون  قد  والذي  المحدود، 

أثرت  قد  أنها  يبدو  العوامل  وهذه  والرنكة.  والماكريل  )الفقمات(،  البحر  عجول  أعداد  لتزايد  نتيجة  يحدث  الذي 

الوفرة. من  قريبة  مستويات  عند  الالفقاريات  تزال  ال  ذلك،  ومع  وبقائها.  تكاثرها  وعلى  األسماك،  نمو  على 

متناقصاً  اتجاهاً  عامة  بصفة  تشهد  لمنطقة  نموذجي  مثال  هى  األطلسي  المحيط  شرقي  جنوب  منطقة  إن 

ُتنتج  لم  ولكنها  السبعينات،  أواخر  فى  طن  مليون   3.3 أنتجت  فقد  السبعينات.  أوائل  منذ  المصيد  أحجام  في 

الرغم  على  جائراً  صيداً  أو  كاماًل  صيداً  ُتصاد  تزال  ال  المهمة  النازلِّي  موارد  إن   .2011 فى  طن  مليون   1.2 سوي 

ونازلِّي  أفريقي،  الجنوب  الساحل  خارج  العميقة  المياه  فى  النازلِّي  سمك  مخزون  انتعاش  على  دالئل  توافر  من 

اإلدارة  وتدابير  الجيدة،  التحشد  لسنوات  نتيجة  وذلك  ناميبيا،  سواحل  خارج  الضحلة  المياه  فى  الموجود  الكاب 

حققت  التي  األفريقي،  الجنوب  فى  البلشار  بأسماك  يتعلق  كبير  تغير  وهناك   .2006 منذ  اسُتحدثت  التي  الصارمة 

مواتية،  غير  بيئية  بظروف  حالياً  تمر  والتي   ،2004 فى  كاماًل  صيداً  صيدت  أنها  ويقدر  جداً،  عالية  أحيائية  كتلة 

واصلت  ذلك،  من  النقيض  وعلى  جائراً.  صيداً  أو  كاماًل  صيداً  صيدها  اآلن  ويجري  كبيراً،  انخفاضاً  وفرتها  وانخفضت 

بيضاء  المستديرة  الرنكة  أما   .2011 فى  كاماًل  صيداً  ُتصاد  بأنها  وضعها  وُقدر  تحسنها،  األفريقي  الجنوب  أنشوغا 

سواحل  خارج  خاصة  وبصفة  هورس،  كونين  ماكريل  حالة  تدهورت  وقد  كاماًل.  صيداً  صيدها  يتم  فلم  الرأس 

الذي  بيرليمون،  أبالون  محار  مخزون  وضع  أما   .2011 في  جائراً  صيداً  ُتصاد  كانت  أنها  واعُتبرت  وأنغوال،  ناميبيا 

جائراً.  صيداً  حالياً  ُيصاد  وهو  القلق  ُيثير  يزال  ال  القانوني  غير  الصيد  جانب  من  بشدة  ُيستغل 
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أسماك  فمخزونات  األخيرة.  السنوات  خالل  المستقر  الكلي  مصيده  على  المتوسط  األبيض  البحر  َحاّفَظ 

من  الرئيسية  المخزونات  إلى  بالنسبة  الحال  نفس  ذلك  كان  وربما  جائر،  لصيد  تتعرض  األحمر  والبوري  النازلِّي 

)السردين  الصغيرة  السطح  أسماك  من  الرئيسية  المخزونات  أما  البحرية.  الدنيس  أسماك  ومعظم  موسى  أسماك 

تزايد  هو  مؤخراً  عليه  التعرف  تم  تهديد  وثمة  كاماًل.  صيداً  ُتصاد  أنها  إلى  التقديرات  فتذهب  واألنشوغا(، 

المحلية،  األنواع  محل  تحل  أنها  الحاالت  بعض  فى  تبدو  التي  األحمر،  البحر  أسماك  من  غريبة  أنواع  تغلغل 

)وبصورة  الصغيرة  السطح  أسماك  وضع  فإن  األسود،  البحر  فى  أما  المتوسط.  األبيض  البحر  شرق  فى  وبخاصة 

التسعينات،  فى  به  ُأصيبت  الذي  الشديد  االنخفاض  بعد  ما  حد  إلى  انتعش  قد  واألنشوغا(  السبرات  رئيسية 

تعتبر  الزالت  األسماك  هذه  فإن  ذلك،  ومع  للمحيطات.  المواتية  غير  الجغرافية  الظروف  سببه  كان  ربما  والذي 

المخزونات  معظم  بينما  )الترس(،  التربوت  سمك  فيه  يشاركها  الذي  التقدير  نفس  وهو  جائراً،  صيداً  ُتصاد 

المائة  في   52  ،2011 فى  توجد  كانت  عامة،  وبصفة  الجائر.  للصيد  تتعرض  أو  كاماًل  صيداً  ُتصاد  إما  األخرى 

كاماًل  صيداً  ُتصاد  التي  األسماك  من  المائة  في   48 و  مستدام  غير  صيداً  ُتصاد  بأنها  ُتقدر  التي  المخزونات  من 

األسود.  والبحر  المتوسط  األبيض  البحر  من  كامل  غير  صيداً  أو 

قدرها  إنتاجية  ذروة  فبلغت  الهادئ،  المحيط  وسط  غرب  منطقة  فى  الكلي  اإلنتاج  فى  الزيادة  استمرت 

المائة  في   14 بنحو  المنطقة  هذه  وُتسهم   .2011 فى  طن  مليون   11.5 ثم   ،2010 فى  طن  مليون   11.7

معظم  حيث  الموارد،  بحالة  تتعلق  القلق  إلى  تدعو  أسباب  هناك  ذلك،  ومع  العالمي.  البحري  اإلنتاج  من 

الجنوبي.  الصين  بحر  من  الغربي  الجزء  فى  خاصة  وبصفة  جائراً،  صيداً  ُتصاد  أو  بالكامل  ُتصاد  إما  الموارد 

األسماك  مصايد  توسيع  طريق  عن  وذلك  عنها  الُمبلغ  المرتفعة  المصيد  أحجام  على  المحافظة  أمكن  وربما 

أخرى  سفينة  إلى  سفينة  من  المصيد  أحجام  نقل  عند  المزدوج  العد  طريق  عن  وربما  جديدة  مناطق  إلى 

أخفى  وربما  لإلنتاج،  المتحيزة  التقديرات  إلى  يؤدى  الذي  األمر  الصيد،  مناطق  بين  فيما  النقل  عملية  أثناء 

المخزون.  حالة  فى  السلبية  االتجاهات 

حدوث  مع  المصيد،  أحجام  فى  المرتفع  النمو  معدل  على  دالئل  يعطى  الهندي  المحيط  شرق  يزال  وال 

طن.  مليون   7.2 حالياً  مجموعه  يبلغ  والذي   ،2011 إلى   2007 من  الفترة  خالل  المائة  في   17 قدرها  زيادة 

على  دالئل  تتوافر  وال  باطراد،  تتزايد  إجمالية  مصيد  أحجام  أندامان  بحر  ومناطق  البنغال  خليج  شهد  وقد 

إلى  تنتمي  المنطقة  هذه  فى  المصيد  أحجام  من  المائة  في   42 فإن  ذلك،  ومع  المصيد.  ثبات  أو  استقرار 

حالة  رصد  إلى  الحاجة  إزاء  القلق  يسبب  الذي  األمر  وهو  الهوية"،  المحددة  غير  البحرية  "األسماك  فئة 

إلى  الصيد  عملية  توسع  إلى  األمر  حقيقة  فى  ُتعزى  فقد  المصيد  أحجام  فى  الزيادة  أما  المخزون.  واتجاهات 

المنطقة  داخل  األسماك  مصايد  فى  االنخفاض  فى  اآلخذة  المصيد  أحجام  أما  جديدة.  وأنواع  جديدة  مناطق 

لتعديل  المصيد  أحجام  واتباع  الجهد،  تقليل  بينها  من  ألسباب  ذلك  فيرجع  ألستراليا،  الخالصة  االقتصادية 

الجائر  الصيد  وقف  إلى  الرامية   2005 فى  الوزارية  للتوجيهات  ونتيجة  الزائدة.  القدرة  تقليل  أجل  من  هيكلي 

المتوقع  ومن  جديد.  من  تتحشد  لكي  أنفاسها  بالتقاط  الجائر  للصيد  تعرضت  التي  للمخزونات  والسماح 

جنى  كذلك  المتوقع  ومن  والطويل،  المتوسط  األجلْين  فى  تتحسن  أن  المنطقة  هذه  فى  الصيد  القتصادات 

عددها.  قل  قد  تعمل  التي  السفن  عدد  أن  حيث  القصير  األجل  فى  حدة  على  كٍل  للصيادين  أعلى  أرباٍح 

أن  لبثت  ما  ثم  فى 2006،  مليون طن   4.5 قدرها  ذروة  اإلنزال  عمليات  الهندي، حققت  المحيط  غربي  وفى 

الماكريل  أن  مؤخراً  أُجري  تقدير  دلل  وقد  فى 2011.  مليون طن   4.2 عن  أُبلغ  عندما  طفيفاً،  انخفاضاً  انخفضت 

الفارسي،  والخليج  ُعمان،  وخليج  العرب،  وبحر  األحمر،  البحر  فى  يوجد  ُمهاجر  نوع  وهو  الخطوط،  الرفيع  األسباني 

بيانات  أن  كما  الجائر.  والصيد  الكامل  الصيد  بين  يتراوح صيده  والهند  باكستان  على طول  الممتدة  السواحل  وخارج 

أسماك  مصايد  لجنة  فإن  ذلك،  ومع  المخزونات.  تقييم  إلجراء  كاٍف  تفصيالً  مفصلة  ليست  المنطقة  هذه  فى  المصيد 

على  فى 2010  واليتها  منطقة  داخل  نوعاً  لمخزونات 140  تقدير  عمليات  أجرت  قد  الهندي  المحيط  غرب  جنوب 

مخزونات  من  المائة  في  أن 75  إلى  التقديرات  ذهبت  كلية،  وبصفة  المتوافرة.  والمعلومات  البيانات  أفضل  أساس 

مستدامة.  غير  بمستويات  المائة صيدت  في  وأن 25  كامل،  غير  صيداً  أو صيدت  كامالً  صيداً  األسماك صيدت 

حدوث  من  الرغم  على  وذلك   ،1996 منذ  مستمٌر  العالمي  البحري  المصيد  فى  الهبوطي  االتجاه  إن 

المائة  في   29 بـ  مستدامة  غير  مستويات  عند  صيدت  التي  المخزونات  عدد  ر  ُقدِّ كلية؛  وبصفة  كبيرة.  تقلبات 

 .2008 فى  المائة  في   33 قدرها  لذروة  تحقيقها  غداة  طفيفاً  تحسناً  شهدت  أن  لبثت  ما  ثم   ،2011 فى 

األنواع  جميع  حصد  إيكولوجياً  المستحيل  من  وأنه  المفردة  لألنواع  تقدير  عمليات  إلى  النتائج  هذه  وتستند 

على  للمحافظة  المخزونات  بعض  تحتاج  قد  لذلك  متزامنة.  بصورة  المستدامة  القصوى  الغلة  مستوى  عند 

اإليكولوجي.  للنظام  الجائر  الصيد  لتالفي  وذلك  المستدامة  القصوى  الغلة  مستوى  فوق  ما  إلى  وفرتها 
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التي  األسماك،  إنتاج  من  أيضاً  يقلل  ولكنه  سلبية،  إيكولوجية  نتائج  فى  فقط  يتسبب  ال  الجائر  الصيد  إن 

التي  المخزونات  بناء  إعادة  أن  إلى  التقديرات  وتذهب  سلبية.  واقتصادية  اجتماعية  نتائج  إلى  بدورها  تؤدى 

مقداره  سنوياً  ريعاً  يحقق  وأن  طن  مليون   16.5 بمقدار  المصايد  إنتاج  من  َيزيد  أن  يمكن  جائر  لصيد  تعرضت 

فى  البحرية  األسماك  مصايد  مساهمة  من  يزيد  أن  المؤكد  من  الذي  األمر  وهو  أمريكي،8  دوالر  مليار   32

بالنسبة  حرجاً  أكثر  الوضع  ويبدو  الساحلية.  المحلية  المجتمعات  ورفاه  االقتصادية  والجوانب  الغذائي،  األمن 

جزئياً  أو  فقط  ُتصاد  التي  وتلك  الحدود،  جانبي  على  والموجودة  الهجرة،  عالية  األخرى  األسماك  موارد  لبعض 

أن   2001 فى  النفاذ  حيز  دخل  الذي  األسماك  مخزونات  بشأن  المتحدة  األمم  التفاق  وينبغي  البحار.  أعالى  فى 

البحار. أعالي  فى  األسماك  لمصايد  إدارة  إجراءات  لوضع  قانوني  كأساس  ُيستخدم 

تقدم  إحراز  حالياً  يجري  الطبيعية،  البحرية  األسماك  لمصايد  الُمقلق  العالمي  الوضع  من  الرغم  وعلى 

عافية  واستعادة  الجائر  للصيد  تعرضت  التي  المخزونات  عافية  واستعادة  الصيد  معدالت  تخفيض  فى  طيب 

المتحدة  الواليات  ففى  المناطق.  بعض  فى  الفعالة  اإلدارة  تدابير  خالل  من  البحرية  اإليكولوجية  الُنظم 

للصيد  تعرضت  التي  المخزونات  لوضع  والية  تعديالت  من  تاله  وما  ستيفنز  ماغنوصن  قانون  أنشأ  األمريكية، 

للواليات  التابعة  األسماك  مخزونات  من  المائة  في   79 حقق   ،2012 وبحلول  عافية.  استرداد  حالة  فى  الجائر 

المئوية  النسبة  انخفضت  نيوزلندا،  وفى  عليه.  يزيد  أو  المستدامة  القصوى  الغلة  يوفر  مستوى  المتحدة 

إلى   2009 فى  المائة  في   25 من  وذلك  الجائر  الصيد  عتبة  على  وفرتها  تزيد  التي  األسماك  لمخزونات 

تعرضت  المقدرة  مخزوناتها  من  فقط  المائة  في   11 أن  عن  استراليا  ُتفيد  وبالمثل   .2013 فى  18 في المائة 

من  المائة  في   70 إلى  يصل  مقداراً  فإن  عضو(،  )منظمة  األوروبي  االتحاد  وفى   .2011 فى  الجائر  للصيد 

مماثلة  نماذج  وتوجد  متزايدة.9  مخزون  وفرة  أو  متناقصة  صيد  معدالت  شهد  قد  إما  المقدرة  المخزونات 

مصايد  مخزون  تكوين  بإعادة  ناميبيا  قامت  فمثاًل،  العالم.  حول  األخرى  األسماك  مصايد  من  العديد  فى  للنجاح 

اإلرادة  عن  الدائم  اإلعالن  قوة  تزايد  ومع  األبالون.  من  مخزونها  استعادة  فى  أيضاً  المكسيك  ونجحت  النازلِّي، 

لعافيتها  جائر  لصيد  تعرضت  التي  المخزونات  استعادة  إلى  الحاجة  قبول  وتزايد  الدولي  المجال  فى  السياسية 

ُتحرز  أن  العالمية  البحرية  األسماك  لمصايد  يمكن  اإلنساني،  والرفاه  الغذائي  واألمن  الموارد،  استدامة  لضمان 

األجل.  طويلة  االستدامة  اتجاه  فى  طيباً  تقدماً 

مصايد أسماك المياه الداخلية
المرتبطة  الخاصة  المصاعب   ،2012 العالم  فى  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  حالة  مطبوع  وصف 

حالة  ُتحدد  للتقدير  جديدة  استراتيجية  وضع  كذلك  واقترح  الداخلية.  األسماك  مصايد  موارد  حالة  بتقدير 

طريق  عن  المائية  األجسام  أو  األسماك  صيد  بأهداف  اإلدارة  التزام  بمقدار  الداخلية  األسماك  مصايد  موارد 

اإليكولوجي  النظام  نهج  مع  تماماً  النهج  هذا  ويتفق  واالقتصادية.  واالجتماعية  البيئية  للمكونات  االعتبار  إيالء 

بهدف  المنهجية  هذه  واختبار  صقل  على  وشركاؤها  والزراعة  األغذية  منظمة  فتعمل  األسماك.  مصايد  تجاه 

المستقبل. في  للمقارنة  قابلة  ُنظمية  أكثر  تقديرات  عمل  من  التمكين 

استخدام األسماك وتجهيزها
الكثير  لدى  يجري  كبير  تكنولوجي  تطور  فثمة  األشكال.  متعددة  منتجات  هيئة  على  األسماك  إنتاج  تجهيز  يمكن 

للمواد  والُمكِسب  والفعال  الكفؤ،  االستغالل  فى  زيادات  حدوث  مع  والتعبئة،  األغذية  تجهيز  بشأن  البلدان  من 

السمك  جريش  إلنتاج  أيضاً  والموجهة  البشري  لالستهالك  الموجهة  المنتجات  بين  التمييز  فى  والتجديد  الخام، 

متزايد  اهتمام  صاحبه  قد  الزمن  من  األخيرة  العقود  خالل  األسماك  منتجات  على  الطلب  توسع  إن  السمك.  وزيت 

وحماية  الغذائي  األمان  مصلحة  على  وحفاظاً  الفاقد.  وبتقليل  التغذوية،  وبالجوانب  وبأمانها،  األغذية  بنوعية 

قابل  فالسمك  والدولية.  الوطنية  التجارة  مستوى  على  متزايدة  بصورة  صارمة  صحية  تدابير  اتباع  تم  المستهلك، 

بل  لألكل،  صالح  غير  يغدو  أن  يمكن  الحصاد،  عقب  سليمة  معالجة  ُيعالج  لم  ما  وأنه  كبيرة،  بدرجة  للفساد 

الداخلية.  اإلنزيمات  بسبب  والتكسر  الكيميائية  وللتغيرات  الميكروبات،  لنمو  نتيجة  بالصحة  ضاراً  يكون  وربما 

على  الحفظ  فترة  لزيادة  ضروري  أمٌر  السليمة  والتخزين  والتغليف،  والحفظ،  والتجهيز،  المعالجة،  تدابير  اتباع  إن 

والخسائر. الهدر  وتفادي  التغذوية  وخواصها  جودتها  على  والمحافظة  أمانها،  وكفالة  العرض،  رفوف 

أوائل  ومنذ  الغذائية.  غير  األخرى  واالستخدامات  الغذاء  أغراض  فى  األسماك  إنتاج  من  االستفادة  ويمكن 

ُوجه  الثمانينات،  ففى  التزايد.  فى  آخذة  البشري  االستهالك  فى  المستخدمة  األسماك  منتجات  ونسبة  التسعينات، 

في  73 في المائة  إلى  الحصة  هذه  ازدادت  وقد  البشري،  االستهالك  إلى  الُمنتجة  األسماك  من  المائة  في   71 نحو 
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طن(  مليون   136( المائة  في   86 اسُتغلت   ،2012 وفى  الثانية.  األلفية  نهاية  فى  المائة  في   81 وإلى  التسعينات، 

المتبقية  المائة  في   14 الـ  نسبة  أما   .)14 )الشكل  المباشر  البشري  االستهالك  في  العالم  فى  الُمنتجة  األسماك  من 

إلى  ُحولت  طن(  مليون   16.3( المائة  في   75 منها  غذائية،  غير  استخدامات  إلى  ُوجهت  فقد  طن(  مليون   21.7(

أو  الزينة  أغراض  في  كبيرة  بدرجة  طن  مليون   5.4 المتبقية  الكمية  واسُتغلت  سمك.  زيت  وإلى  أسماك  طحين 

خام  وكمادة  صيدالنية  وكاستخدامات  للصيد،  وكطعوم  ألخ(،  األسماك،  صغار  )األصبعيات،  للتربية  أو  زينة،  كأسماك 

الفراء. إنتاج  وحيوانات  للماشية  وكذلك  المائية،  األحياء  لتربية  المباشر  للعلف 

حية،  طن(  مليون   63( المائة  في   46 نسبة  األكل،  ألغراض  ُسِوَقت  التي  األسماك  بين  من  كان   ،2012 وفى 

وباإلضافة  األحيان.  غالب  فى  األسواق  بعض  في  ثمناً  واألغلى  تفضياًل  األكثر  األشكال  وهى  ُمثلجة،  أو  طازجة  أو 

ُمقدد،  أو  ن،  ُمدخَّ أو  ُمملح،  أو  جاِف،  شكل  فى  طن(  مليون   16( المائة  في   12 نسبة  اسُتِغَلت  ذلك،  إلى 

شكل  في  طن(  مليون   40( المائة  في  و29  محفوظة،  أو  جاهزة  أشكال  في  طن(  مليون   17( المائة  في   13

المائة  في   54 يمثل  وهو  البشري،  لالستهالك  الُموجه  للسمك  الرئيسية  التجهيز  طريقة  هو  والتجميد  ُمجمد. 

 .2012 فى  األسماك  إنتاج  إجمالي  من  المائة  في  و25  البشري،  لالستهالك  الُمجهزة  األسماك  إجمالي  من 

أفريقيا،  ففي  والوطني.  واإلقليمي  القاري،  المستوى  على  ملحوظة  فوارق  والتجهيز  االستغالل  طرق  وُتظهر 

أهمية  الطازج  أو  الحي  الشكل  فى  الُمسوقة  األسماك  حصة  تكتسب  آسيا،  أكبر  بدرجة  ملحوظة  وبصورة 

األسماك  من  المائة  في   54 الُمثلجة  أو  والطازجة  الحية،  األسماك  مثلت  ككل  النامية  للبلدان  وبالنسبة  خاصة. 

األقصى  والشرق  آسيا  شرق  جنوب  في  خاص  مذاق  الحية  ولألسماك   .2012 فى  اآلدمي  لالستهالك  الموجهة 

ذلك،  ومع  المهاجرة.  اآلسيوية  الجاليات  بين  رئيسية  وبصورة  أخرى.  بلدان  لدى  المتخصصة  األسواق  وفى 

بالشكل  تسوق  التي  لألسواق  الدقيقة  الكمية  تحديد  الممكن  غير  من  أن  الُمتاحة  اإلحصاءات  من  يستفاد 

على  يزيد  ما  منذ  وتستخدمها  التجارة  فى  الحية  األسماك  مناولة  تمارس  أخرى  وبلدان  الصين  أن  ذلك  الحي. 

ممارسة  الحق  وقت  فى  الستهالكها  حية  األسماك  على  اإلبقاء  غدا  التكنولوجية،  التحُسنات  وبفضل  سنة.   3  000

بين  يتراوح  الحية  األسماك  نقل  أن  يعني  وهذا  العالم.  فى  الحية  األسماك  لمناولة  الشائعة  الممارسات  من 

خزانات  إلى  باألوكسجين،  جداً  ُمشبعه  بيئة  في  بالستيكية  أكياس  في  األسماك  لنقل  البسيطة  الحرفية  الُنظم 

ومركَبات  نقل  عربات  فوق  ُمركبة  التقدم  شديدة  ُنظم  إلى  توصلها  لذلك،  خصيصاً  وُمعدلة  ُمصممة  وحاويات 

تسويق  فإن  ذلك،  ومع  األوكسجين.  ُتضيف  وأن  تدويرها،  وُتعيد  المياه  وُترشح  الحرارة،  درجة  ُتنظم  أخرى 

جودة.  ولمعايير  صارمة  صحية  لُنظم  تخضع  ألنها  للغاية  عسيرة  مهمة  ُيمثل  أن  يمكن  الحية  األسماك  ونقل 

التقاليد.  على  تعتمد  ولكنها  رسمية  أنظمة  إلى  وتجارتها  تسويقها  يخضع  ال  آسيا،  شرق  جنوب  من  أجزاء  وفى 

من  الشتراطات،  تمتثل  أن  الحية  لألسماك  ينبغي  عضو(،  )منظمة  األوروبي  االتحاد  مثل  أسواق  ففي  ذلك،  ومع 

النقل.  أثناء  الحيوان  رعاية  اشتراطات  بينها 

والنقل  والتعبئة  الثلج  وصناعة  التبريد،  مجال  فى  الرئيسية  االبتكارات  سمحت  األخيرة،  الزمنية  العقود  وخالل 

شهدت  وقد  ُمجمد.  أو  ُمثلج  أو  طازج،  بشكل  األسماك  توزيع  فى  بالتوسع  كذلك  وسمحت  الُمنتج،  سالمة  بضمان 

فى  البشري  لالستهالك  المائة  في   24( مجمدة  كنواتج  ُتستغل  التي  األسماك  إنتاج  حصة  فى  نمواً  النامية  البلدان 

البلدان،  من  الكثير  فإن  ذلك،  ومع   .)1992 فى  المائة  في  و13   2002 فى  المائة  في   20 كانت  أن  بعد   2012

اإلنزال  مراكز  بينها  ومن  والخدمات،  األساسية  التحتية  البنية  إلى  تفتقر  فتئت  ما  تقدماً،  األقل  االقتصادات  وبخاصة 

والنقل  التبريد،  وغرف  الثلج،  ومصانع  والثلج،  والطرق،  للشرب،  الصالحة  والمياه  الكهربائية،  والطاقة  الصحية، 

الحصاد  بعد  فيما  عالية  خسائر  عن  ُتسفر  المدارية،  الحرارة  درجات  جانب  إلى  العوامل،  وهذه  ثالجات.  فى 

تسويق  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المستهلكين.  صحة  على  مخاطر  من  ذلك  على  يترتب  بما  الجودة،  تدهور  وفى 

فى  والمكتظة  غالباً  المحدودة  والمرافق  المحدودة،  األساسية  التحتية  للبنيات  نظراً  صعوبة  أكثر  أمُر  األسماك 

بصورة  النامية  البلدان  فى  األسماك  فإن  المتجذرة،  االستهالكية  والعادات  هذه،  النقص  ألوجه  ونظراً  األسواق. 

التقليدية،  الحفظ  طرق  باستخدام  تجهيزها  يجري  أو  الحصاد،  أو  اإلنزال  بمجرد  طازجة  أو  حية  تسوق  رئيسية 

أفريقيا  فى  وبخاصة  البلدان،  من  العديد  لدى  سائدة  الطرق  هذه  وتظل  والتدخين.  والتجفيف،  التمليح،  مثل 

األخرى.  بالقارات  مقارنة  الُمقدد  السمك  من  أعلى  نسباً  ُتظهر  التي  وآسيا، 

إلى  التقطيع  مثل  وتعقيداً  تقدماً  أقل  للتحويل  ُطرقاً  التجهيز  يستخدم  النامية،  البلدان  من  الكثير  وفى 

كسب  فرص  توفر  العمالة  الكثيفة  التقليدية  الطرق  وهذه  والتخمير.  والتجفيف،  والتعليب،  والتمليح،  شرائح، 

هذه  ظلت  وربما  النامية،  البلدان  من  العديد  لدى  الساحلية  المناطق  فى  السكان  من  كبيرة  ألعداد  العيش 

من  والتخفيف  الريفية  التنمية  تعزيز  أجل  من  الُمهيكلة  الريفية  االقتصادات  فى  مهمة  كمكونات  الطرق 
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البلدان  من  الكثير  لدى  أيضاً  األسماك  تجهيز  تطور  الزمن،  من  األخير  العقد  فخالل  ذلك،  ومع  الفقر.  حدة 

إلى  تقطيعها  أو  رؤوسها،  قطع  أو  األسماك،  ألحشاء  البسيطة  اإلزالة  بين  ما  ذلك  يتراوح  أن  ويمكن  النامية. 

تبعاً  حدة،  على  سمكة  لكل  السريع  والتجميد  والطهو،  الَخْبْز،  مثل  أكبر،  متقدمة  قيمة  إضافة  أجل  من  شرائح 

تحفزها  القطاعي،  المحلية  الصناعة  فى  بالطلب  مدفوعة  تكون  التطورات  هذه  وبعض  والسوق.  السلعة  لقيمة 

النامية  البلدان  فى  الُمنتجين  وبواسطة  التجهيز،  على  خارجية  جهات  مع  والتعاقد  التربية،  أنواع  فى  التغييرات 

نسبة  فإن   ،2012 وفى  بالخارج.  مقارها  توجد  شركات  مع،  وينسقون  بل  متزايدة،  بصورة  اتصال  على  الذين 

األسماك  إجمالي  من  المائة  في   10 فتمثل  محفوظة  أو  جاهزة  أشكال  فى  ُتجهز  التي  األسماك  من  إنتاجها 

البشري.  لالستهالك  الموجهة 

األسماك  نسبة  ازدادت  وقد   )15 )الشكل  األسماك  إنتاج  من  األكبر  الجزء  تجهيز  يجري  المتقدمة  البلدان  وفى 

اإلجمالي  إنتاجها  من  المائة  في   38 إلى  وصلت  قد  كانت  أن  بعد  األخيرة،  األربعة  العقود  خالل  المجمدة 

حصة  وظلت   .2012 فى  المائة  في   55 قدره  قياسياً  رقماً  فحققت   1972 فى  البشري  االستهالك  إلى  والموجهة 

البلدان  وفى   .2012 فى  المائة  في   27 وبلغت  نسبي،  باستقرار  متسمة  األسماك  من  والمحفوظة  اُلمعدة  األشكال 

على  وكذلك  التحضير  سريعة  أو  الجاهزة  األغذية  على  تنصب  التي  القيمة  إضافة  فى  هو  التجديد  فإن  المتقدمة، 

أو  طازجة،  أشكال  فى  رئيسية  بصورة  توجد  األغذية  هذه  وكل  المضافة.  القيمة  عالية  المنتجات  من  أوسع  طائفة 

عددها  في  متحكم  أجزاء  و/أو  لألكل  جاهزة  وجبات  أنها  على  ق  وتسوَّ ُمعلبة،  أو  ُمدخنة،  أو  مخبوزة،  أو  مجمدة، 

لالستهالك  ُيستعمل  األسماك  من  إنتاجها  من  في المائة   14 فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  موحدة.  نوعية  وذات  وشكلها، 

مقددة. أو  ُمدخنة  أو  ُمملحة،  أو  مجففة،  بشأكال  البشري، 

ز  ُتَجهَّ تزال  ال  األسماك  لمصايد  العالمي  االنتاج  من  االنخفاض  فى  آخذة  كانت  وإن  كبيرة،  نسبة  ثمة  إن 

البروتين.  عالية  األعالف  فى  رئيسية  بصورة  السمك  جريش  وُيستخدم  سمك.  وزيت  سمك  طحين  شكل  على 

االستهالك  فى  متزايدة  بصورة  ُيستخدم  كان  وإن  المائية،  األحياء  تربية  صناعة  فى  السمك  زيت  وُيستخدم 

أخرى.  وأمراض  وحاالت  الدم،  ضغط  وارتفاع  السكر،  مرض  لعالج  أو  المعدني  الزيت  محل  ليحل  البشري، 

المغذيات  إدراج  ُتيسر  الصغر  المتناهية  أو  الدقيقة  الكبسوالت  عمل  مثل  التكنولوجيات  بعض  وجود  إن 

عمر  تمديد  فى  تساعد  التكنولوجيات  وهذه  األخرى.  األغذية  من  العديد  داخل  السمك  زيوت  مثل  المهمة 

ورائحته،  السمك  زيت  مذاق  على  فتقضى  الكريه،  الطعم  لمنع  حاجزاً  وتقدم  العرض،  أرفف  على  الُمنتج 

تمثل  للطحين  الموجهة  األسماك  كانت   2012–2008 من  الفترة  وخالل  التغذوية.  قيمته  بتحسين  تقوم  بينما 

األسماك  مصايد  إنتاج  إجمالي  من  المائة  في  و16–20  األسماك،  مصايد  إنتاج  إجمالي  من  في المائة   12–9

من  أو  السمك،  بقايا  من  أو  الكاملة،  السمكة  من  السمك  وزيت  السمك  جريش  إنتاج  ويمكن  الطبيعية. 

مختلفة  أنواعاً  أن  من  الرغم  وعلى  واألحشاء.  والعظام  والذيول،  كالرؤوس،  للسمك  األخرى  الثانوية  المنتجات 

الشكل ١٤

استخدام اإلنتاج العاملي ملصايد األس�ك (موزعاً حسب الكمية)، ١٩٦٢–٢٠١٢
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الصغيرة،  السطحية  األسماك  مثل  الزيتية  األسماك  فإن  السمك،  وزيت  السمك  جريش  إنتاج  فى  ُتستخدم  كثيرة 

العقود  وخالل  الغرض.  هذا  فى  ُتستخدم  التي  األنواع  من  الرئيسية  المجموعات  هى  األنشوفيتا  وبخاصة 

مباشرة  كنتيجة  الجذرية  واالنخفاضات  الِقَمْم  من  سلسلة  األنشوفيتا  من  المصيد  أحجام  شهدت  األخيرة،  الزمنية 

األخرى  واألنواع  األنشوفيتا،  مصيد  أحجام  الصارمة  اإلدارة  تدابير  خفضت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  النينيو.  لظاهرة 

تذبذبت  قد  الُمنتج  السمك  وزيت  السمك  جريش  أحجام  فإن  ثم،  ومن  الطحن.  فى  عادة  ُتستخدم  التي 

إنتاج  عند   1994 فى  ذروة  السمك  جريش  إنتاج  وبلغ  األنواع.  هذه  من  المصيد  أحجام  فى  التغيرات  بحسب 

بسبب  طن  مليون   14.8 إلى  اإلنتاج  هذا  انخفض   ،2010 وفى  الحي(.  الوزن  من  يعادله  )بما  طن  مليون   30.2

19.4 مليون طن  إلى   2011 فى  الحجم  هذا  ازداد  ثم  الطحن،  فى  دخلت  التي  األنشوفيتا،  مصيد  أحجام 

وزيت  السمك  جريش  على  الطلب  لتزايد  ونظراً   .2012 فى  طن  مليون   16.3 إلى  انخفض  أن  لبث  وما 

كان  التي  الثانوية،  األسماك  منتجات  من  السمك  جريش  من  المزيد  إنتاج  يجرى  األسعار،  وارتفاع  السمك، 

السمك  جريش  نوعية  وعلى  تكوين  على  يؤثر  أن  لهذا  ويمكن  كمرتجعات.  سبق  فيما  البحر  فى  بها  يلقى 

والبرولين،  الجليسين،  )مثل  األمينية  األحماض  مستوى  وارتفاع  عامة،  بصفة  )المعادن(،  الرماد  من  بالمزيد 

تربية  فى  ُتستخدم  التي  األعالف  فى  نصيبها  فى  يؤثر  قد  الذي  األمر  البروتين،  وانخفاض  والهيدروكسيبرولين( 

األسماك  طحين  إنتاج  من  المائة  في   35 نحو  بأن  الحديثة،  التقديرات  وتفيد  الماشية.  وتربية  المائية  األحياء 

 .2012 فى  األسماك  بقايا  من  اسُتخرجت  قد  العالم  فى 

السمك،  وزيت  السمك  جريش  محل  أخرى  مواد  إحالل  جهود  تتواصل  عاليه،  سلف  ما  إلى  وبالنظر 

لجريش  المئوية  النسبة  أظهرت  األخيرة،  السنوات  ففى  التحسينات.  من  المزيد  حدوث  المتوقع  ومن 

أسعارها  ارتفعت  بينما  هبوطياً،  اتجاهاً  المائية  لألحياء  الُمركبة  األعالف  فى  الداخلة  السمك  وزيت  السمك 

السمك  وزيت  السمك  جريش  استخدام  يتوسع  سوف  القريب،  المستقبل  وفى  الحالي،  الوقت  وفى  الدولية. 

مثاًل.  الصغيرة  األسماك  إنتاج  مراحل  من  محددة  مراحل  وفي  انخفاضاً  أكثر  بمستويات  استراتيجية  كمكونات 

الصحية  بالخصائص  يضر  قد  محلها  أخرى  مكونات  إحالل  فإن  المستعملة،  البدائل  على  واعتماداً  ذلك،  ومع 

ذات  الدهنية  األحماض  فإن  العليا،  النباتات  فى  المواد  لهذه  تقريباً  الكامل  للغياب  ونظراً  التربية.  ألسماك 

ذلك،  ومع  البشرية.  التغذية  فى  الداخلة  لألسماك  التغذوية  القيمة  ُتحدد  التشبع  عدم  من  المرتفع  المستوى 

غير  الدهنية  األحماض  من  واالستفادة  االمتصاص  على  المائية  الحيوانات  مختلف  قدرة  فى  اختالفات  هناك 

السمك  مسحوق  يحتوي  والتي   – انويك  سداسي  دوكو  وحامض  انويك  خماسي  إيكوسا  حامض  مثل  المشبعة، 

األنواع،  على  تعتمد  أنها  االختالفات  هذه  مثل  وتبدو  منهما.  كبيرة  مقادير  على  خاصة  بصفة  السمك  وزيت 

فى  بما  بشدة،  المشبعة  غير  الدهنية  لألحماض  بديلة  مصادر  استكشاف  ويجرى  العمرية.  المرحلة  وعلى 

األرجل  ورأسي  الجنوبي،  القطب  كريل  مثل  البحرية،  الحيوانية  العوالق  من  الكبيرة  المخزونات  فى  ذلك 

شركات  تواصل  سوف  األعالف،  أحجام  تزايد  ومع  أسعارها،  ارتفاع  عن  وللتعويض  "كالنوسفيرماركيكوس". 

أخرى.  بمكونات  استبدالهما  طريق  عن  وأكثر  أكثر  السمك  وزيت  السمك  جريش  تركيزات  تخفيف  األعالف 

إلى  يؤدى  البشري  لالستهالك  تذهب  التي  األسماك  لمصايد  السمكية  المنتجات  فى  القيمة  إضافة  تزايد  إن 

النخفاض  نتيجة  األسواق  فى  عادة  الثانوية  المنتجات  هذه  ُتطرح  وال  المتبقية.  الثانوية  المنتجات  من  المزيد 

ويمكن  وجودتها.  األغذية  سالمة  ألسباب  استعمالها  ُتقيِّد  الصحية  القواعد  ألن  أو  عليها،  المستهلكين  إقبال 

الثانوية  المنتجات  هذه  واستخدام  وتجهيز  ومناولة،  وتخزين،  ونقل،  جمع،  فى  تتحكم  أن  القواعد  لهذه 

منخفضة  تعتبر  نفاياتها،  ذلك  فى  بما  لألسماك،  الثانوية  المنتجات  كانت  الماضي  ففى  منها.  التخلص  أو 

من  األخيريْن  العقديْن  خالل  أما  للبحر.  إرجاعها  أو  طريقة،  بأسرع  منه  التخلص  يجب  شيئاً  أو  القيمة، 

األمثل  لالستعمال  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية،  بالجوانب  الوعي  تزايد  عن  ينم  عالمي  اتجاه  ظهر  الزمن، 

والتجهيز  )التخزين،  الحصاد  بعد  ما  مراحل  فى  والخسائر  المرتجعات  تقليل  وبأهمية  هذه،  السمكية  للموارد 

يمكن  الثانوية  المنتجات  هذه  ألن  أيضاً  باهتمام  يحظى  لألسماك  الثانوية  المنتجات  استغالل  إن  والتوزيع(. 

)ولإلطالع  المنتجات  من  العديد  فى  استخدامه  يمكن  والدهن  والبروتينات،  للمعادن،  مهماً  مصدراً  تمثل  أن 

ص  فى  األسماك"  لمصايد  الثانوية  المنتجات  استغالل  أمام  والفرص  "التحديات  انظر  التفاصيل،  من  مزيد  على 

تزايد  مع  البلدان،  من  العديد  لدى  مهمة  صناعة  الثانوية  المنتجات  هذه  استغالل  أصبح  فلقد   .)180–176

التجهيز  تكنولوجيات  أن  كما  وصحية.  وآمنة  فيها،  متَحكم  بصورة  الثانوية  المنتجات  مناولة  على  االهتمام  تركيز 

المنتجات  فإن  السمك،  مسحوق  صناعة  إلى  وباإلضافة  كفاءة.  أكثر  بصورة  استغاللها  فى  أيضاً  تساعد  الُمحسنة 

عن  الناتجة  البقايا  أن  حيث  األخرى.  األغراض  من  واسعة  طائفة  فى  أيضاً  ُتستغل  األسماك  لمصايد  الثانوية 
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وفطائر  األسماك،  نقانق  مثل  البشري  لالستهالك  منتجات  إلى  تحويلها  يمكن  والشرائح  والهياكل،  الرؤوس، 

من  أدنى  حد  على  تحتوي  التي  الصغيرة،  األسماك  عظام  إن  األسماك.  وصلصة  األسماك،  وجيالتين  األسماك، 

فى  األخرى  الثانوية  المنتجات  وُتستخدم  اآلسيوية.  البلدان  بعض  فى  خفيفة  كوجبات  كذلك  تستخدم  اللحم، 

الصيدالنية  والمنتجات  )الكيتوسان(،  الحمية  ومنتجات  األحيائي،  والغاز  األحيائي  الديزل  وإنتاج  العلف،  إنتاج 

والعمليات  )الكوالجين(،  التجميل  وأدوات  استخراجها(،  )بعد  الطبيعية  واألصباغ  الزيوت(،  ذلك  فى  )بما 

المنزلية  الحيوانات  علف  في  وإلدماجها  والماشية،  المائية  األحياء  لتربية  مباشرة  وكتغذية  األخرى،  الصناعية 

األرض.  فى  الُحفر  وردم  واألسمدة،  والسيالج،  الفراء،  إلنتاج  ُتربى  التي  الحيوانات  وأعالف  األليفة، 

لذلك  وينبغي  الفساد،  سريعة  بأنها  األسماك  أمعاء  وبخاصة  لألسماك،  الثانوية  المنتجات  بعض  وتتصف 

يحظى  الذي  حالمة،  لبروتين  غني  كمصدر  فتستخدم  األسماك  وهياكل  أمعاء  أما  طازجة.  تزال  ال  وهى  تجهزيها 

األسماك10  وسيالج  البروتين  وحالمات  أحيائياً.  النشيطة  للببتيدات  محتماًل  مصدراً  كونه  بسبب  متزايد  باهتمام 

المنزلية  الحيوانات  أعالف  صناعات  فى  معينة  تطبيقات  فى  تدخل  األسماك  أمعاء  من  عليها  الحصول  يتم  التي 

الصيدالنية،  التحضيرات  من  الكثير  فى  فتستخدم  القرش  أسماك  غضاريف  أما  األسماك.  وأعالف  المنازل،  فى  األليفة 

القرش،  أسماك  من  األخرى  لألجزاء  بالنسبة  يحدث  كما  وكبسوالت،  وكريمات  مسحوق،  صورة  فى  طحنها  ويتم 

لصناعة  أيضاً  ومهمة  التجميل،  أدوات  لصناعات  مهمة  السمكية  والغراءات  والمعدة.  والجلد  والمخ  المبايض  مثل 

قشور  من  ُينتج  الذي  الكيتوسان،  أظهر  وقد  )الكوالجين(.  الغراء  من  يستخرج  الجيالتين  أن  حيث  األغذية  تجهيز 

التجميل،  ومواد  المياه،  معالجة  عمليات  مثل  التطبيقات  من  واسعة  طائفة  فى  دخوله  والسرطانات  الجمبري 

القشريات،  نفايات  ومن  الصيدالنية.  والمواد  الزراعية،  الكيماوية  وللمواد  والمشروبات،  واألغذية  الزينة،  ومساحيق 

استخراج  ويمكن  الصيدالنية،  الصناعة  فى  الستخدامها  وأكستازانسين(  )الكاروتينويدات  األصباغ  استخراج  يمكن 

بلح  لقشور  ويمكن  تجهيزها.  أثناء  األخرى  الثانوية  المنتجات  ومن  وزعانفها،  األسماك،  جلد  من  الكوالجين  غراء 

خام  كمادة  المحار  قواقع  تدخل  البلدان،  بعض  وفى  الصناعية.  لالستعماالت  الكالسيوم  بكربونات  تزِود  أن  البحر 

على  أُجريت  التي  البحوث  اكتشفت  وقد  الكالسيوم(.  )أوكسيد  الحي  الجير  وإنتاج  والتشييد  البناء  صناعة  في 

اكتشافها،  وبعد  ذلك،  ومع  للسرطان.  المقاومة  العناصر  من  عدداً  والالسعات  والبريوزوانات  البحري  اإلسفنج  أنواع 

وثمة  كيميائياً.  تركيبها  يتم  وإنما  مباشرة  البحرية  الكائنات  من  ُتستخرج  العناصر  هذه  تعد  لم  الحفظ  وألسباب 

األسماك  عظام  فتستخدم  الغرض.  هذا  فى  الستخدامها  اإلسفنج  أنواع  بعض  زراعة  هو  للبحث  يخضع  آخر  نهج 

وهو  البروتياز،  لألسماك  الداخلية  األعضاء  وُتنتج  العلفية.  للمضافات  رئيسية  وبصورة  العظام،  طحين  لتصنيع 

وفى  والقاذورات،  السواد  طبقات  إلزالة  المنظفات  تصنيع  فى  واسع  نطاق  على  استخدامه  يمكن  هاضم  إنزيم 

الجيالتين  فتوفر  حجماً،  األكبر  األسماك  جلود  وبخاصة  األسماك،  جلود  أما  البيولوجية.  والبحوث  األغذية  تجهيز 
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أما  أخرى.  وبنود  وأحزمة  ومحافظ  يد  وحقائب  وأحذية،  كمالبس،  ُيستخدم  الذي  الجلد  وكذلك  الهالمية(  )المواد 

والتيالبيا،  الخنزير،  وسمك  والقد،  واللينغ،  والسلمون،  القرش،  سمك  فتشمل  لجلودها  عادة  ُتستخدم  التي  األنواع 

محار  وبالمثل  يدوية،  صناعات  فى  القرش  أسنان  ُتستغل  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والقاروس.  والشبوط،  النيل،  وبيرش 

صناعة  وفى  المجوهرات،  صناعة  وفى  اليدوية  الِحرف  فى  استعمالها  يمكن  التي  البحر  بلح  وقشور  األسكالوب 

تصنيع  فى  اللؤلؤ  بودرة  وُتستخدم  األصداف.  وبودرة  اللؤلؤ  بودرة  هيئة  على  ُتجهز  أن  لألصداف  ويمكن  الزراير. 

فى  ُمكمل  غذائي  كعنصر  فُتستخدم  بالكالسيوم(  غني  مصدر  )وهى  األصداف  بودرة  أما  الزينة،  ومواد  األدوية 

فى  تدخل  خام  مادة  وهى  السمكية،  الفضة  تجهيز  فى  فُتستخدم  السمك  قشور  أما  والدجاج.  الماشية  علف 

من  الحيوي  للوقود  الصناعي  لإلعداد  تدابير  تطوير  اآلن  ويجري  الدهانات.  وتصنيع  البيوكيميائية  والعقاقير  األدوية 

البحر.  وأعشاب  األسماك  نفايات 

التجهيز.  من  للمزيد  سنوياً  األخرى  والطحالب  البحرية  األعشاب  من  طن  مليون   25 نحو  حصاد  ويجري 

التجميل  مواد  فى  أيضاً  ُتستخدم  ولكن  والصين(،  كوريا  وجمهورية  اليابان  فى  )تقليدياً  كغذاء  ُتستخدم  وهى 

ُتستخدم  أو  والكراجينان،  واألغار،  األلجينات  مثل  القوام  تغليظ  عناصر  الستخراج  صناعياً  ز  ُتجهَّ وهى  واألسمدة. 

الحيوان.  لعلف  مضافة  كمادة  جافة  مساحيق  شكل  فى  عامة  بصفة 

فجعلته  األسماك،  تجهيز  قطاع  تحويل  إلى  للعولمة  الُمعقدة  األنماط  أدت  الزمن،  من  األخيرة  العقود  وخالل 

األسواق  سالسل  ظهور  مع  العالمي،  الطابع  ليأخذ  سريعاً  يتحول  السمكية  األغذية  قطاع  إن  ودينامية.  تنوعاً  أكثر 

االشتراطات  تحديد  فى  رئيسيين  كالعبين  تبزغ  والتي  بالقطاعي  الكبيرة  البيع  وعمليات  )السوبرماركت(  الكبرى 

عمليات  وتغدو  الدولية.  التوزيع  قنوات  نمو  فى  بذلك  فيؤثرون  يشترونها،  التي  المنتجات  فى  توافرها  يجب  التي 

بالسلع.  العالمية  اإلمداد  بسالسل  وارتباطاً  رأسياً  وتكاماًل  الجغرافية،  الناحية  من  تركزاً  وأكثر  كثافة،  أكثر  التجهيز 

على  والحصول  الممزوجة،  بالمنتجات  االرتقاء  أجل  من  الُمنتجة  الجهات  مع  تكاماًل  أكثر  التجهيز  جهات  وأصبحت 

أنشطة  من  كبير  جزء  وثمة  المستوردة.  البلدان  لدى  والسالمة  للجودة  المتطورة  باالشتراطات  والوفاء  أفضل،  غالت 

في  المشاركة  البلدان  عدد  تزايد  مع  والعالمي،  اإلقليمي  المستويين  على  خارجية  مصادر  إلى  بها  ُيعهد  التجهيز 

فإن  أوروبا،  فى  فمثاًل،  والنقل.  العمالة  وتكاليف  الُمنتج  وشكل  األنواع،  على  يعتمد  ذلك  نطاق  كان  وإن  ذلك، 

فيتم  كبيرة،  أهمية  ذا  الوقت  وعنصر  ونقلها  األرفف  على  بقائها  مدة  يكون  التي  والُمملحة  الُمدخنة  المنتجات 

أسواق  من  المجمدة  الكاملة  األسماك  أما  البلطيق.  ودول  بولندا  فى  وبخاصة  أوروبا،  وشرق  وسط  فى  تجهيزها 

الهند  مثل  أخرى  بلدان  إلى  كذلك  ولكن  خاصة،  بصفة  الصين  )إلى  آسيا  إلى  فُترسل  الشمالية  وأمريكا  أوروبا 

بالمصادر  االستعانة  من  المزيد  إن  استيرادها.  إعادة  ثم  وتغليفها،  شرائح  إلى  لتقطيعها  نام(،  وفييت  وإندونيسيا 

يصعب  التي  العامة  والنظافة  الصحة  باشتراطات  تتعلق  قيوداً  يواجه  قد  النامية  البلدان  لدى  اإلنتاج  فى  الخارجية 

بالمصادر  االستعانة  إن  آسيا.  فى  وبخاصة  البلدان،  بعض  لدى  المتزايدة  التشغيل  بتكاليف  تواجه  كما  بها،  الوفاء 

لكل  ويمكن  النقل.  تكاليف  ثم،  من  و،  النفط  أسعار  بارتفاع  اآلخر  هو  يتأثر  قد  البلدان  بعض  لدى  الخارجية 

األسماك. أسعار  فى  زيادات  وإلي  والتجهيز  التوزيع  مرافق  فى  تغيرات  حدوث  إلى  تؤدى  أن  العوامل  هذه 

تجارة األسماك والسلع
كبيرة خالل  بدرجة  األسماك  تجارة  توسعت  وقد  العالم.  فى  تجارياً  تداوالً  الغذائية  السلع  أكثر  بين  من  األسماك  إن 

التي  فالطريقة  المتزايدة.  العولمة  من  بيئة  فى  يعمل  األسماك  مصايد  قطاع  أن  الزمن، حيث  من  األخيرة  العقود 

تَعُبر  أن  ويجوز  كبيرة،  تغيرات  قد شهدت  المستهلكين  إلى  وتوصيلها  وتسويقها  السمكية،  المنتجات  إعداد  بها  يتم 

فى  تجهيزه  ثم  واحد،  بلد  فى  األسماك  إنتاج  ويمكن  لها.  النهائي  االستهالك  قبل  مرات  عدة  الوطنية  الحدود  السلع 

تربية  قيمة  سلسلة  و  الُمعولمة  األسماك  مصايد  وراء  الدافعة  القوى  بين  ومن  ثالث.  بلد  فى  استهالكه  ثم  ثاٍن  بلٍد 

التجهيز  فى  الخارجية  بالمصادر  واالستعانة  والتوصيل؛  النقل  تكاليف  فى  الدراماتية  االنخفاضات  لهى:  المائية  األحياء 

من  يزيد  مما  تنافسية؛  َميزة  إنتاجها  تكاليف  توفر  ثم  ومن  نسبياً  أقل  األجور  فيها  تكون  بلدان  إلى  ُترسل  حيث 

االبتكارات  وتواصل  كفاءة،  األكثر  والتسويق  والتوزيع  المواتية،  التجارة  تحرير  سياسات  واتباع  السمكية؛  السلع  استهالك 

الجيوبوليتيكية  السياسات  لعبت  وقد  والنقل.  والتغليف  التجهيز  على  التحسينات  إدخال  ذلك  فى  بما  التكنولوجية، 

معقدة  عملية  التغيير هذه  دوافع  خلط  وكان  األمام.  إلى  ودفعها  الهيكلية  االتجاهات  هذه  تعزيز  فى  حاسماً  دوراً 

من  اإلنتاج  نقل  وزيادة  تسهيل  إلى  العوامل  هذه  كل  وأدت  كبيرة.  التحول  سرعة  وكانت  االتجاهات،  ومتعددة 

فى  نطاقاً  أوسع  مشاركة جغرافية  فى  أْجلَى صوره  فى  التغير  هذا  ويبرز  الدولية.  األسواق  إلى  المحلي  االستهالك 

السمكية. والمنتجات  األسماك  صادرات  عن  بلد  أبلغت 200  ففى 2012،  التجارة. 
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وبخاصة  االقتصادات،  من  للكثير  بالنسبة  مهم  الدور  وهذا  البلدان،  بين  فيما  األسماك  تجارة  دور  ويتفاوت 

والنهرية  والساحلية  المحصورة،  المناطق  من  وللعديد  البلدان  من  للعديد  فبالنسبة  النامية.  للدول  بالنسبة 

بأكثر  الصادرات  هذه  تستأثر  كانت   ،2012 فى  فمثاًل  لالقتصاد،  ضرورية  األسماك  مصايد  صادرات  ُتعد  والداخلية، 

العام،  نفس  وفى  وفانواتو.  وسيشل  الند،  وغرين  فارو،  ُجزر  فى  تجارياً  المتبادلة  للسلع  الكلية  القيمة  نصف  من 

الحراجية(  المنتجات  )باستثناء  الزراعية  الصادرات  إجمالي  من  المائة  في   10 نحو  تمثل  األسماك  تجارة  كانت 

القيمة.  حيث  من  للسلع  العالمية  التجارة  من  المائة  و1 في 

ولألغراض  اآلدمي  لالستهالك  مختلفة  نواتج  شكل  فى  اإلجمالي  األسماك  إنتاج  من  كبيرة  حصة  تصدير  ويتم 

)بالمعادل  طن(،  مليون   58( المائة  في   37 إلى   1976 فى  المائة  في   25 من  الحصة  هذه  وازدادت  الغذائية.  غير 

معها.  وتكامله  الدولية  التجارة  على  القطاع  هذا  انفتاح  درجة  يعكس  مما   ،)16 )الشكل   2012 فى  الحي(  بالوزن 

سنوياً  المائة  في   8.3 بنحو  السمكية  والمنتجات  لألسماك  العالمية  التجارية  ازدادت   ،2012–1976 الفترة  فخالل 

مليار   129.8 قدرها  ذروة  السمكية  الصادرات  وبلغت  الحقيقية.  بالقيم  المائة  في   4.1 وبنسبة  االسمية،  بالقيم 

انخفاضاً  الصادرات  هذه  شهدت   ،2012 وفى   .2010 عن  المائة  في   17 قدرها  بزيادة  أى   ،2011 فى  أمريكي  دوالر 

الهبوطية  للضغوط  كنتيجة  رئيسية  بصورة  التباطؤ  ذلك  وجاء  أمريكي.  دوالر  مليار   129.2 إلى  وصلت  حيث  طفيفاً 

التربية.  أنواع  وبخاصة  البشري،  لالستهالك  موجهة  منتقاة  أسماك  ومنتجات  لألسماك  الدولية  األسعار  شهدتها  التي 

يزال  ال  الذي  االقتصادي  لالنكماش  نتيجة  الرئيسية  األسواق  من  كثير  فى  الطلب  انخفض  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

الرئيسية  المستورَِدْة  وهى  مستقر،  غير  المتقدمة  البلدان  من  الكثير  لدى  الطلب  وكان  المستهلك.  ثقة  فى  يؤثر 

من  عدد  داخل  جديدة  أسواقاً  يطوروا  لكي  تشجيعاً  لقوا  الُمصدرين  فإن  ثم،  ومن  البشري.  لالستهالك  لألسماك 

صحياً. طلباً  ُتٌظهر  تزال  ال  التي  البازغة  االقتصادات 

مرحلة  العالمي  االقتصاد  دخل   ،2009 فمنذ  العام.  االقتصادي  بالوضع  وثيقاً  ارتباطاً  األسماك  تجارة  ترتبط 

سوف  التي  الكيفية  بشأن  اليقين  عدم  من  كبير  قدر  وجود  مع  وبالهشاشة،  كبيرة  هبوطية  بمخاطر  اتسمت  صعبة 

والمالية،  االقتصادية،  األزمات  من  بسلسلة  العالمية  التجارة  اصطدمت  وقد  المتوسط.  األجل  فى  األسواق  بها  تتطور 

وتشهد  بطئاً.  أكثر  كان  وإن  استقراراً  أكثر  نمو  نحو  ينتقل  أنه  يبدو  العالمي  االقتصاد  فإن  اآلن،  أما  والغذائية. 

التجارة  من  كٍل  فى  االنتعاش  أن  غير  والنامية،  المتقدمة  االقتصادات  من  كل  فى  طفرة  االقتصادية  الظروف 

األزمة  من  سنوات  خمس  مرور  فبعد  الدولي،11  للبنك  وطبقاً  المتقدمة.  البلدان  لدى  بطئاً  أكثر  يزال  ال  واإلنتاج 

االقتصادات  انتعاش  ذلك،  على  يحفزه   ،2014 فى  االنتعاش  عالمات  العالمي  االقتصاد  على  تظهر  العالمية  المالية 

انتعاش  بينها  من  عوامل  إلى  ذلك  فى  الفضل  ويرجع  أيضاً،  النامية  البلدان  لدى  النمو  وثبات  المرتفع.  الدخل  ذات 

الصين.  فى  قوياً  كان  وإن  المعتدل  والنمو  المرتفع  الدخل  اقتصادات 

زيادة  حدوث  إلى   2013 لـ  المبدئية  التقديرات  ُتشير  أيضاً،  النمو  على  الشاملة  الدالئل  هذه  وبفضل 

على  يزيد  جديداً  قياسياً  رقماً  الصادرات  حققت  فقد  السمكية  والمنتجات  األسماك  تجارة  فى  جديدة 

المتقدمة  للبلدان  وبالنسبة  السابق،  العام  عن  المائة  في   5 من  أكثر  قدرها  بزيادة  أي  136 مليار دوالر أمريكي، 

الزيادة  هذه  تعني  بطيئة،  بوتيرة  االنتعاش  تحقق  التي  أو  االقتصادي  التباطؤ  من  ُتعاني  تزال  ال  التي  الكبرى، 

وعلى  صاعد.  اتجاه  إلى  باألسعار  تدفع  والتي  الكافية  غير  لإلمدادات  انعكاساً  رئيسية  بصورة  التجارة  قيمة  فى 

األسماك  لتجارة  األمد  الطويل  االتجاه  فإن   ،2013 من  جزء  وعلى   2012 على  رنا  الذي  االستقرار  عدم  من  الرغم 

من  يكون  الكبرى  المتقدمة  االقتصادات  لدى  مستمراً  كان  وإن  البطيء  االقتصادي  انتعاشها  وبفضل  إيجابياً.  يظل 

االقتصادات  لدى  حثيثة  زيادة  أيضاً  الطلب  ويشهد  البحرية.  باألغذية  المستهلك  اهتمام  إثارة  ُتعيد  أن  لها  المتوقع 

استقرار  ومع  ذلك،  ومع  والجمبري.  المصراعين،  وذوات  والتونة،  السلمون،  مثل  القيمة  العالية  األنواع  على  البازغة 

 – المائية  األحياء  تربية  من  والسلمون  الجمبري  إمدادات  تقيِّد  التي  المختلفة  والعوامل  الطبيعي  الصيد  إنتاج 

من  األسعار  على  ُتمارس  التي  التصاعدية  الضغوط  فإن   – العالم  فى  تجارياً  تبادالً  األكثر  الرئيسيان  النوعان  وهما 

كبيرة.  تكون  قد  عالمياً  الطلب  تزايد  جانب 

كذلك  وإنما  والنقل،  اإلنتاج  تكاليف  ذلك  فى  بما  والطلب،  العرض  بعاملي  فقط  ليس  األسماك  أسعار  وتأثرت 

الذي  األسماك،  لقطاع  المتنوعة  الطبيعة  فإن  الوقت،  نفس  وفى  واألعالف.  اللحوم  ذلك  فى  بما  البديلة،  بالسلع 

تطورات  تقدير  جداً  الصعبة  األمور  من  يجعل  الدولية،  التجارة  إلى  المنتجات  وآالف  األنواع  مئات  دخول  يشهد 

ألسعار  مؤشر  وتطوير  تشييد  على  والزراعة  األغذية  منظمة  تعمل   ،2009 ومنذ  ككل.  القطاع  هذا  فى  األسعار 

هذا  بلورة  وتجري  والمطلقة.  النسبية  األسعار  تحركات  من  كٍل  لبيان  والزراعة  األغذية  لمنظمة  تابع  األسماك12 

أساس  وضع  ومع  البحرية.  لألغذية  النرويجي  المكتب  من  بياناتي  وبدعم  استافانجر،  جامعة  مع  بالتعاون  المؤشر 
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والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابع  األسماك  ألسعار  التجميعي  المؤشر  ازداد   ،100 بـ  المحدد   2004–2002 لمتوسط 

نطاق  داخل  ذلك  كان  وإن   ،2011 مارس/آذار  فى   157 بـ  تقدر  ذروة  إلى   2002 أوائل  فى   90 من  ملحوظة  زيادة 

ما  عند  مرتفعاً  عامة  بصفة  ظل  وإن  طفيفاً،  انخفاضاً  انخفض  أن  المؤشر  هذا  لبث  وما  قوية.  سنوية  تذبذبات 

يزداد  األسعار  في  التصاعدي  االتجاه  بدأ   ،2013 من  المتبقية  الفترة  وفى   .2013–2012 في   140 نقطة  على  يزيد 

قياسية  ذروة  إلى  شديداً  ارتفاعاً  ارتفع  الذي  والزراعة،  األغذية  لمنظمة  التابع  األسماك  أسعار  مؤشر  فى  وضوحاً 

خاصة  وبصفة  التربية،  أسماك  أنواع  أسعار  في  االرتفاع  ويعتبر  األول.  /تشرين  أكتوبر  في  نقطة   160 قدرها 

أسعار  فى  اإليجابية  التطورات  أن  من  الرغم  على  وذلك  السريعة،  الزيادة  لهذه  الرئيسي  الُمكِون  لهو  الجمبري، 

آخر. مهماً  دافعاً  معينة  سطحية  وأنواع  كالقد  الطبيعية  األنواع  بعض 

األكثر  بالسلع  خاصة  منفصلة  مؤشرات  والزراعة  األغذية  منظمة  طورت  التجميعي،  المؤشر  إلى  وباإلضافة 

أسعار  مؤشر  أبرزها  التي  المهمة  المظاهر  بين  ومن  المستزرعة.  واألنواع  الطبيعية  األنواع  وفئات  أهمية، 

الطبيعي  الصيد  لمنتجات  بالنسبة  األسعار  اتجاهات  فى  التفاوت  لهو  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابع  األسماك 

هياكل  وفى  بالعرض  الخاص  الجانب  هو  لذلك  الرئيسية  األسباب  أن  ويبدو  المائية.  األحياء  تربية  ومنتجات 

التكاليف  من  بأكثر  الصيد  سفن  عمليات  فى  الطاقة  أسعار  وارتفاع   – حدة  على  كٍل  التالية  العوامل  تكلفة 

األحياء  تربية  استفادت  وقد  معينة.  أنواع  على  الطلب  من  أقل  العرض  وكون  الداخلي،  الصيد  عمليات  فى 

الحجم  واقتصادات  اإلنتاجية،  مستوى  على  مكاسب  طريق  عن  التكاليف  تخفيضات  من  أكبر  بدرجة  المائية 

إنتاج  في  أثر  الذي  األعالف،  أسعار  وبخاصة  التكاليف،  فى  ارتفاعاً  األخيرة  اآلونة  فى  تشهد  كانت  وإن  الكبير، 

السعرية  التغيرات  مع  أيضاً  يستجيب  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  أن  كما  خاصة.  بصفة  للحوم  اآلكلة  األنواع 

العقود  وخالل  األنواع.  لمعظم  بالنسبة  واإلنتاج  التخزين  لدورة  االعتبار  إيالء  مع  وذلك  زمني،  فارق  وجود  مع 

التجاري  والترويج  االستهالك  زيادة  فى  كبيراً  إسهاماً  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  نمو  أسهم  األخيرة،  الزمنية 

وقد  األسعار.  فى  انخفاض  من  ذلك  يرافق  ما  مع  طبيعية،  كأنواع  صيدها  يتم  قبل  من  كانت  التي  لألنواع 

من  الوحدة  قيم  متوسط  مع   ،)17 )الشكل  الثانية  األلفية  وأوائل  التسعينات  فى  خاصة  بصورة  ذلك  اتضح 

لذلك،  ونتيجة  منتظماً.  انخفاضا  تشهد  التي   )2005 )قيمة  الحقيقية  بالقيم  والتجارة  المائية  األحياء  تربية  إنتاج 

القادم  العقد  وخالل  أخرى.  مرة  االرتفاع  فى  األسعار  بدأت  الطلب،  ارتفاع  واستمرار  التكاليف  ارتفاع  وبسبب 

يمكن  األسماك،  عرض  إجمالي  من  بكثير  أكبر  بنصيب  تستأثر  المائية  األحياء  تربية  كون  ومع  الزمن،  من 

القطاع  هذا  داخل  السعر  تشكيل  على  كبير  تأثير  لها  يكون  أن  المائية  األحياء  تربية  منتجات  أسعار  لتقلبات 

ارتفع   2012 من  متأخر  وقت  وحتى  أكبر.  بدرجة  التقلب  من  المزيد  إلى  يؤدى  أن  ُيحتمل  مما  عامة،  بصورة 

مصايد  من  طبيعية  بصورة  المصيدة  لألنواع  بالنسبة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابع  األسماك  أسعار  مؤشر 

نقطة   123 مقابل  نقطة   164 إلى  وصلت  حيث  التربية،  أسماك  ألنواع  بالنسبة  زيادته  من  أكبر  بدرجة  األسماك 
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أسعار  ارتفاع  عن  نجم  الذي  حجماً  األكبر  التأثير  بسبب  وذلك   ،)18 )الشكل   2012 األول  ديسمبر/كانون  فى 

 ،2013 وفى  ذلك،  ومع  المستزرعة.  األسماك  أنواع  من  بأكثر  بالسفن  الصيد  عمليات  فى  ُتستخدم  التي  الطاقة 

 .2013 األول  /تشرين  أكتوبر  فى  نقطة   156 مقابل   160 إلى  السعرية  الفجوة  ضاقت 

ويوضح  والمشاركين.  المنتجات  أنواع  من  واسعة  بطائفة  األسماك  مصايد  ومنتجات  األسماك  تجارة  تتميز 

أكبر  هي  بجدارة،  الصين،  كانت   ،2002 ومنذ   .2012 و   2002 فى  ومستوردة  ُمصِدرة  دول  عشر  أكبر   16 الجدول 

بعد  مستورد،  بلد  أكبر  ثالث  الصين  غدت   ،2011 فمنذ  التزايد.  فى  آخذة  أيضاً  هى  وارداتها  كانت  وإن  ر،  ُمصدِّ

للقيام  خارجية  لجهات  العمل  إعطاء  بينها  من  أسباب  إلى  وارداتها  فى  الزيادة  وترجع  واليابان.  المتحدة  الواليات 

الجنوبية  أمريكا  بينها  من  الرئيسية،  األقاليم  جميع  من  الخام  المادة  تستورد  الصين  فى  التجهيز  فجهات  به. 

المتزايد  المحلي  االستهالك  أيضاً  النمو  هذا  يعكس  ذلك،  ومع  تصديرها.  وإعادة  تجهيزها  إلعادة  وأوروبا،  والشمالية 

السمكية  والمنتجات  األسماك  تجارة  بلغت   ،2013 ففى  محلية.  مصادر  من  تتوافر  ال  التي  األنواع  من  الصين  لدى 

أمريكي. دوالر  مليار   8.0 والواردات  أمريكي  دوالر  مليار   19.6 الصادرات  قيمة  فحققت  جديداً،  قياسياً  رقماً 

السلمونيات  بين  تتراوح  المنتجات  من  متنوعة  توليفة  لديها  توجد  ر  ُمصدِّ أكبر  ثاني  بصفتها  والنرويج، 

قد  فى  االنتعاش  إن  األبيض.  السمك  من  التقليدية  والمنتجات  الصغيرة،  السطح  أسماك  وأنواع  المستزرعة، 

واصلت   ،2013 وفى  لديه.  الطازجة  القد  منتجات  أسواق  بتوسيع  للبلد  كذلك  سمح  قد  الشمالي  القطب 

بزيادة  أمريكي،  دوالر  مليار   10.4 إلى  لتصل  لديها  األسماك  مصايد  من  السمكية  الصادرات  زيادة  النرويج 

العالم.  فى  مصدرتين  دولتين  أكبر  ورابع  ثالث  هما  نام  وفييت  وتايلند   .2012 فى  المائة  في   16.4 قدرها 

يزيد  بانخفاض  أى  أمريكي  دوالر  مليار   7.0 إلى  )فوصلت  صادراتها  فى  انخفاضاً  تايلند  شهدت   ،2013 وفى 

وتسهم  المستزرع.  الجمبري  إنتاج  من  َخفَضت  المرض  مشاكل  أن  حيث   ،)2012 عن  المائة  في   13 على  قدره 

العمل  فرص  خلق  طريق  عن  وذلك  المحلي  االقتصاد  فى  كاملة  مساهمة  البلدين،  لدى  التجهيز،  صناعة 

النقيض  وعلى  المستوردة.  الخام  المواد  على  كبيرة  بصورة  يعتمد  للتجهيز  امتياز  مركز  هى  وتايلند  والتجارة. 

وإن  محدودة،  واردات  سوى  لديها  يوجد  وال  متزايدة  محلية  موارد  قاعدة  نام  فييت  لدى  يوجد  ذلك؛  من 

المائية  األحياء  تربية  بصناعة  المتزايدة  صادرتها  وترتبط  التزايد.  فى  آخذة  الخام  المادة  هذه  أحجام  كانت 

العذبة.  والمياه  البحرية  المياه  وإربيان  جمبري  وتزايد  بنغاسيوس  أسماك  إلنتاج  وبخاصة  االزدهار،  فى  اآلخذة 

السمكية  والمنتجات  لألسماك  األكبر حجماً  الوحيد  السوق  بجدارة،  وهو،  عضو(  )منظمة  األوروبي  واالتحاد 

عن 2011،  المائة  في   6 قدره  بانخفاض  أى  أمريكي،  دوالر  مليار   47.0 بـ  وارداته  ُقيِّمت  ففى 2012،  المستوردة. 

الشركاء.  بين  التجارة  أيضاً  الرسمية  اإلحصاءات  تشمل  ذلك،  ومع  العالم.  واردات  إجمالي  من  المائة  في  وتمثل 36 

يجعله  مما  فى 2012 —  أمريكي  دوالر  مليار   24.9 السمكية  واردته  قيمة  تكون  األقاليمية،  التجارة  استثنينا  فإذا 

بنسبة  وارداته  تزايد  لـ 2013  األولية  البيانات  وتبين  العالمية.  الواردات  من  المائة  في  بنحو 23  يستأثر  أكبر سوق، 
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باستثناء  وذلك  أمريكي  دوالر  مليار   26( أمريكي  دوالر  مليار   50 على  يزيد  بما  أى  لـ 2012،  بالنسبة  في المائة   8

هذا  ويحدث  التزايد.  فى  آخذ  األسماك  من  االستهالك  لسد  الواردات  على  اعتماده  إن  نفسه.  اإلقليم  داخل  التجارة 

فى  التوسع  من  تحد  التي  الداخلية  القيود  على  كدليل  أيضاً  ويقوم  لالستهالك،  األساسي  اإليجابي  لالتجاه  نتيجة 

اإلمدادات. 

السمكية  والمنتجات  لألسماك  منفردين  مستوردين  أكبر  كلتاهما  واليابان  األمريكية  المتحدة  والواليات 

المائة،  في   45 و   60 )بنحو  األسماك  من  االحتياجات  لسد  الواردات  على  كبيرة  بصورة  كذلك  ويعتمدان 

منفرد  مستورد  أكبر  تقليدياً  هى  واليابان،  األسماك(.  من  إمداداتهما  إجمالي  مجموع  من  التوالي(،  على 

فى  الرئيسي  المستورد  أخرى  مرة  صارت  ولكنها   ،2011 فى  األمريكية  المتحدة  الواليات  لحقتها  وقد  لألسماك، 

إلى  فوصلت  المائة،  في   15 بنحو  وارداتها  انخفضت   2013 وفى  أمريكي.  دوالر  مليار   18.0 بمقدار   2012

الطويل  واالنخفاض  الِيْن،  وضعف  األسعار،  الرتفاع  التجميعي  التثبيطي  األثر  بسبب  أمريكي،  15.3 مليار دوالر 

األمريكية  المتحدة  الواليات  لدى  األسماك  مصايد  واردات  بلغت   ،2013 وفى  األساسي.  الطلب  فى  األمد 

 .2012 عن  المائة  في   8 قدرها  بزيادة  أى  أمريكي،  دوالر  19.0 مليار 

األسواق  هذه  أبرز  ومن  العالم.  لمصدري  بالنسبة  البازغة  واألقاليم  البلدان  من  عدد  أهمية  ازدادت  وقد 

عامة.  بصفة  األدنى  والشرق  وآسيا  ومصر،  الروسي،  واالتحاد  والمكسيك،  البرازيل، 

األخيرة  السنوات  فى  التجارية  األنماط  فى  تغيير  أهم  كان  ربما  الذي  التجارة،  لنمو  األسرع  المعدل  ويلي 

حصة  فى  ذلك  يكتنف  الذي  واالنخفاض  األسماك،  مصايد  تجارة  فى  النامية  للبلدان  المتزايد  النصيب  ذلك 

من  المائة  في   34 عن  قليال  يزيد  ما  صادراتها  تمثل  التي  النامية،  فاالقتصادات   .)19 )الشكل  المتقدمة  االقتصادات 

اإلجمالية  القيمة  من  المائة  في   54 إلى  وصلت  التي  حصتها  فى  زيادة  شهدت  قد   ،1982 فى  العالمية  التجارة 

من  أكثر  تمثل  صادراتها  كانت  العام  نفس  وفى   .2012 بحلول  األسماك  مصايد  من  السمكية  الصادرات  من 

فتمثل  النامية،  البلدان  من  للكثير  بالنسبة  أما  الحي(.  )بالوزن  السمكية  الصادرات  إجمالي  من  المائة  في   60

للدخل،  كمدر  الهام  القطاع  دور  إلى  إضافة  األجنبية،  بالعملة  الدخل  مصادر  من  هاماً  مصدراً  األسماك  تجارة 

)أي  السمكية  المنتجات  تصدير  من  الصافية  الدخول  وبلغت  والتغذية.  الغذائي  لألمن  وموفر  للعمالة،  ومصدر 

األخرى  الرئيسية  الغذائية  السلع  من  بأعلى  أى   ،2012 فى  أمريكي  دوالر  مليار   35.3 الواردات(  ناقص  الصادرات 

من  المائة  في   9 بنسبة   2012 فى  المنخفض  الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  استأثرت  وقد  )الشكل 20(. 

أمريكي. 6.2 مليار دوالر  الصافية  صادراتها  وبلغت  القيمة،  حيث  من  العالم  فى  السمكية  الصادرات 
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على  وذلك  السمكية،  والمنتجات  األسماك  من  العالمية  الواردات  على  هيمنتها  المتقدمة  البلدان  تواصل 

في   85 العالمية  الواردات  من  حصتها  فبلغت  األخيرة.  السنوات  فى  انخفاضاً  شهدت  قد  حصتها  أن  من  الرغم 

كثيراً  حصتها  انخفضت  الحي(،  الوزن  )بمكافئ  الحجم  حيث  ومن   .2012 فى  المائة  في   73 و   1992 فى  المائة 

لركود  ونظراً  البلدان.  تلك  تستوردها  التي  المنتجات  من  الوحدة  قيمة  ارتفاع  يعكس  مما  في المائة   55 إلى 

األحياء  تربية  على  و/أو  الواردات  على  تعتمد  أن  المتقدمة  البلدان  على  لزاماً  أصبح  المحلي،  السمكي  اإلنتاج 

أسباب  أحد  هو  هذا  يكون  وقد  السمكية.  والمنتجات  األسماك  من  المتزايد  استهالكها  لتلبية  المحلية  المائية 

من  قليل  بعدد  يتم  ذلك  كان  وإن  المتقدمة،  البلدان  لدى  األسماك  واردات  على  تفرض  التي  التعريفات  انخفاض 

الزمن  من  األخيرة  العقود  فى  حدث  لذلك،  وكنتيجة  المضافة(.  القيمة  ذات  المنتجات  بعض  )مثل  االستثناءات 

دون  المتقدمة  البلدان  لدى  أسواق  إلى  السمكية  المنتجات  توريد  من  متزايدة  بصورة  النامية  البلدان  تمكنت  أن 

من  المائة  في   94 قدرها  نسبة  مصدر  هي  النامية  البلدان  كانت   ،2012 عام  وفى  باهظة.  جمركية  لرسوم  التعرض 

الواردات  من  األخيرة  السنوات  خالل  النامية  البلدان  زادت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المتقدمة.  البلدان  واردات  قيمة 

المتزايد.  المحلي  االستهالك  ولمواجهة  باحتياجاتها  لديها  التجهيز  قطاعات  إلمداد  السمكية 

البلدان  بين  التجارة  لصالح  تغير  حالة  فى  الدولية  التجارة  أنماط  دخلت  الماضية،  العشر  السنوات  وخالل 

ومن   2012 في  و،  بينها  فيما  رئيسية  بصورة  التجارة  تمارس  المتقدمة  البلدان  تزال  وال  النامية.  والبلدان  المتقدمة 

بلدان  إلى  متقدمة  بلدان  من  متجهة  السمكية  الصادرات  من  المائة  في   80 قدرها  قيمة  كانت  القيمة،  حيث 

النامية،  البلدان  إلى  الموجهة  صادراتها  حصة  ازدادت  األخيرة  الثالثة  العقود  فخالل  ذلك،  ومع  أخرى.  متقدمة 

البلدان  تظل  وبينما  الوقت،  نفس  وفى  خارجية.  جهات  إلى  األسماك  مصايد  منتجات  بتجهيز  تعهد  ألنها  وذلك 

حتى  بينها،  فيما  التجارة  من  النامية  البلدان  زادت  فقد  لها،  بالنسبة  الرئيسية  التصدير  أسواق  هى  المتقدمة 

األسماك  من  صادراتها  قيمة  من  فقط  المائة  في   33 إال  تمثل  ال  النامية  البلدان  بين  األسماك  تجارة  كانت  وإن 

الشكل ١٩

التجارة ىف األس�ك واملنتجات السمكية

�ليارات الدوالرات األمريكية 
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البلدان أو املناطق النامية  البلدان أو املناطق املتقدمة

الصادرات 

الواردات 
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التدفقات  تزال  فال  الوسطي،  وأمريكا  الجنوبية  وأمريكا  وأفريقيا  آسيا  فى  أما   .2012 في  السمكية  والمنتجات 

الرسمية.  اإلحصاءات  في  غالباً  كافية  بصورة  تنعكس  ال  التجارة  هذه  أن  من  الرغم  على  وذلك  مهمة،  اإلقليمية 

المائية  األحياء  تربية  من  المتزايد  اإلنتاج  وكذلك  السمكية  والمنتجات  لألسماك  المحلية  التوزيع  ُنظم  تحُسن  إن 

في  أيضاً  ذلك  كان  وإن  آسيا  فى  وبخاصة  المحلية،  األسواق  ومازالت  اإلقليمية.  التجارة  زيادة  في  دوراً  لعب  قد 

المنتجون  بها  يرحب  منافذ  بذلك  توفر  وهي   ،2013–2011 فترة  خالل  قوية  الجنوبية  وأمريكا  الوسطي  أمريكا 

الشرائية  القوة  لتزايد  استجابة  الواردات  تزايد  أيضاً  والوسطي  الشرقية  أوروبا  شهدت  وقد  واإلقليميون.  المحليون 

السمكية  والمنتجات  األسماك  من  التجارة  تدفقات   21 الشكل  فى  الواردة  الخرائط  وتلخص  المستهلكين.  بين 

التجارة  بيانات  أن  حيث  شاملة  ليست  أمامنا  تظهر  التي  الكلية  والصورة   .2012–2010 للفترة  األسماك  لمصايد 

كمية  فإن  ذلك،  ومع  األفريقية.  البلدان  من  للعديد  بالنسبة  وبخاصة  البلدان،  كل  عن  بالكامل  متاحة  ليست 

إن  األخيرة.  بالسنوات  مقارنة  وذلك  كبرى  تغيرات  حدوث  دون  العامة،  االتجاهات  إلنشاء  تكفي  المتاحة  البيانات 

فى  الحال  هو  كما  صاٍف،  أسماك  ر  َكُمصدِّ وإيجابي  متين  بدور  تحتفظ  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  منطقة 

–1985 الفترة  خالل  صافياً  راً  ُمصدِّ أفريقيا  كانت  القيمة،  حيث  ومن  آسيا.  فى  النامية  والبلدان  أوسيانيا  منطقة 

من  صافياً  مستورداً  طويلة  لفترة  أفريقيا  ظلت  فقد  ذلك،  ومع   .2011 منذ  صافياً  مستورداً  ظلت  وإن   ،2010

الجدول 16 
أكبر عشرة بلدان ُمصدرة ومستوردة لألسماك والمنتجات السمكية 

20022012APR

)النسبة المئوية()بماليين الدوالرات األمريكية(

البلدان الُمصِدرة 

22815.1 48518 4الصين 
9129.6 5698 3النرويج 

0798.1 6988 3تايلند 
27811.9 0376 2فييت نام 

7535.8 2605 3الواليات المتحدة األمريكية 
3868.9 8674 1شيلي
2133.3 0444 3كندا 

1393.7 8724 2الدانمرك 
9277.6 8893 1إسبانيا 
8747.9 8033 1هولندا 

7889.0 52567 28المجموع الفرعي ألكبر عشرة بلدان

3197.5 77661 29مجموع بقية العالم 

1078.3 301129 58مجموع العالم 

البلدان المستوردة 

9912.8 64617 13اليابان
5615.1 63417 10الواليات المتحدة األمريكية 

44113.0 1987 2الصين
4285.3 8536 3إسبانيا
0646.6 2076 3فرنسا 

5626.7 9065 2إيطاليا 
3058.2 4205 2ألمانيا 

2446.2 3284 2المملكة المتحدة 
7397.2 8743 1جمهورية كوريا 

6647.6 7663 1الصين، إقليم هونج كونغ الخاضع لإلدارة الخاصة 

9985.7 83077 44المجموع الفرعي ألكبر عشرة بلدان

39011.5 32351 17مجموع بقية العالم 

3887.6 153129 62مجموع العالم 

ملحوظة: APR ُتشير إلى النسبة المئوية السنوية لمعدل النمو للفترة 2002–2012.
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بصورة  الصغيرة  السطحية  األسماك  )من  الواردات  وحدات  من  الوحدة  قيمة  انخفاض  يعكس  مما  الكمية،  حيث 

.)22 )الشكل  األسماك  تجارة  فى  بعجز  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  وتتميز  رئيسية(. 

خفض  بفضل  وذلك  الزمن  من  األخيرة  العقود  خالل  النامية  البلدان  من  كبيرة  زيادة  الصادرات  ازدادت 

أعقاب  فى  االتجاه  هذا  ويأتي  المضافة.  القيمة  ذات  غير  للمنتجات  بالنسبة  خاصة  وبصفة  التعريفات، 

حيز  األطراف  والمتعددة  الثنائية  التجارية  االتفاقات  من  عدد  ودخول  العالمية،  التجارة  منظمة  عضوية  توسع 

من  العديد  يزال  ال  ذلك،  ومع  البازغة.  االقتصادات  لدى  فيها  التصرف  يمكن  التي  الدخول  وارتفاع  السريان، 

الدولية  األسواق  إلى  الوصول  فى  النامية  البلدان  أداء  على  يؤثر  العوامل 

واالبتكارات  التقدم  من  الرغم  وعلى  البلدان.  بعض  لدى  الداخلية  بالهياكل  ترتبط  مشاكل  القضايا  هذه  وتشمل 

الكافية،  والخدمات  التحتية  البنية  إلى  تفتقر  مازلت  تقدماً،  األقل  االقتصادات  وبخاصة  البلدان،  من  الكثير  فإن  التقنية، 

ال  وقد  التسويق.  فى  ومصاعب  فى حدوث خسائر  وتتسبب  السمكية،  المنتجات  نوعية  فى  تؤثر  أن  يمكن  التي 

األسماك.  لقطاع  المستدامة  للحوكمة  مؤسسية  وقدرات  كافية  تنظيمية  أُطر  النامية  البلدان  بعض  لدى  يكون 

مما  أكثر  تعريفية  وغير  تعريفية  حواجز  من  المزيد  النامية  البلدان  تواجه  أن  يمكن  التصدير،  مجال  وفى 

تقييمه.  يتعذر  االقتصادي  واالزدهار  التجارة  على  التعريفية  غير  الحواجز  فتأثير  المتقدمة.  البلدان  ستواجهه 

والرقابة  للمنتجات،  المطلوبة  المعايير  تطبيق  طريق  عن  التجارة  على  بالسلب  الحواجز  هذه  تؤثر  وقد 

المنشأ،  وقواعد  االستيراد  تصاريح  على  بالحصول  الخاصة  واإلجراءات  النباتية،  والصحة  الصحية  التدابير  على 

باألساليب  أيضاً  تتأثر  أن  النامية  البلدان  داخل  للتجارة  ويمكن  القواعد.  من  وغيرها  المطابقة  وتقديرات 

المطولة  اإلجراءات  ذلك  فى  بما  السلع،  عن  واإلفراج  التقييم  وتدابير  الجمركية،  التصنيفات  لتناول  المحددة 

التجارة.  على  أيضاً  بالسلب  يؤثر  أن  الجمركية  الرسوم  الرتفاع  ويمكن  االعتماد.  شهادات  إلصدار  والتكرارية 

والتي  التجارة،  أمام  تقنية  بحواجز  النامية  البلدان  لدى  التجارة  على  الواقعة  األخرى  التأثيرات  ربط  يمكن  وقد 

التجارة  منظمة  اتفاقية  وتشمل  منتج.  لكل  محددة  صفات  تحدد  التي  التقنية  والمعايير  القواعد  إلى  ُتشير 

ُتصبح  أن  من  التدابير  هذه  منع  إلى  صراحة  ترمي  قواعد  التجارة  على  التقنية  بالحواجز  المعنية  الدولية 

للتجار.  المشاكل  وتخلق  قائمة،  ظلت  وإن  ضرورية،  غير  حواجز 

التجارة  فى  تؤثر  ومازالت  الماضية  السنتين  فترة  فى  ظهرت  التي  الرئيسية  القضايا  ببعض  بيان  يلي  وفيما 

وهى:  السمكية  للمنتجات  الدولية 

شدة تقلب أسعار السلع بوجه عام وتأثيرات ذلك على المنتجين والمستهلكين؛  •

توزيع المنافع الهامشية والمنافع على طول سلسلة القيمة لمصايد األسماك؛  •

عولمة سالسل العرض، مع تزايد األعمال التي يُعَهد إلى جهات خارجية فى اإلنتاج؛  •

التغير المناخي، وانبعاثات الكربون وتأثيراتها على قطاع مصايد األسماك؛  •

دور القطاع الصغير النطاق في إنتاج وتجارة األسماك؛  •

الشكل ٢٠

صايف صادرات سلع زراعية منتقاة من البلدان النامية

�ليارات الدوالرات األمريكية 
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(يتبع)

الشكل ٢١

التدفقات التجارية حسب القارة (الواردات الكلية  الي
 الدوالرات األمريكية، شاملة التكلفة والتأم
 وأجر الشحن؛
متوسطات الفرتة ٢٠١٠–٢٠١٢)

مالحظة: تتش§ هذه الخريطة إىل حدود جمهورية السودان خالل املدة املحددة. و� يتم تحديد الحدود النهائية حتى اآلن
 ب
 جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان

التجارة األقاليمية

Africa

أفريقيا

أمريكا الش�لية والوسطى

أمريكا الجنوبية
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الشكل ٢١  (تتمة)

التدفقات التجارية حسب القارة (الواردات الكلية  الي
 الدوالرات األمريكية، شاملة التكلفة والتأم
 وأجر الشحن؛
متوسطات الفرتة ٢٠١٠–٢٠١٢)

مالحظة: تش¥ هذه الخريطة إىل حدود جمهورية السودان خالل املدة املحددة. و� يتم تحديد الحدود النهائية حتى اآلن
ب
 جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان

التجارة األقاليمية

59.8

أوسينيا

أوروبا

آسيا
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الشكل ٢٢

الواردات والصادرات من األس�ك واملنتجات السمكية ألقاليم مختلفة، مع اإلشارة إىل صايف العجز أو الفائض

قيمة الصادرات (التسليم عىل ظهر السفينة)

قيمة الواردات (شاملة التكلفة والتأم� وأجر الشحن)

الفائض

العجز

العجز

العجز

العجز

�ليارات الدوالرات األمريكية 
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تزايد قلق الجمهور وِقطَاْع البيع بالتجزئة بشأن االستغالل المفرط ألرصدة سمكية معينة؛  •

العالقة بين متطلبات إدارة مصايد األسماك وتخصيص حقوق الصيد واالستدامة االقتصادية للقطاع؛  •

الحاجة إلى ضمان شرعية المنتجات السمكية المتبادلة تجارياً على المستوى الدولي من المصايد الطبيعية؛ •

زيادة المنتجات السمكية المستزرعة فى التجارة الدولية وتأثير ذلك على قطاع مصايد األسماك المحلي من  •

حدوث طفرة فى مبيعات المنتجات السمكية المستزرعة؛ 

األزمات االقتصادية وخطر زيادة الحواجز والتعريفات المفروضة على الواردات؛  •

المفاوضات التجارية المتعددة األطراف داخل منظمة التجارة العالمية، بما فى ذلك التركيز على اإلعانات  •

لمصايد األسماك؛ 

الحاجة إلى وجود تنافس على األسماك والمنتجات السمكية مقابل المنتجات الغذائية األخرى؛  •

استحداث معايير خاصة، من بينها معايير للصالح البيئي واالجتماعي، والتصديق عليها من جانب كبار تجار  •

التجزئة، والتأثير المحتمل لها على ولوج البلدان النامية للسوق؛ 

وضع قواعد أكثر صرامة بالنسبة لجودة المنتجات الغذائية وسالمتها، بما فى ذلك المنتجات المستوردة،  •

لدى العديد من البلدان؛  

المخاطر المتُصورة والحقيقية والمنافع العائدة من استهالك األسماك. •

السلع 
وهو  متمايزة،  طبقات  وذا  تعقيداً  أكثر  غدا  ولقد  التغير.  وسريع  الدينامية  عالي  سوق  هو  األسماك  سوق  إن 

واالربيان،  الجمبري،  مثل  القيمة  العالية  فاألنواع  المنتجات.  وأشكال  األنواع  بين  التنويع  من  بمزيد  يتسم 

بشدة،  مبادلتها  تروج  البحر  ودنيس  والقاروس،  المفلطحة  واألسماك  القاع،  وأسماك  والتونة,  والسلمون، 

السطحية  األسماك  مثل  القيمة  المنخفضة  فاألنواع  ورخاًء.  ازدهاراً  األكثر  األسواق  صوب  اتجهنا  كلما  وبخاصة 

المنخفض  الدخل  ذوى  المستهلكين  إلى  رئيسية  بصورة  وُتصَدر  كبيرة،  بكميات  تجارياً  تبادلها  فيتم  الصغيرة 

من  ُتزيد  النامية  البلدان  فى  البازغة  االقتصادات  بدأت  األخيرة،  السنوات  وفى  ذلك،  ومع  النامية.  البلدان  لدى 

المحلي. استهالكها  أجل  من  قيمة  األعلى  األنواع  استيراد 

حدثت  المائية،  األحياء  تربية  إنتاج  فى  المؤثر  النمو  مع  وتمشياً  الزمن،  من  األخيرين  العقدين  وخالل 

المنخفضة  األنواع  من  كل  على  تستند  المائية  األحياء  تربية  منتجات  من  الكثير  فى  التجارة  فى  كبيرة  زيادة 

بمرحلة  تمر  التي  والبلدان  المتقدمة  البلدان  فى  جديدة  أسواق  فتح  مع  القيمة،  المرتفعة  واألنواع  القيمة 

السمكية،  للسلع  الدولية  التجارة  فى  متزايدة  بحصة  المائية  األحياء  تربية  وتسهم  النامية.  والبلدان  انتقال 

وذوات  واإلربيان،  والجمبري  البحر،  ودنيس  والقاروس،  السلمون،  مثل  القيمة  المرتفعة  باألنواع  وذلك 

)بما  الِقْط  وسمك  التيالبيا،  مثل  نسبياً  القيمة  منخفضة  أخرى  أنواع  أن  غير  الرخويات،  من  وغيرها  المصراعين 

بكميات  التجارة  فى  تداولها  يجري  القيمة  المنخفضة  األنواع  وهذه  الشبوط.  وأسماك  بنغاسيوس(  ذلك  فى 

الجنوبية(،  وأمريكا  آسيا  )مثل  الرئيسية،  المنتجة  المناطق  وداخل  الوطني  الصعيد  على  فقط  ليس  كبيرة، 

المناطق  حيث  من  القارات  جميع  لدى  المائية  األحياء  تربية  وتتوسع  األقاليمي.  المستوى  على  أيضاً  ولكن 

استجابة  وذلك  والمنتجات  األنواع  أشكال  حيث  من  الُمنتج  نطاق  وتنويع  تكثيف  وكذلك  الجديدة،  واألنواع 

السنوات  فى  الصادرات  في  الزيادة  معدالت  أعلى  تسجل  التي  األنواع  من  الكثير  إن  االستهالكية.  لالحتياجات 

أن  حيث  التجارة  هذه  نطاق  تحديد  الصعب  من  ذلك،  ومع  المائية.  األحياء  تربية  إنتاج  من  هي  األخيرة 

من  أو  طبيعي  أصل  من  المنتجات  بين  يميز  ال  لألسماك  التجارة  إحصاءات  لتسجيل  دولياً  المستخدم  التصنيف 

المائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسماك  مصايد  منتجات  بين  الدقيق  التقسيم  فإن  ثم،  ومن  االستزراع.  أصل 

التفسيرات.  أمام  مفتوح  الدولية  التجارة  فى 

بسد  األسواق  وتقوم  السمكية  والمنتجات  األسماك  مستهلكي  لدى  المفضلة  واألنواع  األذواق  وتتفاوت 

الُمجهزة.  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  إلى  الحية  المائية  الحيوانات  من  تتراوح  بنود  على  الطلب  احتياجات 

لالستهالك  موجهة  ُصدرِّت  التي  السمكية  والمنتجات  األسماك  كمية  من  المائة  في   76 نسبة  كانت   ،2012 ففي 

كانت  والُمثلجة،  والطازجة،  الحية،  األسماك  أنواع  في  التجارة  فإن  للفساد،  قابليتها  من  الرغم  وعلى  البشري. 

مما   ،1976 عن  المائة  في   5 قدرها  بزيادة  أي   2012 في  العالمية  األسماك  تجارة  من  المائة  في   10 تمثل 

أسماك  تشمل  الحية  األسماك  فتجارة  المجهزة.  غير  األسماك  على  الطلب  وتزايد  اللوجيستيات  تحسن  يعكس 

وفى  تجارياً.  المتبادلة  الكميات  حيث  من  ُيذكر  ال  يكاد  توافرها  كان  وإن  القيمة  عالية  التربية  وأسماك  الزينة 
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)المعادل  الحجم  حيث  من  السمكية  والمنتجات  األسماك  فى  التجارة  من  المائة  في   90 نسبة  كانت   ،2012

وتتزايد  الكاملة(.  والطازجة  الحية  األسماك  باستثناء  )وذلك  الُمجهزة  المنتجات  من  تتألف  الحي(،  بالوزن 

فى  المائة  في   23 مقابل   ،2012 فى  الكمية  إجمالي  من  المائة  في   46( مجمدة  كأغذية  األسماك  في  التجارة 

تضاعف  قد  والمحفوظة  المعدة  األسماك  حجم  يكون  يكاد  األخيرة،  الزمنية  األربعة  العقود  وخالل   .)1976

 .2012 في  المائة  في   17 إلى   1976 في  المائة  في   9 من  وبزيادة  الكلية،  للكمية  بالنسبة 

تشمل  ال  فى 2012  أمريكي  دوالر  مليار  قيمتها 129  بلغت  التي  السمكية  والمنتجات  األسماك  صادرات  إن 

من  الثانوية  والمنتجات  المائة(،  في   64( المائية  النباتات  تمثلها  التي  اإلضافية  أمريكي  دوالر  مليار  ال 1.6 

ازدادت  وقد  المائة(.   في   12( المرجانية  والشعاب  اإلسفنج  وأنواع  المائة(  في   24( لألكل  القابلة  غير  األسماك 

وإلى  فى 2002  أمريكي  دوالر  مليار   0.5 إلى  في 1982  أمريكي  دوالر  مليار   0.1 من  المائية  النباتات  في  التجارة 

إنتاج  لتزايد  ونظراً  الرئيسي.  الُمستورِد  واليابان  الرئيسي  ر  الُمصدِّ الصين  كون  مع  في 2012،  1.0 مليار دوالر أمريكي 

وتجهيزها  األسماك  باستغالل  الخاص  القسم  )انظر  التجهيز  أثناء  األسماك  بقايا  من  أخرى مشتقه  وأشياء  السمك  جريش 

دوالر  قدرها 35 مليون  بزيادة  لألكل،  الصالحة  غير  األسماك  من  الثانوية  المنتجات  في  التجارة  ازدادت  وقد  عاليه(، 

في 2012. أمريكي  دوالر  مليار   0.4 و  في 2002  أمريكي  دوالر  مليار   0.2 إلى  و  فى 1982  أمريكي 

الجمبري
القيمة  من  المائة  في   15 بنحو  يستأثر  إذ  القيمة،  حيث  من  مفردة  سلعة  أكبر  يمثل  الجمبري  فتئ  ما 

ويجد  النامية،  البلدان  فى  رئيسية  بصورة  ُينَتج  وهو   .2012 في  دولياً  المتداولة  السمكية  للمنتجات  اإلجمالية 

تلك  فى  االقتصادية  الظروف  تحسن  ومع  ذلك،  ومع  الدولية.  التجارة  إلى  طريقه  اإلنتاج  هذا  من  كبير  جزء 

انخفضت  وقد  الصادرات.  انخفاض  إلى  ثم  ومن  منه،  المحلي  االستهالك  زيادة  إلى  الطلب  تزايد  يؤدى  البلدان، 

السبب  ويرجع   ،2013 في  خاصة  وبصفة   2012 في  العالمي  المستوى  على  المستزرع  الجمبري  إنتاج  أحجام 

وذلك  ص 223(،  في   11 اإلطار  )انظر  المبكر  الُنُفْوق  كمتالزمة  باألمراض  مرتبطة  مشاكل  إلى  ذلك  في  الرئيسي 

الجمبري  أسعار  رفع  إلى  اإلمدادات  فى  االنخفاض  هذا  أدى  وقد  الالتينية.  وأمريكا  آسيا  بلدان  بعض  في 

والواليات  عضو(،  )منظمة  األوروبي  االتحاد  مثل  المتقدمة  التقليدية  األسواق  فى  االستهالك  في  أثر  كما  عالمياً 

المستوردة،  اإلمدادات  على  بأكمله  يعتمد  الذي  الياباني،  السوق  إن   .)23 )الشكل  واليابان  األمريكية  المتحدة 

الصادرات  تجهيز  صناعات  سدت  وقد  اإلنزال.  تكاليف  وارتفاع  الِيْن  قيمة  انخفاض  من  اآلخر  هو  عانى  قد 

خاصة  وبصفة  الواردات،  طريق  عن  وذلك  الخام،  المادة  في  النقص  جوانب  آسيا  شرق  وجنوب  شرق  في 

كذلك  وازدادت  نام.  فييت  في  قياسية  مستويات  َسجلت  التي  ُمجمدة  جمبري  بواردات  والهند،  إكوادور،  من 

المحلي. االستهالك  لسد  الصيد  واردات 

السلمون
إلى  فوصلت  الزمان،  من  األخيرة  العقود  خالل  كبيرة  زيادة  لألسماك  العالمية  التجارة  في  السلمون  حصة  ازدادت 

وفى  أوروبا  شمالي  في  والتروت  السلمون  من  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  فى  التوسع  بفضل  وذلك  المائة  في   14

اآلن  االتساع  في  آخذ  وهو  األسواق  معظم  في  حثيثاً  تزايداً  الطلب  تزايد  عام،  وبوجه  والجنوبية.  الشمالية  أمريكا 

المنتجات  في  جديدة  سالالت  دخول  طريق  عن  وكذلك  المستزرعة،  األطلسي  سلمون  على  وبخاصة  جغرافياً، 

في  األساسي  السبب  ويرجع  التغير،  من  بمزيد  اإلمدادات  اتسمت  األخيرة،  السنوات  وفى  ذلك،  ومع  الُمجهزة. 

في  مهماً  دوراً  الهادئ  المحيط  من  الطبيعي  السلمون  ويلعب  شيلي.  في  باألمراض  المرتبطة  للمشاكل  ذلك 

السلمون  أسعار  انخفضت  وقد  السلمونيات.  سوق  إجمالي  من  المائة  في   30 نحو  يمثل  إذ  العالمية،  األسواق 

وبدأ  أسعاره.  تستقر  لكي  أشهر  عدة  األمر  واستغرق   ،2011 من  الثاني  النصف  في  شديداً  انخفاضاً  المستزرع 

مستويات  إلى  التصدير  دخول  رفع  مما  لألسعار،  إيجابياً  مساراً  السلمون  سوق  فشهد   ،2012 أواخر  في  االنتعاش 

)منظمة  األوروبي  االتحاد  في  لألسواق  اإلمدادات  يوردون  الذين  النرويجيين  للمنتجين  بالنسبة  وبخاصة  قياسية، 

على  األدلة  بعض  لتوافر  نتيجة  عقبيه  على  السعري  االتجاه  هذا  انقلب   ،2013 من  الثالث  الربع  وفى  عضو(. 

ذلك،  ومع  القيمة.  سلسلة  أسفل  إلى  تصل  لكي  الخام  للمواد  ارتفاعاً  األكثر  التكاليف  َتَقطرَّت  حيث  الطلب  وهن 

تزال  وال   .2014 فى  االنخفاض  لوقف  كافية  بدرجة  فيه  متحكماً  يكون  أن  ينبغي  السوق  توازن  أن  يبدو  فإنه 

تمر  ر،  ومصدِّ منِتج  أكبر  ثاني  وهى  شيلي،  ففى  عليه.  والمهيمنة  األطلسي  لسلمون  ر  والُمصدِّ الُمنِتج  هي  النرويج 

اإلنتاج  تكاليف  الرتفاع  التصدي  أجل  ومن  الحالية،  المالية  لألزمة  فعل  كرد  مهمة  تحول  بعملية  الصناعة  هذه 
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مشاكل  من  تعاني  شيلي  فى  التربية  مزارع  فتئت  وما  اإلنتاج.  ُنظم  تفرضها  التي  الصارمة  القيود  عن  الناتجة 

الكلي. اإلنتاج  لكفاءة  ضرراً  لتمثل  معاً  تتكاتف  التي  األعالف  تكاليف  وارتفاع  األمراض 

أسماك القاع
األسماك  صادرات  إجمالي  من  المائة  في   10 نحو  تمثل  والبلوق  والسيث،  والنازلِّي،  القد،  مثل  القاع،  أنواع  كانت 

السنوات  فى  يسلك  وراح  التنوع،  شديد  القاع  أسماك  منتجات  سوق  أن  ويبدو   .2012 فى  القيمة  حيث  من 

 2012 فى  اإلجمالية  اإلمدادات  وكانت  الماضي.  فى  سائدة  كانت  التي  المعايير  عن  مختلفة  جد  طريقة  األخيرة 

اإلدارة  ممارسات  وبفضل  األرصدة  من  عدد  فى  االنتعاش  من  كل  بفضل  وذلك  أعلى،   2013 من  األول  والنصف 

القطب  َقْد  من  وفيرة  إمدادات  مثاًل،  وجود،  مع  األنواع،  باختالف  اختالفات  هناك  كانت  فقد  ذلك،  ومع  الجيدة. 

للمنافسة  نتيجة  أيضاً  وذلك   ،2013–2011 فى  األسعار  ثبتت  عامة،  وبصفة  والحادوق.  السيث  فى  ونقص  الشمالي، 

إْذ  القاع،  أسماك  أنواع  أغلى  الَقْد  وظل  األسواق.  في  والتيالبيا  البنغاسيوس  مثل  مستزرعة  أنواع  جانب  من  القوية 

للمنتجات  بالنسبة  أقل  بأسعار  كان  وإن  الجيدة،  اإلمدادات  أوضاع  فى  حتى   ،)24 )الشكل  متزايدة  أسعاراً  يشهد 

المملحة. واألسماك  الُمجففة  واألسماك  المجمدة،  والكتل  الشرائح  مثل  أكبر،  بدرجة  التقليدية 

األحياء  تربية  بقدوم  ولكن  البياض،  لسمك  العالمية  األسواق  على  تسيطر  الماضي  فى  التقليدية  األنواع  كانت 

األقل  البدائل  خاصة  وبصفة  البياض،  أنواع  من  المستزرعة  فاألنواع  ملحوظاً.  تغيراً  الوضع  هذا  تغير  المائية، 

الكبير  بالتوسع  للقطاع  اآلن  تسمح  وهى  التقليدية،  القاع  أسماك  أسواق  غزت  قد  والبنغاسيوس  كالتيالبيا  سعراً 

فى  السوق  ولجت  التي  العذبة  المياه  أسماك  من  هو  والبنغاسيوس  جدد.  مستهلكين  مجموعات  إلى  والوصول 

وبصفة  طن،  مليون   1.3 نحو  إلى  اإلنتاج  وصول  فمع  ذلك،  ومع  الدولية.  التجارة  زاوية  من  نسبياً  األخيرة  اآلونة 

فى  الداخلة  لألسماك  مهماً  مصدراً  النوع  هذا  أصبح  الدولية،  األسواق  إلى  تذهب  وجميعها  نام  فييت  فى  رئيسية 

الرئيسيان  البلدان  هما  األمريكية  المتحدة  والواليات  عضو(  )منظمة  األوروبي  واالتحاد  السعر.  والمنخفضة  التجارة 

األدنى،  الشرق  مصر،  الروسي،  االتحاد  اليابان،  هي  المتنامية  األخرى  األسواق  أن  غير  للبنغاسيوس،  المستوردان 

لشرائح  وبخاصة  الشرقية،  وأوروبا  آسيا  فى  الظهور  فى  آخذة  جديدة  أسواق  وهناك  وأفريقيا.  الجنوبية  أمريكا 

انخفاض  بسبب  وذلك   ،2012 فى  عليه  كانت  مما  أقل   2013 في  البنغاسيوس  إمدادات  كانت  ذلك،  ومع  األسماك. 

لدى  البنغاسيوس  تنمية  إلى  يدفع  أن  األرضية  الكرة  عبر  المطرد  للطلب  المتوقع  ومن  نام.  فييت  فى  اإلنتاج 

المحلي.  االستهالك  أجل  من  وكذلك  التصدير،  أجل  من  آسيا  فى  خاصة  وبصفة  األخرى،  الُمنتجة  البلدان 

المتحدة  الواليات  فى  لألسماك  الظاهري  االستهالك  من  الفرد  نصيب  في  العام  االنخفاض  من  الرغم  وعلى 

الوسطي  وأمريكا  آسيا  بلدان  هى  الرئيسْيَين  مورديه  وأن  الشعبي،  السمك  هي  التيالبيا  تزال  ال  األمريكية، 

استهالك  فإن  األسماك،13  مصايد  لمعهد  وطبقاً  التوالي(.  على  وطازج،  مجمد  شكل  في  التي  لألسماك  )وذلك 

على  تفوق  قد  األمريكية  المتحدة  الواليات  فى  والبنغاسيوس(  والبلطي  والبلوق،  )القد،  األبيض  السمك 

وراء  المحركة  القوى  هما  معاً  والبلطي  البنغاسيوس،  أسماك  وتعتبر   .2012 فى   6.2 بنسبة  وارتفع  الجمبري 

أوروبا  فى  الطلب  فإن  ذلك،  من  النقيض  وعلى  األخيرة.  السنوات  خالل  البلد  فى  األبيض  السمك  استهالك  نمو 

مع  وأفريقيا،  الجنوبية  وأمريكا  آسيا،  فى  االتساع  في  آخذ  البلطي  فإنتاج  محدوداً.  يزال  ال  النوع  هذا  على 

ويشهد  الدولية.  األسواق  من  بدالً  واإلقليميين  المحليين  المستهلكين  نحو  موجهة  جديدة  إمدادات  وجود 

للتصدير. بالنسبة  وكذلك  المحلي،  لالستهالك  بالنسبة  البلطي  قدرات  األفريقيون  المنتجون 

التونة
السنوات  خالل  أنه  غير  المائة.  في   8 نحو   2012 فى  اإلجمالية  األسماك  صادرات  في  التونة  حصة  قيمة  كانت 

وتزايد  المصيد،  مستوى  فى  كبيرة  لتقلبات  نتيجة  االستقرار  بعدم  التونة  أسواق  اتسمت  الماضية،  الثالث 

جانب  إلى  استدامة،  أكثر  الموارد  إدارة  جعل  أجل  من  وذلك  الجرف  وشباك  بالصنورة  الصيد  على  القيود 

على  كبير  تأثير  العوامل  لهذه  كان  وقد  اإليكولوجية.  التوسيم  بطاقات  وإدخال  االستدامة  نحو  أخرى  خطوات 

األسعار  فى  تقلبات  من  ذلك  على  يترتب  ما  مع  للتعليب،  الخام  والمواد  الساشيمي  إلنتاج  بالنسبة  التونة  سوق 

عندما  السوق  نشاط  وقَل  الساشيمي.  لعمل  الصالحة  للتونة  األكبر  السوق  هى  اليابان  فتئت  وما   .)25 )الشكل 

يزال  وال   .2014 أوائل  و   2013 أواخر  فى  انتعشت  أنها  إال   ،2013 سنة  أرباع  ثالثة  أثناء  الواردات  انخفضت 

سوق  أكبر  ثاني  اآلن  هي  التي  األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  مرتفعاً  الطازج/المثلج  الساشيمي  على  الطلب 

 ،2013 فى  راكدة  المعلبة  للتونة  األمريكية  المتحدة  الواليات  سوق  تزال  وال  المعلبة.  غير  التونة  لمنتجات 
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التونة  على  الطلب  تحسن  وقد  الواردات.  زيادة  فى  انعكس  إيجابياً  نمواً  أوروبا  عبر  السوق  أظهر  بينما 

آسيا. فى  وبخاصة  التقليدية  غير  األسواق  في  أيضاً  المعلبة 

رأسيات األرجل
المائة  في   3 نحو  العالمية  األسماك  تجارة  فى  واإلخطبوط(  والصبيدج،  )الحبار،  األرجل  رأسيات  نصيب  بلغ 

األنواع،  لهذه  والمستوردة  المستهِلكة  البلدان  أكبر  هى  واليابان  وإيطاليا،  فأسبانيا،   .2012 فى  القيمة  بحسب 

المغرب  تحتل  بينما  فاألرجنتين،  فالصين  أسبانيا  تتلوها  والصبيدج،  للحبار  األكبر  ر  الُمصدِّ هى  تايلند  أن  كما 

األرجل  رأسيات  أسواق  بتوسيع  حالياً  نام  فييت  وتقوم  اإلخطبوط.  صادرات  في  الرئيسي  المركز  وموريتانيا 

كوريا،  وجمهورية  الصين،  مثل  اآلسيوية  البلدان  بعض  أما  آسيا.  شرق  جنوب  في  الحبار  ذلك  ويشمل  لديها، 

الُمجنح  بالحبار  االهتمام  يزداد  الجنوبية  أمريكا  وفى  اإلمدادات.  حيث  من  مهمة  بلدان  فهى  وتايلند،  والهند 

إلى  توجه  التي  الجهود  وتزايد  بلداً   50 من  أكثر  إلي  بيرو  من  الواردة  الصادرات  حجم  زيادة  مع  الكبير، 

)منظمة  األوروبي  واالتحاد  اليابان  وبخاصة  الرئيسية،  األسواق  ظلت   ،2013 ففى  جديدة.  منتجات  تطوير 

ظهرت  الذي  اإلخطبوط  أما  األنواع.  هذه  أسعار  وارتفاع  الصعبة  االقتصادية  األوضاع  من  بالرغم  قوية  عضو(، 

فى  مستقرة  أسعاره  وكانت  األسواق.  من  الكثير  فى  عليه  متزايداً  طلباً  فيشهد  اإلمدادات،  تحسن  عالمات  عليه 

المناطق،  بعض  فى  طفيف  بقدر  شحيحة  فكانت  الحبار  إمدادات  أما  األوروبية.  السوق  في  األقل  على   ،2013

انخفضت  قد   ،2010 أوائل  من  نسبياً  ثابتاً  الصاعد  اتجاهها  ظل  التي  الحبار  وأسعار  جيداً.  ظل  الطلب  أن  غير 

سوق  اتسم  وقد   .2013 فى  أخرى  مرة  التصاعد  فى  بدأت  ولكنها   ،2012 من  الثاني  النصف  فى  حاداً  انخفاضاً 

فيه. الدولية  التجارة  وتقلصت  الهدوء،  من  أكبر  بدرجة  الصبيدج 

جريش السمك
السمك  من  السمك  جريش  إنتاج  فإن  األنشوفيتا،  صيد  لعمليات  ُتعزَى  التي  السنوية  التقلبات  من  الرغم  وعلى 

االستعاضة  بينها  من  ألسباب  االنخفاض  هذا  ويرجع   .2005 منذ  تدريجياً  انخفاضاً  شهد  قد  عام  بوجه  الكامل، 

واصل  العكس،  وعلى  الثانوية.  السمكية  المنتجات  من  ُيستخرج  الذي  السمك  جريش  إنتاج  من  متزايدة  بحصة 

بزيادة  وذلك   ،2013 الثاني  يناير/كانون  حتى  عليا  تاريخية  مستويات  إلى  األسعار  رافعاً  تزايده،  الكلي  الطلب 

إلى  السعر  وصل  حيث   .2013 الثاني  /كانون  ويناير   2005 الثاني  يناير/كانون  بين  فيما  المائة  في   206 قدرها 

الشكل ٢٣

أسعار الجمربي يف اليابان

دوالر أمري� / كغم 

مالحظة: ٦٠/١٦=١٦–٢٠ قطعة يف كل رطل؛ و ٤٠/٣١ = ٣١–٤٠ قطعة يف كل رطل.

وتش¤ البيانات إىل أسعار البيع بالجملة في� يتعلق بالجمربي النمري األسود املنزوع الرأس بقرشته. املصدر: إندونيسيا.
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 2014 الثاني  /كانون  ويناير   2013 الثاني  يناير/كانون  الفترة  وخالل   .)26 )الشكل  أمريكي/طن  دوالر   1 919

خالل  نسبياً  استقراراً  مستقراً  ظل  الصويا  فول  طحين  أن  وحيث  المائة.  في   20 بنسبة  األسعار  انخفضت 

جريش  محل  أرخص  علفية  بدائل  ُيضيفوا  لكى  للمزارعين  حوافز  مثَّل  المتزايد  األسعار  فارق  فإن  الفترة،  نفس 

من  السمك  جريش  من  المائة  في   30 من  أكثر  استيراد  فى  الرئيسية  السوق  هى  الصين  تزال  وال  السمك. 

الرئيسيان. ران  الُمصدِّ البلدان  هما  وشيلي  بيرو  بينما  الكمية،  حيث 

زيت السمك
أمريكا  فى  اإلنتاج  انخفاض  إلي  ذلك  فى  الرئيسي  السبب  ويرجع  انخفاضاً،  كذلك  السمك  زيت  إنتاج  يشهد 

من  ويزيد  السعرية  الضغوط  ارتفاع  فى  ُيسهم  مما  الخام،  المواد  على  صرامة  أكثر  حصص  وفرض  الالتينية، 

/نيسان  أبريل  فى  جديدة  ارتفاعات  لتبلغ   )27 )الشكل  باطراد  السمك  زيت  أسعار  ارتفعت  وقد  التقلب. 

الثاني  كانون  يناير/  إلى   2013 أبريل/نيسان  من  المائة  في   31 قدره  )انخفاضاً  كثيراً  تنخفض  أن  قبل   2013

على  الطلب  تزايد  فإن  منتقاة،  الحمة  أسماك  أنواع  أعالف  فى  مهم  ُمكِون  السمك  زيت  أن  وحيث   .)2014

من  ثم  ومن  السمك،  زيت  على  الطلب  من  يزيد  األعالف  على  تربت  التي  المائية  األحياء  تربية  منتجات 

اآلخر. هو  التزايد  فى  آخذ  لإلنسان  تغذوية  كإضافة  السمك  زيت  على  الطلب  إن  سعره. 

استهالك األسماك14
التغذوية  االحتياجات  وفي  العالمي  الغذائي  األمن  فى  للغاية  مهم  بدور  السمكية  والمنتجات  األسماك  تضطلع 

خالل  حثيثاً  تزايداً  المائدة15  أسماك  إمدادات  ازدادت  وقد  المتقدمة.  والبلدان  النامية  البلدان  فى  للسكان 

نمو  سرعة  على  يزيد  بما  أي  المائة  في   3.2 قدره  سنوي  معدل  بمتوسط  األخيرة  الخمسة  الزمنية  العقود 

وازداد  المنتجات.  هذه  وفرة  من  الفرد  نصيب  متوسط  ازداد  ثم،  ومن  المائة(.  في   1.6( العالم  فى  السكان 

الظاهري  األسماك  استهالك  من  الفرد  نصيب  ازداد  كما  لألسماك.  الظاهري  العالمي  االستهالك  من  الفرد  نصيب 

تقديم  مع   ،2010 في  كغ   18.9 و  األلفية،  مطلع  في  كغ   17.0 إلى  الستينات  خالل  كغ   9.9 بمتوسط  عالمياً 

الطفرة  هذه  وراء  المحركة  والقوة  كغ.   19.2 إلى  النمو  تزايد  على   2012 في  مبدئية  إلشارات  التقديرات 

الشديد  التوسع  مع  المتشابكة  والحضرنه  االرتفاع،  في  اآلخذة  والدخول  السكاني  النمو  من  توليفة  هو  المؤثرة 

الحديثة. التوزيع  وقنوات  األسماك  إنتاج  فى 

فى  النمو  أنماط  غدت  المستهلكين،  لمعظم  األسماك  توافر  فى  الشاملة  العامة  الزيادة  من  الرغم  وعلى 

انخفضت  أو  ثابتة  األنماط  هذه  ظلت  فمثاًل،  متساوية.  غير  الظاهري  األسماك  استهالك  من  الفرد  نصيب 

القد
النازيل

بلق آالسكا

مالحظة: تش� البيانات إىل أسعار رشائح السمك (شاملة التكلفة وأجر الشحن).

الشكل ٢٤

أسعار أس�ك القاع يف الواليات املتحدة األمريكية

دوالر أمري� / كغم 
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وجنوب  ومالوي،  وليبيريا،  والغابون،  الكونغو،  )مثل  ألفريقيا  الكبرى  الصحراء  جنوبي  فى  البلدان  بعض  لدى 

بينما  الزمن،  من  األخيرين  العقدين  خالل  اليابان  في  العالي  بمستواها  انخفضت  قد  كانت  وإن  أفريقيا(، 

وجنوب   ،)2010 فى  كغ   35.4 إلى   1961 فى  كغ   10.7 )من  آسيا  شرق  فى  للغاية  ملموسة  بصورة  ازدادت 

المسؤولة  هى  الصين  وكانت  كغ(.   12.2 إلى   2.8 )من  الشمالية  وأمريكا  كغ(   33.4 إلى   12.8 )من  آسيا  شرق 

فى  الدراماتيكي  التوسع  إلى  ذلك  ويرجع  عالمياً،  األسماك  توافر  من  الفرد  نصيب  فى  النمو  من  قدٍر  أكبر  عن 

األسماك  استهالك  من  الفرد  نصيب  ازداد  وقد  المائية.  األحياء  تربية  من  خاصة  وبصفة  األسماك،  من  إنتاجها 
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الشكل ٢٥

أسعار التونة الوثابة يف أفريقيا وتايلند

دوالر أمري� / طن 

مالحظة: تش� البيانات إىل األسعار (شاملة التكلفة وأجر الشحن) لـ ٤٫٥-٧٫٠ أرطال من األس ك.

وفي  يتعلق بأفريقيا: خارج السفينة أبيدجان، كوت ديفوار.

تايلند
أفريقيا

الشكل ٢٦

أسعار جريش السمك وجريش فول الصويا يف أملانيا وهولندا

دوالر أمري� / طن  

جريش السمك
جريش فول الصويا

مالحظة: تش� البيانات إىل األسعار شاملة التكلفة والتأم� وأجر الشحن
جريش السمك: جميع املصادر، ٦٤-٦٥ يف املائة، هامبورج، أملانيا.

جريش فول الصويا: ٤٤ يف املائة، روتردام، هولندا.

FAO GLOBEFISH ؛ وOil World :املصدر

٠

٣٠٠

٦٠٠

٩٠٠

٢٠٠ ١

٥٠٠ ١

٨٠٠ ١

١٠٠ ٢

 يناير/

كانون الثا�

٨٦

 يناير/

كانون الثا�

٨٨

 يناير/

كانون الثا�

٩٠

 يناير/

كانون الثا�

٩٢

 يناير/

كانون الثا�

٩٤

 يناير/

كانون الثا�

٩٦

 يناير/

كانون الثا�

٩٨

 يناير/

كانون الثا�

٠٠

 يناير/

كانون الثا�

٠٢

 يناير/

 كانون الثا�

٠٤

 يناير/

كانون الثا�

٠٦

 يناير/

كانون الثا�

١٠

 يناير/

كانون الثا�

٠٨

 يناير/

كانون الثا�

١٢

 يناير/

كانون الثا�

١٤



67 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

قدره  سنوي  نمو  بمعدل   ،2010 فى  كغ   35.1 نحو  إلى  فوصل  ثابتة،  بصورة  كذلك  الصين  في  الظاهري 

وإذا   .2010–1990 الفترة  خالل  المائة  في   6.0 و   ،2010–1961 الفترة  خالل  المتوسط  في  المائة  4.5 في 

أي   ،2010 في  كغ   15.4 هو  العالم  سائر  فى  األسماك  إمدادات  من  الفرد  نصيب  أن  لوجدنا  الصين،  استثنينا 

وفى  كغ(،   14.1( والثمانينات  كغ(،   13.4( والسبعينات  كغ(،   11.4( الستينات  في  القيم  متوسط  من  أعلى 

استبعاد  مع  األسماك،  إمدادات  من  عالمياً  الفرد  نصيب  وصل  فقد  التسعينات،  فى  أما  كغ(.   13.5( التسعينات 

عدد  ازداد  حيث  الثمانينات،  فى  سائداً  كان  مما  أقل  وإلى  كغ   13.6–13.1 عند  نسبي  استقرار  إلى  الصين، 

التوالي(.  على  المائة،  في   0.9 و   1.6 سنويين  )بمعدلين  الغذائية  األسماك  إمدادات  من  أكبر  بسرعة  السكان 

السكاني  النمو  سرعة  عن  المائدة  أسماك  إمدادات  سرعة  ازدادت  الثانية،  األلفية  مطلع  ومنذ  ذلك،  ومع 

التوالي(. على  المائة،  في   1.4 و   2.5 هما  سنويين  )بمعدلين 

االقتصادية  المجموعة  وبحسب  القارة  بحسب  األسماك  إمدادات  من  الفرد  نصيب   17 الجدول  يلخص 

األسماك  إمدادات  وصلت   ،2010 فى  البشري  لالستهالك  توافرت  طن  مليون   130.1 الـ  بين  فمن  الكبرى. 

كغ   21.6( طن  مليون   89.8 بـ  الكلي  المجموع  بثلثي  آسيا  استأثرت  بينما  أفريقيا،  فى  مستوياتها  أدنى  إلى 

واألقاليم  البلدان  بين  ملحوظة  فوارق  وتوجد  للفرد(.  كغ   16.1( الصين  خارج  طن  مليون   45.4 منها  للفرد(، 

فى  مساهمة  من  ذلك  على  يترتب  وما  المستهلكة  األسماك  من  الفرد  نصيب  وتنوع  كمية  حيث  من  وداخلها 

تكلفة  وعلى  الوفرة  على  االستهالك  فى  هذه  االختالف  أوجه  وتتوقف   .)30–28 )األشكال  التغذوي  المتحصل 

االجتماعية– العوامل  من  العديد  بين  والتفاعل  للتصرف  القابل  الدخل  وعلى  األخرى،  البديلة  واألغذية  األسماك 

والمواسم،  الدخل،  ومستويات  والطلب  واألذواق،  الغذائية،  التقاليد  العوامل  هذه  وتشمل  والثقافية.  االقتصادية 

أن  الظاهري  األسماك  استهالك  من  الفرد  لنصيب  ويمكن  االتصال.  ومرافق  للصحة  التحتية  والبنية  واألسعار، 

عادة  االستهالك  ويكون   .)30 )الشكل  كغ   100 من  أكثر  إلى  ما  بلٍد  فى  كغ   1 من  أقل  هو  ما  بين  يتفاوت 

الداخلية. المياه  ومناطق  والنهرية  الساحلية  المناطق  فى  أعلى  مستوى  عند  البلدان  داخل 

وعلى  تقدماً.  األقل  والبلدان  تقدماً  األكثر  البلدان  بين  األسماك  استهالك  فى  تفاوت  أوجه  أيضاً  وتوجد 

النامية  األقاليم  لدى  الظاهري  األسماك  استهالك  من  السنوية  الفرد  حصة  فى  مؤثرة  طفرة  حدوث  من  الرغم 

)من  المنخفض  الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  وفى   .)2010 في  كغ   17.8 إلى   1961 في  كغ   5.2 )من 

كانت  وإن  االستهالك،  من  عليا  مستويات  على  تحافظ  المتقدمة  األقاليم  تظل  سوف  كغ(،   10.9 4.9 إلى 

نظراً  ارتفاعاً،  أكثر  يكون  قد  النامية  البلدان  لدى  الفعال  االستهالك  فإن  ذلك،  ومع  االنكماش.  في  آخذة  الفجوة 

النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  وبعض  الكفاف،  حد  عند  تعمل  التي  األسماك  مصايد  مساهمة  تسجيل  لنقص 

الصناعية  البلدان  لدى  الظاهري  األسماك  استهالك  من  الفرد  نصيب  وصل   ،2010 ففى  الرسمية.  اإلحصاءات  في 

كبيرة  حصة  وثمة  كغ.   23.3 بـ  المتقدمة  البلدان  لجميع  بالنسبة  االستهالك  هذا  ر  ُقدِّ بينما  كغ،   27.4 إلى 

الحثيث،  للطلب  نظراً  وذلك  الواردات،  من  تتكون  المتقدمة  البلدان  لدى  المستهلكة  األسماك  من  ومتنامية 

البلدان  ففى   .)2012–1992 الفترة  خالل  المائة  في   22 )انخفض  لألسماك  المحلى  اإلنتاج  انخفاض  واستمرار 

سلسلة  وُتدَفْع  وموسمياً،  محلياً  تتوافر  التي  المنتجات  على  يتمحور  لكي  األسماك  استهالك  يتجه  النامية، 

يشهد  والثروة،  المحلية  الدخول  ارتفاع  وألسباب  ذلك،  ومع  الطلب.  عامل  من  بدالً  العرض  بعامل  األسماك 

األسماك. واردات  فى  للزيادة  نتيجة  وذلك  المتوافرة  األسماك  فى  تنويعاً  البازغة  االقتصادات  لدى  المستهلكون 

متنوعة  موسعة  لمجموعة  واالستهالك  التجارة  تيسير  إلى  األغذية  وتكنولوجيا  وعلوم  والتسويق،  والتوزيع، 

الدراماتيكية  الزيادة  إلى  أيضاً  ترجع  ُتستهلك  التي  األنواع  فى  فالتغيرات  المنتجات.  وأشكال  األنواع  من 

السمكية.  والمنتجات  األسماك  على  الطلب  بزيادة  األخرى  هى  ترتبط  التي  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  في 

بالدرجة  الطبيعي  الصيد  من  تحولت  التي  األنواع  واستهالك،  الطلب،  عن  المائية  األحياء  تربية  زادت  وقد 

فى  االنخفاض  من  ذلك  صاحب  ما  مع  ُتنتجه،  أصبحت  التي  األولى  بالدرجة  المائية  األحياء  تربية  إلى  األولى 

ذات  واألنواع  والسلمون،  للجمبري  بالنسبة  الحال  هو  كما  تجارياً،  ترويجها  فى  قوية  زيادة  ونشوء  أسعارها 

الغذائي  األمن  فى  دوراً  أيضاً  المائية  األحياء  تربية  وتلعب  والبنغاسيوس.  الِقْط  وسمك  والبلطي  المصراعين 

بصفة  توجه  التي  القيمة،  المنخفضة  العذبة  المياه  أحياء  أنواع  بعض  من  كبير  قدر  إنتاج  طريق  عن  وذلك 

المائية  األحياء  تربية  أسهمت   ،2012 وفى  المتكامل.  االستزراع  طريق  عن  وكذلك  المحلي،  لإلنتاج  رئيسية 

مقارنة  مؤثرة  زيادة  وهى   – البشري  لالستهالك  الموجهة  السمكية  المنتجات  إنتاج  فى  المائة  49 في  بنحو 

نمو  معدل  بمتوسط  وذلك   ،)31 )الشكل   2002 فى  المائة  في   37 و   1962 فى  المائة  في   5 البالغة  بنسبتها 

األحياء  تربية  جانب  من  بقوة  المتزايدة  المساهمة  إن   .2012–1992 الفترة  خالل  المائة  في   6.2 قدره  سنوي 
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إلى  فبالنظر  الكبرى.  المجموعات  بواسطة  األسماك  استهالك  رصد  طريق  عن  أيضاً  مالحظتها  يمكن  المائية 

فإن  أسعارها  فى  النسبي  واالنخفاض  المائية،  األحياء  تربية  في  والرخويات  واإلربيان  الجمبري،  إنتاج  ارتفاع 

كغ   1.7 إلى   1961 فى  كغ   0.4 من  ملموساً  ارتفاعاً  شهد  قد  للقشريات  السنوي  التوافر  من  الفرد  نصيب 

نفس  خالل  كغ   2.9 إلى   0.8 من  ارتفع  الذي  األرجل(  رأسيات  فيها  )بما  الرخويات  أسعار  وكذلك   ،2010 فى 

المياه  فى  االستزراع  أنواع  بين  من  هي  منتقاة  وأنواع  والتروت  للسلمون  المتزايد  اإلنتاج  أن  كما  الفترة. 

فى  االستزراع  أنواع  استهالك  من  السنوي  الفرد  نصيب  فى  بها  بأس  ال  زيادة  حدوث  إلى  أدى  والذي  العذبة 

وفى   .2010 فى  كغ   6.5 إلى   1961 فى  كغ   1.5 من  بزيادة  أى  السرء،  نهرية  البحرية  واألنواع  العذبة،  المياه 

أنواع  نشوء  مع  نطاقاً،  األوسع  األخرى  المجموعات  جانب  من  كبرى  تغيرات  ُتشاَهْد  لم  األخيرة،  السنوات 

وأسماك  القاع  أسماك  استهالك  من  السنوي  الفرد  نصيب  استقر  وقد  الطبيعية.  األسماك  مصايد  إنتاج  من  كثيرة 

التي  الرئيسية  األنواع  بين  مكانها  تراوح  القاع  أسماك  تزال  وال  التوالي.  على  كغ،   3.4 و   2.9 نحو  عند  السطح 

كغ،   5.1 و   8.1 بـ  يقدر  االستهالك  من  الفرد  )نصيب  الشمالية  وأمريكا  أوروبا  شمال  فى  المستهلكون  يفضلها 

رئيسية.  بصفة  األرجل  رأسيات  آسيا  وشرق  المتوسط  األبيض  البحر  بالد  تفضل  بينما   ،)2010 فى  التوالي  على 

من  تقريباً  المائة  في   74 نسبة  جاءت   ،2010 فى  لالستهالك  المتوافر  الفرد  نصيب  من  كغ   18.9 الـ  بين  ومن 

إلى  فرعياً  تنقسم  وهى  للفرد،  كغ   4.6 نحو  )أى  المائة  في   24 الصدفية  األسماك  وفرت  وقد  الزعنفية.  األسماك 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  األخرى(.  الرخويات  من  كغ   2.4 و  األرجل،  رأسيات  من  كغ   0.5 و  القشريات،  من  كغ   1.7

منها  توجه  المائية،  النباتات  وإنتاج  البحرية  األعشاب  جميع  من  المائة  في   95 بنحو  المائية  األحياء  تربية  ُتمَد 

الخاصة  األغذية  ميزانيات  فى  األنواع  هذه  الحاضر  الوقت  فى  ُتدرج  وال  البشري.  االستهالك  إلى  مهمة  حصة 

منفصلة  بيانات  لوجود  نظراً  وذلك  إصدارها،  والزراعة  األغذية  منظمة  ُتزمع  التي  السمكية  والمنتجات  باألسماك 

الجمارك  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  التعاون  وبفضل  ذلك،  ومع  التجارة.  بيانات  فى  المقصد  بحسب 

عامة  إليه  ُيشار  الذي  والترميز،  األساسية  السلع  لتوصيف  المنسق  النظام  من   2012 عام  نسخة  فإن  العالمية، 

ويمكن  األخرى،  ولالستخدامات  األكل  ألغراض  البحرية  لألعشاب  منفصلين  رمزين  يشمل  المنسق،  بالنظام 

النظام  وُيسَتخدم  البشري.  االستهالك  فى  البحرية  األعشاب  مساهمة  برصد  قريب  عما  يسمح  أن  الفصل  لهذا 

كما  بلد.   200 على  يزيد  ما  بواسطة  الدولية  التجارية  واإلحصاءات  الجمركية  الرسوم  لجمع  كقاعدة  المنسق 

العالمية،  الجمارك  منظمة  إلى  والزراعة  األغذية  منظمة  ُمقترح  تعكس   2012 لعام  الُمنسق  النظام  نسخة  أن 

األسماك  تجارة  لنوعية  النظام  تغطية  تحسين  تحاول  تعديالت  وإدخال  السمكية  والمنتجات  األسماك  بشأن 

الشكل ٢٧

أسعار زيت السمك وزيت فول الصويا يف هولندا

دوالر أمري� / طن  

زيت السمك

زيت فول الصويا

مالحظة: تش� البيانات إىل األسعار شاملة التكلفة والتأم� وأجر الشحن.
املصدر: أمريكا الجنوبية. روتردام، هولندا.
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األسماك  لتجارة  األفضل  التغطية  بغرض  المنتجات.  وألشكال  لألنواع  ُمحسنة  مواصفات  تحديد  طريق  عن  وذلك 

دقة. أكثر  بصورة  الغذائية  الوجبات  فى  األسماك  مساهمة  ولتقيم  القطاع،  هذا  رصد  لتحسين  الضرورية 

السعرات  حيث  من  منخفضة  مساهمة  هى  المتوسط،  فى  لألسماك،  اليومية  الغذائية  القيمة  مساهمة  إن 

البلدان  فى  للفرد  حرارياً  سعراً   150 على  تزيد  أن  يمكن  ذلك،  ومع  للفرد.  حرارياً  سعراً   33 نحو  أى  الحرارية، 

على  وتحافظ  الغذاء  فى  األسماك  تفضل  أصبحت  التي  أو  البديلة،  البروتينية  األغذية  فى  نقصاً  تشهد  التي 

ا  َقيمِّ مصدراً  السمكية  والمنتجات  األسماك  وتمثل  صغيرة(.  جزرية  دول  وعدة  واليابان  آيسلندا،  )مثل  ذلك 

االحتياجات  من  المائة  في   60–50 نحو  توفر  التي  األسماك  من  غراماً   150 الـ  من  كجزء  الحيواني،  للبروتين 

متناول  من  المائة  في   16.7 بـ  األسماك  استأثرت   ،2010 وفى  البالغ.  للشخص  بالنسبة  البروتين  من  اليومية 

وفوق   .)28 )الشكل  المستهلكة  البروتينات  إجمالي  من  المائة  في   6.5 و  الحيواني  البروتين  من  العالم  سكان 

الجدول 17 
المجموع ونصيب الفرد من إمدادات أسماك المائدة بحسب القارة والتجمع االقتصادي فى 2010 1

 نصيب الفرد من إمداداتمجموع إمدادات أسماك المائدة 
 أسماك المائدة

)كغ/سنة()بماليين األطنان بما يعادلها من الوزن الحي(

130.118.9العالم 

85.715.4العالم )باستثناء الصين(

9.99.7أفريقيا 

7.521.8أمريكا الشمالية 

5.79.7أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 

89.821.6آسيا 

16.222.0أوروبا 

0.925.4أوسيانيا 

26.527.4الدول الصناعية 

5.513.5دول متقدمة أخرى 

9.611.5البلدان األقل تقدماً 

88.518.9دول نامية أخرى 

 دول العجز الغذائي ذات 
30.910.9الدخل المنخفض 

1 بيانات أولية.

الشكل ٢٨

اإلمدادات الكلية من الربوت� بحسب القارة واملجموعة الغذائية الرئيسية (متوسط الفرتة ٢٠٠٨–٢٠١٠)

نصيب الفرد بالغرام يوميا

اللحوم واألحشاء
األلبان/منتجات األلبان

األس�ك
البيض

أمريكا الالتينيةأفريقياالعا�
 والبحر الكاريبي

أوسينياآسياأمريكا الش�لية أوروبا
٠

٢٠

٤٠

٦٠

٨٠

١٠٠

١٢٠

الربوتينات الكلية١٤٠
الربوتينات النباتية

الربوتينات الحيوانية
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فرد  كل  متناول  متوسط  من  المائة  في   20 بنحو  نسمة  مليار   2.9 على  يزيد  ما  األسماك  أمدت  كله،  ذلك 

 .)29 )الشكل  البروتين  هذا  مثل  من  المائة  في   15 بنحو  شخص  مليار   4.3 و  الحيواني،  البروتين  من  منهم 

بالسكان،  المكتظة  البلدان  بعض  لدى  األهمية  شديد  تغذوياً  مكوناً  تكون  أن  السمكية  للبروتينات  ويمكن 

يعتمدون  السكان  من  الكثير  أن  الحقيقة،  وفى  منخفضاً.  البروتين  من  اإلجمالي  المتناول  يكون  قد  والتي 

البلدان  فى  منه  النامية  البلدان  فى  أعلى  عادة  االعتماد  هذا  ويكون  اليومي،  غذائهم  من  كجزء  األسماك  على 

على  الكبير  االعتماد  حقيقة  عن  يكشف  أن  البلدان  هذه  من  الكثير  لدى  التغذوي  للنمط  ويمكن  المتقدمة. 

على  المساعدة  فى  خاصة  بصورة  مهماً  يكون  ألن  يغدو  الذي  األسماك  استهالك  كون  مع  األساسي،  الغذاء 

بالنسبة  غالباً  األسماك  تمثل  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الحراري/البروتينات.  الُسْعر  بين  المختل  المعدل  تصحيح 

من  أرخص  فقط  وليس  اليد  متناول  فى  يكون  الحيواني  للبروتين  مصدراً  السكانية  التعدادات  هذه  لمثل 

بنسبة  األسماك  تسهم  فمثاًل  المفضلة.  التقليدية  الوجبات  من  جزًء  ويشكل  يفضل  ولكنه  الحيواني،  مثيله 

الصغيرة  الجزرية  الدول  بعض  فى  الحيواني  البروتين  من  الكلي  المتناول  من  ذلك  يتجاوز  ما  أو  50 في المائة 

النكا.   وسري  وسيراليون،  وإندونيسيا،  وغانا،  وغامبيا،  وكمبوديا،  بنغالديش،  فى  وكذلك  النامية، 

فى  األسماك  مساهمة  حيث  من  النامية  والبلدان  المتقدمة  البلدان  بين  أيضاً  تفاوت  أوجه  وتوجد 

لديها،  األسماك  استهالك  مستويات  فى  النسبي  االنخفاض  من  الرغم  وعلى  الحيواني.  البروتين  من  المتناول 

مقارنًة  االستهالك  من  أعلى  حصة  المنخفض  الدخل  ذات  الغذائي  العجز  وبلدان  النامية  البلدان  لدى  توجد 

المائة  في   19.6 بنحو  األسماك  استأثرت   ،2010 ففي  الشامل.  العالمي  المتوسط  ومن  بل  المتقدمة  بالبلدان 

ذات  الغذائي  العجز  بلدان  فى  المائة  في   24.7 و  النامية  البلدان  فى  الحيواني  البروتين  من  المتحصل  من 

االستهالك  بسبب  األخيرة  السنوات  فى  طفيفاً  انخفاضاً  المساهمة  هذه  انخفضت  ذلك،  ومع  المنخفض.  الدخل 

الحيواني  المتحصل  فى  األسماك  حصة  َضُعفت  المتقدمة،  البلدان  ففي  األخرى.  الحيوانية  للبروتينات  المتزايد 

المائة  في   11.8 إلى   1989 فى  المائة  في   13.9 من  وذلك   1989 حتى  تواصل  نمٍو  بعد  وذلك  البروتين،  من 

أخذ  األخيرة،  الزمنية  العقود  وخالل  الزيادة.  فى  أخري  حيوانية  بروتينات  استهالك  استمر  بينما   ،2010 فى 

وعولمًة.  تجانساً  أكثر  العالمية  التغذية  أنماط  وصارت  التزايد،  فى  للفرد  الظاهري  االستهالك  حصة  متوسط 

والحضرنة  السكاني،  والنمو  المعيشة،  مستويات  ارتفاع  بينها  من  عدة  لعوامل  نتيجة  التغيرات  هذه  جاءت  وقد 

إلى  هذه  التغير  أنماط  أدت  وقد  األغذية.  توزيع  اعتورت  التي  وللتغيرات  للتجارة  المتاحة  والفرص  السريعة، 

واللبن،   ،)32 )الشكل  والسمك،  خاصة  بصفة  واللحم  األوليات  من  األغذية  منتجات  على  المتزايد  الطلب  دفع 

وقد  الغذاء.  في  الداخلة  والدرنات  كالجذور  الثابتة  األغذية  حصة  في  االنخفاض  مع  الخضر  وكذلك  والبيض 

إمدادات  يزال  وال  متساوياً.  توزيعاً  تشهد  لم  الزيادة  هذه  أن  غير  شاملة،  بصورة  البروتينات  وفرة  ارتفعت 

النامية.  البلدان  لدى  منها  األخرى  المتقدمة  والبلدان  الصناعية  البلدان  لدى  بكثير  أعلى  الحيواني  البروتين 

االقتصادات  من  والمزيد  المزيد  صار  الحيواني،  البروتين  استهالك  من  عاٍل  مستوى  تحقيق  فبعد  ذلك،  ومع 

إلى  المنخفض  الدخل  ذات  البلدان  من  تفاعاًل  وأقل  متزايدة  بصورة  التشبع  مستويات  إلى  تصل  المتقدمة 

الموضوعية  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  فإن  كمثال،  اللحم  أخذنا  وإذا  األخرى.  التغيرات  وذات  المتزايد،  الدخل 

كغ   62.8 من  اللحم  استهالك  من  الفرد  نصيب  فيها  ازداد  المتقدمة  البلدان  أن  إلى  ُتشير  للمنظمة  التابعة 

81.8 كغ  بلوغه  قبل   1999 فى  كغ   77.6 إلى  انخفض  أن  لبث  ما  ولكنه   ،1989 فى  كغ   81.4 إلى   1969 فى 

النامية  البلدان  لدى  السنوي  اللحم  استهالك  من  الفرد  نصيب  يكون  يكاد  أخرى،  ناحية  ومن   .2009 فى 

السنوي  الفرد  نصيب  ازداد  وقد   .2009 فى  كغ   30.7 إلى   1969 فى  كغ   11.0 من  مرات  ثالث  تضاعف  قد 

.)33 )الشكل   2009 فى  كغ   40.9 و   1989 فى  كغ   32.6 إلى   1969 فى  كغ   26.3 من  اللحم  من  العالمي 

زيادة  وتيرة  من  بأسرع  النامية  البلدان  لدى  األغذية  إمدادات  ازدادت  الزمن،  من  األخيرين  العقدين  وخالل 

الطاقة  إمدادات  أن  كما  شخص.  لكل  المتاحة  األغذية  من  الفرد  حصة  ارتفاع  إلى  أدى  الذي  األمر  السكان، 

فى  االرتفاع  من  مزيد  عن  أسفر  مما  الغذائية،  الطاقة  احتياجات  متوسط  من  بأسرع  األخرى  هى  ازدادت  الغذائية 

األغذية  من  الفرد  حصة  فى  التحسن  من  الرغم  وعلى  النامية.  األقاليم  معظم  لدى  الطاقة  من  الكفاية  مستويات 

ذلك  فى  )بما  التغذية  نقص  يزال  ال  التغذوية،  المعايير  فى  المدى  الطويلة  اإليجابية  واالتجاهات  المتوافرة، 

ومستمرة.  مشكلة ضخمة  يمثل  حيواني(،  أصل  من  بالبروتين  الغنية  األغذية  استهالك  من  الكافية  غير  المستويات 

بنقص  مصاباً  أشخاص  سبعة  كل  بين  من  شخصاً  هناك  أن  حيث  العالم،  نطاق  على  رئيسية  مشكلة  التغذية  فسوء 

لدى  خاصة  بصفة  الحال  هو  وهذا  التغذية.  نقص  إلى  َمرِجُعُه  األطفال  وفيات  ثلث  من  أكثر  أن  كما  التغذية، 

الريفية.  المناطق  فى  يعيشون  التغذية  الناقصى  األشخاص  من  األكبر  الجزء  كون  مع  النامية،  البلدان  من  الكثير 
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الشكل ٢٩

مساهمة األسك يف اإلمدادات من الربوتينات الحيوانية (متوسط الفرتة ٢٠٠٨–٢٠١٠)

الشكل ٣٠

األسك كغذاء: نصيب الفرد من اإلمدادات (متوسط الفرتة ٢٠٠٨–٢٠١٠)

الربوتينات السمكية
(نصيب الفرد يومياً)

مساهمة األس�ك يف اإلمدادات
من الربوتينات الحيوانية

متوسط نصيب الفرد من
اإلمدادات السمكية

�كافئ الوزن الحي))

مالحظة: تش¨ هذه الخريطة إىل حدود جمهورية السودان خالل املدة املحددة. و� يتم تحديد الحدود النهائية حتى اآلن
ب» جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان

مالحظة: تش¨ هذه الخريطة إىل حدود جمهورية السودان خالل املدة املحددة. و� يتم تحديد الحدود النهائية حتى اآلن
ب» جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان
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سكان  ُثمْن  نحو  أو  شخص،  مليون   842 أن  ر  ُقدِّ  2013–2011 الفترة  خالل  بأنه  مؤخراً،16  صدر  تقرير  وُيفيد 

الرقم  وهذا  نشطة.  حياة  يعيشوا  لكي  الكافي  الغذاء  بانتظام  يستهلكون  وال  المزمن،  الجوع  من  يعانون  العالم، 

من  اإلجمالي  العدد  انخفض  وقد   .2012–2010 إلى  مرجعية  كإشارة  ُذِكروا  شخص  مليون   868 رقم  من  أقل  هو 

لألشخاص  التقديري  العدد  أن  من  الرغم  وعلى   .1992–1990 منذ  المائة  في   17 بنسبة  التغذية  ناقصي  األشخاص 

فى  الفقر  لتخفيض  الدولية  الغايات  لتلبية  كاٍف  غير  يبدو  التقدم  معدل  فإن  انخفاضه،  واصل  قد  التغذية  ناقصي 

النصف  إلى  الجياع  خفض  فى  المتمثلة   1996 لألغذية  العالمية  القمة  أعلنتها  التي  الغاية  وهى   – النامية  األقاليم 

إجمالي  نصف  إلى  العالم  فى  الجياع  نسبة  تخفيض  فى  والمتمثلة   2001 لأللفية  اإلنمائية  والغاية   ،2015 بحلول 

خالل  العالمي،  المستوى  على  انخفض  قد  التغذية  ناقصي  عدد  أن  من  الرغم  وعلى   .2015 بحلول  العالم  سكان 

فى  تغييرات  إلى  األقاليم  عبر  المختلفة  التقدم  معدالت  أدت  فقد   ،2013–2011 و   1992–1990 بين  ما  الفترة 

جنوب  فى  يوجدون  يزالوا  ال  العالم  فى  التغذية  ناقصي  فمعظم  العالم.  فى  التغذية  الناقصي  األشخاص  توزيع 

فى  الناس  من  الكثير  يعاني  الوقت،  نفس  وفى  آسيا.  وشرقي  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  مباشرة  تليها  آسيا، 

المشكلة  وهذه  بالتغذية.  الصلة  ذات  واألمراض  البدانة  من  النامية،  البلدان  ذلك  فى  بما  العالم،  حول  البلدان 

المناسبة  غير  التغذية  بسبب  وكذلك  المجهزة،  والمنتجات  القيمة  العالية  للدهون  المفرط  االستهالك  عن  تنشأ 

السكان.  يختارها  التي  العيش  وأساليب 

يتوقع  نسمة  مليار   7.3 بـ  يقدر  الذي  الحالي  العالمي  التعداد  أن  المتحدة،17  األمم  عن  صادر  تقريٌر  ويفيد 

الزيادة  هذه  معظم  حدوث  مع   ،2050 فى  نسمة  مليار   9.6 و   2025 فى  نسمة  مليار   8.1 إلى  يصل  أن  له 

يمثل  السكان  من  المتزايد  العدد  لهذا  الكافي  والتغذية  الغذائي  األمن  كفالة  إن  النامية.  األقاليم  فى  السكانية 

واجتماعية  مادية،  سبل  األوقات،  جميع  فى  الناس،  لجميع  "يتوافر  عندما  يوجد  الغذائي  فاألمن  مخيفاً.  تحدياً 

الغذائية  وبأفضلياتهم  التغذوية  باحتياجاتهم  يفي  الذي  والُمغذي  واآلمن  الكافي  الغذاء  إلى  للوصول  واقتصادية 

فى  تستمر  أن  ويمكن  دوراً،  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  وتلعب  وصحية".18  نشطة  حياة  أجل  من 

المتنوعة  الطعام  وجبات  إلى  ومغذية  قيمة  مساهمة  بذلك  مقدماً  العالمي،  الغذائي  األمن  فى  بارٍز  دوٍر  لعب 

الُمشبعة،  الدهون  بانخفاض  عادة  يتميز  السمك  فإن  منتقاة،  ألنواع  قليلة  استثناءات  عمل  ومع  والصحية. 

قد  لألسماك  الظاهري  االستهالك  من  الفرد  نصيب  متوسط  أن  من  الرغم  وعلى  والكوليسترول.  والكربوهيدرات 

كبير،  إيجابي  تغذوي  تأثير  عليها  يترتب  أن  يمكن  السمك  من  الصغيرة  الكميات  حتى  فإنه  منخفضاً،  يكون 

الدقيقة  والمغذيات  األخرى،  األساسية  الدهنية  األحماض  من  واسعة  ولطائفة  للبروتين،  ُمركٌز  مصدٌر  أنه  حيث 

.)115–110 ص  فى  التغذية  تحسين  فى  المائية  األحياء  تربية  دور  )انظر 
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الصيد الطبيعيتربية األحياء املائية

الشكل ٣١

املساهمة النسبية لرتبية األحياء املائية ومصايد الصيد الطبيعي ىف استهالك أس�ك املائدة

النسبة املئوية لإلمدادات الغذائية من األسك (كغ/فرد)
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اإلفراط  مثل  التغذية  قضايا  أن  كما  الزمن،  من  األخيرة  العقود  خالل  كثيراً  االستهالكية  العادات  تغيرت  لقد 

تزداد  واألمان  المال،  مقابل  والقيمة  والنوعية،  األخالقية،  والقواعد  والصحة،  األغذية،  تحضير  وسهوله  األكل،  فى 

خاصة  بصفة  بروز  ولألسماك  االستهالك،  قرارات  على  متزايدة  بصورة  فيؤثران  والرفاه  الصحة  أما  اآلن.  أهمية 

كغذاء.  األسماك  تناول  من  الصحية  المنافع  إلى  ُيشير  الدالئل  من  متزايداً  عدداً  أن  حيث  الصدد،  هذا  فى 

والعولمة،  الجديدة،  الحياة  وأساليب  الدخول،  لتزايد  نتيجة  هيكلية  تغيرات  عامة  بصفة  األغذية  قطاع  ويواجه 

دخول  مع  مرونة،  أكثر  العالمية  األغذية  أسواق  غدت  ولقد  جديدة.  أسواق  وظهور  القيود،  من  التجارة  وتحرير 

بالنسبة  التحضير  فى  األيسر  المضافة  القيمة  ذات  المنتجات  ذلك  فى  بما  األسواق،  إلى  جديدة  منتجات 

متزايدة  بصورة  تساعد  ماركت  السوبر  وحوانيت  الوطنية  عبر  والشركات  بالقطاعي،  البيع  فسلسالت  للمستهلكين. 

وتؤدى  أوسع،  اختيار  فرصة  للمستهلكين  توفر  حيث  النامية،  البلدان  فى  وبخاصة  االستهالك،  أنماط  تحريك  على 

وبخاصة  النامية،  البلدان  من  العديد  شهد  وقد  أماناً.  أكثر  أغذية  تقدم  وغالباً  الوفرة،  في  أقل  موسمية  تقلبات  إلى 

نحو  متزايدة  بصورة  تتوجه  التي  ماركت،  السوبر  حوانيت  عدد  فى  سريعاً  توسعاً  الالتينية،  وأمريكا  أسيا  فى 

ارتفاعاً.  األكثر  الدخل  مجموعات  وكذلك  والمتوسطة  األدنى  الدخول  ذوى  من  المستهلكين 

ولها  األغذية،  استهالك  أنماط  فى  تؤثر  كبري  دافعة  قوة  هي  السريعة  الحضرنة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

دخلهم  من  أكبر  جزء  تخصيص  إلى  المدن  سكان  ويميل  السمكية.  المنتجات  على  الطلب  على  تأثير  أيضاً 

يأكلون  فهم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  لذلك.  األقل  دخولهم  من  الريف  سكان  يخصصه  مما  أكبر  األغذية  لشراء 

يضاف  التحضير.  والسريعة  السريعة  األغذية  من  أكبر  كميات  ويشترون  تواتراً،  أكثر  بصورة  المنزل  خارج  عامة 

التبريد،  سلسالت  ذلك  فى  بما  األساسية،  التحتية  البنية  على  التحسينات  إدخال  تحفز  الحضرنة  أن  ذلك،  إلى 

المائة  52.1 في   ،2011 فى  كان  فقد  المتحدة،19  لألمم  وطبقاً  للفساد.  القابلة  السلع  فى  بالتجارة  تسمح  التي 

مستويات  فى  التباين  أوجه  ومازالت  حضرية.  مناطق  فى  يعيشون  العالم  سكان  من  نسمة(  مليار   3.6(

إلى  تصل  حضرية  لحصة  تقدماً  األكثر  البلدان  امتالك  مع  العالم،  وأقاليم  بلدان  بين  مستمرة  الحضرنة 

بنحو  )حضرية  تقدماً  األقل  البلدان  وبخاصة  معظمها،  فى  ريفية  تظل  األخرى  البلدان  بينما  78 في المائة، 

تحدث  األخيرة،  المناطق  هذه  ففى  ذلك،  ومع  المائة(.  في   45( وآسيا  المائة(  في   40( وأفريقيا  المائة(  29 في 

مليون   657 و  إضافية  نسمة  مليون   294 يصير  أن  المتوقع  من  أن  إْذ  المدن.  صوب  لألشخاص  واسعة  حركة 
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فى  المتوقعة  الزيادة  هذه  من  األكبر  الجزء  حدوث  مع  التوالي،  على   ،2020 و   2015 بحلول  متحضرنين  نسمة 

فى  المائة  في   58 الحضريين  السكان  أنصبة  تكون  سوف   ،2050 وبحلول  وأفريقيا.  آسيا  فى  الحضرية  المناطق 

األخرى.  القارات  معظم  فى  جاٍر  هو  عما  بكثير  يقل  ذلك  ظل  وإن  حتى  آسيا،  فى  المائة  في   64 و  أفريقيا 

أفريقيا.  باستثناء  وذلك  رئيسية  منطقة  كل  فى  عددهم  ينخفض  أن  الريف  لسكان  المتوقع  ومن 

الحوكمة والسياسات
تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

وما  المستدامة.  األسماك  مصايد  تحقيق  إلى  المفتاح  اعتمادها،20  من  عقدين  بعد  أي  اليوم،  المدونة  هذه  تزال  ال 

القانونية  واألُطر  السياسات  صياغة  تشمل  التي  والدولية،  الوطنية  للجهود  مرجعياً  إطاراً  تمثل  المدونة  هذه  فتئت 

وقد  بالبيئة.  يضر  ال  بما  الحية،  المائية  الموارد  وإنتاج  المستدام،  االستغالل  لضمان  والصكوك  األخرى  والمؤسسية 

كما  المدونة  هذه  تنفيذ  رصد  بأهمية  بانتظام  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  األسماك  مصايد  لجنة  اعترفت 

وتربية  السمكية  الموارد  حالة  في  المسألة  هذه  حول  محدد  قسم  إدراج  اقترحت  قد  األخيرة،  دورتها  أثناء  أنها، 

الجيدة  الممارسات  بتنفيذ  مباشر  غير  اتصاالً  المطبوع  هذا  من  كبير  جانب  ويتصل  العالم.  في  المائية  األحياء 
المدونة. في  منتظماً  جانباً  ُيصبح  قد  مما  األول  هو  الخاص  الجزء  هذا  فإن  ذلك،  ومع  المدونة.  مع  تتماشى  التي 

قطاعات  لتنمية  أساسي  استرشادي  دليل  أنها  على  المدونة  إلى  تنظر  العالم  أنحاء  جميع  في  البلدان  إن 

لالستخدام  واجباً  اهتماماً  ُتولِي  التي  المدونة  وهى   – بها  والنهوض  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 

جماعات  داخل  الفقر  حدة  من  وللتخفيف  الغذائي،  ولألمن  الموائل،  ولحفظ  األسماك،  مصايد  لموارد  المستدام 

اإليكولوجي  النظام  ونهج  األسماك  مصايد  تجاه  اإليكولوجي،  النظام  نهج  أن  من  الرغم  وعلى  األسماك.  صيادي 

المدونة  فإن  مرة،  ألول  المدونة  ُوضِعت  عندما  الحالية  بهيئتهما  موجودين  يكونا  لم  المائية  األحياء  تربية  تجاه 

واالجتماعية  واالقتصادية،  التغذوية،  باألهمية  وكذلك  البيولوجي  التنوع  وحفظ  اإليكولوجي  بالنظام  تعتد 

نهج  تطور  وقد  الشأن.  أصحاب  جميع  وبمصالح  المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  لمصايد  والثقافية  والبيئية 

أداتين  ليصبحا  المائية  األحياء  تربية  تجاه  اإليكولوجي  النظام  ونهج  األسماك  مصايد  تجاه  اإليكولوجي  النظام 

المدونة.  تنفيذ  أدوات  من  رئيسيتين 
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والصناعة  األسماك،  صيادي  لمساعدة  مفصاًل  تقنياً  توجيهياً  خطاً   28 والزراعة  األغذية  منظمة  أصدرت  وقد 

خطط  بأربعة  فالمدونة،  المدونة.  جوانب  مختلف  لتنفيذ  الضرورية  العملية  الخطوات  التخاذ  والحكومات 

األغذية  منظمة  داخله  ُتنفذ  الذي  العريض  اإلطار  تقدم  المدونة،  إطار  داخل  ُأقيمتا  واستراتيجيتين  دولية  عمل 

المائية.  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  في  عملها  برنامج  والزراعة 

توفير  إلى  تُترجم  الشأن  أصحاب  جميع  جانب  من  الصلة  ذات  والصكوك  للمدونة  الفعال  التنفيذ  إن 

لتحقيق  فرص  توفير  وكذلك  والمستقبلة،  الحاضرة  لألجيال  األسماك  مصايد  ونواتج  األسماك  من  كافية  إمدادات 

أنشطة  عبر  تنفيذها  بينها  من  مختلفة،  بطرق  التنفيذ  هذا  والزراعة  األغذية  منظمة  وتدعم  المستدام.  الدخل 

تنفيذ  لتعميق  ووطنية  إقليمية  عملي  تدريب  حلقات  عقد  على  أنشطتها  وتشتمل  والميدانية.  العادية  البرامج 

وتقديم  التوجيهية  الخطوط  بعض  وترجمة  تقنية،  توجيهية  خطوط  لتطوير  الجاري  العمل  وكذلك  المدونة، 

الوطنية.  العمل  خطط  تطوير  أجل  من  المساعدة 

والمنظمات  الدول  مع  بالتعاون  وُتشجعها  المدونة،  وتنفيذ  تطبيق  برصد  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقوم 

وهى  الصلة.  ذات  والصكوك  المدونة  مكونات  جميع  تنفيذ  في  العالمي  التقدم  المنظمة  وترصد  الدولية. 

والزراعة،  األغذية  منظمة  في  األعضاء  الدول  إلى  ُترسل  التي  الذاتي  التقييم  استبيانات  طريق  عن  ذلك  تفعل 

لجنة  دورات  من  دورة  كل  انعقاد  قبل  الحكومية  غير  الدولية  والمنظمات  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  وهيئات 

إلى  فُتقدم  المتوافرة  للمعلومات  الصارم  التحليل  نتائج  أما  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  التابعة  األسماك  مصايد 

تحّسن  الويب،22  أساس  على  يقوم  إبالغ  نظام  استحداث  وعقب  للمنظمة.21  التابعة  األسماك  مصايد  لجنة 

أكثر  تحليالت  إجراء  على  ساعد  الذي  األمر   –  2013 في  جذرياً  تحُسناً  االستبيان  ذلك  على  الردود  معدل 

بشأن  أخرى  محددة  تكميلية  استبيانات  باستكمال  دورية  بطريقة  أيضاً  األعضاء  ويقوم  دقة.  وأكثر  اكتماالً 

 2 اإلطار  )انظر   )9 )المادة  المائية  األحياء  تربية  وتطوير   )11 )المادة  التجارة  وبشأن  الصيد،  بعد  ما  ممارسات 

بهذه  ُجمعت  التي  المعلومات  أما  المائية(.  األحياء  تربية  بشأن  للمدونة  الجديد  االستبيان  مع  التعامل  بشأن 

بشأن  للمنظمة  التابعة  األسماك  مصايد  للجنة  الفرعية  اللجنة  دورات  أثناء  وتقديمها  تجهيزها  فيجري  الطريقة، 

التوالي.  على  األسماك،  وتجارة  المائية  األحياء  تربية 

لديها  البلدان  ُمعظم  أن  إلى  والزراعة  األغذية  منظمة  عليها  حصلت  التي  األخيرة  المعلومات  وُتشير 

على  أو  كلياً،  تتمشى  الحاالت،  معظم  في  وهى،  بالفعل.  موجودة  األسماك  مصايد  بشأن  وتشريعات  سياسات 

السياسات  هذه  بين  للتوفيق  ُخطٌط  األخرى  البلدان  لدى  توجد  بينما  المدونة،  مع  ثابتة  بصورة  جزئياً،  األقل 

ينبغي  الذي  للمدونة  العليا  األولوية  ذو  الهدف  يتمثل  العالمي،  المستوى  فعلى  المدونة.  وبين  والتشريعات 

والتقنية،  البيولوجية،  للجوانب  الواجب  االعتبار  إيالء  مع  المسؤولة  األسماك  لمصايد  مبادئ  تأسيس  في  تنفيذه 

الدورة  انعقاد  قبل  ُأجري  الذي  االستقصاء  ففي  الصلة.  ذات  والتجارية  والبيئية،  واالجتماعية،  واالقتصادية، 

أنها  أساس  على  الدول  حددتها  التي  الرئيسية  العوائق  تمثلت  للمنظمة،  التابعة  األسماك  مصايد  للجنة  الثالثين 

ونقص  المدونة؛  بشأن  والمعلومات  الوعي  ونقص  والبشرية؛  المالية  الموارد  نقص  في:  المدونة  تنفيذ  تعوق 

للتغلب  مباشرة  طرق  عن  البحث  جانب  وإلى  والمعلومات.  اإلحصاءات  إلى  الوصول  وصعوبة  العلمية،  البحوث 

أنها  على  تحديدها  تم  قد  والدولي  اإلقليمي  والتعاون  المؤسسية  الهياكل  تحسين  فإن  العواقب،  هذه  على 

التنفيذ.  لتحسين  الرئيسية  العناصر 

فقد  المدونة.  جوانب  مختلف  بشأن  المنظمة  أعضاء  أحرزه  عاماً  تقدماً  والزراعة  األغذية  منظمة  سجلت 

ُنظماً  وطوروا  المدونة،  مع  األسماك  بمصايد  الخاصة  تشريعاتهم  لتوفيق  األعضاء  هؤالء  من  العديد  ذهب 

خاصة  بصفة  تقدم  تحقق  وقد  السفن.  رصد  ُنظم  استخدام  ذلك  في  بما  األسماك،  مصايد  عمليات  على  للرقابة 

جنب  إلى  جنباً  األسماك،  مصايد  ومنتجات  لألسماك  بالنسبة  وجودتها  األغذية  سالمة  ضمان  ُنظم  تطوير  في 

متزايداً  اهتماماً  الدول  أولت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الصيد.  بعد  ما  خسائر  حدة  لتخفيف  تدابير  تأسيس  مع 

طاقة  من  والتقليل  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  لمكافحة  وطنية  عمل  ُخطط  وتنفيذ  لوضع 

أسماك  بشأن  الدولية  العمل  بخطط  تتعلق  التي  التقييمات  إجراء  في  بها  بأس  ال  أخرى  جهود  وُبذلت  الصيد. 

إلى  الرامية  االستراتيجيات  عليها  تشتمل  التي  التوجيهية  الخطوط  اعتماد  وبشأن  البحرية،  والطيور  القرش 

بتنفيذ  أكبر  التزاماً  األعضاء  وُيبدى  المائية.  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسماك  مصايد  واتجاهات  حالة  تحسين 

مصايد  على  المناخي  التغير  تأثير  نحو  البحوث  بتوجيه  ويقومون  األسماك،  صيد  تجاه  اإليكولوجي  النظام  نهج 

المقاومة.  ولزيادة  آثاره  من  للتخفيف  برامج  وتطوير  األسماك، 
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اإلطار 2

استبيان المدونة بشأن تربية األحياء المائية: المزيد من الحكومات تشارك في التقييم الذاتي

في 2009، ومن أجل تناول تربية األحياء المائية بشكل أفضل ولتحسين معدل اإلبالغ وتنفيذ 

المدونة، طلبت لجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة إلى المنظمة تطوير 

استبيان يقيِّم تحديداً حالة امتثال الدول ألحكام المدونة الخاصة بتربية األحياء المائية. وبعد 

إجراء عملية تشاركية طويلة اشتملت على حلقات تدريب عملية للخبراء، ومشاورات مع 

األعضاء، واختبارات وتدريب في بلدان طليعية، استُخدم استبيان جديد عالمياً وُعرضت الردود 

ألول مرة على اللجنة الفرعية المعنية بتربية األحياء المائية التابعة للجنة مصايد األسماك في 
أكتوبر /تشرين األول 2013. 1

ويشتمل االستبيان الجديد على أربعة مكونات. الثالثة األَُوْل منها هى: )1( الصكوك 

األساسية لإلدارة أو المقاييس لتحقيق أحكام المدونة بما في ذلك وجود سياسات لتربية األحياء 

المائية، وخطة لتطوير تربية األحياء المائية، وقواعد تنظيمية لدعم هذه السياسات؛ )2( آليات 

داعمة لتيسير اإلجراءات المدرجة في )1(؛ )3( آليات تعزيز لتحسين تنفيذ التدابير الُمدرجة 

في )1( و )2(. وباإلضافة إلى ذلك، يوجد قسم لتقدير قدرات الدول على تطوير المعرفة، 

والمعلومات، والتكنولوجيا، والمشورة لدعم التدابير التي ورد وصفها من قبل. وأُدرجت أسئلة 

بشأن القدرة على التصدي للكوارث وتغير المناخ.

التداب� العاملية األساسية لإلدارة

اآلليات العاملية الداعمة

الشكل ألف: التوزيع العاملي للردود بحسب الفئة
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وقدمت سبعة وستون بلداً استبيانات مستكملة في 2012، وهذه نتيجة جيدة إذا 

قورنت بالردود السابقة على أسئلة تربية األحياء المائية، في تقارير اإلبالغ التابعة للمدونة، 

وتمثل الردود الحالية 36 بالمائة من علميات اإلبالغ التي يقوم بها األعضاء بشأن إنتاج تربية 

األحياء المائية، وتشمل أولئك الذين يسهمون بنحو 88 بالمائة من اإلنتاج العالمي لتربية 

األحياء المائية.

وتقدم الردود منظوراً عالمياً قيماً لتنفيذ المدونة في مجال تربية األحياء المائية. 

وقد حاول الكثير من البلدان القيام بعملية تقييم ذاتية حرجة، وقَدمت تعليقات إضافية 

ومعلومات عن مفهومهم للدرجات الُمحرزة. ومع ذلك، قدمت بلدان أخرى درجات مرتفعة 

للغاية عن كل سؤال، مشيرة إلى وجود حيز ضيق أو عدم وجود حيز للمزيد من التحسين 

في التنمية المستدامة لتربية األحياء المائية وهذا قد يبدو غير واقعي. 

يبين الشكل ألف بصورة إجمالية، التدابير األساسية لإلدارة التي أحرزت درجات أعلى مما 

أحرزته اآلليات الداعمة والتدابير التعزيزية. ويتسم هذا بقدر من التضارب حيث أن الدرجات 

األدنى في الشق اآلخر قد تُشير إلى وجود مصاعب على المستوى األساسي، مما يوحي أن 

٠١٢٣٤٥

٠١٢٣٤٥

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٠

٥

١٠

١٥

٢٠

٢٥

٣٠

٣٥

٤٠

االتداب� العاملية التعزيزية

قدرة البلدان عىل اإلعاشة

٠ = املقياس غ� موجود 

٣ = املقياس موجود ولكنه ليس ُمطبقاً عىل نطاق واسع/بالكامل 

٥ = املقياس موجود، ُمطبق بالكامل ويتم إنفاذه عىل املستوي امليدا� 

النسبة املئوية

النسبة املئوية

)تابع(
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استبيان المدونة بشأن تربية األحياء المائية: المزيد من الحكومات تشارك في التقييم الذات

٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠
Carrying cap

Escapes

Zoning

Stocking

Feed

Efluent
Water abs
Seed

Health
Biodiv

Rights
EIA

Movem

Drugs
Regis

Codex

Alien

مالحظات: ٠ = املقياس أو اآللية غ� موجود؛ ٣ = اآللية موجودة ولكنها غ� مطبقة بالشكل الالئق؛ ٥ = اآللية مطبقة بالكامل عىل املستوى األريض.

Alien  (استخدام األنواع الغريبة)؛ Codex (سالمة األغذية، الدستور الغذا�)؛  Regis (تسجيل مزارع تربية األحياء املائية واملفاقس)؛

Drugs (استخدام العقاق�، املواد الكيميائية واملواد األخرى)؛ Movem (حركة الحيوانات املائية الحية)؛ EIA (تقييم التأث�ات البيئية والرصد)؛ 

Rights (حقوق الدخول إىل األرايض واملسطحات املائية)؛ Biodiv (التأث�ات عىل التنوع البيولوجي)؛ Health (إدارة صحة األسÄك)؛  

Seed (استخدام الزريعات الوحشية املصيدة)؛ Water abs (استخدام املياه الجوفية)؛ EÒuent (معاي� الترصيفات السائلة)؛  Feed (املكونات، 

ونوعية العلف)؛ Stocking  (تقييم التأث�ات السابقة عىل التخزين)؛ Zoning  (تقسيم املنطقة إىل مناطق بغرض تربية األحياء املائية)؛ 

Escapes (ترسب أسÄك االستزراع)؛ Carrying cap (الحدود املوضوعة عىل الكثافة لسعة حمل املرعى).

الشكل باء: املتوسط العاملي للنتائج املتعلقة بوجود القواعد

                     التنظيمية املحددة لرتبية األحياء املائية واالمتثال لها

تدابير اإلدارة األساسية يمكن لها في بعض الحاالت أن تُسجل عالمات مبالغ فيها أو بأن النوايا الطيبة لم 

تُترجم دائماً في صورة تنفيذ فعال.

فيما يتعلق بالقواعد التنظيمية المحددة لتربية األحياء المائية، فإن الشكل باء يبين أن القواعد 

التنظيمية المتعلقة بالقدرة على اإلعاشة، واألسماك المتسربة، وتقسيم مساحات األحياء المائية إلى 

مناطق، والتخزين في المسطحات المائية قد حققت في المتوسط أدنى الدرجات، مما يكشف عن 

الحاجة إلى إيالء المزيد من االهتمام لهذه القضايا على المستويين العالمي والوطني. ويقدم الشكل 

جيم متوسط الدرجات آلليات دعم محددة، بينما تأثير اإلصالح يقف عند الدرجات المتحققة األدنى.

بينما تقدم الدرجات العالمية صورة عامة، فإن تحليالً إقليمياً يقدم فهماً أفضل الحتياجات القطاع، 

وبخاصة عند مقارنة البلدان التي تكون فيها تربية األحياء المائية في بداياتها األولى وبين البلدان 

التي يكون فيها هذا القطاع متقدماً تقدماً ال بأس به. ويسوق الشكل دال مثاالً على وجود نظام لجمع 

ورصد البيانات لهذا القطاع من جانب الحكومة. 

من المتوقع للحكومات أن تستخدم بصورة متزايدة االستبيان الحالي كوسيلة للتقييم الذاتي. 

فهو يساعدها على تتبع التغييرات/التحسينات في الدرجات المتحققة لكل دورة من دورات اإلبالغ 

)كل سنتين( واستخدام نهج مقارنة األداء، مثالً بين الدرجات اإلقليمية والعالمية المتحققة. وينبغي 

لالستبيان أن يُستكَمْل بعد تقييم كامل وشامل للوضع الوطني، وللردود الواردة عقب مناقشة متعددة 

التخصصات بين الكيانات الوطنية المختلفة والمؤسسات المشاركة في تنمية هذا القطاع. ويقدم 

هذا الصك أيضاً الفرصة لقطاع تربية األحياء المائية ألن يُجري تقييماً دورياً لالستدامة على المستوى 
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٠١٢٣٤٥
Restoration

Int wsh

Int coast

 Research

Extension

Infrastruc

Int com

BMPs

 Pol pay

 Eco funct

Monitor

 Farmers part

Consult

الشكل جيم: املتوسط العاملي للدرجات الخاصة باآلليات الداعمة

مالحظات: ٠ = املقياس أو اآللية غ� موجود؛ ٣ = اآللية موجودة ولكنها غ� مطبقة بالشكل الالئق؛ ٥ = اآللية مطبقة بالكامل عىل املستوي األريض.

Consult (التشاور مع أصحاب الشأن يف صياغة سياسات/خطط تربية األحياء املائية)؛ Farmers part (مشاركة رابطات املزارع� يف تخطيط/إدارة 

القطاع)؛ Monitor (الرصد الحكومي وجمع البيانات لُنظم إنتاج تربية األحياء املائية، وغ�ها)؛ Eco funct (مراعاة وظائف النظام اإليكولوجي يف 

 Int com ؛(رسة، وغ� ذلكÉرسات اإلدارة األفضل ومدونات املÉم) BMPs (تطبيق مبدأ "امللّوث يدفع")؛ Pol pay تخطيط تربية األحياء املائية)؛

(إدراج تربية األحياء املائية يف تنمية/تخطيط املجتمع املحيل)؛ Infrastruct (االستثÉر يف البنية األساسية وىف املرافق)؛ Extension (االستثÉر يف 

اإلرشاد االستزراعي/التدريب)؛ Research (االستثÉر يف بحوث تربية األحياء املائية)؛ Int coast  (إدراج تربية األحياء املائية يف التخطيط/اإلدارة 

الساحلية)؛ Int wsh (إدراج تربية األحياء املائية يف تخطيط/إدارة مستجمعات املياه)؛ Restoration (حوافز للمستزرع� إلصالح أو الستعادة صحة 

املوارد التي تدهورت بسبب أنشطتهم الخاصة برتبية األحياء املائية).

الشكل دال: وجود وتنفيذ نظام رصد حكومي لقطاع 

  تربية األحياء املائية، بحسب اإلقليم 

النسبة املئوية
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١٠
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٣٠
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٥٠

٦٠

٧٠

٨٠
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٤
٥
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١
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أمريكا الالتينية
 والبحر الكاريبي

جنوب غرب
 املحيط الهادئ

أمريكا
الش�لية

الرشق األد¡ أوروبا آسيا أفريقيا

مالحظات: ٠ = املقياس أو اآللية غ� موجود؛ ٣ = اآللية موجودة ولكنها غ� مطبقة بالشكل الالئق؛

٥ = اآللية مطبقة بالكامل عىل املستوي األريض.
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العالمي والمستوى اإلقليمي، بينما يمكن للبلدان أيضاً أن تختار اإلعالن عن نتائجها. ومع ذلك، فإن 

فهم األداة، ومزايا تقديم إجابات دقيقة ما يزال يمثل تحديات رئيسية، وسوف تواصل منظمة األغذية 

والزراعة بذل الجهود إلشراك المزيد من البلدان ولتحسين نوعية الردود. 

 FAO. 2013. Progress reporting on the implementation for the Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF).  1

 Provisions relevant to aquaculture and culture–based fisheries with the new reporting system. Committee on Fisheries,

 Sub–Committee on Aquaculture, seventh session, St. Petersburg, Russian Federation, 7–11 October 2013 ]online[.

.]Cited 21 February 2014[. www.fao.org/cofi/30793–087f8ee9b3253b58dc6e6b44e35910b3f.pdf 

 FAO. 2013. Regional statistical analysis of responses by FAO Members to the 2013 questionnaire on the Code of

Conduct for Responsible Fisheries implementation in aquaculture ]online[. ]Cited 21 February 2014[ www.fao.org/

cofi/38662–039567da74d6fb7a74bbe7672b44cc25a.pdf

من  أو  تحقيق  من  االقتراب  يتم  الحاالت،  معظم  ففي  تنقطع.  ال  كبرى  شواغل  هناك  تزال  ال  ذلك،  ومع 

مصايد  داخل  ُمطرِد  اتجاه  وجود  يعني  مما  محددة،  سمكية  لمخزونات  المستهدفة  المرجعية  النقاط  تجاوز 

أن  ذلك،  إلى  يضاف  المصايد.  لهذه  المفرط  االستغالل  أو  الكامل  االستغالل  من  لالقتراب  إما  الُمدارة  األسماك 

في  غالباً  المرتجع  والمصيد  العرضي  المصيد  ويحدث  اإلدارة،  تدابير  تقويض  إلى  غالباً  تؤدى  البيانات  ثغرات 

غير  تكون  حدتها  من  التخفيف  تدابير  أن  كما  دائماً،  رصدها  يتم  ال  أشياء  وهذه   – الكبرى  األسماك  مصايد 

والتمكينية  الكاملة  للسياسات  ومؤسسية  قانونية  ُأطر  إلى  يفتقر  الدول  من  الكثير  يزال  وما  غالباً.  موجودة 

المائية.  األحياء  تنمية  وتطوير  المتكاملة  الساحلية  المناطق  إدارة  أجل  من  وذلك 

مصايد  ممارسات  تشجيع  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  مساهمة  االنتباه  تستلفت  التي  األمور  ومن 

جانب  إلى  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  هيئات  من  العديد  قام  فقد  المدونة.  مع  يتمشى  بما  المسؤولة  األسماك 

جانب  إلى  األسماك،  مصايد  استدامة  لضمان  إدارتها  وإجراءات  المخزونات  تجديد  خطط  بتنفيذ  أخرى،  جهات 

المدمرة.  الصيد  وممارسات  ُطرق  وتحريم  الصيد،  معدات  وانتقائية  للخطر،  الُمعرضة  األنواع  بحماية  تتعلق  تدابير 

رصد  وكذلك  واإلشراف،  والمراقبة  الرصد  تدابير  لتنفيذ  موسعة  بأعمال  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  قامت  وقد 

هيئات  ألعضاء  ُتقدم  التي  المساعدة  أيضاً  وُسجلت  منها.  للتقليل  تدابير  ووضع  المرتجع  والمصيد  العرضي  المصيد 

بتنفيذ  الصلة  ذات  األخرى  )واألنشطة  الدولية  العمل  خطط  لتنفيذ  حدة  على  كٍل  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

ففي  المدونة.  تنفيذ  مزايا  بشأن  الوعي  تعميق  في  الحكومية  غير  الدولية  المنظمات  أسهمت  كذلك  المدونة(. 

ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  لمعالجة  البلدان  مع  تعاونها  من  المنظمات  تلك  زادت  األخيرة،  السنوات 

األسماك.  مصايد  موارد  إلى  الوصول  بحقوق  االعتراف  لزيادة  المدني  المجتمع  مع  وعملت  تنظيم، 

تقدمه  الذي  الدعم  بشأن   ،2012 عام  في  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرته  الذي  المستقل23  التقييم  ففي 

الدوام.  على  أعمالها  نوعية  وبارتفاع  باإلشادة،  جداً  جديٌر  بأنه  والزراعة  األغذية  منظمة  أداء  ُوِصف  المدونة  لتنفيذ 

وتربية  األسماك  لمصايد  المستدامة  اإلدارة  في  مركزية  أداة  لكونها  المدونة  تنفيذ  أهمية  على  التقييم  وشدد 

لكي  أنه  التقييم،  فريق  واقترح  ورسالتها.  والزراعة  األغذية  منظمة  لوالية  رئيسية  ركيزة  ولكونها  المائية،  األحياء 

المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  في  التحويلية  بالتغيرات  لإللهام  مغزى  ذا  حياً  مصدراً  المدونة  تصبح 

وزيادة  استراتيجية  تطوير  إلى  ودعا  مستخدميها.  وبين  للمدونة  النظامية  السلطة  بين  الواسعة  الفجوة  سد  ينبغي 
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والعمل  المعياري  العمل  بين  للصلة  أوثق  بشكل  والتوضيح  التواصل،  وتحسين  التنفيذ،  دعم  وإلى  األولويات،  بلورة 

البشرية.  األبعاد  إلى  االهتمام  من  المزيد  وإيالء  القدرات(،  تنمية  ذلك  في  )بما  التشغيلي 

الذي  األمر  البيولوجي  بالتنوع  سلبية  ارتباطات  له  للمدونة  االمتثال  أن  الدراسات24  إحدى  واضعو  وجد  وقد 

والتنوع  اإلدارة،  مجال  في  الضعيف  األداء  ذات  المناطق  على  ُترِكز  دولية  إنمائية  جهود  بذل  ضرورة  يدعم 

صيد  يخلقها  التي  العيش  فرص  على  الكبير  واالعتماد  بسرعة،  المتزايدة  البشرية  والتجمعات  المرتفع  البيولوجي 

على  القائمة  لإلدارة  الفعال  والتنفيذ   – النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  محاباة   – أيضاً  يشجعون  وهم  السمك. 

ويمكن  المدونة(.  في  أخرى  جوانب  جانب  إلى  مستقرة  جوانب  )وهى  اإليكولوجي  والنظام   – المحلي  المجتمع 

عوامل  بسبب  سوءاً  تزداد  التي  األسماك  مصايد  إدارة  في  المتزايدة  للتحديات  التصدي  في  تساعد  أن  الُنهج  لهذه 

بها.  المتنبأ  غير  البيئية  والتقلبات  الساحلية،  الموائل  وتدمير  والتلوث،  المناخ،  تغير  قبيل  من 

مصايد  إدارة  به  تقوم  الذي  العمل  أهمية  وتعزيز  المدونة،  تنفيذ  مزايا  أخرى25  دراسة  نتائج  وُتبرز 

تأخذ  لكي  النامية  البلدان  مساعدة  في  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك 

ُتركز  التي  التحليالت  من  سلسلة  إلى  واستناداً  المدونة.  مع  يتفق  بما  األسماك  لصيد  المسؤولة  بالممارسات 

واضعو  أوضح  اإليكولوجي،  النظام  على  األسماك  صيد  تأثيرات  كمياً  ُتحدد  إيكولوجية  مؤشرات  خمسة  على 

بغض  األسماك،  مصايد  استدامة  زيادة  في  ُيسهم   )7 المادة  )وتحديداً  للمدونة  االمتثال  أن  الدراسة  هذه 

تجاهل  تم  ما  إذا  اإليكولوجية  السلبية  التداعيات  من  أيضاً  الدراسة  هذه  وتحذر  الجغرافي.  الموقع  عن  النظر 

تم  إذا  للمدونة  يمكن  ُدنيا  امتثال  عتبة  ُتحدد  الدراسة  أن  ذلك  إلى  يضاف  المدونة.  مثل  الدولية  الصكوك 

األسماك.  لمصايد  اإليكولوجية  للُنظم  اإليكولوجية  االستدامة  زيادة  في  فعالة  تكون  أن  العتبة  هذه  تجاوز 

النمو األزرق – إطار للمستقبل
للتنمية  بالنسبة  كبرى  بأهمية  بها  المرتبط  األزرق  واالقتصاد  الساحلية  والمناطق  والبحار،  المحيطات،  تتمتع 

االقتصادي،  النمو  محركات  من  محركان  وهما  والفقر.  الجوع  ومكافحة  الغذائي،  واألمن  والوطنية،  العالمية 

غير  الساحلية  والتنمية  والتلوث  الجائر،  الصيد  ُيسهم  ذلك،  ومع  العمالة.  ولفرص  لألغذية  َمصدران  أنهما  كما 

ويؤدى  البيولوجي.  والتنوع  اإليكولوجية  والوظائف  الموائل،  فى  لها  مرد  ال  أضرار  إحداث  فى  المستدامة 

السكاني  التعداد  فيه  يتطلب  الذي  الوقت  فى  التأثيرات  سوء  زيادة  إلى  المحيطات  وتحمض  المناخي  التغير 

لنسبة  مأوًى  إلى  اآلن  تتحول  الساحلية  المناطق  أن  حيث  كغذاء،26  األسماك  من  المزيد  المتزايد  العالمي 
العالم.27 سكان  من  متزايدة  مئوية 

إليه"28  نصبو  الذي  "المستقبل   20+ ريو  لمؤتمر  النتائج  وثيقة  حددتها  التي  التحديات  على  وتأسيساً 

كنهج  األزرق"  "النمو  اتباع  بتشجيع  والزراعة  األغذية  منظمة  تقوم   29 ،2015 بعد  فيما  التنمية  أعمال  وجدول 

فى  واالقتصادية  االجتماعية  للجوانب  اعتباراً  تولي  التي  والمتكاملة  المستدامة  اإلدارة  أجل  من  متماسك 

مصايد  هي:  مكونات  أربعة  على  التركيز  للفاو،  بالنسبة  يعني،  وهذا  الرطبة.  واألراضي  المحيطات  إدارة 

االجتماعية  والحماية  والتجارة  اإليكولوجي،  النظام  وخدمات  المائية،  األحياء  وتربية  لألسماك،  الطبيعية  األسماك 

الساحلية.  المحلية  للمجتمعات 

النظام  ُنهج  واتباع  المائية  للموارد  المستدامْين  واالستخدام  اإلدارة   – األزرق  النمو  فى  االستثمار  إن 

اإليكولوجية  الُنظم  وهياكل  وظائف  واستعادة  الَكرْب،  عوامل  تقليل  فى  يساعد  أن  يمكن   – اإليكولوجي 

الساحلية  وللمناطق  الصغيرة،  الجزرية  النامية  للدول  بالنسبة  خاصة  أهمية  المبادرة  هذه  وتكتسي  المائية. 

المتزايدة  للحاجة  استجابة  وذلك  متكاماًل  نهجاً  المبادرة  فتقدم  العالم.  أنحاء  جميع  فى  الرطبة  واألراضي 

األسماك  مصايد  إدارة  أجل  من  المستويات  جميع  وعلى  الشأن،  أصحاب  جميع  بين  والتنسيق  للتعاون 

ُتقدر  ممكنة  اقتصادية  مكاسب  يجني  أن  يمكن  نهج  إنها  فعالية.  أكثر  ولحفظ  استدامة،  أكثر  بصورة 

ُيزيد  أن  األزرق  للنمو  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  وحدها.30  األسماك  لمصايد  سنوياً  بـ 50 مليار دوالر أمريكي 

التي  التعاونية،  والعمليات  المؤسسية،  والترتيبات  السياسات،  بيئة  لتعزيز  الالزمة  القدرات  بناء  جهود  من 

العامة.  والكيانات  المدني  المجتمع  ومنظمات  األسماك،  وتربية  للصيد  المحلية  المجتمعات  ن  تمكِّ

بالخطوط  والمرتبطة   1995 الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  مبادئ  فى  َتَجَذر  وقد  األزرق  النمو  إن 

إلى  واستناداً  المائية.  األحياء  وتربية  والمستدامة،  المسؤولة  المصايد  لتعزيز  عالمياً  إطاراً  ليوفر  التوجيهية، 

اإلقليمية  والمؤسسات  أعضاءها  والزراعة  األغذية  منظمة  تساعد  سوف  والوطنية،31  الدولية  األخيرة  المبادرات 

أعمال.  إلى  االلتزام  هذا  تحويل  فى  للمساعدة  األزرق  االقتصاد  أعمال  جدول  وتنفيذ  وتشجيع  تطوير  على 
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واالجتماعية  البيئية  القضايا  تناول  طريق  عن  المستدامة  التنمية  تدعم  أعمدة  ثالثة  على  األزرق  النمو  ويتأسس 

وتناول  االعتراف  إلى  ُيترجم  وهذا  المائية.  للموارد  والمسؤولة  المستدامة  اإلدارة  تواجه  التي  والتحديات  واالقتصادية 

نحو 12  يمثلون  وهم   – معيشتهم  لكسب  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  على  يعتمدون  الذين  أولئك  حقوق 

الالئق  المعيشة  وبمستوى  األسواق  إلى  وبالوصول  وبالدخل  بالحيازة  وتتعلق حقوقهم  العالم.  سكان  من  المائة  في 

قيمة  مساهمة  ويستِديم  ُيقِدم  أن  األزرق  للنمو  يمكن  المتكامل،  للنهج  الدينامي  الدعم  طريق  فعن  العمل.  وبظروف 

المستقبل. ألجيال  الالئقة  والعمالة  التغذية  وفى  الغذائي  األمن  فى  والسواحل  والبحار  المحيطات،  جانب  من 

مصايد األسماك صغيرة النطاق
الغذائي  األمن  وتحقيق  الفقر  حدة  من  التخفيف  في  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  مساهمات  فتئت  ما 

والعمليات  المنتديات  من  عدٌد  األخيرة  اآلونة  في  تناول  وقد  الدولي.  المستوى  على  متزايداً  اهتماماً  تلقى 

المستوى  على  األعضاء،  الدول  تواصل  بحيث  النطاق،  صغيرة  األسماك  لمصايد  السيئة  الحالة  السياساتية 

القطاع. هذا  على  التركيز  زيادة  إلى  الدعوة  المعياري، 

الوثيقة  بينها،  من  طرق،  بعدة  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  بأهمية  اعترافها  على  البلدان  دللت  وقد 

المستقبل  بعنوان   .2012 لعام   )20+ )ريو  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  صدرت  التي  الختامية 

للتنمية  كمحفزات  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  دور  على  بقوة  ُتشدد  الوثيقة  فهذه  إليه.  نصبو  الذي 
منظمات  أو  البلدان  من  سواء   – عليها  الموقعون  التزم  الوثيقة،  هذه  وفي  األسماك.  لمصايد  المستدامة 

األسواق،  إلى  الوصول  وأهمية  األسماك،  مصايد  إلى  الوصول  كفالة  إلى  الحاجة  "بمراعاة   – المدني  المجتمع 

وكذلك  األسماك،  مجال  في  والعامالت  والحرفيين  النطاق،  صغيري  والصيادين  الكفاف،  صيادي  جانب  من 

الصغيرة  الُجزرية  الدول  وخصوصاً  النامية،  البلدان  داخل  وبخاصة  المحلية  ومجتمعاتها  األصلية  الشعوب 

الطوعية  التوجيهية  الخطوط  في  مماثلة  أحكاماً  ُتردد  إليه  نصبو  الذي  المستقبل  وثيقة  فإن  وهكذا  النامية." 

الوطني  الغذائي  األمن  سياق  في  وذلك  والغابات  األسماك  ومصايد  األرض،  لحيازة  المسؤولة  للحوكمة 

إليها. الوصول  وُسبل  الحيازة  بأمن  تتعلق  التي  الحيازة(  بشأن  الطوعية  التوجيهية  )الخطوط 

صغيرة  األسماك  مصايد  بمساهمة  المتزايد  االهتمام  التمكينية  أو  الُمَفضلة  السياساتية  العمليات  تشمل 

للحيازة،  الطوعية  التوجيهية  بالخطوط  مؤخراً  األخذ  في  ذلك  ويتجلى  والتغذية.  الغذائي  األمن  في  النطاق 
الغذاء.32 في  الحق  بشأن  المتحدة  لألمم  العامة  للجمعية  التابع  الخاص  ْر  الُمقِرِ أعده  الذي  األخير  التقرير  وفي 

العالمي،  الغذائي  األمن  لجنة   2012 عام  في  اعتمدتها  التي  الحيازة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  إن 

بمصايد  خاص  قوى  مكون  على  تشتمل  إليه،  نصبو  الذي  المستقبل  وثيقة  في  صراحة  بها  لألخذ  ُدعي  والتي 

مشترك  نهج  أساس  على  األسماك  مصايد  فيها  ُبحثت  التي  األولى  المناسبات  إحدى  يمثل  الصك  وهذا  األسماك. 

اإلنسان،  حقوق  لتحقيق  ضروري  الحيازة  أمن  أن  بفكرة  يعترف  والذي  التنمية،  أجل  من  القطاعات  بين 

التوجيهات  من  كاًل  الحيازة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتقدم  الغذاء.  في  للحق  المطرد  وللتحقيق 

أن  لهذا  يمكن  النطاق،  الصغير  المستوى  فعلى  األسماك.  مصايد  داخل  الحيازة  قضايا  تناول  بشأن  والتعليمات 

فيعزز  الحية،  المائية  الموارد  واستغالل  إلى،  الوصول  من  األسماك  صيادي  ن  ُيمكِّ الذي  الغذائي  األمن  يعزز 

بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  أن  ذلك،  إلى  يضاف  المورد.  لهذا  المستدامة  اإلدارة  وتشجيع  الرعاية  بذلك 

األُِمية،  مثل  العقبات  لتذليل  إطاراً  يوفر  وهذا  التنمية.  تجاه  اإلنسان  حقوق  على  القائم  النهج  تستلهم  الحيازة 

المدنية  الحريات  نقص  وكذلك  التقليدية،  العيش  كسب  وسائل  إلى  للوصول  ُسبل  وجود  وعدم  الصحة،  واعتالل 

أجل  من  "السباق  إلى  أيضاً  تدفع  وإنما  التنمية،  سبيل  فقط  تعترض  ال  التي  العوامل  وهى   – والسياسية 

للموارد. الجائر  االستغالل  في  بها  بأس  ال  بدرجة  وُتسهم  الصيد" 

والحق  الغذائي  األمن  سياق  في  األسماك  مصايد  بشأن  النوع  هذا  من  تقرير  أول  هو  الخاص  المقرر  تقرير  إن 

األكثر  األفراد  دعم  بها  يمكن  التي  والكيفية  العالمية  األسماك  مصايد  تواجه  التي  التحديات  يحدد  وهو  الغذاء.  في 

التي  الدخل  منخفضة  البلدان  وبخاصة  الجزرية،  والبلدان  النامية  البلدان  في  السواحل  )سكان  السلبية  للتأثيرات  تعرضاً 

ودعم  حماية  على ضرورة  التقرير  هذا  ويشدد  الغذاء.  في  للحق  المطرد  التحقيق  لكفالة  الغذائي(  العجز  من  ُتعاني 

التوجيهية  الخطوط  بوضع  أيضاً  يرحب  وهو  الغذاء.  في  الحق  لتحقيق  كمفتاح   – النطاق  األسماك صغيرة  مصايد 

)الخطوط  الفقر  على  والقضاء  الغذائي  األمن  سياق  في  النطاق  األسماك صغيرة  مصايد  استدامة  لكفالة  الطوعية 

بمقننات  التوجيهية  الخطوط  هذه  محتوى  بين  الربط  أن  إلى  مشيراً  النطاق(،  األسماك صغيرة  مصايد  بشأن  التوجيهية 

أساسي. أمٌر  هو  الغذاء،  في  الحق  ذلك  في  بما  اإلنسان،  لحقوق  الدولي  القانون  ومعايير 
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المطولة  التشاور  عملية  في  محورية  قضايا  تمثل  الخاص  المقِرْر  يسوقها  التي  والحجج  القضايا  إن 

000 4 شخص  من  أكثر  اشترك  فقد  النطاق.  صغيرة  األسماك  مصايد  بشأن  التوجيهية  الخطوط  لتطوير  والشاملة 

صك  وهى  النطاق،  صغيرة  األسماك  مصايد  بشأن  التوجيهية  الخطوط  لتطوير  المشاورة  تلك  في  مباشرة 

من  كبير  باشتراك  العملية  هذه  حظيت  وقد  والعشرين.  التاسعة  دورتها  في  األسماك  مصايد  لجنة  اقترحته 

مصايد  بشأن  التوجيهية  الخطوط  اعتماد  في  ينظر  وسوف  المدني،  المجتمع  ومنظمات  األعضاء  من  كل  جانب 

التوجيهية  الخطوط  هذه  تحتاج  وسوف   .2014 في  األسماك  مصايد  لجنة  جانب  من  النطاق  صغيرة  األسماك 

الشأن  وأصحاب  المدني  المجتمع  ومنظمات  والحكومات،  المانحة،  الجهات  من  استثمارات  وإلى  التزام  إلى 

النطاق:  صغيرة  األسماك  مصايد  قسم  )انظر  التغيير  إلحداث  فعالة  أدوات  تصبــح  لكي  الصلة،  ذوى  اآلخرين 

.)110–105 ص  األجل.  طويلة  فوائد  لتحقيق  الجماعي  والتنظيم  للعمل  الترويج 

تنهض  ألن  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  بشأن  التوجيهية  الخطوط  تسعى  العام،  المستوى  وعلى 

في،  المساهمة  إلى  أيضاً  ترمى  وهى  والتغذية.  الغذائي  األمن  في  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  بمساهمة 

جانب  إلى  النطاق،  صغيرة  الصيد  لمجتمعات  واالقتصادية  االجتماعية  واألوضاع  المنصفة  التنمية  تحسين  وإلى 

والمسؤولة.  المستدامة  األسماك  مصايد  إدارة 

متعدد  ُمحسن  حوار  بواسطة  والالمركزية  التشاركية  الحوكمة  من  المزيد  لتحقيق  حقيقي  حافٌز  اآلن  وهناك 

والجهات  والمؤسسات،  الدولة،  لبرامج  المساءلة  من  أكبر  قدٍر  مع  بالتشارك  شأنه،  من  وهذا  الشأن.  أصحاب 

توجيهية  خطوٍط  أخرى،  أمور  جانب  إلى  لتطبيق،  تمكينياً  سياقاً  يخلق  أن  الحكومية،  غير  والمنظمات  المانحة، 

كجزء  الثقافية  بالقيم  ُتّقر  التي  العمليات  على  أيضاً  ذلك  وينطبق  النطاق.  الصغيرة  األسماك  مصايد  بشأن 

النظام  "خدمات  سياق  تنفيذ  مثل   – النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  توفرها  التي  والخدمات"  "السلع  من 

النظام  نهج  وتعزيز  إليه(،  نصبو  الذي  المستقبل  أيضاً  )انظر  المستدامة  التنمية  عمليات  في  اإليكولوجي" 

األخضر". "االقتصاد  وعمليات  األسماك،  لمصايد  اإليكولوجي 

صيادي  قطاع  في  المحلي  المجتمع  أساس  على  تقوم  التي  المهنية  المنظمات  تعزيز  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

بصيادي  المعنيين  الشأن  أصحاب  فرص  يعزز  نظامية،  غير  أو  نظامية  كانت  سواء  النطاق،  صغيري  األسماك 

والتأثير  القرارات  ُصنع  عمليات  تطوير  في  ويشاركوا  التنظيم،  في  حقهم  يمارسوا  لكي  النطاق  صغيري  األسماك 

صيد  وعمال  األسماك  صيادي  مشاركة  أيضاً  ُتحسن  أن  القوية  للمنظمات  ويمكن  األسماك.  مصايد  إدارة  نتائج  في 

األساسية. التحتية  والبنية  والتمويل،  األسواق،  إلى  وصولهم  من  ُتحسن  وكذلك  السياسات،  حوارات  في  األسماك 

زيادة  وإلى  قوي،  سياسي  التزام  إلى  يحتاج  يزال  ما  ذكرها  التي سلف  التقدم  جوانب  تعزيز  فإن  حال،  أي  وعلى 

األسماك  مصايد  تحسين حوكمة  أجل  من  واإلقليمي  الوطني  المستويين  على  خاصة  بصفة  الحال  هو  وهذا  الوعي. 

في  التطبيق  مع  عامة،  بصفة  المحلية  ومجتمعاتهم  السمك  وعمال صيد  األسماك،  صيادي  تنمية  وتشجيع  الصغيرة 

والصكوك. السياسات،  بشأن  والحوارات  الدولية،  المنتديات  داخل  تطويرها  يتم  التي  والتوجيهات  للمبادئ  الوقت  نفس 

التجارة والتتبع
األمن  ففضائح  واسع.  نطاق  على  اآلن  به  معترف  أمٌر  األغذية  إمدادات  سلسلة  في  التتبع  إلى  الحاجة  إن 

والمستهلكين.  اإلعالم  وسائل  جانب  من  كبيراً  اهتماماً  اجتذبت  قد  البقر"  جنون  "مرض  َقِبيْل  من  الغذائي 

غذائي  أمن  مشكلة  تحديد  يتم  فعندما  األغذية.  صناعة  تتبع  لتنفيذ  الرئيسي  المحرك  هو  ذلك  كان  وربما 

استهداف  أجل  من  السوق  من  الُمنتج  سحب  مثل  التصحيحية  التدابير  اتخاذ  على  يساعد  التتبع  فإن  محتملة، 

كما  التجارية،  االختالالت  تدنية  يتم  وبذلك  وُمحددة،  سريعة  بصورة  المتضررة  الكمية  أو  المتضررة  الدفعة 

المستهلكين. إلى  الوصول  من  المنتجات  هذه  مثل  يمنع 

عبر  األغذية  انتقال  تتبع  على  "القدرة  بأنه:  التتبع  الغذائي  الدستور  لهيئة  اإلجراءات33  دليل  وُيعرِّف 

األقاليم  لدى  التنظيمية  القواعد  في  ُمدرج  والتتبع  وتوزيعها"  وتجهيزها  اإلنتاج،  من  محددة  )مراحل(  مرحلة 

الواليات  ولدى  عضو(،  )منظمة  األوروبي  االتحاد  مثل  بلدان  ولدى  البحرية،  لألغذية  المستورِدة  الكبرى 

من  قانونية  بطريقة  صيدت  قد  األسماك  أن  على  للتدليل  أيضاً  مطلوب  والتتبع  واليابان.  األمريكية،  المتحدة 

أن  للتتبع  ويمكن  ُمعتمد،  مائية  أحياء  تربية  مرفق  داخل  ُأنتجت  أو  مستدامة،  إدارة  ُمدارة  أسماك  مصايد 

خطط  من  الكثير  في  مهم  ن  ُمكِوِ وهو  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  مكافحة  في  أداة  يكون 

الحكومية،  غير  المنظمات  مخاوف  نتيجة  تطورت  قد  الخطط  هذه  مثل  أن  ذلك  الخاصة.  اإليكولوجي  التوسيم 

مصايد  موارد  استخدام  ضمان  من  التنظيمية  الُنظم  تتمكن  أال  من  المستهلكين  ومنظمات  بالتجزئة  والبائعين 
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لالنقراض  المعرضة  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولي  االتجار  اتفاقية  وتستخدم  مستدامة.  بصورة  األسماك 

المحمية. أو  لالنقراض  المعرضة  باألنواع  االتجار  عدم  لضمان  التتبع 

التتبع في مجال سالمة األغذية والصحة الحيوانية
كوسيلة  الُمنتج  َتَتبع  للتتبع/  مبادئ  "مواصفات   CAC/GL 60–2006 الغذائي  الدستور  لهيئة  التوجيهي  الخط  ُيفرد 

لمساعدة  المواصفات  من  مجموعة  بصياغة  ويقوم  الشهادات"  إصدار  ونظام  األغذية  على  التفتيش  نظام  داخل 

وإصدار  األغذية  على  بالتفتيش  الخاصة  ُنظمها  داخل  موجودة  أداة  التتبع  بأن  اإلقرار  على  المختصة  السلطات 

المحتمل  استخدامه  لشرح  التتبع  وتطبيق  والتصميم  المنطقي،  والسند  السياق،  يشمل  التوجيه  وهذا  الشهادات. 

تحدد  وال  الشهادات.  وإصدار  األغذية  على  للتفتيش  نظامها  نطاق  داخل  المختصة  السلطة  تستخدمها  كأداة 

بها  ينبغي  ال  أو  ينبغي،  التي  الكيفية  ذلك،  من  بدالً  ولكن  للتتبع،  الُدنيا  المتطلبات  محددة  بصورة  المواصفات 

الدستور  ويوصي  اإلمدادات.  سلسلة  في  التتبع  تنفيذ  توجه  التي  المبادئ  ُتنشئ  وبذلك  ذلك(،  )وحدود  استخدامه 

الدفعات  أرقام  باستخدام   )CAC/RCP 52–2003( األسماك"  ومنتجات  األسماك  بشأن  الممارسات  "مدونة  الغذائي 

ُتعطي  وال  ملزمة  غير  توصية  ولكنها  السوق،  من  سحبها  وألغراض  هويتها  تحديد  أجل  من  تتبعها  المطلوب 

الغذائي  للدستور  التابعة  الغذائية"  للصحة  العامة  "المواصفات  وتشمل  الشأن.  هذا  في  تفصيلية  توجيهية  خطوطا 

وتشترط   .)CAC/RCP 1–1969, Rev. 4–2003 Section V.5.8( بالتتبع  المتصل  السوق  من  السلعة  سحب  إجراء 

السحب  من  وللتمكين  األغذية،  سالمة  يتهدد  خطر  أي  مع  للتعامل  سارية  إجراءات  وجود  التوجيهية  الخطوط 

فيها. مشتبه  الصنع  الكاملة  األغذية  من  دفعة  ألي  السوق  من  والسريع  الكامل 

أنه  على  ُتشدد  الحيوان  لصحة  العالمية  المنظمة  أصدرتها  التي  الحيوانية  للصحة  الدولية  المدونة  إن 

مسائل  جميع  على  الرقابة  ممارسة  على  الحكومية  البيطرية  الخدمات  قدرة  على  دلياًل  التتبع  يكون  أن  ينبغي 

مواصفة  إن  األغذية.  سلسلة  داخل  الخاص  القطاع  في  الشأن  أصحاب  لمسؤولية  وصفاً  وليست  الحيوان،  صحة 

ويمكن  واألغذية.  األعالف  تتبع  نظام  وتنفيذ  لتصميم  األساسية  المتطلبات  وتحدد  المبادئ  ُتقدم   22005 األيزو 

أما  واألغذية.  األعالف  سلسلة  خطوات  من  خطوة  أي  في  تعمل  منظمة  أي  جانب  من  المواصفة  تطبيق 

الزعنفية  األسماك  إمدادات  سلسلة  في  تسجيلها  الواجب  المعلومات  فتحدد   12875:2011 األيزو  مواصفة 

مصيدة. زعنفية  أسماك  من  الناشئة  المنتجات  تتبع  إمكانية  تحديد  أجل  من  وذلك  المصيدة،  البحرية 

التتبع في شهادات االعتماد ذات الصلة باالستدامة
في  الحكومات،  جانب  من  غالباً  اعتمادها  يتم  الحيوانية  للصحة  الدولية  والمنظمة  الغذائي  الدستور  مواصفات  إن 

مجال  في  الشهادات  إلصدار  الخاصة  الخطط  ظهور  أن  كما  الحيوانية.  والصحة  األغذية  لسالمة  التنظيمية  القواعد 

خطوط  وضع  يطلبوا  أن  والزراعة  األغذية  منظمة  بأعضاء  حدا  قد  الدولية،  األسماك  تجارة  على  وتأثيرها  االستدامة 

بشأن  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التقنية  التوجيهية  الخطوط  وتوجز  المجال.  هذا  في  االعتماد  لشهادات  توجيهية 

والمواصفات  الداخلية،  األسماك  ومصايد  البحرية،  الطبيعية  األسماك  مصايد  من  للمنتجات  اإليكولوجي  التوسيم 

التوسيم  بطاقات  توصيل  تكفل  أن  الخطط  لهذه  وينبغي  االعتماد.  شهادات  خطط  في  مراعاتها  ينبغي  التي 

السمك  بأن  تفيد  )التي  التوسيم  بطاقات  بشأن  المطالبات  من  الكثير  أن  ضمناً  يعنى  وهذا  الحقيقية.  للمعلومات 

بصورة  صحتها،  من  التحقق  ويمكن  دقيقة  تكون  أن  ينبغي  بدقة(،  محدد  مستدام  مصدر  ومن  معين  نوع  من  هو 

والزراعة  األغذية  لمنظمة  التقنية  التوجيهية  الخطوط  وتقدم  للتتبع.  القابلة  المسؤولية  سلسلة  طريق  عن  أساسية 

لتربية  بها  موثوق  اعتماد  شهادات  ُخطط  وتنفيذ  وتنظيم،  لتطوير،  توجيهات  المائية  األحياء  تربية  لشهادات 

كافية  إجراءات  على  تشتمل  أن  ينبغي  الخطط  هذه  فإن  الطبيعية،  األسماك  لمصايد  بالنسبة  أما  المائية.  األحياء 

اعتماد. شهادات  لها  التي  والعمليات  المنتجات  تتبع  وإمكانية  المسؤولية  سلسلة  على  للحفاظ 

الموارد  إلدارة  األخرى  الدولية  الحكومية  والمنظمات  األسماك،  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  تناولت  وقد 

خالل  من  التتبع  إمكانية  قضايا  ببحث  الجنوبي،  القطب  في  الحية  البحرية  الموارد  صيانة  هيئة  مثل  الطبيعية، 

الُنظم  من  عدد  لتطوير  مسعاها  وفي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  مع  للتعامل  محاولتها 

لها.  التابعة  األسماك  مصايد  منتجات  تتبع  إمكانية  تحديد  في  متباينة  أشواطاً  المنظمات  هذه  قطعت  المختلفة، 

لدى  المصيد  توثيق  خطط  أهداف  من  صريحاً  الحاالت  بعض  في  أو  أولياً،  هدفاً  ليس  التتبع  فإن  ذلك،  ومع 

حلقات  من  حلقة  لكل  المنفصلة  الوثائق  على  التركيز  من  فبدالً  األسماك.  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات 

سلسلة  امتداد  على  التتبع  إمكانية  على  الحفاظ  إلى  الخطط  تهدف  سفلية"،  "علوية،  مثاًل  اإلمدادات،  سلسلة 
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على  المستخدمون  يحكم  وهكذا،  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  مكافحة  أجل  من  اإلمدادات 

بالكميات  الخاصة  الوثائق  مضاهاة  وبواسطة  متعددة،  حلقات  على  المحافظة  أساس  على  خطة  كل  فعالية 

سفلية(. حلقة  علوية،  )حلقة  للتتبع  معيارية  خطة  منها  أي  تعتبر  ال  والتي  تجارياً،  المتبادلة  والمصيد 

أمثلة على القواعد التنظيمية الحالية
المبادئ   2002/178 رقم  األوروبي(  )لالتحاد  التنظيمية  القاعدة  تضع  عضو(،  )منظمة  األوروبي  االتحاد  ففي 

بمسائل  الخاصة  اإلجراءات  وتضع  األوروبية،  الغذائية  السالمة  سلطة  وتحدد  األغذية،  لقانون  العامة  والمتطلبات 

على  وتشترط  واألعالف،  باألغذية  للمشتغلين  بالنسبة  إلزامياً  التتبع  تجعل   18 رقم  مادته  أن  كما  األغذية.  سالمة 

قانونياً  أساساً  فتقدم   2008/1005 رقم  األوروبي(  )لالتحاد  التنظيمية  القاعدة  أما  للتتبع.  ُنظم  تنفيذ  األعمال  هذه 

األوروبي  االتحاد  مع  تجارياً  المتبادلة  للمنتجات  كخرق  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  لتعريف 

البحرية  األغذية  مستوردي  على  وُيشَترط  المصيد.  اعتماد  شهادات  إصدار  خطة  طريق  عن  وذلك  عضو(،  )منظمة 

أن  اإلخطار  على  وينبغي  الشحنة.  تلقى  قبل  والعقاقير  األغذية  إدارة  إبالغ  األمريكية  المتحدة  الواليات  إلى 

تعريف  عالمات  أو  اللوط،  رقم  الُمنتج،  رمز  )االسم،  الُمنتج  بشأن  معلومات  على  أخرى،  أمور  جانب  إلى  يشتمل، 

قانون  إن  البلد.  في  النهائي  إليه  والمرسل  المنشأ  وبلد  البحري،  الشاحن  هوية  وتحديد  العبوة(،  حجم  أخرى، 

سحب  أوامر  إصدار  من  والعقاقير  األغذية  إدارة  ن  ُيمكِّ  ،2011 في  صدر  الذي  البلد  في  األغذية  سالمة  تحديث 

والعقاقير  األغذية  إدارة  إلى  األخيرة  اإلدارة  هذه  تطلب  الغذائية.  المنتجات  لتتبع  نظام  وإنشاء  للسلع،  إجبارية 

ففي  الغذائية.  المنتجات  تتبع  ُنظم  تطوير  أجل  من  الشأن  أصحاب  وتوصيات  الطليعية  الدراسات  استخدام 

التوسيم  بطاقات  وضع  إلى   )2007 في  )الُمنفذ  األغذية  صحة  قانون  بإنفاذ  الخاص  اإلداري  األمر  يدعو  اليابان 

ثقة  وزيادة  المستهلكين،  أمام  المتوافرة  المعلومات  نطاق  توسيع  بغرض  الغذائية  للمنتجات  بالنسبة  التتبع  وُنظم 

تلوث. حوادث  ألي  السريع  باالحتواء  والسماح  األغذية،  سالمة  في  المستهلك 

أدوات التتبع
مواالة  ويمكن  المعقدة.  اإللكترونية  الُنظم  وبين  البسيط  التوثيق  بين  التتبع  لتنفيذ  القائمة  التكنولوجيات  تتراوح 

إدخال  وإجراءات  نسبياً،  مباشرة  مناولة  طريق  عن  المسؤولية  سلسلة  عبر  بشهادات  المعتمدة  للمنتجات  التتبع 

على  يشتمل  أن  لذلك  ويمكن  القانونيين.  والتجار  والُمعبئين،  والمجهزين،  الموردين،  بواسطة  تنفذ  التي  السجالت 

اإلنزال،  مواقع  في  تفتيش  وتقارير  البر،  على  اإلنزال  وإعالنات  الصيد،  سفن  داخل  اليدوي  للتسجيل  تسجيل  دفاتر 

مجال  في  استخداماً  األوسع  والمكونات  المبادئ  أما  بالتجهيز.  خاصة  رسمية  تسجيل  ودفاتر  ونقل،  مبيعات  ووثائق 

اإلمدادات  سلسلة  داخل  نشط  عنصر  أي  هوية  وتحديد  اإلنتاج  ُدفعة  أو  اللوط  هوية  تحديد   )1( فهي:  التتبع 

المصيد  بيانات   )2( حدة(،  على  كل  تفريقها  أو  اللوطات  خلط  )مثل  الُمنَتج  على  تأثير  له  أو  الُمنَتج  بتعديل  يقوم 

ممول  األسماك  لتتبع  مشروع  أسفر  وقد  البيانات.  توصيل   )3( اإلمداد؛  سلسلة  جميع خطوات  في  واإلدارة  الطبيعي 

وهذا  األسماك.  لتتبع  المتبع  التقنية"  "المواصفة  تفصيلياً  يصف  ُمخرج  عن  عضو(  )منظمة  األوروبي  االتحاد  من 

موحدة  بصورة  التتبع  تنفيذ  كيفية  بشأن  توجيهات  تقدم  التي  البرنامجية  التعليمات  من  مجموعة  هو  المعيار 

توزيعه  وطريقة  الُمنَتج  وخواص  العمليات،  وتاريخ  الَمنشأ،  لتتبع  الالزمة  البيانات  تسجيل  طريق  عن  ومنظمة، 

برصد  الخاصة  والمعايير  التجاري،  التبادل  وحدة  ُيعرِّف  بالبرمجيات(  )الخاص  المعيار  إن  اإللكتروني.  النظام  في 

تتألف  أن  للوحدة  ينبغي  الذي  ما  يناصر  رأي  هناك  يوجد  وال  اإلرسال.  وحتى  المناولة  طريق  عن  التجارة  وحدات 

الوحدات. بين  يتم  أن  ينبغي  الذي  المزج  مقدار  أو  منه 

تقديم  في  تساعد  أن  يمكن  الربح  إلى  تهدف  ال  دولية  منظمة  طورتها  التي  العالمية،  التتبع  مواصفة  إن 

تكفل  وهى  التنظيمية.  االشتراطات  وجميع  الجودة  متطلبات  لجميع  االمتثال  أجل  من  واحدة  تتبع  عملية 

منذ  الخام  المواد  بتتبع  أو  للسلع  الكفء  بالسحب  وتسمح  التجاريين،  الشركاء  مع  البيني  التشغيل  إمكانية 

منفصلة  بصورة  التتبع  عملية  تصف  تشغيلية  لعملية  مواصفة  وهى  الرئيسيين.  الموردين  في  المتمثلة  منشئها 

عبر  أحجامها  بجميع  للشركات  بالنسبة  الدنيا  المتطلبات  ُتحدد  وهى  التمكينية.  التكنولوجيات  اختيار  عن 

التصنيع.  ممارسات  وأفضل  التتبع  بمواصفات  يتعلق  ما  حيث  من  الصناعية  القطاعات 

يستخدم  فمثاًل،  خاصة.  بصورة  تطويرها  تم  أخرى  أدوات  باستخدام  المواصفات  وضع  هيئات  بعض  وتقوم 

ممارسات  بأفضل  الخاصة  مواصفاته  في  التتبعي  التسجيل  نظام  المائية  األحياء  لتربية  العالمي  التحالف 

من  التتبعية  للخطوات  امتثالها  من  التأكد  بعد  األسماك  بمرور  إذن  تطوير  تم  وقد  المائية.  األحياء  تربية 
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طريق  عن  وذلك  تنظيم"  ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  لتنظيم  االمتثال  وتنسيق  "توحيد  أجل 

مشتركة.  بوابة  خالل  من  وحفظها  واعتمادها  وتقييمها  الوثائق  بتبادل  اإلمدادات  سلسلة  في  للشركاء  السماح 

المتحدة  الواليات  لدى  ُتستخدم  تتبعية  أداة  هو  تراكس(  فيش  )جالف  التتبعي  الخليج  أسماك  امتثال  ونظام 

النظام  هذا  المكسيك  بخليج  المرجانية  الشعاب  مصايد  في  الشأن  أصحاب  تحالف  يستخدم  فمثاًل  األمريكية، 

صيدها. منذ  األسماك  مراحل  تتبع  من  المستهلكين  تمكن  السوق  أساس  على  قائمة  كأداة 

التحديات أمام القطاع الصغير النطاق
على  النامية،  البلدان  لدى  النطاق  الصغيرة  األسماك  لمصايد  بالنسبة  تحدياً  يمثل  أن  التتبع  لتنفيذ  يمكن 

لنقل  لحاوية  فيمكن  التجهيز.  منشآت  داخل  جيدة  بصورة  مزاولتها  تتم  ممارسة  هو  التوثيق  أن  من  الرغم 

قوارب  من  المئات  ورَّدَتْها  خام  مواد  من  عليها  الحصول  تم  ُمجهزة  منتجات  تنقل  أن  المجمدة  المنتجات 

من  ابتداًء  الصناعية  المصيد  ألحجام  الكامل  التتبع  أن  إلى  مؤخراً  ُأجريت  دراسة  أشارت  وقد  الِحرفية.  الصيد 

مع  تجارية  مبادالت  لها  التي  البلدان  من  بالمائة   24 في  ممكناً  أمراً  ليس  التصدير  حاوية  وحتى  الصيد  سفينة 

الحرفية.34  األسماك  مصايد  حالة  في  بالمائة   49 إلى  النسبة  هذه  وترتفع  عضو(،  )منظمة  األوروبي  االتحاد 

الوضع. هذا  تحسين  على  تعمل  البلدان  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما 

فمثاًل،  محددة.  أسباب  وبين  الجودة  عوامل  بين  تربط  معلومات  ُتعطي  التتبع  لُنظم  جيدة  نماذج  وهناك 

أن  يمكن  بعربات  نقلة  يتم  الذي  المصيد  وحجم  الصيد  منطقة  أن  آيسلندا  في  أُجريت  التي  الدراسات  تبين 

السمك  شرائح  في  فيه  المرغوب  غير  باالنفصال  العضلية  الكتل  تهتك  )أي  الطازجة  السمك  شرائح  تهتك  في  يؤثرا 

معلومات  ُتقدم  أن  أيضاً  التتبع  لُنظم  ويمكن  األسماك.35  شرائح  حصيلة  في  يؤثر  كما  البعض(.  بعضها  عن  الطازج 

بالطفيليات.  لإلصابة  المنخفض  أو  المرتفع  االنتشار  على  تدل  السمك  في  عالمات  طريق  عن  الصيد  مناطق  بشأن 

التتبع  بأن  األسماك  مصايد  للجنة  التابعة  األسماك  بتجارة  المعنية  الفرعية  للجنة  عشرة  الحادية  الدورة  أشارت 

التتبع  متطلبات  إلدماج  ُتبذل  أن  يجب  الجهود  وأن  الدولية،  التجارة  متطلبات  من  ُيعد  صار  المناطق  من  عدد  في 

األسماك  مصايد  للجنة  والعشرون  الثامنة  الدورة  ووافقت  التجارة.  أمام  الضرورية  غير  الحواجز  تفادي  أجل  من 

ألفضل  توجيهية  خطوطاً  تطور  أن  والزراعة  األغذية  لمنظمة  ينبغي  أنه  على  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة 

أجل  من  الحالية  المواصفات  باستعراض  حالياً  والزراعة  األغذية  منظمة  أمانة  وتقوم  التتبع.  مجال  في  الممارسات 

هذه  شأن  ومن  األداء.  ثغرات  وتحليل  التتبع،  لممارسات  تحليلها  طريق  عن  وذلك  التتبع،  أغراض  من  طائفة 

اللجنة  على  حالياً  الجاري  العمل  ُيعرض  وسوف  الممارسات.  ألفضل  توجيهية  خطوط  تطوير  ُتيسر  أن  العملية 

مصايد  لجنة  على  المطاف  نهاية  في  ُتعرض  ثم  المصايد  مصايد  للجنة  التابعة  األسماك  بتجارة  المعنية  الفرعية 

الممارسات. ألفضل  توجيهية  خطوط  تطوير  بشأن  التوجيهات  من  لمزيد  األسماك 

هيئات مصايد األسماك اإلقليمية
لكفالة  خاللها  من  الدول  تعمل  التي  األولى  التنظيمية  اآللية  هي  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  إن 

ازداد  والعشرين،  والحادي  العشرين  القرن  فطوال  المتقاسمة.  األسماك  مصايد  لموارد  األجل  الطويلة  االستدامة 

اليوم  والزراعة  األغذية  منظمة  وتقوم  ملموسة.  بصورة  تنوعها  واتسع  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  عدد 

بحرية  طبيعية  أسماك  مصايد  هيئات  تشمل  الهيئات  وهذه  إقليمية،  أسماك  مصايد  هيئة   50 مع  بالتواصل 

صيانة  أو  إدارة  وهيئات  المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  بمصايد  معنية  وبحثية  استشارية  وهيئات  وداخلية، 

مصايد  "هيئة  مصطلح  فإن  وهكذا،  والحيتان(.  والنوء  القطرس،  )مثل  الصلة  ذات  اإليكولوجية  األخرى  األنواع 

مصايد  هيئات  هي  التي  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  ويضم  عام،  مصطلح  هو  إقليمية"  أسماك 

واإلدارة. الحفظ  بشأن  ملزمة  تدابير  إلنشاء  باختصاصات  مزودة  إقليمية  أسماك 

موضوٌع  لهو  األسماك،  مصايد  إدارة  بغرض  اإلقليمي  المستوى  على  وبخاصة  سوياً،  تتعاون  التي  الدول  مفهوم  إن 

بالتعاون  تتعلق  محددة  التزامات  على  أحكامها  تنص  المتحدة 1982، حيث  لألمم  البحار  قانون  اتفاقية  في  بارٌز 

المناطق  أسماك  ومصايد  البحار،  أعالي  أسماك  مصايد  وإدارة  بينها حفظ  من  الموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  بشأن 

على  التاليْين  األسماك  مصايد  قانون  الدولي، وصكوك  البحار  قانون  نص  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الخالصة.36  االقتصادية 
اإلقليمية.37 األسماك  مصايد  هيئات  من خالل  اإلقليمي(  )ودون  اإلقليمي  للتعاون  األهمية  المتزايد  الدور 

إلى  المستدامة  األسماك  مصايد  بشأن   2013 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  أشار  قريب،  وقت  ومنذ 

البحرية  الموارد  وإدارة  حفظ  على  للتعاون  الدولي،  القانون  بموجب  الدول،  جميع  كاهل  على  التزام  وجود 
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طريق  عن  التعاون  تجاه  واجبها  تفعيل  على  األسماك  بمصايد  الصلة  ذات  الدول  جميع  وُتَشَجْع  الحية. 

هذا  من  منظمة  إنشاء  أو  منظمة(  وجدت  )حيثما  األسماك  مصايد  إلدارة  إقليمية  منظمة  في  كأعضاء  انضمامها 

واحدة. توجد  ال  حيثما  القبيل 

االتصاالت بين منظمة األغذية والزراعة وهيئات مصايد األسماك اإلقليمية
طرق. بثالث  اإلقليمية  األسماك  لمصايد  العالمية  والجماعة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  االتصال  يجري 

األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  شبكة  إلى  األمانة  خدمات  والزراعة  األغذية  منظمة  تقدم  أن  أولها، 

وتبادل  المعلومات  تقاسم  على  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  المذكورة  الشبكة  وتساعد  اإلقليمية. 

تبادل  ويجري  األسماك.  مصايد  بحوكمة  الصلة  ذات  الناشئة  والقضايا  والتحديات  الموضوعات،  بشأن  اآلراء 

أمانات  لشبكة  سنتين  كل  واجتماعات  سنوية،  ربع  إخبارية  رسالة  بواسطة  الهيئات  بين  فيما  المعلومات 

شبكة  تخطط  مرة،  وألول   ،2014 ففي  األسماك.  مصايد  لجنة  مع  بالتوازي  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

االجتماع  )وهو  األسماك  مصايد  لجنة  ُقبيل  أحدهما  اجتماعْين  لعقد  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات 

أسماك  لمصايد  العامة  الهيئة  مكاتب  في  والزراعة،  األغذية  لمنظمة  الرئيسي  المقر  خارج  ُيعقد  الذي  األول 

األسماك. مصايد  لجنة  اجتماع  اختتام  عند  متابعة  واجتماع  المتوسط(  األبيض  البحر 

 ،2012 في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  لشبكة  الرابع  االجتماع  لحضور  الدعوة  من  وكجزء 

أو  أهمية  األكثر  الخمس  القضايا  بشأن  معلومات  تقديم  إلى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  ُدعيت 

عن  بها  التعبير  تم  التي  للطريقة  ونظراً   .)180 ص  انظر  التفاصيل،  من  )للمزيد  حالياً  تواجهها  التي  االتجاهات 

اختارت  ذلك،  ومع  استشكالية.  قضايا  بتحديد  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  معظم  ردت  فقد  السؤال،  هذا 

استشكالية.  بالضرورة  ليست  وموضوعات  أهدافها،  وصف  أو  لديها  اإلدارة  برامج  بوصف  ترد  أن  الهيئات  بعض 

حتى  والزراعة  األغذية  ولمنظمة  األخرى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  لهيئات  بالنسبة  مهمة  العمليات  وهذه 

األسماك.  مصايد  إدارة  فعالية  تقوض  أو  تدعم  التي  والمشاكل  العملية  القضايا  فهم  لها  يتسنى 

الذي  االستعراض  على  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  لشبكة  الرابع  االجتماع  ردود  عكست  وقد 

األسماك  مصايد  هيئات  من  كثير  لدي  الصلة  ذات  القضايا  من  واسعة  طائفة  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرته 

المناخ؛  تغير  تأثيرات  أولوية:  ذات  بأنها  ُعرِّفت  التي  القضايا  بين  ومن  تخصصها.  عن  النظر  بغض  اإلقليمية، 

إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  بشأن  الجارية  المشاكل  األسماك؛  مخزونات  حالة  بحرية؛  محمية  مناطق  إنشاء 

األسماك؛  لصيادي  العيش  كسب  وفرص  البحرية؛  والسالمة  مناهضته؛  في  فعالية  الوسائل  وأكثر  تنظيم،  ودون 

والمصيد  األسماك؛  تجارة  وكذلك  األسماك،  صيد  صناعة  في  األطفال  وعمالة  الترويحي؛  األسماك  صيد  وتأثيرات 

األسماك  مصايد  هيئات  أعضاء  ينشئها  التي  االستئمانية  والصناديق  القرش؛  أسماك  إدارة  وتدابير  العرضي؛ 

األسماك  مصايد  هيئات  لدى  القرارات  صنع  وعمليات  النامية؛  األعضاء  الدول  لمصلحة  ثراًء  األكثر  اإلقليمية 

التزام  إلى  والحاجة  الحوكمة(؛  بشأن  القرارات  صناعة  في  األصوات  أغلبية  مقابل  اآلراء  جميع  )توافق  اإلقليمية 

لها.38  التابعة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  عمل  لدعم  وذلك  الدول  عن  نيابة  أكبر  سياسي 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أنشطة  لرصد  ثانياً  استقصاًء  والزراعة  األغذية  منظمة  أجرت   ،2013 في 

أي  وتكشف   .189–182 ص  في  نتائجه  عرض  ويتم   .2013 /آب  أغسطس   – هي  الزمن  من  مفترضة  نقطة  عند 

حيث  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  إلدارة  الدينامية  الطبيعة  عن   2013 و   2012 في  واألنشطة  القضايا  بين  مقارنة 

القرش  سمك  إدارة  وتدابير  األسماك،  لصيد  االقتصادية  االجتماعية  والجوانب  األزرق،  النمو  مثل  قضايا  تمثل 

ومع  البعض  بعضهم  مع  لتفاعالتهم  وبالنسبة  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  هيئات  مديري  أمام  جديدة  تحديات 

والزراعة.  األغذية  منظمة 

فهي  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  مع  والزراعة  األغذية  منظمة  بها  تتواصل  التي  الثانية  الطريقة  أما 

العام  المدير  قام   ،2012 األول  أكتوبر/تشرين  ففي  اإلقليمية.  األسماك  مصايد  لهيئات  التابع  المهمات  فريق 

هذا  المهمات  فريق  بإنشاء  والزراعة  األغذية  لمنظمة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  إلدارة  المساعد 

وهيئات  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  التنسيق  ولزيادة  أفضل  مساعدة  لتقديم  تمكينية  بيئة  خلق  بغرض 

األغذية  منظمة  بين  الوصل  بمهمة  المهمات  فريق  ويقوم  العالم.  حول  المتعددة  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

مصايد  لهيئات  جديدة  آليات  إنشاء  في  ويساعد  حالياً،  الموجودة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  وهيئات  والزراعة 

السياسات  تعزيز  ليشمل  واليته  نطاق  اتسع  وقد  ضرورياً.  ذلك  األعضاء  اعتبر  حيثما  اإلقليمية  األسماك 

سياسات  ُيشجع  وهو  المتحدة.  واألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  لدى  األسماك  بمصايد  المعنية  والصكوك 



882014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

األسماك.  مصايد  هيئة  عليها  وتصادق  توردها  الذي  النحو  على  والزراعة  األغذية  منظمة  وبرامج 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  لهيئات  العريض  والمجتمع  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  لالتصال  الثالث  والمجال 

الوطنية  الوالية  مشروعات  خارج  الموجودة  المجاالت  في  يتجلى  كما  التضافري،  العمل  في  مشاهدته  يمكن 

العميقة  البحار  مبادرة  أو  بالتونة،  معنية  أخرى  إقليمية  أسماك  مصايد  هيئات  وخمس  التونة  مع  تتعامل  التي 

العميقة.  البحار  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  وهيئات  الوطنية  الوالية  خارج  الموجودة  للمناطق  التابعة 

النطاق،  الصغيرة  األسماك  ومصايد  المناخ،  تغير  بينها  من  أموٌر  بشأن  تعاوني  عمل  يوجد  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

وبشأن  األفريقي(،  القرن  في  القرصنة  )مثل  الطوارئ  وأعمال  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  والصيد 

مصايد  بحوكمة  المعنية  الصكوك  لتعزيز  العملي  التدريب  وحلقات  األسماك،  وتجارة  السمك،  صيد  طاقة 

والزراعة. األغذية  لمنظمة  التابعة  األسماك 

هيئات مصايد أسماك إقليمية جديدة
إقليميتان  هيئتان  عقدت   ،2012 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  مطبوع  نشر  ومنذ 

واتفاق  الهادئ،  المحيط  جنوب  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  إدارة  منظمة  هما  األسماك،  لمصايد  جديدتان 

خطوة  تمثالن  الجديدتان  الهيئتان  وهاتان  االفتتاحية.  اجتماعاتهما  الهندي،  المحيط  جنوب  في  األسماك  مصايد 

أفضل  في  سيسفر  الذي  األمر  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  لهيئات  العالمية  التغطية  توسيع  في  األمام  إلى  مهمة 

مصايد  هيئات  أشكال  من  بشكل  للحدود  والعابرة  والبحرية،  المائية،  األحياء  مناطق  جميع  تغطية  عن  األحوال 

ترتيبات. أو  إقليمية،  أسماك 

االتفاقية  لدخول  تمهيداً  الهادئ  المحيط  شمال  مصايد  لهيئة  تابع  تمهيدي  مؤتمر  ُأنشئ  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

الهادئ.  المحيط  شمال  في  التنفيذ  حيز  البحار  أعالي  في  األسماك  مصايد  موارد  وإدارة  بحفظ  المعنية 

إقليمية  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  ُعقد  دولي  حكومي  إقليمي  اجتماع  قام   ،2011 أواخر  وفي 

في  للتعاون  تفاهم  مذكرة  وضع  بغرض  مهمات  فريق  بإنشاء  عدن،  وخليج  األحمر  البحر  بيئة  بصيانة  معنية 

للمراجعة  حالياً  المذكرة  هذه  وتخضع  المنطقة.  في  المائية  األحياء  وتربية  البحرية  األسماك  مصايد  إدارة 

 39.)1982( جدة  اتفاقية  تضم  التي  اإلقليمية  التشريعات  من  كجزء  إدراجها  قبل  األعضاء  جانب  من  النهائية 

استعراض أداء هيئات مصايد األسماك اإلقليمية
مصايد  لصكوك  اكتماالً  أكثر  امتثال  وضمان  والياتها  تحديث  إلى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  حاجة  إن 

هيئات  من  بالعديد  أدى  قد  والتنمية،  بالبيئة  المعني  المتحدة  األمم  مؤتمر  أعقاب  في  الدولية  األسماك 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  وَيُحْث  ألدائها.  مستقلة  استعراضات  إجراء  إلى  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

لم  التي  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  تلك  المستدامة  األسماك  بمصايد  المعني   2013 لعام 

منظمة  أداء  لتقييم  العامة  المعايير  أن  كما  السرعة.  جناح  على  لألداء  باستعراضات  تقوم  أن  بعد،  ذلك  تفعل 

خالل  من  ذاتها  هي  تطورت  )التي  كوب  عملية  خالل  من  بلورتها  تمت  قد  األسماك  مصايد  إلدارة  إقليمية 

كوب،  في  بدأت  التي  الخمس  التونة  أسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  عقدتها  مشتركة  اجتماعات 

معايير  تستخدم  أن  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئة  أداء  الستعراضات  ينبغي  وهكذا،   .)2007 في  اليابان، 

أن  لها  وينبغي  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  إدارة  ترتيبات  أو  منظمات  لدى  الممارسات  أفضل  ُتراعي  وأن  شفافة، 

أن  يجب  األداء  استعراضات  أن  هي  الخاصة  األهمية  ذات  الحقائق  ومن  المستقل.  التقييم  عنصر  على  تشتمل 

الثاني. استعراضها  بإجراء  اآلن  الهيئات  بعض  وتقوم  منتظم،  أساس  على  تتم 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  وغيرها  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  بين  التمييز  إن 

التقييم  موضوع  يكون  لألداء،  استعراض  أي  ففي  األداء.  استعراضات  إجراء  إلى  الحاجة  بحث  عند  مهم  أمٌر 

األسماك،  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  جميع  على  ينطبق  وهذا  األسماك،  مصايد  إدارة  عملية  هو  األول 

أقل  هي  األخرى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  واجبات  فإن  ذلك،  ومع  لإلدارة.  محددة  والية  لديها  ألن 

المشورة  يقدم  منها  البعض  ولكن  العلمي،  بالبحث  معنية  أو  استشارية  هيئات  فهي  باإلدارة،  مباشراً  اهتماماً 

من  تستفيد  أن  أيضاً  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  بإمكان  يكون  ذلك،  يتم  وحيثما  اإلدارة.  قضايا  بشأن 

أو  استشارية  إقليمية  أسماك  مصايد  هيئة  كانت  سواء  هيئة،  كل  لدى  الحرجة  فالقضية  األداء.  استعراض 

الوالية.  لتلك  بتنفيذها  قيامها  فعالية  ومدى  واليتها،  طبيعة  لهى  األسماك،  مصايد  إلدارة  إقليمية  منظمة 

إقليمية  منظمات  سبعة  بأن   40 2010 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  مطبوع  أفاد 



89 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

األطلسي  المحيط  شمال  في  السلمون  حفظ  منظمة  هي:  أداء  استعراضات  أجرت  قد  األسماك  مصايد  إلدارة 

الهندي  للمحيط  التونة  وهيئة  )2006(؛  األطلسي  المحيط  شرق  شمال  أسماك  مصايد  وهيئة  )2004–2005(؛ 

البحرية  الموارد  صيانة  وهيئة  )2008(؛  الجنوبية  الزرقاء  الزعانف  ذات  التونة  بصيانة  المعنية  والهيئة  )2007(؛ 

)2009(؛  األطلسي  المحيط  في  التونة  أسماك  لصيانة  الدولية  والهيئة  )2008(؛  الجنوبي  القطب  في  الحية 

األسماك  مصايد  هيئة  أن  ذلك  إلى  يضاف   .)2009( األطلسي  المحيط  شرق  جنوب  أسماك  مصايد  ومنظمة 
41  .2009 أواخر  في  لديها  األداء  استعراض  أكملت  الهادئ  المحيط  ووسط  لغرب 

هيئات  ثالث  هناك  بأن   42 2012 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  مطبوع  أفاد 

الهادئ  المحيط  شمال  في  السرء  النهرية  البحرية  األسماك  هيئة  وهي:  لألداء  استعراضاً  استكملت  أخرى 

لشمال  األسماك  مصايد  ومنظمة  )2011(؛  المتوسط  األبيض  للبحر  األسماك  لمصايد  العامة  والهيئة  )2010(؛ 

.)2011( األطلسي  المحيط  غرب 

استعراض  بإجراء  تكليف  بإصدار  البحار  الستكشاف  الدولي  المجلس  قام  أن  أيضاً  الفترة  هذه  أثناء  وقد حدث 

العلمية  المشورة  وموثوقية  يلي: جودة  ما  تقييم  لذلك هي  الرئيسية  األهداف  وكانت  االستشارية.  لخدماته  مستقل 

االستجابة  ومدى  ونطاقها  المشورة،  أهمية  المشورة؛  إلعداد  المستخدمة  العملية  مالءمة  ومدى  المجلس؛  يقدمها  التي 
المطلوب.43 العمل  لعبء  مناسبة  المشورة  لتقديم  المتاحة  والمالية  البشرية  الموارد  كانت  إذا  وما  لها؛ 

أخرى  هيئة   11 أجرت   ،2012 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  مطبوع  نشر  ومنذ 

لجنة  والزراعة:  األغذية  لمنظمة  التابعة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  الهيئات  هذه  وتشمل  أداء.  استعراضات 

والهيئة  الهندي؛  المحيط  غرب  لجنوب  األسماك  مصايد  وهيئة  األطلسي؛  المحيط  وسط  لشرق  األسماك  مصايد 

أفريقيا. في  المائية  األحياء  وتربية  الداخلية  المياه  أسماك  بمصايد  المعنية  واللجنة  األسماك؛  لمصايد  اإلقليمية 

استعراضات  أسماؤها  التالية  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  غير  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أجرت 

ومنظمة  الهادئ؛  المحيط  لجنوب  الدائمة  والهيئة  الهادئ؛  المحيط  في  الهاليبوت  ألسماك  الدولية  الهيئة  أداء: 

أمريكا  في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  ومنظمة  األطلسي؛  المحيط  شمال  في  السلمون  صيانة 

وُتشير  الهادئ.  المحيط  في  السلمون  وهيئة  الكاريبي؛  البحر  لمنطقة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  آلية  الوسطي؛ 

التنظيمي،  المستوى  على  أداء  استعراضات  إجراء  عدم  من  الرغم  على  أنه  إلى  الهادئ  المحيط  جماعة  أمانة 

المشروع.  مستوى  على  ُأجريت  قد  االستعراضات  من  العديد  فإن 

وسط  غربي  في  األسماك  مصايد  لهيئة  أحدهما  التنفيذ،  مرحلة  في  لألداء  آخران  استعراضان  هناك  وأخيراً، 

المتوقع  ومن  األطلسي.  المحيط  شمال شرق  في  األسماك  مصايد  لهيئة  ثاٍن  أداء  واستعراض  األطلسي،  المحيط 

في  لديها  األول  األداء  الستعراض  موعداً  الميكونغ  نهر  هيئة  وقد حددت  أوائل 2014.  في  يستكمالن  أن  لالستعراضين 

لعام 2014.  ألدائها  الثاني  االستعراض  إجراء  الهندي  المحيط  في  التونة  هيئة  وُتزمع  األول 2013،  /كانون  ديسمبر 

أنها  على  والثاني  األول  أدائها  استعراضْي  ُتجري  التي  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  عدد  من  ُيسَتَدْل 

الممارسة  هي  ومشورتها  وإجراءاتها  ممارساتها  تكون  وأن  سليمة  والياتها  تكون  أن  ضرورة  إلى  بالحاجة  ُتقر 

طرقاً  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  بها  قامت  التي  األخيرة  االستعراضات  جميع  اتبعت  وقد  األفضل. 

عالنية.44  متاحة  وكلها  يتناسب،  حسبما  التنظيم  على  التعديل  بعض  إدخال  مع  ذلك  كان  وإن  متماثلة،  ومعايير 

حدة،  على  كاًل  استعراضاتها  استكملت  أن  بعد  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  معظم  أن  المهم  واألمر 

التنفيذ،  في  لَتقُدمها  الفعال  بالرصد  جميعها  وتقوم  االستعراض.  توصيات  لتنفيذ  أولويات  ذات  خططاً  وضعت 

وفي  السنوية.  الرسمية  اجتماعاتها  أثناء  األعمال  جداول  على  دائمة  لبنود  طبقاً  األعم  الغالب  في  ذلك  ويتم 

االتفاق  أو  االتفاقية  على  التعديالت  بعض  إدخال  استلزمت  لدرجة  جذرية  التوصيات  كانت  الحاالت،  بعض 

البحر  أسماك  لمصايد  العامة  والهيئة  األطلسي،  المحيط  غرب  شمال  أسماك  مصايد  منظمة  )مثال  األساسيْين 

استعدادها  وُتبِدى  الجد،  مأخذ  أداءها  تأخذ  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  فإن  وهكذا،  المتوسط(.  األبيض 

االستعراضات  هذه  إلجراء  جماعية  أخرى  مزية  وثمة  الممارسات.  أفضل  تنفيذ  أجل  من  قصور  أوجه  أي  لعالج 

االستعراضات،  هذه  من  المزيد  اكتمال  بعد  أنه  في  تتمثل  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  بها  تقوم  التي 

للمستقبل.45  ممكنة  ممارسات  أفضل  ُتمثل  أن  توصياتها  بين  المشتركة  العامة  الجوانب  لبعض  يمكن 

صيد األسماك غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 
تواجه  التي  الكبرى  التهديدات  أكثر  من  تهديداً  يمثل  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني،  غير  الصيد  فتئ  ما 

مستدامة  بصورة  األسماك  مصايد  إلدارة  واإلقليمية  الوطنية  الجهود  يقوض  فهو  البحرية،  اإليكولوجية  النظم 

بدافع  تنظيم،  ودون  إبالغ،  دون  القانوني  غير  الصيد  إن  البحري.  البيولوجي  التنوع  على  الحفاظ  يقوض  كما 



902014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

تلك  وبخاصة  الضعيفة،  اإلدارة  ُنظم  باستغالل  فيقوم  فاسدة  إدارات  وجود  فرصة  يغتنم  االقتصادي،  الكسب 

والمراقبة  بالرصد  القيام  أجل  من  الموارد  وإلى  القدرات  إلى  تفتقر  التي  النامية  البلدان  لدى  الموجودة  النظم 

أو  البحار  أعالي  في  سواء  ويحدث  األسماك،  مصايد  في  واألبعاد  األشكال  بجميع  يوجد  وهو  الفعال.  واإلشراف 

ارتبط  وربما  األسماك،  واستخدام  صيد  ومراحل  جوانب  بجميع  ويتعلق  الوطنية،  للوالية  الخاضعة  المناطق  في 

المنظمة. بالجريمة  األحيان  بعض  في 

من  خالية  بصورة  الطبيعي  غير  للصيد  تتعرض  الطيبين  الصيادين  أمام  المتاحة  األسماك  مصايد  موارد  إن 

انهيار  إلى  األحيان  غالب  في  يؤدى  مما  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  جانب  من  الرحمة 

للخطر.  خاصة  بصفة  ُمعرضة  النامية  البلدان  لدى  الصغيرة  األسماك  مصايد  وجعل  المحلية  األسماك  مصايد 

غير  طريقها  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  من  العائدة  المنتجات  تجد  ذلك،  على  وعالوة 

المحلية،  األسماك  مصايد  اقتصاد  بذلك  فيدمر  البحار،  عبر  التجارة  وأسواق  المحلية  األسواق  إلى  القانوني 

إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  هذا  فإن  ثم  ومن  مضمونة.  غذائية  إمدادات  من  المحلية  المجتمعات  ويْحرِم 

كما  األسماك،  مصايد  قطاع  داخل  الشأن  أصحاب  من  وغيرهم  األسماك  صيادي  عيش  لقمة  يهدد  تنظيم،  ودون 

الغذائي.  األمن  وانعدام  الفقر  حدة  من  يزيد 

الماضية،  سنة   20 الـ  خالل  تصاعد  قد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  أن  جيداً  المعروف  ومن 

التحرك  سريعة  التكيف،  في  المرنة  الدينامية،  طبيعته  فإن  ذلك،  ومع  البحار.  أعالي  أسماك  مصايد  في  وبخاصة 

على  يستولي  الصيد  من  النوع  هذا  أن  إلى  المبدئية  التقديرات  وُتشير  لتأثيراته.  مباشر  تقدير  إجراء  تمنع  والسرية 

أمريكي.46  دوالر  مليار   23  –10 بين  تتراوح  تقديرية  بقيمة  سنة،  كل  السمك  من  طن  مليون   26–11

األغذية  منظمة  في  األعضاء  الدول  اعتمدت  المسألة،  هذه  لعالج  الملحة  للحاجة  ونظراً   ،2001 في 

وهذا  عليه.  والقضاء  وردعه،  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمنع  دولية  عمل  خطة  والزراعة 

تستخدمها  أدوات  حقيبة  ليكون  خصيصاً  ُمصمم  المدونة،  إطار  داخل  إليه  التوصل  تم  الذي  الطوعي  الصك 

اعتباره  في  يضع  إْذ  الصك  وهذا  الموانئ.  ودول  الساحلية  والدول  الَعَلم،  ودول  عامة،  بصفة   – الدول  جميع 

أيضاً  وُيبرز  متماسكة،  وطنية  عمل  خطة  وتنفيذ  تطوير  البلدان  جميع  يناشد  فإنه  النامية،  البلدان  متطلبات 

تنفيذ  إلى  الرامية  الجهود  وتنسيق  تشجيع  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  تلعبه  الذي  المركزي  الدور 

انخرطت  السنين،  مر  ومع  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  بشأن   – الدولية  العمل  خطط 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  للغاية  نشطة  حمالت  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

القانوني  غير  الصيد  بشأن   – الدولية  العمل  خطط  تنفيذ  في  النطاق  واسعة  مساهمة  وأسهمت  تنظيم، 

في  بما  واإلشراف،  والمراقبة  الرصد  إجراءات  تعزيز  على  المبذولة  الجهود  وتشتمل  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون 

السجل  )في  بالصيد  لها  الُمرخص  الصيد  سفن  وإدراج  ومراقبتها،  التجارة،  ورصد  الميناء،  دولة  إجراءات  ذلك 

الذي  الحظر  واستخدام  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  سفن  وإدراج  الصيد(،  لسفن  اإلقليمي 

لتسوية  عمليات  وإنشاء  البحر،  عرض  في  أخرى  إلى  سفينة  من  الشحنات  نقل  على  السفن  رصد  نظام  يفرضه 

المعلومات  تقاسم  )مع  األخرى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  مع  والتنسيق  التعاون  وكذلك  المنازعات، 

حلقات  وتنظيم  المشتركة،  اإلنفاذ  وأنشطة  تنظيم(،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  أنشطة  بشأن 

تنظيم. ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  اإلقليمية  العملي  التدريب 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  بالصيد  المعنية  الدولية  العمل  لخطط  الدولية  الجماعة  اعتماد  وبعد 

أصبحت  التي  الميناء،  دولة  تدابير  لتنفيذ  دولياً  عليها  متفق  معايير  تطوير  بأهمية  اعترفت  ما  سرعان  تنظيم، 

وفي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  بشأن  الدولية  العمل  خطط  في  رئيسية  سمة  بالفعل 

القانوني  غير  الصيد  وتقليص  لمكافحة  وقوية  فعالة  أداة  تمثل  الميناء  دولة  تدابير  ألن  ونظراً  الصدد،  هذا 

إلجراءات  نموذجية  خطة  صياغة  على  والزراعة  األغذية  منظمة  في  األعضاء  عمل  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون 

هذه  رفع  تم  وقد   .2005 ُأبرمت  والتي  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  الميناء  دولة 

األغذية  منظمة  جانب  من  ُملزِْم  اتفاق  لصياغة  األساس  وفرت  حينما  أعلى  مستوى  إلى  الحق  وقت  في  الخطة 

تنظيم؛  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع،  لمنع،  الميناء  دولة  تدابير  بشأن  والزراعة 

يدخل  وسوف   .2009 الثاني  /تشرين  نوفمبر   22 بتاريخ  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤتمر  بموافقة  وحظيت 

أو  بالمصادقة،  صكاً  وعشرين  خمسة  إيداع  تاريخ  من  يوماً   30 خالل  النفاذ  حيز  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق 

اآلن  حتى  وتوجد  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  العام  المدير  لدى  إليه  االنضمام  أو  عليه  الموافقة  أو  القبول، 

.)2013 األول  /كانون  ديسمبر   13 )في  انضمام  أو  موافقة  وصكوك  قبول،  وصكوك  مصادقات،  تسعة 

تحاول  عندما  الميناء  دول  تطبقها  المعيارية  اإلجراءات  من  ُدنيا  مجموعة  الَعَلم  دولة  تدابير  اتفاق  ويضع 
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محددة  إجراءات  تنفيذ  طريق  عن  ويمكن  موانئها.  داخل  السفن  تلك  وجود  أثناء  أو  موانئها،  دخول  أجنبية  سفن 

)وكذلك  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  قانوني  غير  أسماك  صيد  في  تشترك  لم  السفن  هذه  مثل  أن  صحة  من  للتأكد 

والحجز  اإلنزال،  ومنع  الميناء،  في  التفتيش  وعمليات  الموانئ،  دخول  من  بالحرمان  المتعلقة  األخرى  األحكام 

ُتمنع  أن  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  أنشطة  من  المصيدة  لألسماك  ويمكن  العقوبات(،  وفرض 

باتخاذ  الَعَلْم  دول  قيام  اشتراط  أيضاً  الميناء  دولة  إجراءات  اتفاق  ويتناول  والدولية.  الوطنية  األسواق  دخول  من 

في  مشارِكة  بأنها  أعالمها  ترفع  التي  السفن  تعريف  يتم  عندما  أو  الميناء،  دولة  طلب  على  بناًء  معينة،  تدابير 

عدم  "موانئ  حدوث  منع  إلى  االتفاق  هذا  يسعى  ذلك،  إلى  وباإلضافة  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  قانوني  غير  صيد 

المنظمات  مع  وكذلك  االتفاق،  هذا  في  األطراف  بين  فيما  المعلومات  وتبادل  الفعال  التعاون  إلى  ويدعو  امتثال"، 

الميناء  دولة  إجراءات  اتفاق  وُيْلِقى  اإلقليمية.  األسماك  مصايد  هيئات  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات  واإلقليمية  الدولية 

اإلقليمية  المنظمات  على  خاصة  مسؤولية  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع،  لمنع، 

إقليمياً،  عليها  المتفق  اإلجراءات  تنفيذ  أجل  من  أعضائها  بين  اإلقليمي  التعاون  لتشجيع  األسماك  مصايد  إلدارة 

الميناء  دولة  اتفاق  ألحكام  تمتثل  والتي  واإلقليمية،  الوطنية  الظروف  مع  تتواءم  التي  الميناء  دولة  تدابير  بشأن 

جنباً  الميناء  دولية  إجراءات  استخدام  إن  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع  لمنع 

فعالية  الُسبل  أكثر  تكون  أن  على  القدرة  لديها  تكون  المصيد،  وثائق  خطط  مثل  أخرى  أدوات  مع  جنب  إلى 

والحفظ  اإلدارة  لتدابير  االمتثال  وضمان  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  وكفاءة  تكاليفية 

األسماك.  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  تعتمدها  التي  اإلقليمية 

حيز  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع  لمنع  الميناء  دولة  اتفاق  دخول  إن 

نتيجة  يمكن،  ولكنه  القانوني  غير  الصيد  هذا  من  للحد  الدولية  الجهود  تعزيز  إلى  فقط  يؤدى  ال  السريان، 

الفعالية،  لضمان  أنه  إْذ  المستويات,  جميع  على  األسماك  مصايد  وحوكمة  إدارة  تعزيز  في  أيضاً  ُيسهم  أن  لذلك، 

قانونية  وُأطر  سليمة،  بسياسات  مدعومة  تكون  للتنفيذ  استراتيجيات  تطوير  في  قدماً  تمضى  أن  لألطراف  يمكن 

بشأن  الميناء  دولة  اتفاق  ويدعو  كافية.  ومالية  بشرية  موارد  وجودها  تستديم  تشغيلية  بآليات  وكذلك  ومؤسسية، 

الدول  إلى  المساعدة  تقديم  إلى  األطراف  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع،  منع 

على  قدرتها  تعزيز  أجل  من  األخرى،  الدولية  الكيانات  أو  والزراعة  األغذية  منظمة  طريق  عن  أو  مباشرة  النامية، 

على  يقوم  الغرض،  لهذا  تمويل  آليات  إنشاء  على  ينص  فهو  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الميناء.  دولة  إجراءات  تنفيذ 

لمنع  الميناء  دول  اتفاق  في  األطراف  النامية  الدول  احتياجات  لتلبية  تحديداً  ُينشأ  مخصص  عامل  فريق  إدارتها 

عقدت   ،2011 الثاني  /تشرين  نوفمبر  وفي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع 

الفريق  هذا  اختصاصات  مشروع  الستعراض  العضوية  مفتوح  نظامي  غير  تقنياً  اجتماعاً  والزراعة  األغذية  منظمة 

 .2012 في  الثالثين  دورتها  أثناء  االختصاصات  هذه  على  األسماك  مصايد  هيئة  صادقت  وقد  العامل. 

اإلقليمية  التدريبية  العمل  حلقات  من  سلسلة  توزيع  في  والزراعة  األغذية  منظمة  بدأت  ذاته،  الوقت  وفي 

إلى  االنضمام  تيسير  أجل  من  مختصة،  ودولية  إقليمية  منظمات  مع  بالتعاون  وذلك  القدرات،  بتنمية  المعنية 

إدخال  بهدف  وذلك  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع  لمنع  الميناء  دول  اتفاق 

ممكن.  دولي  قبول  بأوسع  يحظى  أن  وكفالة  ممكن،  وقت  أسرع  في  السريان  حيز  المذكور  االتفاق  هذا 

من  الُمتاحة  المنافع  لتعظيم  الوطنية  القدرات  تنمية  في  المساهمة  إلى  العملي  التدريب  حلقات  وترمي 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع،  لمنع،  الميناء  دول  التفاق  الفعال  االستخدام  خالل 

والزراعة  األغذية  منظمة  دليل  إن  اإلقليمي.  و/أو  اإلقليمي  دون  الثنائي  التنسيق  تشجيع  طريق  وعن  تنظيم، 

تنظيم   ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع  لمنع  الميناء  دول  اتفاق  وتنفيذ  خلفية  بشأن 

العملي. التدريب  حلقات  أثناء  الفنية  للخبرات  رئيسية  وثيقة  مقام  يقوم  ألن  يرمي  وتنفيذه47 

من  والعديد  الدولي،  القانون  في  الوارد  النحو  على  العَلم،  دول  جانب  من  المسؤوليات  تنفيذ  إن 

مكافحة  في  العلم  لدولة  الفعالة  التدابير  تنفيذ  يكمل  األسماك،  بمصايد  الصلة  ذات  الدولية  الصكوك 

دولة  أداء  بشأن  تقنية  مشاورة  أصدرت  السياق،  هذا  وفي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد 

األسماك  صيد  على  والقضاء  وردع  لمنع  وذلك  العلم"  دولة  أداء  بشأن  طوعية  توجيهية  "خطوطاً  العلم 

تضمن  وبذلك  الَعَلْم،  دولة  لمسؤوليات  الفعال  التنفيذ  طريق  عن  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير 

إن  البحرية.  اإليكولوجية  والُنظم  الحية  البحرية  للموارد  المستدام  واالستخدام  األجل  الطويل  الحفظ 

التطبيق  ونطاق  والمبادئ،  الغرض  وتتناول  واسع  نطاق  على  متشعبة  عليها  المتفق  التوجيهية  الخطوط 

تقييم،  عملية  لتنفيذ  تدبيراً  وكذلك  الساحلية،  والدول  العلم  دول  بين  والتعاون  األداء،  تقييم  ومعايير 
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المساعدة  وتقديم  النامية  الدول  مع  والتعاون  الَعَلْم،  دول  جانب  من  االمتثال  عدم  وردع  االمتثال  وتشجيع 

التوجيهية  الخطوط  لهذه  المتوقع  ومن  والزراعة.  األغذية  منظمة  دور  وكذلك  قدراتها،  تنمية  بهدف  إليها 

ومراقبة  العلم  برفع  المتعلقة  الدولية  والتزاماتها  لواجباتها  العلم  دول  امتثال  لتعزيز  قيمة  أداة  توفر  أن 

دورتها  أثناء  عليها  للمصادقة  األسماك  مصايد  هيئة  على  التوجيهية  الخطوط  هذه  ُتعرض  وسوف  الصيد.  سفن 

 .2014 /حزيران  يونيو  في  والثالثين  الحادية 

لمكافحة  الدولية  البحرية  المنظمة  مع  الوثيق  بالتعاون  والزراعة  األغذية  منظمة  تعمل  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

الَعَلْم  دولة  بتنفيذ  المعنية  الفرعية  اللجنة  وافقت   ،2013 ففي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد 

البحرية  المنظمة  في  األعضاء  الدول  من  العديد  طرف  من  قدمت  وثيقة  على  الدولية  البحرية  للمنظمة  التابعة 

على  تعديالت  إدخال  فيها  تقترح  للطبيعة  العالمى  والصندوق  والزراعة،  األغذية  منظمة  من  وكذلك  الدولية، 

التابعة  للسفينة  التعريفي  الترقيم  خطة  نطاق  توسيع  أجل  من   A.600(15( الدولية  البحرية  المنظمة  قرار 

 ،2013 األول  ديسمبر/كانون   4 في  ثم،  ُملزِم.  غير  أساس  على  الصيد  سفن  تضم  بحيث  الدولية،  البحرية  للمنظمة 

نظام  على   A.600 (15( القرار  ملغية   ،A.1078 (28( جديدا،  قرارا  الدولية  البحرية  المنظمة  جمعية  اعتمدت 

الصيد  وسفن  التجارية  السفن  من  كل  على  اآلن  ينطبق  المخطط  فإن  وبالتالي،  الدولية.  البحرية  المنظمة  ترقيم 

رقم  الستخدام  المسبقة  الشروط  استوفيت  فقد  وبالتالي،  ذلك.  من  وأكثر  قائم  طن   100 حمولتها  تبلغ  التي 

بأنها  األسماك  مصايد  لجنة  تعترف  والتي  الصيد،  سفن  على  للتعرف  فريد  عالمي  كرقم  الدولية  البحرية  المنظمة 

النقل  وسفن  الصيد،  بسفن  المعني  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابع  العالمي  السجل  مكونات  من  رئيسي  مكون 

جنباً  الدولية  البحرية  والمنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  تعمل  ذلك،  إلى  وباإلضافة  اإلمداد.  وسفن  بالبرادات، 

َمعِني  الدولية  البحرية  والمنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  مشترك  مخصص  عامل  فريق  خالل  من  جنب  إلى 

صلة. ذات  وبالمسائل  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  بالصيد 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  بالصيد  المتعلقة  الدائمة  المشكلة  والزراعة  األغذية  منظمة  في  األعضاء  أبرز 

الثالثين  الدورة  ُقَبيل  ُقدمت  التي  الصلة  ذات  والصكوك  المدونة  تنفيذ  بشأن  الذاتي  التقييم  استبيان  في  تنظيم 

لمنع،  وطنية  عمل  خطة  لتطوير  خطوات  اتخذوا  قد  أنهم  إلى  األعضاء  ُمعظم  أشار  وقد  األسماك.  مصايد  للجنة 

آليات  إنشاء  تحسين  في  منهم  العديد  واشترك  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  والقضاء  وردع، 

وهذا  القانونية.  األُطر  في  وتحسينات  السلطات،  بين  الحدود  عبر  التعاون  واستحداث  وإشراف،  ومراقبة  رصد 

تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لعالج  موجود  وعالمياً  ومرناً  ُمتنامياً  التزاماً  ثمة  بأن  يوحي 

المصيد العرضي والمصيد المرتجع – مبادرات عالمية وإقليمية 
العامة  الجمعية  انعقاد  أثناء  المرتجع  والمصيد  العرضي  المصيد  بشأن  إجراءات  التخاذ  دعوات  صدرت 

األسماك  مصايد  بشأن   A/RES/64/72 المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قرار  في  ذلك  في  بما  المتحدة،  لألمم 

مصايد  إدارة  وترتيبات  وتنظيمات  الدول،  ُشِجَعت  وقد  والستون.  الرابعة  الدورة  اعتمدته  الذي  المستدامة 

المصيد  على  القضاء  أو  تقليل،  على  صلة  ذات  أخرى  دولية  ومنظمات  اإلقليمية  ودون  اإلقليمية  األسماك 

بعد  ما  وخسائر  المرتجعة،  واألسماك  المهجورة،  أو  المفقودة  الصيد  بمعدات  يعلق  الذي  المصيد  أو  العرضي، 

اليافعة.  األسماك  من  العرضي  المصيد  على  للقضاء  أو  لتقليل،  والبحوث  الدراسات  ودعم  الصيد، 

منظمة  إلى  ُطلب   ،2009 مارس/آذار  في  المعقودة  األسماك  مصايد  للجنة  والعشرين  الثامنة  الدورة  وأثناء 

المرتجع  المصيد  من  والتقليل  العرضي  المصيد  إدارة  بشأن  دولية  توجيهية  خُطوط  وضع  والزراعة  األغذية 

هذه  على  األسماك  مصايد  لجنة  وصادقت   ،)2011 /شباط  )فبراير  والعشرين  التاسعة  الدورة  أثناء  وذلك 

الخطوط  وتنفيذ  القدرات  بناء  مجال  في  الدعم  والزراعة  األغذية  منظمة  تقدم  بأن  وأوصت  التوجيهية،  الخطوط 

العرضي  للمصيد  االهتمام  إيالء  مواصلة  اللجنة  اقترحت  األسماك،  مصايد  للجنة  الثالثين  الدورة  وأثناء  التوجيهية.48 

اإليكولوجي. للنظام  نهٍج  داخل  واإلدارة،  الحفظ  تقييمات  في  شاملة  معالجة  معالجتهما  لضمان  الُمرتجع  والمصيد 

التابع  العالمي  العرضي  المصيد  لمشروع  الناجح  االختتام  وعقب  األسماك،  مصايد  لجنة  مصادقة  منذ 

والزراعة  األغذية  ومنظمة  العالمية49،  البيئة  ومرفق  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  أخذ  والزراعة،  األغذية  لمنظمة 

العرضي.  بالمصيد  المعنية  واإلقليمية  العالمية  المبادرات  من  سلسلة  لتطوير  المبادرة  زمام  وشركاؤها 



93 العالم في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استعراض 

مشروع المصيد العرضي اإلقليمي في جنوب شرق آسيا 
الكبيرة"  الجر  شباك  تستعمل  التي  األسماك  مصايد  داخل  العرضي  المصيد  إلدارة  "استراتيجيات  مشروع  يشمل 

إندونيسيا،  من  الشأن  أصحاب  العالمية  البيئة  مرفق   – والزراعة  األغذية  منظمة  بين  المشترك   )2016–2012(

المصيد  إدارة  تجاه  كلياً  نهجاً  المشروع  هذا  ويَتبِِّع  نام.50  وفييت  وتايلند  والفلبين،  الجديدة،  غينيا  وبابوا 

السمك  صيد  وصناعة  األسماك،  صيادي  مع  مباشرة  ويعمل  الكبيرة،  الجر  شباك  أسماك  مصايد  لدى  العرضي 

بشباك  للصيد  الرئيسية  المناطق  من  عدٍد  في  هذه  المشروع  أنشطة  ُتنفذ  وسوف  الشأن.  أصحاب  من  وغيرهم 

جيانغ  كيين  وإقليم  تايلند،  وخليج  سمر،  وبحر  بابوا،  وخليج  )مالوكو–بابوا(،  آرافورا  بحر  مثال  الكبيرة،  الجر 

وإنشاء  بذلك  اتصاالً  األكثر  القضايا  تحديد  يتم  سوف  المناطق،  هذه  من  منطقة  كل  وفي  نام.  فييت  في 

فيه. والشركاء  المشروع  من  تقني  بدعم  وذلك  المناسبة،  الحلول  على  للعثور  خاص  وقطاع  عام  قطاع  شراكات 

المشروع اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي المعني بالصيد العرضي 
المستدامة  "اإلدارة  العالمية  البيئة  مرفق   – والزراعة  األغذية  منظمة  بين  المشترك  اإلقليمي  المشروع  إن 

اآلن  يجري  الكاريبي"  والبحر  الالتينية  أمريكا  في  الكبيرة  الجر  بشباك  الصيد  مصايد  في  العرضي  للمصيد 

والمكسيك،  وكوستاريكا،  وكولومبيا،  البرازيل،  فهي  المشروع  هذا  في  الشريكة  البلدان  أما  له.51  التحضير 

التعاونية  الترتيبات  تحسين   )1( على:  المشروع  لهذا  التقنية  المكونات  وتركز  وتوباغو.  وترينيداد  وسورينام، 

فرص   )3( العرضي،  المصيد  استغالل  وتعظيم  اإلدارة  تعزيز   )2( العرضي؛  المصيد  إلدارة  والتنظيمية  المؤسسية 

والبدائل.  والتنويع  المستدامة،  العيش  كسب 

مشروعات منظمة األغذية والزراعة العالمية واإلقليمية بشأن مصايد أسماك التونة
منظمة  بين  المشترك  المشروع  عناصر  من  رئيسياً  عنصراً  التونة  أسماك  مصايد  داخل  العرضي  المصيد  ُيشكل 

التنوع  على  والحفاظ  التونة  أسماك  لمصايد  المستدامة  "اإلدارة  العالمية  البيئة  مرفق   – والزراعة  األغذية 

المنظمات  جميع  ُيشرِك  الذي  المشروع،  وهذا  الوطنية".52  الوالية  خارج  الموجودة  المناطق  داخل  البيولوجي 

والمنظمات  الخاص،  والقطاع  والزراعة،  األغذية  منظمة  وأعضاء  الخمس،  التونة  أسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية 

سنوات.  خمس  لمدة  يستمر  أن  له  المقرر  ومن   ،2014 أوائل  في  التشغيل  حيز  دخل  قد  الحكومية،  غير 

إلدماج  وذلك  الرئيسيين،  الشأن  أصحاب  بين  فيما  والشراكات  التقني  التعاون  تشجيع  في  استراتيجيته  وتتمثل 

جميع  على  التحسين  أجل  من  الحوارات  وتيسير  الشأن،  أصحاب  قاعدة  وتوسيع  الممارسات،  وأفضل  أحدث 

ذات  األنشطة  وتسريع  لحفز  ومالية  بشرية  عظمي  قيمة  ذات  إضافية  موارد  توليد  أجل  من  وذلك  المستويات، 

وممارسات  تكنولوجيات  على  مكوناته  إحدى  وتركز  التونة.  أسماك  إلدارة  اإلقليمية  بالمنظمات  الخاصة  األولوية 

الوطني  المستوى  وعلى  اإلقليمية  التخطيط  عمليات  في  العرضي  للمصيد  والُمحسنة  المتكاملة  الحدة  تخفيف 

التونة.  صيد  سفن  جانب  من  الممارسات  هذه  واتباع 

والزراعة،  األغذية  ومنظمة  اإلنمائي،  المتحدة  األمم  برنامج  يشمل  ثاٍن  تونة  مشروع  صياغة  حالياً  ويجري 

مصايد  وكالة  تتولى  وسوف  الهادئ.53  المحيط  ووسط  غربي  المشروع  هذا  ويغطي  العالمية،  البيئة  ومرفق 

العرضي  بالمصيد  االهتمام  تركيز  مع  الهادئ  المحيط  جماعة  وأمانة  الهادئ  المحيط  جزر  منتدى  أسماك 

اإلجراءات  مع  وتوفيقه  الوطني  المستوى  على  اإلدارة  تخطيط  عمليات  في  العرضي  المصيد  أنواع  إدماج  على 

العالمية.  الصكوك  مع  أو  اإلقليمية  دون  أو  اإلقليمية 

المصيد العرضي والصيد الشبحي 
ال  والتي  المقتولة  األخرى  والحيوانات  األسماك  )أي  المصيد  قبل  ما  خسائر  أيضاً  التوجيهية  الخطوط  تتناول 

المفقودة  أو  المهجورة،  الصيد  معدات  ِشراك  في  باألسماك  يوقع  الذي  زراع  والصيد  المصيد(  من  جزءاً  تمثل 

إلى  تقنية  مدخالت  والزراعة  األغذية  منظمة  قدمت  فقد  باألخير،  يتعلق  وفيما  عنها.  االستغناء  تم  التي  أو 

جنباً  السفن  عن  الناجم  التلوث  لمنع  الدولية  االتفاقية  ملحق  استعراض  عملية  في  الدولية  البحرية  المنظمة 

للنفايات  البحرية  المصادر  بشأن  الدولية  البحرية  والمنظمة  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  مع  جنب  إلى 

والزراعة  األغذية  لمنظمة  إلى  ُيقدم  الذي  األساسي  التمويل  ُيخصص  وسوف  آثارها.  من  والتخفيف  البحرية 

بمعدات  الخاصة  والتشريعات  بالسياسات  المعنية  الحالة  دراسات  إلى  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  طريق  عن 

الصيد  بمعدات  الوعي  وتعميق  ولتعزيز  البحر.  في  عنها  االستغناء  تم  التي  أو  المفقودة  أو  المهجورة  الصيد 



942014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

النفايات  بشأن  عالمية  شراكة  طريق  )عن  البحر  في  عنها  االستغناء  تم  التي  أو  المفقودة  أو  المهجورة 

المشروعات  لمساعدة  الميزانية  خارج  من  أموال  تدبير  إلى  اآلن  السعي  ويتم  آثارها.  من  والتخفيف  البحرية( 

الشبحي  الصيد  تأثيرات  ولتقليل  الصيد،  مناطق  من  الغارقة  المعدات  هذه  إلزالة  الشأن  أصحاب  المتعددة 

والمحمية.  المهددة  األخرى  والحيوانات  األسماك  وأنواع  للخطر،  المعرضة  األنواع  على 

حوكمة تربية األحياء المائية 
في  التوسع  زال  ما  الماضية،  العشر  السنوات  خالل  بالمائة   6 نسبة  السنوي  النمو  معدل  متوسط  تجاوز  مع 

وداخل  المناطق،  عبر  النمو  هذا  ويتفاوت  األخرى.  الغذائي  اإلنتاج  صناعات  يسبق  المائية  األحياء  تربية 

متزايد  تعداد  سياق  في  أيضاً  يحدث  وهو  اآلسيوية.  البلدان  نحو  كبير  تحيز  وجود  مع  البلدان،  عبر  األقاليم، 

استمرت  ما  فإذا  العالم.  مستوى  على  الطبيعية  األسماك  مصايد  من  تقريباً  مستقر  وإنتاج  العالم،  في  للسكان 

اإلنتاج  على  لزاما  يكون  سوف  الطبيعية  األسماك  مصايد  وإنتاج  الديموغرافية  الجوانب  في  هكذا  االتجاهات 

اآلمنة  الجيدة  األسماك  من  كافية  إمدادات  يكفل  لكى  تزايده  يواصل  أن  المائية  األحياء  تربية  من  العالمي 

العالمي.  المستوى  على  عاماً  فهماً  لقي  قد  المطلب  هذا  أن  ويبدو  العالم.  لسكان  المائية  األحياء  وأغذية 

المستوى  ذوو  السياسات  ُصناع  وضع  والزراعة،  األغذية  منظمة  عقدتها  التي  األخيرة  اإلقليمية  المؤتمرات  فأثناء 

الوطنية  أعمالهم  جداول  في  عالية  رتبة  في  المائية  األحياء  تربية  الالتينية  وأمريكا  وآسيا،  أفريقيا،  في  الرفيع 

القطاع.  هذا  داخل  السريعة  التنمية  أجل  من  دولية  مساعدة  بتقديم  وطالبوا  بالتنمية،  المعنية 

فعدد  أسباب.  لعدة  به  بأس  ال  تحدياً  يمثل  المائية  األحياء  تربية  تنمية  قاطرة  اندفاع  على  الحفاظ  إن 

والموارد  والمياه  األراضي  أن  وحيث  التزايد.  في  آخذة  بالبيئة  الضارة  العمليات  عن  الناتجة  المخاطر  وشدة 

بصورة  نادرة  ُتصبح  األخرى  المائية  والمنتجات  األسماك  الستزراع  الالزمة  األخرى  الضرورية  واإلنتاجية  المالية 

القطاع.  هذا  في  النمو  استدامة  ُتهدد  وبذلك  ضراوة،  أكثر  بينها  المنافسة  ُتصبح  لذلك  متزايدة، 

من  المائية  األحياء  تربية  ن  ُتمكِّ المائية،  األحياء  تربية  لحوكمة  الرئيسي  الهدف  وهى  االستدامة،  إن 

وجدوى  بيئية،  وسالمة  اجتماعياً،  وترخيصاً  اقتصادية،  صالحية  تستتبع  وهى  طويلة.  فترة  امتداد  على  االزدهار 

الوقت،  مرور  مع  ُمرِبحة  المائية  األحياء  تربية  عمليات  تكون  أن  فتستتبع  االقتصادية  الصالحية  أما  تقنية. 

على  ضمناً  وتنطوي  المائية  األحياء  تربية  لمشروعات  السوق  توجهات  ُتحدد  التي  هي  واإلرباحية  وتنافسية. 

الملكية.  حقوق  أمن  ضمان  في  القانون  بدور  كذلك  تقر  وهى  التجارية.  باألعمال  ُيعنى  تمكيني  حكومي  نهج 

المائية،  األحياء  بتربية  األوسع  والمجتمع  المجاورة  المحلية  الجماعات  قبول  فَيعِني  االجتماعي  الترخيص  أما 

على  القضاء  يستتبع  البيئية  السالمة  مبدأ  أن  كما  المائية.  األحياء  تربية  فيه  تتم  الذي  الموقع  ُتحدد،  وهكذا 

ولفترة  الموقع  نفس  في  اإلنتاجية  األنشطة  مواصلة  من  المستزرعون  يتمكن  بحيث  السلبية  التأثيرات  حدة 

الجدوى  مبدأ  ويتطلب  التربية.  منتجات  قبول  في  المستهلك  تراود  التي  أيضاً  البيئية  الشواغل  وتؤثر  طويلة. 

المحلية.  الظروف  مع  التربية  وظروف  والتكنولوجيات  اإلنتاجية،  الموارد  مواءمة  التقنية 

هذه،  االستدامة  بمبادئ  الصلة  ذات  القضايا  تناول  في  المساعدة  بإمكانها  الحوكمة  أن  البلدان  معظم  وَتفهم 

مثال  وخير  المائية.  األحياء  تربية  حوكمة  أهمية  في  السبب  البلدان  هذه  وتفهم  تسود.  أن  من  األخيرة  وتمكن 

تمكين  أجل  من  المائية  األحياء  تربية  مجال  في  الدولي  التعاون  في  الحديثة  التطورات  تلك  الوعي  هذا  على 

أدى  فقد  ذلك،  إلى  تحتاج  التي  الدول  داخل  القدرات  وبناء  التدريب  إلى  فباإلضافة  االزدهار.  من  القطاع  هذا 

كذلك  وأدى  البلدان،  بين  وانتشارها  التكنولوجيا  نقل  زيادة  إلى  المائية  األحياء  تربية  مجال  في  الدولي  التعاون 

ذلك  وراء  من  الهدف  وكان  األماكن.  بعض  في  اإلقليمية  المائية  األحياء  تربية  لتنمية  منسقة  استراتيجيات  إلى 

تربية  إنتاجية  ازدادت  التعاون؛  لتحسن  نظراً  إنه  الحقيقة،  وفي  المجتمع.  رفاه  أجل  من  القطاع  هذا  استدامة  هو 

القيمة.  سلسلة  طول  على  الدخل  وتوليد  العمالة  فرص  وازدادت  والتغذية،  الغذائي  األمن  وازداد  المائية،  األحياء 

)مثل  الرئيسية  الدولية  المؤتمرات  في:  التعاون  بهذا  النهوض  على  اعتادت  التي  الرئيسية  المنابر  تمثلت  وقد 

إلى   )1976 اليابان  كيوتو،  في  والزراعة  األغذية  منظمة  نظمته  الذي  المائية  األحياء  تربية  بشأن  التقني  المؤتمر 

مصايد  هيئات  شبكة  وكذلك  األسماك؛  مصايد  للجنة  التابعة  المائية  األحياء  بتربية  المعنية  الفرعية  اللجنة  جانب 

بين  التعاون  تشمل،  والتي  والثالثية،  الثنائية  التعاون  وترتيبات  والزراعة؛  األغذية  لمنظمة  التابعة  اإلقليمية  األسماك 

إنشاء  على  كيوتو  مؤتمر  نتائج  إحدى  اشتملت  وقد  اإلقليمية.  المائية  األحياء  تربية  وشبكات  والجنوب؛  الجنوب 

هما  ذلك  على  مثاالن  وثمة  العالم.  في  ازدهاراً  األقل  المناطق  داخل  المائية  األحياء  تربية  لمراكز  إقليمية  شبكات 

األمريكيتين.  في  المائية  األحياء  تربية  وشبكة  الهادئ،  المحيط   – آسيا  في  المائية  األحياء  تربية  مراكز  شبكة 
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الوطنية  القدرات  تعزيز  إلى  خاصة  بصفة  أدى  قد  والخبرات  المعلومات  وتقاسم  التعاون،  زيادة  إن 

القدرة  أن  كما  المائية.  األحياء  بتربية  الصلة  ذات  بموادها  يتعلق  ما  حيث  من  المدونة  لتنفيذ  واإلقليمية 

في  التنمية  استدامة  ضمان  إلى  أدى  مما  كذلك،  تحسنت  قد  الذاتية  الممارسات  مدونات  وتنفيذ  تطوير  على 

والزراعة  األغذية  منظمة  أجرته  حديث  عالمي  استقصاء  وُيشير  للمجتمع.  بالنسبة  مزاياه  واستدامة  القطاع  هذا 

ذلك  في  بما  المائية،  األحياء  تربية  في  الجيدة  العامة  الحوكمة  حالة  إلى  المدونة،  تنفيذ  بشأن  بلداً   56 على 

أن  نجد  الصدد،  هذا  وفي  التنظيمية.  والقواعد  واالستراتيجيات(  )الخطط  والتخطيط  السياسات،  طريق  عن 

األحياء  لتربية  وطنية  سياساتية  ُأطر  لديها  توجد  االستقصاء  على  بردودها  بعثت  التي  البلدان  من  بالمائة   44

لديهم  فتوجد  بردودهم  بعثوا  الذين  من  بالمائة   39–  36 بينما  ُنفذت،  و/أو  تقريباً  اكتملت  قد  إما  المائية 

توجد  بردودها  بعثت  التي  البلدان  من  بالمائة   75 فإن  ذلك؛  إلى  وباإلضافة  ومؤسسية.  قانونية  وطنية  ُأطر 

أشار  وقد  المدونة.  مع  تتعارض  وال  المائية  األحياء  تربية  أجل  من  الحكومات  طورتها  ممارسات  مدونات  لديها 

المدونات. هذه  وتنفيذ  تطوير  في  الشأن  أصحاب  مشاركة  من  به  بأس  ال  مستوى  وجود  إلى  كذلك  االستقصاء 

األحياء  تربية  في  اإليكولوجي  النظام  نهج  هما:  المدونة  تنفيذ  دعم  في  أهميتهما  تزداد  صكان  وهناك 

االجتماعي  للترخيص  بالنسبة  خاصة  بصفة  فائدتهما  على  الصكان  هذان  ويبرهن  المكاني.  والتخطيط  المائية، 

المائية.  األحياء  تربية  لحوكمة   / الستدامة  البيئية  والسالمة 

من  العديد  اتبع  فقد  المائية،  األحياء  تربية  لقطاع  المالئمة  غير  التنمية  منع  أو  لمراقبة  محاولة  وفي 

نهٌج  هو  المائية  األحياء  لتربية  اإليكولوجي  النظام  ونهج  المائية.  األحياء  لتربية  اإليكولوجي  النظام  نهج  البلدان 

واالقتصادية،  واالجتماعية،  واإليكولوجية،  المادية،  الُنظم  الوقت  نفس  في  يراعي  القطاع  هذا  وإدارة  تنمية  تجاه 

ثالثة  أساس  على  تطبيقها  ويجرى  البينية.  وارتباطاتها  النفوذ،  ودوائر  الشأن،  أصحاب  من  واسعة  طائفة  وكذلك 

لوظائف  الكاملة  الطائفة  اعتبارها  في  تضع  أن  وإدارتها  المائية  األحياء  تنمية  على  يجب  أنه   )1( رئيسية:  مبادئ 

أن  المائية  األحياء  لتربية  ينبغي   )2( المجتمع؛  إلى  توصيلها  ُتهدد  أن  لها  ينبغي  وال  اإليكولوجي،  النظام  وخدمات 

أن  المائية  األحياء  لتربية  ينبغي   )3( الصلة؛  ذوى  الشأن  أصحاب  جميع  بين  والمساواة  البشري  الرفاه  من  تزيد 

نطاق  ووسعت  والزراعة  األغذية  منظمة  صاغت  وقد  األخرى.  واألهداف  والسياسات  القطاعات  سياق  في  ى  ُتنمَّ

المائية.  األحياء  لتربية  اإليكولوجي  النظام  نهج  وتنفيذ  فهم  لتيسير  التقنية  التوجيهية  الخطوط 

األرض  مثل  اإلنتاجية،  الموارد  تخصيص  هو  المائية  األحياء  لتربية  المستدامة  التنمية  أمام  كبير  تحٍد  وثمة 

والتنازع.  االحتكاك  من  ممكن  قدر  أدنى  في  التسبب  عدم  مع  المتنافسين  المستعملين  بين  فيما  والمياه، 

من  ذلك  يستتبعه  وما  الساحلية،  المناطق  إلدارة  كافية  خطط  وجود  عدم  أدى  البلدان،  من  الكثير  ففي 

النزاعات  هذه  وتواصل  والمياه.  األرض  على  المتنافسين  المستعملين  بين  فيما  نزاعات  إلى  المواقع،  تخصيص 

كأداء  عقبة  المنازعات  هذه  غدت  وقد  والسياحة؛  المائية  األحياء  تربية  أغراض  في  خاصة  بصفة  الحدوث 

األحياء  لتربية  العشوائية  التنمية  وأدت  العالم.  من  كثيرة  أجزاء  في  البحرية  المائية  األحياء  تربية  توسع  أمام 

الجماهيري  الفهم  إلى  بدورها،  أدت  واجتماعية،  بيئية  شواغل  إطالق  إلى  العالم  مناطق  بعض  في  المائية 

التقسيم  ذلك  في  بما  المكاني،  التخطيط  استخدام  متزايدة  بصورة  اآلن  ويجرى  المائية.  األحياء  لتربية  السلبي 

تكون  وحيثما  القضايا.  هذه  معالجة  أجل  من  متزايدة  بصورة  يستعمل  بحيث  المواقع  واختيار  مناطق،  إلى 

محتملة  مناطق  وإنشاء  لتحديد  مناطق  إلى  التقسيم  استخدام  يتم  جديداً،  نشاطاً  المائية  األحياء  تربية 

في  ُيساعد  مناطق  إلى  المائية  األحياء  تربية  تقسيم  فإن  وثابتة،  قائمة  العوامل  هذه  تكون  وحيث  لتنميتها؛ 

بعض  أنشأت  المساواة،  وألغراض  المياه  استخدام  وعلى  األراضي  على  النزاعات  لتدنية  فمثاًل  تنميتها.  تنظيم 

األحياء  لتربية  الخالصة  االقتصادية  المناطق  ُتسمى  المائية،  األحياء  تربية  ألنشطة  ُمرخصة  مناطق  البلدان 

مناطق  تقديم  طريق  عن  مراتَع  أيضاً  أنشأت  وقد  المائية(.  األحياء  لتربية  مناطق  تخصيص  إلى  )أو  المائية 

أن  ولكفالة  استراتيجي،  أساس  على  رصدها  يمكن  النطاق  الصغيري  المستزرعين  من  نوعية  لمجموعات 

االقتصادية  المنافع  زيادة  عن  أيضاً  االستراتيجية  هذه  أسفرت  فقد  مستدامة،  بصورة  اإلنتاجية  األنشطة  تتم 

المكانية  اإلدارة  أيضا،  األخرى  البلدان  من  العديد  وبدأ  المحلية.  المجتمعات  على  تعود  التي  واالجتماعية 

الساحلية،  المناطق  وفي  المحيط  في  البيولوجي  التنوع  ولحفظ  للموارد،  المستدام  االستخدام  لتحقيق  البحرية 

للتحليل  علنية  عملية  وهذه  البحري.  المكاني  التخطيط  هي  فكانت  الصدد  هذا  في  التمكينية  اإلدارة  أما 

إيكولوجية،  أهداف  تحقيق  بهدف  وذلك  البحرية،  المناطق  في  البشرية  لألنشطة  مؤقت  توزيع  على  وللحصول 

السياساتية. العمليات  حددتها  التي  بالصورة  واجتماعية  واقتصادية، 
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إصدار  المائية  األحياء  بشأن  المناظرات  في  المقدمة  تحتل  تزال  ما  التي  المهمة  الحوكمة  قضايا  بين  ومن 

األحياء  تربية  أشكال  بعض  أن  من  عامة  شواغل  عن  اإلعراب  تم  فقد  البحرية،  األحياء  لتربية  االعتماد  شهادات 

واستجابة  للمستهلكين.  آمنة  غير  منتجات  تقدم  وأنها  اجتماعياً،  ُمنِصفة  وال  بيئياً  مستدامة  ليست  المائية 

تربية  منتجي  إلى  وتطلب  البيئي  االستقرار  مدى  تحكم  إدارية  وتنظيمات  سياسات  كثيرة  بلدان  سنت  لذلك، 

زيدت  وقد  الحماية.  وتدابير  البيئية  اآلثار  حدة  بتخفيف  تتعلق  صرامة  أكثر  لتدابير  االمتثال  المائية  األحياء 

تربية  إنتاج  لُنظم  االعتماد  شهادات  بإصدار  االهتمام  فإن  أمر؛  من  يكن  ومهما  الغذائية.  السالمة  مواصفات 

الشواغل  معالجة  في  الدوافع  وتتمثل  التزايد.  في  آخذ  ومنتجاتها  وعملياتها  وممارساتها،  المائية،  األحياء 

تطوير  تم  لذلك،  واستجابة  األسواق.  إلى  أكبر  بدرجة  مضموناً  دخوالً  وتكفل  المستهلكين  وشواغل  البيئية 

االعتماد  فشهادات  والوطني.  الدولي  المستويين  على  وتنفيذها  المائية  األحياء  لتربية  شهادات  إصدار  ُخطط 

المستوى  على  سواًء  حالياً،  بها  القيام  يجري  وتجهيزها  لها  والتسويق  ومدخالتها  المائية،  األحياء  تربية  لمزارع 

التابعة  المائية  األحياء  تربية  ممارسات  أفضل  تطبيق  هو  ذلك  على  جيد  مثال  وثمة  الجماعي.  أو  الفردي 

استراليا،  مثل  العالم  أنحاء  جميع  في  المعتمدة  التجهيز  مصانع  على  العالمي  المائية  األحياء  تربية  لتحالف 

وإندونيسيا،  وهندوراس،  وغواتيماال،  وإكوادور،  وكوستاريكا،  والصين،  وشيلي،  وكندا،  وبيليز،  وبنغالديش، 

من  والغرض  نام.  وفييت  األمريكية،  المتحدة  والواليات  وتايلند،  والنرويج،  ونيوزيلندا،  والمكسيك،  وماليزيا، 

أو  للتلوث،  مصادر  تشكل  ال  وعملياتها  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  ُنظم  أن  على  للجماهير  البرهنة  هو  ذلك 

شهادات  إصدار  تدابير  البلدان  بعض  وتستحدث  اجتماعياً.  مسؤولة  غير  أنها  أو  البيئة  تهديد  أو  األمراض،  لنقل 

يأكلونها. التي  المنتجات  سالمة  للمستهلكين  تضمن  لكي  فيها  وسيطاً  البلد  يكون 

إصدار  لخطط  الضرورية  غير  والتكاليف  الفوضى  إزاء  قلق  من  الدولي  المجتمع  به  يشعر  لما  ونظراً 

إعداد  عملية  تقود  أن  والزراعة  األغذية  منظمة  إلى  طلبت  فقد  االعتماد،  هيئات  وكثرة  وكثرتها  الشهادات 

الخطوط  بتطوير  المنظمة  قامت  وهكذا،  المائية.  األحياء  تربية  اعتماد  لشهادات  الدولية  التوجيهية  الخطوط 

بتربية  المعنية  الفرعية  اللجنة  وافقت  التي  المائية،  األحياء  تربية  اعتماد  شهادات  بشأن  التقنية  التوجيهية 

مرجعي  إطار  وجود  عدم  لمالحظتهم  ونظراً   .2010 في  عليها  األسماك  مصايد  للجنة  التابعة  المائية  األحياء 

األغذية  منظمة  في  األعضاء  أعرب  التقنية،  التوجيهية  الخطوط  في  الواردة  الُدنيا  المعايير  لتنفيذ  واضح  دولي 

تربية  شهادات  بإصدار  الخاصة  التوجيهية  للخطوط  بالنسبة  المطابقة  تقييم  "إطار  إلى  الحاجة  عن  والزراعة 

مالئمة  معايير  على  يحتوي  الذي  الصك  هذا  مثل  غياب  أن  في  يتمثل  التخوف  وكان  المائية".  األحياء 

ثم،  ومن  التجارة.  طريق  في  لها  مبرر  ال  حواجز  ُتصبح  أن  يمكن  الشهادات  إصدار  ُنظم  فإن  لتنفيذها، 

والخاصة  العامة  الشهادات  إصدار  خطط  تطابق  مدى  لتقدير  تقييم  إطار  والزراعة  األغذية  منظمة  طورت 

وقد  المائية.  األحياء  تربية  شهادات  إصدار  بشأن  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التقنية  التوجيهية  الخطوط  مع 

في  اإلطار  هذا  على  األسماك  مصايد  للجنة  التابعة  المائية  األحياء  بتربية  المعنية  الفرعية  اللجنة  وافقت 

المائية  األحياء  تربية  بشهادات  تتعلق  بارزة  قضية  ثمة  فإن  أمر،  من  يكن  ومهما   .2013 أكتوبر/ شرين األول 

المائية. األحياء  تربية  شهادات  إصدار  مجال  في  النامية  البلدان  لدى  القدرات  بناء  في  تتمثل 

السنوات  ففي  البحر.  عرض  في  البحرية  األسماك  استزراع  حوكمة  هي  ناشئة  مهمة  أخرى  قضية  وثمة 

الساحل  عن  البعيدة  والمناطق  الساحلية،  ذلك  في  بما  البحر،  مياه  في  المائية  األحياء  تربية  ازدادت  األخيرة 

مياه  في  البحرية  األحياء  تربية  عمليات  معظم  وتحدث  كبيرة.  زيادة  البحر  عرض  في  الموجودة  والمناطق 

في  األسماك  استزراع  بين  للتنافس  ونظراً  ذلك،  ومع  الوطنية.  الواليات  نطاق  داخل  موجودة  محمية،  ساحلية 

البحرية  المياه  في  األسماك  استزراع  مديري  فإن  الساحل،  من  القريبة  األخرى  الكثيرة  واألنشطة  البحرية  المياه 

عمليات  تزداد  أن  من  قلق  وهناك  البحر.  داخل  أبعد  مناطق  إلى  مزارعهم  نقل  إلى  متزايدة  بصورة  يميلون 

هنا  تنشأ  قد  حيث  البحار  أعالي  إلى  امتدت  إذا  وبخاصة  الشاطئ،  عن  بعيداً  اتساعاً  المائية  األحياء  تربية 

وبالحوكمة. بالقانون  تتعلق  خطيرة  قضايا 

ومنشآت  صناعية  ُجزر  بناء  حرية  الدول  لكل  بأن  يقضي  الذي  البحار،  بحرية  والخاص  العام  المبدأ  إن 

القانون  أن  غير  البحر،  مياه  في  األسماك  استزراع  ممارسة  إلى  ْح  ُيلمِّ إنما  الدولي،  القانون  بها  يسمح  أخرى 

استزراع  أن  ذلك  طفيفة.  جوانب  عدة  من  فقط  البحر  مياه  في  األسماك  تربية  في  يؤثر  الحالي  العام  الدولي 

المعاهدات  وأحكام  العام،  الدولي  القانون  أحكام  من  لعدد  طارئة  بصورة  يخضع  البحرية  المياه  في  األسماك 

القانون  مبادئ  فإن  ذلك،  ومع  البحرية.  والبيئة  األسماك  مصايد  تناول  بينها  من  أخري،  قضايا  لتناول  الُموضوعة 

األحياء  تربية  عمليات  إجراء  بشأن  التوجيهات  من  محدداً  قلياًل  قدراً  تقدم  السارية  المعاهدات  وأحكام  الدولي 
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من  تمتد  المائية  األحياء  تربية  أنشطة  أن  حيث  تنظيمي  فراغ  وجود  إلى  ُيشير  وهذا  المياه.  تلك  في  المائية 

البحار. أعالي  إلى  للدول  الخالصة  االقتصادية  المناطق 

أن  وُيرجح  الصناعة،  أبعاد  من  مهماً  ُبعداً  تمثل  المائية  األحياء  تربية  حوكمة  أن  سبق  مما  وُيْسَتخلص 

اإلجراءات  وجود  كفالة  في  الرئيسي  التحدي  ويتمثل  القطاع.  هذا  توسع  مواصلة  مع  أهمية  أكثر  تصبح 

ُتقِوْض  كما  الريادة،  روح  من  تنطلق  التي  المبادرات  على  القضاء  دون  البيئية  االستدامة  لضمان  السليمة 

المخاطر  على  أيضاً  ذلك  وينطبق  المجتمع،  تواجه  التي  المخاطر  تخفيض  ويجب  االجتماعي.  االنسجام 

يتمتع  قد  الثروة،  لخلق  محركاً  بصفته  الخاص  القطاع  إن  المستزرعون.  يتحملها  التي  الُمعامالت  وتكاليف 

لحكم  ينبغي  وهكذا،  التجارية.  لألعمال  أدائه  عند  العقبات  مواجهة  أو  الشفافة  وبالتدابير  التكاليفية  بالفعالية 

يتزايد  أن  له  يحتمل  مكانية  تخطيط  وتقنيات  أدوات  طلب  إن  القطاع.  هذا  استدامة  لضمان  يسود  أن  القانون 

لمشاكل  مصدراً  يصبح  المتنافسين  المستخدمين  بين  فيما  الموارد  تخصيص  أن  حيث  القطاع  هذا  توسع  مع 

محاولة  في  يزداد  سوف  وإدارتها  المائية  األحياء  تربية  في  اإليكولوجي  النظام  َنْهج  استخدام  وكذلك  أكثر. 

الموارد.  ندرة  ظل  في  القطاع  هذا  توسع  عن  الناجمة  المساواة  وقضايا  واالقتصادية،  البيئية،  القضايا  لتقليل 

المستهلكين  مواصلة  مع  السنوات  لبعض  مهمة  قضية  الشهادات  إصدار  مسألة  تظل  أن  كذلك  المرجح  ومن 

للمنتجات  المرتفعة  الدولية  الجودة  لمعايير  واالمتثال  إيكولوجية،  توسيم  بطاقات  تحمل  بمنتجات  المطالبة 

صغير  قطاع  أنه  أو  بل  فقط،  واحد  قطاع  هي  المائية  األحياء  تربية  فإن  ذلك،  ومع  موائدهم.  على  توضع  التي 

ولذلك،  قوة.  أكثر  ضغط  مجموعات  مواجهة  في  الموارد  وعلى  األولوية  على  الحصول  على  يتنافس  غالباً، 

الوقت.  مرور  مع  قوى  نمٌو  أجل  من  وتنفيذها  متينة  حوكمة  إجراءات  وجود  ينبغي 

المناطق الموجودة خارج الوالية الوطنية 
األشخاص  لماليين  بالنسبة  وللثروة  للصحة  مصدر  وهى  الكوكب،  سطح  من  بالمائة   70 نحو  المحيطات  تغطى 

ومتنوعة.  وقيِّمة  غنية،  إيكولوجية  ُنظم  على  وتحتوي  للتجارة،  مائية  كطرق  ُتستخدم  فهي  العالم.  حول 

االجتماعية  المزايا  من  الكثير  الساحلية  والمناطق  البحار  تقدم  الُمغذية،  األغذية  إنتاج  إلى  وباإلضافة 

من  أكثر  ويعتمد  األخرى.  المهمة  والخدمات  السلع  وكذلك  والتجارة  والترفيه  العمالة،  حيث  من  واالقتصادية 

كذلك  الرفاه.  وعلى  العيش  كسب  فرص  على  للحصول  األسماك  مصايد  على  العالم  سكان  من  بالمائة  عشرة 

وإنتاج  التعدين  وأنشطة  بذلك،  المرتبطة  األساسية  التحتية  والبنيات  والموانئ  والسياحة،  السفر  صناعة  فإن 

العديد  يوجد  ذلك،  ومع  الفرص.  من  ذلك  وغير  العمل  فرص  لخلق  أيضاً  والبحار  المحيطات  تستخدم  الطاقة 

أن  وعلى  الحيوية  اإليكولوجي  النظام  خدمات  توفير  على  المحيطات  قدرة  من  تقلل  التي  التهديدات  من 

لألغذية.  أساسية  موارد  تكون 

دولة  تتمتع  ال  التي  المحيط  من  المناطق  تلك  هي  الوطنية  الوالية  خارج  الواقعة  البحرية  المناطق  إن 

سطح  من  بالمائة   40 تمثل  التي  المشتركة  المحيطات  وهى  إدارتها.  عن  محددة  بمسؤولية  وحدها  بعينها 

الواقعة  المناطق  وتشمل  حجمها.  من  بالمائة   95 ونحو  المحيطات  سطح  من  بالمائة   64 وتضم  الكوكب، 

مناطق  معظم  تضم  )التي  الخالصة  االقتصادية  المناطق  خارج  البحر  وقاع  البحار،  أعالي  الوطنية  الوالية  خارج 

السواحل،  عن  كبيرة  بمسافات  متباعدة  معقدة  إيكولوجية  ُنظماً  تضم  وهى  الساحلية.  للدول  القاري(  الُجرف 

ويمثل  صعباً  المناطق  تلك  في  البيولوجي  التنوع  وحفظ  األسماك  مصايد  لموارد  المستدامة  اإلدارة  يجعل  مما 

البحري،  الشحن  بينها  من  القطاعات،  مختلف  من  للتأثيرات  اإليكولوجية  النظم  هذه  مثل  وتخضع  تحدياً، 

مشاكل  لوجود  صعوبة  يزداد  أمٌر  التأثيرات  لهذه  والتصدي  األسماك.  وصيد  البحر  قاع  في  والتعدين  والتلوث، 

الناجحة  التجارب  من  االستفادة  حيث  ومن  الممارسات،  أفضل  أجل  من  القدرات  وبناء  والنشر  التنسيق  في 

اتخاذ  فبدون  الوطنية.  الوالية  خارج  الواقعة  المناطق  في  األسماك  مصايد  بإدارة  المتعلقة  تلك  وبخاصة   –

موارد  ومنافع  قيمة  َتِقْل  كما  واالقتصادي،  االجتماعي  والرفاه  البحري  البيولوجي  التنوع  يتردى  عاجلة،  إجراءات 

الموارد.  تلك  على  المعتمدة  المقبلة  واألجيال  الحالي  للجيل  بالنسبة  بشدة  األسماك  مصايد 

الثاني  نوفمبر/تشرين  في  العالمية  البيئة  مرفق  مجلس  اعتمد  تحفيزي،  تغيير  لتوليد  منه  وسعياً 

الواقعة  المناطق  في  البيولوجي  التنوع  وحفظ  األسماك  لمصايد  المستدامة  العالمية  اإلدارة  "برنامج   2011

أيضاً  ُيعرف  الذي  البرنامج  وهو   – الوطنية(  الوالية  خارج  الواقعة  المناطق  )برنامج  الوطنية"  الوالية  خارج 

وكالتين  مع  الوثيق  بالتعاون  تعمل  التي  المُنِسقة  الوكالة  هي  والزراعة  األغذية  ومنظمة  المشاع.54  بالمحيطات 

الشركاء  أما  الدولي.  والبنك  للبيئة  المتحدة  األمم  برنامج  هما  العالمية،  البيئة  لمرفق  تابعتين  أخريين  منفذتين 
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الحكومية.  غير  والمنظمات  والصناعة  األسماك،  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  على  فيشتملون  التنفيذيون 

العميقة،  المياه  أسماك  ومصايد  التونة،  مصايد  على  الوطنية  الوالية  خارج  الواقعة  المناطق  برنامج  ويركز 

بالكفاءة  تتسم  التي  المستدامة  اإلدارة  تشجيع  إلي  البرنامج  هذا  ويرمي  البيولوجي،  التنوع  صون  مع  بالتوازي 

من  وذلك  الوطنية،  الوالية  خارج  الواقعة  المناطق  داخل  البيولوجي  التنوع  وصون  األسماك  مصايد  لموارد 

والسياسات  الحوكمة  تمثل  وسوف  الدولية.  المنتديات  في  عليها  ُيتفق  التي  العالمية  األهداف  تحقيق  أجل 

الوطنية.  الوالية  خارج  الواقعة  للمناطق  الشامل  البرنامج  من  أساسيين  جزأين  الُمحسنة 

تضم  وشاملة  وفريدة،  مبتكرة،  مبادرة  هو  الَخْمِسي  الوطنية  الوالية  خارج  الواقعة  المناطق  برنامج  إن 

والدوائر  الخاص،  والقطاع  المدني،  والمجتمع  اإلقليمية،  اإلدارة  وهيئات  الحكومات،  بين  تجمع  مشاريع  أربعة 

لمصايد  المستدامة  باإلدارة  معني  أحدهما   – المشاريع  هذه  بين  من  مشروعان  وثمة  والصناعة.  األكاديمية 

اإلدارة  على  العالمية  القدرات  بتعزيز  فُيعَنى  الثاني  أما   ،)93 ص  )انظر  البيولوجي  والتنوع  التونة،  أسماك 

مجموعتين  وجود  مع   ،2014 أوائل  في  نشاطه  بدأ  وقد   – الوطنية  الوالية  خارج  الواقعة  للمناطق  الفعالة 

 .2014 أواخر  في  الحقاً  تأتيان  أخريين 
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)www.globefish.org/price-reports.html على   )المتاحة   GLOBEFISH Highlights السنوية  

 14 فى  االقتباس  ]تم  االستهالك.  حيث  من  بحرية  أغذية  عشرة  أعلى   .2014 الوطني.  األسماك  مصايد  معهد   13
 .In: Aboutseafood.com االنترنت[:  ]على   ]2014  مارس/آذار 

www.aboutseafood.com/about/about-seafood/top-10-consumed-seafoods

السنوي  الكتاب  فى  تُنشر  التي  األغذية  موازنات  من  البيانات  على  تعتمد  القسم  هذا  فى  الُمبلغة  اإلحصاءات   14
لعام  االستهالك  بيانات  اعتبار  وينبغي   .Fishery and Aquaculture Statistics. 2011 (FAO, 2013( للفاو 
لمنظمة  أتُيحت  التي  البيانات  تقتبس  أخرى  أقسام  في  التباين  أوجه  بعض  تحدث  وقد  مبدئية.  بيانات   2010
والزارعة  األغذية  منظمة  حسبتها  التي  لألغذية  العامة  الموازنة  بيانات  إن  األخيرة.  اآلونة  فى  والزراعة  األغذية 

المستوى  على  النفايات  )مثل  األسباب  من  لعدد  والتي،  لالستهالك"  المتاحة  األغذية  "متوسط  إلى  تُشير 
إنتاج  أن  مالحظة  وينبغي  الغذائي.  االستهالك  متوسط  أو  الغذائي  المتحصل  متوسط  مع  يتساوى  ال  المنزلي(، 

غير  بصورة  تُسجل  أن  يمكن  النامية،  البلدان  بعض  بين  الحدودية  التجارة  وكذلك  الكفاف،  أسماك  مصايد 
بالناقص. تقييماً  االستهالك  تقيِّم  أن  ذلك  على  بناًء  لها  ويُحتمل  كاملة، 
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الجماعي  والتنظيم  للعمل  الترويج  النطاق:  صغيرة  األسماك   مصايد 
األجل طويلة  فوائد  لتحقيق 

القضية
عالم  لبناء  التعاونية  "المشاريع  شعار  تحت  للتعاونيات،  الدولية  السنة   2012 عام  المتحدة  األمم  أعلنت 

والعمل  الصيد  قطاع  في  العاملين  ومنظمات  الصيادين  لمناصرة  مهماً  سياسياً  زخماً  هذا  وأتاح  أفضل". 

النظم  وسالمة  البشر  رفاه  لتحقيق  وكذلك  الرشيد،  الصيد  لتشجيع  محركة  وعوامل  كأدوات  الجماعي 

العالمي  اإلعالن  في  عليها  المنصوص  األساسية  اإلنسان  حقوق  أحد  النقابي  التنظيم  حق  ويعد  اإليكولوجية. 

لتمكين  حاسم  أمر  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  في  الجماعي  والعمل  المنظمات  وتعزيز  اإلنسان.  لحقوق 

من  والحد  والتغذية  الغذائي  األمن  تحقيق  في  والمساهمة  معيشتهم  سبل  تأمين  من  القطاع  هذا  مشغلي 

خالل  النطاق  الصغيرة  المصايد  في  المنظمات  دور  أهمية  تأكيد  بالفعل  وجرى  الريفية.  المناطق  في  الفقر 

وفي   ،2008 عام  في  تايلند،  بانكوك،  في  عقد  الذي  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد  عن  العالمي  المؤتمر 

بتيسير  ُنظمت  النطاق،  صغيرة  األسماك  مصايد  استدامة  تأمين  بشأن  التشاورية  العمل  حلقات  من  سلسلة 

الصيادين  منظمات  مجال  في  المنظمة  عمل  ويعود  و12012.   2010 عامي  بين  والزراعة  األغذية  منظمة  من 

الدولية،  العمل  منظمة  مع  بالتعاون  والزراعة،  األغذية  منظمة  نظمت  عندما،   ،1959 عام  الى  وتعاونياتهم 

السمكية. التعاونيات  بشأن  فنياً  اجتماعاً 

الحاجة  الصيد  قطاع  في  والعاملين  الصيادين  منظمات  إنشاء  إلى  المؤدية  والدوافع  العوامل  وتشمل 

إدارة  بقضايا  يتعلق  ما  في  وجهها  في  والوقوف  الحكومية  الهيئات  مع  للتعامل  كوسيلة  وذلك  التمكين  إلى 

صغيرة  المصايد  تشغيل  عن  للمسؤولين  التفاوضية  القدرة  تعزيز  يلزم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األسماك.  مصايد 

الصيادين  بين  المثال،  سبيل  )على  المنازعات  وحل  للمخاطر  تعرضهم  لتقليل  القيمة،  سلسلة  طول  على  النطاق 

من  المصلحة  أصحاب  المنظمات  هذه  وتمكن  والمياه(.  األراضي  إلى  الوصول  حول  المستخدمين  من  وغيرهم 

تحمل  في  والمشاركة  والسياسية،  واالقتصادية  االجتماعية  العمليات  في  آرائهم  عن  اإلعراب  ومن  المشاركة 

وهياكل  دوافع  تتغير  أن  ويمكن  المستدام.  الصيد  وممارسة  المستدامة  األسماك  مصايد  تعزيز  مسؤولية 

األغراض  متعددة  منظمات  إلى  تتحول  أن  ويمكن  الوقت.  مرور  مع  األوضاع  مع  تتكيف  أو  المنظمات  هذه 

توزيع  ذلك  في  بما  الرعاية،  وظائف  وتعزز  االجتماعية  التنمية  أيضاً  تدعم  لكي  الجماعي  العمل  تستخدم 

أكبر. خطة  أو  سياسية  حركة  من  جزءاً  تصبح،  أو  تكون،  أن  المنظمات  لهذه  أيضاً  ويمكن  الثروة. 

وتمكين  الغذائي،  واألمن  الرشيد،  الصيد  في  المساهمة  على  القدرة  لديها  األسماك  مصايد  وتعاونيات 

أمر  هو  الصيد  قطاع  في  والعاملين  الصيادين  منظمات  وإنشاء   .)3 اإلطار  )انظر  الفقر  على  والقضاء  المرأة، 

فهي  المحلي.  المجتمع  تنمية  في  هاما  دورا  تلعب  أن  المنظمات  لهذه  ويمكن  فيه،  ومرغوب  وُمجدي  ممكن 

المتقلب،  المصيد  مثل  واالقتصادية،  واالجتماعية  البيئية  الصدمات  مواجهة  في  أكبر  مرونة  مجتمعاتها  تعطي 

الداخلية  التحديات  فإن  ذلك،  ومع  والجوع.  الطبيعية،  والكوارث  أعضائها،  أسر  في  والوفاة  المرض  وحاالت 

بها. المقترنة  والفوائد  المنظمات  هذه  فعالية  خطير  بشكل  تهدد  أن  يمكن  الخارجية  والعوامل 

الصيد  قطاع  في  والعاملين  للصيادين  حديثا  المنشأة  وكذلك  التقليدية  المنظمات  بعض  فشلت  الماضي،  في 

وجود  ضرورة  في  المنظمات  هذه  تواجهها  التي  الرئيسية  الداخلية  التحديات  أحد  ويتمثل  أهدافها.  تحقيق  في 

وراء  سعيا  سواء   – الهجرة  وتعد  الزمن.  مدى  على  األعضاء  من  فعالة  ومشاركة  االلتزام،  من  مستدام  مستوى 

للمنظمات  مضعفا  عامال  تكون  أن  ويمكن  األسماك  مصايد  في  شائعا  أمرا   – السياسية  الظروف  بسبب  أو  الموارد 

وجود  بسبب  المثال  سبيل  )على  القوى  توازن  بعدم  الداخلية  التحديات  تتعلق  ان  أيضاً  ويمكن  الصدد.  هذا  في 
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اإلطار 3

أمثلة للتعاونيات في أمريكا الالتينية

المكسيك

تدير تعاونيتان مترابطتان الصيد المستدام لجراد البحر في محمية المحيط الحيوي في سيان كان )والية 

كينتانا رو، المكسيك(، ويشارك جميع أعضاء التعاونية في صنع القرار بشأن إدارة الموارد. وأسهم بناء 

القدرات، من أجل تعزيز التكنولوجيا والممارسات المحلية، في االستخدام الرشيد والعادل لجراد البحر– 

الذي يشكل قاعدة إيرادات االقتصاد المحلي. وتشمل اإلنجازات ما يلي: انخفاض حاد في ممارسات 

الصيد غير القانونية والمدمرة للبيئة؛ والتعريف بحقول محددة تحديدا جيدا وآمنة ومنتشرة لجراد البحر؛ 

وتحسين بقاء تجمعات جراد البحر المحلية؛ وممارسة صيد جراد البحر الحي وإطالق صغار جراد البحر 

والبيض؛ واالستعاضة عن الشراك المصنوعة من شجر النخيل بكبائن أسمتيه، مما يحد من االستخدام 

المحلي ألنواع النخيل المهددة باالنقراض.

وتأتي قصة نجاح مكسيكية أخرى من بحيرة تامياهوا، حيث تحصل التعاونيات على امتيازات ألعضائها 

في موارد الحصاد1. ومن أجل ضمان حماية الموائل، ال يسمح إال بمعدات صيد منتقاه. ويسلم الصيادون 

مصيدهم إلى التعاونية، التي تختار األسماك وتفرزها، وتجهز بعض األنواع  بشكل طفيف. ويحصل صيادو 

تامياهوا على أسعار عادلة لقاء إنتاجهم، وهناك فوائد واضحة للتعاونية وأعضائها. وحصلت التعاونية أثناء 

وجودها الذي استمر 40 سنة على امتيازات قابلة للتجديد الستخراج  الموارد من داخل البحيرة وخارجها 

ولتجهيز المحار.

البرازيل

تم إنشاء تعاونية Cananéia لمنتجي المحار )المعروفة باسم COOPEROSTRA( في مانديرا على الساحل 

الجنوبي لوالية ساو باولو، البرازيل، في تسعينيات القرن الماضي. ودعمت المجتمع في إرساء قواعد 

وممارسات جديدة للتوفيق بين صيد المحار وصون غابات المنغروف المحلية ذات القيمة العالية من حيث 

تنوعها البيولوجي. ويسمح ألعضاء التعاونية بالصيد ثالث مرات في العام2 ويتلقون اآلن ضعف ما اعتادوا 

أن يتلقونه لمحارهم من وسطاء السوق. وقبل تأسيس التعاونية، كان الوسطاء يسيطرون على سلسلة 

أسواق المحار ويولون القليل من االهتمام للوائح المحلية ومعايير الصرف الصحي والمعايير الصحية لتجهيز 

األسماك الصدفية. وعزز محار مانديرا التقدير لإلنتاج الحرفي، وأدى توافر مأكوالت بحرية محلية عالية 

الجودة إلى تشجيع السياحة.

 FAO & INFOFISH. 2008. Present and future markets for fish and fish products from small–scale fisheries – case  1

studies from Asia, Africa and Latin America. FAO Fisheries Circular No. 1033. Rome, FAO. 87 pp. )متاح أيضا عىل املوقع 

.)ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/i0230e/i0230e00.pdf 

 Diegues, A.C. 2008. Marine protected areas and artisanal fisheries in Brazil. Samudra Monograph. Chennai, India,  2

.International Collective in Support of Fishworkers. 68 pp 

 FAO & IFAD. 2012. Cooperatives in small–scale fisheries: enabling successes through community  :املصدر
empowerment ]عىل االنرتنت[. International Year of Cooperatives. Issue Brief Series. ]مقتبس يف 13 أكتوبر/ترشين األول 

www.fao.org/docrep/016/ap408e/ap408e.pdf .]2014
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شخص  يتواله  الذي  الدور  على  العوامل  هذه  وتؤثر  وبالجنس.  بالعمر  أو  والمعدات(  القوارب  ملكية  في  خالفات 

إقصاء  عن  فضال  األعضاء،  بامتيازات  يتعلق  فيما  السلطة  استخدام  إلساءة  إمكانية  وثمة  المنظمة.  داخل  ما 

البحوث  ووضعت  ما.  منظمة  خالل  من  والتفاوض  الوصول  حقوق  تخصيص  يتم  عندما  األعضاء  غير  وتهميش 

باعتبارها  الحرة  األعمال  تنظيم  بمهارات  ويتمتعون  ومحترمون  عالية  همة  ذوو  أفراد  وضعه  تولى  للقيادة،  تعريفا 

مهما،  األسماك  مصايد  في  المرأة  دور  يكون  ما  وغالباً  األسماك.2  مصايد  في  المشتركة  اإلدارة  نجاح  في  سمة  أهم 

نجاح  تضمن  التي  الترتيبات  تعقد  بالتالي  ويمثل  الثقافية.  الحواجز  بسبب  محدود  الجمعيات  في  تمثيلها  ولكن 

الحصول  إمكانية  أيضاً  وتعد  تواجهها.  أن  المنظمات  على  يتعين  هامة  داخلية  تحديات  المناسب  والتمثيل  القيادة 

عمليات  وكذلك  الوقت،  مدى  على  المنظمات  لعمل  هامة  أمورا  وتوافرهما  والمادي  المالي  المال  رأس  على 

األعضاء  يدرك  لم  ما  المنظمات،  مع  السابقة  السلبية  التجارب  على  التغلب  الصعب  ومن  التحتية.  والبنية  االتصال 

تأسيسها. أو  ما  منظمة  إلى  لالنضمام  الحقيقية  والمزايا  الفوائد  المحتملون 

وجود  شأن  ومن  الجماعي.  والعمل  المنظمة  فشل  أو  لنجاح  بالنسبة  أيضاً  حاسمة  الخارجية  العوامل  وتعد 

على  المنظمات  يساعد  أن  ديمقراطي  بشكل  القرار  اتخاذ  تحبذ  وسياسية  قانونية  أطر  شكل  في  تمكينية  بيئة 

االستقاللية  وانعدام  االستقرار  وعدم  النظام  في  والتغييرات  السياسي  التدخل  شأن  من  أخرى،  ناحية  ومن  االزدهار. 

األجل. قصير  بتوجه  غالباً  تتسم  مالئمة،  غير  تنظيمية  هياكل  وتفرض  المنظمات  هذه  إمكانيات  نطاق  تقيد  أن 

الحلول الممكنة
ممارسة  على  قدرتها  تعزيز  عليها  يتعين  فعالة،  الصيد  قطاع  في  والعاملين  الصيادين  منظمات  تكون  لكي 

إلى  الوصول  وكذلك  الموارد،  إدارة  ومبادرات  السياسات  حوارات  في  والمشاركة  النقابي  التنظيم  في  الحق 

تكون  أن  يجب  والفعالية،  االستدامة  ولضمان  ذلك،  إلى  وباإلضافة  التحتية.  والبنية  المالية  والخدمات  األسواق 

الشباب،  قدرات  تنمية  خالل  من  المثال  سبيل  )على  منظمة  ألي  أساسية   وظيفة  البشري  المال  رأس  تنمية 

إبداعا  أكثر  دور  على  والتفاوض  واإلدارة،  األعمال  مجال  في  والقدرات  القيادة،  على  المحدد  والتدريب 

تحظى  وبالتالي،  المتغيرة.  الظروف  مع  تتكيف  أن  عليها  يتعين  البقاء،  من  المنظمات  تتمكن  ولكي  للنساء(. 

ووظيفتها. شكلها  به  يحظى  الذي  األهمية  قدر  بنفس  المنظمات  داخل  العمليات 

بالقيام  النساء  تكليف  يتم  ما  غالباً  حديثا،  المنشأة  الصيد  قطاع  في  والعاملين  الصيادين  منظمات  وفي 

ما  فغالباً  وهكذا،  الرئيسية.  اللجان  في  المشاركة  خالل  من  المثال،  سبيل  على  يتحقق،   ،)4 )اإلطار  نشط  بدور 

لإلصالح.  خضعت  التي  أو  الجديدة  المنظمات  في  أوضح  التقليدية  المنظمات  في  للمرأة  المستتر  الدور  يصبح 

والفنية  اإلدارية  المهارات  على  للنساء  تدريب  تقديم  خالل  من  دعم  إلى  التغيير  هذا  يحتاج  ذلك،  ومع 

قيادية.  بأدوار  االضطالع  من  وتمكينهن  وتشجيعهن  الفوارق  من  الحد  أجل  من  الحرة  األعمال  تنظيم  ومهارات 

الحصول  مسألة  عن  فضال  وملكيتها،  األصول  إلى  الوصول  مسألة  على  الفوارق  من  الحد  ضرورة  أيضاً  وتنطبق 

بالنفس،  الثقة  وبناء  الدخل،  لزيادة  حاسم  أمر  هو  اإلنتاج  أدوات  إلى  المرأة  ووصول  الدخل.  كسب  فرص  على 

أسرهن،  في  النساء  مكانة  رفع  خالل  من  القوة  عالقات  في  التوازن  وتحقيق  التنقل،  على  القدرة  وتحسين 

اتفاقية  على  التصديق  ويعني  السمكية.  التعاونيات  في  المرأة  دور  تعزز  وكلها   – القرار  صنع  عملية  وتحسين 

المرأة.  لتمكين  مواتية  بيئة  لتهيئة  هامة  أداة  أنها  وتنفيذها   3 المرأة  ضد  التمييز  أشكال  جميع  على  القضاء 

للمرأة  تكفل  أن  إلى  األطراف  الدول  يدعو  ألنه  الخصوص،  وجه  على  أهمية،  له   ،14 المادة  من  )هـ(   2 والبند 

من  متكافئة  اقتصادية  فرص  على  الحصول  أجل  من  والتعاونيات  الذاتية  المساعدة  جماعات  تنظيم  في  الحق 

الخاص. لحسابهن  العمل  أو  الغير  لدى  العمل  خالل 

يخضع  أن  ينبغي  الصيد،  قطاع  في  والعاملين  الصيادين  لمنظمات  المناسب  والتمثيل  الشفافية  ولضمان 

المناسبة  المساءلة  وآليات  االتصال  وخطوط  والوظائف  لألدوار  الواضح  التعريف  ويدخل  للمساءلة.  قادتها 

همة. وأصحاب  رؤية  ذوي  قادة  وجود  مع  جنب  إلى  جنبا  السليم،  التنظيمي  الهيكل  عناصر  ضمن 

تتصدى  التي  التحديات  بعض  فإن  محلي،  نطاق  ذات  التقليدية  المنظمات  من  العديد  أن  من  الرغم  وعلى 

منظمات  بين  جسور  وإقامة  لها.  بالنسبة  هامة  قضية  المنظمات  بهذه  االرتقاء  يجعل  وهذا  نطاقا.  أوسع  لها 

الحكومية،  غير  المنظمات  المثال،  سبيل  على  األخرى،  الكيانات  مع  الصيد  قطاع  في  والعاملين  الصيادين 

والمنظمات  الحكومات  على  استراتيجيا  تؤثر  بحيث  المنظمات  هذه  أيضاً  يعزز  أن  يمكن  أكبر  شبكات  لتشكيل 

المستنيرة. المجتمعية  التعبئة  وتدعم  حوارات  وتجري  المعلومات،  وتنشر  تحالفات،  وتبني  الدولية،  الحكومية 
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تكون  أن  ويتعين  بالتسويق.  يتعلق  فيما  هاما  عنصرا  المنظمات  في  للعضوية  حرجة  كتلة  وجود  ويشكل 

استراتيجيا،  األسواق  وتنويع  األسعار،  على  التفاوض  على  قادرة  والتجارة  التسويق  مجال  في  العاملة  المنظمات 

والعمل  المنظمة،  خارج  األسماك  بيع  تثبط  التي  الجماعي  التسويق  اتفاقات  وإبرام  المنتجات،  مخزون  وإدارة 

في  مشاركة  األكثر  عموما  وهم  جيدا،  تنظيما  المنظمين  النساء  أو  للصيادين  ويمكن  الوسطاء.  مع  بفعالية 

مشاريع  بينته  الذي  النحو  على  إيكولوجي،  توسيم  على  منتجاتهم  حصول  يستهدفوا  أن  التسويق،  مجال 

الناجحة. األسماك  مصايد  تحسين 

لنجاح  رئيسية  عوامل  هي  بكفاءة،  إدارتها  على  القدرة  عن  فضال  وتوافرها،  المالية  الموارد  إلى  والوصول 

بما  الجيدة،  المالية  اإلدارة  ومهارات  كافية  خدمات  وتستلزم  الصيد.  قطاع  في  والعاملين  الصيادين  منظمات 

سليم. بشكل  الحسابات  مسك  ذلك  في 

تمكن  التي  الالمركزية   األسماك  مصايد  حوكمة  نظم  مثل  داعمة،  مؤسسات  أيضاً  تلزمها  تمكينية  بيئة  وأي 

التدخل  ألن  نظرا  مهمة،  العام  التدخل  درجة  وتعد   .)5 )اإلطار  مواردها  رعاية  تولى  من  المحلية  المجتمعات 

كبير. بقدر  الشعبي  الدعم  قلة  القدر  بنفس  يضره  الذي  التنظيمي،  التطوير  يضر  أن  يمكن  المفرط 

اإلجراءات المتخذة مؤخراً
والعاملين  الصيادين  منظمات  تعزز  التي  الخاصة  واالستراتيجيات  السياسات  مثل  داعمة  آليات  وجود  يتعين 

استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وضع  والزراعة  األغذية  منظمة  يسرت  وقد  الصيد.  قطاع  في 

لمصايد  التوجيهية  )الخطوط  الفقر  على  والقضاء  الغذائي  األمن  سياق  في  النطاق  صغيرة  األسماك  مصايد 

بين  وجمعت  اإلنسان،  حقوق  على  القائم  التنمية  نهج  الخطوط  هذه  وعززت  النطاق(.  صغيرة  األسماك 

السلوك  قواعد  مدونة  وخاصة  الهامة،  الدولية  الصكوك  تكمل  فإنها  وبالتالي  الرشيد.  والصيد  االجتماعية  التنمية 

الغذاء،  في  للحق  التوجيهية  والخطوط  )المدونة(،  الرشيد  الصيد  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعتها  التي 

سياق  في  والغابات  األسماك  ومصايد  األراضي  لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط 

العالمي. الغذائي  األمن  لجنة   2012 عام  في  عليها  صدقت  والتي  الوطني،  الغذائي  األمن 

اإلطار 4

دور النساء في التعاونيات

تقدم رابطة TRY Oyster Women’s Association، التي تعمل في 15 قرية في منطقة بانجول الكبرى في 

غامبيا، ورابطة Isabela Women’s Association Blue Fish في إكوادور، أمثلة لدور النساء في التعاونيات. 

وكالهما تستهدفان تعزيز الصيد الرشيد. والطريق إلى تحقيق ذلك هو تمكين صيادات األسماك من خالل 

تسهيل الحصول على التمويل الصغير والمعدات والتكنولوجيات المالئمة. وفي الوقت نفسه، ومن أجل 

تحسين وضعهن التفاوضي، تضع الجمعيتان أيضا معايير أعلى لتجهيز وتعبئة وتسويق المنتجات التي 

تضيف القيمة. وتوفران فرص عمل للنساء العاطالت عن العمل، وتحددان بدائل اقتصادية مستدامة 

للصيادين لتخفيف الضغط على الموارد السمكية. وتشارك عضوات الرابطتين أيضا في إعادة تشجير غابات 

المنغروف المحلية، وتنمية الوعي البيئي وتشجيع استخدام أنواع األشجار الغازية المدمرة في تدخين 

األسماك. ويعترف بالرابطتين كشركتين مقبولتين لالنتقال إلى اإلدارة الرشيدة لمصايد األسماك، وتوفران 

توجيها في مجال السياسات للمسؤولين الحكوميين.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة/الصندوق الدولي للتنمية الزراعية. 2012. التعاونيات في مصايد األسماك الصغيرة النطاق: تحقيق 
النجاحات من خالل تمكين المجتمع المحلي. ]على اإلنترنت[ السنة الدولية للتعاونيات. ]مقتبس في 21 أكتوبر/تشرين األول 

www.fao.org/docrep/016/ap408e/ap408e.pdf .]2013
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اإلطار 5

مبادئ إلينور أوستروم الثمانية إلدارة المشاعات

كرّست إلينور أوستروم، الحائزة على جائزة نوبل في االقتصاد في عام 2009، الجزء األكبر من بحوثها لفهم 

لماذا تنجح أو تفشل المجتمعات المحلية في إدارة  مجموعة مواردها المشتركة. وعلى أساس هذا العمل، 

وضعت ثمانية مبادئ للحوكمة المستدامة والعادلة للمشاعات من خالل المجتمع المحلي:

1–  تعيين حدود واضحة للمجموعات.

2–  مطابقة القواعد التي تحكم استخدام السلع المشتركة مع االحتياجات والظروف المحلية.

3–  ضمان إمكانية مشاركة المتأثرين بالقواعد في تعديل القواعد.

4–  التأكد من احترام السلطات الخارجية لحقوق أعضاء المجتمع المحلي في وضع القواعد.

5–  وضع نظام، ينفذه أعضاء المجتمع المحلي، لرصد سلوك األعضاء.

6–  تطبيق عقوبات متدرجة على منتهكي القواعد.

7–  توفير وسائل ميسورة منخفضة التكلفة لتسوية المنازعات.

8–  بناء المسؤولية عن إدارة الموارد المشتركة في طبقات متداخلة، تبدأ من أدنى مستوى إلى 

النظام المترابط بأكمله.

مصايد  في  الجماعي  والعمل  المنظمات  "تعزيز  بعنوان  عمل  حلقة  المنظمة  نظمت  السياق،  هذا  وفي 

األسماك  مصايد  استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  في  قدما  المضي  طريق  األسماك: 

في  خبراء  وحضرها   .2013 مارس/آذار  في  إيطاليا،  روما،  في  المنظمة،  مقر  في  وذلك  النطاق"  صغيرة 

واألوساط  والحكومات  المدني  المجتمع  منظمات  يمثلون  النطاق  صغيرة  األسماك  لمصايد  التوجيهية  الخطوط 

المستقبل  في  النطاق  صغيرة  األسماك  لمصايد  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  دعم  منها  الغرض  وكان  األكاديمية. 

واقتراح  وضعفها،  قوتها  نقاط  ومناقشة  الجماعي،  والعمل  القائمة  المنظمات  تنوع  مدى  دراسة  طريق  عن 

الرشيد.  الصيد  نفسه  الوقت  في  وتعزز  الفقر  من  تحد  بحيث  لتعزيزها  القدرات  لتنمية  الستراتيجية  عناصر 

والمبادئ  العوامل  لتقييم  متعمقة  حالة  دراسات  حالياً  والزراعة  األغذية  منظمة  ُتجري  المتابعة،  إطار  وفي 

القدرات  لتنمية  استراتيجية  ولتصميم  الجماعي،  والعمل  الذاتي  التنظيم  نجاح  وتعزز  تمكن  التي  الرئيسية 

العالمية  الشبكة  مثل  العالمية،  البحوث  وشراكات  البحوث  لمؤسسات  ويمكن  الصيادين  منظمات  تعزز 

تقييم  في  دورا  تلعب  أن   4،Too Big to Ignore باسم  المعروفة  األسماك  مصايد  مجال  في  البحثية  للشراكات 

تحسين  في  يسهما  أن  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  مجال  في  الجماعي  والعمل  للتعاون  يمكن  كيف 

العيش. كسب  سبل  ظروف 

للمصايد  التوجيهية   الخطوط  وضع  في  رئيسيا  دورا  أدت  التي  المدني،  المجتمع  منظمات  بين  ومن 

األسماك،  صيد  في  والعاملين  للصيادين  العالمي  والمنتدى  للصيادين،  العالمي  المنتدى  الحجم،  الصغيرة 

تنظيم  خالل  من  التشاور  عملية  كبير  حد  إلى  ودعمت  األسماك.  مصايد  في  العاملين  لدعم  الدولي  والتجمع 

خالل  جيدا  تمثيال  المدني  المجتمع  منظمات  أيضاً  وُمثلت  العالم.  أنحاء  جميع  في  المشاورات  من  العديد 

في   2013 مايو/أيار  في  عقدت  التي  الحجم   الصغيرة  للمصايد  التوجيهية  الخطوط  بشأن  الفنية  المشاورة 

تنفيذها. في  رئيسيا  دورا  وستؤدي  روما، 

التوقعات
الوثيقة  في  المدني،  المجتمع  منظمات  شكل  تأخذ  التي  وخاصة  المنظمات،  دور  أهمية  على  التأكيد  تم 

عن  التقرير  وفي  إليه،  نصبو  الذي  المستقبل   ، )ريو+20(  المستدامة  للتنمية  المتحدة  األمم  لمؤتمر  الختامية 

المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إلى  الغذاء  في  بالحق  المعني  الخاص  المقرر  قدمه  الذي  األسماك  مصايد 
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مصايد  قطاع  منظمات  به  تقوم  الذي  الحاسم  بالدور  الوثيقتان  كلتا  وأقرت   .2012 األول  أكتوبر/تشرين  في 

أعلنت  إليه،  نصبو  الذي  المستقبل  وثيقة  وفي  المستدامة.  التنمية  ضمان  في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك 

من  المدني  المجتمع  أفراد  كافة  تمكين  وأهمية  المدني  المجتمع  بدور  "نسلم  يلي:  ما  الموقعة  الدول 

جملة  في  يتوقف،  المدني  المجتمع  مشاركة  تحسين  بأن  ونعترف  المستدامة،  التنمية  في  الفعلية  المشاركة 

تمكينية."  بيئة  تهيئة  وكذلك  المدني  المجتمع  قدرة  وبناء  المعلومات،  على  الحصول  فرص  تعزيز  على  أمور، 

شريكا  تصبح  أن  من  المنظمات  تمكن  تمكينية  بيئة  تهيئة  في  القبيل  هذا  من  والعمليات  الوثائق  وتساهم 

التنمية.  عمليات  في  حافزا  حتى  أو  كامال 

والعاملين  الصيادين  منظمات  قدرات  تنمية  دعم  في  بدور  الدولية  والوكاالت  المانحة  الجهات  وستضطلع 

تمكينية،  وسياسات  تشريعات  وضع   خالل  ومن  الحكومية.  الوكاالت  أيضاً  بذلك  وستقوم  الصيد.  قطاع  في 

لمجتمعات  عدال  وأكثر  أفضل  خيارات  لتعزيز  كوسيلة  التنظيم  لتحفيز  استراتيجيات  تضع  أن  يمكن  فإنها 

األسماك  مصايد  لمنتجات  بديلة  أسواق  إلى  الوصول  تيسير  إلى  الرامية  الحكومية  السياسات  وتمثل  الصيد. 

المالية  الخدمات  خطط  وكذلك  األسماك(،  ومعارض  المؤسسية  األسواق  )مثل  األسواق  هذه  وتنمية  الحرفية 

الصيد. مجتمعات  لتمكين  المواتية  للبيئة  إضافية  سمات  الريفية، 

تستخدمها  للدعوة،  هامة  أداة  بمثابة  النطاق  الصغيرة  للمصايد  التوجيهية  الخطوط  تكون  أن  ويمكن 

تفضي  بحيث  عليها،  الشرعية  وإضفاء  منها  واالستفادة  السياسات  لتوجيه  المنظمات  من  مختلفة  مستويات 

حوافز  الصيد  قطاع  في  والعاملين  الصيادين  لمنظمات  يتوافر  فإنه  وبالتالي  الجماعي.  والعمل  المشاركة  إلى 

القدرة  أيضاً  لها  وتتوافر  المحلي.  المستوى  على  النطاق  الصغيرة  للمصايد  التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ  مناسبة 

بأنظمة  يتميز  ما  غالباً  الذي  المحلي،  واقعها  مع  النطاق  الصغيرة  للمصايد  التوجيهية  الخطوط  تكييف  على 

تنمية  الستراتيجيات  ينبغي  وبالتالي،  المحلية.  واألعراف  العرفية  القوانين  تحكمها  وديناميكية  للغاية  معقدة 

القيادة  تعزيز  نحو  الجهود  توجه  أن  النطاق  الصغيرة  للمصايد  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  لدعم  القدرات 

مناقشات  في  االنخراط  من  أيضاً  وتمكينها  والنساء(،  الشباب  ذلك  في  )بما  المنظمات  هذه  ودعم  لتمكين 

المستدامة(. المحيطات  ومبادرة  المستدامة،  التنمية  أهداف  )مثل  للتنمية  أوسع 

منظمات  نجاح وفشل  فهم عوامل  لتعميق  البحوث  وإجراء  بالرصد  يتعلق  فيما  بدور  والدارسون  الباحثون  ويضطلع 

وتنفيذها. تمكينية  لتنوير وضع سياسات  المستفادة  الدروس  نشر  ويمكن  الصيد.  قطاع  والعاملين في  الصيادين 

والتحديات الفرص  التغذية:  تحسين  في  المائية  األحياء  تربية  دور 

القضية
ويتعرض  النامي.  العالم  في  واألطفال  النساء  وخاصة  البشر،  من  الماليين  مئات  على  الدقيقة  المغذيات  نقص  يؤثر 

تضخم  من  شخص  مليون   200 أيضاً  ويعاني  ألف،  فيتامين  نقص  لخطر  العالم  في  طفل  مليون   250 من  أكثر 

)أكثر  نسمة  مليار   2 ويعاني  اليود(،  لنقص  نتيجة  التعلم  في  صعوبات  من  منهم  مليوناً   20 )يعاني  الدرقية  الغدة 

الزنك. نقص  إلى  سنوياً  طفل    800  000 وفاة  وتعزى  الحديد،  نقص  من  العالم(  سكان  من  المائة  في   30 من 

البلدان،  من  العديد  في  الخصوص  وجه  على  متنوعة  تكون  ال  قد  الريفية  المناطق  في  الغذائية  والنظم 

في  األساسية  المغذية  العناصر  جميع  توفر  أن  يمكن  جيدة  غذائية  مصادر  تتوافر  أن  المهم  فمن  وبالتالي، 

يعتمدوا  لم  أو  األسماك،  من  كبيرة  كميات  اإلطالق  على  يستهلكوا  لم  الناس  أن  ورغم  للناس.  الغذائية  النظم 

فإن  اليوم،  يفعلون  كما  تغذيتهم،  أجل  من  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  على  كبير  حد  إلى 

في  التغذية  وسوء  الجوع  من  يعانون  الناس  من  كبيرة  أعداد  هناك  تزال  وال  يتزايد،  األسماك  على  الطلب 

بذلك  القيام  يستلزم  ذلك،  ومع  التحديات.  هذه  مواجهة  في  أساسيا  دورا  المائية  األحياء  تربية  وتؤدي  العالم. 

يجري  التي  األنواع  وتعديل  األعالف  في  الكاملة  البرية  األسماك  على  اعتمادها  يقل  أن  مستدام  نحو  على 

المستهلكين. أفضليات  على  التأثير  ستستلزم  بدورها،  والتي،  الصدد،  هذا  في  والممارسات  استزراعها 

األمن  في  تساهم  فإنها  الغذاء،  توفر  األسماك  أن  إلى  باإلضافة  أنه  على  ومتزايدة  قوية  أدلة  وهناك 

يؤدي   )حيث  استهالكيا  مسارا  تشمل  فهي  عدة.  بطرق  النامية  البلدان  في  الفقيرة  المعيشية  لألسر  التغذوي  

للدخل  ومسارا  أوميغا–3(  وزيوت  الدقيقة  المغذيات  من  المتناول  زيادة  إلى  لألسماك  المباشر  االستهالك 

وفورات  ويحقق  أوسع،  نطاق  على  المنتجات  توزيع  في  للسمك  التجاري  التسويق  يساهم  )حيث  النقدي 
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وتجهيز  التجاري،  التسويق  أيضاً  يوفر  ذلك،  إلى  باإلضافة  عموما(.  األغذية  استهالك  ويرفع  الكبير،  الحجم 

من  النامية  البلدان  في  للنساء  العيش  كسب  لسبل  فرصا  صغير  نطاق  على  المائية  األحياء  وتربية  األسماك 

االقتصادي  التمكين  األنشطة  هذه  وتعزز  بيعه.  أو  تصنيعه  أو  السمك  إنتاج  في  مباشر  بشكل  مشاركتهن  خالل 

في  يملن  النساء  أن  حيث  ألسرهن  التغذوي  األمن  فى  إضافية  مساهمة  يساهم   مما  للنساء،  واالجتماعي 

ألسرهن. المقدمة  األغذية  على  أكبر  مبالغ  انفاق  إلى  المعتاد 

الفقر  حدة  من  والتخفيف  والتغذوي،  الغذائي  األمن  في  هاما  دورا  السمكية  والمنتجات  األسماك  وتؤدي   

مطرد،  بشكل  اإلنتاج  ينمو  حيث  المائية،  األحياء  تربية  قطاع  في  خاص  بشكل  ذلك  ويصح  العام.  والرفاه 

ومجموعة  والبروتينات  الطاقة  األسماك  استهالك  ويوفر  البشر.  يستهلكها  التي  األسماك  معظم  قريبا  وسيؤمن 

األسماك  وتشكل  الشعوب،  من  لكثير  الثقافية  التقاليد  من  جزءاً  السمك  تناول  ويشكل  األساسية.  المغذيات  من 

من  كثير  وفي  األساسية.  والمغذيات  لألغذية  رئيسيا  مصدرا  الشعوب  لبعض  بالنسبة  السمكية  والمنتجات 

األساسية. المغذيات  هذه  من  لكثير  معقول  بسعر  بديلة  غذائية  مصادر  تتوافر  ال  قد  الحاالت، 

الحصة  هذه  ولكن  العالم.  سكان  يستهلكه  الذي  الحيواني  البروتين  من  المائة  في   17 حوالي  األسماك  وتمثل 

السمك  شكل  حيث  الساحلية،  أفريقيا  غرب  بلدان  ففي  البلدان.5  بعض  في  المائة  في   50 نسبة  تتعدى  أن  يمكن 

مرتفعة  السمك  من  تأتي  التي  الحيواني  البروتين  نسبة  فإن  قرون،  لعدة  المحلية  االقتصادات  في  أساسيا  عنصرا 

المائة  في  و70  غانا  في  المائة  في  و51  غامبيا،  في  المائة  في  و49  السنغال،  في  المائة  في   44 تبلغ  إذ  جداً، 

تعد  حيث  الصغيرة،  الجزرية  الدول  وبعض  اآلسيوية  البلدان  بعض  في  نفسه  المشهد  ويصدق  سيراليون.  في 

في  المائة  في  و56  إندونيسيا،  في  المائة  في   54 أيضاً:  ثقلها  لها  مساهمة  للبروتينات  كمصدر  األسماك  مساهمة 

ملديف. في  المائة  في  و71  كمبوديا،  في  المائة  في  و65  النكا،  سري  في  المائة  في  و57  بنغالديش، 

أوميغا–3  ألحماض  مصدرا  بصفتها  خاصاً  دوراً  ذلك،  على  عالوة  المائية،  البيئة  تنتجها  التي  األغذية  وتؤدي 

المهمان   ،)DHA( كسيانيوك  دوكوساها  وحمض   )EPA( ايكوسابنتانويك  حمض  وهي  السلسلة،  الطويلة  الدهنية 

فترة  خالل  خاصة  بأهمية  األسماك  استهالك  يتسم  وبالتالي،  لألطفال.  العصبي  والجهاز  للمخ  األمثل  للنماء 

بديال  مصدرا  النباتية  الزيوت  من  العديد  توفر  بينما  يوم(.  األلف  )نافذة  الحياة  من  سنتين  وأول  الحمل 

المثال،  سبيل  على  تحويله،  يتعين  الذي  لينولينيك  ألفا–  حمض  عن  عبارة  وهي  أوميغا–3،  الدهنية  لألحماض 

الزيت  على  فقط  االتكال  يصّعب  مما  أجسامنا،  في  عالية  بكفاءة  يتم  ال  التحّول  هذا  ولكن   .DHA حمض  إلى 

األغذية  منظمة  خبراء  بين  مشتركة  مشاورة  مؤخرا  وخلصت  حياتنا.  من  الحاسمة  الفترات  أشد  خالل  النباتي 

النساء  تلد  أن  خطر  من  يخفف  الغذائي  النظام  في  السمك  وجود  أن  إلى  العالمية  الصحة  ومنظمة  والزراعة 
السمك.6 يأكلن  ال  اللواتي  بالنساء  مقارنة   العصبي  والجهاز  المخ  لنمو  األمثل  المستوى  دون  أطفاال 

األسماك،  استهالك  يؤدي  كيف  تبين  قوية  أدلة  وهناك  للبالغين.  صحية  فوائد  أيضاً  له  األسماك  واستهالك 

الشريان  مرض  ويمثل  للقلب.  التاجي  الشريان  مرض  جراء  الوفاة  خطر  تقليل  إلى  الزيتي،  السمك  وباألخص 

أنه  إلى  التقديرات  وتشير  النامية.  البلدان  في  الناس  من  متزايدة  أعداد  بها  تتأثر  عالمية  صحية  مشكلة  التاجي 

السمكية،  والمنتجات  األسماك  في  رئيسي  بشكل  توجد  التي  السلسلة  الطويلة  الدهنية  أوميغا–3   أحماض  بفضل 

منتجات  وتعتبر  المائة،  في   36 بنسبة  التاجي  الشريان  أمراض  جراء  الوفاة  خطر  من  يقلل  األسماك  استهالك  فإن 

يوميا  المتناولة  الكمية  وتعطي  السلسلة.7  الطويلة  الدهنية  أوميغا–3  ألحماض  رئيسيا  مصدرا  المائية  األحياء  تربية 

أما  التاجي.  الشريان  مرض  من  مثلى  حماية   DHA و   EPA حمضي  من  البالغ  للشخص  ملليغراما   250 تبلغ  التي 

بشكل  مقنعة  أدلة  وثمة  فقط.  ملليغراما   150 يبلغ  اليومي  المتطلب  فإن  األطفال،  لمخ  األمثل  للنماء  بالنسبة 

االضطرابات  أن  بما  خاص  بشكل  مهم  وهذا  العقلية.  األمراض  من  الوقاية  في   DHA حمض  دور  على  متزايد 

المرتبطة  التكلفة  حالياً  تتجاوز  العالم  من  المتقدمة  المناطق  وفي  العالم،  أنحاء  في  عارم  بشكل  تتزايد  العقلية 

مجتمعة. السرطانية  واألمراض  التاجي  الشريان  بأمراض  المرتبطة  تلك  العقلية  باالضطرابات 

الفيتامينات  مثل  الدقيقة  للمغذيات  مصدرا  باعتبارها  السمكية  المنتجات  على  متزايد  اهتمام  ويركز 

وعظامها،  رأسها  مع  كاملة  ُتؤكل  التي  الحجم  الصغيرة  لألنواع  بالنسبة  خاص  بشكل  هذا  ويصح  والمعادن. 

والحديد،  والزنك،  والسيلينيوم،  اليود،  مثل  األساسية  المعادن  من  للعديد  ممتازا  مصدرا  تكون  قد  والتي 

من  فيتامينات  وعدة  ودال،  ألف  فيتامين  مثل  الفيتامينات  وكذلك  والبوتاسيوم،  والفوسفور،  والكلسيوم، 

نفسها. السمكة  من  المختلفة  األجزاء  وبين  وآخر  نوع  بين  هامة  فروق  توجد  أن  ويمكن  باء.  المجموعة 

والمغذيات  األمينية  واألحماض  الدهنية  األحماض  إلى  فقط  للسمك  الفريدة  التغذوية  التركيبة  تعود  وال 

والكولين  التورين  مثل  شهرة  أقل  أخرى  مغذيات  تناولت  دراسات   ُتظهر  إذ  ومعادن(–  )فيتامينات  الدقيقة 
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فريدا  غذاًء  السمك  يجعل  ما  لكن  للبروتين،  ممتاز  مصدر  السمك  أن  ورغم  محتملة.   إضافية  صحية  فوائد 
كبيرة.8 بكميات  عليها  يحتوي  أن  يمكن  التي  اإلضافية  المغذيات  كل  هي  بحق 

التغذوية  بقيمتها  يرتبط  سمكية  منتجات  الصحي  الغذائي  النظام  يتضمن  أن  أهمية  أن  من  الرغم  وعلى 

حل  ما  فإذا  أقل.  فائدة  لها  أغذية  محل  األسماك  تحل  ألن  المفيد  الدور  تؤكد  متزايدة  أدلة  فثمة  الفريدة، 

ذات  األغذية  استهالك  بانخفاض  سترتبط  السمك  تناول  منافع  فإن  أقل،  الصحية  قيمته  غذاء  محل  السمك 

األقل. الصحية  القيمة 

تبرز  وأحيانا،  البرية.  األسماك  عن  صحية  أقل  غذاٌء  المستزرعة  األسماك  إن  األحيان  بعض  في  ويقال 

معظم  وفي  البيطرية.  العقاقير  استخدام  إساءة  عن  يزعم  ما  أو  واألعالف  المياه  بنوعية  يتعلق  فيما  مطالبات 

قد  التي  الكثيرة  العوامل  رصد  وينبغي،  بل  يمكن،  فإنه  الواقع،  وفي  صحيحا.9  ليس  هذا  أن  ثبت  الحاالت، 

االستزراع. نظام  في  فيها  والتحكم  التغذوية،  وقيمتها  األسماك  جودة  على  تؤثر 

مقارنة  العضوية  الدهنية  موادها  في   DHA و   EPA حمضي  من  أعلى  نسبا  عادة  البرية  األسماك  وتحتوي 

فإن  أعلى،  يكون  ما  غالباً  المستزرعة  األسماك  في  الكلي  الدهون  محتوى  أن  بما  ولكن  المستزرعة.  باألسماك 
الحاالت.10 بعض  في  المستزرعة  نظيراتها  في  أعلى  تكون  قد  الدهنية  األحماض  لتلك  الكلية  الكمية 

المعلوفة،  األسماك  حالة  وفي  األسماك.  عليه  تتغذى  مما  أساسا  األساسية  الدهنية  األحماض  هذه  وتأتي 

فإنها  الترشيح،  بطريقة  تتغذى  التي  األسماك  حالة  وفي  الغذائي؛  النظام  في  السمكية  الزيوت  من  تأتي  فإنها 

نحو  حالياً  المائية  األحياء  تربية  قطاع  ويستهلك  عليها.  وتتغذى  طبيعي  بشكل  توجد  التي  الطحالب  من  تأتي 

لتزايد  نظرا  تضاؤل  في  النسبة  هذه  أن  ويبدو  العالمي.  المستوى  على  السمك  زيت  انتاج  من  المائة  في   75

مصادر  توجد  ال  ولكن  الغذائية،  األغراض  من  وغيرها  غذائية  كمكمالت  الستخدامه  السمك  زيت  على  الطلب 

السمك،  زيت  ويستخدم  الحاضر.  الوقت  في  المستزرعة  األسماك  لتغذية   DHA و   EPA لحمضي  جيدة  بديلة 

غني  نهائي  منتج  لضمان  والتراوت  السلمون  مثل  الالحمة  لألسماك  المقدمة  األعالف  في  الخصوص،  وجه  على 

المائة  في   50 يستبقي  السمك  أن  الصناعة  وتتدعي   .)DHAو  EPA( أوميغا–3  فئة  من  الدهنية  باألحماض 

فترة  خالل  تستهلك  التي  السمك،  مسحوق  أو  السمك  زيت  من  إما  أوميغا–3،  فئة  من  الدهنية  األحماض  من 

و  EPA حمضي  استبقاء  نسبة  أن  إلى  تشير  التي  العلمية  الدراسات  مع  يتطابق  وهذا  الذبح.  يوم  إلى  تربيته 
العلف.11 في  السمك  زيت  لمستوى  تبعا  المائة  في  و75   30 بين  تتراوح  السلمون  في   DHA

على  السمك  وزيت  السمكية  المساحيق  إلنتاج  المستخدمة  الخام  المواد  ثلث  حوالي  حالياً  ويعتمد 

البحرية  األسماك  محل  لتحل   ، الحصة  هذه  وترتفع  الكاملة.  األسماك  على  ال  وفضالتها،  األسماك  مشتقات 

السمك  وزيوت  السمكية  والمساحيق  إليها.  تضيف  أن  من  بدال  العلف،  ألغراض  المستخدمة  الحجم  الصغيرة 

جداً  مهما  مكونا  وتعتبر  البلدان،  لبعض  بالنسبة  للدخل  مهم  مصدر  وهي  بها،  االتجار  يرتفع  منتجات  هي 

العالم. في  نموا  األسرع  األغذية  إنتاج  قطاع  وهو  المائية،  األحياء  تربية  قطاع  في  لألعالف 

السمكية  المنتجات  بشأن  ومتزايدة  مناظرة  مخاوف  في  األسماك  استهالك  فوائد  على  المتزايد  التركيز  وتسبب 

مواد  تناول  إلى  يؤدي  قد  األغذية،  من  آخر  نوع  أي   شأن  شأنه  األسماك،  واستهالك  للملوثات.  مصدرا  باعتبارها 

تربية  منتجات  ولكن  البيطرية.  األدوية  ومخلفات  اآلفات  ومبيدات  السمية  والمواد  الثقيلة  المعادن  مثل  ضارة 

تتعرض  ما  وأحيانا  الملوثات.  لتلك  رئيسية  مصادر  ليست  مستدامة  بطريقة  إنتاجها  يتم  التي  المائية  األحياء 

يتم  ما  عادة  ولكن  اإلنسان،  صحة  على  محتماًل  خطراً  تشكل  باعتبارها  للرفض  المائية  األحياء  تربية  منتجات 

وصول  وتكفل  جداً،  فعال  بشكل  عموما  الرقابة  آليات  وتعمل  األسواق.  إلى  دخولها  قبل  المنتجات  هذه  سحب 

خطرا  تشكل  أنها  على  المستزرعة  األسماك  إلى  ُينظر  ال  لذلك،  ونتيجة  المستهلكين.  إلى  وحدها  األمنة  المنتجات 

ممتاز  بديل  باألحرى  هي  بل  البرية.  األسماك  حتى  أو  األخرى  المستزرعة  اللحوم  منتجات  تشكله  مما  أعلى  صحيا 

فمن  برية،  سمكية  أرصدة  من  السمكية  األغذية  إنتاج  زيادة   احتماالت  النخفاض  ونظراً  غذائي صحي.  نظام  في  

المستقبل. في  السوق  من  أكبر  بحصة  المائية  األحياء  تربية  منتجات  تستأثر  أن  المرجح  

المثال  سبيل  فعلى  التغذوية.  القيمة  على  سلبية  تأثيرات  المستهلكين  أفضليات  لتغيير  يكون  أن  ويمكن 

عظامها  ُتستهلك  ال  أكبر  مستزرعة  أنواع  الصغيرة  األصلية  األسماك  أنواع  محل  الحاالت،  بعض  في  حلت، 

غير  الغذائية.  األنظمة  بعض  في  األساسية  الدقيقة  المغذيات  توافر  في  نقصان  إلى  هذا  وأدى  ورؤوسها. 

األحياء  تربية  قدرة  على  مثال  هو  الحجم  الصغيرة  المحلية  واألسماك  الشبوط  لسمك  المختلط  االستزراع  أّن 

محلها. تحل  أن  من  بدال  الهّشة،  المحلية  الغذائية  النظم  إلى  أساسية  مغذيات  تضيف  أن  على  المائية 
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الحلول الممكنة
بقي  وإن  حتى  السمكية،  والمنتجات  األسماك  على  الطلب  سيزيد  العالم،  حول  السكان  أعداد  تنامي  مع 

السنة.12  في  كيلوغراما   19 يقارب  الذي  الحالي  مستواه  عند  العالمي  المستوى  على  الفرد  استهالك  متوسط 

إلى  السمكية  المنتجات  على  الطلب  تزايد  وسيدفع  عام.  بشكل  الطبيعية  األسماك  مصايد  إنتاج  استقر  وقد 

ويقلل  الغذائي  االستهالك  إلى  األسماك  من  المزيد  ل  ويحوِّ الهدر  يقلل  مما  الحالية  الموارد  استخدام  تحسين 

الحياة  في  األسماك،  على  المتزايد  الطلب  تلبية  األول  المقام  في  سيجري  ذلك،  ومع  كأعالف.  استخدامها 

األعالف. على  أيضاً  الطلب  سيزيد  مما  المائية،  األحياء  تربية  من  اإلنتاج  زيادة  خالل  من  العملية، 

محتوى  وجود  ضمان  أجل  من  السمكية  المساحيق  من  األدنى  الحد  على  األسماك  أعالف  معظم  وتحتوي 

استخدام  يمثل  وقد  اللحم.  وجودة  األسماك  لنمو  الالزمة  األخرى  الغذائية  والعناصر  األمينية  األحماض  من  أمثل 

للبشر.  كطعام  األسماك  تلك  استخدام  أمكن  لو  إشكالية،  األعالف  تركيبات  في  األسماك  من  مستمدة  منتجات 

األسماك  من  واحد  كيلوغرام  إنتاج  أجل  من  األعالف  من  السمك  من  واحد  كيلوغرام  من  أقل  لزم  وإذا 

أقل  كميات  استخدام   يجري  وتدريجيا  الحاالت.  من  كثير  في  أكبر  بشكل  مقبوال  ذلك  فسيكون  المستزرعة، 

إنتاجها. في  المطرد  االرتفاع  من  الرغم  على  المائية  األحياء  لتربية  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  من 

أرخص.  نباتية  بدائل  فشيئا  شيئا  الثمن  المرتفع  السمك  زيت  محل  تحل  اإلنتاج،  تكاليف  خفض  أجل  ومن 

أغراض  في  الستخدامه  وخاصة  السمك،  زيت  مقابل  أفضل  أثمانا  تدفع  التي  لألسواق  مباشرة  نتيجة  ذلك  ولعل 

فوائد  على  التركيز  زيادة  وأدت  المتاح.  السمك  زيت  من  متزايدة  حصة  تستوعب  التي  الصحية  الطبيعية  األغذية 

بوتيرة  السنوي  االستهالك  نمو  مع  المباشر،  البشري  لالستهالك  السمك  زيت  على  الطلب  زيادة  إلى  السمك  زيوت 

زيت  مستويات  انخفاض  يسفر  قد  بعناية،  العملية  هذه  ترصد  لم  وإذا  عام.13  كل  المائة  في  و20   15 بين  تتراوح 

وينبغي  الكافي.  بالقدر  مالئمة  غير  دهنية  أحماض  على  تحتوي  أسماك  إنتاج  عن  المائية،  األعالف  في  السمك 

أوميغا–3  أحماض  تنتهي  أن  لضمان  األمثل  حده  إلى  الحاالت،  من  كثير  في  األعالف،  في  السمك  زيت  يصل  أن 

نموها. خالل  األسماك  تهضمها  وأال  النهائي،  المنتج  في  السلسلة  الطويلة  الدهنية 

المائية.  األحياء  تربية  أعالف  معظم  في  الرئيسية   المكونات  من  السمك  وزيت  السمكي  المسحوق  زال  وما 

المستزرعة  األسماك  تتلقى  أن  يتعين  البرية،  للنظيرة  مساوية  صحية  نهائية  ومنتجات  أسماك  ضمان  أجل  ومن 

الدقيقة  البحرية  الطحالب  تعّد  الطبيعة،  وفي  كبير.  حد  إلى  الغذائي  نظامها  خالل  من   DHAو  EPA حمضي 

أقاربها  من  قدرة  أكثر  العذبة  المياه  أسماك  أن  ويبدو  القّيمين.  الدهنيين  الحمضين  لهذين  الرئيسي  المصدر 

 .DHA و   EPA إلى  وتحويلها  السلسلة  القصيرة  الدهنية  أوميغا–3  أحماض  إطالة  على  البحرية 

بغرض  السلسلة  الطويلة  أوميغا–3  لدهون  اقتصاديا  المجدي  الوحيد  المصدر  السمك  زيت  يعتبر  وعملياً، 

فتبدو  الدقيقة،  الطحالب  على  باالعتماد   DHA و   EPA حمضي  إنتاج  مثل  البدائل  أما  العلف.  في  استخدامها 

على  التركيز  لزيادة  ونتيجة  القريب.  المستقبل  في  عمليا  خيارا  وليست  العلف،  إنتاج  ألغراض  جداً  مكلفة 

المرجح  فمن  المائية،  األحياء  لتربية  الغذائية  النظم  في  السمكي  والمسحوق  السمك  زيت  مستويات  خفض 

أساسا  ذلك  ويرجع  الغذائية،  لنظمنا  واألساسية  القيمة  الدهنية  لألحماض  صافيا  مزودا  اآلن  القطاع  يصبح  أن 
الشبوط.14 أسماك  إنتاج  حجم  كبر  إلى 

أنها  وبما  المائية.  األحياء  لتربية  العالمي  اإلنتاج  من  كبيرة  نسبة  والبلطي  السيبرينيدات  أسماك  وتشكل 

الغذائية،  السلسلة  أسفل  في  المعلوفة  غير  األسماك  من  أو  بالترشيح،  كبيرة  لدرجة  تتغذى  التي  األنواع  من 

وعلى  السمك.  وزيت  سمكية  مساحيق  من  مركبة  أعالفا  األقل،  على  نظريا  يستلزم،  ال  األسماك  هذه  إنتاج  فإن 

المسحوق  مستوى  فإن  تكميلية،  أعالف  باستخدام  حالياً  تنتج  السيبرينيدات  أنواع  من  الكثير  أن  من  الرغم 

تتمتع  أن  ينبغي  النظرية،   الناحية  ومن  األدنى.  حده  في  األعالف  تتضمنه  الذي  السمك  زيت  و/أو  السمكي 

وهذا  األدنى–  حدها  في  األعالف  مدخالت  أن  بما  التوسع  على  كبيرة  بقدرات  المعلوفة  غير  األسماك  أنواع 

الشمال  والسّلور  األطلسي  السلمون  مثل  اللحم  ذات  األنواع  على  الطلب  أن  ومع  الرخويات.  على  أيضاً  ينطبق 

جداً  مقبولة  وهي  للمغذيات،  ممتازة  مصادر  تشّكل  المعلوفة  غير  األسماك  أنواع  فإن  مرتفعاً،  يزال  ما  أفريقي 

دراسة  ويجب  أصاًل.15  المحدودة  األعالف  موارد  على  بالضرورة  تتنافس  وال  الغذائية،  الثقافات  من  الكثير  في 

االقتضاء. عند  وتعزيزه  واستهالكها،  األنواع  هذه  إنتاج  زيادة  إمكانية 

أحماض  من  بمستوى  تتسم  والبلطي،  الشبوط  أي  المستزرعة،  األسماك  من  الرئيسية  األنواع  أن  ورغم 

فينبغي  المثال،  سبيل  على  السلمون  في  مستوياتها  من  بكثير  أدنى  السلسلة  الطويلة  الدهنية  أوميغا–3 

فإن  الدجاج،  أو  البقر  لحوم  في  بالمستويات  فمقارنة  الدهنية.  األحماض  لهذه  جيدة  مصادر  اعتبارها 
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صحيا  بديال  والمستزرعة  البرية  األسماك  وتشّكل  بكثير.16  أعلى  والبلطي  الشبوط  في  الموجودة  المستويات 

مستوى  على  ثباتاً  أكثر  بتركيبة  المستزرعة  األسماك  وتتمتع  تقريبا.  أخرى  لحوم  أية  من  جودة  وأفضل 

السنة.  خالل  الغذاء  إلى  ووصولها  غذاؤها  ويتفاوت  بيئتها  تتفاوت  التي  البرية  بنظيرتها  مقارنة  المغذيات 

في  التحكم  وعبر  ممكن.  منتج  أفضل  لضمان  وإدارتها  رصدها  يمكن  بيئة  فهي  المستزرعة،  األسماك  بيئة  أما 

ومنتجات  جيدة  بصحة  تتمتع  أسماك  إنتاج  يمكن  المدخالت،  من  وغيرها  المائية  األحياء  تربية  أعالف  تركيبة 

مثلى. تغذوية  تركيبة  ذات  صحية  سمكية 

فثمة  المائية  األحياء  تربية  في  أما  الملوثات،  معظم  في  التحكم  يصعب  فإنه  الطبيعية،  األسماك  لمصايد  وبالنسبة 

فإن  ذلك،  ومع  البيطرية.  واألدوية  األعالف  مثل  فيها  والتحكم  المدخالت  وجميع  المائية  البيئة  إلدارة  أكبر  إمكانية 

كثيرة. حاالت  في  تقويتها  ويتعين  أقل صرامة،  تكون  ما  أحيانا  والمحلية  الداخلية  األسواق  على  الرقابة  آليات 

اإلجراءات المتخذة مؤخراً
نمو  ضوء  وفي  التغذوية،  للملوثات  رئيسياً  مصدراً  السمكية  المنتجات  تكون  أن  من  المخاوف  لتزايد  نظراً 

الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدت  األساسية،  للمغذيات  رئيسي  كمصدر  باألسماك  الوعي 

االستنتاج  وكان   .2010 عام  في  األسماك  الستهالك  الصحية  والفوائد  المخاطر  عن  للخبراء  مشاورة  العالمية 

في  مرات  سبع  من  أكثر  استهالكها  حال  في  حتى  مخاطرها  يفوق  األسماك  تناول  فوائد  أّن  إليه  خلصت  الذي 

أيضاً  المشاورة  وخُلصت  الدراسة(.  شملتها  التي  المستزرعة  األنواع  من  نوع  أي  إلى  بالنسبة  )وذلك  األسبوع 

الحوامل  النساء  على  خاص  بشكل  ويتعّين  الصحة.  على  إيجابي  أثر  له  األسماك  من  كمية  أي  استهالك  أّن  إلى 

ظروف  ضمن  تربى  التي  األسماك  اعتبار  ويجب  األسماك.  من  كافية  كمية  تناول  من  يتأكدن  أن  والمرضعات 
الغذائية.17 نظمنا  في  وصحياً  جداً  جيداً  بدياًل  مضبوطة، 

العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  وطلبت  االهتمام.  من  مزيدا  الغذائي  واألمن  التغذية  في  األسماك  دور  ويجتذب 

ذات  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  دور  حول  دراسة  إجراء  المستوى  الرفيع  الخبراء  فريق  من  مؤخرا 

بالتغذية  المعني  الثاني  الدولي  المؤتمر  طلب  وبالمثل،  والتغذية.  الغذائي  األمن  تحقيق  في  المستدام  الطابع 

في  األسماك  دور  أُدرج  ذلك،  على  وعالوة  التغذية.  في  األسماك  دور  على  الضوء  تسلط  منفصلة  ورقة  إعداد 

األسماك  بتجارة  المختصة  الفرعية  واللجنة  المائية  لألحياء  الفرعية  اللجنة  أعمال  جدول  في  بندا  باعتباره  التغذية 

من  كل  على  الضوء  األخيرة  اإلجراءات  هذه  وتسلط  والزراعة.  األغذية  منظمة  في  األسماك  مصايد  للجنة  التابعتين 

الصيد  من  األسماك،  تؤديه  أن  وينبغي  يمكن  الذي   الدور  في  والبت  لمناقشة  الماسة  والحاجة  المتزايد  االهتمام 

العالمي. المستوى  على  التغذية  تحسين  في  السواء،  على  المائية  األحياء  وتربية  الطبيعي 

التوقعات
روما.  في  بالتغذية  المعني  الثاني  الدولي  المؤتمر   2014 الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر  في  ُيعقد  أن  المقرر  من 

التغذوية  التحديات  أبرز  لمواجهة  للسياسات  مرناً  إطاراً  المستوى  الرفيع  الوزاري  المؤتمر  هذا  وسيقترح 

جهاز  العالمي  الغذائي  األمن  ولجنة  التغذية.  مجال  في  الدولي  التعاون  لتوطيد  األولويات  وتحديد  الراهنة 

وفي  الغذائي.  األمن  سياسات  ومتابعة  الستعراض  كمنتدى  ويستخدم  سنوي  أساس  على  يجتمع  دولي  حكومي 

المستدامة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  دور  عن  ورقة  تقديم  سيجري   ،2014 عام  في  اجتماعها 

سيتم  أنه  فيبدو  األساسية،  للمغذيات  هام  مصدر  السمكية  المنتجات  ألن  ونظراً  والتغذية.  الغذائي  األمن  في 

األحياء  تربية  تؤديه  أن  يمكن  الذي  الدور  عن  المتاحة  المعرفة  على  مضى  وقت  أي  من  أكثر  الضوء  تسليط 

الغذائي. األمن  وانعدام  التغذية  سوء  لمكافحة  األسماك   ومصايد  المائية 

نفس  له  األغذية   من  جداً  قلياًل  عدداً  أن  غير  باستخدامها،  متصلة  ومخاطر  فوائد  لها  األغذية  وجميع 

لذلك  التخطيط  فيجب  السمك،  الستهالك  معينة  مخاطر  عن  اإلبالغ  تعين  ما  وإذا  السمكية.  المنتجات  فوائد 

شأن  ومن  عام.  بشكل  السمك  استهالك  من  تخويفهم  أو  المستهلكين  إرباك  عدم  على  حرصاً  جيد  بشكل 

المنتجات  وصول  احتمال  من  كبير  بشكل  يخفض  أن  واألسماك  األعالف  جودة  مراقبة  على  المتزايد  الطلب 

آليات  تضمن  حيث  الصادرات،  سوق  في  خاص  بشكل  ذلك  ويصّح  األسواق.  إلى  الصحية  غير  المستزرعة 

السوق. إلى  فقط  واآلمنة  الجودة  عالية  المنتجات  وصول  والسالمة  الجودة  على  الصارمة  الرقابة 

فالموارد  األسماك.  أعالف  في  جداً  مطلوباً  مكوناً  المنظور،  المستقبل  في  وسيظل  السمك،  زيت  زال  وما 

نجده  ما  مع  ومقارنة  ذلك،  ومع  الثمن.  باهظة  السلسلة  الطويلة  الدهنية  أوميغا–3  ألحماض  األخرى  البحرية 
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على  تحتوي  النباتية  للبذور  زيوٍت  اآلن  تنتج  أن  وراثياً  المعدلة  للنباتات  يمكن  التقليدي،  السمك  زيت  في 

زيوت  استخدام  لقبول  مستعدين  والمستهلكون  المائية  األحياء  تربية  قطاع  سيكون  هل  ولكن   18.EPA و   DHA

نباتات  من  مستخرجة  نباتية  بروتينات  كثيرة  حاالت  في  بالفعل  وتستعمل  وراثياً؟  المعدلة  النباتات  عن  ناتجة 

لألعالف. كمكونات  وراثياً  معدلة 

على  القدرة  من  قدر  لديها  العذبة  المياه  في  حياتها  من  جزءاً  األقل  على  تقضي  التي  األسماك  وأنواع 

مثل  الطويلة  السلسلة  من  أحماض  إلى  نباتي  أصل  من  السلسلة  القصيرة  الدهنية  أوميغا–3  أحماض  تحويل 

و   EPA حمضى  وتوفر  تنمو  أن  يمكن  السلمون  مثل  األسماك  أنواع  أن  الدراسات  وأظهرت   .DHA و   EPA

بنظام  المعلوفة  السلمون  ألسماك  ويمكن  بالكامل.  الغذائية  أنظمتها  في  السمك  زيت  استبدال  مع  حتى   DHA

تحويل  السمك  وزيت  السلسلة  القصيرة  أوميغا–3  الدهنية  األحماض  من  عالية  نسبة  على  يحتوي  غذائي 

في  منها  أعلى  هي  التي  لحومها  في  الدهنيين   DHA و   EPA حمضى  مستويات  إلى  لينولينيك  الفا  حمض 

ولكن  األنواع،  لبعض  بالنسبة  السمك  لزيت  صالحاً  بدياًل  هذا  يكون  وقد  األخرى.19  البديلة  المصادر  معظم 

يتوقعه  مما  وأقل  تقليديا  المعلوف  السلمون  سمك  في  الموجودة  المستويات  من  أقل  ستكون  المستويات 

األخرى. اللحوم  لمعظم  صحياً  بدياًل  يزال  ما  فإنه  ذلك،  ومع  المستهلكين.  من  العديد 

الدهنيين.   DHA و   EPA لحمضي  جيداً  بدياًل  مصدراً  المعلوفة  غير  المستزرعة  األسماك  أنواع  وتعتبر 

 DHA و   EPA حمضى  من  أيام  لعدة  المطلوب  المتناول  تؤمن  أن  الشبوط  لحم  من  واحدة  لوجبة  ويمكن 

فيتجلى  والتغذوي  الغذائي  األمن  مجال  في  المستزرع  الشبوط  استهالك  يؤديه  الذي  الدور  أما  الدهنيين. 

ألسماك  ويمكن  السمك.  هذا  من  األكبر  الجزء  ُيستهلك  حيث  اآلسيوية،  البلدان  من  العديد  في  بوضوح 

نسمة،  مليار  من  ألكثر  السلسلة  الطويلة  أوميغا–3  دهون  من  السنوية  الحاجة  تغطي  أن  وحدها  الشبوط 

أنواع  استزراع  زيادة  تكون  أن  ويمكن  مجتمعًة.20  السلمون  أنواع  كل  مساهمة  كبيرة  بنسبة  يفوق  وهذا 

الرأس  الكبير  والشبوط  الفضي  الشبوط  مثل  للنمو،  األعالف  مدخالت  من  األدنى  الحد  تستلزم  التي  األسماك 

استخدام  بدون  العالية  الغذائية  القيمة  ذات  السمكية  المنتجات  توافر  زيادة  طرق  أحد  العشبي،  والشبوط 

مثل  عادة،  تؤكل  التي  األسماك  بأنواع  هذا  عن  يستعاض  أال  ينبغي  ذلك،  ومع  كأعالف.  الكاملة  البرية  األسماك 

المختلط  واالستزراع  إليها.  يضيف  أن  بل  المناطق،  من  العديد  في  تستهلك  التي  الصغيرة  األصلية  األسماك 

للتطبيق. قاباًل  خياراً  يكون  أن  يمكن  األخيرة  األنواع  تلك  مع  جنب  إلى  جنباً  الشبوط   لسمك 

المختلفة  المسارات  خاللها  من  تعمل  التي  واآلليات  العمليات  على  األدلة  بعض  وجود  من  الرغم  وعلى 

أكثر  طريقة  اتباع  ويلزم  جيد،  بشكل  موثقة  غير  تزال  ال  العمليات  تلك  في  السمك  مساهمة  فإن  للتغذية، 

البلدان  من  كثير  في  شحيحة  والتغذية  بالسمك  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  تزال  وال  وصرامة.  منهجية 

جانب  دراسة  أيضاً  المهم  ومن  الهام.  النقص  هذا  لتصويب  الجهود  من  مزيد  بذل  ينبغي  ولذا  النامية، 

للمستهلكين  التغذوي  األمن  في  أفضل  بشكل  تساهم  أن  المائية  األحياء  لتربية  يمكن  كيف  وتحديد  المستهلك 

والتسويق. للتجارة  محّسنة  نظم  خالل  من  والمدن  الريف  أهل  من  الفقراء 

النطاق الصغيرة  المصايد  في  الصيد  بعد  ما  خسائر 

القضية
ثلث  تقريبا  تمثل  وهي  سنوياً،  طن  مليار   1.3 بحوالي  العالمي  الصعيد  على  الغذائية  الفواقد  مجموع  ُقدر 

ما  األسماك  فواقد  الرقم  هذا  ويشمل  البشري.  االستهالك  في  المستخدمة  األغذية  من  العالمي  اإلنتاج  مجموع 

النقدية.  قيمتها  أو  نوعيتها  أو  اإلمدادات  سلسلة  في  األسماك  كمية  في  تخفيضات  تشكل  والتي  الصيد،  بعد 

جميع  يشمل  الذي  والهدر(،  )الفقدان  الغذائي  للهدر  والزراعة  األغذية  منظمة  تعريف  مناقشة  حالياً  وتجري 

أو  المياه  قبيل  من  اإلنتاج،  مدخالت  الهدر  أيضاً  يشمل  أن  المطاف  نهاية  في  المتوقع  من  ولكن  السلع، 

على  أكبر  اهتمام  يتركز  ذلك،  على  وعالوة  النطاق.  صغيرة  المصايد  عمليات  في  الوقود  حطب  مثال  الطاقة، 

في  انخفاض  أي  ولكن  كغذاء،  األسماك  لفقدان  نتيجة  بالضرورة  )ليس  لألسماك  النقدية  القيمة  في  الخسارة 

ضوء  وفي  الريفية.  المناطق  في  الفقر  على  القضاء  لهدف  رئيسية  غاية  ألنه  الجودة(  عن  النظر  بغض  القيمة 

لم  التي  )األسماك  الفعلية   )1( النطاق:  صغيرة  المصايد  في  الخسائر  من  أنواع  ثالثة  مناقشة  تجري  تقدم،  ما 

بها(؛  ُيستفاد  أو  ُتستهلك  وال  اإلمداد  سلسلة  من  تماما  ُتفقد  التي  التفريغ–  أو  المصيد  الصيد/  بعد  تستخدم 
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التغذوية  قيمتها  تكون  قد  والتي  منها،  التخلص  لدرجة  ليس  ولكن  التالفة  أو  الفاسدة  )المنتجات  النوعية   )2(

التي  السوق  فعل  رد  بسبب  )الخسارة  السوق  قوى   )3( جودة(؛  األقل  المنتجات  أي  تتأثر،  لم  أو  تأثرت  قد 

فإن  أدناه،  للمبين  ووفقا  النوعية(.  عن  النظر  بغض  منخفض،  بسعر  السمك  بيع  حد  إلى  البيع  سعر  على  تؤثر 

تؤدي  أن  يمكن  ولكن  األول،  المقام  في  السمكية  األغذية  في  خسارة  بالضرورة  ليست  األخيرة  الخسارة  هذه 

اإلمدادات. استقرار  على  وتؤثر  فعلية،  خسارة  أو  الجودة  خسارة  إلى  الحقا 

نقطة  من  بدءا  األسماك،  مصائد  جميع  في  العالمي  الصعيد  على  الصيد  بعد  األسماك  فواقد  وتحدث 

القصور  أوجه  وبسبب  واألنواع.  األحجام  في  الخسائر  تتباين  ولكن  للمستهلك،  النهائي  البيع  إلى  اإلنتاج 

النطاق.  كبيرة  األسماك  مصايد  مع  مقارنة  أكبر  خسائر  تتكبد  فإنها  النطاق،  صغيرة  األسماك  لمصايد  الهيكلية 

التوافر،  الغذائي:  لألمن  األربعة  األبعاد  على  األسماك  خسائر  تؤثر  غذائي،  نظام  أي  في  الحال  هو  وكما 

ألن  مهما  أمرا  الصيد  بعد  ما  لفواقد  االقتصادية  االجتماعية  اآلثار  وتعتبر  واالستخدام.  واالستقرار،  والحصول، 

األسماك  مناولة  ذلك  في  بما  اإلمداد،  سلسلة  مراحل  جميع  في  األنشطة  من  العديد  يضم  الصيد  بعد  ما  مجال 

لسبل  بالنسبة  حيوية  األنشطة  هذه  وتعتبر  وتوزيعها.  وتخزينها،  وتجهيزها،  وتفريغها،  السفينة،  متن  على 

على  أيضاً  الخسائر  وتؤثر  الريفية.  المناطق  في  الناس  من  لكثير  العمل  فرص  لتوفير  وكذلك  الصيادين،  عيش 

وزيادة  األسماك  في  الخسائر  ارتفاع  بين  مباشرة  عالقة  وجود  األخيرة  التحقيقات  وتكشف  الموارد.  استدامة 

األغذية  منظمة  عن  الصادرة  التقنية  الورقة  )انظر  للتأقلم  كاستراتيجية  األخيرة  هذه  وُتستخدم  الصيد،  جهود 

الخسارة  على  السيطرة  أن  مبدأ  هذا  ويعزز   21)550 رقم  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  بشأن  والزراعة 

الصيد. بعد  ما  نظم  أداء  يحدد  ودينامياتها  الخسائر  مستوى  وأن  الموارد،  إلدارة  أداة  هي  الصيد  بعد 

الورقة  في   الوضع  لخطورة  وصف  ويرد  المائة.  في  و75   20 بين  الصيد  بعد  ما  األسماك  خسائر  وتتراوح 

ويحدد  الخسائر  فهم  تحسين  على  يركز  المائية–  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  بشأن   550 رقم  التقنية 

المفارقة  وتكمن  بموضوعية.  قياسها  يمكن  التي  األداء  ومعايير  المرجعية  والنقاط  الخسارة،  من  الحد  أهداف 

تربية  إنتاج  زيادة  من  الرغم  وعلى  الطبيعية،  المصايد  إنتاج  ركود  خلفية  على  تحدث  الخسائر  هذه  أن  في 

اإلمدادات  لزيادة  وسيلة  أوضح  أن  هذا  وُيظهر  واضحة.  والطلب  العرض  بين  الفجوة  تزال  فما  المائية،  األحياء 

اإلنتاج  من  الصيد  بعد  ما  فواقد  من  الحد  هي  البر،  إلى  إنزالها  يجري  التي  الكميات  زيادة  بدون  السمكية، 

لألسماك(،  الرشيد  )االستخدام  المدونة  من   1–11 المادة  في  األسماك  خسائر  بأهمية  االعتراف  ويتجلى  الحالي. 

بسياقات  يهتم  شامل  نهج  اتباع  فإن  للخسائر،  األوجه  المتعددة  لألبعاد  ونظراً  الخسائر.  من  الحد  يشجع  مما 

إلى  هذا  تجاهل  يؤدي  وقد  الخسائر.  من  للحد  فعالة  استراتيجية  يستلزم  ودينامياتها  الخسائر  هذه  حدوث 

وغير  محدودة  ودراسات  مالحظات  من  المستمدة  البيانات  من  اقتباسات  على  المعتمدة  التدخالت  تجزئة 

فمن  النامية،  البلدان  من  العديد  في  النطاق  صغيرة  المصايد  تؤديه  الذي  الهام  الدور  في  وبالنظر  منهجية. 

في  المعروض  في  مساهمتها  في  كبيرة  تحسينات  ادخال  من  سيمكن  الخسائر  من  الحد  بأن  االعتقاد  المنطقي 

على  الحدود  عبر  التجارة  في  المباشرة  غير  أو  المباشرة  مشاركتها  في  وكذلك  العمل،  وفرص  المحلي  السوق 

للتصدير. الموجهة  األسماك  تجهيز  لصناعات  الخام  بالمواد  اإلمداد  خالل  من  والدولي  اإلقليمي  الصعيدين 

تكون  أن  ويجوز  الحارة.  المدارية  النامية  البلدان  في  للخسائر  عرضة  أكثر  تجعلها  للتلف  األسماك  وقابلية 

جغرافية  منطقة  أو  توزيع  سلسلة  في  أو  معينة  مصايد  في  تحدث  التي  الخسائر  من  مختلفة  أنواع  هناك 

اإلنمائية  الموارد  تكون  قد  نفسه،  الوقت  وفي  ثانوي،  وبعضها  أهمية  أكثر  الخسائر  بعض  تكون  وقد  معينة. 

بحيث  أولي  نوعي  تقييم  إجراء  بعد  الخسائر  أولويات  ترتيب  يتعين  وبالتالي،  محدودة.  لها  للتصدي  الالزمة 

المستدام  للتقليل  التدخل  وتنفيذ  كميا  قياسها  ذلك  بعد  ويمكن  منها.  أهمية  األكثر  على  االهتمام  تركيز  يمكن 

أيضاً  ولكن  فقط  التكنولوجيا  بتحسين  يتعلق  ال  الخسائر  من  والحد  فعال.  نحو  على  الخسائر  لمعالجة 

األقسام  وتناقش  للتغيير.  كافيا  يكون  ال  قد  العوائد  في  المحتمل  االرتفاع  أن  يعني  مما  والسلوك،  بالممارسات 

من  واالستفادة  للخسائر،  الفعال  التخفيف  وجوانب  الريفية  المناطق  في  بالفقر  وصلتها  المشكلة،  حجم  التالية 

المختلفة. المبادرات  من  المكتسبة  الخبرة 

الحلول الممكنة
واحتلت   8002 عام  في  الغذاء  أزمة  منذ  التنمية  أعمال  جدول  على  هاما  موضوعا  األغذية  خسائر  كانت 

مجال  في  متعددة  مبادرات  ورددت  الماضية.  الخمس  إلى  الثالث  السنوات  مدى  على  الرئيسية  العناوين 

أنه  إلى  ونظراً  النطاق.  صغيرة  المصايد  في  الصيد  بعد  ما  خسائر  بشأن  القلق  أوجه  األسماك  مصايد 
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أو  سياساتية  أو  إدارية  أو  مالية  أو  تكنولوجية  أو  تقنية  سواء  متعددة،  جذرية  أسباب  هناك  تكون  قد 

ويتسم  نفسها.  المصايد  في  حتى  أو  األسماك  مصايد  بين  األسباب  تعميم  الواقعي  غير  فمن  سلوكية، 

متعددة  منها،  المدارية  وخاصة  المصايد،  من  العديد  ألن  النطاق  صغيرة  المصايد  في  أكثر  بتعقيد  الوضع 

تختلف  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والشكل.  والوزن  التكوين  حيث  من  التماثل  إلى  المصيد  ويفتقر  األنواع، 

أنظمة  القيمة  سالسل  تضم  أن  ويمكن  المختلفة،  لألسماك  بالنسبة  مختلفة  ظروف  تحت  التلف  معدالت 

مواقع  تستخدم  ما  غالباً  ذلك،  على  وعالوة  المصلحة.  أصحاب  من  العديد  فيها  يشارك  مجزأة  توزيع 

وجرى  التحديات  هذه  وُحددت  والتسعير.  التجارة  ألغراض  للقياس  موحدة  غير  وحدات  واألسواق  التفريغ 

المملكة  في  الدولية  التنمية  وإدارة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  التعاوني  العمل  خالل  من  لها  التصدي 

عضو(  )منظمة  األوروبي  االتحاد  قبل  من  ممول  ومشروع  الشمالية  وآيرلندا  العظمى  لبريطانيا  المتحدة 

ما  لخسائر  اإلقليمي  التقدير  من  استفاد  الماضي،  القرن  تسعينيات  منتصف  في  أفريقيا  غرب  في  وذلك 

الالحقة  المبادرات  وولدت  المنظمة.  تنفذه  النطاق  صغيرة  للمصايد  برنامج  في   )RPHLA( الصيد  بعد 

قطرية  استراتيجيات  صياغة  عند  إليها  للرجوع  متاحًة  جوهرية  معلومات  الصيد  بعد  ما  لخسائر  للتصدي 

وإقليمية.

التصدي لخسائر الجودة
والطيور،  الحيوانات  من  نهب  عن  المادية  الخسائر  وتنتج  األسماك.  من  عادة  الصيادين  صغار  يتخلص  ال 

المتعلقة  المسائل  وبعض  األرض،  على  انسكابها  أو  الماء  إلى  أخرى  مرة  األسماك  وإعادة  الحشرات،  وتفشي 

من  المتعمد  التخلص  أن  إلى  الماضي،  العقد  في  أجريت  التي  التقييمات  أكثر  وخلصت  األغذية.  بسالمة 

وتشير  المائية.  الموارد  في  الشائعة  الندرة  سياق  في  للغاية،  مستصوب  غير  إنه  الصيادون  يرى  عمل  األسماك 

أقل  بين  تتراوح  وربما  منخفضة،  النطاق  صغيرة  المصايد  في  األسماك  في  الفعلية  الخسائر  أن  إلى  الدراسات 

ما  عمليات  وفي  بكثير.  ذلك  من  أعلى  الجودة  خسائر  أن  حين  في  المائة،  في   10 إلى  المائة  في   5 من 

المدارية،  المناطق  في  المنتشر  الطلق  الهواء  في  األسماك  تجفيف  مثل  المناخ،  على  تتوقف  التي  الصيد  بعد 

حتى  أو  صعبا  يصبح  فالتجفيف  كبيرة.  الخسائر  تكون  أن  يمكن  والتعبئة(،  )التخزين  الالحقة  والمراحل 

كفاءة  إلى  التيقن  عدم  من  المزيد  المناخ  تقلبات  وتضيف  الغمام.  فترات  أو  األمطار  موسم  خالل  مستحيال 

أسلوب  الحديثة  التطورات  ومن  كبير.  بشكل  الخسائر  من  المسألة  هذه  معالجة  وستحد  التجفيف.  عملية 

 .)Thiaroye( تايروي  الفاو–  بتقنية  المعروفة  الميكانيكي(  والتجفيف  التدخين  )تحسين  المزدوج  التجهيز 

من  مستوحاة  المفاهيمية  الناحية  من  ولكنها  البداية،  في  فيها  ـُورت  ط السنغال  في  بلدة  إلى  االسم  ويعود 

ونفذته  األمريكي  األحمر  الصليب  موله  )مشروع  إندونيسيا  في  مشروع  ضمن  تجربته  جرت  نموذجي  مجفف 

نحو  موجهة  أخرى  مبادرات  واتخاذ  التقنية  هذه  في  للتوسع  دعم  توفير  ويلزم  والزراعة(.  األغذية  منظمة 

األسماك. تجهيز  في  المتجددة  الطاقة  استخدام 

أقل  النطاق  صغيرة  المصايد  في  األسماك  في  التراكمية  الفعلية  الخسائر  تعد  مجتمعة،  العوامل  وضمن 

وفي  الخسائر.  مجموع  من  المائة  في   70 من  أكثر  عن  مسؤولة  تكون  قد  والتي  الجودة،  خسائر  من  بكثير 

الجزء  الجودة  خسائر  شكلت  المتحدة،  تنزانيا  جمهورية  في  بالجملة  السمك  لبيع  كيرومبا–موالوني  سوق 

وتؤدي  سنوياً.  أمريكي  دوالر  مليون   60 إلى   40 بين  تتراوح  التي  البحيرة  سردين  خسائر  حجم  من  األكبر 

األولى،  البيع  نقطة  عند  أو  الصيد،  سفينة  متن  على  سواء  المجهزة،  أو  الطازجة  األسماك  نوعية  في  التغيرات 

الحدوث.  وتواتر  والقيمة  الحجم  حيث  من  كبيرة  خسارة  إلى  التخزين،  مرحلة  أثناء  أو  التجهيز  موقع  في  أو 

والنواحي  كاٍف،  بشكل  المجهز  التفريغ  وموقع  )الكهرباء،  التحتية  البنية   )1( المشتركة:  القصور  أوجه  وتشمل 

مدخالت  على  الحصول  تواجه  التي  المالية  القيود   )3( التقنية؛  الخبرة  ضعف   )2( والنقل(،  للطرق  اللوجستية 

ومرافق  والرفوف،  التجفيف  أفران  وتحسين  المعزولة،  والحاويات  الباردة،  والغرف  الثلج،  )مثل  المطلوبة  اإلنتاج 

المنتج  جلب  على  والقدرة  السوق  معلومات  على  الحصول   )4( التجزئة(،  وتجارة  التغليف  ومعدات  التخزين 

ما  عادة  ولكن  واحد،  سبب  األحيان  بعض  في  هناك  يكون  وقد  المناسب.  الوقت  في  المناسب  السوق  إلى 

أساليب  استحداث  شأن  ومن  الظروف.  يناسب  حل  لوضع  دقيق  تحليل  إجراء  الالزم  ومن  األسباب،  تتشابك 

المطلوبة،  بالمدخالت  يتعلق  وفيما  التقنية.  للجوانب  يتصدى  أن  القيمة  وإضافة  والتجهيز  للمناولة  محسنة 

بدعم  اقترنت  ما  إذا  يمكن  التي  والمالية  والمادية  والطبيعية  االجتماعية  األصول  الريفية  للمجتمعات  يتوافر 

العملية. والحلول  المناسبة  السياسات  صياغة  خالل  من  التدخالت  تحفز  أن  والتطوير  البحث  مؤسسات  من 
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على  والتأثير  األسماك  نوعية  على  التأثير  في  الصيد  طريقة  تؤديه  الذي  الدور  جيد  بشكل  وُوثق 

الصيادين  صغار  قيام  وهي  الجودة  خسارة  تحليل  في  النظر  تستحق  متكررة  قضية  وثمة  الخسارة.  مستوى 

وهذه   .)6 اإلطار  )انظر  وغيرها(  الكيميائية،  والمواد  )الديناميت،  الضارة  الصيد  تقنيات  باستخدام 

لها  ولكن  الالحقة،  النهائية  والمنتجات  البر  إلى  المجلوبة  األسماك  نوعية  على  فقط  تؤثر  ال  الممارسات 

والمعايير  للمبادئ  خطيراً  انتهاكاً  تمثل  إذ  اإلنسان.  وصحة  البيئي  النظام  على  محتملة  ضارة  آثار  أيضاً 

 1–11 المادة  في  المبينة  األولي  للمنتج  الثالثة  المسؤولية  مجاالت  وتقوض  المدونة،  في  عليها  المنصوص 

لألسماك(: الرشيد  )االستخدام 

بالنسبة لمستهلك األغذية– لضمان أنها صالحة لألكل، وأنها تتمتع بالجودة والقيمة التغذوية المتوقعة. •

بالنسبة للمورد– لضمان عدم الهدر. •

بالنسبة للبيئة– لضمان تقليل اآلثار السلبية إلى الحد األدنى. •

في  خسائر  إلى  دائما  تترجم  ال  الصيادين،  أي  األوليون،  المنتجون  عادة  يرتكبها  التي  الخاطئة  والممارسات 

المناسبة  التنفيذ  آليات  َترَدع  لم  ما  وذلك  األسماك،  لمجهزي  بالنسبة  خسائر  بل  نقدية،  خسائر  أو  األسماك 

بيعها. أجل  من  تفريغها  تمنع  أو  الممارسات،  هذه 

قيمة  خفض  عن  تسفر  أن  يمكن  فإنها  عنها،  اإلبالغ  ويتم  الضارة  الصيد  ممارسات  اتباع  يثبت  وحيثما 

في  المبين  النحو  على  بتجهيزها،  والقائمين  األسماك  لتجار  كبيرة  خسائر  وعن  األسماك  من  كاملة  شحنة 

الحاسمة  المسألة  أيضاً  الحاالت  هذه  وتثير  ذلك.  على  يقتصر  ال  األمر  ولكن   ،6 اإلطار  في  الواردة  الحاالت 

للصيادين  الثالثية  المسؤولية  وتتكاتف  القانوني.  غير  الصيد  ردع  في  الحوكمة  أو  القانون  بإنفاذ  المتعلقة 

الحصول  في  المستهلكين  حق  ضمان  في  الحكومة،  لمسؤولية  بالنسبة  الحال  هو  كما  أعاله،  إليها  المشار 

تحفظ  بطريقة  الصيد  بعد  ما  عمليات  وتنفيذ  مغشوشة  وغير  وصحية  سليمة  سمكية  ومنتجات  أسماك  على 

في  جاء  لما  )وفقا  السلبية  اآلثار  وتخفض  الفاقد  وتقلل  وسالمتها،  وجودتها  التغذوية  قيمتها  للمنتجات 

المدونة(. من  و11–1–1   7–6 المادتين 

تعميم األبعاد االجتماعية واالقتصادية والسياساتية في الحد من خسائر ما بعد الصيد
قدرات  تدني  أو  السياسات  أدوات  ضعف  أن  يبرهن  القانوني  غير  الصيد  لتقنيات  الفعال  غير  الردع  إن 

في  المشاركين  والشباب  النساء  هيمنة  ورغم  الصيد.  بعد  ما  نظم  أداء  يقوضا  أن  يمكن  القانون  إنفاذ 

الخسائر  أو  الجودة  في  الخسائر  من  تضررا  األشد  هم  أنهم  إلى  اإلشارة  فتجدر  الصيد،  بعد  ما  مجال 

السياسات  إطار  في  تكبدها  جرى  التي  الرشيدة(  غير  الصيد  لممارسات  )نتيجة  األسماك  في  الفعلية 

الضارة  األساليب  باستخدام  المتعلقة  الحساسة  القضايا  مناقشة  الصعب  من  يكون  وقد  المواتية.  غير 

المحلي.  المجتمع  مستوى  على  المنسقة  شبه  االجتماعات  أو  المقابالت  مثل  المفتوحة  المنتديات  في 

يجب  التي  اآللية  في  الثقة  إلى  سلبا  المتأثرون  والنساء  المحرومون  الشأن  أصحاب  يفتقر  ما  وغالباً 

عن  التعبير  في  ارتياحا  واكثر  أجرأ  يكونون  ما  عادة  فإنهم  وهكذا،  الجناة.  عن  أبلغوا  إذا  تحميهم  أن 

المعلومات  قدر  يكون  ال  فقد  وبالتالي،  صغيرة.  مجموعات  في  القضايا  هذه  مناقشة  عند  آرائهم 

سوى  األسماك  مجهزو  يتكبدها  التي  الناتجة  الخسارة  وحجم  الممارسات  هذه  حول  حالياً  المتوافرة 

الجنسين  بين  المساواة  وضع  مع  الواجب،  االهتمام  وإيالء  كامل  تحقيق  إجراء  ويتعين  فيض.  من  غيض 

الصحيح. منظورها  في 

في  فائضا  تشهد  التي  باألسواق  أو  اإلغراق  بمواسم  الطلب  على  العرض  في  الزيادة  ربط  متكرر  بشكل  وتم 

األسماك  أسعار  خفض  إلى  أوال  يؤدي  مما  انخفاضه،  أو  الطلب  استقرار  أوقات  في  الوفير  المحصول  مع  المعروض 

يوضح  )الذي   34 الشــــكل  ويبين  األسماك.  في  وفعلية  النوعية  في  خســائر  إلى  ثم  ومن  الجيدة،  النوعية  ذات 

األبعاد   )RPHLA الصيد  بعد  ما  خسائر  لتقدير  اإلقليمي  البرنامج  إطار  في  أجريت  التي  الحالة  دراسات  نتيجة 

الخسارة. من  النوع  لهذا  المعقدة 

المثال  سبيل  على  األخرى،  الغذائية  المواد  أن  التقاليد  فيها  تعني  التي  الحاالت  في  مماثل  موقف  وينشأ 

اإلمدادات  من  األكبر  الجزء  شراء  يتم  ال  حيث  أو  السنة،  من  محددة  أوقات  في  األسماك  على  مفضلة  اللحوم، 

القائل  االفتراض  قصور  أوجه  هذا  ويوضح  واضحين.  حاجة/طلب  وجود  احتمال  من  الرغم  على  الصيادين  من 

الصيادين  ستكافئ  الجودة(  على  الحفاظ  لضمان  األسماك  تبريد  )مثل  الخسائر  لتقليل  التقنية  التدخالت  بأن 

التغييرات  ودعم  الحوافز  لتأمين  مناسبة  تدابير  اتخاذ  ذلك  يستلزم  الواقع،  وفي  الدخل.  زيادة  حيث  من  تلقائيا 
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المميزة  السمة  الشرائية  القوة  محدودية  تعد  النطاق،  صغيرة  المصايد  سياق  وفي  الصيد.  بعد  ما  ممارسات  في 

يشترون  وهم  المشترين.  غالبية  الفقراء  والمستهلكون  العمال  صغار  ويشكل  الصيد،  مجتمعات  من  للعديد 

اإلضافية،  التكاليف  النوعية  على  الحفاظ  فوائد  فاقت  لو  حتى  أنه  التجربة  وتبين  لبيعها.  يجهزونها  ثم  األسماك 

وبالتالي،  التحسينات.  تعرقل  قد  المستهلكين،  جهل  أو  والثقافية،  االجتماعية  األنماط  مثل  أخرى  أسباباً  فإن 

في  هنا،  )وهي  التحسينات  أدت  وإذا  تكنولوجية.  أو  تقنية  حلول  مجرد  من  أكثر  يستلزم  للخسائر  التصدي  فإن 

اقتصادياً،  المستهلكين  متناول  في  تصبح  ال  بحيث  السمكية  المنتجات  أسعار  رفع  إلى  األسماك(  تثليج  األساس، 

البائعون،  أو  الصيادون  يضطر  حتى  المنتج  شراء  عن  التوقف  هو  الفقراء  للمستهلكين  فعل  رد  أول  فسيكون 

الطازجة.  غير  األسماك  دفعة  من  التخلص  أجل  من  األسعار  خفض  إلى  العمالء،  على  للحصول  يستميتون  الذين 

في  العاملين  وصول  تيسير  في  الحالة،  هذه  في  منها  الحد  أو  الخسارة،  لمنع  الواقعية  الحلول  أحد  يتمثل  وقد 

من  شريحة  أفقر  يحرم  قد  القبيل  هذا  من  تدبيراً  فإن  العكس،  وعلى  أكبر.  بقدر  مجٍز  سوق  إلى  األسماك  مجال 

الغذائي. واألمن  العيش  سبل  ومصادر  العمل  لفرص  تهديداٍت  إلى  يؤدى  مما  األسماك،  من  السكان 

المنظمة  بين  المشترك  األسماك  برنامج  )سينشرها  الفولتا  نهر  حوض  بلدان  في  أجريت  التي  والدراسة 

الواردات  إدارة  وسوء  توجيه  سوء  مسألة  على  الضوء  تسلط  أفريقيا(  في  التنمية  أجل  من  الجديدة  والشراكة 

المجمدة  األسماك  وتساعد  النطاق.  صغيرة  المصايد  خسائر  إلى  مؤديا  عامال  باعتبارها  السمكية  المنتجات  من 

استمرارية  على  والحفاظ  المحلية  اإلمدادات  في  الفجوات  سد  في  الباردة  المحلية  المخازن  من  المستوردة 

لتجار  الخام  المادة  أيضاً  وتشكل  العجاف.  الصيد  مواسم  خالل  النطاق  الصغيرة  المصايد  في  المنفذة  األنشطة 

يمكن  الواردات  في  التحكم  سوء  فإن  ذلك،  ومع  البلدان.  من  العديد  في  صغير  نطاق  على  األسماك  ومجهزي 

على  فإنه  الواقع،  وفي  الصيد.  بعد  ما  بخسائر  الجلية  صلتها  بسبب  النطاق  صغيرة  المصايد  تنمية  يعرقل  أن 

عن  يبّلغوا  لم  الدراسة،  أجل  من  أُجري  الذي  االستقصاء  شملهم  الذين  األسماك،  مجال  في  العاملين  أن  من  الرغم 

األسماك  صيادي  موقف  ُيضعف  قد  األسماك  استيراد  توقيت  سوء  فإن  األسماك،  في  فعلية  خسارة  أي  تكبدهم 

األسماك  مستوردي  أن  وحيث  وافرة.  مواسم  أو  إغراق  فترات  مع  الواردات  هذه  تصادفت  إذا  صغير  نطاق  على 

الصيادين  مصالح  تصبح  أن  المرّجح  فمن  الحجم،  على  قائمة  الواردات  على  ضرائب  البلدان  بعض  في  يدفعون 

اإلطار 6

النساء العامالت في مجال تجهيز األسماك في غانا وليبريا يبلغن عن آثار ممارسات الصيد الضارة

في غانا، يجمع بعض الصيادين بين الصيد الضوئي واستخدام المتفجرات. فهم يستخدمون متفجرات مثل 

الكربيد في محاولة لصيد جميع األسماك التي تتجمع حول أضوائهم. وعند اإلنزال، تبدو األسماك طبيعية، 

ولكن عند التدخين تتحول إلى لون قاتم وتكون هشة وذات نوعية رديئة. وكان لدى Efua Awotwe، وهي 

امرأة تبلغ من العمر 52 عاما في أكسيم، شحنة كاملة من األسماك )8 سالل، حوالي 480 كجم( تأثرت 

بهذه الطريقة. وقد حصلت من البيع، على أقل من نصف ما كانت تتوقع. وقالت أيضا إن بعض الصيادين 

سيظلون يستخدمون الكربيد طالما توجد منافسة قائمة فيما بينهم. ونتيجة الستخدام الكربيد، أصيبت 

بعض النساء في أصابعهن. 

وروت مجموعة أخرى من النساء العامالت في مجال تجهيز األسماك في ليبريا قصتهن بشأن شراء 

األسماك التي يتم صيدها بشكل غير قانوني )بالمواد الكيمائية( ورداءة جودة المنتج النهائي، الذي يتقطع 

في بعض األحيان إلى قطع صغيرة خالل عملية التدخين. وكن حريصات على اإلعراب عن مخاوفهن 

خالل اجتماعات الفرق المعنية بالمنتج، وأعربن عن هذه المخاوف علناً في الجلسات العامة لحلقة 

العمل االستشارية الوطنية )TCP/LIR/3403  −  تقديم الدعم للحد من خسائر ما بعد الصيد وتحسين دخل 

الصيادين من خالل دعم نموذج مصايد األسماك الداعمة للمجتمع والقائمة على المنتج في بوكانان، 

مقاطعة غراند باسا(. وكن مهتمات بتلقي تدريب في تحديد األسماك التي يتم صيدها بطريقة غير 

مشروعة، وتمت دعوتهن إلى اإلنفاذ الفعال، بما في ذلك توفير األمن لمن يبلغون عن الجناة المعروفين.
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المستوردين  ألن  نظراً  الوضع  هذا  ويتفاقم  الحاالت.  هذه  في  أهمية  أقل  النطاق  صغيرة  المصايد  في  المحليين 

هذه  وفي  المحلية.  المنتجات  تنافسية  تقلل  أسعار  على  الحاالت  بعض  في  يوافقون  التبريد  مخازن  وأصحاب 

وغير  المباعة"  "غير  األسماك  وتشكل  كبير،  بشكل  منخفضة  بأسعار  يباع  األسماك  من  األكبر  الجزء  فإن  الحاالت، 

المائة  في   40 مستويات  عند  أحيانا  تقف  كبيرة،  خسائر  التخمير  أو  التجفيف  أو  للتدخين  الموجهة  الطازجة 

الفقراء. األسماك  لتجار  بالنسبة 

بخسائر  يتصل  فيما  الحالية  السياسات  وأنماط  واالقتصادي  االجتماعي  األثر  أعاله  المذكورة  القضايا  وتؤكد 

تلبية  لضمان  األسماك  مصايد  وخارج  داخل  السياسات  مجال  في  تدابير  إلى  الحاجة  عن  فضال  الصيد،  بعد  ما 

القانوني،  غير  بالصيد  يتعلق  فيما  والحوكمة  للسياسات  سليم  دعم  تقديم  ويتعين  األغذية.  خسائر  تقليل  هدف 

لتمكين  السياسات  تغيير  المنطقي  من  يكون  قد  األخيرة،  الحالة  وفي  الشرائية.  والقوة  الواردات،  وإدارة  وتخطيط 

المجزية.  األسواق  إلى  القيمة  عالية  المنتجات  وصول  ضمان  مع  األسماك  على  الحصول  من  الفقراء  المستهلكين 

تجاوز  بحيث  األسماك  أسعار  ارتفاع  وإلى  األسعار،  في  زيادة  إلى  الجودة  تحسين  أدى  لو  المثال،  سبيل  فعلى 

شراء  تشجيع  إلى  الرامية  السياسات  دعم  إلى  النظر  ينبغي  فبالتالي  المنخفض،  الدخل  ذوي  المستهلكين  قدرة 

بديلة  مصادر  على  الحصول  فرص  زيادة  تشجيع  على  هذا  ينطوي  وقد  كعالج.  لألسماك  المستهلكين  هؤالء 

أن  ينبغي  المنتجات،  لجميع  وبالنسبة  األرخص.  السمكية  المنتجات  أو  األنواع   ذلك  في  بما  للبروتين،  وأرخص 

للمستهلك. بالنسبة  األسعار  لرفع  التصدي  في  الهدر  من  الحد  يساعد 

صغار الصيادين في صميم تدخالت الحد من الخسائر
امتالكهم  لتشجيع  النطاق  صغيرة  المصايد  في  المصلحة  ألصحاب  مصداقية  ذات  بيانات  تقديم  المهم  من 

الخسائر  عن  محليا  جمعها  يتم  التي  واألرقام  البيانات  وتعتبر  الخسائر.  على  السيطرة  في  المبادرة  لزمام 

المالي  األثر  على  والتجار  األسماك  ومجهزي  الصيادين  اهتمام  ينصب  حين  وفي  للتوعية.  قوية  أدوات  المالية 

على  أكثر  يركزون  المستهلكين  بعض  فإن  محددة(،  ألسباب  نتيجة  الدخل  النقدية/قيمة  )القيمة  للخسائر 

الشكل ٣٤

 حدوث أنواع مختلفة من الخسائر يف األس�ك الطازجة

األسواق التي تشهد إمدادات مفرطة يف األس�ك الطازجة 

عملية بيع تستغرق وقتا طويال 

انخفاض األسعار 

هبوط حاد يف األسعار 

رفض/إلقاء األس�ك

تغي�ات يف الجودة 

الخسائر يف الجودة 

الخسائر الفعلية يف األس�ك 

(حالة خارجة عن املألوف/نادرة) 

الخسائر يف قوى السوق 
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في  العاملون  ويهتم  وسالمتها.  األسماك  بجودة  المتعلقة  بالمسائل  اآلخر  البعض  يهتم  بينما  األسماك،  أسعار 

من  وليس  الموارد.  واستدامة  الغذائي  باألمن  وكذلك  الجانبين،  بكال  الحكوميون  والمسؤولون  التنمية  مجال 

فقدان  تصنيف  من  يتضح  ما  وهو  اإليرادات،  خسارة  إزاء  بالغ  قلق  في  الصيادين  صغار  يبدو  أن  المستغرب 

فقدان  بعد  الثانية  المرتبة  في  يأتي  والذي  كغذاء(  األسماك  فقدان  بالضرورة  يعني  ال  )الذي  السوق  قوة 

أجل  من  الجديدة  والشراكة  المنظمة  بين  المشترك  األسماك  برنامج  نشرة  )انظر  المادية  الخسارة  وقبل  الجودة 

الصيد،  بعد  ما  خسائر  في  النظر  عند  شامل  نهج  اتباع  أهمية  هذا  ويؤكد  أعاله(.  المذكورة  أفريقيا  في  التنمية 

صحيحة  بطريقة  وإشراكهم  الصيادون  يفقده  ما  "حجم"  جانب  وإلى  فقط.  األسماك  فقدان  على  التركيز  وليس 

أجرتها  دراسة  وألقت  األسماك.  فقدان  من  للحد  خطط  ودعم  تبني  للصيادين  المهم  فمن  الحل،  تحديد  في 

باستخدام  الحكومة،  تتدخل  حيث  قطرية،  حالة  على  ثاقبة  نظرة  األغذية  توفير  مبادرة  عن  مؤخرا22  المنظمة 

الرغم  وعلى  للغاية.  مكلفة  مرافق  في  األغذية  فقدان  دون  للحيلولة  المانحة،  الجهات  من  المقدم  التمويل 

عضو(  )منظمة  األوروبي  االتحاد  لمعايير  تمتثل  التي  للغاية"  "الحديثة  المرافق  هذه  إنشاء  تكاليف  ارتفاع  من 

إلى  الرئيسي  السبب  ويرجع  إصالح،  إلى  حاجة  في  إنها  كما  يستخدمونها،  ال  الصيادين  فإن  األسماك،  لمناولة 

الحل". "تحديد  من  جزءاً  ليسوا  الرئيسيين  المستفيدين  أن 

اإلجراءات المتخذة مؤخراً
وديناميات  لسياق  صحيح  فهم  حول  التدخالت  تركز  وراء  الكامن  المنطقي  األساس  الكافي  بالدليل  حالياً  تأكد 

برامج  عدة  اعُتِمَدت  لذلك،  ونتيجة  مستدام.  أثر  بدون  التدخالت  تجزؤ  منع  أجل  من  الصيد  بعد  ما  خسائر 

ما  خسائر  لتقدير  اإلقليمي  البرنامج  نهاية  تقريبا  وحتى  شمولية.  أكثر  نهجا  النطاق  صغيرة  المصايد  لدعم 

المصلحة،  أصحاب  لتوعية  قوية  أداة  تعتبر  جمعها  تم  التي  الميدانية  المعلومات  كانت   ،RPHLA الصيد  بعد 

نتائج  استخدام  األمثلة  بين  ومن  الخسائر.  من  الحد  برامج  دعم  على  التنمية  مؤسسات  إقناع  في  وساعدت 

القيمة  ذات  األسماك  ألنواع  قيمة  تضيف  منتجات  إنتاج  لتشجيع  تمويل  تأمين  في  للمساعدة  الخسائر  تقييم 

جمهورية  في  ُأجريت  التي  البحوث  بسبب  أولوية  أصبح  الذي  البحيرة،  سردين  ذلك  في  بما  المنخفضة، 

وبرنامج   ،SmartFish برنامج  وهما  أفريقيا،  منطقة  في  الالحقان  اإلقليميان  البرنامجان  وجعل  المتحدة.  تنزانيا 

من  الحد  أفريقيا،  في  التنمية  أجل  من  الجديدة  والشراكة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  المشترك  األسماك 

القرار.  صنع  وعمليات  الواعي  لالستثمار  أنشطتهما  بين  أولوية  له  عنصرا  الخسائر 

وتصميم  الفهم،  تطوير   – الخسارة  من  الحد  ألهداف  المنطقي  اإلطار  ُخطى  يتبع  حالياً  المستخدم  والنهج 

استحداثها  يتعين  التي  الجيدة  الممارسات  وتحديد  فعاليتها(  رصد  ومعايير  جدوى  ذلك  في  )بما  التدخالت 

المرحلة  في  والحوكمة  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  على  التركيز  إلى  اهتمام  وُيولى  نطاقها.  وتوسيع 

على  المناخ  تقلب  وآثار  الجنسين  بين  المساواة  مثل  قضايا  بإثارة  يتميز  والذي  الخسائر،  لتقييم  االستكشافية 

 SmartFish مشروع  ويجرب  الخسائر.  من  الحد  إلى  تفضي  التي  السياسات  وتدابير  الصيد  بعد  ما  كفاءة 

إطار  في  منها  التحقق  يجري  التي  الثالث  الخسائر  تقييم  منهجيات  من  واحدة  رقمنة  من  يتألف  ابتكارا 

مناطق  في  الخسائر  توصيف  تيسير  أجل  من   )RPHLA( الصيد  بعد  ما  خسائر  لتقدير  اإلقليمي  البرنامج 

أخطار  لتخطيط  أدوات  مجموعة  وضع  هي  الرقمي  التوصيف  لهذا  خاصة  حاجة  وثمة  محددة.  جغرافية 

في  المساعي  هذه  دعم  وسائل  إحدى  وتتمثل  المجال.  هذا  في  المواجهة  على  والقدرة  الغذائي  األمن  انعدام 

دراسات  إجراء  بشأن  برنامجا  نفذت  التي  وهدرها،  األغذية  خسائر  من  الحد  بشأن  للفاو  العالمية  المبادرة 

آسيا،  لتشمل  نطاقها  وسيوسع  أفريقيا،  في  الممارسة  وبدأت  العالم.  أنحاء  جميع  في  مختارة  بلدان  في  حالة 

اتخاذ  سيتم  والخاصة،  العامة  المدني  المجتمع  منظمات  من  قوية  وبمشاركة  األول.  الهدف  الهند  وتكون 

الصيد. بعد  ما  خسائر  من  للحد  فعالة  حلول  إلى  والدعوة  والمعرفة  والتعاون  الوعي  تنمية  مع  تتناسب  تدابير 

التوقعات
األسماك  وتندرج  صحية.  أغذية  إتاحة  إلى  الحاجة  تتزايد  االستهالك،  وأنماط  الديموغرافي  الوضع  تغير  مع 

من  الحد  بأن  متزايد  بشكل  الدولي  اإلنمائي  المجتمع  ويقر  التغذوية،  قيمتها  بسبب  السياق  هذا  ضمن 

يكمن  للخسائر  التصدي  فإن  وبالتالي،  الغذائي.  األمن  انعدام  من  للحد  هامة  وسيلة  يعد  الصيد  بعد  ما  خسائر 

صغيرة  األسماك  لمصايد  بالنسبة  خاصة  أهمية  هذا  ويكتسي  المقبلة.  السنوات  في  التنمية  خطة  صلب  في 

وبناء  والزراعة.  األغذية  منظمة  حددته  الذي  الفقر  على  القضاء  ولهدف  به،  تقوم  الذي  للدور  نظرا  النطاق، 
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من  مزيدا  لتشمل  الجيدة  الممارسات  نطاق  توسيع  فسيساعد  الحالي،  البرنامج  حققها  التي  اإلنجازات  على 

بناء  جهود  ذاته  الوقت  في  تستمر  بينما  األسماك،  خسائر  من  الحد  على  النطاق  صغيرة  الصيد  مجتمعات 

الصلة. ذات  واالستراتيجيات  والسياسات  القدرات  وتطوير  والتوعية،  الشراكات، 

عدة بين  مشترك  نهج  األسماك:  لدعم  الداخلية  المياه   إدارة 
التخصصات ومتعدد  قطاعات 

القضية
التنوع  فقدان  من  حقيقية  مخاوف  تسود   ،2050 عام  بحلول  نسمة  مليارات   9 الستيعاب  العالم  سعي  مع 

والطلب  السكان  عدد  زيادة  وستستلزم  السمكية.  الموارد  من  والعديد  اإليكولوجي  النظام  وخدمات  البيولوجي 

المائية،  الموارد  وإدارة  لتطوير  التخصصات  ومتعدد  القطاعات  بين  مشتركا  نهجا  واألغذية  والطاقة  المياه  على 

الماضي. في  عليه  كانت  مما  أكثر  الداخلية  للمياه  موجهة  إدارة  هذا  يستلزم  وقد  اإليكولوجية؛  والنظم 

قيمة المياه بالنسبة لألسماك ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية
المياه  أيضاً  تستخدم   ،)4 الصفحة  في   1 الجدول  )انظر  الداخلية  األسماك  مصايد  إنتاج  تزايد  من  الرغم  على 

الكهرومائية  الطاقة  وتوليد  البلدية،  واالستخدامات  النفايات،  من  والتخلص  والري،  المالحة،  في  الداخلية 

المنتجة.  األسماك  قيمة  من  عديدة  متفاوتة  بدرجات  أكبر  النقدية  القيمة  تكون  أن  ويمكن  ذلك.  إلى  وما 

مثل  اإليكولوجية،  للنظم  أخرى  خدمات  الداخلية  للمياه  اإليكولوجية  النظم  توفر  األسماك،  على  وعالوة 

وعزل  المغذيات،  ودورة  المشاطئة،  المجتمعات  ودعم  الفيضانات،  في  والتحكم  الهيدرولوجية،  الدورات  تنظيم 

تريليون   4.9 بـ  قدرت  فقد  القيمة،  تحديد  صعوبة  من  الرغم  وعلى  والترفيهية.  الثقافية  والخدمات  الكربون، 

الصناعية  التنمية  أنشطة  في  البت  عند  الخدمات  هذه  السياسات  واضعو  يدرس  ال  ما  وعادة  أمريكي.23  دوالر 

مصايد  قيمة  بخس  كثيرا  ويجرى  النهر.  حوض  في  المائية  الموارد  تنمية  مشاريع  أو  والحضرية  والزراعية 

المساهمات  كاف  نحو  على  االعتبار  في  تؤخذ  وال  الداخلية،  المائية  اإليكولوجية  والنظم  الداخلية  األسماك 

أهميتها  من  الرغم  على  وذلك  الريف  لسكان  العيش  سبل  توفير  في  ومساهماتها  األسماك  لمصايد  التغذوية 

تفوق  أهمية  ذات  أنها  على  الداخلية  للمياه  األخرى  االستخدامات  إلى  ينظر  ما  غالباً  لذلك،  ونتيجة  البالغة. 

الوطنية. التنمية  برامج  في  األسماك  مصايد  أهمية 

الطلب المتزايد على المياه وأثره
البشرية.  لالستخدامات  الجوفية  والمياه  والبحيرات  األنهار  من  العذبة  المياه  من  المائة  في   9 نحو  سحب  يتم 

المائة(  في   20( الصناعة  تليها  العذبة،  المياه  سحب  عمليات  كل  من  المائة  في   70 نحو  عن  مسؤولة  والزراعة 

وتربية  الداخلية  األسماك  لمصايد  المياه  وجودة  توافر  من  يقلل  مما  المائة(24  في   10( المنزلية  واالستخدامات 

الري  أجل  من  المياه  سحب  يزيد  وقد  2050؛  عام  بحلول  المياه  سحب  يتضاعف  أن  المتوقع  ومن  المائية.  األحياء 

المتوقع  من  وبينما  المائة.  في   17 بنسبة  المروية  األراضي  تزيد  وربما   2050 عام  بحلول  المائة  في   11 بنسبة 

وسيكون  األخرى.  الغذائية  السلع  الستهالك  بالنسبة  األمر  فكذلك  السمكية،  والمنتجات  األسماك  استهالك  يزيد  أن 

النامية(  البلدان  في  المائة  في   100 من  يقرب  )بما  المائة  في   70 بنسبة  الزراعة  من  اإلنتاج  زيادة  الالزم  من 

االستهالك  من  الفرد  نصيب  متوسط  ولرفع  العالم،  سكان  عدد  في  المائة  في   40 البالغة  الزيادة  مع  لتتناسب 

الحبــوب  من  إضافي  طٍن  مليار  إنتاج  يعني  وهذا   .2050 عام  بحلول  يوم  حراري/  سعر  كيلو   3  130 إلى  الغذائي 

 25  .2007–2005 الفترة  إنتــاج  مع  مقارنة   2050 عـام  بحلول  سنوياً  اللحــوم  من  طن  مليــون  و200 

من  المائة  في   65 حوالي  نسبة  وتتعرض  الداخلية،  للمياه  اإليكولوجية  للنظم  رئيسي  جانب  واألنهار 

شخص  مليون   60 من  أكثر  على  التهديد  هذا  يؤثر  أن  ويمكن  عالية.26  أو  معتدلة  لتهديدات  األنهار  تصريف 

عند  شخص  مليون   470 وحوالي  النهرية،  األسماك  مصايد  على  مباشرة  يعتمدون  ممن  النامية  المناطق  في 
النهرية.27 المجتمعات  في  السدود  مصاب 

الكهرومائية  الطاقة  لتوليد  للسدود،  المستمرة  اإلقامة  األنهار  لها  تتعرض  التي  التهديدات  على  األمثلة  ومن 

على  للسدود  السلبية  اآلثار  حددت  وغيرها28  للسدود  الدولية  الهيئة  أن  من  الرغم  وعلى  األول.  المقام  في 



123 المائية األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  في  منتقاة  قضايا 

المزمع  السدود  نتيجة  األسماك  مصايد  خسائر  وتقدر  مستمرة.  السدود  إقامة  تزال  فال  الريفية،  المجتمعات 

بحوالي  الروافد  على  سداً  و70  الرئيسي  المجرى  على  سداً   11 عددها  يبلغ  التي  ميكونغ  نهر  على  إقامتها 

 2030 عام  بحلول  سنوياً  أمريكي  دوالر  مليون   2  000 وحوالي   ،2015 عام  في  أمريكي  دوالر  مليون   1  000

 2.1 بين  يتراوح  بما  السفلي  ميكونغ  نهر  حوض  في  السمكية  الموارد  قيمة  وتقدر  التشييد.29  مواصلة  مع 

التجزئة.30  أسواق  في  أمريكي  دوالر  مليار   7.6 و   4.2 وبين  األول،  البيع  في  أمريكي  دوالر  مليار   3.8 و 

المحلية.  للمجتمعات  الغذاء  مصادر  من  هاما  مصدرا  المعيشي  الصيد  يكون  أن  يمكن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

إلى  إقامته  المقرر  من  وسد  قائمين  سدين  وجود  سيؤدي،  أو  أدى،  مالي،  في  النيجر  لنهر  الداخلية  الدلتا  وفي 
األسماك.31 مصايد  من  أمريكي  دوالر  مليون   20 حوالي  تبلغ  سنوية  اقتصادية  خسائر 

وتربية  األسماك  بمصايد  عموما  الضرر  إلحاق  المتنافسة  االستخدامات  لهذه  المياه  تخصيص  شأن  ومن 

الكاملة  المجموعة  أو  السمكية  لمواردها  العناية  من  قليل  بإيالء  الداخلية  المياه  وتدار  المائية.  األحياء 

توفرها. التي  اإليكولوجية  النظم  لخدمات 

الحلول الممكنة
المياه –  إدارة  في  بشريا  تدخال  المناخ  تغير  آثار  من  والتخفيف  والطاقة  الغذاء  إلى  المتزايدة  الحاجة  ستستلزم 

تربية  مثل  األسماك  إلنتاج  المصاحبة  والجوانب  الري،  ومشاريع  السدود،  وإقامة  الخزانات،  إنشاء  عادة  تعني  التي 

اإلنتاج  مستوى  ضوء  في  الطبيعية.  األسماك  مصايد  وإدارة  األسماك  تربية  على  القائمة  والمصايد  المائية  األحياء 

)الحيوانات  طن  مليون   136,2 حوالي  البالغ  البشري  لالستهالك  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  من  الحالي 

عند  األسماك  من  الحالي  السنوي  الفردي  االستهالك  معدل  بقاء  مع  المائية(،  األحياء  وتربية  الطبيعية  المصايد  من 

غير  المواد  من  وغيرها  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  في  األسماك  من  مماثلة  نسبة  واستخدام  19,2/كيلوجرام، 

طن  مليون   47.5 حوالي  سيلزم  نسمة  مليارات   9.6 العالم  سكان  عدد  بلوغ  ومع  اليوم،  الحال  هو  كما  الغذائية 

لتربية  وسيكون  البحرية  األسماك  مصايد  إنتاج  مستوى  استقر  وقد   .2050 عام  في  الغذائية  األسماك  من  اضافي 

زيادة  في  خالله  من  أيضاً  تسهم  أن  الداخلية  األسماك  لمصايد  يمكن  الذي  النطاق  لكن  دورا،  المائية  األحياء 

من  كثير  في  والتغذوي  الغذائي  األمن  تحقيق  األصعب  من  وسيكون  ضعف.  قد  حتى  أو  أُغفل،  قد  الغذاء  إنتاج 

الداخلية. المصايد  وإدارتها  المائية  الموارد  تنمية  برامج  أهملت  إذا  الريفية  المناطق 

كاًل  سيهدد  الكهرباء،  إنتاج  مثل  االقتصادية،  الفرص  أجل  من  المياه  إدارة  أن  من  يبرره  ما  له  قلق  ويسود 

األسماك.  ومصايد  المائي  البيولوجي  والتنوع  ورفاهه(  اإلنسان  لبقاء  المائية  )االحتياجات  البشري  المائي  األمن  من 
الصدد.32 هذا  في  العالم  في  لألنهار  الرئيسية  اإلجهاد  عوامل  من  وتنميتها  المائية  الموارد  تلوث  ويعتبر 

واإلنفاذ  السياسات  في  المال  من  ضخمة  مبالغ  المتقدمة  البلدان  استثمرت  للبشر،  المائي  األمن  ولضمان 

أو  الموارد  إلى  النامية  البلدان  وتفتقر  وتنميتها.  المياه  تلوث  برامج  آثار  من  للتخفيف  التحتية  والبنية 

القوية  للقطاعات  االقتصادية  المصالح  كفة  ترُجح  ما  وعادة   نفسه.  الشيء  لتفعل  الكافية  اإلدارية  الهياكل 

حلول  إيجاد  من  بد  ال  وبالتالي،  باإلمكانيات.  تتمتع  ال  التي  الريفية  الصيد  مجتمعات  كفة  على  المجتمع  من 

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  ذلك  في  بما  القطاعات،  جميع  إلى  "المياه"  موارد  من  عادلة  حصصا  تمنح 

المائي.  البيولوجي  والتنوع  العيش  سبل  من  الريفية  الصيد  مجتمعات  حرمان  الممكن  من  يعد  ولم  المائية. 

والتكنولوجيا؛  التحتية  البنية  وتطوير  اإليكولوجية؛  والنظم  المياه  إدارة  في:  تغييرات  على  الحلول  وستنطوي 

األسماك. مصايد  وإدارة  والحوكمة؛ 

التدخالت المطلوبة
إنتاج  المائية  اإليكولوجية  للنظم  يتيح  متوازن  بشكل  األهداف  تحقيق  أجل  من  واإلدارة  لإلصالح  تدخالت  تلزم 

واالستهالك  الري  ألغراض  والمياه  الكهرباء،  منها  أمور  جملة  وتوفير  البيولوجي  التنوع  على  والحفاظ  األسماك، 

المناخ. تغير  مواجهة  في  الفيضانات  على  والسيطرة  البشري، 

لنظم  يمكن  ذلك،  ومع  لإلدارة.  الخاضعة  المائية  المسطحات  على  واضحًة  أمثلًة  والسدود  الخزانات  وتعد 

 60 000 حوالي  وهناك  السواء.  على  وإيجاباً  سلباً  األسماك،  مصايد  على  تؤثر  أن  الري  ونظم  المقشور  غير  األرز 

وأدى  000 400 كيلومتر مربع.33  وتغطي  مكعب،  متر  ماليين   10 يتجاوز  كلي  بحجم  العالم  أنحاء  جميع  في  خزان 

البلدان  في  السدود  بناء  وتباطأ  تغييرها،  أو  بعضها  إزالة  إلى  للسدود  الكبيرة  واالجتماعية  البيئية  باآلثار  الوعي 

األنهار  أنظمة  وعلى  النامية  البلدان  في  الكبيرة  السدود  من  العديد  لبناء  التخطيط  يجري  ذلك،  ومع  المتقدمة. 
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لمساعدة  اإلدارة  خيارات  تأخذ  أن  ويجب  الميكونغ.34  نهر  مثل  الكبيرة،  الداخلية  السمكية  الموارد  ذات 

ومتطلبات  والمصب،  المنبع  عند  النهر  نظام  وبيئة  الخزانات،  بيئة  حسبانها  في  الخزانات  عند  األسماك  مصايد 

المائية،  والنباتات  األسماك  وممرات  الرواسب،  ومستويات  الخزانات،  طبقات  إلدارة  ويمكن  األسماك.  هجرة 
بها.35 المرتبطة  واألنهار  الخزانات  في  األسماك  إنتاج  تعزز  أن  "البحيرة"  ومستويات  الصرف  ومعدالت 

مرور  تتيح  التي  والتعديالت  الهياكل  وتشمل  األسماك.  من  الهامة  األنواع  هجرة  طرق  السدود  وتعطل 

فتحات  )مثل  البحيرات  غرار  على  األسماك  ممرات  للهجرة  األخرى  والعوائق  السدود  عبر  أو  حول  األسماك 

القناطر،  أو  األسماك  وروافع  العوائق،  على  االلتفاف  مثل  الطبيعة  شبه  الفرعية  والممرات  العمودية(،  المرور 

الحواجز. حول  لألسماك  المادي  والنقل 

غير  للتصميم  نظرا:  للجدل  ومثيرا  متفاوتا  نجاحا  األسماك  مرور  لتوجيه  أجهزة  استخدام  لقي  ذلك،  ومع 

السد؛  الرتفاع  المناسب  غير  والتصميم  واجتذابها؛  مرورها  يتعين  التي  األنواع  تدفقات  وألبعاد  المناسب، 

الممرات. وتشغيل  إدارة  انعدام  أو  الصحيحة  غير  واإلدارة  إصالحها؛  وعدم  األسماك  ممرات  وإهمال 

البداية؛  منذ  المياه  تنمية  مشاريع  في  ُأدمجت  ما  إذا  وبناؤها  األسماك  ممرات  تصميم  السهل  ومن 

فغالباً  لألسماك،  بممرات  السدود  ُحدثت  ما  وإذا  العالية.  السدود  من  التجهيز  في  أسهل  المنخفضة  والسدود 

أو  سواء  حد  على  والمالحة  العذية  المياه  ألسماك  المستدامة  الهجرات  استعادة  في  الممرات  هذه  تفشل  ما 

على  تساعد  قد  أنها  من  الرغم  وعلى  البيئية.  االستمرارية  تستعيد  ال  أنها  إلى  هذا  ويرجع  عليها.  الحفاظ 

وضع  موائل  كانت  إذا  واليرقات،  البيض  من  جيل  ضمان  في  إال  تساعد  أن  يمكن  ال  فإنها  السدود،  فوق  الهجرة 

المنبع. موائل  في  أو  الخزان  في  موجودة  المناسبة  والتربية  البيض 

المصب.  عند  السمكية  الثروة  على  والحفاظ  الكهرباء  لتوليد  حاسم  أمر  السدود  من  المياه  وإطالق 

البيض.  ووضع  واألعالف  الهجرة  أجل  من  معينة  مواسم  وفي  جيدة،  نوعية  ذات  كافية  مياها  األسماك  وتستلزم 

لتوليد  المياه  استخدام  يمكن  التوربينات،  وعبر  المنحدرات  على  المياه  إلطالق  المناسب  التوقيت  خالل  ومن 

السد  لبوابات  الموسمي  الفتح  يتيح  تايلند،  في  مون  باك  سد  وفي  سواء.  حد  على  األسماك  ولمصايد  الكهرباء 

بشأن  تساؤالت  أثيرت  ذلك،  ومع  النهر.  من  سابقا  مغلقة  كانت  مناطق  إلى  للوصول  األسماك  ألنواع  الفرصة 
عامة.36 بصفة  مون  باك  في  األسماك  مرور  نظم  كفاءة 

المثال  سبيل  على  الحالية،  المياه  إدارة  إجراءات  من  العديد  مع  السمكية  التدخالت  بعض  وتتوافق 

المقشور  غير  األرز  وإدارة  الخزانات،  في  المائية  األحياء  وتربية  االستزراع  على  القائمة  المصايد  استخدام 

على  آسيا  في  األرز  حقول  تحتوي  أن  فيمكن  صحيح،  بشكل  أديرت  وإذا  المائي.  الحيواني  التنوع  لتحقيق 

تتواءم  أن  ويمكن  الحيوانية.37  المنتجات  من  كجم/هكتار   300–120 ُتغل  وأن  الحيوانات  من  نوعا   80 حوالي 

ونمو  عالية  بيئية  احتمال  بدرجة  تتسم  التي  المناسبة  األنواع  باستخدام  الري  مشاريع  مع  أيضاً  األسماك  مصايد 

االستزراع  على  القائمة  األسماك  ومصايد  أنواع  واستحداث  أقفاص  في  المائية  الكائنات  تربية  وتعتبر  سريع. 

للقدرة  الكافي  االهتمام  إيالء  مع   ،)35 الشكل  )انظر  الداخلية  المياه  من  اإلنتاجية  لزيادة  فعالة  وسائل 

البيئية. الجودة  على  والحفاظ  االستيعابية 

عليها  يعتمدون  الذين  واألشخاص  السمكية  الموارد  يشمل  المياه  إلدارة  شامل  نهج  اتباع  ويلزم 

النهج  هذا  التباع  األنهار  ألحواض  هيئات  وُأنشئت  دولية،  مبادرات  وُأتخذت  فعاال.  يكون  أن  ويمكن 

ضمن  كان  لو  حتى  األسماك  مصايد  قطاع  يتجاهل  منها  الكثير  ولكن  المياه،  إدارة  مع  والتعامل  العام 
اختصاصاتها.38 نطاق 

على  للحفاظ  يسعى  الذي  الحوكمة  لهيكل  مثاال  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  كولومبيا  نهر  حوض  ويقدم 

تمثل  األغراض،  متعدد  اتحاديا  سدا   31 ويضم  للنهر.  أخرى  استخدامات  يتيح  بينما  البرية،  والحياة  األسماك  مصايد 

في  المتخذة  التخفيف  وإجراءات  السدود  هذه  عمليات  وتسترشد  االتحادية.  كولومبيا  نهر  طاقة  شبكة  من  جزءاً 

الطاقة  وصون  لتخطيط   1980 عام  قانون  ويقدم  الغربية.  الشمالية  للمنطقة  والصون  الطاقة  بمجلس  منها  جزء 

المتاحة،  العلوم  أفضل  باستخدام  يقوم،  لكي  للمجلس  توجيهات  الهادئ39  المحيط  غرب  شمال  في  الكهربائية 

في  البرية  والحياة  األسماك  ويعزز  ويحمي  الهيدرولوجي،  النظام  أثر  يخفف  البرية  والحياة  لألسماك  برنامج  بإعداد 

الكهرومائية. الطاقة  شبكات  من  المتضررة  والبيئات  الصلة  ذات  البيض  وضع  ومناطق  النهر  حوض 
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اإلجراءات المتخذة مؤخراً
وأبرزت  متعددة.  ألغراض  المياه  بإدارة  يتعلق  فيما  سواء  حد  على  للقلق  ومثيرة  مشجعة  عالمات  هناك 

النظم  تأهيل  إعادة  خالل  من  الداخلية  األسماك  مصايد  في  تحققت  التي  المكاسب  األخيرة  االستعراضات 

ووضع  السدود  إزالة  بين  تتراوح  التي  التقنيات،  من  العديد  وتتوافر  الرطبة.40  واألراضي  الداخلية  اإليكولوجية 

والموائل  السمكية  الموارد  تأهيل  إعادة  في  تساعد  أن  شأنها  من  والتي  الجداول،  في  كبيرة  خشبية  مخلفات 

العذبة،  للمياه  األخرى  االستخدامات  من  سيحد  التقنيات  هذه  من  العديد  فإن  ذلك،  ومع  تدعمها.  التي  المائية 

الري. أو  الكهربائية  الطاقة  توليد  من   السدود  إزالة  سيحد  المثال  سبيل  على 

بالحواجز  تتعلق  والتي  التخفيف  تدابير  كفاءة  قيمت  التي  األولويات  مصفوفة   41 دراسة  وضعت  وقد 

الترابط  ستعزز  والتي  األسماك  تمر  حيث  والحواجز  الجداول  خصائص  أي  األسماك،  هجرات  تعترض  التي 

الجانبي.  الترابط  تعيد  باألسماك"  مضرة  "غير  قالبة  أبواب  إضافة  إلى  التصريف  مخارج  ستؤدي  وحيث  الطولي، 

تحديد  في  وساعدت  للتخفيف،  مناسبة  تكون  لن  الحواجز  جميع  بأن  األولويات  ترتيب  عملية  واعترفت 

إيجابية. نتائج  عن  تسفر  أن  قدر  بأقصى  المحتمل  المناطق 

عندما  أو  فائدتها،  ويجاوز  السدود  أجل  يطول  عندما  اإلدارة  خيارات  أحد  السدود  إزالة  تكون  أن  ويمكن 

التخفيف  لهياكل  كله  النهر  يشمل  نهج  اتباع  خالل  ومن  جاذبية.  أكثر  المياه  إلدارة  األخرى  الخيارات  تكون 

نهر  على  والضارة  القديمة  السدود  تشغيل  وقف  اقتراح  من  المياه  إدارة  على  القائمون  تمكن  والتحسين، 

بأحدث  تجهيزها  يمكن  التي  السدود  أيضاً  وحددوا  األمريكية(.  المتحدة  )الواليات   Maine في  بينوبسكوت 

وتوليد  الهجرة  تحسين  من  للتمكين  المتقدمة  التوربينات  وأنظمة  الجانبية  الطرق  أو  األسماك  مرور  مرافق 

االمريكية  البرية  والحياة  األسماك  لدائرة  التابع  األسماك  لمرور  الوطني  البرنامج  وسهل  أكفأ.42  بقدر  الكهرباء 

سدود  أربعة  إزالة  تولد  أن  المتوقع  ومن  النهر.43  من  كيلومتر   5  600 وفتح  اصطناعيا،  حاجزا   442 إزالة 

اإليرادات  مجموع  في  إضافية  أمريكي  دوالر  ماليين   9 األمريكية(  المتحدة  )الواليات  كالماث  نهر  على 

المياه،  ونوعية  الصحة،  حيث  من  المحليين  للسكان  فوائد  مع  األسماك(  مصائد  من  أمريكي  دوالر  )7.6 مليون 

وتحسين  المعيشة،  ومستويات  والدينية،  الثقافية  والممارسات  التقليدية،  الحياة  وأسلوب  الجمالية،  والجوانب 

الشكل ٣٥
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السدود  إزالة  تؤدي  ربما  ذلك،  إلى  وباإلضافة  السامة.  المزرقة  الخضراء  الطحالب  نمو  وتثبيط  الهيدرولوجيا، 
واإلنتاج.44 العمل،  ودخل  العمالة،  في  المائة  في   40 نسبة  تجاوز  زيادة  إلى 

واستعادة  األمريكية(،  المتحدة  )الواليات   Elwha نهر  على  المقام  السد  إزالة  تولد  أن  المتوقع  ومن 

قدرها  زيادة  ذلك  في  بما  الفوائد،  سبيل  على  أمريكي  دوالر  مليون   340 من  أكثر  اإليكولوجي  النظام 

إصالحه  من  تكلفة  أقل  السد  إزالة  تكون  أن  ويمكن  التجارية.45  األسماك  مصايد  في  أمريكي  36.7 مليون دوالر 
األسماك.46 مرور  مرافق  ليناسب  تعديله  أو 

االستراتيجية  التقييمات  خالل  من  نام  فييت  في  السدود  من  خالية  األنهار  من  مساحات  تحديد  وتم 

الكهرومائية  التوليد  محطات  أو  الجانبية  الممرات  أو  النهر  سد  تشغيل  يتم  حيث  أو  الكبيرة  السدود  لمواقع 
المحلية.47 والمجتمعات  المياه  تنمية  أخصائيي  بين  المنازعات  العمل  هذا  وقلل  الصغيرة. 

اإليكولوجية  النظم  خدمات  من  االستفادة  خالل  ومن  بأكمله.  النهر  نظام  السد  إدارة  تشمل  أن  وينبغي 

عند  الفيضانية  السهول  دمج  شأن  ومن  متعددة.  وبأهداف  أكبر  بفعالية  السدود  تعمل  أن  يمكن  المختلفة، 

في  المياه  تخزين  زيادة  يتيح  أن  المتكررة،  غير  الفيضانات  لحاالت  التصدي  أجل  من  المياه،  إدارة  في  المنابع 
الفيضانية.48 السهول  في  لألسماك  موائل  يوفر  بينما  الخزانات 

التوقعات
على  اإليكولوجية  النظم  وقدرة  البيولوجي  التنوع  خطير  بشكل  يقوض  أن  العالم  إلطعام  األغذية  إلنتاج  يمكن 

السكان،  من  المتزايدة  األعداد  تكفي  أغذية  إنتاج  ولمواصلة  الخدمات.  من  كاملة  مجموعة  على  الحفاظ 

السدود  إلقامة  نظرا   " أنه  األزرق  الحصاد  مؤلفو  وذكر  متعددة.  الستخدامات  اإليكولوجية  النظم  إدارة  سيتعين 

المتزايد  الطلب  ولكن  الداخلية،  األسماك  مصايد  تراجعت  المائية،  والمجاري  البحيرات  وتلوث  األنهار،  على 

ملح  بشكل  تلزم  وبالتالي،  المقبلة.  السنوات  في  الضغوط  هذه  سيزيد  العالم  في  العذبة  المياه  موارد  على 

لتدهور  المباشرة  وغير  المباشرة  المحركة  العوامل  تعالج  التي  واإلدارة  السياسات  ُنهج  في  كبيرة  استثمارات 

اإلنسان  ورفاه  المستدامة  التنمية  في  دورها  أخذ  مع  الداخلية  المصايد  وفقدان  المائية  اإليكولوجية  النظم 

األسماك  مصايد  ذلك  في  بما  والزراعة،  البيولوجي  التنوع  أن  الدراسات  من  العديد  وأظهرت  الحسبان".49  في 
اآلخر.50 على  بعضها  تعتمد  المائية،  األحياء  وتربية 

حل  الضروري  فمن  ذلك،  ومع  مشجعا.  أمرا  المناطق  بعض  في  وإزالتها  بالسدود  واالرتقاء  التقييم،  ويعتبر 

تؤثر  التي  المشاريع  أو  المياه  تنمية  لمشاريع  الدقيقة  وغير  السيئة  البيئي  األثر  بتقييمات  المتعلقة  المشاكل 

للموارد  تقييم  وجود  وعدم  األسماك،  ممرات  أبعاد  وتحديد  المناسب  غير  والتصميم  األسماك،  مصايد  على 

أسبابا  دراسة51  وتقدم  الداخلية.  اإليكولوجية  النظم  من  األخرى  اإليكولوجية  النظم  وخدمات  الداخلية  السمكية 

الكهرومائية  السدود  تنمية  في  اإليكولوجي  النظام  واعتبارات  األسماك  مصايد  لدمج  المتشائمة  التوقعات  تبرر 

ميكونغ: نهر  على 

االستثمار في بناء السدود دافع أقوى من االستدامة البيئية. •

عدم توافر القدرة الفنية على وضع تصميم هندسي لبنية أساسية مناسبة. •

القدرة العلمية محدودة على وضع تكنولوجيات جديدة. •

نقص الوعي باآلثار البيئية للسدود. •

انعدام اإلدارة البيئية. •

نقص مداوالت ومناقشات أصحاب الشأن المتعددين في المنتديات القطرية. •

ميكونغ. نهر  حوض  وراء  ما  مناطق  على  العقبات  هذه  من  الكثير  وتنطبق 

األسماك  مصايد  تتجاهل  التي  المياه  تنمية  مشروعات  في  االستثمارات  كانت  إذا  ما  حول  جدل  ويثور 

والري  الكهرومائية  الطاقة  لتطوير  االقتصادية  العوائد  زيادة  بسبب  الصيد  لمجتمعات  عموما  فوائد  ستحقق 

وُقدرت  األسماك.  لدعم  المياه  إلدارة  مقنعة  اقتصادية  حجج  وتلزم  وغيرها.52  الفيضانات  على  والسيطرة 

زيادة  ومع  أمريكي.  دوالر  مليون   235 بمبلغ  ميكونغ  نهر  على  سد  بناء  من  الكهرومائية  الطاقة  عائدات 

خسارة  وستحل  األسماك؛  إنتاج  في  أمريكي  دوالر  مليون   476 بمبلغ  تقدر  خسارة  تحدث  أن  يمكن  التطوير، 

إنتاج  تعويض  يستلزم  وقد  الكهرومائية.  الطاقة  عائدات  من  كثيرا  تستفيد  ال  قد  التي  الريفية،  بالمجتمعات 

التنوع  بشأن  كبيرة  مخاوف  تسود  ذلك،  على  وعالوة  أكبر.53  وكربونية  بيئية  بصمة  المفقودة  األسماك 

االقتصادية. الناحية  من  فوائدها  تقييم  يصعب  والتي  اإليكولوجي،  النظام  على  والحفاظ  البيولوجي 
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تأخذ  التي  والفوائد  التكاليف  بدقة  تصف  اقتصادية  وتحليالت  نماذج  تلزمها  المياه  إدارة  ومشاريع 

ويمكن  المعيشة.  وسبل  السمكية  الموارد  في  المترتب  األثر  ذلك  في  بما  الحسبان،  في  االستخدامات  جميع 

ولدى  نسبيا.  عالية  مكانة  في  وتضعها  عموما  النظام  في  األسماك  أهمية  توضح  أن  القبيل  هذا  من  لتحليالت 

أعاله(،  )المذكور  كولومبيا  نهر  على  المقامة  السدود  من  العديد  على  الفيدرالية  الطاقة  تنظيم  هيئة  إشراف 

10 في المائة  بنحو  الكهرومائية   الطاقة  توليد  سيخفض  األسماك  تفيد  التي  اإلجراءات  تنفيذ  أن  الهيئة  قدرت 

و   750 بين  يتراوح  بما  البرية  والحياة  األسماك  لبرنامج  المالي  االلتزام  مجموع  ويقدر  المتوسط.  في 

المفقودة  واإليرادات  الطاقة،  ومشتريات  والرأسمالية،  العادية  النفقات  تشمل  سنوياً،  أمريكي  دوالر  900 مليون 

لتوليد  نظـام  سـياق  في  التقديرات  هذه  إلى  النظر  وينبغي  البرية.  والحياة  األسماك  تفيد  بعمليات  المرتبطة 
أمريكي.54 دوالر  مليون   3 300 تشغيله  إيرادات  تتجاوز  الطـاقة 

من  وغيرها  لألسماك  استخدامها  أجل  من  المياه  إدارة  بين  المفاضلة  تقييمات  تنظر  أن  بد  وال 

التغذية  نقص  من  يعانون  شخص  ملياري  من  أكثر  أن  ويعتقد  النقدية.  الجوانب  يجاوز  فيما  االستخدامات 

البروتينات  أي  األسماك،  في  أفضل  نحو  على  تتوافر  ما  غالباً  التي  الغذائية  النظم  في  المغذيات  نقص  بسبب 
والدهون.55 والمعادن  النزرة  والعناصر 

الذي  الرئيسي  الموضوع  "أن  يلي:  ما  إلى  البيئية56  االستدامة  بشأن  المواضيعية  المشاورة  تقرير  ويشير 

ويتجسد  المتكاملة.  اإلنمائية  الحلول  تبتغيه  الذي  األمثل  الهدف  هو  البيئية  باالستدامة  البشرية  التنمية  يربط 

:... التالية  األربعة  المبادئ  في  هذا 

المستدامة  للتنمية  الثالثة  األبعاد  عبر  المتعددة  الفوائد  واحد  آن  في  تعزز  التي  المتكاملة  التنمية   –1

مع  جنب  إلى  جنبا  الفقر  على  القضاء  يسير  أن  تضمن  والتي  واالقتصادية(  والبيئية،  )االجتماعية، 

البيئية؛ االستدامة 

المشاركة  عن  فضال  صحية،  بيئة  وجود  وفوائد  الطبيعية  الموارد  على  بالحصول  يتعلق  فيما  المساواة   –2

البشرية؛ والتنمية  البيئية  االستدامة  من  لكل  أساسيا  أمرا  يعد  الصلة،  ذات  القرار  صنع  عمليات  في 

على  يتوقف  اإلنسان  حقوق  إعمال  بأن  يقر  البيئية  االستدامة  إزاء  اإلنسان  حقوق  على  قائم  نهج   –3

صحية؛  بيئة  وجود 

رفاه  في  الحاضر  إنجازات  في  تراجع  بدون  المستقبل،  صدمات  مقاومة  في  المحلية  المجتمعات  مرونة   –4

اإليكولوجية." والنظم  الطبيعية  للموارد  الحيوي  الدور  على  تتوقف  اإلنسان، 

االستراتيجية  األهداف  مع  هنا  إليه  المدعو  التخصصات  والمتعدد  القطاعات  المتعدد  النهج  ويتماشى 

يمكن  والتي  المستقرة  واألسواق  الفقر،  حدة  وتخفيف  المستدام،  واإلنتاج  الغذائي،  لألمن  للفاو  الجديدة 

يزال  ما  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  فإن  ذلك،  ومع  الكوارث.  مخاطر  وإدارة  إليها،  الوصول 

من  الماليين  لمئات  جيدة  خدمة  تقديم  أجل  من  وتأثيره  صورته  تحسين  من  بد  وال  نسبيا.  ضعيفا  فاعال  طرفا 
العذبة.57 للمياه  اإليكولوجية  النظم  عمل  على  يعتمدون  الذين  الناس 

القرش أسماك  إدارة  صون  تواجه  التي  المستمرة  التحديات 

القضية
أصنافها(.  بكافة  الغضروفية  )األسماك  والمستغلة58  للخطر  المعرضة  القرش  أسماك  أنواع  من  كثير  تتناقص 

أسماك  لصون  الدولية  العمل  خطة  اعتماد  إلى  األسماك  لهذه  المستقر  غير  بالوضع  المتزايد  الوعي  وأدى 

إلى  الرامية  األنشطة  من  بعدد  المنظمة  اضطلعت  الماضيين،  العقدين  وخالل   ،1999 عام  في  وإدارتها  القرش 

معظم  أن  من  الرغم  فعلى  ذلك،  ومع  وإدارتها.  األسماك  هذه  واستخدام  القرش  أسماك  بيولوجيا  فهم  تحسين 

إلى  أيضاً  وانضمت  للصون  تدابير  استحدثت  قد  القرش  سمك  بصيد  تقوم   التي  الرئيسية  والكيانات  البلدان 

المنظمة  أعضاء  انتقد  فقد  الدولي،  الصعيد  على  تنظيم59  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مكافحة  عملية 

انتعاش  حدوث  بعد  ُيلحظ  ولم  وإدارتها.  القرش  أسماك  لصون  الدولية  العمل  خطة  تنفيذ  في  العام  التباطؤ 

من  صنفا   66 مجموعها  أصنافا  الطبيعة  لحفظ  الدولي  االتحاد  وصنف  المهددة،  القرش  سمك  أرصدة  في 

حاد. بشكل  مهددة  أو  للخطر  معرضة  بأنها  الغضروفية  األسماك 

إلى   1950 عام  من  أضعاف  بثالثة  علما  به  المنظمة  تحاط  الذي  القرش  سمك  من  العالمي  المصيد  وزاد 

الحـين،  ذلك  فمـنذ  ذلك،  ومع   .)36 )الشكل   2000 عام  في  طن   893  000 عند  االطالق  على  مستوى  أعلى 
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 ،2011 عام  في  طن(   766  000( المائة  في   15 بحـوالي  المصـيد  انخـفاض  مع  نـزولي،  اتجاه  مالحـظة  يمكــن 

الوسطى. المناطق  إلى  أساسا  ذلك  ويعزى 

العوامل  من  قليل  عدد  فهناك  الحديثة،  لالتجاهات  بسيط  تفسير  تقديم  الممكن  غير  من  أنه  حين  وفي 

المصايد  نوع  على  تتوقف  مختلفة  وبتنويعات  متفاوتة  بدرجات   – التطور  هذا  في  ساهمت  التي  العامة 

واإلقليمية  الوطنية  األنظمة  من  العديد  في  القرش  أسماك  صون  تدابير  استحدثت  أوال،  الجغرافية.  والمنطقة 

القرش  أسماك  موت  معدالت  من  فستحد  فعال،  بشكل  نفذت  ما  وإذا  أدناه(.  )انظر  األسماك  مصايد  إلدارة 

تناقص  إلى  سيؤدي  مما  القرش،  أسماك  من  فيه  المرغوب  غير  العرضي  المصيد  وتتجنب  الصيد،  نتيجة 

ونتيجة  مقصود  غير  القرش  أسماك  من  المصيد  انخفاض  يكون  الحاالت  من  كثير  ففي  وثانيا،  المصيد. 

جهد  يظل  حيثما  حتى  الغالت،  انخفاض  إلى  يؤدي  وهذا  المستغلة؛  القرش  أسماك  وفرة  في  العام  لالنخفاض 

يزداد. عندما  حتى  أو  حاله  على  الصيد 

إبالغ المنظمة عن المصيد من أسماك القرش والرعاد
تحديد  يجر  ولم   .)37 )الشكل  ضعيفا  القرش  أسماك  مصيد  عن  اإلبالغ  يعد  العظمية،  األسماك  مع  بالمقارنة 

أكثر  مع  مقارنة  األصناف،  أو  األنواع  مستوى  على  الغضروفية  األسماك  من  المصيد  من  المائة  في   36 نسبة  إال 

الغضروفية  األسماك  من  المائة  في   34 حوالي  عن  اإلبالغ  وجرى  العظمية.  األسماك  من  المائة  في   75 من 

لم  والتي  أخرى"،  فئة  أي  في  المدرجة  غير  األسماك  من  وغيرها  الورنك  وسمك  والرعاد،  القرش،  "أسماك  ضمن 

على  العظمية  األسماك  من  فقط  المائة  في   16 عن  إال  اإلبالغ  يجر  لم  حين  في  التحديد،  من  لمزيد  تخضع 

الورنك  لسمك  بالنسبة  خاص  بشكل  األنواع  مستوى  على  الكافي  غير  اإلبالغ  وينطبق  تجميعي.  أساس  أعلى 

مستويات  على  منها  المصيد  من  المائة  في   75 من  أكثر  عن  اإلبالغ  جرى  غضروفية  مجموعة  وهي  والرعاد– 

والفصيلة(. )الرتبة  التجميع  شديدة 

في  األعضاء  الدول  جانب  من  المخلص  التعاون  على  كليا  اعتمادا  الصيد  عن  المنظمة  إحصاءات  وتعتمد 

القرش  أسماك  من  المصيد  في  األخير  االنخفاض  يشير  وقد  عنها.  واإلبالغ  مصيدها  إحصاءات  لجمع  المنظمة 

تأكيد  الممكن  من  ليس  فإنه  ذلك،  ومع  المنظمة.  إلى  اإلبالغ  ضعف  إلى  المنظمة  بيانات  قاعدة  في  والرعاد 

المبلغ  والرعاد  القرش  أسماك  من  للمصيد  التصنيفية  التفاصيل  فإن  ذلك،  من  العكس  على  بل  التدهور؛  هذا 

على  دليل  وهو   ،)38 )الشكل  الماضي  العقد  في  تحسنت  قد  للغاية،  ناقصة  تزال  ال  كانت  وإن  للمنظمة،  عنها 

البيانات. بجمع  االهتمام  زيادة 

وال  )المدارية(،  الوسطى  المناطق  من  القرش  أسماك  مصيد  من  المائة  في   60 من  أكثر  عن  اإلبالغ  ويجري 

وشرق  المائة(،  في   14( الهادئ  المحيط  وسط  غرب  منطقة  تليها  المائة(،  في   26( الهندي  المحيط  من  سيما 

عنه،  المبلغ  المصيد  من  المائة  في   21 بنسبة  الجنوبية  المحيطات  ذلك  وتلي  المائة(.  في   10( األطلسي  وسط 

عنه  المبلغ  القرش  أسماك  مصيد  ويشكل  وحده.  األطلسي  غرب  جنوب  من  نصفه  على  يزيد  ما  يأتي  الذي 

للتوزيع  ونتيجة  األطلسي.  شمال  من  ومعظمه  الكلي،  المجموع  من  المائة  في   18 الشمالية  المحيطات  من 

البلدان  فإن   –)36 )الشكل  والجنوبية  الوسطى  المناطق  هيمنة  مع  القرش–  أسماك  لمصيد  المتباين  الجغرافي 

.)39 )الشكل  المائة(  في   70 من  )أكثر  القرش  أسماك  مصيد  من  العظمى  الغالبية  عن  اإلبالغ  تتولى  النامية 

أنواع  بتحديد  يتعلق   فيما  صعوبات  تواجه  التي  هي  الخصوص  وجه  على  النامية  البلدان  فإن  ذلك،  ومع 

على  القرش  أسماك  مصيد  من  فقط  المائة  في   17 نسبة  البلدان  هذه  وتحدد   .)39 )الشكل  القرش  أسماك 

ذلك،  من  العكس  وعلى  تجميعي.  أساس  على  المائة  في   45 نسبة  ولكن  األصناف،  مستوى  أو  األنواع  مستوى 

في  و7  األصناف،  مستوى  أو  األنواع  مستوى  على  مصيدها  من  المائة  في   72 عن  المتقدمة  البلدان  ُتبلغ 

لجمع  المتاحة  الموارد  في  العام  التفاوت  اإلبالغ  نوعية  في  الفروق  وتعكس  الفئة.  مستوى  على  فقط  المائة 

اإلبالغ  أن  من  النامية  البلدان  من  كثير  وتشكو  العالم.  من  مختلفة  مناطق  في  وإدارتها  األسماك  مصايد  بيانات 

أو  التصنيف  في  األخصائيين  نقص  يعوقه  يزال  ما  أسماكها  ومصايد  القرش  أسماك  من  مواردها  عن  الكافي 

أو  ضعف  الصدد  هذا  في  أيضاً  ويذكرون  وتقييمها.  القرش  أسماك  رصد  على  المدربين  المسؤولين  أو  العلماء 

القرش. أسماك  لتحديد  األساسية  األدوات  على  الحصول  إمكانية  انعدام 

إدارة أسماك القرش والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
صون  فإن  القرش،  أسماك  لصون  واإلقليمية  الوطنية  التدابير  تنفيذ  في  األخيرة  السنوات  في  تقدم  إحراز  رغم 

القرش.  سمك  بصيد  تقوم  التي  واألقاليم60  البلدان  من  كثير  في  قاصرين  يزاالن  ما  وإدارتها  القرش  أسماك 
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الشكل ٣٦

املصيد العاملي من األس�ك الغرضوفية املبلغ عنه إىل منظمة األغذية والزراعة، الرتاكمي

بآالف األطنان
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املناطق الش�لية

الشكل ٣٧

مستويات التفاصيل التصنيفية إلبالغ منظمة األغذية والزراعة عن احصاءات املصيد
يف عام ٢٠١١ لألس�ك العظمية والغرضوفية

النوع ٦٧٪

األس�ك العظمية 

األس�ك الغرضوفية 

الصنف ١٠٪

الرتبة ٢٪

الفصيلة ٦٪

الفئة ١٥٪

النوع ٢٨٪

الصنف ٨٪

الرتبة ١٦٪

الفصيلة ١٤٪
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الوطني  الصعيدين  على  واسع  نطاق  على  اعتمادها  جرى  التي  شيوعا  القرش  ألسماك  التنظيمية  القواعد  وأكثر 

الزعانف  وتخزين  قطع  بعد  القرش  أسماك  هياكل  من  التخلص  على  حظر  فرض  هي  سواء  حد  على  واإلقليمي 

ما  وإذا  اإلنزال.  حتى  السفن  متن  على  والهياكل  بالزعانف  الصيد  سفن  تحتفظ  أن  يجب  أي  السفن،  متن  على 

أثناء  المصيدة  القرش  أسماك  لعدد  األقصى  العدد  التنظيمية  القواعد  هذه  فستقلل  صحيح،  بشكل  اإلنفاذ  جرى 

أسماك  من  االستفادة  التنظيمية  القواعد  تشجع  ذلك،  على  وعالوة  التخزين.  قيود  بسبب  واحدة  صيد  رحلة 

ومع  وإدارتها.  القرش  أسماك  لصون  الدولية  العمل  خطة  في  عليه  منصوص  هام  شرط  وهو   – بالكامل  القرش 

القرش  ألسماك  المستدام  االستغالل  تكفل  أن  يمكن  ال  والمفيدة  الهامة  التنظيمية  القواعد  هذه  فإن  ذلك، 

لحومها. أجل  من  أيضاً  ولكن  زعانفها  أجل  من  فقط  ليس  صيدها  يجري  التي 

أسماك  ألنواع  الفعالة  واإلقليمية  الوطنية  األنظمة  تزال  ما  القرش،  سمك  بزعانف  المتعلقة  التدابير  وخالف 

العالم. أنحاء  من  كثير  في  متوافرة  وغير  مكتملة  غير  للخطر  المعرضة  القرش 

الرئيسية.  القضايا  من  القانوني  غير  الصيد  أنشطة  تعتبر  ما  غالباً  القرش،  سمك  استغالل  سياق  وفي 

معلوما  ليس  العالمي  الصعيد  على  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  القرش  سمك  مصيد  حجم  أن  ورغم 

أن   – المستغلة  القرش  بأسماك  المتعلقة  التنظيمية  القواعد  بعض  في  القصور  ضوء  في   – الواضح  من  فإن 
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 النسبة املئوية

اتجاهات التحديد التصنيفي للمصيد العاملي من أس�ك القرش، ١٩٩٥–٢٠١١
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بآالف األطنان
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البلدان  ثلثي  من  أكثر  واتخذت  قانوني.  غير  يكن  لم  ولو  حتى  شائع،  عنه  المبلغ  وغير  المنظم  غير  الصيد 

إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  خطوات  القرش  سمك  بصيد  تقوم  التي  الرئيسية  واألقاليم  والمناطق 

من  عدد  في  صعبا  واإلشراف  والمراقبة  الرصد  لنظم  الفعال  التنفيذ  زال  ما  ذلك،  ومع   .)7 )اإلطار  تنظيم  ودون 

األحيان. من  كثير  في  والمالية  البشرية  الموارد  نقص  بسبب  البلدان، 

اإلبالغ عن التجارة الدولية
القرش،  سمك  لزعانف  بالنسبة  سيما  وال  القرش،  ألسماك  الدولية  التجارة  بشأن  الموثوقة  البيانات  نقص  يمّثل 

تقترب  عنها  المبّلغ  القرش  أسماك  سلع  في  العالمية  التجارة  قيمة  ألن  ونظراً  طويل.  أمد  منذ  كبيرة  مشكلة 

المسألة  وتتراوح  لذلك.   تبعا  تزداد  الوضع  هذا  معالجة  إلى  الحاجة  فإن  سنوياً،  أمريكي  دوالر  مليار  من 

القرش  أسماك  زعانف  تجارة  عن  ُتبلغ  التي  البلدان  حالة  في  السلع  ترميز  في  االتساق  عدم  بين  النظر  قيد 

المشكلة  وهذه  الزعانف.  في  التجارة  عن  اإلبالغ  عدم  أو  الناقص  اإلبالغ  انتشار  وبين  ما،  حد  إلى  األقل  على 

بيانات  تقدم  التي  المتقدمة  البلدان  في  وحتى  المصدرة،  المنتجة  البلدان  في  خاص  بشكل  حادة  األخيرة 

المتعلقة  التجارة  إحصاءات  فإن  البيانات،  الجمركية  السلطات  ُتقدم  عندما  وحتى  المصيد.  عن  الجودة  عالية 

تسجل  المثال،  سبيل  فعلى  المسجلة.  التفاصيل  مستوى  حيث  من  كبيرا  تباينا  تتباين  القرش  سمك  بزعانف 

القرش  سمك  زعانف  في  الرئيسيين  التجار  من  وهما   – الخاصة  اإلدارية  كونغ  هونغ  ومنطقة  الصين، 

مجمدة.  أم  مجهزة  الزعانف  كانت  إذا  ما  تحدد  أي  تفصيلية،  مستويات  على  التجارة  بيانات   – )الشكل 40( 

النحو  هذا  على  القرش  سمك  زعانف  تسجل  ال  إنها  إما  األخرى  البلدان  من  العظمى  الغالبية  فإن   ، ذلك  ومع 

غالباً  التي  المختلفة  المنسق  النظام  فئات  من  عدد  إطار  في  تسجلها  أو  اإلطالق(،  على  تسجلها  ال  حتى  )أو 

واضحة.  الصون  نوع  و/أو  التجهيز  درجة  فيها  تكون  ال  ما 

القرش  أسماك  زعانف  صادرات  بين  الواضح  الهام  التطابق  لعدم  متعددة  حاالت  هناك  ذلك،  على  وعالوة 

هناك  أن  إلى  هنا  اإلشارة  وتجدر  أخرى.  بلدان  من  عنها  المبلغ  المقابلة  والواردات  ما،  بلد  من  عنها  المبلغ 

القرش  سمك  زعانف  لمنتجات  المنسق  النظام  ترميز  ضمن  تفصيال  أكثر  فئات  استخدام  نحو  واضحا  اتجاها 

للحصول  التقدم  من  مزيد  إحراز  يلزم  يزال  ما  ذلك،  ومع  عام.  بشكل  القرش  زعانف  تجارة  تسجيل  وتحسين 

القصور  أوجه  تعرقل  الحاضر،  الوقت  وفي  الجمارك.  إحصاءات  من  التجاري  للوضع  دقيقة  صورة  على 

تقدير  يستلزم  وباألخص،  العالمية.  التجارة  لتدفقات  مفيد  تحليل  إجراء  محاوالت  أعاله  المذكورة  والتناقضات 

القرش  أسماك  من  معينة  أنواع  في  التجارة   تدفقات  ورصد  التجارة  حجم  من  القرش  أسماك  من  المصيد 

غالباً  القرش  أسماك  من  سمكة  أي  وزعانف  لحوم  ألن  المشاكل  تفاقم  ويزداد  وتفصيلية.  كاملة  تجارية  سجالت 

متوافقة. وغير  تعقبها  يمكن  ال  تجارية  بسجالت   )40 الشكل   ( متعددة  بلدان  عبر  منفصل  بشكل  تمر  ما 

الحلول الممكنة
تحسين تحديد األنواع واإلبالغ

إلى   11 من  والزراعة   األغذية  منظمة  إلى  عنها  المبلغ  المصيد  إحصاءات  في  الغضروفية  األنواع  عدد  ازداد 

تقدم  تزال  ما  النامية  البلدان  كون  فإن  ذلك،  ومع   .1950 عام  في  الزمنية  السلسلة  بداية  منذ   100 من  أكثر 

المناطق. من  العديد  في  األنواع  تحديد  أدوات  تحسين  ضرورة  إلى  تشير  تجميعية  أسس  على  أساساً  التقارير 

من  كثير  بذل  فيلزم  القرش،  أسماك  عن  لإلبالغ  أساسيا  شرطا  الصحيحة  األنواع  تحديد  يعد  حين  وفي 

ألسماك  العالمي  لالستغالل  دقيق  تقدير  إجراء  من  والتمكين  المصيد  إحصاءات  لتحسين  اإلضافي  الجهد 

لن  وهذا  كاف؛  بقدر  عنه  واإلبالغ  المصيد  رصد  يتم  أن  ضمان  الحكومات  على  يتعين  وباألخص،  القرش. 

الحديثة. والرصد  اإلبالغ  نظم  وُنفذت  المدربين،  الموظفين  من  كاف  عدد  توافر  إذا  إال  يحدث 

مع  التجارة،  عن  اإلبالغ  في  التفصيل  من  أكبر  مستوى  لتشجيع  أيضاً  عاجلة  إجراءات  اتخاذ  ويتعين 

هذا  يشمل  أن  وينبغي  الزعنفة.  به  مرت  الذي  التجهيز  مستوى  وصف  وكذلك  المحددة،  األنواع  حسب  اإلبالغ 

بين  األرقام  مقارنة  من  ستمكن  والتي  العالمية،  التجارة  إحصاءات  أجل  من  القرش  أسماك  سلع  ترميز  تنسيق 

والمصدرين. المستوردين 
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اإلطار 7

خطة العمل الدولية لصون وإدارة أسماك القرش وتنفيذها

اعتمدت لجنة مصايد األسماك في منظمة األغذية والزراعة خطة العمل الدولية لصون وإدارة أسماك القرش 

في عام 1999. وتنص الخطة على أن الدول التي تزاول صيد سمك القرش ينبغي أن تنفذ برامج وطنية 

لصون وإدارة أرصدة أسماك القرش. وينبغي أن تشمل هذه ما يلي:

إجراء تقييمات منتظمة لحالة األرصدة المصطادة من أسماك القرش؛  •
جمع البيانات عن جهد صيد سمك القرش والغالت على نحو سليم )على أن يجري تبادلها بين    •

المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك ومنظمة األغذية والزراعة(؛  

تنفيذ تدابير فعالة إلدارة أسماك القرش ونظم الرصد والمراقبة واإلشراف.  •
وتهدف هذه الخطط إلى:

تفعيل مصايد أسماك القرش المستدامة؛  •
حماية الموائل الحرجة ألسماك القرش؛  •

التقليل من المصيد العارض غير المستخدم من اسماك القرش وكذلك الهدر والمصيد المرتجع؛  •
التشجيع على االستخدام الكامل ألسماك القرش النافقة؛  •

تحسين بيانات المصيد المحددة بحسب النوع، وبيانات التفريغ والبيانات البيولوجية والتجارية.  •
وتدعو أيضا خطة العمل الدولية لصون وإدارة أسماك القرش إلى التعاون داخل اإلقليم ومع منظمة 

األغذية والزراعة. وتوكل إلى المنظمة أيضا مهمة تقديم الدعم للدول في تنفيذ خطة العمل الدولية لصون 

وإدارة سمك القرش وتقديم تقرير من خالل لجنة مصايد األسماك عن التقدم المحرز في هذا الشأن.

واختتمت منظمة األغذية والزراعة استعراضاً شامالً لتنفيذ خطة العمل الدولية لصون وإدارة أسماك 

القرش في عام 2012. وركّز االستعراض على البلدان والمناطق واألقاليم الرئيسية البالغ عددها 26 والتي 

تزاول صيد سمك القرش، وكذلك على 10 من المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، التي حددت 

باعتبارها تقوم باإلبالغ عن نسبة 1 في المائة على األقل من مصيد أسماك القرش العالمي في العقد 2000–

2009: إندونيسيا، والهند، وإسبانيا، ومقاطعة تايوان الصينية، واألرجنتين، والمكسيك، والواليات المتحدة 

األمريكية، وباكستان، وماليزيا، واليابان، وفرنسا، وتايلند، والبرازيل، وسري النكا، ونيوزيلندا، والبرتغال، 

ونيجيريا، وجمهورية إيران اإلسالمية(، والمملكة المتحدة، وجمهورية كوريا، وكندا، وبيرو، وأستراليا، واليمن، 

والسنغال، وجمهورية فنزويال البوليفارية(.

وتعتبر هذه البلدان والمناطق واألقاليم البالغ عددها 26، مسؤولة عن 84 في المائة من مصيد أسماك 

القرش العالمي المبلّغ عنه إلى منظمة األغذية والزراعة في هذه الفترة، ويعزى إلى أول 7 منها وحدها 

أكثر من نصف مصيد أسماك القرش العالمي المبلغ عنه.

وأظهر االستعراض أن 18 من هذه البلدان والمناطق واألقاليم الـ 26 لديها بالفعل خطة عمل وطنية 

جاهزة بشأن أسماك القرش، وأن 5 بلدان أخرى تعكف على وضع خطة. وهكذا، فإن ثالثة فقط ) 12 في 

المائة( ما يزال يتعين عليها التصدي بجدية لصون وإدارة تجمعاتها ألسماك القرش. 

وخلص االستعراض إلى أن 70 في المائة من البلدان والمناطق واألقاليم الرئيسية التي تزاول صيد أسماك 

القرش قد اتخذت خطوات لمكافحة  الصيد غير المشروع دون إبالغ ودون تنظيم، إما من خالل التوقيع 

على اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون 

تنظيم وردعه والقضاء عليه ) 46 في المائة(، أو على األقل من خالل اعتماد خطة عمل وطنية للصيد غير 

القانوني دون إبالغ ودون تنظيم أو خطة مماثلة )23 في المائة(. ومع ذلك، ففي بعض البلدان، يواجه 

التنفيذ الفعال لنظم الرصد والمراقبة واإلشراف صعوبات، غالباً بسبب نقص الموارد البشرية والمالية.

وترتبط المشاكل الرئيسية التي تعرقل التنفيذ الناجح لخطة العمل الدولية لصون وإدارة أسماك القرش 

بإدارة مصايد األسماك بصفة عامة، مثل الضعف المؤسسي، ونقص الموظفين المدربين، وأوجه القصور في 

بحوث مصايد األسماك ونظم الرصد والمراقبة واإلشراف.
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تنفيذ تدابير صون أسماك القرش
القرش  أسماك  لصون  هادفة  تدابير  تضع  أن  القرش  سمك  بصيد  تقوم  التي  والمناطق  البلدان  على  يتعين 

من  بكثير  أكثر  جهود  بذل  فيتعين  الماضي،  العقد  في  تقدم  إحراز  من  الرغم  وعلى  كامال.  تنفيذا  وتنفيذها 

السمكية  التنظيمية  والقواعد  محددة  أنواع  لصيد  الُمَنِظمة  القواعد  وكذلك  العلميين  والمشورة  التقييم  حيث 

للخطر. المعرضة  القرش  أسماك  تجمعات  من  العديد  في  النزولي  االتجاه  وقف  أجل  من  األخرى 

كامال  استخداما  القرش  أسماك  من  النافق  استخدام  القرش  أسماك  بشأن  الدولية  العمل  خطة  وتشجع 

أسماك  ألجزاء  المختلفة  واالستخدامات  القرش  سمك  لحوم  استهالك  أي  القرش،  أسماك  فضالت  من  والتقليل 

القرش  سمك  بزعانف  تتعلق  تدابير  باتباع  هذا  يعالج  ما  وغالباً  والغضاريف.  واألسنان  الجلد  مثل  األخرى  القرش 

متن  على  القرش  سمك  زعانف  قطع  تتيح  التدابير  هذه  تظل  ما  فغالباً  ذلك،  ومع  أعاله.  الموضح  النحو  على 

ُتشكل  بأن  عادة  فيها  ُيسمح  )التي  الجسم  وزن  إلى  الزعانف  لوزن  المطلوبة  النسبة  على  تنص  وبالتالي  السفن، 

بزعانف  خاص  بديل  تدبير  وثمة  السفن(.  متن  على  القرش  سمك  وزن  مجموع  من  المائة  في   5 حوالي  الزعانف 

السفن،  متن  على  القرش  سمك  زعانف  إزالة  حظر  وهو   – فيه  التحكم  في  أيسر  تدبير  وهو   – القرش  أسماك 

تعتبر  وبينما  مكانها.  في  زعانفها  على  اإلبقاء  مع  كامال  القرش  أسماك  من  المصيد  سوى  تفريغ  يمكن  ال  أنه  أي 

هذا  عند  القرش  أسماك  صون  يتوقف  أال  فينبغي  جيدة،  أولى  خطوة  القرش  أسماك  بزعانف  الخاصة  التدابير 

باالنقراض. والمهددة  للخطر  المعرضة  للتجمعات  أخرى  تنظيمية  قواعد  في  النظر  وينبغي  الحد، 

)مثل  تقنية  تدابير  القرش  بأسماك  المتعلقة  األخرى  الممكنة  المبادرات  أو  التنظيمية  القواعد  وتشمل 

وكذلك  المعدات(،  ومتطلبات  الحجم  وقيود  العرضي/المرتجع،  للمصيد  التنظيمية  والقواعد  المغلقة،  المناطق 

اإلبالغ  ومتطلبات  والتصاريح،  والتراخيص  والحصص  به،  المسموح  المصيد  ومجموع  األنواع،  بعض  حماية 

القرش. أسماك  صون  بقضايا  العام  الوعي  وتعزيز  القدرات،  وبناء  واإلشراف،  والمراقبة  الرصد  ونظم  والبحث، 

مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
وجود  المهم  فمن  وبالتالي،  كامل؛  بشكل  تنفيذها  يتم  لم  إذا  األسماك  مصايد  إدارة  نظم  أفضل  حتى  ستفشل 

إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  ولمكافحة  القواعد  الصيادين  اتباع  لضمان  واإلشراف  والمراقبة  للرصد  واف  نظام 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  سفن  على  القرش  أسماك  عن  وتكرارا  مرارا  اإلبالغ  وجرى  تنظيم.  ودون 

إبالغ. ودون  تنظيم  دون  يجري  ما  غالباً  فإنه  قانونية،  غير  بصورة  صيدها  يجر  لم  إذا  حتى  إنه  إال  تنظيم؛ 

غير  الصيد  لمكافحة  العالمية  الحملة  في  للمساعدة  مهمين  صكين  والزراعة  األغذية  منظمة  وأعدت 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمنع  الطوعية  الدولية  العمل  خطة  تنظيم:  ودون  إبالغ  دون  القانوني 

دولة  تدابير  بشأن   2009 لعام  والزراعة  األغذية  منظمة  واتفاق   ،2001 لعام  عليه  والقضاء  وردعه  تنظيم 

يشجعان  الصكان  وهذان  عليه.  والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمنع  الميناء 

إبالغ  دون  القانوني  غير  بالصيد  تقوم  أنها  المعروف  الصيد  سفن  تحرم  التي  التدابير  تنفيذ  على:  البلدان 

وتوعية  واإلشراف؛  والمراقبة  للرصد  اآلنية  النظم  لتعزيز  خطوات  واتخاذ  الموانئ؛  دخول  من  تنظيم  ودون 

مجموعة  تنفيذ  ويلزم  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  للصيد  األجل  الطويلة  اآلثار  بشأن  الجمهور 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مكافحة  في  للمساعدة  الميناء  دولة  تتخذها  التي  التدابير  من  شاملة 

التعاوني  العمل  يدعم  أن  وضمان  اإلقليمي،  الصعيد  على  التدابير  هذه  تنسيق  ويتعين  آثاره.  من  والحد  تنظيم 

تنفيذها. اإلقليمي 

القانوني  غير  الصيد  مكافحة  في  للمساعدة  كأولوية  العلم  دولة  أداء  تعزيز  أيضاً  الدولي  المجتمع  وحدد 

الميناء  دولة  تدابير  وتعزيز  العلم  دولة  أداء  تعزيز  سيتصدى  النواحي،  من  كثير  وفي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون 

النتائج. سيحسن  إنه  جانب  إلى  أكبر،  بقدر  مباشر  بشكل  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  للصيد 

تحسين التعاون اإلقليمي
اإلنتشار.  الواسعة  وتلك  المهاجرة  األنواع  وبخاصة  القرش،  أسماك  إدارة  في  هاما  دورا  اإلقليمي  التعاون  يؤدي 

التي  الرئيسية  واألقاليم  والمناطق  البلدان  جميع  تكون  وتكاد  اإلقليمي،  للتعاون  جيد  أساس  حالياً  ويوجد 

وجه  وعلى  األسماك.  مصايد  إلدارة  األقل  على  واحدة  إقليمية  منظمة  في  عضوة  القرش  أسماك  بصيد  تقوم 

اختصاصها  مجاالت  في  ملزمًة  التونة  هيئات  اعتمدتها  التي  القرش  بأسماك  المتعلقة  التدابير  تعتبر  الخصوص، 

المعني. االجراء  هذا  على  تعترض  لم  التي  األعضاء  الدول  لجميع 



1342014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

التوسيم وإصدار الشهادات
أن  إلى  الصيد  مرحلة  من  السمكية،  المنتجات  متابعة  من  تمكن  التي  الشهادات  وإصدار  التوسيم  نظم  تعتبر 

ويمكن  الدولية.  التجارة  في  وخاصة  الُمنَتج،  استراتيجية  في  هامة  بارامترات  النهائيون،  المستهلكون  يشتريها 

والتقييمات،  التنظيمية  القواعد  ونقص  اإلبالغ،  بنقص  الصلة  ذات  القضايا  معالجة  في  النظم  هذه  تساعد  أن 

التوسيم  نظم  فإن  المستوردة،  البلدان  في  التنظيمية  بالمتطلبات  االلتزام  إلى  وباإلضافة  القانوني.  غير  والصيد 

شرائح  استهداف  من  السمكية  والمنتجات  األسماك  ومسوقي  المنتجين  تمكن  الشهادات  وإصدار  الطوعية 

الشكل ٤٠

التقديرات املستندة إىل إحصاءات منظمة األغذية والزراعة عن التدفقات التجارية العاملية من زعانف

أس�ك القرش ومنتجات أس�ك القرش األخرى، ٢٠٠٨–٢٠١١

مالحظة: تش© هذه الخريطة إىل حدود جمهورية السودان خالل املدة املحددة. و� يتم تحديد الحدود النهائية حتى اآلن
ب¬ جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

خريطة التجارة العاملية بزعانف أس�ك القرش

خريطة التجارة العاملية بالسلع غ� زعانف أس�ك القرش

التدفقات الرئيسية (أك² من ٣٠٠ طن سنويا)

جميع التدفقات ( أك² من ٠٠٠ ١ طن سنويا)

كوستاريكا

الواليات املتحدة
 األمريكية

الواليات املتحدة
 األمريكية

اسبانيا

االتحاد الرويس

اإلمارات العربية املتحدة

الص�

ميا�ار

اليابان

الص�، إقليم هونغ كونغ
تايلند الخاضع إلدارة خاصة

فييت نام

ماليزيا

إندونيسيا
سنغافورة

مقاطعة تايوان الصينية

بليز

بن�
كوستاريكا

املكسيك

الربتغال
إسبانيا
فرنسا إيطاليا

جزر 
الكناري

ناميبيا

اليونان

جنوب أفريقيا

األرجنت�

الربازيل

أوروغواي

شييل

ب�و

إكوادور

الص�

اليابان
جمهورية كوريا

الص�، إقليم هونغ كونغ
 الخاضع إلدارة خاصة

مقاطعة تايوان الصينية

تايلند

فييت نام

إندونيسيا
سنغافورة
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من  عدد  في  اإليكولوجي  التوسيم  نظم  وتطبق  تنافسية.  ميزة  اكتساب  من  وبالتالي  المستهلكين،  من  محددة 

ويمكن  العرضي.  للصيد  الهامة  األنواع  أحد  القرش  أسماك  تشكل  حيث  الطويلة،  بالخيوط  األسماك  صيد  مصايد 

تمس  التي  الحوافز  توفير  إلى  األخرى  القرش  أسماك  مصايد  في  النظم  لهذه  السليم  التنفيذ  أيضاً  يؤدي  أن 

المنظمة  وقدمت  المستدامة.  القرش  أسماك  مصايد  تشجع  بينما  القرش،  ألسماك  الكافي  للصون  إليها  الحاجة 
اإليكولوجي.61 التوسيم  ممارسات  أفضل  بشأن  وافرا  توجيها 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  إدارة  وترتيبات  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  هذه  بعض  وتحركت 

وهذه  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لتثبيط  كوسيلة  المصيد  شهادات  إلصدار  خطط  وضع  نحو 

لصون  الدولية  والهيئة  الجنوبي،  القطب  في  الحية  البحرية  الموارد  صون  هيئة  بالفعل  تستخدمها  الخطط 

التجارة.  في  المصيد  تتبع  هو  منها  والغرض  األطلسي.  في  التونة  لصون  الدولية  والهيئة  الزعانف،  الزرقاء  التونة 

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  هامة  أداة  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  وتعتبرها 

التوثيق،  خطط  لتوحيد  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  مع  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعمل  تنظيم. 

ومفيدا. ممكنا  أمرا  هذا  به  يعد  الذي  بالقدر 

اإلجراءات المتخذة مؤخرا
تدابير الصون واإلدارة

من  العديد  واعتمد   .)7 اإلطار  )انظر  القرش  أسماك  بشأن  الدولية  العمل  خطة  تنفيذ  في  مشجع  تقدم  أحرز 

وخصوصا  القرش،  سمك  زعانف  مع  بالتعامل  تتعلق  تدابير  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  والمنظمات  البلدان 

وطنية  أخرى  تدابير  تطبيق  أيضاً  تدريجيا  ويجري  القرش،  بأسماك  المتعلقة  الوطنية  العمل  خطط  سياق  في 

على  حظرا  اإلقليمية  والهيئات  البلدان  من  العديد  طبقت  المثال،  سبيل  وعلى  القرش.  أسماك  لصون  وإقليمية 

التجارة  اتفاقية  مرفقات  في  المدرجة  األنواع  على  هذا  يطبق  ما  وغالباً  القرش.  أسماك  من  محددة  أنواع  صيد 

من  عددا  ولكن  المهاجرة،  األنواع  اتفاقية  أو  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية 

أحد  ويتمثل  مياهه.  في  والمحمية  للخطر  المعرضة  القرش  أسماك  ألنواع  إضافية  شاملة  قوائم  وضع  البلدان 

في  القرش  بأسماك  متعلقة  دوليا  ملزمة  تدابير  حالياً  توجد  أنه  في  األخيرة  التطورات  لهذه  المهمة  النتائج 

األسماك. مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات  تغطيها  واحدة،  منطقة  عدا  ما  المناطق  جميع 

من  أنواع  عشرة  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  وأدرجت 

باألنواع  االتجار  عادة  يمكن  وال  األول.63  المرفق  في  أنواع  وسبعة  الثاني62  المرفق  في  الخياشيم  صفيحيات 

األنواع  أن  حين  في  العلمية(،  لألغراض  أو  المستزرعة  لألنواع  خاص  بتصريح  )إال  دوليا  األول  المرفق  في  المدرجة 

ويطلق  مستدامة،  ظروف  في  صيدها  جرى  الُمصَدرَة  العينات  بأن  تفيد  شهادة  تستلزم  الثاني  المرفق  في  المدرجة 

اإلقليمية  والمنظمات  القرش  ألسماك  المصدرة  للدول  مهمة  حوافز  يوفر  وهذا  الضار".  غير  الجلب  "شهادة  عليها 

والزراعة  األغذية  منظمة  وتتعاون  المدرجة.  القرش  ألسماك  المستدامة  لإلدارة  نظم  لوضع  األسماك  مصايد  إلدارة 

علمية  مشورة  تقديم  خالل  من  باالنقراض  المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  مع 

االتفاقية. أحكام  تنفيذ  في  األعضاء  دعم  طريق  وعن  إدراجها64  المقترح  األنواع  بشأن  وتقنية 

قرش  أسماك  سبعة  أدرجت  التي  المهاجرة،  األنواع  اتفاقية  باهتمام  المهاجرة  القرش  أسماك  وحظيت 

الملزم  غير  الدولي  الصك  وهذا  المهاجرة.65  القرش  أسماك  صون  بشأن  التفاهم   مذكرة  بموجب  مهاجرة 

من  المهاجرة  القرش  أسماك  فهم  تحسين  أجل:  من  القرش  أسماك  صون  خطط  تنفيذ  على  الموقعين  يشجع 

القرش؛  ألسماك  الموجهة  وغير  الموجهة  المصايد  استدامة  وضمان  المعلومات؛  تبادل  و  والرصد  البحوث  خالل 

المستطاع؛  قدر  القرش  أسماك  حياة  من  المهمة  والمراحل  الهجرة  وممرات  الهامة  الموائل  حماية  وضمان 

أنشطة  في  الناس  عامة  مشاركة  وتعزيز  وموائلها؛  القرش  أسماك  تهدد  التي  باألخطار  الجمهور  توعية  وزيادة 

والدولي. واإلقليمي  الوطني  التعاون  وتعزيز  الصون؛ 

المجموعة  قامت  الوطنية،  الجهود  إلى  باإلضافة  العلمية،  والمشورة  التقييم  بعمليات  يتعلق  وفيما 

بلدا   55 من  خبيرا   171 من  وتتألف  الطبيعة،  لحفظ  الدولي  لالتحاد  التابعة  القرش  أسماك  في  المتخصصة 

بشأن  علمية  مشورة  ببلورة  للفاو(،  اإلحصائية  األقاليم  تقريبا  )تعكس  إقليمية  مجموعة   12 على  موزعين 

وتصنيفها. أسماكها،  ومصايد  وإدارتها،  وصونها،  القرش،  أسماك  بيولوجيا 
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التجارة الدولية
وتعمل  القرش.  بأسماك  الدولية  بالتجارة  الخاصة  للبيانات  تحليال  الحالي  الوقت  في  والزراعة  األغذية  منظمة  تجري 

مقترح  خالل  من  الرعاد  وسمك  الورنك  وسمك  القرش،  بأسماك  الخاصة  الدولية  التجارة  إحصائيات  تحسين  على 

المنسق  النظام  تصنيف  من   2017 عام  نسخة  في  للمنتجات  مختلفة  أشكال  في  األنواع  لهذه  محدد  ترميز  العتماد 

لجمع  كأساس  التصنيف  هذا  تقريبا  العالم  في  البلدان  جميع  وتستخدم  العالمية.  الجمارك  منظمة  تضعه  الذي 

مثل  أنواعا  المنظمة  مقترح  يضم  المعالج،  شكلها  في  القرش  أسماك  زعانف  إلى  وبالنسبة  التجارة.  إحصائيات 

الزعانف،  القصيرة  القرش  وأسماك  الطرف،  البيضاء  المحيطية  القرش  وأسماك  المطرقة،  الرأس  ذات  القرش  أسماك 

باالنقراض. المهددة  البرية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  التجارة  التفاقية  الثاني  المرفق  في  المدرجة 

ومنتجاتها،  القرش  بأسماك  الدولية  التجارة  على  الخياشيم  صفيحيات  من  نوعا   17 االتفاقية  إدراج  ويؤثر 

ويشمل  المصيد.  استدامة  على  نطاقها  في  الصيد  يدخل  التي  الدولة  من  تصديق  شهادة  تصديرها  ويستلزم 

األخيرة  القانونية  المتطلبات  تنفيذ  لتسهيل  المساعدة  تقديم  واالتفاقية  المنظمة  بين  آنفا  المذكور  التعاون 

والرعاد. القرش  بأسماك  الدولية  للتجارة 

تحسين أدوات تحديد أسماك القرش واإلبالغ عنها
دليلية  كتيبات  إلنتاج  أولوية  إعطاء  خالل  من  بدقة  القرش  أسماك  لتحديد  الملحة  الحاجة  إلى  المنظمة  استجابت 

الجيب  كتيبات  يسمى  ما  األخص  وعلى   ،)www.fao.org/fishery/fishfinder/en( والرعاد  القرش  أسماك  لتحديد 

ويعمل  واألسواق.  الموانئ  وفي  السفن،  متن  على  أي  الميدان،  هذا  في  الستخدامها  الخبراء  لغير  تحديدا  المصممة 

القرش  أسماك  زعانف  بشأن  لدليل  النهائية  اللمسات  وضع  على  حالياً  المنظمة  تطبقه  الذي   FishFinder برنامج 

الصور.  من  األنواع  على  التعرف  أجل  من  أُعدت  الصورة،  على  للتعرف  أوتوماتية  برمجيات  يشمل  نوعا،   40 لحوالي 

القواعد  تنفيذ  في  للمساعدة  والجمارك،  والموانئ  السفن  مفتشي  سيما  وال  الخبراء،  غير  إلى  موجه  الدليل  وهذا  

بها. واالتجار  القرش  أسماك  بصيد  الخاصة  التنظيمية 

أن  من  الرغم  وعلى  مفيدة،  آثارا  األنواع  تحديد  تحسين  إلى  الرامية  الجهود  من  وغيرها  الجهود  هذه  وتظهر 

للتحسن  مشجع  اتجاه  ساد  فقد  األقاليم،  من  العديد  في  المثالية  عن  يكون  ما  أبعد  القرش  أسماك  عن  اإلبالغ 

في   13 من  تضاعف  األنواع  مستوى  على  عنه  المبلغ  المصيد  أن   38 الشكل  ويبين  الماضي.  العقد  في  العالمي 

اإلبالغ  تحسين  إلى  أساسا  االتجاه  هذا  يرجع  وبينما   .2011 عام  في  المائة  في   29 إلى   1995 عام  في  المائة 

إندونيسيا  المثال،  سبيل  على  النامية،  البلدان  بعض  أن  إلى  اإلشارة  فتجدر  المتقدمة،  واألقاليم  البلدان  جانب  من 
المنظمة.66 تصدرها  التي  المصيد  إحصاءات  في  ينعكس  ما  وهو  الوضع،  لتحسين  كبيرة  جهودا  بذلت  والسنغال، 

التوقعات
أنحاء  جميع  من  القرار  وصانعي  الجمهور  من  متزايد  باهتمام  القرش  أسماك  حظيت  الماضيين،  العقدين  في 

بشأن  الدولية  العمل  خطة  )مثل  طوعي  بعضها   – الدولية  الصكوك  من  العديد  كبير  بشكل  وساهمت  العالم. 

عليه،  والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمنع  الدولية  العمل  وخطة  القرش،  سمك 

)مثل  قانونا  ملزم  اآلخر  وبعضها  المهاجرة(  القرش  أسماك  من  المهاجرة  األنواع  صون  بشأن  التفاهم  ومذكرة 

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  مرفقات  في  الواردة  والقوائم  الميناء  دولة  تدابير  اتفاقية 

وشهدت  وإدارته.  القرش  سمك  لصون  واإلقليمية  الوطنية  األنظمة  تحسين  في  باالنقراض(–  المهددة  البرية 

أنواع  في  السلبية  االتجاهات  فإن  ذلك،  ومع  مستمرا.  يزال  ما  الصدد،  هذا  في  مهما  تقدما  األخيرة  السنوات 

إجراء  بشأن  كبيرة  إضافية  جهود  بذل  بدون  فعال  بشكل  وقفها  يمكن  ال  للخطر  المعرضة  القرش  أسماك 

واإلشراف،  والمراقبة  الرصد  وتحسين  باألنواع،  الخاصة  واللوائح  التقارير  وإعداد  القرش  أسماك  على  بحوث 

هاما. عرضيا  صيدا  القرش  أسماك  تشكل  حيث  أو  القرش،  أسماك  تستهدف  التي  األسماك  لمصايد  اإلنفاذ  ونظم 

مواصلة  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  والمنظمات  القرش  سمك  بصيد  تقوم  التي  البلدان  على  ويجب 

استدامتها. وضمان  القرش  أسماك  لمصايد  االهتمام  إيالء 

الوطنية  عملها  خطط  لتطوير  جاهدة  تسعى  أن  القرش  سمك  بصيد  تقوم  التي  البلدان  لجميع  وينبغي 

الكامل  اإلبالغ  يعتبر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الميناء.  دولة  تدابير  اتفاق  على  والمصادقة  القرش  أسماك  بشأن 

وما  مفيد.  نحو  على  وإدارتها  لصونها  مهما  مسبقا  شرطا  بها  واالتجار  القرش  أسماك  مصيد  بأنواع  والمتعلق 

وكذلك  الموظفين،  من  ومدربا  كافيا  عددا  ويستلزم  واألقاليم،  البلدان  من  كثير  في  متوافر  غير  هذا  يزال 
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في  القدرات  بناء  تعزيز  ينبغي  ولذلك،  الخبراء.  لغير  المحلية  القرش  أسماك  لتحديد  االستخدام  سهلة  أدوات 

في  البلدان  بين  تعاون  إقامة  السرعة  وجه  على  ويلزم  ذلك،  إلى  فيها  الحاجة  تمس  التي  واألقاليم  البلدان 

األخرى  الدولية  والمنظمات  والزراعة  األغذية  منظمة  خالل  من  أو  مباشرة  إما  الصدد،  هذا 

إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مكافحة  لعملية  الرئيسية   النهج 
الدولي الصعيد  على  تنظيم  ودون 

القضية
العمل  أصبح  المناطق،  من  العديد  في  التغذية  وسوء  الجوع  مشكلة  واستمرار  العالم  سكان  عدد  تزايد  مع 

للبروتينات  هاما  مصدرا  األسماك  مصايد  موارد  وتعتبر  دولي.  اهتمام  محط  الغذائي  األمن  تحسين  أجل  من 

المنخفض  الدخل  ذوي  السكان  من  لكثير  بالنسبة  سيما  ال  الدقيقة،  والمغذيات  والفيتامينات  الجودة،  عالية 

كبيرا.  اهتماما  الغذائي  األمن  لدعم  مستدام  بشكل  استخدامها  اجتذب  فقد  وبالتالي،  الريفية.  المناطق  في 

وإنفاذ  الصيد  عمليات  على  الكافية  السيطرة  على  أمور،  جملة  في  األسماك،  لمصايد  المستدامة  اإلدارة  وتعتمد 

اإلدارة. تدابير 

المستدامة  لإلدارة  عالميا  رئيسيا  تهديدا  يشكل  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  يزال  وما 

الظروف  استقرار  عن   فضال  والسليمة،  المنتجة  اإليكولوجية  النظم  وصون  األسماك  لمصايد  األجل  الطويلة 

الفقر  ينتج  ما  وغالباً  العالم.  في  النطاق  الصغيرة  الحرفي  الصيد  مجتمعات  من  للعديد  واالقتصادية  االجتماعية 

واتباع  واالجتماعي  االقتصادي  التهميش  عن  النامية،  البلدان  في  الخصوص  وجه  على  الغذائي،  األمن  وانعدام 

القانوني. غير  الصيد  في  المستدامة  غير  الممارسات 

ونوعية  كمية  وتقليل  مشروعة،  غير  بصورة  المحلية  المناطق  من  السمكية  المنتجات  استخراج  ونتيجة 

غير  الصيد  على  يترتب  مشروعة،   بصورة  األسماك  يصطادون  الذين  المحليين  للصيادين  المتاحة  المصيد 

التغذية  سوء  تفاقم  إلى  يؤدي  وقد  المحلية.  المجتمعات  على  ضارة  آثار  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني 

في  واإليرادات  العيش  كسب  سبل  في  وخسائر  األماكن  بعض  في  الجوع  وحتى  بل  الغذائي،  األمن  وانعدام 

التنمية(. على  سلبا  يؤثر  )مما  يجاوزها  وما  التجارة  سلسلة  لتشمل  آثاره  وتمتد  أخرى،  بلدان 

لظروف  اعتبار  إيالء  عدم  وهو  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  للصيد  آخر  شائع  سلبي  جانب  وثمة 

الالئقة  غير  العمل  بظروف  األحيان  بعض  في  ويرتبط  عام.  بشكل  العمل  ولقوانين  البحار،  في  والسالمة  العمل 

معدات  يستخدم  ما  وغالباً  وبالبشر.  بالمخدرات  االتجار  مثل  اإلجرامية  واألعمال  القرصنة  عن  فضال  والعبودية، 

الصغيرة  األسماك  واصطياد  المحمية  المناطق  إتالف  المثال،  سبيل  على  بالبيئة،  ضارة  آثار  عن  تسفر  ضارة  صيد 

نضوب  إلى  واإلدارة  الصون  تدابير  احترام  عدم  ويؤدي  ذلك.  بعد  منها  التخلص  يتم  التي  المستهدفة  غير  واألنواع 

البلدان  أفقر  بعض  في  وبخاصة  مدمرة،  آثار  لهذا  يكون  أن  ويمكن  البيئية.  النظم  وتضرر  السمكية  األرصدة 

وجه  وعلى  واإليرادات.  المعيشة  وسبل  الغذاء  أجل  من  األسماك  مصايد  على  االعتماد  يزداد  حيث  العالم،  في 

المناطق  في  العالية  القيمة  ذات  األنواع  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  يستهدف  ما  غالباً  الخصوص، 

روادع. وجود  وعدم  التتبع  وسوء  الحوكمة  ضعف  على  ويتغذى  فعالة.  غير  رقابية  تدابير  تشهد  التي  النائية 

والمراقبة  الرصد  ممارسو  يتخذها  التي  األحيان  أغلب  في  والناجحة  المستمرة  المبادرات  من  الرغم  وعلى 

وأسماء  األسماك،  صيد  مواقع  وبتغيير  مدمر.  أثر  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  للصيد  يزال  فما  واإلشراف، 

تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مجال  في  للعاملين  يمكن  الصيد،  تفريغ  وموانئ  العلم،  ودول  السفن 

الدراسات  إحدى  وتشير  والمعاقبة.67  واالحتجاز  الرصد  مخاطر  تقليل  إلى  يؤدى  مما  اإلنفاذ،  إجراءات  مع  التكيف 

دوالر  مليارات   10 بنحو  قيمتها  تقدر  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  عن  الناتجة  الخسائر  أن  إلى 

القانوني  غير  الصيد  مكافحة  فإن  وبالتالي،  العالمي.68  الصعيد  على  سنوياً  أمريكي  دوالر  مليار   23 إلى  أمريكي 

والفقر. الجوع  من  والحد  والتغذية  الغذائي  األمن  لتحسين  أساسي  شرط  هو  تنظيم  ودون  إبالغ  دون 

الضروري  من  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  جديدة  استراتيجيات  وضع  ولدى 

بالنسبة  النشاط  تكاليف  تزيد  أن  و/أو  الدخل  في  المتوقعة  الفوائد  تقلل  أن  شأنها  من  التي  التدابير  تحديد 
الصيد.70 من  النوع  هذا  معالجة  في  فعالة  تكون  أن  التكيفية  الحوكمة  لنظم  ويمكن  للجناة.69 
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الحلول الممكنة
القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  الالزمة  واألدوات  والصكوك  المبادرات  من  العديد  الدولي  المجتمع  طرح 

المبادرات  على  األمثلة  بعض  بين  ومن  تعاونية.  بطريقة  العالم  أنحاء  جميع  في  تنظيم  ودون  إبالغ  دون 

يلي: ما  القانوني  غير  الصيد  ومكافحة  المستدامة  األسماك  ومصايد  الغذائي  األمن  بشأن  األخيرة  العالمية 

تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى التابع لألمين العام بشأن خطة التنمية بعد عام 2015  •

)لضمان األمن الغذائي والتغذية(، الذي يضع التنمية المستدامة في صميم أولويات التحوالت التي 

يراها ويحددها بصفتها هدفه اإليضاحي الخامس "اعتماد الممارسات المستدامة في المجال الزراعي 

والمحيطات، ومصايد األسماك في المياه العذبة، وإعادة تكوين األرصدة السمكية المحددة إلى مستويات 
مستدامة"؛71

الصك العالمي الجديد لالتحاد األوروبي )منظمة عضو( للسلع والتحديات العامة، الذي يرمي إلى تعزيز  •

التعاون، وتبادل المعارف والخبرات، وقدرات البلدان الشريكة بشأن الركائز األربع لألمن الغذائي )توافر 

األغذية ]اإلنتاج[، والحصول عليها، واستخدامها واستقرارها(، بينما يرتب األولويات المتعلقة بأربعة أبعاد – 

زراعة الحيازات الصغيرة، والحوكمة، والتكامل اإلقليمي، وآليات المساعدة للفئات المستضعفة من السكان؛

البيان المشترك بشأن الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم الذي وقعته المفوضية األوروبية وحكومة  •

الواليات المتحدة، والذي ينص على أن "الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم هو ظاهرة عالمية ذات 

عواقب بيئية واجتماعية واقتصادية مدمرة، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الساحلية في البلدان النامية التي 
تعتمد على مصايد األسماك في سبل معيشتها أو من أجل البروتين"؛72

القواعد التنظيمية لالتحاد األوروبي )منظمة عضو( للصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم بشأن وضع  •

نظام إصدار شهادات المصيد؛

اعتماد اتفاق منظمة األغذية والزراعة لعام 2009 بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون  •

إبالغ ودون تنظيم، وردعه والقضاء عليه؛

اعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة األغذية والزراعة لعام 2013 بشأن أداء دولة العلم؛ •

تحديث وتنفيذ تدابير دولة الميناء ونظم الرصد والمراقبة واإلشراف األخرى من خالل عدد من المنظمات  •

اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك؛

القرارات السنوية للجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن مصايد األسماك المستدامة. •

ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  الجبهات  مختلف  على  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعمل 

الصكوك  وتنفيذ  واعتماد  لتطوير  الدعم  وتقديم  المعرفة،  وبناء  التوعية،  يشمل  متكامل  نهج  خالل  من  تنظيم 

آليات  تطوير  المنظمة  تدعم  التنفيذ،  ولتسهيل  األهمية.  البالغة  الميناء  دولة  تدابير  اتفاقية  مثل  العالمية 

السجل   ( التموين  وسفن  المبردة  النقل  وسفن  الصيد  لسفن  الشامل  العالمي  السجل  مثل  عالمية  وأدوات 

العالمي(.

استخدام  مع  جنب  إلى  جنبا  ألحكامه،  العالمي  والتنفيذ  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  سريان  يبدأ  وعندما 

الصيد  أنشطة  على  هائل  أثر  لهذا  يكون  أن  المتوقع  فمن  واإلقليمية،  الوطنية  واإلشراف  والمراقبة  الرصد  نظم 

مجال  في  العاملة  الصيد  سفن  دخول  منع  أن  يثبت  أن  المتوقع  ومن  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير 

لمشغلي  للغاية  فعاال  رادعا  أمرا  يعد  مصيدها  إنزال  وحظر  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد 

وفقا  وتعزيزها  الميناء  دولة  لتدابير  الفعال  بالتنفيذ  المعنية  الدول  قيام  شأن  ومن  ومالكها.  السفن  هذه 

بشكل  المصيدة  السمكية  بالمنتجات  التجارة  يعرقل  أو  يمنع  أن  إقليميا،  عليها  المتفق  والمتطلبات  للمعايير 

وتقوم  االقتصادية.  الناحية  من  ممكنة  العمليات  هذه  تظل  أن  للغاية  الصعب  من  يجعل  مما  قانوني،  غير 

أنظمتها  بعض  وفّقت  التي  األسماك،  لمصايد  اإلقليمية  األجهزة  مع  جنب  إلى  جنبا  الدول،  من  العديد  بالفعل 

نظم  بتنفيذ  الميناء،  دولة  تدابير  اتفاقية  حددتها  التي  المعايير  من  األدنى  الحد  مع  الميناء  دولة  على  للرقابة 

األكثر  النامية،  البلدان  تحصل  أن  يجب  ذلك،  ومع  الميناء.  دولة  وتدابير  واإلشراف  والمراقبة  للرصد  متقدمة 

وفحص  مسح  على  قدرتها  تعزيز  في  دعم  على  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  ألنشطة  عرضة 

األهمية  ومن  موانئها.  إلى  علمها  ترفع  ال  التي  الصيد(  بعمليات  المرتبطة  البضائع  )وسفن  الصيد  سفن  دخول 

وتشغيلية  ومؤسسية  قانونية  وهياكل  بسياسات  الميناء  دولة  تدابير  استراتيجيات  تنفيذ  تدعيم  يجري  أن  بمكان 

الذي  الميناء،  دولة  لتدابير  العالمية  القدرات  لتنمية  المنظمة  برنامج  ويهدف  كافية.  بموارد  مزودة  سليمة 

هذه  تعزيز  في  النامية  البلدان  وضع  تحسين  إلى  الصلة،  ذات  والدولية  اإلقليمية  المنظمات  مع  بالتعاون  نفذ 
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نهاية  في  ويساعد  الغذائي،  واألمن  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  تعزيز  بذلك  ويشجع  وتنسيقها.  التدابير 

الصلة.   ذات  اإليكولوجية  للنظم  واإلجهاد  الضرر  وتقليل  وإدارتها  األسماك  مصايد  صون  تحقيق  في  المطاف 

التصديق  في  بطيئة  كانت  المنظمة  في  األعضاء  الدول  فإن  المحتملة،  الفوائد  ارتفاع  من  الرغم  وعلى 

ومع   .2009 عام  في  اعتماده  منذ  إليه  االنضمام  أو  عليه  الموافقة  أو  قبوله  أو  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  على 

المنظمة،  في  األسماك  مصايد  للجنة  الثالثين  الدورة  في  عديدة  وفود  بها  أدلت  التي  البيانات  ضوء  ففي  ذلك، 

أن  المأمول  فمن  الميناء،  دولة  تدابير  مجال  في  القدرات  وتنمية  للدعوة  العالمي  المنظمة  لبرنامج  ونتيجة 

يحل  لن  النفاذ  حيز  االتفاق  دخول  مجرد  فإن  ذلك،  ومع  قريبا.  النفاذ  حيز  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  يدخل 

مكافحة  لمهمة  تعقيدات  تضيف  التي  المنظمة،  والجريمة  الفساد  حقائق  معالجة  من  بد  وال  المشاكل.  جميع 

الرقابة  نطاق  يجاوز  ما  إلى  تمتد  تكميلية  وسائل  خالل  من  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد 

األسماك. مصائد  في  واإلنفاذ 

مسؤوليات  فإن  ذلك،  ومع  الميناء.  دولة  تدابير  تنفيذ  في  العلم  دولة  دور  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  ويبين 

هي  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  للصيد  مناهضة  وباعتبارها  سفنها،  على  الرقابة  أجل  من  العلم  دولة 

الفنية  المشاورة  اعتمدتها  )التي  العلم  دولة  ألداء  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  فإن  الصدد،  هذا  وفي  اتساعا.  أكثر 

الدولية  والصكوك  الدولي  القانون  في  المبين  النحو  على  المسؤوليات  تتضمن   )2013 فبراير/شباط  في  للمنظمة 

وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  منع  بغية  وضعت  وقد  األسماك.  بمصايد  المتعلقة  المختلفة 

ضمان  وبالتالي  العلم،  دولة  مسؤوليات  تنفيذ  وتشجيع  والتقييم  الرصد  منها  أمور  جملة  خالل  من  عليه  والقضاء 

البحرية.  اإليكولوجية  والنظم  الحية  البحرية  للموارد  المستدام  واالستخدام  األجل  الطويل  الحفظ 

على  الحصول  وهو  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مكافحة  في  رئيسي  عنصر  وثمة 

المادية  خصائصها  ذلك  في  بما  األسماك،  صيد  بعمليات  المرتبطة  البضائع  وسفن  الصيد  سفن  عن  معلومات 

اإلقرار  وجرى  بكثير.  ذلك  من  وأكثر  فيها،  المشتبه  المخالفات  أو  السابقة  واإلدانات  العلم،  وتاريخ  وملكيتها 

الدولية. والمبادرات  الصكوك  من  العديد  في  بذلك 

)المعتمد  الدولية  واإلدارة  الصون  لتدابير  البحار  أعالي  في  الصيد  سفن  امتثال  تعزيز  اتفاق  وتطلب 

إلى  وتطلب  البحار،  أعالي  في  بالصيد  تقوم  التي  لسفنها  تصاريح  تمنح  أن  األطراف  من   )1993 عام  في 

األطراف  بين  لها  الممنوحة  والتصاريح  بعينها  سفن  بشأن  المعلومات  تبادل  تسهيل  والزراعة  األغذية  منظمة 

أعالي  سفن  لتراخيص  سجال  والزراعة  األغذية  منظمة  ووضعت  األسماك.  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  والمنظمات 

عناصر  البيانات  قاعدة  وتضم  االتفاقية.  هذه  من  السادسة  المادة  في  المحددة  المتطلبات  لتلبية  البحار 

وما  والمخـالفات،  والتصاريح  التسـجيل  حـالة  عن  معلومات  عن  فضال  البحار،  أعالي  في  الصيد  لسفن  وصفية  

مدى  ويتفاوت  البحار.  أعالي  في  بالصيد  حالياً  منها   3  700 لنحو  مصرح  سـفينة،   6  300 لحـوالي  ذلك  إلى 

ومع  متكرر،  وبشكل  بانتظام  سجالتها  بتحديث  األطراف  بعض  قيام  مع  بالسفينة،  المتعلقة  المعلومات  شمول 

فقط.  آخر  إلى  حين  من  تحديثات  بتقديم  أو  السفينة  عن  معلومات  بتقديم  قط  أخرى  أطراف  قيام  عدم 

سمات  عن  المائة  في   100 تبلغ  إبالغ  نسبة  من  يقرب  ما  بين  تتباين  المقدمة  السجالت  نوعية  فإن  وبالمثل، 

المنظمة  لرقم  بالنسبة  المائة  في   15 نسبة  من  أقل  إلى  إلزامية(  )عناصر  والطول  التسجيل،  ورقم  االسم،  مثل 

السفينة. هوية  يحدد  وحيد  كرمز  جداً  مفيدا  سيكون  أنه  إال  اختياري،  عنصر  وهو  الدولية،  البحرية 

لألمم  العامة  الجمعية  قرار  في  طلب  على  بناء  والزراعة،  األغذية  منظمة  تجمع  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

السفن  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  إلى  طوعا  تقدم  محددة  معلومات  وتنشر  بيانات   ،105/61 المتحدة 
الوطنية.73 الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  المناطق  في  البحار  أعماق  في  األسماك  مصايد  في  بالصيد  لها  المرخص 

إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  تطويرها  يجري  التي  األدوات  أحدث  أحد  العالمي  السجل  ويعتبر 

برنامج  األسماك(  مصايد  بشأن  الوزاري  )االجتماع   2005 لعام  روما  إعالن  في  أصاًل  اقترح  وقد  تنظيم.  ودون 

تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمنع  العالمية  الجهود  في  حاسم  كعنصر  العالمي،  السجل  وضع 

منظمة  أجرتها  دراسة  موضوع  وكان  الفنية،  والمشاورة  األسماك  مصايد  لجنة  ذلك  ودعمت  عليه.  والقضاء  وردعه 

والعمليات  بالمفهوم  والنهوض  لتطوير  تدريجي  مسار  باتباع  المستويات  من  العديد  على  والزراعة  األغذية 

جملة  تنفيذ  مع  قويا  تآزرا  ويظهر  األخرى  واإلشراف  والمراقبة  الرصد  بمبادرات  الصلة  وثيق  وهو  التشغيلية. 

العديد  أن  به  المسلم  ومن  العلم.  دولة  ألداء  الطوعية  التوجيهية  والخطوط  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  منها  أمور 

القدرات. تنمية  يلزم  وبالتالي،  التدابير،  هذه  تنفيذ  في  صعوبات  ستواجه  النامية  البلدان  من 

أن  لضمان  السفينة  هوية  يحدد  وحيداً  رمزاً  سيستخدم  أنه  هو  العالمي  للسجل  الرئيسية  القوة  وموطن 

بتحديد  المتعلقة  المعلومات  وإتاحة  بدقة  السفينة  تاريخ  تتبع  يتيح  وبالتالي  فريد،  سجل  سفينة  لكل  يكون 
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الدولية  الصكوك  تنفيذ  في  والمساهمة  القانونية،  غير  باألنشطة  المرتبطة  الصيد  وأنشطة  الصيد  سفن  هوية 

عندما  حتى  كلها،  حياتها  طوال  بالسفينة  للهوية  الوحيد  الرمز  هذا  وسيرتبط  الميناء.  دولة  تدابير  اتفاقية  مثل 

ذلك. وغير  واالسم  والملكية  العلم  لتغييرات  تخضع 

القانوني  غير  الصيد  يرتكبوا  أن  بالصيد  الصلة  ذات  األنشطة  في  المشاركين  من  كثيرين  ألناس  ويمكن 

سفن  على  يقتصر  أال  يجب  فعاال،  العالمي  السجل  يكون  أن  أجل  فمن  وبالتالي،  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون 

وسفن  المبردة  النقل  سفن  )مثل  الصيد  بعمليات  مرتبطة  أخرى  سفنا  أيضاً  يشمل  أن  بل  فقط،  الصيد 

من  وغيرها  أخرى  إلى  سفينة  من  النقل  عمليات  في  الشفافية  سيعزز  اإلدراج  هذا  فإن  ولذلك  اإلمداد(. 

البحر. في  بالوقود  التزود  إعادة  مثل  األنشطة 

أنحاء  جميع  في  صيد  سفينة  مليون74   4.3 بنحو  يقدر  ما  هناك  أن  حيث  معقدة  المهمة  فإن  ذلك،  ومع 

يلي: لما  التدريجيين  والتنفيذ  باإلعداد  للمنظمة  الفنية  المشاورة  أوصت  واقعي،  وكنهج  العالم. 

المرحلة 1: كل السفن التي تبلغ حمولتها اإلجمالية  ≤ 100 جيغا طن أو حمولتها اإلجمالية المسجلة ≤ 100 جيغا طن  •

أو التي يبلغ طولها ≤ 24 مترا.

المرحلة 2: كل السفن البالغة حمولتها > 100 جيغا طن أو حمولتها اإلجمالية المسجلة > 100 جيغا طن  •

أو التي يبلغ طولها > 24 مترا لكن بحمولة ≤ 50 جيغا طن أو ≤ 50 جيغا طن مسّجل أو بطول ≤ 18 مترا.

المرحلة 3: كل السفن األخرى المؤهلة، وال سيما السفن البالغة حمولتها > 50 جيغا طن أو > 50 جيغا طن  •

مسّجل أو التي يبلغ طولها > 18 مترا لكن بحمولة ≤ 10 جيغا طن أو ≤ 10 جيغا طن مسّجل أو التي يبلغ 

طولها ≤ 12 مترا.

بدعم  المتعلقة  األساسية  المعلومات  توفير  طريق  عن  شاملة  صورة  العالمي  السجل  يقدم  أن  يمكن  ثم  ومن 

وقرارات  واإلشراف  والمراقبة  الرصد  نظم  تعزيز  خالل  من  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مكافحة 

والتحقيق  المراقبة  وبرامج  السفن،  تفتيش  وبرامج  والمالية  البشرية  الموارد  أولويات  منها  أمور  جملة  تحديد 

في  رئيسية  مجاالت  ثالثة  على  للتركيز  العالمي  السجل  أُعد  وقد  المستدامة.  األسماك  مصايد  إلدارة  دعما  وذلك 

نهج  باتباع  العمل  معظم  تناول  ويجري  القدرات.  وتنمية  وتنفيذه؛  وتطويره   النظام؛  تعزيز  وهي:  الوقت  نفس 

القدرات  تنمية  توفير  يتكيف  أن  يتعين  وبالتالي  مختلفة،  واحتياجات  خصائص  لها  المختلفة  واألقاليم  إقليمي. 

اإلقليمية  الكيانات  مع  والشراكات  والتعاون  التنسيق  على  أيضاً  اإلقليمي  النهج  وينطوي  المتطلبات.  هذه  ليالئم 

المنظمات  تحتفظ  ما  غالباً  المثال،  سبيل  على  العالمي.  السجل  إلى  للبيانات  مقدمة  جهات  تكون  أن  يمكن  التي 

السجل  إلى  المعلومات  لنقل  فعاال  رافدا  يكون  أن  يمكن  اإلقليمية  للسفن  بسجل  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية 

وثيقة  المعلومات  تكون  أن  يجب  العالمي،  المستوى  على  فعالة  األداة  هذه  تكون  فلكي  السبب،  ولهذا  العالمي. 

الدولية. واإلجراءات  المعايير  مع  ومنسقة  متسقة  وتكون  ومحدثة،  وموثوقة  بالموضوع  الصلة 

مصايد  إلدارة  اإلقليمية  والمنظمات  الوطنية  واإلدارات  السفن  مالكو  يكون  أن  يجب  ذلك،  ولتحقيق 

السبب،  ولهذا  العالمي.  السجل  في  المشاركة  ومتطلبات  بفوائد  علم  على  الشأن  أصحاب  من  وغيرهم  األسماك 

العالمي  السجل  باستخدامات  علما  أعاله  المذكورين  الشأن  أصحاب  إحاطة  العالمي،  السجل  تنفيذ  قبل  يتعين 

ويجب  فيه.  السفن  إدراج  بإجراءات  إبالغهم  يتم  وأن  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة 

ستسود  ذلك  وغير  العالمية،  و/أو  اإلقليمية  الخطى  للنظام  وضعها  في  والزراعة  األغذية  منظمة  تواكب  أن 

الركب. عن  والتخلف  بالفشل  وإحساس  إحباط  بحدوث  عالية  مخاطر 

اإلجراءات المتخذة مؤخرا
من  سلسلة  في  الشروع  في  المنظمة  لجهود  تقديرها  عن  األسماك  مصايد  لجنة  أعربت   ،2012 يوليو/تموز  في 

دولة  تدابير  اتفاق  نفاذ  لبدء  للتحضير  وذلك  اإلقليمي  المستوى  على  القدرات  لتنمية  العالمية  العمل75  حلقات 

واستجابة  إقليمية.  عمل  حلقات  عقد  في  قدما  المضي  على  المنظمة  األسماك  مصايد  لجنة  وشجعت  الميناء. 

الصيد  عن  أفريقية  دولة   19 أجل  من  إقليمية  عمل  حلقة  عقد  في  والزراعة  األغذية  منظمة  ساهمت  لذلك، 

مع  الجنوبي(  القطب  في  الحية  البحرية  الموارد  صون  هيئة  )نظمتها  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير 

حلقة  تنظيم  في  المنظمة  شاركت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الميناء.76  لدولة  ضوابط  وضع  على  خاص  بشكل  التركيز 

الهادئ  المحيط  جنوب  دول  من  دولة   13 أجل  من  الميناء77  دولة  تتخذها  التي  التدابير  بشأن  القدرات  لتنمية 

في  األعضاء  الدول  من  األخيرة  اآلونة  في  المقدمة  المحددة  الطلبات  ضوء  وفي   .2013 سبتمبر/أيلول  في 

بالتعاون  اهتمام  من  المعنية  واإلقليمية  الدولية  الهيئات  أبدته  ما  عن  فضال  المساعدة،  على  للحصول  المنظمة 
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البحر  مناطق  في  إضافية  عمل  حلقات  ثالث  عقد  تقرر  اإلقليمي،  المستوى  على  القدرات  تنمية  مبادرات  في 

عمل  برنامج  إطار  في  أخرى  مناطق  تغطية  باإلمكان  يكون  وقد  أفريقيا.78  وغرب  الجنوبية  وأمريكا  الكاريبي 

الحقة. مرحلة  في  أو  الحالي  األسماك  لمصايد  اإلقليمية  األجهزة 

االقتضاء،  حسب  الوطني،  المستوى  على  محدد  دعم  تقديم  أيضاً  يتبعها  أن  يمكن  العمل،  حلقات  ونتائج 

األموال. بتوافر  رهنا  وذلك  القدرات،  لتنمية  خصيصا  معدة  تكميلية  برامج  خالل  من 

غير  للصيد  الضارة  باآلثار  الشأن  أصحاب  جميع  إلحاطة  ترويجية  حملة  العالمي  السجل  وضع  ويشمل 

بوضع  المتعلق  األول  الرئيسي  والهدف  وضعه.  في  المشاركة  على  وتحفيزهم  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني 

 ،2014 عام  في  تنفيذها  المقرر  األسماك  مصايد  للجنة   1 المرحلة  على  تركز  نموذجية  أداة  وضع  هو  النظام 

النموذج  يضم  أن  وينبغي  جدواها.  إظهار  أجل  من  ممكن  حد  أقصى  إلى  الرائدة  البيانات  نقل  تشمل  والتي 

المعلومات  وبعض   – السفينة  هوية  يحدد  الذي  الوحيد  الرقم   – بالرمز  المتصلة  المعلومات  األقل  على 

أن  على   1 المرحلة  تصنيف  ضمن  يدخل  أسطوال  تملك  التي  واألقاليم  البلدان  جميع  تشجيع  وسيتم  اإلضافية. 

البحرية  المنظمة  )رقم  السفن  هوية  بتحديد  المتعلق  الوحيد  الرمز  على  الصلة  ذات  السفن  حصول  تكفل 

يحدد  موثوق  وحيد  رمز  توافر  ضمان  على  المنظمة  وتعمل  العالمي.  السجل  إلى  البيانات  وتقديم  الدولية( 

للترقيم  الدولية  البحرية  المنظمة  نظام  السفن  هوية  لتحديد  الوحيد  الرمز  يتبع  أن  واقترحت  السفينة،  هوية 

جمعية  واعتمدت  العالمي.  السجل  في  السفينة  إلدراج  أساسيا  شرطا  هذا  وسيكون   – السفن  هوية  لتحديد 

البحرية  المنظمة  جمعية  قرار  بتعديل  والزراعة  األغذية  منظمة  من  مقدماً  اقتراحاَ  الدولية  البحرية  المنظمة 

المنظمة  وضعته  الذي  السفن  هوية  يحدد  الذي  الترقيم  نظام  في  الصيد  سفن  إلدراج   )15(  A600 الدولية 

.2013 األول  ديسمبر/كانون  في  الصادر   A.1078)28( المنظمة  جمعية  قرار  بوصفه  الدولية  البحرية 

األدوات  من  العديد  على  أيضاً  البرنامج  يعتمد  العالم،  أنحاء  جميع  في  العالمي  السجل  تنفيذ  دعم  أجل  ومن 

طلبها،  على  بناء  واألقاليم،  البلدان  إلى  التقنية  المساعدة  لتقديم  والزراعة  األغذية  منظمة  في  بالفعل  المتاحة 

اإلقليمية  العمل  حلقات  إلى  يستند  القدرات  لتنمية  إطار  وضع  وتم  والنظام.  القدرات  تنمية  عمل  حلقات  ويتَِّبع 

الوسطى  أمريكا  في  بالفعل  اإلطار  هذا  تطبيق  وتم  األقاليم.  تلك  في  البلدان  إلى  الفردية  التقنية  والمساعدة 

األسماك  مصايد  بقطاع  المعنية  الوسطى  أمريكا  منظمة  خالل  من  و2012(   2010 عامي  في  إقليمية  عمل  )حلقات 

من   )2013 عام  في  إقليمية  عمل  )ورشة  آسيا  شرق  جنوب  وفي  مشاركة(،  بلدان  )سبعة  المائية  األحياء  وتربية 

الصيد  مكافحة  يشمل  بما  آسيا  شرق  جنوب  في  الرشيد  الصيد  ممارسات  لتعزيز  اإلقليمية  العمل  خطة  خالل 

مع  التعاون  ترسيخ  تم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  مشاركا(.  بلدا   11( اإلقليم  في  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير 

المتوسط.  البحر  في  األسماك  لمصايد  العامة  الهيئة  خالل  من   )2013–2012( المتوسط  األبيض  البحر  منطقة 

تطوير  وتسهيل  إلعداد  واسع  نطاق  على  القدرات  تنمية  استخدام  جرى  التمويل،  محدودية  من  الرغم  وعلى 

تلك  مع  العالمي  السجل  مجال  في  القدرات  بتنمية  الخاصة  العمل  حلقات  ربط  ويعتبر  المبادرة.  وتعزيز  النظام 

التكلفة. حيث  من  وفعاال  معقوال  خيارا  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  تنفيذ  تتناول  التي 

التثبت  يتيح  بما  صفة،  لكل  وموثقة  فريدة  معلومات  سيوفر  أنه  هي  العالمي  للسجل  فريدة  ميزة  وثمة 

تقديم  األسماك  مصايد  للجنة  والثالثين  الحادية  الدورة  في  وسيجري  السفينة.  معلومات  من  والقاطع  السريع 

نسخة  مع  جنب  إلى  جنبا  العالمي  السجل  وتنفيذ  لتطوير  قدما  المضي  طريق  تحدد  استراتيجية  وثيقة 

ويهدف  ذلك(.  فوق  وما  طن  جيغا   100 حمولتها  تبلغ  التي  )السفن   1 المرحلة  على  تركز  للنظام  نموذجية 

لنظام  العاجل  اإلطالق  إلى  وسيؤدي  التكلفة،  حيث  من  وفعاال  وتكامليا  رسميا  يكون  أن  إلى  الجديد  النهج  هذا 

تنظيم. ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  ضرورية  كأداة  العالمي  السجل 

في  الصيد  سفن  عن  معلومات  تجمع  بيانات  قاعدة  بالفعل  المنظمة  وضعت  تكميلية،  مبادرة  وفي 

سجالت  من   200  000 من  أكثر  تضم  التي  األسماك،79  صيد  سفن  عن  البحث  كشاف  وبرمجيات  العام.  المجال 

حدة.  على  كل  الصيد  سفن  عن  معلومات  على  للعثور  االنترنت  على  أداة  هي  النسخ(،  ذلك  في  )بما  السفن 

سجالت  ذلك  في  بما  مصدراً،   13 من  حالياً  سجالت  األسماك  صيد  سفن  عن  البحث  كشاف  برمجيات  وتستمد 

األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  والمنظمات  األسماك  لمصايد  اإلقليمية  واألجهزة  التونة  منظمات  جميع 

بالضبط  نشرها  كما  األداة  هذه  عبر  المتاحة  المعلومات  جميع  عرض  ويتم  األخرى.  واإلقليمية  الوطنية 

البيانات  ولقاعدة  التفاصيل.  كل  استرجاع  وتاريخ  البيانات  ألصحاب  واضح  تحديد  مع  األصل،  في  مصدرها 

حد  أقصى  إلى  المتكررة  السجالت  عن  والكشف  البيانات  مصادر  عبر  المجاالت  لتوحيد  محددة  وظيفة 

وكذلك  الموانئ  وسلطات  األسماك  مصايد  اهتمام  األسماك  صيد  سفن  عن  البحث  برمجيات  واجتذبت  ممكن. 

والمستثمرين. التجاريين  المشغلين 
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التوقعات
واستقرار  زيادة  خالل  من  الغذائي  األمن  تحسين  يمكن  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  آفة  بدون 

الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  نفاذ  بدء  يكون  أن  وينبغي  المستدامة.  األسماك  مصايد  من  األسماك  مصايد  إنتاج 

تنظيم. ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  على  القضاء  نحو  هام  تقدم  بحدوث  بشيراً  العالمي  السجل  وتنفيذ 

واألجهزة  للدول  يمكن  أدنى  عالمي  كمعيار  واسع  نطاق  على  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  تبني  من  بد  وال 

إبالغ  دون  القانوني  غير  بالصيد  تقوم  التي  السفن  دخول   على  للقضاء  عليها  البناء  األسماك  لمصايد  اإلقليمية 

والمؤسسية  القانونية  األطر  تعزيز  ويجب  السمكية.  والمنتجات  األسماك  بتفريغ  وقيامها  الموانئ،  إلى  تنظيم  ودون 

دولة  تدابير  اتفاقية  ألحكام  الكامل  التنفيذ  أجل  من  والعالمية  واإلقليمية  الوطنية  المستويات  على  والتشغيلية 

من  والتعاون  قوية  سياسية  إرادة  خالل  من  األطر  هذه  دعم  يجب  ذلك،  إلى  وباإلضافة  فوائدها.  وتعظيم  الميناء 

ويجب  الميناء.  دولة  تدابير  التفاقية  والفعال  الكامل  بالتنفيذ  تلتزم  التي  العالم  أنحاء  جميع  في  الدول  جانب 

دولة  تدابير  تنفيذ  في  النامية  البلدان  احتياجات  األسماك  لمصايد  اإلقليمية  واألجهزة  الدول  تراعي  أن  أيضاً 

والمراقبة  الرصد  مجال  في  قدراتها  تعزيز  بهدف  والمالية  والتقنية  القانونية  المساعدة  تقديم  إلى  وتسعى  الميناء، 

العالم،  أنحاء  جميع  في  الميناء  دولة  تدابير  تنفيذ  أن  المعتقد  ومن  الصلة.  ذات  االمتثال  وأنشطة  واإلشراف 

أكثر  من  واحدة  الصناعية،  األقمار  ورصد  المصيد  توثيق  وخطط  العالمي،  السجل  مثل  أخرى  أدوات  مع  بالتزامن 

على  وعالوة  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  والفعالة  التكلفة،  حيث  من  فعالية  الوسائل 

مصايد  العلم  دولة  أداء  بشأن  مؤخرا  اعتمدت  التي  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تشجع  أن  المأمول  من  ذلك، 

تلعب  وأن  الوطنية،  والقدرات  األنظمة  تعزيز  يتم  بحيث  معا،  وثيق  بشكل  للعمل  البحرية  واإلدارات  األسماك 

العلم  دولة  أداء  لتعزيز  التوجيهية  الخطوط  تطبيق  في  مفيداً  دوراً  األسماك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  المنظمات 
تنظيم.80 ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  لمكافحة  المطاف  نهاية  وفي 

رصد  تحسين  المعلومات  هذه  شأن  ومن  تبادلها.  وتحسين  الصيد  عن سفن  المعلومات  تحسين  الضروري  ومن 

غير  أنشطة  في  يعملون  الذين  ألولئك  قويا  رادعا  ستكون  والتي  السمكية،  المنتجات  وتتبع  الصيد  أساطيل  أنشطة 

السمكية. الموارد  وصون  وإنتاجية  استدامة  أكثر  مصايد  أجل  من  األسماك  مصايد  إدارة  تحسين  وبالتالي  مشروعة، 

السمكية،  المصايد  منتجات  وكذلك  اإلمداد،  وسفن  المبردة  النقل  وسفن  الصيد  سفن  تتبع  تعزيز  وسيتم 

المنتجات  منشأ  حول  معلومات  وإدراج  الصيد  سفن  لهوية  موثوق  تحديد  خالل  من  المائدة"  إلى  الشبكة  "من 

المعلومات  تبادل  يمكن  أنه  البحار  أعالي  سفن  تراخيص  سجل  تنفيذ  وأثبت  الصلة.  ذات  الوثائق  في  السمكية 

أعالي  في  الصيد  سفن  امتثال  تعزيز  اتفاقية  في  األطراف  بين  فقط  يتم  ذلك  كان  وإن  الصيد،  سفن  بشأن 

اإلقليمية  المنظمات  بعض  وطبقت  االتفاقية.  في  المبين  النحو  على  الدولية  واإلدارة  الصون  لتدابير  البحار 

المصيد  بسجالت  االحتفاظ  تستلزم  التي  التجارة  شهادات  وإصدار  المصيد  توثيق  نظم  األسماك  مصايد  إلدارة 

وإقامة  العالمي  التوافق  لضمان  النظم  هذه  تطوير  مواصلة  ويتعين  والتسويق.  التجارة  خالل  والتفريغ  األصلية 

العالمي. والسجل  الميناء  دولة  تدابير  اتفاق  تنفيذ  مع  صالت 

والموارد  وااللتزام  الوقت  من  كبيراً  قدراً  تستلزم  رئيسية  العالم مهمة  أنحاء  العالمي في جميع  السجل  تنفيذ  ويعتبر 

تنظيم. إبالغ ودون  القانوني دون  غير  الصيد  مكافحة  فوائد جمة من حيث  تحقق  أن  يمكن  أنها  إال  لتحقيقها، 

المتوازن الحصاد 

القضية
عبر  منه(  يموت  )ما  الصيد  ضغط  توزيع  إلى  تهدف  لإلدارة  استراتيجية   إلى  المتوازن"  "الحصاد  مفهوم  يشير 

يمكن  ما  وغالباً  واألحجام.  األنواع  عبر  الغذائية  العالقات  على  الحفاظ  لضمان  الغذائية  المستويات  جميع 

المستويات  عبر  الحصاد  يتم  أن  ينبغي  كيف  وتوضيح  الغذائي  الهرم  باستخدام  المتوازن  للحصاد  عرض  تقديم 

لإلنتاجية. منها  كل  مستوى  مع  تتناسب  بطريقة  المختلفة  الغذائية 

أعلى  تنتج  التي  األحجام  و/أو  األنواع  استهداف  إلى  تميل  ألنها  انتقائية  األسماك  مصايد  تكون  ما  وعادة 

تعتمد،  أنها  من  الرغم  على  انتقائية،  هي  للصيد  معدات  أي  فإن   ، ذلك  على  وعالوة  االقتصادية.  العوائد 

خالل  مختلفة–  مستويات  على  االنتقائية  وتحدث  نشرها.  وكيفية  التقنية  الخصائص  على  مختلفة،  بطرق 

األنواع  تستهدف  التي  المحددة  المعدات  أنواع  استخدام  خالل  من  المثال  سبيل  على  الصيد،  عمليات 
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وقد  فيها.  تتواجد  واألنواع  األحجام  هذه  أن  المعروف  الصيد  مناطق  اختيار  طريق  عن  أو  المفضلة،  واألحجام 

أيضاً  ويمكن  اإليكولوجي.  النظام  أو  التجمعات  في  األنواع  تكوين  و/أو  حجم  تغيير  إلى  االنتقائي  الصيد  يؤدي 

وأسماك  القريدس،  )مثل  معين  غذائي  مستوى  إلى  تنتمي  التي  األنواع  تستهدف  التي  األسماك  مصايد  اعتبار 

لآلثار  مراعاة  بدون  اإليكولوجية  العناصر  أحد  بالتالي  يزيل  مما  الكبرى(،  المفترسات  أو  الصغيرة  السطح 

اإليكولوجية.  األنظمة  مستوى  على  االنتقائي  الصيد  أشكال  من  شكال  عليها،  تعتمد  التي  األنواع  على  المتتالية 

العكس،  وعلى  الغلة81،  زيادة  إلى  يؤدي  أكثر  وأحجام  مجموعات  بين  الصيد  انتشار  أن  إلى  الدالئل  وتشير 

على  األسماك  مصايد  أثرت  إذا  منه،  المستخرجة  الغلة  وُتفَقد  اإليكولوجي  النظام  بنية  تتغير  أن  الممكن  فمن 

متوازنة. غير  بطريقة  الغذائية  المستويات 

الحسبان  في  تأخذ  ال  التي  الحصاد  استراتيجيات  آثار  إزاء  القلق  بأوجه  الزمن  من  لعقود  اعتراف  وساد 

على  المحتملة  السلبية  آثارها  تؤكد  وفيرة  علمية  مؤلفات  وتوجد  معين،  بيئي  نظام  في  الغذائية  العالقات 
المائية.82 اإليكولوجية  النظم  وأداء  هيكل 

في  أنتاركتيكا  في  القريدس  بحصاد  المتزايد  االهتمام  أثار  الماضي،  القرن  سبعينيات  أوائل  ففي  وبالفعل، 

واآلثار  الجنوبي83  القطب  في  الغذائية  السلسلة  في  الرئيسي  دوره  بسبب  خطيرة  مخاوف  الجنوبي  المحيط 

مثل  منخفضة،  غذائية  مستويات  تحتل  التي  األنواع  صيد  وأثار  المفترسة.  األنواع  على  المحتملة  السلبية 

األنواع  هذه  على  المتزايد  الطلب  بسبب  األخيرة  اآلونة  في  مخاوف  والرنجة،  واألنشوجة  والسردين  القريدس 

)بما  للحيوانات  كعلف  والستخدامها  الغذائي  لألمن  فقط  مهمة  ليست  األنواع  وهذه  العالمية.  األسواق  في 

إلى  العوالق  من  اإلنتاج  تحويل  في  رئيسياً  إيكولوجياً  دوراً  أيضاً  تؤدي  ولكنها  المائية(،  األحياء  تربية  ذلك  في 

ومحافظة  مستدامة  حصاد  بمعدالت  وأوصي  البحرية.  والطيور  البحرية  والثدييات  الكبيرة  المفترسة  األسماك 
البحرية.84 للمفترسات  كافية  أعالف  ترك  أجل  من  القصوى،  المستدامة  الغلة  من  بكثير  أدنى  أكبر،  بقدر 

األربيان  أسماك  مصايد  هي  المتوازن  الحصاد  سياق  في  مخاوف  أثارت  التي  األسماك  لمصائد  آخر  مثال  وثمة 

الجر  ذلك  في  )بما  البحر  قاع  على  تجر  التي  الشباك  من  مختلفة  بأنواع  ذلك  يتم  ما  عادة  ألنه  ونظراً  المدارية. 

بسبب  ضارة  ُاعتبرت  فقد  منها،  السفلي  الجزء  في  جداً  الحجم  صغيرة  فتحات  ذات  بشبكات  المزودة  بالعرض( 

تكون  ما  عادة  التي  لألنواع  للغاية  المرتفع  العرضي  الصيد  إلى  األحيان  أغلب  في  يؤدى  مما  انتقائيتها،  تدني 

الغلة  مع  يتوافق  قد  الذي  الجهد  لمستوى  يكون  وقد  ذاتها.85  حد  في  األربيان  أرصدة  من  للخطر  عرضة  أكثر 

إنتاجية  أقل  تكون  ما  غالباً  ألنها  نظرا  المرافقة  األنواع  على  بكثير  أكبر  أثر  األربيان  ألرصدة  القصوى  المستدامة 

األربيان،  من  أبطأ(  استبدال  معدالت  )أي  أطول  حياة  بدورات  وتتميز  أبطأ(  نمو  معدالت  وذات  خصوبة  أقل  )أي 

آثار  وجود  إلى  باإلضافة  األسماك،86  تجمعات  بنية  تغير  إلى  يؤدي  قد  وهذا  للخطر.  عرضة  أكثر  تكون  وبالتالي 

األخرى. األسماك  مصايد  تستهدفها  التي  األربيان  غير  األخرى  األنواع  إنتاجية  على  سلبية 

)التي  األكبر  واألنواع  األحجام  على  الصيد  بآثار  يتعلق  فيما  مؤخرا  المتوازن"  "الحصاد  مفهوم  وُاستخدم 

إدارة  استراتيجيات  بأن  االعتراف  تم  كما  أعلى(.  اقتصادية  قيمة  وذات  الغذائي  الهرم  أعلى  في  عادة  تكون 

لفتحات  الدنيا  األحجام  تحديد  قبيل  من  االنتقائي  الصيد  ممارسات  إلى  استنادا  التقليدية،  األسماك  مصائد 

السلسلة  هيكل  تغيير  في  تسهم  قد  الجنسي(،  للنضج  مرحلة  أول  حتى  األسماك  لحماية  محاولة  )في  الشباك 

النمطية  التغيرات  عن  فضال  عموما،  المائية  اإليكولوجية  النظم  ومرونة  اإلنتاجية  لفقدان  نتيجة  الغذائية 

وباإلضافة  المبكر.86  نضجها  وإلى  للحجم،  أقل  أقصى  حد  إلى  األسماك  نمو  سرعة  إلى  تؤدي  التي  الظاهرية 

أمرا  تنفيذها  يجعل  مما  ومالية،  بشرية  موارد  تتطلب  صارمة  تنظيمية  قواعد  التدابير  هذه  تستلزم  ذلك،  إلى 

التكلفة  حيث  من  الفعالة  االستراتيجية  أن  قيل  فقد  ولذلك،   التكاليف.  من  مزيدا  ويستلزم  الغالب  في  صعبا 

اإلدارة  ممارسات  عن  التخلي  اقترح  فقد  وبالتالي،  أعاله.87  المذكورة  التنظيمية  القواعد  تخفيف  ستستهدف 

النظام  هيكل  على  يحافظ  توازنا  أكثر  حصاد  في  المتمثل  المزدوج  الهدف  لتحقيق  الحجم  انتقاء  على  القائمة 

إليه  وُنظر  النقاش  النهج  هذا  وأثار  األسماك.  مصايد  إدارة  معامالت  تكاليف  يخفض  بينما  وأدائه،  اإليكولوجي 

العالم. أنحاء  جميع  في  األسماك  مصايد  تشريعات  معظم  في  المكرسة  التنظيمية  القواعد  يقّوض  قد  أنه  على 

حصاد  استراتيجية  خالل  من  وجه  خير  على  وأدائه  اإليكولوجي  النظام  هيكل  صون  تحقيق  يمكن  إنه  وفكرة 

تجاوز  بضرورة  االعتراف  عام  بقبول  أيضاً  ويحظى  علمية.  أدلة  إلى  وترتكز  مفيدة  بديهيه  فكرة  هي  توازنا  أكثر 

واألمر  المائية.  اإليكولوجية  النظم  على  للصيد  الجانبية"  "األضرار  يتضمن  أشمل  منظور  إلى  واحد  نوع  إدارة 

األسماك  مصايد  إلدارة  وعملية  التكلفة  حيث  من  فعالة  استراتيجيات  تحديد  هو  الصدد  هذا  في  تعقيداً  األكثر 

أيضاً.  واالقتصادية  االجتماعية  والقيود  اآلثار  مراعاة  مع  المستصوب  الصيد  نمط  إلى  تؤدي  أن  شأنها  من  ـُهج  ون
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الحلول الممكنة
النهج  وكان  األنواع،  أرصدة  و/أو  إنتاجية  تحسين  على  رئيسي  بشكل  التقليدية  األسماك  مصايد  إدارة  ركزت 

لألسماك  المفرط  والصيد  النمو89  مرحلة  في  األسماك  الستنزاف  المفرط  الصيد  تجنب  هو  شيوعا  األكثر 

حجم  استخدام  في  النمو  مرحلة  في  لألسماك  المفرط  الصيد  تجنب  في  المعتادة  الطرق  وتمثلت  البالغة.90 

الصغيرة.  األسماك  على  اآلثار  تقلل  التي  االنتقائية  والمعدات  التدابير  من  ذلك  غير  أو  الشباك  فتحات 

المستوى  عند  البيض  لوضع  الحيوية  الكتلة  أرصدة  إبقاء  ُنفذ  البالغة،  لألسماك  المفرط  بالصيد  يتعلق  وفيما 

أخرى  تدابير  جانب  إلى  سبق  ما  وُنفذ  المصيد.  حصص  أو  اختياري  وقف  فرض  خالل  من  المستهدف 

في  ذلك  كل  جرى  لكن  الخ(،  اإلغالق،  ومناطق  وقت  وتحديد  والمخرجات،  بالمدخالت  الخاصة  )الضوابط 

وضع  إلى  االهتمام  من  مزيد  إيالء  تم  ذلك،  نحو  أو  الماضي  العقد  وفي  الواحد.  النوع  إدارة  نموذج  إطار 

األعم. اإليكولوجي  النظام  على  الصيد  آثار  تراعي  لإلدارة  جديدة  استراتيجيات 

األسماك  مصايد  إدارة  عند  القيام  ضرورة  صراحة  األسماك91  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  ويتناول 

التدابير  مجموعة  بأن  االعتراف  يعني  وهذا  المائية.  اإليكولوجية  النظم  وأداء  األنواع  بين  الترابط  بمراعاة 

على  بالحفاظ  أيضاً  ولكن  المستهدفة،  باألنواع  المتعلقة  الشواغل  لسلسلة  فقط  تتصدى  أال  ينبغي  المختارة 

وسالمته. اإليكولوجي  النظام  صحة 

الغذائية  العالقات  في  اإليكولوجية  النظم  على  الصيد  آثار  بإدارة  المتعلقة  المعرفية  القاعدة  على  الحصول  ويمكن 

أن  من  الرغم  وعلى  الجهد.92  هذا  في  للمساعدة  األدوات  من  العديد  وتوجد  اإليكولوجية،  النظم  نماذج  من خالل 

لإلدارة  خاصة  استخدامها  عند  الحرص  ينبغي  )وبالتالي  التيقن  عدم  من  عال  بمستوى  تتميز  ما  غالباً  النماذج  هذه 

أما  الرئيسية.  الغذائية  الروابط  فهم  على  المساعدة  في  جداً  مفيدة  تكون  أن  يمكن  فإنها  األسماك(،  لمصائد  التكتيكة 

أن  ويمكن  الحاالت،  من  كثير  في  تلبيتها  يصعب  بالبيانات،  يتعلق  فيما  أكبر  متطلبات  فلها  تعقيدا  األكثر  النماذج 

أكبر93. بقدر  عمليا  التعقيد  من  المتوسط  المستوى  عند  النماذج  من  مزيج  استخدام  يكون 

ولكنها  جديدة  ليست  األسماك  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  إطار  في  اقتراحها  تم  التي  اإلدارة  وُنُهج 

نفوق  لتنظيم  أعاله  الموضح  النحو  على  األسماك  لمصائد  التقليدية  اإلدارة  إطار  في  المستخدمة  تلك  إلى  تستند 

إلى  ُينظر  األسماك،  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  إطار  وفي  المستهدفة.  وغير  المستهدفة  األنواع  من  األسماك 

شبكات  على  الحفاظ  )مثل  اإليكولوجي  بالنظام  المتصلة  األهداف  لمعالجة  األوسع  السياق  في  الضوابط  هذه 

تعتبر  تزال  ال  المستهدفة  األنواع  من  األسماك  نفوق  من  الحد  إلى  مباشرة  تهدف  التي  المصيد  وضوابط  األغذية(. 

األنواع،  المختلطة  المصايد  في  األسماك،  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  التباع  فبالنسبة  ذلك،  ومع  هامة. 

تطبيق  ضرورة  من  ذلك  عليه  ينطوي  ما  مع  وإنتاجيتها،  األنواع  مختلف  ضعف  نقاط  لمختلف  اعتبار  إيالء  يلزم 

الفروق.  هذه  لتعكس  العرضي  والمصيد  المستهدفة  األنواع  مجموعة  عبر  للمصيد  المتسقة  الحدود  من  مجموعة 

المستويات  عبر  لألنواع  العرضي(  الصيد  من  ذلك  في  )بما  الحصص  تحديد  يراعي  أن  ينبغي  ذلك،  على  وعالوة 

أكثر  تحديد  إلى  يؤدي  أن  الحاالت  معظم  في  شأنه،  من  وهذا  األغذية.  شبكة  في  دورها  المختلفة  الغذائية 

حده. على  األسماك  من  نوع  كل  إدارة  بنهج  مقارنة  للمخصصات  تحفظا 

وقائم  أكبر،  بقدر  "عملي"  أحدهما  للصيد.  اإليكولوجي  النظام  آثار  مع  للتعامل  رئيسيان  نهجان  وهناك 

العلف  ألنواع  المفترسة  األنواع  احتياجات  المثال،  سبيل  على  بإضافة،  حده  على  نوع  لكل  الحالية  اإلدارة  على 

العالقات  في  المتمثل  عام  بشكل  اإليكولوجي  النظام  هيكل  على  فيركز  اآلخر  النهج  أما  مجزأة.  بطريقة 
اإليكولوجي.94 النظام  ونماذج  الغذائية 

للحصاد.  توازنا  أكثر  استراتيجية   نحو  قدما  المضي  في  مفيدا  يكون  أن  يمكن  منهما،  مزيج  أو  النهجين،  كال  واتباع 

بالفعل  تؤدي  التي  األنظمة  و/أو مجموعة من  األنسب  اإلدارة  استراتيجية  اختيار  أصعب هو  ما هو  أن  فيبدو  ذلك،  ومع 

العاملة  األسماك  لمصايد  الكاملة  المجموعة  مراعاة  األغذية، مع  عبر شبكة  لألسماك  المستصوب  النفوق  توجيه  إلى 

ويقــدم  اإليكولوجية(.  النظم  مع  الصالت  إلى  النظر  أسطول دون  النقيض من كل  )على  إيكولوجي معين  نظام  في 

المتوازن. الحصاد  للتصدي ألهداف  اتخاذها  يمكن  التي  األولية  للخطوات  مبسطاً  الشكل 41 عرضاً 

لإلدارة  مالئمة  تدابير  تحديد  طريق  عن  المتوازن  للحصاد  تنفيذية  تفسيرات  وضع  يشّكل  أن  ويمكن 

األنواع  بها  تتفاعل  التي  والطريقة  البحرية،  اإليكولوجية  فالنظم  كبيراً.  تحدياً   )41 الشكل  من   3 )الخطوة 

تحتل  ما  غالباً  بينما  حياتها،  دورة  طوال  مختلفة  غذائية  مستويات  األنواع  من  كثير  وتحتل  معقدة.  داخلها، 

تتواجد  ال  وبالتالي،  مختلفة،  ايكولوجية  ونظما  موائل  الغذائي  المستوى  نفس  في  األحجام  و/أو  األنواع 

في  تعتبر،  طبيعية  بيئية  تغيرات  وجود  نتيجة  الصيد  آثار  وتتفاقم  الزمان.  في  و/أو  المكان  في  بالضرورة 
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للنظم  الجغرافية  الحدود  تحديد  ويصعب  الطبيعية.  النظم  في  للتغيير  الرئيسية  العوامل  الحاالت،  بعض 

وال  كبيرا،  تباينا  الحدود  هذه  تتباين  فقد  مكاني،  هيكل  وجود  ورغم  صارم،  بشكل  البحرية  اإليكولوجية 

الصيد  فكرة  أن  فكون  الحالة،  هذه  وفي  األسماك.  مصايد  إدارة  جهاز  اهتمام  مجاالت  مع  بالضرورة  تتوافق 

ألن  ونظراً  ذلك،  على  وعالوة  تبسيطية.  فكرة  تبدو  توازنا  أكثر  حصاد  تحقيق  في  ستساعد  االنتقائي  غير 

بالصيد  المتعلقة  التنظيمية  القواعد  تخفيف  يسهم  فلن  انتقائية،  المعدات  وأنواع  الصيد  أنشطة  معظم 

فعادة  ذلك،  ومع  اإليكولوجية.  األنظمة  مستوى  على  عام  بشكل  متوازن  حصاد  تحقيق  في  بالضرورة  العرضي 

عناصر  مختلف  على  تعمل  التي  المعدات  أنواع  من  واسعة  مجموعة  باستخدام  اإليكولوجية  النظم  تستغل  ما 

 .)42 )الشكل  واألنواع  باألحجام  يتعلق  فيما  االنتقائية  الخصائص  من  واسعة  مجموعة  وتعرض  البيئي  النظام 

اإليكولوجية  بالنظم  جيدة  معرفة  إلى  يستند  أن  يتعين  ربما  المتوازن  الحصاد  فإن  تقدم،  ما  ضوء  وعلى 

إلى  ستؤدي  التي   التدابير  مزيج  تحديد  األسماك  مصايد  إدارة  على  وسيتعين  والزمانية،  المكانية  ودينامياتها 

اإليكولوجية. األنظمة  مستوى  على  عموما  المستصوب  الصيد  نمط 

المحددة.  قضاياها  لها  المختلفة  اإليكولوجية  والنظم  األسماك  مصايد  أن  مراعاة  سبل  هو  آخر  جانب  وثمة 

فعالية  أكثر  سيكون  الذي  الحل  أيضاً  الحسبان  في  يؤخذ  أن  على  بعينها،  حالة  في  حلول  على  العثور  ويحتمل 

المتصاعدة  التيارات  ذات  اإليكولوجية  النظم  تتميز  المثال،  سبيل  فعلى  اجتماعيا.  ومقبوال  التكلفة  حيث  من 

أرصدة  من  كال  الرئيسية  األسماك  مصايد  وتستهدف  األنواع.  تنوع  في  نسبي  بانخفاض  ولكن  اإلنتاجية  بارتفاع 

المتوازن  الحصاد  أولوية  تكمن  الحالة،  هذه  وفي  منفصل.  بشكل  الكبيرة  والقاعية  الصغيرة  السطحية  األنواع 

يستهدف  الذي  الصيد  طريق  عن  الغذائية  المستويات  مختلف  في  إزالتها  تتم  التي  األسماك  كمية  مراعاة  في 

وفي  المتداخلة.  األنواع  احتياجات  الحسبان  في  العلف  ألنواع  المرجعية  النقاط  تأخذ  أن  ويتعين  معينة.  أنواعاً 

متنوعة،  ومعدات  متعددة  أنواعاً  األسماك  مصايد  تضم  حيث  التنوع،  والشديدة  المدارية  اإليكولوجية  النظم 

ألنواع  بالنسبة  المختلفة  األنواع  ضعف  نقاط  الحسبان  في  تأخذ  استراتيجية  اتباع  أكبر  بقدر  العملي  فمن 

النظر  خالل  ومن  االعتبار.  في  ذلك  تأخذ  استراتيجيات  ووضع  األسماك،  تجمعات  ضمن  المستخدمة  المعدات 

إلى  قدماً  للمضي  الممكنة  والطرق  المتوازن،  بالحصاد  المتصلة  القضايا  وأنواع  المختلفة،  األسماك  لمصايد 

دون  أي  عملية،  بطريقة  تنفذ  أن  يمكن  المتوازن  الحصاد  نحو  األولية  الخطوات  أن  في  الفكرة  تتمثل  األمام، 

المائية. األحياء  أغذية  لشبكات  الكاملة  التعقيدات  في  بالضرورة  الدخول 

هذا  يقترن  أن  فينبغي  تنوعا،  أكثر  مصيد  اصطياد  االختيار  عليها  وقع  التي  االستراتيجية  تتيح  وحيثما 

في  منها  التخلص  يتم  التي  األسماك  تجهيز  خالل  من  المثال،  سبيل  على  كله،  المصيد  من  لالستفادة  بجهود 

البر. إلى  إنزالها  يجري  التي  األسماك  قيمة  زيادة  وبالتالي  الراهن،  الوقت 

اإلجراءات المتخذة مؤخرا
تطوير  في  "متوازنة"  بطريقة  البحرية  اإليكولوجية  النظم  في  الحصاد  يتم  ألن  األساسية  باألهمية  اعتراف  ساد 

األسماك.96  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  واتباع  اإليكولوجي95  النظام  على  القائمة  األسماك  مصايد  إدارة 

على  المحافظة  أو  الغذائية  المستويات  مختلف  في  لألنواع  الحيوية  الكتلة  على  الحفاظ  بضرورة  االعتراف  وتم 

ترجمة  في  الرئيسي  التحدي  وتمثل  ومناقشتها.97  المختلفة،  الغذائية  المستويات  في  األحجام  مختلف  وفرة 

مصايد  إلدارة  األمثلة  بعض  توجد  ذلك،  من  الرغم  وعلى  األسماك.  لمصايد  عملية  إدارة  إلى  المفاهيم  هذه 

الغذائية. العالقات  في  المستهدفة  األسماك  مصايد  آثار  الحسبان  في  تأخذ  التي  األسماك 

إلى  االحتياج  تراعي  عقدين،  من  ألكثر  الجنوبي،  القطب  في  الحية  البحرية  الموارد  صون  هيئة  وظلت 
القريدس.98 مثل  العلف  ألنواع  مرجعية  نقاط  وضع  عند  الحسبان  في  هذا  أخذ  طريق  عن  الفرائس 

إدارة  أقاليم  تضع  بأن  الماضي  القرن  تسعينيات  في  بالفعل  أوصي  األمريكية،  المتحدة  الواليات  وفي 

وهيكل  األسماك  مصايد  حول  تفصيلية  معلومات  تضم  األسماك،  لمصايد  اإليكولوجي  للنظام  خططا  األسماك  مصايد 

في  اإلدارية  التدابير  من  سلسلة  تدريجيا  ُنفذت  لذلك،  ونتيجة  فيها.99  توجد  التي  اإليكولوجية  النظم  ووظائف 

حد  وضع  هذه:  وشملت  اإليكولوجية.  النظم  اعتبارات  وإدماج  األسماك  مصايد  إدارة  أهداف  توسيع  بغرض  أالسكا 

معدالت  وتحديد  السمكي،  العلف  محاصيل  على  حظر  وفرض  البيئي،  النظام  من  اإلزالة  عمليات  لمجموع  أقصى 

المصيد  مجموع  تحديد  عند  اإليكولوجي  النظام  اعتبارات  وتقييم  به،  المسموح  المصيد  لمجموع  محافظة 

ُتغلق  التي  المناطق  وتعيين  به،  المسموح  المصيد  مجموع  مقابل  في  العرضي  المصيد  مراعاة  مع  به،  المسموح 

المسموح  المصيد  مجموع  من  كبيرة  كميات  على  الصناعة  من  الممولة  الرقابة  تغطية  ونطاق  الجر،  شباك  أمام 
اإليكولوجي.100 النظام  وديناميات  حدود  لمراعاة  التدابير  لهذه  التراكمي  األثر  تقييم  أيضاً  ويتعين  به. 
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وتؤخذ  بارنتس،  بحر  في  الكابلين  أسماك  مصايد  إدارة  المشتركة  الروسية  النرويجية  األسماك  مصايد  هيئة  وتتولى 

لألنواع  الهامة  األعالف  أنواع  من  والكابلين  الحصص.  تحديد  عند  االعتبار  في  المتعددة صراحة  األنواع  بين  التفاعالت 

منذ  هذا  تنفيذ  وتم  االعتبار.  بعين  المفترسة  األنواع  احتياجات  األرصدة  إدارة  وتأخذ  القد،  مثل سمك  المفترسة 

العوالق  مثل  الرئيسية  وفرائسها  الفرائس  من  الصيادة  الفقمة  احتياجات  المستجدة  التطورات  وستراعي  عام 1991، 

البالغة  الكابلين  أسماك  بين  العالقة  وهو  له،  نموذج  وضع  الالزم  من  يزال  ما  مهم  آخر  جانب  وثمة  الحيوانية. 
الكابلين.101 ليرقات  المفترسة  األنواع  أكبر  من  وهي  الربيع،  في  المتوالدة  النرويجية  الرنجة  ألسماك  الشابة  والمراحل 

الشكل ٤١

عرض عام للخطوات األولية لعملية اإلدارة ملعالجة الحصاد املتوازن

1 ٣

٢

تداب� اإلدارةتقييم األرصدة١

وضع �اذج

 للنظم اإليكولوجية

تقييم إنتاجية األرصدة الرئيسية  •
وتحديد مستويات كافية

لنفوق املصيد

يستن� بالخطوة ٢ في� يتعلق  •
برضورة اتباع نهج أك� تحفظا
إزاء تخصيص حصص الصيد 

لدمج االعتبارات  ب¥ املفرتسات
والفرائس

تقييم روابط السلسلة الغذائية  •
الرئيسية ب¥ األنواع املستهدفة

يف مصايد األس�ك واألنواع
املعتمدة عليها

تقييم آثار الصيد عىل العالقات  •
الغذائية (مع مراعاة جميع
مصايد األس�ك التي تؤثر 

عىل نظام إيكولوجي مع¥)

مزيج من التداب� (التقنية  •
واملكانية، الخ) لض�ن أن تؤدي

عمليات اإلزالة إىل التوزيع 
املستصوب لنفوق املصيد عرب 

املستويات الغذائية

الشكل ٤٢

حجم ونطاق تنوع املصيد من األنواع املختلفة ملعدات الصيد

صيد
ي للم

التنوع البيولوج

نطاق  الحجم

صيد األربيان بشباك الجر

الجر بالعرض
شباك الجر القاعية

الجرافات

الصيد بالجر السطحي

الشباك الجرافة

األوا�

الحراب

الشباك املرشّكة

الشباك الخيشومية

الخطوط الطويلة

Adapted from N. Graham. 2011. Figure 8. Age spectrum and biodiversity of the catch of various fishing gears.  :املصدر
In S.M. Garcia, ed. 2011. Selective fishing and balanced harvest in relation to fisheries and ecosystem sustainability. Report 

of a scientific workshop organized by the IUCN-CEM Fisheries Expert Group (FEG) and the European Bureau for 
Conservation and Development (EBCD) in Nagoya (Japan), 14–16 October 2010, p. 14. Gland, Switzerland, and Brussels, 

Belgium, IUCN and EBCD. 33 pp. 



147 المائية األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  في  منتقاة  قضايا 

رغم  أنه  تبين،  ولكنها  األخرى،  األسماك  مصايد  تشمل  لكي  نطاقها  وتوسيع  السابقة  األمثلة  تعزيز  ويتعين 

المتوازن. الحصاد  اتجاه  في  األولية  الخطوات  بعض  اتخاذ  يمكن  فإنه  عليها،  تنطوي  التي  التعقيدات 

التوقعات
المستهدفة،  األنواع  استدامة  على  التركيز  كافيا  يعد  لم  بأنه  العالمي  الصعيد  على  اآلراء  في  توافق  يسود 

بعض  في  خطوات  واتخذت  كذلك.  الحسبان  في  األوسع  اإليكولوجي  النظام  في  الصيد  آثار  أخذ  يتعين  وإنه 

ومع  األنواع.  بين  التفاعالت  عملية،  بطريقة  االعتبار،  في  تأخذ  التي  اإلدارة  ـُهج  ن على  أمثلة  وتوجد  األقاليم، 

السمكية  التجمعات  مستوى  من  أكبر  بقدر  منهجية  بصورة  االنتقال  يزال  وما  قليلة،  تزال  ما  األمثلة  فإن  ذلك، 

الرتفاع  ونظراً  سواء.  حد  على  واإلدارة  العلوم  على  كبيرة  تحديات  يفرض  اإليكولوجي  النظام  مستوى  إلى 

تكون  أن  يتعين  المختلفة،  اإلدارة  الستراتيجيات  اإليكولوجي  النظام  باستجابات  التنبؤ  في  التيقن  عدم  مستوى 

التكلفة  حيث  من  وفعالة  كافية  مؤشرات  يشمل  للرصد،  جيد  بنظام  ومدعومة  التكيف،  على  قادرة  اإلدارة  ُنهج 

خلفية  على  ذلك  وسيتم  اإليكولوجي.  النظام  أهداف  بوضوح  يحدد  لإلدارة  إطار  ضمن  اإليكولوجي،  للنظام 

على  النظم  هذه  قدرة  لتعزيز  لإلدارة  تحفظا  أكثر  نهج  اتباع  بدوره  سيستلزم  والذي  وتغيره،  المناخ  تقلب  من 

المتغيرة. البيئة  مع  التكيف 

الصيد؛  ألساطيل  المفرطة  الطاقة  تشمل:  وهي  جيدا.  معروفة  المستدام  غير  للصيد  المحركة  والعوامل 

األسماك؛  مصايد  من  العديد  إلى  المفتوح  الوصول  وطابع  تنظيم؛  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  والصيد 

وبين  وبينه  القطاع  داخل  والنزاعات  أخير؛  كمالذ  والصيد  النامية  للبلدان  الساحلية  المجتمعات  في  والفقر 

قائمة  المحركة  العوامل  وهذه  اإلدارية.  الهياكل  كفاية  وعدم  والموارد؛  الموائل  تدهور  مع  األخرى  القطاعات 

من  الطلب  وتصاعد  السكان  من  متزايدة  أعداد  جانب  من  األسماك  على  الطلب  في  تزايدا  تشهد  حالة  في 

والدولية. المحلية  األسواق 

بدورها  تقوم  أن  األثر،  أكبر  لها  التي  القطاعات  من  واحدة  باعتبارها  الطبيعية،  األسماك  لمصايد  ويمكن 

الطرق  أكثر  من  واحدا  هذا  يكون  وربما  الصيد.  ألساطيل  المفرطة  والقدرة  الجائر  للصيد  حد  وضع  خالل  من 

تواجه  التي  المشاكل  معظم  مع  أيضاً  ولكن  المستهدفة،  لألنواع  الجائر  الصيد  مع  فقط  ليس  للتعامل  فعالية 

لالستفادة  أساسي  شرط  أيضاً  هو  الجائر  الصيد  على  والقضاء  اإليكولوجي.  النظام  سياق  في  األسماك  مصايد 

ال  التي  اإلدارة  أدوات  باستخدام  المتوازن  الحصاد  معالجة  ذلك  بعد  ويمكن  المتوازن.  الحصاد  نهج   من 

األوسع  السياق  في  تطبق  أن  على  ولكن  التقليدية،  األسماك  مصايد  إدارة  تتبعها  التي  تلك  عن  تختلف 

على  لالستدامة  األوسع  السياق  ضمن  ولكن  المستهدفة،  باألنواع  يتعلق  فيما  فقط  ليس  فائدة،  أقصى  لتحقيق 
اإليكولوجية.102 األنظمة  مستوى 
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نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

طبقاً  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم  في  األسماك   استهالك 

له األسرية  االستقصاءات  لقياس 

آسيا  إقليم  أنحاء  جميع  في  الغذائية  الوجبات  في  مهماً  دوراً  األخرى  المائية  والحيوانات  األسماك  تلعب 

مهمة  يمثل  اإلقليم  هذا  في  األسماك  الستهالك  دقيقة  صورة  على  الحصول  فإن  ذلك،  ومع  الهادئ.  والمحيط 

الذي  والمصيد  الداخلية  المياه  من  المصيد  من  كبير  مقدار  يمر  خاصة،  بصفة  النامية  البلدان  ففي  عسيرة. 

استهالك  ويتم  تسجيل.  بدون  النطاق  صغيري  البحريين  المحترفين  الصيادين  بواسطة  البر  على  إنزاله  يتم 

أو  إنزاالت  أنه  على  تسجيله  يتم  وال  الكفاف(  أسماك  مصايد  من  )مثاًل  محلياً  المصيد  هذا  من  كبير  جانب 

ألن  نظراً  بالناقص  تقديرهم  يمكن  الصيادين  أعداد  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  للبيع.  كعمليات  أو  عمليات 

تسجيلهم  يتم  ال  الكثيرين  فإن  وهكذا  منتظم،  غير  أساس  على  أو  جزئي  بدوام  الصيد  يمارس  منهم  الكثير 

الكلي. المصيد  تقديرات  من  أخرى  مرة  يقلل  األمر  وهذا  التعدادات.  في  أسماك  كصيادي 

عن  معلومات  وتصنيف  جمع  تم  الهادئ1  والمحيط  آسيا  مصايد  لهيئة  ُأعدت  دراسة  من  وكجزء 

وكانت  بحثها.  تم  حيث  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم  داخل  وإقليماً  بلداً   30 من  ومنتجاتها  األسماك  استهالك 

قامت  األسرى  لالستهالك  وطنية  استقصاءات  هيئة  على  واألقاليم،  البلدان  هذه  من   28 لـ  بالنسبة  المعلومات، 

ُأجريت  فقد  ليشتى(،  وتيمور  كمبوديا  )وهما  المتبقيين  للبلدين  بالنسبة  أما  الحكومية.  اإلحصاء  إدارات  بها 

تواريخ  وتباينت  المانحة.  الجهات  من  بدعم  الحكومية  األسماك  مصايد  وكاالت  بواسطة  بشأنهما  االستقصاءات 

البيانات.  توافر  لمدى  تبعاً  أقواس(  بين  ترد  )التي  االستقصاءات  هذه 

مختلف  لدى  االستهالك  لمستويات  مقارنة  إجراء  أو  صارم  إحصائي  تحليل  إجراء  العملية  هذه  تحاول  وال 

في  األسماك  أهمية  وتبرز  األُسرية،  االستقصاءات  معلومات  قيمة  إلى  االنتباه  لفت  إلى  ترمي  وإنما  البلدان. 

الهادئ.  والمحيط  آسيا  إقليم  عبر  الغذائية  الوجبات 

فهم استهالك األسماك من خالل االستقصاءات اأُلسرية
ثروة  توفر  وهي  الهادئ.  والمحيط  آسيا  منطقة  في  البلدان  من  كثير  في  منتظمة  بصورة  األسرية  االستقصاءات  ُتجرى 

واالتجاهات  المسَتْهلَكة،  األسماك  وأنواع  التغذوية،  واإلمدادات  األسماك،  باستهالك  المتعلقة  المفيدة  البيانات  من 

المفضلة. واألنواع  األخرى  الجغرافية  االتجاهات  أو  والريفية،  الحضرية 

المنهجيات  أن  حيث  ومشاكل،  صعوبات  على  ينطوي  أن  يمكن  البلدان  عبر  للنتائج  مقارنة  إجراء  إن 

المصروفات  فقط  تغطى  االستقصاءات  فبعض  كبيراً.  تبايناً  تتباين  قد  االستقصاءات  من  العديد  في  المستخدمة 

بشأن  التفاصيل  ذكر  درجة  فإن  االستهالك،  تسجيل  تم  لو  وحتى  االستهالك.  تسجل  وال  األغذية،  بنود  على 

إذا  ما  بشأن  البيانات  جمع  بمجرد  معينة  استقصاءات  تقوم  فمثاًل،  تتباين.  قد  حدة  على  كل  الغذائية  البنود 

وعن  اإلفرادية  األنواع  عن  معلومات  أخرى  استقصاءات  تقدم  بينما  الطعام،  في  اسُتهلكت  قد  "األسماك"  كانت 

ُتتبع  االستهالك،  بشأن  المفصلة  االستقصاءات  وفي  المستهلكة.  المصنعة  أو  المحفوظة  المتنوعة  المنتجات 

تتعامل  ولكى  االستقصاء،  في  المشاركون  بها  يقوم  التي  التذكر  محاولة  مع  تتواءم  لكى  مختلفة  حسابية  طرق 

تتم  التي  االستقصاءات  أما  الحي.  بالوزن  المستهلكة  السمكية  للمنتجات  وُمعاِدالت  البروتين  تحويل  عوامل  مع 

غالباً  تعكس  االختالف،  شديدة  نتائج  ُتصْدر  فقد  محددة،  محلية  مجتمعات  داخل  أو  حجماً  أصغر  أماكن  في 

المحلية. األكل  وعادات  األسماك  توافر  مدى 

بوسعها  فإن  المختلفة،  والمنهجيات  لالفتراضات  نتيجة  األسرية  االستقصاءات  قصور  من  الرغم  وعلى 

يتعلق  فيما  وبخاصة  الغّلة،  بشأن  إضافية  ومعلومات  الفحص،  ألغراض  للغاية  مفيدة  مقارنات  تقدم  أن 

على  عادة  تجرى  الوطنية  األسرية  االستقصاءات  أن  حقيقة  إن  الغذائية.  الوجبات  في  الوطنية  دون  باالختالفات 
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تساعد  العينات  ألخذ  الصرامة  شديد  إطار  وداخل  الواحد  البلد  داخل  المناطق  جميع  في  متخصصة  وكاالت  يد 

في  رئيسياً  دوراً  تلعب  أن  من  يمكنها  الذي  األمر  وهو  النطاق،  واسعة  إحصائياً  صحيحة  بيانات  تقديم  في 

الهادئ. والمحيط  آسيا  إقليم  أنحاء  جميع  في  األسماك  الستهالك  أفضل  فهم  على  الحصول 

المقارنة باستعمال أرقام االستهالك الظاهري الخاصة بمنظمة األغذية والزارعة
موازين  في  الواردة  الظاهري  االستهالك  تقديرات  من  األسري  باالستهالك  الخاصة  االستقصاءات  نتائج  تتفاوت  قد 

االستقصاءات  من  مأخوذة  شاملة  دولية  بيانات  مجموعة  غياب  ففي  والزراعة.  األغذية  لمنظمة  التابعة  األغذية 

الوحيد  العالمي  المصدر  تمثل  ألنها  أهمية  ذات  والزراعة  األغذية  منظمة  لدى  األغذية  موازين  تعتبر  األسرية، 

الزمنية. السالسل  مقارنات  بإجراء  تسمح  والتي  معيارياً  الموحدة  للبيانات 

المتوافرة  لألسماك  الحي  بالوزن  المعاِدالت  إلى  والزراعة  األغذية  لمنظمة  األغذية  موازين  بيانات  وتستند 

المستهلكة  الكميات  بشأن  الذاكرة  إعمال  على  تقوم  األسرية  االستقصاءات  بيانات  بينما  البشري،  لالستهالك 

االستقصاءات  بيانات  من  المأخوذة  األسري  االستهالك  قيم  أن  ذلك،  ومعنى  الُمنَتْج(.  وزن  )أي  لألكل  الصالحة 

بعض  ففي  ذلك،  ومع  لألغذية.  موازين  من  المأخوذة  التقديرات  من  أقل  تكون  أن  نموذجياً،  لها،  ينبغي 

ليشتى،  وتيمور  وتايلند،  والفلبين،  الشعبية،  الديمقراطية  الو  وجمهورية  وكمبوديا،  بوتان،  في  )مثال  الحاالت 

رقم  من  أعلى  بأنه  األسرية  االستقصاءات  في  االستهالك  رقم  يتسم  الهادئ(،  بالمحيط  جزر  ست  وكذلك 

والزراعة. األغذية  منظمة  لدى  الظاهري  االستهالك 

االختالفات  هذه  مثل  فإن  ذلك،  ومع  االختالفات.  هذه  نشوء  أسباب  استكشاف  اآلن  حتى  يتم  ولم 

لألسماك.  الوطني  لإلنتاج  بالناقص  التقديرات  إلى  األقل،  على  واألقاليم  البلدان  هذه  بعض  حالة  في  تشير، 

عوامل  إلى  أو  المقارنة،  الدراسة  وشمول  تصميم  جوانب  إلى  االختالفات  هذه  تستند  قد  أخرى،  حاالت  وفي 

البروتين(.  ومساهمة  الحي  بالوزن  بالُمعاِدالت  يتعلق  فيما  )وبخاصة  المستخدمة  التحويل 

لإلنتاج/المصيد  دقيق  تقييم  إجراء  من  تتمكن  ال  قد  البلدان  بعض  فإن  األغذية،  موازين  لبيانات  وبالنسبة 

أن  لها  المحتمل  من  يكون  ال  ثم  ومن  محلياً،  ُتستهلك  التي  السمكية  والمنتجات  األسماك  من  النطاق  الصغير 

واالستهالك  الكفاف(  )صيد  الذاتي  اإلنتاج  من  النوع  هذا  إن  األسماك.  إلنتاج  الرسمية  اإلحصاءات  في  تظهر 

أعلى.  استهالك  تقديرات  ُتعطى  ثم  ومن  األسرية،  االستقصاءات  عادة  ُتظهره  الذي  هو  األسري  المستوى  على 

استهالك األسماك والمنتجات السمكية
التي  الجبلية  المناطق  تشمل  التي  البيئات  من  متنوعة  طائفة  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم  بلدان  تحتل 

في  المدارية  والجزر  القاحلة،  العشبية  واألراضي  الكبيرة،  المدارية  الفيضية  والسهول  البحار،  على  تطل  ال 

السنوية  األرقام  تتفاوت  ثم،  ومن  المختلفة،  بأشكالها  األسماك  على  الحصول  سهولة  من  يقلل  وهذا  المحيط. 

الهادئ،  بالمحيط  توفالو  جزيرة  في  للفرد  كغ   110.7 بين  ما  يتراوح  كبيراً،  تفاوتاً  األسماك  باستهالك  المتعلقة 

منغوليا. في  للفرد  كغ   0.18 وبين 

الجغرافية: المناطق  عبر  األسماك  من  السنوي  االستهالك  بأرقام  بيان  يلي  وفيما 

المحيط الهادئ: من بين الدول الـ 16 المشمولة بالدراسة، كان استهالك توفالو السنوي من األسماك هو األكثر  •

ارتفاعا، إْذ حقق 110.7 كغ للفرد بينما سجل في بابوا غينيا الجديدة أدنى مستوى له عند 13 كغ للفرد.

جنوب شرق آسيا: ُجمعت البيانات بشأن ثماني دول في جنوب شرق آسيا. وكان االستهالك في كمبوديا من  •

بين هذه الدول هو األكثر ارتفاعا، إْذ وصل إلى 63.5 كغ للفرد، بينما بلغ أدنى مستواه في تيمور ليشتى 

عند 6.1 كغ للفرد.

جنوب آسيا: ُجمعت البيانات بشأن أربع دول في جنوب آسيا. فسجلت سري النكا أعلى استهالك، إْذ وصل  •

إلى 15.3 كغ للفرد بينما سجلت باكستان أدنى مستوى لالستهالك، إْذ بلغ 0.6 كغ للفرد.

شمال آسيا: ُجمعت البيانات بشأن بلدين في شمال آسيا. وحقق االستهالك أقصى ارتفاعه في بوتان  •

بـمقدار 5.6 كغ للفرد وأدنى مستواه في منغوليا بـ 0.2 كغ للفرد.

هيئة  على  وذلك  تحويلها،  يتم  التي  الُمستهلكة  األسماك   – جميعها  وليس   – االستقصاءات  بعض  بحثت 

مستويات  أعلى  األسماك  وفرت  أجريت،  التي  العشرة  االستقصاءات  بين  ومن  البروتين.  استهالك  مستويات 

تلتها  الُمستهلك،  البروتين  إجمالي  من  بالمائة   37 بـ  استأثرت  حيث  كمبوديا،  في  الطعام  وجبات  في  البروتين 

السمك  يتجاوز  لم  حيث  المجال،  هذا  في  المستويات  أدنى  الهند  سجلت  بينما  بالمائة.   22 بنسبة  ميانمار 
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المستويات  بالمائة   0.1 رقم  يعكس  حيث  منغوليا،  وكذلك  البروتينات،  من  المتحصل  من  بالمائة   2 من  أكثر 

الُمستهلكة.  األسماك  من  ُتذكر  ال  تكاد  التي 

وميانمار،  وكمبوديا  بنغالديش،  ففي  ومنشأها.  الُمستهلكة  األسماك  نوع  نمط  فقط  استقصاءات  ستة  وحددت 

البحرية.  والحيوانات  األسماك  من  نظيراتها  تفوق  كميات  المائية  والحيوانات  الداخلية  المياه  أسماك  من  اسُتهلكت 

لألسماك  بالمائة   27 و  الداخلية  المياه  ألسماك  بالمائة   71 الوزن  بحسب  التقسيم  أظهر  مثاًل  كمبوديا  ففي 

عن  زاد  الطعام  في  اسُتهلكت  التي  البحرية  األسماك  حجم  فإن  وتايلند  النكا،  وسري  إندونيسيا،  في  أما  البحرية. 

الوزن  بحسب  بالمائة   80 نسبة  كانت  المثال،  سبيل  على  إندونيسيا،  وفي  الداخلية.  المياه  أسماك  من  نظيره 

بحرية.  أنواعاً  اسُتهلكت  التي  األسماك  لجميع 

والشبوط،  والسلور،  )البلطي(،  التيالبيا  استهالكها  يتم  التي  الرئيسية  الداخلية  المياه  أسماك  أنواع  وتشمل 

والسردين،  واألنشوغة،  التونة،  أكلها  يشيُع  التي  البحرية  األنواع  وتشمل  الرأس.  األفعواني  والسمك  الفرخ  وسمك 

والسلماني. والصابوغة،  والصورل،  والماكريل، 

إندونيسيا 
يمثل  ما  أي   ،)2011( للفرد  كغ   12.8 إندونيسيا  في  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  االستهالك  يبلغ 

مالوكو  في  للفرد  كغ   26.4 بين  ما  االستهالك  مستويات  وتتراوح  ُيستهلك.  الذي  البروتين  إجمالي  من  16.4 بالمائة 

من  بالمائة   70 من  أكثر  إلى  الُمستهلك  السمك  نسبة  وتصل  يوكجاكارتا.  في  للفرد  كغ   4 وبين  البلد،  شرق  في 

الوثابة  التونة  أن  إلى  التقارير  وُتشير  بالمائة.   25 بنحو  الداخلية  المياه  أسماك  تستأثر  بينما  البحرية،  األسماك 

ألنواع  وبالنسبة  الهندي.  والمكاريل  األنشوغه  تليها  االستهالك،  حيث  من  البحرية  األسماك  بين  شيوعاً  األكثر  هي 

مستوى  وعلى  العادي.  والفرخ  السلور،  أسماك  سمك  تليها  األول،  المركز  التيالبيا  تحتل  الداخلية،  المياه  أسماك 

نسبة  تؤكل  بينما  طازجة،  ُتستهلك  الوزن(  حيث  من  بالمائة   70( األسماك  منتجات  معظم  فإن  ككل،  البلد 

ُمصنعة.  أو  محفوظة  كمنتجات  30 بالمائة 

باكستان 
في  جداً  ضئيلة  مساهمة  ُتسهم  األسماك  ومنتجات  األسماك  أن  األسرية  االستقصاءات  نتائج  من  ُيستفاد  قد 

األسماك  وتستأثر   .)2011( للفرد  كغ   0.6 إلى  لباكستان  الوطني  السنوي  االستهالك  رقم  ويصل  الغذائية.  الوجبات 

والدواجن  كغذاء.  المستهلكة  الحيوانية  اللحوم  منتجات  جميع  من  بالمائة   9.1 بنسبة  أيضاً  األسماك  ومنتجات 

في  ارتفاعه  أقصى  األسماك  استهالك  ويبلغ  للفرد(.  كغ   3.4( شيوعاً  المأكولة  الحيوانية  المنتجات  أكثر  هي 

ابتعدنا  كلما  التدريجي  االنخفاض  في  االستهالك  ويأخذ  للفرد(.  كغ   1.6( السند  وفي  للفرد(  كغ   2.4( بلوخستان 

خيبر  منطقة  في  األسر  تستهلك  بينما  للفرد،  كغ   0.2 على  يزيد  ال  ما  البنجاب  في  األسر  تستهلك  حيث  شماالً، 

يزيد  ما  شراء  يتم  والحضرية  الريفية  المناطق  وفي  للفرد(.  كغ   0.05( ُتذكر  تكاد  ال  مقادير  الجبلية  باكسونكوا 

األُسر.  لتلك  الذاتي  اإلنتاج  من  بالمائة   4  –  3 وجود  مع  ُتستهلك،  التي  األسماك  منتجات  من  90 بالمائة  على 

بنغالديش
يستأثر  ما  أي   ،)2010( للفرد  كغ   11.9 بنغالديش  في  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  االستهالك  يبلغ 

أوجه  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  االستهالك  ويبلغ  البروتين.  استهالك  إجمالي  من  بالمائة   11.1 بنسبة 

إجمالية،  وبصورة  للفرد(.  كغ   7.5( رانغبور  في  مستوياته  أدنى  يبلغ  كما  للفرد(  كغ   17.2( شيتاغونغ  منطقة  في 

أما  البحرية.  األسماك  من  بالمائة  و18  الداخلية  األنواع  من  هي  المستهلكة  األسماك  من  بالمائة   76 نحو  فإن 

مع  للفرد،  كغ   11 السنوي  الريفي  االستهالك  يبلغ  فيما  سنوياً  للفرد  كغ   14.5 فيبلغ  الحضري  السنوي  االستهالك 

مما  أعلى  أي  بالمائة(   70( الطعام  في  الداخلية  األسماك  من  أعلى  نسبة  الريفية  المحلية  المجتمعات  استهالك 

مياه  أسماك  فكلها  االستهالك  في  شيوعاً  األكثر  األنواع  أما  بالمائة(.   61( الحضرية  المحلية  المجتمعات  تستهلكه 

بين  من  شيوعاً  األكثر  فهو  الهلسا،  نوع  من  الصابوغة  سمك  أما  مريغال.  وشبوط  والسلور،  التيالبيا،  تشمل  عذبة 

الدخل،  ُخميس  بحسب  كبيراً  تفاوتاً  لألسماك  السنوي  البروتين  استهالك  ويتفاوت  االستهالك.  في  البحرية  األنواع 

األعلى. الُخميس  في  للفرد  كغ   3.39 وبين  األدنى  الُخميس  في  للفرد  كغ   1.31 بين  يتراوح  الذي 
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بوتان 
األسماك  تستأثر  فيما   ،)2009( للفرد  كغ   5.58 إلى  سنوياً  بوتان  في  األسماك  ومنتجات  األسماك  استهالك  يصل 

ترانشي– مقاطعة  في  السنوي  االستهالك  أرقام  أعلى  وتوجد  المستهلكة.  البروتينات  جميع  من  بالمائة   3.18 بنسبة 

البلد  من  الغربي  الجنوب  أقصى  في  سامتسي  مقاطعة  تشهد  بينما  للفرد،  كغ   11.5 إلى  يصل  حيث  يانغتسي 

بينما  بالمائة(   61( مجمدة  أسماك  المستهلكة  األسماك  أغلبية  وتكون  للفرد.  كغ   2.5 إلى  يصل  إْذ  استهالك  أدنى 

سكان  استهالك  ويزيد  التوالي.  على  بالمائة  و13  بالمائة   24 بنسبة  الُمعلبة  واألسماك  الطازجة  األسماك  تستأثر 

كذلك  للفرد(.  كغ   5.3( الريفية  المناطق  في  نظرائهم  عن  يزيد  ما  أي  للفرد(  كغ   6.4( األسماك  من  الحضر 

الريف.  في  األسر  تستهلكه  مما  أكثر  الطازجة  األسماك  من  الحضرية  األسر  تستهلك 

تايلند
وهذا   .)2011( للفرد  كغ   31.4 تايلند  في  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  االستهالك  حجم  يبلغ 

الجنوبية  األقاليم  في  االستهالك  مستويات  أعلى  وتوجد  البروتينات.  استهالك  إجمالي  من  بالمائة   11.7 يمثل 

والحيوانات  الداخلية  المياه  أسماك  أنواع  وتمثل  للفرد(.  كغ   32.7( الشرقي  الشمال  يتلوها  للفرد(،  كغ   41.4(

البحرية.  األسماك  من  يعادلها  مما  بالمائة   47 بـ  مقارنة  الُمسَتهَلكة  األسماك  من  بالمائة   37 األخرى  المائية 

فتكمل  الداخلية  المياه  أسماك  على  قائمة  أو  البحرية  األسماك  من  إما  التي  المتنوعة  الُمصنعة  المنتجات  أما 

قدراً  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  يأكلون  الريف  سكان  إن  االستهالك.  من  المتبقية  بالمائة   16 الـ  نسبة 

هو  )البلطي(  النيلي  والتيالبيا  التوالي.  على  بالمائة،   25.7 و   35.7  – الحضر  في  نظراؤهم  يأكله  عما  يزيد 

األسماك  تحتل  بينما  الحضرية،  والمناطق  والوسطي  الشمالية  المناطق  في  الطعام  في  شيوعاً  األكثر  النوع 

الجنوب. في  الشب  ماكريل  وكذلك  الريفية،  والمناطق  الشرقي  الشمال  مناطق  في  األول  المركز  الرأس  ثعبانية 

تيمور ليشتى
يمثل  وهذا   .)2011( للفرد  كغ   6.1 ليشتى  تيمور  في  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  االستهالك  يبلغ 

كبيراً  تفاوتاً  االستهالك  أنماط  وتتفاوت  تؤكل.  التي  الحيوانية  اللحوم  منتجات  جميع  من  بالمائة   33.4 نسبة 

في  أما  الساحلية.  غير  المناطق  في  للفرد  كغ   4 وبين  الساحلية  المحلية  المجتمعات  في  للفرد  كغ   17.6 بين 

والحضرية  الساحلية  المناطق  في  االستهالك  أن  ذلك  للفرد.  كغ   6 إلى  يصل  الرقم  هذا  فإن  الحضرية  المناطق 

1.8 بالمائة  بـ  تستأثر  التي  الساحلية  غير  المناطق  في  االستهالك  بينما  البحرية،  األنواع  نطاق  في  كلية  ينحصر 

بجدارة  هما  والماكريل  فالسردين  الداخلية.  المياه  أسماك  أنواع  من  فتأتي  الُمستهلك  الحيواني  البروتين  من 

التوم  وسمك  واألربيان  النهاش،  وسمك  الذيل،  الطويلة  التونة  بعدها  تأتي  شيوعاً،  الُمسَتهَلكة  األنواع  أكثر 

حدود  في  العادي  والشبوط  )البلطي(  النيلي  التيالبيا  من  صغيرة  كميات  إنتاج  ويتم   الطويل. 

النطاق.  صغيري  األسماك  مربي  بواسطة  سنوياً(  طناً   45(

جزر المحيط الهادئ
يرجع  )استقصاءات  الهادئ  المحيط  في  األسماك  ومنتجات  لألسماك  سنوي  استهالك  أعلى  توفالو  سجلت 

للفرد.  كغ   87.4 قدره  سنوي  باستهالك  ساموا  تلتها  للفرد،  كغ   110.7 بلغ  حيث   )2006–2001 إلى  تاريخها 

وفانواتو،  تونغا  تليها  للفرد،  كغ   13 إلى  يصل  إْذ  استهالك،  مستوى  أدنى  الجديدة  غينيا  بابوا  لدى  ويوجد 

مستويات  تزيد  وكيريباتي،  الجديدة،  غينيا  وبابوا  سليمان،  ُجزر  وفي  للفرد.  كغ   20.3 منهما  كل  استهالك  حيث 

جميع  في  أعلى  الريفي  االستهالك  بينما  الريفية،  المناطق  في  االستهالك  مستويات  عن  الحضري  االستهالك 

فوتونا،  وجزر  وواليس  الفرنسية  بولينيزيا  فباستثناء  بالبحث،  المشمولة  األخرى  الهادئ  المحيط  وأقاليم  بلدان 

أما  الساحلية.  غير  المحلية  المجتمعات  في  االستهالك  عن  الساحلية  المحلية  المجتمعات  في  االستهالك  يزيد 

السنوي  الوطني  االستهالك  متوسط  يبلغ  مثاًل،  فيجي  وفي  كبيرة.  اختالفات  فتوجد  األخرى،  واألقاليم  البلدان  في 

الساحلية. االستيطان  مناطق  في  للفرد  كغ   120 من  قرباً  أكثر  بأرقام  مقارنة  للفرد  كغ   20.7 نحو  األسماك  من 

جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
 ،)2008( للفرد  كغ   19.1 الشعبية  الديمقراطية  الو  جمهورية  في  ومنتجاتها  األسماك  من  السنوي  االستهالك  يبلغ 

إقليم  في  للفرد  كغ   7.5 بين  السنوي  االستهالك  ويتراوح  البروتينات.  استهالك  إجمالي  من  بالمائة   10 يمثل  ما  أي 
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ارتفاع  فإن  عامة،  وبصفة  الجنوب.  أقصى  في  شامباساك  في  للفرد  كغ   32.7 وبين  الشرقي  الشمال  في  هوفان 

بالمائة   80 نحو  صيد  ويتم  كمبوديا.  يدخل  أن  إلى  الجنوب  اتجاه  في  الميكونغ  نهر  لمرور  نتيجة  يأتي  االستهالك 

وتستأثر  بالمائة.   12.5 بنسبة  المحفوظة  أو  الُمصنعة  األسماك  استئثار  مع  طازجة،  ُتستهلك  التي  األسماك  من 

االستهالك  من  بالمائة   65 على  تزيد  بنسبة  التربية(  أسماك  )مقابل  المائية  الطرق  من  صيدها  يتم  التي  األسماك 

الحضرية.  لألُسر  بالمائة   25 نحو  مقابل  الريفي 

سري النكا 
 .)2010( للفرد  كغ   15.3 األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  االستهالك  متوسط  يبلغ  النكا،  سري  وفي 

المياه  أسماك  أنواع  تستأثر  فيما  بالمائة،   81 بنسبة  البحرية  األنواع  تستأثر  ُتْسَتهلَك  التي  األسماك  بين  ومن 

تتلوها  االستهالك،  في  شيوعاً  البحرية  األنواع  أكثر  هي  )السبرات(  الصغيرة  والرنجة  بالمائة.   11 بنحو  الداخلية 

شيوعاً  العذبة  المياه  أسماك  أنواع  أكثر  بجدارة  هي  والتيالبيا  الذهبية.  الخطوط  ذات  والسردينيال  الوثاب  تونة 

السمك  من  بالمائة   71 فإن  اإلجمال،  وعلى  الرأس.  األفعواني  والسمك  السلور  سمك  يتلوها  االستهالك،  في 

ُمصنعة.  أو  مجففة  كمنتجات  فتستهلك  المتبقية  بالمائة   29 الـ  نسبة  أما  طازجاً،  ُيستهلك  إنما  ُيستهلك  الذي 

الفلبين
الغربية  فيزايز  في  األعلى  االستهالك  وهو   .)2008( للفرد  كغ   40.15 الفلبين  في  السنوي  األسماك  استهالك  يبلغ 

البلد  من  الشمال  أقصى  في  كولديليرا  في  اإلدارية  الوحدة  لدى  وتوجد  للفرد.  كغ   46.7 إلى  يصل  إْذ  وكراغا 

وصابوغة  والسردين،  المعلبة  واألسماك  للفرد.  كغ   28.1 إلى  يصل  حيث  األسماك  استهالك  مستويات  أقل 

ومن  التيالبيا.  تليها  االستهالك،  حيث  من  شيوعاً  األكثر  الثالث  المنتجات/األنواع  هي  اللبني  والسمك  الماكريل 

بالمائة   15.6( األسماك  من  طعامهم  معظم  يتكون  فوقها،  وما  سنالستين  في  المسنين  فإن  المستهلكين،  بين 

من  األشخاص  يليهم   – اللبني  والسمك  المستديرة  الصابوغة  شيوعا  األكثر   – األغذية(،  استهالك  مجموع  من 

األكثر  األنواع/المنتجات  من  هما  الُمعلب  والسردين  المستديرة  والصابوغة  بالمائة(.   14.7(  59–20 أعمــار 

ذلك.   فوق  وما  الستين  سن  في  األشخاص  فئة  باستثناء  العمرية،  الفئات  لجميع  االستهالك  في  شيوعاً 

فييت نام 
وهذا   .)2011( للفرد  كغ   14.6 نام  فييت  في  األسماك  ومنتجات  األسماك  الستهالك  السنوي  المستوى  متوسط  يبلغ 

نام،  فييت  أنحاء  جميع  في  بيناً  تفاوتاً  االستهالك  مستويات  وتتفاوت  المستهلكة.  البروتينات  من  بالمائة   8.5 يمثل 

سنوياً  للفرد  كغ   24.4 و  الشمالية  الجبلية  والمناطق  الوسطى  األراضي  في  سنوياً  للفرد  كغ   6.8 بين  ما  فتتراوح 

االستهالك  من  بالمائة   66.7 نسبة  واألربيان  الطازجة  األسماك  تشكل  الوطني،  المستوى  وعلى  الميكونغ.  دلتا  في 

بالمائة.   5.7 نسبة  الُمصنعة  المجففة/  واألسماك  بالمائة،   27.6 بنسبة  الغمس  صلصات  ومختلف  األسماك  واستئثار 

التوالي. على  للفرد،  كغ   14.2 و   14.8 عند  متشابهة  والحضري  الريفي  االستهالك  مستويات  وتبدو 

كمبوديا 
كغ   63.15 تبلغ  والتي  كمبوديا،  في  سنوياً  ُتستهلك  التي  لألكل  القابلة  األسماك  ومنتجات  األسماك  كمية  تبدو  قد 

األسماك  وتمثل  الهادئ.  والمحيط  آسيا  إقليم  داخل  استهالكها  يتم  التي  الكميات  أعلى  بين  من   ،)2011( للفرد 

الحوض  من  جزءاً  يمثل  البلد  معظم  كون  ومع  المستهلك.  البروتين  من  بالمائة   37 نحو  أيضاً  األسماك  ومنتجات 

شرقي  جنوب  في  عذبة  مياه  بحيرة  أكبر  اإلنتاجية،  العالية  تونل  ساب  بحيرة  جانب  إلى  ويمثل  السفلي،  الميكونغ 

بين  تتراوح  والتي  البلد،  هذا  مناطق  جميع  عبر  نسبياً  مرتفعة  األسماك  من  السنوي  االستهالك  أرقام  فتكون  آسيا، 

موارد  وتستأثر  الهضاب.  ومناطق  الجبلية  المناطق  في  للفرد  كغ   52.2 و  الساحلية  المناطق  في  للفرد  كغ   90.2

و27 بالمائة  استهالُكها،  يجري  التي  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  بالمائة   71 بـ  الداخلية  المياه  أسماك  مصايد 

المتبقية.  بالمائة   2 الـ  نسبة  عن  مسؤولة  المائية  األحياء  تربية  وتكون  البحرية.  األسماك  مصائد  موارد  من 

من  تستهلكه  ما  أكثر  الداخلية  المياه  أسماك  من  تستهلك  المناطق  جميع  فإن  الساحلية،  المناطق  إلى  وباإلضافة 

السلور،  وسمك  الرأس،  األفعوانية  األسماك  االستهالك  موائد  على  شيوعاً  األسماك  أنوع  أكثر  ومن  البحرية.  األسماك 

الطين.  وشبوط  المتسلق  الفرخ  وسمك 
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منغوليا 
عما  المسؤول  هو  وهذا   )2008( للفرد  كغ   0.18 إلى  منغوليا  في  األسماك  ومنتجات  لألسماك  السنوي  اإلنتاج  وصل 

أوالن  في  ُسجلت  فقد  االستهالك  مستويات  أعلى  أما  البروتين.  استهالك  إجمالي  من  بالمائة   0.13 عن  يزيد  ال 

للفرد.  كغ   0.07 إلى  الرقم  هذا  ينخفض  منغوليا،  وغرب  شرق  من  كل  وفي  للفرد(.  كغ   0.28( العاصمة  باتور 

بالمائة(.   28( المعلبة  األسماك  تليها  الُمستهلكة،  األسماك  جميع  من  بالمائة(   67( نحو  الطازجة  األسماك  وتمثل 

يزيد  ما  األسماك  من  الحضر  سكان  ويستهلك  بالمائة.   4 بنسبة  والمدخنة  والمملحة  المجففة،  األسماك  وتستأثر 

التوالي.  على  للفرد،  كغ   0.10 و  للفرد  كغ   0.23  – الريف  سكان  يستهلكه  ما  عن ضعف  قلياًل 

ميانمار
للفرد  كغ   21.02 ميانمار،  في  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  لالستهالك  الوطني  المتوسط  يبلغ 

الداخلية  المياه  أسماك  أنواع  وتستأثر  البروتين.  استهالك  إجمالي  من  بالمائة   22.6 يمثل  وهذا   .)2006(

ُمنتج  وأكثر  بالمائة.   23.5 بـ  البحرية  األسماك  أنواع  وتستأثر  الُمستهلكة،  األسماك  من  المائة  في   31.5 بنسبة 

السمك  يتلوه  شيوعاً،  األكثر  الُمستهلك  النوع  مريغال  شبوط  يمثل  فيما  األسماك،  عجينة  هو  شيوعاً  ُمستهلك 

شيوعاً  األكثر  وهي  هيلسا،  صابوغة  البحرية  األسماك  أنواع  بين  ومن  روهو.  وشبوط  المخطط،  الرأس  األفعواني 

من  يأكلون  الحضر  سكان  كان  وإن  والحضرية  الريفية  االستهالك  مستويات  تقريباً  وتتشابه  الطعام.  موائد  على 

بالمائة(.   45( الريف  سكان  يأكله  عما  بالمائة(   53( أكبر  قدراً  الطازج  السمك 

الهند 
وهذا   .)2010( للفرد  كغ   2.85 األسماك  ومنتجات  األسماك  من  السنوي  لالستهالك  الوطني  المتوسط  يبلغ  الهند،  في 

للفرد  كغ   22.7 بين  ما  السنوي  االستهالك  مستويات  وتتراوح  البروتينات.  استهالك  إجمالي  من  بالمائة   2.2 يمثل 

أولئك  أما  براديش.  بهيماكال  المسمى  الشمالي  الجبلي  اإلقليم  في  للفرد  كغ   0.03 وبين  الساحلي  كيراال  إقليم  في 

يقل  ما  األسماك  ومنتجات  األسماك  من  الُمستمد  البروتين  من  فيستهلكون  األدنى  الدخل  ُخمْيس  داخل  الموجودون 

المناطق  في  الموجودون  أولئك  أما  السكان.  من  األعلى  الخميس  داخل  الموجودون  أولئك  يستهلكه  مما  مرات  بأربع 

للفرد.   كغ   2.7 الريف  سكان  يستهلك  بينما  للفرد،  كغ   3.1 المتوسط  في  فيستهلكون  الحضرية، 

االستنتاجات
ارتفاعا  األكثر  هو  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم  في  األسماك  من  الفرد  استهالك  أن  يتضح  البيانات،  تحليل  واقع  من 

من  الرغم  فعلى  ذلك،  ومع  آسيا.  وشمال  آسيا  جنوب  يتلوه  آسيا،  شرق  جنوب  يتلوه  الهادئ،  المحيط  منطقة  في 

على  للفرد،  كغ   0.6 و   2.85( نسيباً  منخفض  وباكستان  الهند  مثل  بلدان  في  األسماك  من  السنوي  االستهالك  أن 

هو  )كما  األسماك  من  كبيرة  كميات  استهالك  إلى  يؤدى  البلدين  هذين  في  السكاني  التعداد  ِكبر  فإن  التوالي(، 

طن/سنة(. مليون   3.4 على  يزيد  ما  ذلك  يعادل  حيث  للهند،  بالنسبة  الحال 

أسباب  فهناك  عليها.  التعرف  يمكن  البلدان  داخل  األسماك  استهالك  في  كبيرة  جغرافية  اختالفات  وثمة 

المائية  المسطحات  أو  المائية  الطرق  امتداد  على  يعيشون  الذين  السكان  مثاًل  منها  واضحة،  معينة  جغرافية 

أن  أيضاً  الدهشة  يثير  ال  ومما  كمبوديا(.  في  ساب  وتونل  الميكونغ  نهر  )مثل  منها  بالقرب  أو  الكبيرة، 

األماكن  في  ارتفاعه  من  أكثر  الساحلية  المحلية  المجتمعات  في  االستهالك  ارتفاع  إلى  تشير  المتوافرة  البيانات 

األبعد. الداخلية 

يكون  البيانات،  بشأنها  تتوافر  بلداً   13 ففي  والحضرية.  الريفية  المناطق  بين  واضح  فارق  هناك  وليس 

االستهالك  يرتفع  بينما  الحضرية،  المناطق  في  االستهالك  من  ارتفاعاً  أكثر  الريفية  المناطق  في  االستهالك 

وسهولة  المتوافرة  الكميات  كبر  إلى  ذلك  يشير  وقد  الريف.  في  نظيره  عن  أخرى  بلدان   9 في  الحضري 

الحضرية. المراكز  بعض  في  الكبيرة  الشرائية  القوة  إلى  يشير  كما  معينة،  ريفية  مناطق  في  عليها  الحصول 

الغذائية.  الوجبات  في  رئيسياً  دوراً  تلعب  الداخلية  المياه  أسماك  أنواع  أن  يبدو  البيانات،  توافر  حالة  وفي 

االستهالك. في  بارزاً  ظهوراً  السلور،  وسمك  البلطي  السمك  مثل  معينة  أنواع  فتظهر 

الوطني  المستويين  على  األسماك  الستهالك  بالكامل  دقيق  رقم  تقديم  يستطيع  قطري  استقصاء  أي  يوجد  وال 

فكرة  )إلعطاء  القطرية  األغذية  موازين  تستخدم  التي  الُنهج  من  مزيجاً  يقدم  فإنه  ذلك،  من  وبدالً  الوطني.  ودون 
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حيث  االستهالك(  وأنواع  نطاق  بشأن  أفضل  قرار  )التخاذ  األُسرية  االستقصاءات  وكذلك  الشامل(  االستهالك  عن 

عليها.  الحصول  يستطيع  ومن  المتوافرة  األسماك  كميات  بشأن  صورة  رسم  في  يساعد  أن  المزيج  لهذا  يمكن 

األسماك  استهالك  بشأن  التفصيلية  البيانات  جمع  من  ُيمِكْنها  فريد  بوضع  األسرية  االستقصاءات  وتتمتع 

مكاتب  إلى  الفني  الدعم  تقديم  مواصلة  ينبغي  عليه،  وبناًء  والمحلي.  الشامل  الوطني  النطاقين  على 

الدقة  زيادة  أجل  من  وذلك  البيانات،  لجمع  فعالية  أكثر  طرق  ممارسة  على  لمساعدتها  الوطنية  اإلحصاءات 

تقديم  يتواصل  أن  وينبغي  التغذوية.  والقيم  النوعية  حيث  من  األسماك  استهالك  إلحصاءات  والقيمة  والجودة 

غير  األجزاء  نسب  ذلك  في  بما  والمنتجات،  للمغذيات  تحويل  عوامل  وضع  مثل  الفنية  المجاالت  إلى  الدعم 

المختلفة.  األسماك  أنواع  من  لألكل  الصالحة 

شموالً  أكثر  بيانات  جمع  على  التأكيد  تشديد  إلى  السعي  أمكن،  كلما  األسرية،  لالستقصاءات  ينبغي 

في  مثاًل  يساعد  أن  شأنه  من  وهذا  األخرى.  المائية  المنتجات  أو  المائية  والحيوانات  األسماك  باستهالك  تتعلق 

في  األرز  زراعة  حقول  من  أو  الداخلية  المياه  من  ُتصاد  التي  الصغيرة  األسماك  تلعبه  الذي  الدور  فهم  زيادة 

بإدارة  المتعلقة  السياسات  د  ُترشِّ أن  المعلومات  هذه  شأن  ومن  الفقراء.  وجبات  وبخاصة  الغذائية،  الوجبات 

الموارد. وإدارة  الغذائية  والحمية  الفقر  قضايا 

َتُشذ  التي  الجوانب  تحديد  في  مهم  بدور  تضطلع  أن  االستقصاءات  لبيانات  يمكن  ذلك،  إلى  باإلضافة 

أكثر  تحليل  إجراء  وينبغي  الوطني.  المستوى  على  معالجتها  يمكن  والتي  اإلحصاءات،  في  القياس  عن  ظاهرياً 

الكميات  وأرقام  األغذية،  موازين  من  المأخوذ  الحي  بالوزن  الظاهري  االستهالك  بين  التوافق  عدم  لفهم  تعمقاً 

التي  مثاًل  الوطنية  للسلطات  ويمكن  البلدان.  بعض  في  األسرية  االستقصاءات  من  المأخوذة  لألكل  الصالحة 

كاملة.  غير  أرقاماً  ُتبِلغ  التي  أو  األرقام  في  المفرطة  اإلبالغ  ظاهرة  ُتعالج  أن  أفضل  وضع  في  تكون 

مع  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم  في  البلدان  معظم  من  األسرية  االستقصاءات  نتائج  تتوافر  النهاية،  وفي 

عبر  األسماك  الستهالك  وضوحاً  أكثر  صورة  على  الحصول  أجل  ومن  الملحوظة.  االستثناءات  من  القليل  وجود 

واألقاليم.  البلدان  جميع  من  البيانات  هذه  مثل  توفير  ينبغي  اإلقليم، 

لحيازة  المسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  للخطوط  الرئيسية  العناصر 
لقطاع  بالنسبة  الوطني  الغذائي  األمن  سياق  في  والغابات  األسماك  ومصايد  األراضي 

األسماك مصايد 

مقدمة
الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  على   2012 /أيار  مايو  في  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  صادقت 

التوجيهية(.  )الخطوط  الوطني2  الغذائي  األمن  سياق  في  والغابات  األسماك  ومصايد  األراضي،  لحيازة  المسؤولة 

الحكوميون،  المسؤولون  فيها  اشترك  تفاوض  وبعملية  موسعة  مشاورة  بعقد  رئيسياً  إنجازاً  ذلك  َمَثَل  وقد 

إلى  واستناداً  األكاديمية.  والدوائر  الدولية  والمنظمات  الخاص،  القطاع  وممثلو  المدني،  المجتمع  ومنظمات 

السكان.  ماليين  معيشة  بمستوى  للنهوض  قوياً  صكاً  التوجيهية  الخطوط  تمثل  الدولية،  اإلنسان  حقوق  معايير 

والتغذوي،  الغذائي  لألمن  الطبيعية  الموارد  على  المتساوي  الحصول  تأمين  بأهمية  اإلقرار  أن  كما 

لمجتمعات  بالنسبة  جوهرية  أهمية  ذات  التوجيهية  الخطوط  تمثلها  التي  المستدامة،  العيش  كسب  وفرص 

الخطوط  ترغب  الذين  األشخاص،  إدراج  إن  والمهمشة.  الُمعرضة  للمجموعات  خاصة  وبصفة  المحلية،  الصيد 

الصيد  ومجتمعات  النطاق،  الصغيرو  المربون  خاصة  وبصفة   – العملية  هذه  في  دعمهم،  في  التوجيهية 

الحياة  في  راسية  في  تكون  أن  التوجيهية  الخطوط  تغطيها  التي  والموضوعات  للقضايا  تضمن   – والرعاة 

حقيقية. بصورة  للشواغل  تتصدى  وأن  العملية، 

تتضافر  أن  فيجب  تنفيذها.  دعم  الضروري  من  يكون  المتوخى،  اإليجابي  تأثيرها  التوجيهية  الخطوط  ُتحقق  ولكى 

الحوكمة  لتحسين  واستغاللها  والخطط،  السياسات  في  التوجيهية  الخطوط  ومعايير  مبادئ  إدماج  لضمان  الجهود 

األمن  وتحقيق  الفقر  شأفة  استئصال  ولتحقيق  والُمهمشة،  الُمعرضة  المجموعات  لصالح  وبخاصة  للحيازة،  المسؤولة 

والزارعة  األغذية  منظمة  نشرت  األسماك،  مصايد  قطاع  في  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  دعم  أجل  ومن  للجميع.  الغذائي 

التعليقات.  لتلقي  مفتوح  والنص  أيلول 2013،  سبتمبر/  في  وذلك  الفني3  الدليل  من  مبدئية  نسخة 
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الحيازة  حقوق  تعنيه  ما  األول  الجزء  يستكشف  رئيسيين.  جزأين  من  التمهيدي  التقني  الدليل  وثيقة  وتتكون 

بالبحث  تتناول  وهي  مسؤولة.  حوكمة  إلى  تثور  الحاجة  أن  في  والسبب  األسماك،  مصايد  سياق  في  والحوكمة 

ذلك  ويشمل  الموجودة،  الحيازة  حقوق  أنواع  ومختلف  األسماك  مصايد  موارد  في  بالحقوق  يتمتع  من  قضايا 

والُنهج  حالياً  القائمة  األُطر  كذلك  األول  الجزء  ويبحث  الدولية.  المياه  في  المتقاسمة  والموارد  األسماك  مخزونات 

تنفيذ  على  فيركز  التوجيهية  الخطوط  وثيقة  من  الثاني  الجزء  أما  األسماك.  مصايد  في  الحيازة  بحوكمة  الصلة  ذات 

وتحديد  العامة،  بالمبادئ  يتعلق  ما  تشمل  عملية،  توجيهات  يقدم  وهو  األسماك.  مصايد  في  المسؤولة  الحيازة 

المناخ  تغير  تداعيات  كذلك  يستكشف  وهو  الحيازة.  حقوق  وإدارة  وتخصيص  المعرفة،  وتحسين  األهداف، 

ومرفق  ُمسرد  وهناك  واالمتثال.  والتقييم  الرصد،  بشأن  التوجيه  ويقدم  الحيازة  قضايا  على  الطبيعية  والكوارث 

الرئيسيين.  الجزأين  بذلك  ويكمالن  واألدوات  الُنهج  بشأن  استفاضة  أكثر  معلومات  يضمان 

التمهيدي. التقني  الدليل  في  تناولها  يجري  التي  الرئيسية  القضايا  بعض  التالية  األقسام  وتقدم 

الفرضية 1: فهم الحيازة
والتعاونيات  الرابطات  مثل  وغيرها،  المحلية  والمجتمعات  األشخاص  وصول  كيفية  وتنظم  الحيازة  نظم  ُتعرِّف 

وتؤثر  النظامية.  غير  الترتيبات  أو  النظامي،  القانون  طريق  عن  سواء  الطبيعية،  الموارد  إلى  والشركات، 

ذلك،  وكيفية  القائمة  الحقوق  حماية  و/أو  الحقوق  كسب  على  قادرة  األطراف  تلك  كانت  إذا  فيما  الحوكمة 

وتؤثر  الحوكمة،  ضعف  بسبب  الحيازة  مشاكل  من  الكثير  وينشأ  الموارد.  تلك  وإدارة  استخدام  أجل  من 

الستخدام  الحيازة  حقوق  كفاية  فعدم  بالحيازة.  الصلة  ذات  المشكالت  حل  محاوالت  في  الحوكمة  نوعية 

الجائر،  الصيد  بتيسير  فقط  ليس  والجوع،  الشديد  الفقر  عن  غالباً  تسفران  استقرارها  وعدم  الطبيعية،  الموارد 

وكذلك   – والفقر  الجوع  على  القضاء  إن  المسؤولة.  الرعاية  أجل  من  ُتقدم  التي  الحوافز  بتقليص  أيضاً  وإنما 

كيفية  على  كبير  حد  إلى  تعتمد   – اإليكولوجي  النظام  خدمات  تقديم  ومواصلة  للبيئة  المستدام  االستخدام 

عليها  والمحافظة  األرض  على  وحصولهم  األخرى  الكيانات  أو  والمجموعات  والجماعات  األشخاص  اكتساب 

الطبيعية. الموارد  من  ذلك  غير  وعلى 

االستخدام  طريق  على  رئيسية  عقبًة  للحيازة  الفعالة  غير  الحوكمة  تمثل  األسماك،  مصايد  قطاع  ففي 

والتغذية  األغذية  وأمن  العيش  كسب  فرص  تتعرض  ذلك،  على  وبناًء  الطبيعية.  للموارد  والكْفء  المستدام 

عليها.  َتعتمد  التي  الموارد  إلى  الوصول  أمان  عدم  من  المحلية  الصيد  مجتمعات  من  الكثير  فتعاني  للخطر. 

من  يكون  رئيسي،  اعتبار  هو  األسماك  مصايد  موارد  إلى  الوصول  أن  ومن  ذلك،  من  الرغم،  وعلى  ذلك،  ومع 

كاألرض،  األخرى  والخدمات  الموارد  إلى  الوصول  على  أيضاً  تعتمد  المحلية  الصيد  مجتمعات  أن  فهم  المهم 

التعليم،  )مثل  االجتماعية  والخدمات  القانونية  والنظم  والمعلومات،  المالية،  والموارد  واألسواق،  والمسكن، 

إلى  غالباً  تحتاج  األسماك  ومصايد  األراضي  حيازة  حقوق  فإن  الحقيقة،  وفي  واإلصحاح(.  الصحية،  الرعاية 

في  واألرض  األسماك  لموارد  آمنة  استغالل  حقوق  إلى  تحتاج  المحلية  الصيد  فمجتمعات  بينها.  فيما  الجمع 

مصايد  إلى  الوصول  وتيسير  لضمان  وذلك  البحرية،  الواجهة  ومناطق  البحيرات،  وشواطئ  الساحلية  المناطق 

ُسبل  ودعم  اإلسكان  أجل  ومن  والتسويق(،  التصنيع  ذلك  في  )بما  المساعدة  األنشطة  أجل  ومن  األسماك، 

تكون  أن  المحتمل  من  التي  المحلية  الصيد  لمجتمعات  بالنسبة  الحيوية  شديد  أمر  وهذا  األخرى.  المعيشة 

المجتمع. من  فقيرة  و/أو  مهمشة  قطاعات 

الفرضية 2: حقوق الحيازة في مصايد األسماك
"حقوق  بـعبارة  األسماك  مصايد  في  الحيازة  حقوق  إلى  غالباً  ُيشار  أنه  التمهيدي  التقني  الدليل  ويالحظ 

ُتسبغ  التي  االستحقاقات  من  مختلفة  حزم  من  وتتألف  مختلفة  كثيرة  بأشكال  موجودة  وهي  االستغالل" 

نظامية  غير  أو  قانوناً،  بها  ومعترف  نظامية  الحقوق  هذه  تكون  أن  ويمكن  والمسؤوليات.4  المزايا  من  كثيراً 

سبل  على  التركيز  إلى  األسماك  مصايد  في  النظامية  الحيازة  ترتيبات  تطوير  ويميل  تقليدية(.  )أو  وُعرِفية 

"الحقوق"  مصطلح  ُيستخدم  السياق  هذا  وفي  األسماك،  مصايد  موارد  واستغالل  األسماك  مصايد  إلى  الوصول 

إطار  من  كجزء  األسماك  مصايد  حيازة  حقوق  إلى  عادة  وُينظر  "حيازة".  مصطلح  من  بدالً  شيوعاً  أكثر  بصورة 

الحقوق  منظومة  إلى  يشير  ألنه  مفيد  مصطلح  الحيازة  فإن  وهكذا،  األسماك.  مصايد  وإدارة  لحوكمة  أوسع 

االجتماعية  الحقوق  فكرتي  تضم  وهي   – والعرفية  التقليدية  النظامية،  وغير  النظامية   – نطاقاً  األوسع 

مصايد  موارد  بشأن  المحلية  المجتمعات  أو  األفراد  ومجموعات  األفراد  عقول  في  ُتعشش  قد  التي  والمجتمعية 
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أو  ألفراد  مملوكة  )غير  مشاع  ملكية  هي  األسماك  مصايد  موارد  ألن  نظراً  فإنه  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األسماك. 

فإنه  معين،  حدودي  نطاق  داخل  إبقائها  النادر  ومن  رؤيتها  تصعب  حيث  المياه  في  وتعيش  مجموعات(، 

الحال  هو  مما  أكثر  حصادها  حقوق  لديه  أو  استغاللها،  له  المخول  َمْن  تحديد  غالباً  صعوبة  األكثر  من  يكون 

يجوز  من  على  التركيز  إلى  تتجه  هذا  وقتنا  حتى  المناقشات  ألن  السبب  هو  وهذا  األرضية.  للموارد  بالنسبة 

األسماك.  مخزونات  من  المستدامة  اإلنزاالت  من  أجزاء  أو  هي  اقتسامها  أو  "امتالكها"(  )وليس  "استغاللها"  له 

القائمة  األسماك  مصايد  إدارة  ُنظم  بأن  غالباً  المغلوطة  المفاهيم  أيضا  التمهيدي  التقني  الدليل  ويتناول 

اآلن  لها  يكون  أن  الساحلية  الموارد  لمعظم  بالنسبة  المحتمل  فمن  الموارد.  خصخصة  علي  تنطوى  الحقوق  على 

الصيد  مجتمعات  تطبقها  ُعرِفية  ترتيبات  إما  النظم  هذه  تكون  وقد  إدارتها.  لنظم  غالباً(  )جماعياً  ما  شكاًل  بالفعل 

الجماعية  الحقوق  ما  محلٍي  لمجتمع  الُعرفية  الحيازة  حقوق  وتشمل  المركزية.  اإلدارة  تفرضها  ُنظماً  أو  المحلية 

وحقوق  طبيعية.  موارد  أو  األرض  من  محددة  قطع  في  الفردية  الحقوق  وكذلك  الطبيعية،  المشاعات  في  ألفراده 

تنشأ  ما  وغالباً  الدولة  جانب  من  الرسمية  النظامية  الحماية  إلى  تفتقر  حيازة  حقوق  هي  النظامية  غير  الحيازة 

أن  يمكن  الحقوق  هذه  فإن  ذلك،  ومع  الداخلية.  بالهجرات  المتأثرة  المناطق  في  يحدث  ما  ذلك  مثال  تلقائياً، 

القانونية  الصكوك  من  غيرها  أو  المعاهدات  أو  الدولية،  واالتفاقيات  بالقوانين  مثاًل،  مشمولة،  ألنها  مشروعة  تظل 

الحيازة  حقوق  أن  من  الرغم  وعلى  الوطنية.  الحيازة  تشريعات  في  صراحة  إدراجها  عدم  من  الرغم  على  وذلك 

بكثير  ذلك  من  أطول  تاريخاً  هناك  فإن  األخيرة،   25 الـ  السنوات  طوال  األسماك  مصايد  داخل  ُتنفذ  النظامية 

الحقوق  وهذه  السنين.  لمئات  تاريخها  يرجع  والتي  المحلية5  الصيد  مجتمعات  داخل  وتقليدية  عرفية  حيازة  لُنظم 

وغالباً   – استغالل  حقوق  أو  مكانية  حقوق  أي   – معينة  مناطق  في  األسماك  صيد  حقوق  شكل  تتخذ  ألن  تميل 

إلي  النظر  عدم  بمكان  األهمية  من  جعل  الذي  األمر  األرض،  حيازة  مع  جنب  إلى  جنباً  الحقوق  تلك  ُوجدت  ما 
العيش.6 كسب  وفرص  األرض  من  أوسع  سياق  داخل  وإنما  بمعزل،  األسماك  مصايد  حيازة 

بعض  ففي  ُعرفية.  حقوقاً  بدايتها  في  كانت  التي  الحقوق  إلى  النظامية  الحيازة  ُنظم  من  الكثير  يستند 

القانونية  الحيازة  حقوق  يعادل  الذي  النظامي  القانوني  االعتراف  على  الُعرفية  الحيازة  حقوق  حصلت  البلدان، 

أصحاب  على  يسهل  ال  األخيرة،  الفئة  هذه  ففي  القانوني.  االعتراف  إلى  تفتقر  أخرى  بلدان  في  ولكنها  األخرى. 

فقد  للموارد.  آخرين  مستخدمين  جانب  من  المنافسة  قضايا  في  العرفية  حقوقهم  عن  الدفاع  غالباً  الحقوق 

إلى  متزايدة  بصورة  الصناعي  التقدم  وكذلك  والمرافئ  للموانئ  التحتية  البنية  ومشروعات  السياحة،  توسع  أدى 

الساحلية  المناطق  في  الموجودة  األرض  بشأن  الموارد  ومستغلي  األخرى  المصالح  مجموعات  جانب  من  مطالبات 

على  األسماك  مصايد  إدارة  ُنظم  نحو  االتجاه  إن  تقليدياً.  عليها  يدها  المحلية  الصيد  مجتمعات  تضع  والتي 

كان  إذا  استدامة،  أكثر  وتكون  أكثر،  منافع  تفرز  سوف  األسماك  مصائد  أن  فكرة  على  تتمحور  الحقوق  أساس 

المزايا  على  يركز  مفهوم  الحقوق  إلى  المستندة  األسماك  مصائد  إدارة  فإن  وهكذا  أقوى.  حقوق  مستغليها  لدى 

السمك. بصيد  تتعلق  فردية  أو  وجماعية  مشتركة  حقوق  شكل  في   – والمسؤوليات   – والحقوق 

الفرضية 3: مزايا الحوكمة المسؤولة للحيازة في مصايد األسماك
أكثر  سلوكاً  المستغلون  هؤالء  ُيظهر  أن  المنطقي  من  يجعل  ما،  مورد  في  مصلحة  الموارد  مستغلي  إعطاء  إن 

وإدارة  المسؤول  االستغالل  إلى  يؤدى  مما  األسماك"،  على  "السباق  إلى  الدوافع  تالشي  إلى  ويؤدي  مسؤولية 

للحق  ينبغي  أنه  على  التمهيدي  التقني  الدليل  يشير  ثماره،  النهج  هذا  يؤتى  أن  أجل  فمن  ذلك،  ومع  الموارد. 

فإذا   – عليها  المتفق  للشروط  االمتثال  بشرط  مضموناً  يكون  أن  المستغلين  لمجموعة  أو  للُمستغل  ُيعطى  الذي 

مصايد  إدارة  إلى  الحافز  فإن  للشروط،  خرق  بدون  المستغلين  من  الحق  ُينتزع  بحيث  كبيرة  المخاطرة  كانت 

 )3–4§( التوجيهية  الخطوط  وتنص  يقل.  سوف  المتوقع  االستغالل  فترة  بعد  ما  إلى  مستدامة  بصورة  األسماك 

بحقوق  محدودة  الحيازة  حقوق  فجميع  الخاصة.  الملكية  ذلك  في  بما  الحيازة،  في  ُمطلق  حق  يوجد  "ال  أنه  على 

لحيازة  ضرورية  فرضية  هذه  أن  من  وبالرغم  العامة".7  لألغراض  والضرورية  الدول،  تتخذها  التي  وبالتدابير  اآلخرين 

إنجاح  في  مهم  عنصر  هي  الطويل  األجل  في  المضمونة  الحيازة  أن  مالحظة  فيجب  عامة،  بصفة  الطبيعية  الموارد 

اإلدارة،  ُنظم  لجميع  بالنسبة  الحال  هو  كما  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الحقوق.  على  القائمة  األسماك  مصايد  إدارة 

من  أخرى  إدارية  بتدابير  ُتستكمل  ألن  تحتاج  المضمونة  الحيازة  على  والمؤسسة  الحقوق  على  القائمة  النظم  فإن 

للموارد. المستدام  االستغالل  اجل 

الحيازة:  حقوق  تكون  أن  تستدعي  للحيازة  المسؤولة  الحوكمة  أن  على  التمهيدي  التقني  الدليل  ويشدد 

وإبراز  اإلنسان  حقوق  احترام   )2( ومنصفة؛  عادلة  بصورة  وتدار  وتخصص  ُتعرَّف  وأن  اعتراف،  محل   )1(
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األمن  في  اإلسهام  على  النطاق  ضيقة  األسماك  مصايد  قطاع  بقدرة  االعتراف   )3( و  المجتمعية؛  األهداف 

المسؤولة  الحوكمة  وتكون  للموارد.  المستدام  واالستغالل  المتساوية  والتنمية  الفقر،  على  والقضاء  والتغذية، 

حق  وفي  اإلنسان،  حقوق  منظور  في  متجذرة  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  سياق  في  وبخاصة  للحيازة، 

في  الحقوق  وكذلك  واالقتصادية،  االجتماعية  الحقوق  ذلك  من  تستثنى  وال  عادلة،  عيش  كسب  فرص  ضمان 

نهج  نحو  تحركاً  يعكس  اإلنسان  وحقوق  الصيد  حقوق  بين  الربط  أن  كما  األرض(.  )مثل  الصلة  ذات  الموارد 

وتعقيدات  النطاق.  الصغيرة  المحلية  الصيد  لمجتمعات  المختلفة  العيش  كسب  فرص  واقع  أكبر  بدرجة  يساير 

وضعفها. الحوكمة  بفقر  االرتباطات  إلى  أيضاً  اعتبار  إيالء  مع  الفقر، 

الفرضية 4: تحقيق الحوكمة المسؤولة للحيازة في مصايد األسماك
مختلف  على  تطبيقها  ينبغي،  بل  يمكن،  مسؤولة  حيازة  لتنفيذ  دولياً  إطاراً  التوجيهية  الخطوط  تقدم 

الِشراكات  لهي  ذلك  في  ما  وأبرز  اإلقليمية.  بالمستويات  وانتهاًء  الوطنية  المستويات  من  بدءاً  النطاقات، 

القدرات.  وتطوير  الموارد  على  المتساوي  وبالحصول  القائمة،  بالحقوق  واالعتراف  الشأن،  أصحاب  وإشراك 

نفس  دائماً  هي  ليست  الضروري  لإلصالح  البداية  ونقطة  الحيازة،  حوكمة  لتحسين  مختلفة  مسارات  وهناك 

الستحداث  دخول  نقاط  تمثل  التي  الفرص  تنشأ  أن  ويمكن  واالقتصادي.  السياسي  بالسياق  ترتهن  ألنها  النقطة 

ذلك: ومثال  المستويات،  مختلف  على  مسؤولية  أكثر  حيازة  حوكمة 

الحاجة األكثر عمومية لإلصالح الشامل للسياسات و/أو إدخال تعديالت على األطر القانونية وذلك على  •

المستوى الوطني من حيث ما يتعلق بحوكمة وإدارة مصايد األسماك؛

الحاجة إلى معالجة القدرات الزائدة والصيد الجائر الذي يهدد السالمة االقتصادية واالستدامة البيولوجية  •

للموارد داخل مصيدة أسماك بعينها؛

الحاجة إلى تسوية المنازعات بين الجماعات المختلفة ألصحاب الشأن أو مستغلي الموارد. •

المسؤولة  للحيازة  الكامل  التنفيذ  أن  حقيقة  إلى  اإلنتباه  التمهيدي  التقني  والدليل  التوجيهية  الخطوط  وتلفت 

واقتناع  التشاركية  الُنهج  أجل  من  كاٍف  بوقت  له  وُيسمح  تضافر  وإلى  شراكات  إلى  يحتاج  األجل  طويل  التزام  لهو 

وصياغة  قرارات  صنع  عملية  ألي  األساس  تشكل  أن  والمشاركة  للمشاورات  وينبغي  بها.  الشأن  أصحاب  مجموعات 

الالمركزية  من  ممكن  مستوى  أدنى  على  القرارات  صناعة  إن  األسماك.  مصايد  قطاع  في  بالحيازة  تتعلق  سياسات 

نشاط  أول  أن  كما  واإلنصاف.  والمساءلة  الشفافية،  إلى  تؤدى  بصورة  التشجيع  يلقى  أن  يجب  التبعية(  )مبدأ 

ألصحاب  تحليل  إجراء  هو  الحيازة  لحقوق  دل  معَّ أو  جديد  نظام  وتنفيذ  تخطيط  عند  به  القيام  ينبغي  رئيسي 

التي  والتقليدية،  الُعرفِية  القانونية  االستغالل  حقوق  اعتبار  وينبغي  حالياً.  القائمة  الحيازة  ُنظم  واستعراض  الشأن، 

إلى  وباإلضافة  اإلضافية.  الحقوق  تخصيص  ومن  النظامي،  الطابع  إضفاء  من  جزءاً  األسماك،  مصايد  عمال  تشمل 

كل  إلى  الوصول  سياق  في  حيازة  حقوق  وجود  يلزم  قد  نازحين،  صيد  وعمال  صيادين  وجود  حالة  وفي  ذلك، 

على  النظامي  الطابع  إلضفاء  وذلك  والخدمات،  األرض(  ذلك  في  )بما  الموارد  من  وغيرها  األسماك  موارد  من 

العيش.  لقمة  كسب  فرص  ضمان  أجل  من  الُعرفِية  االستحقاقات 

إدارة  مسؤولية  تحت  تكون  ألن  الحيازة(  هذه  مثل  إدارة  ثم،  من  )و،  وحيازتها  األسماك  مصايد  إدارة  وتميل 

االحتياجات  توفير  ولضمان  الشأن.  هذا  في  ضالعة  تكون  أن  أخرى  لسلطات  يجوز  ولكن  األسماك،  مصايد  سلطة  أو 

والموارد  األرض  على  الحصول  ذلك  في  بما   – النطاق  الصغيرة  المحلية  الصيد  لمجتمعات  غالباً  والمترابطة  المتعددة 

يبرز   – والتطوير  الحوكمة  إزاء  الحقوق  على  قائم  كلى  نهج  واتباع  المستدامة،  العيش  كسب  لفرص  الالزمة  األخرى 

أصحاب  و/أو  األخرى  الحكومية  اإلدارات  مع  والتضافر  الشاملة  القطاعية  االرتباطات  أن  التمهيدي  التقني  الدليل 

األساسية،  الفرضيات  ومن  جيدة.  تقديم خدمات  تكفل  متوافرة  قدرات  وجود  أجل ضمان  من  مطلوبة،  تضل  الشأن 

والتنمية  اإليكولوجية  والنظم  الطبيعية  الموارد  إدارة  أن  النطاق،  الصغيرة  األسماك  مصايد  قطاع  في  وبخاصة 

ُتقيَّم  أن  الحيازة  لترتيبات حقوق  ينبغي  وهكذا  إلى جنب،  جنباً  معاً  إليها  ُينظر  أن  ينبغي  واالقتصادية  االجتماعية 

السياق.  هذا  في  وُتداَر  وُتخَصص 

االستعانة  طريق  عن  تسويتها  يمكن  للموارد  المتنافسة  باالستخدامات  المتعلقة  القضايا  من  الكثير  وهناك 

لإلدارة  نطاقاً  األوسع  األُطر  وإلى  للقطاعات،  الشامل  التنسيق  إلى  واللجوء  السياسات  وتماسك  بالشفافية 

المستوى  فعلى  أمر،  من  يكن  ومهما  المكانية.  لإلدارة  والتشاركية  التشاورية  العمليات  طريق  وعن  المكانية، 

في  القانوني  بالتحكيم  تسمح  نظم  إقامة  إلى  حاجة  هناك  تكون  المحلية،  الحكومات  مستوى  أو  الوطني 

خالفات  حدوث  حالة  في  أو  للموارد  المستغلين  مختلف  بين  النزاعات  تنشأ  عندما  سواء  الحيازة،  نزاعات 
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بالوصول  األطراف  جميع  تتمتع  أن  ضمان  المهم  من  يكون  الصدد،  هذا  وفي  الحكومية.  القرارات  بشأن 

أصحاب  بين  من  األضعف  للمجموعات  دعم  آليات  وجود  يلزم  وقد  القضائية.  واإلجراءات  الُنظم  إلى  المتساوي 

من  يكون  السياق،  هذا  وفي  التعليم.  مستوى  انخفاض  أو  األمية  بسبب  مثاًل  محرومة  تكون  قد  التي  الشأن 

القدرات  وتنمية  الوعي  وتعميق  الحكومي  الدعم  وكذلك  حقوقهم،  الشأن  أصحاب  جميع  ُيدرِك  أن  الضروري 

والالمركزية،  الفعالة  المشاركة  أجل  من  المحلية،  والمجتمعات  لألفراد  ويلزم  التوجيهية.  بالخطوط  يتعلق  فيما 

هناك  تكون  وأن  متساٍو،  أساٍس  على  للمشاركة  والقدرات  والمهارات،  الكسب،  على  القدرة  لديها  تكون  أن 

المشاركة. هذه  لتيسير  المناسبة  المؤسسية  والعمليات  الهياكل 

أن  على  التمهيدي  التقني  الدليل  يشدد  الصلة،  ذات  الحقوق  نوع  في  والبت  األسماك  بمصايد  يتعلق  وفيما 

المحلية.  المجتمعات  أو  األفراد  مجموعات  أو  األفراد  على  الحقوق  توزيع  ينبغي  كان  إذا  ما  تحديد  الضروري  من 

القائمة،  الظروف  من  مجموعة  إلى  يستند  قد  فأمٌر  الحقوق  هذه  يتلقى  أن  له  ينبغي  بمن  المتعلقة  القرارات  أما 

لهذه  فيجوز  المحلي،  للمجتمع  عرفية  حقوق  وجود  حالة  وفي  لألسماك.  مصيدة  في  التاريخية  المشاركة  وعلى 

)مثل  للموارد  المستغلين  من  لمجموعة  تخصص  أو  المحلي،  المجتمع  هذا  حوزة  في  تظل  وأن  ُتدَعْم  أن  الحقوق 

المحلي،  المجتمع  داخل  الحق  وقت  في  أوسع  نطاق  على  توزع  بحيث  جماعية،  كحقوق  األسماك(  لصيادي  رابطِةٍ 

على  القائمة  الُنهج  من  متنوعة  منظومة  امتداد  على  الحقوق  تخصيص  آليات  وتتفاوت  المستغلين.  تنظيم  أو 

تخصيص  أفرقة  إلى  أخرى،  بطرق  بيعها  أو  مزاد  في  الحيازة  حقوق  عرض  يمكن  طريقها  عن  والتي  السوق،  أساس 

العيش  كسب  وفرص  المصيد،  وتاريخ  العرفية،  الحقوق  تراعي  بحيث  سياسية  عملية  في  ُمشَترِكة  مجالس  إلى  أو 

ذلك. وغير  الريفية،  المحلية  المجتمعات  على  والمحافظة  والتعرض،  البديلة، 

ما  مسألة  األسماك  مصايد  حيازة  لحقوق  ُنظم  تصميم  عند  تناولها  ينبغي  التي  األخرى  المسائل  ومن 

مسألة  أما  أكبر.  بدرجة  مؤقتة  لفترات  أو  دائمة  تكون  أن  يجب  الحكومة  تخصصها  التي  الحقوق  كانت  إذا 

اإلدارة،  مرونة  جانبين:  بين  التوازن  حول  فتتمحور  أكبر  بدرجة  المؤقتة  والحقوق  الدائمة  الحقوق  بين  االختيار 

للحكومة  تعطي  بالحقوق  االستمتاع  فترة  على  القيود  بعض  وجود  إن  الحفظ.  وحوافز  المستدام  واالستغالل 

حقوق  يجعل  ال  ولكنه  األخرى،  الظروف  أو  المجتمعية  األهداف  تغيرت  إذا  الحقوق  تخصيص  إعادة  إمكانية 

يكون  أن  له  ينبغي  من  بشأن  البداية  في  قرار  إلى  تحتاج  الدائمة  فالحقوق  قيمة.  أقل  أو  ضماناً  أقل  الحيازة 

األطول  األجل  ذات  أو  الدائمة  الحقوق  أن  كما  البداية.  منذ  استبعاده  ينبغي  من  بشأن  ثم،  ومن  الُمستغل  هو 

في  أبعد  لوقت  المورد  سالمة  في  "مصلحة  وتخلق  األسماك  مصايد  لمستغلي  الضمان  من  المزيد  فتعطى 

الجانبين،  هذين  بين  ُمْثَلى  مفاضلة  توجد  وال  المورد"8.  إدارة  في  للمستقبل"  خطة  "وضع  وحافز  المستقبل 

معايير  ربط  مثل  فيها،  المرغوب  اآلثار  لتحقيق  إضافية  عناصر  إلى  تحتاج  قد  الحيازة  حقوق  ترتيبات  وأن 

القصير.9  األجل  ذات  الحقوق  تجديد  بخيار  باألداء  خاصة  أخرى  معايير  أو  الحفظ 

كان  إذا  وما  الحق،  انتقال  بقابلية  تتعلق  أخرى  مسائل  هناك  أن  إلى  أيضاً  التمهيدي  التقني  الدليل  ويشير 

بقابلية  يتعلق  وفيما  آخرين.  مستغلين  إلى  استحقاقاتهم  بنقل  لهم  السماح  ينبغي  الحقوق  بهذه  المتمتعون 

إلى  االهتمام  إعارة  إلى  تدعو  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصائد  داخل  الجيدة  الممارسات  فإن  الحقوق،  انتقال 

الحقوق  مثل  محدودة.  حقوق  بانتقال  فقط  سماحها  حيث  من  المؤسسية  والعوامل  المحلية  الثقافية  العوامل 

المرونة  لتوفير  كوسيلة  وذلك  الصيد(،  مواسم  من  موسم  خالل  )مثاًل  بها،  ُيسمح  أن  يمكن  التي  المؤقتة 

قابلية  تعتبر  وقد  الحقوق.  هذه  توزيع  في  األجل  الطويل  االستقرار  على  الحفاظ  مع  والمهمة  األجل  قصيرة 

ليس  والعائالت،  واألسر  المحلية،  المجتمعات  داخل  معقوالً  شيئاً  األجل  الطويلة  أو  الدائمة  الحقوق  انتقال 

غير  األسواق  في  خاصة  بصفة  مهم  وهذا  والبيع(.  الشراء  )حقوق  السوق  آليات  استخدام  طريق  عن  فقط 

أكبر  بتيسيرات  يتمتعون  الذين  أولئك  إلى  الحقوق  تحويل  إلى  تؤدى  أن  السوق  آلليات  يمكن  حيث  المكتملة 

على  سلبية  تأثيرات  ذلك  على  يترتب  أن  ويمكن  األخرى.  النفوذ  وجوانب  والمعلومات  االئتمان،  على  للحصول 

واالقتصاد  المحلي  المجتمع  داخل  والمساواة  االستدامة  وعلى  االستقرار،  وعلى  الريفية  العيش  كسب  فرص 

للتداول  القابلة  )والحصص  للتبادل  القابلة  الحيازة  حقوق  فإن  األحيان،  غالب  في  الحال  هو  وكما  الساحلي.10 

أخرى،  أوضاع  في  مناسبة  وغير  السياقات  بعض  في  مناسبة  تكون  قد  إلخ(  للتحويل،  القابلة  الفردية  والحصص 

حيث  من  الحقوق  انتقال  قابلية  تقييد  ومثالب  لمزايا  مدركة  تكون  أن  للدول  ينبغي  أنه  هو  الضروري  واألمر 

النطاق. الصغيرة  المحلية  الصيد  لمجتمعات  المنافع  بضمان  يتعلق  ما 
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الخالصة
السياسية  والقرارات  التشاورية  العمليات  ونتائج  الخاصة،  الظروف  بإن  التمهيدي  التقني  الدليل  يؤكد  وأخيراً، 

في : تبت  التي  هي  يحقق  أن  الحيازة  لنظام  ينبغي  ما  بشأن 

أي نوع )أو أنواع( من نظم الحقوق هو الذي تتم إقامته؛  •

أي أنواع الحقوق هي التي ينبغي أن تُخصص؛  •

الكيفية التي ينبغي بها تخصيص الحقوق؛  •

فترة مثل هذه الحقوق وقابلية انتقالها وتحويلها. •

تستدعي  الحاجة  بأن  واالعتراف  الحيازة  حقوق  لنظام  بالنسبة  واضحة  أهداف  امتالك  األساسية  األمور  ومن 

وُنظم  الحقوق  بأنواع  المختلفة  التنويعات  من  العديد  وهناك  األوضاع.  باختالف  مختلفة  حلول  إلى  التوصل 

قادرة  تكون  وأن  الجديدة  الظروف  مع  تتواءم  بحيث  تصميمها  إلى  كذلك  الحيازة  نظم  تحتاج  وقد  الحيازة، 

الوقت. بمرور  نفسها  تطوير  على 

األعالف إلى  المنخفضة  القيمة  ذات  األسماك  من   االنتقال 
آسيا في  البحرية  األسماك  تربية  أقفاص  داخل  الُمرَكّبة 

مقدمة
المعلومات األساسية والسند المنطقي

أن  ذلك  الهادئ.  والمحيط  آسيا  إقليم  في  السرعة  متزايد  فرعياً  قطاعاً  تمثل  الزعنفية  البحرية  األسماك  تربية  إن 

عادة  تربيتها  يتم  والبومبانو(  والنهاش  اآلسيوي،  والقاروس  األخفس،  )مثل  القيمة  المرتفعة  الالحمة  األسماك  أنواع 

عرض  في  البحرية  األسماك  تربية  نحو  اتجاه  فهناك  ذلك،  ومع  الساحل.  من  قريبة  بيئات  في  صغيرة  أقفاص  في 

المياه.  ملوحة  بدرجة  فترتهن  تربيتها  تتم  التي  األنواع  أما  الصين.  في  وأقوى  أوسع  أقفاص  باستخدام  البحر، 

وإندونيسيا،  الصين،  في  تايوان  مقاطعة  وفي  الصين،  في  تجارياً  توزيعها  ويجرى  ُطِورت  التي  الفقس،  فتكنولوجيا 

أية  وعلى  األنواع.  من  لعدد  بالنسبة  الوحشية  األنواع  من  المأخوذة  الزريعة  على  االعتماد  قللت  وتايلند،  وماليزيا 

من  )المأخوذة  )النفاية(11  القيمة  المنخفضة  باألسماك  تغذيتها  تتواصل  القيمة  العالية  الالحمة  األسماك  فإن  حال، 

المحتملة.12  العالية  القيمة  ذات  لألنواع  اليافعة  األسماك  من  غالباً  تتكون  والتي  الوحشية(،  األسماك 

في  المسوس(  المياه  )وفي  البحر  في  المزروعة  الالحمة  الزعنفية  األسماك  من  الكلي  اإلنتاج  تجاوز  وقد 

وكفاءة  األخفس.13  من  طن   75  000 منها  طن،   600  000 مقدار   ،2008 في  الهادئ  والمحيط  آسيا  إقليم 

إلى  بين1:7  تتراوح  التي  القيمة  المنخفضة  األسماك  استخدمنا  إذا  رديئة  تكون  علف  إلى  األسماك  تحويل 

تكون  تكاد  بصورة  تتغذى  المستزرعة  الهامور  فأسماك  المتوسطة14.  الهامور  أسماك  تربية  ممارسات  في   15:1

إنتاج  إلى  ذهب  قد  األقل  على  طن  مليون  نصف  أن  يعني  مما  القيمة،  المنخفضة  األسماك  على  حصرية 

واألنواع  الهامور  سمك  على  الطلب  ازدياد  إن  شامل.  بشكل  طن  ماليين   4 ونحو   2008 في  الهامور  أسماك 

إلى  المستزرعون  ينتقل  لم  وما  بحرياً.  األسماك  استزراع  نطاق  توسيع  يواصل  سوف  األخرى  البحرية  الالحمة 

التالية: لألسباب  استدامته  اإلمكان  في  يكون  لن  النمو  هذا  فإن  مركبة  أعالف  استخدام 

إن تزايد صيد األسماك المنخفضة القيمة الستخدامها كعلف ألسماك التربية يمكن أن يؤثر بالسلب على  •

إيكولوجيا مناطق الصيد. 

إن االستمرار في استخدام األسماك المنخفضة القيمة يمكن أن يسهم في تدهور البيئة.  •

إن استخدام األسماك المنخفضة القيمة كعلف قد ال يكون مستداماً من الناحية االقتصادية. •

إن القضية األخالقية المتمثلة في تغذية األسماك بأسماك يمكن استخدامها كغذاء للبشر تمثل عائقاً  •

مستمراً على ولوج األسواق.

تشجيع  كبيرة  بدرجة  فيه  المرغوب  من  يكون  والبيئية،  واالقتصادية،  االجتماعية،  النظر  وجهات  فمن  وهكذا، 

األعالف  هذه  مثل  أن  من  الرغم  وعلى  الُمصنعة.  المركبة  األعالف  إلى  القيمة  المنخفضة  األسماك  من  االنتقال 

أسماك  مصايد  من  ُيستمدان  العنصرين  هذين  فإن  السمك،  وزيت  السمك  جريش  على  تشتمل  أن  جداً  يمكن 

والتنوع  اإليكولوجي  النظام  ناحية  من  تعتبر  التي  األسماك  بقايا  من  أو  الغرض،  لهذا  مستدامة  بصورة  مخصصة 
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تصيدها.15  التي  األسماك  نوعية  تتحرى  ال  التي  القيمة  المنخفضة  األسماك  مصايد  من  إضراراً  أقل  البيولوجي 

مقابل  المنبع  عند  تصاد  التي  األسماك  ثلث  إلى  فقط  يحتاج  المركبة  األعالف  استخدام  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

تعقيدات  تكتنفه  االنتقال  تحقيق  فإن  األمر،  يكن  ومهما  أدناه(.  )انظر  المنخفضة  القيمة  ذات  األسماك  أعالف 

النطاق  صغيري  الُمشَغليِّن  من  هم  البحرية  األسماك  مربي  فمعظم  القطاع.  هيكل  هي  األولى  فالصعوبة  كثيرة. 

حرفيين  صيادين  من  مختلطة  مجموعة  من  تأتي  القيمة  المنخفضة  األسماك  إمدادات  أن  كما  المستقلين، 

في  الكبيرة  التجارية  الجر  بشباك  الصيد  مراكب  ومن  آسيا،  شرق  جنوب  في  النطاق  ومتوسطي  النطاق  صغيري 

ومع  األسماك،  مربي  مع  تفضيلية  عالقات  عادة  لديهم  تكون  الذين  الوسطاء  اإلمدادات  سلسلة  وتشمل  الصين. 

عليها  الحصول  في  يسراً  أكثر  المركبة  األعالف  يجعلوا  لكى  األعمال  ترتيبات  يطوروا  أن  للموردين  ينبغي  ذلك 

أو  والقاروس  )البلطي(  والتيالبيا  للجمبري،  بالنسبة  فعلوا  مثلما  النطاق،  الصغيري  األقفاص  مستزرعي  جانب  من 

في  يدور  لما  التشغيلي  الفهم  نقص  فهي  الثانية  القضية  أما  السلور.  سمك  من  البنغاسيوس  فصيلة  مستزرعي 

المركبة  واألعالف  القيمة  المنخفضة  األسماك  الستخدام  المقارنة  المزايا  بشأن  مفاهيم  من  المستزرعين  ذهن 

وجود  عدم  فهي  الثالثة  القضية  أما  العيش.  كسب  واستراتيجيات  األسماك  تربية  لممارسات  العلمي  التقييم  وكذلك 

ومصالحهم  الفورية  مصلحتهم  من  أن  المربّين  إقناع   )1( أجل:  من  ُتقدم  تقنية  ومساعدة  منظمة  علمية  معلومات 

للسياسات  التوجيهية  الخطوط  مقام  العلمية  المعلومات  تقوم  أن   )2( المركبة؛  األعالف  إلى  االنتقال  األجل  الطويلة 

األعالف  يستخدمون  المربين  يجعل  مما  إرباحية  أكثر  لجعلها  السوق  على  القائمة  والحوافز  اللوائح  تشمل  التي 

القيمة.  المنخفضة  األسماك  استخدام  من  بدالً  المركبة 

عمل  أن  وجد  فقد  اإلقليم،  في  البحري  السمكي  لالستزراع  الفرعي  القطاع  تعم  القضايا  هذه  أن  وحيث 

عن  تنتج  تآزرات  يخلق  أن  شأنه  فمن   – تكاليفية  فعالية  ذو  نهج  هو  المربين  هؤالء  يخاطب  إقليمي  مشروع 

للمشروع. القطرية  المكونات  عن  المتولدة  المعلومات  تقاسم 

والزراعة16  األغذية  لمنظمة   573 رقم  السمكي  واالستزراع  األسماك  بمصايد  المعنية  التقنية  الورقة  وتعرض 

ذات  األسماك/األسماك  نفايات  استخدام  على  االعتماد  "تقليل  للمنظمة  إقليمي  تقني  تعاون  مشروع  نتائج 

)هي  آسيا"،  منطقة  في  بلدان  أربعة  في  ُنفذ  الذي  الزعنفية  البحرية  األسماك  لتربية  كعلف  المنخفضة  القيمة 

يلي. فيما  استعراضها  ويجري  و2011.   2008 الفترة  خالل  نام(  وفييت  تايلند  إندونيسيا،  الصين، 

األهداف
هذا  وينطوى  المنخفضة.  القيمة  ذات  األسماك  على  األسماك  مربي  اعتماد  تقليل  هو  المشروع  من  الهدف 

وقد  المعيشة.  لكسب  أفضل  ُسبل  وتحقيق  البيولوجي  التنوع  استدامة  في  المتمثلة  العليا  األهداف  على  القول 

بديلة  موارد  استخدام  بشأن  المربين  بين  الخاطئة  المفاهيم  على  القضاء  في :  المشروع  هذا  أهداف  تمثلت 

إلدارة  أفضل  ممارسات  تطوير  في  اإلسهام  والبيئية؛  واإليكولوجية  االقتصادية  مزاياها  على  والتدليل  للعلف 

من  تحسن  أن  شأنها  من  والتي  النطاق  الصغيرة  الالحمة  الزعنفية  لألسماك  البحري  االستزراع  نطاق  داخل  األعالف 

االستزراع؛  بأساليب  والخاصة  المستورِد  البلد  لمعايير  االمتثال  طريق  عن  األسواق  وولوج  العلف  ممارسات  كفاءة 

إلى  التحول  على  يشجع  الذي  والفني  واإلداري  السياساتي  الدعم  وتوفير  اإلدارية؛  المربين  مهارات  وتحسين 

القيمة،  المنخفضة  األسماك  وموردي  مربي  وإلى  المربين  إلى  موجه  مهم،  اجتماعي  هدف  وثمة  المركبة.  األعالف 

العلفية. الكريات  إلى  التحول  جراء  من  للعيش  كسبهم  فرص  على  التأثيرات  حدة  من  التخفيف  هو 

إطار المشروع
العيش  كسب  فرص  استدامة  في  اإلسهام  في  للمشروع  الرئيسي  الهدف  يتمثل  اإلنمائية،  الناحية  ومن 

من  للعلف  كمورد  السمك  على  االعتماد  تقليل  إن  النطاق.  الصغيري  الزعنفية  البحرية  األسماك  لمستزرعي 

الداخلية. الشاطئية  األسماك  موارد  على  أيضاً  يحافظ  أن  شأنه 

ُسبل  وتحسين  الزعنفية  لألسماك  البحري  لالستزراع  األجل  الطويلة  الصالحية  فهي  المتوخاة  النتيجة  أما 

وثمة  المالئمة.  والسياسات  والخاص  العام  القطاع  مؤسسات  تدعمها  التي  المربين،  لدى  العيش  كسب 

السمكي  االستزراع  على  يعتمدون  الذين  السكان  من  فقراً  األكثر  القطاع  رعاية  تحسين  هي  اجتماعية  مساهمة 

للمشروع:  مخرجات  ثمانية  خالل  من  ذلك  تحقق  وقد  عيشهم.  لكسب  البحري 

معلومات عن فرص كسب العيش لدى األشخاص العاملين في توريد األسماك المنخفضة القيمة، وقنوات  •

تسويق المستلزمات، ومفاهيم المربين، والقيود التي تحد من استعمال كريات األعالف؛

قامت رابطات المربين بالتنظيم والتدريب لخلق نواة قطرية لتعميم نتائج المشروع؛ •



1702014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

جمع وتحليل البيانات العلمية بشأن األداء التقني واالقتصادي للمزارع السمكية الصغيرة النطاق التي  •

تستخدم األسماك المنخفضة القيمة وكريات األعالف المركبة – وتشمل هذه البيانات القيود التي تعترض 

األخذ بممارسات إدارية أفضل لألعالف ومعلومات بشأن التغييرات في مفاهيم مربي األسماك؛ 

مواد إعالمية تصف المزايا االقتصادية واالجتماعية لألعالف المركبة؛  •

تحديد عالقات العمل بين مجموعات المربين وموردي األعالف التي يمكن لها أن تُيسر شراء األعالف وتزود  •

مشروع القروض الصغيرة بالمعلومات؛

تعزيز قدرات موظفي الحكومة على توفير المشورة بشأن إدارة األعالف داخل أنظمة االستزراع السمكي  •

البحري الصغيرة النطاق؛ 

تقدير ومقارنة التأثيرات البيئية الناتجة عن األسماك المنخفضة القيمة واألعالف المركبة؛  •

إنشاء نظام رصد لتقدير مفاهيم المربين ووجهات نظرهم تجاه األعالف المركبة وتأثيراتها البيئية. •

أنشطة المشروع
على:  تشتمل  أعاله  المبينة  المخرجات  إلنتاج  تنفذ  التي  والمتزامنة  التعاقبية  األنشطة  إن 

حلقة تدريب عملي للبدء والتخطيط؛  •

أربع حلقات تدريبية عملية داخل البلد للتخطيط ولتعميق وعي أصحاب الشأن؛  •

تقييم أصول فرص كسب العيش، والفرص المتاحة أمام الصيادين والتجار ومفاهيمهم؛ •

إجراء تجارب تشاركية داخل المزرعة لمقارنة أداء نوعْي العلف كليهما )الجدول 18(؛ •

تحليل مفاهيم مستزرعي األسماك بشأن األعالف المكونة من السمك المنخفض القيمة، واألعالف المكونة  •

من الكريات، وذلك قبل التجارب وبعدها؛

تقييمات األثر البيئي لمقارنة التأثيرات الناجمة عن األعالف باألسماك منخفضة القيمة وأعالف الكريات  •

على موقع التربية؛

مجموعة ثانية من حلقات التدريب العملي إلعداد تقرير بشأن التقدم الذي أحرزته التجارب، وتقديرات  •

التأثيرات البيئية، واقتراح تحسينات لزيادة فعالية األعالف، وكفاءة إدارة األعالف وممارسات الُمَربِين، 

واقتراح سبل تيسير الحصول على األعالف الُمركبَّة؛ 

تنظيم مجموعات نوعية من المزارعين وتطوير مواد إرشاد استزراعي؛  •

حلقة عملية إقليمية ختامية لتثبيت النتائج من مكونات المشروع وصياغة التوصيات؛  •

بعثة، بعد 16 شهراً من التجارب، إلى إندونيسيا، وتايلند، وفييت نام لتقييم حالة صناعة تربية األسماك  •

البحرية داخل أقفاص، وتقييم مدى استفادة الُمَربِين من توصيات المشروع، وبلورة التوصيات ووضع 

مشروعات متابعة لتناول القضايا المشتركة.

الجدول 18
المواقع واألنواع المستخدمة في تجارب المربين التشاركية

فييت نامالصينتايلندإندونيسيا

 اإلقليم / 
المناطق اإلدارية

 فوكيت، كرابيبندر المبونغ 
و فانغ نغا

نها ترانغ غوانغدونغ 

 المؤسسات
المنفذة

المركز الرئيسي لتنمية 
تربية األحياء المائية 

مركز البحث 
والتطوير، مصايد 

األسماك الساحلية 

الحيوانات المائية في 
إقليم غوانغدونغ 

الوقاية من األمراض 
المتوطنة ومركز مراقبتها

مركز بحوث لتربية 
األحياء المائية رقم 3

األنواع 

األخفس البني
(Epinephelus 

fuscoguttatus)

القاروص اآلسيوي
(Lates calcarifer)

األخفس البني
(Epinephelus 

fuscoguttatus)

النهاش األحمر
(Lutjanus 

erythropterus)

األخفس ذو النقط 
البرتقالية 

(Epinephelus coioides)

 سمك بومبانو
أفطس األنف

(Trachinotus blochii)

النهاش األحمر
(Lutjanus 
erythropterus)



171 الخاصة الدراسات  في  بارزة  نقاط 

تجميع نتائج المشروع
مكونات المشروع

السمك  على  القائم  العلف  أداء  لمقارنة  المزرعة  داخل  تشاركية  تجارب  إجراء   )1( من:  المشروع  مكونات  تألفت 

نوْعي  وأداء  استخدام  تجاه  المزارعين  مفاهيم  لتقييم  استقصاءات  عمل   )2( الكريات؛  علف  أداء  مع  القيمة  المنخفض 

األسماك  استخدام  تأثيرات  لتحديد  بيئية  دراسة   )3( االئتمان؛  على  الحصول  وتفضيل  إليهما،  الوصول  وسبل  العلف، 

القيمة. المنخفضة  األسماك  وموردي  المربين  معيشة  سبل  تحليل   )4( العلفية؛  والكريات  القيمة  المنخفضة 

المخرجات
وثمة  التجارية.  األعالف  إلى  القيمة  المنخفضة  األسماك  من  االنتقال  هو  للمشروع  األجل  الطويل  الُمخرج  إن 

أفضل  إدارية  ممارسات  واتباع  القيمة،  المنخفضة  األسماك  على  المربين  اعتماد  تقليل  هما  أجاًل  أطول  ُمخرجان 

.)19 )الجدول 

الجدول 19
النتائج والمخرجات المتوخاة من المشروع 

المساهمة في النتائج الرئيسية النتائج المكون

تحقيق األهداف

 منتجات

 يوصى بها

تجارب المربين 
التشاركية

• وفورات الكفاءة 	
التقنية واالقتصادية

• أساليب إدارة 	
المربين لألعالف

• التنويعات الكمية 	
والنوعية المرتبطة 

بوفورات الكفاءة

• العوامل الحرجة 	
للكفاءة واإلرباحية:

الممارسات –
نوعية األعالف –
التحديد النوعي  –

بحسب النوع 
والحجم

الموثوقية ونوعية  –
واردات الزريعة

• الحجج البيولوجية 	
والتقنية واالقتصادية 

للتشجيع على 
استخدام الكريات 

العلفية
• إدارة أفضل لألعالف	
• إدراك مصنعي العلف 	

للعوائق التقنية التي 
تحول دون االعتماد

• تحسين التربية، 	
وإنتاج الزريعة ونظم 

اإلمداد

• الممارسات اإلدارية 	
األفضل

• األدلة التقنية	
• رابطات المربين	
• برنامج بناء القدرات	
• برنامج البحث 	

والتطوير

ُمْدركات استقصاء 
المربين لنوع 

العلف واالئتمان

• األساس التقني 	
للمدركات

• القيود التقنية 	
واالجتماعية الثقافية 

العتماد كريات 
األعالف

• األساس االقتصادي، 	
واالجتماعي والثقافي 
في مفاهيم التغيرات 

• المواقف تجاه 	
االئتمان الصغير

• استراتيجية االتصال 	
واإلرشاد

• الحصول على 	
االئتمان

• المواد اإلرشادية	
• نصائح إرشادية عن 	

تقديم االئتمان
• التأمين على 	

المحاصيل )السوق 
والجمهور(

•دراسة بيئية  عوامل الخطورة من : 	
نوع العلف –
جودة الَعلف –
أسلوب العلف –

• تأثيرات نوع العلف 	
على موقع التربية

• استخدام الطاقة 	
بحسب نوع العلف

• استخدام موارد 	
األسماك بحسب نوع 

العلف

• الرقابة على نوعية 	
العلف

• أسلوب الَعلف	
• إدارة مزرعة التربية	
• اختيار موقع مزرعة 	

التربية

• الُحجج وبعض األدلة 	
للتقسيم إلى مناطق

• قواعد اختيار الموقع، 	
ودراسة طاقة اإلعاشة

• أدلة الممارسات 	
اإلدارية الُمحسنة 

• أدلة تقنية بشأن 	
اختيار المواقع 

• أدلة إلصدار التصاريح 	
وإدارة المناطق

تحليل فرص كسب 
العيش لدى موردي 

األسماك

• ِصف التهديدات 	
لفرص كسب العيش 

التقليدية
• قَيم استراتيجيات 	

وخيارات كسب 
العيش

• استراتيجية التكيف	
• فرص كسب العيش 	

البديلة

• إدارة موارد مصايد 	
األسماك

• أدلة السياسات: 	
الحوافز مقابل 

اإلعانات
• المجاالت الرئيسية 	

للمساعدة التقنية 
واالقتصادية
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التجارب التشاركية للمربين
لتحل  األعالف  كريات  الستخدام  االقتصادية  والصالحية  الفنية  الجدوى  على  المزرعة  داخل  التجارب  دللت 

وبصفة  أقفاص.  داخل  البحرية  الزعنفية  األسماك  تربية  في  القيمة  المنخفضة  لألسماك  المباشر  االستخدام  محل 

التكاليف.  أداء  في  أو  األسماك  نمو  في  كبيراً  اختالفاً  المستخدم  العلف  نوع  ُيظهر  لم  عامة، 

نتيجة  إلى  أقرب  فهي   – اإلنتاج  في  الداخلة  األعالف  تكلفة  في  البلدان،  بين  فيما  اختالفات،  ُوِجَدت  وقد 

األسماك. نمو  أداء  من  بدالً  بلد  كل  في  القيمة  المنخفضة  ولألسماك  العلفية  للكريات  السائدة  التكلفة 

وفيما  واحد،  بلد  في  الُمَربِين  بين  كبيراً  تفاوتاً  األعالف  واستعمال  األسماك  ونمو  اإلدارة،  ممارسات  تفاوتت 

الكريات  أعالف  استخدام  نتائج  فعالية  تقليل  إلى  الكريات  أعالف  بإدارة  الخبرة  قلة  أدت  وقد  البلدان.  بين 

معيارياً.  موحدة  اإلدارة  ممارسات  تكن  ولم  وتقليصها. 

األسماك،  أنواع  في  اختالفات  لوجود  نظراً  صارمة  بصورة  متماثلة  المختلفة  البلدان  في  التجارب  تكن  لم  كما 

الُمَربِين. بين  فيما  اإلدارة  ممارسات  تفاوت  وكذلك  التربية،  ومواقع  البيئة  وفي  المستخدمة،  العلف  أنواع  وفي 

وجاءت  التربية.  أنواع  ألغلبية  بالنسبة  البحرية  األسماك  ألنواع  معينة  بأنواع  الخاصة  الوجبات  إلى  افتقار  وهناك 

القيمة. المنخفضة  األسماك  نوعية  رداءة  بسبب  ربما  أو  األعالف  إدارة  ممارسات  بسبب  األداء  في  االختالفات 

الممارسات والمفاهيم إزاء أنواع العلف والحصول على االئتمان
لها،  الذهني  وتفهمهم  أقفاص  داخل  البحرية  األسماك  مربي  لممارسات  البلدان،  عبر  تشابه،  أوجه  توجد  كانت 

ومدى  هذين،  العلف  نوعْي  إزاء  مفاهيمهم  في  االختالفات  بعض  تشوبها  التي  التماثل  أوجه  بعض  وجود  مع 

ذلك.  وجدوى  االئتمان  على  حصولهم 

 2 بين  مزرعة  لكل  األقفاص  عدد  ويتباين  األسماك,  من  واحد  نوع  من  أكثر  بتربية  المربين  معظم  ويقوم 

و  تايلند،  في  قفصاً   25 و  إندونيسيا،  في  قفصاً   53 الصين،  في  قفصاً   96 هي  متوسطة  أرقام  مع  قفصاً   590 و 

نام.  فييت  في  قفصاً   28

ويتبع  باألعالف.  االتخام  أسلوب  نام  فييت  في  المربين  نصف  من  وأكثر  الصينيين  المربين  معظم  ويمارس 

جميع  وتستخدم  أكبر.  بدرجة  فيها  ُمتحكم  محددة  بحصص  العلف  أسلوب  وتايلند  إندونيسيا  في  المربون 

ولكن  العلفية؛  الكريات  نام  فييت  في  المزارع  نصف  من  وأكثر  وإندونيسيا  الصين  في  تقريباً  التربية  مزارع 

تايلند. في  جداً  شائعاً  ليس  األسلوب  هذا 

الصيد  ومواسم  الموسمية  الرياح  فصل  أثناء  وبخاصة  األسماك،  تفاوت جودة  مع  يتأقلموا  أن  للمزارعين  ينبغي 

من  أكثر  وتايلند  نام  وفييت  إندونيسيا،  في  المربون  ويعتقد  القيمة.  المنخفضة  األسماك  مصدر  تحديد  عند  المغلقة، 

المربون  معظم  ويعتقد  أفضل.  وجودة  نمو  إلى  تؤدى  القيمة  منخفضة  باألسماك  العلف  نتائج  بأن  الصينيين  المربين 

ذلك.  وتايلند  إندونيسيا  في  المربين  معظم  يعتقد  وال  مُربح،  األعالف  كريات  تقديم  أن  نام  وفييت  الصين  في 

بحسب  محدداً  العلف  يكون  أن  يفضلون  كانوا  وإن  العلفية،  الكريات  الستخدام  استعداد  على  المربين  معظم  إن 

ومساوئ  مزايا  يدركون  المربين  أن  من  الرغم  وعلى  األسماك.  تلك  بها  تمر  التي  النمو  مرحلة  ويالئم  بل  األسماك  نوع 

العلمية.  لإلدارة  التوجيهية  الخطوط  إلى  يفتقرون  فإنهم  والكريات،  القيمة  منخفضة  األسماك  استخدام 

الفائدة،  أسعار  ارتفاع  من  المربون  ويشتكى  الصغير.  االئتمان  لتقديم  الرئيسية  المصادر  هي  والمصارف 

بناء  في  القروض  اسُتخِدمت  وقد  باقتراضها.  لهم  المسموح  المحدودة  والمبالغ  والمطولة  الصعبة  واإلجراءات 

المدخالت. وشراء  التربية  مزارع  هياكل 

دراسة التأثيرات البيئية
إلى: الدراسة  توصلت 

عدم وجود اختالفات مهمة بغض النظر عن النوع في التأثيرات البيئية المرتبطة بالعلف، سواء كان ذلك  •

العلف هو السمك المنخفض القيمة17 أو كريات العلف التجارية. ومع ذلك، فقد حدثت زيادات في 

التركيزات البكتيرية وتحريرها لدى األسماك منخفضة القيمة المخزونة فوق الثلج وذلك قبل عملية العلف. 

وقد ارتشحت من الكريات العلفية مقادير أكبر من المغذيات في المياه.

إن الطاقة )بما في ذلك الوقود(، الالزمة إلنتاج كيلو غرام من السمك باستخدام األسماك المنخفضة  •

القيمة تقل عن الطاقة الالزمة في حالة استخدام كريات األعالف. ومهما يكن األمر، فإن نسبة "األسماك 

المستعملة، إلى األسماك الُمنتَجة" إلنتاج وحدة وزن من األسماك البحرية تقل ثالث مرات عند استخدام 

الكريات العلفية عنها عند استخدام األسماك المنخفضة القيمة.
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يمكن لنقص االختالفات المهمة القابلة للقياس بالنسبة لتأثيرات نوع العلف على المياه ونوعية الرواسب  •

أن تُْعَزى إلى انخفاض كثافات المخزونات السمكية المستخدمة في تجارب مزارع التربية. فارتفاع كثافات 

التخزين ومستويات المدخالت يمكن أن تكون قد أسفرت عن نتائج مختلفة. وهذا يؤكد أهمية تدابير 

الرقابة مثل التقسيم إلى مناطق من أجل الحد من أعداد المزارع، وكذلك المدخالت من األسماك واألعالف 

لضمان أن تبقى تدفقات التركيزات داخل نطاق قدرة البيئة على استيعابها. 

من  واحد  كيلو  إلنتاج  الالزمة  الطاقة  في  كبيرة  اختالفات  هناك  أن  عن  تكشف  الدراسة  فإن  ذلك،  ومع 

في  األسماك  من  مج/كغ   3.96 بين  المستخدمة  الطاقة  تراوحت  فمثاًل  ومصدره.  العلف  بنوع  رهناً  وذلك  السمك 

في  األسماك  من  مج/كغ   44.35 وبين  القيمة،  المنخفضة  األسماك  لصيد  الصغيرة  القوارب  استخدام  عند  تايلند 

التجارية  المراكب  حالة  في  األسماك  من  مج/كغ   81.48 و  العلفية،  الكريات  استخدام  عند  نام  وفييت  تايلند 

القيم  هذه  وتبين  إندونيسيا.  في  ثانوي  كمصيد  القيمة  المنخفضة  األسماك  صيد  في  الجر  شباك  تستخدم  التي 

بكثير  يفوق  الُمستزرع  السمك  من  غرام  كيلو  إلنتاج  الالزمة  العلفية18  الكريات  في  الكامنة  الطاقة  من  القدر  أن 

فينبغي  القلق،  تثير  قد  الحقيقة  هذه  أن  من  الرغم  وعلى  القيمة.  المنخفضة  األسماك  في  الموجودة  الطاقة 

استخدام  إطار  في  وإنما  القيمة،  المنخفضة  األسماك  مقابل  العلف  كريات  إطار  في  ليس  المسألة،  هذه  صياغة 

قضية  أن  إلى  الدراسة  هذه  وتشير  العلفية.  الكريات  تركيبات  في  الداخلة  األخرى  المقادير  مقابل  السمك  جريش 

يمكن  التي  القضايا  من  هي  البحرية  األسماك  من  وزن  وحدة  إلنتاج  الالزمة  األسماك  ومقدار  الطاقة  تكلفة  تقليل 

العلف،  في  الداخل  )السمك  وقضايا  والطاقة  التلوث،  إن  القول،  ومجمل  التربية.  مزرعة  مستوى  على  معالجتها 

عامة،  بصفة  التربية  مزارع  إدارة  تحسين  طريق  عن  وذلك  الُمربي،  مستوى  على  ُتعالج  أن  يجب  الُمنتج(  والسمك 

األفضل. اإلدارة  وممارسات  لألعالف  الكفؤ  االستخدام  تشجيع  طريق  عن  خاصة  وبصفة 

تحليل ُسبل كسب العيش والمفاهيم الخاصة بذلك
المنخفضة  األسماك  وتجار  صيادي  واستراتيجيات  وآفاق  العيش  كسب  فرص  لحالة  القاعدي  االستقصاء  أظهر 

ويكون  السفن،  يستخدمون  الصينيون  فالموردون  البلدان.  عبر  األسماك  صيادي  ُأسرات  بين  اختالفات  القيمة 

تلك  من  أعلى  دخوالً  تولد  الكبيرة  السفن  فهذه  األسر.  هذه  لمعظم  الوحيد  الدخل  مصدر  هو  السمك  صيد 

الستكمال  مختلفة  أنشطة  في  األسماك  صيادي  ُأسر  تنخرط  حيث  األخرى،  البلدان  لدى  الموجودة  السفن 

السمك. صيد  من  يحققه  مما  أعلى  المختلفة  األنشطة  هذه  من  دخوالً  البعض  فيحقق  الدخول. 

على  حصولهم  يتباين  مثلما  البلدان  بين  فيما  الصيادين  ألسر  العيش  كسب  أساليب  أنماط  وتتباين 

واسع  نطاق  على  متوافرة  تكون  والمساعدة  المشورة  تقديم  مصادر  أن  ذلك  العيش.  كسب  على  المساعدة 

الصين.  في  درجة  أدنى  إلى  توافرها  ويقل  تايلند،  في  عليها  الحصول  ويتيسر 

خيارات  أن  حيث  األعالف  كريات  إلى  للتحول  تعرضاً  األكثر  هم  الصين  في  األسماك  صيادي  أن  ظهر  وقد 

محدودة. لديهم  العيش  كسب 

قضايا شاملة لكل القطاعات
القيمة  المنخفضة  األسماك  استخدام  على  النطاق  المربين صغيري  اعتماد  تقليل  كيفية  في  الرئيسية  القضية  تتمثل 

البيولوجية،  القضايا  من  عدد  المشكلة  اكتنف هذه  وقد  القطاع.  واستدامة وجود هذا  إرباحيتها،  تحسين  مع  كعلف، 

بالسياسات،  تتعلق  عملية  قضايا  بينهم  تدور  التي  المناقشات  وقد حددت  الثقافية.   – واالجتماعية  واالقتصادية  والتقنية 

إحدى حلقات  توصيات  عامة  بصفة  القطاعات  لكل  الشاملة  القضايا  قائمة  وتعكس  المؤسسي.  والتعزيز  القدرات  وبناء 
19. في 2007  الهند  كوتشي،  في  ُعقدت  التي  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  للخبراء  العملي  التدريب 

الخالصة
لألسماك  صالحاً  بدياًل  تمثل  األعالف  كريات  أن  إلى  يذهب  الذي  الرأي  كلية،  بصورة  المشروع،  نتائج  تؤيد 

األعالف  مصدر  هي  تظل  أن  القيمة  المنخفضة  لألسماك  المحتمل  من  أن  من  الرغم  فعلى  القيمة،  المنخفضة 

فهم  تكوين  يلزم  فإنه  المنظور،  المستقبل  في  البلدان  معظم  لدى  البحر  في  المستزرعة  لألسماك  الشائع 

األسماك،  صيادي  لدى  العيش  كسب  فرص  في  ودورها  وسعرها،  جودتها،  ومدى  استخدامها،  لديناميات  أفضل 

كسب  بفرص  اإلخالل  دون  العلفية  الكريات  إلى  الصناعة  انتقال  تيسير  إلى  الرامية  االستراتيجيات  لترشيد  وذلك 

األسماك. وموردي  الصيادين  لدى  العيش 
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ألنواع  المصمم  النوع  من  ليست  التربية  مزارع  تجارب  في  المستخدمة  األعالف  كريات  فإن  عامة،  وبصفة 

أكبر  إن  التجارب.  أثناء  فعاليتها  تقليل  إلى  الخبرة  قلة  أدت  وربما  متفاوتة،  جودة  وذات  بعينها،  سمكية 

األعالف،  إدارة  أساليب  على  التحسينات  إدخال  أن  كما  لإلدارة.  أفضل  أساليب  في  تكمن  التحسين  إمكانيات 

البيئية  االستدامة  إلى  ويؤدى  األعالف،  من  االستفادة  من  ُيزيد  أن  شأنه  من  العلف،  نوع  عن  النظر  بغض 

بأن  المربين  إدراك  تغيير  إلى  الُمربون  بها  قام  التي  التجارب  أدت  أن  المشروع،  أثناء  حدث  وقد  واألرباحية. 

الجودة.  تقليل  وإلى  سيئ  نمو  إلى  يؤدى  العلفية  بالكريات  األسماك  علف 

المرتبطة  المخاطر  ارتفاع  بسبب  وذلك  الفرعي  القطاع  هذا  إلى  القروض  تقديم  عادة  المصارف  وُتمانع 

أساليب  اتباع  على  المربين  قدرة  من  يزيد  أن  الصغير  االئتمان  شأن  فمن  أقفاص.  في  البحرية  األسماك  بتربية 

ذات  األسماك  تجار  على  االعتماد  على  يقضى  وأن  الكريات،  أعالف  إلى  االنتقال  تيسير  إلى  وربما  أفضل،  إدارة 

النطاق  الصغيري  المربين  يجعل  أقفاص  في  البحرية  األسماك  استزراع  مخاطر  ارتفاع  أن  كما  المنخفضة.  القيمة 

االقتصادية. للمخاطر  معرضين 

من  الكبير  الحجم  طلبات  على  تخفيضات  تقديم  مثل  مزايا  تحقيق  ورابطاتهم  المربين  لمنتديات  يمكن 

قدرتهم  من  يزيد  النطاق  الصغيري  المربين  تنظيم  إن  للمنتجات.  المشترك  التسويق  على  وكذلك  األعالف، 

المربين  بمجموعات  التدريجي  االعتراف  تحقيق  الممكن  ومن  الكبير.  الحجم  اقتصادات  ويولد  الضاغطة 

يؤدى  الذي  األمر  التجارية  المدخالت  وموردي  الفنية  والمؤسسات  الحكومية  السلطات  جانب  من  المنظمة 

والتسويق  واإلنتاج،  واالعتماد،  النوعية،  المجموعات  وتنمية  المحاصيل،  على  والتأمين  االئتمان،  توفير  إلى 

أن  غالباً  تعني  السوق  معلومات  إلى  الوصول  وقلة  القيمة  سلسلة  فهم  نقص  أن  كما  الخدمات.  من  ذلك  وغير 

أسماكهم.  مقابل  منخفضة  أسعار  على  يحصلون  المربين 

اإلدارة  وسياسات  مناطق  إلى  والتقسيم  أقفاص،  في  البحرية  األسماك  تربية  مواقع  انتقاء  عدم  إن 

المواقع  عانت  ولقد  وإندونيسيا.  الصين  في  مثارة  قضايا  هي  اللوائح  ووضع  الساحلية  للمناطق  المتكاملة 

بنوعية  تتعلق  مشاكل  وإلى  اآلخرين،  الموارد  مستغلي  مع  والتنازع  الشديد،  التزاحم  من  الدراسة  شملتها  التي 

المواقع  إلدارة  األفضل  والتخطيط  مناطق  إلى  التقسيم  شأن  فِمْن  األسماك.  نفوق  ومعدالت  واألمراض  المياه، 

والبيئية.  االجتماعية  المشكالت  هذه  تفادى  يتم  أن  والجديدة  الحالية 

سلسلة  فهم  من  األدنى  الحد  إال  لديهم  ليس  الذين  المربين  من  الكثير  بين  التسويق  مسائل  وتشيع 

وبين  التربية،  مزرعة  باب  عند  المدفوعة  األسعار  بين  كبيرة  تفاوت  أوجه  هناك  تكون  أن  ويمكن  السوق، 

الحقيقي  الوقت  في  المعلومات  تقديم  القضايا  هذه  مثل  لحل  الرامية  التدابير  وتشمل  بالجملة.  البيع  أسعار 

عن  وذلك  السوق  سلسلة  وتقصير  الجماعي،  والتسويق  المقصد،  جهات  أسواق  داخل  السمك  أسعار  بشأن 

الوسطاء. على  االعتماد  تقليل  طريق 

الذي  هو  العلف  نوع  وليس  بالعلف،  التغذية  كثافة  أن  الدراسة  أبرزت  فقد  البيئية،  التأثيرات  ناحية  ومن 

العوامل  أكبر  من  هو  بالعلف  األسماك  إتخام  إن  الترسبات.  نوعية  وعلى  المياه  على  أكثر  محلية  تأثيرات  ُيحدث 

طريق  عن  العلف  تحويل  معدالت  تحسين  ويمكن  البيئة.  في  تدخل  التي  الزائدة  المغذيات  مقدار  في  تؤثر  التي 

وتوقيته. وتواتره  األمثل،  الحد  إلى  العلف  فترة  وإطالة  األعالف،  من  الدقيق  المقدار  تقديم 

كثيراً  المستزرعة  األسماك  من  غرام  كيلو  إلنتاج  الوقود(  ذلك  في  )بما  الطاقة،  من  التقديرية  التكلفة  انخفضت 

المنخفضة  األسماك  كانت  إذا  ما  حالة  في  العلفية  الكريات  استخدام  عن  القيمة  المنخفضة  األسماك  استخدام  عند 

في  الكامنة  الطاقة  أن  هو  ذلك  في  والسبب  الحرفي.  الصيد  في  الصغيرة  القوارب  باستخدام  صيدها  تم  قد  القيمة 

كفاءة  مستوى  حيث  من  مفيد  اعتبار  وهذا  القيمة.  المنخفضة  األسماك  في  منها  بكثير  أعلى  تكون  العلفية  الكريات 

التربية. مزارع  في  العلف  استخدام 

مرات  ثالث  إلى  تصل  زيادة  يحتاج  األمر  أن  الخارجة"  واألسماك  العلف  في  الداخلة  "األسماك  معدالت  بينت  وقد 

العلف.  كريات  مقابل  القيمة  المنخفضة  األسماك  استخدام  حالة  في  السمك  من  غرام  كيلو  إلنتاج  الالزمة  األسماك  من 

العلفية.  الكريات  يستخدمون  المربين  تجعل  اقتصادية  كُحجة  األعالف  تحويل  معدل  ُتعزز  أن  النتيجة  هذه  شأن  ومن 

إلى  المربين  انتقال  أن  على  دلل  قد  المشروع  فإن  الصيادين،  جانب  من  المعيشة  كسب  فرص  وبمنطق 

لكسب  أخرى  خيارات  توافر  مدى  وعلى  الصيد  من  المكتسب  الدخل  على  تنعكس  نتائج  له  العلفية  الكريات 

مواجهة  على  تساعدهم  أن  يمكن  والتي  العيش  لكسب  المتوافرة  المال  رؤوس  فإن  حال،  أية  وعلى  المعيشة. 

األسماك  لصيادي  بالنسبة  كافية  أموال  رؤوس  هي  األسماك  على  باالعتماد  العيش  كسبهم  تكتنف  التي  التهديدات 

ائتمان  مصادر  على  والحصول  المحاصيل،  لزراعة  األرض  لديهم  أن  حيث  نام.  وفييت  وإندونيسيا،  تايلند،  في 
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ويتمتع  األسماك.  وصيد  أقفاص  في  األسماك  لتربية  كافية  أسرية  عاملة  وأيدي  ونظامية  نظامية  غير  مختلطة 

ُتضر  أن  لإلعانة  يمكن  ذلك،  ومع  للتقاعد(.  حكومية  مدفوعات  بخطة  )وكذلك  للوقود  بإعانات  الصينيون  الصيادون 

بالفعل. المستنفدة  األسماك  موارد  على  الواقعة  الضغوط  على  ُتبقي  ألنها  معيشتهم  سبل  باستدامة 

بشروط  األسماك  تقديمهم  طريق  عن  مهمة  خدمة  القيمة  المنخفضة  األسماك  في  المتعاملون  التجار  ويقدم 

األعالف  كريات  إلى  المربين  تحول  من  تبطئ  أن  يمكن  القوية  االجتماعية  العالقة  وهذه  للمربين.  بالنسبة  ميسرة 

االعتماد. هذا  من  تقلل  أن  األسماك  لمربي  بالنسبة  ميسرة  شروط  ذات  مؤسسية  ائتمان  لخطة  ويمكن  التجارية. 

التوصيات
هذه  بعض  فإن  ذلك،  ومع  الدراسة.  بهذه  المشمولة  بالبلدان  الصلة  ذات  التوصيات  من  عدداً  المشروع  أفرز 

وخارجه. اإلقليم  في  نطاقاً  أوسع  وبتطبيق  أكبر  عامة  بصالحية  تتمتع  التوصيات 

مخصصة  علفية  وجبات  تطوير  بمكان  األهمية  من  فإن  كريات،  صورة  في  التي  باألعالف  يتعلق  وفيما 

المكونات  نوع  وكذلك  التغذوية،  الجودة  وتحديد  البحرية  الزعنفية  األسماك  أنواع  بين  من  محددة  ألنواع 

الخاصة  التغذوية  االحتياجات  لدراسة  التشجيع  َيَلْقيا  أن  والخاص  العام  للقطاعين  وينبغي  العلفية.  والتركيبات 

تشجيع  وينبغي  مختلفة.  بيئية  ظروف  ظل  في  تربيتها  تجري  التي  المهمة  البحرية  الزعنفية  األسماك  بأنواع 

متناول  في  وبأسعار  توافراً  أكثر  تكون  بحيث  البحرية  لألنواع  مناسبة  أعالف  كريات  تطوير  على  الُمصنعين 

النطاق.  صغيري  األسماك  مربي 

الزعنفية  البحرية  األسماك  تربية  في  واسع  نطاق  على  القيمة  المنخفضة  األسماك  استخدام  يتواصل  وسوف 

األنواع  وموسمية  توافرها،  ومواسم  األسماك  هذه  بمنشأ  محدودة  معرفة  هناك  ألن  القريب  المستقبل  في 

إجراء  وينبغي  األخرى.  وصفاتها  القيمة،  سلسلة  طول  على  األسعار  وفي  الجودة  في  والتغيرات  السائدة، 

على  وتأثيرها  المنتج،  وجودة  المستخدمة،  الكميات  لتحديد  وذلك  القيمة  المنخفضة  األسماك  بشأن  الدراسات 

والبيئة.  البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجي،  النظام 

الخاصة  النتائج  لبعض  ويمكن  األفضل.  اإلدارة  ممارسات  أدلة  استخدام  وتشجيع  تطوير  الضروري  ومن 

ُتعدل  أن  األفضل  اإلدارة  لممارسات  ويمكن  األفضل.  اإلدارة  ممارسات  في  ُتدرج  أن  واإلدارة  األعالف  بأنواع 

السلوك  لمدونة  طبقاً  األقفاص  في  البحرية  الزعنفية  األسماك  لتربية  محددة  تقنية  توجيهية  خطوط  شكل  على 

االقتصادية  والتأثيرات  الموارد  على  ُتشدد  أن  األفضل  اإلدارة  لممارسات  وينبغي  األسماك.20  لمصايد  الرشيد 

الالزمة  األعالف  إدارة  ممارسات  مختلف  جانب  إلى  األعالف  من  النوعين  ِكال  استخدام  عن  الناتجة  والبيئية 

األقفاص.  في  النطاق  الصغيرة  البحرية  األسماك  لتربية 

ينبغي  كما  التربية.  مزارع  مستوى  على  لألعالف  األفضل  اإلدارة  ممارسات  بشأن  تقنية  أدلة  وضع  وينبغي 

اإلدارة  ممارسات  اعتماد  لتيسير  ومساعدتها  والرابطات  المنتديات  وكذلك  النوعية،  المربين  مجموعات  تشجيع 

المربين.  لصغار  بالنسبة  الكبير  الحجم  اقتصاد  وفورات  وتوليد  األفضل 

نطاق  على  تعميمها  ينبغي  به  شبيهة  أخرى  ومشاريع  الصغير  المشروع  هذا  لها  توصل  التي  النتائج  إن 

التقارير  على  المستخدمة  اإلعالم  وسائل  تشتمل  أن  ينبغي  كما  الشأن.  أصحاب  من  وغيرهم  المربين  على  واسع 

كتابة  ويمكن  المحلية.  اللغات  إلى  وترجمتها  للمربين  األفضل  اإلدارة  ممارسات  وكتيبات  اإلرشاد  ومواد  والوثائق، 

األنشطة  هذه  مثل  وأن  المشروع؛  مستوى  على  التعميم  أنشطة  من  عدد  ُجرِّب  وقد  العلمية.  للجرائد  المقاالت 

المربين. ورابطات  الخاص  والقطاع  الحكومة،  بين  التعاون  أمام  الفرص  إلتاحة  زيادتها  إلى  تحتاج  وغيرها 

إلى  التقسيم  بواسطة  المائية  األحياء  لتربية  الُمنظم  التوسع  يتيسر  سوف  السياسات،  مستوى  وعلى 

لالستزراع  جديدة  مواقع  وتحديد  والمحتملة،  الحالية  للمواقع  متكاملة  ساحلية  إدارة  خطة  وتطوير  مناطق، 

للمناطق  متكاملة  إدارة  وتنفيذ  بتطوير  اإلقليمية  العملي  التدريب  حلقة  أوصت  وقد  البحري.  السمكي 

العميقة.  المياه  في  البحري  السمكي  لالستزراع  تقنية  توجيهية  وخطوط  سياسات  وتطوير  الساحلية، 

كمنتديات،  ُتنظم  أو  نوعية  كمجموعات  تعمل  النطاق  صغيري  للمربين  مجموعات  تشكيل  تشجيع  وينبغي 

نهجاً  تستخدم  النماذج  هذه  إن  نام.  وفييت  الهند  في  المطورة  النماذج  باستخدام  وكذلك  تطويرها،  وزيادة 

والتسويق  والمالية،  التقنية  الخدمات  على  الحصول  تحسين  عنه  ينتج  مما  المنتديات  تكوين  نحو  متدرجاً 

الجيدة.  الحوكمة  وتشجيع 
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الثانوية المنتجات  استغالل  أمام  والفرص   التحديات 
األسماك لمصايد 

منزوعة  شرائح  إلى  تقطيعها  طريق  عن  األسماك  من  طن  مليون   70 نحو  تصنيع  العالمي  المستوى  على  يتم 

فمثاًل  ونفايات.  ثانوية  منتجات  هذه  التصنيع  عمليات  معظم  وتنتج  تقديدها.21  أو  تعليبها  أو  تجميدها،  أو  العظم، 

وصل  وقد  بالمائة.  و50   30 بين  يتراوح  الناتج  المحصول  فإن  العظام،  ونزع  السمك  شرائح  تقطيع  صناعة  في 

نحو  المعلبة  التونة  حجم  بلغ  بينما   ،2011 في  الحي  بالوزن  طن  مليون   4.76 إلى  التونة  من  العالمي  اإلنتاج 

أن  التونة  تعليب  صناعة  عن  المتولدة  الثانوية  المنتجات  أو  الصلبة  للنفايات  ويمكن  المنتج.  بوزن  طن  مليونْي 

األسود،  والعضل  والخياشيم،  واألحشاء،  والعظام،  الرؤوس،  ذلك  ويشمل  األصلية،  المادة  من  بالمائة   65 إلى  تصل 

الخام  المادة  من  50 بالمائة  نحو  التقارير  التونة حسب  خاصرات  صناعة  وتولد  والجلد.  الداخلية  البطن  وجوانب 

2011؛  في  طن  مليون   1.93 نحو  التربية  سلمون  من  العالمي  اإلنتاج  وبلغ  ثانوية.  نواتج  أو  صلبة  كنفايات 

قبل  الشرائح  هذه  بعض  تدخين  ويجري  العظام،  منزوعة  شرائح  إلى  السلمون  أسماك  معظم  تقطيع  يجري  إذ 

التيالبيا  من  كبيرة  نسبة  تسويق  ويتم  بالمائة.   55 إلى  تصل  السلمون  شرائح  حصيلة  أن  التقارير  وتفيد  تسويقها. 

هذا  شرائح  حصيلة  وتصل  شرائح،  شكل  على   )2011 في  طن  مليون   3.95 حوالي  العالمي  اإلنتاج  )بلغ  المستزرعة 

إلى  معظمه  يذهب  طن،  المليون  البنغاسيوس  سمك  من  السنوي  اإلنتاج  ويتجاوز  بالمائة.   37–30 نسبة  إلى  النوع 

نجد  وهكذا،  بالمائة.   35 نحو  النوع  هذا  من  الشرائح  حصيلة  وتبلغ  مجمد.  بشكل  أو  شرائح  هيئة  على  التوزيع 

والهياكل  الرأس  مثل  األجزاء  معظم  من  واللحم  الثانوية  المنتجات  من  بها  بأس  ال  كميات  يولِّد  األسماك  تصنيع  أن 

وعلى  ودهون  الجودة،  مرتفعة  بروتينات  على  األجزاء  هذه  وتحتوى  والبطارخ.  والكبد  الداخلية،  البطن  وجوانب 

والنياسين(  وريبوفالفين  ودال،  ألف،  فيتامين  )مثل  الدقيقة  والمغذيات  السلسلة،  الطويلة  أوميغا–3  دهنية  أحماض 

واليود(. والسيلينيوم  والزنك،  الحديد،  )مثل  معادن  وعلى 

استغالل المنتجات الثانوية في االستهالك البشري
المنتجات  الستخدام  طويل  زمن  منذ  قائمة  تقاليد  والنرويج  آيسلندا  في  القد  تصنيع  صناعات  لدى  توجد 

رئيسية  بصورة  المجففة  القد  رؤوس  من  طناً   11  540 آيسلندا  رت  صدَّ  ،2011 ففي  البشري.  لالستهالك  الثانوية 

كما  بالتسخين،  معالجتها  بعد  طازجة  القد  بطارخ  تؤكل  وقد  طن.22   3  100 النرويج  رت  وصدَّ أفريقيا،  إلى 

السندويتشات.  إعداد  في  القوام  هالمية  كمادة  الستخدامها  بطارخ  مستحلبات  إلى  تصنيعها  أو  تعليبها  يمكن 

طويل  لوقت  يستخدمونها  الناس  ظل  فقد  الحوت،  كبد  زيت  شكل  في  تصنيعها  أو  القد  أكباد  تعليب  ويمكن 

عام  ُأجريت  دراسة  بينت  وقد  السلسلة.  الطويلة  أوميغا–3  الدهنية  لألحماض  الصحية  بالمزايا  االعتراف  قبل 

والهياكل،  الرؤوس،  من  طن   45  800 البالغة  الكمية  بين  من  أن  بالنرويج  السلمون  صناعة  داخل   23 2010

صناعة  في  العاملة  الشركات  أكبر  من  خمسة  عن  تتولد  والتي  بالتشذيب  ُتّزال  التي  واألجزاء  الكرش،  وثنايا 

في  ُتصنع  البشري،  لالستهالك  طن(   11  000 )أي  بالمائة   24 نسبة  تذهب  العظم،  من  الخالية  اللحم  شرائح 

من  عظامه  من  المزالة  واللحوم  السلمون  مفروم  إنتاج  الشعبية  حيث  من  ويزداد  علفية.  مكونات  صورة 

السلمون  من  األحشاء  إزالة  عملية  تتم  وعندما  والسجق.  المحشوة  الفطائر  في  الستخدامها  الثانوية  المنتجات 

الرؤوس  الزبائن  يشترى  فقد  السوبرماركت(،  أسواق  في  )مثاًل  اإلمداد  سلسلة  نهاية  في  شرائح  إلى  وتقطيعه 

األخرى. األطباق  أو  الحساء  أنواع  عمل  في  الستخدامها  التقطيع  وبواقي  والهياكل 

وتعد  البشري.  االستهالك  في  الثانوية  المنتجات  استغالل  في  به  بأس  ال  تقدماً  التونة  صناعة  وحققت 

منها،  طن  مليون  نصف  نحو  سنوياً  ر  تصدَّ إذ  العالم،  في  المعلبة  للتونة  الُمنتجة  البلدان  أكبر  من  تايلند 

الخام  المادة  من  طن  مليون   0.8 نحو  إلى  تصل  التي  والواردات  المحلية  اإلنزال  كميات  ذلك  في  مستخدمة 

من  تقريباً  بالمائة   40–32 مجرد  هي  المعلبة  التونة  في  تدخل  التي  النسبة  أن  كما  المجمدة.  أو  الطازجة 

لحيوانات  كغذاء  أكياس  أو  علب  في  فيعبأ  بالمائة(   13–10( التونة  في  األسود  اللحم  أما  الخام.  المادة 

التونة  زيت  من  طن   2  000 نحو  ُتنتج  تايلند  في  الثانوية  المنتجات  إلنتاج  شركة  وهناك  المدللة.  المنزل 

حامض  من  بالمائة   30–25 المنقى  التونة  زيت  في  ويوجد  اآلدمي.  لالستخدام  تنقيته  تزاد  الذي  سنويا،  الخام 

قيمة  تعزيز  في  يساعدان  وهما   ،)EPA( ايكوسبينتانويك  حامض  إلى  باإلضافة   )DHA( دوكوساهيكسانويك 

المسبق  الطهي  يتم  التعليب،  عملية  وأثناء  والخبز.24   الرضاعة  وألبان  واأللبان  الزبادي  مثل  الغذائية  المنتجات 
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من  بالمائة   4.8 إلى  تصل  نسبة  الطهي  عصارة  في  ويوجد  علب.  في  وتعليبها  زوائدها  تقطيع  قبل  للتونة 

وفي  مغ/لتر.   157  000 إلى   70  000 بنسبة  الكيميائي(  )األكسجين  الماء  في  العضوية  المركبات  ومن  البروتين 

تقوم  ثم  تجارية  انزيمات  مع  بالماء  تفاعلها  طريق  عن  الطهي  عصارة  بتحليل  التعليب  مصانع  تقوم  تايلند 

البهارات. أو  الصلصة  أو  الطعم  إكساب  كعوامل  المركزات  هذه  وتستخدم  العصارة،  هذه  بتركيز 

لديها  التونة  مصيد  وصل   ،2011 ففي  آسيا.  في  المعلبة  للتونة  منتج  أكبر  كثاني  تايلند،  بعد  الفلبين  وتأتي 

األسود  اللحم  أما  بالمائة.   40 نحو  يبلغ  المعلبة  للتونة  ُمشفي  لحم  بمعدل  الحي  بالوزن  طناً   331  661 إلى 

اللحم  ويحتوى  الجديدة.25  غينيا  بابوا  مثل  بلدان  إلى  بعضه  ر  وُيَصدَّ فيعلب  بالمائة(   10 بنحو  يستأثر  )الذي 

الطويلة  أوميغا–3  الدهنية  األحماض  من  لمحتواه  نظراً  األبيض،  اللحم  من  أعلى  تغذوية  قيمة  على  األسود 

التوافر  على  بقدرته  يتسم  الذي  الهايم،  حديد  شكل  في  خاصة  )وبصفة  الحديد  مثل  المعادن  ومن  السلسلة، 

ظروف  في  األسود  اللحم  حفظ  الضروري  من  يكون  ذلك،  ومع  الفيتامينات26.  بعض  جانب  إلى  البيولوجي(، 

وَيستخِدم  للتأكسد.  ُعرضًة  تكون  التشبع  المتعددة  الدهنية  األحماض  أن  حيث  كالتعليب،  للتأكسد،  مقاومة 

واألمعاء،  والقلب  كالكبد  الداخلية  األعضاء  أما  السمك.  حساء  لصنع  وزعانفها  التونة  رؤوس  المحليون  السكان 

مكعبات،  الُمَقطعة  اآلذان  من  تقليدياً  )يصنع  الفاخرة  المحلية  األطباق  من  وهو  "سيسيغ"  لطبق  مكونات  فهي 

على  ويقدم  بالبهارات  الزيت  في  مطبوخة  الخنزير،  رأس  من  المقطع  والجلد  المخ،  خاليا  من  صغيرة  وأجزاء 

خام  مادة  أيضاً  هي  للتونة  الداخلية  واألعضاء  النار(.  على  محّمى  الفخار  من  طبق  على  جداً  حاراً  المائدة 

األسواق  في  اآلدمي  لالستهالك  وتباع  فُتجمد  الذيل  وأجزاء  ومناسلها،  التونة،  بطارخ  أن  كما  السمك.  صلصة  إلنتاج 

مثلجة/مجمدة  الكبيرة  العيون  ذات  والتونة  الزعانف،  صفراء  التونة  كذلك  الفلبينيون  وينتج  الفلبين.  في  المحلية 

واللحم  والذيل،  الضلوع،  وعظام  والزعانف،  والكرش،  والعظام،  الرؤوس،  مثل  الثانوية  المنتجات  أما  لتصديرها. 

لالستخدام  المحلية  السوق  في  األجزاء  هذه  وتباع  الخام.   المادة  وزن  من  بالمائة   45–40 بنسبة  فتستأثر  األسود 

الرقبة،  وعظام  والكرش،  الذيل،  أما  للحساء.  الرئيسية  المكونات  والزعانف،  والعظام،  الرؤوس،  وتعد  اآلدمي. 

السوبرماركت  وأسواق  البقالة،  محالت  طريق  عن  وتوزع  الهواء  من  مفرغة  وتعبأ  األحيان  بعض  في  فتجمد 

حساًء.  تصنع  أو  تشوى،  أو  االستهالك،  قبل  مقلية  تقدم  وهي  الفلبين.  أنحاء  جميع  في  البحرية  األغذية  ومطاعم 

المحشوة،  البرجر  وفطائر  اللحم،  وقطع  السجق،  إعداد  في  فتستخدم  التوضيب،  أثناء  المتساقطة  اللحم  قطع  أما 

و"امبوتيدو". "السيوماي"  قبيل  من  المحلية  الوجبات  وإعداد  التونة،  وأصابع  التونة،  ولحم 

السمك  قشور  وبه  الجلد  ُينزع  حيث  والفلبين،  تايلند  في  مشهورة  التيالبيا  جلد  من  الخفيفة  واألغذية 

ُتستخدم  البلدان،  بعض  وفي  للشهية.  كفاتح  المائدة  على  ويقدم  شديداً  قلياً  ويقلى  إرباً،  إرباً  ويقطع 

وتتوافر  البارد.  السمك  وحساء  الحساء  أنواع  إعداد  في  المشفاه  القطع  صناعة  من  والرؤوس  السقاطات 

األسماك  أصابع  لعمل  قاعدة  الُمَشفي  اللحم  ويمثل  العظم،  نزع  طريق  عن  اللحم  لتشفية  الالزمة  المعدات 

نام،  فييت  في  البنغاسيوس  أسماك  تجهيز  صناعة  في  أما  السمك.27  وصلصة  السمك،  وكفتة  السمك،  وسجق 

جريش  إلى  رئيسية  بصورة  الثانوية  المنتجات  وتذهب  بالمائة   40–30 بين  تتراوح  اللحم  شرائح  حصيلة  فإن 

العضالت  وُتستخدم  اآلدمي.  لالستهالك  المناسب  البنغاسيوس  زيت  ُتنتج  الشركات  بعض  كانت  وإن  السمك، 

نام. فييت  في  محلياً  ُتَسوق  التي  السمك  كفتة  أنواع  في  األرز  أو  البطاطا  بجانب  اللحم  وسقاطات  السوداء 

استخدام النواتج الثانوية لألعالف الحيوانية
ومن   .)44 والشكل   43 )الشكل  أسعارها  تتزايد  كما  السمك،  وزيت  السمك  جريش  على  العالمي  الطلب  يتزايد 

سطح  أسماك  الستخدام  متزايد  اتجاه  فهناك  القيمة.  المنخفضة  المنتجات  من  تعتبر  المنتجات  هذه  تعد  لم  ثم 

كتحديد  التدابير،  ببعض  مقروناً  االتجاه،  هذا  وأن  السمك،  مجروش  من  بدالً  اآلدمي  االستهالك  في  مباشرة  البحر 

جريش  أسعار  زيادة  في  أسهما  قد  العلف،  أسماك  مصايد  على  والرقابة  اللوائح،  وتحسين  للمصيد  صارمة  حصص 

األسماك  لتصنيع  الثانوية  النواتج  من  المأخوذ  السمك  جريش  نسبة  فإن  لذلك،  ونتيجة  السمك.  وزيت  السمك 

البلدان  من  وشيلي  واليابان  تايلند  وتعتبر   28  .2010 في  بالمائة   36 إلى   2009 في  بالمائة   25 من  ازدادت  قد 

لجريش  الدولية  المنظمة  تقديرات  وتشير  الثانوية.29  النواتج  من  المأخوذ  السمك  لجريش  المنتجة  الكبيرة 

عام  ُأنتج  الذي  السمك  جريش  من  بالمائة   73 استهلكت  المائية  األحياء  صناعة  أن  إلى  السمك  وزيت  السمك 

فإن  السمك،  زيت  حالة  في  أما  األغذية.  إنتاج  في  مباشرة  غير  بصورة  ُيسهم  الُمنتج  هذا  فإن  ثم،  ومن   ،2010

اآلدمي. لالستهالك  بالمائة   26 وتذهب  المائية  لألعالف  تذهب  بالمائة   71 نسبة  أن  إلى  تذهب  التقديرات 

كمية  أن  كما  الحجم،  متوسطة  أو  الحجم  صغيرة  األسماك  تصنيع  مؤسسات  تكون  البلدان،  من  الكثير  في 

وإنتاج  السمك.  جريش  إلعداد  مصنع  تشغيل  لتبرير  كافية  تكون  ال  قد  المتولدة  الثانوية  المنتجات  تصنيع 
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المنتجات  هذه  لحفظ  نسبياً  التكاليف  باهظة  غير  ميسرة  طريقة  يكون  قد  الثانوية  النواتج  هذه  من  السيالج 

تقطيع  مصانع  مختلف  من  العلف  مخزون  أنواع  تؤخذ  حيث  النرويج،  في  شائعة  ممارسة  وهذه  السمكية، 

زيتاً،  ليصبح  الُمجمع  العلف  مخزون  ُيصنع  ثم  مركزي.  تصنيع  مصنع  إلى  وتذهب  التربية،  سلمون  وتصنيع 

يقل  ال  ما  يبلغ  جاف  بمحتوى  الُمرّكز  السمك  بروتين  )هيدروليسات(  َحالَمة  لتصبح  تتبخر  مائية  مرحلة  وفي 

واألسماك  والدواجن  الخنازير،  علف  في  السمك  زيت  جانب  إلى  الحالمة  هذه  وُتستخدم  بالمائة.30   44–42

باستخدام  الثانوية  النواتج  بتصنيع  الكبيرة  األسماك  وتوضيب  ذبح  مؤسسات  بعض  وتقوم  السلمون.  أسماك  غير 

العالية. الجودة  ذي  الزيت  وعلى  الحالمات  على  للحصول  التجارية  اإلنزيمات 

منتجات المغذيات الطبيعية الصيدالنية والمكونات النشطة بيولوجيا
 )EPA( ايكوسبينتانويك  حامض  السلسلة،  طويلة  المشبعة  غير  المتعددة  الدهنية  األحماض  كانت  ربما 

يشتقان  وهما  التجارية  الناحية  من  نجاحاً  البحرية  الدهون  أكثر  هما   ،)DHA( دوكوساهيكسانويك  وحامض 

توسع  قد  أوميجا-3  سوق  فإن   ،2000 عام  حوالي  في  البطيئة  بدايتهما  من  الرغم  وعلى  السمك.  زيوت  من 

مبلغ  أوميغا–3  مكونات  على   2010 في  العالمي  الطلب  بلغ  السوق  دراسات  لبعض  وطبقاً  كبيرة.  بدرجة 

بعض  لتحسين  كمكون  الجيالتين  األغذية  وصناعات  الصيدالنية  الصناعات  وتستعمل  1.595 مليار دوالر أمريكي.31 

نحو  إلى   2011 في  الجيالتين  من  العالمي  اإلنتاج  ووصل  والثبات.  والتماسك،  والمرونة،  بالقوام،  المتعلقة  الصفات 

من  بالمائة   1.5 ونحو  وعظامهما  واألبقار  الخنازير  جلود  من  منها  بالمائة   99–98 نسبة  تؤخذ  طن،   348  900

الثدييات  جيالتين  من  ارتفاعاً  أكثر  تكون  ألن  السمك  لجيالتين  السوق  أسعار  وتميل  األخرى.  والمصادر  األسماك 

)من  القوام  على  المحافظة  لخصائص  ونظراً  والكوشر.  الحالل  األغذية  في  استخدامات  لها  ولكن  مرات،  بـ 4–5 

بدياًل  يكون  أن  يمكن  الدافئة  المياه  أسماك  من  المصنوع  الجيالتين  فإن  الماديين(،  والتدفق  التماسك  حيث 

الباردة  المياه  أسماك  من  المشتق  وللجيالتين  األدوية.  وتغليف  األغذية  في  الداخل  البقر  من  المأخوذ  للجيالتين 

المبردة. أو  المجمدة  األغذية  في  استخدامات 

والمنتجات  األغذية،  تكنولوجيا  في  استخدامات  لهما  والكيتوسان  المْؤسَتل،  غير  شكله  في  والكيتين 

التقديرات  وُتشير  الجمبري.  قشور  في  الكيتين  ويوجد  الصناعية.  والعمليات  التجميل  وأدوات  الصيدالنية 

بوزن  طن   118  000 إلى  تصل  أن  يمكن   2018 في  والكيتوسان  للكيتين  العالمية  السوق  أن  إلى  الصناعية 

االستخدام  وهذا  المياه،  معالجة  في  الشوائب  لترسيب  كعامل  الكيماويات  من  بدالً  الكيتين  ويستخدم  المنتج. 

في  فهو  لذلك  التالي  األكبر  االستخدام  أما  والكيتوسان.  للكيتين  سوق  أكبر  هي  التي  اليابان  في  شائع 

الشكل ٤٣

االتجاهات ىف أسعار جريش السمك وجريش فول الصويا

٠

٥٠٠

٠٠٠ ١

٥٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٥٠٠ ٢

٠٣٠٤٠٥٠٦٠٧٠٨٠٩١٠١١١٢١٣

دوالر أمري�/طن 

جريش السمك
جريش فول الصويا 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. ٢٠١٣. فرع معلومات واحصاءات مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية. روما.



179 الخاصة الدراسات  في  بارزة  نقاط 

مرطبات  أو  للشعر  كمصففات  أو  الشامبو  مثل  والجلد  بالشعر  العناية  ومنتجات   – التجميل  أدوات  صناعة 

صيدالنية.  واستخدامات  طبيعية  صيدالنية  استخدامات  له  الكيتوسان،  مونومر  وهو  والغلوكوسامين،  للجلد. 

صحة  ُتحسن  التي  المنتجات  في  يستخدم  الكوندروؤتين،  سلفات  مع  جنب  إلى  جنباً  والغلوكوسامين، 

لألحياء  المنتجة  البلدان  بين  ومن  أيضاً.  والمشروبات  األغذية  صناعة  وفي  الغذاء،  وفي  المفاصل،  غضاريف 

والكيتوسان.  للكيتين  مستقرة  صناعات  لديها  التي  وإكوادور،  وتايلند،  الصين،  المائية، 

من  المشتقة  العالية/والببتيدات  الغذائية  القيمة  ذات  البروتينات  من  عدد  إلى  التقارير  أشارت  وقد 

إن  أيضاً.  بيولوجياً  ونشيطة  لألكسدة  مضادة  وظيفية  خصائص  لديها  والتي  األسماك  لمصايد  الثانوية  النواتج 

منافعه  عن  الحديث  يجرى  الذي  المحلمأ  المجفف  البونيتو  سمك  من  المشتقة  التجارية  الببتيد  منتجات 

يجري  المهدرج  األبيض  السمك  من  أخرى  نواتج  وهناك  األسواق.32  في  متوافر  الدم  ضغط  كتخفيض  الصحية 

مقاوم  وهو  الهضمي،  الجهاز  صحة  وتحسين  الدم،  في  السكر  نسب  كتخفيض  الصحية  منافعه  عن  الحديث 

استخدام  على  الخصائص  هذه  بعض  تنطوي  أن  المحتمل  ومن  استرخائية.  تأثيرات  وله  األكسدة  لضغوط 

ما   2010 في  البروتين  لمكونات  المتحدة  الواليات  أسواق  حققت  فقد  الثانوية.  النواتج  من  بدالً  الشرائح 

األلبان  بروتينات  من  المنتجات  تنافس  أن  عليها  األسماك  ببتيدات  أن  إال  أمريكي،33  دوالر  مليون   60–45 قيمته 

الصويا. وبروتينات  والِشرْش  الكازين  مثل 

التحديات التي تواجه صناعة منتجات مصايد األسماك الثانوية
إنتاجها.  بمجرد  الحفظ  إلى  تحتاج  فإنها  ولذلك  للفساد،  الشديد  بالتعرض  لألسماك  الثانوية  النواتج  تصنيع  يتسم 

الحجم  صغيرة  أو  متوسطة  مؤسسات  هي  النامية  البلدان  من  الكثير  لدى  التصنيع  مؤسسات  فإن  ذلك،  ومع 

)من  االستثمارات  فإن  وهكذا،  المتولدة.  الثانوية  النواتج  من  صغيرة  كميات  لحفظ  مرافق  لديها  يكون  ال  وقد 

تكون  فعندما  مربحة،  تكون  ال  قد  المجال  هذا  في  البشرية(  والموارد  األساسية،  التحتية  والبنية  التمويل،  حيث 

على  تقوم  لُنظم  االمتثال  بشرط  وتصنيعها  مناولتها  يلزم  فإنه  اآلدمي،  لالستهالك  موجهة  الثانوية  المنتجات 

لتحليل  الحرجة  الرقابة  نقاط  سالمة  وإدارة  الجيدة،  التصنيع  وأساليب  الجيدة،  الصحية  النظافة  ممارسات  أساس 

وتنوع  الخام،  المواد  اعتماد  فهو  مثاًل،  السمكي  الجيالتين  صناعة  تواجه  التي  الكبرى  التحديات  أما  المخاطر. 

ال  األسماك  جيالتين  أن  ذلك،  إلى  يضاف  والرائحة.  اللون  مثل  المعايير  بعض  حيث  من  الخام  المادة  جودة 

نفايات  من  المشتق  الكيتوسان  من  المسترد  المحصول  فإن  السعر.  حيث  من  الثدييات  جيالتين  منافسة  يستطيع 

الضروري  من  يكون  عالية،  جودة  ذى  كيتوسان  إلنتاج  وأنه  فقط،  بالمائة   10 التقارير  بحسب  يبلغ  الجمبري 

الشكل ٤٤

االتجاهات ىف أسعار زيت السمك وزيت فول الصويا

دوالر أمري�/طن 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة. ٢٠١٣. فرع معلومات واحصاءات مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية. روما.
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في  القلوية  واألوساط  األكالة  األحماض  استخدام  يحتاج  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الجمبري.  لنفايات  السليم  الحفظ 

مناسبة. عمل  ظروف  وإلى  خاصة  بصورة  معها  متوائمة  أدوات  إلى  إنتاجها 

الطبيعية  الصيدالنية  االستخدامات  أجل  من  الثانوية  المنتجات  تطوير  بشأن  العلمية  الدراسات  من  الكثير  وهناك 

التي  األستاكساناسين  مثل  األصباغ  فمثالً  المنتجات.  لهذه  التجاري  الترويج  في  معينة  عقبات  هناك  أن  إال  والصيدالنية، 

من  ُتستخرج  التي  المحلية  واستاكسنسين  التخليقية  استازنسين  مادة  مع  التنافس  عليها  القشريات  قشور  في  توجد 

الُمهندسة  الدقيقة  الكائنات  تداول  ويجري  أكبر.  بدرجة  اقتصادياً  موفرة  بصورة  إنتاجها  يمكن  والتي  الدقيقة  الطحالب 

غليكوسيالز   – القد  من  أوراسيل  وانزيم  الجمبري  من  القلوي  الفوسفاتاز  مثل  اإلنزيمات  بعض  إلنتاج  تجارياً  وراثياً 

في  توصيفها  وتم  أصالً  اكُتشفت  قد  اإلنزيمات  وهذه  األطلسي.  الَقْد  كبد  من  فصله  يتم  الذي  )دنا(  النووي  الحامض 

التوالي.   على  األطلسي،  وَقْد  الجمبري  تصنيع  من  المأخوذة  الثانوية  المنتجات 

الصحية  الدعاوى  لبعض  ينبغي  السوق،  في  الموجودة  الصحية  والمكمالت  الطبيعية  للصيدالنيات  وبالنسبة 

األوروبية  والسلطة  والعقاقير،  لألغذية  األمريكية  اإلدارة  مثل  التنظيمية  السلطات  من  موافقة  على  تحصل  أن 

من  يكون  الموافقة،  هذه  على  وللحصول  )اليابان(.  محددة  صحية  الستخدامات  الغذاء  أو  األغذية،  لسالمة 

عادة.  التكاليف  باهظة  تكون  الدراسات  وهذه  البشر،  بني  على  الدراسات  من  إيجابية  نتائج  تقديم  الضروري 

أو  كغذاء  استخدامها  هو  األسماك  تصنيع  من  المأخوذة  الثانوية  للنواتج  واقعية  االستخدامات  أكثر  إن 

لعزل  الثانوية  النواتج  استخدام  أما  العلفية.  المكونات  إنتاج  طريق  عن  أيضاً  كغذاء  مباشرة  غير  بصورة 

تكون  السلسلة،  طويلة  أوميجا-3  الدهنية  األحماض  باستثناء  فهي،  القيمة  والعالية  بيولوجياً  النشطة  المركبات 

وللمقادير  القائمة؛  األسواق  إلى  االفتقار  هي:  ذلك  وراء  المهمة  واألسباب  الحاالت.  من  الكثير  في  واقعية،  غير 

عزل  تكاليف  وارتفاع  منتظم؛  أساس  على  المتوافرة  الجودة  العالية  الثانوية  النواتج  من  للغاية  المحدودة 

لمكمل  الضرورية  الوثائق  بتقديم  المرتبطة  والتحديات  صغيرة؛  كميات  في  غالباً  موجودة  محددة  مكونات 

محتمل.  طبيعي  صيدالني  أو  صحي 

وزيادة  الهدر  تقليل  في  المتمثل  الحالي  لالتجاه  يسمح  سوف  وغيرها  التحديات  هذه  على  التغلب  إن 

واالجتماعية،  االقتصادية،  المزايا  زيادة  عن  يسفر  الذي  األمر  باالستمرار،  السمكية  الثانوية  المنتجات  استغالل 

مع  جنب  إلى  جنباً  والتكنولوجيا،  العلم  في  الجديدة  للتطورات  ويمكن  البيئية.  والمزايا  الحفظ  ومزايا 

ذلك. تحقيق  في  جميعها  ُتسهم  أن  األسماك،  تصنيع  صناعة  في  الُمحسنة  والممارسات  االستثمارات 

اإلقليمية األسماك  مصايد  هيئات  أنشطة  عن  سريعة   لمحة 
التعاون لزيادة  كأساس 

مقدمة
األسماك  مصايد  إدارة  في  مهمات جديدة  أفرقة  ستة  األول 2012،  أكتوبر/تشرين  في  والزراعة  األغذية  منظمة  أنشأت 

أحد  ويتعامل  العالم.  في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  إدارة  وتعزيز  لتشجيع،  لديها،  المائية  األحياء  وتربية 

هيئات  إلى،  أفضل  مساعدة  لتقديم  تمكينية  بيئة  خلق  هو  وهدفه  اإلقليمية.  األسماك  مصايد  هيئات  مع  األفرقة  هذه 

على  تتحقق  التمكينية  البيئة  هذه  أن  هذا  المهمة  فريق  ويرى  معها.  التنسيق  وتحسين  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

ومع  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  هيئات  مع جميع  إلى جنب  جنباً  والزراعة  األغذية  منظمة  عملت  إذا  وجه  أفضل 

الحكومية. غير  المنظمات  ذلك  في  بما  الدولية،  والمنظمات  األخرى،  المتحدة  األمم  وكاالت 

والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابع  اإلقليمية  األسماك  مصايد  بهيئات  المعني  المهام  فريق  قام  منتصف 2013،  وفي 

على: المبادرة  هذه  واشتملت  اإلقليمية.  األسماك  مصايد  هيئات  عمل جميع  وتشجيع  لرصد  مهمة  بحثية  بمبادرة 

تحديث شامل لجميع قواعد بيانات هيئات مصايد األسماك اإلقليمية التابعة لمنظمة األغذية والزارعة  •

)مثال صحائف الوقائع والخرائط(؛ 

إصدار ورقة المعلومات المعنونة "استعراض وتحليل المادة 6 والمادة 14 من هيئات مصايد األسماك اإلقليمية  •

التابعة لمنظمة األغذية والزراعة" للدورة الحادية والثالثين للجنة مصايد األسماك التابعة للمنظمة؛

التواصل مع منظمة الشرطة الدولية )اإلنتربول(، واالتفاقية المتعلقة باالتجار الدولي في أنواع الحيوانات  •

والنباتات البرية المعرضة للخطر، ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمنظمة البحرية 

الدولية، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن تطوير مبادرات تركز على هيئات مصايد األسماك اإلقليمية؛ 
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بدْء العمل بشأن منشور دوري جديد لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية تابع لمنظمة األغذية والزراعة  •

لوصف النشاط التعاوني/والتضافري لهيئات مصايد األسماك اإلقليمية مع هيئات مصايد األسماك اإلقليمية 

األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية.

متعددة،  مستويات  أساس  على  تعمل  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أن  حقيقة  العمل  هذا  أبرز  وقد 

إلى  اإلنسان  حقوق  من  تمتد  التي  القضايا  من  واسعة  طائفة  تتناول  وأنها  كثيرة،  منظمات  مع  بالتعاون 

االجتماعية،  اإلعالم  وسائل  وشبكات  العملي،  التدريب  وحلقات  االجتماعات،  تعقد  فهي  البيئية.  الحماية 

الوثائقية،  واألفالم  القانونية،  المشورة  وتقدم  والتقارير،  المطبوعات،  وُتِعد  االنترنت.  شبكة  على  والمواقع 

التجارية. والتدابير  واإلقليمية  الوطنية  العمل  وخطط 

تواجه  التي  القضايا  وتعقد  نطاق  لتقدير  استقصاء  إجراء  تقرر  فقد  المتعددة،  األنشطة  هذه  لكل  ونظراً 

شهر  تحديداً  وهي  الزمن،  من  معينة  نقطة  عند  العالم  حول  والمستشارين  اإلقليميين  األسماك  مصايد  مديري 

.2013 أغسطس/آب 

هيئات  إلى  ُطلب   ،2013 أغسطس/آب  في  أجريت  التي  السريعة  اللمحة  وفي  االستقصاء،  هذا  ففي 

فكانت  الشهر.  ذلك  في  اهتمامها  عليها  ينصب  التي  األنشطة  أنواع  ُتلخص  أن  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

وقت  أثناء  الموظفين  من  خاليتين  والزراعة  األغذية  لمنظمة  تابعتان  اإلقليمية  األسماك  لمصايد  هيئتان  هناك 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أما  الهيئتين.  هاتين  من  أٍي  من  رد  يرد  لم  ثم،  ومن  االستقصاء،  إجراء 

الطبيعية  البحرية  األسماك  مصايد  هيئات  فتشمل  والزراعة،  األغذية  منظمة  معها  تتواصل  التي  األخرى  الـ 47 

والهيئات  المائية،  األحياء  تربية  وهيئات  األسماك،  بمصايد  المعنية  واالستشارات  البحوث  وهيئات  والداخلية، 

والحيتان. البحرية  والسالحف  الماء،  طيور  مثل  بالمحيطات  الصلة  ذات  المستدامة  األخرى  لألنواع  اإلدارية 

األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  شبكة  في  أعضاء  هذه  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  والكثير 

هيئات  ألمانات  شبكة  أو  فرعية،  مؤسسة  هي  هذه  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  وشبكة  اإلقليمية. 

الناشئة  والقضايا  والتحديات  المواضيع،  بشأن  اآلراء  وتتبادل  المعلومات  تتقاسم  التي  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

مصايد  أمانات  شبكة  اجتماع  لحضور  الدعوة  هذه  من  وكجزء  اإلقليمية.  األسماك  مصايد  بحوكمة  المتصلة 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  ُدعيت   ،2012 يوليو/تموز  في  روما  في  المعقودة  اإلقليمية،  األسماك 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  حالياً  تواجه  اتجاهات  أو  قضايا  خمس  أهم  بشأن  المعلومات  تقديم  إلى 

األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  لشبكة  الرابع  االجتماع  استقصاء  على  الردود  صنفت  وقد  لها.34  التابعة 

مصايد  هيئات  جميع  على  ما  بقدٍر  تنطبق  عامة  مواضيعية  مجاالت  أربعة  على  موزعة  فئات  في  اإلقليمية 

تخصصاتها:  عن  النظر  بغض  اإلقليمية،  األسماك 

العلم والبحوث – اجتذبت هذه الفئة أكثر الردود إسهاباً. واشتملت على جمع بيانات مصايد األسماك،  •

ودقتها، وثغراتها، واشتملت الردود في هذه الفئة كذلك على مسائل عامة، تتعلق بصالح البيئة البحرية. 

المؤسسية – وهذه الفئة اجتذبت أيضاً عدداً كبيراً من الردود. واشتملت على مسائل تتعلق بأمانات  •

هيئات مصايد األسماك اإلقليمية، والبلدان األعضاء والتمويل والصالحيات. 

الصيد – واشتملت هذه الفئة على الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ والرصد والمراقبة  •

واإلشراف؛ واستخدام المراقبين؛ والصيد الترويحي؛ والمصيد الثانوي؛ والسالمة في البحر. ولهذه الفئة صلة 

واضحة بهيئات الصيد البحري الطبيعي، غير أن بعض جوانب هذه الفئة )مثل الصيد غير القانوني دون 

إبالغ ودون تنظيم واستخدام المراقبين( فتنطبق إلى حد ما على مصايد األسماك الطبيعية الداخلية. 

ما بعد الصيد – اشتملت هذه الفئة على تجارة األسماك والنهوض بفرص كسب العيش لدى صائدي  •

األسماك.

مصايد  هيئات  أمانات  لشبكة  الرابع  االجتماع  استقصاء  إلى  الواردة  البيانات  من  العديد  صيغ  وقد 

االستقصاء  على  اإلقليمية  األسماك  لمصايد  هيئات  خمس  ردت  فبينما  وهكذا،  الفعلي.  االجتماع  أثناء  األسماك 

لشبكة  الرابع  االجتماع  فإن  هيئتهم،  تتناولها  لكى  مناسبة  قضية  هو  المناخي  التغير  تأثير  بأن  َعلَّقت  بأن 

بالنسبة  كبرى  قضية  بالفعل  يمثل  الموضوع  هذا  أن  عن  كشف  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات 

هذا  الرابع  االجتماع  تناولها  التى  األخري  الموضوعات  وكانت  تقريباً.  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  لجميع 

للمصيد؛  المقررة  الحصص  على  التحوطي  النهج  وتطبيق  المائية؛  األحياء  تربية  في  األحيائية  السالمة  هي: 

األسماك  مصايد  هيئات  داخل  القرارات  صنع  عمليات  في  باألغلبية  التصويت  من  بدالً  اآلراء  بتوافق  والتصويت 

األسماك. مصايد  في  األطفال  تشغيل  وموضوع  اإلقليمية؛ 
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في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  شبكة  جمعتها  التي  البيانات  جوانب  مقارنة  المهم  ومن 

أن  من  الرغم  وعلى   .2013 /آب  أغسطس  في  ُأجريت  التي  السريعة  للمحة  ُجمعت  التي  بالبيانات   2012

مصايد  هيئات  من  أقل  عدد  من  جاءت  اإلقليمية  األمانات  لشبكات  الرابع  االجتماع  أثناء  الراجعة  التغذية 

استقصاء  أن  من  الرغم  وعلى  للمؤتمر(،  السريعة  اللمحة  في  هيئة   47 مقابل  هيئة   32( اإلقليمية  األسماك 

إدارة  أن  الواضح  من  فإن  مختلفين،  شيئين  على  تركزان  السريعة  واللمحة  اإلقليمية  الهيئات  أمانات  شبكة 

البحث  تواصل  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  تزال  وال  وبالدينامية.  بالسيولة  تتسم  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

تقوم  ولكنها  تنظيم(  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  )مثل  القديمة  المشكالت  مع  للتعامل  طرق  عن 

األزرق(. النمو  )مثل  الدولية  للجماعة  كأولويات  تنشأ  جديدة  لموضوعات  بالتصدي  الوقت  نفس  في 

اللمحة السريعة التي ُأجريت في أغسطس/آب 2013
وقت  تشغل  التي  األنشطة  بشأن  للمعلومات  طلبها  على  والزراعة  األغذية  منظمة  تلقتها  التي  الردود  تراوحت 

األنشطة  من  صفحات  وعدة  واحدة،  قصيرة  فقرة  بين   2013 أغسطس/آب  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

من  ما  بمستوى  تحظى  عامة  مواضيعية  مجاالت  ثمانية  في  للردود  موجز   20 الجدول  في  ويرد  التفصيلية. 
اإلقليمية.35 األسماك  مصايد  هيئات  معظم  لدى  التطبيق  مستويات 

تربية األحياء المائية
بالمائة   50 بنسبة  حالياً  تستأثر  حيث  نمواً،  األسرع  لألغذية  الُمنتج  القطاع  هي  المائية  األحياء  تربية  كانت  ربما 

والتغذية  الغذائي  األمن  تحقيق  في  المتزايدة  أهميتها  إلى  وباإلضافة  كأغذية.  ُتستخدم  التي  العالم  أسماك  من 

الطبيعي،  والصيد  المائية  األحياء  تربية  بين  كبرى  تفاعالت  ثمة  فإن  العيش،  سبل  وكسب  الدخل  إلدرار  وكمصدر 

التنوع  بشأن  والشواغل  المائية،  األحياء  تربية  أعالف  في  الوحشية  األسماك  مخزونات  استخدام  ذلك  على  مثال 

إْذ  المائية.  األحياء  لتربية  البيئية  والتأثيرات  المائية،  األحياء  تربية  من  الُمتسربة  باألحياء  يتعلق  فيما  البيولوجي 

هيئات  من  تقريباً  الثلث  إن  اإلقليمية.  األسماك  مصايد  هيئات  لعمل  بالنسبة  متزايدة  أهمية  الموضوعات  لهذه  أن 

اتجاه  أن  كما  المائية،  األحياء  تربية  تشمل  لديها صالحيات  الدراسة  هذه  في  الُمدرجة  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

بأن  التنبؤ  تم  وقد  ويبقى.  ليستمر  وجد  أنه  يبدو  المجال  هذا  في  التوسع  إلى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

انخفاض  دون  َيُحوَل  لكي  المرة  ونصف  مرتين  يزيد  أن  إلى  سيحتاج   2030 في  المائية  األحياء  من  العالمي  اإلنتاج 

العالمي. المستوى  على  األسماك  إمدادات  من  الفرد  نصيب 

النمو األزرق
أن  على   2012 في  المعقود   20+ ريو  مؤتمر  شدد  المائية،  األحياء  تربية  من  اإلنتاج  زيادة  إلى  باإلضافة 

المزيد  إلى  يحتاج  سوف   )2050 بحلول  نسمة  مليارات  تسعة  يبلغ  أن  له  )المتنبأ  العالمي  السكاني  النمو 

منظمة  ُتشجع  الحاجة،  هذه  ولسد  للجميع.  الغذائي  األمن  تحسين  لضمان  البرية  الطبيعي  الصيد  أسماك  من 

االجتماعية  االعتبارات  ُتراعي  التي  والمتكاملة  المستدامة  اإلدارة  أجل  من  األزرق"  "النمو  والزراعة  األغذية 

النظام  فإن  ذلك،  ومع  المياه(.  وخزانات  واألنهار،  والبحيرات،  )البحار،  الرطبة  واألراضي  للمحيطات  واالقتصادية 

البيولوجي  والتنوع  والتلوث،  الُمفرط،  االستغالل  جراء  من  لإلجهاد  بالفعل  اآلن  يتعرض  المائي  اإليكولوجي 

فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المحيطات.  وتحمض  المناخ،  وتغير  الغازية،  األنواع  وتوسع  االنخفاض  في  اآلخذ 

األسماك  صيد  فتئ  وما  بها،  للتسليم  تحتاج  إنما  األسماك  مصايد  قطاع  في  يعملون  الذين  ألولئك  السيئة  الحالة 

على  رئيسية  وبصفة  سنوياً،  وفاة  حالة   24  000 من  أكثر  إلى  تؤدى  إْذ  العالم،  في  المهن  أخطر  إحدى  يمثل 

و  معيشتهم.  كسب  سبل  وكذلك  الصيادين،  هؤالء  أمن  لكفالة  ُملحة  حاجة  وهناك  الصغيرة.  الصيد  سفن  ظهر 

فرص  وتساوي  بالدخل  المتعلقة  الحقوق  تلك  ذلك  في  بما  بهم،  الخاصة  اإلنسان  بحقوق  االعتراف  هذا  يشمل 

عملهم. وظروف  معيشتهم  وأحوال  األسواق  ولوج 

األسماك  مصايد  هيئات  لدى  األشكال  من  الكثير   2013 أغسطس/آب  في  األزرق،  النمو  مبادرة  اتخذت  وقد 

النظام  نهج  أو  األسماك،  مصايد  ليشمل  اإليكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  نطاق  توسيع  ذلك  مثال  اإلقليمية، 

المكاني  التوزع  على  المناخ  تغير  تأثيرات  على  البحوث  وإجراء  المائية،  األحياء  تربية  ليشمل  اإليكولوجي 

الُنظم  وتنظيم  وتحديد  محمية؛  بحرية  مناطق  وإنشاء  الموائل؛  عافية  استرداد  ومواصلة  األسماك؛  لمصائد 

األسماك  صيادي  حقوق  وصيانة  التلوث؛  وتقليل  الغازية؛  األنواع  ومكافحة  والُمعرضة؛  البحرية  اإليكولوجية 

بنغالديش. في  األسماك  لصيادي  الجماعي  للتأمين  خطة  وإنشاء  النطاق؛  الصغيري 



183 الخاصة الدراسات  في  بارزة  نقاط 

وأن  ترُصد  أن  اإلقليمية  األسماك  مصايد  لهيئات  بالنسبة  المهم  من  يكون  األزرق،  النمو  لمبادرة  وكامتداد 

المهجورة  أو  المفقودة  الصيد  ومعدات  الجائر؛  الصيد  عن  الناتجة  اإليكولوجي:  النظام  نتائج  أساس  على  تعمل 

هيئات  من  الكثير  وتحاول  العرضي.  المصيد  عن  ُتسفر  التي  المهلكة  الصيد  ممارسات  وكذلك  الُمَدمرة؛  أو 

قاع  في  الجر  بشباك  الصيد  عن  تنشأ  التي  اإليكولوجي  النظام  تأثيرات  معالجة  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

األسماك. تجميع  وأدوات  الطويلة،  الصيد  خيوط  في  الدالة  واألسالك  العائمة،  بالشباك  والصيد  البحار، 

في  العالقة  النافقة  والحيوانات  المراقبين،  تقارير  في  الواردة  البراهين  دراسة  من  أعوام  وبعد   ،2013 وفي 

صيد  لشؤون  الدولية  للهيئة  التابعة  العلمية  اللجنة  اتفقت  الحية،  الحيوانات  بها  المصابة  والجروح  العوائق، 

جميع  في  تحدث  كبيرة  مشكلة  تعد  الصيد  معدات  وحبائل  براثن  في  الضخمة  الحيتان  وقوع  أن  على  الحيتان 

المكتوبة  التقارير  وإعداد  اإلبالغ  حيث  من  شديد  نقص  من  ُتعاني  تزال  ما  فإنها  ذلك،  ومع  العالم،  محيطات 

بسبب  أخرى  أسماك  مجرد  بالضرورة  ليست  األسماك  من  الضحايا  أن  حقيقة  على  ُتدلل  المعلومة  وهذه  عنها. 

َتُعم  تداعيات  على  تنطوى  والمهجورة  المفقودة  الصيد  أدوات  وأن  الغارقة،  أو  المهجورة  الصيد  أدوات  في  وقوعها 

من  موضوٌع  البيولوجي  للتحلل  القابلة  الصيد  وخيوط  شباك  موضوع  أن  المؤكد  ومن  بأسره.  اإليكولوجي  النظام 

اإلقليمية. األسماك  مصايد  لهيئات  المقبلة  االجتماعات  في  وإلحاحاً  موضوعيا  أكثر  ُيصبح  أن  المؤكد 

وإدارتها.  القرش  أسماك  حفظ  تكتنف  مركبة  قضايا  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  العديد  ويواجه 

اتفاقية  في  األطراف  لمؤتمر  عشر  السادس  االجتماع  اعتمد  تايلند،  بانكوك،  في   ،2013 مارس/آذار  ففي 

القرش  سمك  إلدراج  المقترحات  من  العديد  باالنقراض  المهددة  والنباتات  الحيوانات  أنواع  في  الدولي  االتجار 

المهددة  والنباتات  الحيوانات  أنواع  في  الدولي  االتجار  اتفاقية  في  القرش  أسماك  من  أنواع  وخمسة  الشيطان 

الصدفي،  المطرقة  رأس  وسمك  بالمحيط،  الموجود  وايتتب  المسمى  القرش  سمك  الثاني:  المرفق  باالنقراض، 

القرش  أسماك  وجميع  الصغير.  البوربيجل  وقرش  الناعم،  المطرقة  رأس  وقرش  العظيم،  المطرقة  رأس  وقرش 

فإن  ثم  ومن  زعانفها،  أجل  من  خصوصية  أكثر  وبصفة  لحومها،  أجل  من  واسع  نطاق  على  صيدها  يتم  هذه 

االتجار  التفاقية  الثاني  المرفق  في  المدرجة  القائمة  وتعترف  للغاية.  منخفضة  أصبحت  منها  المتوافرة  األعداد 

لم  ما  االنقراض  شفير  على  يصبح  قد  نوع  أي  بأن  باالنقراض  المهددة  والنباتات  الحيوانات  أنواع  في  الدولي 

في  تحتاج  سوف  هذه  القرش  أسماك  في  التجارة  أنواع  جميع  فإن  ذلك،  على  وبناًء  الدولية.  تجارته  تنظيم  يتم 

أن  على  يؤكد  اإلِْضرار(  بعدم  قانوني  )حكم  عليه  يطلق  المذكورة  االتفاقية  عن  يصدر  تصريٍح  إلى  المستقبل 

الدولي  االتجار  اتفاقية  أمانة  إلى  ُتبلَّغ  تجارتها  وبأن  وقانوني،  مستدام  بأسلوب  صيدت  قد  هذه  القرش  أسماك 

باالنقراض.  المهددة  والنباتات  الحيوانات  أنواع  في 

األخرى  اإليكولوجية  األنواع  في  ُمدرجة  الحمراء  المرجانية  والشعاب  الماء  وسالحف  البحرية،  الطيور  إن 

األسماك  مصايد  هيئات  لوائح  من  العديد  في  وُتدرج  عرضي،  كمصيد  غالباً  صيدها  يتم  التي  الصلة  ذات 

العرضي.  المصيد  آثار  من  بالتخفيف  الصلة  ذات  توصياتها  و/أو  اإلقليمية 

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
وهي  آي(،  )بيج  الكبيرة  العين  عملية   2013 /آب  أغسطس   21 في  الهادئ  المحيط  منتدى  مصايد  وكالة  بدأت 

وكالة  منطقة  من  بالمائة   10 في  الصيد  لنشاط  القانوني  االمتثال  لرصد  أيام  عشرة  امتداد  على  مراقبة  عملية 

و  طائرات  وأربع  دوريات،  قوارب  ستة  على  آي  بيج  عملية  واشتملت  الهادئ.  المحيط  منتدى  أسماك  مصايد 

على  السفن  تلك  حصول  مستويات  لرصد  صيد  سفينة   35 على  التفتيش  في  تعاونوا  بلدان   6 من  شخص   300

وكانت  التراخيص.  على  بالحصول  الخاصة  الشتراطاتها  يمتثل  الصيد  في  نشاطها  أن  من  والتأكد  صيد،  تراخيص 

الصيد  تراخيص  لديها  كان  للتفتيش  ظهرها  على  الصعود  تم  التي   35 الـ  الصيد  سفن  فجميع  ُمشجعة.  النتائج 
أساسها.36 على  التراخيص  صدرت  التي  والمتطلبات  للشروط  طبقاً  الصيد  تمارس  وكانت 

هيئات  من  الكثير  أن  الواضح  فمن  آي،  بيج  عملية  في  لالمتثال  اإليجابية  المستويات  من  الرغم  وعلى 

إدارة  في  كبرى  مشكلة  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  اعتبار  تواصل  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

االجتماع  الستقصاء  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  ُجمعت  التي  البيانات  كشفت  وقد  األسماك.  مصايد 

أهم  من  كان  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  أن  عن  اإلقليمية  الهيئات  أمانات  لشبكة  الرابع 

التدابير  أما  الداخلية.  المياه  في  والصيد  الطبيعي  البحري  الصيد  هيئات  جميع  في  الشائعة  القلق  مسارات 

لشبكة  الرابع  االجتماع  لتقرير  منفصل  ملحق  وجود  بررت  فقد  المشكلة  هذه  لمعالجة  الُمطبقة  المتنوعة 
اإلقليمية.37 الهيئات  أمانات 
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ACAPاالتفاق بشأن حفظ طائري القطرس والنوء
APFICهيئة مصايد أسماك آسيا والمحيط الهادئ

ATLAFCO 
(COMHAFAT)

المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال 
مصائد األسماك فيما بين الدول األفريقية 

الُمشاطئة للمحيط األطلسي



BOBP-IGO المنظمة الحكومية الدولية المعنية 
ببرنامج خليج البنغال

 

CACFish الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك وتربية
األحياء المائية في القوقاز ووسط آسيا



CCAMLR هيئة حفظ الموارد البحرية الحية
في القطب الجنوبي



CCBSP االتفاقية المعنية بحفظ وإدارة موارد
البلوق في بحر بيرنغ األوسط



CCSBT الهيئة المعنية بحفظ التونة الجنوبية 
ذات الزعانف الزرقاء



COPESCAALC الهيئة المعنية بمصايد األسماك الداخلية
وتربية األحياء المائية في منطقة أمريكا 

الالتينية والبحر الكاريبي



COREPلجنة مصايد األسماك اإلقليمية لخليج غينيا
CPPSالهيئة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ

CRFM
 آلية مصايد األسماك اإلقليمية في

البحر الكاريبي

CTMFMالهيئة التقنية المشتركة للواجهة البحرية
EIFAAC الهيئة االستشارية األوروبية لمصايد

األسماك الداخلية وتربية األحياء المائية


FCWCلجنة مصايد األسماك لغرب ووسط خليج غينيا

FFA
 وكالة مصايد األسماك لمنتدى جزر 

المحيط الهادئ

GFCMالهيئة العامة لمصايد األسماك للبحر المتوسط 
IATTCالهيئة األمريكية الدولية للتونة المدارية
ICCAT الهيئة الدولية لحفظ اسماك التونة 

في المحيط األطلسي
 

ICESالمجلس الدولي الستكشاف البحار

IOTCهيئة التونة في المحيط الهندي 

IPHCالهيئة الدولية للهاليبوت في المحيط الهادئ 
IWCاللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان
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LTAسلطة بحيرة تنجانيقا

LVFOمنظمة مصايد أسماك بحيرة فيكتوريا

MRCهيئة نهر الميكونغ
NACA شبكة مراكز تربية األحياء المائية في آسيا

والمحيط الهادئ


NAFO
منظمة مصايد األسماك لشمال وغرب 

المحيط األطلسي

NAMMCO
هيئة الثدييات البحرية لشمال المحيط 

األطلسي

NASCO منظمة حفظ أسماك السلمون في شمال
المحيط األطلسي



NEAFCهيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي

NPAFC
هيئة األسماك البحرية النهرية السرء في 

شمال المحيط الهادئ

NPFCهيئة مصايد شمال المحيط الهادىء
OLDEPESCA منظمة تنمية مصايد األسماك في أمريكا

الالتينية


OSPESCA منظمة أمريكا الوسطى المعنية بقطاع
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية



PERSGA المنظمة اإلقليمية للمحافظة على بيئة
البحر األحمر وخليج عدن



PICESمنظمة علوم البحار لشمال المحيط الهادىء
RECOFIهيئة مصايد األسماك اإلقليمية

SEAFDEC
مركز تنمية مصايد األسماك في جنوب 

شرق آسيا

SEAFO
منظمة مصايد األسماك في جنوب شرق 

المحيط األطلسي

SIOFA اتفاق مصايد األسماك في جنوب المحيط
الهندي

SPCأمانة جماعة المحيط الهادئ
SPRFMO المنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أسماك

جنوب المحيط الهادئ


SRFCهيئة مصايد األسماك اإلقليمية الفرعية

SWIOFC
هيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط 

الهندي

WCPFC هيئة مصايد األسماك في غرب ووسط
المحيط الهاديء



WECAFCهيئة مصايد أسماك غرب وسط األطلسي

الجدول 20 )تتمة(
موجز نتائج اللمحة السريعة ألغسطس/آب 2013 لهيئات مصايد األسماك اإلقليمية 
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إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  أن  عن   2013 أغسطس/آب  في  أُجريت  التي  السريعة  اللمحة  كشفت  وقد 

أمانات  لشبكة  الرابع  لالجتماع  بالنسبة  سنة  منذ  عليه  كانت  مما  أقل  أولوية  ذات  مسألة  هو  تنظيم  ودون 

التدابير  في  انخرطت  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  ردود  ثلث  من  أكثر  فإن  ذلك،  ومع  اإلقليمية.  الهيئات 

عملي  تدريب  حلقة  على:  األنشطة  واشتملت  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  معالجة  إلى  الرامية 

وتشجيع  تنظيم؛  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  بشأن  إقليمية  عمل  خطة  وتطوير  الميناء؛  دولة  تدابير  على 

دون  القانوني  غير  للصيد  طريق  خريطة  وتخطيط  السفن؛  رصد  ُنظم  بشأن  عملية  وحلقة  الَعَلم؛  دولة  مسؤوليات 

منطقة  في  الدوريات  قوارب  ورصد  تنجانيقا؛  بحيرة  في  واإلشراف  والمراقبة  الرصد  وتحسين  تنظيم؛  ودون  إبالغ 

تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  سفن  قوائم  وتحديث  الصيد؛  لسفن  إقليمي  سجل  وإنشاء  االتفاقية؛ 

األخرى  الهيئات  ُتركز  بينما  الثالث،  الطرف  دول  رصد  على  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  بعض  وُتركز 

واإلدارة.  الحفظ  لتدابير  أعضائها  امتثال  مستويات  تحسين  على  كأولوية 

غير  الصيد  مكافحة  في  النجاح  بعض  حققت  بأنها  تعتقد  التي  اإلقليمية  األسماك  مصايد  لهيئات  وبالنسبة 

النشط  التعاوني  اإلنفاذ  في  المشاركة  إلى  ُيعزى  ذلك  في  الكبير  الفضل  فإن  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوني 

إلى  ُتشير  األطلسي  المحيط  شرق  شمال  في  األسماك  مصايد  هيئة  فإن  وهكذا،  الهيئات.  هذه  أعضاء  بين 

التي  السفن  قائمة  فإن  ذلك،  إلى  وباإلضافة  واإلشراف.  والمراقبة  الرصد  بشأن  تتعاون  المتعاقدة  أطرافها  أن 

رقابة  نظام  مثل  مثلها  مهمة،  أداة  تزال  ما  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  بالصيد  تقوم  والتي  لديها، 

فإن  وبالمثل  السوق.  دخول  من  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  منتجات  منع  في  الميناء،  دولة 

للسفن  رصدها  في  الكلي  التخفيض  أن  تالحظ  الهادئ  المحيط  شمال  في  السرء  النهرية  البحرية  األسماك  هيئة 

التعاوني  نموذجها  فعالية  على  تشهد  الهادئ  المحيط  شمال  في  القانوني  غير  الصيد  أنشطة  في  العاملة 

للتهديد  الجاري  للتقليص  جداً  مهمة  المستمرة  المراقبة  بأن  الهيئة  مالحظة  بفضل  ذلك  تأكد  وقد  لإلنفاذ.38 

البحار. أعالي  في  النطاق  الواسع  العائمة  بالشباك  الصيد  يكتنف  الذي 

القانون والسياسات
أكثر  أن   2012 لعام  اإلقليمية  الهيئات  أمانات  لشبكة  الرابع  االجتماع  إلى  المقدم  االستقصاء  في  حدث 

األسماك  مصايد  هيئات  سياسات  لتعزيز  حاجة  هناك  بأن  ردت  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  ثلث  من 

ثمة  أن  أيضاً  هيئات  ثالث  وذكرت  األسماك.39  مصايد  لحوكمة  المؤسسية  و/أو  القانونية  والجوانب  اإلقليمية، 

التي  الشواغل  أما  اإلقليمية.40  األسماك  مصايد  هيئات  حوكمة  عمليات  في  الشفافية  من  المزيد  إلى  حاجة 

اإلقليمية،  األسماك  مصايد  هيئات  ودساتير  لوائح  تحديث  إلى  للحاجة  بالنسبة  المطبق  بالقانون  فتتصل  ُأثيرت 

التي  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  هيئات  ألعضاء  التابعة  المحلية  األسماك  مصايد  تشريعات  تحديث  إلى  وكذلك 

الدولي. للقانون  المتغيرة  للقيم  االمتثال  زيادة  أجل  من  التحديث  إلى  األحيان  بعض  في  احتاجت 

بعض  وأشارت   ،2013 أغسطس/آب  في  أجريت  التي  السريعة  اللمحة  استقصاء  في  مماثلة  شواغل  وأثيرت 

للقوانين  اكتماالً  أكثر  بدرجة  االمتثال  على  أعضائها  مساعدة  في  دورها  إلى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

مصايد  هيئات  إن  الدولية.  األسماك  لمصايد  القانونية  الدولية  الصكوك  في  الواردة  و"الملزمة"  الملزمة"  "غير 

تكون  بأن  لها  تسمح  واليات  لديها  االستقصاء  في  شاركت  التي  الطبيعي  الصيد  تمارس  التي  اإلقليمية  األسماك 

االستشارية  الهيئات  من  متزايداً  عدداً  أن  يبدو  ذلك،  ومع  استشارية.  هيئات  أو  تنظيمية  إدارة  هيئات  إما 

مصايد  لحماية  أو  لتعزيز  الالزمة  اإلدارة  تدابير  بشأن  أعضائها  إلى  االستشارة  لتقديم  التوصيات  تستخدم 

من  بدءاً  ومتنوعة  ومطولة  متعددة،  الفئة  هذه  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  ردود  كانت  لقد  األسماك. 

تشمل: القضايا،  من  واسعة  طائفة  بشأن  السياسات  بصياغة  وانتهاًء  األطراف  المتعددة  االتفاقيات  تعزيز 

تنسيق الردود المتعلقة بإبالغ االتفاقيات الدولية والترتيبات مثل قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة؛  •

تقديم المشورة، بناًء على طلب، بالنسبة لتنفيذ مقررات منظمة ما؛  •

المساعدة، بناًء على الطلب، في استعراض التشريعات المحلية لضمان دعمها للسياسات الوطنية واتساقها  •

مع االلتزامات اإلقليمية والدولية.

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  على  القائمة  الرئيسية  القانونية  القضايا  بعض  فإن   ،2013 ففي  ذلك،  ومع 

المحكمة  إلى  اإلقليمية41  دون  األسماك  مصايد  هيئات  جانب  من  يقدم  استشاري  رأي  طلب  عن  عبارة  كانت 

هذه  الدولية  المحكمة  دعت  وقد  الَعَلْم.42  دولة  بمسؤوليات  الصلة  ذات  المسائل  بشأن  البحار  لقانون  الدولية 

األسئلة  بشأن  مكتوبة  بيانات  تقديم  إلى  اإلقليمية(  األسماك  مصايد  هيئات  فيها  )بما  المنظمات،  من  عدداً 

وتشير  استشاري.  رأي  على  الحصول  طلبها  في  اإلقليمية  دون  األسماك  مصايد  هيئات  جانب  من  المقدمة 
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المباشر،  الرد  اختار  قلياًل  عدداً  أن  إلى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  العديد  من  الراجعة  التغذية 

عليه. للتعليق  أعضائها  إلى  الطلب  تمرير  معظمها  وفضل 

االجتماعات وحلقات التدريب العملي
ورد  مما  أكثر  االستقصاء  فئات  من  الفئة  هذه  على  الردود  من  عدٌد  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  ورد 

األوقات  أشهر  هي  األول  /كانون  ديسمبر  إلى  /أيلول  سبتمبر  من  الممتدة  الفترة  إن  الفئات.  من  غيرها  من 

أمانات  من  الكثير  فإن  ثم،  ومن  السنوية.  اجتماعاتها  لعقد  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  لدى  العام  من 

ذلك،  إلى  وباإلضافة  لالجتماعات.  التحضير  في  /آب  أغسطس  في  وقتها  ُتنفق  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

المجاالت  مع  تتعامل  عمل  أفرقة  أو  فرعية  لجان  الكبيرة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  معظم  لدى  توجد 

المصيد  البحر  سياف  مخزونات  تقدير  )مثل  األسماك  من  محددة  وأنواع  والعلوم،  االمتثال،  مثل  المتخصصة 

اللجان  وهذه  األطلسي(؛  المحيط  في  التونة  أسماك  لحفظ  الدولية  الهيئة  ُتجريه  والذي  األطلسي  المحيط  في 

الجنوبي  القطب  في  الحية  البحرية  الموارد  حفظ  هيئة  عقدت  وقد  األخرى.  هي  نشيطة  تكون  الفرعية 

إنشاء  إلى  الرامية  المقترحات  بشأن  المناقشات  من  المزيد  إلجراء  الدورات  بين  لما  واألخير  الثاني  اجتماعها 

التدريب  حلقات  من  العديد  هناك  كان  ذلك،  إلى  وباإلضافة  الجنوبي.  القطب  في  محمية  بحرية  مناطق 

واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  بين  ما  تتراوح  موضوعات  بشأن  لعقدها  ُخطط  التي  أو  ُعقدت  التي  العملي 

بحيرة  على  واإلشراف  والمراقبة  الرصد  عمليات  وبين  اإلقليمية(  األسماك  مصايد  )هيئات  األسماك  لمصايد 

البحرية  األسماك  هيئة  من  خاصة  بصفة  مهمة  ردود  ووردت  فيكتوريا(.  بحيرة  أسماك  مصايد  )منظمة  فيكتوريا 

وكانت  اإللكتروني.  البريد  بواسطة   2013 لعام  اجتماعها  عقدت  التي  الهادي،  المحيط  شمال  في  السرء  النهرية 

 2013 من  مبكر  وقت  في  السنوي  اجتماعها  عقدت  قد  الهادئ  المحيط  في  الهاليبوت  ألسماك  الدولية  اللجنة 

الذي  الويب،  جمهور  مع  تجاوبيه  بصورة  االنترنت  على  الشبكي  الموقع  على  جلساته  جميع  ُأذيعت  حيث 

آخر  أو  بشكل  االلكترونية  لالجتماعات  ويمكن  الحقيقي.  الوقت  في  المشتركين  على  أسئلة  يطرح  أن  استطاع 

اإلقليمية. األسماك  مصايد  هيئات  لجميع  بيئياً  ومستداماً  تكاليفياً  فعاالً  مستقباًل  تقدم  أن 

المطبوعات
البيانات  على  ينطبق  وهذا  البيانات.  تعميم  في  نشطة  جهات  بأنها  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  تتسم 

التقارير  طبع  إلى  وباإلضافة  وهكذا،  بديلة.  بوسائل  الجمهور  عامة  إلى  الوصول  محاولة  وعلى  التقنية  شديدة 

هيئات  من  العديد  فإن  اإلدارة،  وتقييمات  العلمية  والدراسات  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  لهيئات  السنوية 

تحققها.  التي  وبالنتائج  عمل،  من  به  تقوم  بما  الجماهيري  الوعي  تعميق  على  تعمل  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

أمانة  وأنتجت  فيلمْين.  بإصدار   2013 أغسطس/آب  في  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  من  هيئتان  فقامت 

واستزراع  ليشتى،  تيمور  في  بالرماح  النساء  من  األسماك  صائدات  بشأن  فيلمْين  الهادئ  المحيط  جماعة 

أنتجت  وكذلك  سليمان.  ُجزر  في  األسماك  تربية  أحواض  في  استعمالها  بغرض  لتصديرها  المرجانية  الشعاب 

القانونية  والمالحقة  على،  القبض  يبين  فيلماً  الهادي  المحيط  شمال  في  السرء  النهرية  البحرية  األسماك  هيئة 

من  الكثير  ويحتفظ  بيركاسا".  بابنون  قصة   – الخردة  حتى  المصادرة  "من  باسم  قانونية:  غير  صيد  لسفينة 

األخرى  الهيئات  بعض  بدأت  كما  االنترنت،  شبكة  على  اجتماعية  بمواقع  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

شعبية  ُنسخة  نشر  البحار  الستكشاف  الدولي  المجلس  بدأ  النهاية،  وفي  منتظمة.  إخبارية  رسائل  نشر  في 

يحوي  القراءة  وميسور  عليه  الحصول  ميسور  ملخص  عن  عبارة  وهي  األسماك.  مخزونات  عن  معلومات  تشمل 

األوروبية. المياه  في  موجودة  أسماك  مخزونات   104 عن  الخاصة  الرسمية  المجلس  معلومات 

بأن  البحتة،  التقنية  البيانات  عن  بعيداً  توحي،  العنوان  هذا  تحت  فئات  في  وردت  التي  الردود  وِضَعْت 

اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  وتشارك  األسماك،  مصايد  ومديرو  االحصائيون  فقط  يدركها  أولية  قيمة  هناك 

األسماك.  ومستهلكي  الحكومية  غير  المنظمات  مثل  أوسع  جمهور  مع  التواصل  أنشطة  في  متزايدة  بصورة 

الويب. على  ومواقعها  وأفالمها،  وتقاريرها،  لمطبوعاتها،  "إعالنياً"  ْج  ُترِوِ اآلن  وهي 

الجوانب االجتماعية واالقتصادية لصيد األسماك )بما في ذلك مصايد األسماك الصغيرة النطاق(
لتطوير  تقنية  مشاورة   ،2013 أيار  مايو/   24 إلى   20 من  الفترة  خالل  والزراعة،  األغذية  منظمة  استضافت 

على  المناسبة  هذه  دللت  وقد  النطاق.  صغيرة  مستدامة  أسماك  مصايد  قيام  لضمان  طوعية  توجيهية  خطوط 
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والتخفيف  الغذائي  األمن  في  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  بمساهمات  االعتراف  طريق  على  مهمة  خطوة 

هذا  استدامة  لتحسين  عالمية  بعملية  متضافرة  بصورة  للقيام  المبذولة  للجهود  مثاالً  وأعطت  الفقر،  حدة  من 

االتفاق  أمكن  فقد  نص،  مشروع  بشأن  المفاوضات  تستكمل  لم  التقنية  المشاورة  أن  من  الرغم  وعلى  القطاع. 

التي  األولى  المناسبة  بمثابة  االجتماع  هذا  كان  أخرى،  نتائج  جانب  وإلى  الرئيسية.  القضايا  من  العديد  على 

المهم  التطور  وهذا  األسماك،  لمصايد  دولي  صك  في  وبالبروز  باألهمية  االجتماعية  الجوانب  فيها  حِظيت 

مصايد  هيئات  قدمتها  التي  البيانات  ففي  األزرق.  والنمو  األزرق  االقتصاد  بشأن  متزايد  عالمي  اهتمام  يرافقه 

شهراً   12 الـ  خالل  حدثت  التي  التغيرات  أهم  ُتبرز  بيانات  والزراعة،  األغذية  منظمة  إلى  اإلقليمية  األسماك 

مصايد  هيئات  جانب  من  األسماك  مصايد  إدارة  في  االجتماعي  الُبعد  على  التركيز  زيادة  وهي  أال  الماضية، 

تنظيم(.  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  األسماك  صيد  )مثل  األسماك  مصايد  إدارة  ومشاكل  اإلقليمية،  األسماك 

وتطورات  األزرق،  النمو  فإن  وهكذا،  االستقصاء.  هذا  في  األخرى  والفئات  الفئة  هذه  بين  كبير  تداخل  وهناك 

وتقييمات  والفيديوهات،  والمطبوعات  العملي،  التدريب  وحلقات  االجتماعات  وموضوعات  والسياسات،  القانون 

مما  الصيد  عملية  في  واالقتصادية  االجتماعية  الجوانب  تغطية  إلى  أكبر  بدرجة  جميعاً  تميل  المخزون  حالة 

اإلقليمية. األسماك  مصايد  هيئات  بها  قامت  التي  السابقة  االستقصاءات  فعلته 

حالة المخزونات
المتعلقة  االتفاقية  االستقصاء  بهذا  المشمولة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  لدى  الموجودة  القائمة  شملت 

العميقة  المنطقة  في  البلوق  مخزونات  إن  بيرنغ.  بحر  من  الوسطي  المنطقة  في  البلوق  موارد  وإدارة  بحفظ 

أواخر  في  شهدته  الذي  الجائر  الصيد  آثار  من  قط  عافيتها  استردت  أن  يحدث  لم  بيرنغ  بحر  من  الوسطي 

أن  يبدو  ال  سنة  عشرين  وبعد   ،1993 منذ  للبلوق  التجاري  للصيد  وقف  وهناك  التسعينات.  وأوائل  الثمانينات 

استرداد  حالة  وفي  المخزون.  حالة  رصد  االتفاقية  هذه  في  الستة  األطراف  وتواصل  قريب.  انفراج  أي  هناك 

مرة  لديها  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  لتفعيل  استعداد  أتم  على  األطراف  هذه  فإن  لعافيتها،  المخزونات 

مهمة  تذِكرة  هي  هذه  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئة  حالة  أن  كما  مستدامة.  بصورة  البلوق  وإدارة  أخرى، 

من  الكثير  ويركز  نتائجه.  وخطورة  الجائر،  الصيد  حدوث  سهولة  بمدى  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  لجميع 

االنخفاض،  في  اآلخذة  األسماك  مخزونات  بشأن  البحوث  إجراء  على  اهتمامه  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات 

نفس  وفي  الجائر.  للصيد  تعرضت  التي  األسماك  مخزونات  وإدارة  الناضبة،  األسماك  مخزونات  عافية  واستعادة 

الحيوانات  أنواع  في  الدولي  االتجار  التفاقية  الثاني  المرفق  قوائم  في  الواردة  بالتطورات  شبيهة  وبصورة  الوقت، 

المائية. األنواع  أعداد  تزايد  على  أخرى  دولية  حكومية  منظمات  تركز  باالنقراض،  المهددة  والنباتات 

الخالصة
طرق  ُتحسن  أن  الفشل،  وحاالت  النجاحات  خبرات  تقاسم  طريق  عن  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  لهيئات  يمكن 

الذي  االستقصاء  فإن  لها.  المتبادلة  المزايا  تتحقق  حيثما  جهودها  تنسق  وأن  فعالية،  أكثر  ُتصبح  وأن  لديها،  العمل 

مصايد  هيئات  من  الردود  من  بالمائة   100 معدل  اجتذب  قد   ،2013 أغسطس/آب  في  السريعة  اللمحة  أجرته 

أثناء  به  المسموح  الوقت  قصر  مع  وبخاصة  ذلك،  إلى  يضاف  أمانات.  لديها  والتي  العاملة  تلك  اإلقليمية  األسماك 

ُعممت  وقد  ممتازة.  بنوعية  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  ردود  جاءت  أنه  العام،  خالل  باألعمال  مزدحم  وقت 

مصايد  هيئات  جاهزية  على  يدلل  ما  وهو  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  هيئات  أمانات  جميع  على  الردود  معظم 

وخبراتها. ومعارفها  بأنشطتها،  للمشاركة  اإلقليمية  األسماك 

عند  السيما  اإلقليمية،  األسماك  مصايد  هيئات  ردود  في  التنوع  ذلك  لهو  االهتمام  تستحق  التي  األمور  ومن 

الواضح  ومن  اإلقليمية.  الهيئة  أمانات  لشبكة  الرابع  االجتماع  أجل  من   2012 في  وردت  التي  بالبيانات  مقارنتها 

مستمرة,  زالت  ما  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مثل  طويل  وقت  منذ  القائمة  القضايا  بعض  أن 

الجوانب  إلى  تحديداً  أكثر  اهتمام  إيالء  مع  األزرق،  النمو  مثل  ناشئة،  ومهمة  جديدة  أولويات  أيضاً  هناك  ولكن 

النهج  مع  يتماشى  وهذا  النطاق.  صغيري  األسماك  صيادو  ذلك  في  بما  األسماك،  لصيد  واالقتصادية  االجتماعية 

الحال،  بطبيعة  يضمان،  اللذين  المائية  األحياء  تربية  تجاه  اإليكولوجي  والنهج  األسماك  مصايد  تجاه  اإليكولوجي 

من  األخرى  الناشئة  األولوية  ذات  الموضوعات  وتشمل  اإليكولوجي.  النظام  من  يتجزأ  ال  كجزء  اإلنساني  البعد 

أنواع  في  الدولي  االتجار  اتفاقية  )من  الشيطان  قرش  وسمك  القرش  سمك  التفاقية  الثاني  المرفق  حالة   2013

لألمم  التابعة  اإلقليمية  دون  المصايد  لهيئة  االستشاري  الرأي  ورصد  باالنقراض(،  المهددة  والنباتات  الحيوانات 

عامة  عالقات  في  لالنخراط  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  وحاجة  البحار،  لقانون  الدولية  والمحكمة  المتحدة، 
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أخري.  وُمخَرجات  الهيئات  هذه  مطبوعات  طريق  عن  وبخاصة  جاذبية،  وأكثر  وأوضح  ُمحسنة 

األسماك  مصايد  هيئات  فإن  الفئات،  لهذه  الفضفاض  الترتيب  من  الرغم  على  أنه  الردود،  من  ويتضح 

الصورة  وأن  ذلك،  عن  راضية  غير  فإنها  أمر،  من  يكن  ومهما  المركبة.  القضايا  مع  التعامل  تواصل  اإلقليمية 

بالزبائن  جديدة.  تحديات  وتفرز  الدائم  التغير  يعتريها  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  إلدارة  العالمية 

نهجْي  تنفيذ  ازدياد  مع  وبخاصة  يوم،  كل  تنوعاً  يزدادون  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  في  الشأن  وأصحاب 

مع  والتضافر  التعاون  ُعرى  توثيق  إلى  بالحاجة  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  وتعترف  اإليكولوجي.  النظام 

هي  اإلقليمية  األسماك  مصايد  هيئات  بها  تقوم  التي  األنشطة  ودراسة  األخرى.  المنظمات  ومع  البعض،  بعضها 

األساسي. عملها  فعالية  تحسين  بهدف  حميمية  أكثر  تضافر  تطوير  في  األولى  الخطوة 

األسماك مصايد  في  المناخ  لتغير  التعرض  لجوانب  أولية   تقديرات 
المائية األحياء  وتربية 

مقدمة
األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  ُنظم  على  الواقعة  المناخ  تغير  لتأثيرات  العالمية  االستقصاءات  كشفت 

األغذية  منظمة  فقامت  الصلة.  ذات  المعلومات  شمول  وعدم  ُشح  عن   43  2009 في  ُأجريت  التي  المائية 

مثل  ملء  في  للبدء  محاولة  في  وذلك  للمتابعة44  إقليمية  حالة  دراسات  ست  في  بالبدء  عندئذ  والزراعة 

مصايد  ُنظم  ُاختيرت  وقد  التكُيفي.  التخطيط  في  المبدئية  والخطوات  التوجيهات  ولتقديم  الثغرات،  هذه 

اتبعت  فقد  الحالة  دراسات  نهج  أما  بالتنوع.  تسمح  األرضية،  الكرة  عبر  مواقع  من  األحياء  وتربية  األسماك 

التأثيرات  فهم  طريق  عن  وذلك  المناخي  للتغير  التعرض  مدى  تحديد   )1(  : ثابت  شكل  ذات  قائمة 

التكيف؛  على  للنظام  الحالية  والقدرة  التغيرات،  هذه  لمثل  النظام  حساسية  ومدى  النظام،  على  المحتملة 

تحديد   )3( النظام؛  هذا  في  التعرض  مدى  لتقييم  حالياً  المتوافرة  المعارف  في  الثغرات  تحديد   )2(

تعرض  لتقليل  سياساتية  توجيهات  تقديم  و)4(  المناخي،  للتغير  التعرض  لتقليل  المحتملة  االستراتيجيات 

للظروف  طبقاً  والخيارات  والقضايا  النظام،  لتعريف  بالمرونة  التقارير  لُمِعدي  ُسمح  ذلك،  ومع  النظام. 

رئيسية  بصورة  تعتمد  مكتبية  الحالة  دراسات  وكانت  بالدراسة.  المشمول  النظام  أو  المنطقة  في  السائدة 

كل  وتهذيب  وتطوير  بمناقشة  ذلك  بعد  الشأن  أصحاب  من  عدد  وقام  المتوافرة.  الثانوية  المعلومات  على 

تطوير  هو  التعرض  أوجه  لتقييم  المحتملة  الرئيسية  والمزية  إقليمية.  عمل  حلقات  ست  في  حالة  دراسة 

)انظر  الجديدة  الفرص  اغتنام  وإلى  السلبية  التأثيرات  من  الحد  إلى  ترمي  تكيف  وتدابير  استراتيجيات 

تداعيات  يعالجون  الذين  السياسات  لصناع  بالنسبة  عملية  فائدة  التقييمات  لهذه  تكون  ولكى   .)8 اإلطار 

)انظر  اإليكولوجي  والتعرض  االجتماعي  التعرض  من  كاًل  تراعي  أن  التقييمات  لهذه  ينبغي  المناخ،  تغير 

ذلك(. عل  كمثال   9 اإلطار 

ملخصات أوجه التعرض داخل دراسات الحالة
من  المناخ  لتغير  الشامل  التعرض  بشأن  الحالة  دراسات  واضعو  إليها  توصل  التي  الخالصات  القسم  هذا  يلخص 

ذلك. غير  يتحدد  لم  ما   – ببحثها  قاموا  التي  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  ُنظم  جانب 

بحيرة تشاد
إحدى  وتخلص  الجفاف.  هو  يقطنون حوضها  الذين  والسكان  تشاد  بحيرة  يواجه  الذي  الرئيسي  التهديد  إن 

التي  المناخية  لالضطرابات  التعرض  شديدة  أنها  يعني  السهل  في  تشاد  بحيرة  "موقع حوض  أن:  إلى  الدراسات45 

ثم  ومن  الطبيعية،  والموارد  اإليكولوجيا،  على  كبيرة  بصورة  أثرت  التي  المناخية  والحوادث  المنطقة  في  تحدث 

المحلية  المجتمعات  على  واقتصادياً  اجتماعياً  السلبية  االنعكاسات  "أن  كذلك  وجدا  وقد  العيش".  كسب  فرص  على 

ومع  للعيان".  واضحة  ورخائها  معيشتها  لكسب  تشاد  بحيرة  لحوض  الطبيعية  الموارد  على  تعتمد  التي  الشاطئية 

من  الضعيف  واالستقرار  الفقر،  بعائق  تصطدم  بالمناخ  الصلة  ذات  التهديدات  وإدارة  التصدي  على  القدرة  فإن  ذلك، 

المحدودة.46  والمعلومات  المعارف  وقاعدة  الهزيلة،  المؤسسية  والقدرات  واالقتصادية،  السياسية  الناحيتين 
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البحر الكاريبي
أثناء  األمطار  هطول  انخفاض  هي  الكاريبي  البحر  منطقة  في  بالمناخ  الصلة  ذات  الرئيسية  المحركات  إن 

المدارية.  األعاصير  أنشطة  في  والزيادة  البحر،  سطح  منسوب  وارتفاع  الحرارة،  درجات  وارتفاع  الرطب،  الموسم 

في  األسماك  مصايد  من  أفضل  وضع  في  تكون  قد  المائية  األحياء  تربية  بأن  العام  االنطباع  التقييم  ويعطى 

وضع  بدون  ذلك  كان  وإن  للتعرض،  المتعددة  للمحركات  المركبة  والتأثيرات  للتغير  السريع  المعدل  مع  التأقلم 

مثل  المناخ،  بغير  أو  بالمناخ  مرتبطة  المحركات  هذه  كانت  )سواء  المنطقة  هذه  تعرض  بشأن  ختامي  بيان 

وقدرة  أكبر  مرونة  ُتظهر  أنها  يبدو  المنطقة  في  المائية  األحياء  تربية  ُنظم  أن  ذلك  في  والسبب  الكوارث(. 

معها.  التكيف  في  ُتساعد  البشرية  التدخالت  جعل  على  قدرة  أكثر  الُنظم  هذه  تكون  وقد  التكيف.  على  أكبر 

الفصل  وجوب  عدم  هي  الدراسة  في  المشاركون  الشأن  أصحاب  قدمها  التي  الرئيسية  التوصيات  بين  من  وكان 

التحاليل  مظلة  تحت  ومتكاملة  شاملة  بصورة  بها  القيام  يجب  وإنما  القطاع،  أو  الخطر  بحسب  التحليالت  بين 

للموارد. الفعال  االستخدام  وزيادة  تجميع  أجل  من  وذلك  والحوكمية،  المؤسسية 

دلتا الميكونغ
)والتغييرات  البحر  سطح  مستوى  الرتفاع  ملموس"  بشكل  "معرضة  الميكونغ  دلتا  أن  الدراسات47  إحدى  تدرك 

"ُيحتمل  لديها  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  أنشطة  وأن  والفيضانات.  بذلك(  المرتبطة  الملوحة  في 

المناخ.  تغير  جوانب  من  معينين  جانبين  بسبب  متفاوتة"  بدرجات  التأثر  هذا  كان  وإن  بذلك،  تتأثر  أن  لها 

المناخ  تغير  لسيناريوهات  تعرضاً  أكثر  تكون  قد  المائية  األحياء  تربية  أن  "على  للتعرض  آخر  تحليل  أكد  وقد 

الكثيفة  اإلنتاج  ُنظم  من  بكٍل  بالتساوي  يضر  المناخ  تغير  وأن  الطبيعية"،  األسماك  مصايد  تعرض  من  أكثر 

مجدية  ُتعد  القطاع  هذا  أجل  من  التكيف  استراتيجيات  أن  إلى  الدراسة  خُلصت  فقد  ذلك،  ومع  والموسعة.48 

و  "عملية"  االستراتيجيات  تلك  تكون  أن  المحتمل  من  وأن  عليها،  المناخ  تغير  لتأثيرات  األفضل  الفهم  بفضل 

التكلفة". ناحية  من  جدوى  "ذات 

تيار بنغويال
الجائر.  الصيد  ولكن  المناخ  هو  ليس  بنغويال  تيار  منطقة  في  التغير  محركات  أهم  بأن  المؤلفين،49  أحد  يرى 

بشدة  تعتمد  تجمعات  في  يعيشون  السكان  من  كبير  عدد  بها  التي  تلك  لهي  تعرضاً  األسماك  مصايد  أكثر  وأن 

األسماك  مصايد  مثل  وذلك  التكيف،  على  تقريباً  القدرة  عندهم  تكون  أن  دون  غذائها،  في  األسماك  على 

الصغيرة  بالخيوط  الصيد  أسماك  ومصايد  الصخري  الكركند  أسماك  ومصايد  أنغوال،  في  الصناعية  وشبه  الحرفية 

النازلي  أسماك  مصايد  )مثل  معرضة  غير  أو  تعرضاً  أقل  األخرى  المصايد  ُعَدْت  وقد  أفريقيا.  جنوب  في  النطاق 

المال  رأس  وكثيفة  التنظيم  العالية  الكبيرة  الصناعات  أن  ُوجد  وقد  التوالي(.  على  أفريقيا  وجنوب  ناميبيا  في 

ما. حد  إلى  بالفعل  حدث  ما  وهذا  األسماك،  أنواع  توزع  تنويعات  مع  تكيفاً  األكثر  عامة  بصفة  هي 

المحيط الهادئ
المداري،  الهواء  في  مناخياً  المستحثة  التنوعات  هي  الهادئ،  المحيط  منطقة  في  الرئيسية،  التغيير  عوامل  إن 

الدراسات50  إحدى  وتخلص  األمطار.  هطول  في  المتوقعة  والزيادات  المحيط،  حرارة  ودرجات  البحر  وسطح 

حيث  من  أخرى  دوٍل  من  أفضل  وضع  في  إجمالية،  بصورة  الجزرية،  الهادئ  المحيط  وأقاليم  بلدان  أن  إلى 

على  جيدة  قدرة  ولديها  المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  لمصايد  بالنسبة  المناخ  تغير  تداعيات  تحمل 

وتربية  األسماك  لمصايد  السائدة  الُنظم  في  التغيرات  عن  الناتجة  المزايا  واغتنام  األطول،  المدى  في  التكيف 

مثل  المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  على  والواقعة  ذلك  عن  الناتجة  التأثيرات  إن  المائية.  األحياء 

البرك،  في  المائية  األحياء  تربية  لنمو  الجوية  األحوال  وتحسن  الشرق،  إلى  الغرب  من  التونة  أسماك  انتقال 

عليها  تعتمد  كما  التونة  على  االقتصادي  اعتمادها  يزداد  التي  واألقاليم  البلدان  تلك  ُتفيد  أن  المحتمل  من 

األسماك. بروتين  إمدادات  على  الحصول  في  غذائها  متطلبات 

أمريكا الالتينية
المائية.  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  على  تؤثر  التغيير  محركات  من  العديد  فإن  الالتينية،  أمريكا  في  أما 

وارتفاع  البحر  حرارة  درجة  وتغييرات  طبيعية  بطريقة  األسماك  لمصايد  المفرط  االستغالل  المحركات  هذه  وتشمل 
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للصراعات  تعرضاً  أكثر  فونسيكا  خليج  أن  ويبدو  شيلي.  في  المائية  األحياء  لتربية  بالنسبة  البحر  سطح  منسوب 

وهطول  الحرارة،  درجة  في  المتنوعة  التغيرات  أن  من  الرغم  على  العواصف(،  )مثل  الشديدة  الجو  وتغيرات 

والنظم  األسماك  إنتاج  ُنظم  في  تؤثر  أن  أيضاً  المحتمل  من  آخره،  إلى  البحر،  سطح  مستوى  وارتفاع  األمطار، 

األحياء  تربية  وعمليات  ُنظم  أنواع  مختلف  تعرض  أن  إلى  الدراسات51  إحدى  َخُلصت  وقد  الساحلية.  اإليكولوجية 

تخلص  لم  الحالة  دراسة  أن  من  الرغم  وعلى  كلية.  بصفة  منخفضاً  تعرضاً  كان  المناخي  للتغير  شيلي  في  المائية 

شيلي،  في  الطبيعية  األسماك  مصايد  في  اإليكولوجي  االجتماعي  للنظام  العامة  التعرض  حالة  بشأن  نتيجة  إلى 

وهناك  المتوسط.  المستوى  من  تعرض  وجود  إلى  ُيشير  المنطقة  في  التكيفية  اإلنسان  لقدرة  النسبي  االرتفاع  فإن 

فونسيكا. خليج  في  المناخي  للتغير  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  لتعرض  بالنسبة  ُتذكر  مماثلة  خالصة 

القضايا المشتركة في جميع دراسات الحالة
المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  تهدد  التي  التعرض  لجوانب  الواسع  النطاق   22 و   21 الجدوالن  يبرز 

فمثاًل،  لها.  التعرض  عند  حساسية  أكثر  الُنظم  بعض  تكون  التي  العوامل  تلك  وكذلك  العالم،  أنحاء  جميع  في 

عولمة  عن  الناتجة  الُملحة  والتأثيرات  المناخ  تغير  تأثيرات  حدوث  أعقاب  في  الدخل  وانخفاض  النزاعات 

والبلدان  لألشخاص  بالنسبة  تقدم  لما  مطابقة  حاالت  هي  المائية  المنتجات  على  بالطلب  تلحق  التي  األسواق 

المائية. األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  على  تعتمد  التي 

الحالة: دراسات  جميع  في  موجودة  فهي  األخرى  العامة  القضايا  أما 

ففي المناطق التي تشتد فيها حدة التعرض لتغير المناخ وتزايد التعرض لمتغيرات تغير المناخ وتأثيراته  •

يكون من المحتمل أن تزداد جوانب عدم المساواة الحالية سوءاً في المجتمعات المعنية، األمر الذي يُزيد 

أكثر وأكثر من معاناة المجموعات المحرومة بالفعل كالصيادين المهاجرين )مثل بحيرة تشاد(، أو النساء، 

)مثل العامالت في صناعة التجهيز في شيلي(.

محدودية ُسبل الحصول على المرافق األساسية )مثل الصحة، والتعليم، والطرق، والبنيات األساسية التحتية  •

لالتصاالت(، سواء كان ذلك وحده أو مقروناً بتهديد االنخفاضات في اإلنتاج )المصيد، والمحاصيل، إما للبيع 

أو لالستهالك المباشر(، مما يزيد من تعرض صيادي األسماك الصغيرة النطاق ومديري تربية األحياء المائية.

انخفاض ُسبل الحصول على المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت هو من بين العوائق المتكررة أمام مواءمة  •

ممارسات الصيد والحصاد واغتنام فرص السوق.

إن القضايا العابرة للحدود، الناجمة عن صعوبة تقاسم الموارد المائية في عدد من الُنظم، وضعف  •

المؤسسات القائمة على إدارتها، تزداد تعقيداً بدرجة كبيرة بسبب العائق اإلضافي المتمثل في تغير المناخ 

والتدابير الجماعية التي يحتاج التغلب عليها إلى اتخاذ تلك التدابير.

يلي: ما  أبرز  قد  الحالة  دراسة  استقصاء  فإن  التعرض،  تقييمات  عليها  تنبني  التي  المعارف  حيث  ومن 

هناك نقص عام في الفهم العلمي للعمليات األحيائية الفيزيائية التي تتأسس عليها الُنظم المائية وبصفة  •

خاصة نُظم المياه العذبة. 

هناك نقص في توافر السجالت اإليكولوجية الحفرية القديمة )باستثناء ما يتصل بحوض بحيرة تشاد( لفهم  •

التطور الماضي لنظام ما، والتنبؤ بدقة أكبر بحساسيته المستقبلية لحوادث ذات طبيعة مماثلة، واحتماالت 

االنتعاش وُسبل التأقلم المحتملة. 

ما تزال هناك عوامل تجعل البيانات محدودة، وبخاصة فيما يتعلق بتدريج نماذج الفريق الحكومي الدولي  •

المعني بتغير المناخ بالنسبة لمجاالت دراسات الحالة المحلية واإلقليمية والُنظم المعنية.

وتربية  األسماك،  مصايد  في  الشأن  أصحاب  وعمليات  أدوار  على  المناخ  تغير  يؤثر  سوف  عامة،  وبصفة 

التالي: النحو  على  المائية  األحياء 

المؤسسات العابرة للحدود: ستظل األدوار الكلية لها على حالها دون تغيير، ولكن تغير الظروف سوف  •

يستتبع تعديالت في العمليات. كما أن ضعف الحوكمة التي تعوق دون تنفيذ استراتيجيات التكيف عامة 

وشاملة. 

الوزارات والحكومات: سوف يكون لزاماً على األدوار والعمليات التي تقوم بها أن تتكيف. ويبدو أن تلك  •

الجهات التي توجد بها حوكمة أفضل تكون أكثر قدرة على المسايرة والتغلب على العقبات ويوجد لديها 

تخطيط أفضل لمواجهة نتائج تغييرات المناخ التي تقع على كاهل االقتصاد والسكان وتكون مسؤولة عنها، 

ومن ثم تكون أقدر على التصدي لتهديد آخر. 
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اإلطار 8

أمثلة على التكيف مع تغير المناخ في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

بدأت مصايد  المناخية، فقد  بالعوامل  دائماً  يتأثر  القطاع  أن هذا  الرغم من  على 

المناخ بصورة  تغير  التكيف مع  تناول  المائية مؤخراً فقط في  األحياء  األسماك وتربية 

للقطاع  المناسبة  التكيف  خيارات  بشأن  المعلومات  تقاسم  في  وللمساعدة  نظامية. 

26 نشاطاً  تفاصيل  والزراعة مؤخراً منشور يسرد  األغذية  المعني، صدر عن منظمة 

األسماك  يتعلق بمصايد  األخيرة  اآلونة  الراهن وفي  الوقت  المناخ في  لتغير  وبرنامجاً 

كأمثلة  النامية، وذلك  البلدان  األولى في  بالدرجة  الموجودة  المائية،  األحياء  وتربية 

واإلقليمي. المحلي  النطاقيْن  على  التكيف  تدابير  تنوع  إلبراز 

ويمكن تخطيط التكيف )على أساس التغييرات الُمستحثة مناخياً( أو الذاتية )أي التفاعل 

التلقائي مع التغير البيئي(. وهو يشمل مجموعة متنوعة من السياسات وتدابير الحوكمة، 

والدعم التقني المحدد أو أنشطة بناء قدرات المجتمع المحلي التي تتناول قطاعات عديدة 

وليس فقط أسماك الصيد الطبيعي أو ُمرِبي األحياء المائية. والتكيف الُمخطط يمكن أن 

يعني تمويل البحوث من أجل العثور على أنواع تتناسب مع البيئات عالية الُملوحة والمعرضة 

للتقلبات في درجات الحرارة. أما التكيف الذاتي فقد يعني تغيير توقيت ومواقع الصيد بحيث 

تصل أكثر األنواع تبكيراً/أكثر تأخراً أو تتحول إلى مناطق جديدة. ويعتمد نهج "عدم الندم 

الحقاً" إزاء التكيف على بناء مقاومة عامة في مصايد األسماك ونُظم تربية األحياء المائية في 

مواجهة عدم اليقين الذي يتعلق بتوقعات تغير المناخ وتأثيراتها على الُنظم. ويمكن ألنشطة 

التكيف أن تتناول التأثيرات القصيرة األجل والطويلة األجل )انظر الشكل(، حيث يمثل التغلب 

على المصاعب استجابة قصيرة األجل )تجاه العواصف لمدة موسم واحد( ويمكن أن يُقِوَض 

أنشطة التكيف الطويلة األجل إذا َوَضَعْت إجهاداَ إضافياً على الُنظم المعرضة بالفعل.

ويدخل في هذه األمثلة أنشطة التكيف التي قد تتناول قضايا ليست مركزة تحديداً على 

مصايد األسماك أو تربية األحياء المائية، مثل تجديد أشجار المنغروف للغرض الرئيسي المتمثل 

في حماية المناطق الساحلية من شدة العواصف ومن النحر الساحلي. وتُشير الدراسة إلى أنه 

على الرغم من أن المحرك الرئيسي لتجديد أشجار المنغروف قد ال يكون متصالً بفرص كسب 

العيش ومصايد األسماك مثالً، وبالتنوع البيولوجي أو إدخال تحسينات على نوعية المياه، 

النطاق الزمني ومقدار املنافع والتكاليف 

التي تستلزمها مختلف أنواع التكيف

الزمن
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فإن لتجديد أشجار المنغروف أثر إيجابي على جميع هذه العناصر إذا أُدرجت احتياجات القطاعات 

والمجتمعات المحلية المعرضة في التخطيط التكيفي. وفي المقابل، توجد هناك احتماالت سوء التكيف 

التي تؤدي إلى أوجه عدم مساواة جديدة أو تعزز القائم منها، مثالً، إذا كانت مجموعات المعدمين 

الُمعرضة تعاني من قيود تعوق وصولها إلى مناطق معينة، أو إذا كان استخراج الموارد ال يُدار إدارة 

جيدة، أو إذا كانت المناطق التي ُغرست فيها هذه األشجار مؤخراً تُستغل استغالالً مفرطاً يمنع اكتمال 

تجُدْد هذه األشجار ومن ثم الحصول على المنافع الكاملة.

وكمثال آخر، قد ينطوي التكيف على تعديل جهود مصايد األسماك الطبيعية عند مستويات 

مستدامة لدعم قدرة النظام الطبيعي على المقاومة. ووضع حدود على المصيد بناًء على التغيرات في 

تجدد الحشود السمكية، والنمو، والبقاء ونجاح التكاثر الذي يمكن أن يتم عن طريق إدارة تكيفية، وعن 

طريق الرصد والمبادئ التحوطية. فإذا توافرت فرص جديدة لمصايد أسماك، فإن التعديل الالزم لألنواع 

المستهدفة الجديدة قد يحتاج هو اآلخر إلى تغييرات في أنواع السفن أو معدات الصيد. وقد يؤدى ذلك 

إلى تكاليف انتقال مرتفعة، وإذا لم تُدر هذه العملية إدارة سليمة، فقد تؤدى إلى سوء التكيف في صورة 

الصيد بكميات تزيد كثيراً عن قدرة موقع الصيد.

ويمكن أيضاً للتخطيط التكيفي أن يتم على النطاق اإلقليمي إذا كان يتعلق بالتغيرات التي تحدث 

للمخزونات المتقاسمة أو العابرة للحدود، أو يؤدى إلى هجرة صيادي األسماك. وقد يحتاج ذلك إلى 

التعاون والمناقشة بين البلدان واألقاليم المتجاورة، بما في ذلك وضع اتفاقات صيد أو تعديلها واألخذ 

باإلدارة التعاونية. 

وفي داخل الدراسة، يتم تنظيم أمثلة التكيف حسب مسارات التأثير التي ترمي الدراسة إلى تناولها: 

كارتفاع مستوى سطح البحر، والتغيرات في التساقط، وتقلبات درجات الحرارة، وازدياد تنوع/شدة 

العواصف، وتحمض المحيط، والتغيرات في درجة الملوحة. وعلى الرغم من أن نماذج أنشطة التكيف 

الحالية أو الحديثة تكون ُمحددة حسب نوعية السياق، بالنسبة لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية 

فإنها تشمل األنشطة المدرجة فيما يلي. 

االستراتيجيات المتنوعة والمرونة الخاصة بفرص كسب العيش

• إدخال برك تربية األسماك في مناطق حساسة لفترات الفيضان/الجفاف المتقطعة، والعمل على 	

توفير األمن الغذائي المباشر وكذلك تخزين مياه الري.

• إنشاء حظائر صديقة للفيضانات صغيرة النطاق مصنوعة من البامبو داخل المنازل ومزودة 	

بأبواب حجز تسمح للفيضانات الموسمية أن تحدث بدون إلحاق خسارة باألسماك المخزونة. 

• تطوير تربية األحياء المائية داخل أقفاص باستخدام األعالف من العوالق داخل خزانات المياه 	

التي تحدث نتيجة لبناء السدود.

•  تعزيز االنتقال إلى أنواع مختلفة، وإلى نُظم متكاملة ومتعددة التربية عن طريق نقل 	

التكنولوجيا والوصول إلى الموارد المالية، األمر الذي يسمح بوجود نُظم أكثر تنوعاً وأكثر قدرة 

على المقاومة. 

• تشجيع نُظم تربية األسماك في حقول األرز، وتطوير سالالت من األرز مقاومة للملح في مواجهة 	

ارتفاع مستوى سطح البحر وازدياد العواصف – األمر الذي يقلل من االحتياجات الكلية من 

المياه ويوفر إدارة متكاملة لآلفات.

• تشجيع حاالت االنتقال إلى فرص كسب عيش بديلة وذلك لتقليل االعتماد على الُنظم 	

والقطاعات المعرضة، مثال ذلك تخطيط األعمال وتطوير الرابطات المهنية. 

المؤسسات المرنة والمتكيفة

• تعميق الوعي العام من خالل الوسائل المناسبة – اإلذاعة، الملصقات، وغير ذلك. 	

• تقوية المؤسسات التي تُديرها المجتمعات المحلية من أجل تحسين إدارة مصايد األسماك 	

والقدرات التكيفية للُنظم الطبيعية واالجتماعية، بما في ذلك عمليات التقييم على مستوى 

المجتمع المحلي والتخطيط التكيفي. 

تابع
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أمثلة على التكيف مع تغير المناخ في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

• جهود مرنة )عدد أيام الصيد التي تحددها اتفاقية ناورو لكل سفينة( وخطط توفير اإلدارة 	

اإلقليمية التكيفية للمخزونات العابرة للحدود بين مجموعة من البلدان المتعاونة. 

• الجمع التشاركي لبيانات مصايد األسماك، بما في ذلك نُظم الرصد والمعارف المحلية، وزيادة 	

المعارف المحلية وإدارة التغيير. 

مبادرات تخفيض المخاطر

• أنشطة المجتمع المحلي ونُظم حماية السواحل من النحر القائمة على الُنظم اإليكولوجية من 	

قبيل إنشاء مصدات األمواج العمودية والمتوازية، والحواجز الرملية، وشعاب المحار، وإعادة 

تأهيل أشجار المنغروف وإعادة غرسها، واستصالح األراضي الرطبة، واستصالح الشعاب المرجانية.

• التخطيط المكاني الُمحسن لتحديد الموائل الُمعرضة للخطر عن طريق تحديد األنواع البحرية، 	

وتقنيات الرصد والبروتوكوالت الرامية لتطوير معلومات خط األساس للتخطيط.

• تحسين نُظم ما بعد الصيد في مواجهة انخفاض المصيد وذلك لتوفير ُسبل كسب عيش بديلة 	

لصيادي األسماك، مع القيام في نفس الوقت بالحد من التأثيرات الواقعة على الُنظم اإليكولوجية 

الداعمة، كالغابات والمسطحات المائية. 

• خطط تأمين مبتكرة موضوعة على أساس األحوال الجوية في الزراعة واختبار مدى مالءمتها 	

لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية.

• عمل تقييمات للمخاطر المناخية التي يتم استحداثها من أجل اإلدارة المتكاملة للمناطق 	

الساحلية، التي تدعم االستثمارات المناخية الذكية.

  .Shelton, C. 2014. Climate change adaptation in fisheries and aquaculture – compilation of initial examples  :املصدر
 ]عىل الخط مبارشة[. املنشور رقم 1088. روما، منظمة األغذية والزراعة. ]مقتبس يف 24 يناير/كانون الثاين 2014[.

www.fao.org/docrep/019/i3569e/i3569e.pdf

مصايد األسماك الصناعية الواسعة النطاق: سوف تحتاج األدوار والعمليات لديها إلى التكيف. ولديها قدرات  •

شديدة االختالف في جميع أنحاء العالم، وتعمل على مستويات مختلفة من الشدة والهوامش االقتصادية، 

بما يعنى أن بعضها أقدر من بعضها اآلخر على امتصاص تأثيرات التغير المناخي. فمثالً، يكون لديها قدرة 

أكبر على إعادة تسكين عملياتها ألجل متابعة التغيرات في توزع مخزونات األسماك.

صيادو األسماك المحترفون صغيرو النطاق: قد تحتاج األدوار والعمليات في هذا المجال إلى التكيف. وتبعاً  •

للسياق، )بما في ذلك البيئة والثقافة(، تختلف سبل وصولهم إلى تنويع الفرص. فكلهم مقيدون بمحدودية 

الوصول إلى المرافق األساسية والمشاركة في صنع القرارات. 

مديرو تربية األحياء المائية: سوف تحتاج األدوار والعمليات إلى التكيف. وذلك بدرجة كبيرة بسبب التنوع  •

الواسع في كثافة العمليات )والهوامش األضيق بدرجة أكبر التباع نُظم اإلنتاج الكثيفة، الموجهة نحو التصدير( 

ونتيجة لحقيقة أن تأثيرات تغير المناخ على عمليات تربية األحياء المائية تتأرجح من اإليجاب إلى السلب.

التوصيات الخاصة بالتكيف المستمدة من دراسات الحالة
الحالة  دراسات  تقترحها  التي  التكيف  استراتيجيات  بشأن  تفصيلية  معلومات  تقدم  حدة  على  كل  اإلجراءات  إن 

الحالة  دراسات  جميع  في  التوصيات  أن  ذلك  لها.  مقتضباً  موجزاً  فقط  هنا  ونقدم  العملي.  التدريب  وحلقات 

الحوكمة  وتدابير  القدرات،  وبناء  االقتصادية،  والتدابير  اإلدارة،  تضم  ومتشعبة  السياق،  محددة  تكون  ألن  تميل 

الحالة. دراسات  جميع  في  المقترحات   23 الجدول  ويلخص  المستويات.  جميع  على 
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الهيئات العابرة للحدود 

صائدو األسماك صغيرو النطاق 

صيادو األسماك الصناعيون 

 1مديرو تربية األحياء المائية )جميع األحجام(

الحكومات الوطنية، وسلطات مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية

مجموعات أخرى )المهاجرون، النساء، وغيرهم(

الُمربون على األرض ومستغلو السواحل

مصنعو األسماك والمستخدمون 

1  صغار مديري األحياء المائية لتقديم العلف والمدخالت ألمهات التربية.

الجدول 22
تعرض أصحاب الشأن في مصايد األسماك الرئيسية وتربية األحياء المائية 
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مصايد األسماك وتربية األسماك في بحيرة تشاد

مصايد أسماك البحر الكاريبي 

تربية األحياء المائية في البحر الكاريبي

مصايد أسماك نهر الميكونغ 

تربية األحياء المائية في نهر الميكونغ

أرز الميكونغ 

مصايد أسماك بنغويال 

مصايد أسماك المحيط الهادئ 

تربية األحياء المائية في المحيط الهادئ

الموائل الساحلية للمحيط الهادئ

مصايد أسماك أمريكا الالتينية 

تربية األحياء المائية في أمريكا الالتينية

الجدول 21
تعرض مصايد األسماك ونُظم تربية األحياء المائية 
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تحديد مدى التعرض االجتماعي–اإليكولوجي للصدمات المناخية – مثال لمجتمعات مصايد األسماك 

المعتمدة على الشعاب المرجانية

تزود الشعاب المرجانية ومصايد األسماك المرتبطة بها ماليين األشخاص بالتغذية وبفرص 

كسب العيش، وبخاصة في البلدان النامية. ومع ذلك فقد حدثت في السنوات األخيرة فترات 

من ارتفاع درجات حرارة المياه العميقة عبر المحيط الهندي مما أسفر عن "االبيضاض" وموت 

المرجان، وأدى كذلك إلى تغير هيكل الموئل ومجتمعات الصيد. فإذا استمر هذا الدفء في 

المياه، فمن المتوقع أن يتزايد تواتر وعنف حاالت االبيضاض، مع احتمال حدوث تغييرات 

جوهرية في الشعاب المرجانية في العالم. ويتمثل التحدي العلمي في فهم الكيفية التي 

ستتوزع بها مثل هذه التأثيرات، والكيفية التي سيتأثر بها السكان المعتمدون على الشعاب 

المرجانية وتأقلمهم معها.

ففي كينيا، اشتمل نهٌج لتقييم التعرض على مستوى المجتمع المحلي على كٍل من 

البُعدين اإليكولوجي واالجتماعي – االقتصادي الستهداف وتوجيه تخطيط التكيف من أجل 

التقليل من هذا التعرض. وقد بحث التقييم كيفية تحديد التعرض اإليكولوجي لموقع ما، 

وذلك بالجمع بين عدة عناصر هي: )1( التعرض اإليكولوجي )مثل المستويات المتنبأ بها 

لالبيضاض(؛ )2( الحساسية اإليكولوجية )مدى حساسية أنواع المرجان لالبيضاض(؛ )3( القدرة 

التكيفية اإليكولوجية/احتماالت استرداد العافية )مثل العوامل التي تؤثر في تحشد الكائنات 

المرجانية الجديدة اليافعة(. عندئذ يعتبر هذا التعرض اإليكولوجي هو التعرض ذو الصلة 

الذي يعاني منه النظام اإليكولوجي. أما التعرض االجتماعي، فهو المزج بين هذا التعرض وبين 

القابلية االجتماعية )مثل مدى اعتماد مجتمع الصيد على موارد الشعاب المرجانية( والقدرة 

االجتماعية على التكيف )مثل الموارد والظروف التي تُيسر وجود فرص كسب عيش بديلة( 

)انظر الشكل أدناه(.

تحديد مدى التعرض االجت�عي – اإليكولوجي 

القدرة عىل العودة

 إىل الحالة العادية

الحساسية التعرض

التعرض
 اإليكولوجي 

الحساسية 

القدرة عىل إحداث
 آثار إيكولوجية

دالة التأث�
 االجت�عي

التعرض اإليكولوجي االجت�عي

اإليكولوجي

 االجت�عي االقتصادي

التغذية الراجعة

القدرة التكيفية
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طورت هذه الدراسة مؤشرات بشأن مختلف مكونات التعرض االجتماعي اإليكولوجي. فجمعت 

بيانات بشأنها من مواقع ممتدة على طول الساحل الكيني عن طريق: )1( تطبيق النماذج المتعددة 

المتغيرات لتأثير ابيضاض المرجان على البيانات األوقيانوغرافية لتحديد التعرض اإليكولوجي؛ )2( إجراء 

استقصاءات للمرجان الموجود تحت الماء، واألسماك، والموئل، وإنتاج الطحالب، والرعي كمؤشرات على 

الحساسية اإليكولوجية تجاه االبيضاض، والقدرة التكيفية اإليكولوجية/إمكانيات التعافي من االبيضاض 

في كٍل من المناطق التي يجرى فيها الصيد والمناطق المحمية؛ )3( إجراء استقصاءات على مستوى 

األسرة والمجتمع المحلي على المجتمعات المحلية المجاورة، وإجراء مقابالت مع المزودين الرئيسيين 

بالمعلومات، والحصول على بيانات تفصيلية تخص مصايد األسماك وتتعلق بأنواع معدات الصيد وتكْون 

المصيد، وذلك الشتقاق مؤشرات منها على الحساسية االجتماعية والقدرة التكيفية. 

غطت المواقع اإليكولوجية طائفة من األوضاع التي تتعلق بوفرة المرجان، والكتلة األحيائية السمكية 

وتنوع األسماك الراعية المختلفة، ومعدالت إنتاج الطحالب والرعي في المواقع التي يتم الصيد فيها، 

وفي المحتجزات البحرية وفي المصايد المغلقة الصغيرة التابعة للمجتمع المحلي )المسماة تينغيفوس(. 

وعلى الرغم من التعرض الذي يتراوح بين المستوى المتوسط والمستوى المرتفع، فقد ارتبطت المناطق 

المحمية البحرية ومحتجزات عدم الصيد بالتعرض اإليكولوجي بسبب انخفاض الحساسية وارتفاع امكانية 

استرداد الحالة الطبيعية. وبصفة كلية، فإن المراتع البحرية تكون أوجه التعرض فيها أكثر انخفاضاً من 

المناطق البحرية المحمية والمناطق المفتوحة التي يجري فيها الصيد. 

٠

٠٫٢

٠٫٤

٠٫٦

٠٫٨

١٫٠

١٫٠٠٫٨٠٫٦٠٫٤٠٫٢٠

أولويات التكيف للمواقع ىف كينيا

القدرة عىل التكيف
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األسماك  مصايد  في  المناخي  للتغير  التعرض  لتقليل  المقترحة  الُسبل  بين  بارزاً  مكاناً  الحوكمة  تحتل 

الُنظم  على  المناخ  تغير  تأثيرات  بشأن  جديدة  ومعلومات  معارف  توليد  الجوهري  ومن  المائية.  األحياء  وتربية 

يكتنف  الذي  اليقين  ولعدم  اإليكولوجية  الُنظم  ألداء  اكتماالً  أكثر  فهم  بدون  أنه  كما  أيضاً.  المائية  اإليكولوجية 

تصميمها.  في  صعوبة  أكثر  الُمثَلى  التكيف  استراتيجيات  تكون  أن  المحتمل  من  فيكون  الحالية،  المناخية  النماذج 

المستهدف.  التكيف  جهود  إعاقة  مثل  الثغرات  بعض  على  متكررة  مرات  هذه  الحالة  دراسات  شددت  وقد 

أحد  هو  المائية  األحياء  تطوير  أن  ُوِجَد  وقد  عمل،  خطط  وتطوير  تمويل  إلى  الفورية  الحاجة  على  بعضها  وشدد 

الُمحسنة  اإلدارة  بأن  أَيضاً  الحالة  دراسات  أغلبية  اعترفت  وقد  الحاالت.  من  عدد  في  بها  يستفاد  التي  األنشطة 

المناخي. للتغير  تعرضها  بانخفاض  شك  بال  مرتبطة  المائية  األحياء  تربية  وعمليات  األسماك  لمصايد 

اإلطار 9 )تتمة(

تحديد مدى التعرض االجتماعي–اإليكولوجي للصدمات المناخية – مثال لمجتمعات مصايد األسماك 

المعتمدة على الشعاب المرجانية

والتكوين المهني لكل مجتمع محلي هو المؤشر على الحساسية االجتماعية، بما في ذلك أهمية 

الصيد بالنسبة لمهن أخرى، وكذلك حساسة الصيد بواسطة أنواع أخرى من معدات الصيد لتأثيرات 

ابيضاض المرجان على أنواع األسماك المستهدفة. 

وقد تنوعت القدرة التكيفية االجتماعية )على النحو الذي تُشير إليها، َمثاَلً فرص الحصول على 

االئتمان ورأس المال االجتماعي والبنية التحتية للمجتمع المحلي( تنوعاً كبيراً بين المجتمعات المحلية، 

مما يشير إلى مكامن القوة والضعف النسبيتين فيما يتعلق بالقدرة التكيفية.

وتباين التعرض اإليكولوجي )التعرض االجتماعي(، والحساسية االجتماعية والقدرة االجتماعية 

التكيفية في جميع المواقع، وأسهم في وجود تنوٍع في التعرض االجتماعي اإليكولوجي فيما بين 

المجتمعات المحلية، وتحديد األولويات المحتملة للتكيف في مواقع محددة )انظر الشكل الوارد أعاله(. 

وبصفة عامة، زادت المجتمعات المحلية من البنية التحتية األساسية للمجتمع المحلي ومن توافر االئتمان 

خالل الفترة من 2008–2012، األمر الذي دلل على زيادة القدرة التكيفية والحساسية. ومع ذلك فقد 

تم التفريق االجتماعي بين أنواع التعرض. فحددت دراسة للشباب اليافعين، والمهاجرين وأولئك غير 

المشاركين في اتخاذ القرارات على أنهم يعانون من ارتفاع الحساسية وانخفاض القدرة التكيفية، ومن ثم، 

اعتبار أنهم المعرضون للتغييرات في إنتاجية مسامك الشعاب المرجانية. إن السياسات الرامية إلى زيادة 

القدرة التكيفية في المنطقة تحتاج إلى اعتبار أنه يجوز أن تكون هناك احتياجات مختلفة فيما بين، مثالً، 

األشخاص األصغر سناً واألكبر سناً، والمهاجرين وغير المهاجرين، وبين أولئك المشاركين بالفعل في اإلدارة 

المشتركة وغير المشتركين في اإلدارة، وأن مكونات التعرض يمكن أن تتفاوت بمرور الوقت، وأن توجيه 

تمويل التكيف تجاه هؤالء ذوى القدرة التكيفية األقل قد يعطي مردوداً أكبر.

ويمكن مواءمة هذا النهج المذكور أعاله وتوسيع نطاقه إلى مناطق أخرى، واستخدام مؤشرات 

مختلفة، والتمكين من إجراء تحليالت التعرض لتأثيرات أخرى ناجمة عن تغير المناخ، وبذلك تمكن 

المساعدة في توجيه سياسات التكيف.

 Cinner, J., McClanahan, T., Wamukota, A., Darling, E., Humphries, A., Hicks, C., Huchery, C., Marshall, N.,  :املصدر
 Hempson, T., Graham, N., Bodin, Ö., Daw, T. & Allison, E. 2013. Social-ecological vulnerability of coral reef fisheries to

.climatic shocks. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1082. Rome, FAO. 63 pp 

  www.fao.org/docrep/019/i3569e/i3569e.pdf
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الجدول 23
موجز االستراتيجيات المقترحة للتكيف مع تغير المناخ في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
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الحوكمة 

الشراكات األقوى/ وتشمل مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية الخارجية

َسْن التشريعات 

 الحوكمة الُمحسنة في مصايد األسماك 
     وتربية األحياء المائية1

المعلومات والمعارف 

تعميم معلومات تغير المناخ والتكيف  

توليد المعارف بشأن التكيف والتعرض 

بناء القدرات 

بناء القدرات، من المدارس إلى الوزارات

البيئة

اإلدارة الُمحسنة 


)مصايد 

األسماك( 


)تربية األحياء 

المائية(


)مصايد 
األسماك(


)مصايد 
األسماك(

  حفظ الموئل 

االستثمار واالقتصاد

 االستثمار في البنيات التحتية
 المقاِومة للُمناخ 

تطوير وتمويل خطط العمل

الحوافز االقتصادية مثل التأمين

 تعظيم فرص العمل في تنويع 
تربية األحياء المائية

أنشطة أخرى

 الزيادة في جاهزية وإدراج إدارة 
 مخاطر الكوارث في استراتيجيات 

التكيف للتغير المناخي


تعزيز تطوير تربية األحياء المائية في 
 االستراتيجيات الوطنية والدولية لتغير

المناخ والتكيف 


1 أمثلة: إدماج مصايد األسماك مع قطاعات أخرى على مستوى السياسات )البحر الكاريبي(؛ والعمل مع الوكاالت التقنية ومجموعات المجتمع المحلي لتمكين 

عمليات التكيف ذات األولوية )المحيط الهادئ(؛ والتعاون المؤسسي الشامل )أمريكا الالتينية(؛ وتعزيز الهيئات العابرة للحدود )مثال هيئة تيار بنغويال، وهيئة 
حوض بحيرة تشاد(؛ ونهٌج كُلي تجاه وضع سياسات التغير المناخي، وتنظيم مربي األسماك )دلتا الميكونغ(.
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بتقديم  فيها  المربون  يقوم  مواقع  في  والرسوبيات  المياه  نوعية  على  الواقعة  لآلثار  التقييمات  أُجريت   17
العلف  َمصَدري  تأثيرات  فصل  يتيسر  لم  بحيث  لألسماك  كغذاء  العلف  وكريات  القيمة  المنخفضة  األسماك 

حدة. على  كٍل  هذين 

الطاقة  إلى  وباإلضافة  الطاقة.  هذه  إلنتاج  الالزم  الطاقة  مقدار  هي  العلف  كريات  في  الكامنة  الطاقة  إن   18
الطاقة  هذه  وتشمل  الطاقة.  إلى  تحتاج  األخرى  والعمليات  األنشطة  من  الكثير  فإن  تصنيعها،  أثناء  تُنفق  التي 

منتجي  إلى  الخام  المواد  نقل   )3( السمك؛  جريش  إنتاج   )2( السطحية؛  المياه  في  الصيد   )1( المستعملة: 
الُمَربِين. مزارع  إلى  الكاملة  المنتجات  نقل   )4( األعالف؛ 

والزراعة  األغذية  منظمة  عقدتها  التي  للخبراء  العملي  التدريب  حلقة  تقرير   .2008 والزراعة.  األغذية  منظمة   19
على  وتداعياتها  المائية  األحياء  تربية  في  كعلف  األخرى  المائية  األنواع  و/أو  الوحشية  األسماك  استخدام  بشأن 
مصايد  تقرير   .2007 الثاني  نوفمبر/تشرين   18–16 الهند،  كوتشي،  الفقر.  حدة  من  والتخفيف  الغذائي  األمن 

صفحة.   29 روما.   ، والزراعة  األغذية  لمنظمة   876 رقم  األسماك 

.)www.fao.org/docrep/014/i0263e/i0263e00.htm على  أيضاً  متاح  )وهو   

وتشمل  روما. 107 صفحات.  خاصة.  نُسخة  الرشيد. 2011.  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  والزراعة.  األغذية  منظمة   20
.)www.fao.org/docrep/013/i1900a/i1900a.pdf على  أيضاً  متاحة  )وهي  مضغوطا.  قرصا 

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  عن  واإلحصاءات  للمعلومات  المنظمة  فرع   .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة   21
روما.   المائية، 

استخدام  في  الحقيقية  والفرص  التحديات  للصدور(.  طريقه  )في   .Olsen, R.L., Toppe, J. & Karunasagar, I  22
.Trends in Food Science & Technology إلى  مقدمة  والمحار.  األسماك  تصنيع  من  الثانوية  المنتجات 

 Olafsen, T. 2011. Konsumprodukter fra biråstoff ved slakting og videreforedling av laks  23
.]2012 األول  أكتوبر/تشرين   31 بتاريخ  ]مقتبس  مباشرة[.  الخط  ]على   og ørret

www.rubin.no/images/files/documents/konsumunderskelse_laks_rapport_siste11.pdf  

 In FAO. By-products of tuna تايلند.  من  حالة  دراسات   .Orawattanamateekul, W. 2013  24
المنظمة.  روما،   .48–36 والصفحات   ،processing. Globefish Research Programme Vol. 112

 In FAO. By-products of tuna processing. المنظمة.  الفلبين.  من  حالة  دراسات   .Sentina, J. 2013  25
المنظمة. روما.   .20–13 الصفحات   ،,112  .Globefish Research Programme Vol

 Sánchez-Zapata, E., Amensour, M., Oliver, R., Fuentes-Zaragoza, E., Navarro, C.,  26
 Fernández-López, J., Sendra, E., Sayas, E. & Pérez-Alvarez, J.A. 2011. Quality

 characteristics of dark muscle from yellowfin tuna Thunnus albacares to its potential
.application in the food industry. Food and Nutrition Sciences, 2(1): 22–30
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 Fitzsimmons, K. 2004. Development of new products and markets for global  .  27
 tilapia trade. In R. Bolivar, G. Mair & K. Fitzsimmons, eds. Proceedings of the Sixth
International Symposium on Tilapia in Aquaculture, pp. 624–633. Philippines, BFAR

على  أيضاً  )متاح  صفحات.   216 روما.   .2012 المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة   .2012 المنظمة.   28
.(www.fao.org/docrep/016/i2727a/i2727a.pdf الموقع 

 Jackson, A. & Shepherd, J. 2012. The future of fish meal and oil. In R. Ryder, L.  29
 Ababouch & M. Balaban, eds. Second International Congress on Seafood Technology
 on Sustainable, Innovative and Healthy Seafood, FAO/The University of Alaska, 10–13

 May 2010, Anchorage, the United States of America, pp. 189–208. FAO Fisheries and

www.fao.org/ على  أيضاً  )متاح  صفحة.   238 المنظمة.  روما.   .22  .Aquaculture Proceedings No
.(docrep/015/i2534e/i2534e.pdf

 .22 المالحظة  السابق،  المرجع   30

 PRWeb. 2013. Global omega 3 ingredients market (EPA/DHA) – Industry analysis,   31
 31 في  ]مقتبسة  مباشرة[،  الخط  ]على   .  market size, share, growth and forecast, 2010 – 2018

.www.prweb.com/releases/2013/9/prweb11097689.htm   .]2013 األول  أكتوبر/تشرين 

Rustad, T., Storro, I. & Slizyte, R. 2011. Possibilities for the utilisation of marine by-   32
.products. International Journal of Food Science and Technology, 46(10): 2001–2014

 Skjaevestad, B. 2010. Muligheter for marine proteiningredienser i det americanske helse-  33
.og ernaeringsmarkedet. Trondheim, Norway, Rubin

 Report of the Fourth Meeting of the Regional Fishery Body  .2013 والزراعة.  األغذية  منظمة    34
األسماك  مصايد  بشأن   1013 رقم  المنظمة  تقرير   .2012 يوليو/تموز   13 روما،   .Secretariats Network

صفحة.   28 روما.  المائية.  األحياء  وتربية 

.)www.fao.org/docrep/017/i3171e/i3171e.pdf على  أيضاً  متوافر  )وهو   

اإلقليمية:  األسماك  مصايد  بهيئة  الخاص  اإلنترنت  على  المنظمة  موقع  أسفل  شموالً  أكثر  جدول  يوجد    35
هيئة  أنشطة  فقط  التفصيلية  والجداول  الموجز  من  كل  ويصور   http://figisapps.fao.org/fishery/rfb/en

.2013 أغسطس/آب  لشهر  اإلقليمية  األسماك  مصايد 

 .2013 الهادئ.  المحيط  منتدى  أسماك  مصايد  وكالة  المعلومات:  من  المزيد  على  للحصول    36

]على   .  Regional fisheries surveillance cooperation continues with Operation Bigeye 2013  

www.ffa.int/node/771  ]2013 الثاني  ديسمبر/كانون   16 في  ]مقتبسة  مباشرة[  الخط 

ومبادرات  والجنوب؛  الجنوب  وبين  والجنوب  الشمال  بين  القدرات  بناء  مشروعات  على:  التدابير  اشتملت    37
االمتثال؛  نُظم  وإنشاء  والتفتيش؛  الرقابة  وإنفاذ  األطراف،  المتعدد  والرصد  بنفسها؛  الصيد  مجتمعات  بها  تقوم 

دولة  تدابير  اتفاق  وتطبيق  الموانئ،  تفتيش  وعمليات  الصيد؛  سفن  ظهور  على  المراقبين  استخدام  وزيادة 
الشواطئ  إدارة  وحدات  تتساوي  حيث  الداخلية  األسماك  مصايد  على  والزراعة  األغذية  لمنظمة  التابعة  الميناء 
التراخيص  إصدار  نُظم  وتعزيز  والحيوانات؛  األسماك  أجسام  على  التوسيم  بطاقات  ووضع  الموانئ؛  وحدات  مع 

للصيد.

الهادئ  المحيط  شمال  في  السرء  النهرية  البحرية  األسماك  هيئة  في  األعضاء  الدول  واصلت   ،2013 في    38
واستخدمت  عليه.  والقضاء  البحار  أعالي  في  القانوني  غير  الصيد  إلعاقة  اإلنفاذ  مجال  في  الناجح  تعاونها 

اإلشراف  واستُخِدم  سطحية.  سفينة   21 و  طائرات   10 نحو  باستخدام  االتفاقية  منطقة  تجوب  التي  الدوريات 
إلى  الدعوات  وحافظت  السطحية.  والدوريات  المدى  الطويلة  الطائرات  لدعم  أيضاً  الصناعية  باألقمار  الراداري 

التشغيلي  المستوى  على  األعضاء  الدول  بين  الحقيقي  الوقت  في  التنسيق  على  المنتظمة  اإلنفاذ  مؤتمرات 
المرتفعة.  األخطار  موسم  طوال 

األسماك  مصايد  لجنة  األطلسي،  وسط  شرق  أسماك  مصايد  لجنة  الهادئ،  والمحيط  آسيا  أسماك  مصايد  هيئة    39
الكاريبي،  البحر  منطقة  في  األسماك  لمصايد  اإلقليمية  اآللية  أفريقيا،  في  المائية  األحياء  وتربية  الداخلية 
البحر  أسماك  لمصايد  العامة  الهيئة  المائية،  األحياء  وتربية  الداخلية  للمصايد  األوروبية  االستشارية  الهيئة 

الهندي،  المحيط  في  التونة  هيئة  األطلسي،  المحيط  في  التونة  أسماك  لصون  الدولية  الهيئة  المتوسط،  األبيض 
بقطاع  المعنية  الوسطى  أمريكا  منظمة  الميكونغ،  نهر  هيئة  الهادئ،  المحيط  في  للهاليبوت  الدولية  الهيئة 

غرب  جنوب  أسماك  مصايد  وهيئة  األسماك،  لمصايد  اإلقليمية  الهيئة  المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 
الهندي. المحيط 
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والنهج  التوقعات  المستقبل:  في  األسماك  على  الطلب  تلبية 

أيضا  ويناقش  المقبلة.  العقود  في  الطلب  وتوقعات  السمكية  اإلمدادات  بالتوقعات  الخاص  القسم  هذا  يتناول 

في  األسماك  على  الطلب  تلبية  على  القطاع  قدرة  تهدد  قد  التي  والقضايا  النماذج،  في  المستخدمة  االفتراضات 

التحديات. مواجهة  من  الدولي  المجتمع  لتمكين  الالزمة  المسبقة  والشروط  المستقبل، 

الخاص  والزراعة  األغذية  منظمة  نموذج  إلى  إحداهما  تستند  رئيسيتين.  استشرافيتين  دراستين  نتائج  ويقدم 

للفترة 2013–2022،  االقتصـادي(،  الميـدان  في  والتنميـة  التعـاون  منظمـة  مع  بالتعاون  أعـد  )الذي  باألسماك 

الدولي  المعهد  وضعه  الذي  النموذج  وهو  الزراعية،  السلع  سياسات  لتحليل  الدولي  النموذج  إلى  األخرى  وتستند 

هو  النماذج  إلى  المستندة  التوقعات  من  والغرض   .2030 عام  حتى  التوقعات  ويعرض  الغذائية،  السياسات  لبحوث 

بالتوقعات.  الخاص  للقسم  المقبلة  اإلصدارات  في  يستخدم  معياراً  تصبح  أن 

ذات  للمجاالت  يتصدى  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  أن  هو  عموما  المتبع  والسياق 

ترجمة  في  التحدي  ويكمن  البيئية.  االستدامة  ضمان  مع  الفقر  وطأة  وتخفيف  الغذائي  األمن  مثل  األولوية 

تتمثل  التحديات  فإن  وبالتالي،  المختلفة.  الخيارات  بين  المفاضالت  لتقييم  عملية  إجراءات  إلى  األهداف  هذه 

حيثما  للغذاء  كمصدر  األسماك  تتاح  أن  وضمان  مستدامة  بطريقة  ذلك  يتم  وأن  األسماك،  من  المزيد  إنتاج  في 

. أيضا  إليها  الحاجة  تشتد 

االتجاهات المتوقعة في العرض والطلب على األسماك 
االستراتيجية  التحديات  مواجهة  على  بقدرته  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  مستقبل  سيتأثر 

جنب  إلى  جنبا  والدخل،  السكان  نمو  يؤدي  أن  المتوقع  ومن  والمحلية.  العالمية  األهمية  ذات  المتداخلة 

ذلك  في  بما  الحيوانية،  المنتجات  على  إضافي  طلب  إلى  الغذائية،  النظم  وتنويع  الحضر  إلى  االنتقال  مع 

سياقاتها  في  االجتماعية،  التنمية  نتاج  سيكون  القطاع  هذا  مستقبل  فإن  وبالتالي،  النامية.  البلدان  في  األسماك 

والعالمية. واإلقليمية  المحلية  المستويات  على  واالقتصادية،  واالجتماعية  اإليكولوجية 

نماذج  ذلك  في  بما  عموما،  الزراعية  التحليالت  في  أكبر  بقدر  األسماك  أدمجت  األخيرة،  السنوات  وفي 

مراعاة  مع  األجل،  الطويلة  أو  المتوسطة  آلفاقها  واتساقا  شموال  أكثر  فحص  إجراء  أجل  من  التوقعات، 
األغذية.1 من  غيرها  مع  التفاعالت 

أخذ  ومع  القطاع.  هذا  بها  يتطور  قد  التي  الطريقة  عن  وافية  فكرة  التوقعات  نموذجي  كال  ويقدم 

المحتملة  والقيود  التنمية  مسارات  إلى  النتائج  تشير  الحسبان،  في  الرئيسية  التيقن  عدم  وأوجه  االفتراضات 

األسعار،  وآثار  النسبية،  الميزة  في  والتغيرات  اإلقليمية،  الضعف  نقاط  ُمحِدَدًة  والطلب،  العرض  مجال  في 

القطاع. هذا  في  المحتملة  التكيف  واستراتيجيات 

نموذج منظمة األغذية والزراعة الخاص باألسماك
األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  لقطاع  المرتقبة  التوقعات  لتحليل  نموذجا  المنظمة  وضعت   ،2010 عام  في 

قد  التي  األساسية  والعوامل  واألسعار،  واالستهالك،  والطلب،  المستقبل،  في  اإلنتاج  إمكانات  حيث  من  المائية 

المستقبل. في  والطلب  العرض  على  تؤثر 

توقع  يمكن  لما  سنوات  عشر  تمتد  معقولة  سيناريوهات  لوضع  سنويا  التوقعات  نتائج  تحديث  ويتم 

الدولية  التجارة  وقواعد  الكلي،  االقتصاد  بيئة  )مثل  االفتراضات  من  معينة  مجموعة  ظل  في  حدوثه 

في  اإلنتاجية  واالتجاهات  اإلنتاج،  على  اإلدارة  تفرضها  التي  والقيود  النينيو،  وظواهر  الجمركية،  والتعريفات 

تصيغ  التي  الديموغرافية  والبيئة  الكلي  لالقتصاد  محددة  لبيئة  صورة  االفتراضات  هذه  وترسم  األطول(.  األجل 

والطلب. العرض  تطور 
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التوقعات  في  األساس،2  خط  سيناريو  أي  السمكية،  التوقعات  ألحدث  الرئيسية  النتائج  ُأدرجت  وقد 

وباإلضافة   3 .2022–2013 والزراعة  األغذية  ومنظمة  االقتصادي  الميدان  في  والتنمية  التعاون  لمنظمة  الزراعية 
مع  بالمقارنة  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  لنمو  أعلى  مستويات  في  بديلة  سيناريوهات  ثالثة  نظرت  ذلك،  إلى 

و25   24 الجدولين  وفي  و46   45 الشكلين  في  جميعها  األربعة  السيناريوهات  نتائج  موجز  ويرد  األساس.  خط 

أدناه. مناقشته  وترد 

سيناريو خط األساس
مصايد  إنتاج  يرتفع  أن  المتوقع  من  الطلب،  ارتفاع  حفزها  والتي  المستخدمة  االفتراضات  أساس  على 

عام  في  طن  مليون   181 إلى   )2022–2013( التوقعات  تغطيها  التي  الفترة  خالل  العالم  في  األسماك 

بنسبة  زيادة  هذا  ويمثل   .)24 )الجدول  المباشر  البشري  لالستهالك  موجهة  طن  مليون   161 منها   ،2022

 ،)25 )الجدول  األساس  فترة  أي   ،2012–2010 الفترة  في  بالمتوسط  مقارنة  المائة  18  في  قدرها 

بنسبة  الطبيعية  المصايد  إنتاج  يزداد  أن  المتوقع  ومن  المائة.  في   1.3 قدره  سنوي  نمو  بمعدل  وذلك 

تعافي  منها:  العوامل  من  مجموعة  إلى  التحسن  هذا  وُيعزى  طن.  مليون   96 حوالي  ليبلغ  5 في المائة 

ال  التي  البلدان  من  قليل  عدد  يشهده  الذي  والنمو  الموارد؛  إدارة  تحسن  بعد  معينة  سمكية  أرصدة 

المصيد  تقليل  يشمل  الذي  األسماك،  مصايد  إنتاج  استخدام  وتعزيز  الصارمة؛  اإلنتاج  لحصص  تخضع 

السنوات  بعض  ففي  ذلك،  ومع  السوق.  أسعار  ارتفاع  أو  للتشريعات  نتيجة  وذلك  والفاقد  والهدر  المرتجع 

وخصوصا  الجنوبية،  أمريكا  في  الطبيعي  المصيد  النينيو  ظاهرة  سُتخِفض  النموذج(،  في  و2020   2015(

نحو  إلى  ستصل  والتي  المائية،  األحياء  تربية  من  أساسا  اإلجمالية  اإلمدادات  زيادة  وستأتي  األنشوجة. 

تنمو  أن  المتوقع  فمن  ذلك،  ومع  الفترة(.  في  المائة  في   35 قدرها  )بزيادة   2022 عام  في  85 مليون طن 

في   6.1 مع  مقارنة   ،2022–2013 الفترة  في  المائة  في   2.5 متوسطة  ما  إلى  السنوية  اإلنتاجية  طاقتها 

العذبة؛  المياه  قلة  إلى:  النمو  في  التباطؤ  لهذا  الرئيسية  األسباب  وترجع   .2012–2003 الفترة  في  المائة 

األخرى  واألعالف  السمك  وزيت  السمك  جريش  إنتاج  تكاليف  وارتفاع  لإلنتاج؛  مثلى  مواقع  توافر  وقلة 

ومع  الخارجية(.  األعالف  مدخالت  على  العالم  في  المائية  األحياء  تربية  من  في المائة  نحو  50  )يعتمد 

إنتاج  في  حصتها  وسترتفع  نموا.  لألغذية  المنتجة  القطاعات  أسرع  أحد  المائية  األحياء  تربية  ستظل  ذلك، 

وفي   .2022 عام  في  المائة  في   47 إلى   2012–2010 الفترة  في  المائة  في   41 من  العالم  في  األسماك 

من  المائة  في   50 المائية  األحياء  تربية  تتجاوز  أن  ينبغي  البشري،  لالستهالك  الموجهة  باألسماك  يتعلق  ما 

.2022 عام  بحلول  المائة  في   53 إلى  تصل  وأن   2015 عام  بحلول  الكلي  اإلنتاج 

من  حصتها  سترتفع  التي  آسيا،  من  يأتي  األسماك  مصايد  إنتاج  مجموع  من  األكبر  الجزء  وسيظل 

مصايد  من  المائة  في   55 إليها  )يعزى   2022 عام  في  المائة  في   71 إلى  األساس  فترة  في  68 في المائة 

نسبة  إليها  وترجع  الرئيسي،  المنتج  الصين  وستظل  المائية(.  األحياء  تربية  من  و89.2  الطبيعية  األسماك 

العالم. في  المائية  األحياء  تربية  من  المائة  في  و63  الطبيعية  األسماك  مصايد  من  المصيد  من  المائة  16 في 

في  األسعار  فيه  وترتفع  اإلنتاج،  وتكاليف  األسعار  في  زيادة  يشهد  عقدا  القطاع  يدخل  أن  المتوقع  ومن 

االتجاه  أساس  تشكل  متعددة  عوامل  نتاج  هو  االتجاه  وهذا  والحقيقية.  اإلسمية  بالقيمتين  المتوسط  األجل 

األمريكي  الدوالر  وضعف  اللحوم،  أسعار  وارتفاع  السكاني،  والنمو  الدخل  نمو  مثل  الطلب،  في  اإليجابي 

إنتاج  لزيادة  المحدودة  اإلمكانية  مثل  اإلمدادات  من  تحد  عوامل  هناك  ذلك،  إلى  وباإلضافة  عام.  بشكل 

السمك،  وزيت  السمك،  وجريش  الطاقة،  )مثل  المدخالت  اهم  بعض  تكاليف  وضغوط   الطبيعية  المصايد 

يجري  التي  األسماك  سعر  متوسط  ينمو  أن  المتوقع  من  االستعراض،  قيد  الفترة  وفي  األخرى(.  واألعالف 

األسماك  من  أسرع  بمعدل  أعالف(  إلى  للتحويل  المخصصة  األسماك  )باستثناء  الطبيعية  المصايد  من  إنزالها 

المائة(. في   33 مقابل  المائة  في   39( المستزرعة 

سمك  جريش  إلى  الطبيعية  األسماك  مصايد  إنتاج  من  المائة  في   16 نحو  تحويل  سيتم   ،2022 عام  وفي 

ينبغي   ،2022 عام  ففي  ذلك،  ومع   .2012–2010 الفترة  متوسط  عن  المائة  في   7 بنسبه  بانخفاض  سمك،4  وزيت 

فترة  في  التوالي،  على  المائة،  في  و10   15 بنسبتي  أعلى  السمك  وزيت  السمك  جريش  إنتاج  مجموع  يكون  أن 

في  التحسن  من  السمك  جريش  في  اإلضافية  الكمية  من  المائة  في   95 نسبة  من  يقرب  ما  وستأتي  األساس. 

أسعاره،  وارتفاع  السمك  جريش  على  المطرد  الطلب  شأن  ومن  وشذاباتها.  وقصاصاتها  األسماك  مخلفات  استخدام 

لالستهالك  الموجهة  المضافة  القيمة  ذات  السمكية  المنتجات  وتزايد  الخام  المواد  توافر  بانخفاض  المصحوب 
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السمك  جريش  يمثل  أن  وينبغي  السمك.  جريش  تصنيع  في  المخلفات  استخدام  زيادة  إلى  يؤدي  أن  البشري، 

تزايد  ومع   .2022 عام  في  السمك  جريش  إنتاج  مجموع  من  المائة  في   49 لألسماك  الثانوية  المنتجات  من  المنتج 

المائة  في  و23   6 بنسبتي  السمك  وزيت  السمك  جريش  أسعار  سترتفع  العرض،  تفوق  التي  العالمي  الطلب  قوة 

زيادة  إلى  العرض  ضآلة  تؤدي  أن  المتوقع  ومن   .2022 عام  بحلول  االسمية  بالقيمة  التوالي،  على   ،)46 )الشكل 

الزيتية. البذور  ومنتجات  األسماك  منتجات  بين  السعر  متوسط  في  المتوسط  األجل  في 

الشكل ٤٥

�وذج منظمة األغذية والزراعة الخاص باألس
ك: اإلنتاج العاملي ملصايد األس
ك يف إطار السيناريوهات

املختلفة من الفرتة ٢٠١٠–٢٠١٢ إىل عام ٢٠٢٢

  �الي� األطنان 

املختلطاملتفائلاملتوسطخط األساس 
٠

١٠
٢٠
٣٠
٤٠
٥٠
٦٠
٧٠
٨٠

٩٠
١٠٠
١١٠

١٢٠

٢٠١٠–٢٠١٢

تربية األحياء املائية

املصيد من املصايد الطبيعية 

الشكل ٤٦

�وذج منظمة األغذية والزراعة الخاص باألس�ك: تغ� األسعار العاملية يف إطار السيناريوهات

املختلفة، من الفرتة ٢٠١٠–٢٠١٢ إىل عام ٢٠٢٠

 النسبة املئوية 

٠

١٠

-١٠

٢٠

٣٠

٤٠

٥٠

٦٠

زيت السمك جريش السمك تربية األحياء املائية  املصيد من 
املصايد الطبيعية 

تجارة األس�ك 
لالستهالك البرشي 

خط األساس

املتوسط

املتفائل

املختلط
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الجدول 24
نموذج منظمة األغذية والزراعة الخاص باألسماك: االتجاهات العامة حتى عام 2022

سيناريوهات 2022فترة األساس 

المختلطالمتفائلالمتوسطخط األساس2010–2012 

)بماليين األطنان بمكافئ الوزن الحي(

 العالم

153.940181.070188.093194.800194.792مجموع إنتاج مصايد األسماك

62.92485.12492.40299.33099.330تربية األحياء المائية

91.01695.94695.69295.47495.462المصيد من المصايد الطبيعية

6.1037.0217.3587.6797.734إنتاج جريش السمك )وزن المنتج(

0.9801.0791.0871.0941.088إنتاج زيت السمك )وزن المنتج(

36.99445.08245.56646.23746.566تجارة األسماك لالستهالك البشري

131.741160.514167.397173.969174.032إمدادات األسماك لالستهالك البشري

18.920.721.622.422.4نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك )كغم(

 أفريقيا

9.03710.42710.52810.63410.296مجموع إنتاج مصايد األسماك

1.3792.0342.2072.3732.034تربية األحياء المائية

1.8741.9331.7651.6281.614صادرات األسماك لالستهالك البشري

3.8764.6894.9245.1515.332واردات األسماك لالستهالك البشري

10.09.09.49.79.6نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك )كغم( 

أمريكا
22.27523.79524.12024.42823.781مجموع إنتاج مصايد األسماك

2.9113.9364.2734.5933.936تربية األحياء المائية 

6.5988.2968.1908.0997.769صادرات األسماك لالستهالك البشري 

7.6579.3589.5099.6579.762واردات األسماك لالستهالك البشري

14.915.115.616.115.9نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك )كغم(

آسيا

104.935128.506134.833140.868142.378مجموع إنتاج مصايد األسماك

55.82275.95982.45388.63590.165تربية األحياء المائية 

19.24124.20025.03225.99426.973صادرات األسماك لالستهالك البشري

14.57217.66617.50717.56017.475واردات األسماك لالستهالك البشري

21.724.625.826.826.9نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك )كغم(

أوروبا
16.06416.67716.92617.16416.672مجموع إنتاج مصايد األسماك

2.6182.9433.1953.4352.943تربية األحياء المائية

8.2649.7129.6409.5799.292صادرات األسماك لالستهالك البشري 

10.26012.56812.81113.04113.158واردات األسماك لالستهالك البشري

21.223.524.325.024.8نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك )كغم(

أوسيانيا
1.3811.3741.3961.4161.374مجموع إنتاج مصايد األسماك 

0.1900.2510.2730.2930.251تربية األحياء المائية

0.8430.7610.7600.7580.738صادرات األسماك لالستهالك البشري

0.6520.7970.8110.8240.835واردات األسماك لالستهالك البشري

26.528.529.129.729.6نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك )كغم(
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كجم   18.9 من  العالم  في  كغذاء  األسماك  استهالك  في  السنوي  الفرد  نصيب  يرتفع  أن  المتوقع  ومن 

إلى   1.8 من  سينخفض  السنوي  النمو  معدل  فإن  ذلك،  ومع   .2022 عام  كجم   20.7 إلى  األساس  فترة  في 

)10– في المائة  أفريقيا  في  إال  القارات،  جميع  في  األسماك  استهالك  من  الفرد  نصيب  وسيزيد  0.6 في المائة. 

المائة(.  في   +14( نمو  معدل  أعلى  آسيا  سُتظِهر  بينما  العرض(،  ستفوق  السكاني  النمو  سرعة  ألن  نظرا 

نمو  بنسبة  المتقدمة،  البلدان  من  العديد  في  النمو  من  ضئيال  قدرا  األسماك  استهالك  ُيظِهر  أن  المتوقع  ومن 

مجموع  من  المائة  في   91 من  أكثر  النامية  البلدان  إلى  وستعزى   .2022 عام  بحلول  عموما  4 في المائة 

فيها  األسماك  من  السنوي  االستهالك  من  الفرد  نصيب  سيظل  ذلك،  مع  وحتى  األسماك.  استهالك  في  الزيادة 

ستضيق. الفجوة  هذه  كانت  وإن  كجم(،   24.2 مقابل  كجم   19.8( تقدما  األكثر  المناطق  من  أقل 

مجموع  من  المائة  في   36 نسبة  تصدير  سيجري  حيث  األسماك،  مصايد  إمدادات  سالسل  عولمة  وستستمر 

األسماك  في  العالمية  التجارة  تزيد  أن  المتوقع  من  الكمية،  حيث  ومن   .2022 عام  في  المصايد  تلك  إنتاج 

للصادرات  السنوي  النمو  معدل  أن  بيد  الفترة.  هذه  في  المائة  في   22 بنسبة  اآلدمي  لالستهالك  الموجهة 

تكاليف  وارتفاع  األسعار،  زيادة  إلى  جزئيا  ذلك  ويرجع  المائة،  في   1.8 إلى  المائة  في   3.3 من  سينخفض 

أجل  من  بها  المتجر  السمكية  المنتجات  سعر  متوسط  وسيرتفع  المائية.  األحياء  تربية  في  التوسع  وبطء  النقل، 

الحقيقية،  بالقيمة  أيضا  وسيرتفع  الفترة.  هذه  خالل  االسمية  بالقيمة  المائة  في   30 بنسبة  البشري  االستهالك 

البلدان  وستظل  الماضي.  القرن  تسعينيات  أوائل  في  سائدة  كانت  التي  المستويات  دون  سيبقى  كان  وإن 

وستقدم  البشري،  لالستهالك  الموجهة  األسماك  من  العالم  صادرات  من  تقريبا  المائة  في   67 نسبة  تقدم  النامية 

العالم. في  الرئيسي  ر  الُمَصدِّ الصين  وستكون  المجموع،  من  المائة  في   54 نسبة  اآلسيوية  البلدان 

السيناريوهات البديلة 
وضعت  ذلك،  ومع   .2022 عام  حتى  ستسود  التي  التوقعات  أنها  على  أعاله(  )الواردة  األساسية  التوقعات  ينظرإلى 

على  المائية  األحياء  تربية  نمو  تركيزها  محور  جعلت  ومختلط(  ومتفائل،  )متوسط،  إضافية  سيناريوهات  ثالثة 

بفعل  اإلنتاج  في  القبيل  هذا  من  زيادات  تحقيق  يتقيد  وقد  اإلضافية.  لإلمدادات  الرئيسي  المصدر  أنها  اعتبار 

وتدرس  باألعالف.  اإلمداد  ومشاكل  المائية،  والموارد  األراضي  على  الضغوط  وزيادة  وندرة  الصارمة،  اللوائح 

في  سنويا  المائة  في   6.1 من  أقل  ظل  والذي  األساس،  خط  مقابل  المائية  األحياء  تربية  نمو  ارتفاع  السيناريوهات 

والتوسع  التكنولوجية  التحسينات  االعتبار  في  تأخذ  النمو،  من  مختلفة  مستويات  إلى  وتشير   .2012–2003 الفترة 

المختلط،  للسيناريو  وبالنسبة  الحجم(،  أو  المساحة  وحدة  الغلة حسب  )في  والتكثيف  المزروعة  المساحات  في 

من  الثالثة،  السيناريوهات  جميع  وفي  اإلنتاج.  عملية  إلى  تنضم  التي  البلدان  في  أيضا  تمايز  و/أو  زيادٍة  أي 

األساس. خط  في  الوارد  ذاته  النمو  بنمط  الطبيعية  األسماك  مصايد  تحتفظ  أن  المتوقع 

تربية  في  عموما  العالمي  اإلنتاج  في  النمو  توزيع  سيجري  والمتفائل،  المتوسط   السيناريوهين  وفي 

البلدان. بين  متجانس  بشكل  المائية  األحياء 

مع  مقارنة  المائة  في   47 بنسبة  العالم  في  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  يزيد  المتوسط،  السيناريو  وفي 

األسعار  متوسط   فسيرتفع  األسعار،  على  الزيادة  هذه  وستؤثر  سنويا.  المائة  في   3.4 بمعدل  األساس،  فترة 

السيناريو  في  المدرج  من  بأقل  ولكن  األساس،  فترة  مع  مقارنة  السمك(  وزيت  السمك  جريش  أسعار  )باستثناء 

من  لمزيد  السمك  وزيت  السمك  جريش  تعرض  المتوقع  من  المائية،  األحياء  تربية  في  التوسع  ومع  األساسي. 

في المائة   21 بنسبة  السمك  جريش  إنتاج  مجموع  يزيد  أن  ينبغي   ،2012–2010 بالفترة  وبالمقارنة  الضغوط. 

من  السمك  جريش  من  المائة  في   51 نسبة  ستأتي   ،2022 عام  وفي  المائة.  في   11 بنسبة  السمك  وزيت 

أعلى.  إلى  أسعارهما  رفع  إلى  السمك  وزيت  السمك  جريش  على  المطرد  الطلب  وسيؤدي  الثانوية.  المنتجات 

قدرها  بزيادة   ،2022 عام  في  كغم   21.6 لألسماك  الظاهر  االستهالك  في  العالم  في  الفرد  نصيب  وسيبلغ 

ولكن  في المائة(،   +14( وأوروبا  المائة(  في   +19( آسيا  في  كبيرة  زيادات  مع  األساس،  فترة  عن  المائة  14 في 

54 في المائة  نسبة  مصدر  سيكون   ،2022 عام  وفي  أفريقيا.  في  المائة  في   6.3 بنسبة  انخفاض  حدوث  مع 

البشري  لالستهالك  األسماك  تجارة  أن  من  الرغم  وعلى  المائية.  األحياء  تربية  هو  الُمستهلكة  األسماك  من 

طفيفا. انخفاضا  ستنخفض  بها  المتجر  األسماك  إنتاج  في  الحصة  فإن  المائة،  في   23 بنسبة  ستزيد 

 2022 عام  بحلول  المائة  في   58 قدرها  بنسبة  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  زيادة  المتفائل  السيناريو  ويفترض 

السمكية  اإلمدادات  مجموع  في  الرئيسي  المساهم  المائية  األحياء  تربية  وستصبح  سنويا(.  المائة  في   4.3(

 ،2022 عام  وفي   .2021 عام  في  األسماك  مصايد  إنتاج  مجموع  وفي   ،2014 عام  في  البشري  لالستهالك  المخصصة 

و51 في المائة  البشري  لالستهالك  األسماك  إنتاج  مجموع  من  المائة  في   57 نسبة  المستزرعة  األسماك  ستمثل 
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الجدول 25
نموذج منظمة األغذية والزراعة الخاص باألسماك: مجموع النمو في عام 2022 بالمقارنة بالفترة 2010–2012 في إطار 

السيناريوهات المختلفة

المختلطالمتفائلالمتوسطخط األساس
)النسبة المئوية(

العالم
17.622.226.526.5مجموع إنتاج مصايد األسماك

35.346.857.957.9تربية األحياء المائية

5.45.14.94.9المصيد من المصايد الطبيعية

15.020.625.826.7إنتاج جريش السمك

10.210.911.711.1إنتاج زيت السمك

21.923.225.025.9تجارة األسماك لالستهالك البشري

21.827.132.132.1إمدادات األسماك لالستهالك البشري

9.414.118.618.6نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك

أفريقيا
15.416.517.713.9مجموع إنتاج مصايد األسماك

47.560.172.147.5تربية األحياء المائية

13.9–13.1–5.8–3.2صادرات األسماك لالستهالك البشري

21.027.032.937.6واردات األسماك لالستهالك البشري

20.125.430.429.0إمدادات األسماك لالستهالك البشري

3.7–2.6–6.3–10.3–نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك 

أمريكا
6.88.39.76.8مجموع إنتاج مصايد األسماك

35.246.857.835.2تربية األحياء المائية

25.724.122.817.8صادرات األسماك لالستهالك البشري

22.224.226.127.5واردات األسماك لالستهالك البشري

11.915.719.217.9إمدادات األسماك لالستهالك البشري

1.34.77.96.8نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك 

آسيا
22.528.534.235.7مجموع إنتاج مصايد األسماك

36.147.758.861.5تربية األحياء المائية

25.830.135.140.2صادرات األسماك لالستهالك البشري

21.220.120.519.9واردات األسماك لالستهالك البشري

25.231.036.537.1إمدادات األسماك لالستهالك البشري

13.719.024.024.5نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك 

أوروبا
3.85.46.83.8مجموع إنتاج مصايد األسماك

12.422.031.212.4تربية األحياء المائية

17.516.615.912.4صادرات األسماك لالستهالك البشري

22.524.927.128.3واردات األسماك لالستهالك البشري

12.115.719.018.5إمدادات األسماك لالستهالك البشري

11.014.517.817.3نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك 

أوسيانيا
0.5–0.51.12.5–مجموع إنتاج مصايد األسماك

32.343.854.632.3تربية األحياء المائية

12.4–10.0–9.8–9.7–صادرات األسماك لالستهالك البشري

22.324.426.428.0واردات األسماك لالستهالك البشري

23.325.928.327.7إمدادات األسماك لالستهالك البشري

7.69.811.911.4نصيب الفرد الظاهر في استهالك األسماك 
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بزيادة  مليون طن،   195 األسماك  إنتاج  مجموع  سيبلغ  السنة،  تلك  وفي  األسماك.  مصايد  إنتاج  مجموع  من 

المتوسط   السيناريو  في  هو  مما  وضوحا  أكثر  األسعار  على  واألثر  األساس.  فترة  عن  المائة  27 في  قدرها 

يتعلق  فيما  المائة  في   5 بنسبة  وتجارتها  المائية  األحياء  لتربية  بالنسبة  األسعار  تنخفض  حيث  )الشكل 46(، 

للفترة  بالنسبة  المائة  في   26 بنسبة  العالم  في  السمك  جريش  إنتاج  في  التوسع  وينبغي  األساس.  بفترة 

زيت  إنتاج  وسيزيد  لألسماك.  الثانوية  المنتجات  من  منه  المائة  في   52 نسبة  على  الحصول  ويجري   ،2012–2010

في  األسماك  استهالك  في  الفرد  نصيب  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  نفسها.  الفترة  في  11 في المائة  بنسبة  السمك 

أفريقيا  في  انخفاض  مع  األساس،  فترة  عن  المائة  في   19 قدرها  بزيادة   ،2022 عام  في  22.4 كجم  إلى  العالم  

نموا  محليا  المستهلكة  األسماك  إنتاج  حصة  وستنمو  السيناريوهات.  مختلف  في  األدنى  وهي  )2.6– في المائة( 

للمستهلكين. بالنسبة  األسماك  أسعار  انخفاض  إلى  أيضا  هذا  ويرجع  طفيفا، 

حدوث  مع  ولكن  المتفائل  السيناريو  يفترضه  الذي  عموما  نفسه  النمو  المختلط  السيناريو  ويفترض 

قدرها  بزيادة  طن،  مليون   90.2 آسيا  في  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  وسيبلغ  آسيا.  في  منه  األكبر  الجزء 

البلدان  تكون  أن  المتوقع  ومن  األساس.  خط  سيناريو  من  أكثر  طن  مليون  و14  األساس  فترة  عن  62 في المائة 

بنغالديش  تشهد  وأن   ،2022 عام  في  العالم  في  المائية  األحياء  إنتاج  من  المائة  في   91 عن  مسؤولة  اآلسيوية 

السيناريوهات  مع  وبالمقارنة  األسعار.  آثار   46 الشكل  ويبين  النمو.  معدالت  أعلى  والصين  والهند  وتايلند 

المتوقع  ومن  طفيفة.  زيادة  تصديرها  يجري  التي  اآلسيوية  األسماك  مصايد  إنتاج  حصة  ستزداد  األخرى، 

مع  ولكن  المتفائل،  السيناريو  في  الحال  هو  مثلما  كجم،   22.4 األسماك  استهالك  من  الفرد  نصيب  يبلغ  أن 

النصيب. بهذا  يتعلق  فيما  القاري  المستوى  على  بسيطة  اختالفات 

األسماك حتى عام 52030
الزراعية  السلع  سياسات  لتحليل  الدولي  النموذج  نتائج  إلى   2030 عام  حتى  األسماك  تقرير  يستند 

التفاعالت  نتائج  يحاكي  والذي   ،)IFPRI( الغذائية  السياسات  لبحوث  الدولي  المعهد  وضعه  الذي   ،)IMPACT(

.2030 لعام  التوقعات  لوضع  واألقاليم  البلدان  مختلف  في 

وسيصل  معقولية.  األكثر  السيناريو  يعتبر  الذي  األساسي،  السيناريو  إطار  في  النتائج   26 الجدول  ويعرض 

ومع   .2008 عام  عن  طن  مليون   45 بنحو  أعلى  أي   ،2030 عام  في  طن  مليون   187 إلى  األسماك  إنتاج  مجموع 

قبل.  ذي  عن  أبطأ  بتوسع  ولكن  المائية،  األحياء  تربية  من  الرئيسي  النمو  سيأتي  الطبيعية،  المصايد  إنتاج  استقرار 

السمكي  اإلنتاج  في  متساٍو  بقدر  المائية  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسماك  مصايد  ستسهم   ،2030 عام  وبحلول 

األحياء  تربية  تقدم  أن  المتوقع  ومن   .2030 عام  بعد  فيما  المائية  األحياء  تربية  هيمنة  احتمال  مع  العالمي، 

.2030 عام  بحلول  المباشر  البشري  لالستهالك  الموجهة  األسماك  إمدادات  من  المائة  في   60 من  أكثر  المائية 

ستكون   ،2030 عام  وفي  العالمي.  األسماك  قطاع  على  متزايد  بشكل  الصين  تؤثر  أن  المتوقع  ومن 

الطبيعية  األسماك  مصايد  من  المائة  في   17( األسماك  إنتاج  مجموع  من  المائة  في   37 عن  مسؤولة  الصين 

البشري.  لالستهالك  السمكية  اإلمدادات  من  المائة  في   38 وعن  المائية(  األحياء  تربية  إنتاج  من  و57 في المائة 

االعتبار(.  في  السمك  جريش  أُخذ  إذا  لألسماك  صافيا  )مستوردا  السمكية  لألغذية  صافيا  را  ُمصدِّ الصين  وستظل 

أن  المتوقع  ومن  الالتينية.  وأمريكا  آسيا،  شرق  وجنوب  آسيا،  جنوب  في  بسرعة  المائية  األحياء  تربية  وستنمو 

جنوب  وأفريقيا  الوسطى  وآسيا  وأوروبا  الالتينية  وأمريكا  اليابان  في  األسماك  استهالك  في  الفرد  نصيب  ينخفض 

بنسبة  ينخفض  أن  المتوقع  من  الخصوص،  وجه  على  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  وفي  الكبرى.  الصحراء 

سنويا،  المائة  في   2.3 يبلغ  الذي  السكاني  النمو  وبسبب   .2030 عام  في  كغم   5.6 إلى  سنويا  المائة  1 في 

بحلول  المائة  في   30 بنسبة  الكبرى  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  البشري  لالستهالك  األسماك  على  الطلب  سيزداد 

الواردات  على  اعتماده  فسيزيد  فقط،  هامشي  بشكل  يزداد  أن  المتوقع  من  اإلقليم  إنتاج  ألن  ونظرا   .2030 عام 

.2030 عام  في  المائة  في   34 إلى   2000 عام  في  المائة  في   14 من  السمكية 

أصناف  في  لإلمدادات  نمو  أسرع  يكون  أن  المتوقع  من  األنواع،  عبر  النظر  وعند  العالمي،  المستوى  وعلى 

للتوسع  نظرا  السمك،  وزيت  السمك  جريش  على  الطلب  يزداد  أن  الممكن  ومن  والسلور.  والشبوط  البلطي 

أن  المتوقع  من   ،2030–2010 الفترة  وفي  العالمية.  األسماك  مصايد  واستقرار  المائية  األحياء  تربية  في  السريع 

ذلك،  ومع  التوالي.  على  المائة  في  و70   90 بنسبتي  الحقيقية  بالقيمة  السمك  وزيت  السمك  جريش  أسعار  ترتفع 

المائية  األحياء  تربية  في  المتوقع  التوسع  تحقيق  واإلدارة،  األعالف  ممارسات  في  تحسينات  إدخال  خالل  من  سيتم 

العالمي. الصعيد  على  السمك  جريش  إمدادات  في  المائة  في   8 بنسبة  زيادة  بمجرد 
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المحركة  العوامل  في  للتغيرات  المحتملة  اآلثار  لبحث   )27 )الجدول  أخرى  سيناريوهات  ستة  تنفيذ  وجرى 

مختلفة. افتراضات  إطار  في  العالمية  السمك  ألسواق 

بنسبة  المائية  األحياء  تربية  تنمو  أن  إمكانية  المائية  األحياء  تربية  بزيادة  المتعلق  السيناريو  ويفترض 

في  متضمنة  التقنية  التغييرات  أن  ورغم  األساس.  خط  سيناريو  إطار  في  المفترض  من  أسرع  50 في المائة 

بنمو  يتنبأ  النموذج  فإن  وبالتالي،  المائة.  في   50 بنسبة  بها  يعجل  السيناريو  هذا  فإن  األساس،  خط  بارامترات 

جريش  سوق  األسرع  النمو  هذا  ويرهق  طن.  مليون   101.2 إلى  ليصل    2030 عام  في  المائية  األحياء  تربية  إنتاج 

أعلى  البلطي  إنتاج  سيكون   ،2030 عام  وفي  أسرع.  بشكل  ستنمو  التي  واألقاليم  األنواع  بالتالي  ويملي  السمك، 

السلمون  وسمك  الرخويات  من  اإلنتاج  يزيد  حين  في  األساس،  خط  حالة  في  اإلنتاج  من  المائة  30 في  بنحو 

في  األسماك  أسعار  جميع  تصل  قد  األساس،  خط  لتصور  فبالنسبة  لذلك،  ونتيجة  المائة.  في   10 بنحو  والجمبري 

األخرى"  السطحية  "األسماك  فئة  أسعار  عدا  ما  المائة،  في   2 بنحو  أقل  معدل  إلى  الحقيقية  بالقيمة   2030 عام 

عام  في  السمك  وزيت  السمك  جريش  أسعار  وستكون  السمك(.  وزيت  السمك  جريش  مكونات  إحدى  )وهي 

األساس. خط  بحالة  بالمقارنة  منها  أعلى   2030

لزيادة  األسماك  تجهيز  نفايات  من  المزيد  استخدام  في  األعالف  إمدادات  في  بالتوسع  المتعلق  السيناريو  وينظر 

أقل  سعره  وسيكون  المائة  في  بنسبة 12  أعلى  عام 2030  في  السمك  إنتاج جريش  سيكون  وهنا،  األعالف.  إمدادات 

األحياء  تربية  إنتاج  زيادة  إلى  هذا  وسيؤدي  األساس.  حالة خط  في  عام 2030  بنتائج  بالمقارنة  المائة  في  بنسبة 14 

والقشريات. والسلمون،  والمالحة،  العذبة  المياه  بين  الهجرة  ثنائية  واألسماك  العذبة،  المياه  في  المائية 

في  الجمبري  تربية  على  يؤثر  كبير،  نحو  على  لألمراض  تفشي  يحدث  أن  األمراض  تفشي  سيناريو  ويفترض 

آسيا  أن  وحيث   .2015 عام  في  المائة  في   35 بنسبة  إنتاجه  من  يحد  مما  شرقها،  وجنوب  آسيا  وجنوب  الصين 

في  في المائة   15 بنسبة  العالمية  اإلمدادات  فستنكمش  العالم،  في  الجمبري  تربية  من  المائة  في   90 عن  مسؤولة 

.2030 عام  بحلول  ضئيال  سيكون  األمراض  لتفشي  المتوقع  األثر  فإن  للتعافي،  محاكاة  إجراء  عند  ولكن   .2015 عام 

الجدول 26
األسماك حتى عام 2030: موجز النتائج في إطار سيناريو خط األساس

استهالك األسماك كأغذيةمجموع إمدادات األسماك

التوقعات في 2030بيانات عام 2008التوقعات في 2030بيانات عام 2008
 

)بماليين األطنان()بماليين األطنان(

89.44393.22964.53358.159المصيد من المصايد الطبيعية

52.84393.61247.16493.612تربية األحياء المائية

142.285186.842111.697151.771المجموع العالمي

التحليل اإلقليمي:

14.56415.79616.29016.735أوروبا وأسيا الوسطى

6.0646.4728.15110.674أمريكا الشمالية

17.42721.8295.2465.200أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

 مناطق أخرى في شرق آسيا 
والمحيط الهادئ

3.7243.9563.8662.943

49.22468.95035.29157.361الصين

4.9124.7027.4857.447اليابان

20.00929.09214.62319.327جنوب شرق آسيا

6.8159.9754.9409.331مناطق أخرى في جنوب آسيا

7.58912.7315.88710.054الهند

3.5184.6803.6044.730الشرق األدنى وشمال أفريقيا

5.6545.9365.9477.759أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

2.7862.7240.3670.208بقية العالم

المصدر: توقعات النموذج الدولي لتحليل سياسات السلع الزراعية )IMPACT(، األسماك حتي عام 2030.
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استهالك  في  الصين  في   2030 عام  في  الفرد  نصيب  الصين  في  الطلب  بزيادة  المتعلق  السيناريو  ويحدد 

خط  نتائج  في  ورد  مما  مرات  ثالث  أعلى  سيكون  بأنه  السلمون  وسمك  والقشريات  القيمة  العالي  الجمبري 

عالية،  قيمة  ذات  سلع  وهذه  األساس.  خط  في  القيمة  ضعف  الرخويات  في  وسيكون   ،2030 لعام  األساس 

العالم  في  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  يتجاوز  أن  يمكن  وهنا،  السمك.  جريش  إنتاجها  ويستلزم  الرخويات،  باستثناء 

وأمريكا  آسيا  شرق  جنوب  في  والمصدرين  المنتجين  السيناريو  هذا  وسيفيد   .2030 عام  بحلول  طن  مليون   115

بالحالة  مقارنة  المائة  في   60 من  أعلى  عموما  الصين  في  األسماك  استهالك  مجموع  سيكون  وبينما  الالتينية. 

جنوب  بأفريقيا  يتعلق  ما  وفي   .2030 عام  بحلول  أقل  ستستهلك  األخرى  المناطق  جميع  فإن  األساس،  خط  في 

إلى  المائة  في   5 بنسبة   2030 عام  في  األسماك  استهالك  في  السنوي  الفرد  نصيب  سينخفض  الكبرى،  الصحراء 

خط  بحالة  مقارنه  الحقيقية،  بالقيمة  السمك  وزيت  السمك  جريش  أسعار  سترتفع   ،2030 عام  وفي  كجم.   5.4

طن  مليون  من  عليها  الحصول  يتم  طن،   300  000 يبلغ  إضافي  بقدر  السمك  جريش  إنتاج  وسيتسع  األساس. 

. المباشر  البشري  لالستهالك  ذلك  خالف  ستوجه  كانت  األسماك،  من  إضافي 

المصايد  في  الطويل  األجل  في  اإلنتاجية  زيادات  آثار  الطبيعية  األسماك  مصايد  تحسين  سيناريو  ويحاكي 

وفي   .)MSY( القصوى  المستدامة  الغلة  إلى  بوصولها  تسمح  مستويات  إلى  التعافي  لألرصدة  يتاح  حيث  الطبيعية 

الجدول 27
األسماك حتى عام 2030: موجز النتائج لعام 2030 بموجب سيناريو خط األساس والسيناريوهات البديلة
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 مجموع إمدادات األسماك
)بماليين األطنان(

186.8194.4188.6186.6209.4196.3184.9185.0

إمدادات الصيد الطبيعي
)بماليين األطنان(

93.293.293.293.293.2105.690.290.2

إمدادات تربية األحياء المائية
)بماليين األطنان(

93.6101.295.493.4116.290.794.794.8

الجمبري
)بماليين األطنان(

11.512.311.511.217.611.611.511.4

السلمون
)بماليين األطنان(

5.05.45.15.06.15.04.84.8

البلطي
)بماليين األطنان(

7.39.27.47.37.47.27.37.3

أسعار جريش السمك
)الطن بالدوالر األمريكي؛ والنسبة المئوية 

بالمقارنة بخط األساس(

1 488%13–%14–%1%29–%7%2%2

 أسعار زيت السمك
)الطن بالدوالر األمريكي؛ والنسبة المئوية 

بالمقارنة بخط األساس(

1 020%7–%8–%0%18–%6%3%3

نصيب الفرد من االستهالك في الصين
)كغم/السنة(

41.043.341.540.964.642.240.740.7

 نصيب الفرد من االستهالك في 
 أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

)كغم/السنة(

5.65.95.85.65.46.45.55.5

المصدر: توقعات النموذج الدولي لتحليل سياسات السلع الزراعية )IMPACT(، األسماك حتي عام 2030.



2162014 عام  العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة 

التي  العالمية  الطبيعية  األسماك  مصايد  تحافظ  أن  يفترض   6،)The Sunken Billions( الغارقة  الباليين  مطبوع 

السيناريو،  هذا  وبموجب  الحالية.  المستويات  من  أعلى  المائة  في   10 نسبة  عند  الحصاد  على  فعال  بشكل  تدار 

)بالمقارنة   2030 عام  بحلول  المائة  في   13 بنسبة  تزيد  طبيعية  مصايد  من  أسماك  لديه  سيكون  العالم  فإن 

الضغط  السمك  وزيت  السمك  جريش  إلى  لتحويلها  األسماك  إنتاج  في  الزيادة  وستخفف  األساس(.  خط  بتوقعات 

وسيستفيد  األساس(.  خط  حالة  عن  المائة  في   7 بنسبة  السمك  جريش  سعر  ينخفض  )بحيث  األعالف  سوق  على 

الخصوص،  وجه  على  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا  في  األسماك  استهالك  وسيرتفع  األقاليم.  جميع  في  االنتاج 

في  الزيادة  أن  إلى  يرجع  وهذا  األساس.  خط  سيناريو  إطار  في  المتوقع  عن  المائة  في   13 بنسبة   2030 عام  في 

المصايد  من  لألسماك  النسبية  الوفرة  وستكبح  تصديرها.  من  بدال  اإلقليم  داخل  ُتستهلك  أن  المحتمل  من  اإلنتاج 

بالمقارنة  طن  ماليين   3 بمقدار   2030 عام  في  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  يخفض  مما  األسماك  أسعار  الطبيعية 

األساس. خط  بحالة 

وتتم  البحرية.  الطبيعية  المصايد  على  العالم  في  المناخ  تغير  آثار  المناخ  بتغير  المتعلق  السيناريو  ويتناول 

تصورين –  إطار  في  القصوى7  المستدامة  الغلة  توقعات  إلى  استنادا  العالمية  السمك  أسواق  في  التغيرات  محاكاة 

اإلنتاج  في  المائة  في   3 قدره  تخفيض  إلى  األول  السيناريو  ويؤدي  بدونها.  واآلخر  التخفيف  تدابير  مع  أحدهما 

عن  اآلخر  يسفر  حين  في  األساس،  خط   بتصور  بالمقارنة   2030 عام  في  البحرية  الطبيعية  المصايد  من  العالمي 

األثر  يعد  حين  وفي   .2030 عام  في  أخرى  المائة  في   0.02 بنسبة  الطبيعية  المصايد  من  العالمي  اإلنتاج  انخفاض 

من  المبدأ،  حيث  ومن  األقاليم.  عبر  كبير  بقدر  تتباين  المصيد  في  المتوقعة  التغيرات  توزيع  فإن  طفيفا،  الكلي 
الطبيعية.8  المصايد  إنتاج  المدارية  األقاليم  تفقد  بينما  عالية  ارتفاعات  على  الواقعة  األقاليم  تستفيد  أن  المتوقع 

تغييرات. أي  أثر  من  السوق  تفاعالت  تخفف  أن  النموذج  ويتوقع 

موجز القضايا الرئيسية
تطوير  بها  يمكن  التي  للكيفية  واضحا  فهما  تقدم  وهي  تنبؤات.  وليس  توقعات  إلى  أعاله  الواردة  النتائج  تشير 

ستؤثر  األساسية  االفتراضات  في  تغيرات  وأي  التيقن.  عدم  وأوجه  الرئيسية  االفتراضات  مراعاة  مع  القطاع،  هذا 

باألسماك. المتعلقة  الناتجة  التوقعات  على 

التالية: المتوقعة  التوجهات  على  النماذج  نتائج  تتفق  وعموما، 

االستقرار النسبي في إنتاج المصايد الطبيعية، مع زيادة محتملة إذا جرت بشكل جيد إدارة األرصدة  •

السمكية المستغلة استغالال مفرطا/األرصدة المستنزفة؛

سد الفجوة بين العرض والطلب من خالل النمو المستمر لتربية األحياء المائية، وخاصة تربية األحياء  •

المائية في الداخل؛

تفوق سرعة خطى النمو السكاني سرعة إنتاج األسماك في أفريقيا، مما يسفر عن انخفاض عموما في  •

نصيب الفرد من استهالك األسماك.

تلبية الطلب على األسماك في المستقبل
بالركائز  ربطها  ويمكن  لها.  والتصدي  التغيير(  تواجه  التي  العقبات  )أو  النمو  بمعوقات  بوضوح  االعتراف  يجب 

أي  االقتصادية،  و)2(  وتدهوره؛  اإليكولوجي  للنظام  االستيعابية  القدرة  أي  البيئية،   )1( لالستدامة:  الثالث 

)تكلفة  للحلول  الباهظة  والتكلفة  الكافية،  غير  واالستثمارات  العكسي،  التأثير  ذات  أو  الكافية  غير  الحوافز 

للعوامل  مراعاة  دون  األجل،  القصيرة  االقتصادية  والمكاسب  البديلة(،  المعيشة  وسبل  والتحول،  التعويضات، 

والفقر. الغذائي  األمن  انعدام  أي  االجتماعية،   )3( األخرى؛  الخارجية 

على  الطلب  تلبية  على  القطاع  قدرة  يهدد  الذي  الرئيسي  الخطر  الحوكمة  سوء  تكون  فربما  ذلك،  ومع 

الذي  القسم  )انظر  رشيدة  حوكمة  المستقبل  في  األسماك  على  الطلب  تلبية  وتستلزم  المستقبل.  في  األسماك 

المستدام  النمو  ضمان  أهداف  صراحة  يعالج  والذي   )98–74 الصفحات  على  والسياسات  الحوكمة  يتناول 

للمنافع.9  العادل  والتوزيع 

هما  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  ونهج  األسماك  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  ونهج 

مع  تتسق  التي  اإلدارة  ُنهج  تحسين  خالل  من  االستدامة  لمبادئ  والشامل  العملي  التنفيذ  لتعزيز  استراتيجيتان 

المستوى  رفيعة  أهداف  تحقيق  أجل  من  العمليين  والتنفيذ  التخطيط  في  توجيها  وتوفران  الرشيدة.  الحوكمة 

النظام  نهج  لعملية  الرئيسية  المالمح  يلي  ما  في  وترد  واإلنتاجية.  الجغرافية  المستويات  مختلف  على 
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في  المقترح  النحو  على  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  األسماك/نهج  مصايد  إزاء  اإليكولوجي 

للمنظمة10: الفنية  التوجيهية  الخطوط 

وضع خطة إلدارة منطقة /نظام محددين لهما حدود محددة من الناحية التشغيلية. •

توخي مشاركة أصحاب الشأن في جميع مستويات التخطيط والتنفيذ. •

النظر في جميع العناصر الرئيسية لنظام مصايد األسماك/تربية األحياء المائية )البيئية، واالجتماعية– •

االقتصادية، والحوكمة( على أن توضع في االعتبار أيضا القوى المحركة الخارجية.

تحديد وترتيب أولويات قضايا االستدامة من خالل عملية رسمية )مثل تقييم المخاطر(. •

التوفيق بين أهداف اإلدارة المتعلقة بالجوانب البيئية واالقتصادية/االجتماعية، بما في ذلك إيالء اعتبار  •

واضح للمفاضالت.

إنشاء عملية إدارة تكيفية لضبط األداء التكتيكي واالستراتيجي على أساس المالحظات والتجارب في  •

الماضي والحاضر.

استخدام "أفضل المعارف المتاحة" كأساس لصنع القرار، بما فيها المعارف العلمية والتقليدية على السواء،  •

مع التشجيع على إجراء تقديرات للمخاطر وإدارتها، وتشجيع فكرة أن من الضروري أن يجري اتخاذ قرارات 

أيضا حيثما تنقص المعارف العلمية التفصيلية.

االستفادة من المؤسسات والممارسات اإلدارية القائمة. •

التي  العامة  والقيم  األهداف  تحديد  الشأن  وأصحاب  المديرين  على  يتعين  العملية،  هذه  من  وكجزء 

المختلفين  الشأن  أصحاب  ألن  نظرا  مهمة  الخطوة  وهذه  عليها.  واالتفاق  ومناقشتها  اإلدارة  نظام  سيتناولها 

وتتسق  القيم  تتداخل  أن  وينبغي  اإلدارة.  نظم  فعالية  وعدم  نزاعات  إلى  تؤدي  أن  يمكن  مختلفة  قيم  لهم 

والقطاعات. النطاقات  عبر  البعض  بعضها  مع 

وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  قدرة  تعزيز  وكيفية  األساسي  النموذج  افتراضات  بعض  التالية  األقسام  وتبحث 

األسماك. على  الطلب  تلبية  على  المائية  األحياء 

إنتاج  في  حدوثه  المتوقع  والنمو  البيئية  االستدامة  أهداف  بين  التوفيق  الدولي  المجتمع  على  ويجب 

الفقر.  حدة  من  والتخفيف  الغذائي  األمن  بتعزيز  نفسه  الوقت  في  القيام  مع  السوق  لقوى  نتيجة  األسماك 

ترابط  فإن  واسع،  نطاق  على  بذلك  ريو+20(  )مثل  الرفيعة  السياسية  المستويات  اعتراف  من  الرغم  وعلى 

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  وتعمل  فقط.  وظاهريا  ضعيفا  ظل  العملية،  الممارسة  في  األهداف،  هذه 

المؤسسية  وأطرها  العالمية،  األسواق  إلى  المحلية  اإلنتاج  نظم  من  بدءا  مختلفة،  نطاقات  على  المائية 

عبر  للغاية  سيئاً  السياسات  اتساق  يكون  األحيان،  من  كثير  وفي  مختلفة.  نطاقات  على  موجودة  والقانونية 

السوق. على  المعتمدة  والعمليات  السياسات  لهذه  المعلنة  األهداف  وبين  النطاقات 

عليهم  وسيتعين  المائية  اإليكولوجية  النظم  استخدامات  بين  متزايدا  تنافسا  أيضا  الموارد  مديرو  وسيواجه 

اإليكولوجي  النظام  نهج  اتباع  ويسهل  األشخاص.  من  عدد  ألكبر  خير  أعظم  لتحقيق  الخيارات  بين  المفاضلة 

البيئة  تهيئة  أيضا  ويمكنه  المخاطر.  على  قائم  إطار  خالل  من  الموارد  إدارة  في  متعددة  أهداف  إدماج 

المائية. اإليكولوجية  النظم  وإدارة  المستدام  لإلنتاج  الالزمة  التمكينية 

استدامة إنتاج مصايد األسماك الطبيعية
المئوية  النسبة  أن  االتجاهات  وتبين  مستداما.  حاليا  المستقر  العالمي  المصيد  يكون  أال  من  قلق  يسود 

بكميات  صيدها  يجري  التي  األرصدة  نسبة  وأن  التزايد،  في  آخذة  بإفراط  صيدها  يجري  التي  السمكية  لألرصدة 

باسم  عادة  إليه  يشار  ما  فإن  وبالتالي،   .)42 الصفحة   ،13 الشكل  )انظر  التناقص  في  آخذة  الممكن  من  أقل 

من  بأقل  الصيد  في  المستغلة  الموارد  إلى  األسماك  مصايد  تحول  نتيجة  هو  العالمي  المصيد  في  "االستقرار" 

مختلفة،  نطاقات  على  يحدث  ما  وهذا  وُاستنفدت.  مفرطة  بصورة  ُاستغلت  األخرى  ألن  نظرا  صيده،  الممكن 

بعد  جديدة  صيد  مواقع  إلى  الطويلة  المسافات  أساطيل  تتحرك  حيث  العالمي  النطاق  على  ذلك  في  بما 

إلى  االنتقال  وهو  المفتوحة  المحيطات  في  األسماك  صيادو  يتبعه  حديث  اتجاه  وثمة  القديمة.  استنزاف 

الطبيعية  البحرية  المصايد  أن  الواضح  ومن  الشاطئ.11  من  القريبة  األرصدة  انخفاض  بعد  العميقة  المياه 

المتدرجة.  المفرط  الصيد  بأسعار  وذلك  للمساهمة  الكلي  األقصى  مستواها  إلى  وصلت  التقليدية  للموارد 

المصيد  في  انخفاض  يحدث  أن  فيمكن  االتجاه،  هذا  وقف  يتم  لم  إذا  أنه  في  هنا  القلق  وجه  ويكمن 
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اآلن  حتى  أجريت  التي  االستشرافية  الدراسات  من  أي  تنظر  ولم  الجديدة.  الصيد  مناطق  استنفاد  مع  العالمي 

الجانب. هذا  في 

وستواجه  الدولي.  الخطاب  من  جزءا  وتمثل  جيدا  معروفة  الطبيعية  المصايد  تواجه  التي  والتحديات 

موارد/إنتاجية  ضعف  منها  أمور  جملة  نتيجة  قيودا  العالم  في  للمصيد  الحالي  المستوى  زيادة  أو  استدامة 

الضعيفة  الموائل  على  وآثاره  المرتجع  المصيد  ويحظى  اإليكولوجية.  النظم  هياكل  وتغير  اإليكولوجية،  النظم 

على  القدرة  على  ويؤثر  المحلي،  المستوى  على  بأهمية  البيولوجي  والتنوع  واألنواع  اإليكولوجية  للنظم 

األسماك  مصايد  ومعظم  القطاع.  رسملة  في  مغاالة  وهناك  واف،  غير  واالجتماعي  االقتصادي  واألداء  الصمود. 

الفعال  اإلشراف  واسع  نطاق  على  المشروع  غير  الصيد  ويعرقل  دخولها،  مباح  مناطق  األمر  واقع  في  هي 

تنافس  مع  الحجم(،  والكبيرة  الصغيرة  الفرعية  القطاعات  بين  المثال  سبيل  )على  النزاعات  وتكثر  عليها. 

التلوث  يضر  ذلك،   إلى  وباإلضافة  ذاتها.  اإليكولوجي  النظام  خدمات  أو  المساحة  نفس  على  القطاعات 

األغذية. وجودة  باإلنتاجية  الساحلي  والتدهور 

القطاع  ينفذ  أن  الضروري  فمن  أعاله،  الواردة  الطبيعية  بالمصايد  المتعلقة  بالتوقعات  الوفاء  يمكن  ولكي 

في  العالمي  المصيد  كميات  تراجع  إلى  المعتادة"  بالطريقة  "العمل  استمرار  يؤدي  وربما  جذرية.  إصالحات 

المستقبل. في  للغاية  بعيدة  ليست  فترة 

األولويات  تحديد  مع  واسع،  نطاق  على  ومناقشته  القطاع  أداء  لتحسين  به  القيام  يلزم  ما  تحديد  تم  وقد 

األسماك  مصايد  استدامة  عدم  معالجة  عند  إليها  يشار  ما  غالبا  التي  اإلجراءات  وتشمل  العالمي.  المستوى  على 

الحيازة  وتحسين  المحمية(؛  البحرية  المناطق  )مثل  مغلقة  مناطق  وإنشاء  والجهد؛  الصيد  قدرة  من  الحد  يلي:  ما 

الكاملة  االستفادة  وتعزيز  المرتجع  المصيد  من  والحد  اإلعانات؛  وإلغاء  المستخدمين(؛  حقوق  الموارد/  )تخصيص 

المصيد  استبعاد  معدات  مثل  جديدة  تكنولوجيا  وإدخال  الحصاد؛  بعد  ما  خسائر  من  والتقليل  المصيد  من 

بالسياق  تتعلق  المناسبة  التدابير  وتحديد  االستدامة  قضايا  لمختلف  النسبية  األهمية  فإن  ذلك،  ومع  العرضي. 

األولويات  تحديد  يمكن  بحيث  معالجتها  وسبل  القضايا  تحديد  اإليكولوجي  النظام  نهج  لعملية  ويمكن  تحديدا. 

الشأن. أصحاب  وتصورات  السمك/القضية  ونوع  الثقافة،  على  تتوقف  والتي  بالسياق،  الصلة  ذات 

مستدامة  بطريقة  بذلك  القيام  في  ولكن  فحسب،  اإلنتاج  في  ينحصر  ال  التحدي  فإن  ذلك،  على  وعالوة 

والحد  والتغذوي  الغذائي  األمن  مثل  األولوية  ذات  المجاالت  سياق  في  القطاع  تنمية  تجري  أن  وضمان  بيئيا، 

متخذة  قرارات  إلى  األهداف  هذه  لترجمة  مناسبة  عمليات  وضع  الضروري  من  فإن  أخرى،  ومرة  الفقر.  من 

معها. متسقة  بطريقة  التنفيذ  وإلى 

وتربية  األسماك  مصايد  تنمية  تسترشد  أن  المتعددة،  األهداف  هذه  لتحقيق  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي 

موضع  توضع  وأن  آنفا،  المذكورة  لألهداف  بوضوح  تتصدى  إدارية  وممارسات  قوية  بسياسات  المائية  األحياء 

مناسبة. وتشاركية  وتكيفية  شمولية  إدارية  عمليات  خالل  من  التنفيذ 

إدارة مصايد األسماك كنظم اجتماعية – إيكولوجية
استغاللها.  يجري  التي  الموارد  على  التركيز  مع  منها،  العديد  إدارة  يجري  يزال  وال  تدار،  األسماك  مصايد  كانت 

األسماك  مصايد  بيانات  جمع  عمليات  ودعم  به  المسموح  المصيد  إجمالي  تحديد  أن  الناس  من  كثير  ويرى 

مصايد  مع  التعامل  تستلزم  االستدامة  ألن  اعتبار  إيالء  دون  األسماك،  مصايد  إلدارة  رئيسية  أنشطة  وتحليلها 

"المستدامة"  األسماك  ومصايد  أجزائها.  جميع  على  استدامتها  تتوقف  إيكولوجية   – اجتماعية  كنظم  األسماك 

تقدير،  أقل  على  لتغطية،  كافية  موارد  على  الحصول  عملهم،  خالل  من  فيها،  للصيادين  يمكن  التي  تلك  هي 

بيئيا.  المستدامة  االستغالل  ممارسات  اتباع  مع  والتعليم،  والصحة  األغذية  من  األساسية  االحتياجات  جميع 

والثقة  بالشفافية  النظام  يتسم  أن  ويتعين  ذلك.  لحدوث  للسياق(  )وفقا  مواتية  بيئة  الحكومات  تهيئ  وهنا، 

اآلن  فيسود  عموما،  الزراعة  لقطاع  بالنسبة  أما  ككل.  والمجتمع  والحكومة  الشأن  أصحاب  بين  مشتركة  وبرؤية 

لالستدامة.  الثالث  الركائز  معالجة  خالل  من  أيضا  متكاملة  بطريقة  االستدامة،  قضايا  معالجة  بضرورة  أكبر  وعي 

الموارد. الستخدام  استدامة  أكثر  أنماط  اتباع  على  يحفزوا  وأن  بنشاط  الشأن  أصحاب  يشارك  أن  الضروري  ومن 

الرسم  يستند   12  ،2012 العالم  في  المائية  األحياء  وتربية  السمكية  الموارد  حالة  ففي  المثال،  سبيل  وعلى 

المعايير  يقيس  واآلخر  اإلنتاج،  معايير  يقيس  أحدهما  محورين:  إلى  االفتراضية  الداخلية  للمصايد  البياني 

مصايد  تتبع  سيتم  فقط،  االستغالل  لحالة  وفقا  األسماك  مصايد  تصنيف  من  وبدال  واالقتصادية.  االجتماعية 

واالجتماعية  اإلنتاجية  لألهداف  تحقيقها  لمدى  وفقا  وتقييمها  األبعاد  الثنائي  الحيز  طول  على  األسماك 



219 التوقعات

فكتوريا  بحيرة  مصايد  تصنيف  النيلي  الفرخ  سمك  إدخال  قبل  جري  المثال،  سبيل  وعلى  لإلدارة.  واالقتصادية 

األنواع  إدخال  وبعد  للغاية.  قّيمة  ليست  ولكنها  القشريات(  أنواع  من  )العديد  اإلنتاجية  عالية  أنها  على 

في  هي  والتي   – العالية  االقتصادية  القيمة  إلى  يشير  الذي  الربع  إلى  األسماك  مصايد  ستنتقل  القيمة،  عالية 

المنخفض  اإلنتاج  ذات  الترويحية  األسماك  مصايد  إلى  سينظر  وبالمثل،  اإلدارة.  تدخل  من  الهدف  الحقيقة 

مع  ولكن  االقتصادية،  القيمة  بزيادة  المتعلق  اإلدارة  هدف  تحقق  أنها  على  العالية  القيمة  ذات  ولكن  للغاية 

الحيوية. الكتلة  من  الحصاد  انخفاض 

 Nansen مشروع  األسماك  مصايد  إدارة  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  في  المحرز  التقدم  أمثلة  ومن 

األمن  تحقيق  في  المساعدة  إلى  ويهدف  أفريقيا.  في  األسماك13  مصايد  إدارة  إزاء  اإليكولوجي  النظام  لنهج 

طريق  عن  تحديدا  األسماك،  لمصايد  المستدامة  لإلدارة  نظم  وضع  خالل  من  الفقر  حدة  وتخفيف  الغذائي 

سياسات  وضع  الرئيسية  األنشطة  وتشمل  البحرية.  األسماك  مصايد  إدارة  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  تطبيق 

قاعدة  وإعداد  األسماك،  مصايد  إدارة  إزاء  اإليكولوجية  النظم  نهج  مبادئ  مع  متسقة  لإلدارة  وممارسات  داعمة 

موحدة  بطريقة  البيانات  جمع  وتعزيز  األسماك،  مصايد  إدارة  إزاء  اإليكولوجي  النظام  لدعم  موسعة  معرفية 

خطط  إعداد  في  بلدا  عشرون  وشارك  القطاعات.  بين  مشتركا  رئيسيا  عنصرا  القدرات  تنمية  وتعتبر  ورصدها. 

ومنها  إعدادها،  من  مختلفة  مراحل  في  وهي  األسماك،  مصايد  إدارة  إزاء  اإليكولوجي  النظام  إطار  في  اإلدارة 

القضايا  لمعالجة  هامة  أداة  الخطط  هذه  تكون  أن  ويمكن  المختصة.  األجهزة  جانب  من  النهائي  االعتماد 

أكبر. بقدر  وتشاركي  منهجي  نحو  على  القدرات  وتنمية  المؤسسية 

وضع نظم لإلدارة التكيفية
ال  أو  معروفة،  غير  آثار  اإلدارة  لتدخالت  تكون  ما  وغالبا  التيقن.  وعدم  بالتعقيد  األسماك  مصايد  نظم  تتسم 

إمكانية  محدودية  القيود  بعض  وتشمل  متأنيين.  وتحليل  دراسة  إلى  المحتملة  اآلثار  وتحتاج  بها،  التنبؤ  يمكن 

للكثير  وبالنسبة  المختلفة.  اإلدارة  استراتيجيات  نتائج  من  التيقن  وعدم  نطاقها،  توسيع  و/أو  الخبرات  تحويل 

اإليكولوجي  الجزأين  وبين  داخل  التفاعالت  بشأن  سيما  ال  سيئة،  المعارف  تعتبر  األسماك،  مصايد  نظم  من 

بأفضل  المشتركة،  اإلدارة  إطار  ضمن  القائمة  التكيفية،  اإلدارة  تستعين  الحاالت،  هذه  وفي  للنظام.  والبشري 

النتائج. من  والتعلم  القرارات  التخاذ  الصيادين–  معارف  ذلك  في  بما   – المتاحة  المعارف 

والتعلم  التيقن،  عدم  مواجهة  في  العمل  من  اإلدارة  ومؤسسات  الشأن  أصحاب  التكيفية  اإلدارة  وتمكن 

األساسية  الخطوات  من  عدد  على  قائمة  دورة  أنها  على  تقدم  ما  وغالبا  الموارد.  إلدارة  ممارساتهم  آثار  من 

الواقع،  وفي  بدئها.  وإعادة  وتكييفها  وتقييمها،  ورصدها،  وتنفيذها،  الدورة،  وتصميم  المشكلة،  تقييم  وهي: 

األسماك،  مصايد  إدارة  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  إلدارة  المقترحة  الدورة  صميم   في  التكيفية  اإلدارة  تكمن 

.10 اإلطار  في  والمعروضة 

سد الفجوة بين العرض و الطلب
بما  الهامة،  االفتراضات  وبعض  الحرة  السوق  قوى  بين  التفاعل  إلى  أعاله  نوقشت  التي  السيناريوهات  تستند 

تنمية  في  بديلة  سيناريوهات  تنظر  أن  فيمكن  ذلك،  ومع  المائية.  األحياء  تربية  في  النمو  اتجاهات  ذلك  في 

اإلدارة. باعتبارات  أكبر  بقدر  مدفوعة 

االفتراضات  بعض  على  السيناريوهات  جميع  ظل  في  المائية  األحياء  لتربية  بالنسبة  التوقعات  وتنطوي 

المياه  في  لإلنتاج  والمياه  األراضي  من  كاف  قدر  ووجود  السمك،  وزيت  السمك  جريش  توافر  مثل  الرئيسية، 

وانخفاض  للقطاع،  محايد  عام  وتصور  المائية،  األحياء  لتربية  المقيدة  غير  اإليكولوجي  النظام  وخدمات  العذبة، 

األساس  خط  في  التوقعات  على  أثر  االفتراضات  هذه  صحة  لمدى  وسيكون  البحرية.  األحياء  تربية  نمو  معدل 

األخرى. السيناريوهات  وفي 

على  القطاع  قدرة  االعتبار  في  تأخذ  السيناريوهات  جميع  أن  من  الرغم  وعلى  ذلك،  إلى  وباإلضافة 

بعض  معالجة  يتعين  فقد  التكنولوجيات،  وتحسين  اإلدارة  تحسين  خالل  من  معينة  صدمات  من  التعافي 

أكبر. بقدر  متحفظة  بطريقة  األمراض(  )مثل  التهديدات 

وضع  خالل  من  المثال،  سبيل  على  العالمي،  المستوى  على  أعاله  الواردة  االفتراضات  بعض  معالجة  ويمكن 

على  أنه  حين  على  مناسبة،  حوافز  شكل  في  الحوكمة  وتدخالت  المستهلك  وعي  وزيادة  عالمية،  معايير  وتنفيذ 

مهمة. استراتيجية  المائية  األحياء  تربية  في  اإليكولوجي  النظام  نهج  يصبح  المائية  والمسطحات  الزراعة  مستوى 
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استخدام األسماك من المصايد الطبيعية كأعالف لتربية األحياء المائية
الصغيرة،  السطحية  السمكية  األرصدة  استدامة  بشأن  افتراضات  أعاله  الواردة  والسيناريوهات  النماذج  تقدم 

تقليل  ويعد  المائية.  األحياء  تربية  نمو  على  هذا  يؤثر  وكيف  السمك،  وزيت  السمك  جريش  وتوافر  وتكاليف 

وتغيره،  المناخ  تقلب  مقاومة  على  قدرتها  زيادة  أجل  من  عموما  مستصوبا  أمرا  األسماك  صيد  على  الضغوط 

باألسماك  يسمى  ما  استخدام  يوفر  أن  ويمكن  األغذية.  شبكات  في  األنواع  لهذه  اإليكولوجي  الدور  ومراعاة 

أقفاص  داخل  الُمَركّبة  األعالف  إلى  المنخفضة  القيمة  ذات  األسماك  من  االنتقال   " قسم  )انظر  القيمة"  "قليلة 

الصيد  الستمرار  حافزا  المائية  األحياء  تربية  في  كعلف   )175–168 ص  آسيا"  في  البحرية  األسماك  تربية 

اإليكولوجية. النظم  لهذه  المفرط 

جريش  استخدام  تقليل  أجل  من  الطبيعية  المصايد  من  المصيدة  البحرية  األسماك  الستخدام  يكون  وربما 

الـعشرين  السنوات  في  المائية  األحياء  وتربية  الغذائي  األمن  تحقيق  في  هامة  آثار  السمك  وزيت  السمك 

إنتاج  في  للزيادة  يمكن  الحاضر،  الوقت  وفي  القيمة.  قليلة  األسماك  باستخدام  مماثلة  حالة  وتتعلق  المقبلة.14 

تهيئ  أن  المائية(  األحياء  تربية  ذلك  في  )بما  الحيواني  اإلنتاج  في  الستخدامهما  السمك  السمك/زيت  جريش 
العمل.15 فرص  خالل  من  الفقيرة  المجتمعات  بين  الغذائي  واألمن  المعيشة  مستويات  وتحسن  للعمل  فرصا 

اإلطار 10

اإلدارة التكيفية ودورة إدارة نهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك

يعد إنشاء عملية رصد وتقييم أداء مصايد األسماك أساسياً إلدارة مصايد األسماك وجانبا أساسيا 

من النظم التكيفية.

١- البدء والتخطيط

تحديد النطاق ومعلومات خط األساس

األهداف العامة

٢- تحديد القضايا وترتيب أولوياتها 

سلسلة العنارص

تقييم املخاطر

٣- وضع نظام اإلدارة

تحديد األهداف التنفيذية

اختيار املؤرشات

تقييم خيارات اإلدارة/اختيارها

٤- التنفيذ والرصد

تنفيذ الخطة التنفيذية

إضفاء الطابع الرسمي عىل خطة اإلدارة

استعراض األداء

اإلبالغ والتواصل

دورة إدارة نهج النظم اإليكولوجية إزاء مصايد األس�ك
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لإلنسان.  الغذائي  النظام  من  مهما  جزءا  الصغيرة  السطح  أسماك  تعتبر  المناطق  من  كثير  ففي  ذلك،  ومع 

إلى  الموارد  هذه  تحويل  المربح  من  يكون  فقد  سعره،  وارتفاع  السمك  جريش  على  الطلب  لزيادة  ونظرا 

للفقراء،  توافرا  أقل  الرخيص  للبروتين  التقليدي  المصدر  هذا  يجعل  أن  الطلب  الرتفاع  ويمكن  سمك.  جريش 

من  اآلثار  من  للحماية  تدابير  وضع  الحكومات  على  ويتعين  السمكية.  األرصدة  صيد  في  لإلفراط  حافزا  ويوفر 

تفيد  التي  الحيوانية  األعالف  إنتاج  زيادة  طريق  عن  للعمل  فرص  تهيئة  ضمان  في  وللمساعدة  القبيل،  هذا 
المحلية.16 المجتمعات 

حيث  وآسيا،  أفريقيا  في  المثال  سبيل  على  أعاله،  الوارد  السيناريو  البلدان  تواجه  الحاالت،  بعض  وفي 

أخرى،  بلدان  وفي  السمك.17  لجريش  الدولية  األسعار  مع  يتنافس  أن  كأغذية  األسماك  لسوق  يمكن  ال 

هو  وهذا  البشري.  االستهالك  السمك،  جريش  في  عادة  تستخدم  التي  السطحية،  األنواع  بعض  أسعار  تشجع 

آيسلندا،  و  النرويج  في  وخاصة  أوروبا،  في  األبيض  األزرق  والسمك  والماكريل  الرنجة  لسمك  بالنسبة  الحال 
شيلي.18 في  الفرسي  والماكريل  جاك  والماكريل 

في  للحيوانات/األسماك  كأعالف  القيمة  المنخفضة  األسماك  استخدام  بين  متزايد  تنازع  أيضا  وهناك 

األسماك  استخدام  يتم  حيث  نام،  فييت  في  المثال،  سبيل  فعلى  آسيا.19  في  وخاصة  البشري،  االستهالك  مقابل 

منخفضة  السمك  صلصة  منتجي  بين  مباشرة  منافسة  هناك  أن  يبدو  السمك،  صلصة  في  القيمة  المنخفضة 

تحسين  البنغاسيوس  مزارع  في  والعاملين  للمشتغلين  يمكن  ذلك،  ومع  البنغاسيوس.  أعالف  ومنتجي  التكلفة 

المغذي. الطعام  على  والحصول  معيشتهم  مستوى 

المنتجات  تعزيز  في  الشهادات20  إصدار  ونظم  الدولية  المعايير  من  المائية  األحياء  تربية  قطاع  وسيستفيد 

األمن  احتياجات  تراعي  التي  الوطني  المستوى  على  السياسات  أطر  وضع  وفي  وبيئيا،  اجتماعيا  المقبولة 

التوجيهية  الخطوط  فإن  الصدد،  هذا  وفي  المائية.  األحياء  وتربية  السمك  جريش  صناعة  تطوير  في  الغذائي 

حيثما  الممارسة،  هذه  تثبط  المائية21  األحياء  تربية  في  كعلف  البرية  األسماك  باستخدام  المتعلقة  للمنظمة 

الضعيفة. للفئات  الغذائي  األمن  من  الوضع  هذا  ينتقص 

توافر األراضي والمياه
وفي  المائية.  األحياء  تربية  لنمو  األخرى  المحتملة  الرئيسية  العوائق  أحد  والمياه  األراضي  توافر  يعتبر 

نتيجة  البحرية  المائية  األحياء  تربية  لنمو  المخصصة  المساحات  تتقيد  ما  غالبا  المتقدمة،  البلدان  من  كثير 

عن  بعيدا  التحرك  إلى  البحرية  التربية  مزارع  تضطر  ما  وكثيرا  األخرى.  المتنافسة  واألولويات  االستخدامات 

الخيار  يتمثل  آسيا،  وفي  الحضرية.  التنمية  أو  السياحة  مع  التضارب  بسبب  أخرى  أماكن  في  أو  الشاطئ 

الوسطى،  آسيا  في  االستثناءات  بعض  هناك  تكون  وقد  منظورا.  ليس  التوسع  ألن  التكثيف،  في  الواضح  البديل 

توافر  يعتبر  مصر،  وفي  المناخ.22  تغير  إطار  في  خصوصا  رئيسيا،  تهديدا  يصبح  قد  العذبة  المياه  نقص  ولكن 

الصرف  مياه  إال  تستخدم  ال  وحاليا،  المائية.  األحياء  تربية  صناعة  نمو  يقيد  الذي  الرئيسي  العامل  المياه 

المياه  هذه  استخدام  يعيدون  ألنهم  نظرا  العذبة  المياه  يطلبون  المزارعين  ولكن  األسماك،  لمزارع  الزراعي 

بسبب  المستزرعة  األسماك  على  سلبا  تؤثر  الصرف  مياه  إن  المزارعون   يقول  ذلك،  على  وعالوة  للمحاصيل. 
لألسماك.23 المحتمل  والتلوث  الملوثات  تراكم 

اآلثار البيئية وتأثيرها على نمو القطاع والطلب في السوق
وباإلضافة  المائية.  األحياء  تربية  فيها  تجري  التي  المناطق  على  المائية  األحياء  لتربية  البيئية  اآلثار  تؤثر 

اجتذب  المثال،  سبيل  فعلى  المستهلكين.  اتجاهات  على  يؤثر  أن  يمكن  عالمي  قلق  مصدر  فهي  ذلك،  إلى 

سالمة  وقضايا  البيئية  القضايا  بدعوى  قوية  انتقادات  )بنغاسيوس(  السلور  لسمك  نام  فييت  في  السريع  النمو 

المستهلكين.  أوساط  في  سلبية  نظرة  في  الميكونج  نهر  دلتا  في  للغاية  الكثيف  االستزراع  وتسبب  األغذية. 

إغناء  آثار  إنكار  الممكن  من  فليس  يدعمها،24  ما  لها  يكون  ال  قد  االتهامات  من  العديد  أن  من  الرغم  وعلى 

المحلي. المستوى  على  بالمغذيات  المياه 

وجدت  المثال،  سبيل  فعلى  بالمغذيات.  المياه  إغناء  في  المائية  األحياء  تربية  دور  عن  عملي  بيان  وُقدم 

بالمغذيات،  األنهار  نظم  تزويد  في  تساهم  العذبة  المياه  في  المائية  األحياء  تربية  أن  الدراسات25  إحدى 

المائية،  األحياء  تربية  تتركز  حيثما  كذلك،  وستظل  اآلثار،  وستزداد  المستقبل.  في  تزداد  أن  المرجح  من  والتي 

. االستيعابية  القدرة  المغذيات  صادرات  تتجاوز  وحيثما 
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ُتعالج  ما  نادرا  ولكنها  الفردية  المزارع  مجموع  من  المائية  األحياء  لتربية  البيئية  اآلثار  من  الكثير  وتنشأ 

التراخيص  إلصدار  وأنظمة  البيئي،  لألثر  تقييمات  تلزم  وبينما  اإليكولوجي".  "للنظام  األكبر  المستوى  على 

تدابير  أو  للتخفيف  ُنهج  ثمة  فليس  النطاق،  الكثيفة/الواسعة  الفردية  المزارع  ألنواع  الشهادات  وإصدار 

نفسها  الزراعة  نظم  على  تؤثر  آثارا  المزارع  بعض  وتولد  مجتمعة.  الصغيرة  للمزارع  الكلي  األثر  تغطي  إدارية 

األمراض،  انتشار  ظروف  وتسهيل  األسماك،  وإجهاد  األسماك،  ونفوق  األكسجين،  نقص  في  التسبب  خالل  من 

في  اللبني  السمك  استزراع  مثل  المائية،  األحياء  تربية  وانتكاس"  "ازدهار  عن  دراسات  وهناك  ذلك.  إلى  وما 

شيلي  في  السلمون  أسماك  األمراض  بقضايا  المرتبطة  األخرى  األمثلة  ومن  الفلبين.26  في  الساحلية  البحيرات 

تايلند. في  والجمبري 

قضايا  إلى  البيئية  للتكاليف  السليمة  للمحاسبة  نظام  وتطبيق  المنافع  من  عادل  نصيب  على  الحصول  وتحول 

تربية  تؤدي  النرويج،27  في  أجريت  لدراسة  ووفقا  جيد.  بشكل  وإدارته  تطويره  جرى  قد  القطاع  كان  ولو  حتى 

عملية  من  أكبر  جزءا  تشكل  أن  المحلية  للمجتمعات  ينبغي  أنه  عن  تنشأ  نزاعات،  نشوب  احتمال  إلى  السلمون 

المائية،  األحياء  لتربية  وفهم  تواصل  سوء  مشكلة  هناك  أن  يبدو  عام،  وبشكل  الصناعة.  لهذه  المتكامل  التخطيط 
مماثلة.28 مشاكل  شيلي  في  السلمون  تربية  في  التوسع  ويواجه  والمشاركة.  اإلنصاف  وقضايا  وفوائدها،  وتكاليفها 

قبول  نطاق  لتوسيع  المائية  األحياء  لتربية  إيجابية  صورة  بناء  المهم  من  فإن  آنفا،  ُذكر  ما  ضوء  وفي 

تنمية  في  أيضا  رئيسية  قضايا  أعاله  المذكورة  تلك  قبيل  من  القلق  أوجه  وتشكل  المستزرعة.  لألسماك  الجمهور 

المتقدمة. البلدان  في  أقفاص  في  المائية  الكائنات  تربية  سيما  وال  البحرية،  األحياء  تربية 

بسبب  المائية  األحياء  تربية  في  التوسع  من  الحكومية  القرارات  تحد  المتقدمة،  البلدان  بعض  وفي 

اقترحتها  التي  المائية  األحياء  تربية  نمو  لسيناريوهات  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  المحتملة.  البيئية  التهديدات 

تربية  لنمو  أكبر  وداخلية  ساحلية  مساحات  الشمالية  أمريكا  بلدان  فتحت  إذا  دقيقة  غير  تكون  أن  النماذج 

األحياء  لتربية  البيئية  اآلثار  عبء  يقع  السيناريوهات(،  هذه  ظل  )وفي  الحالي  الوضع  وفي  المائية.  األحياء 

والصاعدة. النامية  االقتصادات  على  رئيسي  بشكل  المائية 

هل يمكن لألمراض أن تعرقل نمو القطاع؟
جميع  في  الجمبري  تربية  في  البيضاء  البقع  مرض  يلي:  ما  المائية  الحيوانات  أمراض  أثر  عن  األمثلة  تشمل 

11(؛  اإلطار  )انظر  والمكسيك  آسيا  في  الجمبري  مزارع  في  المبكر  النفوق  متالزمة  وتفشي  العالم؛  أنحاء 

في  الجمبري  مرض  محاكاة  وتقدم  شيلي.  في  السلمون  سمك  إنتاج  على  أثرت  التي  المعدية  السلمون  وأنيميا 

اآلثار  تجاهل  يمكن  فال  ذلك،  ومع  التعافي.  على  والقدرة  للصدمة  عمليا  بيانا   2030 توقعات  في  األسماك 

األنواع  كانت  إذا  أسوأ  المرض  آثار  تكون  أن  ويمكن  والمحلي.  القطري  الصعيدين  على  واالقتصادية  االجتماعية 

أو  البلطي  المثال  سبيل  على  الغذائي،  واألمن  البشري  لالستهالك  أكبر  بأهمية  تتسم  التي  تلك  هي  المتضررة 

اهتمام  إيالء  مع  المناسبة  البيولوجية  السالمة  خطط  العالم  أنحاء  جميع  في  تنفذ  أن  ويجب  الشبوط.  أسماك 
الحية.29 واألعالف  الزريعة  مثل  الحية  المائية  الحيوانات  لحركة  خاص 

تحسين حوكمة تربية األحياء المائية على الصعيد العالمي
قيمة  وانخفاض  المائية،  األحياء  لتربية  البيئية  التكاليف  أعاله  الواردة  والتوقعات  السيناريوهات  كل  تتجاهل 

اعتبار  إيالء  ضمنيا  يندرج  البلدان،  بعض  ففي   ، ذلك  ومع  اإليكولوجي.  النظام  خدمات  إلى  والحاجة  الموارد، 

اإليكولوجية. النظم  خدمات  على  الحفاظ  تحاول  التي  التقييدية  اللوائح  في  التكاليف  لهذه 

وعلى  البلدان.  من  العديد  في  ضعيفة  المائية  األحياء  تربية  لتنمية  القانونية  واألطر  السياسات  تزال  وما 

بشأن  السلوك  مدونة  هي  المائية  األحياء  تربية  حول  بشأنها  المتفاوض  الصكوك  أهم  فإن  العالمي،  الصعيد 

يظل  وربما  المائية.30  األحياء  لتربية  الشهادات  إلصدار  الفنية  التوجيهية  الخطوط  ومؤخرا،  الرشيد،  الصيد 

المنظور. المستقبل  في  الرئيسي  التحدي  فعال  نحو  على  تنفيذها 

دائما  تتماشى  وال  السوق  بقوى  أساسا  مدفوعة  األخيرة  العقود  في  الضخمة  المائية  األحياء  تربية  تنمية  وكانت 

من  للحد  مهمة  ُتبذل جهود  ذلك،  ومع  الفقر.  وتخفيف حدة  الغذائي،  واألمن  بالصون،  المتصلة  التنمية  أولويات  مع 

من  مثال  الحال  هو  كما  المزرعة،  مستوى  على  للمعايير  االمتثال  من خالل  الرئيسية  السلبية  والبيئية  االجتماعية  اآلثار 

مثل  الخطط  بهذه  تسترشد  أو  عالميا  عليها  المتفق  الخطط  تدعمها  التي  المختلفة،  الشهادات  إصدار  خالل خطط 

والزراعة.  األغذية  منظمة  عن  الصادرة  المائية  األحياء  تربية  مجال  في  الشهادات  بإصدار  المتصلة  التوجيهية  الخطوط 

النامية. المناطق  في  المنتجين  على صغار  خاصة  بصفة  التركيز  مع  للتنفيذ،  أكبر  جهود  بذل  يلزم  ذلك،  ومع 
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الجهود العالمية الالزمة للحد من مخاطر إغناء المياه بالمغذيات
األحياء  تربية  نظم  بتيسير  المثال،  سبيل  على  يتعلق،  فيما  عليها  االتفاق  يتم  عالمية  معايير  وضع  أيضا  ينبغي 

اجتماعية  ومزايا  دخل  توفير  مع  األخرى،  البيئية  والتكاليف  بالمغذيات  المياه  إغناء  مخاطر  تقلل  التي  المائية 

االستزراع،  نظم  أن  إلى  المتكاملة  البحرية  األحياء  تربية  بشأن  عالمي31  استعراض  وأشار   .)12 )اإلطار  موسعة 

منها  المزايا  من  العديد  لها  يكون  قد  للتغذية،  متعددة  مصادر  على  المعتمدة  المائية  األحياء  تربية  قبيل  من 

)وبالتالي  االقتصادية  والمنافع  حد،  أدنى  إلى  البيئية  اآلثار  وتقليل  اإليكولوجية،  والمرونة  اإلنصاف،  جوانب 

ال  قد  ذلك،  ومع  المائية(.  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  إطار  في  ترويجه  يمكن  مثاليا  نظاما  تعد 

األحادي. باالستزراع  بالمقارنة  هذه  االستزراع  لنظم  للترويج  كافية  اقتصادية  حوافز  تتوافر 

تربية  لنقل  وخاصة  البحرية  األحياء  بتربية  االهتمام  لزيادة  متضافرة  عالمية  جهود  أيضا  ُتبذل  أن  ويمكن 

تجنب  مع  األسماك،  إنتاج  لزيادة  كبيرة  فرصة  يمثل  أن  يمكن  وهذا  الساحل.  عن  بعيدا  المائية  األحياء 

النظام  نهج  ولدى  السواحل.  مستخدمي  مع  النزاعات  وتقليل  العذبة،  المياه  لموارد  المباشر  االستخدام 

اإلطار 11

تأثيرات متالزمة النفوق المبكر للروبيان

متالزمة النفوق المبكر مرض خطير ناشئ للروبيان المستزرع.1 والعامل المسبب للمرض، وهو 

ساللة من ضامة األمراض المسببة للكوليرا،2 كائن بحري دقيق وأصله من مياه مصاب األنهار 

في جميع أنحاء العالم. وتتأثر ثالثة أنواع من الروبيان المستزرع )روبيان monodon، وروبيان 

فانامي، وروبيان تشينينسيس(. وتشمل تأثيرات متالزمة النفوق المبكر خسائر في اإلنتاج، 
وفقدان الدخل واألرباح لصغار المنتجين والمؤسسات التجارية، وارتفاع أسعار الروبيان نتيجة 

نقص اإلمدادات، واآلثار على التجارة. وفي فييت نام، تأثر نحو 000 39 هكتار في عام 2011؛ 

وقدرت ماليزيا خسائر اإلنتاج بـ 0.1 مليار دوالر أمريكي )2011(؛ في حين كانت تقديرات 

التحالف العالمي لتربية األحياء المائية 1 مليار دوالر أمريكي. وفي تايلند، أشارت التقارير 

الواردة من مؤسسات القطاع الخاص إلى تراجع حجم انتاجها السنوي من 30–70 في المائة. 

وتم اإلبالغ عن هذا المرض في الصين، وماليزيا، والمكسيك، وتايلند وفييت نام. وقدمت حلقة 

عمل3 عقدتها منظمة األغذية والزراعة توصيات وثيقة الصلة بمجاالت مهمة مثل: التشخيص؛ 

اإلبالغ/تقديم التقارير؛ التجارة الدولية للروبيان الحي، ومنتجات الروبيان )المجمد، المطهو(، 

والعلف الحي للروبيان؛ والمشورة المقدمة إلى البلدان المتضررة وغير المتضررة؛ والتدابير 

المتخذة في مرافق المزرعة ومحطات االستزراع؛ والمشورة المقدمة لشركات األدوية وشركات 

األعالف ومنتجي الروبيان؛ واإلجراءات المتخذة بشأن المعرفة وتنمية القدرات؛ والتحقيق في 

حاالت تفشي األمراض/االستجابة في حاالت الطوارئ؛ والبحوث المستهدفة في مختلف القضايا 

)مثل علم األوبئة؛ وطرق التشخيص والعوامل الممرضة، والحدة، والصحة العامة، وتكنولوجيات 

الزراعة المتعددة األنواع(. وتحتاج تربية الجمبري إلى أن تتحول إلى قطاع  يطبق الممارسات 

الزراعية العلمية المسؤولة.

 Lightner, D.V., Redman, R.M., Pantoja, C.R., Noble, B.L. & Tran, L. 2012. Early mortality syndrome  1

.affects shrimp in Asia. Global Aquaculture Advocate, 15(1): 40 

 Network of Aquaculture Centres in Asia–Pacific. 2012. Report of the Asia Pacific emergency regional
 consultation on the emerging shrimp disease: early mortality syndrome (EMS)/ acute hepatopancreatic

.necrosis syndrome (AHPNS), 9–10 Aug 2012. Bangkok, NACA 

 Tran, L., Nunan, L., Redman, R.M., Mohney, L.L., Pantoja, C.R., Fitzsimmons, K. & Lightner, D.V.  2

 2013.  Determination of the infectious nature of the agent of acute hepatopancreatic necrosis syndrome

.affecting penaeid shrimp. Diseases of Aquatic Organisms, 105: 45–55 

 FAO. 2013. Report of the FAO/MARD Technical Workshop on Early Mortality Syndrome (EMS) or Acute  3

 Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) of Cultured Shrimp (under TCP/VIE/3304). Hanoi, Viet Nam,
on 25–27 June 2013. FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1053. Rome. 54 pp. (متاح أيضا على الموقع 

.(www.fao.org/docrep/018/i3422e/i3422e.pdf
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اإلطار 12

نظم الزراعة ذات المنافع االجتماعية المهمة والتكاليف البيئية األقل

تربية األحياء المائية المتكاملة، بما في ذلك تربية األحياء المائية المتعددة العوامل الغذائية 

المتكاملة، هي ممارسة  تتم فيها  إعادة تدوير المشتقات )النفايات( من نوع واحد لتصبح 

مدخالت )األسمدة واألغذية والطاقة( لنوع آخر. ويتم الجمع بين األنواع المستزرعة )مثل 

األسماك الزعنفية/الجمبري( بنسب مناسبة مع األنواع المستزرعة االستخراجية العضوية )مثل 

التغذية بواسطة التعليق/الترسيب، واألسماك آكلة األعشاب( واألنواع المستزرعة غير العضوية 

االستخراجية )مثل األعشاب البحرية(.1 وتشمل هذه النظم األخرى تربية األحياء المائية مع 

الزراعة )مثل  استزراع  األرز واألسماك/الروبيان( وتربية األحياء المائية مع الزراعة الحرجية.2 

ومع ذلك، يجب التصدي العتبارات األمن الحيوي على النحو الواجب.

واستزراع األرز واألسماك، وهو شائع في آسيا، هو الخيار الذي يمكن أن يكون له أيضا منافع 

اجتماعية، ويمكنه توفير األمن الغذائي، وأن يكون مراعيا للبيئة. وعلى الرغم من أهميته في 

الصين،3  فمن غير المرجح أن يسهم إسهاما كبيرا في نمو تربية األحياء المائية في جميع أنحاء 

العالم ما لم تبذل جهود عالمية،4 بما في ذلك التحسينات التكنولوجية، وزيادة كفاءة استزراع 

األسماك وتخطيط أفضل الستزراع األرز مع األسماك، مع مزيد من التركيز على إنتاج األسماك.

وتتيح مصايد األسماك القائمة على التربية5 كخيار لإلدارة إمكانية تعزيز الكتلة الحيوية 

لألسماك أثناء استخدام المصادر الغذائية الطبيعية في المسطحات المائية المتلقية، وبالتالي، ال 

تنطوي على احتمال زيادة إغناء نظم تربية األحياء المائية بالمغذيات )خاصة األنواع المعلوفة(. 

ويمكن أن يوفر هذا الخيار تأثيرات كبيرة على األمن االجتماعي والغذائي وإمكانات ضخمة 

لتحسين مصايد األسماك المحلية. ومع ذلك، هناك بعض الشروط المسبقة )كما هو الحال بالنسبة 

لجميع الخيارات المذكورة أعاله(، بما في ذلك الحاجة إلى بناء القدرة االستيعابية للمسطحات 

المائية المتلقية مقدما للحفاظ على التجمعات السمكية التي تم إدخالها والتعامل مع التأثيرات 

البيئية المحتملة )بما فيها التأثيرات الوراثية(. وينطوي هذا النهج أيضا على تنفيذ نهج النظام 

اإليكولوجي في مصايد األسماك لجعلها مستدامة حقا على المدى الطويل.

Barrington, K., Chopin, T. & Robinson, S. 2009  1. تربية األحياء املائية املتعددة العوامل الغذائية املتكاملة يف 

مياه املناطق البحرية املعتدلة In D. Soto, ed الرتبية البحرية املتكاملة يف املناطق الساحلية: استعراض عاملي، الصفحات 
7–46. ورقة فنية صادرة عن املنظمة بشأن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية رقم 925 روما، منظمة األغذية والزراعة 

)www.fao.org/docrep/012/i1092e/i1092e.pdf 183.صفحة( )متاحة أيضا عىل

2  منظمة األغذية والزراعة/املركز الدويل إلدارة موارد األحياء املائية/املعهد الدويل لإلعامر الريفي. 2001. التكامل 

بني الزراعة وتربية األحياء املائية: دليل مرجعي. ورقة فنية صادرة عن املنظمة بشأن مصايد األسامك وتربية األحياء 
www.fao.org/docrep/005/y1187e/ املائية رقم 407. روما، منظمة األغذية والزراعة. 149 صفحة )متاحة أيضا عىل

.)y1187e01.htm

Miao, W. 2010   3 التطّورات األخرية يف مجال استزراع األسامك يف حقول األرّز يف الصني: مقاربة شاملة لتحسني سبل 

املعيشة يف املناطق الريفية. In S.S. De Silva & F.B. Davy, eds التجارب الناجحة يف تربية األحياء املائية يف آسيا. 
الصفحات 15–39.لندن، Springer 214 صفحة.

4  انظر اإلطار 2 يف الصفحة 32 من تقرير منظمة األغذية عن حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2012. 

.)www.fao.org/docrep/016/i2727a/i2727a.pdf روما. 228 صفحة. )متاح أيضا عىل

5  تشمل مصايد األسامك القامئة عىل الرتبية إنتاج البذور يف محطات التفريخ والتخزين وإعادة التخزين يف املسطحات 

 Thorpe, A., Whitmarsh, D., :املائية واملناطق الساحلية. انظر، عىل سبيل املثال، االستعراض األخري آلسيا الوسطى
Drakeford, B., Reid, C., Karimov, B., Timirkhanov, S., Satybekov, K., Van Anrooy, R. 2011 جدوى إعادة 

تخزين وتنمية مصايد األسامك القامئة عىل االستزراع يف آسيا الوسطى .ورقة فنية صادرة عن املنظمة بشأن مصايد 
www.fao.org/ األسامك وتربية األحياء املائية رقم 565. أنقرة، منظمة األغذية والزراعة. 106 صفحات.) متاحة أيضا عىل

.)docrep/016/ba0037e/ba0037e.pdf
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وأيضا  القطاع،  هذا  وإدارة  تخطيط  لتحسين  يقدمه  الذي  الكثير  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي 
السواحل.32 عن  أبعد  مسافة  إلى  االنتقال  على  للمساعدة 

الحوكمة  عن  غنى  وال  أخرى،  مخاطر  فثمة  كثيرة،  آثارا  يقلل  أن  يمكن  الخيار  هذا  أن  من  الرغم  وعلى 

ومع  الساحل.  قبالة  العالمية  البحرية  األحياء  لتربية  كبيرة  إمكانية  ثمة  الدراسات،33  إلحدى  ووفقا  الرشيدة. 

إلنتاج  البحرية  البيئة  واستخدام  تكاليف،  على  ينطوي  الساحل  قبالة  إلى  البحرية  األحياء  تربية  نقل  فإن  ذلك، 
مربحة.34 االستثمارات  كانت  إذا  إال  كبيرة  بدرجة  يزيد  لن  األسماك 

تقليل استخدام األسماك البرية كأعالف في تربية األحياء المائية
يلي: ما  المائية  األحياء  تربية  في  كأعالف  األسماك  استخدام  تقليل  حلول  بعض  تشمل 

زيادة استخدام مصادر األعالف األخرى: نظرا الرتفاع أسعار جريش السمك والتنافس عليه، فإن االستعاضة  •

عنه بمصادر علف أرضية هو االتجاه الحالي.35 وربما سهل هذا الزيادة في األنواع المستزرعة آكلة 

العشب واألنواع التي تقتات على النبات والحيوان، والتي تستخدم جريش السمك بكميات أقل بكثير مما 

تفعل األنواع آكلة اللحوم للطن الواحد من البروتين، وبالتالي يمكن اعتبارها أكثر مراعاة للبيئة ومقبولة 

اجتماعيا. ومع ذلك، فإن توافر المكونات األرضية وأسعارها تتوقف أيضا على عوامل خارجية مثل توافر 

المياه العذبة. وتستند السيناريوهات والنماذج الموضوعة المذكورة أعاله على السلوك السابق للقطاع، 

ولكن قد تنشأ نقاط تحول فيما يتعلق بتوافر مصادر العلف األرضي.

زيادة استخدام النفايات السمكية: يتم بالفعل إنتاج حوالي 35 في المائة من جريش السمك باستخدام  •

المنتجات الثانوية لتجهيز األسماك. وفي إطار أحد السيناريوهات الواردة أعاله، يمكن لزيادة استخدام 

النفايات زيادة توافر جريش السمك إلى حد كبير وزيادة إنتاج تربية األحياء المائية. ويتمثل أحد 

التحديات في  إمكانية وضع حد للقيود التي يفرضها عدد من البلدان على استخدام نفايات األسماك 

والحيوانات في جريش السمك. وباإلضافة إلى ذلك، فإن جريش السمك الذي يستخرج من النفايات يحتوي 

على قيمة غذائية أقل )معادن أكثر وبروتينات أقل(. والتوقعات المدرجة في النماذج، بدون هذه القيود، 

تزيد توافر جريش السمك بنسبة 12 في المائة بحلول عام 2030. وكخطوة أولى، ينبغي تقديم إرشادات 

عالمية بشأن كيفية استخدام نفايات األسماك.

االعتماد بشكل أكبر على األنواع االستخالصية: يمكن لنمو تربية األحياء المائية أن يعتمد بقدر أكبر على  •

األنواع االستخالصية التي تستخدم الكربون والمغذيات المتاحة بشكل طبيعي، على سبيل المثال التغذية 

الترشيحية والطحالب وأنواع األسماك مثل الشبوط الفضي والشبوط كبير الرأس. ولهذا الحل مزايا أخرى 

مثل الحد من احتمال اتخام المياه بالمغذيات والمساهمة في استيعاب المواد العضوية الزائدة )خاصة 

في حالة الطحالب(. ومع ذلك، قد ال يفضل المستهلكون األنواع المذكورة أعاله، وتشير اتجاهات اإلنتاج 

األخيرة إلى التركيز التدريجي على األنواع المعلوفة )الشكل 47(. وفي عام 2012، شكلت األنواع غير 

المعلوفة نحو 30 في المائة من إنتاج االستزراع في جميع أنحاء العالم، مقارنة بنحو 50 في المائة في عام 

1982. ويمكن لحمالت التوعية المناسبة والجهود المتضافرة المبذولة لتسهيل نظم الزراعة من هذا القبيل 

أن تحفز زيادة استهالكها.

تشجيع األنواع آكلة العشب واألنواع التي تقتات على النبات والحيوان: وهذا يحدث ألسباب منها انخفاض  •

أسعار العلف بالمقارنة مع أعالف األنواع آكلة اللحوم، وهو ما يفسر إلى حد ما زيادة إنتاج البلطي 

والسلور والشبوط )وإن كانت أفضليات المستهلكين تلعب دورا أيضا(. ومع ذلك، تهيمن على تربية 

األسماك البحرية األنواع آكلة اللحوم. وبالتالي، فإن ضرورة تطوير وتطويع أنواع أخرى لتربية األحياء 

البحرية أصبحت ذات أهمية كبيرة، وينبغي تشجيع االستثمار في البحث والتطوير. 

زيادة االستثمار في التقنيات المبتكرة: تشمل هذه التقنيات تلك التي تنتج مصادر أعالف لتربية األحياء  •

المائية )مثل الطحالب البحرية والبكتيريا باستخدام أشعة الشمس والكربون المتوفر(.36 وعلى الرغم من 

مشاركة مؤسسات البحوث والقطاع الخاص في البلدان المتقدمة، يلزم بذل مزيد من الجهود من أجل إفادة 

جميع نظم ومناطق االستزراع المعلوف. ويمكن أن تكون هذه االبتكارات نقطة تحول في تنمية تربية 

األحياء البحرية بشكل أسرع، وتغيير دور بعض األقاليم مثل أمريكا الشمالية وأوروبا في اإلنتاج العالمي.
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 تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي إزاء تربية األحياء المائية على المستويات المحلية للتصدي للعقبات
التي تواجه نمو تربية األحياء المائية

من  المائية  األحياء  تربية  تنمية  تخطيط  عند  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  تطبيق  يتعين 

المياه  تلوث  مثل  الخارجية  العوامل  من  غيرها  أو  والحيز،  المياه  توافر  قبيل  من  لقضايا  صراحة  التصدي  أجل 

المستهلك. وتصورات 

لهذا  البيئية  الخدمات  عن  مسؤوال  ليكون  أيضا  مطلوب  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  ونهج 

على  يساعد  وبالتالي  الحيوي،  األمن  أطر  تنفيذ  في  أيضا  مفيدا  يكون  أن  ويمكن  البيئية.  آثاره  وتقليل  القطاع 

االستيعابية،  الطاقة  اعتبارات  وتحديد  المائية،  األحياء  لتربية  المكاني  التوزيع  وتخطيط  األمراض،  مخاطر  تقليل 

إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  يحسن  أن  ويمكن  المجتمعات.  سالمة  على  المحتملة  اآلثار  في  والنظر 

األحياء  لتربية  المتاحة  والفرص  المائية  األحياء  لتربية  المحلي  القبول  ملحوظ  بشكل  المائية  األحياء  تربية 
الساحلي.37 والحيز  العذبة  المياه  مثل  الموارد  استخدام  في  المائية 

من  جزءا  والتوسع  المائية  األحياء  تربية  لنمو  مكاني  مكانية/تصميم  خطة  وضع  يكون  أن  أيضا  وينبغي 
اإليكولوجي.38 للنظام  االستيعابية  الطاقة  إلى  استنادا  المياه،  مستجمع  المزرعة/  مستوى  على  األولي  التخطيط 

محددة  مناطق  في  نحو،  أفضل  على  المائية،  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  يتم  أن  ويمكن 

المجموعات  أو  المائية  األحياء  تربية  مجمعات  تكون  أن  يمكن  المناطق  وهذه  المائية.  األحياء  تربية  إلدارة 

نظام  من  تستفيد  أن  ويمكن  صلة،  ذا  مصدرا  أو  مشتركا  مائيا  مجرى  المزارع  فيها  تتقاسم  منطقة  أي  أو  العنقودية 

واالجتماعية  البيئية  األهداف  بين  التوازن  لتحقيق  جاهدا  يسعى  إدارة  نظام  لها  يكون  أن  ويجب  المشتركة.  لإلدارة 

الحال(  مقتضى  )حسب  ومشاركتها  المحلية  المجتمعات  مع  المنافع  تقاسم  في  النظر  ويجب  والحوكمة،  واالقتصادية 

المحلية  المجتمعات  إبالغ  ينبغي  مباشرة،  مشاركة  هناك  تكون  ال  وحيثما  ورصدها.  وتنفيذها  اإلدارة  في وضع خطة 

الخارجية  المحركة  العوامل  آثار  أيضا  المناطق  هذه  إلدارة  لدى وضع خطط  يراعى  أن  وينبغي  المناسب.  الوقت  في 

العذبة. المياه  على  والتنافس  المناخ  تغير  المثال  سبيل  على  المائية،  األحياء  تربية  على 

التراجع اإلقليمي في استهالك األسماك وفي الطلب عليها
خاصا. اهتماما  وتستحق  أفريقيا،  في  األسماك  استهالك  في  المتوقع  االنخفاض  هي  أولوية  ذات  قضية  ثمة 

هل يمكن ألفريقيا زيادة توافر األسماك؟
أفرط  التي  األرصدة  بناء  إعادة   )1( خالل:  من  افريقيا  في  األسماك  مصايد  من  األسماك  توافر  زيادة  يمكن 

بعد  ما  فاقد  من  الحد   )2( كافية؛  موارد  على  الصيادين  صغار  حصول  وضمان  المستنزفة  أو  صيدها  في 
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بالنقطة  يتعلق  وفيما  البشري.  لالستهالك  الصغيرة  السطح  أسماك  من  كاف  قدر  توافر  من  التأكد   )3( الصيد؛ 

الصعيد  وعلى  والمستنزفة.  المفرط  لالستغالل  تعرضت  التي  األرصدة  إحياء  لضمان  جيدة  إدارة  تلزم   ،)1(

بنحو  البحرية  الطبيعية  المصايد  من  التوافر  زيادة  على  قادرة  الجيدة  اإلدارة  أن  إلى  التقديرات  تشير  العالمي، 

أخرى  طن  مليون   1.1 يتوافر  قد  أفريقيا،  في  األسماك  مصايد  على  النسبة  هذه  وبتطبيق  20 في المائة.39 

األجنبية  األساطيل  حاليا  تستغلها  التي  المصايد  تلك  أن  من  التأكد  أيضا  المهم  من  وسيكون  األسماك.  من 

للحكومات  ينبغي  الصدد،  هذا  وفي  األغذية.  من  أفريقيا  احتياجات  تلبية  في  أكبر  دورا  تؤدي  بحيث  تدار 

كانت  سواء  النطاق،  الصغيرة  األسماك  مصايد  لقطاع  يتاح  أن  وضمان  الحقوق  تخصيص  أكبر  بعناية  تراعي  أن 

 ،)2( بالنقطة  يتعلق  وفيما  الموارد.  إلى  اآلمن  الوصول  إمكانية  العذبة،  المياه  في  موجودة  أو  بحرية  مصايد 

أفواه  إلى  تصل  ال  أفريقيا  في  إنزالها  أو  صيدها  يتم  التي  األسماك  من  المائة  في   25 أن  إلى  التقديرات  تشير 

المائة  في   35 نسبة  أن  إلى  التقديرات  تشير  الغذائية،  قيمتها  تفقد  التي  األسماك  وبإضافة  المستهلكين.40 

وموارد  الداخلية  األسماك  مصايد  إدارة  تحسين  وسيساعد  المستهلك.  على  بالنفع  يعود  ال  اإلنزال  مجموع  من 

المسطحات  من  العديد  في  السمكية  واألرصدة  للقارة.  األسماك  من  مزيد  توفير  في  أكبر  بقدر  العذبة  المياه 

الموائل.  وتدهور  الغازية  واألنواع  الجائر  الصيد  من  توليفة  نتيجة  االنخفاض  في  آخذة  األفريقية  المائية 
النطاق.41 واسع  إيكولوجيا  نهجا  لها  التصدي  يستلزم  ولذلك،  ومتشابكة؛  معقدة  االنخفاض  وأسباب 

 )3( بالنقطة  يتعلق  وفيما  وأخيرا،  الحصاد.  بعد  ما  وممارسات  األسماك  تجهيز  لتحسين  إجراءات  وتلزم 

للصيادين/االستهالك  الصغيرة  السطح  أسماك  من  كافية  كميات  على  الحفاظ  قضية  على  الضوء  ُسلط  أعاله، 

من  ألنه  نظرا  ضرورية  الحكومية   اإلجراءات  تعتبر  وهنا،  السابقة.  األقسام  في  المحلي  المستوى  على 

إصدار  خطط  فإن  ذلك،  ومع  الغذائي.  األمن  بأهداف  يتعلق  فيما  بعملها  األسواق  تقوم  أن  المتوقع  غير 

كبيرا. عونا  ستكون  األخالقية  القضايا  تراعي  التي  المائية  األحياء  تربية  شهادات 

إمكانيات تربية األحياء المائية لزيادة توافر األسماك في أفريقيا
تغيير  ويتعين  األسماك.  على  الطلب  تلبية  في  للمساعدة  كبيرة  إمكانات  على  المائية  األحياء  تربية  تنطوي 

زيادة  على  أكبر  بقدر  التركيز  ينصب  أن  وينبغي  أفريقيا.  في  الحالية  المائية  األحياء  تربية  تنمية  اتجاهات 

الوطنية  للحكومات  هدفا  المحلية  لألسواق  إمدادات  توفير  على  التركيز  يكون  أن  على  المستدام،  اإلنتاج 

اإلقليمية. التنمية  ووكاالت  والمؤسسات 

التأكد  المهم  فمن  وبالتالي،  العالم.  في  المائي  البيولوجي  التنوع  أنواع  أعظم  لبعض  موطن  هي  وأفريقيا 

الفورية  االحتياجات  تلبية  أجل  من  الطبيعية  الموارد  صون  يهدد  ال  المائية  األحياء  تربية  في  التوسع  أن  من 

اإليكولوجية. النظم  هذه  لمستخدمي 

تجاري،  نشاط  أنها  على  أفريقيا  في  المائية  األحياء  تربية  ُتعامل  أن  ضرورة  على  متزايد  إجماع  ويسود 

المبادئ  فهم  يلي:  بما  العام  القطاع  في  والعاملين  السياسات  صانعي  قيام  يستلزم  تمكينية  بيئة  توفير  أن  وعلى 

الالزمة  المهارات  واكتساب  التجارية؛  والعمليات  السوق  آليات  أداء  قيمة  وتقدير  األساسية؛  والتجارية  االقتصادية 

والحوكمة. واالجتماعية  البيئية  األهداف  مع  تتماشى  التي  والمشورة  المساعدة  وتقديم  سياسات  وتنفيذ  لتصميم 

للمستثمرين  الباب  فتح  على  يقتصر  ال  أفريقيا  في  المائية  األحياء  تربية  في  االستثمار"  "مناخ  وتحسين 

إلى  وصولهم  إمكانية  وتحسين  المزارعين  صغار  إلى  االئتمان  منح  تحسين  على  أيضا  ينطوي  بل  فحسب، 

وأيضا  الخاصة،  التجارية  باألعمال  واألعالف  الزريعة  إنتاج  ربط  من  بد  وال  التجارية.  مهاراتهم  وكذلك  األسواق، 

القيمة. سلسلة  من  جزءا  يصبحوا  أن  من  النساء،  بينهم  ومن  اآلخرين،  الشأن  أصحاب  تمكين 

فيتعين  القطاع،  لهذا  قوية  دفعة  يوفر  أن  يمكن  السوق  أن  حين  وفي  دقيق،  والحكومة  السوق  بين  والتفاعل 

الحكومات  من  العديد  وتطلب  والمستقبل.  الحاضر  في  للجميع  والخدمات  السلع  توفير  ضمان  الحكومة  على 

ومع  المائية.  األحياء  تربية  مجال  في  العامل  األعمال  لقطاع  البيئي  األثر  تقييمات  أشكال  من  شكال  أفريقيا  في 

واستدامة  سالمة  لضمان  استثمارا  وليس  مكلفا  شرطا  باعتبارها  البيئي  األثر  تقييمات  إلى  ينظر  ما  فغالبا  ذلك، 

أكثرها  غريبة،  أنواع  استخدام  خالل  من  المائية  األحياء  تربية  نمو  تعزيز  هي  أخرى  قضية  وثمة  مؤسسة.  أي 

وسبل  األسماك  ومصايد  البيولوجي  للتنوع  تهديدا  يشكل  أن  النوع  لهذا  يمكن  ذلك،  ومع  النيلي.  البلطي  شيوعا 

المائية  األحياء  تربية  تنمية  يعوق  أن  يمكن  وهذا  الغريبة،  األنواع  استخدام  البلدان  بعض  حظرت  وقد  المعيشة.42 

نهج  يتيح  أن  الممكن  ومن  ذلك.  إلى  وما  محسنة،  وسالالت  تكنولوجية،  حزمة  مع  يأتي  النيلي  البلطي  ألن  نظرا 

ذلك  في  )بما  والمنافع  التكاليف  وتقييم  المفاضالت  دراسة  إمكانية  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام 
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المنظور  من  السواء،  على  والمستقبل  الحاضر  في  االحتياجات  مراعاة  مع  غريبة،  أنواع  الستخدام  المخاطر(  تحليل 

مجال  في  الجهود  من  مزيد  بذل  ويتعين  األصلية،  األنواع  استزراع  تحفيز  ويتعين  والبيئي.  واالقتصادي  االجتماعي 

وتحسين  تدجين  يجلب  ذلك،  ومع  القبيل.  هذا  من  باالستزراع  للنهوض  األعمال  وحزم  والتكنولوجيات  البحوث 

من  بد  ال  وبالتالي،  األصلي.  البيولوجي  التنوع  إلى  المتسربة  باألسماك  مرتبطة  مخاطر  أيضا  المحلية  السالالت 

البيولوجي. األمن  أطر  ذلك  في  بما  للمخاطر،  تحليل  إجراء 

حيثما  المائية، وخصوصا  األحياء  لتربية  المستدامة  التنمية  لتحقيق  العالمي  الدعم  زيادة  من  بد  ال  وبإيجاز، 

الالتينية(. وأمريكا  أفريقيا  )مثل  الوصول  إمكانية  وقضايا  اإلنتاج  ثغرات  بسبب  األسماك  استهالك  ينخفض  أن  يحتمل 

تنمية الشراكات من أجل استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
لمصايد  السلبية  البيئية  الخارجية  العوامل  األسماك  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  يراعي  أن  يجب 

ومتضاربة.  متباينة  بأنها  والصيادين  البيئة  صون  جماعات  أهداف  توصف  األحيان،  من  كثير  وفي  األسماك. 

للشراكات  ويمكن  مشتركة،  تكون  ما  غالبا  االستدامة  شواغل  أن  األمثلة  من  العديد  أثبتت  فقد  ذلك،  ومع 

تتوقع  مؤسسية  بيئة  في  أكبر  بسهولة  تتطور  أن  الشراكات  لهذه  ويمكن  حلوال.  تولد  أن  الشأن  أصحاب  بين 

أعاله(. )انظر  بعناية  الشأن  أصحاب  تحديد  يجري  حيث  الشأن،  أصحاب  مشاركة 

مجموعة  جانب  من  التقليدية  والمعارف  بالبيانات  المساهمة  بين  الناجحة  الشراكات  على  األمثلة  وتتراوح 

الساحلية  الصيد  مجتمعات  بين  الشراكات  على  أمثلة  وهناك  للشراكات.  أشمل  أشكال  إلى  المحليين  الصيادين  من 

تتنازع هذه  األحيان،  من  كثير  وفي  نفسها.  الموارد  تستغل  التي  السواحل  قبالة  المقامة  الصناعات  وقطاع  الصغيرة 

وعمالت  نقودا  يجلب  الصناعي  فاألسطول   – قرارا صعبا  منهما  أي  لصالح  باالنحياز  قرار  اتخاذ  ويكون  القطاعات 

لشراكات  أمثلة  وهناك  االجتماعي.  واالستقرار  الغذائي  واألمن  العيش  سبل  الصغير  القطاع  يوفر  بينما  للحكومة،  أجنبية 

وتطورت هذه  المجتمعية.  األسماك  ومصايد  المال  رأس  في  الكثيفة  األساطيل  بين  مشتركة  مشاريع  إلقامة  استخدمت 

المحلي. للمجتمع  تخصيص حصص  من خالل  مواتية  بيئة  بتهيئة  الحكومات  قيام  بفضل  المشاريع 

دمج مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في نظم اإلدارة األعم المتعددة القطاعات
اإليكولوجية  والنظم  الطبيعية  فالموارد  فحسب.  نفسه  القطاع  عن  ناتجة  ليست  األسماك  مصايد  قضايا  إن 

تغير  سياق  في  يحدث  وهذا  الدولية.  التجارة  من  ذلك  في  بما  العالمية،  الضغوط  زيادة  من  أيضا  تعاني 

من  الرغم  على  المحيطات،  وإنتاجية  األنواع  توزيع  في  كبيرة  تغييرات  ينتج  أن  المتوقع  من  والذي  المناخ، 

ارتفاع  مع  السكاني،  النمو  وسيؤدي  والمحلي.  اإلقليمي  الصعيدين  على  اآلثار  عن  القليل  إال  ُيعرف  ال  أنه 

اإليكولوجية  النظم  وموارد  واإلنتاجية  الصحة  على  اآلثار  زيادة  إلى  الساحلية،  المناطق  في  يعيشون  من  نسبة 

وُدمرت  المباشر،  للتهديد  المرجانية  الشعاب  من  المائة  في   60 من  أكثر  ويتعرض  الساحلية.  البحرية 

المناطق  زيادة  إلى  البرية  األنشطة  من  بالمغذيات  الغنية  المياه  وتؤدي  المنغروف،  أشجار  من  20 في المائة 
األوكسجين.43 نضوب  من  تعاني  التي 

السمكية  والمنتجات  األسماك  إمدادات  زيادة  في  النظر  عند  الداخلية  األسماك  مصايد  ذكر  يتم  ما  ونادرا 

منه  جزء  في  ذلك  ويرجع   .)127–122 الصفحات  في  األسماك،  لدعم  المياه  إدارة  قسم  )انظر  المستقبل  في 

لألوضاع  دقيق  تقييم  إجراء  الصعب  من  يجعل  الداخلية  األسماك  مصايد  إنتاج  عن  المعلومات  سوء  أن  إلى 

حقيقية  اإلنتاج  في  التغيرات  كانت  إذا  ما  معرفة  يصعب  ما  غالبا  المثال،  سبيل  فعلى  السائدة.  واالتجاهات 

يعتمد  الداخلية  المصايد  إنتاج  أن  إلى  أيضا  ذلك  يرجع  ذلك،  ومع  اإلبالغ.  في  للتغيرات  نتيجة  مجرد  أو 

الداخلية.  المصايد  من  أهمية  أكثر  العوامل  هذه  تعتبر  ما  وغالبا  القطاع.44  خارج  عوامل  على  كبير  حد  إلى 

 ،2050 عام  بحلول  العالم  في  السطحية  للمياه  الحالي  استخراجها  الزراعة  تضاعف  أن  المتوقع  من  أن  وحيث 

في  حقيقية  زيادة  حدوث  احتماالت  فإن  الكبيرة،  األنهار  شبكات  من  العديد  على  بناؤها  المزمع  السدود  ومع 

لدعم  المياه  إدارة  الثاني،  الجزء  )انظر  المياه  إدارة  في  تغييرات  بدون  تتحسن  لن  الداخلية  المصايد  إنتاج 

.)126 ص  األسماك، 

تنتج  أن  يمكن  الداخلية  األسماك  مصايد  أن  إلى  الدراسات45  إحدى  تقديرات  أشارت  متفائلة،  نظرة  وفي 

أن  إلى  تشير  فإنها  محددة،  تواريخ  إلى  تشير  نماذج  تستخدم  أنها  من  الرغم  وعلى  طن.  مليون   100 حوالي 

ويمكن  رسميا.  عنه  أبلغ  الذي  طن  مليون   11 من  بكثير  أعلى  يكون  أن  يمكن  الداخلية  األسماك  مصايد  إنتاج 

الزيادة. هذه  تعزيز  في  تسهم  أن  األرصدة  تحسين  لممارسات 
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ومع  األحوال.  أحسن  في  غامضة  تخمينات  الداخلية  األسماك  مصايد  إنتاج  عن  العالمية  التوقعات  وتبدو 

لتنمية  لمشاريع  التخطيط  فيها  ويجري  األسماك،  لمصايد  إنتاجا  تشهد  أنها  المعروف  المناطق  ففي  ذلك، 

النظام  األسماك/نهج  مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  أيضا  ويساعد  للتوقعات.  مجال  يوجد  المائية،  الموارد 

السلطات  سيطرة  نطاق  خارج  تقع  التي  الخارجية  العوامل  تحديد  في  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي 

الرطبة  األراضي  تجفيف  األمثلة  وتشمل  الشأن.  وأصحاب  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  بمصايد  المعنية 

تبين  وإذا  البرية.  النشاطات  من  والتلوث  الساحلية،  والتنمية  الكهرومائية،  الطاقة  وتنمية  الزراعة،  أجل  من 

إليجاد  المختصة  الجهات  مع  صالت  إقامة  فيجب  الموارد،  قاعدة  الستدامة  مقوضا  عامال  يشكل  منها  أيا  أن 

إنتاج  يجري  أن  يمكن  المثال،  سبيل  وعلى  المفاضالت.  بشأن  التفاوض  و/أو  اآلثار  هذه  من  للتخفيف  سبل 

كولومبيا،  نهر  حالة  في  )كما  الكهرباء  أو  الري  أيضا  توفر  معدلة  موائل  في  منخفض  مستوى  على  األسماك 

مديري  مع  التفاوض  على  اإليكولوجي  النظام  نهج  إطار  في  المصايد  هذه  إدارة  وتنطوي   .)124 الصفحة  انظر 

الحرجة  األوقات  في  التوربينات  أو  التحويل  عمليات  تخطى  خالل  من  المياه  من  مزيد  بمرور  للسماح  المياه 

لإلنتاج. المحتمل  باالنخفاض  اعترافاً  الحصاد  حصص  وتعديل  األسماك  مصايد  لدعم  السنة  من 

خارج  تنشأ  المائية  األحياء  وتربية  الداخلية  األسماك  مصايد  على  اآلثار  أخطر  من  العديد  ألن  ونظرا 

لذلك. وفقا  المتكاملة  اإلدارة  خطط  ووضع  الخارجية  العوامل  هذه  معالجة  فيتعين  القطاع، 

النتائج والتوصيات العامة
وضع  لعملية  قيمة  توجيهات  توفر  أن  عليها  والطلب  األسماك  إمدادات  بشأن  أعاله  الواردة  للتوقعات  يمكن 

اإلقرار  من  فالبد  ذلك،  ومع  السواء.  على  المدني  والمجتمع  الحكومات  أجل  من  القرارات  واتخاذ  السياسات 

أيضا  ولكن  المتاحة،  البيانات  نوعية  من  فحسب  ينبثق  ال  التيقن  وعدم  النماذج.  به  تتسم  الذي  التيقن  بعدم 

التوقعات  إلى  ينظر  أن  ينبغي  وال  االفتراضات.  وصحة  لها،  نماذج  وضعت  التي  النظم  في  الكامن  التعقيد  من 

والتخطيط. السياسات  صنع  عملية  تحسين  على  العمل  خاللها  من  يتم  انطالق  كنقاط  بل  نبوءات،  أنها  على 

الخاص  الجزء  سمات  من  معيارية  سمة  يصبح  أن  هو  المنظمة  نموذج  نتائج  عرض  من  والغرض 

النموذج.  في  الواردة  االفتراضات  حساسية"  لمدى  "تحليالت  إال  هي  ما  المختلفة  والسيناريوهات  بالتوقعات. 

استهالك  أعلى  تحقيق  أجل  من  أنه  إلى   ،2030 عام  حتى  باألسماك  الخاص  النموذج  يشير  المثال،  سبيل  فعلى 

ذلك،  ومع  المائية.  األحياء  تربية  تنمية  من  بدال  األسماك  مصايد  إدارة  تحسين  يتعين  أفريقيا،  في  لألسماك 

سيظل  األعالف  مدخالت  حسب  اإلنتاج  أن  وهو  المائية،  األحياء  تربية  زيادة  سيناريو  في  وارد  افتراض  فثمة 

األعالف  وتكنولوجيات  األعالف  مكونات  في  التحسينات  فستزيد  الحال.  هو  يكون  ال  قد  هذا  أن  إال  ثابتا، 

وسيؤدي  األعالف.  من  المدخالت  من  وحدة  لكل  اإلنتاج  مخرجات  من  االنتقائية  والتربية  المزارع  وإدارة 

استهالك  تحسين  في  دورا  سواء  حد  على  المائية  األحياء  تربية  وتكنولوجيا  األسماك  مصايد  إدارة  تحسين 

الصيغة  شأن  ومن  المشغلين.  صغار  وحماية  لمساعدة  المناسبة  الحوكمة  هياكل  وجود  شريطة  األسماك، 

في  للمساعدة  للنماذج  المتعمقة  الدراسة  من  مزيد  إجراء  من  تمكن  أن  بالتوقعات  الخاص  للقسم  الجديدة 

الممكنة. التدخل  مجاالت  وتحديد  التوقعات  تحسين 

من  أعم،  وبشكل  الجيدة،  اإلدارة  خالل  من  المائية  األحياء  تربية  وتنمية  األسماك  مصايد  توجيه  ويعد 

مستدامة  بطريقة  األسماك،  على  الطلب  تلبية  في  القطاع  يسهم  لكي  أساسيا  أمرا  الرشيد  الحكم  خالل 

لشواغل  التصدي  جرى  إذا  إال  هذا  تحقيق  يمكن  وال  والفقر.  الغذائي  األمن  انعدام  تقليل  في  وتسهم  بيئيا 

مصايد  إزاء  اإليكولوجي  النظام  نهج  ووفر  متكاملة،  بطريقة  واالقتصادية  واالجتماعية  اإليكولوجية  االستدامة 

من  الشأن  وأصحاب  المديرين  لتمكين  عمليا  إطارا  المائية  األحياء  تربية  إزاء  اإليكولوجي  النظام  األسماك/نهج 

خاصة  أهمية  ولهذا  القطاعات.  المتعددة  اإلدارة  في  القطاع   إدماج  ينبغي  ذلك،  إلى  وباإلضافة  بذلك.  القيام 

أي  تدرس  ولم  المائية؛  األحياء  وتربية  الداخلية  المصايد  من  لكل  المتاحة  المياه  موارد  توافر  ضمان  سياق  في 

المياه. توافر  بقضايا  المتعلقة  السيناريوهات  من 

إنتاج  في  الزيادة  معظم  توفير  من  يتمكن  لكي  خاصا  اهتماما  المائية  األحياء  تربية  قطاع  ويتطلب 

المطلوبة،  بالمدخالت  يتعلق  فيما  وأيضا  بيئيا،  مستدامة  بطريقة  المستمر  نموه  توجيه  ويجب  األسماك. 

وسبل  لألغذية  األسماك  على  اعتمادا  الناس  ألشد  القوت  أيضا  السمكية  اإلمدادات  زيادة  توفر  أن  وضمان 

بشأن  مناسبة  دولية  ومعايير  وصكوك  آليات  وضع  للغاية  المستصوب  من  الغاية،  لهذه  وتحقيقا  العيش.  كسب 

عليها. الدولي  المجتمع  وموافقة  المسؤولة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 
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تمكين نظم زراعية وغذائية شاملة وفعالة

زيادة قدرة سبل المعيشة على مواجهة الكوارث
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مليارات نسمة بحلول عام 2050. وتكشف مسألة   9.6 إىل  تزايدهم  المتوقع  العالم   إطعام سكان 

ي تواِصل بها تربية الأحياء المائية 
ي العالم الكيفية ال�ت
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عجاب، وذلك من حيث تزايد الكمية وتحُسن النوعية. ومع ذلك، وللوفاء بالطلب  نموها المثيـر للإ

مستدامة  بصورة  نتاج  الإ زيادة  إىل  ككل  القطاع  يحتاج  المتنامية،  السكانية  الزيادة  بسبب  ايد  ف الم�ت

الطبيعية،  الموارد  عىل  التنافس  من  والمزيد  المناخ،  تغ�  سياق  ي 
�ف وذلك  الهدر  من   والحد 

التفاهم  من  المزيد  مع  والحوكمة  والتكنولوجيا  نة  الُمحسَّ العلوم  وتتكاتف  المتضاربة.  والمصالح 

للموارد  والرشيد  المستدام  الستخدام  أهداف  تحقيق  ي 
�ف المساعدة  أجل  من  ف 

ْ العالمي�ي ام  ف والل�ت

مدادات من الأسماك والمنتجات السمكية، تم إتباع نُهٌج  ي ظل الجهود المبذولة لتعزيز الإ
المائية. و�ف

الموارد  كفالة  أجل  من  الجتماعية  الحقوق  يكولوجي، وتصون هدف  الإ النظام  نهج  تتب�  ابتكارية 

القيِّمة وذلك لمصلحة الأجيال الحالية والُمقبلة. 

الأحياء  وتربية  الأسماك  مصايد  بشأن  المتوافرة  الإحصاءات  أحدث  التقرير  هذا  ويستخدم 

المائية، وذلك لتقديم تحليل عالمي لحالة واتجاهات هذا القطاع. وهى تناقش كذلك القضايا ذات 

ي مصايد الأسماك 
الصلة الأوسع نطاقاً مثل حفظ أسماك القرش وإدارتها، وخسائر ما بعد الحصاد �ف

ة النطاق، وإدارة المياه الداخلية للأسماك. وتُقِدم أهم النقاط المنتقاة نظرات فاحصة بشأن  الصغ�ي

موضوعات محددة مثل حوكمة الحيازة، واستغلل المنتجات الثانوية لمصايد الأسماك. وختاماً فإن 

ي المستقبل. 
هذه الوثيقة تستكشف التوقعات والُنهج لمواجهة الطلب عىل الأسماك �ف

ه  وي ن ت ل ل
منظمة الأغذية والزراعة. 2014 . 
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