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مداوالت مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية صادرة عن منظمة األغذية والزراعة

ــض  ــالل خف ــن خ ــل م ــد الدخ ــذا� وتولي ــن الغ ــول األم ــي ح ــر اإلقليم ــَد املؤ� ُعِق

ــمرب/كانون األول 2013 يف  ــن 15 إىل 17 ديس ــ¡ك م ــد األس ــدر يف مصاي ــد واملُه الفواق

ــَم املؤ�ــر بالتشــارك مــا بــ¥ منظمــة  نواكشــوط، جمهوريــة موريتانيــا اإلســالمية. نُظِّ

األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو) ومركــز املعلومــات التســويقية والخدمــات 

ــد  ــمك) ووزارة الصي ــة (إنفوس ــة العربي ــمكية يف املنطق ــات الس ــارية للمنتج االستش

ممثلــ¥  مشــاركاً)  78) املشــاركون  ــن  تََضمَّ البحــري.  واإلقتصــاد   Àالســم

ومنظــ¡ت املجتمــع املــدÄ وروابــط الصياديــن ومعاهــد البحــث العلمي.  بلــداً عــن 14

كانــت األهــداف: 1) مراجعــة م¡رســات الصيــد الراهنة يف منطقة الرشق األدÈ وشــ¡ل 

فضــل التطبيقات بهــدف تحديد خيارات مناســبة  ــص دراســات حالــة  تََفحُّ أفريقيــا، 2)

للمنطقــة و3) تحديــد أشــكال التدخــل الالزمــة عــىل صعيــد السياســات وعــىل 

صعيــد العمليــات لتحســ¥ األمــن الغــذا� وتوليــد الدخــل مــن خــالل خفــض الفواقــد 

واملُهــدر. حــدد املؤ�ــر أدوات وتطبيقــات عديــدة مــن شــأنها أن تخفــض مــن فواقــد 

الصيــد الســمÀ وفضالتــه مــن خــالل إنشــاء مبــادرات تكــون Õثابــة خطــوط انطــالق 

ــٍة حال ــات أساســية دقيقــة ونحــو خفــض الفواقــد. اســتُعرَِضت دراســاُت نحــو معطي

فضــل التطبيقــات يف خمســة بلــدان، ثــم أعقــب ذلــك نقاشــات ج¡عيــة ركــزت عــىل: 

ــا،  ــه إىل حــدود دني ــا بعــد الحصــاد وفُضاالتِ ــد م ــل لخفــض فواق 1) التطبيقــات األمث

2) تحســ¥ اإلفــادة مــن املنتجــات الثانوية للصيد الســمÀ لخفض املُهــدر، 3) املقاربات 

الفواقــد واملُهــدر إىل حــدود دنيــا، و4)  القيمــة لخفــض  املبنيــة عــىل سلســلة 

ــطََّر املؤ�ــر إعــالن  ــد املرتجعــة. َس ــرَيض واملصاي ــد الَع أفضــل التطبيقــات إلدارة املصي

ــاه، والــذي تضمــن دعــوًة لتطبيــق سياســاٍت وأطــٍر ترشيعيــٍة داعمــٍة نواكشــوط وتَبَنَّ

إلدارة املصايــد الســمكية وإلنشــاء بيئــة مناســبة للفاعلــ¥ يف سلســلة  تشــاركيٍة ملقاربــٍة

القيمــة يف مصايــد األســ¡ك صغــâة النطــاق. دعــا االعــالن دول املنطقــة لبنــاء كفــاءات 

مســتخدمي املــوارد وإدارييهــا ورشكاء مــا بعــد الحصــاد ومقدمــي الخدمــات بهــدف 

.Àخفض الفواقد واملُهدر يف سلسلة اإلمداد السم
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iii

إعداد هذه الوثيقة

خفض  خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  حول  اإلقليمي  المؤتمر  محاضر  الوثيقة  هذه  تلخص 

ديسمبر/  17 إلى   15 من  موريتانيا  نواكشوط،  في  ُعِقَد  الذي  األسماك  مصايد  في  والُمهدر  الفواقد 

 Piero Manniniو  Yvette Diei−Ouadiو  Lori Curtis قبل  من  الوثيقة  َمت  ُنظِّ  .2013 األول  كانون 

لمكتب  النظامية  البرامج  اعتمادات  من  المؤتمر  لهذا  الدعم  ُقِدم   .Paula Anton و   Ansen Wardو

من  للعربية  الوثيقة  ترجمة  ت  ُأِعدَّ أفريقيا.  وشمال  األدنى  للشرق  اإلقليمي  والزراعة  األغذية  منظمة 

بنكبور. شروق  ِقبل  من  المنشور  هذا  في  الصفحات  تخطيط  إعداد  وتم  كروما.  عصام  ِقَبل 



iv

ملخص

مصايد  في  والُمهدر  الفواقد  خفض  خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  حول  اإلقليمي  المؤتمر  ُعِقَد 

َم  ُنظِّ اإلسالمية.  موريتانيا  جمهورية  نواكشوط،  في   2013 األول  ديسمبر/كانون   17 إلى   15 من  األسماك 

التسويقية  المعلومات  ومركز  )الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  ما  بالتشارك  المؤتمر 

السمكي  الصيد  ووزارة  )إنفوسمك(  العربية  المنطقة  في  السمكية  للمنتجات  االستشارية  والخدمات 

المدني  المجتمع  ومنظمات  بلداً   14 عن  ممثلين  مشاركاً(   78( المشاركون  ن  َتَضمَّ البحري.  واإلقتصاد 

في  الراهنة  الصيد  ممارسات  مراجعة   )1 األهداف:  كانت  العلمي.  البحث  ومعاهد  الصيادين  وروابط 

خيارات  تحديد  بهدف  التطبيقات  ألفضل  حالة  دراسات  ص  َتَفحُّ  )2 أفريقيا،  وشمال  األدنى  الشرق  منطقة 

لتحسين  العمليات  صعيد  وعلى  السياسات  صعيد  على  الالزمة  التدخل  أشكال  تحديد  و3(  للمنطقة  مناسبة 

عديدة  وتطبيقات  أدوات  المؤتمر  حدد  والُمهدر.  الفواقد  خفض  خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن 

خطوط  بمثابة  تكون  مبادرات  إنشاء  خالل  من  وفضالته  السمكي  الصيد  فواقد  من  تخفض  أن  شأنها  من 

في  التطبيقات  ألفضل  حالٍة  دراساُت  اسُتعرَِضت  الفواقد.  خفض  ونحو  دقيقة  أساسية  معطيات  نحو  انطالق 

بعد  ما  فواقد  لخفض  األمثل  التطبيقات   )1 على:  ركزت  جماعية  نقاشات  ذلك  أعقب  ثم  بلدان،  خمسة 

الُمهدر، لخفض  السمكي  للصيد  الثانوية  المنتجات  من  اإلفادة  تحسين   )2 دنيا،  إلى حدود  وُفضاالِته   الحصاد 

التطبيقات  أفضل  و4(  دنيا،  حدود  إلى  والُمهدر  الفواقد  لخفض  القيمة  سلسلة  على  المبنية  المقاربات   )3

المرتجعة. والمصايد  الَعرَضي  المصيد  إلدارة 

لمقاربٍة  داعمٍة  تشريعيٍة  وأطٍر  سياساٍت  لتطبيق  دعوًة  تضمن  والذي  وَتَبنَّاه،  نواكشوط  إعالن  المؤتمر  َر  َسطَّ

األسماك  مصايد  في  القيمة  سلسلة  في  للفاعلين  مناسبة  بيئة  وإلنشاء  السمكية  المصايد  إلدارة  تشاركيٍة 

بعد  ما  وشركاء  وإدارييها  الموارد  مستخدمي  كفاءات  لبناء  المنطقة  دول  االعالن  دعا  النطاق.  صغيرة 

السمكي. اإلمداد  سلسلة  في  والُمهدر  الفواقد  خفض  بهدف  الخدمات  ومقدمي  الحصاد 

خفض  خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  حول  اإلقليمي  المؤتمر   .2017 والزراعة.  األغذية  منظمة 

مداوالت   .2013 األول  ديسمبر/كانون   17−15 موريتانيا،  نواكشوط،  األسماك.  مصايد  في  والُمهدر  الفواقد 

إيطاليا. روما.   .43 رقم  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  صادرة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  عن 
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متهيد

وشمال  األدنى  الشرق  في  ماليين  إلى  بالنسبة  والرزق  للغذاء  مصدرا  بوصفها  األسماك،  تكون  أن  يجب 

هام  كمصدر  ُمصان  السمك  أن  لضمان  عدة  طرق  ثمة  أنه  حين  وفي  وتثمين.  تقدير  محط  أفريقيا، 

باألولوية  يحظى  أن  يجب  األسماك  صيد  قطاع  في  والُمهدر  الفواقد  تخفيض  فإن  الحيواني،  للبروتين 

عليها  التي  والموارد  الطبيعية،  المصايد  قطاع  وأن  خصوصاً  اإلنتاج،  لزيادة  طرق  عن  البحث  قبل 

الجائر. الصيد  مخاطر  من  ويعاني  بإفراط  ُمسَتَغٌل  غالباً  هو  يعتمد، 

روما  في   41 رقم  الغذائي  األمن  لجنة  انعقاد  دور  في  الموضوع  هذا  أهمية  على  الضوء  ُسلِّط 

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  من  كل  إسهام  إلى  ُأشير  حيث  األول(،  أكتوبر/تشرين   18−13( يطاليا  بإ

دخل  وكمصدر  الحيوية،  والمغذيات  للبروتين  رئيس  كمصدر  التغذية  وفي  الغذائي  األمن  في  المائية 

أساسيان  شرطان  اعُتِبرا  قد  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  استدامة  وأن  خصوصاً  ومعيشة، 

دعم  بضرورة  األساسية  الغذائية  السلع  صندوق  أوَصى  لذلك  باإلضافة  والتغذية.  الغذائي  األمن  لتحقيق 

المبادرات  تلك  وتطبيق  الحصاد  عقب  والُمهدر  والفواقد  األسماك  طرح  لتخفيض  الرامية  المبادرات 

األسماك. قيمة  سلسلة  خطوات  من  خطوة  كل  في 

بعضاً  وتضم  قارتين،  عبر  تمتد  كونها  نوعها  من  فريدة  أفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  منطقة  إن 

األطلسي  كالمحيط  هائلة  مائية  أجساماً  لمشاطئتها  ومحظوظة  العالم،  في  وأغناها  الشعوب  أفقر  من 

والفرات  النيل  أنهار  وكذلك  الفارسي،  والخليج  عدن  وخليج  األحمر  والبحر  المتوسط  األبيض  والبحر 

في  والُمهدر  كالفواقد  هامة  لقضايا  اإلقليمية  المقاربة  أن  يعني  التنوع  هذا  أن  حين  وفي  ودجلة. 

إقليميًة  مقاربًة  أيضاً  يتيح  التنوع  هذا  فإن  بالتحديات،  مليء  مشروع  بمثابة  هي  األسماك  مصايد 

عدة. لعوامل  وشاملٍة  الطيف  واسعِة  متكاملٍة  لمشكلٍة 

فإن  المنطقة،  امتداد  على  للزراعة  القابلة  غير  لألراضي  الكبيرة  المساحات  باالعتبار  األخذ  مع 

ومحل  أهمية  أكثر  تبدو  المائية  األجسام  تلك  موارد  من  ة  الُمسَتَمدَّ الغذائية  المنتجات  أهمية 

أكبر. اهتمام 

السريع  السكاني  النمو  لمواكبة  المتاح  الغذاء  كمية  لزيادة  حاجة  ثمة  أنه  جيداً  المعروف  من 

والموارد  المؤذية  الصيد  ممارسات  تحديات  مواجهة  في  تحقيقه  يجب  وهذا  مستدام.  بأسلوب 

األدنى  الشرق  منطقة  تشكل  ال  وهنا  المناخي.  التغير  وكذا  غالباً  والمتدهورة  المحدودة  الطبيعية 

التحديات. هذه  من  عديد  فيها  شوهد  الواقع  ففي  استثناًء،  أفريقيا  وشمال 

كثيٍر  دخل  يفي  وبالكاد  الحرفية  للفئة  المنطقة  هذه  في  الصيادين  من  العظمى  الغالبية  تنتمي 

واضحاً  فرقاً  يحقق  أن  والُمهدر  الفواقد  في  بسيٍط  لتخفيٍض  حتى  يمكن  هنا  أسرهم.  باحتياجات  منهم 

تأخذ  أن  والُمهدر  الفواقد  لخفض  الرامية  بالمقاربة  ُيفَتَرض  لذا  وُأسرهم.  الصيادين  أولئك  حياة  في 

تتناسب  ُمستحدثة  مقارباٌت  ُتصاغ  أن  يوجب  ما  كلها،  السمكية  القيمة  سلسلة  حلقات  االعتبار  في 

والُمهدر. الفواقد  في  المستدام  الخفض  هذا  لضمان  وُتطبَّق  المنطقة  ومعطيات 

الفواقد  مواجهة  قضايا  لبحث  اإلطالق  على  نوعه  من  واألول  هاماً  اجتماعاً  المشاورة  هذه  تمثل 

مناقشات  وُتعَتَبر  أفريقيا.  وشمال  األدنى  الشرق  على  التركيز  مع  األسماك  مصايد  قطاع  في  والُمهدر 

وبرمجتها. للمنطقة  استراتيجياٍت  لصياغة  قيمٍة  ذات  وحصيلتها  المشاورة  هذه 

من  اعتباراً  والفواقد  الُمهدر  تشمل  كونها  في  شاملة  متكاملة  فهي  العمل  ورشة  مقاربة  أما 

التغذية  أبعاد  االعتبار  في  آخذًة  القيمة،  سلسلة  مراحل  من  يتبعها  وما  السمك  اصطياد  لحظة 

الصيد  معدات  وانتقائية  والعادات  والثقافية  المحلية  والتقاليد  واألسواق  والدخل  الغذائي  واألمن 

البيئية. النظم  على  والتأثيرات 
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استراتيجية  لصياغة  هامة  انطالق  نقطة  نواكشوط،  إعالن  والسيما  المشاورة،  هذة  نتائج  تؤسس 

ممثلي  أصوات  تمثل  النتائج  تلك  أن  وحيث  وتنفيذها.  أفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  خصائص  تراعي 

المنطقة  في  العلمي  البحث  ومؤسسات  الصيادين  وروابط  المدني  المجتمع  ومنظمات  المنطقة  دول 

أكبر. أهمية  ُيكسبها  التنفيذ  موضع  النتائج  هذه  وضع  فإن  واتفاقهم  والتزاماتهم 

أحمد ولد  السالم  عبد 

أفريقيا وشمال  األدنى  للشرق  اإلقليمي  الممثل 

المتحدة لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

.
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اإلفتتاح

مصايد  في  والُمهدر  الفواقد  خفض  خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  حول  اإلقليمي  المؤتمر  ُعِقَد 

اإلسالمية  الجمهورية  نواكشوط،  وصال،  فندق  في   2013 األول  ديسمبر/كانون   17−15 الفترة  في  األسماك 

معلومات  ومركز  )الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  بمشاركة  المؤتمر  ُعِقَد  الموريتانية. 

السمكي  الصيد  ووزارة  )إنفوسمك(  العربية  المنطقة  في  السمكية  للمنتجات  االستشارية  والخدمات  التسويق 

المدني  المجتمع  ومنظمات  بلداً   14 عن  ممثلون  منهم  مشاركاً   78 المؤتمر  حضر  البحري.  واإلقتصاد 

المختصون  الفاو  وموظفو  إنفوسمك  من  أخصائيون  وموظفون  العلمي  البحث  ومعاهد  الصيادين  وروابط 

الوطني  ومكتبها  أفريقيا  لشمال  اإلقليمي  شبه  ومكتبها  أفريقيا  وشمال  األدنى  للشرق  اإلقليمي  مكتبها  من 

روما. في  الرئيس  ومقرها  موريتانيا  في 

وشمال  األدنى  الشرق  منطقة  في  القطاع  في  الراهنة  الممارسات  مراجعة   )1 المؤتمر:  أهداف  كانت 

تحديد   )3 للمنطقة،  المناسبة  الخيارات  أفضل  لتحديد  التطبيقات  ألفضل  حالة  دراسات  ص  َتَفحُّ  )2 أفريقيا، 

خفض  خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  لتحسين  واإلجرائي  السياسي  الصعيدين  على  التدخل  مستوى 

مرفقان  أعمالة  وجدول  للمؤتمر  التمهيدية  النشرة  إن  المنطقة.  في  األسماك  مصايد  في  والُمهدر  الفواقد 

.2 رقم  الملحق  في  مرفقة  المشاركين  وقائمة   1 رقم  الملحق  في 

السمكي  الصيد  وزير  حمادي  ولد  بابا  ولد  حمادي  السعادة  صاحب  قبل  من  رسمياً  المؤتمر  افُتِتَح 

الريفي.  التطوير  لوزارة  العام  والسكرتير  الغذائي  األمن  مفوض  السعادة  صاحب  بحضور  البحري  واإلقتصاد 

الفاو  مكتب  في  السمكية  للمصايد  األول  المستشار   Piero Mannini قبل  من  بالمشاركين  الترحيب  جرى 

األدنى  للشرق  اإلقليمي  والممثل  العام  المدير  مساعد  أحمد  ولد  السالم  عبد  السيد  عن  نيابة  اإلقليمي 

إلنفوسمك. اإلداري  المدير  بلكوش  اللطيف  عبد  قبل  ومن  أفريقيا  وشمال 

األدنى  للشرق  الفاو  لمؤتمر  األخير  اإلنعقاد  لدور  متابعة  كان  المؤتمر  أن  إلى   Piero Mannini أشار 

األعضاء  الدول  بمساعدة  الفاو  طالب  والذي   ،2012 مايو/أيار   18 إلى   14 من  روما  في  أفريقيا  وشمال 

في  والُمهدر  بالفواقد  المتعلقة  القضايا  أن  وأكد  وُفضاالته.  الغذاء  فواقد  من  اإلقالل  تحديات  لمواجهة 

تخفيض  في  االنخراط  وتعزيز  التقديرات  لتحسين  جميعها  األطراف  بين  للتعاون  دعت  األسماك  مصايد 

الغذائي. األمن  لضمان  والفواقد  الُمهدر 

والتسويق  والتخزين  النقل  عمليات  خالل  كبير  لتلٍف  عرضًة  السمك  أن  بلكوش  اللطيف  عبد  وأكد 

إنفوسمك  مركز  أن  إلى  وأشار  مراراً،  متقطعة  الباردة  السلسلة  كانت  حيث  النامية  الدول  في  خاص  وبشكل 

مختلف  على  السمكي  القطاع  مستوى  رفع  في  للمساهمة  تدريبية  ودورات  إقليمية  مشاريع  نفذ  قد 

والفواقد. الُمهدر  من  اإلقالل  وبالتالي  التسويقية  السلسلة  مراحل 

أن  حمادي  ولد  بابا  ولد  حمادي  السعادة  صاحب  البحري  واإلقتصاد  السمكي  الصيد  وزير  الحظ  وقد 

إحدى  كانت  األسماك  مصايد  أن  وأوضح  الغذائي،  األمن  وهو  أال  لأللفية  رئيس  لَتَحٍد  سيتصدى  المؤتمر 

لألمن  الدولية   1996 قمة  توصيات  تنفيذ  معرض  في  أنه  سعادته  وأضاف  التحدي.  هذا  مواجهة  سبل 

خططاً  تضمن  والذي   2015−2001 للفترة  الفقر  لمحاربة  استراتيجي  عمل  إطار  موريتانيا  وضعت  الغذائي 

الحصاد  من  بدءاً  السمكية  للموارد  والنوعية  المجدي  االستخدام  ولضمان  السمكية  للمنتجات  قيمة  إلضافة 

االستهالك. ولغاية 
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الجلسة التقنية األوىل

املبادرة العاملية بشأن الحد من الفاقد واملُهدر من األغذية
المبادرة  خلفية  حول  عرضاً  الفاو  في  السمكية  الصناعات  مسؤولة   Yvette Diei−Ouadi السيدة  قدمت 

المتزايدة  باألهمية  الشعور  نشوء  إن  وعناصرها.  األغذية  من  والُمهدر  الفاقد  من  الحد  بشأن  العالمية 

أولوية  بصفته  إدماجه  بضرورة   1990 لعام  القاهرة  ندوة  من  بدءاً  إليه  أشير  قد  وُفضاالته  السمك  لفواقد 

التقدير  وعرضت  الجوع.  على  القضاء  تحدي  في  وتضمينه   ،+20 ريو  في  الدولي  التطوير  برنامج  في  عليا 

الفواقد  أن  إلى  وأشارت  طن،  مليار   1,3 والبالغ  الدولي  الصعيد  على  وُفضاالته  الغذاء  لفواقد  الصاعق 

المصيد  من  المائة  في   30 بلغت  قد  آسيا  ووسط  وغرب  أفريقيا  شمال  في  البحر  وطعام  األسماك  في 

المنطقي  األساس  ُعرَِض  الصيد.  ومراحل  والتجهيز  التوزيع  لدى  الفقد  عن  ناجماً  أغلبها  وكان  االبتدائي، 

الفاعلين  دخل  وتنمية  والُمهدر  الفاقد  مع  تتعامل  التي  والتغذية  الغذائي  األمن  لتعزيز  دولية  لمبادرة 

ُعرَِضت  البيئية.  »الغذاء«  بصمة  جماح  وكبح  المنتجة  الموارد  على  الضغط  وتخفيف  القيمة  سلسلة  في 

حد  وضع  في  دورها  وكذلك  المستخدمة  والطرق  المشاركين  عديد  إيضاح  مع  األغذية  توفير  مبادرة  أيضاً 

والُمهدر. للفواقد  المستعصي  للمظهر 

نتائج استبيان املسح الوطني
والمغرب  واألردن  والعراق  وإيران  مصر  من  المقدم  المسح  استبيان  نتائج   Diei−Ouadi السيدة  قدمت 

الُمستمدة  القليلة  الرئيسة  النقاط  تتضمن  وتونس.  وسوريا  والسودان  السعودية  العربية  والمملكة  وفلسطين 

الملخصات: من 

واضحة  غير  اإلحصائية  والموثوقية  موثوقة،  غير  كانت  اإلحصائية  والطرق  الفواقد  حول  المعطيات 

المتبعة. الطرق  شأن  شأنها 

السمك عقب  • بفواقد  تتعامل  البلدان كانت  األقل في كل من  إدارية واحدة على  ثمة مؤسسة وطنية 

الحصاد، وبمعدل جهتين تُعَنيان بما يعقب الصيد،

يبدو أن إثنين من أصل خمسة بلدان ال يمتلكان آليات تنظيمية خاصة، •

أظهرت خمس إشارات إسناد لنصوص قانونية أن خمسة بلدان تعاني بوضوح تام من قصور في اإلدارة، •

لم يَُشر في اإلجابات إلى الفاعلين من القطاع الخاص )المنظمات المهنية االجتماعية( في حين أنهم  •

يلعبون دوراً محورياً في منع الفواقد أو خفضها،

تراوحت التدابير الخاصة بالتعامل مع الفواقد والُمهدر بين الحظر والغرامات إلى تشجيع الممارسات  •

الجيدة / مدونات سلوك تتعلق بإدارة المصيد العرضي ومنع االستغالل المفرط للموارد واألنواع المهددة 

والتعامل مع السمك على ظهر مراكب الصيد.

فيما يتعلق بتقدير الفواقد، ثالثة بلدان لم يقدروا الفواقد واثنان لم تتوفر لديهما معلومات حول الفقد  •

المادي والنوعي، أما البلدان الخمسة األخرى فهي لديها معلومات حول مدى الفقد، ولكن ليس حول 

األسباب الرئيسة.

من البلدان األربعة التي قدمت معطيات، تبين أن الفواقد كانت بين 5 في المائة و15 في المائة عموماً  •

أساساً صيد عرضي  الصناعي وهي  الصناعي ونصف  للصيد  اإلجمالي  الحجم  المائة من  ولغاية 30 في 

والذي تراوح في الصيد الحرفي بين 1 في المائة و 70 في المائة.

من البلدان العشرة أكدت أربعة بلدان على أهمية الفواقد ذات العالقة بعوامل كإشباع السوق والقوة  •

الشرائية والحالة اإلقتصادية.
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هذه  فإن  بالكامل،  ُيمأل  لم  بعضها  وأن  ُأعيَدت  قد  استبيانات  عشرة  أن  من  بالرغم  أنه  على  ُأكد 

اإلقليمي.  الصعيد  على  السمكي  الصيد  في  والُمهدر  بالفواقد  اإلبتدائي  للتفكير  جيداً  أساساً  كانت  النتائج 

الصيد  على  أثرت  معقدة  قضية  أنها  على  أفريقيا  وشمال  األدنى  الشرق  في  والفواقد  الُمهدر  ظاهرة  َبَدت 

الموثوقة  المعطيات  توفر  مدى  هي  الرئيسة  والقضية  القيمة.  سلسلة  طول  على  الصناعي  والصيد  الحرفي 

أجل  من  المعلومات  هذه  ر  توفُّ ضرورة  إلى  ُأشير  وقد  حدوثها.  ومواضع  وأشكاله  الفقد  لكمية  وتقديرات 

التخفيض. بهدف  وفاعلة  مستدامة  لتدخالت  اإلعداد 

دراسات حالة ألفضل املامرسات يف املنطقة
واليمن.  والمغرب  وموريتانيا  إيران  و  مصر  من  المنطقة  في  الممارسات  ألفضل  حالة  دراسات  اِسُتعرَِضت 

المالحق. في  نة  ُمَتَضمَّ الكاملة  التقارير  أن  حين  في  منها  كل  عن  ملخص  أدناه  يرد 

جمهورية مرص العربية
والصيد  البحار  لعلوم  الوطنية  المؤسسة  في  األسماك  بيولوجيا  أستاذة  الجنايني  عزة  السيدة  قدمت 

مصر  بجمهورية  السويس،  خليج  مصايد  في  الحصاد  بعد  السمك  »فواقد  المعنونة  دراستها  السمكي 

ومصدر  بالتشغيل  يتعلق  فيما  السمكية  الثروة  قطاع  أهمية  إلى  ُمشيرًة   ،)3 الملحق  )انظر  العربية« 

مصر  في  الجاري  العمل  على  أيضاً  الضوء  سلطت  وقد  القطاع.  في  يعملون  كانوا  شخص  لمليون  العيش 

األسماك  كمية  على  المحافظة  في  القيمة  سلسلة  أهمية  على  التأكيد  مع  الحصاد  بعد  ما  قطاع  في 

بعد  ما  مرحلة  في  خطورة  األكثر  الفقد  يحدث  القاهرة.  في  المركزية  السوق  وصولها  حين  إلى  ونوعيتها 

البنى  ونقص  الحرارة  ارتفاع  نتيجة  وذلك  المائة(  في   18 بحدود  )مقدراً  المركزية  للسوق  السمك  وصول 

والالفقاريات  الزعنفية  األسماك  من  العرضي  للمصيد  المرتفعة  المعدالت  إلى  ُأشيَر  كما  للحفظ.  التحتية 

الفاقد  معظم  أن  وإلى  الصيد،  لموسم  تبعاً  تباينت  رح  الطَّ معدالت  أن  وإلى  اإلربيان،  جرف  صناعة  في 

إغالقات  التوصيات  تضمنت  لإلربيان.  الجارف  الصناعي  شبه  األسطول  ِقَبل  من  االصطياد  عقب  حصل 

وتحسين  الطرح  خفض  لتقانات  وتشجيع  الشبك  عين  لمقياس  وضوابط  معينة  مناطق  في  الصيد  لمواسم 

إضافية. سمكية  ومنتجات  لتتناسب  المعالجة  مصانع 

جمهورية إيران اإلسالمية
السمكية  الثروة  منظمة  في  والتجهيز  الجودة  عن  المستوى  الرفيع  المسؤول  صافياري  شاهرام  قدم 

اإلسالمية«،  إيران  جمهورية  في  االصطياد  عقب  السمك  فاقد  حول  موجز  »عرض  باسم  ورقة  اإليرانية 

إنتاج  تزايد  أن  حين  في  إيران  في  المائية  األحياء  تربية  أهمية  تزايد  إلى  ُأشيَر  وقد  الملحق 4(.  )انظر 

قطاع  أهمية  على  الضوء  ُسلِّط  آلخر.  عام  من  تذبذبات  مع  بكثير  أدنى  معدالت  يسجل  السمكي  الصيد 

القطاع  في  المنخرطين  الصيادين  بعدد  يتعلق  فيما  والدخل  العمل  لفرص  كمصدر  السمكي  الصيد 

)الفيزيائي(  المادي  الفقد  من  شيوعاً  أكثر  النوعية  في  الفواقد  كانت  قزوين.  وبحر  الخليج  في  والسيما 

الفواقد  َرت  ُقدِّ التبريد.  سلسلة  ظروف  في  وقصور  لالصطياد  الالحقة  الممارسات  لضعف  نتيجة  ذلك 

األسماك  مصايد  في  أعلى  وهي  المائة  في  و15  المائة  في   2 بين  ما  تراوحت  بنسبة  إيران  في  اإلجمالية 

التونة.  لتعليب  معمل   130 بوجود  إيران  في  رئيساً  نوعاً  التونة  كانت  المائية.  األحياء  تربية  في  منها 

والمسافات  الصيد  لطريقة  نتيجة  التونة  طاولت  االصطياد  عقب  الفقد  معدالت  أعلى  من  بعضاً  ولكن 

المعرفة  كفاية  وعدم  المراكب  على  التجميد  وسائل  ونقص  الرسو  ونقاط  الصيد  حقول  بين  ما  الكبيرة 

والتبريد  التخزين  نظم  إيران  في  الفواقد  لخفض  التدخل  شمل  والحفظ.  النوعية  أهمية  حول  والتدريب 

للتبريد،  المائع  الثلج  واستخدام  وتداوله  السسمك  إرساء  وميكنة  حرارياً  المراكب  وعزل  المراكب  في 

ذلك  مع  الصيد،  طرق  تعديل  محاوالت  تنجح  لم  البحر.  طعام  لسالمة  الوطنية  للخطة  الكامل  والتنفيذ 

النجاح. في  متباينة  مستويات  عن  وأسفرت  للتدخل  أخرى  محاوالت  جرت 
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اململكة املغربية
االستراتيجية  »المقاربة  بعنوان  ورقة  البحري،  الصيد  إدارة  في  التعاون  قسم  رئيس  قواطي،  يوسف  قدم 

اعتبر  لطالما   .)5 الملحق  )انظر  المغربية«  المملكة  في  المرتجعة  المصايد  وخفض  العرضي  المصيد  إلدارة 

صيد  وسائل  الحرفي  الصيد  اعتمد  أولوية.  ذواتا  مشكلتان  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  أن  المغرب 

عن  أمثلة  أيضاً  ُعرِّضت  الصيد.  مرحلة  مستوي  على  الدنيا  حدودهما  في  والفاقد  الُمهدر  أبقى  ما  انتقائية 

مستداٍم  لتطويٍر  طريق  خارطة  ُبِحَثت  وقد  أساساً.  ألوربا  المغرب  من  التصدير  يتجه  البحر  طعام  تجهيز 

واإلقتصادية. واالجتماعية  البيئية  اآلثار  االعتبار  في  يأخذ 

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
الجمهورية   السمك عقب االصطياد في  الحميد »مراجعة وطنية حول فواقد  ليمين عبد  المستشار محمد  قدم 

تجهيزه  إلى  ليصار  للمصانع  ُيرَسل  كان  السمك  أن  إلى  أشار  الذي   )6 الملحق  )انظر  الموريتانية«  اإلسالمية 

ُيحتسب  فال  الصناعي  السمكي  اإلنتاج  أما  للتصدير.  تقريباً  بكامله  مخصصاً  كان  الذي  للسمك  كمسحوٍق 

هاماً  مصدراً  الحرفيون  الصيادون  ُيعَتَبُر  موريتانيا.  في  ُيرَسى  ال  السمك  أن  إذ  الوطني  الصيد  إنتاج  من 

في  نقص  ثمة  كان  كما  عرضي،  مصيد  شكل  على  والسيما  مرتفعة  كانت  الفواقد  أن  إال  والرزق،  للتوظيف 

التحتية. البنى  وفي  التجهيز  عمليات 

مليون   21 يقارب  بما  رَت  ُقدِّ قيمتها  ولكن  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  تقدير  الصعب  من  كان 

المرافئ  تعزيز  الحصاد  بعد  ما  فواقد  لخفض  المتخذة  والمبادرات  السياسات  تضمنت  أمريكياً.  دوالراً 

السمك  إلرساء  األوربي  االتحاد  مع  االتفاقية  بعد  توضع  لم  أفضل.  بمعدات  د  والتَّزوُّ جديدة  مرافئ  وإنشاء 

لخفض  إضافية  تدابير  باتخاذ  لَت  ُخوِّ قد  السمكية  المصايد  وزراة  ولكن  التنفيذ،  موضع  موريتانيا  في 

لتحسين  واحدة  طريقة  ولكن  موريتانيا  في  للسمك  صناعي  تجهيز  من  ثمة  يكن  لم  العرضي.  المصيد 

الحرفي  الصيد  قطاع  وفي  القبيل.  هذا  من  صناعة  تأسيس  في  تكمن  قد  البالد  في  االجتماعية  الحال 

الوعي  مستوى  رفع  يتضمن  أن  لهذا  ويمكن  الوطنيين:  للعاملين  والتدريب  الكفاءات  لبناء  الحاجة  ت  َتَبدَّ

أيضاً  التحتية  البنى  في  النقص  وإن  هذا  السمك.  وزيت  السمك  كمسحوق  المنتجات  في  التنويع  بضرورة 

وكذلك  التحتية  والبنى  بالمهارات  يتعلق  فيما  العالقة  ذات  الحاجات  لتقدير  ضرورة  ثمة  القطاع.  يحبط 

االستثمارية. الحقيبة  إعداد  إلى  ليصار  المتوقعة  بالمنافع 

جمهورية اليمن
حول  وطنية  »مراجعة  السمكية  الثروة  وزارة  في  والتصدير  التسويق  مسؤول  الكسدي  سعيد  الله  عبد  قدم 

المسألة  بهذه  المتعلقة  المشاكل  أن  مؤكداً   )7 )الملحق  اليمن«  جمهورية  في  االصطياد  عقب  السمك  فواقد 

على  سلبياً  تأثيراً  العرضي  للصيد  كان  التوزيع.  سلسلة  خالل  واستمرت  السمك  تداول  من  بدأت  اليمن  في 

مستوى  على  الحصاد  بعد  ما  فواقد  كانت  جدية.  خسارة  المرتجعة  المصايد  تشكل  كما  األسماك،  مصايد 

استراتيجية  يطبق  اليمن  كان  المائية.  األحياء  تربية  في  منها  األسماك  مصايد  في  بكثير  أكبر  معين  نوع 

الحاجة  أيضاً  تدرك  أن  الحكومة  على  كان  ولكن  العرضي،  بالمصيد  يتعلق  فيما  والُمهدر  الفواقد  لخفض 

الحيوي. التنوع  على  العرضي  والصيد  اإلربيان  جرف  تأثير  مع  للتعامل 

وهذا  الدولية:  الصيد  مراكب  قبل  من  الصيديات  عن  اإلعالن  عدم  كانت  ة  الُمِلحَّ األخرى  القضايا  من 

التحتية  للبنية  وتفتقر  السمكي  المنتج  تنتج  التي  البالد  لمصلحة  والسيما  معه  التعامل  يتوجب  كان  ما 

هو  ومهاراتهم  واحتياجاتهم  المنخرطين  وللعاملين  للقطاع  األفضل  الفهم  أن  ُأدرَِك  لقد  الفعال.  للفرض 

الصحيحة. التدخالت  تصميم  أجل  من  األهمية  من  غاية  على 



املؤمتر اإلقليمي حول األمن الغذايئ وتوليد الدخل من خالل خفض الفواقد واملُهدر يف مصايد األسامك  6

أفضل املامرسات واالسرتاتيجيات لخفض الفواقد واملُهدر عقب الحصاد إىل حدود دنيا
الفواقد  الممارسات واالستراتيجيات لخفض  المصايد، عرضاً حول »أفضل  Ansen Ward، أخصائي تطوير  قدم 

نقطة  قدمت  الوطنية  الملخصات  أن  مؤكداً   ،)8 الملحق  )انظر  دنيا«  حدود  إلى  الحصاد  عقب  والُمهدر 

رة،  الُمَفسَّ غير  والفواقد  الهامة  النقاط  تحدد  تفصياًل  أكثر  أوليٍة  لمعلوماٍت  جمٍع  لعملية  جيدة  انطالق 

الحصاد  عقب  الفاقد  خفض  أن  أكد  وقد  الفاقد.  تقدير  في  المميزة  الطرق  لتطبيق  فرصة  أيضاً  وأمنت 

الفواقد  خفض  في  الوطنية  الكفاءات  في  المؤثرة  العوامل  باالعتبار  تأخذ  واسعة  مقاربة  اعتماد  يتطلب 

مبادئ  إن  وتقانات.  تحتية  وُبَنى  وخدمات  ومعرفة  ومهارات  وتشريعات  داعمة  سياسات  تتضمن  والتي 

.1 اإلطار  في  أدناه  مدرجة  الممارسات  أفضل 

مجموعة العمل: الجلسة التقنية رقم 1
تحديد  ثم  ومن  ومواقعها،  وأسبابها  الفواقد  أنواع  تحديد  إليها  ُأسِنَد  مجموعات  إلى  المشاركين  تقسيم  جرى 

أفضل  تطوير  هو  ذلك  من  الهدف  كان  النجاحات.  أو  القرينة  والتحديات  المشاكل  هذه  لمواجهة  التدخالت 

.)2 و   1 الجدولين  )انظر  المنطقة  في  الممارسات  ألفضل  صورة 

التوجيهية  والخطوط  آلخر  بلد  من  المشاكل  اختلفت  القضايا.  من  عدداً  الالحق  النقاش  أثار 

يتعلق  فيما  المنطقة  بلدان  بين  واضحاً  التباين  كان  ذاتها.  والمنطقة  تتالئم  أن  يجب  واالستراتيجيات 

للتعاون  إقليمية  عمل  وشبكات  هيئات  خالل  من  ممكنة  تبقى  معالجته  أن  إال  والمعرفة،  والخبرة  بالمقدرة 

الفاو  تقوم  ألن  الحاجة  أيضاً  برزت  المصايد.  إلدارة  إقليمية  منظمات  خالل  من  وكذلك  المعلومات  وتبادل 

الصيد  قضية  كانت  محددة.  قضايا  في  تشترك  منها  مجموعات  مع  أو  المنطقة  دول  مع  فعاليات  بتطوير 

هذه  أن  على  َد  ُأكِّ وقد  البلدان،  من  عديد  في  شائعة  المنطقة  في  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير 

يتعلق  فيما  والسيما  حرجة  بيئية  مشاكل  ثمة  ذلك  عن  فضاًل  األولويات.  عداد  في  تكون  أن  يجب  القضية 

البترولية. المنتجات  بطرح 

بالفواقد  يتعلق  فيما  بحلول  الخروج  بل  فحسب  المشاكل  بحث  على  الجهود  تقتصر  أال  أهمية  أثيرت 

الحصاد. عقب  أم  المركب  سطح  على  سواًء 

اإلطار 1

مبادئ الممارسات األفضل لخفض الفواقد والُمهدر عقب الحصاد

ه خطط التدخل. وهذه ركزت على نواٍح كشباك الغالصم  ة بالنسبة للمنطقة بهدف تحسين تََوجُّ جرى تحديد البؤر الُملِحَّ

ومعدات الصيد الثابتة والصيد الجارف واألحياء البيالجية الصغيرة وأساطيل الصيد الحرفية وكمية الُمرَسيَات الكبيرة/الحصاد 

التحتية وارتفاع درجات  البنية  أو  الباردة وعدم توفر مراكز اإلرساء  السلسلة  أو  الثلج  النائية وعدم توفر  الكبير والمواضع 

حرارة محيط العمل.
الذي  الِحرِْفي  للصيد  بالنسبة  والسيما  المنطقة،  في  تُطَبَّق  أن  الممارسات  ألفضل  يمكن  كيف  لتصوير  نوعية  أمثلة  استُخِدَمت 

يستهدف األسماك البيالجية الصغيرة، والستخدام السمك للغذاء أكثر من استخدامه لتصنيع طحين السمك، والمستوى المرتفع للمصيد 

الفريدة للصيد الحرفي مقارنة بالمشاريع الصناعية فيما يتعلق  التأكيد على الخصائص  العرضي في معرض الجرف على اإلربيان. تم 

بأهميته للرزق والدخل. وقد أُكَِّد أيضاً أن أي تدخل لخفض المصيد العرضي يجب يُبَنى على معلومات وافية وأن يعتمد أسلوباً شامالً.
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الجدول 1
الظروف الراهنة للفواقد والُمهدر في قطاع ما بعد الحصاد

مكان حدوث أنماط الفقد
قضية ذات أولوية لبلداناألسباب الرئيسةالفواقد

الطرح

على سطح 
المركب )اإلربيان، 
األخطبوط، الصيد 

المجاور للقاع(

طريقة الجرف القاعي

لة معدات الصيد غير المعدَّ

السمك دون الحجم النظامي

األنواع غير القابلة للتسويق: 
قيمة متدنية، ذوق المستهلك 

طاقة التجميد

نقص المراقبة

آفاق )نطاقات( الصيد

أنواع غير قانونية مثل زعانف أسماك 
القرش

مصر، إيران، موريتانيا، 
المغرب، ليبيا، لبنان، تونس، 

السعودية، اليمن

تلك هي قضايا نوعية 
خاصة بأسطول الصيد 

ومواقع اإلرساء، ولكنها 
ذوات أثر في كافة أنحاء 

المنطقة

نقص و/أو مرافق وخدمات مواقع اإلرساء
غير مالئمة

عدم توفر الثلج في األسواق

عدم توفر سلسلة باردة

العرض غير المناسب للسمك

تداول بدائي

إمداد كبير

تكلفة مرتفعة نسبياً عقب الحصاد 
مقارنة بقيمة المنتج

فرصة التسويق )الوصول المادي 
للسوق ومعلومات السوق(

المستهلك/أهل 
البيت

سلوك المستهلك والتقاليد الثقافية واالجتماعية

شراء كمية كبيرة

طريقة التخزين والتجهيز

اإلسراف )االحتفاالت و ..(

ضعف الوعي حول الُمنتَج وجودته وطريقة طبخه

ضعف الوعي حول القيمة الغذائية )المبايض( 

فواقد السمك 
في الموئل

الصيد المحدود 
الطاقة )في المياه 

الداخلية والبحر(

ترك الشباك في المياه لمدة 
طويلة )قيمة المحروقات 

مرتفعة(

معدات الصيد

آفاق )نطاقات( الصيد

ممارسات ضعيفة في الصيد

نقص الوعي

أشباح الصيد

التأثير المتبادل مع الزراعة )المياه 
الداخلية(

مصر، األردن، لبنان

الفقد في 
النوعية/التدهور 

نتيجة الفساد

على سطح 
المركب )بما فيها 

مراكب الصيد 
المحدود الطاقة(

التخزين والتداول

غياب تطبيق ضوابط طرق الصيد غير المستدامة
نظام نقاط المراقبة 

الحرجة لتحليل 
 HACCP المخاطر

والممارسات المناسبة 
األخرى

إيران

نقص كميات الثلجموقع اإلرساء

تداول ضعيف

موريتانيا

صيد األسماك 
البيالجية الصغيرة

التخزين والتداول

الصيد بشباك الغالصم

المغرب، السودان، ليبيا، 
مصر، اليمن

فواقد التجهيز 
والطبخ

معامل التجهيز 
)تدخين، تمليح، 
تعليب، إلخ ...(

مرافق التجهيز والتكنولوجيا غير مالئمة

أنواع السمك والحجم

اليمن، مصر، المغرب، 
موريتانيا

مستوى )أهل 
البيت( المستهلك

عادات التغذية وأنماط االستهالك )قضايا ثقافية(

فقد القيمة 
الغذائية للغذاء

في أماكن 
التسويق وخالل 

عمليات البيع 
بالمفرق

أكثر من كونها قضية نقص االمدادات والبنى التحتية المناسبة
بالنسبة لإلقتصادات 

الضعيفة في المنطقة
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الجدول 2
أفضل الممارسات واالستراتيجيات لخفض فواقد ما بعد الحصاد وُفضاالته إلى حدود دنيا

 مستوى التدخل التدخل الُمحاول إجراؤهالقضية
التحديات الُمواَجَهة/النجاحات المحققة)سياسة، تشغيلي، إلخ ...(

المصيد الرديف 
لصيد اإلربيان 

تخفيض صيديات اإلربيانسياسي وتشغيليمعدات خفض المصيد الَعرَضي 

تزايد الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون ضوابط وطنيةمنع الصيد الجارف القاعيالصيد المجاور للقاع
تنظيم

الضوابط التنظيمية 
للصيد

تزايد الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون ضوابط وطنيةموسم منع – أحجام دنيا للُمرَسيات
تنظيم )مصر(

تدهور النوعية

تطوير البنى التحتية في مواقع اإلرساء 
واألسواق

بناء الكفاءات في سلسلة القيمة

مخابر متخصصة لمراقبة النوعية

رفع مستوى السلسلة الباردة

السودان )مستوى السياسة(سياسة وتشغيلي

مصر )تشغيلي(

فلسطين

المغرب

األسماك المطروحة

تحديد اآلفاق )منع( الجرف القاعي

تطبيق موسم منع للصيد

رفع مستوى الوعي في نهر النيل

سمك للجميع: تأمين مرافق تسويقية 
لبيع السمك بحيث يمكن للمصيد 

العرضي أن يباع في السوق )موريتانيا(

مشروع موريتانيا 2000: تعزيز القيمة 
المضافة من أجل النساء )مثالً: التمليح 

والتجفيف والتخمير، 15 محل بيع سمك 
في نواكشوط ونوادهيبو(

تدريب الصيادين ورفع كفاءتهم في 
ِحرَف صيد سمكي أخرى )المغرب(

تشغيلي )قَطَر(

تشغيلي في ليبيا ومصر 
والسودان واليمن

الصيادون يتقيدون بالكامل بالتشريعات

ناجح في ليبيا والسودان واليمن ولكن 
ليس في مصر منذ 2011

نة( مصر: الصيد في النيل )ممارسات ُمحسَّ

أصبح السمك متوفراً في بعض المناطق 
الريفية حيث لم يكن متوفراً من قبل 

)موريتانيا(

موريتانيا 2000: تأمين سمك مجفف 
ومخمر في مناطق نائية رغم عدم توفر 

سلسلة باردة / تجهيزات للثلج

اإلفراط في الصيد

تشجيع تربية األحياء المائية

مشروع تسويق لتحسين نوعية السمك 
في السوق، تجهيزات أفضل في األسواق 
بما فيها تجهيزات للثلج ومراقبة إدارية 

للمصايد )ليبيا(

تخفيض الضغط على الموارد الفتية، تشغيلي
كميات أكبر من السمك المنتج محلياً 

)األردن والسعودية(

نوعية أفضل وتنوع في األسماك في 
السوق

ضبط أفضل للنوعية )ليبيا(

فواقد التجهيز 
)فواقد الطبخ(

تَبَنِّي تقانات تجهيز مناسبة وفعالة 
لتجهيز منتجات كمسحوق السمك 

واستخالص زيت السمك والمنتجات 
الرديفة

نوعية متدنية للمنتجات النهائية )مثالً مستوى تنفيذي
مسحوق السمك( 
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الفواقد  تحجيم  أجل  من  والرديفة  الثانوية  الصيد  منتجات   )1 على:  إثنين  رقم  التقنية  الجلسة  ركزت 

أفضل  و3(  السمك،  في  والمهدر  الفواقد  لخفض  القيمة  سلسلة  على  المبنية  المقاربة   )2 أدنى،  حٍد  إلى 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد  إدارة  في  الممارسات 

منتجات الصيد الثانوية والرديفة من أجل تحجيم املُهدر إىل حٍد أدىن
المائية  األحياء  وتربية  السمكية  المصايد  إدارة  في  السمكية  الصناعات  مسؤول   ،Jogeir Toppe السيد  قدم 

مسلطاً  أدنى«،  حٍد  إلى  الُمهدر  تحجيم  أجل  من  والرديفة  الثانوية  الصيد  »منتجات  بعنوان  عرضاً  الفاو  في 

الثانوية. وأشار إلى أن السمك  الضوء على أن تجهيز السمك عموماً هو الذي يهيئ الفرص الستخدام المنتجات 

القشور، والسيما  الجلد ونزع  ز غالباً قبل وصولها للمستهلك كالتجويف والتشريح وسلخ  ُتَجهَّ والمحاريات كانت 

الطاقة  المحدود  الصيد  في  شيوعاً  أقل  كان  التجهيز  هذا  ومثل  حجماً،  األكبر  األنواع  ومع  الصناعي  الصيد  في 

والمنتجات  الُمهدر  من  دنيا  مئوية  نسباً  ُينِتج  الصغيرة  البيالجية  األنواع  تعليب  إن  الحجم.  الصغيرة  واألنواع 

التي  المختلفة  الطرق  إلى  ُألِمَح  وقد  كبيرة.  تكون  أن  يمكن  الُمهدر  من  اإلجمالية  األحجام  ولكن  العرضية، 

السمك  1( مكونات غذائية كمسحوق  العرضية من خالل تصنيعها على شكل:  المنتجات  فيها  ُتسَتَغل  أن  يمكن 

والبيبتيدات  المفروم  والسمك   3 أوميجا  كزيوت  اإلنسان  لتغذية  منتجات   )2 السيالج،  أو  السمك  زيت  أو 

واالنزيمات  والجيالتين  الكيتوسان  مثل  القيمة  مرتفعة  منتجات  و4(  حيوي،  ووقود  مخصبات   )3 والمعادن، 

السوق  ومتطلبات  يتماشى  أن  يجب  المنتجات  تطوير  أن  على  َد  ُأكِّ وقد  واألصبغة.  حيوياً  النَِّشطة  والبيبتيدات 

العرضية. المنتجات  استغالل  استدامة  لضمان  مربحاً  يكون  وأن 

السمك  من  المائة  في   50 قرابة  ينتهي  التجهيز  مستوى  على  بأنه  المشاركين   Toppe السيد  أعلم 

تكون  قد  أنها  حقيقة  من  الرغم  على  البشري،  لالستهالك  مثالية  ُتعَتَبر  ال  ما  غالباً  والتي  َعرَضيَّة  كمنتجات 

أن   press cake meal المضغوطة  الكسبة  لوجبة  كيف  على  كمثال  التونة  ُأِخَذت  الغذائية.  القيمة  رفيعة 

التونة  سمكة  من  المائة  في   70 يكون  أن  المعتاد  من  وأنه  خصوصاً  الَعرضّية  للمنتجات  استخداماً  تمثل 

وصفاقات  والجلد  الفقري  والعمود  والرأس  األحشاء  تتضمن  والتي  َعرَضّية  منتجات  عن  عبارة  المصنعة 

في  بتزايد  تباع  البطن  وصفاقات  والرأس  القاتمة  العضالت  أن  إلى  ُأشير  وقد  القاتمة.  والعضالت  البطن 

واليود   A الفيتامين  أنتجت  وزيته  السمك  كعظام  العرضية  المنتجات  إن  البشري.  لالستهالك  الفيليبين 

المدارس  برامج  في  مثاًل  النادرة  الغذائية  العناصر  نقص  لمعالجة  استخدامها  يمكن  والتي  والزنك  والحديد 

التغذية. لتحديات  مواجهًة  و  الغذائي  لألمن  استجابًة  وجبات  تقدم  التي 

أجل  من  المنطقة  في  والفرص  الرئيسة  التحديات  تحديد  المجموعة  هذه  في  المشاركين  هدف  كان 

الجدولين  في  )النتائج  العرضية  للمنتجات  األفضل  االستغالل  خالل  من  الدنيا  الحدود  إلى  الفواقد  تقليل 

األسئلة: هذه  ُطِرَحت  النقاش  هذا  ولتسهيل  و4(.   3

ماكَة في المنطقة؟ • ماهي المصادر الرئيسة للمنتجات الَعرَضيَّة للسِّ

ماهي المنتجات الَعرَضيَّة الرئيسة التي تَُصنَّع وما هي المنتجات النهائية؟ •

ماهي التحديات الرئيسة المتعلقة باستخدام المنتجات الَعرَضيَّة؟ •

اِقتَِرح منتجات محتملة يُمِكن إيجادها/إنتاجها من المنتجات الَعرَضيَّة المتوفرة في المنطقة. •

ن لمنتجات مصايد األسماك الَعرَضيَّة أن يسهم في تحسين الصحة واألمن  • كيف يمكن لالستخدام الُمَحسَّ

الغذائي في المنطقة؟

ماذا يمكن أن تكون االحتياجات والتحديات والفرص لتحسين استخدام منتجات السمك الَعرَضيَّة ألجل  •

األمن الغذائي؟
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مقاربة مبنية عىل سلسلة القيمة لخفض الفاقد واملُهدر يف مصايد األسامك
سلسلة  على  مبنية  »مقاربة  بعنوان  عرضاً  والبيطري  الزراعي  الثاني  الحسن  معهد  من  ناجي  محمد  قدم 

التي  والطرق  القيمة  سلسلة  عناصر  شرح  األسماك«.  مصايد  في  والُمهدر  الفاقد  خفض  أجل  من  القيمة 

سالسل  وتنسيق  المشاريع  بين  والعالقات  السلسلة،  طول  على  والخدمات  الُمنَتجات  تدفق  مع  تتعامل 

ُمَسيَّرَة  كونها  في  مفيدة  تكون  أن  القيمة  سلسلة  لمقاربة  يمكن  كيف  عن  قرائن  إلى  مشيراً  اإلنتاج، 

كان  التي  السلسلة  في  واألنشطة  المفاصل  لتحديد  حيوياً  الدخول  نقطة  اختيار  كان  النهائية.  باألسواق 

المراحل  من  كٍل  إلى  للنظر  الحاجة  أوضح  ماَكة  للسِّ خاصة  وبإشارة  خاص.  تساؤل  موضع  تكون  أن  يتوجب 

وتسويقه. وتجهيزه  المصيد  إرساء  مثاًل  القيمة:  فيها  تزداد  التي 

الفقر  وخفض  اإلقتصادي  التطور  لتعزيز  مشروٍع  عمِل  إطاِر  ضمن  المقاربة  هذه  اِسُتخِدَمت  المغرب  في 

كتأسيس  التدخل  نقاط  تحديد  على  ساعدت  وقد  الحرفي.  للصيد  القيمة  سلسلة  في  الفاعلة  األطراف  بين 

الصيادين. وتحسيس  بحرية،  محميات  وإحداث  وتجهيزهم،  السمك  تجار  وتنظيم  منظمة،  إرساء  مراكز 

سسلة  امتداد  على  الرئيسة  والفرص  التحديات  ُيَميِّزوا  أن  المجموعة  هذه  في  المشاركين  على  كان 

و6(.   5 الجدولين  )انظر  دنيا  حدود  إلى  السمك  في  والُمهدر  الفواقد  من  التقليل  أجل  من  القيمة 

الجدول 3
السياقات والقضايا الراهنة للمنتجات الَعرَضيَّة والمنتجات الرديفة

مصدر 
المنتجات 

الَعرَضيَّة

منتجات السمك 
الَعرَضيَّة الرئيسة 

المصنعة

سوق للمنتجاتالتحديات الرئيسة المرافقةالمنتجات النهائية

مسحوق السمك وزيت الرؤوس واألحشاءالسردين
السمك

عمليات الحفظ تجري على المركب، 
تحفظها إلى حين الرسو

البوري الدهبان

تحديات التصدير بالنسبة للمنتجات البيض )البطارخ(البيض
الحرفية: عدم إمكانية منح شهادات 

وعدم وجود معايير للتصدير في أوساط 
تتطلب ذلك،

الحرفيون يحتاجون إلى اتفاقات وحوافز 
ليصار إلى تصدير المنتجات العرضية 

الحرفية،

الحاجة لبناء الكفاءات،

تحسين التقانة والتجهيزات. 

محلي

)احتمالي( دولي

)احتمالي( أسواق 
خارجية

زيت لإلنسان والحيوانالرأس والعظام

علف حيواني )دواجن(العظام

كومبوست

الجلدالبشرة

التونة
الرأس، العظام، الجلد، 

األجزاء غير الصالحة 
لألكل

التقانة، قضايا ُدفعات التجهيزمسحوق السمك

التراوت القوس 
قزحي

محليالتسمية التجارية / التسويقالبيضالبيض

دولي 

الجدول 4
الفرص المحتملة الستخدام منتجات عرضية ورديفة إضافية

المنتجات العرضية 
والرديفة المحتملة

اإلسهام في األمن الغذائي/
التغذية

 متطلبات االستخدام 
)بنية تحتية، تدريب، كفاءات(

 السوق المحتملة
)محلية، وطنية، تصدير( 

مسحوق السمك، سيالج من 
التيالبيا )السودان(

علف حيوانات، كومبوست 
للتسميد

مصدر عيش، توليد دخل

تجهيزات تصنيع السيالج

تدريب على تقانات التجهيز

تسويق

محلي

بضائع تزيينية من السردين

أوميجا 3 من السردين

بنية تحتيةمفيد للصحة

كفاءة

تقنية

محلي

دولي

 ُمرَكَّز بروتين السمك
أوميجا 3

بنية تحتية، تقانةإغناء الغذاء

نوعية المادة الخام

محلي

دولي

تجهيز المنتجات الثانوية 
 yellow للبوري الدهبان
mullet تُستخدم ألنواع 

أخرى كالبوري الكبير الرأس 
 black mullet

رفع مستوى الوعيمصدر عيش، توليد دخل

تقانة

دعم المصنعين الحرفيين لدخول السوق  

محلي

)احتمالي( دولي
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كالتالي: التسهيلية  األسئلة  كانت 

ما هي األسواق المختلفة للمنتجات السمكية على اختالفها؟ •

ما هي المراحل الرئيسة التي يزداد فيها السمك في القيمة / في السعر، وأين / وأي نوع من الفواقد  •

يحدث اعتباراً من االصطياد ولغاية المستهلك؟

ما هي التحديات الرئيسة التي تُواَجه في كل مرحلة فيما يتعلق بخفض الفواقد؟ •

ما هي الحلول لتخفيض الفواقد في كل مرحلة؟ أَدرج األعمال لتحسين الظروف والكفاءات واإلدارة؟ •

الجدول 5 
سالسل القيمة الراهنة والتحديات

التحديات )وفي أي مرحلة(المراحل الرئيسة إلضافة القيمةالسوقنمط المنتج السمكي

التونة

محلي

إقليمي

تصدير

التجهيز )التعليب(

التربية في أقفاص

منتجات طازجة

ممارسات التداول الحميدة على سطح المركب وفي مواقع 
اإلرساء

السمك البيالجي/
السردين

محلي

إقليمي

تصدير 

التجهيز )تعليب(

التمليح

التجفيف

تجهيز مسحوق السمك

التداول على سطح المركب والحفظ في مواقع اإلرساء

النقل: إلى معامل التجهيز والسوق المحلية

القشريات واإلربيان

تصدير

وطني

إقليمي 

التجهيز

فصل الرأس والتقشير

معدات صيد غير انتقائية

إفراط في الصيد وفي االستغالل

إدارة المصايد

الحبار/األخطبوط

تصدير

إقليمي

محلي

التجهيز

الطحن على ظهر المركب

األنواع المهددة نتيجة لإلفراط في الصيد 

السمك القاعي

تصدير

إقليمي

محلي

أسماك القرش

تصدير

محلي

إقليمي

استنزاف المخزون )أنواع مهددة(التمليح والتجفيف

الجدول 6 
حلول محتملة للتحديات في سلسلة القيمة

 حلول لتقليل الفواقد
إلى حدود دنيا

 الجهات المعنية في
سلسلة القيمة

الخطوات الالزمة )بنية تحتية، 
تدريب كفاءة، إلخ.(

األسواق المحتملة 
)محلية، وطنية، 

تصدير(

على سطح المركب: استخدام 
وسائل صيد انتقائية مناسبة 

ومقياس عين شبك مناسب

الصيادون

ُصنَّاع السياسة

تشريعات

تطبيق القانون

تصدير

إقليمي

محلي

تطبيق ممارسات التداول الحميدة 
على سطح المركب

الصيادون

الحكومة المحلية

الحكومة الوطنية

المانحون

بنية تحتية

تدريب مهني / رفع الكفاءة

تصدير

إقليمي

محلي

تقدير المخزون )دور البحث 
العلمي(

سلطات البحث العلمي

الحكومة

المانحون

)RFMOs( التجمعات اإلقليمية

حيازة معطيات مناسبة

إنشاء قواعد معلومات

انتشار

تعزيز طاقات البحث العلمي

تصدير

إقليمي

محلي 

رفع مستوى الوعي وبناء 
الكفاءات للفاعلين في سلسلة 

القيمة جميعهم

الحكومة

المانحون

مجتمعات / منظمات الصيد

المعنيون في سلسلة القيمة وتنفيذ المشروع

تدريب

حمالت ترقية 

تصدير

إقليمي

محلي
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أفضل املامرسات يف إدارة املصيد العريض واملصايد املرتجعة
المصيد  إدارة  في  الممارسات  »أفضل  الفاو  في  السمكية  الصناعات  خبير   Petri Suuronn السيد  قدم 

للمصيد  أوحد  تعريف  يوجد  ال  حين  في  أنه  بشرح  مبتدئاً  المرتجعة«  المصايد  وتقليل  العرضي 

الِمتالف  واالستخدام  والدخل  الحصيلة  في  الفقد  على  تأثيراته  خالل  من  فهمه  يمكن  فإنه  العرضي 

الضغط  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  فاقم  لقد  الغذائي.  واألمن  والرزق  الطبيعية  للموارد 

الرئيسة  التحديات  على  الضوء  ُسلَِّط  وقد  نوعيتها.  وأضعف  مخزونها  وخفض  السمكية  األرصدة  على 

غير  غالباً  هي  المرتجعة  العرضي/المصايد  المصيد  كمية  أن  حيث  من  العرضي  المصيد  إدارة  في 

وعدم  الكافي،  بالقدر  معروفة  ليست  السمكية  والموارد  والرزق  التغذية  على  والتأثيرات  معروفة، 

ضعف  عقبات  يعترضها  التلطيف  تدابير  َتَبنِّي  فإن  وأخيراً  العرضي،  المصيد  من  مقبول  مستوى  وجود 

غير  والمالية  البشرية  والموارد  اإلقتصادية  الحوافز  ونقص  المناسبة  غير  السياسية  واإلرادة  الوعي 

لالستخدام  نتيجة  كان  الماضية  العشرين  السنوات  مدى  على  العرضي  المصيد  انخفاض  إن  المناسبة. 

التنفيذ،  فرض  وحمالت  نة  الُمحسَّ واإلدارة  انتقائيًة،  األكثر  والصيد  عرضياً،  المصيدة  لألنواع  المتزايد 

ُيظِهر  المعطيات.  نقص  وكذلك  المرتفعة،  العرضي  الصيد  معدالت  ذات  المصايد  بعض   وتدهور 

والتحديات. المرتجاة  والفوائد  المرتجعة  المصايد  وتخفيض  العرضي  المصيد  إدارة  أدوات   2 اإلطار 

السمكي  المصيد  إدارة  في  والفرص  واالحتياجات  الرئيسة  التحديات  تحديد  العمل  مجموعة  استهدفت 

التوجيهية: األسئلة  كانت  و8(.   7 الجدولين  )انظر  المرتجعة  والمصايد  العرضي 

في أي من المصايد يُشاَهُد المصيد العرضي المفرط والمصايد المرتجعة المفرطة؟ •

ما هي العوامل الرئيسة المؤدية إلى الصيد العرضي والطرح؟ •

كيف سبق وأن ووِجَهت هذه القضايا؟ •

إلى أي مدى يُعتَبَر الصيادون مطلعون بشكل واٍف على عواقب عدم المشاركة؟ •

أين تكمن الفجوات في المعطيات والمعلومات؟ •

ما هي التحديات الكائنة وكيف يتوجب علينا إدارة المصيد العرضي وتخفيض المصايد المرتجعة بشكل  •

مستدام؟

إن لم تكن قد بُِحثَت بعد، كيف يمكننا تحسين تقانات الصيد وانتقائية معدات الصيد؟ •

ما هي التحديات الرئيسة المتعلقة باإلفادة من األنواع المطروحة؟ •

ما هي المنتجات المحتملة والتي يمكن إنتاجها من المصايد المرتجعة الراهنة؟ •

 حلول لتقليل الفواقد
إلى حدود دنيا

 الجهات المعنية في
سلسلة القيمة

الخطوات الالزمة )بنية تحتية، 
تدريب كفاءة، إلخ.(

األسواق المحتملة 
)محلية، وطنية، 

تصدير(

تطوير البنية التحتية في مواقع 
اإلرساء

الحكومة المحلية والوطنية

الوكاالت، المانحون

الصيادون

بناء مرافق جديدة

دعم الخدمات/التجهيزات )آالت 
ثلج، ... (

تصدير

إقليمي

محلي

ُصنَّاع السياسة )المشرعون(تطوير التشريعات وفرض تنفيذها

سلطات فرض تنفيذ القانون

كفاءة للمراقبة وتنفيذ القوانين

استخدام تقانات متطورة للمراقبة

تصدير

إقليمي

محلي

تحسين وسائل النقل من مواقع 
اإلرساء إلى األسواق ومعامل 

التجهيز

تجار السمك

صناع المنتجات السمكية

بنية تحتية جيدة للنقل بما فيها 
طرقات وخدمات جيدة )طاقة، 

مياه، وقود( ومركبات النقل

تصدير

إقليمي

محلي

تنويع منافذ بيع المنتجات 
السمكية للمستهلك

الحكومة

معامل التجهيز

المستثمرون

بناء منافذ/أسواق جيدة التجهيز 
لبيع السمك 

محلي

حمالت توعية حول استهالك 
السمك )صحة( وحول تقليل / 

إلغاء الفواقد

الحكومة )وزارة الصحة(

وسائل اإلعالم المحلية واالجتماعية

المانحون

المنظمات الال حكومية-منظمات المجتمع 
المدني

مباشرة سلسلة من حمالت 
التوعية

تعزيز المنافع من استهالك 
السمك وتقليل الفواقد

محلي
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اإلطار 2

األدوات والمنافع من إدارة المصيد العرضي وتخفيض المصايد المرتجعة

فوائد تخفيض المصيد الَعرَضي والمصايد المرتجعة أدوات إلدارة المصيد الَعرَضي وتخفيض المصايد المرتجعة   

ن اآلفاق اإلنتاجية لألرصدة السمكية: •  تََحسُّ •  ضوابط لكفاءة الصيد ولجهد الصيد    

•  إغالقات مكانية ومؤقتة:        •   مقدار أعىل لحصيلة صيد وحدة الجهد

مناطق ومواسم مغلقة، تقسيم إىل مناطق                    •   حجم أكرب للسمك••

ن قيمة الصيديات•• إغالقات زمنية حقيقية                     •   تََحسُّ

 منع وسائل صيد، إلخ...                •  موقف عموم الناس إيجايب )انطباع ذهني(:••

•  تصاميم واستخدام أفضل ملعدات الصيد:       •   فرص أفضل لألعامل التجارية

 حجم عني الشبك، شكل الشص )الصنارة(، *BRDs،                   •   أسواق جديدة••

•  تخفيض تكاليف التشغيل: **SMPs*** ،TEDs، تزويد باألرشعة     

دامات                    •   انخفاض الوقت الالزم لفرز املصيد•• تقانات لتقليل الصِّ

ن نوعية املصيد وقيمته•• وسائل صيد وتطبيقات صيد بديلة                   •   تََحسُّ

•  فرض حدود للمصيد العريض:                        •   انخفاض تكلفة الوقود

 نظام حصص للمصيد العريض، نظم ملنع الطرح، إلخ..   ••

•  حوافز إقتصادية:      

تسهيل الفهم      ••

أدوات تسويقية      ••

إضافة قيمة للمطروحات )تزيد الحافز للحامية(   ••

*    أدوات خفض المصيد العرضي

**   أدوات فعالية الجرف

*** قطاعات الشبك المربعة العيون
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الجدول 7
الظروف الراهنة للمصيد الَعرَِضي والمصايد المرتجعة

مصايد سمكية ذات مصيد 
 المحاوالت لمواجهة القضايا؟ العوامل المساهمة في الصيد الَعرَِضيَعرَِضي كبير

)كيف/أين(
 التحديات في مواجهة قضايا 

الصيد الَعرَِضي

الصيد الجارف المجاور 
للقاع  )مستهدفاً اإلربيان 

غالباً(

المصيد العرضي

المصايد المرتجعة

مقدار مفرط من جهد / طاقة الصيد

انتقائية ضعيفة لمعدات الصيد

العمل في حقول صيد شديدة التنوع 
الحيوي: من الصعب تجنبها مع 

معدات الصيد الجارف.

العمل في مياه ضحلة للغاية وغالباً في 
مناطق الحضانة )األسماك اليافعة(.

العمل في مناطق غنية بالمصيد 
العرضي.

العمل في المواسم الحرجة.

عملية الجرف الواحدة تدوم طويالً.

محدودية المكان المخصص للمصيد.

نقص األسواق.

بعض أنواع المصيد العرضي تتمتع 
ببعض القيمة وهي تصل للبر إن توفر 

لها المكان.

المواسم والمناطق المغلقة هي 
اإلجراء المطبق األكثر شيوعاً 

ولكن فاعليته لم تَُقوَّم بالشكل 
الكافي )ليبيا وتونس(

بعض المحاوالت الستخدام أدوات 
خفض المصيد العرضي ووسائل 

جرف إنتقائية )تونس( ولكن 
تَبَنَّي ذلك من قبل قطاع الصيد 

يبقى ضعيفاً جدا

محاولة عامة لزيادة فتحة عين 
عب الشبكة الجارفة إلى 50-40 

ملم في بلدان البحر المتوسط 
)عورضت بشدة ولكن غير مناسبة(

تخفيض حجم األسطول الجارف

منع الصيد الجارف القاعي )مثالً 
عمان وقطر وإيران(

زيادة االستفادة من المصيد العرضي 
والمصايد المرتجعة المستدامة

فرض للضوابط غير فاعل.

ضعف االمتثال

أساطيل صيد أجنبية تقتحم 
حقول الصيد وال تلتزم بقواعده 
)الصيد غير القانوني دون إبالغ 

ودون تنظيم(

الدخول الحر )في بعض المناطق(

نقص الحوافز

تقنية نقل الكفاءة غير مناسبة

الصيد المحدود الطاقة 
بشباك الغالصم

المصيد العرضي

الفواقد في النوعية

شباك الحبائل للكركند 
واإلربيان )تونس(

المصيد العرضي من األسماك

طاقة مفرطة للصيد في أماكن 
ومواقيت غير مناسبة.

نقع الشباك مدة مغرقة في الطول.

الصيد في مواسٍم دافئِة المياه.

االستخدام المكثف للشباك المفردة 
الخيوط )المساهمة بوضوح في الصيد 

العرضي(.

مواسم ومناطق مغلقة

ن في إنتقائية الشباك تََحسُّ

فرض غير فاعل للضوابط

نقص االمتثال

ضعف الوعي

كفاءة/بنية تحتية غير مناسبة )مثالً 
نقص الثلج والطرقات إلخ...(

تصميم هزيل لمعدات الصيد 
وعملياته

الشباك الجيبية الشاطئية

المصيد العرضي

حجم الشباك الجيبية في تزايد، يشيع 
استخدام األدوات الميكانيكية – جهد 

صيد أكبر.

نقص الضوابط الواضحةليست كثيرة

فرض التنفيذ واالمتثال

األسماك البيالجية الصغيرة 
)الجرف(

صيد األسماك اليافعة عرضياً

غير معروفةإنتقائية معدات الصيد ضعيفة.

الجدول 8
حلول إلدارة المصيد العرضي وتقليل المصايد المرتجعة

تحديات استخدام المصايد امكانيات تحسين وسيلة الصيد/التقانة
المرتجعة

منتجات محتملة 
للمطروحات

الحاجة للمعطيات 
والمعلومات

الصيد الجارف:

إن كان مدعوماً وُمتَبَنَّى من قبل قطاع الصيد 
فإن تقانة الصيد االٌنتقائية )مثالً أدوات خفض 

المصيد العرضي، قطاعات الشبك المربعة 
العيون( يمكن أن تكون إجراًء داعماً مفيداً.

إنه يتطلب دعماً وتدريباً وبناء كفاءة وأبحاثاً 
وتأسيس حوافز اقتصادية قوية.

•  مع وجود تقانات محسنة ال يمكن للمشاكل 
أن تُلَطَّف ولكن من المحتمل أن ال تَُحلَّ كلياً – 

إجراء داعم محتمل.

•  وضع حدٍد فاعٍل آلفاق الصيد وإغالق مواقع 
ة أمام الصيد الجارف تمثل  الصيد العرضي الُملِحَّ

غالباً تدابير إضافية ضرورية.

نقص أماكن التخزين المالئمة 
على سطح المركب

نقص البنية التحتية في مواقع 
اإلرساء

نقص األسواق

أسعار هزيلة

•  مسحوق السمك

•  زيت السمك

•  مواد خام أولية في 
الصناعات الدوائية والطبية

ال تتوفر بعد معلومات 
وافية عن هذا الموضوع

ثمة حاجة ألبحاث وتطوير 
للتجهيز

ثمة حاجة ألبحاث 
التسويق

الصيد بشباك الغالصم:

ثمة عديد من الخيارات لتحسين تصاميم 
معدات الصيد وعملياته

إطالق سراح أسماك بعض أنواع المصيد 
العرضي وهي مازالت حية هو ممكن إن 

توفرت آليات التداول المناسبة.

نقص أماكن التخزين المالئمة 
على سطح المركب

نقص البنية التحتية في مواقع 
اإلرساء

ال تتوفر بعد معلومات 
وافية عن هذا الموضوع

ثمة حاجة ألبحاث وتطوير 
للتجهيز
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اختتام

لمراجعة  صياغة  لجنة  المشاركون  عين  المقدمة،  والمحاضرات  العمل  مجوعات  بحث  نتائج  على  بناًء 

في أدناه  وارد  هو  كما  نواكشوط«  »إعالن  عليه  أطلق  الذي  اإلعالن  مسودة  تبني  جرى  إعالن.   مسودة 

.16:00 الساعة  في   2013 األول  ديسمبر/كانون   17
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إعالن نواكشوط

الديباجة
الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  حول  اإلقليمي  المؤتمر  )الفاو(  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدت 

في   2013 األول  ديسمبر/كانون   17 إلى   15 من  األسماك  مصايد  في  والُمهدر  الفواقد  خفض  خالل  من 

السمكي  الصيد  ووزارة  الفاو  بين  ما  بالمشاركة  المؤتمر  انعقد  الموريتانية.  اإلسالمية  الجمهورية  نواكشوط، 

العربية  المنطقة  في  السمكية  للمنتجات  االستشارية  والخدمات  التسويق  معلومات  ومركز  البحري  واإلقتصاد 

المجتمع  منظمات  عن  وممثلون  دولة   14 عن  مندوبون  فيهم  بما  مشاركاً   78 المؤتمر  حضر  )إنفوسمك(. 

المنطقة. أنحاء  من  الخاص  والقطاع  وأكاديميون  المدني، 

الذي  الفرق  فإن  الغذائية،  احتياجاتها  لتأمين  المستوردات  على  المنطقة  اعتماد  باإلعتبار  األخذ  مع 

عبر  فواقد  من  تعاني  زالت  ما  والتي  َقيَِّمة،  غذائية  كسلعة  المجال  هذا  في  تحدثه  أن  لألسماك  يمكن 

موارد  واستدامة  الرزق  ومصدر  الغذائي  األمن  على  ينعكس  للمستهلك،  ووصولها  صيدها  بين  المراحل 

األدنى  الشرق  في  األسماك  مصايد  قطاع  في  الراهنة  الممارسات  الستعراض  المؤتمر:  ُعِقَد  المائية.  األحياء 

الخيارات  أفضل  وتدارس  الدولي،  الصعيد  على  الممارسات  ألفضل  حالة  دراسات  ص  وَتَفحُّ أفريقيا،  وشمال 

وتوليد  الغذائي  األمن  لتحسين  والتشغيل  السياسة  صعيدي  من  كل  على  التدخل  مستوى  وتحديد  للمنطقة، 

المنطقة. مصايد  في  والُمهدر  الفواقد  خفض  خالل  من  الدخل 

ذلك  وأعقب  بلدان،  خمسة  في  الممارسات  أفضل  حول  المنطقة  من  حالة  دراسات  ونوقشت  عرضت 

واالستراتيجيات  الممارسات  أفضل  أ(  رئيسة:   تقنية  عناوين  أربعة  على  ركزت  عمل  مجموعات  أربع  تشكيل 

األسماك  مصايد  لمنتجات  ن  الُمَحسَّ االستخدام  ب(  دنيا،   حدود  إلى  الحصاد  بعد  ما  وُفضالَة  فواقد  لتقليل 

مصايد  في  والُمهدر  الفاقد  لتقليل  القيمة  سلسلة  على  المبنية  المقاربة  ج(  الُمهدر،  لتقليل  العرضية 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد  إلدارة  الممارسات  أفضل  ود(  األسماك، 

الحظ املؤمتر
الفاقد  تخفيض  وأهمية  دور  والسيما  األغذية،  من  والمهدر  الفاقد  خفض  بشأن  الدولية  الفاو  مبادرة  أن   ...

الفريدة  المنافع  من  الكاملة  واإلفادة  العالمي،  الغذائي  األمن  تحسين  بهدف:  الحصاد  بعد  ما  والمهدر 

وتخفيف  القيمة،  سلسلة  في  الفاعلين  دخل  ورفع  والعناصرالالنادرة،  الرئيسة  للمغذيات  كمصدر  للسمك 

البيئية. الغذاء  بصمة  ولكبح  المنتجة،  الموارد  على  الضغط 

ايطاليا  )روما،   )NERC-31( أفريقيا  وشمال  األدنى  للشرق  والثالثين  الحادي  اإلقليمي  الفاو  مؤتمر  ...أن 

وأثرها  األغذية  من  والمهدر  الفواقد  من  المرتفعة  المستويات  مضامين  في  نظر   ،)2012 مايو/أيار   18-14

هذه  لتخفيض  الحاجة  وأدرك  المنطقة  في  والتغذية  والصحة  الغذاء  ر  َتَوفُّ حيث  من  الغذائي  األمن  على 

والنوعي. الكمي  المنظورين  من  الفواقد 

على  األعضاء  الدول  حث  أفريقيا  وشمال  األدنى  للشرق  والثالثين  الحادي  اإلقليمي  الفاو  مؤتمر  أن   ...

لتحسين  الوطنية  واالستراتيجيات  واألولويات  السياسات  في  األغذية«  من  والمهدر  الفاقد  »خفض  تضمين 

والتعاون  والتنسيق  الشراكة  تحسين  على  األعضاء  الدول  حث  كما  وسالمته.  المستهلك  وصحة  الغذاء  نوعية 

وثقافتهم  جميعهم  المعنيين  كفاءات  لتعزيز  المدني  المجتمع  منظمات  وكذلك  والخاصة  العامة  القطاعات  مع 

القيمة والنوعية والسالمة. القيمة ونظم إضافة  المنتجين والمستهلكين حيال تحسين سلسلة  ووعيهم بما فيهم 
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أخذ املؤمتر يف االعتبار
أن  وأدرك  المنطقة،  في  العامة  والصحة  للثروة  كمصدر  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  أهمية   ...

الفائدة  تقدم  لكي  مستدامة  وإدارية  تطويرية  مقاربة  تعتمد  أن  يجب  والمهدر  الفاقد  لخفض  إجراءات  أي 

الطبيعية. الموارد  ألحوال  وكذلك  المائية  األحياء  وتربية  الصيد  لمجتمعات  الحقيقية 

المتسببة  للممارسات  دقيق  ص  لَتَفحُّ حاجة  ثمة  وأنه  المنطقة،  في  وعاداته  الغذاء  تقاليد  أهمية   ...

من  والُمهدر  الفاقد  لتخفيض  والخيارات  الممارسات  ألفضل  ولوعٍي  معينة،  حاالت  في  وخصوصاً  الفقد  في 

لتشميلها  أهمية  ذات  كمنطقة  الطهي  بعد  ما  ُفضالَة  يشمل  سوف  وهذا  المنزلي.  المستوى  على  السمك 

السمكية  للمنتجات  الجيد  االستخدام  قيمة  على  الضوء  ُسلَِّط  وقد  الوطنية.  الغذائي  األمن  سياسات  في 

مدرسية. وجبات  تقديم  ذلك  في  بما  لليافعين  والسيما  صحي  غذاء  لتأمين  والصيدية 

على  السمك  من  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  فيها  بما  الحصاد  عقب  السمك  فواقد  أن   ...

فحسب،  الصيد  من  معيناً  نمطاً  تخص  وال  المنطقة  أنحاء  في  الحدوث  شائعة  جميعها  هي  التحديد  وجه 

أسبابها. وجذور  وأنماطها  شأنها  وأهمية  حدوثها  سياقات  اختلفت  وإن 

الراهنة  التقديرات  فإن  وفواقده،  وُفضاالته  السمك  لمطروحات  واقعية  تقديرات  غياب  في  أنه   ...

والمناطق،  المصايد  الختالف  تبعاً  الكلية  الُمرَسيات  من  المائة  في   80 و  المائة  في   15 بين  ما  المتراوحة 

األهمية  المؤتمر  أكد  الغذائي.  ولألمن  المائية  األحياء  لموارد  مستدام  كلها الستخداٍم  األهداف  شأن  من  يقلل 

وتحسين  بالغذاء  إمدادها  لتحسين  المنطقة  في  السمكي  الغذاء  في  والتبديد  الفاقد  لتقليل  الحاسمة 

بحث  ومنطقي  فاعل  بأسلوب  ذلك  ولتحقيق  القيمة.  سلسلة  بمراحل  للمعنيين  الدخل  توليد  وفرص  األرزاق 

استراتيجية  خالل  من  تطبيقها  يتوجب  التي  والممارسات  واألدوات  المقاربات  من  مصفوفة  وحدد  المؤتمر 

الفاقد. لتقليل  ومبادرات  للمعطيات  واضحة  انطالق  خطوط  إيجاد  تتضمن  والتي  للتدخل  متماسكة 

لُمرَسيات  الرئيس  المصدر  باعتباره  الطاقة  المحدود  الصيد  لقطاع  خاص  اهتمام  إيالء  يتوجب  أنه   ...

وقد  الدخل.  وتنويع  الدخل  وتوليد  الشباب  تشغيل  وفي  الغذائي  األمن  في  أهمية  ذا  ومساهماً  السمك 

ل  َشكَّ له  المالزمة  القيمة  وسلسلة  الطاقة  المحدود  للصيد  المستدام  التطوير  ضمان  أن  المؤتمر  اعتبر 

الموارد  مستخدمي  بين  ومتوازنة  فاعلة  شراكة  خالل  من  إال  مواجهتها  يمكن  ال  والتي  حقيقية  تحديات 

الحال. حسب  الدولية  أو  اإلقليمية  والكيانات  والمحلية  الوطنية  والسلطات  جميعهم 

أعلن املؤمتر
تشاركية  مقاربة  تتضمن  والتي  واستراتيجيات،  تشريعية  عمل  وأطر  مناسبة  سياسات  اعتماد  يتوجب  ...أنه 

الصيد  في  القيمة  سلسلة  في  للفاعلين  وُمساِعَدة  داعمة  بيئة  وُتوِجُد  األسماك  مصايد  إدارة  في  أعمق 

جيدة  وسياسات  مستدامة  ممارسات  َتَبنِّي  لدعم  للحوافز  الحاجة  المؤتمر  أدرك  وقد  الطاقة.  المحدود 

سمكية  مصايد  نهايًة  تعزز  سوف  والتي  الباردة  السلسلة  ذلك  في  بما  الضرورية،  والخدمات  التحتية  والبنية 

الصيد. جهد  في  الزيادة  َتَجنُّب  مع  مستدامة 

بقطاع  المعنيين  فيهم  بما  وإدارييها  الموارد  مستخدمي  كفاءات  وَتْبِني  المنطقة  بلدان  ر  ُتَطوِّ أن   ...

حلقات  في  والُمهدر  للفاقد  حقيقي  خفض  وتحقيق  السعي  أجل  من  الخدمات  ومزودي  الحصاد  بعد  ما 

عبر  هذا  إلى  ُل  ُيَتَوصَّ وسوف  المستهلك.  مائدة  وحتى  الصيد  من  اعتباراً  كاملها  السمكي  اإلمداد  سلسلة 

الثانوية  السمكية  المنتجات  استخدام  وممارسات  المرتجعة،  والمصايد  العرضي  للمصيد  مناسبة  إدارة  َتَبنِّي 

المصايد. واستدامة  الغذائي  األمن  في  بفعالية  اإلسهام  وبالتالي  القيمة،  وإضافة 

المرتجعة  والمصايد  العرضي  بالمصيد  تتعلق  وموثوقة  دقيقة  لمعلومات  ة  ُمِلحَّ حاجة  ثمة  أنه   ...

بناء  واألفعال  القرارات  ُتتََّخذ  أن  ويجب  الثانوية.  المنتجات  واستخدام  اإلمداد،  سلسلة  مدى  على  والفواقد 

المؤتمر  أكد  وقد  القيمة.  سلسلة  خالل  والُمهدر  الفواقد  حول  وتوصيات  شواهد  على  مبنية  معلومات  على 

المنطقة. في  المناسب  بالشكل  البحث  هذا  مثل  إلجراء  الكفاءات  لبناء  الحاجة  أيضاً 

العرضي  المصيد  كإدارة  المشتركة  التحديات  يتناول  أن  يجب  والدولي  واإلقليمي  الوطني  التعاون  أن   ...

يشمل  أن  التعاون  هذا  مثل  وعلى  المشتركة.  الصيدية  الموارد  حالة  في  والسيما  المرتجعة،  والمصايد 

واإلقليمي. المحلي  المستوى  على  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مع  التعامل 
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المائية  األحياء  وتربية  األسماك  بمصايد  والمعنيين  الدولية  والمنظمات  المانحة  والوكاالت  البلدان  أن   ...

إليها  المشار  األفضل  الممارسات  تطبيق  لتعزيز  بفعالية  جميعها  تعمل  المنطقة  أنحاء  في  والمجتمعات 

حكومات  المؤتمر  حث  وقد  وفواقده.  وُفضاالته  الصيد  مطروحات  لخفض  لالستجابة  والمعرفة  والخبرات 

والروابط. والتعاونيات  للصيادين  ومشجعات  حوافز  لتقديم  المنطقة 

توصيات  لتطبيق  والفعاليات  الجهود  ينسقون  والمانحين  والشركاء  األعضاء  الدول  مع  سوية  الفاو  أن   ...

ومتابعاته. ومشاهداته  المؤتمر 

تولد  أن  يجب  بل  لها  يمكن  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  موارد  بأن  معلناً  المؤتمر  اختتم 

لما  األمثل  باالستغالل  وذلك  الصيد،  في  المعهود  المفرط  للضغط  زيادٍة  دون  أفضل  وصحة  أكبر  ثروة 

األخرى  والصكوك  الرشيد  الصيد  بشأن  للسلوك  الفاو  ومدونة  َيتَِّسق  بما  حالياً  ُد  ُيَبدَّ أو  ُيفَقُد  أو  ُيطَرُح 

مستدامة. إدارًة  الطبيعية  الموارد  إلدارة  الرامية 

خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  حول  اإلقليمي  المؤتمر  هذا  إعالن  باإلجماع  المشاركون  تبنى 

 2013 األول  ديسمبر/كانون   17 في  نواكشوط«  »إعالن  باسم  األسماك  مصايد  في  والُمهدر  الفواقد  خفض 

الموريتانية. اإلسالمية  الجمهورية  نواكشوط،  في 

وإنفوسمك  والفاو  الموريتانية  اإلسالمية  الجمهورية  لحكومة  تقديرهم  عن  المؤتمر  في  المشاركون  عبر 

ممكناً. وجعله  الهام  الحدث  هذا  بتنظيم  لقيامهم 
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 املؤمتر اإلقليمي حول األمن الغذايئ وتوليد الدخل من خالل 

خفض الفواقد واملُهدر يف مصايد األسامك
موريتانيا نواكشوط،   ،2013 األول  ديسمبر/كانون   17−15

الخلفية
تتدهور  نوعيتها  فإن  صحيح  بشكل  وُتَخزَّن  وُتَتداَول  ُتصطد  لم  وإن  للفساد  القابلية  شديدة  سلعة  السمك 

في  التحتية  البنية  تجهيزات  تكون  عندما  الحارة  المناخات  في  كبير  بوضوح  المشكلة  هذه  تتجلى  بسرعة. 

خسائر  إلى  يؤدي  النوعية  في  التدهور  هذا  مالئمة.  غير  الالحقة  العمليات  وفي  اإلرساء  ومراكز  القوارب 

مدى  يختلف  اإلنسان.  لتغذية  صالح  غير  يصبح  السمك  كون  كغذاء  السمك  في  أيضاً  وخسائر  اقتصادية 

غير  ليست  المائة  في   30 إلى  المائة  في   20 المدى  في  فالفواقد  وآخر،  بلد  بين  الحصاد  عقب  الخسائر 

الموارد  على  الضغط  زيادة  في  أيضاً  تسهم  الخسائر  هذه  فإن  اإلقتصادية  للخسائر  وباإلضافة  اعتيادية. 

على  الجاف  فالسمك  المصنعة،  األسماك  حال  في  حتى  يحدث  أن  يمكن  الحصاد  عقب  الفاقد  إن  السمكية. 

في  وحتى  العفن.  ونمو  بالحشرات  إصابته  نتيجة  ذلك  لالستهالك  صالح  غير  يصبح  أن  يمكن  المثال  سبيل 

واألحشاء  السمك  رؤوس  طرح  خالل  من  ينتج  الُمهدر  من  به  يستهان  ال  حجماً  فإن  السمك  تجهيز  أحوال 

القطاعات،  بعض  في  كغذاء.  استخدامه  يمكن  لحماً  جميعها  تحوي  والتي  والذيل  والزعانف  والعظام 

من  عديد  وفي  السمك«،  »معجون  صناعة  في  كغذاء  »الُفتات«  ُيسَتخّدم  المثال،  سبيل  على  التونة  صناعة 

حتى  شائعاً  ليس  هذا  أن  ولو  ثانوية،  كمنتجات  التجهيز  »ُفضاالت«  من  لإلفادة  معقول  أفق  ثمة  القطاعات 

المائة  في   28 قرابة  أحياناً  يشكل  فهو  حرجة،  مشكلة  ذاته  بحد  يمثل  المطروح  العرضي  المصيد  إن  اآلن. 

منها. اإلفادة  تجدر  الغذاء  من  كبيرة  كمية  هي  تلك  الصناعي،  الجرف  سفن  مصيد  من  المائة  في   80 إلى 

الصيادين  لتشغيل  هام  مصدر  أنه  كما  للبروتين  هاماً  مصدراً  كونه  من حيث  جداً  ثمين  مورد  السمك  إن 

الصيد  طريق  عن  الطبيعية  البيئة  من  السمك  ُيسَتقى  البلدان،  من  عديد  وفي  وغيرهم،  ناع  والصُّ والتجار 

فإنه  لذا  بالكامل،  اسُتِغلَّت  اإلنتاجية  طاقاتها  إن  أو  اسُتنِزَفت  قد  السمكية  األرصدة  من  عديداً  إن  حصراً. 

خالل  من  المصيدة  الموارد  من  كلياً  اإلفادة  بالسمك،  المستهلكين  إمداد  لزيادة  بمكان،  األهمية  من 

تفيد  العرضية.  المنتجات  واستخدام  التبديد  أسباب  وتقليل  دنيا  حدود  إلى  الحصاد  بعد  ما  فواقد  خفض 

تنجم  الكمية  تلك  نصف  قرابة  وأن  سنوياً،  ُتطَرُح  السمك  من  طن  مليون   7,3 قرابة  أن  الفاو  تقديرات 

جيداً  خياراً  أيضاً  الثانوية  المنتجات  وتمثل  للقاع.  المجاورة  واألسماك  اإلربيان  على  الجارف  الصيد  عن 

الصيد  بشأن  للسلوك  الفاو  مدونة  فصلت  وقد  متباينة.  ألسباب  ُيطرح  ما  غالباً  الذي  السمك  من  لإلفادة 

سياسات  تطوير  إلى  البلدان  تحتاج  السلوك،  لمدونة  وامتثاالً  لذلك  منها.   11 المادة  في  المبدأ  هذا  الرشيد 

والمنتجات  المرتجعة  المصايد  واستخدام  الدنيا  الحدود  إلى  الحصاد  بعد  ما  فواقد  لخفض  تهدف  وبرامج 

أيضاً  المهم  من  فإنه  الدخل  توليد  ولتحسين  الصيد.  جهد  لضبط  فاعلة  آليات  وضع  حين  إلى  الَعرَضيَّة 

القيمة. سلسلة  في  دورهم  لتعزيز  للمعنيين  المساعدة  تقديم 

األهداف
وشمال  األدنى  الشرق  في  القطاع  في  الراهنة  الممارسات  استعراض  )أ(  في  العمل  ورشة  أهداف  تتمثل 

تحديد  و)ج(  للمنطقة،  الخيارات  أفضل  وبحث  دولياً  الممارسات  ألفضل  حالة  دراسات  ص  َتَفحُّ )ب(  أفريقيا، 

خالل  من  الدخل  وتوليد  الغذائي  األمن  لتحسين  واإلجرائي  السياسي  الصعيدين  على  التدخل  مستويات 

أفريقيا. وشمال  األدنى  الشرق  منطقة  في  األسماك  مصايد  في  والُمهدر  الفواقد  تخفيض 
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البلدان املشاركة
فلسطين،  ُعمان،  المغرب،  موريتانيا،  ليبيا،  لبنان،  الكويت،  األردن،  العراق،  إيران،  مصر،  البحرين،  الجزائر، 

واليمن. المتحدة،  العربية  اإلمارات  تونس،  سوريا،  السودان،  السعودية،  العربية  قطر، 

اإلجرائية
لتخفيض  واالستراتيجيات  الممارسات  أفضل  )أ(  تغطي:  جوهرية  خطابات  بتقديم  خبراء  أربعة  يقوم  سوف 

خفض  أجل  من  ماَكة  للسِّ والرديفة  الثانوية  المنتجات  )ب(  دنيا،  حدود  إلى  الحصاد  بعد  ما  وُفضالَة  فواقد 

من  والمهدر  الفاقد  تقليل  أجل  من  القيمة  سلسلة  على  المبنية  المقاربة  )ج(  الحدود،  أدنى  إلى  الُمهدر 

السمكية. المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  إدارة  في  الممارسات  أفضل  و)د(  دنيا،  حدود  إلى  السمك 

عن  األساسية  للمعلومات  عرض  ذلك  في  بما  الحصاد  بعد  ما  والمهدر  للفواقد  استعراض  يجري  سوف 

في  الجيدة  للممارسات  حالة  ودراسات  المشاركة،  البلدان  في  الحصاد  بعد  ما  والمهدر  الفواقد  أوضاع 

الشرق  منطقة  من  بلدان  من  الوطنيين  الخبراء  قبل  من  الكفاءات  بناء  حاجات  على  والتعرف  المنطقة 

في  وتدخالت  إقليمية  الستراتيجيات  مسودة  لوضع  جماعي  عمل  ذلك  يتبع  وسوف  أفريقيا.  وشمال  األدنى 

التجهيز  وعمليات  األسماك  تداول  في  التحسينات  تسهل  أن  شأنها  من  التي  السمكي  القطاع  إدارة  سياسية 

العرضي.  المصيد  إدارة  وتسهل  وُفضاالته،  السمك  فواقد  تقليل  في  تسهم  وأن  التشغيلي،  المستوى  على 

مالحظات  مسودة  وضع  في  للمساعدة  المنطقة  في  الفاعلة  المانحة  والوكاالت  الفاو  شركاء  ُيدعى  سوف 

للدعم. طلباً  المانحة  للوكاالت  حملها  ُيمكن  لمقترحات  تفصيلي  ومخطط  لمشروع  منظوٍر  حول 

املُخرَجات املتوقعة
من . 1 مقدمة  الدولية  الممارسات  أفضل  تقارير حول  أربعة  يحوي  اإلقليمي  المؤتمر  أعمال  تقرير حول 

متحدثين ِمحوريين، ودراسات حالة ألفضل الممارسات في المنطقة، وحاجات بناء الكفاءات، وعناصر 

المحتوى االستراتيجي للتحسين، وأشكال التدخل على المستويين السياسي واإلجرائي.

مالحظات حول منظوٍر لمشروع ومخطط تفصيلي لمقترحات للدعم من قبل الوكاالت الداعمة الفاعلة . 2

في المنطقة.

جدول أعامل أويل

14 ديسمرب/كانون األول 2013

والتسجيل المشاركين  وصول 

15 ديسمرب/كانون األول 2013

افتتاحية كلمات   10.00-09.00

قهوة استراحة   10.30-10.00

الجلسة التقنية 1
13.00-10.30

مبادرة الفاو العالمية بشأن الحد من الفاقد والمهدر من األغذية •

نظرة شاملة لنتائج استبيانات المسح الوطني •

نظرة شاملة لدراسات الحالة ألفضل الممارسات من المنطقة •

o مصر: فواقد السمك عقب االصطياد في مصايد خليج السويس بمصر

o إيران: نظرة شاملة حول فواقد السمك عقب االصطياد في إيران

o موريتانيا: مراجعة حول فواقد السمك عقب االصطياد في موريتانيا
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o  المغرب: مقاربة استراتيجية حول إدارة المصيد العرضي وخفض المصايد المرتجعة في البحر في

المملكة المغربية

o اليمن: مراجعة وطنية حول فواقد السمك عقب االصطياد في جمهورية اليمن

غداء استراحة   14.00-13.00

 15.30-14.00

إلى • الحصاد  بعد  ما  وفُضاالت  فواقد  لخفض  واالستراتيجيات  الممارسات  أفضل  جوهري:   خطاب 

حدود دنيا.

التخطيط لعمل جماعي: إسناد األهداف •

إلى  • الحصاد  بعد  ما  وفُضاالت  فواقد  لخفض  واالستراتيجيات  الممارسات  أفضل  على  جماعي   عمل 

حدود دنيا.

قهوة استراحة   16.00-15.30

 17.00-16.00

عمل جماعي – متابعة •

16 ديسمرب/كانون األول 2013

10.00-09.00

استرجاع معلومات/عرض بحضور المشاركين جميعهم وبحث نتائج عمل المجموعات •

الجلسة التقنية 2
خفض  أجل  من  السمكية  للمصايد  والرديفة  الثانوية  المنتجات  جوهري:  خطاب   10.45-10.00

الحدود أدنى  إلى  الُمهدر 

قهوة استراحة   11.15-10.45

متابعة  ،2 التقنية  الجلسة   12.45-11.15

أدنى  • إلى  وفُضالَته  السمك  فواقد  لخفض  القيمة  على سلسلة  المبنية  المقاربة  خطاب جوهري: 

الحدود

أفضل الممارسات في إدارة المصيد العرضي والمصايد المرتجعة • خطاب جوهري: 

غداء استراحة   13.45-12.45

على: المجموعات  لعمل  التخطيط   15.30-13.45

المنتجات الثانوية والرديفة للمصايد السمكية من أجل خفض الُمهدر •

المقاربة المبنية على سلسلة القيمة لخفض الفواقد والمهدر من السمك •

أفضل الممارسات في إدارة المصيد العرضي والمصايد المرتجعة •

قهوة استراحة   16.00-15.30
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المجموعات عمل  لنتائج  جميعهم  المشاركين  بحضور  عرض   17.00-16.00

بحث حول مضمون عناصر االستراتيجيات وسياسات التدخل وبناء الكفاءات والتحسينات على المستوى  •

اإلجرائي وتوصيات ورشة العمل االقليمية. 

بحث مع الوكاالت المانحة حول أفكار مسودة المشروع، ووضع مسودة أفكار. •

17 ديسمرب /كانون األول 2013

حقلية زيارة  الصباح: 

الظهر بعد  جلسة   14.00

عرض إلقرار مسودة التقرير الموجز، وأفكار مسودة المشروع. •
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البلدان األعضاء

الجزائر
غزالي محمد 

مفتش
األحياء  وتربية  الصيد  وتطوير  لبحوث  الوطني  المركز 
)CNRDPA( السمكية  والموارد  الصيد  وزارة  المائية 
تيبازا،  و.  بواسماعيل،  أميروش،  الكولونيل  شارع   11

الجزائر
90  98  39  550  +213 هاتف: 
90  98  39  550  +213 خلوي: 
78  31  43  21  213  + فاكس: 

m.ghezali@hotmail.com :إلكتروني بريد 

مرص
خليل فتحي  محمد  طارق 

)GAFRD( السمكية  الثروة  لتطوير  العامة  الهيئة 
الطاقة، صيد  مرفأ 

مصر، السويس، 
+206233230548 هاتف: 
+201006605727 خلوي: 
+206233230549 فاكس: 

إيران
غوربانيشافي هادي 

السمك تجهيز  رئيس 
اإليرانية المصايد  منظمة 

فاطيمي، ويست  شارع   ،236 رقم 
طهران

84  25  6694  21  ++98 هاتف: 
4190828  912  ++98 خلوي: 

72  13  6694  21  ++98 فاكس: 
Hadighorbani15@gmail.com :إلكتروني بريد 

العراق
رشيد أحمد  طالل 

العام المدير  نائب 
الزراعة وزارة 

البايا
13 رقم  منزل   ،9 شارع   ،817 قطاع 

بغداد
5533094 هاتف: 

07  96  175  790  ++964 خلوي: 
talal_ahmed@ yahoo.com :إلكتروني بريد 

لبنان
المقداد داهج 

الطبيعية والموارد  الغابات  مصلحة  رئيس 
الزراعة وزارة 

حسان بير 
بيروت

1849622  +961 هاتف: 
602794  +9613 خلوي: 
1849621  +961 فاكس: 

dmokdad@agriculture.gov.lb إلكتروني:  بريد 

ليبيا
تركي أ.  علي  أكرم 

باحث
البحرية البيولوجيا  بحوث  مركز 

الزراعة وزارة 
30830 ص.ب.: 

طرابلس
50  48  658  92  ++218 خلوي: 
02  00  369  21  ++218 فاكس: 

akram_turky@yahoo.com إلكتروني:  بريد 

معيوف أحمد 
مستشار

البحرية للثروة  العامة  الهيئة 
طرابلس

+218213340932 هاتف: 
+218913732869 خلوي: 
+21821333666 فاكس: 

a_e_maayuf@yahoo.com :إلكتروني بريد 

الميتشو السالم  عبد 
اإلداري القسم  مدير 

البحرية للثروة  العامة  الهيئة 
طرابلس

+218213340932 هاتف: 
+218913546289 خلوي: 
+21821333666 فاكس: 

نجار محمد 
اإلنتاج قسم 

البحرية للثروة  العامة  الهيئة 
طرابلس

+218213340932 هاتف: 
+218912102780 خلوي: 
+21821333666 فاكس: 

امللحق 2 − قامئة باملشاركني
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موريتانيا
إيجيوين ولد  الحافظ  محمد 

والتعاون البحر  مدير 
السمك وزارة 

نواكشوط

)سيدة( الخالص  منت  بوبا 
فني مستشار 

MPEM
نواكشوط

خوباه أحمد 
العام األمين 

للمصايد الوطنية  المنظمة 
نوادهيبو

362140  36  +222 خلوي: 
5430  721  45  +222 فاكس: 

fnprim@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

سيماني عمر 
M.C.P في  المالي  المدير 

للصيد الوطني  االتحاد 
نوادهيبو بورتوير  منطقة   404 ص.ب. 

45745929 هاتف: 
46727279  /  36360417 خليوي: 

oumar.cheikh@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

سو تيدجتني  أمادي 
IMROP رئيس

نوادهيبو  22 ص.ب. 
22421012 هاتف: 

11364  464 خلوي: 
5745081  +222 فاكس: 

tejauceddo@gmail.com :إلكتروني بريد 

ليمليه بن  محمد 
باحث

موريتانيا نواكشوط، 
22621020 هاتف: 

Khalil.khalesfr@yahoo.com إلكتروني:  بريد 

أحمد طالب  أحمدو 
العام المدير 

فيش ريم 
نوادهيبو

22182858  +222 خلوي: 
54746018  +222 فاكس: 

rimfishmeal@yahoo.com :إلكتروني بريد 
)سيدة( جدو  شيخ  عزة 

)DARO( البحرية  الموارد  إدارة  مديرة 
MPEM

نواكشوط  137 ص.ب. 
22421007  +222 هاتف: 

azzajiddou@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

المحجوب محمد 
)DIPIS( الصحي  والتفتيش  السمكية  الصناعات  مدير 

نواكشوط  137 ص.ب.: 
45293089  222 هاتف: 

22051200/46970036  +222 خلوي: 
45293059  +222 فاكس: 

med_ould_mahjoub@yahoo.com :إلكتروني بريد 

سيدي ولد  طالب  ولد  ممفود 
LMROP مدير  مساعد 

نوادهيبو  Bp 22
22421006  +222 هاتف: 

mahfoud@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

با سيدي  أبو 
ONISPA مدير 

ONISPA / MPEM
BP 1416 نوادهيبو 

12/45740511  +222 هاتف: 
22106000  /  46875452  +222 خلوي: 

45740573  +222 فاكس: 
abousidiba@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

بالل ليمين  محمد 
ONISPA / MPEM
+22106061 هاتف: 
+45740573 فاكس: 

ml.bilal@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

إييل يحيى  محمد 
ONG Globe رئيس 

نواكشوط  4561
22043703  +222 خلوي: 
46807074  +222 فاكس: 

ouldeyil@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 
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المكتار محمد  ولد  الحي  عبد 
)DPI( الصناعي  الصيد  مدير 

نواكشوط  MPEM  137 ص.ب. 
36303316 هاتف: 
45258852 خلوي: 
45253146 فاكس: 

abdallahi1966@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

بيوريير رودولف 
فرنسا سفير 

التعاون ملحق 
نواكشوط

49259610 هاتف: 
rodolphw.poirier@diplomatic. إلكتروني:  بريد 

youv.fr

اينيجيح الله  عبد  شيخ 
باحث

1075 ص.ب. 
نواكشوط

2224710029 هاتف: 
inejihca@gmail.com :إلكتروني بريد 

نيش مقتر  ندوى 
2000 موريتانيا 

نواكشوط  ،5210 ص.ب.: 
22306973  +222 خلوي: 
45254631  +222 فاكس: 

redwa.nech@gmail.com :إلكتروني بريد 

كامارا المين 
)MPEM( والتعاون  البرمجة  مدير  معاون 

نواكشوط  ،137 ص.ب.: 
46415498 هاتف: 
33154558 خلوي: 
45291339 فاكس: 

lamincam2000@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

هاليس ليميني  محمد 
الرئيس

)CNHC( المستهلكين  لروابط  الوطنية  التنسيقية 
نواكشوط  ،5061 ص.ب.: 

46414509  +222 هاتف: 
22341484  +222 خلوي: 

mhaless@hotmail.com :إلكتروني بريد 

هارونة موسى  سي 
لتنفيذي السكرتير 

نواكشوط  ،ADEDECHE
46431720 هاتف: 

symoussa@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

إيايي الله  عبد  محمد  المقتر  سيدي 
)MPEM( والتعاون  البرمجة  مدير  معاون 

نواكشوط
46416183  /  260338  +222 هاتف: 

siyaye@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

بييي ولد  باهي 
)IMROP( إيمروب  لمدير  فني  مستشار 

نواكشوط

ليمرابوت ولد  يحيى  سيدي 
والطرح/ العرضي  اإلمساك  دراسات  في  خبير  باحث، 

IMROP
نواكشوط

ليمليه بن  ولد 
والطرح/ العرضي  اإلمساك  دراسات  في  خبير  باحث، 

IMROP
نواكشوط

بيطاط محمد  شيخاني 
FNP

نواكشوط
fnprim@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

أبيد أحمد  سيد 
)FNP( الشمالي  األفق  الحرفي  الصيد  فرع  رئيس 

نوادهيبو
36360087 هاتف: 

fnprim@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

جيشاوا ماري  جان 
مستشار

للتطوير الهندسية  االستشارية  الهيئة 
زينا تيفراغ   03-43 شارع   ،3215

4972 ص.ب.: 
نواكشوط

7117180  /  5241625  +222 هاتف: 
5259595  +222 فاكس: 

jmg@cid.mr إلكتروني:  بريد 

املغرب
يحيى أو  هشام 

رئيس دولة  مهندس 
البحري الصيد  إدارة 

المائية  األحياء  وتربية  البحري  الصيد  مديرية 
)DPMA(

)DPRH( الصيدية  الموارد  حماية  قسم 
المصايد استثمار  خطط  تنفيذ  مصلحة 

33  81  68  37  5  /  85  77  60  15  6  +212 هاتف: 
607785  615  +212 خلوي: 

5688089  +212 فاكس: 
hicham.ouyahya@mpm.gov.ma إلكتروني:  بريد 
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قطر
المحمدي صالح  جاسم 

مدير معاون 
السمكية المصايد  إدارة 

البيئة وزارة 
الدوحة  ،8703 ص.ب.: 

44207650  +974 هاتف: 
55551196-+974 خلوي: 
44207650  +974 فاكس: 

jalmohamady@moe.gov.qa إلكتروني:  بريد 

السويدان أ  س  محمد  الله  عبد 
بيئي مراقب 

السمكية المصايد  إدارة 
البيئة وزارة 

الدوحة  ،8703 ص.ب.: 
44463332  +974 هاتف: 

4181986  +974 فاكس: 
55770007  +974 خلوي: 

 monafh55@hotmail.com :إلكتروني بريد 

اململكة العربية السعودية 
العتيبي محسن 

سمكية بحوث  عالم 
الرياض

8357775-13-+966 هاتف: 
5834511116-+966 خلوي: 

ms9669@hotmail.com :إلكتروني بريد 

الواداكي راشد 
مساعد سمكية  بحوث  عالم 

الزراعة وزارة 
الرياض

4055851-11-+966 هاتف: 
568787775-+966 خلوي: 

4055851-11-+966 فاكس: 
alex.delpiero_10@hotmail.com :إلكتروني بريد 

السودان 
كاروم ناديا 

السمكية واألحواض  المصايد  عام  مدير 
والمراعي السمكية  والمصايد  الماشية  وزارة 

الخرطوم  –  00249 رمز   ،293 ص.ب. 
+249111253422 خلوي: 
+249183475996 فاكس: 

mohamedkarar1998@hotmail.com :إلكتروني بريد 

تونس
الملوح نضال 

للصيد العامة  المديرية 
الزراعة وزارة 

+21698337736 هاتف: 
+21671890499 خلوي: 

mail: dr.melaouah@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

اليمن
التعاون  تخطيط  إدارة  )سيدة(مديرة  طاهر  رشيد  هناء 

الدولي
صنعاء

538795 هاتف: 
773677872 خلوي: 

dr.hana2000@gmail.com :إلكتروني بريد 

الكوني محمد  نبيل 
الجودة ضبط  إدارة  عام  مدر 

صنعاء
+9671502374 هاتف: 

777324546  +967 خلوي: 
nabeelalkouni@yahoo.com :إلكتروني بريد 

فلسطني
بساالت تيسير  محمد 

الزراعية والسياسات  التخطيط  إدارة  رئيس 
غذائي أمن  خبير 

السمكي والصيد  المائية  األحياء  تربية  مشاريع  منسق 
 – الغربية  الضفة   – قلقيلية  محافظة   - حجة  قرية 

فلسطين
++97092942832 هاتف: 

++970599798214 خلوي: 
++97092942831 فاكس: 

tayseerbasalat@yahoo.com إلكتروني:  بريد 
 tayseerbasalat@gmail.com

استشاريني وطنيني
)سيدة( الجنايني  الحميد  عبد  عزة 

فرع  السمكية،  والمصايد  البحار  لعلوم  الوطني  المعهد 
السويس

مصر السويس،   182 ص.ب. 
والبحيرة لوكسور  شارع   ،86 المنزل:  عنوان 

مصر االسماعيلية، 
)منزل(  3366172  064  +2 هاتف: 

)عمل(  3360015  062  +2
3360016  062  +2 فاكس: 
0163768894  +2 خلوي: 

azzaelgan@yahoo.com إلكتروني:  بريد 
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شاهرام صافياري 
وتجهيزه البحر  طعام  جودة  مسؤول 

طهران،  فاطمي،  ويست  شارع   –  236 رقم  المكتب: 
إيران

84  25  94  66  21  +98 هاتف: 
6931-150-912-+98 خلوي: 
66941372  21  +98 فاكس: 

pars2002@gmail.com :إلكتروني بريد 

الكسدي سعيد  الله  عبد 
والتصدير التسويق  مستشار 

اليمن  MFW - الفاو 
اليمن صنعاء، 

733935755  –  777216076-+967 هاتف: 
al_kasa_di2000@hotmail.com :إلكتروني بريد 

الحميد عبد  ليمين  محمد 
مستشار

فرنسا مونبيلييه، 
36615307  +222  /  22615307  +222 هاتف: 

51313749  +3306 خلوي: 
mlemine_tarbiya@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

mlemine.tarbiya@gmail.com

قواطي يوسف 
التعاون قسم  رئيس 
البحري الصيد  إدارة 

الرباط  – رياض  هاي   ،D N°2 بلوك   ،18 القسم 
المغرب

8162  68  537  +212 هاتف 
8194  68  37  5  +212 فاكس: 

y.ouati@mpm.gov.ma إلكتروني:  بريد 

استشاريون دوليون
Ansen Ward

والزراعة األغذية  منظمة  لدى  دولي   استشاري 
المتحدة،   لألمم 

 COES COTTAGES, BEANEYS LANE,  1
,SHOTTENDEN
KENT, CT4 8JA

المتحدة المملكة 
+441227730127 هاتف: 

)UK(  +447529827462 خلوي: 
+2304026100 موريشس: 

ansenward@hotmail.com :إلكتروني بريد 
ansen.ward@fao.org

ناجي محمد 
أستاذ

البيطري والطب  للزراعة  الثاني  الحسن  معهد 
الحيوانية الحيوية  والتقانة  اإلنتاج  قسم 

الرباط معهد   .6202 ص.ب. 
المغرب الرباط، 

661130174  +212 خلوي: 
m.naji@menara.ma إلكتروني:  بريد 

 منظامت املجتمع املدين/
معاهد البحوث

CNRDPA
كاشر محمد 

السمكي  الصيد  تطوير  لبحوث  الوطني  المركز  مدير 
المائية األحياء  وتربية 

الجزائر
462377  24  +213 هاتف: 
461906  24  +213 خلوي: 

mohamed.kacher@gmail.com إلكتروني:  بريد 

مرابط رضا 
في  والتقنيات  البحار  لعلوم  الوطني  المعهد  مدير 

تونس
تونس العاصمة،  تونس 

30548  717  +216 هاتف: 
693957  98  +216 خلوي: 
71732622  +216 فاكس: 

ridha.mrabet@instm.rnrt.tn إلكتروني:  بريد 

HAWA منظمة
عيد الخير  عبد  الالتي  عبد 

المنظمة إدارة  مجلس  رئيس 
النساء أجل  من  هوا  منظمة 

1764 ص.ب. 
السودان الخرطوم، 

++249912393599 خلوي: 
++249183781052 فاكس: 

abdelaatieid@hotmail.com :إلكتروني بريد 
ablamahdi@hotmail.com

INRH
)سيدة( كيفاني  سعاد 

العام األمين 
)INRH( السمكية  للبحوث  الوطني  المعهد 

المغرب البيضاء،  الدار 
86/522397385)0(+212 هاتف: 
89/522397388)0(+212 فاكس: 

souad.kifani@gmail.com :إلكتروني بريد 
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األويري المهدي 
السمكية الثروة  استغالل  وأحوال  لتشخيص  أورد  رئيس 

)INRH( السمكية  للبحوث  الوطني  المعهد 
86/522397385)0(+212 هاتف: 
89/522397388)0(+212 فاكس: 

661980787)0(+212 خلوي: 
elouairi@inrh.ma إلكتروني:  بريد 

رابطة صيادي األسامك األردنيني
الكوداري خليل  صالح  ناصر 

الصيادين رابطة  رئيس 
أردن والزراعيين  األسماك  صيادي  رابطة 

األردن عقبة،  ثغر، 
0785444345 خلوي: 

الرابطة التعاونية للصيادين يف لبنان
الحركة طالب 

الصيادين اتحاد 
لبنان بيروت، 

++9613694772 خلوي: 
minaaoz@hotmail.com :إلكتروني بريد 

الرابطة التونسية لتطوير 

الصيد الحريف
اسكندراني ياسين 

الرئيس
الحرفي الصيد  لتطوير  التونسية  الرابطة 

تونس  1082 مهرجاني  مدينة   408 ص.ب. 
تونس

738  497  71  +216 هاتف: 
738  497  71  +216 فاكس: 

skandraniyassine@yahoo.fr إلكتروني:  بريد 

WorldFish مركز 

النجار عثمان  جمال 
مصر مكتب  اإلقليمي،  المدير 

رئيس عالم 
4 ط  المرعشلي،  شارع   )(  18

11211 الزمالك   17 شقة 
مصر القاهرة، 

 3405579  /  3404228  /  20553404227  + هاتف: 
)ext 227(

+201020043120 خلوي: 
3405578  55  20  + فاكس: 

g.naggar@cgiar.org ، g.naggar@ إلكتروني:  بريد 
worldfishcenter.org

جامعة السلطان قابوس )عامن(
المصروري حسين 

والمصايد البحرية  العلوم  قسم  رئيس 
قابوس السلطان  جامعة 

والبحرية الزراعية  العلوم  كلية 
34 ص.ب.   ،123 الخد 
عمان سلطنة  مسقط، 

224141246  +968 هاتف: 
95062202  +968  : خلوي: 

24413418  +968 فاكس: 
masroori@squ.edu.om :إلكتروني بريد 

اتحاد الصيد السميك يف اليمن
شوبا بن  على 

المجلس رئيس 
السمكي التعاوني  االتحاد   – السمكية  الثروة  وزارة 

اليمن صنعاء، 
1575780  +976 هاتف: 

777133919  +967 خلوي: 
1575780  +976 فاكس: 

Fcuyemen2002@g.mail.com :إلكتروني بريد 

اتحاد الصيد يف مرص
موسى جرجس شوقي  عاطف 

المجلس رئيس 
مصر المينيا، 

01223592138  /  01227915573-++2 خلوي: 

خرباء
فيضي عزت 

األسماك مصايد  استشاري 
الفداء أبو  شارع   ،5

11211 القاهرة،  الزمالك، 
مصر

27371034  )202( هاتف: 
27357044  )202( فاكس: 

ifeidi@thewayout.net إلكتروني:  بريد 

خليفة أسامة 
األسماك مصايد  استشاري 

السمكية والموارد  الزراعية  للشؤون  العامة  الهيئة 
الكويت

22254147  +965 هاتف: 
22254103  +965 فاكس: 

khalifausa@yahoo.com إلكتروني:  بريد 
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ممثلو الوكاالت الدولية

الوكالة االسبانية للتعاون

للتطوير الدويل 
Francisco Sancho López

موريتانيا في  االسباني  للتعاون  العام  المنسق 
موريتانيا  AECID

coordinador@aecid.mr إلكتروني:  بريد 

Miguel Angel Blasco Molina
االسبانية والبيئة  والتغذية  الزراعة  بوزارة  ملحق 

نواكشوط
45241231  –  6930  4766 هاتف: 

mblascom@magrama.es إلكتروني:  بريد 

Ricardo Dominguez Llosa
الغذائي واألمن  الريفية  التنمية  مشاريع  مسؤول 

موريتانيا نواكشوط،   232 ص.ب. 
+22245294363 هاتف: 
+22244554765 خلوي: 

ricardo.llosa@aecid.mr إلكتروني:  بريد 

بيي ولد  باهي 
مستشار

موريتانيا نوادهيبو،   22 ص.ب. 
22392867 هاتف: 

برنامج الغذاء العاملي 
ديا أمادو 

البرامج مسؤول 
620 ص.ب. 

موريتانيا نواكشوط، 
45252795  /  20013529 هاتف: 

46477084 خلوي: 
madou.dia@wfp.org إلكتروني:  بريد 

االتحاد األوريب
Arnaud Appriou

أسماك مصايد  ملحق 
نواكشوط موريتانيا  في  األوربي  االتحاد  وفد 

252724  45  +222 هاتف: 
arnaud.pierre.appriou@aeas. إلكتروني:  بريد 

europa.eu

البنك الدويل
سال براهيم 

الريفي التطوير  في  أول  أخصائي 
الدولي للبنك  الوطني  موريتانيا  مكتب 

الرباط مؤسسات   .6202 ص.ب.  أنيمالز، 
المغرب الرباط، 

661130174  +212 خلوي: 
m.naji@menara.ma إلكتروني:  بريد 

Grand Ecosystem السنغال
Birane Sambe
اإلقليمي المنسق 
FAO/CCLME

كاظم  موبل  إيم  جادة  الخامس  الطابق 
بومبيدو جورج 
السنغال داكار، 

8324200  33  221 هاتف: 
birane.sambe@fao.org إلكتروني:  بريد 

منظمة األغذية والزراعة 
أحمدا أحمد  محمد  ولد 

الفاو ممثل  مساعد 
نواكشوط

456303  22  +222 خليوي:  
253467  45  +222 فاكس: 

mohamedahmed.ahmeda@fao.org إلكتروني:  بريد 

آرا دي  ممادو 
البرامج مساعد 

نواكشوط
46758782 هاتف: 

mamadou.diarra@fao.org إلكتروني:  بريد 

Piero Mannini
األول السمكية  الثروة  مسؤول 

السمكية  للثروة  اإلقليمية  اللجنة  سكرتير 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 

أفريقيا وشمال  األدنى  للشرق  اإلقليمي  المكتب 
مصر القاهرة، 

ext 2820  33316000  +202 هاتف: 
33316141  +202 مباشر: 

0166687188  2  + خلوي: 
piero.mannini@fao.org إلكتروني:  بريد 

طويلب شريف 
سمكية،  ثروة  مسؤول 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
اإلقليمي شبه  المكتب 
تونس العاصمة،  تونس 

Cherif.toueilib@fao.org إلكتروني:  بريد 
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)سيدة(  Yvette Diei−Ouadi
سمكية،  صناعات  مسؤولة 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
إيطاليا روما، 

yvette.dueuiyadu@fao.org إلكتروني:  بريد 

Petri Suuronn
سمكية،  صناعات  مسؤول 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
إيطاليا روما، 

+390657055153 هاتف: 
petri.suuronen@fao.org إلكتروني:  بريد 

Jogeir Toppe
سمكية،  صناعات  مسؤول 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
إيطاليا روما، 

+390657056490 هاتف: 
jogeir.toppe@fao.org إلكتروني:  بريد 

)سيدة(  Lori Curtis
األسماك مصايد  استشارية 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
أفريقيا وشمال  األدنى  للشرق  اإلقليمي  المكتب 

مصر القاهرة، 
ext 2822  33316000  +202 هاتف: 

37495981  +202 فاكس: 
lori.curtis@fao.org إلكتروني:  بريد 

)سيدة( فهمي  هبة 
برامج مساعدة 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
أفريقيا وشمال  األدنى  للشرق  اإلقليمي  المكتب 

مصر القاهرة، 
ext 2802  33316000  +202 هاتف: 

37495981  +202 فاكس: 
hebatallah.fahmy@fao.org إلكتروني:  بريد 

)سيدة( مراكشي  يوسر 
برامج مساعدة 

المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة 
أفريقيا وشمال  األدنى  للشرق  اإلقليمي  تحت  المكتب 

تونس العاصمة،  تونس 
yousser.marrakchi@fao.org إلكتروني:  بريد 

إنفوسمك
بلكوش اللطيف  عبد 

اإلداري المدير 
االستشارية  والخدمات  التسويقية  المعلومات  مركز 

)إنفوسمك( العربية  المنطقة  في  السمكية  للمنتجات 
البيضاء الدار  المسكيني،  رحال  شارع   ،71

المغرب  ،20.000
86  03  44  522  /  56  08  54  22  +212 هاتف: 

55  08  54  522  +212 فاكس: 
Abdellatif.belkouch@infosamak.org :إلكتروني بريد 

info@infosamak.org

بوغوص ندى 
الغذاء تقانة  مهندسة 

وجودة تسويق  أخصائية 
االستشارية  والخدمات  التسويقية  المعلومات  مركز 

)إنفوسمك( العربية  المنطقة  في  السمكية  للمنتجات 
البيضاء الدار  المسكيني،  رحال  شارع   ،71

المغرب  ،20.000
22  44  03  86 أو   )212(  5  22  54  08  56 هاتف: 

)212(  5  22  54  08  55 فاكس: 
n.bougouss@infosamak.org إلكتروني:  بريد 

)سيدة( جانور  كريمة 
اإلعالنية،  والنشرات  االتصاالت  مسؤولة  إدارية  مساعدة 

المسكيني، رحال  شارع 
البيضاء الدار 

212  5  22  54  08  56 هاتف: 
00  212  5  22  44  03  86

212  5  22  54  08  55 فاكس: 
karima.fouari@infosamak.org إلكتروني:  بريد 

infosamak@infosamak.org



33

امللحق 3

فواقد ما بعد الحصاد يف مصايد خليج السويس بجمهورية مرص العربية
الجنايني عزة  السيدة 

األسماك بيولوجيا  أستاذة 

األسماك ومصايد  البحار  لعلوم  الوطني  المعهد 

مقدمة 
وللدخل  للبروتين  حيوياً  مصدراً  يؤمن  الذي  الفطرية  البيئة  من  العالم  في  للغذاء  حصاد  أكبر  السمك  يمثل 

يعتمدون  العالم  في  شخص  مليون   120 من  أكثر  أن  ُر  ُيَقدَّ النامية.  البلدان  في  الناس  من  لعديد  النقدي 

لدخلهم. جزئي  أو  رئيس  كمصدر  السمك  على 

الموارد  تتمثل  الداخلية.  والمياه  الساحلية  البحرية  الموارد  قطاعين:  إلى  المصري  السمكي  الصيد  ينقسم 

يحد  كم2   53  000 قرابة  مستمر  قاري  رصيف  مع  سوية  كم   2  500 قرابة  يمتد  طويل  بساحل  البحرية 

وخليجي  األحمر  البحر  امتداد  على  الشرق  وإلى  المتوسط  البحر  ساحل  امتداد  على  الشمال  من  البالد 

أهوار  وستة  الري  أقنية  من  وعديد  النيل  نهر  الداخلية  الموارد  تشمل  ذلك  على  عالوة  والعقبة.  السويس 

والبردويل(  فؤاد  وبور  والمنزلة  والبرللس  وإيدكو  )مريوط  المتوسط  البحر  على  تنفتح  شمالية  شاطئية 

ووادي  )قارون  مغلقتين  بحيرتين  مع  المرَّة(  والبحيرات  )التمساح  السويس  قناة  على  ينفتحان  واثنان 

.)1.3 )الشكل  ناصر(  )بحيرة  بأسوان  العالي  السد  خلف  ضم  مائي  وخزان  الريان( 

األحياء  تربية  وصناعة  العذبة  المياه  في  الهام  الصيد  من  لمصر  بالنسبة  أهمية  أقل  البحري  الصيد  يعتبر 

البحري  الصيد  يخص  وفيما  مصر.  في  السمكي  اإلنتاج  إجمالي  من  المائة  في   9 نحو  يمثل  فهو  المائية، 

أما  السويس  وخليج  األحمر  البحر  من  البحري  السمك  من  المصيد  إجمالي  من  المائة  في   36 نحو  ياتي 

.)2011 السمكية،  للثروة  العامة  )الهيئة  المتوسط  ساحل  من  فيأتي  الباقي 

الشكل 1.3
املوارد الداخلية والبحرية يف مرص
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شمالية  بحيرات  خمس  في  كم2   8  700 عن  تزيد  مساحة  مصر  في  الداخلية  السمكية  المصايد  تغطي 

المختلطة.  المياه  وأهوار  السدود  وبحيرات  والبحيرات  األنهار  ذلك  في  بما  المصري  المتوسطي  الساحل  على 

ويصيد  متر(   6-4 )بطول  خشبياً  قارباً   38  500 عن  يزيد  مما  الداخلية  المياه  في  الصيد  أسطول  يتألف 

مسجلين. غير  الصيادين  أغلب  إن   .)2.3 )الشكل  طناً   253  051 قرابة 

قطاع  في  صياد  مليون   3,5 قرابة  ينخرط  المياه.  هذه  في  والرياضي  التجاري  الصيد  من  كل  ُيمارَس 

مسجلة. غير  ومراكزعدة  مسجل  إرساء  موقع   270 نحو  ثمة  الصيد. 

في  األساسية  السمكية  التشريعات  ضمن  البحري  الصيد  إلدارة  موضوعة  أهداف  ذات  سياسة  تتوفر  ال 

حاسم  أمر  مصر  في  مستدامة  ِسماَكٍة  إلى  التحول  إن  إدارية.  أداًة  األصل  في  كونه  يعدو  ال  فالصك  مصر، 

ُيعَمل  أن  يجب  والتي  األمد  طويلة  إدارية  صيد  ضوابط  مستدام  صيد  إلى  الوصول  يتطلب   . َتَحدٍّ وموضع 

القريب. المستقبل  في  بها 

األخيرة.  القليلة  السنوات  مدى  على  وسريعاً  ملحوظاً  توسعاً  مصر  في  المائية  األحياء  تربية  شهدت 

الوحيد  الرئيس  الَمْصَدر  حالياً  تمثل  والتي  أفريقيا  في  المائية  األحياء  لتربية  صناعة  أكبر  اليوم  مصر  تمتلك 

 2011 في  طناً   1  362  172 السمك  إنتاج  بلغ  البالد.  في  العرض  إجمالي  من  المائة  في   72 بواقع  للسمك 

ذاته.  للعام  مصري  جنيه   16  819,1 تقارب  إجمالية  سوقية  قيمة  مع   )2012 في  طن  مليون   1,5 )وقرابة 

ُتسَتهَلك  والمتوسطة.  الصغيرة  الشريحة  من  خاصة  مزارع  من  اإلنتاج  من  المائة  في   99 من  أكثر  يأتي 

السمك  إنتاج  من  بعد  ذاتياً  تكتف  لم  مصر  أن  حيث  المحلية  السوق  في  المائية  األحياء  تربية  منتجات 

الزراعة  وزارة  تخطط  كغ(.   16,82 للفرد  سنوية  حصة  لتأمين   2011 عام  طن   182  222 قرابة  استيراد  )تم 

طن  مليون   1 )تتضمن   2017 عام  حتى  طن  مليون   1,7 إلى  الكلي  مصر  إنتاج  لزيادة  األراضي  واستصالح 

المائية(. األحياء  تربية  من  األقل  على 

املصايد السمكية يف خليج السويس
طرق  ثالث  ُتستخدم  وتور(.  وسلخانة  )الطاقة  السويس  خليج  امتداد  على  رئيسة  إرساء  مواقع  ثالثة  ثمة 

والطرق   purse-seining الجيبية  بالشباك  والصيد   trawling الجرف  وهي  السويس  خليج  في  للصيد 

 gill nets الغالصم  وشباك   long line الِشراك  وخيوط   hand line الشصوص  تسودها  التي  التقليدية 

شباك  مركب   83 و  جرف  مركب   78 من   2012 عام  الصيد  أسطول  تألف   .trammel nets الحبائل  وشباك 

الغالصم  وشباك  الحبائل  وشباك  والشصوص  الِشراك  خيوط  تستخدم  قارباً  و711  السويس،  خليج  في  جيبية 

اإلقليمية  المياه  حدود  خارج  تعمل  جرف  مركب   128 نحو  إلى  باإلضافة  كلها،  الصيد  حقول  امتداد  على 

.)2012 وياسين،  )الجنايني  عدن  خليج  حول  المصرية 

الشكل 2.3
إسهام املصيد من املوارد السمكية املختلفة يف مرص )2011(

ً

تربية األحياء املائية
%72,4 

الصيد البحري
%9

البح�ات الش�لية
%8,6

املنخفضات الساحلية
%0,34

البح�ات الداخلية
%3,05

نهر النيل
%6,59
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البحر  مصايد  من  الُمرَسيات  إجمالي  من  المائة  في   33,6 بنسبة  السويس  خليج  في  الصيد  َتَمثَّل 

 horseاألصلي العصيفر  الجيبية  بالشباك  المصطادة  الرئيسة  البيالجية  األرصدة  تتضمن  المصري.  األحمر 

والسردين   Indian mackerel الهندي  والسكمبري   round herring المبروم  والسردين   mackerel

اإلربيان  فتتضمن  الجارف  الصيد  تدعم  التي  القاعية  األنواع  أما   .anchovy واألنشوجة   sardines

 lizardfish السحالي  واألسماك   striped snapper النَّهاش  وسمك   cuttlefish والحبار   shrimps

سمك  أن  حين  في   thread-fin bream الزعانف  الخيطي  واألبراميس   red mullet إبراهيم  والسلطان 

االمبراطور  وسمك   )groupers )Serranidae الهامور  القيمة  الرفيع  السائد  والنوع   ،reef fish الحيد 

على  المصيد  في  واضحة  تباينات  ثمة  الحرفي.  للصيد  بالنسبة  أهمية  األكثر  األنواع  هي   )Lethrinidae(

معدات  استخدام  في  اختالفاً  أيضاً  تعكس  ولكنها  الموائل  الختالف  أساساً  تعود  والتي  الساحل  امتداد 

.)1997 )برانية،  السوق  طلب  وفي  الصيد 

أنحاء  في  السمك  توزيع  سالسل  أغلب  في  وتحدث  رئيساً  هاجساً  الحصاد  بعد  السمك  فواقد  تمثل 

ولكنها  والتجار،  والمصنعين  الصيادين  دخل  خفض  في  إسهامها  في  الفواقد  دور  يقتصر  وال  العالم. 

للمستهلك. أقل  سمكاً  يعني  السمك  فقد  إن   – الغذائي  األمن  إضعاف  في  أيضاَ  تسهم 

بسبب  نسبياً  منخفض  بسعر  بيع  أو  ُطِرَح  قد  إما  الذي  السمك  إلى  الحصاد  بعد  السمك  فواقد  تشير 

والمصنعين  )الصيادين  بالسمك  العاملين  أن  يعني  وهذا  السوق.  ديناميكية  بسبب  أو  نوعيته  تدهور 

أيضاً  هذا  يعني  ع.  الُمتوقَّ الدخل  في  لخسارٍة  يتعرضون  الرديفة(  العمليات  في  اآلخرين  والمساهمين  والتجار 

رديئة  سمكية  ومنتجات  بسمك  دون  ُيَزوَّ المستهلكين  أن  أو  للمستهلكين  المتاحة  السمك  كميات  انخفاض 

.)Kumolu & Ndimele, 2011( الغذائي  األمن  تتناول  أخرى  هامة  سلبية  لعقابيل  إضافة  هذا  النوعية. 

يعتري  وميكروبيولوجي  حيوي  كيميائي  لفساد  نتيجة  الحصاد  عقب  السمك  فواقد  تحدث  ما  غالباً 

أن  بمجرد  ولكن  الفساد.  منع  في  تساعد  طبيعية  دفاع  آلية  الحية  السمكة  تمتلك  موته.  بعد  السمك 

في  تدهوراً  مسبباً  وميكروبيولوجي  وتأكسدي  انزيمي  فساد  ويبدأ  دفاعها  آليات  تتوقف  السمكة  تموت 

.)Akande & Ouadi, 2010( الجودة 

عرضاً  تقدم  التي  األولى  هي  الدراسة  وهذه  الحصاد.  بعد  ما  فواقد  لتقدير  دراسات  مصر  في  ُتْجَر  لم 

السويس. خليج  في  اصطياده  عقب  السمك  لفواقد  أولياً 

املواد والطرائق
في  للفاقد  تقدير  إجراء  المستحيل  من  أو  الصعب  من  كان  الوقت  ولضيق  مصر  في  السياسية  لألوضاع  نظراً 

في  »الطاقة«  اإلرساء  موقع  اختيار  تم  لذلك  بكاملها،  السمك  توزيع  مراحل  وفي  كافة  والمصايد  المواقع 

استطالعات  عدة  خالل  من  التقرير  هذا  في  الواردة  المعطيات  ُجِمَعت  االستقصاء.  إلجراء  السويس  خليج 

اإلحصاء  وموظفي  السوق  في  وتجار  األسماك  وصيادي  الربابنة  من  عدي  مع  أجريت  واستبيانات  للرأي 

وأسبابه. الحاصل  السمك  فاقد  نمط  لفهم  ذلك  السمكية  الثروة  لتطوير  العامة  الهيئة  من 

الطاقة  تقع  »السلخانة«.  و  »الطاقة«  السويس  خليج  في  الرئيسين  الصيد  مرفأي  في  الصور  ُأِخَذت 

الشمالي  الجزء  في  السويس  مدينة  ففي  السلخانة  الصيد  مرفأ  أما  السويس  مدينة  جنوب  كم   15 نحو 

السويس. خليج  من 

النتائج واملناقشة
في  مصيدها  ُترسي  التي  الشراك(  ومراكب  الجيبية  الشباك  ومراكب  الجرف  )مراكب  كلها  الصيد  مراكب  إن 

اإلرساء  عقب  ساعات   3−1 خالل  المصيد  يباع   .)3.3 )الشكل  السمك  لحفظ  الثلج  تستخدم  الطاقة  مرفأ 

إلى  المبيع  السمك  ينقل  المرفأ.  في  االستعداد  أهبة  على  هم  الذين  المحليين  التسويق  لوسطاء  بالمزاد 

يمكن  المرحلة  هذه  وحتى   .)4.3 )الشكل  مبردة  شاحنات  في  القاهرة  سوق  وإلى  السويس  في  السوق 

أهمية. ذي  غير  الفاقد  أن  اعتبار 
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وذلك  الفاقد  بعض  في  القاهرة  في  الصغيرة  األسواق  إلى  المركزية  السوق  من  السمك  توزيع  يتسبب 

األولية  التقديرات  تشير  الثلج.  ونقص  المرتفعة  الحرارة  بسبب  الصيف  في  والسيما  السمك  فساد  بسبب 

المائة. في   18 فقد  معدل  إلى  المرحلة  هذه  خالل  الفيزيائي  للفقد 

موقع  في  والسردين  األنشوجة  والسيما  التسويقي  الحجم  دون  ُتعَتَبر  التي  األسماك  ُتعالَج  ما  غالباً 

المعالجة  األسماك  ُتنَقل   .)5.3 )الشكل  والتجفيف  التمليح  طريقتي  استخدام  يشيع  حيث  ذاته  اإلرساء 

جداً. منخفضة  بأسعار  العليا  مصر  في  للتسويق 

الشكل 3.3
السمك املُرىس يف مرفأ الطاقة يحفظ يف الثلج

الشكل 4.3
النقل يف شاحنات مربدة

الشكل 5.3
متليح أسامك الرسدين واألنشوجة وتجفيفها يف مرفأ الطاقة
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صناعات املعالجة عقب الحصاد
في  السمك  معالجة  صناعة  أن  إلى  مصر  في  الحصاد  عقب  السمك  لتجهيز  الشاملة  المراجعة  تشير 

والماكريل   herring كالرنكة  المستورد  السمك  على  وتعتمد  والتعليب  والتمليح  التدخين  في  تتمثل  مصر 

لتدخين  مصنع   200 إلى  باإلضافة  السردين  تعليب  على  تعمل  مصانع  ثالثة  فقط  يوجد   .mackerel

بنحو التدخين  لمصانع  اإلنتاجية  الطاقة  ر  ُتَقدَّ بدائية.  مصانع  منها  المائة  في   80 الرنكة،  وخصوصاً   السمك 

المستوردة.  الرنكة  على  جميعها  وتعتمد  العام  في  طن   300−3 بين  ما  تتراوح  بطاقة  العام  في  طناً   1  048

العام. في  طن   8  000 قرابة  المصانع  طاقة  تبلغ  التعليب  لصناعة  وبالنسبة 

السمك  لتمليح  مصانع  أربعة  ثمة  الصغيرة،  التقليدية  المحلية  التمليح  وحدات  من  للعديد  باإلضافة 

 grey mullet الرأس  الكبير  البوري  على  أساساً  تعتمد  وهي  العام،  في  طن   2  800 اإلنتاجية  طاقتها  تقارب 

مصانع  ثالثة  في  السمك  مسحوق  ُيَصنَّع  والسردين.   anchovy األنشوجة  والسيما  الصغيرة  البيالجية  واألسماك 

المضافة. القيمة  منتجات  من  كميات صغيرة  أيضاً  تنتج  اليوم وهي  في  طناً   70 قرابة  كلية  إنتاجية  طاقة  ذات 

مطروحات مراكب الجرف القاعي
خالل  السويس  خليج  من  الشمالي  الجزء  في  الجرف  مركب  مصيد  مطروحات  لتقصي  محاولة  أول  جرت 

)الجنايني   2003 آذار  في  يوماً   11 لمدة  التجارية  الجرف  مراكب  على  ُأجِري  الذي  الجرف  لمراكب  حصر 

الشبك  رفع  بعد  جرف.  عملية   77 قرابة  من  المركب  ظهر  على  من  المعطيات  ُجِمَعت   .)2005 وآخرون 

الصيادين  قبل  من  التجارية  القيمة  ذات  األسماك  ُفِرزَت  المركب.  مؤخرة  في  السمك  دف  على  المصيد  َر  ُحرِّ

من  الجزء  أما  األنواع.  من  فئة  كل  من  أوزانها  وحساب  الصناديق  أعداد  إحصاء  وجرى   ،)6.3 )الشكل 

على  للمطروحات  النوعي  التركيب  ُأدِرَج  ووزنها.  الرئيسة  األنواع  إلى  فرزه  جرى  فقد  للطرح  المهيأ  المصيد 

المرتجعة  المصايد  نسبة  رَت  ُقدِّ النوع.  مستوى  إلى  ُصنَِّفت  حيث  األرجل  ورأسيات  وقشريات  سمك  أنها 

واألعماق  المرتجعة  المصايد  بين  ما  العالقات  اِحُتِسَبت  كما  اإلجمالي(.  المرتجعة\الوزن  المصايد  )وزن 

المتعدد. التراجعي  التحليل  طريقة  باعتماد  والُمرَسيات  الجرف  عمليات  ومدة 

األسماك  أنواع  من  عديداً  ولكن  اإلربيان  يستهدف  السويس  خليج  في  الجارف  الصيد  أن  النتائج  أظهرت 

مطروحاً  مصيداً  أو  ثانوياً  مصيداً  أنها  على  ُتَعرَّف  والتي  عرضي  كمصيٍد  أيضاً  ُتصَطاد  والالفقاريات  الزعنفية 

من  الكميات  أكبر  فينتج  السويس  خليج  في  األنواع  من  عديداً  المستهدف  الجارف  الصيد  أما  ُمحرراً.  أو 

المصيد  إلى  اإلربيان  من  المصيد  نسبة  تبلغ  المرتجعة.  المصايد  من  كبيرة  ومقادير  العرضي  المصيد 

.15:1 العرضي 

أن متوسط  أيضاً  الُمرَسيات. وتبين  المائة من وزن  56,1 في  تعادل  للمطروحات  المقدرة  النسبة  أن  تبين 

في  الُمرسى  المصيد  متوسط  أن  حين  في  كغ،   20,781  ±  31,52 كانت  الساعة  في  المطروحة  الُمرَسيات 

بمقدار     أعلى  المرتجعة  المصايد  نسبة  أن  إلى  النتائج  هذه  تشير  كغ.   13,067  ±  22,619 كان  الساعة 

الُمرسى. المصيد  نسبة  من  المائة  في   28,239

الشكل 6.3
الصيادون يفرزون األسامك املهيأة للطرح عىل ظهر مركب الجرف
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أن  السويس  خليج  في  الجارف  الصيد  قبل  من  المطروحة  والالفقاريات  لألسماك  النوعي  التركيب  أظهر 

أنواع  هي  المائة  في   15 وأن  تسويقية  قيمة  ذات  غير  أنواع  هي  المطروحة  األسماك  من  المائة  في   85

هي  والتي  الحبارات  باستثناء  تسويقية  غير  أنواع  هي  المطروحة  الالفقاريات  أغلب  أن  حين  في  تجارية، 

القيمة  ذات  للتسويق  القابلة  غير  األحجام  هو  األنواع  هذه  لطرح  الرئيس  السبب  ولكن  َقيَِّمة،  تجارية  أنواع 

.)1.3 )الجدول  إغفالها  الممكن  أو  المنخفضة 

لتقدير  السويس  القاعي في خليج  الجرف  على  أربعة مسوحات  أجريت   2012/2011 الصيد  خالل موسم 

للمطروحات  المقدرة  النسبة  تباينت  اإلعداد(.  قيد  وآخرون،  )الجنايني  وتركيبها  المرتجعة  المصايد  كمية 

وزن  من  المائة  في   35,75 تساوي  للجرف  الكلية  المرتجعة  المصايد  أن  تبين  وقد  الصيد،  لموسم  تبعاً 

في  بالمائة،   26,8 بلغت  حيث  الشتاء  خالل  للمطروحات  الدنيا  النسبة  َلت  ُسجِّ  .)2.3 )الجدول  الُمرَسيات 

بالمائة.  50,1 وكانت  الخريف  خالل  َلت  ُسجِّ للمطروحات  األعلى  النسبة  أن  حين 

حينما  الصيف  في  َلت  ُسجِّ فد  للقاع  المجاورة  لألسماك  القصوي  السيادة  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أظهرت 

أن  حين  في  صيد.  عملية   40 خالل  من  اصطيد  كغ/ساعة(   64,5( الساعة  في  للجرف  اإلجمالي  المصيد  بلغ 

خالل  من  واصطيد   2011 خريف  خالل  َل  ُسجِّ كغ/ساعة(   19,1  ( كان  الساعة  في  للجرف  األدنى  المصيد 

خالل  َلت  وُسجِّ كغ/ساعة   44,6 ذروتها  فبلغت  الساعة  في  اإلجمالية  المرتجعة  المصايد  أما  صيد.  عملية   60

مستوياتها  أدنى  الساعة  في  المرتجعة  المصايد  بلغت  حين  في  صيد،  عملية   40 بواسطة   2012  صيف 

.)3.3 )الجدول  صيد  عملية   85 خالل   2012 شتاء  في  َلت  ُسجِّ كغ/ساعة   8,3

الجدول 1.3 
مصيد وحدة الجهد ونسبته ألنواع األسماك والالفقاريات األكثر شيوعاً في مطروحات الصيد الجارف في الجزء الشمالي من 

خليج السويس

النسبة المئويةاالسم المحلياالسم إلنجليزيالنوع
كغ/ساعة%

85األسماك

Leiognathus berbisSlip mouthعريان
حاريت خشن

3525-8

Champsodon capensisGapers2518-6

Leiognathus elongatusSlip mouth10-1515أبو العريان

Pseudorhombus arsiusFlat fishes5-108موسى

65الالفقاريات

Charybdis helleriSwimming crab9-2020كابوريا

Lagunum depressumSand dollars1022-10

Clypeaster reticulatusSand dollars1012-5

Callyspongia monilataFinger sponge15-725إسفنج أصبعي

Cliona vastificaRed sponge15-525إسفنج أحمر

AlgaeAlgae7-816طحالب

الجدول 2.3
المصيد الكلي والمصايد المرتجعة الكلية المقدرة في المسوحات التجريبية في خليج السويس خالل 2012/2011

النسبة المئوية اإلجماليالمصايد المرتجعةالمصيدموسم الصيد
للمطروحات

16527,7 1544 0111 3الربيع

899,526,8 5825 317,51 4الشتاء

085,550,1 5473 538,51 1الخريف

142,540,9 3308 812,53 4الصيف

292,535,7 61321 679,57 13اإلجمالي
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الشكل 7.3
 املصيد الكيل وإجاميل املصايد املرتجعة املقدرة من خالل املسوحات التجريبية

يف خليج السويس خالل 2011/2012
إجمالي مصيد الجرفإجمالي مطروحات الجرف

الربيع
كغ

د 
صي

لم
ا

الشتاء الخريف

الفصول
الصيف

االستنتاج
نصف  األسطول  عن  الناتجة  الحصاد  بعد  ما  فواقد  من  الكبيرة  الكتلة  أن  الدراسة  هذه  نتائج  أظهرت 

الحصاد  بعد  أخرى  فواقد  وثمة  القاعي.  الجرف  مراكب  بمطروحات  يتمثل  السويس  خليج  في  الصناعي 

تتضمن  أن  يمكن  الُمرَسى.  الصيد  من  المائة  في   18 بـِ  رَت  وُقدِّ التسويقية  النقل  سلسلة  خالل  أيضاً  حدثت 

يلي: ما  الطرح  لمشكلة  المحتملة  الحلول 

في  • الصيد  لمنع  باإلضافة  للمصايد  المستمرة  والمراقبة  المناطق  بعض  في  مكانية   إغالقات 

المياه الضحلة.

وتطبيق  • الجارفة  الشباك  في  العب  عين  زيادة حجم  هي  الكبيرة  الفاعلية  ذات  األخرى  الضوابط  من 

التقانات األكثر تقدماً التي تقلل كمية المصايد المرتجعة.
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الجدول 3.3
 المصيد اإلجمالي والمصايد المرتجعة اإلجمالية في الساعة في خليج السويس خالل فصول أربعة 2012/2011 وفقاً لتقديرات 

المسوحات التجريبية

المصايد المصيد اإلجماليمواسم الصيد
المرتجعة 
اإلجمالية

عدد عمليات عدد الساعات
الصيد

المصايد المصيد/ساعة
المرتجعة/ساعة

154114,44326,310,1 0111 3الربيع

582191,38522,68,3 317,51 4الشتاء

54780,46019,119,2 538,51 1الخريف

33074,64064,544,6 812,53 4الصيف
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امللحق 4

 مراجعة شاملة لفواقد السمك عقب االصطياد

يف جمهورية إيران اإلسالمية
صافيناري شاهرام 

والتجهيز الجودة  رئيس  مسؤول 

اإليرانية السمكية  الثروة  منظمة 

املقدمة
العالم.  في  الغذائية  القيمة  الرفيع  بالبروتين  المتميزة  الموارد  أهم  من  واحداً  أنه  على  السمك  ُيعرَف 

مختلفة  لمجاميع  صحياً  غذاًء  كونه  السمك  بتناول  الخبراء  غالبية  يوصي  الفريدة  الغذائية  قيمته  وبسبب 

القريبة  المجتمعات  في  كبيرة  بكميات  ُيستهلك  كونه  على  يقتصر  ال  األيام  هذه  والسمك  الناس.  من 

المعتدلة  وأسعاره  المنتج  تنوع  إن  الكبرى.  الريفية  المراكز  في  شائعاً  غذاًء  أضحى  قد  بل  الشواطئ  من 

من  األخرى.  البروتينية  المصادر  رأس  على  السمك  تضع  أن  يمكن  التي  الرئيسة  العوامل  من  هي  وتوفره 

العالم  أنحاء  في  الناس  من  لماليين  والعمالة  والدخل  للغذاء  أساسياً  مصدراً  تمثل  األسماك  مصايد  أن  الهام 

النامية. الدول  في  والسيما 

مصدر  أن  إال  واإلقتصاد.  الغذائي  األمن  في  للسمك  المتميز  الدور  أهمية  إلى  أعاله  َذِكر  ما  يشير 

الفساد  يبدأ  السمك  موت  فور  المميزة.  خصائصه  بسبب  للفساد  القابلية  شديد  هذا  القيم  البروتين 

على  تعيش  التي  وتلك  سوية  البيئة  في  الموجودة  الدقيقة  األحياء  إن  الذاتي.  التحلل  وعمليات  الجرثومي 

والسيما  البيئية  الظروف  وتعتبر  السمك.  جودة  من  بالنيل  تبدأ  الداخلية  وأحشائه  والغالصم  السمك  جلد 

في  خسائَر  الحصاد  عقب  الهزيلة  الممارسات  ُتَسبَِّب  أن  المرحلة.  هذه  في  هامة  حيوية  عوامل  الحرارة 

األسماك  مصايد  قطاع  في  رئيساً  هاجساً  الحصاد  بعد  ما  فواقد  وتشكل  سؤال.  موضع  ليس  هو  السمك 

السمك. توزيع  سالسل  أغلب  في  وتحدث  العالم  أنحاء  في 

ُتعَتَبُر  ولكنها  فحسب  والتجار  والمصنعين  الصيادين  دخل  على  السمك  لفواقد  المباشر  التأثير  يقتصر  ال 

الفقد  أن  كما  للبشر.  المتاح  الغذاء  في  نقصاً  تعني  السمك  فواقد  كون  الغذائي  لألمن  تهديد  مصدر  أيضاً 

للبيئة  ضرر  مصدر  إلى  الدخل  لتوليد  ومصدٍر  صحٍي  غذاٍء  من  السمك  يحول  أن  يمكن  والفساد  النوعية  في 

القيم. الغذائي  المنتج  هذا  تدهور  وتجنب  المصيد  نوعية  لتحسين  الجهود  كل  بذل  يجب  اإلنسان.  ولصحة 

عدة  تدابير  اتُِّخَذت  فقد  الوطني  المستوى  على  ُأثيرَت  قد  الحصاد  بعد  ما  فواقد  قضية  كانت  ولما 

الريفية  المناطق  تطوير  عوامل  من  عاماًل  السمكية  األنشطة  ُتعَتَبر  التباعها.  طويلة  طريق  ت  َتَبقَّ أنه  ولو 

ُفضالَة. إلى  القيمة  الموارد  بتحويل  الطاقة  هذه  خسارة  المقبول  غير  ومن  الفقيرة 

مصايد  من  كل  تطور  لقد  المنطقة.  في  األسماك  إنتاج  في  رائدة  دولة  اإلسالمية  إيران  جمهورية  إن 

خالل  بسرعة  الفرد  استهالك  معدل  ونما  األخيرة،  العقود  خالل  واضح  بشكل  المائية  األحياء  وتربية  األسماك 

كغ.   9,1 إلى  كغ   5 من  األخير  العقد 

البحر  طعام  تجهيز  معامل  من  لعديد  األسماك  تجهيز  حول  صغيرة  عمل  ورشات  بضع  تنظيم  تم 

الدولية. األسواق  من  اعديد  ر  وُتَصدَّ ُمعَتَمَدة  لمعايير  وفقاً  اإليرانية  البحر  طعام  منتجات  ُتنَتج  ثة.  المحدَّ

األسماك  مصايد  لقطاع  رئيسة  مشكلة  الحصاد  بعد  ما  فواقد  زالت  ما  قيل  ما  كل  من  الرغم  وعلى 

كل  مع  اإلجمالي  السمكي  اإلنتاج  ونصف  نيفاً  يقدم  زال  ما  الطاقة  المحدود  الصيد  فقطاع  اإليراني. 

عنه  المبلغ  وغير  القانوني  غير  الصيد  مع  سوية  المستدامة  غير  الصيد  طرق  تشكل  المرافقة.  تحدياتها 
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الصيد  من  رئيسة  مشاكل  جميعها  تشكل  النوعية  وتدهور  الفواقد  من  المرتفعة  والكميات  المنظم  وغير 

الطاقة. المحدود 

ألنماط  نتيجة  سنوياً  ُيفَقُد  المزارع  من  أو  الفطرية  البيئة  من  المصيد  السمك  من  األطنان  من  آالف 

قبل  من  المبذولة  الجدية  الجهود  حصيلة  فإن  وهكذا  الحيوان.  لتغذية  ُيحاُل  هو  أو  التلف  من  مختلفة 

عادة. القيمة  منخفض  منتج  إلى  تتحول  هي  أو  الواقع  في  بسهولة  ُتهَدر  الصيادين 

لقد  إيران.  في  الحصاد  بعد  ما  لفواقد  السلبي  التأثير  تعزيز  في  مؤخراً  ساهمت  أخرى  عوامل  وثمة 

تدريجياً  انخفاضاً  المحروقات  دعم  انخفض  بحدة.  باإلرتفاع  السمكي  واالستزراع  الصيد  تكاليف  أخذت 

عالية،  مستويات  السمكية  األرصدة  على  الضغط  بلغ  كما  بوضوح.  الصيد  معدات  تكلفة  وارتفعت 

التخطيط  إلى  المحلية  الصيد  إدارة  منظمات  بعض  دعا  ما 

االستزراع  وفي  السمكي.  الصيد  على  للحصص  نظام  لفرض 

السمكية  واألدوية  األعالف  من  كل  أسعار  شهدت  السمكي 

ربحية  على  المحافظه  أجل  من  فإنه  وهكذا  مأساوياً.  تزايداً 

واستخدام  التكاليف  تخفيض  الحيوي  من  السمكي  الصيد  نشاط 

ما  فواقد  منع  فإن  وبالتالي  أمثاًل.  استخداماً  السمكية  األرصدة 

لقطاع  بالنسبة  األهمية  في  غاية  موضوعاً  يعتبر  الحصاد  بعد 

البالد. في  السمكي  الصيد 

المميزات  إنه من أجل تجنب فواقد السمك يجب أوالً معرفة 

المدخل  هي  القطاع  خصائص  فإن  وبالتأكيد  للقطاع.  الرئيسة 

أو  لمنعها  الحلول  وإليجاد  السمك  لفواقد  الرئيسة  األسباب  لفهم 

السمك  إنتاج  أحوال  اِبتداًء  التقرير  هذا  في  سنراجع  إنقاصها. 

طرق  على  بإيجاز  الضوء  سُيلَقى  لذلك  باإلضافة  إيران.  في 

والتسويق.  التجهيز  وظروف  المائية  األحياء  تربية  ونظم  الصيد 

والتدابير  الحصاد  بعد  ما  وفواقد  الرئيسة  األنواع  أيضاً  وستبحث 

المستقبلية. واالستراتيجيات  اآلن  حتى  اِتُِّخَذت  قد  التي 

اإلنتاج السميك
قرابة وبلغ  الماضية  العشر  السنوات  خالل  إيران  في  السمكي  اإلنتاج  حجم  تقريباً   تضاعف 

طن   450  000 يقارب  بما  السمكي  الصيد  أسهم  للفرد.  حصًة  كغ   9 نحو  أمن  ما   2011 في  طن   735  000

.)2.4 )الشكل   ،2011 في  طن   285  000 إلى  ارتفعت  المائية  األحياء  تربية  أن  حين  في 

الشكل 1.4
فواقد التونة يف نقطة إرساء

الشكل 2.4
إنتاج مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف إيران )2011−2001(
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طن  مليون   1 من  أكثر  إلى  الكمية  هذه  رفع  المخطط  من 

المائية  األحياء  تربية  تسهم  القادمة.  الخمس  السنوات  خالل  متري 

مصايد  إسهام  أن  حين  في  اإلجمالي  اإلنتاج  من  المائة  في   39 اآلن 

القطاع  إن   .)3.4 )الشكل  المائة،  في   61 قرابة  ويبلغ  أعلى  األسماك 

ذلك  مع  المائية،  األحياء  تربية  هو  إنتاجه  لتطوير  المرشح  الفرعي 

الهندي  والمحيط  البحار  أعالي  من  أكثر  سمك  لتأمين  الجهود  فإن 

سيتم  الفرعيين  القطاعين  في  األحوال  ولفهم  مستمرة.  ستبقى 

حدة. على  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  من  كل  وصف 

مصايد األسامك
الكلي  السمكي  الصيد  تجاوز  السمكي.  اإلنتاج  إجمالي  من  المائة  في   60 بقرابة  البحري  الصيد  أسهم 

الجنوب  في  عمان  وبحر  الفارسي  والخليج  البالد  شمال  في  قزوين  بحر  ُيمثل   .2011 في  طن   450  000

الخليج  من  المصيد  إن  كلياً.  اختالفاً  المصدرين  هذين  من  السمكية  األنواع  تختلف  البحري.  للصيد  مصادر 

من  الكلي  المصيد  بلغ   2011 عام  في  قزوين.  بحر  في  ذلك  من  بوضوح  أكبر  هو  عمان  وبحر  الفارسي 

سجلت  ذاته  العام  في  قزوين  بحر  من  الصيد  حصيلة  أن  حين  في  طناً   411  897 قرابة  الجنوبية  المياه 

.)4.4 )الشكل  طناً،   37  831

الكبيرة  البيالجية  األنواع  الرئيسة:  المجموعات  من  عمان  وبحر  الفارسي  الخليج  في  المصيد  يتألف 

المراكب  وأنماط  وكمياته  الصيد  طرق  تختلف  واإلربيان.  للقاع  المجاورة  واألنواع  الصغيرة  البيالجية  واألنواع 

في  تلك  عن  كلياً  قزوين  بحر  في  البيئية  والظروف  الحرارة  ودرجات  المصيدة  واألنواع  الصيد  ومعدات 

عمان. وبحر  الفارسي  الخليج 

النوعية.  تدهور  عاماًل حرجاً في  البالد  الجنوبي من  الجزء  في  االستوائي  والمناخ  الحرارية  الظروف  ُتعَتَبر 

حاجة  ثمة  لذلك  الجنوبية  اإلرساء  نقاط  عن  بعيداً  الكبيرة  والمدن  العاصمة  فيها  بما  الرئيسة  األسواق  تقع 

أمثال  عشرة  تقارب  الجنوبية  المياه  من  المصيد  كمية  فإن  لذلك  باإلضافة  التداول.  بعمليات  أكبر  الهتمام 

ذات  الكبيرة  البيالجية  التونة  إن  الجنوبية.  المياه  في  الصيد  أولوية  ُيظِهر  ما  قزوين  بحر  في  المصيد 

الجنوبية. المياه  في  األربع  المجموعات  هذه  نسبة   5.4 الشكل  ُيظِهر  القطاع.  اقتصاديات  في  كبير  دور 

الشكل 3.4
إسهام مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف

القطاع السميك الوطني

مصايد األسماك
%61

تربية األحياء المائية 
%39

الشكل 4.4
إنتاج مصايد األسامك من الخليج الفاريس وبحر عامن وبحر قزوين
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النادرة.  األنواع  لبعض  متميز  موئل  وهو  العالم  في  بحيرة  أكبر  إيران  من  الشمال  إلى  قزوين  بحر  ُيعَتَبر 

أنواع  ثالثة  من  )خليط   kilka وأسماك   )Huso spp. و Acipenser spp.( Sturgeon الحشف  أسماك  إن 

بحر  يلعب  الفريدة  لظروفه  ونظراً  قزوين.  بحر  في  تعيش  متميزة  أنواع   )Clupeidae الصابوغيات  من 

.)6.4 )الشكل  إيران  في  السمكي  القطاع  في  متميزاً  دوراً  قزوين 

 bony العظمية  واألسماك   kilka كيلكا  أسماك  إن 

الرئيسة  األنواع  هي   Sturgeon الحشف  وأسماك   fishes

 7.4 الشكل  ُيظِهر  قزوين.  بحر  مياه  في  ُتصطاد  التي 

 .2011 في  قزوين  بحر  في  واحد  لكل  الحجمية  النسبة 

20 طن الحصيلة  البالغ 000  kilka بمصيدها  تشكل أسماك 

َض  ُخفِّ طن.   17  000 قرابة  العظمية  األسماك  وتتبعها  األهم 

 80 إلى  حاسم  بشكل   Sturgeon الحشف  أسماك  مصيد 

قزوين. بحر  مصيد  من  المائة  في   1 من  أقل  يشكل  ما  طناً 

الشكل 5.4
نسب األنواع الرئيسة يف املياه الجنوبية )2011(

األنواع املجاورة للقاع 
%37

األنواع البيالجية الكبرية 
52%

األنواع البيالجية الصغرية 
9%

اإلربيان
 %2

الشكل 6.4
بحر قزوين يف الشامل والخليج الفاريس وبحر عامن يف جنوب البالد
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الشكل 7.4
نسبة األنواع الرئيسة يف مصايد بحر قزوين )2011(
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تربية األحياء املائية
تربية  ُتعَتَبر   .2001 في  طن   73  600 من   2011 في  طن   285  000 قرابة  إلى  المائية  األحياء  تربية  إنتاج  تزايد 

األحياء المائية في الواقع النشاط األسرع نمواً في القطاع بمنتجاته المستزرعة المصنفة تحت ثالث فئات إنتاجية: 

الكارب  فيها  بما  الكارب  عائلة  أنواع  إن  اإلربيان.  وتربية  العذبة  المياه  أسماك  وتربية  الدافئة  المياه  أنواع  تربية 

 silver carp )Hypophthalmichthys molitrix( الفضي  الشائع Cyprinus carpio( common carp( والكارب 

المستزرعة.  الدافئة  المياه  أنواع  هي   )Hypophthalmichthys nobilis( big head carp الرأس  الكبير  والكارب 

  Rainbow الُقَزحي  التراوت  إن  العراق.  إلى  المستزرعة  الدافئة  المياه  أنواع  أغلب  ر  ُتَصدَّ األخيرة  األعوام   في 

 1.4 الجدول  ُيظِهر  العذبة.  المياه  أسماك  من  المستزرع  األوحد  النوع  )trout )Oncorhynchus mykiss هو 

.2011 إحصاءات  ضوء  في  مجموعة  كل  من  اإلنتاج  وكميات  األهم  المصادر  من  الرئيسة  األنواع 

حالة فواقد السمك عقب الحصاد يف إيران
إن  جودتها.  رداءة  بسبب  بخسة  بأسعار  ُتباع  أو  ُتطَرح  التي  األسماك  أنها  على  عامًة  السمك  فواقد  ُتَعرَّف 

إيران.  في  موجودان  وكالهما  الحصاد  بعد  الفاقد  من  رئيسان  نمطان  هما  الجودة  في  والفقد  الفيزيائي  الفقد 

اليابسة.  على  أو  البحر  في  طرحه  يجري  بل  ُأرسي  أو  اصطيد  الذي  السمك  ُيسَتخَدم  ال  الفيزيائي  الفقد  في 

االستوائي  الجارف  الصيد  عن  الناجم  اإلربيان  من  العرضي  المصيد  هو  الفاقد  من  النمط  هذا  على  المثال 

الحجم  دون  هي  التي  وتلك  اليافعة  األسماك  ُتطَرح  الكلي.  المصيد  من  المائة  في   50 من  أكثر  يؤلف  والذي 

إلنتاج  ُتسَتخَدم  السمك  فواقد  أغلب  أن  المالحظ  من  البشري.  لالستهالك  الكبيرة  األحجام  تستخدم  حين  في 

الصيادين. دخل  من  تخفض  وبالتالي  متدنية  بأسعار  تباع  األسماك  هذه  أن  إال  السمك،  مسحوق 

الحصاد  بعد  ما  ممارسات  ضعف  بسبب  عادة  ويحدث  إيران  في  شيوعاً  أكثر  الجودة  في  الفقد  إن 

جودة  يميزوا  أن  المستهلكين  ألغلب  بالنسبة  الصعب  من  إنه  النقل.  خالل  التبريد  سلسلة  في  ونقص 

لألنواع  الهامة  اإلرساء  مواقع  عن  بعيداً  الكبيرة  األسواق  ذوات  الرئيسة  المدن  معظم  تقع  المنتجات. 

من  أكثر  هو  األسواق  لبلوغ  الالزم  الزمن  متوسط  أن  يعني  هذا  عمان.  وبحر  الفارسي  الخليج  أي  الوحشية 

نسبة  تقدير  السهل  من  ليس  فإنه  إيران  في  المنتجة  األنواع  وتعدد  الواسع  للتنوع  ونظراً  ساعات.  عشر 

عام  وبشكل  مختلفة.  أنواع  بين  المائة  في  و15  المائة  في   2 بين  نسبياً  ر  ُتَقدَّ الفقد  كمية  ولكن  الفقد، 

من  الناتجة  األسماك  أما  السمكي،  الصيد  في  منها  أدنى  هي  المائية  األحياء  تربية  في  الفواقد  نسبة  فإن 

عمان(. وبحر  الفارسي  )الخليج  الجنوبية  المياه  من  البحرية  المنتجات  من  أقل  فواقد  فتبدي  قزوين  بحر 

بعد  ما  فواقد  لخفض  متكاملة  استراتيجية  وتحضير  المناسبة  الحلول  وإيجاد  الفواقد  أسباب  فهم  بغية 

كحجم  العوامل  بعض  كلها.  والمستزرعة  المصيدة  لألنواع  المميزة  الخصائص  معرفة  الهام  من  فإنه  الحصاد 

اإلنتاج وطرق الحصاد ومقاييس السوق من الضروري فهمها قبل أي تقدير أو وضع خطة للعمل. لذا سيورد هذا 

أيضاً. المستقبلية  المتخذة والحلول  التدابير  الفواقد. وسُتذَكر بعض  الهامة وتقديرات  األنواع  التقرير موجزاً عن 

الجدول 1.4
أهم األنواع البحرية والمستزرعة )2011(

اإلنتاج )طن(األنواع الرئيسةالمصدر

األنواع البيالجية الكبيرةالخليج الفارسي وبحر عمان

األنواع البيالجية الصغيرة

األنواع الجاورة للقاع

اإلربيان

411 897

أسماك kilkaبحر قزوين

Sturgeon أسماك الحشف

37 831

كاربتربية األحياء المائية

تراوت

اإلربيان

285 351

079 735اإلجمالي
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التونة 
واألسماك  سويًة  التونة  إن  األخرى.  المصيدة  بالزمر  مقارنة  المصيد  كميات  أكبر  تشكل  كبيرة  سطحية  سمكة 

مصايد  اقتصاديات  في  رئيساً  دوراً  التونة  تلعب  الفئة.  هذه  في  أهمية  األكبر  األنواع  أيضاً  تعتبر  المشابهة 

التعليب  أكبر عدد من معامل  إيران  التونة تمتلك  لتعليب  أكثر من 130 معماًل  إيران. ومع وجود  األسماك في 

وإن  العالم.  في  التونة  من  الفرد  استهالك  معدالت  أعلى  ذوات  الدول  بين  من  إيران  ُتعَتَبر  كما  العالم.  في 

تشكل  الواقع  وفي  التعليب،  معامل  قبل  من  ُيستهلك  تقريباً  بكامله  الجنوبية  المياه  من  التونة  من  المصيد 

العام. في  علبة  مليون   550 كلية  بطاقة  التونة  لتعليب  معمل   130 من  ألكثر  الخام  المادة  التونة 

ثمة  وسيستان-أو-بالوشيستان.  هورموزجان  الجنوبيتين  المقاطعتين  مياه  من  التونة  أغلب  ُتصطاد 

من  أيضاً  العديد  هنالك  ذلك  مع  المقاطعتين،  هاتين  في  اإلرساء  نقاط  قرب  التعليب  معامل  من  عديد 

الرئيسة  األنواع  تشمل  العناية.  من  مزيداً  يحتاج  إليها  النقل  فإن  وبالتالي  النقاط  تلك  عن  بعيداً  المعامل 

أم  الذيل Thunnus tonggol( longtail tuna( والبالميد  الطويلة  التونة  إيران  في  المصطادة  التونة  من 

 )Thunnus albacares( yellow الزعنفة  الصفراء  عين Katsuwonus pelamis( skipjack tuna( والتونة 

إذ  التونة  مصيد  الذيل  الطويلة  التونة  والبالميدا Euthynnus affinis( kawakawa(. تسود   fin tuna 

طناً.  80  000  ،2011 عام  مصيدها  حجم  بلغ 

اصطياد  تلي  التي  الفواقد  أن  ويقدر  التونة.  قطاع  في  الحصاد  بعد  ما  فواقد  أكبر  ُتشاَهد  الحظ  لسوء 

الممارسات  سوء  أن  يعني  وهذا  التعليب.  معامل  قبل  من  تسلمها  قبل  المائة  في   15 تقارب  التونة 

الطريقة  إن   .)8.4 )الشكل  الخسارة  من  الكمية  هذه  يسببان  المناسب  غير  والتداول  االصطياد  عقب 

السمك  يبقى  مستدامة.  صيد  طريقة  ُتعَتَبر  ال  والتي  الغالصم،  شباك  باستخدام  هي  التونة  لصيد  الرئيسة 

ُيرَفع  عندما  بدأت  قد  الجودة  تدهور  عمليات  وتكون  الشباك  في  وقوعه  عقب  الماء  في  طوال  ساعات 

من  صيد.  مركب   6  400 من  أكثر  من  التونة  صيد  أسطول  يتألف  الصيد.  مركب  ظهر  إلى  السمك 

قرابة وهنالك  المميكنة.  الجيبية  الشباك  تستخدم  فقط  مراكب  سبعة  ثمة  التونة  صيد  أسطول   أصل 

مدد  الصيد  جهد  وكذلك  المراكب  عدد  زيادة  إن  الطاقة.  محدود  حرفي  تونة  صيد  مركب   5  600

ولكن  المصيد  لتبريد  الثلج  ألواح  الصيادين  أغلب  يستخدم  أسبوع.  عن  يزيد  ما  إلى  البحرية  الرحالت 

إضافية. لتدابير  حاجة  وثمة  فعاالً  هذا  يكن  لم 

مستخدمة  كانت  التي  السمك  مستودعات  أما  المركب،  سطح  على  الثلج  لسحق  آالت  تركيب  تم 

تبين  الطويلة  للرحالت  بالنسبة  ولكن  وترفيفها.  حرارياً  عزلها  تم  فقد  التونة  صيد  مراكب  في  أساساً 

على  تجميد  أنظمة  تركيب  ساعد  لقد  أخرى.  لحلول  الحاجة  وبرزت  كافياً  يكن  لم  بالثلج  التزويد  أن 

أسراب  عن  والبحث  أسبوع  من  ألكثر  رحالتها  أمد  إطالة  من  الحرفية  المراكب  تمكين  في  المراكب 

الشكل 8.4
استخدام مستويات منحدرة إلرساء التونة طريقة غري مناسبة
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تجميد  بأنظمة  ومجهز  مميكن  نصف  مركب   800 من  أكثر  اآلن  ثمة  البعيدة.  الصيد  حقول  في  السمك 

والتحول  الصيد  طريقة  تعديل  أن  من  الرغم  وعلى  الفاقد.  معدالت  على  أثر  لها  كان  والتي  سطحه  على 

الفواقد  من  التدابير  هذه  خفضت  فقد  التونة  صيد  في  األمد  بعيد  هدف  هو  الِشراك  خيوط  طريقة  إلى 

معقول. بشكل 

خالل  الفواقد  نسبة  تزداد  جودة.  مشاكل  في  أيضاً  تتسبب  الضعيفة  والتداول  اإلرساء  ممارسات  إن 

األساليب  عن  تنشأ  للجودة  جدية  مشكلة  الهيستامين  ل  َتَشكُّ إن  التعليب.  معامل  إلى  والنقل  اإلرساء 

مرتفعة  مستويات  ذو  سمك  استالم  التعليب  معامل  من  كثير  يتجنب  االصطياد.  عقب  التداول  في  الضعيفة 

السمك. مسحوق  تجهيز  لمعامل  ويباع  الهيستامين  من 

وقد  التونة  إرساء  من  يسهل  الناقلة  والسيور  بالرافعات  وتجهيزها  للتونة  خاصة  إرساء  نقاط  إنشاء  إن 

.)9.4 )الشكل  الفاقد  خفض  إلى  يؤدي 

Kilka أسامك كيلكا
إن  قزوين.  بحر  في  أهمية  السمكية  األرصدة  أكثر  من  واحدة  كيلكا )Clupeonella( هي  أسماك  إن 

المياه  في  الصغيرة  األسماك  هذه  تعيش  األنواع.  لهذه  المميزة  الخاصة  هو  البروتين  من  العالي  المحتوى 

قزوين: بحر  مياه  في   Kilka أسماك  من  أنماط  ثالثة  ثمة  الشواطئ.  قرب  الضحلة 

Clupeonella caspia أو أسماك كيلكا الشائعة •

Clupeonella engrauliformiss أو كيلكا األنشوجة •

Clupeonella grimmi أو كيلكا الكبيرة العين •

وأنوار  مخروطية  بشباك  المجهزة  التجارية  الحرفية  المراكب  بواسطة  الليل  أثناء  كيلكا  أسماك  ُتصطاد 

خاص  لموسم  وجود  ال  إذ  العام  طيلة  كيلكا  أسماك  ُتصطاد   .)10.4 )الشكل  الماء،  سطح  تحت  كهربائية 

لصيدها.

السمك.  لمسحوق  العلف  إنتاج  مصانع  من  المتزايد  بالطلب  إيران  في  كيلكا  أسماك  صناعة  تتأثر 

العلف.  إلنتاج  رئيساً  مصدراً  أنها  على  أساساً  قزوين  بحر  في  كيلكا  أسماك  من  ضخمة  مخزونات  وُتعَتَبر 

كيلكا  أسماك  مجتمعات  انخفضت  قزوين  لبحر   )Mnemiopsis leidyi( الهالمية  المشط  سمكة  غزو  عقب 

.)11.4 )الشكل  حاد  بشكل 

والتي  قزوين  بحر  مقاطعات  في  كيلكا  ألسماك  الرئيس  المستهلك  هي  السمك  مسحوق  صناعة  إن 

للثلج  استخدام  دون  أكياس  في  كيلكا  أسماك  ُتجَمع  البحر  من  صيدها  عقب  بخساً.  سعراً  لقاءها  تعرض 

الرغم  وعلى  بخسة.  أسعار  لقاء  الجودة  المتدنية  كيلكا  سمك  مسحوق  صناعات  تتلقى  الواقع  في  وُترَسى. 

المصيد  أغلب  فإن  منتجاتها  وتعزيز  اإلنسان  لتغذية  كيلكا  أسماك  تخصيص  في  للتوسع  كلها  الجهود  من 

السمك. مسحوق  منتجي  قبل  من  ُيسَتخَدم  قزوين  بحر  في  منها 

الشكل 9.4
تجهيز نقاط إرساء التونة بالرافعات والسيور الناقلة
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اصطياده  عقب  السمك  تداول  مستوى  لرفع  األسماك  صيادي  اإليرانية  السمكية  الثروة  منظمة  تشجع 

المعامل  عدد  تخفيض  تحاول  لذلك  باإلضافة  مثلجة.  مياه  مع  المصيد  الستيعاب   CSW حاويات  واستخدام 

ما  فواقد  لخفض  النهائي  الحل  يكمن  كيلكا.  أسماك  منتجات  تعزيز  بديل  وكحل  السمك  لمسحوق  المنتجة 

البشرية. للتغذية  منتجات  إلى  السمك  مسحوق  إنتاج  من  التحول  في  كيلكا  أسماك  حصاد  بعد 

الشكل 10.4
تُصطاد أسامك كيلكا بشباك مخروطية خالل الليل

 
الشكل 11.4

إنتاج أسامك كيلكا يف بحر قزوين )2011−2001(
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الشكل 12.4
نقل أسامك كيلكا إىل معامل مسحوق السمك
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األسامك العظمية
أنواع  عدة  المجموعة  هذه  تحت  يندرج  قزوين.  بحر  من  الثانية  الرئيسة  المجموعة  العظمية  األسماك  تشكل 

 )Stenodus leucichthys( البيضاء  العذبة  المياه  سمكة  بها.  يستهان  ال  كمية  يشكالن  فقط  منهم  اثنان  ولكن 

قزوين.  بحر  في  المصطادة  العظمية  األسماك  من  المائة  في   90 قرابة  والبوري Mugilidae( mullet( يؤلفان 

الشاطئ بواسطة  باتجاه  القوارب ثم تسحب  الشباك بواسطة  تنشر  الغالصم.  الصيد بشباك  الصيد تشابه  طريقة 

مارس/آذار. في  وينتهي  األول  أكتوبر/تشرين  في  العظمية  األسماك  موسم صيد  يبدأ   .)13.4 )الشكل  الجرارات 

الشكل  هذا  على  والطلب  مرتفعة.  بأسعار  المحلية  األسواق  إلى  الطازجة  العظمية  األسماك  غالبية  ه  ُتَوجَّ

العظمية  األسماك  على  الطلب  يكون  وتقليدياً  بعيدة،  طهران  العاصمة  ليست  للغاية.  كبير  السمك  من 

الصيد.  موسم  خالل  جداً  مرتفعة  الحرارة  درجة  تكون  ال  والشتاء.  الخريف  خالل  كبيراً  قزوين  بحر  من 

في  الفاقد  وراء  الرئيس  السبب  يكمن  المائة.  في   2 بنحو  الحصاد  بعد  ما  العظمية  األسماك  فواقد  ر  ُتَقدَّ

حتى  الجودة  تدهور  إلى  يؤدي  ما  المناسبة  غير  التداول  وإجراءات  الثلج  استخدام  عدم  وكذا  الغسل  عدم 

السمك  إلى  الرمل  بإضافة  عمداً  الصيادون  يقوم  خاطئ  العتقاد  ونتيجة  قريبة.  مسافات  إلى  النقل  جراء 

اإللزامي. والغسيل  الصيادين  وعي  مستوى  رفع  يتضمن  أن  المشكلة  لهذه  لحل  يمكن  طزاجته.  إلثبات 

ممارسات  مدونة  اإليرانية  السمكية  الثروة  منظمة  أنتجت  الجودة  تدهور  وتجنب  الفواقد  خفض  بغية 

الساحل  امتداد  على  محددة  مواقع  في  الحصاد  بعد  لما  محطات  إنشاء  وإن  العظمية.  األسماك  لتداول 

وإضافة  السمك  لغسل  أماكن  هذه  الحصاد  بعد  ما  محطات  تكون  الفواقد.  لخفض  رديفاً  حاًل  يكون  قد 

.)14.4 )الشكل  الالحق  السمك  لتداول  مناسبة  حاويات  واستخدام  الضرورة(  دعت  )إن  الثلج 

الشكل 13.4
حصاد األسامك العظمية وإساءة التداول

الشكل 14.4
محطات ما بعد الحصاد للغسل األويل



املؤمتر اإلقليمي حول األمن الغذايئ وتوليد الدخل من خالل خفض الفواقد واملُهدر يف مصايد األسامك  50

اإلربيان
الوحشي  إيران. ُيصطاد أغلب اإلربيان  السمكية، وهو يصطاد ويستزرع في  السلع  ُيعَتَبر اإلربيان واحداً من أهم 

في الخليج الفارسي. طريقة الصيد هي الجرف القاعي ويمتد موسم الحصاد من أغسطس/آب إلى أكتوبر/تشرين 

أن  من  الرغم  وعلى   .2011 في  طناً   6  861 بلغت  الوحشي  اإلربيان  صيد  حصيلة  أن  اإلحصاءات  تفيد  األول. 

محلياً. اآلن  ُيستهلك  الكمية  هذه  معظم  فإن  األخير  العقد  خالل  الدولية  لألسواق  يصدر  كان  الوحشي  اإلربيان 

الفرعي.  اإلربيان  لقطاع  فرصة  شكال  الدولية  البحر  طعام  وضوابط  المستهدَفة  السوق  معايير  َتَبنِّي  إن 

 EEC األوربية  اإلقتصادية  المجموعة  مدونة  موافقة  على  الحصول  في  التجهيز  معامل  من  عديد  نجح 

ُقِبل  مثلج  بماء  المزودة   CSW حاويات  في  اإلربيان  استقبال  ُقِبل  لقد  األسماك.  مصايد  ومنتجات  للسمك 

اإلربيان. حصاد  بعد  ما  فواقد  وتمنع  للجودة  تحسيناً  التدابير  هذه  تقدم  ضروري.  إجراء  أنه  على 

اإلربيان  ُيسَتقَبل  الجنوبية.  الساحلية  المقاطعات  في  متوضعة  اإلربيان  تجهيز  مصانع  كل  تكون  تكاد 

المبردة  البحر  مياه  حاويات  في  والثلج  البحر  مياه  في  حصاده  فور  التجهيز  معامل  قبل  من  الوحشي 

السمكية  الثروة  منظمة  تقوم  الصيد  موسم  بدء  قبل  صحية.  ظروف  تحت  ويجمد  يجهز  ثم   ،)CSW(

 Bananaالموز إربيان  ُيعَتَبر  للصيادالين.  الموسم  مدة  ُتعلن  حقلية  دراسات  على  وبناًء  المصيد  بتقدير حجم 

 Green tiger white shrimp )Penaeus األخضر  النمري  واإلربيان   shrimp )Penaeus merguiensis(

األبيض Fenneropenaeus indicus( Indian white shrimp( األنواع  الهندي  واإلربيان   semisulcatus(

الفطرية. البيئة  من  المصيد  من  الرئيسة 

من  كبيرة  كميات  إيران  في  اإلستوائي  اإلربيان  حصاد  يشهد  األخرى  البلدان  في  الحال  عليه  هي  كما 

أن  وأظهرت  الصيد  حقول  من  عديد  في  اسُتكِمَلت  الدراسات  من  عليها  ل  الُمَتَحصَّ النتائج  الَعرَضي.  المصيد 

تصل  نسبة  إن  المركب.  ظهر  إلى  المرفوع  المصيد  من  المائة  في   25 إلى  المائة  في   15 يشكل  اإلربيان 

في  ثانية  ُتطَرُح  الحجم  دون  هي  التي  وتلك  اليافعة  األسماك  من  وتتألف  المصيد  من  المائة  في   70 إلى 

إلى  المائة  في   5 فإن  لذلك  باإلضافة  وكبير.  جدي  بشكل  البحرية  والبيئة  السمكية  األرصدة  يهدد  ما  البحر 

المركب.  ظهر  على  اإلربيان  عن  ُتْفَصل  وهذه  نسبياً  كبيرة  تجارية  أسماك  من  يتألف  أيضاً  المائة  في   10

الفصل  فترة  طالت  العرضي  المصيد  ازداد  وكلما   .)15.4 )الشكل  الوقت  تستهلك  المصيد  فصل  عملية  إن 

عقب  اإلربيان  جودة  من  جدي  بشكل  وينال  والشمس  للحرارة  معرضاً  المصيد  بقاء  فترة  من  يزيد  ما 

المركب. ظهر  إلى  رفعه 

في  الصيد.  من  النمط  لهذا  فاعلية  األشد  تلك  لمعرفة  الَعرَضي  المصيد  خفض  تجهيزات  من  عدد  اخُتِبَر 

النتائج  أظهرت  الَعرَضي.  المصيد  لخفض   GEF العالمية  البيئة  ومرفق  الفاو  مع  مشروع  ُأنِجَز   2008 عام 

الَعرَضي  المصيد  خفض  أداة  هي   Nordmore Grid 80 أن  كلها  االختبارات  هذه  من  عليها  ل  الُمَتَحصَّ

إيران.  في  اإلربيان  على  الجارف  للصيد  بالنسبة  فاعلية  األفضل   )BRD(

الشكل 15.4
فصل الكميات الكبرية من املصيد الَعريَض عملية تستهلك الوقت
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اإلربيان  إنتاج  ازداد   2011 عام  في  إيران.  في  اإلربيان  إنتاج  نصف  قرابة  المستزرع  اإلربيان  يشكل 

اإلربيان  إنتاج  شهد  الوحشي،  اإلربيان  لمصيد  الثابت  للمنحى  وخالفاً  طن.   8  000 يفوق  ما  إلى  المستزرع 

سبق  والذي  المستزرع،  اإلربيان  إنتاج  إن   .)16.4 )الشكل  المنصرم،  العقد  والسيما خالل  تذبذبات  المستزرع 

الماضية.  السنوات  خالل  تدريجياً  دوره  استعاد  قد  األبيض،  التبقع  مرض  تفشي  بسبب  عقبات  واجه  أن 

الرئيس المستزرع  النوع  الذي كان   )Fenneropenaeus indicus( الهندي باإلضافة لذلك فإن اإلربيان األبيض 

.)Litopenaeus vannamei( البيض  األرجل  ذو  باإلربيان  اآلن  اسُتبِدَل  قد 

بقرابة  الحصاد  بعد  ما  فواقد  وتقدر  الجنوبي  الساحل  امتداد  على  اإلربيان  مزارع  غالبية  تقع 

مدة  إليها  اإلربيان  إيصال  ويستغرق  التجميد  معامل  عن  بعيداً  المزارع  بعض  تقع  المائة.  في   2

اإلربيان  فواقد  في  رئيسان  سببان  أيضاً  هما  التداول  معايير  وتدني  التثليج  ضعف  إن   . نسبياً طويلة 

وصحية  نظافة  ومدى  الثلج  نقص  اعتبار  يمكن  التجهيز.  معامل  إلى  المزارع  من  نقله  معرض  في 

الفواقد  وحجم  الجودة  تدهور  في  رئيسًة  أسباباً  الحاويات  صالحية  ومدى  االستزراع  مواقع  في  الماء 

.)17.4 )الشكل 

فواقد  تخفيض  اإلربيان  تربية  تعاونيات  مع  بالتعاون   IFO اإليرانية  السمكية  الثروة  منظمة  تحاول 

بالماء  وتجهيزها  الشمس  أشعة  من  واقيات  بناء  التدابير.  بعض  اتخاذ  خالل  من  اإلربيان  حصاد  بعد  ما 

ذلك،  مع  للمزارع.  الملحة  الحاجة  تمثل  مناسبة  قياسية  وحاويات  الثلج  سحق  وبآالت  النظيف  الصحي 

وطني  نظام  وتطبيق  عمل  ورشات  خالل  من  الوعي  مستوى  رفع  فإن  والطويل  المتوسط  المدى  وعلى 

بعد  ما  فواقد  تنخفض  سوف  كلها  آنفاً  المذكورة  التدابير  وبتنفيذ  مفتاحيين.  إجراءين  هما  للتتبع 

كاٍف. بشكٍل  الحصاد 

الشكل 16.4
إنتاج اإلربيان من البيئة الفطرية ومن االستزراع )2011−2001(

الشكل 17.4
مامرسات ما بعد حصاد اإلربيان املستزرع غري املالمئة
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الرتاوت القوس ُقزَحي
السمكة  تدريجياً  أضحت  التي  الوحيدة  المستزرعة  العذبة  المياه  سمكة  هي  قزحي  القوس  التراوت  إن 

ق  ُتسوَّ وهي  التراوت  تقدم  والمطاعم  التموين  متعهدي  من  عديد  إيران.  في  شعبية  األكثر  المستزرعة 

العقد  خالل  بوضوح  التراوت  إنتاج  تزايد  السلسلية.  والمتاجر  الكبيرة  الغذائية  المتاجر  في  كبيرة  بكميات 

.)18.4 )الشكل   ،2011 في  متري  طن   106  000 من  أكثر  إلى  وتزايد  األخير 

من  الكبير  للطلب  استجابة  هائل  بشكل  التراوت  إنتاج  تزايد  أعاله   18.4 الشكل  في  واضح  هو  كما 

تقدر  الحصاد.  بعد  ما  فواقد  تزايد  من  المخاوف  يزيد  أن  يمكن  الجلي  التزايد  هذا  أن  إال  السوق.  قبل 

ألن  نظراً  المائة  في   2 بقرابة  حالياً  العذبة  المياه  في  المائية  األحياء  تربية  في  الحصاد  بعد  ما  فواقد 

الكبيرة. والمدن  المستهلكة  األسواق  قرب  تقع  التراوت  مزارع  أغلب 

ما  فواقد  لتجنب  التدابير  بعض  اتُِّخَذت  وقد  السوق.  إلى  الطازج  بشكلها  أساساً  التراوت  أسماك  م  ُتَقدَّ

وبناء  المزرعة  موقع  في  التجويف  وآالت  الثلج  رقائق  صنع  آالت  تركيب  إن  النوعية.  وتحسين  الحصاد  بعد 

صناديق  واستخدام  المالئم  بالشكل  الثلج  إضافة  وتشجيع  المزارع  من  قريباً  الشمس  من  واقية  مظالت 

الفواقد. لخفض  رئيسة  تدابير  هي  مناسبة 

موافقات  وإلصدار  وتخزينه،  المستزرع  السمك  لتداول  ممارسة  مدونة  صدرت  الوعي  مستوى  ولرفع 

على  الطلب  كثيراً  تعزز  األخيرة  السنوات  وفي  السمكية.  المزارع  قرب  وتجميده  السمك  تجهيز  لمعامل 

متزايد  تطور  في  هو  الحي  التراوت  من  متزايدة  بكميات  السوق  تزويد  فإن  وهكذا  والحي.  الطازج  التراوت 

هي  التخزين  أو  التداول  أو  الحصاد  عن  الناجمة  الفواقد  من  أي  إن  الفاقد.  كميات  على  بوضوح  ويؤثر 

خالل  النفوق  لتجنب  األكبر  االهتمام  إيالء  المتوجب  من  أنه  مع  حياً،  السمك  تسويق  عند  واردة  غير 

والعرض. النقل 

فواقد ما بعد الحصاد عىل مستويي التوزيع والسوق
مختلفة  َمرَكبات  الغاية  لهذه  تستخدم  االستهالك.  مراكز  بين  يومياً  البحر  وطعام  السمك  منتجات  توزع 

الحصاد  بعد  ما  فواقد  وتجنب  النوعية  لتحسين  الحرجة  القضايا  أهم  إن  المصيد.  ونمط  للمسافات  تبعاً 

وصيانتها. الباردة  السلسلة  إدارة  هي 

َيجِر  لم  حاًل.  يشكل  أن  يمكن  البحر  طعام  ومنتجات  للسمك  خصيصاً  مصممة  أرضية  نقل  وسائل  إنشاء 

الجودة  وتحسين  السمك  فواقد  ولضبط  بالمفرق.  البيع  محالت  مستوى  على  السمك  فواقد  تقويم  بعد 

التجهيزات  وتأمين  الصحية  الظروف  من  األقل  على  دنيا  حدود  مراعاة  يتوجب  بالمفرق،  البيع  مستوى  على 

المفرق. وبائعي  السمك  لمتاجر  كنماذج  الُمَعرََّفة  الالزمة 

الشكل 18.4
منحى إنتاج الرتاوت القوس قزحي )2011−2001(
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لتخفيض  الرئيسة  السياسات  تمثل  الكبيرة  المدن  قرب  للسمك  إرساء  ومراكز  جملة  أسواق  إنشاء  إن 

الفاصلة  األوقات  لتقصير  المفرق  وتجار  الجملة  تجار  بين  إتصال  نقاط  األماكن  هذه  ُتَمثِّل  الفواقد. 

صحية  ظروف  تحت  وُتدار  الثلج  تجهيز  كآالت  مالئمة  بمرافق  مجهز  أغلبها  إن  واالستهالك.  الحصاد  بين 

.)19.4 )الشكل 

الفواقد يف التجهيز
وليس  المستلمة.  الخام  المادة  جودة  على  مباشر  بشكل  البحر  طعام  تجهيز  قطاع  في  الفواقد  حجم  يعتمد 

خالل  تدهورت.  وأن  سبق  التي  الخام  المادة  جودة  من  يحسن  أن  ذاته  بحد  التجهيز  أو  التجهيز  بوسع 

السمك. مسحوق  إنتاج  لصناعات  وتباع  سريعاً  الجودة  المتدنية  المواد  ُتسَتبَعد  التجهيز  مراحل 

منخفضة  التجهيز  مراحل  خالل  الفاقد  نسبة  وإن  العهد  حديثة  التجهيز  أو  التجهيز  مصانع  أغلب  إن 

الناجمة  اللحم  قطع  إن  المضافة.  القيمة  منتجات  بعض  في  التجهيز  بواقي  ُتسَتخَدم  لذلك  باإلضافة  جداً. 

من  البواقي  وإن  التونة،  سلطة  في  يستخدم  المعلبة  التونة  إنتاج  معرض  في  التونة  عظام  فصل  عن 

العجينة. منتجات  يشبه  ما  إنتاج  في  وُتسَتخَدم  تجمع  الشرائح  إعداد  عمليات 

النتائج واملقرتحات
الواجب  التدابير  وكذلك  إيران  في  األسماك  مصايد  قطاع  في  الحصاد  بعد  ما  فواقد   2.4 الجدول  ُيظِهر 

الخامسة. الوطنية  االجتماعية  االقتصادية  الخطة  من  األخير  العام  لغاية  الفواقد  لخفض  اتخاذها 

ذلك  يكون  أن  يجب  لذا  التونة.  ِسماَكة  في  األكبر  هي  الحصاد  بعد  ما  فواقد  فإن  موضح  هو  كما 

جعل  إيران  في  الصيد  وحقول  المصطادة  واألنواع  الحصاد  طرق  تنوع  إن  كأولوية.  رئيس  اهتمام  محط 

معقدة. الفاقد  خفض  عمليات  من 

على  كمثال  السمكي.  واالستزراع  الصيد  من  كل  في  مجراها  تأخذ  جديدة  أنشطة  فإن  لذلك  باإلضافة 

والتيالبيا   Sturgeon كالحفش  أنواع  لتربية  الجهود  وبذل  بالضوء  باالستعانة  الصيد  في  التوسع  األنشطة  هذه 

سابقاً. الُمكَتَسبة  الخبرات  من  واإلفادة  البداية  من  فعالة  خطة  إنتاج  الجوهري  من  إنه   .tilapia

من  نمط  كل  أجل  من  أنه  يبدو  الصحيح.  التخطيط  أجل  من  للفاقد  حقيقي  لتعريف  حاجة  ثمة 

التحدي  زال  ما  فعالة.  تدابير  وإنتاج  بعينها  معطيات  لجمع  خاصة  عمل  مجموعة  تجتمع  يجب  المصيد 

جرت  جميعها  التخمينات  إن  الدقيقة.  المعلومات  نقص  هو  الالحق  والتخطيط  الفقد  خفض  أمام  الرئيس 

القرارات  واتخاذ  التخطيط  أجل  من  أنه  حين  في  المعطيات،  جمع  في  علمية  غير  طرائق  على  باالعتماد 

السمك. فواقد  لتخمين  قياسية  طرق  تطبيق  يجب  الفقد  خفض  مجال  في 

الشكل 19.4
سوق السمك راشت
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الجدول 2.4
فواقد ما بعد حصاد السمك في إيران

المجموعة 
المستهدفة 

وفقاً لألولويات

 اإلنتاج 
)طن متري(

الفواقد 
الراهنة 

)%(

التدابير الرئيسة لخفض الفاقد

رة 
كبي

 ال
ية

الج
لبي

ك ا
ما

ألس
ا

ة(
ون

الت
(

187 60915

•  ترفيف مستودعات السمك على المراكب

•  عزل حراري لمستودعات السمك على المراكب

•  تركيب نظم تجميد على المراكب

•  تعديل طريقة الصيد

•  ميكنة إرساء السمك وتداوله

•  استخدام طريقة جديدة للتبريد السريع كالثلج المائع

IVO التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لسالمة طعام البحر بالتعاون مع  •

ة 
جي

يال
الب

ك 
ما

ألس
ا

ن، 
دي

سر
)ال

رة 
غي

ص
ال

د 
طا

ُص
ك ت

ما
أس

ء( 
ضو

بال

6375

•  تعديل بنية المراكب للمحافظة على السلسلة الباردة

•  إنشاء مخازن مبردة على سطح المراكب

IVO التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لسالمة طعام البحر بالتعاون مع  •

رة 
او

مج
 ال

ك
ما

ألس
ا

اع
لق

ل

131 7335

•  تجهيز المراكب بوسائل التبريد السريع

•  تخزين السمك وتداوله في صناديق سمك قياسية

•  تطبيق النظام الوطني للتتبع

IVO التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لسالمة طعام البحر بالتعاون مع  •

ة 
مي

عظ
 ال

ك
ما

ألس
ا

ن( 
وي

قز
ر 

بح
ن 

)م

17 0342

•  تأسيس محطات لما بعد الحصاد

•  استخدام شاحنات مبردة للتداول

•  تعزيز إضافة الثلج للمصيد

•  استخدام صناديق قياسية للسمك

•  تطبيق الخطة الوطنية للتتبع

IVO التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لسالمة طعام البحر بالتعاون مع  •

ك 
ما

أس
K

IL
K

A
20 7175

CSW تعزيز استخدام حاويات  •

KILKA تشجيع صناعات التجهيز إلنتاج منتجات قيمة مضافة جديدة من أسماك  •

IVO التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لسالمة طعام البحر بالتعاون مع  •

عة
زر

ست
 م

ك
ما

أس

276 6752

•  تأسيس محطات لما بعد الحصاد

•  تعزيز الغسيل اإلبتدائي وإضافة الثلج للمصيد

•  استخدام صناديق قياسية للسمك

IVO التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لسالمة طعام البحر بالتعاون مع  •

رع
تز

س
 م

ان
ربي

إ

8 0262

•  تعديل طريقة الحصاد

CSW استخدام حاويات  •

•  تشجيع صناعات التجهيز إلنتاج منتجات قيمة مضافة جديدة

IVO التنفيذ الكامل للخطة الوطنية لسالمة طعام البحر بالتعاون مع  •
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امللحق 5

 مقاربة اسرتاتيجية إلدارة املصيد الَعريَض وخفض 

املصايد املرتجعة يف اململكة املغربية
قواطي يوسف 

البحرية الشؤون  ومدير  رئيس  بصفة  سمكي  مهندس 

مقدمة  
توصي  المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  عن  الصادرة  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  إن 

تهدف  وهي  السمكية.  للموارد  والمستدام  العقالني  واالستغالل  المائية  البيئية  للنظم  األمثل  باالستخدام 

التأثيرات  تقليل  خالل  من  وصيانته  وحمايته  المائية  للنظم  الحيوي  التنوع  على  المحافظة  لتعزيز  أيضاً 

المستهدفة. غير  األنواع  على  للصيد  المنعكسة 

الناجم  السمك  موت  يؤدي  أن  من  الهواجس  تتزايد  المدونة،  تبنوا  قد  جميعهم  الفاو  أعضاء  أن  ومع 

الحيوي  والتنوع  السمكية  المصايد  من  كثير  استدامة  تهديد  إلى  المرتجعة  والمصايد  الَعرَضي  الصيد  عن 

المناطق. من  عديد  في 

ومن  اليافعة  واألسماك  المستهدفة  غير  األنواع  من  كبيرة  لكميات  الًعرَضي  الصيد  إن  األمر  حقيقة  في 

السمكي،  الصيد  نشاط  عن  الناجمين  والدمار  للُفضالَة  َجلي  مشهدي  تصوير  هو  البحر  في  طرحها  إعادة  ثم 

أي  العالم  إنتاج  من  المائة  في   8 تقارب  المرتجعة  المصايد  كمية  أن  إذ  هامشية  الظاهرة  هذه  وليست 

والمناطق.  الصيد  وتقانات  المصايد  باختالف  بوضوح  النسبة  هذه  تتباين  العام.  في  طن  ماليين   7 نحو 

تجاهلة. السمكية  المصايد  بإدارة  للمعنيين  يمكن  ال  حقيقي  هاجس  ثمة  جميعها  األحوال  في 

يحث  الذي   72/A/RES/64 القرار   64 انعقادها  دورة  في  المتحدة  لألمم  العمومية  الجمعية  َتَبنَّت 

المفقودة  الشباك  عن  الناجم  الَعرَضي  الصيد  استئصال  أو  خفض  على  المعنية  والمنظمات  األعضاء  الدول 

والبحوث  الدراسات  ودعم  الحصاد،  بعد  ما  وفواقد  البحر  في  المرتجعة  المصايد  وخفض  عنها،  الُمَتَخلى  أو 

اليافعة. لألسماك  الَعرَضي  الصيد  استئصال  أو  لخفض 

خطوط  بإنتاج  أوصت   2009 مارس/آذار  في  بروما   28 انعقادها  دورة  في  األسماك  مصايد  لجنة  أوصت 

ُتعَتَبر  التي  التوصية  هذه  عقب  المرتجعة.  المصايد  وخفض  الَعرَضي  المصيد  إدارة  حول  دولية  توجيهية 

مسودة  لبحث   2010 األول  ديسمبر/كانون  في  روما  في  تقنية  مشاورة  للفاو  العام  المدير  عقد  أولوية  ذات 

.2009 األول  ديسمبر/كانون  في  ُعِقَدت  خبراء  مشاورة  قبل  من  المعدة  الدولية  التوجيهية  الخطوط 

لتنفيذ  والسعي  جهودها  لمواصلة  الفاو  ودعت  الدولية  التوجيهية  الخطوط  مسودة  المشاورة  َتَبنَّت 

في  األسماك  مصايد  لجنة  قبل  من  بدوره  تقريرها  تبني  جرى  وقد  المشكلة.  هذه  لمواجهة  عملها  خطة 

الكفاءات  بناء  دعم  الفاو  تتولى  بأن  اللجنة  أوصت  وقد   .2011 فبراير/شباط  في  بروما   29 انعقادها  دورة 

الدولية. التجارة  تعيق  لن  أنها  من  التأكد  وكذلك  التوجيهية  الخطوط  تلك  وتطبيق 

المنطقة  في  السمكية  للمنتجات  الفنية  واالستشارات  التسويقية  المعلومات  مركز  عقد  السبب  لهذا 

اإلقليمية. المشاورة  هذه  والفاو  )إنفوسمك(  العربية 

لمواجهة  السبل  تحديد  في  تسهم  أن  وتحاول  المغربي  السياق  في  القضية  هذه  الورقة  هذه  تتفحص 

المصيد  إلدارة  الدولية  التوجيهية  الخطوط  ضوء  في  وطنية  استراتيجية  لتطوير  الدولية  واألفكار  القضية  هذه 

المرتجعة. والمصايد  الَعرَضي 
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تعريف املصيد الَعريَض واملصايد املرتجعة
ص  لَتَفحُّ المفيد  من  يكون  قد  تتناولها،  أن  الورقة  هذه  ستحاول  التي  المختلفة  النواحي  في  البحث  قبل 

الدولية. التوجيهية  للخطوط  وفقاً   »discards المرتجعة  المصايد   « و   »bycatch الَعرَضي  »المصيد  تعريف 

عدة  تعريفات  اقُتِرَحت  وقد  األسماك  مصايد  ُفضالَة  حول  المراجع  في  مستخدمة  متباينة  مصطلحات  ثمة 

موضعاً  وكان  قرن  نصف  عن  يزيد  لما  العلمية  المراجع  في  الَعرَضي«  »المصيد  مصطلح  اِسُتخِدَم  لها. 

عدم  التوجيهية  الخطوط  صياغة  أدركت  لقد  غيره.  مع  تناقض  حتى  أو  بعضها  تداخل  عدة  لتعريفات 

أو  والغموض  السمكي  للصيد  الواسع  للتنوع  نظراً  الَعرَضي  للمصيد  دولٍي  قياسٍي  تعريٍف  َتَبنِّي  إمكانية 

بالمصيد.  المقترنة  المصطلحات  يكتنف  الذي  االلتباس 

أن  يجب  عرضياً  مصيداً  ُتعَتَبر  التي  واألحجام  األنواع  فإن  إدارة  لخطة  تخضع  التي  المصايد  تلك  في 

يكون  ال  قد  الكلي  المصيد  بين  من  وتركيبه  الَعرَضي  المصيد  تمييز  فإن  وإال  هذه.  اإلدارة  خطة  في  د  ُتَحدَّ

المحظر  األنواع  على  ُيَطبَّق  أن  أيضاً  الَعرَضي  المصيد  لتعريف  ويمكن  هذا  المصايد.  إدارة  خطة  مع  متفقاً 

المصايد. تلك  في  صيدها 

الَعرَضي  المصيد  فإن  األنواع  تستهدف عديداً من  إنتقائية  وأقل  متعددة  المصايد حيث وسائل صيد  وفي 

ذلك. عن  تنجم  التي  واإلقتصادية  البيئية  للعواقب  نظراً  ُتصطاد  أال  يجب  التي  العينات  نسبة  إلى  يشير 

و  الصيد.  مركب  ظهر  على  ُأفِرَغت  والتي  الصيد  بوسيلة  المستخرجة  الكمية  هو  الكلي«  »المصيد  إن 

أما  آلخر(.  أو  )لسبب  البحر  إلى  المعاد  المصيد  من  الجزء  فهي  »المرفوضات«  أو  المرتجعة«  »المصايد 

»المصيد  إلى  ُيقَسم  أن  يمكن  عندها  والذي  الُمسَتبقى«  »المصيد  أو  الُمرسى«  »المصيد  فيشكل  المتبقي 

تبعاً  أخرى  إلى  فئة  من  يتحول  قد  ما  نوعُا  أن  إلى  اإلشارة  مع  المقصود«،  غير  »المصيد  و  الُمسَتهَدف« 

تكون  ال  قد  أخرى  أنواعاً  أن  حين  في  أخرى،  ومعايير  الصيد  وموسم  السوق  في  والطلب  السمكة  لحجم 

تسويقية. قيمة  ذات  غير  أو  مرغوبة 

بشكل  يتناسب  الذي  الخاص  تعريفها  تطور  أن  الدول  لرغبة  وفقاً  سيكون  أنه  السابق  النص  من  يظهر 

وإجراءاتها. وضوابطها  متناغماً  أيضاً  يكون  سوف  والذي  السمكية،  مصايدها  في  األحوال  وواقع  أمثل 

اإلطار القانوين الضابط للمصيد الَعريَض واملصايد املرتجعة
محورها  ضمن  السمكية  الثروة  على  بالمحافظة  خاصاً  اهتماماً   2009 عام  الُمَتبناة  الجديدة  السياسة  تولي 

الُمعنونة  االستراتيجية  في  عليها  المنصوص  عشر  الستة  المشاريع  من  كاًل  إن  »االستدامة«.  األول  االستراتيجي 

المستدام.  التطور  بمبادئ  تفي   »HALIEUTIS سمكي  »صيدي 

اقتصادياً  وممكنة  اجتماعياً  ومقبولة  بيئياً  مسؤولة  مبادئ  أقرت  التي  االستراتيجية  هذه  أولويات  بين  ومن 

تضمنت: فقد 

المحافظة على التنوع الحيوي البحري •

محاربة اإلفراط في الصيد •

إعادة إغناء األنواع الُمصطادة •

حماية األنواع المهددة •

تعزيز تطبيقات الصيد السمكي المستدام، و •

تَبَنِّي التشريعات المناسبة. •

هي  وإن  الجديدة  االستراتيجية  في  باالعتبار  مأخوذة  المرتجعة  المصايد  و  العرضي  المصيد  قضية  إن 

في  نقاش  ألي  عمل  كإطار  يخدم  أن  يمكن  »االستدامة«  مصطلح  أن  كما  بالدقة،  اة  ُمَسمَّ هكذا  ليست 

المصيد  قضية  يضبط  أن  يمكن  الذي  القانوني  العمل  بإطار  يتعلق  وفيما  هذه.  المرتجعة  المصايد  قضية 

يتعلق  فيما  الوطنية  التشريعات  من  كاًل  باالعتبار  األخذ  الضروري  من  فإنه  المرتجعة  المصايد  و  العرضي 

الثنائي  والمستوى  الجهات  المتعدد  والمستوى  جهة،  من  اإلقليمية  أو  الدولية  والقرارات  التوصيات  بتبني 

أخرى. جهة  من  المرتجعة  المصايد  بمسألة  يتعلق  فيما 
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املستوى الدويل
واإلقليمية  الدولية  االتفاقيات  من  بمجموعة  محكومة  هي  حيوية  موارد  من  تؤويه  وما  البحرية  البيئة  إن 

وتطبقها. تراعيها  أن  الدول  على  يجب  التي  توجيهية  وخطوطاً  ملزمة  قرارات  أو  توجيهات  إما  تؤمن  التي 

واتفاقيات  معاهدات  على  وصادقت  فوقعت  الساحلية  والدول  األخرى  األمم  ُخطى  المغربية  المملكة  اتبعت 

والمواردالبحرية  البحري  البيئي  النظام  على  بالحفاظ  المتعلقة  الشروط  من  عدداً  ذاتها  بحد  توفر  التي  عدة 

أدناه. مبين  هو  كما  السياق  هذا  في  اتُِّخَذت  قد  أكثر  تدابير  وثمة  الحية، 

السياسة  في  تحديداً  المصطلحين  بهذين  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  قضية  ُتدَرج  لم  حين  وفي 

القضية. هذه  إلى  الشروط  من  يمكن  ما  أقرب  تمييز  جرى  فقد  الراهنة،  السمكية 

)UNCLOS( اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار أ . 

أبريل/نيسان   17 في  المغرب  عليها  صادقت  )التي   1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  إن 

البحرية  الموارد  صيانة  تضمن  واإلدارية،  الحمائية  تدابيرها  خالل  من  الدول،  أن  تشترط   61 المادة   )2007

تأخذ  أن  التدابير  هذه  وعلى  المفرط.  االستغالل  لخطر  تتعرض  لئال  الخالصة  اإلقتصادية  المنطقة  في  الحية 

عليها. الُمعتِمدة  وتلك  الُمستهَدَفة  لألنواع  القرينة  األنواع  على  التأثيرات  االعتبار  في  أيضاً 

وتلك  الُمستهَدَفة  لألنواع  القرينة  »األنواع  المسماة  للمجوعة  تنتمي  أنها  على  العرضي  المصيد  أنواع  تبدو 

أو  تغذوية  العتبارات  تكون،  أن  يمكن  المستهدفة  األنواع  على  الُمعتِمدة  األنواع  إن  عليها«.  الُمعتِمدة 

مباشر.. غير  أو  مباشر  بشكل  البعض  بعضها  من  تستفيد  أو  البعض  بعضها  تحمي  تعايشية،  عالقات  العتبارات 

اتفاقية لندن ب . 

قائمة   »96 »البرتوكول  ل  الُمَعدِّ بروتوكولها  وُيورد  البحر،  في  األجسام  طرح   1972 لندن  اتفاقية  تنظم 

المرتجعة  المصايد  كانت  إن  ما  االتفاقية.  هذه  على  المغرب  صادقت  وقد  بإغراقها.  المسوح  باألجسام 

بعيدة  تبدو  المرتجعة  المصايد  فقضية  ذاتها،  بحد  قضية  هي  االتفاقية  هذه  من  كجزء  ُمسَتوَعَبًة  السمكية 

معها  التعامل  يتوجب  طرح  عملية  الواقع  في  هو  السمك  طرح  فإن  ذلك  مع  االتفاقية.  هذه  روح  عن 

كذلك. أنها  على 

)MARPOL( االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن ج . 

و5  و4  و3  و2   1 وملحقاتها   )IMO( للبحار  الدولية  المنظمة  عن  الصادرة   )MARPOL( اتفاقية  إن 

من  البحرية  البيئة  بحماية  التعهد  قيمة  لها  شروطاً  أيضاً  تتضمن  البحر  في  الملوثات  بطرح  المتعلقة  و6 

عن  مختلفة  كسابقتها  روحها  كون  مؤشراً  باعتبارها  فقط  االتفاقية  هذه  إلى  نشير  كافة.  التلوث  ضروب 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد  قضية 

ااتفاقية برشلونة د . 

المتوسط. البحر  لحماية  ملزم  عمل  إطار  تمثل  المعدلة  السبعة  وبروتوكوالتها  برشلونة  اتفاقية  إن 

البروتوكول 1: »اإلغراق« )من قبل السفن والطائرات( •

البروتوكول 2: »المنع والطوارئ« •

• »LBS« البروتوكول 3: تلوث البحر من مصادر برية

البروتوكول 4: »المناطق المحمية الخاصة والتنوع الحيوي« •

البروتوكول 5: »ُعرض البحر« )التلوث الناجم عن االستكشاف واالستغالل( •

البروتوكول 6: »الُفضاالت الخطرة« •

البروتوكول 7: »اإلدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية« •

للمنطقة  المتكاملة  اإلدارة  وخطة  الحيوي  والتنوع  بالمحميات  المتعلقين  و7   4 البروتوكولين  إن 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد  بقضية  مباشر  بشكا  مرتبطان  هما  الضرورية  للتدابير  الساحلية 
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املستوى اإلقليمي
الوطنية،  والتنظيمية  القانونية  الضوابط  تحت  بالتأكيد  تقع  السمكية  المصايد  إدارة  فإن  أعاله  ُذِكر  كما 

تفرضها  تدابير  ذلك  في  بما  ومعاهدات  ثنائية  اتفاقيات  بشروط  الضوابط  هذه  ُتسَتكمل  أن  يجب  ولكن 

فيها. أطرافاً  الدول  تكون  إقليمية  هيئات 

الصيد  وسيلة  فإن  شيوعاً،  األكثر  السمكي  الصيد  وسيلة  اإلنسيابية  الشباك  كانت  حيث  للمغرب  بالنسبة 

التونة في  الدولية لصيانة أسماك  الهيئة  إبتداءاً من قبل  ُفرَِضت  2012 استجابة لخطة  ُمِنَعت منذ أواخر  هذه 

.)GFCM( المتوسط  البحر  أسماك  لمصايد  العامة  الهيئة  َتَبنَّتها  التي  الخطة   )ICCAT( األطلسي  المحيط 

ما  ألنها  البحري  البيئي  النظام  على  العكسي  وبتأثيرها  انتقائيتها  بضعف  هذه  الصيد  وسيلة  ُتعَرف 

التي  للمخاطر  باإلضافة  هذا  والطيور.  البحرية  والثدييات  بالسمك  باإليقاع  تستمر  ُنِبَذت  أو  ُفِقَدت  إن 

التي  أو  المستهدفة  غير  األنواع  وكذا  المستهدفة  األنواع  أرصدة  على  كارثي  تأثير  لها  إن  للمالحة.  تسببها 

لروح  تحقيقاً  العام  الحس  قبيل  من  المغرب  في  الشباك  هذه  منع  كان  ذاتها.  الصيد  منطقة  في  تشاركها 

الرشيد. الصيد  بشأن  السلوك  مدونة 

السيف  سمك  مستهدفاً   longlines الِشراك  خيوط  يستعمل  أغلبها  صيد  سفينة   254 تعويض  جرى 

موازنة  لها  صت  ُخصِّ تدريب  بخطة  البرنامج  هذا  اسُتكِمل  يورو.  مليون   19 إجماالً  بلغ  بما   swordfish

جديدة. سمكية  لصناعة  سمك  صياد   1  800 ل  َتَحوُّ أمر  لتيسير  يورو  مليون   3,5 قدرها 

السيف  سمك  مخزون  على  الضغط  تخفيف  على  بالتأكيد  ساعد  وإن  فهو  صعباً،  إجراًء  ذلك  كان 

كلياً. تعويضه  من  الحلول  هذه  تتمكن  لم  اقتصادياً  اجتماعياً  أثراً  ترك  أيضاً  أنه  إال   ،swordfish

العرضي  بالمصيد  متعلقة  أخرى  قرارات  السمكية  الموارد  إلدارة  اإلقليميتين  المنظمتين  كال  َتَبنَّت 

المتعلقة  تلك  والسيما  الوطنية  بضوابطها  تدمجها  أن  الدول  على  يتوجب  والتي  المرتجعة  والمصايد 

وتشجيع  اليافعة،  األسماك  من  كبيرة  كثافة  تشهد  التي  وتلك  التفريخ  أماكن  في  محمية  مناطق  بإحداث 

البيولوجية،  الراحة  فترة  مبدأ  وإعمال  الصيد،  أنشطة  على  الرقابة  وتعزيز  اإلنتقائية،  بالوسائل  الصيد  طرق 

العلمية. والرقابة  البحوث  وتقوية 

املستوى الوطني
للتصدي  خاصة  شروطاً  حالياً  المغرب  في  البحري  الصيد  ألنشطة  الضابطة  الوطنية  القوانين  تتضمن  ال 

والزراعة. األغذية  منظمة  قبل  من  المحدد  بالشكل  البحري  الصيد  في  المرتجعة  المصايد  لمشكلة 

إلى  جزئياً  تشير  التي  الشروط  بعض  تقدم  المغربية  التشريعات  أن  استذكار  المفيد  من  يكون  قد  ذلك  مع 

تحديداً: ذكرها  يجدر  والتي  النقاط  تلك 

القانون رقم 1-73-255 الصادر في 23 تشرين الثاني / نوفمبر 1973 المتضمن ضوابط للصيد البحري 	 

المعدلة والُمغناة وتحديداً العنوان IV الذي يشترط أن:

المادة 17: يمنع على سطح مراكب الصيد حمل أو استخدام أي مادة أو طعم يمكن أن يسمم أو • 

يُْسِكر السمك أو الرخويات أو قنافذ البحر أو المحاريات أو أن يُفِسد أو يلوث المياه،

د إلقاء أي مادة أو طعم سام في البحر يمكن أن يعدي أو يُسِكر أو يسمم •  المادة 18: يمنع تََعمُّ

السمك أو الرخويات أو قنافذ البحر أو المحاريات أو أن يُفِسد أو يلوث المياه،

البحر •  مياه  في  تنشر  أن  الساحل  على  المقامة  المعامل  لي  وُمَشغِّ مالكي  على  يمتنع   :19 المادة 

عمدا المياه المستخدمة في صناعاتها إن كان ذلك مدعاة لتدمير األنواع البحرية. وإن أي تسوية 

لهذا التفريغ أو ترقيد لهذه المصبوبات من المياه العادمة يجب أن يخضع لتفويض مسبق من قبل 

وزارة الصيد البحري.

السمكي وطرقه 	  للصيد  الذي يؤسس شروطاً  )الصادر في 5 مايو/آيار 2011(  المرسوم رقم 164-10-2 

الخاصة باألنواع السمكية التي تتطلب ضوابط نوعية بسبب العادات المحلية والظروف الخاصة، يمثل 

من  المرتفعة  النسبة  ذات  المصايد  في  المرتجعة  المصايد  بمواجهة  معنياً  قانونياً  صكاً  المرسوم  هذا 

المصايد المرتجعة والتي تتطلب اتخاذ تدابير حماية خاصة.
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وقواعد صيد 	  يحدد ظروف  الذي  الثاني 2008  نوفمبر/تشرين   4 في  الصادر   230-07-2 رقم  المرسوم 

األسماك البيالجية الصغيرة ويضع الئحة بأنواع األسماك البيالجية الصغيرة )السردين sardine والعصيفر 

األصلي horse mackerel واألنشوجة anchovies والسكمبري mackerel( ويحدد بدقة، فيما يحدد، من 

أجل هذا النوع من الصيد نسباً من المصيد العرضي.

األمر رقم 2806-09 الصادر في 10 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2009 الذي ينشئ منطقة حماية للفقمة 	 

الناسكة monk seal في جنوبي المغرب في األطلسي ويمنع أنشطة الصيد كافة.

األمر رقم 1175-1113 الصادر في 8 أبريل/نيسان 2013 معدالً ومتمماً لألمر رقم 3279-10 الصادر في 	 

16 ديسمبر/كانون األول 2010 حول صيد األسماك البيالجية الصغيرة في جنوبي األطلسي وضع حدوداً 

للمصيد العرضي بنسبة 5 في المائة لمراكب الصيد بالشباك الجيبية من الفئات دون GRT 150 و2 في 

المائة للمراكب األخرى، ووضع الئحة من 20 نوعاً التي يمكن اعتبارها مصيداً عرضياً في صيد األسماك 

البيالجية الصغيرة. تتضمن الشروط األخرى:

سقفاً للمصيد اإلجمالي المسموح بة قدره 1 مليون طن في العام،• 

 • purse مناطق محظورة على الصيد )الشريط الساحلي بعرض 2 مبل بحري بالنسبة للشباك الجيبية

البيالجي  الجرف  لمراكب  بحري  ميل   8 وبعرض   ،GRT 150-2 فئة  من  الصيد  مراكب  في   seine

ومراكب الشباك الجيبية البيالجي أو نصف البيالجي من الفئات األعلى من GRT 150 العاملة في 

الجرف  مراكب  فيها  بما  األخرى  للمراكب  بحرياً  ميالً   15 وبعرض  المبرد،  أو  الطازج  السمك  صيد 

دة(. البيالجية الُمَجمِّ

منذ عام 2009 جرى تبني قرابة 22 مرسوماً لتنظيم الحجم التسويقي وحماية أنواع عدة أو منع صيدها 	 

مؤقتاً )الفقمة الناسكة والبطلينوس والصدفيات وسمك السيف والمرجان وأسماك القرش إلخ(.

القرش 	  أسماك  بضوابط صيد  المتعلق  األول 2011  أكتوبر/تشرين   24 في  الصادر   11/RE4 رقم القرار 

المطرقة  القرش  وتحديداً  أنواع  ثالثة  وتسويق  وتخزين  والمسافنة  المركب  ظهر  على  بها  واالحتفاظ 

والقرش األبيض القمة والقرش الثعلب. 

قدره  أعلى  حداً  يتعدى  أال  يجب  القرش  أسماك  أنواع  من  المصيد  حجم  أن  القرار  هذا   يشترط 

تعامل  أي  ويمنع  كاملة.  تبقى  أن  يجب  األفراد  وأن  بالتيار،  طاٍف  صيد  مركب  أي  مصيد  من  المائة  في   5

الزعانف(. إزالة  أو  الكبد  استخراج  أو  )تجويف  المركب  ظهر  على  بالقروش 

تحد  النافذة  الضوابط  فإن  تحديداً،  المرتجعة  المصايد  أو  العرضي  المصيد  الضوابط  أي من  تذكر  لم  وإن 

للتكاثر. وبقائها  الصيد  أثناء  بهروبها  يسمح  بما  والقرينة  المستهدفة  كلها،  األنواع  على  الصيد  آثار  من  نوعاً 

التعاون الثنايئ
لسفن  تسمح  واليابان  الروسي  واالتحاد  األوربي  كاالتحاد  الشركاء  بعض  مع  صيد  اتفاقيات  المغرب  عقد 

الخالصة.  اإلقتصادية  منطقته  في  بالعمل  األجنبية  الصيد 

التي  الشروط  أيضاً  ولكن  المالية  والتعويضات  الصيد  فرص  مستويات  هذه  الصيد  اتفاقيات  تحدد 

صيد  نوع  من  يختلف  والذي  به  المسموح  المصيد  ذلك  في  بما  بموجبها،  تعمل  أن  السفن  لهذة  يمكن 

ألخرى.  اتفاقية  ومن  آلخر 

حول  الفنية  بالشروط  المتعلق  الجزء  في  الصيد  اتفاقيات  في  العالقة  ذات  الشروط  أدناه  ل  ُتَفصَّ سوف 

العرضي. المصيد 

بنية القطاع السميك الوطني
حول  سجالت  بحمل  وُألِزمت  فقط  الجارف  الصيد  وحدات  اختيرت  المبدأ  حيث  من  أنه  من  الرغم  على 

على  تؤثر  سوف  القضية  هذه  فإن  اإلربيان  بصيد  المتخصصة  الوحدات  تلك  والسيما  المرتجعة،  المصايد 

تنتج  أن  الممكن  المكونات  لكل  وصفاً  يمتلك  أن  يجب  الساحلي  الصيد  نشاط  فإن  وهكذا  كافًة  القطاعات 

الصيدية. للمنتجات  البحري  القطاع  في  أو  البحر  في  مطروحات 
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الناتج  من  المائة  في   3 إلى  المائة  في   2 فقط  المغربية  المملكة  في  البحري  الصيد  قطاع  يشكل 

أبعادة  في  وكذلك  الوطني  اإلقتصاد  في  إسهامه  في  هاماً  دوراً  يلعب  ولكنه   )GDP( اإلجمالي  المحلي 

والتغذوية. االجتماعية 

غير   480  000 و  )تشغيل(  مباشراً  عماًل   170  000 منها  عمل  فرصة   650  000 قرابة  القطاع  يؤمن 

الشمالية. الواليات  في  الرئيس  اإلقتصادي  النشاط  الصيد  يعتبر  وتوزيع(.  )تجهيز  مباشر 

المائة  في   30 قرابة  يمثل  وهذا  العام.  في  للفرد  كغ  و12   10 بين  السمكية  المنتجات  استهالك  يقدر 

عاٍل. البروتين  من  ومحتواه  الثمن  مرتفع  السردين  ليس  للبروتين.  الكلي  االستهالك  من 

بقيمة  طن   360  000 المغرب  ر  َصدَّ  2011 عام  في  الصعبة.  العملة  من  للدخل  مصدراً  القطاع  ُيعَتَبر 

 .2010 بعام  مقارنة  قيمًة  المائة  في  و11  وزناً  المائة  في   29 بنسبة  هبوطاً  مسجاًل  درهم  مليار   11,7

المائة  في   45 و  الصادرات  إجمالي  قيمة  من  المائة  في   6 إلى  المائة  في   5 البحرية  المنتجات  وتسهم 

الغذائية. المواد  صادرات  قيمة  من  المائة  في   50 إلى 

المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  بقضية  المباشرة  العالقة  ذات  المغرب  في  الصيد  قطاع  مكونات  إن 

السمكية. المنتجات  وتجارة  التجهيز  وصناعات  الصيد  أسطول  هي 

أسطول الصيد واألنشطة الساحلية
للصيد: فئات  ثالث  ثمة 

الصيد الِحرِفي ويمثله نحو 635 16 مركباً يعملون تقريباً في ِحرَِف الصيد كلها. توصف هذه الفئة عامًة  •

 driftnets الطافية  اإلنسيابية  الشباك  باستثناء  المستخدمة  الصيد  معدات  بسبب  »انتقائية«  أنها  على 

التي استؤِصلَت عام 2012،

الجيبية  • الشباك  صيادي  مجموعات:  عدة  إلى  مقسمة  وحدة   2  562 قدره  بإجمالي  الساحلي  الصيد 

seiners وصيادي الجرف trawlers وصيادي خيوط الِشراك longliners والوحدات المختلطة،

الصيد البعيد عن الشاطئ ويتضمن 452 وحدة صيد تتضمن 333 وحدة عاملة تتألف من نمطين من  •

الجرافات  من  التجميد  مراكب  تتألف  التجميد.  ومراكب  المبرد  أو  الطازج  السمك  مراكب  المراكب: 

trawlers التي تستهدف رأسيات األرجل cephalopods واألسماك المجاورة للقاع demersal أو اإلربيان 

 purse seiners ومراكب شباك التحويق الجيبية pelagic trawlers ومن الجرافات البيالجية shrimp

التي تستهدف األسماك البيالجية الصغيرة.

اإلعتبار  بعين  أيضاً  تؤخذ  أن  يجب  البحرية  الموارد  تستغل  التي  الشاطئية  األنشطة  فإن  لذلك  باإلضافة 

تنتهي  قد  أنها  حيث  الفخاخ،  ونصب  المرجان  على  والتعدين  المحاريات  وجمع  البحرية  الطحالب  كجمع 

فقط  هنا  مشمولة  ولكنها  الشامل،  القطاع  من  جزءاً  أيضاً  المائية  األحياء  تربية  تشكل  مطروحات.  إلى 

أن  يجب  المكثفة  التربية  خطر  فإن  ذلك  مع  البحر.  في  للطرح  مرشحة  ليست  إذ  المعلومات،  أجل  من 

لإلداريين. هاجساً  يشكل 

نورد  أفضل،  بشكل  السمكي  الصيد  طيف  في  مكانها  وفهم  هذه  الصيد  فئات  من  كل  أهمية  ولتحديد 

:)1.5 )الجدول  كالتالي  طن   960  819 بلغ  والذي   2011 في  الحاصل  اإلنتاج  حول  اإلحصاءات  من  قلياًل 

الجدول 1.5
إنتاج الصيد السمكي في المغرب عام 2011

تركيب المصيدالمصيد الكلي )طن(نمط الصيد السمكي

 أنواع بيالجية: 83,5%، رأسيات األرجل: 4,8%، سمك أبيض: 10,1%، 000 680الصيد الساحلي والِحرفْي
محاريات: %1,4

 رأسيات األرجل: 815 28 طن )50,9%(، سمك أبيض: 020 23 طن )40,6%(، 578 56الصيد القاعي في األعماق
إربيان: 743 4 طن )%8,3(

988 216الصيد البيالجي المحيطي

 طحالب: 800 5 طن )80%(، ِفخاخ: 100 1 طن )15%(، 253 7األنشطة الشاطئية
تربية األحياء المائية: 280 طن )%4(



63 امللحق 5 

في   74 تمثل  والتي  الُمرسيات  في  الصغيرة  البيالجية  األسماك  سيادة  إلى  أخرى  مرة  التوزع  هذا  يشير 

كافة(. )الفئات  السمكية  للمنتجات  اإلجمالية  القيمة  من  فقط  المائة  في   20 و  الُمرسى  الحجم  من  المائة 

ال  األقل  على  أو  تاريخه،  حتى  علمي  بشكل  الصناعات  هذه  من  المرتجعة  المصايد  مراقبة  تتم  لم 

مراكب  عن  األصدار  قيد  دراسة  ثمة  أنه  اإلشارة  الضروري  من  أنه  إال  الشأن.  بهذا  معطيات  حالياً  تتوفر 

بعد. جاهزة  ليست  ولكنها  المتوسط  البحر  في  العاملة  الجرف 

الجرافات  من  المصيد  إلى  اإلشارة  المفيد  من   shrimp اإلربيان  على  الجرف  لمراكب  الخاصة  الحالة  في 

مراكب  من  والمصيد   ،prawns البحر  براغيث  المائة  في   83 منها  طناً   4  743 بلغ   2011 خالل  المجمدة 

لإلربيان  الكلي  الحجم  يمثل   .prawns البحر  براغيث  المائة  في   90 منها  طناً   138 بلغ  الساحلية  الجرف 

السمكي. اإلنتاج  إجمالي  من  المائة  في   1,24

قواعد  إعداد  في  كافة  المعنية  الكيانات  تسهم  أن  يجب  المرتجعة  المصايد  حجم  مدى  ولتحديد 

والمالحظات  السفينة  وسجل  المعلومات  جمع  ونظام  )االعتيان  وإدارتها  المرتجعة  المصايد  حول  معلومات 

ومن  »التجريم«  وُفرَص  المرتجعة  المصايد  أسباب  لتقدير  الحمولة(  وتنزيل  المركب  سطح  على  المباشرة 

لها. للتصدي  المناسبة  التدابير  تحديد  ثم 

القطاع الصناعي
المخطط  يمثل  والتصدير.  والتجهيز  المحلي  االستهالك  أسواق:  عدة  إلى  السمك  هذا  يتوجه  إرسائه  بمجرد 

المغرب. إلى  البحر  من  المنتج  توزع  سلسلة  التالي  المبسط 

نظراً  طن(   680  000( والِحرِفي  الساحلي  الصيد  قطاعي  من  السمكي  اإلنتاج  توزيع  كان   2011 عام  في 

كالتالي: للتصدير،  موجهاً  كان  تقريباً  بكامله  المحيطي  الصيد  إسهام  ألن 

االستهالك: 600 319 طن )47 في المائة(	 

التجميد: 392 53 طن )8 في المائة(	 

المنتجات الثانوية: 117 190 طن )28 في المائة(	 

التعليب: 891 116 طن )17 في المائة(	 

)422( الفئات  من  عدة  أنماطاً  الصناعي  القطاع  يتضمن 

الُمستَبَقيات: 45 وحدة	 

الحفظ الجزئي 34	 

التجميد 190	 

التغليف 76	 

المنتجات الثانوية 25	 

غيره )محاريات وطحالب بحرية إلخ( 52	 

والتعليب  التجميد  صناعات  وأن  القطاع  نصف  تقريباً  تشكل  التجميد  صناعة  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

المكون  أن  إلى  اإلشارة  المفيد  من  الصناعي.  القطاع  مبيعات  رقم  من  المائة  في   70 عن  ينوف  ما  تشكل 

للصناعة.  العرضية  المنتجات  مكمن  هو  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  بقضية  المتعلق  الصناعي 

التالية: األطنان  الفئة  هذه  غطت  األخيرة  الست  السنوات  خالل 

المرسيات  تناقص  إلى  المائة(  في   −40(  2011 في  المصنعة  الثانوية  المنتجات  كميات  انخفاض  يعود 

عدة  عوامل  على  فعاًل  تعتمد  الثانوية  المنتجات  أجل  من  المتاحة  اإلمدادات  إن  الساحلي.  الصيد  من 

الجنوبية. المرافئ  إلى  الجيبية  الشباك  لنشاط  المسجل  االنتقال  وعقب  وجغرافية،  اقتصادية 

200620072008200920102011

179 327676 623895 385884 256779 323680 702اإلنتاج الساحلي

117 977190 536277 897343 410259 061179 138الكميات المصنعة
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قيمة  إسباغ  إلى  ترمي  المبدأ  حيث  من  فهي  التجهيز،  لتقانات  أنموذجية  حال  الواقع  في  هذه  تمثل 

السمك  زيت  وكذا  واألحشاء،  والذيول  الرؤوس  مسحوق  إنتاج  خالل  من  التعليب  معامل  نفايات  على 

مسحوق  مستخدمو  ألن  نظراً  السوق،  متطلبات  مع  تكيف  قد  تطورها  فإن  ذلك  مع  ثانوية(.  )منتجات 

سعراً.  واألعلى  البروتين  من  العالي  المحتوى  ذات  المساحيق  خصوصاً  يفضلون  الدواجن  مربو  السمك، 

التعليب  معامل  طاقة  عن  الفوائض  توفر  وقت  مع  التعامل  في  الوحدات  هذه  بدأت  الوقت  ومع  لذلك 

تقل  ال  والتي  الكامل  السمك  من  كبيرة  كميات  مؤخراً،  المعالجة  الكميات  بثلث  تقدر  والتي  نفاياتها  ومع 

المباشر. لالستهالك  المقدمة  تلك  عن  أحياناً  كمياتها 

التقانة  هذه  أضحت  الثانوية،  المنتجات  وحدات  عدد  في  والتزايد  المصنعة  الكميات  لضخامة  بالنظر 

الشرائية  طاقته  حدود  في  أيضاً  وهو  اإلنسان  لتغذية  يصلح  جيد  بروتيني  مورد  شأن  من  يحط  نشاطاً 

ثمنه. لرخص  نظراً 

تؤخذ  أن  أيضاً  يجب  ولكن  دقًة  أكثر  مؤشرات  لتمييز  مستقباًل  األنموذجية  الحالة  هذه  تعميق  يجدر 

الحيوان. لتغذية  منتجات  إلى  وتحويلها  للُفضاالت  مستقبلي  بتصنيع  الرغبة  حال  في  االعتبار  في 

التسويق
تسويق  يبدو  المغرب،  في  السمكي  الصيد  لصناعة   )1.5 )الشكل  المبسط  المخطط  في  موضح  هو  كما 

للغايًة. معقداً  البحر  منتجات 

»صناعي«  المسمى  السمك  تمييز  الضروري  من  المغرب  في  السمك  تجارة  مسألة  تبسيط  أجل  من 

الساردينيال،   ،sardines )السردين  الصغيرة  البيالجية  األنواع  األولى  الفئة  تتضمن  الطاقة«.  »المحدود  عن 

األنواع  من  أو  للقاع  المجاورة  األنواع  من  الثانية  تتألف  حين  في  األصلي(،  العصيفر  الماكريل،  األنشوجة، 

التغليف. سوى  االستحالة  من  نوع  ألي  تتعرض  ال  والتي  القاعية  األحياء  على  المتغذية 

بصيد  متخصصة  البحر  عرض  في  الجرف  مراكب  ظهر  على  غالباً  مجمدة  أنواعاً  ثالثة  فئة  تتضمن 

طول  على  البيالجية  األنواع  بصيد  المتخصصة  الجيبية  التحويق  شباك  ومراكب  األرجل  ورأسيات  اإلربيان 

للتصدير. عامًة  مخصص  الفئة  هذه  مصيد  إن  للمغرب.  األطلسي  الساحل 

ك  ُمالَّ مصالح  بين  ما  التوفيق  امكانية  دًة  ُمؤكِّ الفرز  ُنُضد  من  منظومة  ست  ُأسِّ الصناعي  بالسمك  لإلتجار 

السفن والتجار من خالل تحديد السمك الذي يمكن استخدامه في مصانع مسحوق السمك وزيت السمك، بما 

السمك. لتقدير سعر سلعة  لترتيباٍت  اسِتقاُؤه مستقباًل كأنموذج  أيضاً  الُمرَسيات. ذلك نظام يمكن  يعكس قيمة 

الشكل 1.5
مخطط مبسط لصناعة الصيد يف اململكة املغربية

الصيد الحرفي
الصيد الساحلي

 جمع المحار
)األصداف(  

صيد أعالي البحار

استغالل الطحالبسوق السمك

صناعات التحويل

تصدير سوق محلية

تجار جملة السمك

تربية األحياء المائية

مطاعم

CAPI

أسواق
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ُترَسل أسماك الصيد الصغير النطاق للمزاد في أسواق السمك الموجودة في موانئ الصيد وقرى الصيد الِحرِفي 

كافة، والتي ُتسَنُد إدارتها إلى الهيئة الوطنية للمصايد السمكية: الهيئة المسؤولة عن تنظيم البيع األول عقب اإلرساء.

س  المؤسَّ للنظام  وفقاً  أيضاً  ولكن   ،)CAPI )مزاد  القائمة  للنظم  وفقاً  السمك  تجارة  ُتَكيَّف  وهكذا 

على  التسهيالت  ويوفرون  الصيد  حمالت  يمولون  الذين  السمك  وتجار  الِحرِفي  الصيد  مجتمعات  بعض  بين 

العالقة. ذوي  مع  اتصاالت  ويؤسسون  وتسويقه(  الغذاء  )إنتاج  األرض 

الذي  الرئيس  المحل  أنه  ُأثِبَت  ألنه  السمك  تجارة  موقع  من  بدءاً  تنظيم  إعادة  السلطات  باشرت  لقد 

معها  للتعامل  أيضاً  احتاجت  التي  والجودة  الصحة  لقضايا  باإلضافة  البحر،  لطعام  المحلي  االستهالك  يكبح 

الصناعة. لتنظيم  يونيو/حزيران  منذ   )08-14 )رقم  قانون  صدر  لقد   .1990 أوائل  في 

والمصايد  الَعرَضي  المصيد  قضية  عن  ُتبعدنا  قد  التي  التفاصيل  في  الخوض  ودون  ذلك،  على  عالوة 

ضمن  المنتجات  تلك  وتتبع  السمكية  للمنتجات  الشهادات  منح  مشاكل  أن  ذكر  من  بد  ال  المرتجعة، 

وبالدرجة  األخيرة  السنوات  في  تحسنت  قد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوني  غير  الصيد  مقاومة  منظور 

إتاحة  ذاته  الوقت  وفي  األوربي،  اإلتحاد  سوق  في  السمكية  المنتجات  لتدفق  الفرصة  إتاحة  بهدف  األولى 

َعة. الُمَجمَّ االحصاءات  في  الرسمي  غير  الصيد  ظهور  لخفض  الفرصة 

السمكية  المنتجات  ألن  كاماًل  اهتماماً  تحتاجان  صحته  ومقياس  المنتج  جودة  مقياس  قضيتي  فإن  وأخيراً 

يمكن  الباردة  السلسلة  في  انقطاع  أي  حدوث  حال  وفي  للفساد،  قابلة  عموماً  هي  والُمرَساة  المصطادة 

األمراض،  الحيوانية،  األمراض  )األوبئة،  مشاكل  إن  اهتمام.  بأي  جودتها  تحَظ  لم  إن  ُفضاالت  إلى  تتحول  أن 

بمثابة  ُتتَّّخَذ  أن  يجب  إلخ...(  السالمون،  الدواجن،  البقر،  )لحوم  األخرى  القطاعات  في  المعروفة  إلخ...( 

المستهلك. لصحة  بالنسبة  األهمية  بالغة  كونها  والسيما  السيئة  الممارسات  لتجنب  دروس 

حالة األساطيل األجنبية العاملة يف املنطقة اإلقتصادية الخالصة املغربية
حالة اإلتحاد األوريب

والتي  األوربي،  واإلتحاد  المغرب  بين  الرابعة  الشراكة  اتفاقية  شروط  فإن  األوربي  اإلتحاد  لمراكب  بالنسبة 

لكل  د  ُتَحدِّ سنوات،  أربع  من  الحقة  لفترة  البروتوكول  تجديد  إلى  أشارت  والتي   ،2011 عام  مفعولها  انتهى 

أدناه: مبين  هو  كما  الَعرَضي  المصيد  من  بها  المسموح  المستويات  الصيد  فئات  من  فئة 

المغربية  الصيد  منطقة  في  بالصيد  المخولة  المراكب  متن  اعتلوا  علميين  مراقبين  أن  إلى  اإلشارة  تجدر 

السمك. مطروحات  فيها  بما  علمية  معلومات  لجمع  أيضاً  ولكن  لالتفاقية  االمتثال  لضمان 

نسبة الصيد العرضي األنواع المستهدفة فئة الصيد

	  السردين، األنشوجة واألنواع 
البيالجية األخرى

الصيد الحرفي في الشمال: البيالجي

0% أبو سيف وأسماك القرش 
requins السطحية

Scabbardfish، سمك المرجان، واألنواع 
األخرى المجاورة للقاع

الصيد الحرفي في الشمال: خيوط الشراك 
palangriers/Longliners

0%  رأسيات األرجل وقشريات
 crabes 10% سرطانات

10% األنواع األخرى المجاورة للقاع

 مسقار Courbine ، سمك المرجان، 
Crustacés وقشريات

الصيد الحرفي في الجنوب

0% رأسيات األرجل وقشريات
5% سرطانات

 ،Black hake، Scabbardfish ميرالن أسود
 ،bonito غزال ،liche عريان/عطعوط 

Crustacés وقشريات

Demersal الصيد المجاور للقاع

	 أنواع التونة صيد التونة

كحٍد أعلى:
3,5% من األنواع البيالجية األخرى 

الصغيرة

0% رأسيات األرجل واألنواع األخرى 
 démersales المجاورة للقاع
benthiques واألنواع القاعية

 maquereau السردين، ساردينيال، اسقمري
، أنشوجة anchois وعصيفر أصلي 

chinchard

الصيد البيالجي الصناعي
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 35 دامت  مراقبة  لفترة  مراقبون  اعتالها  مراكب  خمسة  من  مجموعٍة  عن  المتوفرة  المعطيات  تشير 

المائة(  في   27( أصلي  وعصيفر  المائة(  في   40( االسقمري  من  مؤلفا  الُمهدر  من  طناً   187 حجم  إلى  يوماً 

المائة(.  1( croaker المائة( و  في   6( وساردينيال  المائة(  في   14( وسردين  المائة(  في   21( المرجان  سمك 

الفترة  خالل  مراكب  خمسة  ِقَبل  من  المحقق  المصيد  من  المائة  في   1,4 المرتجعة  المصايد  شكلت 

.2013 أغسطس/آب   31 إلى  يوليو/تموز   26 من 

ولكنها  كلها،  والعشرين  المائة  السفن  على  تنسحب  أن  المعطيات  لهذه  يمكن  ال  أنه  الواضح  من 

إجراء  الضروري  من  أفضل  تخمينات  أجل  من  رَة.  الُمَحرَّ المرتجعة  المصايد  أهمية  مدى  حول  مؤشراً  تقدم 

تفصيال. أكثر  ودراسة  شمولية  أكثر  مراقبة 

حالة اإلتحاد الرويس
أربع  لمدة   ،2013 فبراير/شباط  في  الموقعة  الشراكة  اتفاقية  إطار  في  العاملة  الروسية  للسفن  بالنسبة 

 sardine السردين  هي  بصيدها  المسموح  واألنواع  العام  في  طن   100  000 اإلجمالية  الحصة  تبلغ  سنوات، 

العصيفر   mackerel واالسقمري  المصيد،  من  المائة  في   30 تمثل  أن  يجب  التي   sardinella والسردينيال 

والباقي  المصيد  المائة من  65 في  أن تمثل  أن  anchovy والتي يجب  horse mackerel واألنشوجة  األصلي 

اإلجمالي. المصيد  من  المائة  في   5 يتجاوز  أال  يجب  األنواع  من 

المرتجعة  المصايد  أخرى  معطيات  بين  تتضمن  أن  يجب  يومية  سجالت  ينظموا  أن  السفن  ربابنة  على 

.)II المرفق   8 )الملحق  المرتجعة  المصايد  هذه  نشوء  وأسباب 

المصايد  أن  يوماً   45 لمدة  سفن  ثماني  من  لمجموعة  المراقبة  أشارت  األوربي  اإلتحاد  لسفن  بالنسبة 

من  المرتجعة  المصايد  هذه  تألفت  المحقق.  المصيد  من  المائة  في   1 بلغت  أطنان(   210  ( المرتجعة 

في   9( بيير  سان  و  المائة(  في   11( والنازلي  المائة(  في   16( ودينتيكس  المائة(  في   43( بيالجية  أنواع 

المائة(. في   16( أخرى  وأنواع  المائة(  في   3,5( واألسبور  المائة( 

منطقة  في  العامل  بيالجي(  جرف  مركب   12( الروسي  الصيد  بأسطول  الخاصة  المعطيات  مراجعة  إن 

يقارب  ما  أي   ،2013 األول  أكتوبر/تشرين  إلى   2012 األول  ديسمبر/كانون  من  الفترة  خالل  المغربية  الصيد 

حيث  المشاهدة  لتلك  نسبي  وتوزع  المائة  في   0,6 بلغت  إجمالية  مرفوضات  نسبة  أظهرت  أشهر،   10

المائة(  في   52,5( بيالجية  أنواع  من  مؤلف  هو  المصيد  من  طناً   127  721 إلى  الُمهدر  من  طناً   825 أن 

أخرى  وأنواع  المائة(  في   12,25( بيير  سان  و  المائة(  في   14,5( والنازلي  المائة(  في   20,5( ودينتيكس 

المائة(. في   0,5(

الروسية  السفن  لمطروحات  الدقيق  التخمين  فإن  األوربي،  اإلتحاد  سفن  في  الحال  عليه  هي  وكما 

كامله. الروسي  األسطول  على  وسحبها  األرقام  هذه  استخالص  يتجنب  أن  يجب 

حالة الصيد الياباين للتونة
الشراك  خيوط  سفن  تمنح   1885 سبتمبر/أيلول   11 في  المؤرخة  واليابان  المغرب  بين  الصيد  اتفاقية  إن 

تتضمن  ال  المغربية.  الخالصة  اإلقتصادية  المنطقة  في  الصيد  في  حقوقاً  التونة  لصيد  اليابانية   longline

المرتجعة. بالمصايد  أو  العرضي  بالمصيد  خاصة  شروطاً  االتفاقية  هذه 

التونة  أنواع  أساساً  وتستهدف  إنتقائية  صيد  تقانات  تستخدم  السفن  هذه  أن  إنكاره  يمكن  ال  ومما 

الصفراء  والتونة   ،Bigeye العين  الكبيرة  والتونة   Bluefin/Red Tuna الزعانف  الزرقاء  )التونة  الرئيسة 

 ،Swordfish/Espadon السيف  وسمك   ،Skipjack عين  أم  والبالميد   ،Yellowfin/Albacore الزعنفة 

.)Billfishes الخرمان  وأسماك 

التالي:  الشكل  على  التونة  من  الياباني  المصيد  توزع   2011−2002 الفترة  خالل 
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قدره  رسماً  تدفع  يابانية  صيد  سفينة  كل  الصيد،  حقوق  لتراخيص  إضافة  أنه  إلى  اإلشارة  تجدر 

وبمعدل طن   100 الـ  مصيدها  تجاوز  حال  في  للزيادة  ُمَعرَّض  هو  والذي  أمريكي  دوالر   2000 

للطن. دوالرا   28

المسجل.  المصيد  من  المائة  في   23,3 نسبة   2011 العام  في  شكلت  »أخرى«  الفئة  أن  الواضح  من 

الزرقاء،  الزبدة  وأسماك  عين،  أم  وبالميدا  الشمس،  وسمكة  القرش،  أسماك  أساساً  الفئة  هذه  تتضمن 

المشتركة  للجنة  يمكن  حال  أي  على  عرضياً؟  مصيداً  األنواع  هذه  اعتبار  يجب  هل  والبومفريت. 

سفن  نشاط  شروط  حملة  لكل  تحدد  أن  سنوية  مشاورات  إطار  في  تجتمع  التي  المغربية-اليابانية 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد  إلدارة  خاصاً  نظاماً  المغرب  أسس  حال  في  اليابانية  الشراك 

الخطوط التوجيهية الطوعية
استراتيجية  لتطوير  للمبادرة  أيضاً  وهي  ر  للتََّفكُّ الرئيس  اإلطار  اآلن  هي  الدولية  التوجيهية  الخطوط  إن 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد  إلدارة 

في  الهداية  تقدم  فهي  ُملِزَمة،  وليست  طوعية  هي  التوجيهية  الخطوط  هذه  أن  من  الرغم  على 

المسألة. بهذه  المعنيين  للمديرين  كلها  االتجاهات 

َمة  والمقدَّ المرتجعة،  والمصايد  العرضي  المصيد  حول  التوجيهية  للخطوط  الرئيسة  التوجهات  تصنيف  يمكن 

ألهدافها: وفقاً  التالي  النحو  على  وذلك  السمكية  المصايد  إدارة  في  احتياجاتها  لتأمين  إللهامها  للدول 

تأسيس سيطرة جيدة
أهداف  بلوغ  في  للمساعدة  المختصة  السمكية  الثروة  إدارة  سلطات  نصح  على  تعتمد  أن  الدول  على 

القانونية  التشريعات  من  يستفيدوا  أن  اإلداريين  على  وهكذا  المرتجعة.  والمصايد  العرضي  المصيد  إدارة 

المصايد  إلدارة  اإلقليمية  الهيئات  قبل  من  بها  الموصى  التدابير  من  أيضاً  وكذلك  الوطنية،  والتنظيمية 

الدولية.  االتفاقيات  قبل  من  المقدمة  والصكوك  السمكية 

البحار. لقانون  المتحدة  األمم  اتفاقية  وبنود  يتماشى  بما  ُتَتَبنَّى  أن  يجب  كافة  واالستراتيجيات 

أن  يجب  بل  التشاركية،  والمقاربة  البيئي  النظام  ومقاربة  االحترازية  المقاربة  مبادئ  إدماج  يجب  كما 

الدول. استراتيجيات  في  األولوية  ُتعطى 

معرض  في  وإعمالها  اإلدارة،  في  كافًة  تاريخه  حتى  بها  المعترف  المبادئ  إدماج  يتطلب  سوف  وهذا 

السمكي. الصيد  عمليات  تنفيذ 

%المتوسطالحد األدنىالحد األقصىالنوع

التونة الزرقاء 
Bluefin 101,132,9 طن0 طن )2011(372 طن )2008(الزعانف

التونة الكبيرة العين 
Bigeye)2006( 124 طن)455,617,6 طن )2008

التونة الصفراء 
Yellowfin 100,6131,8 طن2 طن )2007(295 طن )2004(الزعنفة

التونة البيضاء 
Germon)2011( 25 طن)7,47,4 طن 0 طن )2003

بالميد أم عين 
Skipjack00 طن0 طن0 طن

سمك السيف 
Swordfish)2011( 31 طن)13,6113,6 طن0 طن )2002

أسماك الخرمان 
Billfishes)2011( 4 طن)1,31,3 طن0 طن )2008

37,111,7 طن13 طن )2003(91 طن )2008(أنواع أخرى

316,61100 طن75 طن )2009(652 طن )2006(المجموع
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التخطيط
ذي  الصيد  نشاط  وسياق  لألحوال  جيد  إدراك  إلى  تستند  وأن  صائب  بشكل  اإلدارة  خطط  توضع  أن  يجب 

الصيد  وتقانات  الصيد  أنماط  تحدد  أن  الدول  على  المرتجعة.  والمصايد  العرضي  المصيد  بمشاكل  العالقة 

اإلدارة. تدابير  مختلف  بين  والتماسك  التوافق  لضمان  العالقة  ذوات  واألنواع  الصيد  ومناطق 

لقضية  مناسبة  إدارة  تأسيس  تتطلب  سوف  التي  المختلفة  بالمراحل  مسبقاً  التََّنبُّؤ  يجب  آخر  بتعبير 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد 

جمع املعطيات
للمصايد  مناسبة  مراقبة  يتطلب  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  مشكلة  حجم  ضبط  إن  أعاله،  ُذِكَر  كما 

والمراقبة  واالعتيان  العلمي  البحث  برامج  وأكثر مرونة وإشراك  فاعلية  أكثر  نظم  تطبيق  يتوجب  لذا  المعنية. 

وُمَميََّزة. المستوى  رفيعة  شاملة  معلومات  قاعدة  لتأسيس  والتحليل 

إدارة  استحداث  في  الفائدة  بالغ  سيكون  السمكية  المصايد  أحوال  تقويم  ومعايير  المعطيات  فهم  إن 

وللمطروحات. العرضي  للمصيد  ُمحَكَمة 

البحث العلمي
الصيد  )ُعدد  كافًة  الضرورية  والمؤشرات  المعايير  امتالك  على  العلمي  البحث  هيئات  تشجع  أن  الدول  على 

المنطقي  األساس  هذه  المعلومات  قواعد  تشكل   .)... إلخ.  البحر  وقاع  والموائل  والمرعى  األنواع  وبيولوجيا 

الطبيعية. الموارد  هدر  لمحاربة  رامية  سياسة  أي  ولتبرير  مدًى،  أبعد  الحقة  إلجراءات 

محدودة. الموارد  تكون  عندما  والسيما  العلمي،  البحث  ألولويات  مراجعة  بالتأكيد  هذا  يتطلب 

تدابري إدارة املصيد العريض واملصايد املرتجعة
الراحة  الصيد،  لجهد  حدود  )وضع  الصيد  طاقة  إلدارة  أصاًل  المتاحة  الوسائل  تستخدم  أن  الدول  على 

اليابسة(. وعلى  البحر  )في  الصيد  أنشطة  ولمراقبة  إلخ...(  الصيد،  ُعَدد  الحصص،  البيولوجية، 

الصيد  ُعَدد  إنتقائية  مستوى  لتحسين  االبتكارات  أو  التقنية  التدابير  استخدام  في  تنظر  أن  الدول  على 

مناطق  وحماية  مؤقتة(  مكانية  )تدابير  الحساسية  الشديدة  األنواع  مع  المتبادلة  التأثيرات  تقليل  بهدف 

المرتجعة. والمصايد  العرضي  المصيد  لتجنب  حوافز  أو  اقتصادية  تدابير  أيضاً  ولكن  التفريخ،  مهود 

والمصايد  العرضي  المصيد  إلدارة  سياسٍة  لمباشرِة  أصاًل  المتوفرة  والصكوك  الوسائل  استخدام  يجب 

لالرتقاء. قابلة  تكون  أن  يجب  التي  السياسة  المرتجعة، 

االستنتاج
المملكة  في  شامل  بشكل  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  قضية  غطت  أنها  الوثيقة  هذه  ِعي  َتدَّ ال 

الدولية. التوجيهية  الخطوط  مع  روابط  وتقديم  متشظية  معلومات  بين  ما  التأليف  حاولت  ولكنها  المغربية، 

أو  بالمصادفة  للحد،  المغرب  في  التنفيذ  قيد  هي  االجراءات  من  عديداً  أن  الواضح  من  فإنه  ذلك  مع 

الوطنية  الخطة  باستثناء  حالياً،  المتبعة  كلها  التدابير  إن  المرتجعة.  والمصايد  العرضي  المصيد  من  بالقصد، 

كانت  المغربي،  األطلسي  شمال  في  الناسكة  الفقمة  مجتمعات  حماية  وحدود  الطافية  الشباك  الجتثاث 

الصيد. جهد  خفض  أو  المستنزفة  األرصدة  بناء  وإعادة  المصايد  إدارة  من  بروح  مصممة 

بشأنها  اتُِّخَذت  والتي  العرضي،  المصيد  بمشكلة  دراية  على  الراهن  الوقت  في  اإلداريون  كان  إن 

في  العاملة  األجنبية  األساطيل  مستوى  على  أم  المحليين  الصيادين  مستوى  على  سواء  معينة  إجراءات 

برأيي  بعد،  مكانها  تحتل  لم  المرتجعة  المصايد  قضية  فإن  صيد،  اتفاقيات  بموجب  المغربية  المصايد 

حال  هذه  تكن  لم  إن  المشكلة،  لهذه  متحسساً  غير  العام  الرأي  زال  فما  أهمية.  ذات  كمشكلة  الشخصي، 

بعض  عن  دافعت  والتي  الحكومية  غير  المنظمات  ِقَبل  من  اِنُتِقَدت  التي  والحوتيات  القرش  أسماك  مسألة 

القرش. أسماك  زعانف  قطع  كمنع  الحماية  تدابير 
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أن  يجب  إلخ...(  البحرية،  المحميات  الساحلي،  )التطوير  القبيل  هذا  من  أخرى  مشاريع  أن  بالتأكيد 

نطاقات  توسيع  تتطلب  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  قضية  ولكن  السمكي،  القطاع  إدارة  تدعم 

التقنية. واالختراعات  والعلمية  التقنية  المسائل  في  ي  التََّقصِّ

تتضمن  عمل  خطة  واعتمد  ُقُدماً  األوربي  االتحاد  ذهب  ذاته،  التوجيهية  الخطوط  نص  على  باالعتماد 

المصايد  قضية  لمعالجة  كلهم  القرار  وصانعي  المعنيين  والء  وضمان  الوعي  مستوى  رفع  األولى  مرحلتها  في 

مطروحات  من  الضخمة  للكميات  نظراً  ألوربا  بالنسبة  خاصة  أهمية  ذا  المشكلة  حجم  كان  ربما  المرتجعة. 

والمراقبة  الحصص  إدارة  نظام  وبسبب  المصيد(،  من  المائة  في  و60  المائة  في   10 )بين  البحر  في  السمك 

الكاميرات  باستخدام  وتسجيل  مراقبة  منظومات  إلقامة  خطٍط  اعتماد  درجة  إلى  المصيد،  على  المشددة 

إلخ...(. المراقبة،  لمراكز  اليومي  اإلبالغ  الصيد،  )سجل  فعاًل  المتبعة  اآلليات  إلى  باإلضافة  تحديداً 

أم  العرضي  بالمصيد  كانت  مرتبطًة  الُمفَرغات،  وأهمية  الظاهرة  أهمية  مدى  عن  النظر  وبصرف  أخيراً 

السلوك  بمدونة  المقتنعين  أولئك  من  إداري،  أي  تترك  أن  يمكن  ال  بالُمفًرغات  المقترن  الُمهدر  فإن  ال، 

فاعٍل. غير  أو  مكترٍث  غير  الرشيد،  الصيد  بشأن 

وأحياناً  اجتماعياً  وأحياناً  اقتصادياً  يكون  أحياناً  وهذا  ثمن،  الحماية  تدابير  من  تدبير  ألي  أن  شك  ال 

البيئة  تميز  التي  للحساسية  والوعي  الحكمة  عن  تعبيراً  االستدامة  مفهوم  اآلن  يبدو  ذلك  مع  كليهما. 
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 مراجعة وطنية حول فواقد ما بعد حصاد السمك يف 

الجمهورية اإلسالمية املوريتانية
الحميد عبد  ليمين  محمد 

مقدمة
البحرية.  بالموارد  بغناها  تتميز  كم2. وهي   230  000 الموريتانية مساحة  الخالصة  اإلقتصادية  المنطقة  تغطي 

برصيفه  والمتميز  للشاطئ  الخاصة  المورفولوجية  والبنية  المغذية  اإلنبجاسات  إلى  أساساً  الغنى  هذا  ُيعَزى 

السنة. من  كبير  جزء  خالل  التجارية  الرياح  ووجود  العريض  القاري 

إلى المائة  في   4 بقرابة  ويسهم  موريتانيا،  اقتصاديات  من  هاماً  جزءاً  السمكية  المصايد  قطاع   يشكل 

المائة  في   16 و  الصادرات  إجمالي  من  المائة  في   16,3 ونحو  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في   6

القطاع  يلعب  كما  مباشر(.  وغير  مباشر  )بشكل  عمل  فرصة   40  000 من  أكثر  ويوفر  الموازنة  موارد  من 

البالد. في  الغذائي  األمن  في  هاماً  دوراً 

من  أساساً  وتتألف  طن  مليون   1 من  بأكثر   MEEZ قبل  من  المسجلة  اإلجمالي  الصيد  حصيلة  ر  ُتَقدَّ

السمكي. الصيد  إجمالي  من  المائة  في   20 البالد  في  الُمرَسى  السمك  ُيَمثِّل  الصغيرة.  البيالجية  األسماك 

ألبعد  وُمنبسطاً  صغيراً  السمكية  المصايد  قطاع  إسهام  زال  ما  الهام  الصيدي  أفقها  من  الرغم  على 

حفظه  أو  تجهيزه  أو  المصيد  إرساء  في  سواء  التحتية  الُبنى  في  جداً  كبير  نقص  من  البالد  تعاني  الحدود. 

وفي  الحصاد.  بعد  ما  مرحلة  في  الثروة  من  والُمهدر  الفواقد  من  كثيراً  يسبب  الذي  األمر  تسويقه  أو 

من  الكاملة  اإلفادة  الهام  من  فإنه  للسكان  السمك  توفر  زيادة  أجل  ومن  لألرصدة  المفرط  االستغالل  سياق 

مدونة  في  بوضوح  المبدأ  هذا  ُأدِرَج  وقد  دنيا.  حدود  إلى  الحصاد  بعد  ما  فواقد  خفض  خالل  من  المصيد 

سياسات  لتطوير  الدول  تحتاج  السلوك  لمدونة  لالمتثال  فإنه  وهكذا  الرشيد.  الصيد  بشأن  للسلوك  الفاو 

الحصاد. بعد  ما  فواقد  لتخفيض  موجهة  وبرامج 

يلي: ما  التقرير  هذا  يتضمن 

دراسة حالة عما بعد الحصاد والُمهدر التي يمكن أن تحدث على الصعيد الوطني •

تحليالً للسياسات التشغيلية والتدخل لتقليل فواقد ما بعد الحصاد والُمهدر على الصعيد الوطني •

عرضاً ألحوال المصيد العرضي والمصايد المرتجعة وإدارتها على الصعيد الوطني •

إنتاج  • واحتماالت  الوطني  الصعيد  على  الصيد  صناعة  في  السمكية  المرتجعة  المصايد  إلدارة  عرضاً 

منتجات ثانوية مفيدة ومختلفة

بعد  • ما  فواقد  خفض  خالل  من  الوطني  الصعيد  على  والتوظيف  الغذائي  األمن  تحسين  آلفاق  تحليل 

الحصاد وفضاالته

وصف ما بعد الحصاد
والتجهيز:  والتخزين  لإلنتاج  رئيستين  منطقتين  خالل  من  عامة  موريتانيا  في  الُمرساة  المنتجات  ق  ُتَسوَّ

معاملة  أنماط  من  عديد  بين  نميز  نحن  تقريباً.  كله  الوطني  المصيد  يعبر  حيث  ونواكشوط  نوادهيبو 

الُمسَتقِبلة. والسوق  الصيد  ونمط  للنوع  تبعاً  ذلك  إرسائه،  عقب  المصيد 

يستحوذ  المرتفعة.  التسويقية  لقيمته  نظراً  موريتانيا  في  المطلوب  الرئيس  النوع  األخطبوط  ل  ُيشكِّ

بصمة  ُتظِهر  الحصاد  بعد  ما  أنشطة  إن  تقريباً.  كلها  والمعامل  الصيد  وحدات  جهود  على  النوع  هذا 

تمكنها  وبمجرد  كافة  األخرى  الشركات  فإن  التقليدية  التحويلية  الورشات  بعض  وباستثناء  السيادة:  هذه 
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بأسعار  ويحظى  غزير  المنتج  إن  األخطبوط.  تجميد  إلى  سريعاً  تتحول  للتجميد  نفق  على  الحصول  من 

الذين  الصغار  للمنتجين  عرضه  على  مفتوحاً  كان  السوق  دخول  أن  كما  البحار،  عبر  األسواق  في  مجزية 

يهبط  ال  والتي  الضخمة  اليابانية  الشركات  تسودها  التي  للسوق  منفذاً  يجدوا  ال  قد  النقيضة  الحالة  في 

الُمنَتج. من  محدد  كمي  مستوى  دون  إنتاجها 

األرجل  رأسيات  سيادة  إلى  تشير  كلها  المجمدة  الموريتانية  المنتجات  تغطي  التي   SMCP إحصاءات  إن 

المجتمع. مبيعات  إجمالي  من  المائة  في   70 عن  دوماً  يزيد  بما 

 تنظيم أنشطة ما بعد الحصاد
األخطبوط أ— 

أو  المركب  سطح  على  يجمد  أن  إما  فالمنتج  الموريتاني،  األخطبوط  لتوزيع  رئيستين  دورتين  نميز  نحن 

التجهيز. شركة  في 

إلى  والصناعية  الساحلية  الصيد  ووحدات  المراكب  قبل  من  الُمرَسى  المصيد  ُيرَسل  األرض:  على  مجمد   

قبل  الُمسَتقِبلة  السوق  لدى  المعتمدة  للمواصفات  تبعاً  وتدريجه  تصنيفه  إلى  ليصار  التَّهيئة  معامل 

واألوربية. اليابانية  األسواق  باتجاه   SMCP قبل  من  المجمدة  الشاحنات  في  مجمداً  إرساله 

للتخزين  المصانع  في  مباشرة  ُيرسى  دة  الُمَجمِّ السفن  قبل  من  الُمنَتج  الجزء  إن  المركب:  على  مجمد   

توزيع  يصف  أدناه   1.6 الشكل  األسواق.  باتجاه   SMCP قبل  من  دة  المجمِّ الشاحنات  في  لنقله  تمهيداً 

األخطبوط. إنتاج 

البحر أعامق  أسامك  ب 	   

منفذين: خالل  من  أساساً  الوطنية  الوحدات  مصيد  يذهب 

تبعاً  • وتدريجه  فرزه  إلى  ليصار  المعامل  في  مباشرة  مجمداً  أو  طازجاً  التجارية  السفن  مصيد  يُرسى 

لمواصفات السوق.

يحفظ مصيد السفن المحدودة الطاقة في الثلج في معامل وورشات تجار السمك إلى حين بيعه في  •

األسواق الدولية )كخيار أول( وفي السوق الوطنية )كخيار ثاٍن(.

يصف  لالستهالك.  الوطنية  للسوق  مباشرة  يعاد  المعامل  من  المطروح  أن  إلى  اإلشارة  الهام   من 

موريتانيا. في  البحر  أعماق  أسماك  توزيع  مخطط  أدناه   2.6 الشكل 

 

Processing factories 

Small- scale production Ice ship production Freezer ship production 

Storage Fishmongers - Exportation 

Exportation 

Fishmongers - Collection 

الشكل 1.6
مخطط توزيع األخطبوط يف موريتانيا

تصدير

معامل تجهيز

تجار السمك 	 تصدير  
تجار السمك 	 جمع 

إنتاج على نطاق صغير إنتاج سفينة ثلج إنتاج سفينة تجميد

تخزين
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األسامك البيالجية الصغرية ج	   

فقط  ُيرَسى   .MEEZ قبل  من  ق  الُمحقَّ المصيد  من  المائة  في   90 قرابة  الصغيرة  البيالجية  األسماك  تشكل 

الطاقة  المحدود  الصيد  من  المائة  في   90 أساساً  يشكل  ما  موريتانيا  في  المصيد  ذلك  من  المائة  في   20

ز  وُيَجهَّ مجانية  رخص  مقابل  األجنبية  المراكب  قبل  من  الصيد  من  األكبر  الجزء  ق  ُيحقَّ الساحلي.  والصيد 

الوطنية. الموانئ  عبر  المرور  دون  الدولية  األسواق  إلى  مباشرة  ويتجه  المراكب  سطح  على 

السردين  وأنواع   sardinella السردين  نوع  من  أساساً  الصغيرة  البيالجية  األسماك  من  الوطني  المصيد  يتألف 

وكمية  السمك  مسحوق  أساساً  فهي  المنتجات  أما  السكمبري.  و  األصلي  والعصيفر   ethmaloses و  األخرى 

 3.6 الشكل  يصف  الوطنية.  األسواق  في  الطازجة  بحالها  ُتباع  متواضعة  وكميات  المصانع  في  د  ُتَجمَّ أقل 

موريتانيا. في  الصغيرة  البيالجية  األسماك  لتوزيع  العام  المخطط  أدناه 

 العوامل الفاعلة بعد الحصاد
SMCP الجمعية املوريتانية لتسويق املنتجات أ — 

المجمد،  السمك  تحضير  بوضوح  يسودها  والتي  وتسويقها،  السمكية  المنتجات  إنتاج  منظومة  لبنية  بالنظر 

الخاصة  تلك  فيها  بما  الحصاد،  بعد  ما  أنشطة  قلب  في  تقع  المنتجات  لتسويق  الموريتانية  الجمعية  فإن 

لإلنتاج. الرئيس  ن  الُمَكوِّ الساحلي  والصيد  الطاقة  المحدود  بالصيد 

مهيأة   )EPIC( وتجارية  صناعية  حكومية  مقاولة  هي  المنتجات  لتسويق  الموريتانية  الجمعية  إن 

مهام: للجمعية   .82-145 للمرسوم  وفقاً  اإلرساء  لحتمية  الخاضعة  المجمدة  المنتجات  تصدير  الحتكار 

إيجاد قوة شرائية لصغار المشغلين •

تجنب تسرب العمالت الناتجة عن القطاع •

ضمان استيفاء الضرائب •

 

Small-scale production Ice ships  production  Freezer ships 
production 

Retailers Fishmongers
Exportation 

Processing  factories 
(cool) 

 

Local Market Exportation  

Fishmongers
Exportation 

Storage

الشكل 2.6
مخطط توزيع أسامك أعامق البحر يف موريتانيا

إنتاج على نطاق صغير إنتاج سفينة ثلج

تجار السمك

تجار السمك

سوق محلية

معامل تجهيز 

إنتاج سفينة تجميد

تخزين

تصدير

تجار المفرق

Small-scale production 

Retailers  

Local Market Exportation  

Fishmongers - collection

Exportation 

Storage

Fishmongers - collection

Fishmongers - Distribution

Fish meal factories

Freezing factories

Chartered ship production Free license ships production

الشكل 3.6
مخطط توزيع األسامك البيالجية الصغرية يف موريتانيا

إنتاج على نطاق صغير

تجار السمك 	 توزيع  

إنتاج السفن المستأجرة إنتاج السفن المرخصة مجاناً  

تخزين

مصانع مسحوق السمك

مصانع التجميد

تجار السمك 	 جمع 

سوق محلية

تجار المفرق

تصدير
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تجار السمك ب 	   

ورأسيات  صدفية  وأسماك  )أسماك  اإلنسان  لتغذية  المخصصة  البحر  منتجات  شراء  السمك  تجارة  تشمل 

صناعية  ورشات  في  معالجة  عقب  للتصدير  تحويلها  أو  ثانية  بيعها  إلى  ليصار  الصياد  من  مباشرة  األرجل( 

المفرق(. )تجار  المحلية  السوق  في  لبيعها  أو  حرفية  أو 

من  عديد  وجود  مع  التنظيم  رديئة  زالت  ما  أهميتها  من  الرغم  على  موريتانيا  في  السمك  تجارة  إن 

المخلصين  غير  المشغلين  من  كبير  جزء  وجود  مع  هامة  بحركية  تتميز  التي  المختلفة  المهنية  التنظيمات 

للمهنة. األحوال  بعض  في 

مادته  في  ُيعرِّف   )2009-04-02 في  الصادر   172-2009 رقم  )المرسوم  بالمهنة  الخاص  المرسوم  إن 

سواء  السمكية  المنتجات  تسويق  بانتظام  تمارس  مؤسسات  أو  »أشخاص  أنه  على  السمك  تاجر  األولى 

تلك  الستالم  الضرورية  الشروط  تلبي  والتي  الخاصة  بوسائلها  الذاتي  مصيدها  من  أو  المنتج  من  بالشراء 

ونقلها«. وحفظها  المنتجات 

تجار  السمك:  تجار  من  كبيرة  فئات  ثالث  بين  ما  المرسوم  هذا  من   5 المادة  تميز  التعريف  لهذا  وفقاً 

مصدرون. وتجار  موزعون  وتجار  جامعون 

السمكية  • المنتجات  ويشترون  اإلرساء  مناطق  على  يترددون  حقيقيون  أشخاص  هم  الجامعون  التجار 

بكميات صغيرة ويبيعونها دون معالجة أو تحضير ولديهم أماكن وتجهيزات الستالم المنتجات.

عقب  • ثانية  ليبيعونها  بالجملة  سمكية  منتجات  يشترون  مؤسسات  أو  أشخاص  هم  الموزعون  التجار 

تحضيرها ونقلها.

التجار المصدرون هم أشخاص اعتباريون راغبون في تصدير المنتجات السمكية وفقاً للقوانين والضوابط  •

النافذة.

 700 منهم   1000 يقارب  موافقات  على  الحاصلين  السمك  تجار  عدد  فإن  الرسمية   DIPIS إلضبارة  وفقاً 

التصدير. في   70 و  التوزيع  في   230 الجمع،  في  متخصصين 

معامل التجميد / التربيد ج	   

حصراً: الكبيرتين  الساحليتين  المدينتين  بين  األوربي  اإلتحاد  إلى  للتصدير  المرخصة  المعامل   تتوزع 

تجميد  سفينة  خمسين  قرابة  إضافة  الضروري  من  نوادهيبو.  في  معماًل   37 و  نواكشوط  في  معماًل   20

.)DIPIS, 2013( العدد  هذا  إلى 

الشكل 4.6
 )EPBR( الجمع متخصصون يف املِسقار يف نوادهيبو

ML 2011 ،الحميد المصدر: عبد 
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األخطبوط  لتجميد  موجهة  تقريباً  كلها  المعامل  وإن  موحد،  أنموذج  من  المعامل  لهذه  التقني  الخط  إن 

مكعبات. هيئة  على  أو  كاماًل 

مرتفعة  مضافة  قيمة  لتحقيق  للمنتجات  الدقيق  التحويل  في  متخصص  نواكشوط  في  أوحد  معمل  ثمة 

 .)SEPH( السردين  أسماك  مع  التعامل  في  متخصصة  نوادهيبو  في  أخرى  وشركة   ،)MIP-Frigo( جداً 

بقرابة للتعامل  اإلجمالية  النظرية  الطاقة  تقدر  للتخزين.  بها  خاصة  إمكانات  المعامل  أغلب   تمتلك 

اليوم. في  طن   1000 أو  العام  في  طن   360  000

معامل مسحوق السمك وزيت السمك د 	   

لصناعة  كبيرة  عودة   2008 عام  منذ  شهدنا  الماضي  القرن  مستهل  في  الجدوى  عديمة  محاوالت  بعد 

في  المنتج  هذا  أسعار  في  الملحوظ  اإلزدياد  الصناعة  هذه  عودة  شجع  موريتانيا.  في  السمك  مسحوق 

مصانع   9 حالياً  تبلغ  إذ  ازدياد  في  المصانع  عدد  إن  الخصوص(.  وجه  على  والصين  )روسيا  الدولية  السوق 

نواكشوط.  في  مصانع   4 إلى  باإلضافة  طن/يوم(،   600( كبيرة  طاقة  ذو  منها  واحد  نوادهيبو،  في  عاملة 

بحري  نقل  شركة  من  يتألف  مجمع  ضمن  نوادهيبو  في  التنفيذ  قيد  هو  صيني  مصنع  ذلك  إلى  يضاف 

على  انتظار  حال  في  حالياً  هي  والتي  عديدة  طلبات  إلى  إضافة  هذا  األسماك.  وتهيئة  لتجميد  ومصنع 

البحري. واإلقتصاد  السمكية  الثروة  وزارة  مستوى 

بقرابة  2011 في  عاملة  مصانع   6 في  الطازج  السمك  إلعداد  اإلجمالية  النظرية  الطاقة   تقدر 

الساحلية  والوحدات  الطاقة  المحدودة  الصيد  وحدات  قبل  من  كلياً  المصانع  د  ُتَزوَّ العام.  في  طن   325  000

نظام  العالقة  هذه  في  المصانع  وتتبع   rotating seine الدوارة  الجيبية  الشباك  تقانة  تستخدم  التي 

الصيد  كمية  لزيادة  مدعاًة  لسمك  لمسحوق  المخصصة  الموارد  على  جداً  الكبير  الطلب  كان  االمتيازات. 

مسبوق  غير  نمو  معدل  سجلت  والتي  الساحلية  والوحدات  الطاقة  المحدودة  الصيد  وحدات  قبل  من 

وقرابة  2009 في  طن   160  000 ونحو   2008 في  طن   90  000( و2009   2008 بين  المائة(  في   80( 

.)2010 في  طن   200  000

طن   2,1 من  أقل  من  نمى  فقد  األخيرة.  السنوات  هذه  في  الزيادة  عن  السمك  مسحوق  تصدير  يتوقف  لم 

بقيمة 1 مليون دوالراً أمريكياً في 2008 إلى أكثر من 000 30 طن بقيمة 28 مليون دوالراً أمريكياً عام 2010.

الحريف التجهيز  ه 	   

ونيجيريا  )غانا  اإلقليمية  تحت  المنطقة  من  مختلفة  بلدان  من  أتوا  أجانب  عمال  بها  يعمل  فعالية  إنها 

نقدر  نحن  النساء.  والسيما   ،)Imraguens( الموريتانيون  من  الرحالة  وبعض  ومالي(  والسنغال  بيساو  وغينيا 

الشكل 5.6
صورة معمل ملسحوق السمك يف نوادهيبو

IMROP 2011 :المصدر
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المائة  في   5 بقرابة  الساحلي  والصيد  الطاقة  المحدود  للصيد  اإلجمالي  اإلنتاج  في  الفعالية  هذه  حجم 

عمليات  ثمة  الدهبان.  والبوري  الماشية  القطة  والسمكة  الغالصم  صفيحيات  من  أساساً  تألفت   ،2009 في 

التقليدية. المنتجات  إعداد  إلى  تقود  عدة  تجهيز 

المنتجات  • القرش: تخصص هذه  البحر وأسماك  المجفف من كالب  المملح  المجفف والسمك  السمك 

للتصدير من قبل الغانيين والنيجيريين.

ر المجفف( المصنوع من األسماك القطط والسمك المتعفن المخصص لألسواق المحلية  • الجيدج: )الُمَخمَّ

وأسواق الدول المجاورة )السنغال ومالي(.

الدهبان Yellow mullet ورؤوسه  • البوري  الرَّحالة من لحم  النسوة  المصنوع من قبل  تيتشتار ودهين 

والمخصص لالستهالك الذاتي والبيع في المتاجر المقامة على طريق نوادهيبو - نواكشوط.

النشاط  هذا  زال  ما  ومطروحات،  مستهلكة  غير  ألنواع  قيمة  إعطاء  حيث  من  أهميتها  من  الرغم  وعلى 

التالية: لألسباب  ذلك  القطاع،  مستوى  على  جداً  صغيراً  حجمه  زال  وما  موريتانيا  في  التطور  محدود 

مواصفاته غير الرسمية •

غياب البنى التحتية المالئمة •

ضعف خبرة القطاعات الوطنية •

ُمهدر ما بعد الحصاد يف موريتانيا
موريتانيا: في  الموارد  من  الُمهدر  من  رئيسة  أنماط  ثالثة  نميز  نحن 

املُهدر الناجم عن املصيد العريَض واملصايد املرتجعة أ 	   

العالم.  في  الموارد  من  الُمهدر  أسباب  أهم  أحد  مجتمعًة  تؤلف  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  إن 

الصعيد  على  سنوياً  المرفوض  الحجم  ر  ُيقدَّ  ،)kelleher, 2008(  2008 في  المنشور  الفاو  من  لتقرير  وفقاً 

الكبيرة  النسبة  إن  الكلي.  العالمي  المصيد  من  المائة  في   7 يمثل  ما  طن  مليون   7 بنحو  العالمي 

من  بأكثر  سوية  تسهم  والتي  األعماق  أسماك  وجرافات  اإلربيان  جرافات  قبل  من  تتحقق  للمطروحات 

المصايد  من  األكبر  الجزء  فإن  موريتانيا  وفي  العالم.  في  المرتجعة  المصايد  إجمالي  من  المائة  في   50

أهمية  مدى  وإن  اإلربيان.  لصيد  أسطوالً  البالد  تملك  ال  األجنبية.  األساطيل  عن  ناتج  هو  المرتجعة 

المعطيات  نقص  بسبب  تقديرها  الصعب  من   MEEZ تدركها  التي  األوربي  اإلتحاد  أساطيل  مطروحات 

بعض  قبل  من  عنها  المبلغ  المالحظات  ببعض  فقط  وتتعلق  كاملة  ليست  المتاحة  المعطيات  إن  الموثوقة. 

المصيد  نسبة  فإن   IMROP أجرتها  لدراسة  وفقاً  األوربي.  اإلتحاد  أسطول  متن  يركبون  العلم  أصحاب 

الشكل 6.6
صورة لورشة تحويل الجيدج يف نواكشوط

D. Gueye/MPEM, 2011 :المصدر
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األرجل،  رأسيات  جرافات  حال  في  المائة  في   56 جداً:  واضحة  الجرف هي  سفن  من  الرئيس  للنمط   الَعرَضي 

)أكثر  الَعرَضي  المصيد  هذا  من  األكبر  الجزء  اليافعة  األسماك  وتمثل  اإلربيان.  جرافات  بين  المائة  في   80

وتأتي   2002−1996 فترة  عليها  الُمعَتَمد  المعطيات  تغطي   .)hake النازلي  المائة في حالة سمك  في   50 من 

دراسة  تقدر   .)Mahfoudh, T.S.; Inejih, C.A. & Beyah, M.( العلميين  المالحظين  برنامج  قبل  من 

الموريتانية  المياه  في  طن   24  000 بنحو  والنازلي  اإلربيان  لصيد  الَعرَضي  للمصيد  اإلجمالي  الحجم  أخرى 

المائة  في   89 إلى  المائة  في   87 الَكم  هذا  يمثل  أمريكي.  دوالر   21  300  000 تقارب  بقيمة   1992 في 

نسبة  أن   RIVO 2003 تقرير  يقدر   .)Mika, D.( األساطيل  من  النمطين  هذين  من  المصيد  إجمالي  من 

المائة  في   80 بنحو   2002-1996 الفترة  خالل  موريتانيا  في  القاعيات  أسطول  عن  الناجم  العرضي  المصيد 

لألخطبوط. بالنسبة  المائة  في   58 و  اإلربيان  حال  في 

املُهدر الناجم عن مصانع التجهيز ب 	   

الفصل  في  قلنا  وكما  السمك.  وزيت  السمك  مسحوق  صناعة  تنتجه  الذي  ذلك  هو  أهمية  األكثر  الُمهدر  إن 

كبيرة  وبكميات  جداً  جيدة  نوعيات  من  الطازجة  المنتجات  الستخدام  كلياً  تميل  العاملة  المصانع  إن  السابق 

خمسة  إلى  المتوسط  في  بحاجة  أننا  نعلم  وكما  العام(.  في  الطازج  السمك  من  طن   100  000 )قرابة 

مسحوق  إنتاج  في  السريع  التزيد  فإن  السمك،  مسحوق  من  واحد  طن  إلنتاج  الطازج  السمك  من  أطنان 

إلى  لة  الُمَحوَّ األنواع  أن  والسيما  خطر،  في  األرصدة  ووضع  الموارد  في  كبيرة  خسارة  في  تسبب  السمك 

قبل  من  شرائها  المكانية  نظراً  الساردين(  )أنواع  موريتانيا  في  استهالكاً  األكثر  األنواع  هي  السمك  مسحوق 

الغذائي. األمن  على  حقيقي  خطر  ثمة  لذا  المحدودة،  الشرائية  القدرة  ذوي  السكان 

المعامل  أن  والسبب  تجاهلها،  يمكن  ضئيلة  أنها  على  الُمهدر  اعتبار  يمكن  التجميد  لمعامل  بالنسبة 

في  تسبب   bottarga البطارخ  إنتاج  أن  إال  مكعبات.  شكل  على  أو  حاله  على  السمك  لتجميد  تميل  جميعها 

 Mugil cephalus الرأس  الكبير  البوري  من  البطارخ  التجهيز  معامل  استخلصت  كبيرة.  ُفضالة  بطرح  الماضي 

ُطرحت  وقد  المرتفعة،  التسويقية  قيمتها  بسبب   meager )قرب/زلمزا/كوربين/قاروس/لوت(  والِمسقار 

 yellow mullet الدهبان  البوري  من  أكوام  ُترى  أن  المعتاد  من  كان  حيث  الشاطئ،  على  األسماك  أجسام 

في  موريتانيا.  في  شائعاً   Mugil cephalus الرأس  الكبير  البوري  استهالك  يكن  لم  الفترة  تلك  في  هناك. 

في  الطازجة  بحالها  األنواع  بعض  تصدير  منع  عقب  والسيما  كلياً  األحوال  تغيرت  الماضية  القليلة  األعوام 

فُتسَتخَلص  اآلن  أما   .2000 عام  بداية   /  1990 عام  نهاية  بمقارنة وزنه في  البطارخ  تصدير  تراجع  لقد   .2008

الملحق(. في  البطارخ  تصدير  إحصاءات  )انظر  المحلية  السوق  في  تستهلك  السمك  أجسام  ولكن  البطارخ 

املُهدر الناجم عن نقص التثمني والبنى التحتية ج 	   

 30 منها  لموريتانيا،  الخالصة  اإلقتصادية  المنطقة  من  الناتج  المصيد  في  نوع   300 من  أكثر  تمييز  جرى 

األنواع  أن  حين  في  المحلية،  السوق  في  أو  الدولية  السوق  في  إما  ق  ُتَسوَّ عالية  تسويقية  قيمة  ذات  نوعاً 

سمك. وزيت  سمك  مسحوق  إلى  ل  ُتَحوَّ أو  ُتطَرح  األخرى 

للصيد  بالنسبة  والسيما  الحصاد  عقب  الفضاالت  من  كثير  في  للحفظ  التحتية  البنى  نقص  تسبب 

البنى  نقص  من  موريتانيا  تعاني  الوطني،  الغذائي  لإلكتفاء  السمك  أهمية  من  وبالرغم  الطاقة.  المحدود 

األكثر  النوع  وهو  مثاًل  السردين  أسماك  حالة  وفي  وتسويقها.  السمكية  المنتجات  لتوزيع  المناسبة  التحتية 

الوطنية  السوق  في  المسوق  اإلجمالي  الحجم  من  المائة  في   35 قرابة  أن  ر  ُيّقدَّ موريتانيا  في  استهالكاً 

واألسماك  األخطبوط  صيد  تحليل   ،2011 وآخرون   Tarbiya( وتسويقه  المنتج  توزيع  عمليات  خالل  ُيفَقد 

موريتانيا(. في  الصغيرة  البيالجية 

تحليل السياسات والتدخالت لخفض فواقد ما بعد الحصاد
القرن  سبعينات  نهاية  من  بدءاً  للبحر  باالتجاه  موريتانيا  بدأت  السمكية  ثروتها  غنى  من  الرغم  على 

في  للصيد  جديدة  سياسة  تبني  مع  ذاتها  للفترة  للصيد  حقيقية  سياسة  تطبيق  ويعود  قبل.  ليس  الماضي، 

لتطوير  االستراتيجية  هي  أحدثها  وإن  أخرى.  سياسات  ست  تباعاً  الحكومة  تبنت   1987 عام  ومنذ   .1979
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القطاع  ودمج  الموارد  حفظ  رئيسين:  هدفين  على  ُبِنَيت   )2012−2008( المائية  األحياء  وتربية  الصيد  قطاع 

الوطني. اإلقتصاد  في 

في  اآلمال  من  كثيراً  الحكومة  عليه  وتبني  للتطوير  هاماً  أفقاً  يمتلك  القطاع  أن  من  الرغم  وعلى 

)التفاته  القطاع  انبساط  بسبب  ذلك  اآلمال،  دون  القطاع  تطور  مستوى  زال  ما  الغذائي،  واألمن  التوظيف 

البالد. اقتصاد  في  الضعيف  واندماجه  ذاته(  عن  يخرج  هو  ما  كل  إلى 

على  أساساً  يقتصر  وطنياً  عليها  قيمة  إسباغ  وإن  خام.  كمنتجات  الموريتانية  السمك  منتجات  تباع 

يمثل  الُمرسى  اإلنتاج  إن  السمك.  وزيت  السمك  ومسحوق  ومجففة(  مملحة  )منتجات  التقليدية  اإلعدادات 

إن  الموريتانية.  الخالصة  اإلقتصادية  المنطقة  في  المحقق  المصيد  إجمالي  من  المائة  في   20 عن  يزيد  ال  ما 

المنتجات  أما  السمك.  مسحوق  شكل  على  أو  مجمدة  أو  طازجة  ر  ُتَصدَّ المنتجات  تلك  من  المائة  في   90

البالد. دخل  في  هاماً  فقداً  يسبب  ما  موجودة،  غير  هي  أو  التطور  قليلة  فهي  العالية  المضافة  القيمة  ذات 

لالستمرار  المؤهلة  المصانع  عمل  فإن  ونوادهيبو  نواكشوط  في  مرخصة  المصانع  من  عدداً  أن  ومع 

المائة  في   40 إلى  المائة  في   30 بمستوى  يعمل  فهو  وبالتالي  إمداده  مستوى  بانخفاض  ُيواَجه  اإلنتاج  في 

اإلنتاجية. طاقته  من 

في  القطاع  الندماج  الرئيسة  األهداف  ُتَعرِّض  التي  العقبات  على  متوقفة  األرض  على  الصناعة  وتبقى 

للخطر: الوطني  اإلقتصاد 

غياب اإلمداد الكافي والمنتظم بالمنتجات •

غياب نظم التحول اإلندماجي •

ارتفاع أسعار الطاقة والمدخالت •

قواعد الجودة لولوج األسواق •

القيمة  • بالنسبة لألنواع ذات  الطازجة  المنتجات بحالها  بيع  أكثر على  الذي يحض  التصدير  تأثير سوق 

التسويقية المرتفعة، ما يوجه منظومة اإلنتاج إلى مصدر واحد )األخطبوط( الذي يمثل أقل من 4,5 في 

المائة من األفق الوطني.

نوادهيبو،  في   )EPBR( واحد  حرفي  ومرفأ   )PAN( أوحد  صناعي  مرفأ  على  التحتية  البنية  تقتصر 

اإلرساء  وشواطئ  هذه  الصيد  مرافئ  الساحلية.  المنطقة  وجنوبي  وسط  في  المتوضعة  اإلرساء  نقاط  وبعض 

 20 من  أقل  جميعها  هذه  تمتص  تبريد،  ووحدات  معماًل   60 من  ألكثر  باإلضافة  الطاقة  المحدود  للصيد 

الموريتانية. الخالصة  اإلقتصادية  المنطقة  في  المحقق  اإلجمالي  اإلنتاج  من  المائة  في 

ومرفأ  تانيت  في  مرفأ  إنشاء  التحتية،  للبنى  خصيصاً  تطوير  برنامج  السابقة  االستراتيجيات  حددت 

توصيل. وطرق  عوامات  وتجهيز  وإنشاء  القائمة  اإلنشاءات  وتقوية  تأهيل  وإعادة  نوادهيبو  في  صناعي 

يحبط  ما  المجال  هذا  في  كثيراً  البالد  تبالغ  ينفذ.  لم  البرنامج  هذا  بأن  نعترف  أن  علينا  الحظ  لسوء 

كونه  ضرراً  يسبب  النقص  هذا  المستدامة.  وإدارته  الوطني  اإلقتصاد  في  واندماجه  القطاع  تطور  جدياً 

أهلية  صبغة  )منحه  األسماك  مصايد  نشاط  تأهيل  أن  الواقع  في  المصيد.  تنزيل  أهداف  أمام  عقبة  يمثل 

بتوفر  رهناً  التأهيل  هذا  يبقى  للتوظيف.  وفرص  محلية  مضافة  قيمة  خلق  أجل  من  ضروري  موريتانية( 

الصناعي. والصيد  الساحلي  والصيد  الطاقة  المحدود  الصيد  من  لكل  مهيأة  تحتية  بنى 

التحتية  البنى  لتعزيز   2013 عام  الهامة  الجهود  ببعض  الموريتانية  الحكومة  قامت  السياق  هذا  وفي 

النشاط. لتأهيل  ظروف  إليجاد  القائمة 

للصيد  مرفأ  إنشاء  في  البدء  تؤخر  لن  أيضاً  واألعمال  نوادهيبو.  في  المرفأين  بتوسيع  العمل  بدأ  لقد 

جنوب   PK 144 في  إرساء  ونقطة  نواكشوط  شمال   70 الكيلومتر  في  الساحلي  والصيد  الطاقة  المحدود 

إرساء  إلزامية  األوربي  االتحاد  مع  الجديدة  االتفاقية  في  الحكومة  أوردت  فقد  ذلك  إلى  باإلضافة  نواكشوط. 

الموريتانية. الموانئ  في  أخرى  سفينة  إلى  نقله  أو  األوربي  االتحاد  أسطول  قبل  من  المحقق  المصيد  كامل 

من  األوربي  المصيد  من  المائة  في   2 تعادل  حصة  تخصيص  االتفاقية  هذه  بموجب  أيضاً  تقرر  لقد 

البالد. في  الغذائي  األمن  لتحسين  المحلي  لالستهالك  السردين  و/أوأسماك   horse mackerel األصلي  العصيفر 

مليون   100 بقيمة   POLY HONDONE الصينية  الشركة  مع  اتفاقية  أيضاً  موريتانيا  وقعت  وقد 
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التحتية  البنى  تنفيد  أهداف  كبير،  جدل  مثار  هي  التي  االتفاقية،  تتخذ  عاماً.   20 فترة  امتداد  على  دوالر 

فرصة   2000 قرابة  وإيجاد  موريتانيا  في  سمكية  منتجات  إلى  للتحويل  جديدة  عمليات  وتطوير  للتقويم 

ومصنع  إعداد   / تحويل  ووحدة  تجميد  معمل  من  لها  المخطط  التحتية  البنى  تتألف  للموريتانيين.  عمل 

لتعزيز  مشروعاً  االسباني  التعاون  من  بدعم  السمكية  الثروة  وزارة  بدأت  السمك.  وزيت  السمك  لمسحوق 

عن  اآلن  حتى  المشروع  أسفر  وقد  البالد.  أنحاء  في  السمك  استهالك  وتشجيع  نشر  خالل  من  الغذائي  األمن 

والهدف  البالد.  في  المدن  من  عديد  في  للبيع  ومنافذ  السمك  لتجار  متاجر  وفتح  مبردة  شاحنات  امتالك 

االستراتيجي  اإلطار  في  محدد  هو  كما   2015 عام  في  كغ   9 يعادل  للفرد  سنوي  استهالك  مستوى  بلوغ  هو 

.2015-III 2012 الصيغة   )CSLP( الفقر  لمحاربة 

من  جديد  إنتاجي  حقل  تطوير  إلى  الهادفة  العهد  الحديثة  الجهود  على  الضوء  تسليط  أيضاً  الهام  من 

 sea cucumber البحر  بخيار  يتعلق  وهذا  استغالل.  موضع  سابقاً  تكن  لم  التي  لألنواع  قيمة  إعطاء  خالل 

كمصيد  كبيرة  بكميات  ُتصطاد  التي  األنواع،  هذه   .Hairtail السيف/الصمطة  وسمك   cymbium وأصداف 

السوق  في  هامة  تسويقية  منافذ  تجد  الصناعية،  والسفن  والساحلية  الحرفية  المراكب  بواسطة  عرضي 

قرابة  فإن   2010 عام   IMROP إلحصاءات  وفقاً  الموريتانيين.  للصيادين  أهمية  أكثر  تصبح  وبدأت  الصينية 

خيار  من  طن  و40  UM/طن،   350  000 سعر  متوسط  لقاء  بيعت  قد   cymbium أصداف  من  طن   1000

السيف/ سمك  من  تقريباً  طن   1000 فإن   ONISPA تورده  لما  ووفقاً  UM/طن.   1  000  000 لقاء  البحر 

الواحد. للطن   UM  150  000 قدره  وسطي  سعر  لقاء   2012 في  بيعت   Hairtail الصمطة 

تحقيق/إدراك  تم  فقد  الحصاد  بعد  ما  وُمهدر  فواقد  لخفض  الرامية  بالجهود  يتعلق  فيما  أفضل  وبتحديد 

التالية: اإلجراءات 

تحسين اإلشراف من قبل الرقابة في الموانئ، •

أسماك  • البوري،  )إربيان،  أخرى  عديدة  عمل  على خطط  والعمل  األخطبوط  لمصايد  إدارة  خطة  تَبَنِّي 

بيالجية صغيرة،

تَبَنِّي مدونة مقدم خدمة االنترنيت ISPs لسالمة إنشاءات المرفأ، •

تطبيق خطة إدارة الساحل الموريتاني، •

تطبيق اإلئتمان البحري، •

• ،)STCW-95 وفقاً لمعاهدة( ENEMP إعالن معايير

التوقيع على االتفاق الجماعي البحرية، •

تعميق مرافئ نوادهيبو، •

بناء مراكز للتنشيط االجتماعي والتعليم لوظائف الصيد المحدودالطاقة والصيد القاري، •

• ،)ONISPA( تطبيق المكتب الوطني للرقابة الصحية على السمك ومنتجات تربية األحياء المائية

فتح متاجر لتجار السمك ومنفذ لبيع السمك في الداخل من البالد، •

التوقيع على اتفاقية جديدة مع االتحاد األوربي بما يلزم سفن صيده بإرساء مصيدها بالكامل أو مسافنته، •

تنظيم أنشطة تجار السمك، •

• .Hairtail وسمك السيف/الصمطة cymbium تطوير حقول إنتاجية جديدة: خيار البحر و أصداف

تحليل أحوال املصيد الَعريَض واملصايد املرتجعة وإدارتها
وإذ  العالم.  في  األسماك  مصايد  قطاع  تواجه  حقيقية  مشكلة  المرتجعة  والمصايد  العرضي  المصيد  يمثل 

العرضي  المصيد  لخفض  خاصة  ضوابط  تشريعاتها  في  موريتانيا  أدرجت  فقد  المشكلة  هذه  أهمية  تعي 

الصيد(  )قانون   025-2000 للقانون  التنفيذي  المرسوم  من   30 المادة  فإن  وهكذا  المرتجعة.  والمصايد 

التالية: النسب  سفينة  وألي  وقت  أي  في  الُمجاز  العرضي  المصيد  نسبة  تتجاوز  أال  تشترط 

20 في المائة من السمك و 15 في المائة من رأسيات األرجل للسفن التي تحمل رخصاً من فئة صيد  •

،Gambas وصيد اإلربيانات الريشية Langostino إربيان أراقوستا

• ،Cephalopods 5 في المائة من اإلربيان للسفن المرخصة من فئة رأسيات األرجل

• ،hake 25 في المائة من األسماك للسفن الجارفة المرخصة من فئة صيد النازلي
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• ،hake 50 في المائة من األسماك للسفن المرخصة من فئة صيد النازلي

عنها  • معبر  )األوزان  المستهدف  المرخص  النوع  من  المجموعة  أو  األنواع  إجمالي  من  المائة  في   10

بالوزن الحي( من بينها كحد أعلى 5 في المائةمن اإلربيان، 5 في المائةمن الحبار squids و غيرة من 

cuttlefishes للسفن المرخصة من فئة صيد أسماك األعماق،

الحي(  • بالوزن  المستهدفة )األوزان معبر عنها  المرخصة  المجموعة  أو  األنواع  المائة من مجمل  3 في 

للسفن المرخصة لصيد األسماك البيالجية الصغيرة،

على: يمتنع  ذاته  للمرسوم  وفقاً 

تحمل  • أن   Gambas الريشية  اإلربيانات  وصيد   Langostino أراقوستا  إربيان  لصيد  المرخصة  السفن 

،spiny lobster مصيداً عرضياً من الكركند الشوكي

السفن المرخصة لصيد النازلي أن تحمل مصيداً عرضياً من رأسيات األرجل Cephalopods والصدفيات  •

،shellfish

السفن المرخصة لصيد أسماك األعماق أن تحمل مصيداً عرضياً من األخطبوط، •

السفن المرخصة لصيد الكركند الشوكي القرنفلي أن تحمل مصيداً عرضياً من الألسماك ورأسيات األرجل  •

أو الصدفيات خالف سرطان األعماق،

أو  • األرجل  ورأسيات  األسماك  من  عرضياً  مصيداً  تحمل  أن  األعماق  سرطان  لصيد  المرخصة  السفن 

الصدفيات خالف سرطان األعماق،

السفن المرخصة لصيد التونة أن تحمل مصيداً عرضياً من أنواع أخرى خالف تلك األنواع أو المجموعات  •

المرخصة لصيدها،

السفن المرخصة لصيد األسماك البيالجية الصغيرة أن تحمل مصيداً عرضياً. •

السمكية  الثروة  لوزير  يمكن  للموارد،  الرشيدة  اإلدارة  بهدف  أنه  ذاته  المرسوم  من   31 المادة  تشترط 

العرضي. بالمصيد  تتعلق  إضافية  تدابير  يتخذ  أن 

التزام  األوربي  واإلتحاد  موريتانيا  بين   2013 في  الموقعة  الجديدة  االتفاقية  في  أيضاً  بوضوح  ُأعِلن  وقد 

صيد  في  المستخدمة  اآلالت  انتقائية  بعدم  يتعلق  وفيما  للبحر.  المرتجعة  المصايد  لمحاربة  الطرفين  كال 

أصبحت  وهكذا  العرضي.  بالمصيد  يتعلق  فيما  التسامح  هامش  خفض  على  الطرفين  كال  اتفق  اإلربيان 

 20 و  المائة  في   15 عن  عوضاً  األسماك  من  المائة  في   15 و  األرجل  رأسيات  من  المائة  في   4 النسبة 

السابقة. االتفاقية  في  التوالي  على  المائة  في 

الصيد  من  النوع  لهذا  الصيد  في  إنتقائية  أكثر  آلالت  اختباراته  لألبحاث  الموريتاني  المعهد  يتابع 

.»Normore نورمور  »فلتر  المسمى  اإلنتقائي  للفلتر  مشجعة  ُتعَتَبر  التي  للمحاوالت  والسيما 

 إدارة مطروحات السمك يف الصناعة الصيدية واحتامالت إنتاج منتجات سمكية ثانوية 

مفيدة مختلفة
لمنتجات  قيمة  إلضافة  السمكية  الصناعات  في  الُمشاَهَدة  الرئيسة  األنماط  إن  السابقة  الفصول  في  قلنا  كما 

المنتجات  أما  مكعبات.  في  مضغوطًة  أو  كاملًة  أسماكاً  وبيعها  المنتجات  تجميد  في  أساساً  تنحصر  الصيد 

وبتر  شرائح  إلى  التقطيع  على  اآلن  تقتصر  وهي  التطور  قليلة  زالت  فما  المرتفعة  المضافة  القيمة  ذات 

الحراشف. وتقشير  والذيل  الرأس 

يلي: ما  على  أساساً  السمكية  الصناعات  في  المرتجعة  المصايد  إدارة  تعتمد 

السمك من فئات متدنية: تعاد هذه الفئة إلى السوق الوطنية للتسويق من قبل تجار الجملة لالستهالك. •

باستثناء  • منها  يُستفاد  وال  تُرمى عموماً  التجهيز:  قبل مصانع  المطروحة من  والقشور  والذيول  الرؤوس 

حالتين محددتين:

o التي تَُحوَّل إلى مسحوق السمك )SEPH( مخلفات مصانع السردين
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o  في النساء(  )وخصوصاً  المفرق  تجار  قبل  من  بيعها  يُعاد  التي   meager الِمسقار  سمك  مخلفات 

السوق المحلية لالستهالك

أجسام البوري الدهبان Yellow mullet المرفوضة من قبل صناعة البطارخ bottarga تباع في السوق  •

المحلية من قبل تجار المفرق لالستهالك

تحليل اآلفاق لتحسني األمن الغذايئ والتوظيف من خالل خفض فواقد ما بعد الحصاد وُفضاالته
إدارته جيداً،  الذي يجب أن يسمح، إن جرىت  واسعاً  أفقاً  السمكية فإن موريتانيا تمتلك  بالنظر إلى تنوع ثروتها 

لموريتانيا  بالنسبة  بمكان  األهمية  فمن  لذا  البالد.  مستوى  على  التوظيف  وفرص  الغذائي  األمن  أوضاع  بتحسن 

على: أساساً  الجهود  تتركز  أن  يجب  ذلك  ولفعل  وفضاالته.  الحصاد  بعد  ما  فواقد  خفض  أجل  من  تعمل  أن 

رفع قيمة املُنَتج أ	   

على  وتجهيزه  المصيد  إرساء  تشجيع  على  تعمل  أن  لموريتانيا  العليا  المصلحة  من  أنه  القول  الواضح  من 

وبالتالي  طبيعي،  كمنتج  وتماسكه  طزاجته  في  تكمن  لألخطبوط  التسويقية  القيمة  أن  شك  ال  أراضيها. 

أفضل،  تسويقية  قيمة  عن  تسفر  أن  شأنها  من  التي  المعامالت  في  أساساً  تنحصر  القيمة  إضافة  فرص  فإن 

واألفريقية. األوربية  لألسواق  المخصصة  البيالجية  واألسماك  األعماق  بأسماك  تتعلق  وهذه 

ثمة احتماالت أخرى على مستوى إعداد شرائح وخواتم الحبار cuttlefish وبتر رؤوس أسماك األعماق وكذلك 

التوظيف. لفرص  دفعاً  يقدم  أن  يمكن  الُمرسيات  كمية  ازدياد  إن  الغذاء.  ومعلبات  الجاهزة  المصنعة  الوجبات 

إلضافة  فرص  من  يقدمه  بما  يتعلق  فيما  األهمية  في  غاية  حقاًل  للمنتجات  الحرفي  التحويل  يشكل 

االندماج  وضعيف  التطور  قليل  يبقى  القطاع  هذا  أن  إال  وللمطروحات.  القيمة  منخفضة  لمنتجات  قيمة 

الجهود  فإن  لذا  القطاع.  على  اإلشراف  أو  التنظيم  ونقص  التحتية  البنى  غياب  بسبب  الوطني  باإلقتصاد 

القطاعات  وتدريب  القطاع  تنظيم  وعلى  األنشطة،  لهذه  ص  ُتَخصَّ حديثة  مواقع  إدارة  على  تنصب  أن  يجب 

والصحة. الجودة  معايير  وعلى  مختلفة  تحويلية  عمليات  على  الوطنية 

حالياً  تتسبب  التي  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  صناعة  تأطير  إلعادة  التوجه  أيضاً  الهام  من  إنه 

المنتجات  الستخدام  تتجه   )13 )قرابة  اآلن  العاملة  المصانع  إن  وبالتأكيد  الموارد.  من  كبيرة  بُفضاالت 

العام(.  في  الطازج  السمك  من  طن   100  000 )نحو  ضخمة  وبكميات  جداً  الجيدة  النوعية  ذات  الطازجة 

فعاًل  العاملة  المصانع  وتشجيع  المجال  هذا  في  جديدة  تراخيص  إصدار  عن  التوقف  الضروري  من  لذا 

لما  وفقُا  الطازج  السمك  من  حصة  تخصيص  الممكن  من  يكون  وقد  المرتجعة.  المصايد  الستخدام  للتوجه 

واالستهالك. المحلية  السوق  الحتياجات  وتبعاً  موارد  من  متوفر  هو 

إيجاد بنى تحتية لإلرساء والتخزين ب	   

والتكلفة  لموريتانيا.  وحيوية  كبيرة  هي  المساعدة  وتقديم  والصيانة  للتنزيل  التحتية  للبنى  الحاجة  إن 

المحدود  الصيد  لتطوير  المتوقعة  األهداف  ولبلوغ  األساسية.  المرفئية  التجهيزات  في  جداً  متواضعة  هي 

البنى  تلك  بناء  الضروري  من  فإنه  الوطنية،  المرافئ  في  اإلنتاج  إرساء  ولضمان  الساحلي  والصيد  الطاقة 

والتوظيف. المحلية  المضافة  القيمة  يخص  فيما  هاماً  منظوراً  يؤمن  سوف  ما  الكلية  بالسرعة  التحتية 

من الهام أيضاً تحسين البنى التحتية لتخزين السمك وحفظه وكالهما على مستوى المركزين الكبيرين لتسلم 

المنتجات )نوادهيبو ونواكشوط(، وعلى مستوى البالد عموماً تسهيل وصول المجتمعات الريفية للمنتجات البحرية.

تدريب ورفع مستوى الوعي لدى الفاعلني الوطنيني ج	   

بالنظر إلى غياب التراث السمكي في موريتانيا، فإن موريتانيا التي نجحت في ضم القطاع توجهت أساساً إلى األخطبوط 

والسبب هو أن هذا النشاط رابح جداً وال يتطلب كثيراً من التقنيات المعقدة. ونظراً ألن استمرارية األخطبوط ليست 

مؤكدة بسبب اإلفراط الكبير في استغالل األرصدة، فإنه من الضروري تنويع األنشطة وتنشيط عمليات جديدة لتحقيق 

قيمة مضافة مرتفعة للمنتجات. ولذلك فإنه من الضروري التركيز على تدريب الفاعلين الوطنيين على كل من مستويي 

الصيادين وما بعد الحصاد. باإلضافة لذلك ال بد من بذل جهود خاصة لرفع مستوى الوعي واإلشراف من أجل البحث 

.)Hairtail وسمك السيف/الصمطة Cymbium لدعم تطوير الصيد الطارئ )خيار البحر وأصداف
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تعزيز الرقابة يف البحر وعىل اليابسة د   

بغية تخفيض الخسارة في المورد إنه من الضروري تقوية الرقابة في البحر وعلى اليابسة للتأكد من التطبيق الحازم 

البحار.  المنتجات الموريتانية ألسواق ما وراء  لدخول  النواحي الصحية والجودة تشكالن شرطاً  للضوابط. إن تعزيز 

الجهود  تركيز  يجب  المجال،  هذا  في  بسيط  فشل  أي  عن  تنجم  أن  يمكن  التي  بالعقبات  يتعلق  وفيما 

الدولية. للمعايير  وفقاً  والمصانع  السفن  لتأهيل  الخاص  القطاع  مساعدة  على 

متويل القطاع ه    

جداً  محسوسة  العقبة  هذه  كانت  وإن  ضده.  أم  التيار  اتجاه  في  سواء  حقيقية  عقبة  القطاع  تمويل  يمثل 

قطاع  وعلى  الصناعي  والصيد  الساحلي  الصيد  مستوى  على  كذلك  أيضاً  فهي  الطاقة  المحدود  الصيد  في 

الناجمة  واالجتماعية  اإلقتصادية  التأثيرات  أهمية  إلى  لإلشارة  جيد  سبب  وثمة  الفرعي.  المضافة  القيمة 

به. واالندماج  الوطني  اإلقتصاد  هيكلة  إعادة  يخص  فيما  يحققه  أن  يمكن  الذي  واإلسهام  القطاع  تمويل  عن 

المستدامة  اإلدارة  ُأِخَذت  إن  بسرعة  ُتسَتَعاد  أن  يمكن  الضرورية  االستثمارات  فإن  بالربحية  يتعلق  وفيما 

االعتبار. بعين  األهلي  للصالح  الريع  وتحويل 

العوائد. تقاسم  ونظام  الموارد  استمرارية  أحوال  على  السمكي  الصيد  قطاع  تمويل  فرص  تعتمد 

خالل: من  القطاع  في  االستثمارات  تعزيز  تحديداً  ويمكن 

استخدام جزء من الريع ضمن صندوق لتعزيز االستثمار في القطاع •

تحسين سياسة االستثمار •

تعزيز المشاركة الوطنية واألجنبية •

تعزيز وتطوير سياسة اإلقراض •

االستنتاج
إسهام  زال  وما  الغذاء.  من  الذاتي  اكتفائها  بعد  موريتانيا  تحقق  لم  السمكية  ثروتها  غنى  من  الرغم  على 

أسماك  شكل  على  الُمرسى  المصيد  أغلب  ق  ُيَسوَّ للغاية.  منبسط  القطاع  أن  كما  صغيراً  السمكي  الصيد  قطاع 

متطورة. غير  المضافة  القيمة  ذات  المنتجات  زالت  وما  مضافة  قيمة  أية  دون  مكعبات  شكل  على  أو  كاملة 

إن هدر الموارد كبير وهو يحد من إمكانيات بلوغ األهداف الوطنية فيما يتعلق بالتوظيف والقيمة المضافة 

واألمن الغذائي. إن المسبب الرئيس لهدر الموارد هو المصيد العرضي والمصايد المرتجعة ونقص القيمة المضافة.

بعديد  مؤخراً  موريتانيا  قامت  التوظيف  وفرص  الدخل  وزيادة  الحصاد  بعد  ما  ُفضاالت  خفض  أجل  ومن 

يخص: فيما  االجراءات  من 

تنظيم المصيد العرضي والمصايد المرتجعة •

تحسين البنى التحتية الخاصة بإرساء المنتجات وحفظها •

تطوير منتجات حقلية جديدة •

الظروف  الكلية  بالسرعة  تهيئ  أن  العليا  الموريتانية  المصلحة  من  فإنه  والكبير  الهام  أفقها  إلى  وبالنظر 

وتحقيق  الغذائي  األمن  حال  لتحسين  عليه  مضافة  قيمة  وإسباغ  األهلي  الوطني  للصالح  المصيد  لتوظيف 

على: العمل  الضروري  من  ذلك  أجل  من  للتوظيف.  وفرص  مضافة  قيمة 

إسباغ قيمة على المنتجات •

إيجاد البنى التحتية •

تدريب الفاعلين الوطنيين •

تقوية نظم الرقابة •

تحسين الظروف الصحية •

تمويل القطاع •
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 مراجعة وطنية حول فواقد السمك بعد الحصاد يف 

جمهورية اليمن
الكسدي سعيد  الله  عبد  المهندس 

مقدمة 
تحتل جمهورية اليمن موقعاً استراتيجياً إلى الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية مع سوحل مترامية تشاطئ 

وأرخبيلها.  سوقطرة  جزيرة  حول  هامة  بحرية  مناطق  إلى  باإلضافة  العربي  والبحر  عدن  وخليج  األحمر  البحر 

في  والسيما  ريفية  بأعمال  مشتغلون  السكان  غالبية  مع  كم   2  500 بقرابة  الساحلي  للخط  الكلي  الطول  يقدر 

الساحلية. المناطق 

قطاع  بعد  الواعدة  االقتصادية  القطاعات  أهم  من  واحداً  اليمن  جمهورية  في  السمكية  الثروة  قطاع  يعتبر 

أن  ر  ُيَقدَّ الفقر.  محاربة  في  هاماً  دوراً  ويلعب  والتغذية  للتوظيف  رئيساً  مصدراً  األسماك  مصايد  ُتمثل  النفط. 

بالسمك. العالقة  ذات  األنشطة  أو  الصيد  من  قوتهم  يكسبون  شخص   400  000 نحو 

إن السلطة الوطنية المسؤولة عن إدارة الثروة السمكية في اليمن هي وزارة الثروة السمكية ومركزها في صنعاء 

ولها أربع هيئات سمكية محلية في محافظات: الحديدة )الهيئة العامة للثروة السمكية في البحر األحمر( وعدن )الهيئة 

العامة للثروة السمكية في خليج عدن( وحضرموت )الهيئة العامة للثروة السمكية في البحر العربي( والمهارة )الهيئة 

الموارد )MSRRC( في عدن.  البحرية وبحوث  العلوم  إلى مركز  باإلضافة  العربي(  البحر  السمكية في  للثروة  العامة 

يتمثل القطاع الخاص برابطة مصدري طعام البحر اليمنيين )YSEA( التي ينضوي تحتها كافة معامل تجهيز السمك 

أما صيادو األسماك فيمثلون باالتحاد التعاوني السمكي )FCU( والذي تنضوي تحته كافة تعاونيات الصيادين في البلد.

القيمة كالكركند  البيالجية واألنواع الخجولة وكذلك األنواع المرتفعة  اليمن أرصدة سمكيًة مميزة منها  تمتلك 

.Cuttlefish والحبار   Shrimp واإلربيان   Lobster

بالنظر إلى محدودية السوق المحلية فإن أهمية التجارة وعالقتها بالنمو االقتصادي تصبح واضحة والقطاع السمكي 

لتعزيز  للنمو وطريقة  التجارة تصبح مصدراً  اليمنيين YSEA في حين أن  البحر  الخاص تمثله رابطة مصدري طعام 

اإلنتاجية وااللتحام بالقيم المهنية. إن التوجه نحو التصدير يجب أن يكون خياراً استراتيجياً وتحفيزاً للنمو اإلقتصادي 

المنشود. يجب أن يصبح تطوير التصدير القضية رقم واحد التي تهم اإلقتصاد وكل فئات المجتمع وليست قضية تهم 

قطاعاً محدداً فحسب. وهذا سوف يتطلب أن يصبح تقدير الناس وإدراكهم تلك المتغيرات جزءاً من ثقافتهم وسلوكهم.

يلي: مما  يتألف  كونه   )1.7 )الجدول  اليمني  السمكي  الصيد  في  هاماً  دوراً  الحرفي  الصيد  يلعب 

الجدول 1.7
بنية الصيد الحرفي

عدد مواقع اإلرساءعدد قوارب الصيدعدد الصيادينعدد التعاونياتالمحافظة

0778 4621 84أبين
04612 63881 123تايز

5502953 41حجة

53125 5826 3433الحديدة

63915 7814 1914حضرموت

4737916 121شبوة

0328 7502 83عدن

9304085 41لحج

75822 1392 166المهارة

26618 5521 113سوقطرة

803122 85720 12974اإلجمالي
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الصناعي.  والصيد  الحرفي  الصيد  رئيسين  قطاعين  من  اليمن  جمهورية  في  السمكي  الصيد  يتألف 

أدناه.  2.7 الجدول  في  موضح  هو  ما   2012−2007 الفترة  في  اليمن  في  الصيد  نشاط  نتائج  تصوير  يمكن 

مجاورة  وأسماك  سطحية  أسماك  أنها  على   3.7 الجدول  في  ذاتها  للفترة  بالنسبة  أيضاً  ملخصة  النتائج 

.Cuttlefish والحبار   Shrimp واإلربيان   Lobster الكركند  تشمل  والتي  أخرى  وأسماك  للقاع 

الكميات  ولكن  اإلرساء  مواقع  في  يوزن  لم  الُمرسى  اإلنتاج  أن  إذ  دقيقة  ليست  أعاله  المذكورة  األرقام 

ملخص  هو  كما  اإلنتاج  منحى  يعتمد  باإلحصاء.  المعنيين  المسؤولين  األشخاص  قبل  من  بالتخمين  ُوِضَعت 

مبين  هو  مما  دقة  أشد  األرقام  هذه  تكون  سوف  محافظات.  أربع  في  الُمرسى  السمك  كميات  على  أعاله 

الهامة  اإلرساء  بمواقع  وربطه  صنعاء  في  السمكية  المعلومات  مركز  تفعيل  جرى  إن  السابق  الجدول  في 

والمهارة. وحضرموت  وعدن  الحديدة  كمحافظات 

كافة معامل  تمثل  التي   YSEA اليمنيين البحر  برابطة مصدري طعام  الخاص  األسماك  تجهيز  يتمثل قطاع 

التالية: البالد  إلى  اتجهت   2012 خالل  السمكية  المنتجات  صادرات  إن  اليمن.  أنحاء  في  األسماك  تجهيز 

وسوريا  المتحدة  العربية  واإلمارات  واألردن  وعمان  ومصر  السعودية  العربية  المملكة  األوسط:  الشرق 

والكويت. وقطر  ولبنان  وتونس 

واندونيسيا  وبنغالديش  وماليزيا  وسيريالنكا  والصين  كونغ  وهونغ  وتايالند  فييتنام  اآلسيوية:  البلدان 

والهند. وتايوان  والفليبين  كوريا  وجمهورية  وسنغافورة 

وموريشيوس  وسيراليون  واليبريا  ديفوار  وكوت  وليبيا  وغانا  وكينيا  والكاميرون  تانزانيا  األفريقية:  البلدان 

واثيوبيا. وبينين 

وتركيا. وهولندا  والبرتغال  واليونان  وفرنسا  وإيطاليا  واسبانيا  بلجيكا  األوربية:  البلدان 

الجدول 2.7 
إنتاج الصيد 2012−2007

200720082009201020112012البند

655 201228 153155 486160 591175 382130 174حرفي

513 742019 21115 24315 77118 13أبين

388 3694 1493 3503 6263 4702 3تايز

142 3496 77910 7812 4274 1292 1حجة

583 02731 32526 82924 11323 03225 24حديدة

604 91452 30339 95137 64239 31634 37حضرموت

393 25409 0986 5457 1188 3شبوة

313 79514 08910 01410 56911 6846 12عدن

017 2802 0653 5433 8721 7801 5لحج

161 59786 69959 77555 98666 33528 71مهارة

541 8722 7501 9341 5681 7471 1سوقطرة

861 0601 7082 1183 4714 5341 5صيد صناعي

 خليج عدن
وبحر العرب

3 6663681 8691 9682 0601 861

74000 2491 1032 8681 1البحر األحمر

516 261230 861157 604163 062179 916132 179المجموع

الجدول 3.7
إنتاج الصيد 2012−2007

200720082009201020112012البند

413 150184 647127 141133 081145 720115 14أسماك سطحية

662 16927 16518 22420 93022 3429 28أسماك األعماق

441 94218 04811 23910 05112 8547 10غيرها

516 261230 861157 604163 062179 916132 179المجموع
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أرقام  تتوفر  ال  أنه  وحيث  اليمن،  في  الحصاد  بعد  ما  لفواقد  الوطنية  بالحال  المراجعة  هذه  ُتعَنى 

في  سُتبحث  التي   )QLAM( الفاقد  تقدير  استبيان  طريقة  استخدام  الحكمة  من  يكون  فقد  الشأن  بهذا 

ُيقام  بحيث  لها  ط  ُخطِّ والتي  الفاو  ذكرتها  ثالث  طرق  من  واحدة  الطريقة  هذه  كانت  المراجعة.  هذه 

وتجار  ومصنعين  )صيادين  السمكي  القطاع  في  المشاركين  لمقابلة  الساحل  على  عدة  مواقع  بزيارات 

المساعدة(. بالعمليات  معنيين  آخرين  وشركاء 

العالم  أنحاء  في  السمك  توزيع  سالسل  أغلب  في  تحدث  وهي  رئيس  هاجس  الحصاد  بعد  ما  فواقد  إن 

االسهام  في  بل  فحسب  والتجار  والمصنعين  الصيادين  دخل  في  خسارة  على  الفواقد  تأثير  يقتصر  ال  كافة. 

للمستهلك. متاح  أقل  سمكاً  يعني  السمك  فقد  إن  الغذائي.  األمن  انعدام  في 

مناقشة
الفواقد  خفض  وإن  الحصاد.  عقب  السمك  فاقد  مشكلة  مع  التعامل  مفتاح  هو  وفهمها  الفواقد  تقدير  إن 

.)1.7 )الشكل  األسماك  مصايد  قطاع  لتطوير  ذاته  بحد  هام  هدف  هو 

صيدها  ووسائل  األنواع  لكثرة  نظراً  مستقيم  خط  وفق  يتم  ال  الحصاد  بعد  ما  فواقد  خفض  أن  إال 

تنوع  عن  التعقيد  ينشأ  بعضها.  إلى  الوصول  وصعوبة  اإلرساء  مواقع  تشتت  وكذلك  صيدها  وطرق 

بالمشاركين  خاصة  ومختلفة  كثيرة  أنماط  وتأثير  السمك،  لتوزيع  المجزأة  أو  المطولة  والنظم  المنتجات، 

لهم  الخدمات  وتوفر  والمعرفة  والمهارات  بالفقر  متعلقة  اجتماعية  اقتصادية  عوامل  من  القطاع  في 

والتقاليد. والثقافة 

نسبياً  منخفض  بسعر  يباع  أن  أو  ُيطَرح  أن  إما  الذي  للسمك  يشير  الحصاد  بعد  الفاقد  فإن  عموماً 

)صيادين  السمكي  المجال  في  العاملين  أن  يعني  هذا  السوق.  ديناميكية  بسبب  جودته  تدهور  نتيجة 

وهذا  تحقيقه.  ممكناً  كان  دخاًل  يخسرون  المرافقة(  بالعمليات  عالقة  ذوي  وآخرين  وتجار  ومصنعين 

بسمك  ون  ُيَمدُّ المستهلكين  هؤالء  وأن  للمستهلكين،  متاحة  تصبح  السمك  من  أقل  مقادير  أن  أيضاً  يعني 

الجودة. منخفضة  سمكية  ومنتجات 

الشكل 1.7
ملخص مشكلة فواقد السمك بعد الحصاد

الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة المائية رقم 559  الفنية عن مصايد األسماك وتربية األحياء  الورقة  المصدر: 

الحاجة لتخفيض 
الضغط على الموارد 
السمكية المتناقصة عرض محدود مقابل 

طلب متزايد على 
السمك لتغذية السكان 

المتنامين

التقدم في التقانة 
يجعل التدخل لخفض 
فواقد ما بعد الحصاد 

أكثر فاعلية 

الحاجة لزيادة الدخل 
ورفع الفقر وخفض 

الهشاشة 

الحاجة لقرارات مبنية 
على معلومات حول 

سياسة ما بعد الحصاد 
والتدخل 

القضية الرئيسة:
علينا خفض فواقد ما 
بعد الحصاد لتحسين 
األمن الغذائي وتأمين 

أرباح أكبر عقب 
الحصاد وضمان رزق 

مستدام

 الحاجة الستخدام
 فعال لموارد
التطوير  

الحاجة لتطبيق مدونة 
السلوك بشأن الصيد 

الرشيد

إزالة العوائق التقليدية 
لولوج متزايد للمناطق 

الريفية وأسواق 
السمك 
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وحيث أنه ال وجود لسجالت حول الفاقد عقب الحصاد في جمهورية اليمن، فإنه يجدر القول أن استخدام 

الطريقة  هذه  كانت  المراجعة.  هذه  في  سُيبَحث   )QLAM( الحصاد  عقب  الفاقد  حول  االستبيان  طريقة 

لمقابلة  الساحل  على  عدة  مواقع  بزيارات  ُيقام  بحيث  لها  ط  ُخطِّ والتي  الفاو  ذكرتها  ثالث  طرق  من  واحدة 

المساعدة(. بالعمليات  معنيين  آخرين  وشركاء  وتجار  ومصنعين  )صيادين  السمكي  القطاع  في  المشاركين 

التي  كتلك  أوضاع  في  للتنفيذ  القابلة  كونها   )QLAM( الفواقد  لتقدير  االستبيان  طريقة  اختيار  جرى 

ُطبَِّقت  مختص.  أي  ِقَبل  من  سابقاً  إليها  ُيَتَطرَّق  لم  الحصاد  بعد  السمك  فواقد  قضية  أن  حيث  اليمن  في 

.)2.7 )الشكل  التالي  للمخطط  وفقاً  الفواقد  لتقدير  االستبيان  طريقة 

المراجع.  في  دائماً  ُيستخدم  ال  أن  يمكن  الحصاد«  عقب  السمك  »فواقد  مصطلح  أن  بالذكر  جدير 

ومراعاة  والصحة  والُمهدر  واستخدامه  السمك  جودة  سياق  في  الفاقد  رؤية  الهام  من  المراجعة  عند  لذا 

السعر. واختالفات  األسواق  وولوج  الغذاء  وسالمة  النظافة  قضايا 

وأسباب  السمك  توزيع  مراحل  بين  العالقة  يصور  الذي   4.7 الجدول  االعتبار  في  األخذ  الهام  ومن 

الحصاد. بعد  السمك  فواقد 

مركب  من  السمك  حصاد  بعد  ما  فواقد  تبدأ  منهم،  واحد  واليمن  االستوائية،  البلدان  من  عديد  في 

نافذة  تشريعات  وجود  من  الرغم  على   GHP الحميدة  التداول  ممارسات  تطبيق  اتباع  لعدم  نظراً  الصيد 

على  المصطاد  السمك  ويبقى  الصيد  مراكب  ظهر  على  الثلج  ُيستخدم  ال  يهتم.  أحد  ال  ولكن  الشأن  بهذا 

اإلرساء. مواقع  أحد  في  الرسو  حين  إلى  القمر  ضوء  أو  المباشرة  الشمس  أشعة  تحت  المركب  سطح 

الجدول 4.7
مراحل التوزيع وأسباب الفقد

أسباب الفقدمرحلة التوزيع

يسقط السمك من الشبك أثناء السحب عائداً للماء.الصيد
التداول يسبب خدوش وكدمات.

عدم التبريد السريع على المركب يعني تعرض السمك لحرارة المحيط المرتفعة لمدة طويلة.

يسقط السمك من الحاويات أثناء تنزيله ونقله على الساحل.اإلرساء
يحدث الفساد حالما يترك السمك على الشاطئ دون استخدام للثلج.

الطاقة أصغر من أن تستوعب الُمرَسيات.التجهيز
األحوال الجوية غير المالئمة تجعل التجفيف صعبا.ً

اإلصابة بالحشرات

التضرر الميكانيكي للسمك.النقل
التأخير.

المرافق الضعيفة للتخزين تؤدي إلى الفساد.التخزين
اإلصابة بالحشرات.

اإلصابة بالحشرات.التسويق
العرض والطلب.

الشكل 2.7
ملخص مشكلة فواقد السمك بعد الحصاد

الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة المائية رقم 559  الفنية عن مصايد األسماك وتربية األحياء  الورقة  المصدر: 

طرق تقدير
فواقد السمك عقب الحصاد

ر الئحة َحضِّ

اختبار حقلي ومراجعة لالئحة

د موعداً لالجتماع العام َحدِّ

راِقب

الطريقة غير الرسمية 
لتقدير فواقد السمك 

 )IFLAM(

طريقة تتبع الحمولة
)LT(

 هذه للتحري عند 
 عدم إدراك المشكلة 

أو الحل الممكن

هذه للتقدير الوصفي 
عند إدراك المشكلة

هذه لتأييد التقدير عند 
تحديد المشكلة بوضوح

 طريقة االستبيان 
لتقدير الفواقد

)QLAM(
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المشاركين  لبعض  موطناً  لكونها  أو  للتطوير  بحاجتها  معروفة  مواقع  في  اإلرساء  نقاط  اختيار  يتم  قد 

فيها  السمك  فواقد  كون  في  تكمن  المنعزلة  النائية  المواقع  أهمية  ولعل  الحصاد.  بعد  ما  بأنشطة  الهامين 

إليها. الوصول  تسهل  بطرقات  المجهزة  المواقع  في  تلك  من  أكبر 

والفخاخ   drift nets الطافية  اإلنسيابية  كالشباك  صيد  وسائل  عادة  المحليون  الصيادون  يستخدم 

ما  وفواقد  المصطاد  السمك  جودة  على  سلباً  تؤثر  التي   purse seines الجيبية  التحويق  وشباك   traps

فيها. النظر  وتستأهل  بمكان  األهمية  من  هي  الجودة  يخص  فيما  الحصاد  بعد 

تمتلك السمكة الحية آليات طبيعية للدفاع تمنع الفساد. وبمجرد أن تموت السمكة تتوقف ألياتها الدفاعية 

هذا  في  الجودة.  في  تدهور  بإحداث  والميكروبيولوجية  والمؤكسدة  االنزيمية  الفساد  عمليات  وتبدأ  الطبيعية 

المزاد. عملية  وإنهاء  اإلرساء  عقب  ذلك  يتم  بل  المصطاد  السمك  لتبريد  الثلج  يستخدم  ال  ذاته  الحرج  الوقت 

في  تدهور  أي  يعتريه  لم  إن  السمكي  المنتج  او  السمك  قيمة  بين  الفارق  هو  الجودة  في  الفقد  إن 

متدنية(  )نوعية  الفساد  عن  ناجمة  لتغيرات  تعرضه  عقب  للسمك  الراهنة  والقيمة  األمثل(  )النوعية  الجودة 

حماية  أن  ذلك  لوحدها،  الوزن  بمقاييس  عنه  ُيَعبَّر  أن  النوعية  في  للفقد  يمكن  ال  بخس.  بثمن  وبيعه 

قيمتها. من  شيء  على  ُيْبِقي  النوعية  في  فقد  من  عانت  وأن  سبق  التي  السمك  من  ما  كمية 

ينجم  وما  والميكروبيولوجي  الحيوي  الكيميائي  الفساد  نتيجة  الحصاد  بعد  ما  فواقد  أغلب  تحدث 

الفساد.  تمنع  للدفاع  طبيعية  آليات  فيمتلك  الحي  السمك  أما  موته.  بعد  السمك  في  تغيرات  من  عنهما 

والمؤكِسدة  االنزيمية  الفساد  عمليات  وتبدأ  الطبيعية  الدفاعية  ألياتها  تتوقف  السمكة  تموت  أن  وبمجرد 

الجودة. في  تدهور  بإحداث  والميكروبيولوجية 

مثل  في  ويشكون  جيدة  نوعية  ذو  ليس  المثلج  السمك  أن  المجتمعات  بعض  في  المستهلكون  يظن 

يتلقوا  أن  يجب  العام.  الوسط  لحرارة  المعرض  السمك  شراء  المستهلكين  أولئك  مثل  يفضل  السمك.  هذا 

تطبيق  الصعب  من  يكون  فقد  وإال  السمك.  جودة  على  اإليجابي  وتأثيره  الثلج  استخدام  فوائد  حول  توعية 

للثلج. الحميد  كاالستخدام  الحصاد  بعد  ما  فواقد  لمنع  التدخل 

الصغيرة،  السمك  أسواق  من  كثير  في  دوماً  ُتطبَّق  ال  تخرج  سمكة  أول  تدخل  سمكة  أول  قاعدة  إن 

لفقد  ُعرضًة  فيبقى  المخازن  في  المودع  السمك  أما  أوالً  تباع  التي  هي  وصوالً  األحدث  السمكة  حيث 

للعمل  الجيدة  الممارسات  تساعد  األحوال  هذه  مثل  في  النهائي.  بيعه  سعر  على  يؤثر  ما  الجودة  في 

للسمك. مرتفعة  جودة  ضمان  في  للتخزين  الجيدة  والتطبيقات 

يجري المزاد على السمك الُمرسى في ظل ظروف غاية في السوء حيث ال ُتتََّبع ممارسات التداول الحميدة 

معزولة  مركبات  ضمن  اإلرساء  موقع  من  السمك  ينقل  السمك.  جودة  في  تدهوراً  يسبب  ما  بدقة   GHP

النوعية. في  إضافياً  تدهوراً  أيضاً  يسبب  ما  باإلعتبار  الجيدة  الصحية  الممارسات  األخذ  دون  معزولة  غير  أو 

أنموذجية  فناءات  ُتسَتخَدم  ال  وتجفيفه.  السمك  تمليح  وهو  هنا  البحث  يستأهل  آخر  جانب  ولعل 

الطلق  الهواء  في  الشمس  أشعة  تحت  واألنشوجة  كالسردين  الحجم  الصغيرة  األسماك  ف  ُتَجفَّ بل  للتجفيف 

السمك  يجف  ال  المطير،  الموسم  خالل  أي  كبيراً،  المصيد  حجم  يكون  وعندما  وتوزيعها.  تغليفها  قبل 

تجفيف  حال  أيضاً  هي  هذه  ُيرمى.  ما  كثيراً  السمك  أن  يعني  الفساد  حاالت  استفحال  وإن  ويفسد.  جيداً 

في  والتجفيف  للتجهيز  ُتؤخذ  ثم  جسمها  عن  زعانفها  بقطع  القرش  أسماك  تجهيز  يبدأ  القرش.  أسماك 

ارتفاع  وراء  األسباب  من  عدد  ثمة  الطلق.  الهواء  في  ف  وُيجفَّ وُيمّلح  ع  فُيَقطَّ اللحم  أما  الطلق،  الهواء 

ال  وقد  تجفيفه.  قبل  فسد  قد  السمك  يكون  أن  ُيحَتَمل  للسوق.  وصوله  حين  المجفف  السمك  فساد  نسبة 

الجوية  فاألحوال  التجفيف،  أثناء  للتدهور  السمك  جودة  َعرََّض  ما  يكفي  بما  سريعة  التجفيف  عملية  تكون 

مدة  السوق  مخازن  في  بقي  المجفف  السمك  يكون  وقد  الشمسي.  التجفيف  فعالية  في  تؤثر  أن  يمكن 

التخزين. خالل  جودته  في  انخفاضاً  سبب  ما  طويلة 

وعانى  الفيزيائي  التلف  عن  أو  الفساد  عن  ناجمة  تغيرات  اِْعَترَْتُه  سمك  إلى  النوعية  في  الفقد  يشير 

»النوعية  من  كان  لو  يحققه  أن  يمكن  كان  مما  أدنى  بسعر  السمك  هذا  مثل  يباع  النوعية.  في  تدهور  من 

النامية. الدول  في   PHFL الحصاد  عقب  السمك  لفقد  الشائعة  األنواع  أغلب  هو  هذا  الُفضلى«. 

تدعو  هذه  المتوقعة.  غير  والطلب  العرض  أحوال  تسببه  فقد  هو  السوق  تفرضه  الذي  الفاقد  إن 

والسعر  المتوقع  السعر  بين  ما  هو  هنا  والفاقد  التوقعات.  دون  بسعر  منتجاتهم  بيع  إلى  لين  الُمَشغِّ
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المشاركين  لبعض  موطناً  لكونها  أو  للتطوير  بحاجتها  معروفة  مواقع  في  اإلرساء  نقاط  اختيار  جرى  الفعلي. 

فيها  السمك  فواقد  كون  في  تكمن  المنعزلة  النائية  المواقع  أهمية  ولعل  الحصاد.  بعد  ما  بأنشطة  الهامين 

إليها. الوصول  تسهل  بطرقات  المجهزة  المواقع  في  تلك  من  أكبر 

يستخدم  الذي  المالي  الفقد  لمعرفة  الفيزيائي  والفقد  الجودة  في  للفقد  الماليتان  القيمتان  ُتجمع 

تخزين  وهو  فيه  النظر  يجدر  آخر  جانب  التوزيع.  أو  الصيد  من  محددة  مرحلة  في  الكلي  الفقد  لتحديد 

دوماً  ُتطبَّق  ال  تخرج  سمكة  أول  تدخل  سمكة  أول  قاعدة  أن  حيث  المحلية  األسواق  في  الطازج  السمك 

المودع  السمك  أما  أوالً  تباع  التي  هي  وصوالً  األحدث  السمكة  حيث  الصغيرة،  السمك  أسواق  من  كثير  في 

النهائي. بيعه  سعر  على  يؤثر  ما  الجودة  في  لفقد  ُعرضًة  فيبقى  المخازن  في 

كبيرة  بكميات  يقترن  ما  غالباً   cuttlefish والحبار   shrimp كاإلربيان  القيمة  الرفيعة  األنواع  صيد  إن 

أسماك  من  يتألف  كونه  البحر  في  العرضي  المصيد  معظم  ُيطرح  المصايد  بعض  في  العرضي.  المصيد  من 

تغيرات  اِْعَترَْتُه  سمك  إلى  النوعية  في  الفقد  يشير  اإلرساء.  تستأهل  ال  الحجم  صغيرة  أو  القيمة  منخفضة 

بسعر  السمك  هذا  مثل  يباع  النوعية.  في  تدهور  من  وعانى  الفيزيائي  التلف  عن  أو  الفساد  عن  ناجمة 

من  الشائعة  األنواع  أغلب  هو  هذا  الُفضلى«.  »النوعية  من  كان  لو  يحققه  أن  يمكن  كان  مما  أدنى 

والمعلومات  المتردي  النقل  ذلك  على  مثاالً  المناطق.  من  عديد  في   PHFL الحصاد  عقب  السمك  فقد 

وفيما  طويلة.  لفترات  السمكية  ومنتجاتهم  أسماكهم  تخزين  إلى  المشغلين  تدعو  المناسبة  غير  التسويقية 

السمك  تجار  بعض  إن  بخس.  بثمن  بيعه  إلى  مؤدية  تتدنى  السمك  ونوعية  يحدث  فالفساد  اآللية  يخص 

خالل  السمك  لبيع  ويجهدون  الباكر  الصباح  في  الطازج  السمك  يشترون  هم  الثلج.  يستخدمون  ال  الطازج 

يتراجع  أن  يلبث  ال  ثم  الصباح  في  مرتفع  بسعر  ويباع  المرتفعة  الوسط  لحرارة  السمك  يتعرض  ذاته.  اليوم 

لمجهزي  منخفض  بسعر  ُتباُع  النهار  آلخر  السمك  من  متبقية  كمية  أي  إن  ثم  الوقت،  تقدم  مع  تدريجياً 

وحين  باليأس  البائع  يصاب  حين  المساء  إلى  المستهلكين  أغلب  ينتظر  ذلك  ضوء  في  التقليديين.  السمك 

تدهورت. قد  النوعية  تكون 

واإلقرار  الفقد  معطيات  لتحديد  يستخدم  رسمي  استبياني  نهج  هو   )QLAM( الفواقد  تقدير  استبيان  إن 

أنحاء  كافة  في  سؤالهم  جرى  الذين  السمكي  القطاع  في  والموظفين  المسؤولين  األناس  إلجابات  ووفقاً  بها. 

قبلهم  من  المقدر  الكمي  الفقد  نسبة  أن  تبين  وحضرموت  وعدن  والحديدة  صنعاء  محافظات  في  البالد 

هذه  إلى  أشير  وقد  الحرفي.  الصيد  من  لإلنتاج  بالنسبة  المائة  في   35 إلى  المائة  في   30 حدود  في  هي 

أدناه:   )5.7( الجدول  في  مبين  هو  كما  المقدرة  األرقام  تبلغ  وقد  أعاله،   )2.7( الجدول  في  النسبة 

السمكي  القطاع  في  المختصين  للموظفين  وفقاً  الصناعي  الصيد  في  السمك  فواقد  نسبة  فإن  يتفق  وبما 

قيمتها  النخفاض  نظراً  البحر  في  ُتطرح  والتي  المصيد  وزن  من  المائة  في   50 إلى  المائة  في   40 تبلغ  قد 

النسبة  هذه  انعكست  إن  الميت.  السمك  جودة  تدهور  بعد  المحليين  للصيادين  ُيعطى  منها  بعضاً  أن  أو 

.)6.7( الجدول  في  الموضحة  التقديرية  األرقام  على  الحصول  يمكن   )2.7( أعاله  المذكور  الجدول  على 

السقف  عالية  أنها  على  تبدو  اليمن  جمهورية  في  الحصاد  بعد  السمك  لفواقد  الوطنية  المراجعة  هذه 

قطاع  لتحسين  عاجلة  تدابير  اتخاذ  التعاوني  الصيادين  اتحاد  ومن  السمكية  الثروة  وزارة  من  وتتطلب 

الحميدة  الصحية  الممارسات  بإدخال  وذلك  الُمرسى  السمك  جودة  على  المحافظة  بهدف  السمكية  الثروة 

الحصاد. بعد  ما  فواقد  وتخفيض  الصيد  مراكب  سطح  على 

الجدول 5.7
فواقد السمك عقب الحصاد بالنسبة للصيد الحرفي 2012−2007

200720082009201020112012البند

الصيد 
الحرفي

− 53 315
61 034

− 39 177
45 707

− 52 646
61 420

− 48 050
56 054

− 46 560
54 330

− 68 599
114 328

الصيد 
الصناعي

− 2 614
3 267

− 588
 735

− 1 647
2 059

− 1 483
1 854

 − 615
718

558 651

929 55 −اإلجمالي
64 301

− 39 765
63 479

− 54 292
63 479

− 49 533
57 908

− 47 175
55 048

− 69 157
114 979
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الجدول 6.7 
فواقد السمك عقب الحصاد 2012−2007

200720082009201020112012البند

أسماك 
سطحية

 − 56 288
70 360

− 46 032
57 540

− 58 056
72 571

− 53 459
66 823

− 50 860
63 575

− 73 765
92 207

أسماك 
األعماق

− 11 337
14 171

− 3 812
4 765

− 8 889
11 112

− 8 066
10 082

− 1 907
2 384

− 11 065
13 831

أسماك 
أخرى

− 4 342
5 427

− 2 820
3 525

− 4 896
6 119

− 2.435
3 044

− 2 034
2 534

− 7 376
9 221

967 71 −اإلجمالي
89 958

− 52 664
65 830

− 71 841
79 802

− 63 960
79 949

− 54 801
68 493

− 92 206
115 259

امللحق 7 

في  جميعهم  المشتغلين  مصالح  على  ستؤثر  الراهنة،  الظروف  تتحسن  لم  إن  هذه،  السمك  فواقد 

السمك. تجهيز  ومعامل  والتجار  السمك  ومتداولي  والصيادين  الحكومية  الجهات  أي  السمكي  القطاع 

لتنفيذ  الدولية  المانحة  الجهات  من  كثيراً  اجتذبت  اليمن  جمهورية  في  السمكي  القطاع  أهمية  إن 

إلى  تحتاج  مشروعات  أَوَجَدت  بطريقة  َذت  وُنفِّ لها  َط  ُخطِّ إذ  تنسيق،  أو  تعاون  أي  دون  عدة  مشروعات 

الراهنة  للحال  بمراجعة  السمكية  الثروة  وزارة  تقوم  ألن  الوقت  حان  لقد  أكثر.  أو  سنة  بعد  تأهيل  إعادة 

المصيد  إرساء  مراكز  وفي  الصيد  مراكب  سطح  على  الحميدة  الصحية  الممارسات  لتعزيز  بل  على  للمحافظة 

السمك. تجهيز  معامل  عبر  السمكية  المنتجات  تصدير  زيادة  وبالتالي  المحلية  واألسواق 

من  ثمة  كان  إن  وما  األهمية،  من  قدٍر  على  كان  إن  ما  تقرير  هو  الفاقد  لتقدير  الرئيس  السبب  إن 

القبيل  هذا  من  حالة  دراسات  إجراء  مواصلة  يجب  ذلك.  من  َجْنِيها  المتوقع  المنافع  وتخمين  لخفضه،  سبل 

لمزيد  بحاجة  زالت  ما  هي  أم  تحسنت  قد  األحوال  كانت  إن  ما  على  للوقوف  وذلك  آلخر  وقت  من 

الالزمة  المعلوملت  تقدم  أن  الحصاد  عقب  السمك  لفواقد  بها  الموصى  الدراسات  على  يجب  الجهد.  من 

المتوقع  والتأثير  الوطنية  السياسة  ضوء  في  الالحقة  للخطوة  التخطيط  في  وللبدء  المشكلة  أهمية  لتقدير 

للتنفيذ. الالزمة  والمدخالت  األهداف  لبلوغ  الضرورية  واألنشطة  المزمع  التدخل  من 

االستنتاجات
نظراً  اليمن  جمهورية  كحال  حال  في  تحقيقها  الممكن  تلك  لكونها  الفاقد  لتقدير  االستبيان  طريقة  اختيرت 

تقدير  استبيان  إن  قباًل.  خبير  أي  ِقَبِل  من  لها  ُيَتَطرَّق  أن  يسبق  لم  الحصاد  بعد  السمك  فواقد  قضية  ألن 

بها. واإلقرار  الفاقد  معطيات  لتحديد  يستخدم  رسمي  استبياني  نهج  هو   )QLAM( الفواقد 

ُوِجَد  إذ  جداً،  مرتفعة  اليمن  جمهورية  في  الحصاد  بعد  السمك  فواقد  أن  الوطنية  المراجعة  هذه  أظهرت 

إلى  المائة  في   40 حدود  في  وهو  الحرفي  الصيد  في  المائة  في   35 إلى  المائة  في   30 حدود  في  الفقد  أن 

على  الحميدة  الصحية  الممارسات  تطبيق  عدم  هو  ذالك  وراء  السبب  كان  الصناعي.  الصيد  في  المائة  في   50

الصيادين.  قبل  من  المستخدمة  الصيد  معدات  ألنماط  نتيجة  وكذلك  السمك  إرساء  مواقع  وفي  الصيد  مراكب 

اإلرادة  تأمين  بعد  الحقة  حالة  دراسات  خالل  من  فيها  النظر  إلعادة  حاجة  ثمة  الفواقد  تلك  خفض  حال  في 

قطاع  لتحسين  عاجلة  تدابير  التخاذ  للصيادين  التعاوني  واالتحاد  السمكية  الثروة  وزارة  قبل  من  والتمويل 

الصيد  مراكب  على  الحميدة  الصحية  الممارسات  وإدخال  الُمرسى  السمك  جودة  على  المحافظة  باتجاه  الصيد 

الشركاء  على  الفواقد  هذه  ستؤئر  للفقد  الراهنة  الحال  تتحسن  لم  وإن  الحصاد.  بعد  ما  فواقد  وتخفيض 

سواء. حد  على  والصيادين  المعنية  الحكومية  الجهات  من  كل  أي  جميعهم  السمكي  بالقطاع  والمعنيين 

اإلقتصادي  للنمو  وحافزاً  استراتيجياً  خياراً  يكون  أن  يجب  السمكية  المنتجات  لتصدير  التوجه  إن 

الصيد  مراكب  على  الحميدة  الصحية  الممارسات  لتعزيز  جميعهم  المعنيين  يدفع  سوف  كونه  المأمول 

لالقتصاد  هاجساً  تشكل  وأن  األول  المركز  التصدير  تطوير  قضية  تحتل  أن  يجب  كما  اإلرساء.  مراكز  وفي 

فحسب. بعينه  قطاعاً  تخص  قضية  تكون  أن  ال  المجتمع  ولجموع 
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التوصية:
يمكن  اليمن  جمهورية  في  حصاده  بعد  السمك  في  الواضح  الفاقد  تخفيض  وبهدف  المراجعة  لهذه  نتيجة 

يلي: بما  التوصية 

يتطلب  واجباً  يصبح  أن  ويجب  جوهري  أمر  السمك  صيد  مراكب  سطح  على  الثلج  استخدام  إن   .1

الستخدامه  البحر  إلى  الذهاب  أثناء  ُيصَطَحَب  أن  أو  المركب  من  جزءاً  ليصبح  الراهنة  التصاميم  تغيير 

للمشاريع  المخصص  التمويل  بعض  إنفاق  ويجدر  المصطاد.  السمك  جودة  لحفظ  معزولة  صناديق  في 

وللحكومة. كافة  للمشاركين  فائدة  تحقق  النتيجة  كون  الغاية  لهذه  التنفيذ  قيد  هي  التي  األخرى 

السمك  صيد  مراكب  على  العهد  الحديثة  الصحية  الشروط  تشجع  أن  السمكية  الثروة  وزارة  على   .2

فرض  هو  التدابير  هذه  وأحد  السمك.  جودة  على  للمحافظة  جديد  كتدبير  السمك  إرساء  مراكز  وفي 

إرسائه. ومراكز  الصيد  مراكب  على  السمك  جودة  بتنظيم  ُيعَنى  داخلي  قانون  تطبيق 

الصحية  الممارسات  في  دورها  ألداء  مهيأة  غير  السمك  إرساء  لمراكز  التحتية  البنية  إن  لألسف   .3

للمحافظة  تأهيلها  يتوجب  حين  في  وسخة  أرضيات  على  ينشر  الُمرسى  السمك  أن  حيث  الحميدة 

بين  حقيقي  تنسيق  إيجاد  خالل  من  الحميدة  الصحية  الممارسات  والتباع  المرسى  السمك  جودة  على 

الدولية. المانحة  الجهات  قبل  من  المنفذة  المشروعات 

الراهنة  التجفيف  عمليات  خالل  السمك  فواقد  لخفض  السمك  تجفيف  منصات  تأهيل  يجب   .4

القرش. وأسماك  الصغيرة  البيالجية  األسماك  يخص  ما  والسيما  البدائية 

وزارة  قبل  من  تنفذ  أن  يجب  الحصاد  بعد  ما  فواقد  خفض  بأهمية  المتعلقة  التوعية  برامج  إن   .5

)الصيادين  الشأن  أصحاب  لدى  الوعي  مستوى  لرفع  للصيادين  التعاوني  واالتحاد  السمكية  الثروة 

الرديفة(. بالعمليات  المعنيين  والشركاء  والتجار  بالتجهيز  والعاملين 

تفعيل  خالل  من  المعلومات  وتبادل  للشبكات  جديدة  بتقانات  السمك  إرساء  مراكز  تجهيز  يجب   .6

السمكية. الثروة  لوزارة  التابع  السمكية  المعلومات  مركز 

وإن  السمكية  الثروة  وزارة  من  بإشراف  الحصاد  بعد  ما  لفواقد  إضافية  تقديرات  إجراء  يتوجب   .7

السمكية. المعلزمات  مركز  لدى  وأرقام  سجالت  لحفظ  آلخر  وقت  من  إجراؤها  يعاد 

القيمة. إلضافة  وتقانات  جديدة  تجهيز  إجراءات  تطبق  أن  السمك  تجهيز  مصانع  على   .8

الجودة  حفظ  ممارسات  ينظم  جديداً  داخلياً  قانوناً  وتفرض  ُتِعّد  أن  السمكية  الثروة  وزارة  على   .9

السمك. إرساء  مراكز  وفي  الصيد  مراكب  سطح  على 

واالتحاد   YSEA اليمنيين  البحر  طعام  مصدري  ورابطة   MFW السمكية  الثروة  وزارة  على  يجب   .10

مراكب  على  الحميدة  الصحية  الممارسات  لتنفيذ  بينهم  شراكة  يشكلوا  أن   FCU للصيادين  التعاوني 

اإلرساء. مراكز  وفي  الصيد 
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امللحق 8

 خفض فواقد السمك عقب الحصاد يف

منطقة الرشق األدىن وشامل أفريقيا
السمكية الثروة  تطوير  أخصائي   ،Ansen Ward السيد  بقلم: 

شكر وتقدير
الثروة  إدارة  من   Yvette Diei−Ouadi والدكتورة   Iddya Karunasagar الدكتور  من  كالًّ  المستشار  يشكر 

األمن  حول  اإلقليمي  للمؤتمر  التنظيمية  اللجنة  وعضوا  روما  في  والزراعة  األغذية  منظمة  في  السمكية 

المهمة.  دعمهما خالل  على  السمكية  المصايد  في  واُلفضالَة  الفواقد  من خالل خفض  الدخل  وتوليد  الغذائي 

املقدمة
في  الحصاد  عقب  وُفضالَته  السمك  فواقد  خفض  لدعم  المشورة  لتقديم  فنية  مهمة  التقرير  هذا  يصف 

الممارسات  أفضل  حول  ورقة  إعداد  المهمة  هذه  أهداف  كانت  أفريقيا.  وشمال  األدنى  الشرق  منطقة 

وضع  في  والمساعدة  موريتانيا  في  إقليمي  مؤتمر  في  الورقة  هذه  وتقديم  المنطقة،  في  الفاقد  لخفض 

المؤتمر. لتقرير  النهائية  الصيغة 

عقب  السمك  فواقد  لخفض  الممارسات  أفضل  بشأن  المكتبية  الدراسة  للتقرير  الرئيس  النص  يتضمن 

تتضافر  كيف  تبين  التي  الدراسات  القارات،  مختلف  من  حالة  دراسات  من  سلسلة  ذلك  في  بما  الحصاد 

قبل  وذلك  الفاقد  خفض  ممارسات  ألفضل  التوجيهية  المبادئ  تلخيص  وتم  الفاقد.  لخفض  مختلفة  عوامل 

في   - بيان  على  الدراسات  تلك  ساعد  الحصاد.  عقب  السمك  فواقد  خفض  عن  المحلية  األوراق  استعراض 

بعض  لمعالجة  الممارسات  ألفضل  العوامل  مختلف  بين  الجمع  يمكن  كيف   - المقالة  من  األخير  الجزء 

المنطقة. في  أنموذجية  بدت  التي  الرئيسة  الفقد  أسباب 

أفضل الطرق لخفض فواقد السمك عقب الحصاد: دراسة مكتبية
والمهارات  والمعرفة  التحتية  والبنية  والخدمات  المناسبة  للتكنولوجيا  الوصول  الى  المنتجون  يحتاج 

على  يعتمد  ال  الحصاد  عقب  السمك  لفواقد  الفعال  الخفض  فإن  لذلك،  وفعالة.  مؤاتية  بيئة  في  وللعمل 

السياسة  بين  ما  الجمع  ذلك  يتطلب  إنما  فحسب،  جديدة  تكنولوجيا  كإدخال  واحد  متغير  أو  واحد  عامل 

وهذه  التكنولوجيا.  آخرا  وليس  وأخيرا  التحتية،  والبنية  والخدمات  القدرات  وبناء  والتشريعات  الصائبة 

دنيا. حدود  إلى  الُمهدر  من  واإلقالل  للفاقد  فعال  لخفض  البناء«  »لبنات  باسم  هنا  إليه  نشير  ما  جميعاً 

تزويد  باستطاعتنا  كان  ان  المختلفة.  الظروف  بعض  توفر  من  نتأكد  أن  علينا  الفواقد  تخفيض  أجل  من 

السلسلة  ومعدات  معزولة  عنابر  وتأمين  السمك،  مع  الجيد  التعامل  في  والمهارات  بالمعارف  الصيادين 

والبنية  المناسبة  الخدمات  على  والحصول  صحيح  بشكل  األجهزة  استخدام  بإمكانهم  كان  وإن  الباردة، 

التداول  تدعم  تشريعات  لدينا  يكون  أن  نفسه  الوقت  في  و  جيد،  بشكل  أسماكهم  إرساء  أجل  من  التحتية 

خفض  فرص  ستكون  عندئذ  صحيح،  بشكل  مفروض  التشريعات  تنفيذ  تكون  وأن  والتسويق،  والنظافة  الجيد 

ولكن  مهم  أمر  معينة  حال  في  المختلفة  العوامل  هذه  تفاعل  كيفية  فهم  ان  ودائمة.  مرتفعة  الفواقد 

والثقافة. والمناخ  واألنواع  للموقع  تبعاً  ستختلف  واألولويات  التفاعل  شكل 

والبنية  والخدمات  القدرات  وبناء  والتشريعات  السياسة  الخمس:  البناء«  »لبنات  القسم  هذا  يلخص 

معادلة. في  الفاقد  وخفض  العوامل  هذه  بين  العالقة  مبسط  بشكل   1.8 اإلطار  يوضح  والتكنولوجيا.  التحتية 
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السياسة
والممارسة  للتغيير  األساس  إنها حجر  الفاقد.  مميزات خفض  من  العديد  وراء  الدافعة  القوة  السياسة هي  إن 

على  واضحاً  مثاالً   )CCRF( الرشيد  الصيد  بشأن  للسلوك  الفاو  مدونة  تبدو  الدولي  المستوى  على  الجيدة. 

إقناع  إلى  وتهدف  طوعية،  خطة  دليل   CCRF تقدم  األفضل.  الممارسات  ألداء  العالمية  السياسة  توجه 

سمكية  ثروة  إلى  نهايًة  تؤدي  أن  شأنها  من  التي  الممارسات  العتماد  اإلقليمية  والمنظمات  الدول  وتشجيع 

 CCRF للمدونة  الواضحة  الجوانب  أحد  وإن  هذا  السمكية.  للمصادر  أمثل  استخدام  والى  استدامة،  أكثر 

بتشجيع  »الدول  تطالب  التي   )11.1.8( المادة  هي  دنيا  حدود  إلى  الُمهدر  وتقليل  الفاقد  خفض  حول 

الحصاد«. عقب  والفضالة  الفواقد  لخفض  وتسويقها  وتوزيعها  األسماك  تجهيز  في  المشاركين  أولئك 

هو  الفضالة  وتقليل  الفواقد  لخفض  المعدة  السياسة  دليل  على  الدولي،  المستوى  على  أيضا  آخر  مثال 

التالية: األهداف  تشمل  والتي   MDG للتطوير  األلفية  أهداف  بنود 

التخفيض للنصف بين عامي 1990 و 2015 لنسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1 دوالر أمريكي يوميا •

التخفيض للنصف بين عامي 1990 و 2015 لنسبة السكان الذين يعانون من الجوع  •

في  خفضاً  وكذلك  وتوزيعه  الغذاء  إنتاج  سلسلة  في  أكبر  فعاليًة  بوضوح  يشجعان  الهدفين  هذين  كال 

أفضل. غذائي  أمن  أجل  من  ُفضالَته  أو  الغذاء  فقد 

أكثر  معايير  نحو   )EU( األوروبي  االتحاد  توجه  هو  كبير  تغيير  إلى  أدت  السياسة  أن  كيف  عن  مثال 

سياسته  تدريجياً  األوروبي  االتحاد  عزز  الـتسعينات  منتصف  منذ  المستهلك.  وحماية  األغذية  لسالمة  صرامة 

الغذائية  السالمة  ومتطلبات  شروط  في  جذرية  تغييرات  إلى  ذلك  وأدى  المستهلك.  بحماية  يتعلق  فيما 

أدى  ما  البلدان  من  العديد  في  الوطنية  السياسة  تأثرت  بالتبعية  األوروبية.  السوق  بإمداد  تقوم  جهة  ألي 

كل  والنظافة.  والصحة  التعامل  مستويات  لتحسين  إيجابية  تغييرات  وإحداث  جديدة  تشريعات  سن  إلى 

أمناً. أكثر  ومنتجات  أفضل  جودة  تحقيق  على  ساعد  ذلك 

تأثير  لها  يكون  لكي  تحديداً  للغذاء  أو  السمكية  للثروة  موجهًة  تكون  ألن  بالضرورة  السياسة  تحتاج  ال 

الكهرباء  كتمديد  التحتية  والبنية  الخدمات  بتطوير  المتعلقة  الوطنية  السياسات  ان  الفقد.  لخفض  إيجابي 

الثلج  مثل  التكنولوجيا  واستخدام  األسواق  إلى  الوصول  تحسين  في  تسهم  سوف  الطرق  وبناء  األرياف  في 

التكنولوجيا  على  الحصول  في  المصلحة  أصحاب  تواجه  التي  المعوقات  أهم  من  واحداً  إن  والتجميد. 

المشاريع  تمويل  تعزز  التي  الوطنية  السياسة  فإن  وبالتالي  االئتمان.  على  والحصول  التمويل  هو  الجديدة 

تحقيق  في  أيضا  تسهم  سوف  السمكية  بالمصايد  المهتمين  بين  واالئتمان  القروض  على  والحصول  الصغيرة 

الحديثة. للتكنولوجيا  أفضل  وصول  تمكين  خالل  من  الفقد  خفض  هدف 

الترشيع
الممارسات  تشجع  التي  التشريعات  تنفيذ  هو  الفعال  الفاقد  لخفض  األساسية  اللبنات  أهم  إحدى  إن 

الُمهدر.  لخفض  األفضل 

إن  الغذاء.  سالمة  تشريع  هو  الفواقد  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  التشريعات  على  مثال  أفضل  ولعل 

وتجهيزها  الغذائية  المواد  مع  التعامل  بها  يتم  التي  بالطريقة  متعلقة  وقوانين  قواعد  لديها  البلدان  معظم 

آمن  غذاء  المستهلك  تلقي  ضمان  هو  الغذائية  السالمة  تشريعات  من  الهدف  يكون  ما  عادة  وإعدادها. 

تطبيق  والتجار  والمجهزين  الصيادين  على  يتعين  فإنه  للتشريعات  االمتثال  أجل  ومن  جيدة.  نوعية  ذو 

معدات  نوع  على  أيضا  تؤثر  أن  للتشريعات  يمكن  والفضاالت.  الفواقد  تخفض  أن  شأنها  من  التي  المهارات 

كمية  على  ستؤثر  السمكية  الثروة  إدارة  تشريعات  ان  عدمه.  أو  العرضي  المصيد  وجود  على  وبالتالي  الصيد 

االطار 1.8

معادلة خفض الفاقد

 بيئة سياسية داعمة + تكنولوجيا مالئمة + مهارات ومعارف + خدمات وبنى تحتية + 
تنفيذ صارم للتشريعات = أدنى مستوى من الفواقد
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يمكن  الحصاد.  بعد  ما  فترة  على  آثار  له  ذلك  وكل  األسماك  وأحجام  النوعي  وتركيبها  المصطادة،  األسماك 

والنظافة  األسماك  تداول  على  أثر  ذات  تكون  أن  الصيد،  بأنشطة  مباشرة  تتعلق  ال  التي  للتشريعات  أيضا 

الموثوقية  على  تأثير  لها  المركبات  بصيانة  المتعلقة  التشريعات  تكون  قد  المثال،  سبيل  على  والتوزيع. 

أو  للكسر  عرضة  أقل  هي  جيد  بشكل  المصانة  المركبات  أن  افتراض  مع  الطرقات  على  المركبات  وصالحية 

التشريعات  تترجم  أن  أيضا  يمكن  نقلها.  يتم  التي  األسماك  شحنات  مع  مشاكل  إلى  تؤدي  التي  األعطال 

التحتية  البنية  ادارة  فيها  تتم  التي  الطريقة  في  للتحكم  استخدامها  يمكن  والتي  محلية  داخلية  أنظمة  إلى 

وتجهيزها. األسماك  مع  التعامل  الطريقة  أو  عليها،  والحفاظ  األسماك  إرساء  كمواقع 

جنبا إلى جنب مع التشريعات فإن القواعد السلوكية والمبادئ التوجيهية والتي صممت لمساعدة المشاركين 

»الدستور  هي  السلوكية  القواعد  على  مثال  وخير  للتشريعات.  االمتثال  وبالتالي  المطلوبة،  المعايير  تلبية  في 

المبادئ  من  المجموعة  هذه  تصميم  تم  السمكية«.1  والمنتجات  السمك  بشأن  العمل  »مدونة  و  الغذائي« 

التوجيهية لمساعدة البلدان على تطوير نظم اإلدارة الخاصة بها بما في ذلك التشريع، وفي الوقت نفسه، توفير 

األغذية. وسالمة  األسماك  تداول  قضايا  نقاط  أهم  حول  الوعي  ورفع  للتثقيف  استخدامها  يمكن  التي  الموارد 

ففي  فعال.  نحو  على  تنفيذها  هو  بالتشريعات  المتعلقة  التحديات  أكبر  أحد  فإن  ذلك  الى  إضافة 

بسبب  تزول  ما  غالبا  فعاليتها  أن  إال  وحديثة  مثالية  الورق  على  القائمة  التشريعات  تكون  إن  يمكن  حين 

الصارم. واإلنفاذ  التنفيذ  ضعف 

بناء القدرات واملعارف واملهارات
التقويم  عملية  وتساعد  الفقد.  لخفض  الحل  مفتاح  هو  منها  الحد  وكيفية  ولماذا  الفواقد  تحدث  أين  فهم  إن 

الفقد،  خفض  مجال  في  جديدة  ومهارات  معارف  من  غالباً  فسيستفيدون  األفراد  أما  الفهم.  هذا  تطوير  في 

المألوف  غير  من  ليس  والتسويق.  األعمال  إدارة  عن  فضال  أفضل،  وتجهيز  تداول  بمهارات  يتعلق  فيما  والسيما 

وقد  األسباب.  من  سبب  ألي  األساسي  التعليم  إلى  يفتقرون  الصيد  مجتمعات  داخل  الناس  من  الكثير  تجد  أن 

والنظافة  وتداوله  السمك  بفساد  المتعلقة  األساسية  القضايا  فهم  على  قدرتهم  على  الخاصية  هذه  تنعكس 

الفقد. لخفض  تهدف  استراتيجية  أي  في  أساسي  جانب  هو  التعلم  على  مساعدتهم  إن  عموماً. 

للموارد  تفتقر  ما  غالبا  أنها  إال  والتعليم،  التدريب  بصالحية  وتتمتع  اإلرشادية  الخدمات  تتوفر  قد  وإذ 

والتدريب،  التعلم  من  لمزيد  تشاركية  أكثر  إدارة  نهج  اتخاذ  إن  فعال.  نحو  على  بواجباتها  للقيام  والحوافز 

النظر فيه. يستأهل  النهج الذي يعتمد أكثر على مدربين من المجتمعات ذاتها قد يشكل بدياًل أو نهجاً متمماً 

أو  التدريب  اسلوب  إن  النهائي.  المستفيد  واحتياجات  قدرات  مع  التعليم  عملية  تتكيف  أن  يجب 

واستخدامها  الرسائل  هذه  ي  َتَلقِّ كيفية  في  تؤثر  جميعها  المستخدمة  واألساليب  والمواد  التوعية  تعزيز 

يجب  التجارية.  العمليات  من  يتجزأ  ال  جزءاً  األحيان  من  كثير  في  التدريب  يشكل  المستفيدين.  قبل  من 

متطلبات  تغطية  أجل  من  التعليم  من  معين  مستوى  على  األحيان  من  كثير  في  العمل  فريق  يكون  أن 

عن  فضال  والمعارف  المهارات  مستوى  لرفع  منتظم  بتدريب  البدء  يجب  التوظيف  فبمجرد  معينة.  وظيفة 

المعرفة  أن  حقيقة  االعتبار  بعين  أيضاً  نأخذ  أن  يجب  ولكن  والمعايير.  التشريعات  في  التغييرات  مواكبة 

خالل  ومن  ابنتها،  إلى  األم  أو  االبن  إلى  األب  من  المثال،  سبيل  على  أخرى.  بطرق  نقلها  يمكن  والمهارات 

اآلخرين. متابعة  ومن  القراءة،  ومن  اإلعالم،  وسائل 

الفواقد  أن  نرى  ما  كثيراً  نحن  والمواقف.  السلوك  في  إيجابي  تغير  إلى  يؤدي  أنه  التعلم  من  يهم  ما 

غالبا  وهؤالء  ودأباً،  حذراً  أكثر  يكونون  ما  غالباً  معرفة  األكثر  الصيادين  إن  ما.  شخص  لموقف  نتيجة  هي 

ووعياً. دأباً  األقل  الصيادون  يكسبه  عما  الدخل  من  مزيداً  ويكسبون  الكبيرة  للخسائر  ُعرَضًة  أقل 

يشمل  أن  يجب  بل  والتجار  والمجهزين  األسماك  صيادي  على  والتوعية  التثقيف  يقتصر  أن  يجب  ال 

دافعاً  يشكل  أن  يمكن  أعلى  ومعايير  أفضل  بنوعية  للمطالبة  المستهلكين  تشجيع  إن  المستهلكين.  أيضاً 

القيمة. سلسلة  في  األفضل  الممارسات  وظهور  للتغيير  هاماً  اقتصادياً 

والقابلية  البحثية  القدرات  فإن  لذا  والفهم.  المعرفة  منظور  من  هام  أمر  ورصدها  الفواقد  تقدير  إن 

للفقد. وناجح  مستمر  لخفض  مفتاح  أيضا  هي  دورية  تقويم  عمليات  إلجراء 

www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-home/ar/  1
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فمن  الفقد،  خفض  من  جزء  هو  والمهارات  المعرفة  لزيادة  والتعليم  التدريب  أن  حين  وفي  أخيراً 

تحويلها  والمهارات  المعرفة  هذه  توظيف  على  القدرة  المستفيدون  يمتلك  لم  ما  فعاالً  يكون  ال  أن  الواضح 

استخدامه  وكيفية  الثلج  استخدام  مزايا  على  الصيادين  تدريب  يمكننا  المثال،  سبيل  على  عملي.  واقع  إلى 

تتجلى. لن  التدريب  من  المرجوة  فالفائدة  الثلج  صناديق  أو  الثلج  يتوفر  لم  إن  ولكن  صحيح،  بشكل 

الخدمات والبنية التحتية
والخدمات  التحتية  البنية  تتوفر  حيث  والمواقع  البيئات  في  ممكن  للفواقد  حقيقي  خفض  تحقيق  إن 

جيدا  تصميما  مصممة  حديثة  مراكز  الفقد  منع  تشجع  التي  األنموذجية  التحتية  البنية  تشمل  المطلوبة. 

للشرب  الصالحة  المياه  الخدمات  وتشمل  الطرق.  عن  فضال  وأسواق،  تجهيز  ومنشآت  وموانئ  السمك  إلرساء 

البيئية  الصحة  ومراقبة  األسماك  كمراقبة  العامة  الخدمات  من  وغيرها  اإلرشاد  وخدمات  والثلج  والكهرباء 

عاتق  على  غالباً  تقع  والخدمات  المرافق  هذه  من  العديد  لتوفير  المسؤولية  فإن  نرى  وكما  السوق.  وإدارة 

فإن  أخرى  جهة  ومن  والخاص.  العام  القطاعين  بين  شراكة  عالقة  خالل  من  أو  العام،  والقطاع  الحكومة 

الخاص. القطاع  قبل  من  فعالية  أكثر  نحو  على  تدار  ما  غالبا  التبريد  مخازن  أو  الثلج  كمصانع  أخرى  خدمات 

والمعرفة،  المهارات  تطبيق  من  والتجار  والمعالجين  الصيادين  ن  ُتَمكِّ التحتية  والبنية  الخدمات  أن  ال شك 

أسماكهم  وايصال  جيد،  بشكل  وتجهيزه  السمك  وتداول  صحيح،  بشكل  المعدات  استخدام  من  وتمكنهم 

والجودة  والنظافة  التداول  يخص  فيما  التشريعية  والمتطلبات  المطلوبة  المعايير  وتلبية  بسرعة  للسوق 

والثلج  بالكهرباء  والمزودة  جيدا  تجهيزا  المجهزة  الحديثة  والسوق  السماك  إرساء  فمراكز  الغذائية.  والسالمة 

وإدارة  صحيح  بشكل  السمك  بتداول  تسمح  بطريقة  والمصممة  صحية،  ومراحيض  للشرب  الصالحة  والمياه 

يرغبون  سوف  الذين  والمستهلكين  للمشترين  جاذبة  بيئة  تمثل  إنما  بسهولة،  عليها  والمحافظة  المرافق 

الفواقد. خفض  على  يساعد  سوف  هذا  كل  بزيارتها. 

العامة  الخدمات  على  القائمون  وسيكون  األسواق.  إلى  الوصول  ستسهل  جيداً  المصانة  الطرق  إن 

بالمعايير  الجميع  التزام  من  والتأكد  واجباتهم  أداء  على  قادرين  بالموارد  جيداً  المجهزون  الصيد  كمراقبي 

كما  العمل،  من  التبريد  ومخازن  والثالجات  الثلج  مصانع  بالكهرباء  الموثوقة  االمدادات  وستمكن  القياسية. 

أكبر. بسهولة  أهدفها  تحقيق  من  التجهيز  معرض  في  القيمة  إضافة  طرق  ن  سُتَمكِّ

مرتبط  ذلك  إن  فعال.  بشكل  وصيانتها  ادارتها  التحتية  والبنية  للخدمات  بالنسبة  الحيوي  من  إنه 

اإلدارة  تطبق  أن  يجب  فعالة  والصيانة  اإلدارة  تكون  ولكي  واستخدامه.  مادي  عائد  توليد  مع  ما  حد  إلى 

المترتبة  الرسوم  من  المتأتية  اإليرادات  تستخدم  أن  يجب  و  المناسبة،  والمهارات  المعارف  مع  الصحيحة 

يتم  ما  غالبا  أنه  ومع  للخدمة.  أو  للموقع  الطويل  المدى  على  االستدامة  تحقيق  في  المستخدمين  على 

لمثل  الجدوى  والمديدة  الفعالة  اإلدارة  فإن  الملحقة،  والمشاريع  والقروض  المنح  من  التحتية  البنية  بناء 

كاف. باهتمام  تحظى  ال  ما  غالباً  المرافق  هذه 

التكنولوجيا واملعدات
التكنولوجيا  أن  القول  يمكننا  الحصاد  عقب  السمك  فقد  خفض  سياق  ففي  التعاريف،  من  عديد  للتكنولوجيا 

بأنه  االستنتاج  يمكن  وتسويقها.  المطلوبة  السمكية  المنتجات  إنتاج  لتمكين  العلمية  المعرفة  تطبيق  هي 

حصاد  يتم  لن  المائية،  األحياء  تربية  أو  وأساليبه  الصيد  معدات  المثال  سبيل  التكنولوجيا،على  دون  من 

الحصاد. بعد  ما  مرحلة  يبلغ  لن  بل  السمك 

الثلج  صنع  وآالت  التجفيف  رفوف  الفواقد:  خفض  في  تساعد  أن  يمكن  التي  التكنولوجيا  أمثلة  من 

أيضا  ويمكن  األسماك.  لتدخين  الحديثة  واألفران  المعزولة  النقل  ومركبات  والمجمدات  المعزولة  والصناديق 

للمعرفة  كتطبيق  وصفها  يمكن  والتجميد  والتمليح  كالتدخين  التكنولوجيا  ضمن  التجهيز  طرق  تصنف  أن 

التكنولوجيا  تتطلب  ما  غالبا  ولكن  الفواقد.  ومنع  األسماك  حفظ  وعمليات  المعدات  مجال  في  العلمية 

صحيح. بشكل  استخدامها  يتم  كي  والمهارات  المعرفة 

ربما  يعتبر  الذي  واألنزيمي  البكتيري  الفساد  تأخير  أو  لمنع  ف  ُتَوظَّ ألنها  أيضاً  مهمة  التكنولوجيا 

مصانع  أو  التجفيف  ورفوف  المعزولة  والصناديق  الثلج  إن  المثال،  سبيل  فعلى  للفقد.  وسبب  تهديد  أكبر 



99 امللحق 8

كالهاتف  السوق  إلى  للوصول  التكنولوجيا  تستخدم  أن  أيضا  ويمكن  الفساد.  تؤخر  أو  تمنع  كلها  التعليب 

ضرورية. التكنولوجيا  أصبحت  لقد  األسماك.  لنقل  والمركبات  التعامالت  إلجراء  الخليوي 

فالتكنولوجيا  ض.  سُتَخفَّ الفواقد  أن  ضمانة  بالضرورة  ليست  ذاتها  بحد  التكنولوجيا  فإن  ذلك  ومع 

على  التبريد،  فمخازن  منها.  والهدف  وتتناسب  صحيح،  بشكل  وُتسَتخَدم  جيدة،  ظروف  في  تكون  أن  يجب 

األسماك.  لتجميد  وليس  أوالً  الصحيح  بالشكل  المجمدة  األسماك  لتخزين  ُتسَتخَدم  أن  يجب  المثال،  سبيل 

مماثل،  نحو  وعلى  التكاليف.  ويزيد  كفاءته  من  يقلل  سوف  مفتوحا  التبريد  مخزن  باب  ترك  فإن  وبالمثل 

للتكنولوجيا. أمثل  غير  استخدام  يعتبر  الثلج  من  يكفي  ما  يحوي  وال  مكسور  معزول  صندوق  استخدام  فإن 

هي  السليم،  واالستخدام  الصيانة  عن  النظر  وبصرف  بالتكنولوجيا،  المتعلقة  الرئيسة  القضايا  من  واحدة 

وإن  للمستفيدين،  متوفرة  غير  ببساطة  التكنولوجيا  تكون  قد  األول.  المقام  في  التكنولوجيا  إلى  الوصول 

االئتمان.  على  بالحصول  يرتبط  ذلك  منها.  باالستفادة  الراغبين  ألولئك  للغاية  مكلفة  تكون  فقد  متوفرة  كانت 

جيد،  مخزن  في  أو  التجفيف  رفوف  في  االستثمار  في  يرغب  من  تجد  أن  مثال  المألوف  غير  من  ليس 

بالمساعدة.  اليرغبون  المقرضين  من  وغيرها  المصارف  أن  حين  في  بذلك،  للقيام  لالقتراض  بحاجة  ولكنه 

دراسات حالة: تجارب التدخل لخفض الفقد
كان  الفقد.  لخفض  التدخل  عن  المتاحة  المعلومات  باستخدام  أمثلة  خمسة  ص  َتَفحُّ جرى  الفصل  هذا  في 

مثال  كل  يتضمن  التقدم..  أعاقت  أو  المبادرة  نجاح  على  أثرت  التي  العوامل  على  الضوء  تسليط  الهدف 

العوامل  من  مزيج  على  يعتمد  الناجح  الفقد  خفض  أن  متذكرين  البناء،  لبنة  عوامل  يسمى  عما  ملخصاً 

تم  التي  التوجيهية  المبادئ  من  مجموعة  االستنتاج  يلخص  سحرية(.  )رصاصة  أوحد  عامل  على  وليس 

المستقبلية. الفقد  خفض  محاوالت  من  يتجزأ  ال  جزءاً  اعتبارها  ينبغي  والتي  األمثلة،  هذه  من  استخالصها 

أنشوجة البريو Peruvian anchovy: الغذاء مقابل مسحوق السمك
كايتانو  بجامعة  البيئية  االستدامة  ومركز  والزراعة  األغذية  منظمة  قبل  من  عمل  إلى  المثال  هذا  يستند 

للسمك  الغذائي  األمن  منظور  ومن  القيمة  في  الفقد  قضية  في  العمل  هذا  ينظر  البيرو.  ليما،  هيريديا، 

البشري. لالستهالك  المباشر  استخدامه  من  بدالً  السمك  كمسحوق  استخدامه  لدى 

الحجم،  حيث  من  العالم  في  األسماك  مصايد  أكبر  من  واحدة  هي  البيرو  في  األنشوجة  مصايد  إن 

المائة  في   98 تحويل  يتم  أمريكي.  دوالر  1,5مليار  تقارب  بقيمة  طن،  مليون   2,5 نحو  سنوياً  تغل  حيث 

كان  لكن  الحيوانات.  علف  وإنتاج  المائية  األحياء  تربية  في  الستخدامه  السمك  مسحوق  الى  المصيد  من 

البحري.  البيئي  النظام  على  سلبياً  تأثيراً  له  وأن  لالستمرار  قابل  غير  أنه  على  هذا  الكبير  المصيد  إلى  ُينَظر 

أن  ويمكن   3 أوميغا  وأحماض  للبروتين  غني  مصدر  هو  ذاته  بحد  األنشوجة  سمك  فإن  ذلك،  على  عالوة 

يحسن  ألن  ومؤهاًل  البيرو  لسكان  الشرائية  المقدرة  حدود  وفي  الحيواني  للبروتين  رخيصاً  مصدراً  يكون 

أقل. سمكي  لحصاد  القيمة  من  المزيد  أيضاً  تعني  المضافة  القيمة  إن  الوطني.  الغذائي  األمن 

حصري  بشكل  تستخدم   )anchoveta Engraulis ringens( األنشوجة  كانت   2005 عام  حوالي  حتى 

البشري  لالستهالك  متزايد  نحو  على  استخدامها  بدأ   2005 عام  منذ  ولكن  السمك.  مسحوق  لصنع  تقريباً 

االستخدام  هذا  الزيت.  في  ومحفوظة  مغلفة  مملحة  شرائح  أو  معلب  سمك  أو  طازج  كسمك  المباشر، 

من  تبعه  وما  اكتشافها  هو  األول  اإلزدهار  كان  حيث  لألنشوجة،  الثاني  اإلزدهار  أحيانا  يسمى  الجديد 

انطالق  بدأ  وقد  السبعينات.  وبداية  الستينات  أواخر  في  السمك  ومسحوق  األسماك  مصايد  إنتاج  من  الحقاً 

وساعدت  والزراعة.  األغذية  منظمة  من  بمساعدة  األسماك،  لتكنولوجيا  بيرو  معهد  قبل  من  الثاني  اإلزدهار 

األنشوجة  لجعل  غارسيا،  آالن  الوقت،  ذلك  في  البيروفي  الرئيس  من  بدعم  النطاق  واسعة  ترويجية  حملة 

كغذاء  تعتبر  ال  كانت  السابق  في  غذائية.  مادة  باعتبارها  سواء  حد  على  والفقراء  األغنياء  قبل  من  معروفة 

مع  المطاعم.  في  وتقدم  ماركت  السوبر  محالت  في  موجودة  فهي  اآلن  أما  السكان،  بين  معروفة  وبالكاد 

 99 أن  حين  في  المباشر  البشري  لالستهالك  األنشوجة  مصيد  من  المائة  في   1 بنسبة  فقط  تستخدم  ذلك 

والزيت. السمك  مسحوق  النتاج  أولية  مادة  يبقى  المائة  في 
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ومهاراتهم  األنشوجة  تناول  بفوائد  المستهلكين  بمعرفة  الرقي  على  العمل  من  الرئيس  الهدف  يتركز 

واإلعالن. الدعاية  هو  االستراتيجية  لهذه  الرئيس  المفتاح  كان  أكلها.  كيفية  في 

وبحلول  كغذاء،  األنشوجة  استهالك  في  المائة  في   285 بمقدار  زيادة  هناك  كانت  سنوات   5 غضون  في 

األغذية  شركات  من  عدد  استثمر  به.  المسموح  الكلي  المصيد  من  المائة  في   2 يعادل  هذا  كان   2010 عام 

المحلية(.  األسواق  في  األنشوجة  منتجات  من  نوعاً   56 من  )أكثر  المصنعة  المنتجات  في  األسماك  وتجهيز 

المائة من االشخاص  95 في  المرتفعات، وصرح  للناس في  المجمدة حديثاً متاحة  وأصبحت أسماك األنشوجة 

ويعتبرونها  بإطعامها ألسرهم  ويرغبون  أخرى،  مرة  بأكلها  ويرغبون  استساغوها  بانهم  االستطالع  الذين شملهم 

والمجمدة. المعلبة  األنشوجة  من  الصادرات  لتشجيع  حملة  أيضا  هناك  وكان  ومغذياً.  لذيذاً  طعاماً 

الفقد  خفض  بناء  بلبنات  المتعلقة  الرئيسة  القضايا  بعض   1.8 الجدول  في  أدناه  المصفوفة  تلخص 

العمل  سياسة  كانت  فبينما  البشري.  االستهالك  إلى  السمك  مسحوق  من  التحول  أعاقت  أو  ساعدت  التي 

المحتملة. الضعف  نقاط  السوق  في  والطلب  التشريعات  كانت  داعمة،  عوامل  والمهارات  والمعرفة 

خسائر الرياح املوسمية يف الهند
الطبيعية  الموارد  بحوث  واستراتيجية   DFID الدولية  التنمية  وزارة  قبل  من  عمل  على  المثال  هذا  يستند 

أواخر  في  الهند  منجالور،  السمكية،  الثروة  وكلية  الحصاد  عقب  السمكية  الثروة  بحوث  وبرنامج  المتجددة 

مجهزي  مساعدة  ثم  الحصاد  عقب  األسماك  فواقد  لخفض  أفضل  فهم  توليد  هو  الهدف  وكان  التسعينات. 

الفواقد. لخفض  للهند  الشرقي  الساحل  على  المحدودة  الطاقة  ذوي  األسماك 

المجهزين  أن  وجدت  براديش  وأندرا  وأوريسا  نادو  وتاميل  كيراال  والية  في  الصيد  لمجتمعات  تقويماً  ان 

الشمسي  والتجفيف  التمليح  في  رئيس  بشكل  تشاركن  واللواتي  النساء  من  المحدودة  الطاقة  ذوي 

أثناء  المطر  وهطول  الحشرات  غزو  بسبب  ونوعية  مادية  خسائر  تتكبدن  الصغيرة،  البيالجية  لألسماك 

إما  شأنها  من  التي  المحتملة  الخسائر  من  للحد  بالتدخالت  الئحة  المشروع  فريق  أعد  التجفيف.  عملية 

جدول 1.8
السمات الرئيسة ألنشوجة البيرو لالستهالك البشري

القضايا الرئيسةلبنة البناء

الهدف الوطني لزيادة االستهالك المحلي لألسماك بنسبة 50 في المائة بين األكثر عرضة للخطر.2سياسة العمل

كان هناك إرادة سياسية للتغيير.

إنشاء المجلس الوطني لتشجيع االستهالك البشري لألنشوجة. 

يجب على جميع الصيادين الحرفيين بيع سمك األنشوجة لالستهالك البشري. 

استهالك ما قبل المحلي التشريعات

السماح للصيادين الحرفيين بإرساء السمك شريطة بيعه لالستهالك المنزلي. وقد أصبح اآلن أسطول الصيد 
هذا أكثر انضباطاً

األنظمة غير واضحة وتشجع شركات الصيد التجارية للصيد لصالح مسحوق السمك ال لالستهالك البشري.

المهارات 
والمعارف

حملة مرئية لتثقيف المستهلكين والمطاعم على إعداد األنشوجة واستهالكها. حلقات دراسية وتذوق. 
استرعاء اهتمام وسائل االعالم.

www.comeanchoveta.pe/  :الموقع اإللكتروني

الخدمات والبنية 
التحتية

اتاحة سمك األنشوجة على نطاق واسع لالستهالك البشري. 

نظم التصدير أصبحت موجودة.

لسوء الحظ فإن األسعار المدفوعة من قبل منتجي مسحوق السمك أعلى، ما يدفع الصيادين الحرفيين لبيع 
مصيدهم لمنتجي مسحوق السمك بدال من االستهالك البشري.

التركيز على تعزيز طعم المنتجات وطرق عرضهاالتكنولوجيا

استخدام الثلج والتعليب والتجميد لتمكين تسويق المنتجات بأسعار معقولة.

شركات التجهيز اسثمرت في التجهيز.

ثمة جمعية لمنتجي األنشوجة ومعظم منتجاتها تعلب للتصدير

www.anchoasperu.com/eng/default.htm/

 Thorpe, A. )2005( Mainstreaming fisheries into national development and poverty reduction strategies: current situation and opportunities.  2

Fisheries Circular 997. FAO, Rome
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استراتيجيات  على  التدخل  أفكار  استندت  التجهيز.  أثناء  المخاطر  تقليل  أو  الدخل  تحسين  أو  الفقد  خفض 

نوقشت  وقد  مناسبة.  تقنية  أفكار  وعلى  الهند  من  أخرى  مناطق  في  منتجين  قبل  من  ومستخدمة  موجودة 

أنها  رأوا  التي  األفكار  بدورهم  اختاروا  الذين  المستفيدين  مع  البسيطة  التقنية  األفكار  من  القائمة  هذه 

هذا  أسفر  وقد  عملياً.  األفكار  الختبار  المستهدفين  المستفيدين  بمساعدة  المشروع  قام  ثم  ستساعدهم. 

أوسع.  نطاق  على  المنتجون  بها  ليعمل  وترويجها  ونشرها  للتدخل  مناسبة  َبَدت  أفكار  سبعة  تحديد  عن 

أفضل  نوعية  ذات  منتجات  وأنتجت  الحشرات  غزو  من  خفضت  قد  الناجحة  التدخالت  أن  المجهزون  شعر 

أكبر. بسرعة  وبيعت 

النتائج  إدراج  إلى  براديش  اندرا  والية  حكومة  في  الريفية  التنمية  وزارة  إلى  المشروع  نتائج  نشر  أدى 

لذواتهم. المساعدة  النساء  من  لمجموعات  الدولة  مستوى  على  دعم  برنامج  في 

التي  الفقد  خفض  بناء  بلبنات  المتعلقة  الرئيسة  القضايا  بعض   2.8 الجدول  في  أدناه  المصفوفة  تلخص 

عملية  في  وإشراكهم  المجهزين  مع  للتعامل  التشاركي  الطابع  فإن  وبالتأكيد  التدخل.  أعاقت  أو  ساعدت 

قد  التكلفة  المنخفضة  البسيطة  والحلول  القائمة  المواجه  استراتيجيات  على  التركيز  وكذلك  القرار  صنع 

المشروع. نجاح  على  ساعد 

hsfiklim القيمة املضافة لسمك السلامين
والزراعة  األغذية  منظمة  وتنفذها  األمريكي  األحمر  الصليب  من  بتمويل  عمل  على  المثال  هذا  يستند 

كان  إندونيسيا.   ،)NAD( السالم  دار  آتشيه  نانغرو  مقاطعة  السمكية  واإلدارات  المحافظات  مع  بالتعاون 

تداول  أنشطة  تعزيز  هو  الهدف  وكان  تسونامي  كارثة  أعقاب  في  التأهيل  إعادة  برنامج  من  جزءاً  العمل 

 Chanos( السلماني  هو   NAD في  المستزرعة  الرئيسية  األنواع  من  واحدة  وتسويقه.  وتجهيزه  السمك 

مضافة.  قيمة  أو  معالجة  أية  دون  طازجاً  يباع  السمك  أغلب  كان  المشروع  من  الوقت  ذلك  في   .)chanos

القيمة  ذات  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  إلى  األسماك  لَت  ُحوِّ المنطقة  في  أخرى  بلدان  في  ولكن 

يسلط  فهو  مضافة  قيمة  لتحقيق  إنما  الفقد  لخفض  للتدخل  ليس  المثال  هذا  أن  حين  وفي  المضافة. 

الهامة. البناء  لبنة  مواضيع  بعض  على  الضوء 

 NAD في  للمستهلكين  بالنسبة  الحيواني  للبروتين  هاماً  مصدراً  بيروين  من  السلماني  سمك  يعتبر 

السوق  أن  إال  هنالك  عليها  السيطرة  ويمكن  عموماً،  جيدة  األسماك  نوعية  أن  حين  في  سومطرة.  وشمال 

الموسمية  الطازجة  لألسماك  المفرط  العرض  إن  أيضاً.  منخفضة  األسعار  أن  التصور  وكان  محدودة  كانت 

وجود  عدم  يالحظ  نفسه  الوقت  في  البحرية.  األسماك  مع  المنافسة  تفعل  كما  األسعار  خفض  إلى  يؤدي 

المنطقة.  في  إنتاجها  يتم  مجهزة  أو  مضافة  قيمة  ذات  منتجات  أي 

مع  العمل  مهمته  كانت  التجارية.  األسماك  تجهيز  صناعة  في  سابقاً  عمل  مخضرم  مدير  المشروع  عين 

لتجهيز  مشروعات  إنشاء  في  ومساعدتهن  لتدريبهن  السمك  تجهيز  في  العامالت  النساء  من  مجموعتين 

مطبوخة  ومنتجات  العظم  منزوعة  منتجات  إنتاج  من  تمكينهن  عن  فضال  ضيق.  نطاق  على  السلماني  سمك 

الجدول 2.8 
السمات الرئيسة لخفض الفقد الناجم عن الرياح الموسمية في الهند

القضايا الرئيسةلبنة البناء

كانت سياسة عمل الحكومة الهندية تخفيض الفقر سياسة العمل 

ال يوجد معلوماتالتشريعات

ولدت عملية التقويم معرفًة عن الفواقدالمهارات والمعارف

شارك المستفيدون في تبادل المعلومات واتخاذ القرار

َد المجهزون بالمهارات والمعارف الجديدة وأتيحت لهم فرصة اختبار أفكار التدخل بمساعدة  ُزوِّ
من المشروع

تعميم النتائج على حكومة الوالية

كان دعم المنظمات غير الحكومية المحلية هاماً من حيث تدريب ومراقبة المجهزين ذوي الخدمات والبنية التحتية
الطاقة المحدودة خالل مرحلة التدخل

كانت األفكار التقنية بسيطة ومنخفضة التكلفة وتحقق احتياجات المستفيدين وتقوم على التكنولوجيا
استراتيجيات المواجهة القائمة 
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والمطاعم  ماركت  السوبر  ومحالت  األسواق  في  الترويجية  األنشطة  من  سلسلة  المشروع  نفذ  بالضغط. 

وتسويق  »معالجة  ترويجي  كتيب  اصدار  وتم  اتشيه.  حاكم  مع  الرائي  على  ُعرَِض  بإفطار  ذروتها  وبلغت 

السلماني  سمك  إدراج  إلى  المطاف  نهاية  في  التسويق  أنشطة  أدت  اتشيه«.  ألجل  السلماني  سمك 

ترسيخ  على  هذا  ساعد  وقد  مطاعم.  لسلسلة  التقليدية  السريعة  الوجبات  قائمة  على  العظم  المنزوعة 

النسائية. المجموعات  أعمال  أحد  وتأسيس  المشروع  عمل  استدامة  وضمان  المنتج 

الفقد  خفض  بناء  بلبنات  المتعلقة  الرئيسة  القضايا  بعض   3.8 الجدول  في  أدناه  المصفوفة  تلخص 

والتسويق  األعمال  إدارة  في  خبرة  وذو  نشيط  مشروع  مدير  اشتراك  فإن  بالتأكيد  أعاقت.  أو  ساعدت  التي 

الهامة. اإليجابية  العوامل  من  هو  المنتجات  ألحد  السريع  الغذاء  سلسلة  من  الطلب  تأمين  وكذلك  الجيد 

السلسلة الباردة ومواقع االرساء واألسواق يف املغرب 
 )MCC( األلفية  تحدي  مؤسسة  مع  بالتعاون  المغربية  الحكومة  قبل  من  عمل  على  المثال  هذا  يستند 

ومهارات  ومعارف  والخدمات  الباردة  للسلسلة  التحتية  البنية  مستوى  لرفع  األمريكية  والتنمية  التجارة  ووكالة 

مساهمة  وتحسين  النوعي  الفقد  لخفض  أفضل  تداول  ممارسات  خالل  من  الحرفي  الصيد  في  العاملين 

.MCC موقع  الى  الرجوع  يمكن  اضافية  ولمعلومات  الوطني.  الغذائي  األمن  في  األسماك 

يجعل  ما  أمريكياً،  دوالراً   832 نحو  المغرب  في  األسماك  لُمرَسيات  السنوية  اإلجمالية  القيمة  تبلغ 

قادر  غير  المغرب  كان  الحجم،  هذا  من  الرغم  وعلى  البالد.  في  الصناعات  أهم  أحدى  السمكي  الصيد 

قطاع  توسع  بسبب  الطلب  يزداد  أن  المتوقع  ومن  الجيدة.  األسماك  على  القائم  المحلي  الطلب  تلبية  على 

ونظراً  الجوار.  دول  استهالك  دون  زال  ما  الذي  المحلية  األسماك  استهالك  في  المتوقع  واالزدياد  السياحة 

المنقطعة  غير  التبريد  سلسلة  وغياب  للموانئ،  التحتية  البنية  وكذا  الساحلية  اإلرساء  مواقع  مالءمة  لعدم 

وعدم  المفتوحة،  لألسواق  المحدود  والوصول  القيمة،  سلسلة  تالحم  وضعف  المستهلك،  إلى  البحر  من 

تخلفاً  األكثر  المفصل  الطاقة  المحدود  األسماك  صيد  يبقى  وتعاونياتهم،  األسماك  صيادي  تدريب  كفاية 

المغربي. السمكي  الصيد  قطاع  في 

تهدف  والتي   ،2005 عام  الطارئة،  الخطة  وطنية،  تنمية  استراتيجية  المغربية  المملكة  حكومة  أطلقت 

المنسوجات  مثل  قطاعات  في  االستثمارات  والسيما  القائمة،  الصناعية  القطاعات  وتعزيز  »تحديث  إلى 

ودولية«.  محلية  تنافسية  بميزة  البالد  تتمتع  حيث  الحرفية  والصناعات  األسماك  وصيد  الزراعية  والصناعات 

الصيد  قطاع  لتحديث  الطاقة  المحدود  السمكية  للثروة   MCC مشروع  يهدف  االستراتيجية  لهذه  استكماالً 

السمكية  المرافق  وتطوير  وبناء  جديدة  ارساء  مواقع  بناء  طريق  عن  الطاقة  المحدود  المغربي  السمكي 

الجدول 3.8 
السمات الرئيسة ألسماك السلماني ذات القيمة المضافة، اندونيسيا

القضايا الرئيسيةلبنة البناء

توفر دعم من قبل حكومة المقاطعةسياسة العمل 

اشتراك الحكومة المحلية في التخطيط والترويج وبقاءها على اطالع بالمجريات 

جرى تجهيز المنتج وفقاً للمعايير السائدةالتشريعات

تقييم االحتياجات ساعد على فهم الفرص واإلمكاناتالمهارات والمعارف

يملك مدير المشروع خبرة هامة في األعمال والمهارات اإلدارية، وكان قادراً على الوصل بين جماعات 
النساء المجهزات وبين السوق وضمان تلبية الطلبات. وفهم السوق وكيف يحقق احتياجاته

تم تدريب الجماعات النسائية على الممارسات الجيدة في التسويق  GMP وعلى طرق التجهيز 

حملة توعية للمستهلكين وللسوق

تم نقل المهارات من المنطقة

الخدمات والبنية 
التحتية

البنية التحتية المالئمة والخدمات كانت متوفرة: توريد المواد الخام والكهرباء والبناء والمياه والطرق 
والوصول إلى األسواق والسوبر ماركت والمطاعم

اإلشراك في مطعم للوجبات السريعة

كانت التكنولوجيا المستخدمة تكنولوجيا بسيطة نسبياً ومتاحة بسهولة. وكانت المجمدات المحلية التكنولوجيا
هامة الستقرار المنتج واتاحة النقل البري للمنتجات النهائية في صناديق معزولة. التغليب بالتفريغ 

والترميز
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الطازجة  األسماك  نقل  تمويل  في  والمساعدة  التقني  التدريب  وتوفير  لألسواق  الصيادين  وصول  وتحسين 
المغرب.3 من  الساحلية  المناطق  في  المتجولين  السمك  لباعة 

إلى  الصيادين  وصول  فرص  وزيادة  القيمة،  سلسلة  وصيانة  المصيد،  جودة  لتحسين  التحديث  هذا  َم  ُصمِّ

الشرقي  الساحلين  طول  على  السمك  الرساء  موقعاً   11 بناء  تم  التصدير.  وأسواق  المحلية  األسواق  من  كل 

في  متطورة  جملة  أسواق   5 إنشاء  من  االنتهاء  سيتم  رئيس،  ميناء   11 في  المرافق  تطوير  وتم  والغربي، 

أيضاً  الدعم  تقديم  وتم  السليمة.  اإلدارة  لضمان  والتدريب  التقنية  المساعدة  مع  إلى جنب  جنباً  معينة  مدن 

لتأمين  معزولة،  صناديق  مع  نارية  دراجات  على  المستثمرين  الجوالين  الطازجة  األسماك  تجار  لمساعدة 

إلنشاء  رامية  جهود  أيضاً  ثمة  بها.  الخاصة  التقنية  والمساعدة  التدريب  مع  جنب  إلى  جنباً  أفضل  نقل 

السمكية.  للموارد  المستدام  الصيد  لضمان  المراقبة  جهود  وزيادة  البحرية  المحمية  المناطق  من  شبكة 

 125  000 من  أكثر  الطاقة  المحدودة  المصايد  مشروع  من  المستفيدين  عدد  يبلغ  أن  المتوقع  ومن 

عاماً. عشرين  خالل  أمريكي  دوالر  مليون   273 من  أكثر  المنزلي  الدخل  يرتفع  أن  المتوقع  ومن  مستفيد، 

المستفيدين  مع  قوي جدا ومستمر، وجرت مالءمته  تدريبي  برنامج  تطوير  الثالثة جرى  المكونات  ولهذه 

والمعدات  التحتية  البنية  إدارة  المستفيدين  جميع  بامكان  يصبح  أن  يضمن  بما  وتصميمه  المستهدفين 

وبين  الصيادين  لسالمة  العملي  التدريب  بين  التدريب  أنماط  وتباينت  المشروع.  انتهاء  بعد  الجديدة 

المتجولين. للباعة  الطرق  على  السالمة 

من  كل  وتعالج  االبتدائية.  المرحلة  عقب  تعليماً  تلقى  أن  المستهدفين  المتدربين  لمعظم  يسبق  لم 

»وكالة الشراكة من أجل التقدم« )Agence de Partenariat pour le Progrès or APP( والهيئة المغربية 

خالل  من  القطاع  في  أوسع  بشكل  المسألة  هذه   MCC المغربي  المشروع  تنفيذ  عن  المسؤولة  المحلية 

العمل  لتعزيز  فيها  واالستثمار  المهنة  تخص  ومهارات  والحساب  وكتابًة  قراءًة  العربية  اللغة  تعليم  توفير 

تدريب  من  كل  في  صياد   400 من  أكثر  شارك  وقد  مينائية.  مدينة   16 في  حرفي  صياد   16  000 من  ألكثر 

.APP في  األمية  لمحو  وبرنامج  الحرفية  المصايد 

الحكومة  أن  هو  المغرب  في  السمكية  للثروة  اختيارها  توجه   MCC جعلت  التي  الهامة  العناصر  وأحد 

الجملة  سوق  وبناء  األسماك  ارساء  مواقع  تشغيل  في  والخبرة  المعرفة  من  ثروة  بالفعل  تمتلك  المغربية 

مع  بالفعل  ينجز  كان  مما  أكثر  النجاز  كوسيلة   MCC مشروع  تصور  تم  وهكذا  البيضاء.  الدار  في  الرئيس 

فقد  ناحية،  من  مختلفتين.  نظر  وجهتي  من  مفيداً  النهج  هذا  وكان  المستهدفة.  التحسينات  بعض  إضافة 

الدروس  بعض  وتتضمن  وقتها،  الحكومة  قبل  من  ميدانياً  اختباره  تم  الذي  النهج  على  المشروع  بناء  تم 

وليس   PDA على  التركيز  المشروع  قرر  المثال،  سبيل  على  والخطأ.  التجربة  خالل  من  تعلمها  تم  التي 

تنفيذه  جداً  الصعب  من  أنه  وثبت  أخرى،  مانحة  جهات  مولته  أن  سبق  الذي  الصيادين  بقرى  يسمى  ما 

من  أنه  ثبت  والتي  المعدات،  من  وغيرها  البحرية  األرصفة  و  البحرية،  التحتية  البنية  بناء  يتطلب  ألنه 

لحكومة  السابقة  التجارب  أساس  على  البناء  فإن  أخرى،  ناحية  من  الفنية.  الناحية  من  تنفيذها  جداً  الصعب 

و«الدراية«  القائمة  المعرفة  كانت  مدى  أي  إلى  وأظهر  شركائنا  مع  الثقة  لبناء  ممتازة  وسيلة  كان  المغرب 

للبلدان  السابقة  النجاحات  على  والتعرف  التحديد  محاولة  هو  إذاً،  األول،  الدرس  وتقدير.  تقدير  موضع 

الموجودة. القوة  نقاط  على  والبناء  الشريكة 

ومواقع  الموانئ  سواء  بناؤها،  يتوجب  كان  التي  المواقع  عدد  أن  يالحظ  أن  للمرء  يمكن  الحق،  وقت  في 

تم  التي   17 الـ  المواقع  فشلت  وقد   .22 إلى   39 من  األصلي  الهدف  من  كبير  بشكل  خفضت  قد  اإلرساء، 

للبناء.  المطلوبة  األرض  تأمين  في  فشلت  المحلية  والسلطات  المغربية  الحكومة  ألن  الغالب  في  عنها  التخلي 

مع  المتلقية.  الحكومة  مساهمة  تمثل  سوف  األرض  أن  على  االتفاق  تم  المفاوضات،  من  األولى  األيام  منذ 

المحلية  السلطات  بعض  اختارت  المشروع،  في  المصلحة  أصحاب  من  الكبير  الدعم  من  الرغم  على  ذلك، 

لتنمية  متاحة  األراضي  استبقاء  يريدون  ألنهم  اإلرساء  مواقع  بناء  ومنعت  بالمشروع  الترحيب  عدم  ببساطة 

مع  ومستمر  وثيق  اتصال  على  الحفاظ  ضرورة  هو  منها  االستفادة  تم  التي  الدروس  أحد  افتراضية.  سياحة 

الكبيرة  السياحية  التنمية  أن  إثبات  امكانية  وضرورة  األرض،  بقضايا  يتعلق  فيما  وخاصة  المحلية،  السلطات 

إلغاء  ذلك  يستوجب  فال  للسياحة،  احتمال  يوجد  وحيث  إرساء.  موقع  وأقل  أصغر  من  أفضل  بالضرورة  ليست 

http://www.mcc.gov/pages/countries/program/morocco-compact  3
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مشاريع  كافة  على  يكن  لم  إن  معظم  على  هذا  ينطبق  ربما  المحلية.  السلطات  أعين  في  أخرى  أولويات 

بشكل  معالجتها  يتوجب  والتي  الشاطئية  السياحية  اإلمكانات  ذات  البلدان  في  البحرية  السمكية  الثروة 

متكامل  نهج  اتباع  يمكن  الحاالت،  من  كثير  في  السمكية.  الثروة  لمشروع  التخطيط  عملية  من  كجزء  فعال 

أنشطة  مع  يتكامل  بشكل  الصغيرة  السياحية  التحتية  للبنى  التخطيط  يمكن  حيث  للسياحة-البيئية-السمكية، 

ساحل  طول  على  العالمي  البيئة  الدولي/مرفق  للبنك  مشروع  موضوع  حالياً  هو  الخيار  هذا  الحالية.  الصيد 

الساحلية. المنطقة  لتنمية  تكاماًل  أكثر  لنهج  الطريق  يمهد  أن  وُيؤمل  المتوسط،  البحر 

الجدوى  لدراسات  المباشرة  بطء  عن  نتج  الذي  الهائل  التأخير  بسبب  آخر  مهم  درس  اسُتخِلَص  أخيراً، 

مواقع(   10 يقارب  )ما  المواقع  من  األولى  الشريحة  إنجاز  الى  األصلية  العمل  خطة  دعت  البناء.  بدء  قبل 

الورقة  هذه  إنشاء  ولوقت  ذلك،  ومع   .2013 سبتمبر/أيلول  في  التعاقد  نهاية  من  األقل  على  سنتين  قبل 

من  موقعاً   25 وتفعيل  إنجاز  يجب  فإنه  لذلك،  نتيجة  التشغيل.  قيد  ووضعا  فقط  موقعين  بناء  انجز  فقد 

المعنية.  األطراف  جميع  على  مفرطاً  ضغطاً  يسبب  أنه  المؤكد  من  والذي   ،2013 سبتمبر/أيلول  وحتى  اآلن 

القواعد  في  لالختالفات  نتيجة  كانت  الجدوى  دراسات  في  للتأخير  الكبير  الجانب  فإن  شك،  أدنى  ودون 

المستفيد. والبلد   MCC بين  واالجتماعية،  البيئية  المعايير  ذلك  في  بما  والمعايير، 

وشركات  االستشاريين  بقدرة  يتعلق  فيما  االفتراضات  من  عدد  على  بناء  األصلية  العمل  خطة  اعتمدت 

يمكن  ال  أنه  الواضح  من  التفاؤل.  في  مفرطة  أنها  ثبت  والتي   ،MCC الـ  ومعايير  مقاييس  العتماد  البناء 

هو  البداية  في  هنا  األبرز  الدرس  فإن  وبالتالي  المحليين،  الشركاء  لقدرات  لالستجابة  المعايير  هذه  خفض 

الركائز  من  واحدة  هي  البلد  ملكية  مبدأ  الشركاء.  لهؤالء  والدعم  والتدريب  التوعية  على  التركيز  أهمية 

والتركيز  القائمة  المحلية  للقدرات  نزيه  تقييم  إجراء  أيضاً  تشمل  أن  يجب  ولكن   ،MCC لنهج  األساسية 

.4MCCومعايير طرق  أساليب،  على  المشروع  على  الوطنيين  القائمين  تدريب  في  بكثافة  االستثمار  على 

الفقد  خفض  بناء  بلبنات  المتعلقة  الرئيسة  القضايا  بعض  أدناه   4.8 الجدول  في  المصفوفة  تلخص 

واضح  سياسي  هدف  للبناءعلى  بناء  لبنات   3 لدعم  جهد  بذل  تم  وقد  المبادرة.  أعاقت  أو  ساعدت  التي 

والمعدات.  التحتية  والبنية  الخدمات  مع  جنب  إلى  جنباً  والمعرفة  المهارات  تطوير  تم  سياسية.  وإرادة 

لالستفادة  دروس  هي  الخدمات  مقدمي  في  وضعف  التحتية  للبنية  األراضي  على  الحصول  فإن  ذلك،  ومع 

المستقبل. في  مماثلة  مبادرات  في  منها 

الجدول 4.8
السمات الرئيسة لتطوير السلسلة الباردة في المغرب

القضايا الرئيسةلبنة البناء

التزمت الحكومة بالتطوير والتحسين االقتصادي مع استراتيجية التنمية الوطنية والثروة السمكية من سياسة العمل 
القطاعات ذات األولوية 2005

تطوير معايير مختلفة للمساعدة في تنفيذ أفضل الممارساتالتشريعات

ساعد التعلم من المشاريع السابقة في التخطيط والتنفيذ.المهارات والمعارف

بناء القدرات جانب قوي من المشروع ومرتبط بالبنية التحتية وتحديث المعدات بما في ذلك محو 
األمية األساسية وكذلك األمية التقنية.

كان ينبغي في وقت سابق من المشروع بناء قدرات شركات المقاوالت المحلية لتلبية معايير الشركات 
المانحة.

الخدمات والبنية 
التحتية

التركيز على تحديث البنية التحتية والخدمات.

الوصول إلى األراضي إشكالية في بعض المواقع ويتطلب المزيد من التواصل مع السلطات المحلية 
المطلوبة أثناء التخطيط.

استكمال دراسات الجدوى كان أبطأ مما كان متوقعا بسبب اختالف المعايير البيئية واالجتماعية.

تم ترقية المعدات لتمكين تداول أفضل وسلسلة باردة أفضلالتكنولوجيا

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/pub-2013001132901-kin-volume-two-number-one.pdf  4
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الحد من الصيد العريض يف مصائد اإلربيان بشباك الجر يف خليج املكسيك
والصيد  المرتجعة  المصايد  من  للحد  المتحدة  الواليات  في  تنفيذه  تم  عمل  على  المثال  هذا  يستند 

يسلط  ولكن  مستمر  العمل  المكسيك.  خليج  في  الجرف  بشباك   shrimp اإلربيان  مصايد  في  العرضي 

العمل  على  تؤثر  أن  يمكن  التي  العرضي  الصيد  من  بالحد  المتعلقة  الرئيسة  القضايا  بعض  على  الضوء 

  2011 عام  المتحدة  الواليات  في  الوطني  العرضي  المصيد  تقرير  بيانات  إلى  يشير  إنه  المنطقة.  في 

مصلحة  مساعدة  إلى  ويهدف  الوقت،  مرور  مع  العرضي  الصيد  في  التغيرات  لتتبع  األساس  يضع  والذي 

في  والمساعدة  العرضي،  الصيد  من  الحد  تشريعات  تنفيذ  في   )NMFS( الوطنية  البحرية  األسماك  مصايد 

األولويات.  وتحديد  االرشادية  السياسة 

انتقائية  ليست  الصيد  أساليب  أن  وسببه  طويلة  فترة  منذ  عالميًة  قضيًة  العرضي  الصيد  اعُتِبَر  لقد 

التصادفي  االيقاع  بسبب  أو  المستهدف(،  الجنس  و/أو  الحجم  مدى  ذلك  في  )بما  المستهدفة  لألنواع  تماماً 

يحدث  قد  الصيد.  ألنشطة  نتيجة  يحدث  الذي  البحرية  الطيور  أو  البحرية  أوالسالحف  البحرية  بالثدييات 

معين. حجم  أو  جنس  أو  نوع  على  اإلبقاء  التنظيمية  القيود  تمنع  عندما  أيضاً  العرضي  الصيد 

والطيور  البحرية  والسالحف  البحرية  والثدييات  لألسماك  العرضي  أو  المقصود  غير  الصيد  من  الحد  إن 

بمصلحة  الخاص  التوجيهي  التشريع  في  عليها  والمنصوص  الهدف،  هذا  من  أساسي  جزء  هو  البحرية 

هو  العرضي  المصيد  خفض  في  األولى  الخطوة  إن  المتحدة.  الواليات  في   NMFSالوطنية البحرية  المصايد 

المبذولة  الجهود  فعالية  لتقييم  معياراً  يوفر  وهذا  الحالية.  العرضي  الصيد  لمستويات  الدقيق  التوصيف 

اإلدارة  عناصر  من  هام  عنصر  أيضاً  هو  وأنواعه  العرضي  المصيد  كميات  فهم  إن  العرضي.  الصيد  من  للحد 

في  بما  الحية،  الكائنات  بين  المعقدة  العالقات  لتفسير  يسعى  والذي  اإليكولوجي،  النظام  على  القائمة 

وبيئتهم. البشر  ذلك 

المصيد  من  للحد  المتحدة  الواليات  في  األسماك  مصايد  من  العديد  في  اإلدارة  تدابير  تنفيذ  تم  وقد 

مصايد  تغلق  أو  العرضي  المصيد  لكميات  حدوداً  تضع  التي  التنظيمية  التدابير  هذه  تشمل  العرضي. 

الحاالت،  بعض  في  الموضوعة.  الحدود  تلك  العرضي  المصيد  كميات  تبلغ  عندما  المستهدفة  األسماك 

ماجنسون  لصك  وفقاً  الصيد.  تجهيزات  على  تعديالت  إدخال  مثل  أخرى  تخفيف  تدابير  اتخاذ  يتطلب 

االتحادية  المياه  في  البحرية  السمكية  المصايد  إلدارة  الحاكم  األساسي  القانون  المتضمن   MSA ستيفنز 

عشرة  مع  متالئمة  تكون  أن  التنفيذية  ولوائحها  األسماك  مصايد  إدارة  خطط  جميع  على  يجب  األمريكية، 

وفيات  معدل  تخفيض  أو  اإلمكان،  قدر  العرضي  الصيد  تجنب   9 الوطني  المعيار  يتطلب  وطنية«.  »معايير 

تنفذ  والتي   NMFS قوانين  تتطلب   .16 U.S.C. 1851)a()9( تجنبه،  يمكن  ال  حال  في  العرضي  المصيد 

إجراء  عمالنية  مدى  تحديد  في  مراعاتها  ينبغي  التي  العوامل  من  العديد  العرضي  للصيد   MSA أحكام 

ادارة  خطط  من   MSA يتطلب  كما  العرضي.  المصيد  وفيات  من  أو  العرضي  الصيد  من  للحد  معين  إداري 

المصيد  كمية  لتقويم  العرضي  المصيد  عن  لإلبالغ  قياسية  منهجية  طريقة  تتضمن  أن  جميعها  المصايد 

طرق  وتهدف   .16 U.S.C. 1853)a()11( ،إدارة لخطة  الخاضعة  األسماك  مصايد  في  ونمطه  العرضي 

واإلدارة  الحماية  استراتيجيات  تطوير  ودعم  وتقديره،  العرضي  المصيد  جمع  تحسين  إلى  هذه  اإلبالغ 

الوطء. تخفيف  وتدابير  الفعالة 

شرقي  جنوبي  الجرف  بشباك  اإلربيان  مصايد  في  الحال  هو  كما  عموماً،  القاعي  الجارف  الصيد  إن 

فهي  استثناًء  هذه  الجرف  مصايد  ليست  العرضي.  المصيد  من  مرتفعة  نسباً  يشهد  المكسيك،  خليج 

أن  حين  وفي   .FMP المكسيك  خليج  في  اإلربيان  مصايد  طريق  عن  االتحادية  الحكومة  قبل  من  تدار 

البحرية  والسالحف  الزعنفية  األسماك  أنواع  من  العديد  أن  اال  الجائر  الصيد  من  تعاني  ال  اإلربيان  أرصدة 

عرضي  كمصيد  الشباك  فريسة  تقع  والدالفين   small tooth sawfish األسنان  الصغير  المنشار  وسمك 

في  مطلوبًة   TEDs السالحف  استبعاد  أدوات  كانت  الثمانينات،  أواخر  من  بدءاً  الجرف.  عمليات  أثناء 

وبحلول   .ESA المهددة  األنواع  صك  لخطط  المنفذة  اللوائح  خالل  من  اإلربيان  مصايد  من  مختلفة  أجزاء 

 National Marine Fisheries Service. 2011. U.S. National Bycatch Report [ W. A. Karp, L. L. Desfosse, S. G. Brooke, Editors ]. U.S. Dep.  5

Commer., NOAA Tech. Memo. NMFS-F/SPO-117E, 508 p.
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اإلربيان،  جرف  شباك  كل  في  في  مطلوبًة   TEDs السالحف  استبعاد  أدوات  كانت  التسعينات،  منتصف 

السالحف  من  المائة  في   97 يمنع   TEDs استخدام  أن  إلى  التقديرات  وتشير  محدودة.  استثناءات  مع 

إلى  اإلجراء  هذا  فعالية  لرفع  السنين  مر  على  اللوائح  تنقيح  تم  وقد  اإلربيان.  جرف  شباك  في  تقع  أن 

تباعد  عرض  المثال  سبيل  )على  والتكوين  والتركيب  المناسب  المكان  تحديد  خالل  من  ممكن  حد  أقصى 

لفرض  نهائية  قاعدة   NMFS نشرت  انتشاراً.  أكثر  نطاق  على  واستخدامها  والتعويم،  الشبكة(،  أشرطة 

أكبر.  هروب  فتحات  توفر 

لألسماك   العرضي  المصيد  خفض  أدوات  اآلن  الشرقية  الجنوبية  اإلربيان  أسماك  مصائد  كل  تتطلب 

إدارة  خطة  على  اإلربيان  لمصايد   2 التعديل  تحت   1997 عام  في  المتطلبات  هذه  تنفيذ  تم  وقد   .BRDs

شباط/ في  نفذت  التي  الجديدة  األنظمة  من  القصد  كان  األطلسي.  المحيط  جنوب  منطقة  في  المصايد 

األطلسي  المحيط  جنوبي  اإلربيان  مصايد  قبل  من  المستخدمة   BRDs نوعية  تحسين  هو   2008 فبراير 

الشرقي  الجنوب  أنحاء  في  ثابت  معيار  اتخاذ  على  األنظمة  تنص  العرضي.  الصيد  من  للحد  والخليج 

تم  ذلك،  إلى  وباإلضافة  األسماك.  صيد  في   BRDs باستخدام  السماح  خاللها  من  يسمح  والتي  جميعها 

كفاءة  أكثر  هي  والتي   BRDs العرضي  المصيد  خفض  أدوات  من  جديدة  تصاميم  ثالثة  باستخدام  السماح 

اليوم. المستخدمة  الصناعية   BRDs معايير  من 

المحيط  شرق  وجنوب  المكسيك  خليج  في  الجر  بشباك   Shrimp اإلربيان  صيد  أن  من  الرغم  على 

التعديل  فرض  طوعياً.  كان  المراقبة  برنامج  في  مشاركته  أن  اال   ،1992 عام  منذ  المراقبة  تحت  كان  األطلسي 

االول/أكتوبر/تشرين  تشرين  في  ُأنِجَز  )الذي  المكسيك  خليج  في  اإلربيان  مصايد  إدارة  على خطة  الجاري   3

المحيط  جنوبي  منطقة  في  اإلربيان  مصايد  إدارة  خطة  على  الجاري   6 التعديل  وكذلك   ،)2006 األول 

في  اإلربيان  صيد  على  إلزامي  مراقبة  برنامج  َفرَضا   )2005 االول  نوفمبر/كانون  في  ُأنِجَز  )الذي  األطلسي 

والمصيد  المصيد  بيانات  لجمع  المراقبة  برنامج  قدرة  تحسين  على  عملت  التعديالت  هذه  الشرقي.  الجنوب 

وفيات  من  للحد  خصيصاً   2008 عام  في  تنفيذها  تم  التي  أخرى  أنظمة  وتهدف  المصائد.  لهذه  العرضي 

 .red snapper األحمر  النَّهاش  سمك  من  اليافعة  األفراد  من  الصيد 

اإليكولوجي النظام  على  القائم   1 رقم  المتكامل  التعديل  على   2010 عام  التجارة  وزير   وافق 

الحساسة  الموائل  من  مربع  ميل   23  000 من  أكثر  حماية  التعديل  من  الهدف  كان   .)CE-BA 1(

الصيد  بممارسات  المقترنة  التأثيرات  بسبب   )HAPCs( خاص  اهتمام  ذات  مرجانية  موائل  تعتبر  التي 

التي  المياه  في  الشرقية  وفلوريدا  وجورجيا  كارولينا  سواحل  قبالة  المرجانية   )HAPCs( وتقع  القاعي. 

جنوبي  منطقة  أن  ويعتقد  قدما(.   2  300( مترا   700 إلى  قدم(   1  200( متر   400 بين  عمقها  يتراوح 

من  المرجان  ذلك  في  بما  العالم،  في  األعماق  مرجان  لشعاب  توزع  أكبر  تحتوي  األطلسي  المحيط 

المياه  مناطق  في  المرجانية  الشعاب  تلة  بناء  عن  كبير  حد  إلى  Lopheliaالمسؤول  الشائع  النوع 

على  التعديل  ينص  الصيد.  بآثار  نسبياً  العميقة  المياه  في  المرجانية  المناطق  هذه  تتأثر  ال  هذه.  الباردة 

استخدام  ويحظر  المرجانية  األنواع  حيازة  تحظر  حيث  العميقة،  المياه  في  المرجانية   HAPCs ترسيخ 

في  المتوسطة  )القاعية  الجرف  وشباك  القاعية  الشراك  خيوط  ذلك  في  بما  القاعي  الصيد  معدات  كافة 

أو  وسلسلة  مرساة  أو  مرساة  استخدام  أو  الفخاخ  أو   pots والقدور   dredges والمناكش  الماء(  عمود 

جميعها. الصيد  سفن  في  وسلسلة  مربط 

الفقد  خفض  بناء  بلبنات  المتعلقة  الرئيسة  القضايا  بعض  أدناه   5.8 الجدول  في  المصفوفة  تلخص 

القضية  كان  االتحادية  الحكومة  عزم  ولعل  العرضي.  الصيد  خفض  برنامج  أعاقت  أو  ساعدت  التي 

البيانات. وجمع  اإللزامية   BRDs العرضي  المصيد  خفض  أدوات  إلى  أدت  التي  الرئيسية 
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الجدول 5.8
السمات الرئيسة للحد من المصيد العرضي للروبيان في الواليات المتحدة األمريكية

القضايا الرئيسةلبنة البناء

NOAA  هي الوكالة االتحادية التي تتولى إدارة الموارد السمكية والمحافظة عليها.سياسة العمل 

 http://www.nmfs.noaa.gov/by_catch/index.htm

يتم تنفيذ خطط إدارة مصايد األسماك من قبل المجالس اإلقليمية أو الحكومة االتحادية.

التشريعات الرئيسة هي صك )Magnuson-Stevens )MSA حول حماية وإدارة مصايد األسماك، التشريعات
.)MMPA( وقانون حماية الثدييات البحرية ،)ESA( وقانون األنواع األمريكية المهددة باالنقراض

يتطلب المعيار الوطني 9 تجنب الصيد العرضي قدر اإلمكان، أو تخفيض معدل وفيات الصيد العرضي 
   16 U.S.C. 1851)a( )9(،في حال ال يمكن تجنبه

.)SBRM( استخدام طريقة منهجية لإلبالغ عن المصيد العرضي

استخدام برنامج المراقب إلزامي.

إلزامية BRDs و TEDs بموجب القانون

بيانات عن مستويات المصيد العرضي وتركيبهالمهارات والمعارف

بيانات سجل مركب الصيد لإلبالغ الذاتي

َدت الفرص لتحسين جمع البيانات مثل زيادة عدد أيام المراقبة ُحدِّ

الخدمات والبنية 
التحتية

القدرة على مراقبة المصيد العرضي وقياسه بانتظام من خالل برامج البحوث والمراقبة

بلغ تمويل الحكومة والصناعة االتحادية لبرنامج المراقبة 53 مليون دوالر عام 2008.

تم تطوير تكنولوجيا  BRDs TEDs الفعالةالتكنولوجيا

االستنتاجات
العوامل  بعض  تحديد  يمكن  السابق  الفصل  في  الموصوفة  للتدخالت  األساسي  التحليل  خالل  من 

من  كمجموعة  يلي  فيما  ونوجزها  الفقد.  لخفض  الخمس  البناء  بلبنات  المتعلقة  والسلبية  اإليجابية 

لخفض  المستقبلية  العمليات  إلثراء  استخدامها  ينبغي  التي  الممارسات  أفضل  أو  االرشاد  مبادئ 

المنطقة: في  الفقد 

التكنولوجيا يجب أن تكون مدروسة جيدا وأثبتت أنها فعالة ومجربة ومختبرة •

البنية التحتية والخدمات يتوجب تطويرها وتحديثها •

دعم الحكومة يجب أن يتوفر من خالل السياسات وااللتزام •

التشريعات الداعمة العتماد التكنولوجيا واستخدام البنية التحتية يجب أن تتمتع بالوضوح •

التدخل لتلبية المعايير الوطنية والدولية •

المستفيدين بما في ذلك مقدمي خدمات  • المعرفة والمهارات والفهم لجميع  القدرات في مجال  بناء 

المشروع في المسائل التقنية وغير التقنية

إشراك المستهلكين •

اشراك الحكومة المحلية في التخطيط وبقاءها على اطالع •

الوصول إلى األرض إذا لزم األمر وضمان تأمينها كأولوية •

البنية التحتية والخدمات مبنية ومصممة وفق معايير بيئية واجتماعية عالية •

الدروس المستفادة من المبادرات السابقة مأخوذة باإلعتبار في معرض التخطيط والتنفيذ •

التقانات بسيطة ومناسبة ومتاحة بسهولة •

افهم سوق المنتجات والفرص المتاحة لتحسين الجودة وللقيمة المضافة •

تََعلَّم واستخدم استراتيجيات المواجهة القائمة •

أشرِك المستفيدين وتواصل معهم •

تطويرها  يمكن  بداية  نقطة  هو  بل  دليل  أو  نهائية  قائمة  أنه  على  سبق  ما  إلى  ينظر  أن  ينبغي  ال 

المنطقة. من  وخبرات  الحالة  دراسات  من  المزيد  باستخدام 
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استعراض املراجعات العامة للمستشارين الوطنيني
الحصاد  الفقد عقب  التي تصف  المنطقة  المهمة استعراض خمس مراجعات عامة وطنية من  كان أحد أهداف 

االستعراض  هذا  من  الهدف  واليمن.وكان  والمغرب  وموريتانيا  وإيران  مصر  من  وهي  الصلة،  ذات  والقضايا 

توصيات  وتقديم  الفقد  خفض  وفرص  المعطيات،  تمثيل  ومدى  الدراسة،  أو  البحث  إجراء  كيفية  تلخيص 

الجدول  يلخص  حين  في  العامة.  الوطنية  المراجعات  كل  فهم  أساس  على  مبنية  اإلجراءات،  من  مزيد  التخاذ 

لجمع  البدء  نقاط  من  عدداً  توفر  العامة  الوطنية  المراجعات  أن  القول  يمكن  االستعراض،  عملية  نتائج   6.8

انخفاضاً  نرى  أن  هو  الهدف  كان  إذا  بالتأكيد،  مكتبية.  دراسات  األساس  في  ألنها  تفصياًل  أكثر  أولية  بيانات 

عن  دقة  أكثر  انطالق  خط  لوضع  محاولة  هناك  يكون  أن  فيجب  المنطقة  في  المائة  في   50 بنسبة  للفقد 

هي  الرئيسية  التوصيات  من  واحدة  فإن  وبالتالي  الرئيسة.  السمكية  المصايد  في  األقل  على  الفقد،  مستويات 

كل  أن  بحقيقة  تساعد  أن  يمكن  العملية  هذه  المعروفة.  الطرق  باستخدام  الفقد  لتقويم  منهجية  دراسات 

ذات  الفواقد  تكون  حيث  القيمة  سلسلة  في  مراحل  أو  سمكية  مصايد  على  الضوء  سلطت  قد  وطنية  مراجعة 

الذي  المكان  هي  ة«  الُمِلحَّ »البؤر  أو  بالفعل  تحديدها  تم  التي  الخسائر  هذه  أن  المقترح  من  كبيرة.  أهمية 

معينة  فواقد  توضيح  على  أيضاً  تساعد  أن  منهجية  أكثر  تقويم  عملية  شأن  ومن   . التقويم  إجراء  فيه  ينبغي 

خالل  من  تحديدها  تم  التي  ة  الُمِلحَّ البؤر  إن  تماماً.  واضحة  غير  تزال  ال  والتي  تحديدها  جرى  التي  تلك  من 

هي: التحقيقات  من  لمزيد  أساساً  تشكل  أن  يمكن  والتي  الوطنية  المراجعات  من  كل  استعراض 

مصايد األسماك الداخلية الحرفية وتربية األحياء المائية التي هي أكثر أهمية من حيث الحجم  • مصر − 

والناس. يُطلَُب مزيد من المعلومات عن الخسائر المادية المقدرة بقرابة 18 في المائة خالل التسويق 

الحضري.

المصايد الحرفية ألسماك التونة وKilka مطلوبة اآلن. • إيران – 

موريتانيا − األسماك البيالجية الصغيرة •

المغرب − أسماك البيالجية الصغيرة، االستفادة من فُضاالت التعليب •

اليمن − مواقع االرساء الحرفي النائية التي ترسي االسماك البيالجية وتستخدم الشباك الغلصمية. •

النهج  من  أيضاً  الوطنية  المراجعات  تختلف  التفاصيل.  من  لمزيد   6.8 الجدول  على  االطالع  يرجى 

اتباع  على  المؤلفين  تشجيع  المفيد  من  إنه  الهيكلية.  وبنيتها  حيث  ومن  الموضوع  به  قاربت  الذي 

يمكن  تقرير  هيكيلية  عن  أمثلة  وهناك  الدراسة.  قبل  لهم  أعطيت  أن  سبق  التي  التقرير  الهيكلية  البنية 

الحصاد. عقب  األسماك  فقد  منشورات  في  تكييفها  أو  استخدامها 

تطبيق أفضل املامرسات لخفض الفقد يف منطقة الرشق األدىن وشامل أفريقيا
بسيطة  أداة  بتقديم  القصل  هذا  يبدأ  بكفاءة.  استخدامها  ويجدر  نادرة  التطوير  مصادر  تكون  ما  غالباً 

السمك  لفقد  المحتملة  ة  الُمِلحَّ البؤر  تحديد  في  للمساعدة  واستخدامها  تطويرها  يمكن  التي   )7.8 )الجدول 

المتاحة  الوطنية  الحالة  دراسات  إلى  واستناداً  التدخل.  و/أو  للتقويم  هدفاً  ستكون  والتي  الحصاد  عقب 

الفقد  لخفض  مقترحة  لتطبيقات  أفكار  اعطاء  مع  عامة  الفقد  حاالت  من  سلسلة  عرض  سيتم  المنطقة،  في 

التقرير. في  سابقاً  المقدمة  الممارسات  أفضل  أساس  على  تعتمد 

الفواقد  خفض  أو  التقويم  أن  نستنتج  أن  يمكن  ثم  أساسي  ارشادي  كدليل  الجدول  هذا  يستخدم 

الغلصمية  الشباك  يستخدم  حرفي  صيد  أسطول  يوجد  حيث  األسماك  مصايد  أو  المواقع  يستهدف  أن  ينبغي 

امكانية  دون  نسبياً  مرتفعة  محيطة  حرارة  درجة  تحت  ناٍء  مكان  في  الصغيرة  البيالجية  األسماك  ويصطاد 

عالية  بفواقد  مرتبطاً  يكون  أن  المرجح  من  هذا  مثل  وضع  أي  إن  لالرساء.  التحتية  البنية  أو  الثلج  توفر 

مصائد  لدينا  يكون  عندما  أخرى،  ناحية  من  للتدخل.  أولوية  اعتباره  وينبغي  الحصاد  عقب  األسماك  من 

موقع  في  وتعمل  للقاع  المجاورة  األسماك  وتصطاد  الطويلة  الشراك  خيوط  تستخدم  حرفية  غير  أسماك 

الى  الوصول  ويمكن  نسبياً  منخفضة  المحيطة  الحرارة  درجة  حيث  سوق،  أو  حضرية  مراكز  من  بالقرب 

في  نرى  أن  يمكننا  عندها  لالرساء،  تحتية  بنية  وجود  عن  فضاًل  المركب  متن  على  واستخدامه  الجليد 

يمكن  نسبياً.  منخفضة  الخسائر  تكون  أن  المحتمل  من  إذ  بالتدخل،  يتعلق  فيما  أقل  أولوية  الوضع  هذا 

الحصاد. عقب  للفقد  ة  الُمِلحَّ البؤر  يسمى  أن  يمكن  ما  لتعيين  المنطقة  في  المعايير  هذه  استخدام 
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الجدول 6.8 
ملخص لمالحظات استعراض المراجعات الوطنية

مراجعة 
وطنية

نهج المراجعة )عدد المواقع، 
مصايد األسماك الممثلة 

وسالسل القيمة، المعطيات 
من مصادر ثانوية، البيانات 

األولية، وطرق جمع البيانات(

بيانات حول الفواقد 
)تصنيف الفواقد من حيث 

الجودة والكمية، وضوح 
حسابات الفواقد، أسباب 

الفواقد، مكان حدوث 
الفواقد، أصحاب العالقة، 

المتأثرون، الموسمية(

تحديد فرص 
تخفيض الفقد

 توصيات 
)معطيات إضافية، تأييد، خالصة(

في مصر األولية  البيانات  جمعت 
قيل.  حسبما  واحد  موقع 

المصايد  على  التركيز  كان 
شبه  وقطاعها  أهمية  األقل 

البيانات  من  كثيراً  الصناعي. 
قديمة  دراسة  أخذت عن 
الصيد  أعوام عن   10 منذ 
أي  واضحاً  ليس  العرضي. 

للتقويم  استخدم  نهج 
تستخدم  لم  الحقلي. 

يُحتمل   .  PHFLAطرق
أثر على  األسلوب قد  ان 

يكن  لم  ألنه  االستنتاجات 
المراقبة.  تستخدم  لم  دقيقاً. 

هو  المستشار  أن  يبدو 
إلى  يفتقر  وقد  أحياء  عالم 
بعد  ما  لقضايا  شامل  فهم 

الحصاد؟

يبدو أنه لم يتم البحث 
في فقدان الجودة. 

التي تصطاد  األسماك 
المخزنة  بالجرف واألسماك 

البحر  الثلج في  على 
قبل  تنخفض جودتها 

االرساء. إن استخدم الثلج 
في البحر، فما هي نسب 

استخدامه واألمر ذاته 
عند اإلرساء. هل يستخدم 
الجيد؟ قد  التثليج  تطبيق 

يكون ثمة تداول رديء 
في موقع الطاقة والذي 

يسبب خسائر مادية في 
السلسلة. أدنى 

المادية  يذكر أن الخسائر 
تبلغ 18% ولكن ليس من 
الواضح كيف تم احتسابها 
وقيمتها على نطاق أوسع.

مطلوب مزيد من 
المعلومات عن 

18%  من الخسائر 
المادية في مرحلة 
التسويق قبل بَلَورة 

أي أفكار.

الخسارة في 
التسويق قد تترافق 

مع األسماك من 
المصايد الداخلية 

وتربية األحياء 
المائية بحيث يمكن 
أن تكون كبيرة جدا.

تم ذكر تخفيض 
المصيد العرضي

يُطلب مزيد من التفاصيل وعموماً 
باستخدام مقاربة أكثر منهجية.

ركز أكثر على المصايد الداخلية الحرفية 
وتربية األحياء المائية التي هي أكثر 
أهمية من حيث الحجم واألشخاص.

يطلب مزيد من المعلومات عن %18 
من الخسائر المادية. وهذه

يمكن أن تكون هذه دراسة متحفظة.

الدراسة النظرية المفيدة إيران
ساعدت على قولبة الخطوات 

الالحقة. لُخَِّصت مميزات 
المصايد وقطاعاتها. البيانات 

األولية الزمة اآلن لتوضيح 
الحالة الراهنة بشكل أكثر 

دقة.

بُِذَل جهد للتمييز بين 
الفواقد المادية والنوعية. 
أُعطيت معطيات مئوية 

)%( لكن لم يكن واضحاً 
كيف احُنِسبَت وما إن 

كانت تخص فضالة مادية 
أم قيمة، أم .. الخ . يطلب 
المزيد من الوضوح والذي 

من شأنه أن ينجم عن 
تقويم حقلي مناسب.

نعم. تم تحديد عدد 
من األفكارواألهداف 

ذات األولوية.

أعمال التدخل 
جارية مع عدد من 

المبادرات المدروسة 
المثيرة لالهتمام 

لتداول أسماك الصيد 
وتلك من تربية 

األحياء المائية

التقويم  من  مزيد  اآلن  مطلوب 
المصايد  مثل  ة  الُملِحَّ للبؤر  المنهجي 

 .Kilkaو التونة  ألسماك  الحرفية 

التدخالت  من  المستخلصة  الدروس 
تعليم  في  تساعد  والسابقة  الحالية 

المستقبلي. العمل 

والخدمات  التحتية  البنية  تحسين 
القدرات  بناء  مع  تترافق  أن  يجب 
التشريعات  تدعمها  جيدة  وإدارة 

المتممة. والقوانين 

أخرى  أماكن  من  المستفادة  الدروس 
  Kilka تحويل  على  ستساعد  بيرو  مثل 

البشري. لالستهالك 

القيمة  منتجات  استكشاف  أيضاً  يجب 
الزعانف  الصفراء  كالتونة  المضافة 

الطازجة.

تكون مهتمة. قد   MSC 

لتشجيع  المستهلكين  توعية  حملة 
األفضل. النوعية  على  الطلب 

امللحق 8 
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مراجعة 
وطنية

نهج المراجعة )عدد المواقع، 
مصايد األسماك الممثلة 

وسالسل القيمة، المعطيات 
من مصادر ثانوية، البيانات 

األولية، وطرق جمع البيانات(

بيانات حول الفواقد 
)تصنيف الفواقد من حيث 

الجودة والكمية، وضوح 
حسابات الفواقد، أسباب 

الفواقد، مكان حدوث 
الفواقد، أصحاب العالقة، 

المتأثرون، الموسمية(

تحديد فرص 
تخفيض الفقد

توصيات )معطيات إضافية، تأييد، 
خالصة(

يبدو أنها دراسة مكتبية. موريتانيا
رجعت إلى عديد من 

الدراسات المجراة مؤخراً. ال 
توجد بيانات أولية كجزء من 

هذه المراجعة.

يمكن استخدام المراجعة 
للتخطيط لتقويم أولي 

للُفضاالت للخروج بمعطيات 
أساس لالنطالق نحو قياس 

فعالية التدخالت.

أعطيت مؤشرات للبؤر 
ة كقطاع األسماك  الُملِحَّ

البيالجية الصغيرة.

نُِقلَت نسبة مئوية للفقد 
ولكن ليس من الواضح 

كيف تم تقدير هذا وما إن 
أو نوعياً. كان مادياً

أعطيت مجموعة 
جيدة من نقاط بدء 
َذت  خفض الفقد. نُفِّ

بعض األعمال مثل 
المشروع األسباني 
لتشجيع استهالك 

السمك في المناطق 
الداخلية.

أفكار المشاريع 
متعلقة بتحسين 

البنية التحتية، وبناء 
القدرات.

مراجعة جيدة وتعتمد على بعض 
الدراسات الحديثة من قبل مشاريع 

مختلفة.

تحسين االستفادة من األسماك البيالجية 
الصغيرة الستهالك البشر في كل من 

السوق المحلية واإلقليمية. مثال البيرو.

تطوير المغرب لمواقع إرساء محدودة 
الطاقة والسلسلة الباردة قد يعطي 

أفكاراً. السنغال أيضاً.

تم تطوير التشريعات ولكن التنفيذ هو 
المفتاح األساسي.

حملة توعية المستهلكين لتشجيع 
الطلب على المزيد من استهالك السمك 

وعلى تحسين جودته.

وتم توضيح فرص القيمة المضافة.

هل هناك صناعة تعليب؟ إن لم يكن 
لماذا ال؟

دراسة مكتبية ركزت على المغرب
المصيد العرضي والمصايد 

المرتجعة.

بيانات محدودة عن 
المصيد العرضي ولكن ال 
توجد أي محاولة لتحري 

الفواقد المادية أو النوعية.

كان يمكن أن يكون مفيداً 
تسليط الضوء على الدروس 
المستفادة المتعلقة بإدارة 
المصيد العرضي والمطروح

قُدمت أفكار متعلقة 
بأفضل الممارسات 

إلدارة المصيد 
العرضي والمطروح 

على أساس 
التوجيهات الدولية

إجراء تقويم للفقد في مصايد البؤر 
ة المحتملة كاألسماك البيالجية  الُملِحَّ

الصغيرة.

استخدام فضالة التعليب أيضاً هو نقطة 
مدخلية محتملة.

فهم الدروس المستفادة من جهود 
خفض الصيد العرضي والمصايد 

المرتجعة.

تم اإلشارة إلى طرق PHFLA اليمن
وتعريف الفقد.

تكرار الكثير من القضايا.

وقيل بأن QLAM قد 
استخدامت ولكن ليس من 

الواضح كيف تم ذلك. يجب 
أن يرفق االستبيان كملحق.

مستويات الفقد مرتفعة 
جدا.

تم بذل جهد الستقراء 
البيانات إلعطاء القيم 
اإلجمالية ولكنه ليس 

واضحاً

تحديد عدد من 
نقاط التدخل الجيد.

التداول على المركب

سوء األحوال الصحية 
والنظافة

قوانين داخلية 
جديدة

تحسين التمليح 
والتجفيف بالشمس

التشريع موجود أو مقترح لكن كيف 
يمكننا ضمان تنفيذه؟

ة هي مواقع االرساء  يبدو أن البؤر الُملِحَّ
الحرفي النائية التي ترسي أسماكاً 
بيالجية وتستخدم شباك الغالصم. 

يمكن أن تكون هذه محور لمزيد من 
الدراسات المنهجية

تثقيف المستهلكين حول تناول األسماك 
ذات النوعية الجيدة

أعمال المغرب على السلسلة الباردة 
وتطويره لمواقع االرساء الحرفية.

بناء القدرات من حيث المعرفة 
والمهارات أمر مهم أيضاً 

إذا كان التركيز على التصديرات فقد 
يأتي وعي المستهلكين بنتائج عكسية.

يبدو أن التدخالت قد جرت ولكنها لم 
تذكر.

التعلم من هذا سيكون مهماً ويجب 
إعادة النظر فيها.



111

الجدول 7.8 
ة في إطار البنية التحتية والمقدرة التقنية واألنواع البؤر اإلقليمية الُملِحَّ

منخفضمتوسطعاليالمتغيرات

••••••الشباك الغلصمية والمعدات الثابتة

••••••خيوط الشراك

••••••شباك الجرف

••••••الفخاخ

••••••األسماك البيالجية الصغيرة

••••••األسماك المجاورة للقاع

•••••األسماك البيالجية الكبيرة

••••••األسطول الحرفي

عمليات اإلرساء الكبيرة والحصاد 
الكبير

••••••

••••••الموقع النائي

••••••عدم توفر الثلج أو السلسلة الباردة

عدم توفر بنية تحتية في موقع 
اإلرساء 

••••••

••••••ارتفاع حرارة الوسط المحيط

امللحق 8 

الجدول 8.8 
المصايد الحرفية لألسماك البيالجية الصغيرة

القضايا الرئيسةلبنة البناء

التزام الحكومة بسياسة واستراتيجية التنمية الوطنيةسياسة العمل 

سيسهم خفض الفقد في الدخل وخفض الفقر واألمن الغذائي

مشاركة الحكومة المحلية في التخطيط وابقاءها على اطالع

إدماج الدروس المستفادة من المبادرات السابقة سواء على الصعيد الوطني أم اإلقليمي في التخطيط والتنفيذ

التواصل مع المستفيدين وإشراكهم في صنع القرار

تشريعات لدعم تحسين التداول والنظافة والصحة واعتماد تكنولوجيا جديدة وإدارة البنية التحتيةالتشريعات

اعتماد المعايير الدولية 

تنفيذ التشريعات بدافع حوافز العمل

تطوير القوانين على المستوى المحلي باستخدام نهج اإلدارة التشاركية

المهارات 
والمعارف

بناء القدرات في المعرفة والمهارات والفهم لجميع المستفيدين ومقدمي خدمات المشروع في المسائل التقنية وغير التقنية 
مثل تداول السمك والنظافة والصحة والتسويق وإدارة األعمال وسالمة الغذاء والقيمة المضافة وإدارة السلسلة الباردة

تدريب مقدمي الخدمات ليتمكنوا من تلبية معايير البناء والتصميم

رفع وعي المستهلك بشأن فوائد األسماك البيالجية الصغيرة وكيفية إختيارها وشراءها وإعداد منتجات ذات نوعيات جيدة منها

فهم استجابة السوق لمنتجات القيمة المضافة والنوعية المحسنة

الخدمات 
والبنية التحتية

ضمان الحصول على األرض

تطوير وتحديث البنى التحتية والخدمات لالستجابة للمعايير البيئية واالجتماعية العالية

تقديم البنية التحتية األساسية لموقع ارساء حديث

تأمين الحصول على الثلج

تحسين الطرقات للوصول السهل

التعلم من استراتيجيات التأقلم المستخدمة على الصعيدين الوطني واإلقليميالتكنولوجيا

إدخال التكنولوجيا المالئمة لتحسين التدوال والنظافة والسلسلة الباردة والتجهيز والقيمة المضافة والوصول إلى السوق 
وتخفيض الوقت ودرجة الحرارة. على سبيل المثال: صناديق السمك والصناديق المعزولة والمركبات ورفوف التجفيف 

والمجمدات،ومخازن التبريد والتعبئة والتغليف
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الجدول 10.8 
خفض الصيد العرضي لإلربيان

القضايا الرئيسةلبنة البناء

توفر اإلرادة السياسيةسياسة العمل 

توضيح الفوائد من خفض الصيد العرضي

يجب أن تتقبل الصناعة الحاجة إلى التغيير

مشاركة الحكومة المحلية في التخطيط وابقاءها على اطالع

إدماج الدروس المستفادة من المبادرات السابقة سواء على الصعيد الوطني أم اإلقليمي في التخطيط والتنفيذ

التواصل مع المستفيدين وإشراكهم في صنع القرار

احترام مبدأ خفض الصيد العرضي قانوناًالتشريعات

المراقبة على متن السفينة / نظام المراقبة الزامي

االستخدام المناسب لكل من BRDs وTEDs  وجعلهما إلزاميين قانوناً

تنفيذ التشريعات بقوة حوافز العمل الدافعة

تنفيذ نظام جمع المعطيات لقياس مستويات المصيد العرضي وتركيبه ومراقبتهالمهارات والمعارف

تكوين الوعي بين المنتجين واألسواق

بناء القدرات للمنتجين واإلداريين في مجال التكنولوجيا

الخدمات والبنية 
التحتية

القدرة على المراقبة المنتظمة وقياس المصيد العرضي من خالل برامج البحث والمراقبة

تلتزم الحكومة والصناعة بتامين األموال الكافية

استخدام واختبار فعالية BRDs  و  TEDsالتكنولوجيا

التعلم من استراتيجيات التأقلم على الصعيدين الوطني واإلقليمي

الجدول 9.8
السمك للغذاء مقابل مسحوق السمك

القضايا الرئيسةلبنة البناء

الهدف الوطني لزيادة االستهالك المحلي لألسماكسياسة العمل 

اإلرادة السياسية للتغيير

مشاركة الحكومة المحلية في التخطيط وابقاءها على اطالع 

إدماج الدروس المستفادة من المبادرات السابقة سواء على الصعيد الوطني أم على الصعيد اإلقليمي في التخطيط والتنفيذ 

التواصل مع المستفيدين وإشراكهم في صنع القرار

االستهالك المحلي المسبق مثال: يجب أن يبيع الصيادون نسبة معينة من المصيد لالستهالك البشري التشريعات

تشجيع االستهالك المحلي عوضاً انتاج مسحوق السمك المعد للتصدير

المهارات 
والمعارف

حملة إعالمية مرئية لتعليم المستهلكين والمطاعم إعداد السمك واستهالكه. حلقات بحث واختبارات المذاق 

االهتمام باإلعالم واشراك أشخاص ذوي المكانة الرفيعة كالساسة والمشاهير

فهم استجابة السوق لمنتجات القيمة المضافة والنوعية المحسنة 

الخدمات والبنية 
التحتية

الخدمات األساسية مثل الكهرباء والماء والثلج وموقع اإلرساء والطرقات الالزمة لتسهيل تداول الغذاء والوصول إلى األسواق

تعلم من استراتيجيات التأقلم المستخدمة على الصعيدين الوطني واإلقليمي التكنولوجيا

التركيز على المذاق وعرض المنتجات 

تطوير السلسلة الباردة 

استخدام الثلج والتعليب والتجميد تجعل تسويق المنتج يتم بأسعار معقولة

تشجيع شركات التجهيز على االستثمار في التجهيز

هنا  نستخدم  الفقد؟  لخفض  الممارسات  أفضل  نطبق  ان  ينبغي  كيف  ة  الُمِلحَّ الفقد  بؤر  تحديد  عقب 

الحرفية  هوالمصايد  األول  المثال  المنطقة.  في  الممارسات  أفضل  تطبيق  كيفية  لتوضيح  عامة  أمثلة  ثالثة 

الغذاء  أسماك  سيناريو  هي  األخرى  األمثلة   .)8.8 )الجدول  أعاله  المذكورة  الصغيرة،  البيالجية  لألسماك 

أن  ُيقَتَرح   .)10.8 )الجدول  لإلربيان  العرضي  الصيد  من  والحد   ،)9.8 )الجدول  السمك  مسحوق  مقابل 

على  التدخالت  خطة  لوضع  واستخدامها  تكييفها  يمكن  بحيث  بداية  كنقاط  العامة  األمثلة  هذه  ُتسَتخَدم 

اإلقليمي.  أو  الوطني  المستوى 
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مداوالت مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية صادرة عن منظمة األغذية والزراعة

ــض  ــالل خف ــن خ ــل م ــد الدخ ــذا� وتولي ــن الغ ــول األم ــي ح ــر اإلقليم ــَد املؤ� ُعِق

ــمرب/كانون األول 2013 يف  ــن 15 إىل 17 ديس ــ¡ك م ــد األس ــدر يف مصاي ــد واملُه الفواق

ــَم املؤ�ــر بالتشــارك مــا بــ¥ منظمــة  نواكشــوط، جمهوريــة موريتانيــا اإلســالمية. نُظِّ

األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة (الفــاو) ومركــز املعلومــات التســويقية والخدمــات 

ــد  ــمك) ووزارة الصي ــة (إنفوس ــة العربي ــمكية يف املنطق ــات الس ــارية للمنتج االستش

ممثلــ¥  مشــاركاً)   78) املشــاركون  ــن  تََضمَّ البحــري.  واإلقتصــاد   Àالســم

عــن 14 بلــداً ومنظــ¡ت املجتمــع املــدÄ وروابــط الصياديــن ومعاهــد البحــث العلمي. 

كانــت األهــداف: 1) مراجعــة م¡رســات الصيــد الراهنة يف منطقة الرشق األدÈ وشــ¡ل 

ــص دراســات حالــة ألفضــل التطبيقات بهــدف تحديد خيارات مناســبة  أفريقيــا، 2) تََفحُّ

للمنطقــة و3) تحديــد أشــكال التدخــل الالزمــة عــىل صعيــد السياســات وعــىل 

صعيــد العمليــات لتحســ¥ األمــن الغــذا� وتوليــد الدخــل مــن خــالل خفــض الفواقــد 

واملُهــدر. حــدد املؤ�ــر أدوات وتطبيقــات عديــدة مــن شــأنها أن تخفــض مــن فواقــد 

الصيــد الســمÀ وفضالتــه مــن خــالل إنشــاء مبــادرات تكــون Õثابــة خطــوط انطــالق 

ــٍة  ــات أساســية دقيقــة ونحــو خفــض الفواقــد. اســتُعرَِضت دراســاُت حال نحــو معطي

ألفضــل التطبيقــات يف خمســة بلــدان، ثــم أعقــب ذلــك نقاشــات ج¡عيــة ركــزت عــىل: 

ــا،  ــه إىل حــدود دني ــا بعــد الحصــاد وفُضاالتِ ــد م ــل لخفــض فواق 1) التطبيقــات األمث

2) تحســ¥ اإلفــادة مــن املنتجــات الثانوية للصيد الســمÀ لخفض املُهــدر، 3) املقاربات 

الفواقــد واملُهــدر إىل حــدود دنيــا، و4)  القيمــة لخفــض  املبنيــة عــىل سلســلة 

ــطََّر املؤ�ــر إعــالن  ــد املرتجعــة. َس ــرَيض واملصاي ــد الَع أفضــل التطبيقــات إلدارة املصي

ــاه، والــذي تضمــن دعــوًة لتطبيــق سياســاٍت وأطــٍر ترشيعيــٍة داعمــٍة  نواكشــوط وتَبَنَّ

ملقاربــٍة تشــاركيٍة إلدارة املصايــد الســمكية وإلنشــاء بيئــة مناســبة للفاعلــ¥ يف سلســلة 

القيمــة يف مصايــد األســ¡ك صغــâة النطــاق. دعــا االعــالن دول املنطقــة لبنــاء كفــاءات 

مســتخدمي املــوارد وإدارييهــا ورشكاء مــا بعــد الحصــاد ومقدمــي الخدمــات بهــدف 

.Àخفض الفواقد واملُهدر يف سلسلة اإلمداد السم
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