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 واستهالكها بها واالتجار األسماك إمدادات مستقبل على المناخ تغير تأثير
 

 موجز
 

ة لتغّير املناخ حملة عامة عن اآلثار املتوقع الوثيقةبطلب من اللجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةةة بتجارة األهاه  تقدم هذه  
 مع استجابات سياساتية ممكنة. واإلجتار هبا دولًياعلى نظم إنتاج ونظم استهاله املنتجات السمكية 

 اللجنة الفرعية اتخاذها من قبلاإلجراءات التي يُقترح 

  ة األهاه وقطاع يتعلق بتجار    ماتغّير املناخ  بشةةةةةةةةةةةضيتقدمي توجيهات بشةةةةةةةةةةةضي كيفية املاةةةةةةةةةةةي قدماً   العمل
 تربية األحياء املائية؛قطاع الصيد و  بعداألهاه 

  لفرعية  كضمثلة؛اتبادل املمارسات اجليدة   التكيرف مع تغّير املناخ والسياسات الوطنية ذات الصلة باللجنة و 
  ات ا  مدعم األمانة ملعاجلة الثغرات   البيانات/املعلومات على املسةةةةةةةةةةةةةتويق اإلقليمي والقطر  و  يتعلق بالتغّير

دثها املناخ؛    املوارد اليت ُيح

  األهاه وسةةةبل   تجارة التقدمي توجيهات بشةةةضي بناء القدرات ملسةةةاعدة املتاةةةررين من تغّير املناخ من حي  و
أقل البلداي منواً و  األشةةد فةةعًفا  ال سةةيما امتمعات السةةاحلية املتصةةل هباعليها واألمن الغذائي  العيش املعتمدة

 والدول اجلزرية الصغّية النامية.
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 مقدمة

 
 هالتابعة للجنة مصةةةةةةةةةةةةةةايد األها أبرز تقرير الدورة اخلامسةةةةةةةةةةةةةةة عشةةةةةةةةةةةةةةرة للجنة الفرعية املختصةةةةةةةةةةةةةةة بتجارة األهاه -1

الدور الرئيسةةةةةةةةي الذ  يلعبص قطاع مصةةةةةةةةايد األهاه وتربية األحياء املائية   يقيق األمن الغذائي العاملي   1الفرعية()اللجنة 
(. وأكدت اللجنة الفرعية أمهية 9كمصةةةةدر للغذاء ومسةةةةاهم   النمو االقتصةةةةاد  والتنمية وسةةةةبل العيش والدخل )الفقرة 

مستقبل    وخاصة  الصمود أمام التهديدات واألزمات سبل عيشها علىو  األشد فعًفازيادة قدرة امتمعات الساحلية 
 (.29ُيتمل أي يهيمن عليص تغّير املناخ وغّيه من الكوارث الطبيعية وتلك اليت من صنع اإلنساي )الفقرة 

 
وفةةع ية   اقرتحت اللجنة الفرعمعات صةةيد يلية قادرة على الصةةموداسةةتكماالً لرجراءات املوجهة إىل بناء  تو  -2

أطر إلدارة مصةةةةةةةةايد األهاه وتربية األحياء املائية تدمر بق تغّير املناخ وإدارة الكوارث  وأوصةةةةةةةةت  واصةةةةةةةةلة اجلهود جلمع 
 (.31بيانات دقيقة عن مصايد األهاه وعن املناخ )الفقرة 

 
املناخ على نظم  ّير   هذا السياق  أعدت األمانة هذه الوثيقة لتسليط الاوء على حالة األدلة    ال آثار تغو  -3

إنتاج األهاه ونظم اسةةةةةةةةةةتهالكها وتداقاةا التجارية وعلى الوصةةةةةةةةةةول إىل األسةةةةةةةةةةواق ذات الصةةةةةةةةةةلة هبذا القطاع  وحددت 
 استجابات سياساتية ممكنة.

 

 نظم اإلنتاج وتأثيرات تغّير المناخ
 

 العوامل الدافعة إلى تغّير إنتاج مصايد األسماك البحرية والداخلية جّراء

 المناخ وأنماط هذا التغّير تغّير

 
داخلية. األخطار اليت تتهدد استدامة مصايد األهاه البحرية وال الظواهر اجلوية القصوىيفاقم تغّير املناخ وتفاقم  -4

و  حق ال تزال هناه حاجة إىل تعزيز قاعدة املعراة  ال سيما على املستويق اإلقليمي واحمللي  إال أي اآلثار قد لوحظت 
ات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية   النظم اإليكولوجية امل بطة باالحرتار العاملي التدرجيي. ائية املرتبالفعل نتيجة التغّير

آثار تغّير  نم اامتمعات احمللية واالقتصةةةادات اليت تعتمد على مصةةةايد األهاه على امتداد سةةةلسةةةلة القيمة بضكملها تعاي
 بطرق شىت. صهتواجبالفعل أو يتوقع أي املناخ 

 
مد على موائل لبحرية. اقد أخذ بعض األنواع اليت ال تعتإىل أي تغّير املناخ يؤثر على توزيع األنواع ا األدلةتشّي و  -5

ق بعينها بالفعل   توسيع أو يويل توزيعاةا حنو القطبق  كما إىل املياه العميقة  التباع أااليات حرارية أو اجتناب املناط
ات   تركيبة الن 2اليت ينخفض ايها األكسةةةةةةجق. ولوجية  وبالتايل ظم اإليكوهذه التحوالت   أمناط اهلجرة تتسةةةةةةبب بتغّير

                                                      
1  i5580t.pdf-www.fao.org/3/a 
2  O., et al. 2014: Ocean systems. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: -Pörtner, H.

Global and Sectoral Aspects.    تقرير التقييم اخلامس الذ  وفةةةةةةةةةةةةةةةعص الفريق اينكومي الدويل املع  بتغّي املناخمسةةةةةةةةةةةةةةةامهة  موعة العمل الثانية 

[Field, C.B., V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. 
Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. Mastrandrea, and L.L. White (eds.)]. Cambridge University 

Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, pp. 411–484 USA, pp. 411–484  

http://www.fao.org/3/a-i5580t.pdf
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ات والفرائس. و  ايناالت اليت تتعذر ايها التحوالت   التوزيع  قد يواجص العديد من األنواع ت املفرتسات  ديناميات  غّير
  ةنها والسةةةةةةةةةةةلبيم ة. وسةةةةةةةةةةةتتوقف اآلثار  اإلجيابيعلى قيد اينياة البقاء  حجم التجمعات ودورات التكاثر و/أو معدالت 

 يرفاجلينيةةةةة وقةةةةدرة جتمعةةةةاةةةةةا على التك ولةةةةدونتهةةةةاطقةةةةة وخطوط العرم  كمةةةةا على تةةةةاريع حيةةةةاة األنواع املعنيةةةةة على املن

 مع الظروف اجلديدة. وعندما تنتقل أنواع معينة من مناطق الصةةةةةةةةةةةةةةيد التقليدية  يحرجرع أي تدخل أنواع جديدة لتم  الفرا  

 ةأو تسةةتفيد من اافام املنااسةةة. وباإلفةةااة إىل آثار االحرتار  سةةتؤثر أياةةاً على إنتاجية النظم اإليكولوجية وعلى هيمن
 األنواع التداقات النهرية املتبدلة وتبدرل اجلرياي السطحي للمياه العذبة وتغّير نوعية املياه الساحلية واملياه العذبة.

 
عموماً  األثر املتوقع   معظم البيئات البحرية والبحار والبحّيات االسةةةةةةةةةةتوائية وشةةةةةةةةةةبص االسةةةةةةةةةةتوائية هو اافام و  -6

رورية لرنتاج ف وهيحرتار سطوح احمليطات سيحدر من تداق املغذيات من العمق  اإلنتاجية  ويعود ذلك أساساً إىل أي ا
على العكس من ذلك  يتوقع أي تشةةةةةةةةةهد النظم اليت على خطوط عرم مرتفعة زيادة   إنتاجية الصةةةةةةةةةيد و . البيئة  تلك 

خاطر عرفةةةةةةةة ملماه العذبة اهي اينيوية  كما سةةةةةةةتمتد مواسةةةةةةةم اإلنتاج. أما نظم املي اينراريةالطبيعي  إذ سةةةةةةةتتوسةةةةةةةع املوائل 
ات   درجةةات اينرارة املوهيةةة أو الطويلةةة األجةةل وتغّير هطول األمطةةار  مع يةةدوديةةة آاةةاق التكيرف أو احتمةةاالت  التغّير

جهادات متعددة  من الزيادات   درجات إلمعرفةةةةةةةةةةة بشةةةةةةةةةةكل خا  يول النطاقات ل نواع املعنية. والنظم السةةةةةةةةةةاحلية 
   كارتفاع مستوى سطع البحر والعواصف.الظواهر اجلوية القصوىو والتحمض  قص التضكسرناينرارة إىل مناطق 

 
 إلى تغّير إنتاج تربية األحياء المائية جّراء تغّير المناخ وأنماط هذا التغّير الدافعةالعوامل 

 
واً  مداوعة األسةةرع من قطاعات األغذية إحدى  العقود األخّية  كانت تربية األحياء املائية على الدوام وال تزال  -7

لكن الاةةةةةةةةةةرورة تقتاةةةةةةةةةةي اآلي منواً و  3 مما بايناجةبتعاظم الفر  )تزايد الثروة والتوسةةةةةةةةةةع العمراي والنمو السةةةةةةةةةةكاي( أكثر 
مسةةةةةةةةتداماً لتلبية الطلب على األهاه وللتعويض عن االاتقار إىل النمو   مصةةةةةةةةايد األهاه الطبيعية. غّي أي معدل النمو 

اً ألسةةةةةةةباب شةةةةةةةىت متوقعة  منها النقص املتزايد   مواقع اإلنتاج  وخاصةةةةةةةة   املناطق السةةةةةةةاحلية  وتشةةةةةةةبرع بدأ يتباطض مؤخر 
 األسةةةةةةةةةةةةةةواق ) ا   ذلك االاتقار إىل تنويع األنواع واملنتجات(  وال سةةةةةةةةةةةةةةيما   البلداي املتقدمة النمو كالدول األعاةةةةةةةةةةةةةةاء 

  4.)منظمة عاو(   االياد األورويب

 
يكوي تغّير املنةةاخ وتقلبةةص مصةةةةةةةةةةةةةةةدرًا آخر للتحةةديةةات احملةةددة اليت تؤثر على وجهةةات إنتةةاج تربيةةة ميكن توقع أي و  -8

 ستوى سطع البحرمر ويماها  وارتفاع ثل االحرتار التدرجيي ملياه البحاألحياء املائية. وسيتضثر هذا اإلنتاج بطرق عدرة م

                                                      
)(  

3  Nyborg,   ffer, M,Troell, M, Naylor, R, Metian, M, Beveridge, M, Tyedmers, P, Folke, C, Österblom, H, de Zeeuw, A, Sche
K,  Barrett, S, Crépin, A-S, Ehrlich, P, Lewin, S, Xepapadeas, T, Polasky, S, Arrow, K, Gren, Å, Kautsky, N,  Mäler, K-G, 
Taylor, S & Walker, B. 2014. Does aquaculture add resilience to the global food system? Proceedings of the National Academy 
of Sciences 111, 13,257-13,263. doi:10.1073/pnas.1404067111; Little, D C, Newton, R W & Beveridge, M C M. 2016. 
Aquaculture: a rapidly growing and significant source of sustainable food? Status, transitions and potential. Proceedings of the 

Nutrition Society 75, 274-286. 
 مثالً:  EC Aquaspace projectنظر ا  4

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/pdf/20141121_09_ecosystem_approach_to_making_space_for_aquaculture_aquas
pace_en.pdf 
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ات   تواتر العواصف وكثااتها ومواقعها.وما ينجم عنص من تسررب املياه املاينة  واألحداث املتطراة ك حدد هذه وست 5التغّير
ات األنواع اليت  ّير املناخ   كما سةةةةتحدد إنتاجية هذه األنواع وغالهلا. وتشةةةةمل تدابّي التكيرف مع تغتربيتها وأينكن ميالتغّير

واإلدارة  ى   الربه وأقفا  أمنت(تربية األحياء املائية )مثاًل  اسةةةةةةةةةةةةةةتخدام قواطع أعل نظموتعديالت على  6تنويع األنواع 
  7منتجات تربية األحياء املائية قبل الفرتات املوهية اليت ترتفع ايها درجة املخاطر(. مجع)مثاًل  

 
 ترتفع درجةةات حرارة امليةةاه  يتوقع أي يصةةةةةةةةةةةةةةبع عةةدد من األمرام املتوطنةةة   كةةل  إذبةةاإلفةةةةةةةةةةةةةةةااةةة إىل ذلةةك  و  -9

مرفةةةةةةات الغريبة  خاصةةةةةةة عندما  وقدانتشةةةةةةارا   واملسةةةةةةتزرعة أكثر البحريةمن األهاه 
ح
 تخطىتح ترتفع التهديدات املرتبطة بامل

ومع الزيادات املتوقعة   يمض البيئات البحرية السةةةةةةةةةةةةاحلية  قد ينخفض إنتاج الرخويات  8درجات اينرارة املثلى ل نواع.
 باي كربونات الكالسةةيوم أقرب إىل السةةطع  خاصةةة   املناطق اليت يكوي ايها مسةةتوى ذو 2060و 2020العاملي بق عامي 

لتزود على املصةةةةةةةةةايد الطبيعية ل  وإي بتناقص  اعتماد تربية األحياء املائية تواصةةةةةةةةةلكذلك اإي  9على مقربة من السةةةةةةةةةاحل.
نظم تربية األحياء  تعرم يزيد من 10 ظاهرة التذبذب اجلنويب النينيول سةةحوق السةةمك وزيت السةةمك من مصةةايد عرفةةة 

 خماطر تغّير املناخ. إىلاملائية 

 
لن يؤثر تغّير املناخ على اإلنتاج احسةةب  بل أياةةاً على سةةلسةةلة القيمة لرتبية األحياء املائية بضكملها  ال سةةيما و  -10
لى املدخالت ( الالزمة لتيسةةةةةةّي حصةةةةةةول املنتجق عوالطرقاتيتعلق بالبنية التحتية األسةةةةةةاسةةةةةةية )مثل معامل التجهيز    ما

 واألعالف  وتيسّي وصوهلم إىل األسواق. األساسية  كالبذور

  

                                                      
5  potential impacts, adaptation and mitigation. In K. Climate change and aquaculture: De Silva, S.S. and Soto, D. 2009. 

Cochrane, C. De Young, D. Soto and T. Bahri (eds). Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of 
current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. Rome, FAO. pp. 151–212 

6 Harvey, B., Soto, D., Carolsfeld, J., Beveridge, M. & Bartley, D.M. eds. 2017. Planning for aquaculture diversification: the 
importance of climate change and other drivers. FAO Technical Workshop, 23–25 June 2016, FAO Rome. FAO Fisheries and 

Aquaculture Proceedings No. 47. Rome, FAO. 154 pp. 154 pp 
7  De Silva and Soto reference; De Silva, S.S. and Soto, D. 2009. Climate change and aquaculture: potential impacts, 

adaptation and mitigation. In K. Cochrane, C. De Young, D. Soto and T. Bahri (eds). Climate change implications for fisheries 
and aquaculture: overview of current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. Rome, 
FAO. pp. 151-212;  FAO. 2017. Adaptation Strategies of the Aquaculture Sector to the Impacts of Climate Change by Pedro 

B Bueno and Doris Soto. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1142. Rome, Italy (in press) 
8  In K. Climate change and aquaculture: potential impacts, adaptation and mitigation. De Silva, S.S. and Soto, D. 2009. 

Cochrane, C. De Young, D. Soto and T. Bahri (eds). Climate change implications for fisheries and aquaculture: overview of 
current scientific knowledge. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper. No. 530. Rome, FAO. pp. 151-212; Gubbins, 
M, Bricknell, I & Service, M. 2013. Impacts of climate change on aquaculture. MCCIP Science Review 2013, 318-327. doi 

10.14465/2013.  
9  O, Beattie, K, Hernaman, V, Lynam, T & van Putten, -. reference; Richards, R G, Davidson, A T, Meynecke, Jet alRichards 

I E. 2015. Effects and mitigations of ocean acidification on wild and aquaculture scallop and prawn fisheries in Queensland, 

Australia. Fisheries Research 161, 42-56 ؛Clements and Chopin reference…Clements, & Chopin, T. 2016. Ocean 

acidification and marine aquaculture in North America: potential impacts and mitigation strategies. Reviews in Aquaculture. 

doi:10.1111/raq.12140. 
هي تباين دور    الرياح ودرجة حرارة سةةةةةةطع البحر ُيدث كل سةةةةةةنتق إىل سةةةةةةبع سةةةةةةنوات اوق منطقة شةةةةةةرق احمليط  لنينيواظاهرة التذبذب اجلنويب   10

 .لنينيااستوائية يؤثر على مناخ املناطق االستوائية وشبص االستوائية. ويشار إىل مرحلة االحرتار باسم النينيو ومرحلة التربيد باسم اهلادئ اال
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 نظم االستهالك واألمن الغذائي والنمو المتوقع في االستخدام

 
   املائة مقابل 3.1) األهاه لالسةةةةةةةةةةةةتهاله البشةةةةةةةةةةةةر  النمو السةةةةةةةةةةةةكاي من ةالعاملي اإلمداداتمنو  ت وتّيةجتاوز  -11

على مدى العقود اخلمسةةةةةة املافةةةةةية  ما أدى إىل زيادة متوسةةةةةط التوار للفرد الواحد ( 2015-1961  املائة   الفرتة  1.6
  للنةةا ( وتعزيز النظم الغةةذائيةةة 1961كيلوغرامةةات   عةةام   9مقةةابةةل  2015  عةةام الواحةةد كيلوغرامةةًا للفرد   20)أكثر من 

 مغذٍّ.و   مجيع أحناء العامل من خالل غذاء متنوع 

 
ات   نظم التوزيع. وال تنامي التحارإىل منو إفا    استهاله األهاه  ُيفزه أيااً  تشّي آااق املستقبلو  -12 تغّير

و  العقد القادم  يحفرتم أي ترتفع املسةةةةةةةةتويات للفرد الواحد   القارات مجيعاً  باسةةةةةةةةتثناء أاريقيا  حي  سةةةةةةةةيتجاوز النمو 
اه  حصةةةةة إنتاج تربية األحياء املائية من اسةةةةتهاله األه زايدتتاإلمدادات من األهاه الغذائية. ويتوقع أي  زيادةالسةةةةكاي 

  املائة من  موع األهاه الغذائية املسةةةتهلكة   عام  58إذ تشةةةّي اإلسةةةقاطات اإلحصةةةائية إىل أي هذه اينصةةةة سةةةتمثل 
   وأي تنمو أكثر   العقود القليلة الالحقة.2026

 
األهاه.  على إمدادات الظواهر اجلوية القصةةةةةةةوىاخ وتضثّيات   اينسةةةةةةةباي تغّير املن اإلسةةةةةةةقاطاتال تضخذ هذه و  -13

 وكمةةةا الحظنةةةا  اآلثةةةار املتوقعةةةة لتغّير املنةةةاخ على إمةةةدادات األهةةةاه  كمةةةا على اسةةةةةةةةةةةةةةتهالكهةةةا احملتمةةةل  معقةةةدة بةةةالنظر 
 عيد العاملي  الصةةةةةةةة مما علىإىل االختالاات اجلغرااية. ويتوقع أي تكوي اآلثار أوفةةةةةةةةع على املسةةةةةةةةتويق القطر  واإلقليمي  

كما يتوقع أي يكوي هلا تضثّي على توار وتداول السلع السمكية. كذلك يتوقع أي تكوي التداعيات على االستهاله أكثر 
 وخاصةةةةةةةة تلك  11اليت تعورل على األهاه   غذائها وسةةةةةةةبل عيشةةةةةةةها و متمعات املعتمدة على الصةةةةةةةيد بالنسةةةةةةةبة إىل اأمهية 

م سةةةاسةةةة مناخياً  كاملناطق السةةةاحلية املنخفاةةةة واملناطق امهدة مائيا. وميكن أي تتفاقاليت تعيش على مقربة من بيئات ح
فةةةع سةةةياسةةةات يددة و   العواقب   حالة االعتماد على نوع يدد بعينص  وال سةةةيما   حالة االاتقار إىل الدعم املتمثل 

 للتكيرف مع تقلب املناخ.

 
ة  أي يعيد او  -14 ت أياةةةةةةةةةاً لعديد من األنواع املهمة جتارياً التوزرع. وقد تؤثر هذه التحواليتوقع  نتيجة للظروف املتغّير

على أسةةةاليب وممارسةةةات الصةةةيد  ونتيجة لذلك على العادات التغذوية للمجتمعات احمللية  ااةةةالً عن أمناط وسةةةبل عيش 
ع متوارة   األسةةةواق سةةةلبا  بضي تصةةةباملنتجق واملصةةةدررين. وميكن أي يؤثر التغّير   األنواع على االسةةةتهاله  إما إجياباً أو 

 احمللية أنواع يفالها أو ال ُيبذها املستهلكوي احملليوي.

 
ات   األسةةةةةعار  و  -15 اشةةةةةر نتيجة تغّير بشةةةةةكل غّي مب اهذه قد تتغّير ميكن أي يتضثر اسةةةةةتهاله األهاه أياةةةةةاً بالتغّير

ات   إمدادات األهاه العاملية واإلقلي ة واخلدمات مية  أو عن طريق تكلفة السةةةةلع والبت التحتياملناخ  إما عن طريق التغّير
ات املتوقعة   درجات اينرارة وهطول  املطلوبة لصةةةةةةةةةةةةيد األهاه وتربية األحياء املائية. وتشةةةةةةةةةةةةّي التقديرات إىل أي وقع التغّير

                                                      
11  dependent societies. -. 2014. Impacts of climate change on marine ecosystem production in fisherieset alBarange, M., 

Nature Climate Change 4:211–216 
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ذلك أياةةةةةةةاً على  وقد ينطبق 12 .2050األمطار على إنتاج األغذية سةةةةةةةيسةةةةةةةهم   زيادة أسةةةةةةةعار الغذاء العاملية  لول عام 
 ارتفاع أسعار األهاه  وخاصة   حالة اافام توارها   األسواق احمللية أو نتيجة للصدمات النامجة عن أحداث متطراة 

 كبّياً الطلب عليها وخفض اسةةتهالكها  ما قد يؤثر تضثّياً  إفةةعافغّي متوقعة. وميكن أي يؤد  ارتفاع أسةةعار األهاه إىل 
تهالكها لمخاطر. و  حالة البلداي اليت تعتمد   اسل عرفةسوء التغذية  وخاصة بق األسر األكثر على األمن الغذائي و 

 .ثراءعلى الواردات  قد يثبط ارتفاع األسعار الطلب  ال سيما لدى املستهلكق األقل 

 
 التجارة والوصول إلى األسواق

 
ذية وتربية األحياء املائية   ا   ذلك جتهيز األغاملسةةةةةةامهات االجتماعية واالقتصةةةةةةادية لقطاعي مصةةةةةةايد األهاه  -16

ية أغلب  املائة من اإلنتاج السمكي األسواق الدولية  وتنشض  36  مهمة ومعقدة ومتنامية. ويدخل حنو واإلجتار هبا البحرية
ات   إنتاجية  األغذيةو  جتارة األهاه ربية األحياء املائية هاه وتمصةةةةةةةةةةايد األموارد البحرية من بلداي نامية. وقد تؤثر التغّير

األهةةاه ومنتجةةات    تجةةارةالاألهةةاه  ور ةةا على األمن الغةةذائي للبلةةداي اليت تعتمةةد على    تجةةارةالتةةضثّيًا كبّيًا على 
ات النةةامجةةة عن املنةةاخ وقع على االقتصةةةةةةةةةةةةةةةادات الوطنيةةة يتخطى التةةضثّي احملةةدد  األغةةذيةةة  البحريةةة. وهكةةذا  قةةد يكوي للتغّير
 صيادين و تمعات استزراع األهاه.على ال

 
ات احملتملة   إمجايل املصيد السمكيقد تؤثر و  -17 تصادية اخلالصة وتركيبة األنواع ايص  وخاصة   املناطق االق التغّير

 الصةةةةةةةةةةةيادين الذين يسةةةةةةةةةةةتخدموي طرقاً تقليدية على مقربة من الشةةةةةةةةةةةواط . وإذا ما أثرت  صةةةةةةةةةةةغار   املناطق املدارية  على
ات على إيرادات األنواع التجارية اإهنا سةةتؤثر على العمالة   القطاع وتاةةع فةةغوطاً غّي مباشةةرة على قطاعات  هذه التغّير

مستوى سطع ارتفاع و  الظواهر اجلوية القصوىأخرى لتواّي ار  عمل بديلة للصيادين العاطلق. كذلك يتوقع أي تلحق 
جهيز ايد األهاه  كاملوان  واألسةةةةاطيل  ما سةةةةّياع تكاليف أنشةةةةطة الصةةةةيد والتاملتصةةةةلة  صةةةة التحتية بالبنيةأفةةةةراراً  البحر

 والتوزيع ويؤثر على العمالة الطويلة األجل   هذا القطاع.

 
لذا  ينطو  تغّير املناخ على إمكانية تغيّي القدرة التنااسةةةةةية للصةةةةةادرات من قطاع مصةةةةةايد األهاه  وتوزيع إنتاج  -18

وقعة   املوارد  بعض املناطق من التحوالت املتبينما قد يستفيد املطاف أمناط التجارة العاملية. و مصايد األهاه  و  هناية 
ات النامجة  13ةدد اسةةةةةةةتدامة سةةةةةةةبل عيشةةةةةةةص وأمنص الغذائي.قد  سةةةةةةةيواجص البعض اآلخر تعديالت رئيسةةةةةةةية  وسةةةةةةةتتطلب التغّير

درين ن املنتجق إىل املصةةةةةةةةةنعق واملسةةةةةةةةةوقق واملصةةةةةةةةةالبحرية  م األغذيةعن املناخ التكيرف   مجيع مراحل سةةةةةةةةةلسةةةةةةةةةلة قيمة 
 البحرية. األغذيةواملستوردين   ثاً عن إمدادات لتلبية الطلب العاملي املتزايد على 

 
التحديات  جصو األهاه العاملية واإلقليمية أي تواصةةةةةةةةةةةةةةل       تجارةالال يزال يتعق معراة ما إذا كاي بوسةةةةةةةةةةةةةةع و  -19

والتغذو  والنمو االقتصةةةةةةةةةةةةاد    البلداي املصةةةةةةةةةةةةدرة ل هاه. وال تشةةةةةةةةةةةةمل هذه التحديات املتعددة  دعم األمن الغذائي 
                                                      

12  . eds. Climate change 2014: et alFood security and food production systems. In C.B. Field, . 2014. et alPorter, J.R., 

impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and sectoral aspects, pp. 485–533.  الثانية   تقرير التقييم مسامهة  موعة العمل
 .Cambridge, UK, and New York, USA, Cambridge University Press اخلامس الذ  وفعص الفريق اينكومي الدويل املع  بتغّي املناخ

13  human Can marine fisheries and aquaculture meet fish demand from a growing . 2012. et alMerino, G., M. Barange, 
population in a changing climate? Global Environmental Change, 22, 795-806. 
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يوالت املوارد النامجة عن املناخ احسةةب  بل تشةةمل أياةةاً تدابّي قائمة على السةةوق مثل الوسةةوم اإليكولوجية وسةةياسةةات 
 نونيةةةةةة دوي إبال  ودوي تنظيم غّي القةةةةةا ملنع دخول األهةةةةةاهتقييةةةةةد التجةةةةةارة  مع أي هةةةةةذه التةةةةةدابّي قةةةةةد تكوي هةةةةةامةةةةةة 

 ت األجنبيرةالعمال ومداخيل الارائب عائدات  وقد تواجص البلداي اليت تعتمد على الصادرات السمكية  14إىل األسواق.
فام األرباح غذائية يلية متنوعة  اافام اإلنتاجية وبالتايل اا ونظماليت تؤد  بدورها إىل ارتفاع   مسةةةةتويات املعيشةةةةة 

 من التجارة.

 
  زايدةمقد جتد البلداي النامية اليت تعتمد على إنتاج أو واردات األهاه لالسةةةةةةةةةةةةتهاله احمللي نفسةةةةةةةةةةةةها   حرب و  -20

 الواردات أقل  يؤد  إىل عدد من مع املسةةةةةتهلكق األثرياء الذين يسةةةةةتطيعوي داع أسةةةةةعار أعلى   االقتصةةةةةاد املعومل  ما قد
أو إىل اافام توار األهاه   السةةةةةوق احمللية على حسةةةةةاب التغذية واألمن الغذائي احملليق. وال تزال هناه   حالة كثّي 

االجتار و  ألهاها إنتاج أمام كفالة استدامةمنواً والدول اجلزرية الصغّية النامية  يديات  األقل من البلداي  وال سيما البلداي
  15تغّير املناخ.تنشض عن   مواجهة العقبات اإلفااية احملتملة اليت قد  هبا

 
ات املتوقعة   إمكانيات الصةةيد القصةةوى إسةةقاطية سةةابات  16(2016) وآخروي Lamقام و  -21  للنسةةبة املئوية للتغّير

   إطار سةةةةةةةةةةةةةةيناريوهات لتغّير املناخ خمتلفة. وتوفةةةةةةةةةةةةةةع 2050واألرباح املمكنة القصةةةةةةةةةةةةةةوى من مصةةةةةةةةةةةةةةايد األهاه   عام 

ات   هذه اإلسةةةقاطات أي النماذج اليت تتوقع يسةةةينات   املصةةةيد أسةةةباهبا مناخية   بعض املناطق قد ال تع  مباشةةةرة تغّير
 ناخ.  إيرادات قطاع مصةةةةةةةةةةةايد األهاه  وذلك بسةةةةةةةةةةةبب اختالف أسةةةةةةةةةةةعار السةةةةةةةةةةةوق ل نواع اليت ُيتمل أي تتضثر بتغّير امل

 اعلى سةةةةةةةةةةةةةبيل املثال  قد تكوي هناه غلبة متزايدة ل هاه ذات القيمة املنخفاةةةةةةةةةةةةةة   املناطق االقتصةةةةةةةةةةةةةادية اخلالصةةةةةةةةةةةةةة  
 األهاه  وال سةةةةيما لصةةةةغار الصةةةةيادين. وقد تواجص األسةةةةاطيل التجارية  مصةةةةايدما من شةةةةضنص أي يؤثر على صةةةةا  إيرادات 

ة   ظل تغّير املناخ  ما قد تكوي لص آثار أشةةةةةةةةةةةةةةدر على إيرادات  ةآثاراً أكرب نامجة عن هجر    أعايل البحار األهاه املتغّير
يرادات إدولة العَلم. ويسةةةةلط املؤلفوي الاةةةةوء على ايناجة إىل مزيد من التحليل االقتصةةةةاد  ل ثر احملتمل لتغّير املناخ على 

 مصايد األهاه البحرية العاملية.

 
 األحداث المتطرفة

 
د األهاه وتربية األحياء املائية واهلياكل األسةةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةةية إلنزال املصةةةةةةةةةةيد من األهاه و زينها تكاد  تمعات صةةةةةةةةةةي -22

وجتهيزها وتسةةةةةةويقها توجد دائماً   الواجهة بق األرم واملياه حي  يرتفع مسةةةةةةتوى سةةةةةةطع البحر ويتغّير مسةةةةةةتوى األهنار 
ؤد  واألعاصةةّي املاطرة واألعاصةةّي االسةةتوائية( والفياةةانات. وال تاينلزونية والبحّيات وحي  تكوي العواصةةف )األعاصةةّي 

الظواهر الطبيعية كلها إىل كوارث  ولكن عندما تتفاعل هذه الظواهر مع النظم البشةةرية والطبيعية املنكشةةفة والاةةعيفة  قد 
على إنتاج وتوزيع/توريد  ليت تؤثرالطبيعية مدمرة للغاية وتسةةةةةةةةةبب أفةةةةةةةةةراراً كبّية   املعدرات والبت التحتية ا األحداثتكوي 

   كاي قطاع مصةةةةةايد األهاه 2016ارباير/شةةةةةباط  20األهاه. ابعد أي فةةةةةرب اإلعصةةةةةار االسةةةةةتوائي وينسةةةةةتوي ايجي   

                                                      
14  Chomo, V. and C. DeYoung. 2015. Towards Sustainable Fish Food and Trade in the Face of Climate Change. BIORES 

Volume 9 - Number 2.  
15  Ltd and WorldFish Center. 2009. Climate Change, Fisheries, Trade and  Poseidon Aquatic Resource Management

Competitiveness: Understanding Impacts and Formulating Responses for Commonwealth Small States. 
16 Lam, V.W., Cheung, G. Reygondeau, U. Sumaila. 2016. Projected Change in Global Fisheries Revenues Under Climate 

Change. Nature Volume 6  
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الذ  قادتص اينكومة   توقوع الكوارثثاي أكثر القطاعات الزراعية تضثراً بعد احملاصيل. وواقاً لةةةةةةةةةةة تتقييم االحتياجات بعد 
  املائة من  موع األفةةةرار واخلسةةةائر   القطاع الزراعي؛ بينما  38د األهاه وتربية األحياء املائية بنسةةةبة أسةةةهمت مصةةةاي

قوارب صةةةايد األهاه )من المل الفرعي قطاعال  املائة. وقد قدرت قيمة األفةةةرار اليت ينقت ب 40بلغت مسةةةامهة احملاصةةةيل 
ات الزراعية إىل املفارخ واألبنية الزراعية وأعالف األهاه ويطات الثلر واحملركات ومعدات الصةةةةيد وأحوام األهاه واملعد

   املائة من  موع األفةةةةةةةةةةةةةةرار  51مليوي دوالر أمريكي  أ  ما ميثل  19.5ودور ايناةةةةةةةةةةةةةةانة  وما إىل ذلك( بضكثر من 
لغت قيمتها  اإلنتاج بقطاع مصةةةةةةةةايد األهاه خسةةةةةةةةائر اادحة   عاىناليت ينقت بالقطاع الزراعي. وباإلفةةةةةةةةااة إىل ذلك  

 من املتوقع أي تسةةةةةةةةةةةةةةتمر صأياةةةةةةةةةةةةةةاً أن وقوع الكوارث بعد وأبرز تقييم االحتياجات17مليوي دوالر أمريكي.  6.79أكثر من 
 العواقب على قطاع مصةةةةةةايد األهاه على وجص اخلصةةةةةةو  عدة سةةةةةةنوات بسةةةةةةبب خسةةةةةةائر اإلنتاج املسةةةةةةتمرة وما يرتبط هبا 

ت الرياح العاتية والفياةةةةةةةةانات والعواصةةةةةةةةف أفةةةةةةةةراراً كبّية بغابات املانغروف والشةةةةةةةةعاب تأينقمن ارتفاع تكاليف اإلنتاج: 
 ر قةةةةدو أنةةةةص مل يعةةةةد   . ومعت ذلةةةةكعلى اهلجرة األخّية املرجةةةةانيةةةةة  اليت توار موئالً ألنواع من األهةةةةاه  اةةةةضجربت هةةةةذه

 18ت.قبل ذ  نفسص كما من الكمر من يعملوي   قطاع مصايد األهاه أي يصيدوا 

 
بينما يذهب البعض إىل أي األحداث املتطراة تعكس تقلبرات مفرطة   نظام مناخ هو خبالف ذلك مسةةةةةةةةةتقر  و  -23

 هناه أدلة متزايدة على أي األحداث املتطراة تزداد حدرة و/أو تواتراً بسةةةةةةةةةةةةبب تغّير املناخ الناجم عن النشةةةةةةةةةةةةاط البشةةةةةةةةةةةةر . 
   أي العةةديةةد 2015املنةةاخي ل حةةداث املتطراةةة عةةام  وقةةد وجةةدت اجلمعيةةة األمريكيةةة ل رصةةةةةةةةةةةةةةةاد اجلويةةة    تفسةةةةةةةةةةةةةةّيهةةا

من هذه األحداث أصةةةةةةبع أكثر تطرااً بفعل تغّير املناخ الذ  يتسةةةةةةبب بص البشةةةةةةر   ا   ذلك ايندرة القياسةةةةةةية ل عاصةةةةةةّي 
 ثاالغربيةةة   لةةال احمليط اهلةةادئ  وغّيهةةا من األحةةداث ذات الصةةةةةةةةةةةةةةلةةة بةةاينرارة  وذلةةك أمر ميكن  ييزه حىت   األحةةد

 املافةةةةةةةةية  من بق أكثر خمسو  امموع  على مدى السةةةةةةةةنوات الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 19 .2015النينيو عام  بظاهرةاليت تضثرت بشةةةةةةةةدة 

ية اجلمعية األمريكمن جانب من منظور مناخي  لشةةةرح األحداث املتطراة بشةةةضهنا   حدث اعتحمدت إلصةةةدار  100من 
وال شةةك  20هذه األحداث تتضثر بتغّير املناخ الذ  يتسةةبب بص اإلنسةةاي. منئة ا  امل 65حوايل  اتاةةع أير ل رصةةاد اجلوية  

تشةةكل  ن ذلكع   أي تاةةاار املخاطر النامجة عن تغّير املناخ مع الظواهر املتطراة وندرة املياه واهلجرة والصةةراعات النامجة
   العامل.خليطاً قوياً يااعف اخلطر  وخصوصاً   السياقات البيئية والسياسية األكثر هشاشة 

 
آلثار املتوقعة لعرفةةةة السةةةكاي الريفيوي األكثر يشةةةمل دوي زيادة القدرة على الصةةةمود والتكيرف تكيرفاً أااةةةل  و  -24

 من يعيشةةةةةةةةةةةةةةوي   املناطق شةةةةةةةةةةةةةةبص القاحلة والقاحلة. و  املناطق اجلااة   أاريقيا جنوب الصةةةةةةةةةةةةةةحراء الكربى   لتغّير املناخ

 تتوقع سةةةةةةيناريوهات تغّير املناخ زيادة التبدل والتقلب   نظم هطول األمطار. وسةةةةةةتكوي اآلثار يسةةةةةةوسةةةةةةة   املقام األول 

 د يةةد للقيمةةة التغةةذويةةة ل هةةاه   األمن الغةةذائي  ينبغي التةةضكيةة  تةةذبةةذب إمةةدادات األغةةذيةةة. وبةةالنظر إىل اإلدراه املتزا

                                                      
17  Government of Fiji. 2016. Post Disaster Needs Assessment Tropical Cyclone Winston, February 20, 2016 

www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Post%20Disaster%20Needs%20Assessments%20CYCLONE%20WINSTON%
20Fiji%202016%20%28Online%20Version%29.pdf 

18  www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Post%20Disaster%20Needs%20Assessments%20CYCLONE 
%20WINSTON%20Fiji%202016%20(Online%20Version).pdf, p11 

19  C.J. Schreck III, and P.A. Stott, Eds., 2016: Explaining Extreme Herring, S.C., A. Hoell, M.P. Hoerling, J.P. Kossin, 
Events of 2015 from a Climate Perspective. Bull. Amer. Meteor. Soc., 97 (12), S1–S145. 

www.ametsoc.net/eee/2015/2015_bams_eee_low_res.pdf 
20    2015 -sevent-extreme-www.ncdc.noaa.gov/news/explaining 

http://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Post%20Disaster%20Needs%20Assessments%20CYCLONE%20%20WINSTON%20Fiji%202016%20(Online%20Version).pdf
http://www.gfdrr.org/sites/default/files/publication/Post%20Disaster%20Needs%20Assessments%20CYCLONE%20%20WINSTON%20Fiji%202016%20(Online%20Version).pdf


COFI:FT/XVI/2017/11 9 

 

على أمهية األهاه )امهزرة وامفرفة واملخزرنة( وجتارة األهاه   اسةةةةةرتاتيجية تنويع سةةةةةبل كسةةةةةب العيش   األرافةةةةةي اجلااة 
  21وتشجيع هذه التجارة وتطويرها  بالتناغم مع تنمية وتسيّي أنشطة إنتاج األغذية األخرى.

 
  ثبتت أمهية بره 2007أجريت بعد أي فةةةرب اإلعصةةةار سةةةيدر بنغالديش   نوامرب/تشةةةرين الثاي  22  دراسةةةةو  -25

  املائة من األسةةةةةةر املعيشةةةةةةية اليت  ار   78تربية األحياء املائية   تواّي الغذاء والدخل   ارتة ما بعد الكارثة. ووحجد أي 
  كسةةب عيشةةها  موعة متنوعة من األنشةةطة   ا   ذلك إنتاج اخلاةةروات واملواشةةي والدواجن واألهاه وما إىل ذلك  
مسةةةةتعدة إلعادة االسةةةةتثمار   تربية األحياء املائية رغم خماطر تكبد خسةةةةائر   األرصةةةةدة السةةةةمكية وتاةةةةرر البنية التحتية 

ثناء الكوارث املتكررة. وخلصةةةةةةةةةةةت الدراسةةةةةةةةةةةة إىل أي أحوام تربية األحياء املائية يحرجع أي توار  كجزء من سةةةةةةةةةةةبل عيش أ
 .إصالحها  رغم التكاليف املرتتبة على الكوارث للتعاطي معآلية متنوعة  

 
 االستجابات السياساتية

 
جة حرارة احمليطات غّير املناخ   ا   ذلك ارتفاع در ينبغي أي يكوي اهمنا لآلثار احملتملة املباشةةرة وغّي املباشةةرة لت -26

ظاهرة  مثل غّي اخلطيةوالعواصةةةةةةةف وهطول األمطار والفياةةةةةةةانات واألحداث  سةةةةةةةطع البحرويماةةةةةةةها وارتفاع مسةةةةةةةتوى 
 فصةةةةةةةةةةةةةةعدة كااة  العاملي منها واإلقليمي والوط . والبلداي اليت لديها خطة تكير   اهماً على األلنينيواالتذبذب اجلنويب 

 لديها مثل هذه اخلطة. تتلك اليت ليسمقارنة بأي  تلك املعلومات الالزمة  أكثر من املرجعوطنية 

 
تحنصةةةةع البلداي أياةةةةاً بالسةةةةعي إىل اهم قطاع مصةةةةايد األهاه وتربية األحياء املائية ايها  وكيف ُيتمل أي يتغّير و  -27

 على اليابسةةةةةة و  املناطق والسةةةةةاحلية. وهذا أمر أسةةةةةهل هذا القطاع مع مرور الوقت    سةةةةةياق تطور نظم إنتاج األغذية 
األهاه وتربية األحياء املائية قد وحفةةةةةةةةةةةةةعت وجير   ومصةةةةةةةةةةةةةايدإىل حدٍّ ما إذا كانت اسةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات وخطط وطنية للزراعة 

مع إحصاءات عن اإلنتاج جيدة. وينبغي بعد ذلك يديد  موعات أصحاب املصلحة الرئيسيق.  تنفيذها  وإذا كانت جتح
 وميكن أي يسةةةةةاعد وجود منظمات منتجق قوية واعالة   ا   ذلك   قطاعي املفررخات واألعالف الفرعيق  على تطوير

 تدابّي تكيرف اعالة وأيااً اعالرة التكلفة وعلى اعتماد هذه التدابّي.

 
كما لتغّير املناخ    املتطراةعلى وجص اخلصةةةةةةةةةةةةةةو   ينبغي للبلداي أي تعمل على يديد اآلثار احملتملة ل حداث و  -28

اانات وارتفاع مستوى سطع الفيرتبية األحياء املائية   مواقع معينة   ا   ذلك بسبب ل التدرجيي  على األنواع املختلفة
ات   امللوحة ودرجة اينرارة  وكذلك اآلثار احملتملة هلذه األحداث على تواتر وشةةدة  الاةةارة الطحالب  رتكاثالبحر والتغّير

 وأسعار مسحوق السمك وزيت السمك من مصايد األهاه اليت تكوي إنتاجيتها عرفة ألحداث النينيو.

 
القطاع العام الرئيسية وممثلي خمتلف القطاعات  أجهزةاملصلحة تشمل مجيع  من خالل حلقات عمل ألصحابو  -29

الفرعية ملصةةةةةةةةايد األهاه وتربية األحياء املائية  ميكن يديد اآلثار احملتملة لتغّير املناخ على القطاع  كما ميكن ألصةةةةةةةةحاب 
                                                      

21  -“Fish come with the rains”. Building resilience for fisheries –Saharan Africa -FAO. 2016. Fisheries in the drylands of sub
dependent livelihoods to enhance food security and nutrition in the drylands, by Jeppe Kolding, Paul van Zwieten, Felix 

Marttin and Florence Poulain. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1118. Rome, Italy 
22  Karim, M., Castine, S., Brooks, A., Beare, D., Beveridge, M.C.M. & Phillips, M.J. 2014. Asset or liability? Aquaculture 

in a natural disaster prone area. Ocean and Coastal Management 96, 188–197. 
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نواع  وإعادة هندسةةة سةةيم املناطق  وتنويع األاملصةةلحة تقدير كلفتها. وعندئذ ميكن النظر   تدابّي التكيرف  مثل إعادة تق
 األحوام واألقفا   وخطط التضمق الوطنية املدعومة من القطاع العام  والتدخالت اإلدارية )مثل التخزين واينصةةةةةةةةةةةةةةاد 
تكشةةةةةةةةةةف     أوقات خالل السةةةةةةةةةةنة غّي ارتات اخلطر العالية اليت يحرجع ايها أي تكوي اخلسةةةةةةةةةةائر على أشةةةةةةةةةةدرها( كي تسةةةةةةةةةةح

درد تكاليفها واألولويات هذه التد   وخاصةةةةةةةةةة آثار بينها. وينبغي أياةةةةةةةةةاً أي تؤخذ   االعتبار التضثّيات العاملية   ماابّي ويح
بقاء وأسةةعارها  لدى    قدرة مشةةاريع تربية األحياء املائية على ال األهاهت و النينيو  على إنتاج املسةةاحيق السةةمكية وزي

 تزود هبا.واالستمرار ويديد أعالف بديلة وال

 
لمسةةةةةةةةةاعدة على تنفيذ أو تكييف حلول ألنواع معينة من مصةةةةةةةةةايد األهاه لقد يتعق بناء القدرة على التكيرف و  -30

 وتربية األحياء املائية   مواقع يددة.

 
ميكن أي يفاقم تغّير املناخ اجلهود اجلارية للحدر من تشوهات أسواق مصايد األهاه وتشجيع التجارة املستدامة و  -31

ل هاه وفةةةةةماي األمن الغذائي على املدى الطويل. وميكن لقواعد التجارة املتعددة األطراف والثنائية املصةةةةةممة تصةةةةةميماً 
أياةةاً االسةةتفادة  ئة. كما ميكن للمجتمع الدويلللبيلحياة اقتصةةادياً واملاةةرة مناسةةباً أي تثبط ممارسةةات الصةةيد غّي القابلة ل

ع تغّي م من تواّي ار  الوصةةةةول إىل األسةةةةواق والسةةةةياسةةةةات التجارية لتعزيز صةةةةمود صةةةةناعة األهاه وقدرةا على التكيرف
 لمخاطر.ل عرفة   ا   ذلك   امتمعات األكثر املناخ

 
ألساسية للسياسة التجارية الرامية إىل دعم تكيرف مصايد األهاه وتربية األحياء ميكن تلخيص بعض اجلوانب او  -32

امهزة اليت تثبط  على املنتجات السةةةةةةةةةةةةةةمكية اجلمركية اتالتعريف الزيادات  املائية مع تغّير املناخ على النحو التايل: إزالة 
ية القائمة على اليت ال تتماشةةةةةةةةةةى مع املعايّي التقن مركيةاجلغّي   البلداي النامية؛ وإزالة اينواجز  اإلنتاج ذا القيمة املاةةةةةةةةةةااة

صةةةةةةةةةايد األهاه اليت تشةةةةةةةةةوه القدرات؛ وتشةةةةةةةةةجيع تنويع املنتجات والصةةةةةةةةةادرات من خالل التنمية اإلعانات ملالعلم؛ وإزالة 
نية إلعالم املستهلكق انو االقتصادية والسياسات التجارية املناسبة؛ وتسويق السلع املنتجة طبقاً للممارسات املستدامة والق

 إعالماً أاال عن خياراةم وتضثّي استهالكهم على البيئة.

 
ماي فةةةةةةمن خالل التجارة املسةةةةةةتدامة ل هاه  أي يعززعلى ايندود  من شةةةةةةضي يسةةةةةةق قواعد تيسةةةةةةّي التجارة و  -33

متع جبودة عالية تليب  تزال تتوصول هذه املنتجات الغذائية القابلة للتلف إىل األسواق الدولية بسرعة أكرب  لتصل وهي ال
نة ونظم النقل ما بق األقاليم  اسةةةةتناداً إىل املعايّي  متطلبات السةةةةوق. وميكن أي تتطور قواعد تيسةةةةّي التجارة الوطنية احملسةةةةر

 بق بلداي اجلنوب  ما يسةةةةةةةةةةهم   قدرة صةةةةةةةةةةغار الصةةةةةةةةةةيادين ومريب األحياء املائية    ماالدولية  إىل روابط جتارية أااةةةةةةةةةةل 
 على املدى الطويل. القدرة على الصمودلى ع

 
ميكن أي تتضثر سلباً بسبب اآلثار املناخية على اإلمدادات العاملية املكاسب اليت يققت مؤخراً   يسق األمن و  -34

 الغةةةذائي اإلقليمي واحمللي وتقليةةةل االعتمةةةاد على املعونةةةة الغةةةذائيةةةة الةةةدوليةةةة من خالل التجةةةارة   املنتجةةةات السةةةةةةةةةةةةةةمكيةةةة 
القيمة العالية واسةةةةةةتهاله األهاه ذات القيمة املنخفاةةةةةةة و/أو اسةةةةةةتّيادها. وقد يؤد  تذبذب اإلمدادات إىل إتاحة  ذات

تهلكق األسةةةةعار  إىل قيام املسةةةة   ار  كما إىل نشةةةةوء خماطر. وميكن أي يؤد  النقص  وما يرتتب على ذلك من ارتفاع
 درات من البلداي النامية لتلبية احتياجاةم  ما سةةةةةةةةيعرم للخطر  أسةةةةةةةةواق االسةةةةةةةةتّياد الرئيسةةةةةةةةية بطلب املزيد من الصةةةةةةةةا
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اإلمدادات الغذائية احمللية واإلقليمية للبلداي النامية املصدرة ل هاه. ويتطلب ذلك التفكّي   السياسات الوطنية املتعلقة 
 جياد ار  عمل ل تعزيز التجارة إليتعلق باألهاه الغنية بالربوتينات  مقاب   ماوالتغذية  وال سةةةةةةةةةةةةةةيما /باألمن الغذائي

   قطاعي التجهيز والتصدير.

 
 ما بق األقاليم ايندر أياةةةةةاً من البصةةةةةمة الكربونية لتجارة األهاه. وسةةةةةيتعق البح     من شةةةةةضي زيادة التجارةو  -35

  اينةةةاالت اليت يتوقع ايهةةةا أي تؤد  التحوالت   نظم اإلنتةةةاج أو أمنةةةاط التجةةةارة إىل تعريض  للةةةدخةةةل  برامر دعم 
 األمن الغذائي. انعداممخاطر إىل خطر لل املعرفقالسكاي 

 
ينبغي النظر   اسةةةتجابات السةةةياسةةةة التجارية لتغّير املناخ   سةةةياق صةةةناديق أدوات تكيرف أوسةةةع نطاقاً تتناول و  -36

رة ؛ وتكيرف سةةةةبل العيش؛ والقدرة على الصةةةةمود وإداعلى مسةةةةتوى املؤسةةةةسةةةةات واينوكمةثالثة عناصةةةةر مرتابطة: التكيرف 
فعالية واجتناب بينهما لاماي ال   ماعق البحر  واملائي و ومن الارور  يقيق استجابات متماسكة عرب القطا املخاطر.

 تدابّي تعاجل تضثّيات يددة لكنها تؤد  إىل تفاقم أخرى.

 
رتبية للسفن ومعدات الصيد وبناء هياكل أساسية ملصايد األهاه ومرااق آمنة /موان  تتزايد أمهية تواّي مالذاتو  -37

ق لحفاظ على إنتاج األهاه والقدرة التنااسةةةةةةةةةةةةية التجارية   املناطلت املناخ ّيقادرة على الصةةةةةةةةةةةةمود أمام تغاألحياء املائية ت
ات   مسةةةةةةةةةتوي سةةةةةةةةةطع مسةةةةةةةةةتوى    ا   ذلك ارتفاعواألحداث املتطراةاملعرفةةةةةةةةةة لتغّير املناخ   ات البحّيات. البحر والتغّير

ر   ارة املخاطر من خالل االسةةةةةةةتثماوإد القدرة على الصةةةةةةةمودكما ميكن أي يسةةةةةةةهم تطوير تربية األحياء املائية أياةةةةةةةاً   
وميكن دعم هذه االبتكارات التكنولوجية   السةةةياسةةةة عرب برامر منع 23تقنيات تقلل اقداي األرصةةةدة خالل الفياةةةانات 

كذلك اإي تنويع الدخل  24املناخ وأخرى لتقدمي املشةةةةةةةةورة الفنية من خالل خدمات إرشةةةةةةةةادية. أمام تغّيللصةةةةةةةةمود و ويل 
ر أصةةةةناف مقاومة لرجهاد ميكن أياةةةةاً أي تكوي وسةةةةائل اعالة ماهبة الكوارث و  الوقت نفسةةةةص فةةةةماي والتخزين واختيا

 25استمرارية اإلمدادات الغذائية. 

 
وفةةةعت منظمة األغذية والزراعة إرشةةةادات لالسةةةتجابة يناالت الطوارئ املتعلقة  صةةةايد األهاه وتربية األحياء و  -38

وتصةةةميمها ئية ايسةةةق نوعية التدخالت   حقلي مصةةةايد األهاه وتربية األحياء املاملائية بالتعاوي مع شةةةركائها سةةةعياً إىل 
قبلي املسةةةةةةةةةت التعرمهذه اإلرشةةةةةةةةةادات على أمهية اينلول اهليكلية خلفض وتؤكد 26وتنفيذها وتقييمها   أعقاب الكوارث. 

خاطر الكوارث الطبيعية. ومن املهم أياةةةاً يسةةةق املعلومات عن الطقس والتنبؤ بالكوارث والسةةةالمة   البحر الجتناب مل
 األرواح واألصول   البحر وعلى الشاط .  اخلسائر 
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