
 حالـة
  املوارد السمكية وتربية
 األحياء املائية يف العامل

2020 حياء املائية يف العامل 
حالـة املوارد السمكية وتربية األ

استدامة العمل  

ظمة األغذية والزراعة
من

2018 2018
20202018



غانا. الزوارق ومعدات الصيد في حوض الزورق ، تيما.
©FAO/Kyle LaFerriere

هذا املنشور الرئييس هو جزء من سلسلة حالة العامل التي تنرشها منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة.

التنويه املطلوب:

منظمة األغذية والزراعة. 2020. حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020. استدامة العمل . روما.

https://doi.org/10.4060/ca9229ar :التحقق الرقمي من الوثيقة

إّن األوصاف املستخدمة وطريقة عرض املواد يف هذا املنتج اإلعالمي ال تعرب عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )املنظمة( يف 

ما يتعلق بالوضع القانوين أو التنموي ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة، أو يف ما يتعلق بسلطاتها أو بتعني حدودها وتخومها. وال تعرب اإلشارة إىل 

رشكات محّددة أو منتجات بعض املصّنعني سواء كانت مرخصة أم ال، عن دعم أو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة أو تفضيلها عىل مثيالتها 

مام مل يرد ذكره.

وال تعرب األوصاف املستخدمة وطريقة عرض املواد اإلعالمية يف الخرائط عن أي رأي خاص ملنظمة األغذية والزراعة يف ما يتعلق بالوضع القانوين أو 

الدستوري ألي بلد أو إقليم أو مجال بحري، أو يف ما يتعلق بتعيني حدود كل منها.

وقد اتخذت منظمة األغذية والزراعة جميع االحتياطات املعقولة للتحقق من املعلومات الواردة يف هذا املنشور. ومع ذلك، يجري توزيع املوارد 

املنشورة ضامن من أي نوع، سواء بشكل رصيح أو ضمني.

إن وجهات النظر املعرب عنها يف هذا املنتج اإلعالمي تخص املؤلف )املؤلفني( وال تعكس بالرضورة وجهات نظر املنظمة أو سياساتها.

ISBN 978-92-5-132757-9

 ISSN 1020-5519 [مطبوع]

 ISSN 2663-8665 [عرب االنرتنيت] 

© منظمة األغذية والزراعة  2020

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل مبوجب ترخيص املشاع اإلبداعي – نسب املصنف - غري التجاري – الرتخيص باملثل 0.3

لفائدة املنظامت الحكومية الدولية
(CC BY-NC-SA 3.0 IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo).

مبوجب أحكام هذا الرتخيص، ميكن نسخ هذا العمل، وإعادة توزيعه، وتكييفه ألغراض غري تجارية، برشط التنويه مبصدر العمل عىل نحو مناسب. 

ويف أي استخدام لهذا العمل، ال ينبغي أن يكون هناك أي اقرتاح بأن املنظمة تؤيد أي منظمة، أو منتجات، أو خدمات محددة. وال يسمح باستخدام 

شعار املنظمة. وإذا تم تكييف العمل، فإنه يجب أن يكون مرخصا مبوجب نفس ترخيص املشاع اإلبداعي أو ما يعادله. وإذا تم إنشاء ترجمة لهذا 

العمل، فيجب أن تتضمن بيان إخالء املسؤولية التي باإلضافة إىل التنويه املطلوب: “مل يتم إنشاء هذه الرتجمة من قبل منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة. واملنظمة ليست مسؤولة عن محتوى أو دقة هذه الرتجمة. وسوف تكون الطبعة اإلنجليزية األصلية هي الطبعة املعتمدة.”

وتجرى أي وساطة تتعلق بالنزاعات الناشئة مبوجب الرتخيص وفقا لقواعد التحكيم للجنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل املعمول بها يف الوقت 

الحارض.

مواد الطرف الثالث. يتحمل املستخدمون الراغبون يف إعادة استخدام مواد من هذا العمل املنسوب إىل طرف ثالث، مثل الجداول، واألشكال، والصور، 

مسؤولية تحديد ما إذا كان يلزم الحصول عىل إذن إلعادة االستخدام والحصول عىل إذن من صاحب حقوق التأليف والنرش. وتقع تبعة املطالبات 

الناشئة عن التعدي عىل أي مكون مملوك لطرف ثالث يف العمل عىل عاتق املستخدم وحده.

 املبيعات، والحقـوق، والرتخيـص. ميكـن االطالع عىل منتجات املنظمـة العاملية عىل املوقع االلكرتوين للمنظمة:

 .publications-sales@fao.org وميكن رشاؤها من خالل http://www.fao.org/publications/ar  

 www.fao.org/contact-us/licence-request :أما تقديم طلبات االستخدام التجاري فتقدم عن طريق 

copyright@fao.org :وينبغي تقديم االستفسارات املتعلقة بالحقوق والرتخيص إىل

صورة الغالف

http://www.fao.org/publications/ar


منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة
روما، 2020

حالـة
 املوارد السمكية وتربية
األحياء املائية يف العامل
استدامة العمل 

IS
S

N
 1

02
0-

55
19

2020



احملتويات
vi متهيد 
viii املنهجية  
x شكر وتقدير  

اجلزء األول
1 اإلستعراض العاملي 
2 حملة عامة 

9 إنتاج مصايد األسماك الطبيعية 

36 صيادو ومستزرعو األسماك 

41 حالة أسطول الصيد 

47 حالة موارد مصايد األسماك 

59 استخدام األسماك وجتهيزها  

65 استهالك األسماك 

اجلزء الثاين
91 استدامة العمل 
92 الذكرى اخلامسة والعشرون ملدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 

101 رصد استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية 

109 ضمان استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية 

 رفع التقارير عن استدامة مصايد األسماك 
127 وتربية األحياء املائية 

138 استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف السياق 

اجلزء الثالث
 163 التوقعات والقضايا الناشئة 

 التوقعات املرتبطة مبصايد األسماك وتربية 
164 األحياء املائية   

:Illuminating Hidden Harvests دراسة 
 مساهمة مصايد األسماك صغرية النطاق يف حتقيق

176 التنمية املستدامة 

179 حتسني تقييم مصايد األسماك الداخلية يف العامل 

 التكنولوجيات اجلديدة والكاسحة لنظم البيانات
184 واملمارسات املبتكرة  

190 األمن البيولوجي يف جمال تربية األحياء املائّية 

 حنو رؤية جديدة ملصايد األسماك الطبيعية يف
193 القرن احلادي والعشرين 

199 املراجع 
 

اجلداول

 1- إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية
3 يف العامل واستخدامه وجتارته 

 2- إنتاج مصايد األسماك الطبيعية البحرية:
13 البلدان واملناطق املنتجة الرئيسية 

 3- إنتاج مصايد األسماك الطبيعية البحرية:
14 األنواع الرئيسية 

 4- إنتاج املصايد الطبيعية:
16 مناطق الصيد الرئيسية يف منظمة األغذية والزراعة 

 5- إنتاج املصايد الطبيعية يف املياه الداخلية:
20 البلدان املنتجة الرئيسية   

 6- إنتاج تربية األحياء املائية من اجملموعات
26 الرئيسية لألنواع حبسب القارة يف عام 2018 

 7- إنتاج الطحالب املائية من تربية األحياء املائية
27 حبسب البلدان املنتجة الرئيسية 

30 8- األنواع املنَتجة الرئيسية 
32 9- اإلنتاج العاملي للطحالب املائية من تربية األحياء املائية  

 10- اإلنتاج السمكي من تربية األحياء املائية يف األقاليم
33 وحبسب بلدان منتجة رئيسية خمتارة 

 11- منتجو تربية األحياء املائية العامليون 
 واإلقليميون الرئيسيون ذوو النسبة العالية 

 نسبًيا من ثنائيات الصمامات يف اإلنتاج اإلمجايل 
36 لرتبية األحياء املائية من احليوانات املائية 

 12- عمالة صيادي األسماك ومستزرعي األسماك
37 يف العامل حبسب اإلقليم 

 13- عدد السفن املزوَّدة مبحركات والسفن 
 )LOA( غري املزودة بها حسب فئة طول السفينة 

 يف أساطيل الصيد املُبلغ عنها من البلدان 
46 واألقاليم اخملتارة يف 2018 

 14- توزيع نسبة املصيد العاملي من األسماك
58 على األحواض املائية/النهرية الرئيسية 

| ii  |



59 15- اجتاهات اإلنتاج واملساهمة النسبية يف املصيد العاملي  
 16- جمموع ونصيب الفرد من االستهالك الظاهري

70 لألسماك حبسب األقاليم واجملموعة االقتصادية، 2017 

 17- اإلنتاج املتوقع لألسماك لعام 2030 
166 )مبكافئ الوزن احلّي( 

 18- جتارة األسماك املتوقعة لالستهالك البشري
172 )مبكافئ الوزن احلّي( 

 19- نبذة عن البيانات اليت تتناوهلا دراسة
178   Illuminating Hidden Harvests

 20- املتغريات املستخدمة يف تقييم تهديدات
180 مصايد األسماك الداخلية  

 21- درجات التهديدات احملدقة مبناطق األحواض
181 اليت تدعم مصايد األسماك الداخلية 

 22- سلسلة اإلمدادات السمكية اليت تدعمها
187 قواعد البيانات التسلسلية 

األشكال

 1- اإلنتاج العاملي من مصايد األسماك الطبيعية
4  وتربية األحياء املائية 

4 2- االستخدام العاملي لألسماك واستهالكها الظاهر 
 3- مساهمة األقاليم يف اإلنتاج العاملي من مصايد األسماك

5 وتربية األحياء املائية 

9 4- االجتاهات السائدة يف املصايد الطبيعية العاملية 
 5- البلدان العشرة الرئيسية املنتجة للمصيد الطبيعي

12 يف العامل يف 2018 

 6- االجتاهات السائدة يف ثالث فئات رئيسية من 
17 مناطق الصيد 

 7- البلدان اخلمسة الرئيسية املنتجة للمصيد من
19 املياه الداخلية 

 8- اإلنتاج العاملي للحيوانات والطحالب املائية
22 من تربية األحياء املائية يف الفرتة 2018-1990 

 9- معدل النمو السنوي إلنتاج األسماك من 
22 تربية األحياء املائية يف األلفية اجلديدة 

 10- مساهمة تربية األحياء املائية يف اإلنتاج اإلمجايل
24 للحيوانات البحرية 

 11- إنتاج أنواع تربية األحياء املائية بواسطة العلف
28 ومن دون علف، 2018-2000 

 12- تربية األحياء املائية يف األقاليم املنتجة الرئيسية ولدى 
34 املنتجني الرئيسيني جملموعات األنواع الرئيسية، 2018-2003 

 13- احلصة اإلقليمية للعمالة يف مصايد األسماك
38 وتربية األحياء املائية 

 14- البيانات املتعّلقة بالعمالة يف مصايد األسماك 
40 وتربية األحياء املائية املصنفة حبسب نوع اجلنس لعام 2018 

 15- توزيع السفن املزوَّدة مبحركات والسفن غري 
42 املزوَّدة مبحركات حسب اإلقليم يف عام 2018  

 16- نسبة سفن الصيد املزوَّدة مبحركات والسفن 
43 غري املزوَّدة بها حسب اإلقليم يف عام 2018 

 17- توزيع سفن الصيد املزوَّدة مبحركات حسب 
43 اإلقليم يف عام 2018 

 18- توزيع أحجام سفن الصيد املزوَّدة مبحركات 
44 حسب اإلقليم يف عام 2018 

 19- االجتاهات العاملية حلالة أرصدة األسماك البحرية 
48 يف العامل خالل الفرتة 2017-1974 

 20- النسب املئوية لألرصدة املصطادة عند 
 مستويات مستدامة بيولوجًيا وغري مستدامة بيولوجًيا 

49 حسب املنطقة اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة، 2017 

 21- األمناط الزمانية الثالثة لعمليات إنزال األسماك 
50 يف الفرتة 2017-1950 

 22- املصيد املقّدر من املصايد الداخلية اخملّصص 
 للمناطق اهليدرولوجية وأحواض األنهر الرئيسية اليت 

ا عنها كنسبة مئوية من إمجايل   جرى إنتاجه فيها، معّبً
57 مصيد املصايد الداخلية يف العامل  

 23- استخدام إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء 
60 املائية يف العامل يف الفرتة 2018-1962 

 24- استخدام إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء 
62 املائية يف العامل: البلدان املتقدمة مقابل البلدان النامية، 2018 

 25- مساهمة األسماك يف إمدادات البوتينات 
67 احليوانية، متوسط الفرتة 2017-2015 

 26- نصيب الفرد من االستهالك الظاهر، متوسط 
69 الفرتة 2017-2015 

 27- املساهمة النسبية لرتبية األحياء املائية واملصايد 
72 صة لالستهالك البشري  الطبيعية يف األسماك اخملصَّ

 28- إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف 
74 العامل والكميات املوجهة للتصدير  

 29- أكب البلدان املصّدرة واملستوردة لألسماك 
76 واملنتجات السمكية من حيث القيمة، 2018 

| iii  |



77 30- التجارة يف األسماك واملنتجات السمكية  
 31- التدفقات التجارية لألسماك واملنتجات السمكية

 حبسب القارة )حصة جمموع الواردات من حيث القيمة(،
78  2018

 32- قيم واردات وصادرات املنتجات السمكية يف
81 خمتلف األقاليم، مع اإلشارة إىل صايف العجز أو الفائض  

 33- حصص جمموعات األنواع الرئيسية يف جتارة األسماك 
84 من حيث القيمة، 2018 

85 34- مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك  
86 35- أسعار أسماك القاع يف النرويج  
87 36- أسعار التونة الوثابة يف إكوادور وتايلند  

 37- أسعار مسحوق السمك وجريش فول الصويا 
88 يف أملانيا وهولندا  

89 38- أسعار زيت السمك وزيت فول الصويا يف هولندا   
94 39- اإلطار القانوين الدويل ملصايد األسماك 

 40- ردود األعضاء على استبيان منظمة األغذية 
 والزراعة اخلاص بتنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد 

97 الرشيد والصكوك ذات الصلة، حسب اإلقليم 

41- عدد خطط إدارة مصايد األسماك الطبيعية البحرية 
98 والداخلية اليت أبلغ األعضاء عن وضعها وفًقا للمدونة  

 42- النسبة املئوية خلطط إدارة مصايد األسماك الطبيعية 
 البحرية والداخلية اليت أبلغ األعضاء عن تنفيذها 

98 وفًقا للمدونة 

 43- عدد البلدان اليت أبلغت أن لديها إطاًرا قانونًيا 
99 لتنمية تربية األحياء املائية وفًقا للمدونة  

 44- نظام املعلومات املقرتح ومن ضمنه سجل لألنواع 
108 املستزرعة للموارد الوراثية املائية 

45- عملية إعداد اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية 
126 املستدامة واحملتوى الالزم لوضعها 

 46- متوسط معّدل إنفاذ الصكوك الدولية ملكافحة 
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، جتميع املعلومات 

132 اإلقليمية عن أهداف التنمية املستدامة، 2018  

 47- تنفيذ الصكوك النتفاع مصايد األسماك صغرية 
 النطاق باملوارد والنفاذ إىل األسواق، جتميع املعلومات 

135 اإلقليمية عن أهداف التنمية املستدامة، 2018   

 48- اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة 
136 مصايد األسماك صغرية النطاق وأهداف التنمية املستدامة 

147 49- دورة ختطيط التكّيف  

 50- وضع الصكوك القانونية الدولية والبيئية
159 وصكوك اإلدارة  

 51- إنتاج مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية
165  يف العامل، للفرتة 2030-1980 

 52- معدل النمو السنوي لرتبية األحياء املائية يف العامل، 
167 للفرتة 2030-1980 

 53- إنتاج مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء
167 املائية يف العامل، للفرتة 2030-1980  

168 54- مساهمة تربية األحياء املائية يف اإلنتاج السمكي اإلقليمي 
 55- اإلنتاج العاملي من مسحوق السمك، 

169 للفرتة 2030-1990 

171 56- زيادة دور تربية األحياء املائية 
 57-"خريطة احلالة" العاملية املستندة إىل التفاعل بني
 20 ضغًطا على مستوى األحواض يف 34 من األحواض

180 اإلرشادية اليت تدعم مصايد األسماك الداخلّية   

 58- خرائط التهديدات على مستوى األحواض 
182 يف مصايد األسماك الداخلّية املهمة  

اإلطارات

 1- تنقيح إحصاءات املنظمة بشأن إنتاج 
11 مصايد األسماك وتربية األحياء املائية 

 أهمية البيانات املصنَّفة حبسب نوع اجلنس: 

41 2- الرتكيز على املرأة يف أنشطةما بعد الصيد 
 3- البيانات املتعّلقة بصيد األسماك والقائمة على 

45 نظام حتديد اهلوية اآليل  
 4- إدارة مصايد األسماك أداة مهّمة بشكل جلّي 

55 لتحسني حالة األرصدة 
66 5- ميزانيات األغذية الصادرة عن املنظمة بشأن  األسماك واملنتجات السمكية 

 6- قاعدة معارف منظمة األغذية والزراعة بشأن 
102 مصايد األسماك وتربية األحياء املائية باألرقام 

 7- املالمح القطرية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمايل 
104 مصايد األسماك وتربية األحياء املائية 

 8- كيف ستساهم مكونات من قاعدة معارف املنظمة بشأن 
 مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف نظام للمعلومات 

106 يتعّلق باملوارد الوراثية املائية 

| iv  |



107 9- توحيد التسميات املستخدمة للموارد الوراثية املائية 
111 10- السجل العاملي لسفن الصيد 

 11- برنامج منظمة األغذية والزراعة العاملي لدعم تنفيذ
  االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد 
 غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

111 والصكوك الدولية التكميلية 

 12- الّسنة الدولية ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية
117 احلرفية يف 2022 

 13- ضمان احلصول على سبل عيش آمنة والوصول إىل
118 التنمية املستدامة: مصيد احملار يف نهر الفولتا يف غانا 

 14- تصميم تدريب على السالمة يف البحر يناسب 
 مصايد األسماك صغرية النطاق يف احمليط اهلادئ 

121 والبحر الكارييب 

 15- إدارة املصيد العرضي بطريقة أكثر استدامة يف
123 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب   

 16- نهج املنظمة القائم على تربية األحياء املائية والبستنة 
125 يف املناطق النائية من غرب أفريقيا 

 17- ضمان استدامة مصايد األسماك صغرية النطاق يف 
 شمال أفريقيا: دعم الزخم القوي على املستوى 

134 اإلقليمي الفرعي 

 18- حتديد اخملاطر واحتياجات اإلدارة اخلاصة باملوارد 
139 اهلّشة يف النظم البحرية 

148 19- التكّيف مع تغرّي املناخ: شيلي تتخذ اإلجراءات الالزمة 
 20- التصدي للظواهر القصوى: منهجية منظمة األغذية

151  والزراعة ملواجهة األضرار واخلسائر 

 21- عدم ترك مصايد األسماك وتربية األحياء املائية 
 متخلفة عن الركب يف سياسات األمن الغذائي 

156 والتغذية املتعددة القطاعات 

 22- تأثر البلدان بآثار تغريُّ املناخ على مصايد األسماك
174  الطبيعية 

- CALIPSEOو SMARTFORMS -23 
 أدوات منظمة األغذية والزراعة اجلديدة ملعاجلة نقاط

184 الضعف يف نظم البيانات الوطنية 

| v |



متهيد
التنمية  خطة   ،2015 سبتمرب/أيلول  يف  املتحدة  األمم  أطلقت 
مميزة  عبارة عن خطة عمل  التي هي   2030 لعام  املستدامة 

الخطة،  هذه  وباعتامدها  العامل.  يف  والرخاء  السالم  لتحقيق 
جريئة  اتخاذ خطوات  الالفت عىل  عزمها  البلدان  أبدت 

والقدرة  االستدامة  قوامه  مسار  نحو  بالعامل  لالنتقال  وتحّولية 
الصمود. عىل 

أقل  بقاء  املتفاوت، ومع  التقدم  أعوام من  بعد خمسة  ولكن 
التقدم  الرغم من  املحدد، وعىل  املوعد  لبلوغ  من عرش سنوات 

العمل  أن  الواضح  فإنه من  املجاالت،  العديد من  املحرز يف 
ال  السبعة عرشة  املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  إىل  الرامي 
لذلك،  ونتيجة  املطلوبني.  النطاق  عىل  أو  بالرسعة  قدًما  مييض 

الخاص  القمة  املتحدة خالل مؤمتر  لألمم  العام  األمني  دعا 
 ،2019 سبتمرب/أيلول  يف  عقد  الذي  املستدامة  التنمية  بأهداف 
أجل  من  العمل  من  لعقد  التأهب  إىل  املجتمع  قطاعات  جميع 
يواجهها  التي  التحديات  ألكرب  مستدامة  إيجاد حلول  يف  اإلرساع 
املناخ وسّد  املساواة وتغّي  الفقر وعدم  ترتاوح بني  والتي  العامل 

املالية. الفجوة 

املوارد  تقرير حالة  2020 من  يأيت تخصيص إصدار عام  لذلك، 
استدامة  ملوضوع  العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية 

قطاع  ويساهم  املناسب.  التوقيت  ويف  الرضورة  باب  من  العمل 
تحقيق  كبي يف  إىل حد  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

املتمثل   14 الهدف  وبخاصة  املستدامة،  التنمية  أهداف  جميع 
عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  حفظ  يف 

عاتق  عىل  وتقع  املستدامة.  التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو 
أصل عرشة  من  ألربعة  راعية  بوصفها  والزراعة،  األغذية  منظمة 

التنمية  هدف  بلوغ  نحو  املحرز  بالتقدم  متعلّقة  مؤرشات 
إىل  الرامي  العاملي  الزخم  ترسيع  مسؤولية   ،14 املستدامة 

دفًعا  سيتلقى  زخم  وهو  وإنتاجيتها،  املحيطات  صحة  تحقيق 
للمحيطات.  الثاين  املتحدة  األمم  مؤمتر  خالل  إضافيًا 

السمكية  املوارد  2020 من تقرير حالة  يزال إصدار عام  وال 
الذي  واملتنامي  الكبي  الدور  يربز  العامل  املائية يف  األحياء  وتربية 

األغذية  توفي  املائية يف  األحياء  وتربية  األسامك  تؤديه مصايد 
املاثلة  التحديات  أبرز  يبنّي  أنه  كام  العمل.  وفرص  والتغذية 

املثال،  عّدة. وعىل سبيل  املحرز عىل جبهات  التقدم  رغم  أمامنا 
الدوام عند  أدلة متزايدة عىل أن األرصدة تبقى عىل  هناك 

تخضع  عندما  تتجدد  أو  املستهدفة  تلك  من  أعىل  مستويات 

املصداقية  يعطي  الذي  األمر  سليمة،  إلدارة  األسامك  مصايد 

إجراءات  اتخاذ  الراغبة يف  العامل  املصايد وحكومات  ملديري 

تحققت يف  التي  النجاحات  أن  أيًضا  يبنّي  التقرير  ولكّن  حازمة. 

العاملي  االتجاه  لعكس  كافية  تكن  مل  واألقاليم  البلدان  بعض 

يشي  الذي  األمر  مفرطًا،  استغالاًل  األرصدة  استغالل  املتمثل يف 

التدهور يف  السمكية سيئة وآخذة يف  إىل أن حالة األرصدة 

التي ال تكون  أو  التي ال تدار فيها مصايد األسامك  األماكن 

الضوء  املتفاوت  التقدم  هذا  ويسلّط  فعالة.  اإلدارة  فيها هذه 

الناجحة  والتدابي  السياسات  تكرار  إىل  املاسة  الحاجة  عىل 

مصايد  يف  واالحتياجات  السائد  الواقع  تكييفها يف ضوء  وإعادة 

الفعال  التنفيذ  لدعم  جديدة  آليات  ذلك  ويستلزم  محددة. 

والنظم  األسامك  مبصايد  الخاصة  واإلدارية  السياساتية  للوائح 

استدامة  لضامن  الوحيد  الحل  بوصفها  املستدامة،  اإليكولوجية 

العامل.  األسامك حول  مصايد 

إنشاؤها  تم  تقنية  وكالة  والزراعية  األغذية  منظمة  وتُعد 

فيه عدد سكان  يقرتب  لكن، يف وقت  والفقر.  الجوع  ملكافحة 

يتمثل  واقًعا  نواجه  نسمة،  مليارات  عتبة عرشة  بلوغ  من  العامل 

التغذوي  النقص  يعانون من  الذين  األشخاص  ارتفاع عدد  يف 

أنه ليس هناك من حل  2015. ويف حني  التغذية منذ عام  وسوء 

أننا سنحتاج إىل  سحري لهذه املشكلة، ال يوجد أدىن شك يف 

إمكانية  األغذية وضامن  من  املزيد  إلنتاج  مبتكرة  حلول  إيجاد 

مصايد  ستحافظ  وبينام  التغذية.  وتحسني  إليها  الوصول 

املائية  األحياء  تربية  أثبتت  أهميتها،  عىل  الطبيعية  األسامك 

العاملي  الغذايئ  األمن  تحقيق  دوًرا حاساًم يف  تؤدي  أنها  بالفعل 

 .1970 املائة سنويًا منذ عام  7.5 يف  إنتاجها بنسبة  يف ظل منو 

مواصلة  عىل  املائية  األحياء  تربية  بقدرة  االعرتاف  ويتطلب 

يواجهها  أن  يجب  التي  البيئية  التحديات  وبضخامة  النمو 

جديدة  اسرتاتيجيات  اتباع  اإلنتاج،  تكثيف  ظل  يف  القطاع 

هذه  وتحتاج  مستدام.  نحو  عىل  املائية  األحياء  تربية  لتنمية 

مثل  مجاالت  يف  التقنية  التطورات  تسخي  إىل  االسرتاتيجيات 

األمراض،  ومكافحة  األحيايئ  واألمن  الورايث،  واالنتقاء  األعالف، 

االستثامر  األعامل يف مجايل  تطوير  إىل جانب  الرقمي،  واالبتكار 

األحياء  تربية  تنمية  ملواصلة  األولوية  إسناد  ويجب  والتجارة. 

السكاين  النمو  فيها  سيمثّل  أخرى  أقاليم  ويف  أفريقيا  يف  املائية 

الغذائية. للنظم  تحد  أكرب 
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إطاًرا  بيد  يًدا  للعمل  والزراعة  األغذية  منظمة  مبادرة  وتشّكل 
السائدة  والتحديات  االتجاهات  بني  تجمع  التي  للجهود  مثاليًا 
النمو  املائية يف سياق  األحياء  وتربية  األسامك  قطاع مصايد  يف 

الغذائية  النظم  تحّول  إىل ترسيع وتية  املبادرة  األزرق. وتهدف 
باستخدام  املستفيدة  بالجهات  املانحة  الجهات  جمع  خالل  من 

املبادرة  هذه  وتسند  املتاحة.  واملعلومات  البيانات  أفضل 
لها،  ملكيتها  وتعود  البلدان  تقودها  والتي  األدلة  عىل  القامئة 

التحتية  البنى  محدودية  من  تعاين  التي  للبلدان  األولوية 
تستفيد  أن  ميكنها  والتي  الدويل  والدعم  الوطنية  والقدرات 
املهارات  لنقل  والرشاكات  الفعال  التعاون  من  بوجه خاص 
تغّي  آثار  تكون  أن  يرّجح  املثال،  سبيل  وعىل  والتكنولوجيا. 

املناطق  يف  أشد  البحرية  الطبيعية  األسامك  مصايد  عىل  املناخ 
االحرتار  يتسبّب  أن  يُتوقع  وآسيا حيث  أفريقيا  املدارية يف 
لتنمية  املستهدفة  للتدخالت  وميكن  اإلنتاجية.  بانخفاض 

تعالج  والتي  اإلقليمني  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
والتجارة  الغذاء  حيث  من  األخيين  لهذين  الخاصة  االحتياجات 
الجميع  إلطعام  الالزم  التحويل  التغيي  تحقق  أن  العيش،  وسبل 

يف كل مكان. 

بأن  االعرتاف  املستهدفة عىل  التدخالت  وينطوي جزء من هذه 
تبادالت  تحصل  ولكن  البيئة  عىل  تؤثر  الغذائية  النظم  معظم 

الوقت  يف  وتقلّل  والتغذوي  الغذايئ  األمن  تحسني  تضمن 
اإليكولوجية  النظم  املرتتبة عىل  اآلثار  أقىص حّد من  إىل  نفسه 

أنها  عىل  السمكية  واملنتجات  باألسامك  يُعرتف  وال  لها.  الداعمة 
أيًضا  من األغذية األكرث سالمة عىل وجه األرض فحسب، بل 

ولهذه  الطبيعية.  البيئة  عىل  تأثيًا  األقل  األغذية  من  أنها  عىل 
االسرتاتيجيات  يف  أفضل  نحو  عىل  مراعاتها  ينبغي  األسباب، 

وضامن  والتغذية،  الغذايئ  لألمن  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية 
عىل  للقضاء  الغذائية  النظم  يف  الجاري  التحّول  يف  مساهمتها 

التغذية. وسوء  الجوع 

وإن عام 2020 هو عام مهم بالنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة 
ألنه يصادف مرور خمس وسبعني عاًما عىل تأسيسها. فهذه 

املنظمة هي الوكالة املتخصصة األقدم التابعة لألمم املتحدة. 
ويصادف هذا العام أيًضا مرور خمس وعرشين عاًما عىل صدور 

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد التي وّجهت تطوير السياسات 
يف قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية حول العامل. ولكن 

هذا ليس الوقت املناسب لالحتفال. فاملناسبتان تذكراننا بعلّة 
وجودنا، ومتثالن نداًء للعمل ونقطة انطالق إلحداث التغيي يف 
عامل يشهد تحوالت رسيعة ويحتاج إىل حلول مبتكرة وتحّولية 

ملعالجة املشاكل القدمية والجديدة عىل السواء. وأثناء كتابة 
هذا التقرير، ظهر فيوس كورونا )كوفيد-19( كواحد من أصعب 

التحديات التي واجهناها مًعا منذ إنشاء منظمة األغذية والزراعة. 
وستزيد التداعيات االجتامعية واالقتصادية الوخيمة املرتتبة عن 

هذا الوباء من صعوبة نضالنا للقضاء عىل الجوع والفقر. ومبا 
أّن قطاعي مصايد األسامك وتربية األحياء املائية هام األشّد تأثرًا 

بالجائحة، تساعد املعلومات األساسية الواردة يف هذا التقرير 
املنظمة عىل االستجابة للوضع الراهن من خالل حلول فنية 

وتدخالت هاِدفة. 

املائية يف  األحياء  السمكية وتربية  املوارد  تقرير حالة  ويعّد 
العامل املطبوع الوحيد من نوعه الذي وفّر عىل مدى سنوات 

بشأن قطاع  الوقائع  إىل  فنية ومعلومات مستندة  نظرة  عديدة 
التقرير  ويسلّط  املجتمعات.  لنجاح  حاسمة  بأهمية  يتسم 

الرئيسية  االتجاهات واألمناط  أمور عدة من ضمنها  الضوء عىل 
العاملية،  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  املالحظة يف مصايد 
النظر  ينبغي  التي  واملرتقبة  الجديدة  املجاالت  ويستكشف 

املائية عىل نحو مستدام يف املستقبل.  فيها كرشط إلدارة املوارد 
الطبعات  أثًرا كميًا ونوعيًا أكرب من  الطبعة  وأمتنى أن ترتك هذه 

مواجهة  تساعدنا عىل  قيّمة  تشّكل مساهمة  وأن  السابقة 
والعرشين.  الحادي  القرن  تحديات 

 شو دونيو
املدير العام ملنظمة األغذية والزراعة
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املنهجية 
ودامت   2019 الثاين  يناير/كانون  يف  بدأت  عملية  مثرة  هو   2020 العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة  تقرير 
األغذية  منظمة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  من  موظفني  من  مؤلفة  تحرير  هيئة  تشكيل  وجرى  شهًرا.   18
موظفني  وخمسة  املنظمة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  مدير  ضّم  أسايس  تنفيذي  فريق  من  بدعم  والزراعة 

مكتب  عن  وممثاًل  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إلدارة  التابع  واملعلومات  اإلحصاءات  فرع  من  استشاريني  وخرباء 
منتظمة  اجتامعات  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  مدير  برئاسة  التحرير،  هيئة  وعقدت  املنظمة.  يف  االتصاالت 

فيه.  املحرز  التقدم  واستعراض  مصطلحاته  وصقل  وهيكله  التقرير  ملحتوى  مخطط  لوضع 

فيها  املتبعة  والعملية  السابقة  السنوات  طبعات  شكل  عىل  اإلبقاء  مع   2020 عام  طبعة  هيكل  تعديل  التحرير  هيئة  وقررت 
القضايا  عىل  وسيكز  العمل«،  »استدامة  ليصبح  الثاين  الجزء  اسم  وسيتغّي  العاملي«.  »االستعراض  عن  األول  الجزء  يف  فقط 
أهداف  من   14 بالهدف  املتصلة  القضايا  خاصة  بصفة  الجزء  هذا  وسيتناول   .2020–2019 الفرتة  يف  الصدارة  احتلت  التي 

الجزء  هذا  أقسام  وستتناول  »الراعية«.  املتحدة  األمم  وكالة  بدور  املنظمة  فيها  تقوم  التي  ومؤرشاته  املستدامة  التنمية 
ورفع  األمن،  وضامن  السياسات،  ووضع  والرصد،  التقييم،  املائية:  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  استدامة  جوانب  مختلف 
عىل  عاًما  وعرشين  خمس  مرور  مبناسبة  خاص  بقسم  الثاين  الجزء  استهالل  أيًضا  التحرير  هيئة  وقررت  والسياق.  التقارير، 

الجزء الثالث  وسيُشّكل  املدونة.  اعتامد  منذ  املحرز  التقدم  عن  ولإلبالغ  )املدونة(،  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  صدور 
الناشئة. والقضايا  املستقبل(  )آفاق  التوقعات  وسيشمل  املطبوع  هذا  من  جزء  آخر 

استبيان  ذلك  يف  مبا  السابقة،  الطبعة  عىل  والخارجيني  الداخليني  املراجعني  تعقيبات  من  لتقرير  ا هيكل  تنقيح  قرار  نبثق  وا
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  يف  املسؤولني  من  بتوجيه  لتنقيح  ا وأُجري  اإلنرتنت.  طريق  عن  إجراؤه  تم 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إلدارة  لعليا  ا اإلدارية  ووافقت  اإلدارات.  تلك  فروع  مختلف  مساهامت  من  واستفاد 
الهيكل.  هذا  عىل 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  يف  املوظفون  ُدعي   ،2019 مايو/أيار  إىل  أبريل/نيسان  من  املمتدة  الفرتة  وخالل 
العريضة  الخطوط  التحرير  هيئة  ووضعت  والثالث،  الثاين  الجزأين  يف  املناسبني  واملساهمني  املالمئة  املواضيع  تحديد  إىل 
كلهم  الرئييس  املقّر  يف  اإلدارة  موظفو  االستعراض  إىل  وصواًل  التخطيط  مرحلة  من  العملية  يف  وشارك  ونقحتها.  للمطبوع 

قيادة  يف  تغيي  مع  املنّقح  الهيكل  هذا  وترافق  اإلقليمية.  التقارير  يف  املساهمة  إىل  امليدانية  املكاتب  موظفو  وُدعي  تقريبًا، 
يقّل  ال  ما  يتضمن  موضوع  عن  باملسؤولية  التحرير  هيئة  أعضاء  مختلف  من  عضو  كل  تكليف  تم  إذ   – الثاين  للجزء  املؤلفني 
من  العديد  وكذلك  أقسام(  عّدة  يف  ساهم  )بعضهم  املنظمة  من  املؤلفني  من  كبي  عدد  التقرير  إعداد  يف  وساهم  قسمني.  عن 

وتقدير«(.  »شكر  القسم  )أنظر  املنظمة  خارج  من  املؤلفني 

تنقيحه  وجرى  الرئيسيني  املؤلفني  جميع  من  مبساهمة  والثالث  الثاين  الجزأين  عن  ملخص  إعداد  تم   ،2019 يونيو/حزيران  ويف 
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إلدارة  اإلدارية  الهيئة  عىل  امللخص  وثيقة  وعرضت  التحرير.  هيئة  تعليقات  إىل  ا  استناًد
ذلك  بعد  الوثيقة  هذه  وشّكلت   .2019 يونيو/حزيران  يف  عليها  للموافقة  الطبيعية  واملوارد  املناخ  لشؤون  العام  املدير  ونائب 

التقرير.  صياغة  يف  املؤلفون  به  اسرتشد  الذي  املخطط 

واللغوي  الفني  محتواهام  تحرير  وتم   ،2019 األول  وديسمرب/كانون  سبتمرب/أيلول  بني  والثالث  الثاين  الجزأين  صياغة  وجرت 
الستعراضهام  املنظمة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  يف  املسؤولني  إىل   2020 الثاين  يناير/كانون  يف  وإرسالهام 

وهيئة التحرير. خارجيني  خرباء  جانب  من 
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للمنظمة.  الرسمية  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إحصاءات  إىل  األول  الجزء  يف  الوارد  العاملي  االستعراض  ويستند 
بعد   2020 مارس/آذار  إىل  فرباير/شباط  من  الفرتة  يف  صياغته  متت  املتاحة،  اإلحصاءات  أحدث  عن  الجزء  هذا  يُعربِّ  وليك 
وضعه  تم  برنامج  نتاج  هي  اإلحصاءات  وهذه  البيانات.  تنظم  التي  املواضيعية  البيانات  قواعد  ملختلف  السنوي  اإلقفال 

وفًقا  وتقدميها  البيانات  جمع  عىل  البلدان  قدرة  تعزيز  عىل  املساعدة  يشمل  مبا  املعلومات،  من  ميكن  ما  أفضل  لضامن 
أن  للمنظمة  ميكن  الوطنية،  التقارير  غياب  ويف  صحتها.  من  والتحقق  ومراجعتها  ومنّسق  متأٍن  وبشكل  الدولية  للمعايي 

املوحدة. املنهجيات  خالل  من  أو  األخرى  املصادر  من  املتاحة  البيانات  أفضل  من  مستمدة  تقديرات  بإعداد  تقوم 

املسودة  وعرضت  عليها،  التعليقات  إلبداء  األخرى  اإلقليمية  ومكاتبها  املنظمة  إدارات  إىل  التقرير  من  مسودة  وأُرسلت 
والزراعة  األغذية  ملنظمة  العام  املدير  ومكتب  الطبيعية،  واملوارد  املناخ  لشؤون  العام  املدير  نائب  مكتب  عىل  النهائية 

عليها.  للموافقة 
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شكر وتقدير 
تحرير  وهيئة   ،Manuel Barange من  عام  بتوجيه  العامل 2020  يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة  تقرير  إعداد  تم 

 Graham Mairو Kim Friedmanو Nicole Franzو Marcio Castro de Souzaو Vera Agostini  بقيادته وعضوية كل من 
.Kiran Viparthiو Raymon van Anrooyو Marc Taconetو Julian Plummerو

يُذكر خالف ذلك( هم:  ما مل  باملنظمة،  )املرتبطون جميًعا  الرئيسيون  واملؤلفون 

الجزء األول 
الرئييس( )املؤلف   James Geehan الطبيعية:  إنتاج مصايد األسامك 

الرئييس( املائية: Xiaowei Zhou )املؤلف  إنتاج تربية األحياء 
الرئيسية( )املؤلفة   Jennifer Gee الصيد:  صيادو ومستزرعو األسامك؛ أسطول 

 Nicolasو Simon Funge-Smithو Pedro Barrosو Tarûb Bahriاملؤلف الرئييس(، و( Yimin Ye حالة املوارد السمكية: 
 Marcelo Vasconcellosو Merete Tandstadو Yukio Takeuchiو Hassan Moustahfidو Jeremy Mendoza-Hillو Gutierrez

Omar Riego Penarubiaو Ahern Mollyو Ansen Wardاملؤلفة الرئيسية( و( Stefania Vannuccini :تجهيز األسامك
Gabriella Laurentiو Felix Dentاملؤلفة الرئيسية( و( Stefania Vannuccini :استهالك األسامك

Felix Dentالرئيسية( و Stefania Vannuccini )املؤلفة  تجارة األسامك ومنتجاتها: 

الثاين الجزء 
 Joseph Zelasneyو Alexander Fordاملؤلفة الرئيسية( و( Rebecca Metzner  كيف دعمت املدونة اعتامد املامرسات املستدامة؟: 

Nicole Franzو
 Alexanderالرئييس(، و Joseph Zelasney )املؤلف  التقّدم املحرز يف تحقيق االستدامة – ما يكشف عنه االستبيان الخاص باملدونة: 

Nicole Franzو Rebecca Metznerو Ford
 Aurelianoالرئييس( و )املؤلف   Marc Taconet املنظمة:  املائية يف  املتعلقة مبصايد األسامك وتربية األحياء  البيانات واملعلومات  نُظم 

Riccardo Fortunaو Stefania Savoreو Gentile
الرئييس(  Graham Mair )املؤلف  النمو املستدام يف تربية األحياء املائية:  الوراثية املائية من أجل دعم   نظام ملعلومات املوارد 

Xiaowei Zhouو Tamsin Vicaryو Stefania Savoreو Marc Taconetو Daniela Lucenteو
 Giuliano Carraraو Matthew Camilleriاملؤلفة الرئيسية( و( Eszter Hidas :مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

Alicia Mosteiroو
الرئيسيان( John Ryder وNianjun Shen )املؤلفان  املنتجات ومنشؤها:  رشعية 

 Amber Himes Cornellالرئيسية( و Rebecca Metzner )املؤلفة  الوصول وحقوق املستخدمني:   االستدامة والحيازة وإمكانية 
Ruben Sanchez Daroqui و Kwang Suk Ohو Lena Westlundو Juan Lechuga Sanchezو Nicole Franzو

Mariana Toussaintاملؤلف الرئييس( و( Marcio Castro de Souza :االستدامة االجتامعية عىل طول سالسل القيمة
 Carlos Fuentevillaو Mariaeleonora D’Andreaاملؤلف الرئييس( و( Raymon van Anrooy :مامرسات الصيد املسؤول 

Amparo Perez Rodaو
Rodrigo Roubachالرئييس( و )املؤلف   Lionel Dabbadie املائية املستدامة:  تربية األحياء  التوجيهية وأفضل مامرسات  الخطوط 

William Griffinالرئييس( و التنمية املستدامة لعام Audun Lem  :2030)املؤلف  مصايد األسامك وتربية األحياء املائية وخطة 
استدامة األرصدة: Yimin Ye )املؤلف الرئييس(

الرئييس(  Matthew Camilleri )املؤلف  القانوين دون إبالغ ودون تنظيم:  الدولية ملكافحة الصيد غري  التقدم املحرز يف تنفيذ الصكوك 
Eszter Hidasو Giuliano Carraraو
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 Jennifer Geeاملؤلفة الرئيسية( و( Nicole Franz :إتاحة إمكانية وصول صغار صيادي األسامك إىل املوارد البحرية واألسواق 
Sofiane Mahjoubو Valerio Crespiو Joseph Zelasneyو

Weiwei Wangاملؤلف الرئييس( و( Marcio Castro de Souza :االستدامة االقتصادية
 Raymon vanالرئييس( و املائية: Kim Friedman )املؤلف  البيولوجي يف مصايد األسامك وتربية األحياء  التنوع  تعميم مراعاة 

 Pieroو Graham Mairو Matthias Halwartو Simon Funge-Smithو Pedro Barrosو Amber Himes-Cornellو Anrooy
Vera Agostini و Rodrigo Roubachو Mannini

 Alejandro Anganuzziاملؤلف الرئييس( و( Piero Mannini  االستدامة يف املناطق غري الخاضعة للوالية الوطنية: 
William Emersonو

اسرتاتيجيات التكيُّف مع تغريُّ املناخ: Florence Poulain )املؤلفة الرئيسية( وTarûb Bahri وFelix Inostroza Cortés و
Stefania Savoreو Alessandro Lovatelli

معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة وتلويثها للبيئة البحرية: Raymon van Anrooy )املؤلف الرئييس( وIngrid Giskes و 
Pingguo He

 John Ryderالرئيسية( و Molly Ahern )املؤلفة  الُنظم الغذائية من أجل األمن الغذايئ والتغذية:  األسامك يف اسرتاتيجيات 
 Henry Deخبي دويل يف مجال مصايد األسامك وتربية األحياء املائية؛ املؤلف الرئييس( و( Lahsen Ababouch :إنجازات النمو األزرق

Vera Agostiniو Bey

الثالث  الجزء 
Pierre Maudouxالرئيسية( و Stefania Vannuccini )املؤلفة  التوقعات بشأن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية:  
 Giulia Gorelliو Nicole Franzاملركز العاملي لألسامك( )املؤلفة الرئيسية( و( Kate Bevitt  أضواء عىل الصيد املسترت:  

وXavier Basurto )جامعة ديوك( 
الرئييس( Simon Funge-Smith )املؤلف  العامل:  الداخلية يف  تحسني تقييم مصايد األسامك 

 Nada Bougoussالرئييس( و Marc Taconet )املؤلف  بيانات ومامرسات مبتكرة:  نُظم  الجديدة والكاسحة من أجل   التكنولوجيات 
Nianjun Shenو Yann Laurentو Aureliano Gentileو Anton Ellenbroekو

Xiaowei Zhouالرئيسية( و Melba Reantaso  )املؤلفة  البيولوجي يف تربية األحياء املائية:  التنوع 
 Manuel Barange نحو رؤية جديدة ملصايد األسامك الطبيعية يف القرن الحادي والعرشين: 

االقتصادية ملصايد  البحوث  الربوفيسورMassimo Spagnolo )معهد  أجراه  الذي  الخارجي  االستعراض  أيًضا من  التقرير  واستفاد هذا 
األسامك وتربية األحياء( وKevern Cochrane )قسم دراسات األسامك وعلوم مصايد األسامك، جامعة روديس، جنوب أفريقيا(. 
الفنية  الُشعب  الزمالء يف  التحرير، وكذلك  Vera Agostini وManuel Barange وهيئة  التقرير داخل املنظمة كل من  واستعرض 

األخرى من خارج إدارة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.

والطباعة. الرتجمة  املراسم خدمات  واملجلس وشؤون  املؤمتر  لُشعبة  التابعة  والتوثيق  االجتامعات  برمجة  دائرة  وقّدمت 

الخارجي  الشكل  التصميم وتخطيط  التحريري وساعدت يف  الدعم  املنظمة  االتصاالت يف  بالنرش يف مكتب  املعنية  املجموعة  وقّدمت 
الست. الرسمية  اللغات  بجميع  الطبعات  إنتاج  تنسيق  وكذلك  للتقرير، 
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اجلزء األول

 اإلستعراض
العاملي

مالحظة: يف وقت كتابة هذا التقرير )مارس/آذار 2020(، أثرت 
املستجّد )كوفيد-19( عىل معظم دول  جائحة فريوس كورونا 

إنتاج وتوزيع  العاملي وقطاع  العامل، مع وقع شديد عىل االقتصاد 
األغذية، مبا يف ذلك مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. 

األثر  لتقييم  الوضع عن كثب  والزراعة  األغذية  وتراقب منظمة 
إنتاج واستخدام وتجارة مصايد األسامك  للوباء عىل  الشامل 

املائية. األحياء  وتربية 

حملة عامة
األخرية  الخمسني  السنوات  يف  العلمية  التطّورات  أّدت  لقد 

املائية  اإليكولوجية  النظم  لعمل  أفضل  فهم  تكوين  إىل 
بطريقة  إدارتها  إىل  الحاجة  حول  العاملي  الوعي  زيادة  وإىل 

اعتامد  عىل  عاًما  وعرشين  خمسة  مرور  وبعد  مستدامة. 
األغذية  منظمة  )املدونة؛  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة 

مصايد  موارد  استخدام  أهمية  باتت  والزراعة، 1995(، 
اآلن  تحظى  رشيدة  بطريقة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

لوضع  باملدونة  االسرتشاد  وتم  وباألولوية.  واسع  باعرتاف 
اإلدارة  دعم جهود  إىل  ترمي  دولية  وبرامج  وسياسات  صكوك 

وتم  والوطنية.  واإلقليمية  العاملية  املستويات  عىل  الرشيدة 
 2015 عام  منذ  لها  األولوية  وإسناد  الجهود  هذه  تعزيز 

املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  معالجة  أجل  من 
البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات  حفظ  يف  املتمثل 

املستدامة،  التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو  عىل  واستخدامها 
األسامك  مبصايد  املتعلّقة  املستدامة  التنمية  أهداف  من  وغريه 
لهذه  وتحقيًقا  ومنّسقة.  متّسقة  بصورة  املائية،  األحياء  وتربية 

وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  سياسات  تنفيذ  يحظى  الغاية، 
الشفافة  بالنظم  املقرتن  العلوم،  عىل  القامئة  املائية  األحياء 

دوليًا،  فيها  والتجارة  األسامك  الستخدام  بها  التنبؤ  ميكن  والتي 
ملصايد  دنيا  أساسية  معايري  باعتبارها  النطاق  واسع  بقبول 
الجهود  ولدعم  املستدامة.  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

املوارد  حالة  تقرير  من  الطبعة  هذه  تعرض  األدلة،  عىل  القامئة 
محّدثة  إحصاءات  العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية 

القضايا  وتحلّل  بالقطاع،  يتعلّق  ما  يف  منها  التحقق  وتم 

الدولية  الجهود  لترسيع  الالزمة  والُنهج  والناشئة  الحالية 

وتربية  األسامك  مصايد  استدامة  هدف  تحقيق  إىل  الرامية 

املائية.   األحياء 

بلغ حوايل  العاملي لألسامك1  اإلنتاج  أن  إىل  التقديرات  وتشري 

2 والشكل 1(   1 179 مليون طن يف عام 2018 )الجدول 

البيع ألول مرة إىل  يف ما وصلت قيمته اإلجاملية لدى 

تقّدر  بقيمة  منه  مليون طن   82 أىت  أمرييك،  401 مليار دوالر 

األحياء  تربية  إنتاج  أمرييك من  مليار دوالر   250 بحوايل 

الكيل  املجموع  مليون طن من   156 استخدام  وتم  املائية. 

بحدود  يقّدر  إمداد سنوي  معدل  يساوي  ما  البرشي،  لالستهالك 

البالغ  املتبقي  املقدار  تخصيص  وتم  الواحد.  للفرد  20.5 كلغ 

املساحيق  إلنتاج  غذائية،  غري  الستخدامات  مليون طن   22

تربية  ومثّلت   .)2 )الشكل  رئيسية  بصورة  السمكية  والزيوت 

اإلجاميل و52 يف املائة  اإلنتاج  46 يف املائة من  املائية  األحياء 

الصني  وظلّت  البرشي.  لالستهالك  صة  املخصَّ األسامك  من 

من  35 يف املائة  عىل  استحوذت  حيث  لألسامك،  رئيسيًا  منتًجا 

2018. وجاءت حصة كبرية من اإلنتاج  العاملي يف عام  اإلنتاج 

تليها  الصني،  باستثناء  )34 يف املائة(،  آسيا  2018 من  عام  يف 

وأفريقيا  )10 يف املائة(  وأوروبا  )14 يف املائة(  األمريكيتان 

اإلنتاج اإلجاميل  املائة(. وشهد  املائة( وأوسيانيا )1 يف  )7 يف 

األخرية يف جميع  القليلة  العقود  كبرية يف  زيادات  لألسامك 

املمتدة  الفرتة  يف  تدريجيًا  تراجع  حيث  أوروبا  باستثناء  القارات 

من  األول  العقد  ومنتصف  املايض  القرن  مثانينيات  أواخر  بني 

أفريقيا  تقريبًا يف  الضعف  زاد مبقدار  أنه  الثالثة، يف حني  األلفية 

 .)3 )الشكل  األخرية  العرشين  السنوات  وآسيا خالل 

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

الثدييات املائية والزواحف واألعشاب البحرية والنباتات املائية األخرى.
2 إن األرقام الواردة يف جداول هذا املطبوع قد ال تساوي اجملموع بسبب 

تدويرها.
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العاملي لألسامك املخصصة لألغذية3 مبعدل  االستهالك  وزاد 
سنوي بلغ يف املتوسط 3.1 يف املائة بني عامي 1961 و2017، 

العاملي  السكاين  النمو  وهو معدل يساوي حوايل ضعف معدل 
استهالك  ويتخطى معدل  نفسها  الفرتة  )1.6 يف املائة( يف 

اللبان  ومنتجات  )اللحوم  األخرى  الحيوانية  الربوتينات  سائر 
2.1 يف املائة سنويًا. ومنا  بنسبة  الذي زاد  والحليب وغريها( 

لألغذية  املخصصة  األسامك  استهالك  الواحد من  الفرد  نصيب 

صة  3 يشري مصطلح "األسماك اخملصصة لألغذية" إىل األسماك اخملصَّ
صة الستخدامات غري  لالستهالك البشري، وبالتايل ُتستبعد منه األسماك اخملصَّ
غذائية. ويشري مصطلح "االستهالك" إىل االستهالك الظاهر أي إىل متوسط 
األغذية املتاحة لالستهالك الذي، لعّدة أسباب )مثل النفايات على املستوى 

املنزيل(، ال يتساوى مع متوسط املتناول الغذائي.

من 9.0 كيلوغرامات )مبكافئ الوزن الحي( يف عام 1961 إىل 

1.5 يف املائة سنويًا. 20.5 كيلوغرامات يف عام 2018، أي بحوايل 

ورغم استمرار الفوارق يف مستويات استهالك األسامك بني 

األقاليم والدول منفردة، ميكن تحديد اتجاهات واضحة. 

ففي البلدان املتقدمة، زاد االستهالك الظاهر لألسامك من 

17.4 كيلوغرامات للفرد الواحد يف عام 1961 ليصل إىل ذروته 

عند 26.4 كيلوغرامات للفرد الواحد يف عام 2007، ثم تراجع 

بشكل تدريجي ليبلغ 24.4 كيلوغرامات يف عام 2017. ويف 

البلدان النامية، زاد االستهالك الظاهر لألسامك بشكل ملحوظ من 

5.2 كيلوغراًما للفرد الواحد يف عام 1961 إىل 19.4 كيلوغرامات 

اجلدول 1
إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل واستخدامه وجتارته

1995–19862005–19962015–2006201620172018

املتوسط السنوي

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
االنتاج

املصايد الطبيعية
6.48.310.611.411.912.0املياه الداخلية

80.583.079.378.381.284.4املياه البحرية

86.991.489.889.693.196.4جمموع اإلنتاج من املصايد الطبيعية

تربية األحياء املائية
8.619.836.848.049.651.3املياه الداخلية

6.314.422.828.530.030.8املياه البحرية

14.934.259.776.579.582.1جمموع اإلنتاج من تربية األحياء املائية

 جمموع إنتاج مصايد األسماك وتربية 
101.8125.6149.5166.1172.7178.5األحياء املائية يف العامل

االستخدام2
71.898.5129.2148.2152.9156.4االستهالك البشري 

29.927.120.317.919.722.2االستخدامات غري الغذائية
5.46.27.07.57.57.6السكان )باملليارات(3

13.415.918.419.920.320.5نصيب الفرد من االستهالك الظاهر )كلغ(

التجارة
34.946.756.759.564.967.1صادرات األسماك-من حيث الكمية

37.6%37.6%35.8%37.9%37.2%34.3%حصة الصادرات من اإلنتاج اإلمجايل

 صادرات األسماك-من حيث القيمة 
37.059.6117.1142.6156.0164.1)مبليارات الدوالرات األمريكية(

1 ُتستبعد منها الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى. وقد ال تتطابق اجملاميع بسبب تقريب األرقام.

2 إن البيانات بشأن االستخدام للفرتة 2014-2018 هي عبارة عن تقديرات مؤقتة.

3 مصدر األرقام املتعّلقة بالسكان: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، 2019.

»
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السكان

األغذية

االستخدامات غري الغذائية

نصيب الفرد من االستهالك الظاهر 

الشكل 1

اإلنتاج العاملي من مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية

الشكل 2

االستخدام العاملي لألسماك واستهالكها الظاهر

مالحظة: ُيستبعد منه الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

مالحظة: ُيستبعد منه الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

| 4 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

يف عام 2017، أي مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 2.9 يف املائة. ومن 
بني هذه البلدان، زاد االستهالك يف البلدان األقل منًوا مبعدل سنوي 
بلغ يف املتوسط 1.3 يف املائة، من 6.1 كيلوغراًما يف عام 1961 إىل 

املعدل بشكل  ولقد زاد هذا  12.6 كيلوغرامات يف عام 2017. 
2.5 يف املائة  ليبلغ  األخرية  العرشين  السنوات  يف  ملحوظ 

العجز  بلدان  ويف  ووارداتها.  األسامك  إنتاج  منو  بسبب  سنويًا 
مبعدل  األسامك  استهالك  زاد  املنخفض،  الدخل  ذات  الغذايئ 

يف  كيلوغرامات   4.0 من  1.5 يف املائة،  حوايل  بلغ  مستقر  سنوي 
.2017 9.3 كيلوغرامات يف عام  1961 إىل  عام 

ويف سنة 2017، استحوذ استهالك األسامك عىل 17 يف املائة من 
الحيوانية و7 يف املائة من  الربوتينات  العامل من  متناول سكان 
وفّرت  العاملي،  الصعيد  وعىل  املستهلَكة.  الربوتينات  مجموع 
الفرد من  20 يف املائة من متوسط نصيب  األسامك ما يقارب 

نسمة،  مليارات   3.3 الحيوانية ألكرث من  الربوتينات  متناول 
ووصلت هذه النسبة إىل 50 يف املائة أو أكرث يف بلدان مثل 

وسرياليون  وإندونيسيا  وغانا  وغامبيا  وكمبوديا  بنغالديش 
النامية.  الصغرية  الجزرية  الدول  والعديد من  ورسي النكا 

الطبيعية يف عام 2018  العاملي ملصايد األسامك  اإلنتاج  ووصل 
)الجدول 1  96.4 ماليني طن  بلغ  قيايس  إىل مستوى 

متوّسط  عن  5.4 يف املائة  قدرها  بزيادة  والشكل 1(، 
معظمها  يف  الزيادة  هذه  وتُعزى  السابقة.  الثالثة  األعوام 

فيها  اإلنتاج  زاد  التي  البحرية  الطبيعية  األسامك  مصايد  إىل 
84.4 ماليني طن  2017 إىل  81.2 مليون طن يف عام  من 

منذ  األكرب  العاملي  املصيد  ميثّل  ما  عام 2018،  يف 
وقدره  اإلطالق  مستوى عىل  أعىل  بلغ  )عندما  عام 1996 
بصورة  البحري  املصيد  زيادة  ونجمت  86.4 ماليني طن(. 

0102030405060

 الصني
1969–1950
1989–1970
2009–1990
2018–2010

املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
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باستثناء الصني
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املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة

 
األمريكيتان

1969–1950
1989–1970
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2018–2010

املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
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1969–1950
1989–1970
2009–1990
2018–2010

املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة

 أفريقيا
1969–1950
1989–1970
2009–1990
2018–2010

املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة

 أوسيانيا
1969–1950
1989–1970
2009–1990
2018–2010

املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة
املتوسط يف السنة

ماليني األطنان

تربية األحياء املائية - املياه البحريةتربية األحياء املائية - املياه الداخلية مصايد األمساك الطبيعية - املياه البحريةمصايد األمساك الطبيعية - املياه الداخلية

الشكل 3

مساهمة األقاليم يف اإلنتاج العاملي من مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

مالحظة: ُتستبعد منها الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى. وتشمل أوروبا البيانات املتعّلقة باحتاد 
اجلمهوريات السوفييتية االشرتاكية خالل الفرتة Av .1987-1950.= املتوسط يف السنة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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رئيسية عن زيادة مصيد األنشوفة )Engraulis ringens( يف 
بريو وشييل. وبلغ املصيد من املصايد الداخلية أعىل مستوى له 
عىل اإلطالق يف عام 2018 وقدره 12.0 مليون طن. واستحوذت 

البلدان املنتجة السبعة الرئيسية ملصايد األسامك الطبيعية العاملية 
عىل حوايل 50 يف املائة من مجموع املصيد، مع إنتاج الصني 
15 يف املائة من املجموع تليها إندونيسيا )7 يف املائة( وبريو 

)7 يف املائة( والهند )6 يف املائة( واالتحاد الرويس )5 يف املائة( 
والواليات املتحدة األمريكية )5 يف املائة( وفييت نام )3 يف املائة(. 

واستحوذت البلدان املنتجة العرشين الرئيسية عىل حوايل 74 يف 
املائة من اإلنتاج اإلجاميل للمصايد الطبيعية. 

الرئيسية  البحرية  األنواع  السنني، سّجل مصيد  مّر  وعىل 
وكان  األوىل.  املنتجة  البلدان  بني  وتقلّبات  ملحوظة  تفاوتات 

الرئيسية  مصيد أسامك األنشوفة مرّة أخرى األكرب بني األنواع 
حيث بلغ أكرث من 7.0 ماليني طن يف عام 2018 بعد أن كان 
قد بلغ مستويات أدىن يف عام 2016. واحتلت أسامك قّدية 

الثانية بني األنواع  أالسكا )Theragra chalcogramma( املرتبة 
التي سّجلت املصيد األكرب )3.4 ماليني طن(، يف حني جاءت 
أسامك التونة الوثاب )Katsuwonus pelamis( يف املرتبة 

3.2 مليون طن. ومثّلت  التوايل مع  التاسعة عىل  للسنة  الثالثة 
اإلنتاج اإلجاميل، وكانت  85 يف املائة من  الزعنفية  األسامك 

أنواع  تليها  فيها  الرئيسية  املجموعة  الصغرية  السطحية  األسامك 
ازدياد  واستمر  بها.  الشبيهة  واألنواع  التونة  الغادسيات وأسامك 

التونة ليصل إىل أعىل مستوياته يف عام 2018  مصيد أسامك 
7.9 ماليني طن تقريبًا، ويرجع ذلك بصورة أساسية إىل  عند 
منوه يف غرب ووسط املحيط الهادئ )3.5 ماليني طن يف عام 

العقد األول من األلفية  2.6 ماليني طن يف منتصف  2018 مقابل 
الزعانف يف  الوثاب واألصفر  التونة  الثالثة(. ومثّلت أسامك 

58 يف املائة من املصيد. وتراجع  مجموعة األنواع هذه، حوايل 
مصيد رأسيات األرجل إىل حوايل 3.6 ماليني طن يف عامي 2017 

و2018 مقارنة بأعىل مستوى له سّجله يف عام 2014 وقدره 
4.9 ماليني طن، ولكنه ال يزال مرتفًعا. 

12.5 يف املائة من  الداخلية  املياه  العاملي يف  املصيد  وشّكل 
أهميته  وتباينت  الطبيعية.  األسامك  ملصايد  اإلجاميل  اإلنتاج 

الصيد  املنتجة يف مجال  الرئيسية  البلدان  بني  ملحوظ  بشكل 
1 يف املائة من مجموع  أقل من  الطبيعي، حيث استحوذ عىل 

مقابل  واليابان وبريو  األمريكية  املتحدة  الواليات   املصيد يف 
التوايل.  44 و65 يف املائة من املجموع يف ميامنار وبنغالديش عىل 

البحري،  الداخلية بدرجة أكرب من املصيد  املياه  ويرتكّز املصيد يف 
أنتج  السواء. وقد  البلدان عىل  الجغرافية وبحسب  الناحية  من 

ستة عرش بلًدا أكرث من 80 يف املائة من مجموع املصيد يف املياه 

العاملي من  اإلنتاج  ثلثي  آسيا عىل  استحوذت  الداخلية، حيث 

الثالثة.  األلفية  األول من  العقد  منتصف  منذ  الداخلية  املياه 

الغذايئ يف  أيًضا لألمن  الداخلية مهاًم  املياه  ويُعترب املصيد يف 

العاملي، يف  املصيد  25 يف املائة من  التي تستحوذ عىل  أفريقيا 

9 يف املائة. مًعا نسبة  أوروبا واألمريكيتني  املصيد من  حني ميثّل 

ويف عام 2018، بلغ اإلنتاج العاملي لألسامك من تربية األحياء املائية 

82.1 مليون طن، والطحالب املائية 32.4 ماليني طن، واألصداف 

البحرية للزينة واللؤلؤ 000 26 طن، ما أدى إىل ارتفاع املجموع 

إىل أعىل مستوى له عىل اإلطالق وقدره 114.5 ماليني طن. وطغت 

األسامك الزعنفية )54.3 ماليني طن، منها 47 مليون طن من 

تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية و7.3 ماليني طن من تربية 

األحياء املائية البحرية والساحلية( والرخويات الثنائية الصاممات 

)17.7 ماليني طن( والقرشيات )9.4 ماليني طن( عىل اإلنتاج 

السميك من تربية األحياء املائية يف عام 2018.

اإلنتاج  العاملية يف  املائية  األحياء  تربية  وبلغت مساهمة 

46.0 يف املائة يف عام 2018 بعدما كانت تبلغ  العاملي لألسامك 

25.7 يف املائة يف عام 2000 و29.7 يف املائة يف سائر العامل 

12.7 يف املائة يف عام 2000. وعىل  باستثناء الصني مقابل 

17.9 يف املائة  املائية  األحياء  تربية  مثّلت  اإلقليمي،  املستوى 

من اإلنتاج اإلجاميل لألسامك يف أفريقيا، و17.0 يف املائة منه 

يف أوروبا، و15.7 يف املائة منه يف األمريكيتني، و12.7 يف املائة 

املائية من  منه يف أوسيانيا. وزادت حصة تربية األحياء 

19.3 يف املائة  إنتاج األسامك يف آسيا )باستثناء الصني( من 

يف عام 2000 إىل 42.0 يف املائة يف عام 2018 )الشكل 3(. 

األسامك  الداخلية معظم  املياه  املائية يف  األحياء  تربية  وأنتجت 

املجموع  62.5 يف املائة من  أو  )51.3 ماليني طن  املستزرعة 

57.7 يف املائة  بنسبة  العذبة، مقارنة  املياه  العاملي(، ال سيام يف 

املنتَجة بشكل  الزعنفية  2000. وتراجعت حّصة األسامك  يف عام 

تدريجي من 97.2 يف املائة يف عام 2000 إىل 91.5 يف املائة )47 

مليون طن( يف عام 2018، يف حني زاد إنتاج مجموعات أخرى 

من األنواع ال سيام من خالل استزراع القرشيات يف املياه العذبة 

يف آسيا، مبا يف ذلك األربيان وجراد البحر ورسطان البحر.

ويف عام 2018، بلغ إنتاج تربية األحياء املائية البحرية والساحلية 

من الرخويات الصدفية 56.3 يف املائة )17.3 مليون طن(. 

والزعنفيات )7.3 مليون طن( والقرشيات )5.7 مليون طن( 

مسؤولة عن 42.5 يف املائة مجتمعة، بينام يتكون الباقي من 

حيوانات مائية أخرى.
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العلف  عىل  املعتمدة  املائية  األحياء  تربية  وتجاوزت 
حيث  عليه،  املعتمدة  غري  الرتبية  طن(  )57  مليون 

اإلنتاج  من  30.5 يف املائة  عىل  األخرية  هذه  استحوذت 
بنسبة  مقارنة   2018 عام  يف  املائية  األحياء  لرتبية  اإلجاميل 
منو  استمرار  من  الرغم  عىل   ،2000 عام  يف  43.9 يف املائة 
يف  طن  مليون   25 ليبلغ  املطلقة  بالقيمة  السنوي  اإلنتاج 

املجموع  هذا  أصل  من  طن  مليون   8 وكان   .2018 عام 
املياه  يف  بالرتشيح  تتغذى  التي  الزعنفية  األسامك  من  مؤلًفا 
الرأس(  الكبري  والشبوط  الفيض  الشبوط  سيام  )وال  الداخلية 
الرخويات  وبخاصة  املائية،  الالفقريات  من  طن  مليون  و17 

الصاممات.  الثنائية  البحرية 

أنتجت  أنها  استزراع األسامك، حيث  وتسيطر آسيا عىل 
السنوات  الحجم يف  العاملي من حيث  89 يف املائة من املجموع 

الفرتة  أفريقيا واألمريكيتني يف  العرشين األخرية. وزادت حّصة 
أوروبا وأوسيانيا بشكل طفيف.  تراجعت حّصة  نفسها، يف حني 

)بنغالديش  عديدة  رئيسية  منتجة  بلدان  عززت  الصني،  وباستثناء 
نام( حصتها  وفييت  والرنويج  وإندونيسيا  والهند  وشييل ومرص 
متفاوتة عىل  بدرجات  املائية  األحياء  لرتبية  العاملي  اإلنتاج  من 

املائية  األغذية  نسبة من  الصني  وأنتجت  املاضيني.  العقدين  مدى 
 .1991 العامل مجتمعة منذ عام  بلدان  املستزرعة أكرب من سائر 

مل   ،2016 عام  منذ  املطبّقة  الحكومية  للسياسات  نتيجة  ولكن 
2.2 و1.6 يف املائة  يتجاوز منو استزراع األسامك يف الصني نسبة 

يف عامي 2017 و2018 عىل التوايل. وتراجعت حصة الصني 
59.9 يف املائة يف  املائية من  العاملي لرتبية األحياء  من اإلنتاج 

عام 1995 إىل 57.9 يف املائة يف عام 2018، ومن املتوقع أن 
القادمة.  السنوات  يف  انخفاضها  تواصل 

وتشري التقديرات إىل أن 59.51 مليون شخص كانوا يعملون 
)بدوام كامل أو جزيئ أو بصورة موسمية( يف عام 2018 يف 

القطاع األويل ملصايد األسامك الطبيعية )39.0 مليون شخص( 
وتربية األحياء املائية )20.5 ماليني شخص(، ما ميثّل زيادة طفيفة 

عن عام 2016. وشّكلت النساء 14 يف املائة من مجموع هؤالء 
األشخاص حيث بلغت حصتها 19 يف املائة يف تربية األحياء 

املائية و12 يف املائة يف مصايد األسامك الطبيعية. ويعيش معظم 
العاملني يف قطاع اإلنتاج األويل يف البلدان النامية، وغالبيتهم 

من صغار الصيادين الحرَفيني والعاملني يف تربية األحياء املائية. 
ويتواجد العدد األكرب من العاملني يف آسيا )85 يف املائة(، تليها 

أفريقيا )9 يف املائة( واألمريكيتان )4 يف املائة( وأوروبا وأوسيانيا 
)1 يف املائة لكل منهام(. وعندما يتم شمل البيانات املتعلّقة 

بعمليات ما بعد الصيد، تشري التقديرات إىل أن املرأة متثّل عاماًل 
واحًدا من أصل عاملني اثنني يف القطاع. 

وقُّدر العدد اإلجاميل لسفن الصيد، من القوارب الصغرية من 
دون سطح وغري املزّودة مبحركات إىل السفن الصناعية الكبرية، 

بحوايل 4.56 ماليني سفينة يف عام 2018، األمر الذي ميثل تراجًعا 
بنسبة 2.8 يف املائة عن عام 2016. ورغم تراجع عدد السفن، 

بقيت آسيا متلك أسطول الصيد األكرب الذي قُّدر عدد سفنه بحوايل 
3.1 مليون سفينة أو 68 يف املائة من املجموع يف عام 2018. 

ومثّلت السفن األفريقية 20 يف املائة من األسطول العاملي يف حني 
شّكلت سفن األمريكيتني 10 يف املائة منه. ويف أوروبا وأوسيانيا، 
مثّل حجم األسطول أكرث من 2 يف املائة وأقل من 1 يف املائة من 
األسطول العاملي عىل التوايل عىل الرغم من األهمية التي يتمتع 

بها الصيد يف اإلقليمني. وبقي املجموع العاملي للسفن املزّودة 
مبحركات مستقرًا عند 2.86 ماليني سفينة أو 63 يف املائة من 

مجموع األسطول. ويخفي هذا االستقرار االتجاهات اإلقليمية، 
مبا يف ذلك االنخفاضات منذ عام 2000 يف أوروبا و عام 2013 يف 
الصني بسبب الجهود املبذولة لتقليل أحجام األسطول. وامتلكت 
آسيا حوايل 75 يف املائة )2.1 مليون سفينة( من أسطول السفن 

املزّودة مبحركات املبلّغ عنه يف عام 2018، تليها أفريقيا مع 
000 280 سفينة مزودة مبحركات. ويوجد أكرب عدد من السفن 

غري املزودة مبحركات يف آسيا )000 947 سفينة( تليها أفريقيا 
)أكرث بقليل من 000 643 سفينة(، مع وجود أعداد أصغر يف 
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي وأوسيانيا وأمريكا الشاملية 

وأوروبا. وكانت أغلبية هذه السفن من دون سطح يف فئة الطول 
اإلجاميل الذي يقّل عن 12 مرتًا. وعىل الصعيد العاملي، قّدرت 

منظمة األغذية والزراعة عدد سفن الصيد التي يبلغ طولها 
اإلجاميل 24 مرتًا أو أكرث بحوايل 800 67 سفينة يف عام 2018.

واستمر تدهور حالة موارد مصايد األسامك البحرية، وفًقا لرصد 
منظمة األغذية والزراعة الطويل األجل لألرصدة السمكية البحرية 

املقّدرة. وانخفضت نسبة األرصدة السمكية الواقعة ضمن 
املستويات املستدامة بيولوجيًا من 90 يف املائة يف عام 1974 إىل 

65.8 يف املائة يف عام 2017 )ما ميثّل انخفاًضا بنسبة 1.1 يف املائة 
منذ عام 2015(، مع تصنيف 59.6 يف املائة منها كأرصدة سمكية 
يتم صيدها بأعىل قدر من االستدامة و6.2 يف املائة منها كأرصدة 

غري مستغلّة بالكامل. وانخفضت األرصدة السمكية التي يتم 
صيدها بأعىل قدر من االستدامة بني عامي 1974 و1989 ثم 

ارتفعت إىل 59.6 يف املائة يف عام 2017، ويَُعربِّ ذلك يف جانب منه 
ن تنفيذ تدابري اإلدارة. ويف املقابل، زادت نسبة األرصدة  عن تحسُّ

التي يتم صيدها مبستويات غري مستدامة بيولوجيًا من 10 يف املائة 
يف عام 1974 إىل 34.2 يف املائة يف عام 2017. ويف ما يخّص إنزال 
املصيد، تشري التقديرات إىل أن 78.7 يف املائة من إنزال األسامك 

البحرية الحايل يأيت من األرصدة املستدامة بيولوجيًا.
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اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

املتوسط والبحر  األبيض  البحر  2017، سّجلت منطقة  ويف عام 
األغذية  الرئيسية ملنظمة  األسود، من بني مناطق صيد األسامك 

السمكية  األرصدة  والزراعة، أعىل نسبة )62.5 يف املائة( من 
منطقتا  تلتها  مستدامة،  غري  مستويات  يتم صيدها ضمن  التي 

الهادئ )54.5 يف املائة( وجنوب غرب  جنوب رشق املحيط 
املقابل، سّجلت مناطق  )53.3 يف املائة(. ويف  األطليس  املحيط 

الهادئ،  الهادئ، وجنوب غرب املحيط  رشق وسط املحيط 
وشامل رشق املحيط الهادئ، وغرب وسط املحيط الهادئ أدىن 

التي يتم  13 و22 يف املائة( من األرصدة السمكية  نسبة )ما بني 
النسبة يف  وتراوحت  صيدها ضمن مستويات غري مستدامة. 

مناطق أخرى ما بني 21 و44 يف املائة يف عام 2017.

وجرى صيد 69 يف املائة من أرصدة األنواع العرشة التي شهدت 
أكرب عمليات إنزال بني عامي 1950 و2017، وهي األنشوفة، 

وقّديّة أالسكا، والرنجة األطلسية، والقد األطليس، وأسامك الشك 
الزرو يف املحيط الهادئ، واملاكريل جاك الشييل، والبلشار الياباين، 

وسمك التونة الوثاب، وبلشار أمريكا الجنوبية، والكبلني، ضمن 
مستويات مستدامة بيولوجيًا يف عام 2017. ومن بني أنواع 

التونة السبعة الرئيسية، جرى صيد 66.6 يف املائة من أرصدتها 
عند مستويات مستدامة بيولوجيًا يف عام 2017، ما ميثّل زيادة 

بحوايل 10 نقاط مئوية عن عام 2015. وعموًما، بات من الواضح 
بصورة متزايدة أن مصايد األسامك التي تخضع إلدارة مكثّفة قد 

شهدت تراجًعا يف متوسط ضغط الصيد وزيادة يف متوسط الكتلة 
األحيائية لألرصدة مع بلوغ العديد منها مستويات مستدامة 

بيولوجيًا أو حفاظها عليها، يف حني تبقى مصايد األسامك ذات 
نظم اإلدارة األقل تطوًرا يف حالة سيئة. ويسلّط هذا التفاوت يف 
التقدم الضوء عىل الحاجة املاسة إىل تكرار السياسات والتدابري 

الناجحة وإعادة تكييفها يف ضوء الواقع الذي تشهده مصايد 
أسامك محددة، وإىل الرتكيز عىل إنشاء آليات ميكنها أن تطّور 

وتنفذ السياسات واللوائح بطريقة فعالة يف مصايد األسامك 
إلدارة ضعيفة. الخاضعة 

ويف عام 2018، تم استخدام حوايل 88 يف املائة من اإلنتاج 
العاملي لألسامك )156 مليون طن( لالستهالك البرشي املبارش. وتم 

 استخدام النسبة املتبقية التي تبلغ 12 يف املائة 
 )22 مليون طن( ألغراض غري غذائية، منها 82 يف املائة 

)أو 18 مليون طن( إلنتاج املساحيق والزيوت السمكية 
)الشكل 2(. وازدادت نسبة األسامك املستخدمة لالستهالك البرشي 

املبارش بشكل ملحوظ من 67 يف املائة يف ستينيات القرن املايض. 
وال تزال األسامك الحية أو الطازجة أو املربَّدة متثّل الحصة األكرب 
)44 يف املائة( من األسامك املستخَدمة لالستهالك البرشي املبارش 

باعتبارها أشكال األسامك املفّضلة واألعىل مثًنا، تليها األسامك 

املجلّدة )35 يف املائة( واألسامك املجهزة واملحفوظة )11 يف املائة( 
دة )10 يف املائة(.  واألسامك املقدَّ

السمكية،  والزيوت  املساحيق  من  متنامية  إنتاج حصة  ويتم 
التقديرات، إنطالقًا من  25 و35 يف املائة بحسب  ترتاوح بني 
سابًقا  تُهدر  كانت  والتي  األسامك  لتجهيز  الثانوية  املنتجات 

أو تُستخدم كعلف مبارش أو يف السيالج أو األسمدة. وتشّكل 
والنباتات  البحرية  األعشاب  فيها  مبا  األخرى،  املائية  الكائنات 

املائية، موضوع تجارب واعدة ومشاريع رائدة ترمي إىل 
املياه  ومعالجة  التجميل  ومستحرضات  الطب  يف  استخدامها 

أحيايئ. وكوقود  األغذية  وصناعة 

وتظل األسامك ومنتجات املصايد من السلع الغذائية األكرث تداواًل 
يف العامل. ففي عام 2018، تم تداول 67 مليون طن أو 38 يف املائة 

من اإلنتاج اإلجاميل ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية عىل 
املستوى الدويل. وأبلغ ما مجموعه 221 دولة ومنطقة عن 

تجارته باألسامك، األمر الذي عرّض حوايل 78 يف املائة من األسامك 
ومنتجات املصايد للمنافسة من التجارة الدولية. وبعد هبوط حاد 

يف عام 2015، عادت التجارة وانتعشت يف األعوام 2016 و2017 
و2018 مع تسجيل معدالت منو سنوية من حيث القيمة بلغت 7 
و9 و5 يف املائة عىل التوايل. وبصورة عامة، زادت قيمة الصادرات 
العاملية من األسامك بني عامي 1976 و2018 من 7.8 مليار دوالر 

أمرييك لتصل إىل ذروتها عند 164 مليار دوالر أمرييك، ما ميثل 
معدل منو سنوي قدره 8 يف املائة بالقيمة اإلسمية و4 يف املائة 

بالقيمة الحقيقية )بعد تعديله استناًدا إىل التضخم(. ويف الفرتة 
نفسها، ارتفعت كمية الصادرات العاملية من 17.3 مليون 

طن مبعدل منو سنوي بلغ 3 يف املائة. ومتثّل صادرات األسامك 
واملنتجات السمكية حوايل 11 يف املائة من قيمة تصدير املنتجات 

الحرجية(. املنتجات  الزراعية )باستثناء 

وكانت الصني، باإلضافة إىل كونها املنتج الرئييس لألسامك، املصّدر 
الرئييس لألسامك منذ عام 2002 وثالث أكرب بلد مستورد لها من 

حيث القيمة منذ عام 2011. وكانت الرنويج املصّدر الرئييس 
الثاين لألسامك منذ عام 2004، تليها فييت نام )منذ عام 2014( 

والهند )منذ 2017( وشييل وتايلند. وزادت البلدان النامية حصتها 
من التجارة الدولية يف األسامك من 38 إىل 54 يف املائة من قيمة 

الصادرات العاملية ومن 34 إىل 60 يف املائة من الكميات املتداولة 
بني عامي 1976 و2018.

 ويف عام 2018، كان االتحاد األورويب4 أكرب سوق السترياد لألسامك 
)34 يف املائة من حيث القيمة(، تليه الواليات املتحدة األمريكية 

4 يعترب هنا االحتاد األورويب املتكون من 27 دولة عضو.
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)14 يف املائة( واليابان )9 يف املائة(. ويف عام 1976، كانت هذه 
الحصص تبلغ 33 يف املائة و22 يف املائة و21 يف املائة عىل التوايل. 

ويف حني أن أسواق البلدان املتقدمة ال تزال تهيمن عىل واردات 
األسامك، زادت بشكل مطرد أهمية البلدان النامية كبلدان 

مستهلكة. وأدى التوّسع الحرضي واتساع الطبقة الوسطى املستهلكة 
لألسامك إىل زيادة الطلب يف األسواق النامية بحيث تجاوز الطلب 

يف البلدان املتقدمة. ومثّلت واردات األسامك واملنتجات السمكية يف 
البلدان النامية 31 يف املائة من قيمة املجموع العاملي و49 يف املائة 

من كميته يف عام 2018، مقارنة بنسبة 12 و19 يف املائة عىل 
التوايل يف عام 1976. وال تزال أوسيانيا والبلدان النامية يف آسيا 

وأمريكا الالتينية ومنطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي من كبار 
مصّدري األسامك. وتتميز أوروبا وأمريكا الشاملية بعجز يف تجارة 
األسامك. وتُعترب أفريقيا مستورًدا صافيًا من حيث الحجم، غري أنها 
تُعترب مصّدًرا صافيًا من حيث القيمة. وتشّكل الواردات األفريقية 

من األسامك التي تتكون بصورة رئيسية من األسامك السطحية 

الصغرية وأسامك البلطي، مصدًرا مهاًم للتغذية، ال سيام بالنسبة 

إىل السكان الذين كانوا لوالها ليعتمدوا عىل مجموعة ضيّقة من 

 n .األغذية األساسية

 إنتاج مصايد 
األسماك الطبيعية

لقد كان االتجاه الطويل األجل السائد يف اإلنتاج اإلجاميل العاملي 

ملصايد األسامك الطبيعية مستقرًا نسبيًا منذ أواخر مثانينيات 

القرن املايض حيث تراوح املصيد بشكل عام بني 86 مليون طن 

و93 مليون طن يف السنة )الشكل 4(. ولكّن اإلنتاج اإلجاميل 

العاملي ملصايد األسامك الطبيعية بلغ أعىل مستوى له عىل 

اإلطالق يف عام 2018 عند 96.4 ماليني طن، ما ميثّل زيادة بنسبة 

5.4 يف املائة عن متوسط السنوات الثالث السابقة )الجدول 1(.
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االجتاهات السائدة يف املصايد الطبيعية العاملية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

وتعزى هذه الزيادة املسّجلة يف عام 2018 يف معظمها إىل 
فيها  اإلنتاج  ارتفع  التي  البحرية  الطبيعية  األسامك  مصايد 
من 81.2 مليون طن يف عام 2017 إىل 84.4 ماليني طن يف 

عام 2018، يف حني بلغ املصيد يف املصايد الطبيعية يف املياه 
12 ماليني طن  الداخلية أعىل مستوى عىل اإلطالق وقدره 

الطبيعية  للمصايد  الرئييس  املنتج  البلد  الصني  وبقيت  تقريبًا. 
الفرتة  الذي طرأ يف مصيدها يف  الرغم من االنخفاض  عىل 

املبلّغ عنه  املصيد  الرتاجع يف  )اإلطار 1(، ومن   2016–2009
15 يف املائة  الصني حوايل  2017–2018. وشّكلت  الفرتة  يف 

 ،2018 عام  الطبيعية يف  للمصايد  العاملي  اإلجاميل  اإلنتاج  من 
مًعا.  منتجني  بلدين  أكرب  وثالث  ثاين  إنتاج  بذلك  متخطية 

األسامك  ملصايد  الرئيسية  السبعة  املنتجة  البلدان  وشّكلت 
الرويس  واالتحاد  والهند  وبريو  وإندونيسيا  )الصني  الطبيعية 

50 يف املائة  حوايل  نام(  وفييت  األمريكية  املتحدة  والواليات 
5(؛  )الشكل  الطبيعية  للمصايد  العاملي  اإلجاميل  اإلنتاج   من 

حوايل  العرشين  الرئيسية  املنتجة  البلدان  مثّلت  حني   يف 
منه. 74 يف املائة 

وتجري أدناه مناقشة االتجاهات السائدة يف مصيد املياه البحرية 
والداخلية الذي ميثّل 87.4 و12.6 يف املائة من اإلنتاج العاملي عىل 

التوايل يف السنوات الثالث األخرية.

إنتاج املصايد الطبيعية البحرية
ارتفع إجاميل املصيد البحري العاملي من 81.2 مليون طن يف 

عام 2017 إىل 84.4 مليون طن يف عام 2018 ولكنه بقي دون 
الذروة التي وصل إليها يف عام 1996 وقدرها 86.4 مليون طن. 

واستحوذ مصيد األنشوفة )Engraulis ringens( من بريو وشييل 
عىل معظم الزيادة يف املصيد يف عام 2018، بعد تسجيله مستوى 

متدنٍّ نسبيًا يف السنوات األخرية.

وحتى عند مراعاة مصيد األنشوفة الذي غالبًا ما يكون كبريًا ولكن 
متغريًا إىل حد كبري بسبب تأثري ظاهرة النينيو، كان إجاميل املصيد 
البحري مستقرًا نسبيًا منذ منتصف العقد األول من األلفية الثانية 

حيث تراوح بني 78 مليون طن و81 مليون طن سنويًا بعد أن تراجع 
عن مستوى الذروة الذي بلغه يف أواخر تسعينيات القرن املايض. 

ورغم االتجاه املستقر نسبيًا يف اإلنتاج اإلجاميل للمصايد البحرية، 
شهد مصيد األنواع الرئيسية تفاوتات ملحوظة عىل مّر السنني 

وتقلّبات يف البلدان املنتجة الرئيسية، وال سيام إندونيسيا التي زاد 
مصيدها البحري من أقل من 4 ماليني طن يف مطلع األلفية الثالثة 

إىل أكرث من 6.7 ماليني طن يف عام 2018، ولو أن هذه الزيادة تعزى 
جزئيًا إىل التحسينات يف جمع البيانات والتبليغ عنها يف البالد.

ويف عام 2018، استحوذت البلدان املنتجة السبعة الرئيسية عىل 
أكرث من 50 يف املائة من اإلنتاج اإلجاميل للمصايد الطبيعية 

البحرية، ومثّلت الصني 15 يف املائة من املجموع العاملي 
)الجدول 2( تليها بريو )8 يف املائة( وإندونيسيا )8 يف املائة( 

واالتحاد الرويس )6 يف املائة( والواليات املتحدة األمريكية 
)6 يف املائة( والهند )4 يف املائة( وفييت نام )4 يف املائة(. 

للمصايد  الرئييس  املنتج  البلد  الصني  تبقى  حني  ويف 
متوسط  من  مصيدها  تراجع  العامل،  يف  البحرية  الطبيعية 
 2017 و  2015 عامي  بني  السنة  يف  طن  ماليني   13.8 قدره 

يؤدي  أن  املتوقع  ومن   .2018 عام  يف  طن  ماليني   12.7 إىل 
الخطة  انتهاء  بعد  املصيد  من  الحد  سياسة  تطبيق  استمرار 
يف  إضايف  تراجع  إىل   )2020–2016 ( عرشة  الثالثة  الخمسية 
املرتبطة  التوقعات  بعنوان  القسم  )أنظر  القادمة  السنوات 

 .)164 الصفحة  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد 

تقريبًا من  مليون طن   2.26 الصني عن  أبلغت   ،2018 عام  ويف 
البعيدة"،  املياه  يف  األسامك  "مصايد  من  املصطادة  األسامك 

سوى  الصيد  ومناطق  باألنواع  خاصة  تفاصيل  تقّدم  مل  ولكنها 
إجاميل  من  40 يف املائة  )حوايل  الصني  يف  ق  املسوَّ للمصيد 

تم  األوىف،  املعلومات  غياب  ظّل  ويف  البعيدة(.  املياه  يف  املصيد 
منظمة  بيانات  قاعدة  يف  مليون طن   1.34 من  تبقى  ما  إدخال 
املدرجة  غري  البحرية  "األسامك  عنوان  تحت  والزراعة  األغذية 

غرب  61، شامل  الرئيسية  الصيد  منطقة  يف  آخر"  مكان  يف 
املنطقة.  تلك  يف  فيه  مبالًغا  مصيًدا  ميثّل  قد  ما  الهادئ،  املحيط 

بيانات  ويف حني تُعترب تقديرات املصيد اإلجاميل للصني يف قاعدة 
األغذية والزراعة كاملة، مثة حاجة إىل إجراء تحسينات  منظمة 

البعيدة بصورة  إلدراج مصيد الصني من مصايد األسامك يف املياه 
األنواع.  بحسب  املصيد  وتصنيف  املنطقة  بحسب  أدق 

وتشمل قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة بشأن املصايد 
الطبيعية البحرية العاملية مصيد أكرث من 700 1 نوع )مبا يف 

ذلك فئة األنواع "غري املدرجة يف مكان آخر"(، بحيث متثّل 
األسامك الزعنفية حوايل 85 يف املائة من اإلنتاج اإلجاميل للمصايد 

الطبيعية البحرية وتشّكل األسامك السطحية الصغرية املجموعة 
الرئيسية تليها أسامك الغادسيات والتونة واألنواع الشبيهة بها.

ويف عام 2018، كان مصيد األنشوفة مرّة أخرى األكرب بني األنواع 
7.0 ماليني طن سنويًا بعدما سّجل مستوى  حيث بلغ أكرث من 

أالسكا  قّدية  األخرية. واحتلت أسامك  السنوات  نسبيًا  متدنٍّ 
)Theragra chalcogramma( املرتبة الثانية بني األنواع مع 

«مصيد قدره 3.4 ماليني طن، يف حني جاءت أسامك التونة الوثابة 
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باملقارنة مع إصدار عام 2018 من تقرير حالة املوارد السمكية 
بيانات مصايد األسماك  العامل،1 تكشف  املائية يف  األحياء  وتربية 

الطبيعية وتربية األحياء املائية يف إصدار عام 2020 عن 
حدوث تراجع يف السنوات من 2009 إىل 2016 نتيجة تنقيح 
البيانات اخلاصة بالصني. ويف عام 2016، أجرت الصني ثالث 

تعداد زراعي وطين حتت إشراف وزارة الزراعة والشؤون 
التعداد  وشمل  لإلحصاء.  الوطين  املكتب  مع  بالتعاون  الريفية 

مخسة ماليني مقابلة. وكما حدث للمرة األوىل يف تعداد 
عام 2006، شمل تعداد عام 2016 أيًضا أسئلة عن مصايد 

الزراعي  التعداد  لعمليات  وميكن  املائية.  األحياء  وتربية  األسماك 
أن ُتساهم بدور مهم يف توفري مصدر سليم إحصائًيا لإلحصاءات 

البيانات باملقارنة مع  من خالل مجع جمموعة أوسع من 
البيانات  اليت ميكن احلصول عليها من مصادر  البيانات 

لتقدير  ُتستخدم عادة  )اليت  العينات  استقصاءات  أو  اإلدارية 
األسماك  الزراعية، مبا فيها إحصاءات مصايد  اإلحصاءات 

وباستخدام  التعداد،  نتائج  إىل  واستناًدا  املائية(.  األحياء  وتربية 
التارخيية  بياناتها  الصني  حت  نقَّ الدولية،  واملنهجيات  املعايري 

املائية  األحياء  وتربية  احليوانات،  وتربية  بالزراعة،  املتعلقة 
العامة  البيانات  2016. وساعدت  ومصايد األسماك، حىت عام 

املتعلقة  البيانات  تنقيح  التعداد على  اليت مُجعت من خالل 
والعمالة،  البذور،  إنتاج  وإحصاءات  املائية  األحياء  تربية  مبناطق 
املنقحة  البيانات  وأتاحت هذه  األخرى.  واملؤشرات  واألساطيل، 
األحياء  وتربية  األسماك  بقطاع مصايد  وشاملة  نة  معرفة حمسَّ

التقديرات  لتحسني  كمرجع  واسُتخدمت  وحجمه،  املائية 
 .2016 إنتاج األسماك يف الصني لعام  السابقة لبيانات 

الصني  لت  للمقارنة، عدَّ كمعيار   2016 بيانات عام  وباستخدام 
للفرتة  املائية  األحياء  وتربية  األسماك  إنتاجها من مصايد  بيانات 

مة  املقدَّ السنوية  التقارير  اإلنتاج يف  وفًقا لنسب   2015-2012
من كل مقاطعة عن كل سنة من السنوات ذات الصلة. 

نقحت  الصني،  مع  وبالتشاور  املنطقي  األساس  نفس  وباستخدام 
اإلنتاج يف الصني  السابقة عن  املنظمة بعد ذلك إحصاءاتها 
خالل الفرتة من عام 2009 إىل عام 2011 كي ُتعربِّ بشكل 

أفضل عن التطور العام لإلنتاج يف الصني ولتجنب حدوث أي 
انقطاع كبري يف السالسل واالجتاهات. 

وأسفرت  والقطاع  واملنطقة  للنوع  تبًعا  التنقيحات  وتباينت 
بيانات  يف  تصحيح  عن  املائية،  النباتات  استبعاد  بعد  باإلمجال، 

إنتاج الصني من  2016 كي تعرّب عن ختفيض يف جمموع  عام 
يف املائة   13.5 املائية حبوايل  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 

الرقم اإلمجايل عن  وُيعربِّ هذا  )5.2 مليون طن(.  تقريًبا 
الصني  إنتاج  يف  مليون طن(   3.4( 7.0 يف املائة  نسبته  ختفيض 

مليون طن(   1.8( و10.1 يف املائة  املائية،  األحياء  تربية  من 

هذه  وأسفرت  الطبيعية.  األسماك  مصايد  من  إنتاجها  يف 
بضعة  أجرتها  اليت  األخرى  التنقيحات  جانب  إىل  التعديالت، 
لعام  للمنظمة  العاملية  اإلحصاءات  خفض  عن  أخرى،  بلدان 
األسماك  العاملي من مصايد  لإلنتاج  2 يف املائة  2016 حبوايل 

املائية.  األحياء  تربية  من  العاملي  لإلنتاج  و5 يف املائة  الطبيعية 
إنتاج  بيانات  تنقيح  أيًضا  مت  أنه  إىل  أيًضا  اإلشارة  وينبغي 

الوزن  تعرّب عن ختفيض يف  املائية كي  النباتات  الصني من 
 .2016 8 يف املائة يف عام  اجلاف مبا نسبته 

الرغم  على  لألسماك  منتج  بلد  أكرب  الصني  وظّلت 
األسماك  مصايد  من  إنتاجها  واخنفاض  بياناتها  تنقيح  من 
 2018 عام  يف  11 يف املائة  بنسبة  ر  ُيقدَّ )الذي  الطبيعية 

األحياء  تربية  من  إنتاجها  منو  وتباطؤ   )2015 عام  مع  باملقارنة 
للفرتة  اخلمسية  خطتها  تنفيذ  عن  أساًسا  جنم  الذي  املائية 

إنتاجها إىل 2018، وصل   2016-22020. ويف عام 
األحياء  تربية  من  مليون طن   47.6( مليون طن   62.2

الطبيعية(  األسماك  مصايد  من  طن  مليون  و14.6  املائية 
املائية،  األحياء  تربية  من جمموع  58 يف املائة  يعادل  ما  أي 

الطبيعية،  األسماك  مصايد  من  15 يف املائة  نسبته  وما 
األسماك. إنتاج  من جمموع  و35 يف املائة 

تنقيًحا  الصني  فيها  جُتري  اليت  الثانية  املرة  هي  وهذه 
وتربية  الطبيعية  األسماك  مصايد  من  إنتاجها  لبيانات  كبرًيا 

-1997 للسنوات  فكان  األول  التنقيح  أما  املائية.  األحياء 
املنهجية  تنقيح  بعد   2006 عام  بيانات  لت  وُعدِّ  .2006

 2006 لعام  للصني  الوطين  الزراعي  للتعداد  نتيجة  اإلحصائية 
التجريبية  االستقصاءات  خمتلف  نتائج  إىل  أيًضا  وباالستناد 
والزراعة.  األغذية  منظمة  مع  بالتعاون  معظمها  أُجري  اليت 
األسفل  إىل   2006 لعام  الصني  بيانات  نُقحت  لذلك،  ونتيجة 

مليوين  من  بأكثر  يعادل ختفيًضا  ما  أي  10 يف املائة،  من  بأكثر 
من  وبأكثر  الطبيعية  األسماك  مصايد  إنتاج  يف  )2( طن 

وانطوت هذه  املائية.  األحياء  تربية  إنتاج  يف  3 ماليني طن 
العاملي  اإلنتاج  يف  2 يف املائة  نسبته  على ختفيض  التغيريات 
العاملي  اإلنتاج  يف  و8 يف املائة  الطبيعية  األسماك  مصايد  من 
الفرتة  إحصاءات  ذلك  بعد  ونُقحت  املائية.  األحياء  تربية  من 

إنتاج  1997-2005 وجنم عن ذلك ختفيض يف إحصاءات 
أبلغت  اليت  العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 
املعلومات  من  مزيد  ويتاح  والزراعة.  األغذية  منظمة  عنها 

اليت  واألعمال   2006-1997 بالفرتة  املتعلقة  التغيريات  عن 
إصدارات  يف  الصني  يف  السلطات  مع  بالتشاور  املنظمة  أجرتها 

املوارد  تقرير حالة  تقرير  2008 و2010 و2012 من  السنوات 
العامل.   يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية 

اإلطار 1
تنقيح إحصاءات املنظمة بشأن إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

 CC :1 منظمة األغذية والزراعة. 2018. تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018-حتقيق أهداف التنمية املستدامة. روما، 230 صفحة. الرتخيص

.)http://www.fao.org/3/i9540ar/i9540ar.pdf متاح أيًضا يف( .BY-NC-SA 3.0 IGO

2 املرجع نفسه، اإلطار 31، الصفحة. 185. 
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اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

التاسعة عىل  للسنة  الثالثة  املرتبة  )Katsuwonus pelamis( يف 
.)3 3.2 مليون طن )الجدول  التوايل مع مصيد بلغ 

وسّجل مصيد أربع مجموعات قيّمة للغاية )أسامك التونة 
ورأسيات األرجل واألربيان وجراد البحر( أوزانًا قياسية جديدة يف 

عامي 2017 و2018، أو تراجع مصيدها بشكل هاميش عن الذروة 
املسّجلة يف السنوات الخمس األخرية:

استمر مصيد أسامك التونة واألنواع الشبيهة بها باالرتفاع عىل 	�
أساس سنوي ليبلغ أعىل مستوياته يف عام 2018 عند أكرث من 
7.9 ماليني طن، ويعزى ذلك بشكل أسايس إىل املصيد يف غرب 
ووسط املحيط الهادئ الذي زاد من حوايل 2.6 ماليني طن يف 

 منتصف العقد األول من األلفية الثالثة إىل أكرث من
3.5 ماليني طن يف عام 2018. ومثّلت أسامك التونة الوثابة 

والتونة الصفراء )Thunnus albacares(، يف مجموعة األنواع 
هذه، حوايل 58 يف املائة من املصيد يف عام 2018.

البالغ 	� الذروة  مستوى  من  األرجل  رأسيات  مصيد  وتراجع 

3.6 ماليني طن  2014 إىل حوايل  4.9 ماليني طن يف عام 

عالية  مستويات  عند  بقي  ولكنه  و2018،   2017 عامي  يف 

العرشين  السنوات  خالل  املتواصل  شبه  منوه  ميّزت  نسبيًا 

تأثًرا  وتتأثر  النمو  أنواع رسيعة  األرجل  ورأسيات  األخرية. 

يف  مبا  مصيدها،  يف  التقلب  يفرّس  ما  البيئية  بالتقلبات  كبريًا 

الثالثة  الرئيسة  الحبار  أنواع  مصيد  يف  األخري  الرتاجع  ذلك 

والحبار   )Dosidicus gigas( العمالق  الطائر  الحبّار  وهي 

والحبار   )Illex argentinus( الزعانف  قصري  األرجنتيني 

.)Todarodes pacificus( الياباين  الطائر 

عالية جديدة يف 	� والجمربي مستويات  األربيان  وسّجل مصيد 

عامي 2017 و2018 تخطت 000 336 طن، ويعزى ذلك يف 

األرجنتيني  األربيان  املستمر يف مصيد  االنتعاش  إىل  الغالب 

الناجحة  لتدابري اإلدارة  نتيجة   )Pleoticus muelleri( األحمر

زيادة  وعّوضت  األرجنتينية.  الوطنية  السلطات  طبقتها  التي 
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الشكل 5

البلدان العشرة الرئيسية املنتجة للمصيد الطبيعي يف العامل يف 2018

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»

»
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

اجلدول 2
إنتاج مصايد األسماك الطبيعية البحرية: البلدان واملناطق املنتجة الرئيسية

البلد أو اإلقليم

اإلنتاج
اإلنتاج)املتوسط السنوي(

النسبة 
املئوية من 
املجموع 

 2018

مثانينيات 
القرن 
املاضي

تسعينيات 
القرن 
املاضي

العقد 
األول من 

األلفية 
الثالثة 

2015201620172018

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
3.829.9612.4314.3913.7813.1912.6815الصني 

4.148.108.074.793.774.137.158بريو )اجملموع( 

–2.502.540.951.020.920.830.96بريو )باستثناء األنشوفة( 

1.743.034.376.226.116.316.718إندونيسيا 

1.514.723.204.174.474.594.846االحتاد الروسي 

4.535.154.755.024.885.024.726الواليات املتحدة األمريكية 

1.692.602.953.503.713.943.624اهلند 

0.530.941.722.712.933.153.194فييت نام 

10.596.724.413.373.173.183.104اليابان 

2.212.432.522.292.032.382.493النرويج 

4.525.954.021.791.501.922.123شيلي )اجملموع( 

–4.004.452.751.251.161.291.27شيلي )باستثناء األنشوفة( 

1.321.682.081.951.871.721.892الفلبني 

2.082.702.381.321.341.311.512تايلند 

1.211.181.311.321.311.461.472املكسيك 

0.761.081.311.491.571.471.452ماليزيا 

0.460.680.971.351.431.361.362املغرب 

2.182.251.781.641.351.351.332مجهورية كوريا

1.431.671.661.321.071.181.261آيسلندا 

0.500.611.101.111.191.271.141ميامنار 

0.060.060.190.390.590.780.951موريتانيا 

1.211.130.920.970.910.940.921إسبانيا 

0.410.990.940.800.740.810.821األرجنتني 

0.831.051.020.990.750.750.811مقاطعة تايوان الصينية 

1.861.711.050.870.670.900.791الدامنرك 

1.411.091.010.820.840.810.781كندا 

0.110.230.310.540.590.690.721مجهورية إيران اإلسالمية

51.1067.7166.4565.1162.5864.6067.8380جمموع 25 املنتجني الرئيسيني 

21.0014.1515.1215.3915.6916.6116.5820جمموع مجيع املنتجني األخرين 

72.1081.8681.5680.5178.2781.2184.41100اجملموع العاملي 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

| 13 |
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اجلدول 3
إنتاج مصايد األسماك الطبيعية البحرية: األنواع الرئيسية

فرادى األنواع

اإلنتاجاإلنتاج
النسبة 

املئوية من 
 املجموع

2018

2013–2004
)املتوسط السنوي(

2015201620172018

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
األسماك الزعنفية

)Engraulis ringens( 04510 9237 1923 3103 2764 7األنشوفة البريوفية

)Gadus chalcogrammus( 3975 4893 4763 3733 8973 2قّدية أالسكا

)Katsuwonus pelamis( 1614 7853 8622 8222 4942 2التونة الوثابة

)Clupea harengus( 8203 8161 6401 5121 1621 2الرجنة األطلسية

)Micromesistius poutassou( 7122 5591 1901 4141 1821 1ُغرَب أزرق

)Sardina pilchardus( 6082 4371 2791 1761 0841 1سردين أوروبا

أسماك الشك الزرو يف احمليط اهلادئ 
)Scomber japonicus(

1 4831 4571 5651 5141 5572

)Thunnus albacares( 4582 5131 4791 3771 2391 1التونة الصفراء

الكرارج غري املدرجة يف مكان آخر 
)Decapterus spp.(

1 1991 0411 0461 1861 3362

)Gadus morhua( 2182 3081 3291 3041 9481القد األطلسي

Trichiurus lepturus1 3261 2721 2341 2211 1512

)Scomber scombrus( 0471 2181 1411 2471 7511ماكريل األطلسي

)Engraulis japonicus( 0609571 1281 3361 3471 1األنشوجة الياباتية

Sardinella spp.8991 0571 1061 1388871

57261 44443 34343 93642 18741 41األسماك الزعنفية األخرى

926100 61371 01268 63466 47466 67جمموع األسماك الزعنفية

القشريات
عشريات األرجل غري املدرجة يف مكان آخر 

)Natantia(
78482587997585014

)Portunus trituberculatus( 3835615235134938سرطان البحر

Acetes japonicus5855444864534397

)Euphausia superba( 1562512742523225كريل انتاركتيكا

سلطعون البحر غري املدرج يف مكان آخر 
)Brachyura(

2653603433433145

Portunus pelagicus1752372593022985

)Pleoticus muelleri( 571441792442564األربيان األرجنتيين األمحر

 Trachypenaeus( اإلربيان اخلشنة اجلنوبية
)curvirostris

3143683142862484

77646 6592 7222 8192 7352 2القشريات األخرى

997100 0275 9796 1095 4546 5جمموع القشريات

الرخويات
)Dosidicus gigas( 00474776389215 8231احلّبار الطائر العمالق

الرخويات البحرية غري املدرجة يف مكان آخر 
)Mollusca(80275967464866411

أنواع السبيط اخملتلفة غري املدرجة يف مكان 
)Loliginidae، Ommastrephidae( 64169362965557010آخر

 احلّبار الشائع غري املدرج يف مكان آخر
)Loligo spp.(2483583193113696

Sepiidae Sepiolidae3014053793953486

رأسيات األرجل غري املدرجة يف مكان آخر 
)Cephalopoda(3823883944333225

)Patinopecten yessoensis( 3092432242473165اسكاليوس ييسو

47842 5602 3612 2792 1103 3الرخويات األخرى

959100 0125 7286 1295 6167 6جمموع الرخويات
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املصيد عن الرتاجع يف أنواع األربيان الرئيسية األخرى، وال 
الجنوبية  الخشنة  Acetes japonicus واإلربيان  سيام نوع 

.)Trachypenaeus curvirostris(
البحر تخطى 	� بأن مصيد جراد  تفيد  تقارير  واستمر ورود 

000 300 طن بعد أن بلغ أعىل مستوى قدره 000 316 طن 
 Homarus( يف عام 2016. وزاد مصيد اللوبسرت األمرييك

americanus( بصورة متواصلة منذ عام 2008 وبات ميثّل 
اآلن أكرث من نصف املصيد اإلجاميل يف هذه املجموعة 

اللوبسرت  الثاين، وهو  الرئييس  النوع  تراجع مصيد  وعّوض عن 
.)Nephrops norvegicus( الرنويجي

وترد يف الجدول 4 إحصاءات املصيد وفًقا ملنطقة الصيد الرئيسية 
يف منظمة األغذية والزراعة يف السنوات الخمس األخرية واملصيد 

يف العقود األخرية. وميكن مالحظة اتجاهات واضحة إذا تم 
تصنيف مناطق الصيد ضمن الفئات التالية )الشكل 5(:

املناطق املعتدلة )املناطق 21 و27 و37 و41 و61 و67 و81(؛	�
املناطق املدارية )املناطق 31 و51 و57 و71(؛	�
مناطق التيارات الصاعدة )املناطق 34 و47 و77 و87(؛ 	�
18 و48 	� )املناطق  الجنويب  والقطب  الشاميل  القطب  منطقتي 

و58 و88(.

37.5 ماليني طن  املعتدلة مستقًرا بني  املناطق  يزال املصيد يف  وال 
و39.6 ماليني طن يف السنة بعد أن بلغ ذروتني يف عامي 

1988 و1997 قدرهام حوايل 45 مليون طن. وتعزى التقلبات 
الصيني  املصيد  إدراج  إىل  املصيد جزئيًا  املالحظة يف مستويات 
من "األسامك البحرية غري املدرجة يف مكان آخر" يف املنطقة 
61، يف شامل غرب املحيط الهادئ، علاًم بأن جزًءا كبريًا منه 
البعيدة يف  املياه  البلدان يف  التي اصطادتها  يشمل األسامك 

مناطق أخرى. 

مبعظمه  مستقًرا  أخرى  معتدلة  مناطق  يف  املصيد  كان  ولقد 
يف  األخري  الرتاجع  باستثناء  األخرية  العرش  السنوات  يف 

وجنوب  األطليس  املحيط  غرب  جنوب  يف  املنطقتني 41 و81، 
االنخفاض  إىل  جزئيًا  يعزى  الذي  األمر  الهادئ،  املحيط  غرب 
والتي  البعيدة  املياه  يف  تصطاد  التي  الدول  مصيد  يف  الكبري 
األطليس  املحيط  غرب  جنوب  يف  األرجل  رأسيات  تستهدف 

الهادئ.  املحيط  غرب  جنوب  يف  مختلفة  وأنواع 

ويف املناطق املدارية، استمر االتجاه املتمثل يف زيادة املصيد 
يف عامي 2017 و2018 حيث بلغ املصيد يف املحيط الهندي 

)املنطقتني 51 و57( واملحيط الهادئ )املنطقة 71( أعىل مستوى 
له وقدره 12.3 و13.5 ماليني طن عىل التوايل.

مثانينيات  منذ  مطردة  زيادة  املصيد  شهد  الهندي،  املحيط  ويف 
الهندي،  املحيط  57، يف رشق  املنطقة  املايض، ال سيام يف  القرن 

األسامك  مصيد  من  مبعظمها  مدفوعة  الزيادة  هذه  وكانت 
واألربيان. والخرمان(  )التونة  والكبرية  الصغرية  السطحية 

فرادى األنواع

اإلنتاجاإلنتاج
النسبة 

املئوية من 
 املجموع

2018

2013–2004
)املتوسط السنوي(

2015201620172018

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
احليوانات األخرى

قناديل البحر غري املدرجة يف مكان آخر 
)Rhopilema spp.(31235529326326450

الالفقريات املائية غري املدرجة يف مكان آخر 
)Invertebrata(2512111912011622

خيار البحر غري املدرج يف مكان آخر 
)Holothuroidea(22313438489

)Loxechinus lbus( 38323031326ُقتفذ حبر شيلي

Stomolophus meleagris6422547296

قنفد البحر غري املدرج يف مكان آخر 
)Strongylocentrotus spp.(34332830255

22222527163احليوانات األخرى

459636554556531100جمموع احليوانات األخرى

412 20884 27281 50778 00280 80جمموع مجيع األنواع

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 4
إنتاج املصايد الطبيعية: مناطق الصيد الرئيسية يف منظمة األغذية والزراعة

رمز 
منطقة 
الصيد

اسم منطقة الصيد

اإلنتاج
)املتوسط السنوي(

اإلنتاج
النسبة 
املئوية 

من 
املجموع

مثانينيات 
القرن 

املاضي

تسعينيات 
القرن 

املاضي

العقد 
األول من 

األلفية 
الثالثة

2015201620172018

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
الداخلية املياه  يف  الطبيعية  املصايد 

الداخلية01 املياه  1.471.892.342.842.873.003.0025أفريقيا- 

0.230.210.180.210.260.220.302أمريكا الشمالية- املياه الداخلية02

0.320.330.390.360.340.350.343أمريكا اجلنوبية- املياه الداخلية03

2.874.175.987.307.447.907.9566آسيا- املياه الداخلية04

0.280.430.360.430.440.410.413أوروبا- املياه الداخلية051

0.020.020.020.020.020.020.020أوسيانيا- املياه الداخلية06

07
 منطقة االحتاد السوفيايت سابًقا- 

0––––––0.51املياه الداخلية

الداخلية املياه  5.707.059.2711.1511.3711.9112.02100جمموع املصيد يف 

املصايد الطبيعية البحرية

2.912.332.221.851.821.751.687شمال غرب احمليط األطلسي21

10.4410.399.819.148.329.339.3241شمال شرق احمليط األطلسي27

2.011.831.551.401.541.451.497غرب وسط احمليط األطلسي31

3.203.563.764.454.885.415.5024شرق وسط احمليط األطلسي34

1.841.501.541.331.261.361.316البحر األبيض املتوسط والبحر األسود37

1.782.252.152.441.581.841.798جنوب غرب احمليط األطلسي41

2.321.561.541.681.701.681.557جنوب شرق احمليط األطلسي47

 
 جمموع احمليط األطلسي 
24.5023.4122.5722.2921.0922.8222.64100والبحر األبيض املتوسط

2.383.684.244.725.035.455.5145غرب احمليط اهلندي51

2.674.135.486.356.416.926.7755شرق احمليط اهلندي57
5.057.819.7211.0711.4412.3712.28100جمموع احمليط اهلندي

20.9521.8019.9721.0920.9420.2420.0641شمال غرب احمليط اهلادئ61

2.742.982.793.173.113.383.096شمال شرق احمليط اهلادئ67

5.948.5110.7812.7412.9912.7313.5428غرب وسط احمليط اهلادئ71

1.621.441.811.661.641.751.754شرق وسط احمليط اهلادئ77

0.570.820.690.550.470.470.451جنوب غرب احمليط اهلادئ81

10.2314.9013.107.706.307.1910.2721جنوب شرق احمليط اهلادئ87
42.0650.4549.1446.9145.4645.7649.16100جمموع احمليط اهلادئ

 ،48 ،18
88 ،58

جمموع منطقيت القطب الشمايل 
0.480.190.140.240.280.260.33100والقطب اجلنويب

72.1081.8681.5680.5178.2781.2184.41جمموع املصيد يف املياه البحرية

املصايد الطبيعية البحرية حسب مناطق الصيد الرئيسية
41.2442.0739.1639.5737.4938.3737.6945املناطق املعتدلة
13.0118.1422.0525.2025.9826.5527.3132املناطق املدارية

17.3721.4520.2115.4914.5316.0319.0723مناطق التيارات الصاعدة
0.480.190.140.240.280.260.330منطقيت القطب الشمايل والقطب اجلنويب

جمموع املصيد يف املياه البحرية: مناطق الصيد 
72.1081.8681.5680.5178.2781.2184.41100الرئيسية

1 تشمل االحتاد الروسي.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

ويف املنطقة 71، يف غرب وسط املحيط الهادئ، استحوذت أسامك 

التونة واألنواع الشبيهة بها عىل معظم الزيادة يف املصيد حيث 

ارتفعت كمية أسامك التونة الوثابة بصورة خاصة من مليون )1( طن 

إىل أكرث من 1.8 ماليني طن يف السنوات العرشين األخرية. ويف املقابل، 

ظّل مصيد مجموعات األنواع الرئيسية األخرى مستقرًا أو حتى 

انخفض يف السنوات األخرية يف حالة األسامك السطحية الصغرية. 

ويف املنطقة 31، يف غرب وسط املحيط األطليس، ظّل املصيد 

الثالثة  األلفية  من  األول  العقد  منتصف  منذ  نسبيًا  مستقًرا 

حيث تراوح بني 1.4 و1.6 ماليني طن يف السنة. وتتوقف 

االتجاهات السائدة يف اإلنتاج اإلجاميل إىل حد كبري عىل مصيد 

املكسيك  خليج  رنجة  لسمك  األمريكية  املتحدة  الواليات 

الرنكات يتم  )Brevoortia patronus(، وهو نوع من فصيلة 

35 يف املائة من  السمك وميثّل  تحويله إىل مسحوق وزيت 

املصيد. إجاميل 

ويتميّز املصيد يف مناطق التيارات الصاعدة بتقلّب سنوي كبري. ويتأثر 

املصيد املشرتك لهذه املناطق )الشكل 6( بدرجة كبرية مبصيد املنطقة 

87، جنوب رشق املحيط الهادئ، حيث يكون ألحوال املحيطات 

املتأثرة بظاهرة النينيو أثر كبري عىل وفرة األنشوفة. وميثّل هذا 

املصيد ما بني 50 و70 يف املائة من إجاميل املصيد يف املنطقة 87. 

ويف هذه املنطقة، متثّل االتجاه الطويل األجل يف تراجع املصيد 

منذ منتصف تسعينات القرن املايض حتى مع أخذ التقلّب يف 

مصيد األنشوفة يف االعتبار. ولقد انخفض املصيد السنوي من 

أكرث من 20 مليون طن يف عام 1994 إىل 7 و10 مليون طن 

يف السنوات األخرية، ويعزى ذلك إىل تراجع مصيد النوعني 

الرئيسيني وهام: األنشوفة وأسامك املاكريل جاك الشييل 

)Trachurus murphyi(. ولكن استمر منو مصيد الحبار الطائر 

العمالق العايل القيمة بشكل ملحوظ منذ العقد األول من األلفية 

الثالثة، األمر الذي عّوض جزئيًا عن انخفاض مصيد األنواع األخرى. 
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االجتاهات السائدة يف ثالث فئات رئيسية من مناطق الصيد

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»

»

| 17 |
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ويف املنطقة 34، يف رشق وسط املحيط األطليس، زاد املصيد 
5.5 ماليني  له وقدره  ليبلغ أعىل مستوى  بشكل شبه مستمر 
طن يف عام 2018. ويف املنطقة 47، يف جنوب رشق املحيط 

املصيد  انخفض  املعاكس حيث  االتجاه  تم تسجيل  األطليس، 
بشكل تدريجي من الذروة التي بلغها يف عام 1978 وقدرها 

3.3 مليون طن ولو أنه تعاىف من أدىن مستوى له سّجله يف عام 
2009 وقدره 1.2 مليون طن.

ويف املنطقة 77، يف رشق وسط املحيط الهادئ، ظّل املصيد ثابتًا 
بشكل عام بني 1.6 ماليني طن و2 مليون طن يف السنة.

وأفادت مناطق الصيد يف القطب الجنويب )املناطق 48 و58 و88( 
عن أعىل مستوى للمصيد منذ مطلع تسعينيات القرن املايض 

وقدره 000 331 طن. واملصيد يف املنطقة مدفوع بالكامل تقريبًا 
من أسامك كريل القطب الجنويب )Euphausia superba( التي 

زادت كميتها من أقل من 000 100 طن يف أواخر تسعينيات 
القرن املايض إىل 000 313 طن يف عام 2018، بعد انخفاضها يف 
مطلع التسعينيات. وظّل مصيد النوع الثاين األهم، وهو سمك 
باتاغونيا املسنن )Dissostichus eleginoides(، مستقرًا نسبيًا 

حيث تراوح بني 500 10 طن و200 12 طن يف السنة.

إنتاج املصايد الطبيعية يف املياه الداخلية
الداخلية بوترية مطردة من سنة  املياه  العاملي يف  زاد املصيد 
إىل أخرى ليبلغ أكرث من 12 مليون طن يف عام 2018، وهو 

املياه  ارتفعت حّصة  أعىل مستوى سّجله عىل اإلطالق. كذلك، 
من  العاملية  الطبيعية  للمصايد  اإلجاميل  اإلنتاج  من  الداخلية 

12.5 يف املائة  القرن املايض إىل  8.0 يف املائة يف أواخر تسعينيات 
يف عام 2018، ما عّوض عن الرتاجع يف إنتاج املصايد الطبيعية 

التسعينيات. أواخر  منذ  البحرية 

ولكن، قد يكون هذا االتجاه املتصاعد عىل نحو مستمر يف إنتاج 
املصايد يف املياه الداخلية مضلاًل، إذ ميكن أن يعزى جزء من زيادة 

املصيد إىل تحّسن عمليات اإلبالغ والتقييم عىل املستوى القطري 
وليس إىل زيادة اإلنتاج. وإن العديد من نظم جمع البيانات 

املتعلّقة باملياه الداخلية غري موثوق بها أو غري موجودة يف بعض 
الحاالت، يف حني أن التحّسن يف اإلبالغ قد يخفي أيضاً االتجاهات 

يف فرادى البلدان.

وكان املصيد من املياه الداخلية مستقرًا نسبيًا يف الصني، وهو 
البلد املنتج الرئييس، حيث بلغ 2.1 مليون طن يف السنة يف 

املتوسط خالل السنوات العرشين األخرية يف حني أن زيادة إجاميل 
املصيد من املياه الداخلية كانت مدفوعة إىل حد كبري من عدد 

من البلدان املنتجة الرئيسية األخرى، وال سيام الهند وبنغالديش 
وميامنار وكمبوديا )الشكل 7(. وتساهم معظم البلدان التي أفادت 

عن تراجع املصيد مساهمة متدنية نسبيًا يف اإلنتاج العاملي للمصايد 
الطبيعية يف املياه الداخلية مع أن بعًضا من هذه املصايد يشكل 

مصدًرا محليًا مهاًم لألغذية التي تتألف منها األمناط الغذائية 
الوطنية أو اإلقليمية، وال سيام يف الربازيل وتايلند وفييت نام. 

وترتكّز املصايد الطبيعية يف املياه الداخلية بقدر أكرب من املصايد 
الطبيعية البحرية يف البلدان املنتجة الرئيسية التي متلك مسطحات 

مائية أو أحواض أنهر مهمة. ويف عام 2018، ساهم 16 بلًدا بأكرث 
من 80 يف املائة من اإلنتاج اإلجاميل للمصايد الطبيعية يف املياه 

الداخلية مقابل 25 بلًدا للمصايد الطبيعية البحرية. 

وللسبب نفسه، ترتكّز البلدان املنتجة الرئيسية للمصايد الطبيعية 
يف املياه الداخلية تركّزًا أكرب من الناحية الجغرافية، وتعّد جهات 
مساهمة مهمة يف إجاميل املصايد الطبيعية يف آسيا حيث يشّكل 

املصيد من املياه الداخلية مصدًرا مهاًم لألغذية بالنسبة إىل 
العديد من املجتمعات املحلية. ولقد استحوذت آسيا باستمرار 
عىل ثلثي اإلنتاج العاملي يف املياه الداخلية منذ منتصف العقد 

األول من األلفية الثالثة )الجدول 5(، يف حني تتواجد البلدان 
املنتجة الستة الرئيسية جميعها يف آسيا وقد مثّلت 57 يف املائة 

من إجاميل املصيد من املياه الداخلية يف عام 2018. 

للمصايد  العاملي  اإلنتاج  من  25 يف املائة  أفريقيا عىل  وتستحوذ 
لألمن  تعد مصدًرا مهاًم  التي  الداخلية  املياه  الطبيعية يف 
املنخفضة  الساحلية  البلدان غري  الغذايئ، ال سيام يف حالة 

مجتمعًة  واألمريكيتني  أوروبا  من  املصيد  وميثّل  الدخل. 
املياه  الطبيعية يف  للمصايد  اإلجاميل  اإلنتاج  9 يف املائة من 

الداخلية، يف حني أن حصة املصيد من أوسيانيا تكاد ال تذكر.

85 يف املائة  األنواع حوايل  أربع مجموعات رئيسية من  ومتثّل 
الداخلية. ولقد شهد مصيد  املياه  من إجاميل املصيد يف 

السيربينيدات"  من  والباريل وغريها  "الكارب  األوىل  املجموعة 
زيادة متواصلة حيث ارتفع من حوايل 0.6 مليون طن يف 

الثالثة إىل أكرث من  السنة يف منتصف العقد األول من األلفية 
1.8 ماليني طن يف عام 2018، األمر الذي يفرّس معظم الزيادة 

يف املصيد من املياه الداخلية يف السنوات األخرية. ولقد ظّل 
التيالبيا وغريها من  ثاين أكرب مجموعة وهي "أسامك  مصيد 

مليون طن   0.7 وتراوح بني  نسبيًا   البلطيات" مستقًرا 
و0.85 مليون طن يف السنة، يف حني أن مصيد قرشيات 

أيًضا مستقًرا نسبيًا وتراوح بني  العذبة ظّل هو  املياه  ورخويات 
0.4 مليون طن و0.45 مليون طن يف السنة بعد انخفاض  حوايل 

»
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الثالثة ومنتصف  األلفية  إليها يف مطلع  التي وصل  الذروة  عن 
املايض. القرن  تسعينيات 

مصادر البيانات وجودة إحصاءات منظمة 
األغذية والزراعة املتعّلقة باملصايد الطبيعية

متثّل التقارير الوطنية املصدر الرئييس للبيانات املستخدمة لصيانة 
قواعد بيانات منظمة األغذية والزراعة الخاصة مبصايد األسامك 
الطبيعية وتحديثها، ولكنها ليست املصدر الوحيد لها. تتوقف 
بالتايل جودة إحصاءات املنظمة إىل حد كبري عىل دقة واكتامل 

وحسن توقيت البيانات التي تجمعها املؤسسات الوطنية املعنية 
مبصايد األسامك وتقدمها إىل املنظمة سنويًا. 

ويف الكثري من األحيان، تكون البيانات املقدمة ناقصة أو غري 
متسقة أو ال متتثل ملعايري التبليغ الدولية، وتعمل منظمة األغذية 

والزراعة عىل مراجعتها قدر اإلمكان بالتعاون مع البلدان. ويف 
حني زاد تقسيم األنواع )وهو مؤرش عىل الجودة يف املصيد املبلّغ 

 عنه( مبقدار الضعف بني عامي 1996 )035 1 نوًعا( و2018 

)221 2 نوًعا( بفضل الجهود التي بذلتها منظمة األغذية 

والزراعة، ال يزال جزء كبري من املصيد غري مبلّغ عنه عىل مستوى 

األنواع، ال سيام بالنسبة إىل املجموعات من قبيل أسامك القرش 

والراي والكيمريا يف املصايد الطبيعية البحرية. 

البحرية  الطبيعية  املصايد  بني  واكتاملها  البيانات  جودة  وتتباين 

البحري  املصيد  بيانات  تكون  الداخلية، حيث  املياه  واملصايد يف 

بيانات املصيد  اكتاماًل عادًة من  األنواع أكرث  املتاحة بحسب 

الداخلية. عالوة عىل ذلك، هناك مشكلة عىل صعيد  املياه  يف 

البيانات إىل منظمة األغذية  التوقيت أو عدم رفع  حسن 

املتعلّقة  املنظمة  تقديرات  يؤثر عىل جودة  الذي  األمر  والزراعة، 

وإن  واكتاملها.  الطبيعية  األسامك  اإلجاميل ملصايد  باإلنتاج 

منظمة  الصعب عىل  يجعل من  االستبيانات  تقديم  التأخري يف 

املتعلّقة مبصايد األسامك  اإلحصاءات  تعالج  أن  والزراعة  األغذية 

وتقوم مبراجعتها، ال سيام  تتحقق من صحتها  وأن  الطبيعية 
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الشكل 7

البلدان اخلمسة الرئيسية املنتجة للمصيد من املياه الداخلية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 5
إنتاج املصايد الطبيعية يف املياه الداخلية: البلدان املنتجة الرئيسية  

البلد

اإلنتاج
)املتوسط السنوي(

اإلنتاج

النسبة 
املئوية من 

 املجموع
2018

مثانينيات 
القرن 

املاضي

تسعينيات 
القرن 

املاضي

العقد 
األول من 

األلفية 
الثالثة

2015201620172018

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
البلدان اخلمسة والعشرون الرئيسية املنتجة للمصيد من املصايد الطبيعية يف املياه الداخلية

0.541.462.111.992.002.181.9616الصني
0.500.580.841.351.461.591.7014اهلند

0.440.500.861.021.051.161.2210بنغالديش
0.140.150.480.860.890.890.897ميامنار

0.050.090.340.490.510.530.544كمبوديا
0.270.310.310.470.430.430.514إندونيسيا

0.190.220.330.400.390.390.444أوغندا
0.100.100.210.340.380.420.393نيجرييا

0.250.290.300.310.310.330.313مجهورية تنزانيا املتحدة
0.090.260.220.290.290.270.272االحتاد الروسي

0.120.230.270.240.230.260.272مصر
0.130.170.230.230.230.230.232مجهورية الكونغو الدميقراطية

0.200.180.240.230.220.220.222الربازيل
0.100.110.110.150.200.170.222املكسيك

0.070.060.060.140.150.200.222مالوي
0.100.180.210.180.190.190.202تايلند

0.260.190.150.200.160.160.161الفلبني
0.110.140.210.150.150.160.161فييت نام
0.070.130.120.130.140.140.141باكستان

0.050.080.080.100.110.110.111تشاد
0.010.090.070.090.090.100.111مجهورية إيران اإلسالمية

0.090.180.140.160.130.100.101كينيا
0.000.010.020.090.100.100.101موزامبيق

0.070.090.100.090.100.110.091مايل
0.050.060.080.090.090.090.091غانا

البلدان املنتجة اخلمسة والعشرون 
4.015.868.089.7910.0110.5310.6489الرئيسية

جمموع مجيع البلدان املنتجة 
1.691.191.191.361.361.371.3811األخرى

5.707.059.2711.1511.3711.9112.02100جمموع البلدان املنتجة

املصايد الطبيعية يف املياه الداخلية حبسب اإلقليم
2.874.175.987.307.447.907.9566آسيا

1.471.892.342.842.873.003.0025أفريقيا
0.560.540.580.570.600.580.635األمريكيتان

0.280.430.360.430.440.410.413أوروبا
0.020.020.020.020.020.020.020أوسيانيا

0––––––0.51األقاليم األخرى1
5.707.059.2711.1511.3711.9112.02100اجملموع العاملي

1 تشمل احتاد اجلمهوريات السوفييتية االشرتاكية.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

الرسمية عادًة يف  البيانات  السنة األخرية، قبل إصدار  خالل 
التقارير  منتصف شهر مارس/آذار من كل عام. ويف ظّل غياب 

البيانات، ميكن ملنظمة األغذية  اتساق  أو يف حالة عدم  الوطنية 
املتاحة  البيانات  استناًدا إىل أفضل  تعّد تقديرات  أن  والزراعة 
تنرشها  التي  البيانات  فيها  )مبا  البديلة  الرسمية  املصادر  من 

املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك( أو من خالل 
املوّحدة.  املنهجيات 

ويشّكل عدم رد بعض البلدان عىل استبيانات منظمة األغذية 
والزراعة يف السنوات األخرية، مصدر قلق. ففي عام 2018، تم 
تقدير املصيد يف عدد من البلدان املنتجة الكبرية، تقديرًا جزئيًا 

بسبب عدم اإلبالغ أو مشكالت موثوقية البيانات: 

بيانات 	� عن  والزراعة  األغذية  منظمة  الربازيل  تبلّغ  مل 
املائية(  األحياء  وتربية  الطبيعية  املصايد  )من  اإلنتاج 
اإلحصاءات  تقدير  تم  لذلك   2014 عام  منذ  الرسمية 

التونة  بأسامك  املتعلّقة  البيانات  باستثناء  بها،  الخاصة 
خالل  من  عليها  الحصول  تم  التي  بها  الشبيهة  واألنواع 

األسامك.  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظامت 
مايو/أيار 	� يف  الواحدة  البيانات  مبادرة  إندونيسيا  أطلقت 

مصايد  بيانات  بجمع  املتعلّقة  اإلجراءات  لتوحيد   2016
وبالتايل  إليها،  املفتوح  والوصول  ومعالجتها  األسامك 

بني  االنتقال  سياق  ويف  البيانات.  هذه  جودة  لتحسني 
املصيد  بتقدير  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  نظامني، 

موثوقية  لتحسني  و2018   2017 عامي  يف  بشكل جزيئ 
التاريخية.   االتجاهات  وتطابق 

من 	� انطالقًا  ميامنار،  مع  والزراعة  األغذية  منظمة  عملت 
2006، مبراجعة املصيد  2015 وصواًل إىل عام  بيانات عام 

الداخلية  املياه  ويف  البحرية  الطبيعية  املصايد  من  التاريخي 
الصيد.  بقدرات  املتعلّقة  التقديرات  إىل  استناًدا  وبتخفيضه 

يف  نفسها  املنهجية  تطبيق  والزراعة  األغذية  منظمة  وتواصل 
تتعاون  الذي  نفسه  الوقت  يف  األخرية  السنوات  مصيد  تقدير 
األسامك يف  مصايد  البيانات عن  لتحسني جمع  البلد  مع  فيه 

يانغون.   إقليم 

قواعد  املصيد يف  لبيانات  اإلجاملية  الجودة  تحسني  وال ميكن 
خالل  من  إال  والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابعة  العاملية  البيانات 

معلومات  إنتاج  بغية  الوطنية  البيانات  جمع  نظم  تحسني 
واإلدارة  السياسات  القرارات يف مجال  تدعم  أن  أفضل ميكنها 

يف  املتبع  "النهج  )أنظر  واإلقليمي  الوطني  املستويني  عىل 
البيانات  وفائدة  جودة  لتحسني  والزراعة  األغذية  منظمة 

2018أ،  والزراعة،  األغذية  ]منظمة  الطبيعية"  املصايد  عن 

دعم  والزراعة  األغذية  منظمة  وتواصل   .)]100–94 الصفحات 
مبا  الوطنية،  البيانات  جمع  نظم  تحسني  إىل  الرامية  املشاريع 
سليم،  إحصايئ  تحليل  إىل  باالستناد  العينات  أخذ  خطط  فيها 

تؤخذ  مل  التي  األسامك  ملصايد  الفرعية  القطاعات  وتغطية 
مكان  يف  العيّنات  أخذ  عملية  وتوحيد  قبل،  من  منها  العيانات 

 n املصيد.  إنزال 

 إنتاج تربية
األحياء املائية

الوضع اإلمجايل لإلنتاج واالجتاه السائد يف 
النمو

وفًقا ألحدث اإلحصاءات العاملية التي جمعتها منظمة األغذية 
والزراعة عن تربية األحياء املائية، بلغ اإلنتاج العاملي من هذه 

األخرية مستوى قياسيًا آخر قدره 114.5 ماليني طن بالوزن الحي 
ر مجموع قيمة مبيعاته عند  يف عام 2018 )الشكل 8( وقُدِّ

باب املزرعة مببلغ 263.6 مليارات دوالر أمرييك. وتألف 
اإلنتاج اإلجاميل من 82.1 مليون طن من الحيوانات املائية 

)250.1 مليار دوالر أمرييك( و32.4 ماليني طن من الطحالب 
املائية )13.3 مليارات دوالر أمرييك( و000 26 طن من األصداف 

البحرية واللؤلؤ ألغراض الزينة )000 179 دوالر أمرييك(. 

وهيمنت عىل استزراع الحيوانات املائية يف عام 2018 األسامك 
الزعنفية )54.3 ماليني طن بقيمة 139.7 مليارات دوالر أمرييك( 

التي تم صيدها يف تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية 
)47 مليون طن بقيمة 104.3 مليارات دوالر أمرييك( وتربية 

األحياء املائية البحرية والساحلية )7.3 ماليني طن بقيمة 
35.4 مليارات دوالر أمرييك(. وجاءت الرخويات يف املرتبة الثانية 

)17.7 ماليني طن بقيمة 34.6 مليارات دوالر أمرييك(، وال سيام 
ثنائيات الصاممات، تليها القرشيات )9.4 ماليني طن بقيمة 

 69.3 مليارات دوالر أمرييك( والالفقاريات البحرية
)400 435 طن بقيمة ملياري دوالر أمرييك( والسالحف املائية 

)000 370 طن بقيمة 3.5 مليارات دوالر أمرييك( والضفادع 
)300 131 طن بقيمة 997 مليون دوالر أمرييك(.

ومنا اإلنتاج العاملي للحيوانات املائية من تربية األحياء املائية 
مبتوسط 5.3 يف املائة سنويًا يف الفرتة 2001–2018 )الشكل 9( يف 
حني بلغ معدل النمو 4 يف املائة فقط يف عام 2017 و3.2 يف املائة 
يف عام 2018. ويعزى معدل النمو املنخفض األخري إىل التباطؤ يف 
«الصني، وهو البلد املنتج األكرب، حيث زاد اإلنتاج من تربية األحياء 
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الشكل 8

اإلنتاج العاملي للحيوانات والطحالب املائية من تربية األحياء املائية يف الفرتة 2018-1990

الشكل 9

معدل النمو السنوي إلنتاج األسماك من تربية األحياء املائية يف األلفية اجلديدة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

املائية بنسبة 2.2 يف املائة فقط يف عام 2017 و1.6 يف املائة يف عام 
2018، يف حني استمر اإلنتاج املجمع يف سائر العامل بالنمو بشكل 

معتدل بنسبة 6.7 و5.5 يف املائة عىل التوايل يف العامني املذكورين.

وشهد اإلنتاج العاملي للطحالب املائية املستزرعة الذي هيمنت 
عليه األعشاب البحرية، منًوا بطيئًا نسبيًا يف السنوات األخرية 

وتراجع بنسبة 0.7 يف املائة يف عام 2018. ويعزى هذا التغيري 
بصورة رئيسية إىل النمو البطيء يف إنتاج أنواع األعشاب البحرية 

املدارية وتراُجع اإلنتاج يف جنوب رشق آسيا، بينام استمر إنتاج 
أنواع األعشاب املائية املستزرعة يف املناطق املعتدلة واملياه 

الباردة باالرتفاع.

ويُعّد القطاع الفرعي لرتبية الحيوانات والنباتات املائية 
واستزراعها ألغراض الزينة نشاطًا اقتصاديًا راسًخا وموزًّعا عىل 

نطاق واسع حول العامل. وتتم تربية التامسيح والقاطور والتامسيح 
االستوائية ألغراض تجارية يف بعض البلدان لجلودها ولحومها. 
ولكن هناك نقص يف البيانات املتعلّقة بإنتاج الحيوانات املائية 

ألغراض الزينة. وتتعلّق البيانات املتاحة بشأن التامسيح وغريها 
من الحيوانات املائية التي تتم تربيتها يف املزارع والتي تغطي 

البلدان املنتجة بشكل جزيئ، بعدد هذه الحيوانات وليس بوزنها. 
بالتايل، يتم استبعادها من املناقشة الواردة يف هذا القسم.

لإلنتاج  املرتفعة  السنوي  النمو  معدالت  شهدت  ولقد 
يف املائة  و9.5   10.8 بلغت  التي  املائية  للحيوانات  العاملي 

التوايل،  عىل  املايض  القرن  وتسعينيات  مثانينيات  يف 
النمو  معدل  ووصل  الثالثة.  األلفية  خالل  تدريجيًا  تباطًؤا 
 2010–2001 الفرتة  يف  5.8 يف املائة  إىل  املتوسط  السنوي 

 .)9 )الشكل   2018–2011 الفرتة  يف  و4.5 يف املائة 

العاملي، تم تسجيل معدل منو  املستوى  البطيء عىل  النمو  ورغم 
مرتفع يف الفرتة 2009–2018 يف عدد من البلدان، منها البلدان 

وبنغالديش  )12.4 يف املائة(  إندونيسيا  مثل  الرئيسية  املنتجة 
)9.1 يف املائة( ومرص )8.4 يف املائة( وإكوادور )12 يف املائة(.

املساهمة يف إمجايل اإلنتاج السمكي
وفًقا لبيانات السالسل الزمنية املتعلّقة مبجموعات األنواع الرئيسية، 

تجاوز إنتاج تربية األحياء املائية يف العامل تدريجيًا إنتاج مصايد 
األسامك الطبيعية. وتم بلوغ مرحلة "استزراع كمية أكرب من مصيد" 
الطحالب املائية يف عام 1970، وأسامك املياه العذبة يف عام 1986، 
والرخويات يف عام 1994، واألصناف الثنائية املجال يف عام 1997، 

والقرشيات يف عام 2014. ولكن رغم ارتفاع اإلنتاج من تربية 
األحياء املائية العاملية، من غري املحتمل أن يتخطى استزراع األسامك 

البحرية إنتاج املصايد الطبيعية البحرية يف املستقبل.

وزادت مساهمة تربية األحياء املائية يف إنتاج األسامك يف العامل 

بشكل مستمر من 25.7 يف املائة يف عام 2000 إىل 46.0 يف املائة 

يف الفرتة 2016–2018. وباستبعاد البلد املنتج األكرب، وهو 

الصني، تبلغ هذه الحصة 29.7 يف املائة يف عام 2018 يف سائر 

أنحاء العامل مقارنة بنسبة 12.7 يف املائة يف عام 2000. وعىل 

الصعيد اإلقليمي، مثّلت تربية األحياء املائية نسبة ترتاوح بني 16 

و18 يف املائة من اإلنتاج الكيل لألسامك يف أفريقيا واألمريكيتني 

وأوروبا، تليها أوسيانيا بنسبة 12.7 يف املائة. وزادت حصة 

تربية األحياء املائية يف إنتاج األسامك يف آسيا )باستثناء الصني( 

إىل 42 يف املائة يف عام 2018، مرتفعة من نسبة 19.3 يف املائة 

املسجلة يف عام 2000 )الشكل 10(.

ويف عام 2018، أنتج 39 بلًدا من جميع األقاليم باستثناء أوسيانيا، 

كمية من الحيوانات املائية املستزرعة أكرب من الحيوانات املائية 

املصطادة. واصطادت هذه البلدان التي تضم حوايل نصف سكان 

العامل، 63.6 ماليني طن من األسامك املستزرعة يف حني بلغ إنتاج 

املصايد الطبيعية مجتمعة 26 مليون طن. وشّكلت تربية األحياء 

املائية أقل من نصف ولكن أكرث من 30 يف املائة من مجموع 

اإلنتاج اإلجاميل من األسامك يف 22 بلًدا آخر يف عام 2018، مبا يف 

ذلك العديد من البلدان الرئيسية املنتجة لألسامك مثل إندونيسيا 

)42.9 يف املائة( والرنويج )35.2 يف املائة( وشييل )37.4 يف املائة( 

وميامنار )35.7 يف املائة( وتايلند )34.3 يف املائة(.

البلدان  من  40 يف املائة  إىل   35 قبل  اإلبالغ من  نقص  ويعيق 

البيانات  يف  واكتاملها  الجودة  كفاية  عدم  مع  باالقرتان  املنتجة، 

إعطاء  عىل  والزراعة  األغذية  منظمة  قدرة  عنها،  املبلغ 

تربية  تطور  واتجاهات  حالة  عن  وتفصياًل  وضوًحا  أكرث  صورة 

والزراعة  األغذية  منظمة  وتلقت  العامل.  يف  املائية  األحياء 

التي   ،2018 عام  يف  الوطنية  البيانات  تقارير  من  119 تقريًرا 

النباتات  باستثناء  طن،  ماليني   71.9( 87.6 يف املائة  متثّل 

الحجم.  حسب  الغذائية  األسامك  إنتاج  إجاميل  من  املائية( 

بإصدار  التقارير،  تقّدم  ال  التي  البلدان  من  العديد  ويقوم 

املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  عن  منتظمة  تقارير 

أن  لتقّدر  التقارير  هذه  والزراعة  األغذية  منظمة  واستخدمت 

مليون طن(   10.1( 12.4 يف املائة  يبلغ  البلدان  اإلنتاج يف هذه 

إحصاءات  من  املتبقية  البيانات  وتتألف  اإلجاميل.  اإلنتاج  من 

تجب  مل  بلدان  بضعة  من  مخصص  أساس  عىل  ُجمعت  رسمية 

عىل  للحصول  والزراعة  األغذية  منظمة  طلب  عىل  رسميًا 

الوطنية. البيانات 

»

»
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أفريقيا العامل

آسيا باستثناء الصنياألمريكيتان

أوسيانياأوروبا

الصني (القارية) العامل باستثناء الصني

حصة تربية األحياء املائية (%)املصايد الطبيعيةتربية األحياء املائية

الشكل 10

مساهمة تربية األحياء املائية يف اإلنتاج اإلمجايل للحيوانات البحرية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

إنتاج  أكرب  التي سجلت  الرئيسية  العرشة  البلدان  ومن بني 
إجاميل من األنواع املستزرعة والرّبية يف عام 2018، تخطى 
50 يف املائة  أربعة منها عتبة  املائية يف  األحياء  تربية  إنتاج 
76.5 يف املائة،  من اإلنتاج اإلجاميل لألسامك )وهي الصني 

وبنغالديش  55.3 يف املائة،  نام  وفييت  57 يف املائة،  والهند 
الستة األخرى  البلدان  56.2 يف املائة(؛ وبقي اإلنتاج يف 

1.4 يف املائة،  أدىن بكثري من عتبة 50 يف املائة )وهي بريو 
األمريكية  املتحدة  والواليات  3.8 يف املائة،  واالتحاد الرويس 
35.2 يف املائة(. والرنويج  17 يف املائة،  واليابان  9 يف املائة، 

تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية
تنتج تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية معظم الحيوانات املائية 

املستزرعة، ال سيام يف املياه العذبة؛ وبالتايل، تسمى تربية األحياء 
املائية يف املياه العذبة يف معظم البلدان املنتجة. ويف بعض البلدان، 

تستخدم تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية أيًضا املياه املالحة 
والقلوية لرتبية األنواع املحلية املكيّفة طبيعيًا مع هذه البيئات أو 

األنواع التي تّم إدخالها، مبا فيها األنواع البحرية، والتي تتحّمل هذه 
الظروف ويكون أداؤها مرضيًا وعىل قدر توقعات املزارعني.

أساليب ومامرسات  بتنوع كبري من حيث  االستزراع  وتتسم نظم 
األخرى. وتبقى  الزراعية  األنشطة  الرتبية واالندماج مع  ومرافق 

الرتابية نوع املرافق األكرث شيوًعا يف إنتاج تربية  األحواض 
النظم  استخدام خزانات  الداخلية رغم  املياه  املائية يف  األحياء 
املتدفقة، والخزانات فوق األرض، واألقفاص عىل نطاق واسع 

حيث تسمح الظروف املحلية بذلك. وال يزال استزراع األسامك 
التي يعترب نشاطًا  املناطق  يف حقول األرّز يتسم باألهمية يف 

أيًضا توسًعا رسيًعا ال سيام يف آسيا.  فيها، ولكنه يشهد  تقليديًا 
املتكاملة  النظم  تقدم رسيع وكبري يف تحسني  تم تحقيق  ولكن 

السنوات األخرية، األمر  الداخلية يف  املياه  املائية يف  لرتبية األحياء 
الذي أدى إىل زيادة اإلنتاجية وتحسني كفاءة استخدام املوارد 

البيئة. وإىل الحد من اآلثار املرتتبة عىل 

الداخلية  ويف عام 2018، أنتجت تربية األحياء املائية يف املياه 
62.5 يف املائة  51.3 مليون طن من الحيوانات املائية، ما ميثّل 
بنسبة  العامل مقارنة  املستزرعة يف  الغذائية  األسامك  إنتاج  من 

57.9 يف املائة يف عام 2000. وتراجعت هيمنة األسامك 
بشكل  الداخلية  املياه  املائية يف  األحياء  تربية  الزعنفية عىل 
تدريجي من 97.2 يف املائة يف عام 2000 إىل 91.5 يف املائة 

)47 مليون طن( يف عام 2018، ما يعكس منو مجموعات األنواع 
األخرى منًوا قويًا، وال سيام استزراع القرشيات يف املياه العذبة 

البحر  العذبة ورسطان  املياه  يف آسيا مثل األربيان واستاكوزا 
املائية يف  إنتاج األربيان من تربية األحياء  )الجدول 6(. ويشمل 

األربيان  البحرية مثل  األنواع  الداخلية كميات كبرية من  املياه 
األبيض األرجل الذي تتم تربيته يف املياه العذبة وكذلك يف املياه 
القاحلة مثل صحراء غويب يف  املناطق  املالحة والقلوية يف بعض 

العامل. البحر يف  األبعد من  املكان  الصني، وهي  شينجيانغ، 

تربية األحياء املائية الساحلية والبحرية
تؤدي تربية األحياء املائية الساحلية دوًرا مهاًم يف سبل عيش 
املجتمعات الساحلية وعاملتها وتنميتها االقتصادية املحلية يف 

العديد من البلدان النامية. وتتم مامرستها يف بيئات اصطناعية 
بشكل كامل أو جزيئ يف مناطق مجاورة للبحر، مثل الربك الساحلية 

والبحريات املسّورة. ويف تربية األحياء املائية الساحلية بواسطة 
املياه املالحة، تُعترب امللوحة أقل ثباتًا منها يف تربية األحياء املائية 
البحرية بسبب األمطار أو التبخر، تبًعا للموسم واملوقع. ومع أن 

الربك الساحلية، الحديثة أو التقليدية، لرتبية األحياء املائية موجودة 
يف جميع أقاليم العامل تقريبًا، إال أنها ترتكّز بشكل كبري يف جنوب 
وجنوب رشق ورشق آسيا ويف أمريكا الالتينية حيث تجري تربية 

القرشيات واألسامك الزعنفية والرخويات، واألعشاب البحرية 
بدرجة أقل. ومع أن العديد من البلدان اآلسيوية، ومؤخرًا بلدان 
أمريكا الالتينية وأوروبا وأمريكا الشاملية، قامت بتطوير خرباتها 
ومؤسساتها الداعمة لرتبية األحياء املائية البحرية والساحلية، ال 
تزال معظم البلدان األفريقية متخلفة عن الركب رغم التوقعات 

الطموحة عىل املستويني اإلقليمي والوطني. وهناك حاجة إىل وجود 
السياسات املناسبة والتخطيط وإىل بيئة متكينية داعمة للبنية 

التحتية والخربات الفنية واالستثامر من أجل تعزيز تربية األحياء 
املائية البحرية يف أفريقيا.

ومتارَس تربية األحياء املائية البحرية، التي تُعرف أيًضا برتبية 
األحياء البحرية، يف البحر ويف بيئة املياه البحرية. وبالنسبة إىل 

بعض األنواع التي يتوقف إنتاجها عىل البذور التي تظهر بشكل 
طبيعي يف البحر، تحصل دورة اإلنتاج بجميع مراحلها يف البحر. 

أما بالنسبة إىل األنواع التي تعتمد عىل البذور املنتَجة يف املفاقس 
والحاضنات يف املياه العذبة، فتمثّل تربية األحياء املائية البحرية 

مرحلة الرتبية من دورة اإلنتاج.

ونظرًا إىل أن البلدان تجمع عادًة البيانات املتعلّقة بإنتاج تربية 
األحياء املائية الساحلية والبحرية لتبليغها إىل منظمة األغذية 

والزراعة، يصعب فصل األرقام املتعلّقة برتبية األحياء البحرية عن 
أرقام تربية األحياء املائية الساحلية. وهذه هي بشكل خاص حال 
األسامك الزعنفية املنتَجة يف الربك الساحلية واألقفاص يف البحر، ال 
سيام يف آسيا. ويف مقابل آسيا، يتم إنتاج معظم األسامك الزعنفية 
املستزرعة يف املياه املالحة يف البحر مع وجود بعض االستثناءات 

يف بلدان مثل مرص وأنواع مثل الرتبوت يف أوروبا )الجدول 7(.

»

| 25 |



اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

وأنتجت تربية األحياء املائية البحرية والساحلية مجتمعة 
30.8 مليون طن )106.5 مليار دوالر أمرييك( من الحيوانات 
املائية يف عام 2018. وعىل الرغم من التطورات التكنولوجية 

يف تربية األحياء املائية الزعنفية البحرية، تنتج الرتبية البحرية 
والساحلية حاليًا كمية من الرخويات أكرب من كمية األسامك 

الزعنفية والقرشيات. ويف عام 2018، مثّلت الرخويات الصدفية 
)17.3 ماليني طن( 56.2 يف املائة من إنتاج تربية األحياء البحرية 

والساحلية. وشّكلت األسامك الزعنفية )7.3 ماليني طن( 
والقرشيات )5.7 ماليني طن( مًعا ما نسبته 42.5 يف املائة.

 إنتاج تربية األحياء املائية مع 
العلف ومن دونه

فاق إنتاج تربية األحياء املائية املغذاة بالعلف إنتاج القطاع 
الفرعي لرتبية األحياء املائية غري املغذاة بالعلف يف العامل. 

واستمرت مساهمة تربية األحياء املائية غري املغذاة بالعلف 
يف اإلنتاج اإلجاميل للحيوانات املائية املستزرعة باالنخفاض من 

43.9 يف املائة يف عام 2000 إىل 30.5 يف املائة يف عام 2018 
)الشكل 11(، ولو أن اإلنتاج السنوي واصل منوه بالقيم املطلقة. 

ويف عام 2018، ارتفع اإلنتاج اإلجاميل من تربية األحياء املائية 
غري املغذاة بالعلف إىل 25 مليون طن، حيث تكّون من 8 ماليني 

طن من األسامك الزعنفية التي تتغذى بالرتشيح والتي تُستزرع 
يف تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية )ومعظمها من الشبوط 

الفيض Hypophthalmichthys molitrix والشبوط كبري 
الرأس Hypophthalmichthys nobilis( و17 مليون طن من 
الالفقاريّات املائية، ومعظمها من الرخويات البحرية الثنائية 
الصاممات املستزرعة يف البحار، والبحريات، والربك الساحلية.

ويف عمليات االستزراع املتنوع، ميكن لألنواع التي تتغذى 
بالرتشيح أن تحصد األعالف املستخدمة لتغذية األنواع املغذاة 

بالعلف، تبًعا لنوع العلف وجودته. ويف الوقت نفسه، يتم إنتاج 
األعالف املصممة خصيًصا إنتاًجا تجاريًا واستخدامها من بعض 

املزارعني للشبوط الكبري الرأس يف جنوب الصني، ومحار املوس يف 
املقاطعات الساحلية الرشقية والشاملية الرشقية يف الصني، واملحار 

اجلدول 6
إنتاج تربية األحياء املائية من اجملموعات الرئيسية لألنواع حبسب القارة يف عام 2018

الفئة
أوروبا األمريكيتانأفريقيا

)زائًدا قربص(
آسيا 

)ناقًصا قربص(
العاملأوسيانيا

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية

951 406508546 13943 8931 11- األسماك الزعنفية

653 579003 20733- القشريات

207……207……3- الرخويات

528…15280…4- احليوانات املائية األخرى

339 719508651 21347 8931 1اجملموع الفرعي

     تربية األحياء املائية البحرية والساحلية

328 892927 9951 0593 12911- األسماك الزعنفية

734 834065 268884- القشريات

304 87668010217 3664015- الرخويات

38730390…40- احليوانات املائية األخرى

756 57520030 0932 58725 3022اجملموع الفرعي

     مجيع قطاعات تربية األحياء املائية

279 3999754 4002 19747 1842 12- األسماك الزعنفية

387 414069 269618- القشريات

511 08368010217 3664016- الرخويات

40191530919- احليوانات املائية األخرى

095 81220582 08372 7993 1963 2اجملموع

مالحظات: 0 = كمية اإلنتاج دون 500 طن. ... = عدم وجود أي إنتاج أو عدم توافر بيانات اإلنتاج.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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ذي الصدفة الصلبة يف مقاطعة تايوان الصينية. ويف أوروبا، برزت 

مامرسة جديدة تقيض برتبية املحار الصغري يف خزّانات داخلية 

حتى يبلغ الحجم القابل للتسويق عرب إطعامه أنواًعا مختارة من 

الطحالب الدقيقة التي يتم إنتاجها اصطناعيًا يف برك خارجية.

ويُعد تخزين الشبوط الذي يتغذى بالرتشيح يف نظم الرتبية 

املتعددة األنواع، مامرسة شائعة يف آسيا وأوروبا الوسطى والرشقية 

وأمريكا الالتينية. فهو يعزز اإلنتاجية اإلجاملية لألسامك عن طريق 

استخدام األغذية الطبيعية وتحسني جودة املياه ضمن نظام اإلنتاج. 

وخالل السنوات األخرية، برزت أنواع أخرى من األسامك الزعنفية 

 Polyodon( التي تتغذى بالرتشيح مثل سمك مجداف املسيسيبي

spathula(، ضمن االستزراع املتنوع يف بضعة بلدان، ال سيام يف 

الصني، حيث يُقدر حجم اإلنتاج بعدة آالف األطنان. وباإلضافة إىل 

األسامك الزعنفية التي تتغذى بالرتشيح، يتم اآلن استخدام ثنائيات 

الصاممات يف املياه العذبة، مبا يف ذلك األنواع التي يتم إنتاجها من 

أجل لؤلؤ املياه العذبة، ملعالجة مخلّفات تربية األحياء املائية يف 

املزارع الفردية ويف تجمع العديد من املزارع ضمن أطر مجتمعية.

وتوصف أحيانا ثنائيات الصاممات البحرية، وهي كائنات 
تتغذى بالرتشيح وتستخرج املادة العضوية الالزمة للنمو من 

املياه، والطحالب البحرية التي تنمو عن طريق التمثيل الضويئ 
من خالل امتصاص املغذيات الذائبة، بأنها أنواع استخالصية. 
وعندما تُستزرع يف املنطقة نفسها مع أنواع مغذاة بالعلف، 

تفيد البيئة عن طريق التخلص من النفايات، مبا يف ذلك النفايات 
من األنواع املغذاة بالعلف، وبالتايل تخفض حمولة املغذيات. 

وتشجع عمليات التخطيط لتطوير تربية األحياء املائية وتقسيمها 
إىل مناطق يف االتحاد األورويب وأمريكا الشاملية، تربية األنواع 

االستخالصية مع األنواع املغذاة بالعلف يف مواقع تربية األحياء 
البحرية نفسها. وشّكل إنتاج األنواع االستخالصية 57.4 يف املائة 

من اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية يف عام 2018.

األنواع املائية املنَتجة
سمح التنوع الكبري يف الظروف املناخية والبيئية يف أماكن متارَس 

فيها تربية األحياء املائية حول العامل بربوز عدد كبري ومتنوع 
من األنواع املستخَدمة يف أنواع مختلفة من مامرسات اإلنتاج 

اجلدول 7
إنتاج الطحالب املائية من تربية األحياء املائية حبسب البلدان املنتجة الرئيسية

2000200520102015201620172018

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
505.7 461.718 427.417 537.916 179.715 774.112 227.610 8الصني

320.3 547.69 050.310 269.311 915.011 205.2910.63إندونيسيا
710.5 761.51 351.31 197.11 374.5621.2901.71مجهورية كوريا

478.3 415.31 404.51 566.41 801.31 338.61 707.01الفلبني
مجهورية كوريا الشعبية 

401.0444.3445.3491.0553.0553.0553.0الدميقراطية

528.6507.7432.8400.2391.2407.8389.8اليابان
16.140.0207.9260.8206.0203.0174.1ماليزيا

زنزيبار، مجهورية تنزانيا 
49.973.6125.2172.5111.1109.8103.2املتحدة

48.593.681.273.471.969.6…الصني
33.515.512.212.014.816.720.7شيلي

15.015.018.213.111.210.819.3فييت نام
2.67.112.210.64.85.5…جزر سليمان

0.70.94.015.417.417.45.3مدغشقر
1.14.23.02.04.95.3…اهلند

3.00.20.62.01.21.54.5االحتاد الروسي
33.437.325.629.825.125.221.0البلدان املنتجة األخرى

386.2 612.932 650.532 063.831 174.331 831.320 595.614 10اجملموع

مالحظة: ... = عدم وجود أي إنتاج أو عدم توافر بيانات اإلنتاج
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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الشكل 11

إنتاج أنواع تربية األحياء املائية بواسطة العلف ومن دون علف، 2018-2000

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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من تربية األحياء املائية يف املياه العذبة واملياه املسوسة واملياه 

البحرية واملياه املالحة الداخلية.

األغذية والزراعة  2018، سّجلت منظمة  وبالنسبة إىل عام 

البلدان  يف  املائية  األحياء  تربية  بإنتاج  املتعلّقة  البيانات 

 622 ما مجموعه  إليها ضمن  التقارير  التي رفعت  واملناطق 

إنتاج  األنواع". ويتطابق  "فرادى  وحدة سّميت ألغراض إحصائية 

فرادى األنواع هذه من تربية األحياء املائية مع 466 نوًعا فرديًا، 

الواحد،  الصنف  الزعنفية داخل  أنواع هجينة من األسامك  و7 

و92 مجموعة من األنواع عىل مستوى األجناس، و32 مجموعة 

من األنواع عىل مستوى األرسة، و25 مجموعة من األنواع عىل 

أو أعىل. الرتتيب  مستوى 

ولكن يخطئ الكثريون يف حساب "فرادى األنواع" باعتبارها العدد 

اإلجاميل لألنواع املائية املستزرعة. وعىل سبيل املثال، ترد يف 

قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة بيانات اإلنتاج املتعلّقة 

بالقاروس البحري األورويب )Dicentrarchus labrax( والقاروس 

املبّقع )Dicentrarchus punctatus(، باإلضافة إىل تلك املتعلّقة 

 )Dicentrarchus spp.( "ب"القاروس غري املدرج يف مكان آخر

للحاالت التي ال يكون فيها البلد الذي رفع البيانات أكيًدا من النوع 

املنتَج بالتحديد. ويؤدي ذلك إىل وجود ثالثة من فرادى األنواع يف 

حني أن جنس القاروس ال يتضمن يف الواقع سوى نوعني اثنني.

أنِتجت  التي  األنواع  ذكرها  السابق  األرقام  تشمل  وال 

املائية،  األحياء  تربية  مجال  يف  بحثية  تجارب  طريق  عن 

خالل  التفريخ  عملية  يف  حيّة  كأغذية  ترّب  التي  أو 

لغرض  املوجهة  املائية  األنواع  أو  املائية،  األحياء  تربية 

اإلجاميل  العدد  ارتفع  ولقد  األرْس.  يف  ترّب  التي  الزينة 

منظمة  سجلته  الذي  تجاريًا  املستزرعة  األنواع  لفرادى 

نوًعا   472 من  31.8 يف املائة،  بنسبة  والزراعة  األغذية 

نتيجة  وذلك   ،2018 عام  يف  نوًعا   622 إىل   2006 عام  يف 

األغذية  منظمة  بها  قامت  التي  التحقيق  لجهود  مشرتكة 

قبل  من  البيانات  عن  اإلبالغ  يف  والتحسينات  والزراعة 

والزراعة  األغذية  منظمة  بيانات  ولكّن  املنتجة.  البلدان 

األحياء  تربية  يف  األنواع  لتنوع  الفعلية  الرسعة  تواكب  ال 

يف  املسجلة  الوحيدة  األنواع  من  العديد  وتتألف  املائية. 

من  الواقع  يف  البلدان  من  للعديد  الرسمية  اإلحصاءات 

الهجينة.  األنواع  من  األحيان  بعض  ويف  متعددة  أنواع 

أنواع  سبعة  إال  والزراعة  األغذية  منظمة  تسجل  مل  وبينام 

فإن  التجاري،  اإلنتاج  يف  الهجينة  الزعنفية  األسامك  من 

بكثري. أكرب  املستزرعة  الهجينة  األنواع  عدد 

أن هناك ما بني  املعروف  2018، كان من  واعتباًرا من عام 
الهجائن، يجري  200 و300 نوع إضايف، مبا يف ذلك بعض 

البالغ  األنواع  إىل  باإلضافة  املائية  األحياء  تربية  يف  استزراعها 
ويعزى  أعاله.  املذكورة  السبعة  والهجائن  نوًعا   466 عددها 

األغذية  منظمة  إحصاءات  يف  والهجائن  األنواع  ورود هذه  عدم 
تعرتض  التي  الصعوبات  إىل  العاملي  اإلنتاج  بشأن  والزراعة 

يف  األنواع  مجموعات  وتكتّل  امليدانية،  البيانات  جمع  عملية 
ورّسية  الوطنية،  اإلحصاءات  نظام  يف  لألنواع  املعيارية  القامئة 

الوطنية. بالقوانني  املتعلّقة  البيانات 

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

"األساسية" أو مجموعات األنواع عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 
والعاملية. ويشمل استزراع األسامك الزعنفية، وهو القطاع الفرعي 
األكرث تنوًعا، 27 نوًعا ومجموعة أنواع مثّلت أكرث من 90 يف املائة 

من اإلنتاج اإلجاميل لألسامك الزعنفية يف عام 2018، ومثّلت فرادى 
األنواع العرشين األهم 83.6 يف املائة من هذا اإلنتاج )الجدول 8(. 
وال تُستزرع إال أنواع قليلة من القرشيات والرخويات والحيوانات 

املائية األخرى مقارنة باألسامك الزعنفية.

الطحالب املائية
املستزرعة  البحرية  األعشاب  شّكلت   ،2018 عام  يف 

طن  مليون   32.4 مجموعه  ملا  الحجم  حسب  97.1 يف املائة 
وتلك  طبيعية  بصورة  جمعها  تّم  التي  املائية  الطحالب  من 

يف  البحرية  األعشاب  استزراع  ويتم  مجتمعة.  املستزرعة 
رشق  بلدان  عليها  تهيمن  التي  البلدان  من  نسبيًا  صغري  عدد 

الكبرية  للطحالب  العاملي  اإلنتاج  زاد  ولقد  آسيا.  رشق  وجنوب 
من  أضعاف  ثالثة  من  أكرث  البحرية،  األعشاب  أو  البحرية، 
32.4 ماليني طن يف عام  2000 إىل  10.6 ماليني طن يف عام 

السنوات  يف  النمو  معدالت  تباطؤ  ورغم  )الجدول 9(.   2018
األعشاب  أنواع  استزراع  يف  الرسيع  النمو  شّكل  األخرية، 

 Eucheuma و.  Kappaphycus alvarezii( املدارية  البحرية 
املحرّك  الكارجينان  الستخراج  خام  كمواد  إندونيسيا  يف   )spp
العقد  يف  املستزرعة  البحرية  األعشاب  إنتاج  لزيادة  الرئييس 

البحرية  األعشاب  من  إنتاجها  إندونيسيا  وزادت  األخري. 
2010 إىل أكرث من  4 ماليني طن يف عام  املستزرعة من أقل من 

إنتاج  2015 و2016 وإىل مستويات  11 مليون طن يف عامي 
2017 و2018.  مامثلة يف عامي 

املبلّغ عنها من جانب عدد  البيانات  وهناك كم محدود من 
واملتعلّقة  الشاملية  وأمريكا  أوروبا  املنتجة يف  البلدان  صغري من 

رّسيتها.  بسبب  نطاق صغري  البحرية عىل  األعشاب  باستزراع 

»

»

| 29 |



اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

اجلدول 8
األنواع املنَتجة الرئيسية

حصة 201020122014201620182018

)النسبة املئوية()ماليني األطنان، بالوزن احلي(
األسماك الزعنفية

)Ctenopharyngodon idellus( 704.010.5 444.55 039.85 590.95 213.14 4الشبوط النبايت

)Hypophthalmichthys molitrix( 788.58.8 717.04 575.44 863.84 972.03 3الشبوط الفضي

)Oreochromis niloticus( 525.48.3 165.04 758.44 342.23 657.73 2بلطي النيل

)Cyprinus carpio( 189.57.7 054.74 866.34 493.93 331.03 3الشبوط الشائع

 Hypophthalmichthys( الشبوط الكبري الرأس
)nobilis2 496.92 646.42 957.63 161.53 143.75.8

)Catla catla( 041.35.6 509.43 269.42 260.62 526.42 2الكاتال

Carassius spp.2 137.82 232.62 511.92 726.72 772.35.1

أسماك املياه العذبة غري املدرجة يف مكان آخر1 
)Osteichthyes(1 355.91 857.41 983.52 582.02 545.14.7

)Salmo salar( 435.94.5 247.32 348.12 074.42 437.12 1سلمون األطلس

)Pangasianodon hypophthalmus( 359.54.3 191.72 036.82 985.42 749.41 1السلور اخملطط

)Labeo rohita( 016.83.7 842.72 670.21 566.01 133.21 1لبيس روهو

)Chanos chanos( 327.22.4 194.81 041.41 943.31 808.6السمك اللبين

Clarias spp. 343.3 540.8 867.0 961.71 245.32.3

سمك البلطي غري املدرج يف مكان آخر 
)Oreochromis spp.; Tilapia spp.( 472.5 693.4 960.8 972.61 030.01.9

)Oncorhynchus mykiss( 848.11.6 832.1 794.9 882.1 752.4تروت قوس قزح

)Megalobrama amblycephala( 783.51.4 858.4 710.3 642.8 629.2 شّبوط يوشانغ

األسماك البحرية غري املدرجة يف مكان آخر 
)Osteichthyes( 467.7 567.2 661.0 688.3 767.51.4

)Mylopharyngodon piceus( 691.51.3 680.0 505.7 450.9 409.5 الشبوط األسود

السيربينيدات غري املدرجة يف مكان آخر 
)Cyprinidae( 639.8 601.1 628.0 596.1 654.11.2

Pelteobagrus fulvidraco 177.8 233.7 302.7 434.4 509.60.9
900.216.4 217.18 730.08 869.37 033.96 6األسماك الزعنفية األخرى

279.0100 078.054 219.151 338.247 745.142 37جمموع األسماك الزعنفية
القشريات

)Penaeus vannamei( 966.252.9 126.04 595.74 144.93 648.53 2األربيان األبيض األرجل

)Procambarus clarkia( 711.318.2 894.71 659.3 548.7 596.3 لوبسرت املستنقعات األمحر

)Eriocheir sinensis( 757.08.1 748.8 722.7 650.7 572.4 السرطان الصيين

)Penaeus monodon( 750.68.0 705.9 701.8 669.3 562.9 الروبيان النمري العمالق

 Macrobrachium( إيربيان كبري نهر شرقي
)nipponense193.1 200.0 204.1 245.0 237.12.5

 Macrobrachium( اجلمربي الكبري للمياه العذبة
)rosenbergii 217.7 216.2 233.7 238.4 234.42.5

729.97.8 717.3 631.1 586.1 687.9 قشريات أخرى

386.5100 676.19 748.37 016.06 478.86 5جمموع القشريات
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باهتامم  البحرية ورصده  األعشاب  استزراع  تعزيز  ولكن يحظى 

والبيئة. للمناخ  املراعي  األحيايئ  االقتصاد  لتنمية  متزايد 

البحرية املستزرعة  32.4 ماليني طن من األعشاب  ومن أصل 

التي أُنتجت يف عام 2018 )الجدول 9(، تنتَج بعض األنواع 

 Caulerpa.و Porphyra spp.و Undaria pinnatifida مثل(

spp املنتجة يف رشق وجنوب رشق آسيا( كأغذية برشية بشكل 

الواردة  الجودة والفضالت  املنخفضة  املنتجات  أن  رئييس، مع 

العلف  التجهيز تُستخدم ألغراض أخرى، مبا يف ذلك  من مصانع 

البحر.  أذن  الستزراع 

األحياء  تربية  تعريف  مع  الدقيقة  الطحالب  استزراع  ويتناسب 

الطحالب  استزراع  املقبول عىل نطاق واسع. ولكن مييل  املائية 

املحكمني عىل  والرصد  للتنظيم  يكون خاضًعا  أن  إىل  الدقيقة 
تربية  املحيل، وذلك بصورة مستقلة عن  أو  الوطني  املستوى 
املائية أجري  املائية. وقام مسح وطني لرتبية األحياء  األحياء 

املنتجة يف مجال  العرشين  الرئيسية  البلدان  مؤخًرا يف أحد 
ولكن  الدقيقة  الطحالب  استزراع  بشمل  املائية،  األحياء  تربية 

تربية  البيانات عن  الوطني لجمع  النظام  إدراجه يف  املتوقع  من 
عنها. والتبليغ  املائية  األحياء 

ومع أن منظمة األغذية والزراعة سجلت 000 87 طن من 
11 بلًدا يف عام 2018،  الدقيقة املستزرعة من  الطحالب 
فقد أفادت الصني وحدها عن 600 86 طن منها. ويُعترب 

 )Spirulina spp.( السبريولينا  مثل  الدقيقة  الطحالب  استزراع 
بلوفياليس  وهاميتوكوكوس   )Chlorella spp.( وكلوريال 

اجلدول 8
)تتمة(

حصة 201020122014201620182018

)النسبة املئوية()ماليني األطنان، بالوزن احلي(
الرخويات

 احملار الرأسي غري املدرج يف مكان آخر 
)Crassostrea spp.(3 570.73 807.44 181.64 690.85 171.129.5

)Ruditapes philippinarum( 139.223.6 175.84 838.64 618.73 500.23 3القفالة اليابانية

احملار املروحي الشكل غري املدرج يف مكان آخر 
)Pectinidae(1 366.61 360.91 576.51 849.91 918.011.0

)Mytilidae( 205.16.9 085.41 992.91 937.1 871.4 بلح البحر غري املدرج يف مكان آخر

الرخويات البحرية غري املدرجة يف مكان آخر 
)Mollusca( 556.3 993.91 035.41 118.11 056.46.0

Sinonovacula constricta 693.3 690.4 752.0 799.3 852.94.9

 احملار الكأسي للمحيط اهلادئ 
)Crassostrea gigas( 640.7 609.1 623.6 573.8 643.53.7

)Anadara granosa( 433.42.5 430.4 434.2 378.2 456.7 الكوكل

)Mytilus chilensis( 365.62.1 300.6 238.1 244.1 221.5 بلح البحر الشيلي

725.89.9 816.01 035.01 706.72 850.81 1الرخويات األخرى

510.9100 840.117 707.816 346.715 728.314 13جمموع الرخويات

احليوانات األخرى
)Trionyx sinensis( 320.934.9 335.4 313.6 306.3 261.1 السلحفاة امللساء الصدفة

)Apostichopus japonicus( 176.819.2 204.7 193.0 163.9 126.6 حمار البحر الياباين

الالفقريات املائية غري املدرجة يف مكان آخر 
)Invertebrata( 215.5 118.4 103.6 88.0 120.913.2

)Rana spp.( 107.311.7 90.7 87.9 78.2 79.6 الضفادع

192.721.0 190.8 132.7 112.3 109.1 حيوانات متنوعة أخرى

918.6100 909.6 830.7 779.2 791.8 جمموع احليوانات األخرى

1 مجيع احلاالت.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»
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ونانوكلوروبسيس   )Haematococcus pluvialis(

إنتاجها  التي ترتاوح مستويات   )Nannochloropsis spp.(

النطاق، مامرسة  الواسع  التجاري  من اإلنتاج املنزيل إىل اإلنتاج 

البرشية  الغذائية  املكّمالت  البلدان إلنتاج  العديد من  راسخة يف 

والزراعة  األغذية  منظمة  بيانات  وتقلل  أخرى.  والستخدامات 

للطحالب  العاملي  االستزراع  لعملية  الحقيقي  الحجم  من 

مثل  املنتجني  كبار  البيانات من  توافر  بسبب عدم  الدقيقة 

وإيطاليا  وإرسائيل  والهند  وآيسلندا  وفرنسا  وتشيكيا  أسرتاليا 

واليابان وماليزيا وميامنار والواليات املتحدة األمريكية.

 توزيع إنتاج تربية األحياء املائية 
واملنتجون الرئيسيون

كام يظهر يف الجدول 10، يبقى منط التوزيع املتفاوت يف إنتاج 

تربية األحياء املائية وتنميتها يف مختلف األقاليم والبلدان حول 

العامل، من دون تغيري إىل حد كبري. ومتلك بلدان نامية عديدة 

طموحات كبرية يف ما يتعلّق بتنمية تربية األحياء املائية إلطعام 

سكانها الذين تتزايد أعدادهم برسعة. ويتطلب ذلك توافر اإلرادة 

السياسية لتعزيز السياسات واالسرتاتيجيات املناسبة واالستثامر 

والتعاون يف القطاعني العام والخاص، مع الرتكيز بوضوح عىل 
زيادة اإلنتاج بشكل مستدام.

املائية  للحيوانات  العاملي  اإلنتاج  عىل  آسيا  هيمنت  ولقد 
منه  حصتها  بلغت  حيث  املائية،  األحياء  تربية  من  املستزرعة 

الفرتة،  تقريبًا. ويف هذه  األخريين  العقدين  89 يف املائة يف 
العاملي  اإلنتاج  من  حصتهام  واألمريكيتان  أفريقيا  زادت 

أوروبا  حصتا  تراجعت  حني  يف  املستزرعة  املائية  للحيوانات 
والهند  وشييل  من مرص  كل  وقامت  بشكل طفيف.  وأوسيانيا 
البلدان  بني  من  والرنويج،  وبنغالديش  وفييت نام  وإندونيسيا 

أو  اإلقليمي  اإلنتاج  من  حصتها  بتعزيز  الرئيسية،  املنتجة 
وباإلضافة  األخريين.  العقدين  خالل  متفاوتة  بدرجات  العاملي 
األحياء  تربية  إنتاجها من  زيادة  إىل  نيجرييا  إىل مرص، عمدت 

أفريقيا  يف  منتج  بلد  أكرب  ثاين  لتصبح  ملحوظ  بشكل  املائية 
القارة ال تزال متدنية عند حوايل  الرغم من أن حصة  عىل 
املائية.  األحياء  تربية  من  العاملي  اإلنتاج  من  2.7 يف املائة 

أكرب من  املستزرعة  املائية  األغذية  الصني نسبة من  وأنتجت 
السياسات  1991. وترمي  العامل مجتمعة منذ عام  بلدان  سائر 
2016 إىل إعادة تشكيل قطاع تربية األحياء  املتّبعة منذ عام 

اجلدول 9
اإلنتاج العاملي للطحالب املائية من تربية األحياء املائية 

2000200520102015201620172018

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
)Laminaria japonica( 448.3 174.511 662.611 302.710 525.610 699.16 380.95 5ملنارية اليابان

طحلب أوكيما البحري غري املدرج يف مكان 
)Eucheuma .spp( 237.5 9 578.0 9 775.9 9 189.8 10 479.5 3 215.3986.9آخر

)Gracilaria spp.( ة 454.8 3 174.2 4 248.9 4 767.0 3 657.1 1 55.5933.2األلغيات القويعيَّ

)Undaria pinnatifida( 320.4 2 341.7 2 063.5 2 215.6 2 505.1 1 439.7 2 311.1األلغ التّنويّب

الطحلب األمحر غري املدرج يف مكان آخر 
)Porphyra spp.(424.9703.1 1 040.7 1 109.9 1 312.9 1 733.1 2 017.8

)Kappaphycus alvarezii( 597.3 1 545.2 1 524.5 1 751.8 1 884.2 1 283.5 1 649.5أعشاب اخلرن

)Phaeophyceae( 021.2436.8805.0666.6891.5 3 827.2 1 852.8 2 الطحالب البنية

)Porphyra tenera( 529.2584.2565.2688.5713.4831.2855.0ألغ نوري

)Sargassum fusiforme( 12.1115.697.0209.3216.4254.6268.7السرغس املغزيل

 طحالب أوشوما شائكة 
)Eucheuma denticulatum(84.3171.5258.7274.0214.0193.8174.9

)Spirulina spp.( 48.593.581.273.472.069.6…السبريولينا

األعشاب البحرية غري املدرجة يف مكان 
)algae( 32.513.68.915.215.820.022.5آخر

47.425.237.622.124.228.127.8الطحالب األخرى

386.2 612.932 650.532 063.831 174.331 831.320 595.614 10اجملموع

مالحظة: ... = عدم وجود أي إنتاج أو عدم توافر بيانات اإلنتاج
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلدول 10
اإلنتاج السمكي من تربية األحياء املائية يف األقاليم وحبسب بلدان منتجة رئيسية خمتارة

)آالف األطنان1، النسبة املئوية من اإلمجايل العاملي(
199520002005201020152018األقاليم والبلدان املختارة

أفريقيا
  110.2  399.6  646.4 1 285.8 1 777.6 2 195.9

(%0.45)(%1.23)(%1.46)(%2.23)(%2.44)(%2.67)

مصر
  71.8  340.1  539.7  919.6 1 174.8 1 561.5

(%%0.29)(%1.05)(%1.22)(%1.59)(%1.61)(%1.90)

أفريقيا الشمالية، باستثناء 
مصر

  4.4  4.8  7.2  10.0  23.8  38.0

(%0.02)(%0.01)(%0.02)(%0.02)(%0.03)(%0.05)

نيجرييا
  16.6  25.7  56.4  200.5  316.7  291.3

(%0.07)(%0.08)(%0.13)(%0.35)(%0.44)(%0.35)

أفريقيا جنوب الصحراء 
الكربى باستثناء نيجرييا

  17.4  29.0  43.1  155.6  262.3  305.1

(%0.07)(%0.09)(%0.10)(%0.27)(%0.36)(%0.37)

األمريكيتان
  919.6 1 423.4 2 176.9 2 514.6 3 274.7 3 799.2

(%3.77)(%4.39)(%4.91)(%4.35)(%4.50)(%4.63)

شيلي
  157.1  391.6  723.9  701.1 1 045.8 1 266.1

(%0.64)(%1.21)(%1.63)(%1.21)(%1.44)(%1.54)

باقي أمريكا الالتينية والبحر 
الكارييب

  283.8  447.4  784.5 1 154.5 1 615.5 1 873.6

(%1.16)(%1.38)(%1.77)(%2.00)(%2.22)(%2.28)

أمريكا الشمالية
  478.7  584.5  668.5  659.0  613.4  659.6

(%1.96)(%1.80)(%1.51)(%1.14)(%0.84)(%0.80)

آسيا )ناقص قربص(
 21 677.1 28 420.6 39 185.9 51 228.8 64 591.8 72 812.2

(%88.90)(%87.67)(%88.46)(%88.72)(%88.76)(%88.69)

الصني )القارية(
 15 855.7 21 522.1 28 120.7 35 513.4 43 748.2 47 559.1

(%65.03)(%66.39)(%63.48)(%61.50)(%60.12)(%57.93)

اهلند
 1 658.8 1 942.5 2 967.4 3 785.8 5 260.0 7 066.0

(%6.80)(%5.99)(%6.70)(%6.56)(%7.23)(%8.61)

إندونيسيا
  641.1  788.5 1 197.1 2 304.8 4 342.5 5 426.9

(%2.63)(%2.43)(%2.70)(%3.99)(%5.97)(%6.61)

فييت نام
  381.1  498.5 1 437.3 2 683.1 3 462.4 4 134.0

(%1.56)(%1.54)(%3.24)(%4.65)(%4.76)(%5.04)

بنغالديش
  317.1  657.1  882.1 1 308.5 2 060.4 2 405.4

(%1.30)(%2.03)(%1.99)(%2.27)(%2.83)(%2.93)

باقي آسيا
 2 823.4 3 011.8 4 581.4 5 633.1 5 718.4 6 220.7

(%11.58)(%9.29)(%10.34)(%9.76)(%7.86)(%7.58)

أوروبا )زائًدا قربص(
 1 581.4 2 052.6 2 137.3 2 527.0 2 948.6 3 082.6

(%6.49)(%6.33)(%4.82)(%4.38)(%4.05)(%3.75)

النرويج
  277.6  491.3  661.9 1 019.8 1 380.8 1 354.9

(%1.14)(%1.52)(%1.49)(%1.77)(%1.90)(%1.65)

 الدول األعضاء يف
االحتاد األورويب

 1 182.6 1 402.5 1 272.4 1 263.3 1 263.7 1 364.4

(%4.85)(%4.33)(%2.87)(%2.19)(%1.74)(%1.66)

باقي أوروبا
  121.2  158.7  203.1  243.9  304.0  363.2

(%0.50)(%0.49)(%0.46)(%0.42)(%0.42)(%0.44)

أوسيانيا
  94.2  121.5  151.5  187.8  178.5  205.3

(%0.39)(%0.37)(%0.34)(%0.33)(%0.25)(%0.25)
095.1 771.382 743.972 298.057 417.744 382.532 24العامل

1 بالوزن احلي - مجيع احلاالت.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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مالحظة: متّثل األعمدة لكل مدخل اإلنتاج يف السنوات من 2003 إىل 2018.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

للبيئة،  البالد من أجل اعتامد مامرسات أكرث مراعاة  املائية يف 
املوارد  استخدام  كفاءة  املنتجات، وتحسني  وتحسني جودة 
الريفية  االقتصادية  التنمية  يف  املساهمة  وتعزيز  وأدائها، 

بلغ  لذلك،  ونتيجة  مناطق مستهدفة.  الفقر يف  من  والتخفيف 
2.2 و1.6 يف املائة  السنوي الستزراع األسامك نسبة  النمو  معدل 

فقط يف عامي 2017 و2018 عىل التوايل. وتراجعت حصة 
الصني من اإلنتاج العاملي من 59.9 يف املائة يف عام 1995 إىل 
57.9 يف املائة يف عام 2018، ومن املتوقع أن تواصل تراجعها 

السنوات األخرية، أفادت بلدان منتجة  القادمة. ويف  السنوات  يف 
رئيسية أخرى عن انخفاض أسعار األنواع األساسية يف السوق، ما 
يعكس تشبّع هذه األخرية بهذه األنواع املنتجة بكميات كبرية أقله 

بصورة موسمية وعىل املستوى املحيل.

تربية  تنمية  يتباين مستوى  أنه يف حني   12 الشكل  ويبنّي 
ما  الجغرافية ويف  املناطق  املائية بشكل كبري داخل  األحياء 
الرئيسية عىل  املنتجة  البلدان  من  قليل  عدد  يهيمن  بينها، 

من  النامية  البلدان  فتهيمن  األنواع.  بعض مجموعات  إنتاج 
الزعنفية من  األسامك  إنتاج  وإندونيسيا عىل  والهند  الصني  قبيل 
الداخلية يف حني يُعترب عدد صغري  املياه  املائية يف  تربية األحياء 

امليدان  والتنمية يف  التعاون  األعضاء يف منظمة  البلدان  من 
املتحدة  واململكة  واليابان  الرنويج وشييل  مثل  االقتصادي، 

بلدانًا  واليونان،  وكندا  الشاملية  وآيرلندا  العظمى  لربيطانيا 
البحر،  املستزرعة  يف  الزعنفية  األسامك  رئيسية ألنواع  منتجة 
البلدان  العديد من  الباردة. ويعتمد  املياه  ال سيام سلمونيات 

النامية يف رشق وجنوب رشق آسيا بدرجة أكرب عىل تربية 

منه  املستزرعة  الزعنفية  األسامك  إلنتاج  الساحلية  املائية  األحياء 

البلدان  البحر، ال سيام يف  البحرية يف  املائية  عىل تربية األحياء 

نام. والفلبني وفييت  كالصني  املدارية  لألعاصري  املعرّضة كل سنة 

املستزرعة  القرشيات  إنتاج  عىل  البحري  الجمربي  ويهيمن 

مهاًم  مصدًرا  ويُعترب  الساحلية،  املائية  األحياء  تربية  يف  عادة 

آسيا  يف  النامية  البلدان  من  لعدد  األجنبي  النقد  لعائدات 

الالتينية. وأمريكا 

ومع أن كمية الرخويات البحرية التي تنتجها الصني تفوق بدرجة 

كبرية الكمية التي تحققها الجهات املنتجة األخرى، تنتج بعض البلدان 

كميات كبرية من ثنائيات الصاممات. وتشمل هذه البلدان كاًل من 

n .)11 اليابان وجمهورية كوريا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا )الجدول

صيادو ومستزرعو 
األسماك

يعملون  كانوا  مليون شخص   59.51 أن  إىل  التقديرات  تشري 

القطاع األويل ملصايد األسامك وتربية األحياء  2018 يف  يف عام 

النساء. ويف  منهم من  12(، و14 يف املائة  )الجدول  املائية 

20.53 مليون عامل يف  يُقدر بحوايل  ما  املجموع، كان هناك 

قطاع  عامل يف  مليون  املائية و38.98  األحياء  تربية  قطاع 

اجلدول 11
منتجو تربية األحياء املائية العامليون واإلقليميون الرئيسيون ذوو النسبة العالية نسبًيا من ثنائيات الصمامات يف 

اإلنتاج اإلمجايل لرتبية األحياء املائية من احليوانات املائية
حصة ثنائيات الصماماتإنتاج ثنائيات الصماماتاإلنتاج اإلمجايل

)النسبة املئوية()آالف األطنان، بالوزن احلي(
358.328.1 559.113 47الصني

266.1376.929.8 1شيلي

642.9350.454.5اليابان

568.4391.168.8مجهورية كوريا 

468.2181.138.7الواليات املتحدة األمريكية

347.8287.082.5إسبانيا

283.275.826.8مقاطعة تايوان الصينية

191.343.222.6كندا

185.2144.878.2فرنسا

143.393.265.0إيطاليا

104.588.284.3نيوزيلندا

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

للعاملة  اإلقليمي  التوزيع   13 الشكل  ويُظهر  األسامك.  مصايد 

املئوية.  بالنسب  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف 

بدوام  العمل  )مبا يف ذلك  العاملة  وبصورة عامة، منا مجموع 

منًوا طفيًفا  األويل  القطاع  املوسمي( يف  والعمل  كامل وجزيئ 

األسامك  العاملة يف مصايد  زيادات مطردة يف  بعد تسجيل 

املناظرة  باألرقام  ومقارنة  السواء.  عىل  املائية  األحياء  وتربية 

السمكية  املوارد  حالة  تقرير  من  السابقة  اإلصدارات  الواردة يف 

تنقيًحا  األرقام  متثّل هذه  العامل،  يف  املائية  األحياء  وتربية 
منظمة  واضطلعت   .2017–1995 الفرتة  يف  الزمنية  للسالسل 

من  واسعة  العمل من خالل سلسلة  بهذا  والزراعة  األغذية 

التاريخية،  البيانات  ملراجعة  األعضاء  البلدان  مع  املشاورات 

األخطاء  من  والتحقق  للبيانات،  جديدة  مصادر  عن  والكشف 

االقتضاء. وجرى هذا  التقديرات حسب  وإجراء  البيانات،  يف 

والتنمية يف  التعاون  منظامت  مع  بالتعاون  بلًدا،   35 النشاط، يف 

املتعلقة  البيانات  مجموعات  مبواءمة  وسمح  االقتصادي  امليدان 

تقديم  خالل  من  البيانات  جمع  عملية  وبتبسيط  بالعاملة 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  العاملة  بشأن  مشرتك  استبيان 

التبليغ  إزالة عبء  بغية  والثانوي  األويل  القطاعني  يف  املائية 

األعضاء.  البلدان  تتحمله  الذي  املزدوج 

البلدان  العاملني يف صيد األسامك واستزراعها يف  ويعيش معظم 

والعاملني  الحرَفيني  الصيادين  صغار  من  وغالبيتهم  النامية، 

العمل  أنواع  اعتبار مختلف  املائية. وال ميكن  تربية األحياء  يف 

يف القطاع األويل متساوية مبا أن أشكال العاملة أو االستخدام 

الوظائف  العرضية وبدوام كامل وتختلف بني  ترتاوح بني 

ينخرط  األحيان،  الكثري من  والدامئة. ويف  املوسمية واملؤقتة 

أنواع  املائية يف  العاملون يف مصايد األسامك وتربية األحياء 

الجربي  العمل  التي ميكنها أن تصل إىل حد  العمل غري املستقر 

اجلدول 12
عمالة صيادي األسماك ومستزرعي األسماك يف العامل حبسب اإلقليم

199520002005201020152018

)باآلالف(
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

407 0675 4835 9254 3483 8123 2أفريقيا

843 1932 8983 2542 2392 0722 2األمريكيتان

385 96950 42749 71649 43444 63240 31آسيا

476783658648453402أوروبا

466459466473479473أوسيانيا

509 16159 93059 01957 26352 45647 37اجملموع

مصايد األسماك
021 7125 2284 7364 2473 7433 2أفريقيا

455 8162 5622 0132 9822 7931 1األمريكيتان

768 43630 51730 89031 07929 20528 24آسيا

378679558530338272أوروبا

460451458467469460أوسيانيا

976 77138 30538 65539 43936 57934 29اجملموع

تربية األحياء املائية
69100189255355386أفريقيا

279257241336377388األمريكيتان

617 53319 91019 82617 35514 42612 7آسيا

98104100118115129أوروبا

68861012أوسيانيا

533 39020 62520 36418 82515 87812 7اجملموع

مالحظة: لقد مت تعديل اجملاميع اإلقليمية والعاملية يف بعض احلاالت نتيجة العمل املوّسع على جمموعة البيانات الرامي إىل مراجعة البيانات التارخيية وحتسني 
املنهجيات املطبقة إلجراء التقديرات.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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الشكل 13

احلصة اإلقليمية للعمالة يف مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

مالحظة: ُتظهر اللوحة ألف القيم اخلاصة جبميع األقاليم. وُتظهر اللوحة باء مجيع األقاليم باستثناء آسيا لزيادة إمكانية التمييز.
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األغذية  منظمة  أنجزته  الذي  املكثّف  العمل  تفصيل  ويتم  والرق. 
القسم بعنوان االستدامة  الالئق يف  العمل  والزراعة يف منتدى 

 .118 الصفحة  القيمة يف  االجتامعية عىل طول سالسل 

ويتباين عدد األشخاص العاملني يف القطاع األويل ملصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية بحسب األقاليم. ويعرض الشكل 14 التوزيع 

اإلقليمي باالستناد إىل البيانات املصّنفة بحسب نوع الجنس. 
وبصورة عامة، يتواجد العدد األكرب من الصيادين والعاملني 

يف تربية األحياء املائية يف آسيا )85 يف املائة من املجموع 
العاملي(، تليها أفريقيا )9 يف املائة( واألمريكيتان )4 يف املائة( 

وأوروبا وأوسيانيا )1 يف املائة لكل منهام(. وشهدت أفريقيا منًوا 
مطرًدا يف عدد العاملني يف القطاع مع استمرار توفري معظم فرص 

العمل يف مجال الصيد. وتستمر العاملة يف تربية األحياء املائية 
باالزدياد يف أفريقيا ولكن بأرقام مطلقة أصغر. وال تزال آسيا تسجل 
منًوا يف العاملة يف هذا القطاع ولو بوترية معتدلة أكرث، مع استخدام 

العدد املطلق الكبري من األشخاص يف القطاع األويل لرتبية األحياء 
املائية ومصايد األسامك. وتشهد أوسيانيا أيًضا زيادة طفيفة ولكن 

مطردة يف العاملة، حيث أن عدد العاملني يف مصايد األسامك 
ثابت وعددهم املتدين يف تربية األحياء املائية يزداد بوترية بطيئة. 

وشهدت العاملة يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية تراجًعا يف 
األمريكيتني وأوروبا. ولكن إذا نُظر إليها يف كل قطاع عىل حدة يف 

أوروبا، يتّضح أنها واصلت منوها بوترية بطيئة يف تربية األحياء املائية 
يف حني أنها أخذت يف الرتاجع يف مصايد األسامك منذ عام 2010.

عىل املستوى العاملي، إن نسبة النساء من مجموع اليد العاملة 
يف تربية األحياء املائية )19 يف املائة( أكرب منها يف مصايد األسامك 
)12 يف املائة( )الشكل 14(. وبصورة عامة، تؤدي املرأة دوًرا مهاًم 
عىل طول سلسلة قيمة األسامك، حيث أنها توفّر اليد العاملة يف 

مصايد األسامك التجارية والحرفية عىل السواء. وعندما توضع 
التكنولوجيا والرساميل املناسبة بترصّفها، ميكن للمرأة أن تكون أيًضا 

صاحبة مشاريع صغرية، ال سيام يف العمليات األرسيّة الصغرية. ويف 
معظم األقاليم، تشارك املرأة بقدر أقل يف مصايد األسامك الطبيعية 

يف عرض البحر بعيًدا عن الشواطئ. وعىل سبيل املثال، تعمل النساء 
يف أالسكا يف الواليات املتحدة األمريكية، بصورة أساسية يف مصايد 
أسامك السلمون القريبة من الشواطئ )Szymkowiak،ا2020(. 

ويف مصايد األسامك الساحلية الصغرية النطاق، تتوىل املرأة عموًما 
مسؤولية املهام التي تتطلب املهارات والوقت والتي يتم االضطالع 

بها برًّا، أو تدير القوارب والزوارق الصغرية التي تخرج إىل عرض 
البحر للصيد. 

ويتم الرتويج لرتبية األحياء املائية عىل أنها من قطاعات النمو املهمة 
ونشاط يسمح بتمكني النساء والشباب ال سيام من خالل تيسري اتخاذ 

املرأة للقرارات املتعلّقة باستهالك األغذية املغذية وتوفريها )منظمة 
األغذية والزراعة، 2017(. ولكن يذكّر Brugère وWilliamsا )2017( 
بأنه يجب إيالء االهتامم لألنواع التي تجري تربيتها، واألفكار املسبقة 

بشأن أدوار الجنسني5، والتحكم باإلنتاج لتمكني املرأة بالفعل والسامح 
لها باالستفادة من هذه املزايا املحتملة. 

ومع أن منظمة األغذية والزراعة ال تجمع اإلحصاءات بشأن 
العاملة يف القطاع الثانوي بشكل منتظم، يفيد العديد من املؤلفني 

واملنظامت غري الحكومية بأن عاماًل واحًدا من أصل عاملني 
اثنني هو امرأة عندما يتم النظر يف القطاعني األويل والثانوي 

لألغذية البحرية عىل السواء )أنظر املثال يف اإلطار 2(. وتتعاون 
املنظمة يف الوقت الراهن مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
االقتصادي لجمع مثل هذه البيانات. وتقيض الخطة بتقييم توافر 
هذه البيانات يف بلدان أخرى يف السنوات القادمة من أجل إبراز 
أهمية بيانات العاملة يف مرحلة ما بعد الصيد وإجراء تقييم أكرث 

شمواًل لقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، مع مراعاة 
أهمية املساهمة التي تقدمها املرأة يف اإلنتاج والتجارة واألمن 

الغذايئ وسبل العيش. وستتسم هذه التحسينات بأهمية حاسمة 
للسامح بتطوير وتصميم سياسات مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية املراعية للمنظور الجنساين بهدف تعزيز دور املرأة يف 
مصايد األسامك وتربية األحياء املائية وامليض قدًما يف تحقيق 

املساواة بني الجنسني يف هذا القطاع. ولكن تجدر اإلشارة إىل أن 
البيانات املصّنفة بحسب نوع الجنس ليست كافية إلبراز الواقع 

الذي تعيشه النساء العامالت يف مختلف أجزاء القطاع وموقعهن 
الفعيل فيه. وبصورة خاصة، ال تعكس هذه البيانات دور املرأة 

ومسؤولياتها، وال قدرتها عىل الحصول عىل املوارد واألصول 
واالئتامن واملعلومات والتدريب والتكنولوجيا والتحكم بها، وال 

السلطة التي متلكها )أو ال متلكها( وال قدرتها عىل اتخاذ القرارات 
والوصول إىل مواقع القيادة. ومن الرضوري اعتامد منظور جنساين 

يف جمع البيانات من أجل السامح بدراسة التفاعالت وعالقات 
القّوة املعّقدة بني النساء والرجال يف مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية. وإن التصّورات الجنسانية راسخة وتتباين بشكل 
كبري بني الثقافات وداخلها. ولكن ميكنها أن تتغرّي مع مرور الوقت 

وال يجب أن تظل ثابتة )منظمة األغذية والزراعة، 2017(. ولقد 
كرثت الدراسات والُنهج املتعلّقة باملساواة بني الجنسني وأظهرت 

كيف يتم إسناد األدوار األقل استقراًرا للمرأة أو تعيينها يف 
مناصب متدنية األجر أو غري مدفوعة األجر وتتطلب قدًرا أقل من 
املؤهالت – يف القطاع الثانوي يف الكثري من األحيان – وكيف أن 

n املرأة ال تحظى باالعرتاف الكايف أو الكامل يف القطاع. 

5 األدوار الشائعة اليت تؤديها املرأة يف تربية األحياء املائية هي: اإلنتاج على 
نطاق صغري، والتجهيز الصناعي واحلريف بعد الصيد، وإضافة القيمة، والتسويق، 

والبيع.
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البيانات املتعّلقة بالعمالة يف مصايد األسماك وتربية األحياء املائية املصنفة حبسب نوع اجلنس لعام 2018

ألف– تربية األحياء املائية

باء– مصايد األسماك

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
مالحظة: تستند نسبة اإلناث إىل الذكور احملسوبة إىل األرقام املبّلغ عنها، باستثناء تلك اليت أفيد بأنها غري حمددة.
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حالة أسطول الصيد
تقدير األسطول العاملي وتوزيعه اإلقليمي

لسفن  العاملي  اإلجاميل  العدد  أن  إىل  التقديرات  تشري 

بانخفاض  سفينة،  مليون   4.56 بلغ   2018 عام  يف  الصيد 

2013 و2018،  عامي  وبني   .2016 عام  2.8 يف املائة عن 

20 يف املائة  بحوايل  الصني  يف  األسطول  حجم  تخفيض  تم 

آسيا  تزال  وال  000 864 سفينة.  إىل  سفينة   1 071 000 من 

ميثّل  ما  سفينة،  مليون   3.1 مع  حجاًم  األكرب  األسطول  متلك 

وتعكس   .)15 )الشكل  العاملي  املجموع  من  68 يف املائة 

النسبية  الحصة  ويف  املطلقة  األعداد  يف  تراجًعا  األرقام  هذه 

األخري.  العقد  يف  العاملي  املجموع  من  اآلسيوي  لألسطول 

املجموع  من  20 يف املائة  اآلن  األفريقي  األسطول  ويشّكل 

ثابتة  بقيت  األمريكيتني  أسطول  حصة  أن  حني  يف  العاملي 

األسطول  ويشّكل  املجموع.  من  10 يف املائة  حوايل  عند 

يف  العاملي  املجموع  من  2 يف املائة  من  بقليل  أكرث  األورويب 

الرغم  عىل  منه  1 يف املائة  عن  تقل  أوسيانيا  حصة  أن  حني 

يف  سيام  وال  اإلقليمني،  يف  مهاًم  نشاطًا  يبقى  الصيد  أن  من 

وتشّغلها.  األساطيل  هذه  متلك  التي  الصيد  مجتمعات 

بعد  مطرد  بشكل  الصيني  األسطول  قدرة  تخفيض  تم  ولقد 

2013. وساهم هذا  الصيد ذروته يف عام  بلغ عدد سفن  أن 

آسيا  يف  السائد  االتجاه  تحديد  يف  السفن  عدد  االنخفاض يف 

وعالوة  الكبري.  الصيني  األسطول  حجم  بسبب  العامل  يف  وكذلك 

أسطول  قدرة  لخفض  سياسة  األورويب  االتحاد  انتهج  ذلك،  عىل 

يف  أفريقيا  يف  األسماك  الرجال يف مصايد  مشاركة  تهيمن 
ولكن  أساسي،  بشكل  النساء  تعىن  يف حني  الصيد  عمليات 

الصيد  بعد  املناولة  مثل  بها  الالحقة  األنشطة  يف  غري حصري، 
وتسويقها.  وتعبئتها  وختزينها  وجتهيزها  الطازجة  األسماك  وبيع 
أنشطة  يف  الفاعلة  اجلهات  من  58 يف املائة  النساء  هذه  ومتّثل 
العديد  ويف  البحرية.  األغذية  قيمة  يف سلسلة  الصيد  بعد  ما 
يف  مهًما  دوًرا  املدّخنة  األسماك  تؤدي  األفريقية،  البلدان  من 

بالنسبة  للدخل  رئيسًيا  مصدًرا  وتعّد  اليومية  الغذائية  األمناط 
يف  التجهيز  عادًة  ويتميز  الساحلية.  اجملتمعات  من  العديد  إىل 
الساخن  التدخني  بعمليات  النطاق  الصغرية  األسماك  مصايد 

بها.  القيام  مسؤولية  النساء  تتوىل  اليت  والتجفيف 
يستخدمن  اللوايت  األسماك  جمهزات  النساء  وتتأثر 
مشاكل  من  ويعانني  واحلرارة  بالدخان  التقليدية  األفران 
بعضهن  ويفقد  أيًضا  وجلدهن  أعينهن  وتتضّرر  تنفسية. 

على  على حصوهلن  آخر  عبًئا  يضيف  الذي  األمر  بصماتهن، 
النتائج  وتتفاوت  الرسمية.  املستندات  أو  اهلوية  بطاقات 

وميكنها  هذه،  األسماك  جتهيز  تقنية  عن  املرتتبة  االجتماعية 
داخل  توترات  توّلد  أنها  العائلة حيث  سلًبا على  تؤثر  أن 

العمل اإلجنايب غري  املنِتج بعبء  العمل  األسرة. ويقرتن عبء 
وتربيتهم؛  األطفال  )إجناب  املعيشية  األسرة  داخل  األجر  مدفوع 

املياه وخشب  وجلب  الطهي  ذلك  مبا يف  املنزلية،  واألعمال 
وبعبء  واملرضى(  املسنني  األسرة  بأفراد  واالعتناء  الوقود؛ 

تتحمله  للعمل  ثالثًيا  عبًئا  يوّلد  الذي  األمر  اجملتمعي،  العمل 
األحياء  وتربية  األسماك  ومصايد  الزراعة  يف  العامالت  النساء 

الوقت واجملال  املرأة على  املائية. وحيول ذلك دون حصول 

طاقاتها. وكامل  ذاتها  ولتحقيق  اإلنسانية  حبقوقها  لتتمتع 
الفنيني يف  الوطين لتدريب  املركز  2008، قام  ويف عام 

 Centre National de( املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 
 )Formation des Techniciens des Pêches et Aquaculture

بالتدخني  األسماك  لتجهيز  تقنية  بتصميم  ديفوار  كوت  يف 
ظروف  بغية حتسني  والزراعة  األغذية  منظمة  مع  بالتعاون 

شأن  ومن  ملحوظ.  بشكل  وسالمتها  املنتجات  وجودة  العمل 
عبء  أن ختفف  اجلنساين  للمنظور  املراعية  التقنية  هذه 

التجهيز،  مّدة  اختصار  عرب  النساء  كاهل  على  الواقع  العمل 
األخرى  الفوائد  ومن  والدخان.  للحرارة  تعّرضهّن  تقلل  وأن 
الزوج  مع  اخلالفات  نشوب  أنها ختّفض خطر  التقنية  هلذه 

من  باستمرار  تنبعث  اليت  املدّخنة  األسماك  رائحة  إزالة  بفضل 
مع  لتمضيته  الوقت  من  املزيد  األخرية  وتتيح هلذه  املرأة  جسم 

الصيد عرب  تقوية جمتمعات  تتم  ذلك،  على  وعالوة  أسرتها. 
وحتسني  األفران  اعتماد  نتيجة  اجتماعية  أمان  شبكات  إنشاء 
الصمود،  القدرة على  توفري  إىل  ذلك  ويؤدي  الدخل.  استقرار 

واحلد  الغذائي  األمن  يف حتقيق  واملساهمة  العيش،  وحتسني سبل 
بعد  الفواقد  من  احلد  يف  أيًضا  التقنية  هذه  وتساهم  الفقر.  من 

لفرتة  املدّخنة  األسماك  منتجات  فرتة ختزين  ومتديد  الصيد 
أنها حتد من استخدام خشب  5 و6 أشهر. كما  ترتاوح بني 

وبصورة  مناخًيا.  ذكية  تقنية  الذي جيعلها  األمر  الوقود، 
جتهيز  ملهنة  واالحرتام  االعتبار  التقنية  هذه  تعزز  خاصة، 

تزيد  وبالتايل  بكامله،  واجملتمع  احمللي  اجملتمع  داخل  األسماك 
اجملّهزات  النساء  هيكلة  بسبب  االجتماعي  والتالحم  التضامن 

تعاونيات.1 يف  وتنظيمهن  لألسماك 

اإلطار 2
فة حبسب نوع اجلنس: الرتكيز على املرأة يف أنشطة  أهمية البيانات املصنَّ

ما بعد الصيد

 Mindjimba, K., Rosenthal, I., Diei-Ouadi, Y., Bomfeh, K. & Randrianantoandro, A. 2019. FAO-Thiaroye processing technique: towards adopting improved fish smoking systems in 1

the context of benefits, trade-offs and policy implications from selected developing countries. FAO Fisheries and Aquaculture Paper No. 634. Rome, FAO. 160 pp.  )متاح أيًضا على 
.)www.fao.org/3/ca4667en/CA4667EN.pdf الرابط: 

»
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الصيد منذ عام 2000. وميلك إقليم أوروبا برمته أعىل نسبة من 
99 يف املائة من أسطوله.  املزّودة مبحركات والتي متثّل  السفن 
عند  املزّودة مبحركات مستقًرا  للسفن  العاملي  املجموع  وظل 

حوايل 2.86 مليون سفينة أو 63 يف املائة من األسطول اإلجاميل. 

غري  والسفن  مبحركات  دة  املزوَّ السفن  نسبة   16 الشكل  ويبنّي 
النسبية  الحصة  الشكل  ويُظهر  اإلقليم.  بحسب  بها  دة  املزوَّ

دة  املزوَّ غري  والسفن  مبحركات  دة  املزوَّ السفن  من  إقليم  لكل 
يف  100 يف املائة  تبلغ  املجاميع  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  مبحركات. 

السفن  أسطول  ويتوّزع  اإلقليم.  بحسب  وليس  الفئات  جميع 
 )17 )الشكل  العامل  حول  متساٍو  غري  بشكل  مبحركات  دة  املزوَّ
السفن  هذه  أسطول  من  75 يف املائة  حوايل  آسيا  متلك  حيث 
أفريقيا  تليها  سفينة(  مليون   2.1(  2018 عام  يف  عنها  املبلّغ 

أكرب عدد  ويوجد  دة مبحركات.  مزوَّ 000 280 سفينة  مع حوايل 
آسيا حيث  دة مبحركات يف  املزوَّ السفن غري  من  اإلطالق  عىل 

)أكرث  أفريقيا  تليها  عام 2018،  يف  سفينة   947 000 حوايل  بلغ 
أمريكا  ثم  مزود مبحركات(،  قارب غري   643 000 بقليل من 

الشاملية،  وأمريكا  وأوسيانيا،  الكاريبي،  والبحر  الالتينية 
فئة  دون سطح يف  من  السفن  أغلبية هذه  وكانت  وأوروبا. 

القوارب  مرتًا وشملت   12 يقّل عن  الذي  اإلجاميل  الطول 
السفن  من  الكبرية  النسبة  وتشري  للصيد.  املستخدمة  الصغرية 

الطول  وفئة  مبحركات  التسيري  حالة  حيث  من  املصنَّفة  غري 

التحسينات  من  املزيد  تحقيق  إىل  الحاجة  إىل  السفينة،  ونوع 
عنها.   املبلَّغ  املعلومات  تفصيل  مستوى  يف 

ولقد برز اتجاه نزويل عاملي يف عدد سفن الصيد وحصل تعديل 
يف املجاميع الوطنية واإلقليمية كنتيجة لعملية شاملة أجرتها 

منظمة األغذية والزراعة ملراجعة البيانات املتعلّقة باألساطيل 
يف الفرتة 1995–2017 وتحسينها. وتم اختيار هذه الفرتة لتكون 

اإلطار الزمني الرئييس ذلك أنها تسمح بتطوير البيانات التاريخية 
عام يزيد عىل 20 سنة وعرضها مبزيد من التفصيل. واتّبع سري 

العمل إجراًء روتينيًا قىض بالتواصل عن كثب مع البلدان األعضاء 
ملراجعة البيانات التاريخية، والكشف عن مصادر جديدة 

للبيانات، والتحقق من األخطاء يف البيانات، وإجراء التقديرات 
حسب االقتضاء. 

 توزيع السفن حبسب احلجم وأهمية 
القوارب الصغرية

دة مبحركات )التي  يف عام 2018، بلغت نسبة سفن الصيد املزوَّ
عن  اإلجاميل  يقل طولها  والتي  معروفة(  فئة طولها  كانت 
أغلبية هذه  وكانت  العامل،  يف  تقريبًا  82 يف املائة  12 مرتًا 
الصغرية هي  السفن  تلك  وكانت  السفن من دون سطح، 

أكرب  آسيا عىل  18(. وتتوفر  )الشكل  األقاليم  السائدة يف كل 
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دة مبحركات حسب اإلقليم يف عام 2018  دة مبحركات والسفن غري املزوَّ توزيع السفن املزوَّ

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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الشكل 16

دة بها حسب اإلقليم يف عام 2018 دة مبحركات والسفن غري املزوَّ نسبة سفن الصيد املزوَّ

الشكل 17

دة مبحركات حسب اإلقليم يف عام 2018 توزيع سفن الصيد املزوَّ

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

ملحوظة: يصل اإلمجايل إىل 100% عرب الفئات، وليس حسب املنطقة. 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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020406080100

أفريقيا

األمريكيتان

آسيا

أوروبا

أوسيانيا

النسبة املئوية

طول السفينة الكلي > 24 مًرتاطول السفينة الكلي 12-24 مًرتاطول السفينة الكلي < 12 مًرتا

التي يقل طولها  دة مبحركات  عدد عىل اإلطالق من السفن املزوَّ
والبحر  الالتينية  أمريكا  )وال سيام  األمريكيتان  تليها  12 مرتًا،  عن 

التي  دة مبحركات  املزوَّ الصيد  تبلغ نسبة سفن  الكاريبي(. ومل 
أكرث  اإلجاملية  الطُنية  )وتبلغ حمولتها  وأكرث  24 مرتًا  يبلغ طولها 

من 100 طن تقريبًا( إال نحو 3 يف املائة، وكانت نسبة هذه 
الشاملية.  أوسيانيا وأوروبا وأمريكا  الكبرية أعىل يف  القوارب 

العاملي، أشارت منظمة األغذية والزراعة إىل أن  وعىل الصعيد 
هناك نحو 800 67 سفينة صيد يقّدر طولها اإلجاميل بحوايل 24 
التقديرات مثرة عمل تعاوين يجري  مرتًا عىل األقل. وكانت هذه 
الرامي إىل تحسني جودة  الروتيني  3 والعمل  تفصيله يف اإلطار 
البيانات ودقّتها. وتجدر اإلشارة بوجه خاص إىل أن اإلبالغ عن 

يبقى عاماًل مهاًم،  املعروفني  الحجم والنوع غري  السفن ذات 
ذلك أن األعضاء الذين ميلكون بعض األساطيل األكرب حجاًم ال 

الحجم.  تصنيف  بحسب  إحصاءاتهم  عن  يبلغون 

املرجح أن يكون  الصغرية، من  للسفن  العاملي  االنتشار  ورغم 
ر أقل دقة ألنها يف كثري من األحيان ال تخضع  عددها املقدَّ

وحتى  الصناعية.  للسفن  خالفًا  والتسجيل،  الرتخيص  لرشوط 
الوطنية.  اإلحصاءات  تدرج ضمن  يتّم تسجيلها، قد ال  عندما 

املعلومات والتقارير خصوًصا يف حالة  وتزداد حدة نقص 
بالكامل  إهاملها  يتم  ما  غالبًا  التي  الداخلية،  املياه  أساطيل 
بالتبليغ عن  يتعلّق  ما  املحلية. ويف  أو  الوطنية  السجالت  يف 

البيانات زيادة يف عدد  الداخلية يف أوروبا، تُظهر  سفن املياه 
هذه السفن غري أنها ال تعكس يف الواقع سوى تغيريًا يف عملية 

بتصنيف  يسمح  ال  البيانات  التبليغ عن  زال  وما  التبليغ. 
املياه  وأساطيل يف  بحرية  كأساطيل  دقيق  األساطيل بشكل 

الجهود  لتحسني ذلك من خالل  العمل جاٍر  الداخلية. ولكن 
بعنوان مرشوع  القسم  التي يجري وصفها يف  املبذولة، كتلك 

Illuminating Hidden Harvests يف الصفحة 176 والتي تركز 
الجاري  العمل  النطاق، ومن خالل  عىل مصايد األسامك صغرية 

البيانات واإلبالغ  لتحسني جودة  والزراعة  األغذية  يف منظمة 
يجري  )والتي  بالسفن  املتعلّقة  املعلومات  تسمح  وال  عنها. 

السفن  بالتبليغ عن عدد  للبلدان  السجالت(  جمعها من خالل 
فحسب، ما يعزز تطوير اإلدارة املستنرية ملصايد األسامك، بل 

الشكل 18

دة مبحركات حسب اإلقليم يف عام 2018 توزيع أحجام سفن الصيد املزوَّ

رة وال تشمل السفن اليت مل يصنَّف طوهلا.  ملحوظة: ال تتعلق النسبة إالّ بفئات األحجام املُـبلغ عنها أو املقدَّ
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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بأنشطة مصايد  االعرتاف  أوىل نحو  أيًضا خطوة حاسمة  تشّكل 

بشكل  وتحديدها  فيها  الفاعلة  والجهات  النطاق  األسامك صغرية 

والعاملي. اإلقليمي  املستويني  عىل  رسمي 

ويبنّي الجدول 13 عدد السفن املبلّغ عنها من قبل البلدان واملناطق 

املختارة يف كل إقليم، واملصنَّفة بحسب فئة الطول اإلجاميل وحالة 

التسيري مبحركات. وتوفر هذه البلدان واملناطق املختارة بيانات 

موثوقة ومتثياًل إقليميًا جيًدا. ويف حني أن هذه األرقام ال متثّل 

بالرضورة املتوسط يف كل إقليم، فمن الجدير بالذكر أن سبعة 

بلدان فقط من أصل 28 بلًدا ومنطقة مبيّنة يف الجدول لديها 

24 مرتًا. وتشّكل  يتجاوز طولها اإلجاميل  أكرث  200 سفينة أو 

إجاميل  من  مكونًا صغريًا  مبحركات  دة  املزوَّ غري  السفن  عادة 

الساحقة،  األغلبية  تشّكل  حيث  بنن  يف  إال  الوطني،  األسطول 

50 يف املائة  إىل  نسبتها  تصل  حيث  النكا  كمبوديا ورسي  ويف 

 عملت منظمة األغذية والزراعة باالشرتاك مع مؤسسة
 Fundación AZTI ومؤسسة ،Global Fishing Watch (GFW)
يف سيشيل  األسماك  بصيد  املعنية  واهليئة   (AZTI Fundazioa)

)Seychelles Fishing Authority( على مدى سنتني إلجراء 
األسماك  بيانات صيد  والضعف يف  القوة  نقاط  دراسة عن 
التعاون  هذا  وأسفر  اآليل.  اهلوية  نظام حتديد  القائمة على 

نظام  على  القائم  األسماك  لصيد  العاملي  األطلس  إعداد  عن 
األطلس مثرة حتليل معّمق  اآليل.1 وجاء هذا  اهلوية  حتديد 

املستمدة من   Global Fishing Watch لبيانات مؤسسة 
إىل  واستند  لكل منطقة على حدة،  اآليل  اهلوية  نظام حتديد 

وبيانات مصايد  األسماك  50 خبرًيا يف مصايد  أكثر من  معارف 
وشمل  املصيد،  بناء  إعادة  وعمليات  للمنظمة  التابعة  األسماك 
بسكاي  خليج  يف  التونة  أسماك  ملصايد  مفصلتني  حالة  دراسيت 

وسيشيل.  )إسبانيا( 
القائمة على  البيانات  الدراسة يف جوهرها  واستخدمت 

 Global Fishing نظام حتديد اهلوية اآليل اليت نشرتها مؤسسة
Watch واليت تتّبعت أنشطة أكثر من 000 60 سفينة صيد. 

وكانت السفن املشمولة بتحليل بيانات نظام حتديد اهلوية اآليل 
هي تلك اليت زاولت صيد األسماك ملدة 24 ساعة على األقل 

خالل السنة املرجعية. ومن بني السفن اليت جرى تتّبعها، مت 
حتديد أكثر بقليل من 000 22 سفينة مباشرة من خالل مقابلة 

بيانات نظام حتديد اهلوية اآليل بالسجالت اخلاصة بالسفن، فيما 
مت حتديد السفن املتبقية حبسب نوعها من خالل خوارزميات 

مؤسسة Global Fishing Watch اليت حتدد سفن الصيد 
إىل سلوكها.  باالستناد 

ويتفاوت استخدام نظام حتديد اهلوية اآليل بني أساطيل 
الصيد العاملية. فقد تبنّي أن حوايل ثلثي سفن الصيد اليت 

يتخطى طوهلا اإلمجايل 24 مرًتا يف العامل هي سفن صينية، 
وأن معظمها بث إشارة خاصة بنظام حتديد اهلوية اآليل يف 

مرحلة معّينة من عام 2017. وكانت إندونيسيا متلك ثاين أكرب 
أسطول وطين من السفن اليت يتخطى طوهلا اإلمجايل 24 

مرًتا، ولكن مل تكن سوى نسبة صغرية جًدا منها جمّهزة بنظام 
حتديد اهلوية اآليل. وتستخدم معظم بلدان االحتاد األورويب 

نظام حتديد اهلوية اآليل بشكل كثيف يف سفن الصيد. وأشارت 
الدراسة إىل أن معظم البلدان اليت متلك أساطيل كبرية 

وفًقا لتصنيف البنك الدويل، هي بلدان متوسطة الدخل من 
الشرحية العليا أو ذات الدخل املرتفع.

وجرى استخدام إحصاءات األساطيل اخلاصة مبنظمة 
األغذية والزراعة اليت أفاد األعضاء عنها، ملقارنة عدد السفن 

اليت تبث بيانات نظام حتديد اهلوية اآليل ونوعها مع سائر سفن 
تباينت من  اليت  التبليغ  العامل. واسُتخدمت عملية  الصيد حول 

الوقت والتغطية، كأساس مرجعي للمقارنة. ويف بعض  حيث 
احلاالت، وّفرت البيانات القائمة على نظام حتديد اهلوية اآليل 

مصادر جديدة للبيانات، وقد أدى هذا العمل التعاوين إىل 
إدخال حتسينات على البيانات اليت ترد يف جمموعة بيانات 

بالعدد اإلمجايل  املتعّلقة  التقديرات  املنظمة وساعد على حتسني 
للسفن اليت يتخطى طوهلا اإلمجايل 24 مرًتا.

وتبنّي من خالل هذا البحث، أن بيانات نظام حتديد اهلوية 
اآليل وّفرت يف بعض املناطق مثل شمال األطلسي، صورة شبه 

كاملة عن نشاط الصيد الذي متارسه السفن اليت يتخطى 
طوهلا اإلمجايل 15 مرًتا. ولكن يف مناطق مثل احمليط اهلندي، 

ال توّفر بيانات نظام حتديد اهلوية اآليل سوى صورة جزئية عن 
جمموع سفن الصيد ونشاطها. ويعزى ذلك جزئًيا إىل النسبة 
الكبرية من السفن احلَرفية أو الصغرية يف العديد من املناطق 
الوسطى واجلنوبية، وكذلك إىل قّلة استخدام السفن الكربى 
لنظام حتديد اهلوية اآليل. ويف جنوب شرق آسيا، هناك عدد 
صغري جًدا من سفن الصيد جمّهز بنظام حتديد اهلوية اآليل 

القائمة  البيانات  أهمية  ولكّن  إشاراته ضعيفة.  استقبال  وجودة 
على نظام حتديد اهلوية اآليل تتزايد سنة بعد سنة ذلك أن 

عدد السفن اليت تبث البيانات إىل هذا النظام يرتفع كل عام. 
وعلى سبيل املثال، زاد عدد هذه السفن بنسبة تراوحت بني 

10 و30 يف املائة سنوًيا بني عامي 2014 و2017.

اإلطار 3
البيانات املتعّلقة بصيد األسماك والقائمة على نظام حتديد اهلوية اآليل 

 Taconet, M., Kroodsma, D. & Fernandes, J.A. 2019. Global Atlas of AIS-based fishing activity – challenges and opportunities. Rome, FAO. 392 pp 1 

.)www.fao.org/3/ca7012en/ca7012en.pdf  :متاح أيًضا على الرابط(
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غري مزوَّدة 
مبحرك
> 12 م

غري مزوَّدة 
مبحرك
12-24 م

غري مزوَّدة 
مبحرك
< 24 م

 مزوَّدة
مبحرك
> 12 م

 مزوَّدة 
مبحرك
12-24 م

 مزوَّدة 
مبحرك
< 24 م

أفريقيا
––585 244831883 5أنغوال

582721––869 40بنن

800442 1––130موريشيوس

2994––––السنغال

60–120 1–––السودان

198303 4691 5––506 6تونس

أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
75116023–––جزر البهاما

765136 8731 10––607 1شيلي

75222–––غواتيماال

–728475––19غيانا

728240 3391 74–––املكسيك

–8157–––سان لوسيا

92643968––69سورينام

آسيا
85945210 32––810 34بنغالديش

––622 172––726 39كامبوديا

605233––916كازاخستان

–04846 2––119لبنان

858971 2281 15––802 6ميامنار

362121 0841 89962223 4سلطنة عمان

336 2831 4708 55–79027مجهورية كوريا

57820 2122 29–5463 28سري النكا

207837 4936 3681114مقاطعة تايوان الصينية

أوروبا
192173171 1–––آيسلندا

936779303 4–––النرويج

59711349––68بولندا

أوسيانيا
707214–––كاليدونيا اجلديدة

66542772––4نيوزيلندا

95759––119فانواتو

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

اجلدول 13
عدد السفن املزوَّدة مبحركات والسفن غري املزودة بها حسب فئة طول السفينة )LOA( يف أساطيل الصيد املُبلغ 

عنها من البلدان واألقاليم اخملتارة يف 2018
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الالتينية  أمريكا  من  املختارة  البلدان  ويف  املجموع.  من 
دة  مزوَّ السفن  من  الساحقة  األغلبية  كانت  الكاريبي،  والبحر 

أوسيانيا  يف  لذلك  مشابه  منط  وجود  ولوحظ  مبحركات، 
 )2019 وأوروبا. وأكدت دراسة حديثة )Rousseau وآخرون، 

عىل  مبحركات  دة  املزوَّ الصغرية  السفن  استحواذ  رغم  أنه 
باملحركات  دة  املزوَّ للسفن  العاملي  األسطول  من  كبرية  حصة 
املحرّك  قوة  من  األكرب  الحصة  متثّل  ال  فهي  العدد،  من حيث 

متثّل  التي  الكبرية  السفن  أن  أيًضا  الدراسة  والحظت  اإلجاملية. 
33 يف املائة  من  أكرث  شّكلت  األسطول  من  5 يف املائة  حوايل 

 n اإلجاملية.  املحرّك  قوة  من 

 حالة موارد 
مصايد األسماك

مصايد األسماك البحرية
حالة موارد مصايد األسماك

استناًدا إىل تقييم منظمة األغذية والزراعة،6 شهدت حّصة 
األرصدة السمكية الواقعة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيا7ً 
تراجعاً من 90 يف املائة يف عام 1974 إىل 65.8 يف املائة يف عام 

2017 )الشكل 19(. ويف املقابل، ارتفعت النسبة املئوية لألرصدة 
التي تم صيدها مبستويات غري مستدامة بيولوجيًا، ال سيام يف 

أواخر سبعينيات ومثانينيات القرن املايض، من 10 يف املائة يف عام 
1974 إىل 34.2 يف املائة يف عام 2017. وتتعاطى هذه الحسابات 

مع جميع األرصدة السمكية بطريقة متساوية بغض النظر عن 
كتلتها األحيائية ومصيدها. ويف ما يخّص عمليات إنزال املصيد، 

يأيت 78.7 يف املائة منه حاليًا من األرصدة املستدامة بيولوجيًا.

صيدها  يتم  التي  السمكية  األرصدة  شّكلت   ،2017 عام  ويف 
مجموع  من  59.6 يف املائة  االستدامة  من  قدر  بأعىل 

بالكامل  املستغلّة  غري  السمكية  واألرصدة  املقّدرة،  األرصدة 
املستغلّة  غري  السمكية  األرصدة  وسّجلت  منه.  6.2 يف املائة 

حني  يف  و2017،   1974 عامي  بني  متواصاًل  تراجًعا  بالكامل 
قدر  بأعىل  صيدها  يتم  التي  السمكية  األرصدة  انخفضت 

إىل  ارتفعت  ثم  و1989   1974 عامي  بني  االستدامة  من 
 .2017 عام  59.6 يف املائة يف 

6 لالطالع على املنهجية املّتبعة يف التقييم، انظر ورقة املنظمة الفنية 
خبصوص مصايد األسماك وتربية األحياء املائية رقم 569 )منظمة األغذية 

والزراعة، 2011(.
7 لالطالع على التعاريف املتعلقة حبالة األرصدة، انظر اإلطار 2 يف الصفحة 
39 من تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018 )منظمة 

األغذية والزراعة، 2018أ(.

والبحر  املتوسط  األبيض  البحر  منطقة  سّجلت   ،2017 عام  ويف 
رئيسية  إحصائية  منطقة   16 بني  من   ،)37 )املنطقة  األسود 

صيدها  يتم  التي  السمكية  األرصدة  من  نسبة  أعىل  للمنظمة، 
رشق  جنوب  منطقة  تليها  مستدامة،  غري  مستويات  ضمن 

غرب  وجنوب  )املنطقة 87(  54.5 يف املائة  مع  الهادئ  املحيط 
)الشكل 20(.  )املنطقة 41(  53.3 يف املائة  مع  األطليس  املحيط 

)املنطقة  الهادئ  املحيط  مناطق رشق وسط  سّجلت  املقابل،  ويف 
)املنطقة 81(، وشامل رشق  الهادئ  املحيط  77(، وجنوب غرب 

الهادئ  وغرب وسط املحيط   ،)67 )املنطقة  الهادئ  املحيط 
22 يف املائة( من األرصدة  71( أدىن نسبة )13 إىل  )املنطقة 

مستدامة  غري  مستويات  ضمن  صيدها  يتم  التي  السمكية 
 21 بني  ما  أخرى  مناطق  النسبة يف  وتراوحت  بيولوجيًا. 

.)20 و44 يف املائة يف عام 2017 )الشكل 

وأخرى  منطقة  بني  املصيد  إلنزال  الزماين  النمط  ويختلف 
واإلدارة،  الصيد،  وكثافة  اإليكولوجية،  النظم  إلنتاجية  تبًعا 
منطقتي  استثناء  بعد  عام،  وبشكل  السميك.  الرصيد  وحالة 
املصيد  إنزال  نسبة  حيث  الجنويب  والقطب  الشاميل  القطب 

األمناط  من  مجموعات  ثالث  مالحظة  ميكن  للغاية،  ضئيلة 
بشكل  تصاعدي  باتجاه  تتميّز  مناطق   )1(  :)21 )الشكل 

ومناطق   )2( 1950؛  عام  منذ  املصيد  يخّص  ما  يف  متواصل 
العاملي  الصعيد  عىل  ثابتة  قيمة  حول  املصيد  فيها  يتأرجح 
السطحية  األسامك  أنواع  بهيمنة  باالقرتان   ،1990 عام  منذ 

اتجاه  ذات  ومناطق   )3( طويلة؛  لفرتة  تعيش  ال  والتي 
املجموعة  وتتمتع  تاريخية.  ذروات  بلوغ  بعد  إجاميل  تنازيل 

بيولوجيًا  املستدامة  األرصدة  من  نسبة  بأعىل  األوىل 
يف املائة(   64.2( الثانية  باملجموعتني  مقارنة  )71.5 يف املائة( 

بحالة  الصيد  منط  ربط  يُعترب  وال  )64.5 يف املائة(.  والثالثة 
اتجاه  يشري  عام،  وبشكل  بسيطًا.  أمًرا  السميك  الرصيد 

أو  السميك  الرصيد  حالة  تحّسن  إىل  عادة  املصيد  يف  تصاعدي 
عىل  التنازيل  االتجاه  يرتبط  بينام  الصيد،  كثافة  نطاق  توّسع 
ميكنها  أخرى  أسباب  هناك  ولكن  التوافر.  بانخفاض  األرجح 

مصايد  وتدابري  البيئية  التغرّيات  مثل  املصيد،  تراجع  تفرّس  أن 
بناء  إلعادة  الصيد  كثافة  من  الحّد  إىل  الرامية  األسامك 

مفرطًا.  استغالاًل  املستغلة  األرصدة 

احلالة واالجتاهات حسب األنواع الرئيسية
تختلف اإلنتاجية وحالة األرصدة أيًضا اختالفًا كبريًا بني األنواع. 

وبالنسبة إىل األنواع العرشة التي شهدت أكرب عمليات إنزال بني 
عامي 1950 و2017 – وهي األنشوفة البريوفية، وقّديّة أالسكا، 

والرنجة األطلسية، والقد األطليس، وأسامك الّشك الزرو يف املحيط 
الهادئ، واملاكريل جاك الشييل، والبلشار الياباين، وسمك التونة 
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الوثاب، وبلشار أمريكا الجنوبية، والكبلني – فقد جرى صيد 
69.0 يف املائة من األرصدة ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا يف 

عام 2017، وهذه نسبة أعىل بقليل من املتوسط العاملي. ومن بني 
هذه األنواع العرشة، تسّجل أسامك املاكريل جاك الشييل والقّد 

األطليس والبلشار الياباين نسبًا أعىل من متوسط األرصدة املستغلة 
استغالاًل مفرطًا. 

وتكتيس التونة أهمية بالغة بسبب مصيدها بكميات كربى 
وقيمتها االقتصادية العالية والتجارة الكثيفة بها عىل الصعيد 

الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، تخضع إدارتها املستدامة لتحديات 
إضافية كون توزيعها يتّسم بكرثة االرتحال وكثريًا ما يكون 

متداخل املناطق. وإن أنواع التونة السبعة الرئيسية ذات األهمية 
التجارية العاملية هي الباقور )Thunnus alalonga(، والتونة 

 Katsuwonus( والتونة الوثاب ،)Thunnus obesus( السندرية
 ،)Thunnus albacares( وتونة الزعانف الصفراء ،)pelamis

وثالثة أنواع من تونة الزعانف الزرقاء )Thunnus thynnus و

Thunnus maccoyii وThunnus orientalis(. وبلغ إنزال مصيد 

هذه األنواع مجتمعة 5.03 مليون طن يف عام 2017، ما ميثّل 

زيادة بنسبة 5 يف املائة عن عام 2015 وتراجًعا بنسبة 1 يف املائة 

عن الذروة التاريخية املسّجلة يف عام 2014. 

أشارت التقديرات يف عام 2017 إىل أنه من بني أنواع التونة 

الّسبعة الرئيسية، تم صيد 33.3 يف املائة من األرصدة عند 

مستويات غري مستدامة بيولوجيًا مقابل 66.6 يف املائة عند 

مستويات مستدامة بيولوجيًا. وشهدت ثالثة أرصدة تحّسًنا يف 

حالتها التي تحولت من غري مستدامة إىل مستدامة، منها التونة 

السندرية يف رشق وغرب املحيط الهادئ وتونة الزعانف الصفراء 

يف رشق املحيط الهادئ.

وتتميز أرصدة التونة بأنها تخضع لتقييم جيّد، وهناك عدد 

قليل جًدا من أرصدة أنواع التونة الرئيسية التي ال تكون حالتها 

معروفة. ويف املقابل، تبقى معظم أنواع التونة الثانوية و/
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الشكل 19

االجتاهات العاملية حلالة أرصدة األسماك البحرية يف العامل خالل الفرتة 2017-1974

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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البحر األبيض املتوسط والبحر األسود
جنوب شرق املحيط اهلادئ
جنوب غرب املحيط األطلسي
مشال غرب املحيط األطلسي
شرق وسط املحيط األطلسي
غرب وسط املحيط األطلسي
مشال غرب املحيط اهلادئ
أمساك التونة
جنوب شرق املحيط األطلسي
غرب املحيط اهلندي
شرق املحيط اهلندي
غرب وسط املحيط اهلادئ
مشال شرق املحيط األطلسي
مشال شرق املحيط اهلادئ
جنوب غرب املحيط اهلادئ
شرق وسط املحيط اهلادئ

النسبة املئوية

غري مستدامة بيولوجًيامستدامة بيولوجًيا

جرى  أو  للتقييم  خاضعة  غري  بالتونة  الشبيهة  األنواع  أو 
وال  اليقني.  عدم  من  عالية  درجة  تشوبها  ظروف  يف  تقييمها 
تزال  وال  مرتفًعا،  األسواق  التونة يف  أسامك  الطلب عىل  يزال 

وكبرية.  مفرطة  إنتاجية  بقدرة  تتمتع  التونة  صيد  أساطيل 
ملراقبة  قواعد  تطبيق  ذلك  يف  مبا  فّعالة،  إلدارة  حاجة  وهناك 
استغالاًل  املستغلة  األرصدة  استعادة  أجل  من  الصيد،  عملية 

مستويات  عند  األخرى  األرصدة  عىل  واملحافظة  مفرطًا 
جمع  مجال  يف  كبرية  إضافية  جهود  بذل  يتعنّي  كام  مستدامة. 

الشبيهة  األنواع  و/أو  الثانوية  التونة  أنواع  عن  البيانات 
وتقييمها.  عنها  واإلبالغ  بالتونة، 

احلالة واالجتاهات حسب منطقة الصيد
إنتاج بني  الهادئ أعىل نسبة  تسّجل منطقة شامل غرب املحيط 

إنزال  25 يف املائة من  املنظمة حيث بلغت  الصيد يف  مناطق 
املصيد العاملي يف عام 2017. وقد تراوح إجاميل املصيد ما 

القرن  الثامنينات والتسعينات من  17 و24 مليون طن يف  بني 

22.2 مليون طن يف عام 2017. وتاريخيًا،  املايض، وبلغ حوايل 

الياباين )Sardinops melanostictus( وقّدية  البلشار  كان 

أالسكا )Theragra chalcogramma( أكرث األنواع إنتاجية، 

حيث بلغت ذروة إنزالهام 5.4 و5.1 مليون طن عىل التوايل. 

السنوات  انخفض بشكل كبري يف  ولكن مصيد هذه األسامك 

إنزال  الخمس والعرشين األخرية. ويف املقابل، ازدادت عمليات 

كبري  بشكل  واألربيان  واألخطبوط،  القاعي،  والحبار  السبيط، 

منذ عام 1990. ويف عام 2017، كانت األنشوجة اليابانية 

تم  بينام  استغالاًل مفرطًا،  تُستغل   )Engraulis japonicus(

أالسكا بصورة مستدامة واستغالل  قّدية  صيد رصيدين من سمك 

رصيد آخر استغالاًل مفرطًا. ويف عام 2017، جرى عموًما صيد 

املنظمة  ترصدها  التي  السمكية  األرصدة  65.4 يف املائة من  نحو 

املقّدرة( ضمن مستويات  إليها يف ما بعد باألرصدة  )واملشار 

األرصدة خارج هذه  بيولوجيًا و34.6 يف املائة من  مستدامة 

الهادئ. املحيط  املستويات يف منطقة شامل غرب 

الشكل 20

النسب املئوية لألرصدة املصطادة عند مستويات مستدامة بيولوجًيا وغري مستدامة بيولوجًيا 
حسب املنطقة اإلحصائية ملنظمة األغذية والزراعة، 2017

مالحظة: جرى اختيار أرصدة التونة ألنها أسماك كثرية االرحتال وتتداخل ضمن املناطق اإلحصائية. 
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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تأرجح بعد الوصول إىل مستوى مستقر اجتاه تصاعدي بشكل متواصل 

اجتاه تنازيل بعد الوصول إىل الذروة 

غرب وسط املحيط اهلادئ
شرق املحيط اهلندي

غرب املحيط اهلندي

مشال شرق املحيط األطلسي
جنوب شرق املحيط اهلادئ

جنوب شرق املحيط األطلسيمشال غرب املحيط األطلسي
البحر األبيض املتوسط والبحر األسود

جنوب غرب املحيط اهلادئ

مشال غرب املحيط اهلادئ
شرق وسط املحيط األطلسي

جنوب غرب املحيط األطلسي
مشال شرق املحيط اهلادئ

ويف العقود األخرية، تراوح املصيد يف رشق وسط املحيط الهادئ 
بني 1.5 و2.0 مليون طن. وبلغ مجموع عمليات إنزال املصيد 

1.7 مليون طن يف عام 2017. وتتألف نسبة كبرية من إنزال املصيد 
يف هذه املنطقة من األسامك السطحية الصغرية واملتوسطة الحجم 

)مبا يف ذلك أرصدة كبرية من بلشار كاليفورنيا واألنشوجة واملاكريل 

جاك يف املحيط الهادئ( والسبيط واألربيان. وأرصدة هذه األنواع 
التي ال تعيش لفرتة طويلة هي عادًة أكرث عرضة للتقلّبات يف 

أحوال املحيطات، األمر الذي يؤدي إىل تقلّب اإلنتاج حتى لو كان 
معدل الصيد ثابتًا عند مستوى مستدام. ويف الوقت الحايل، يؤثر 
الصيد املفرط عىل املوارد الساحلية املختارة العالية القيمة، مثل 

الشكل 21

األمناط الزمانية الثالثة لعمليات إنزال األسماك يف الفرتة 2017-1950

مالحظة: تبنّي األعمدة النسب املئوية لألرصدة السمكية املصطادة عند مستويات مستدامة بيولوجًيا يف كل جمموعة يف عام 2017.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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الهامور واألربيان. ولقد بقيت نسبة األرصدة املقّدرة التي يتم 
صيدها ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا يف منطقة رشق وسط 

املحيط الهادئ، ثابتة عند 86.7 يف املائة منذ عام 2015. 

طن  مليون   7.2 الهادئ  املحيط  جنوب رشق  منطقة  وأنتجت 
10 يف املائة من  2017، ما ميثّل حوايل  من األسامك يف عام 

البريوفية  األنشوجة  أسامك  وكانت  العاملية.  اإلنزال  عمليات 
 Dosidicus( العمالق  الطائر  والحبار   )Engraulis ringens(

الخاص  املصيد  إنزال  بلغ  حيث  إنتاجية،  األكرث  النوعني   )gigas
وتُعترب هذه  التوايل.  مليون طن عىل  4.0 و0.76  بهام حوايل 

رغم  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات  ضمن  ُمستغلة  األنواع 
العمالق  الطائر  الحبار  حالة  بشأن  الشواغل  بعض  تحديد 
الشييل  جاك  املاكريل  أسامك  وجرى صيد  شييل.  ساحل  يف 
الزرو يف املحيط  الشك  )Trachurus murphyi( وأسامك 

مستويات  أيًضا ضمن   )Scomber japonicus( الهادئ 
بلشار  سمك  استغالل  استمر  املقابل،  ويف  بيولوجيًا.  مستدامة 

يف  مفرطًا  استغالاًل   )Sardinops sagax( الجنوبية  أمريكا 
 Dissostichus( املسنن  باتاغونيا  سمك  صيد  يجري  أنه  حني 
بيولوجيًا.  مستدامة  غري  مستويات  عند  حاليًا   )eleginoides

يف  املقّدرة  األرصدة  من  45 يف املائة  يجري صيد  عامة،  وبصورة 
مستدامة.  مستويات  ضمن  الهادئ  املحيط  رشق  جنوب  منطقة 

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

2017 وهي  عام  5 ماليني طن يف  املصيد  قيمة  لتبلغ  املايض، 
 )Sardina pilchardus( والرسدين  الزمنية.  السلسلة  يف  األعىل 
عنه  املبلّغ  املصيد  يبلغ  حيث  أهمية،  األكرث  الوحيد  النوع  هو 

أرصدة  وتبقى   2014 عام  منذ  سنويا  مليون طن  يقارب  ما 
املربوم  الرسدين  ويعّد  كامل.  غري  استغالاًل  مستغلة  الرسدين 

الصغرية  السطحية  األنواع  من  آخر  نوًعا   )Sardinella aurita(
ليصل   2001 عام  منذ  عموًما  مصيده  انخفض  وقد  املهمة. 

إىل حوايل 000 220 طن يف عام 2017، ما يساوي حوايل 
النوع  هذا  ويُعترب  القصوى.  قيمته  من  فقط  50 يف املائة 

صيد  يجري  أنه  املعروف  ومن  مفرطًا.  استغالاًل  مستغاًل  نوًعا 
يف  تباين  يوجد  وأنه  املنطقة  يف  مكثّف  بشكل  القاعية  املوارد 
اآلخر  وبعضها  باملستدامة  بعضها  يصّنف  التي  األرصدة  حالة 
من  57.2 يف املائة  صيد  جرى  عامة،  وبصورة  املستدامة.  بغري 
األطليس ضمن  املحيط  منطقة رشق وسط  يف  املقّدرة  األرصدة 

.2017 عام  يف  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات 

وتراوح مجموع املصيد يف منطقة جنوب غرب املحيط األطليس 
بني 1.8 و2.6 مليون طن )بعد فرتة من االرتفاع انتهت يف 

منتصف مثانينات القرن املايض( وبلغ 1.8 مليون طن يف عام 
2017، ما ميثّل تراجًعا بنسبة 25 يف املائة عن عام 2015. ويعّد 
الحبار األرجنتيني القصري الزعانف )Illex argentinus( النوع 
األهم يف إنزال املصيد حيث ميثّل ما بني 10 و40 يف املائة من 
مجموع املصيد يف املنطقة. ولكن مجموع عمليات إنزال هذا 

النوع شهد هبوطًا حاًدا من أكرث من 1.0 مليون طن يف عام 
2015 إىل 000 360 طن يف عام 2017. وشهدت أسامك غرناد 

الباتاغون )Macruronus magellanicus( والبياض األزرق 
الجنويب )Micromesistius australis( انخفاًضا مستمرًا يف املصيد 
يف السنوات العرشين األخرية. وعرفت أسامك النازلىل األرجنتيني 
)Merluccius hubbsi(، وهي النوع الثاين األهم من حيث إنزال 

املصيد يف املنطقة، إنزااًل مستقرًا عند حوايل 000 350 طن يف 
العقد األخري ولكّن حالتها بقيت غري مستدامة عىل الرغم من 

بوادر انتعاش بطيء. وبصورة عامة، جرى صيد 46.7 يف املائة من 
األرصدة املقّدرة يف منطقة جنوب غرب املحيط األطليس ضمن 

مستويات مستدامة بيولوجيًا يف عام 2017، ما ميثّل تحّسًنا بنسبة 
4 يف املائة عن عام 2015. 

إنزال املصيد يف شامل رشق املحيط  2017، بقي  ويف عام 
 3.3 2013 وقدره  نفسه كام يف عام  املستوى  الهادئ عند 

املصيد  تكوين  يف  ملحوظة  تغرّيات  أي  تحدث  ومل  طن.  مليون 
قّديّة  أسامك  بقيت  ولقد  الحني.  ذلك  منذ  األنواع  من حيث 

النوع األكرث وفرة،   )Theragra chalcogramma( أالسكا
املصيد.  إنزال  مجموع  من  50 يف املائة  حوايل  مثّلت  حيث 

 )Gadus microcephalus( الهادئ  املحيط  قّد  أسامك  وتُعترب 
املساِهمة  األنواع  أكرب  من  أيًضا  موىس  وسمك  والنازليل 

والهف  والرتوت  السلمون  أسامك  شهدت  ولقد  املصيد.  يف 
و0.5   0.3 بني  تراوحت  نفسها  الّسنة  ضمن  كبرية  تباينات 
 480 املصيد  بلوغ حجم  مع  املايض  العقد  يف  مليون طن 

2017. ويبدو أن جميع األرصدة املقّدرة يف  000 طن يف عام 
باستثناء  مستدام  نحو  عىل  تُدار  األطليس  املحيط  غرب  جنوب 

83.9 يف املائة  صيد  جرى  عامة،  وبصورة  السلمون.  أرصدة 
مستدامة  مستويات  ضمن  املنطقة  يف  املقّدرة  األرصدة  من 

.2017 عام  يف  بيولوجيًا 

إنتاج  أكرب  ثالث  األطليس  املحيط  شامل رشق  منطقة  وسّجلت 
مليون طن. ووصل   9.3 بلغ حجمه  2017، مع مصيد  عام  يف 
1976 ثم  13 مليون طن يف عام  إنزال املصيد إىل ذروته عند 
ليستقر  املايض  القرن  تسعينات  يف  وانتعش  عاد  ولكنه  هبط، 
املوارد  وتعرّضت  القصوى.  قيمته  من  70 يف املائة  حوايل  عند 

السبعينات  أواخر  يف  شديدة  صيد  لضغوط  املنطقة  هذه  يف 
املوارد،  الستنفاد  ونتيجة  املايض.  القرن  من  الثامنينات  وبداية 
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ضغوط  من  التخفيف  إىل  الحني  ذلك  منذ  البلدان  عمدت 
مفرطًا.  استغالاًل  املستغلة  األرصدة  تكوين  إلعادة  الصيد 

 ،2015 عام  منذ  نفسها  الحالة  عىل  األرصدة  معظم  وحافظت 
عىل  تُصّنف  تعد  مل  حيث  إيجابية  نتائج  بعضها  تسجيل  مع 

79.3 يف املائة  صيد  وتم  مفرطًا.  استغالاًل  مستغلة  أنها 
األطليس ضمن  املحيط  املقّدرة يف شامل رشق  األرصدة  من 

.2017 عام  يف  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات 

1.84 مليون  املحيط األطليس  وأنتجت منطقة شامل غرب 
طن من األسامك يف عام 2017 يف ما يشّكل استمراًرا لالتجاه 

النزويل عن الذروة التي بلغت 4.5 مليون طن يف بداية 
القّد  املايض. ومل تعرف مجموعة أسامك  القرن  السبعينات من 

 Merluccius( والنازليل الفيض )Gadus morhua( األطليس
bilinearis( والنازليل األبيض )Urophycis tenuis( والغاُدس 

األسمر )Melanogrammus aeglefinus( انتعاًشا جيًدا مع 
0.1 مليون طن منذ  استقرار عمليات اإلنزال عند حوايل 

5 يف املائة فقط  القرن املايض، ما ميثّل  التسعينات من  أواخر 
تنتعش  2.2 مليون طن. ومل  البالغة  التاريخية  الذروة  من 

األرصدة بعد مع أن مصايد األسامك خّفضت املصيد بشكل 
ملحوظ. وقد يُعزى عدم االنتعاش إىل حّد كبري إىل العوامل 

البيئية، ولكن ال تزال هناك حاجة التخاذ مزيد من اإلجراءات 
 Homarus( اللوبسرت األمرييك املقابل، شهد مصيد  إلدارتها. ويف 

americanus( زيادة رسيعة بلغت 160 000 طن يف عام 2017. 
وبصورة عامة، جرى صيد 56.2 يف املائة من األرصدة املقّدرة يف 
بيولوجيًا  مستدامة  مستويات  األطليس ضمن  املحيط  شامل غرب 

يف عام 2017. 

ا  وبلغ مجموع املصيد يف منطقة غرب وسط املحيط األطليس حدًّ
أقىص قدره 2.5 مليون طن يف عام 1984 ثم انخفض تدريجيًا إىل 
1.2 مليون طن يف عام 2014 وعاود ارتفاعه بشكل طفيف ليبلغ 

1.5 مليون طن يف عام 2017. وشهدت أرصدة كبرية من سمك 
رنجة خليج املكسيك )Brevoortia patronus( والرسدين املربوم 
 )Katsuwonus pelamis( والتونة الوثاب )Sardinella aurita(

تراجًعا يف املصيد، ولكن التقديرات تشري إىل أنها مستدامة بيولوجيًا. 
وتعرّضت أسامك النّهاش والهامور للصيد الكثيف منذ الستينات من 

القرن املايض ولكن بعض أرصدتها بدأت اآلن باالنتعاش يف خليج 
املكسيك بعد اعتامد لوائح إدارية أكرث رصامة. ويبدو أن أنواع 

 Panulirus( الالفقاريات القيّمة مثل جراد البحر يف بحر الكاريبي
argus( وملكة املحار )Lobatus gigas( مستغلّة بالكامل، كام 

هو الحال بالنسبة إىل موارد األربيان يف خليج املكسيك. وبالرغم 
من ذلك، مل تُظهر بعض أرصدة الجمربيات يف جرف الكاريبي 

وغيانا عالمات انتعاش خالل السنوات األخرية، رغم خفض جهد 

 Crassostrea( الصيد. وتشهد حاليًا أرصدة املحار الكأيس األمرييك
virginica( يف خليج املكسيك استغالاًل مفرطًا. وتم صيد 

61.4 يف املائة من األرصدة املقّدرة يف منطقة غرب وسط املحيط 
األطليس ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا يف عام 2017.

تنازليًا  اتجاًها  األطليس  املحيط  رشق  جنوب  منطقة  وأظهرت 
املايض،  القرن  من  السبعينات  بداية  منذ  اإلنزال  عمليات  يف 

1.6 مليون طن يف  3.3 مليون طن إىل  إنتاج إجاميل قدره  من 
مليون   1.3 قيمة  إىل  بالنسبة  طفيف  انتعاش  وهو  عام 2017، 

أكرب  والنازليل  املاكريل  أسامك  وتدعم  عام 2013.  طن يف 
ذلك  يف  مبا  أرصدتها،  انتعشت  وقد  املنطقة  يف  األسامك  مصايد 
سواحل  قبالة  الضحلة  واملياه  العميقة  املياه  يف  النازليل  أرصدة 

بيولوجيًا  مستدامة  مستويات  إىل  وناميبيا،  أفريقيا  جنوب 
اعتُمدت  التي  الصارمة  اإلدارة  وتدابري  الجيّد  للتوظيف  نتيجة 

األفريقي  الجنوب  البلشار  أرصدة  تزال  وال   .2006 عام  منذ 
اعتامد  يستوجب  ما  جًدا،  متدهورة   )Sardinops ocellatus(

وال  أفريقيا.  وجنوب  ناميبيا  قبل  من  خاصة  حفظ  تدابري 
 Sardinellaو Sardinella aurita( تزال أرصدة الرسدين
ناميبيا،  يف  وجزئيا  أنغوال  قبالة  جًدا  الكبرية   )maderensis

املربومة  الرنجة  تكن  ومل  بيولوجيًا.  مستدامة  مستويات  ضمن 
مستغلة   )Etrumeus whiteheadi( البيضاء  الرأس  ذات 

 Trachurus( كونن  ماكريل  أسامك  ظلّت  ولكن  كاماًل.  استغالاًل 
أرصدة  واستمرت   ،2017 عام  بإفراط يف  تُستَغل   )trecae

تستهدفها  التي   )Haliotis midae( الربملون  البحر  أُذن  سمكة 
وبقي  التدهور  يف  القانوين،  غري  الصيد  عمليات  بشّدة 

67.6 يف املائة  صيد  جرى  عامة،  وبصورة  مفرطًا.  استغاللها 
األطليس ضمن  املحيط  املقّدرة يف جنوب رشق  األرصدة  من 

.2017 عام  يف  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات 

وبعد أن سّجل مجموع إنزال املصيد يف منطقة البحر األبيض 
ا أقىص تاريخيًا بلغ مليوين طن يف  املتوسط والبحر األسود حدًّ
منتصف الثامنينات من القرن املايض، تراجع إىل أدىن مستوى 
له مبا قدره 1.1 مليون طن يف عام 2014 واستقر عند حوايل 

1.3 ماليني طن يف السنة منذ عام 2015. ولقد سّجلت األرصدة 
القاعية يف املنطقة معدالت نفوق أعىل من األرصدة السطحية 

الصغرية بسبب الصيد. وتتعرّض األرصدة التجارية املهمة ألسامك 
 Scophthalmus( والرتبوت )Merluccius merluccius( النازليل

maximus( لضغط الصيد الكبري يف حني يسّجل العديد من أرصدة 
 Sardina( والرسدين )Engraulis encrasicolus( األنشوجة
pilchardus( مستويات للكتلة األحيائية أدىن من املستويات 

املستدامة بيولوجيًا. ورغم االتجاه التنازيل يف معدالت صيد بعض 
األرصدة يف السنوات األخرية )مثل الرتبوت يف البحر األسود(، ال 
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تزال املنطقة تعاين مع الصيد املفرط. ويف عام 2017، جرى صيد 
37.5 يف املائة من األرصدة املقّدرة يف البحر األبيض املتوسط والبحر 

األسود ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا. 8

وأنتجت منطقة غرب وسط املحيط الهادئ ثاين أكرب إنزال للمصيد 
قدره 12.6 ماليني طن )16 يف املائة من املجموع العاملي( يف 

عام 2017، ما ميثّل استمراًرا لالتجاه الخطي التصاعدي املسّجل 
منذ عام 1950. واألنواع الرئيسية هي التونة واألنواع الشبيهة بها 

التي ساهمت بحوايل 21 يف املائة من مجموع عمليات اإلنزال. 
وميثّل الرسدين واألنشوجة أيًضا نوعني رئيسيني يف املنطقة. 

وتتسم أنواع األسامك بدرجة عالية من التنوع ولكن غالبًا ما ال 
ل إنزال املصيد  يتم فصل املصيد بحسب األنواع. وغالبًا ما يسجَّ

بوصفه "أنواًعا مختلفة من األسامك الساحلية" و"أنواًعا مختلفة 
من األسامك السطحية" و"أسامكًا بحرية غري محّددة" شّكلت 

مًعا 6.1 مليون طن أو حوايل 50 يف املائة من مجموع عمليات 
اإلنزال يف املنطقة يف عام 2017. وتُعترب قلّة من األرصدة مستغلة 

استغالاًل غري كامل، ال سيام يف الجزء الغريب من بحر الصني 
الجنويب. ورمبا يرجع استمرار ارتفاع املصيد املبلّغ عنه إىل توسيع 

نطاق الصيد ليشمل مناطق جديدة أو إىل التغرّيات يف املستويات 
الغذائية لألنواع املستهدفة. وتجعل الخصائص االستوائية وشبه 
االستوائية لهذه املنطقة، إىل جانب تدين وفرة البيانات، تقييم 

األرصدة أمرًا صعبًا ينطوي عىل شكوك كبرية. وبصورة عامة، جرى 
صيد 77.6 يف املائة من األرصدة املقّدرة يف غرب وسط املحيط 

الهادئ ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا يف عام 2017.

الهندي تشهد زيادة مطردة  وال تزال منطقة رشق املحيط 
يف املصيد الذي بلغ 7 ماليني طن يف عام 2017، وهو أعىل 

مستوى له عىل اإلطالق. وليس من الواضح ما إذا كانت الزيادة 
الصيد وإنتاجية  التغرّيات يف أمناط  املتواصلة يف املصيد تُعزى إىل 

املوارد أو إىل مشاكل يف جمع البيانات وإعداد التقارير عن 
الطبيعية مشكلة  األسامك  مصايد  إنتاج  رصد  ويطرح  املصيد. 
الخصائص  أندمان بسبب  البنغال وبحر  بوجه خاص يف خليج 
النطاق واملتعددة األنواع. ومل  املالزمة ملصايد األسامك صغرية 

املنطقة بشكل جيد بسبب  األرصدة يف  تقييم حالة معظم  يجِر 
ينطوي عىل مستويات عالية من  الذي  )األمر  البيانات  قلّة 

8 توّفر اهليئة العامة ملصايد األسماك يف البحر األبيض املتوسط التابعة 
للمنظمة تقييًما إقليمًيا حلالة األرصدة التجارية ذات األولوية يف البحر األبيض 

املتوسط والبحر األسود بهدف دعم إدارة مصايد األسماك. ويستند هذا التقييم 
إىل التقييمات العلمية التحليلية لوحدات اإلدارة )مزيج من األنواع ذات األولوية 

واملناطق اجلغرافية الفرعية ذات األهمية( اليت تغطي حوايل 50 يف املائة من 
املصيد. ويشري التقييم أيًضا إىل أن نسبة عالية )78 يف املائة( من األرصدة 
التجارية املقّدرة ذات األولوية مل تكن تندرج يف عام 2016 ضمن مستويات 

الصيد املستدامة مبا يتماشى مع النتائج الواردة يف تقرير حالة املوارد السمكية 
وتربية األحياء املائية، ولكنه يبنّي أيًضا أن هذه النسبة قد اخنفضت حبوايل 

10 يف املائة عما كانت عليه يف عام 2014 )منظمة األغذية والزراعة، 2018ب(.

املعلومات  وتشري  بحذر.  معالجتها  يجب  وبالتايل  اليقني(  عدم 
 Tenualosa املتاحة إىل أنه من املرّجح أن تكون أرصدة أسامك 
toli، وSciaenidae، والسيف املقوس )Trichiurus(، والسلور 
)Ariidae(، والرسدين )Sardinella spp.(، والرسدين الهندي 

بينام يجري  استغالاًل مفرطًا  )Sardinella longiceps( مستغلة 
 ،Tenualosa ilishaو ،)Engraulidae( صيد أسامك األنشوجة

وRastrelliger kanagurta، والعتعوت )Decapterus spp.(، و
 Penaeus( والروبيان النمري العمالق ،Penaeus merguiensis

 )Sepiolidae( والحبارة ،)Sepiidae( والصبيدج ،)monodon
أنه جرى صيد إىل  الحايل  التقييم   بطريقة مستدامة. ويشري 

68.6 يف املائة من األرصدة املقّدرة يف رشق املحيط الهندي 
 .2017 بيولوجيًا يف عام  ضمن مستويات مستدامة 

ويف غرب املحيط الهندي، استمر ارتفاع مجموع عمليات اإلنزال 
وبلغ 5.3 مليون طن يف عام 2017. وكشفت تقييامت حديثة 

عن أن أرصدة الجمربيات الرئيسية التي يتم صيدها يف جنوب 
غرب املحيط الهندي، وهي مصدر رئييس لعائدات التصدير، ال 

تزال تظهر عالمات واضحة عىل االستغالل املفرط ما دفع البلدان 
املعنية إىل اعتامد تدابري إدارية أكرث رصامة. وتواصل لجنة مصايد 

أسامك جنوب غرب املحيط الهندي تحديث عملية تقييم حالة 
األرصدة السمكية الرئيسية يف املنطقة. وقّدر تقييم عام 2017 

أنه جرى صيد 66.7 يف املائة من األرصدة املقّدرة يف غرب املحيط 
الهندي ضمن مستويات مستدامة بيولوجيًا يف حني أنه تم صيد 

33.3 يف املائة منها ضمن مستويات غري مستدامة بيولوجيًا.

آفاق إعادة تكوين مصايد األسماك البحرية يف العامل
السمكية يف مصايد  34.2 يف املائة من األرصدة  تم تصنيف 

أنها مستغلة  2017 عىل  العاملية يف عام  البحرية  األسامك 
استغالاًل مفرطًا. ويستدعي هذا االتجاه التصاعدي املستمر 
)الشكل 19( بذل مزيد من الجهود واتخاذ إجراءات فعالة 

ملكافحة الصيد املفرط. وال يخلّف الصيد املفرط الذي يعرّف عىل 
أنه استغالل وفرة األرصدة إىل ما دون املستوى الذي ميكن أن 
ينتج غلة مستدامة قصوى، آثاراً سلبية عىل التنوع البيولوجي 

وعمل النظم اإليكولوجية فحسب، بل يقلّل أيًضا من إنتاج 
األسامك، مام يؤدي بدوره إىل نتائج اجتامعية واقتصادية سلبية. 
وقّدرت إحدى الدراسات )Ye وآخرون، 2013( أنه ميكن إلعادة 

تكوين األرصدة املستغلة استغالاًل مفرطًا ليك تبلغ مستوى الكتلة 
األحيائية التي متّكنها من إنتاج غلّة مستدامة قصوى، أن تزيد 

من إنتاج املصايد مبقدار 16.5 مليون طن وأن تحقّق ريًعا سنويًا 
مقداره 32 مليار دوالر أمرييك. ومن شأن ذلك أن يزيد من 

مساهمة مصايد األسامك البحرية يف األمن الغذايئ واالقتصادات 
والرفاه للمجتمعات الساحلية. ويبدو الوضع أكرث حرًجا بالنسبة 
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إىل بعض موارد األسامك كثرية االرتحال واملتداخلة املناطق وغريها 
من املوارد التي يتم صيدها فقط أو جزئياً يف أعايل البحار. 

وينبغي أن يُستخدم اتفاق األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية 
)الذي دخل حيّز التنفيذ عام 2001( كأساس قانوين لتدابري إدارة 

مصايد أسامك أعايل البحار.

ويف ما يتعلّق بأهداف التنمية املستدامة، يدّل الوضع يف عام 
2017 عىل أنه من غري املرّجح أن يتم تحقيق املقصد 14–4 

)املتمثّل يف إنهاء الصيد املفرط يف مصايد األسامك البحرية بحلول 
عام 2020(. وسيحتاج تحقيق هذا املقصد إىل الوقت وإىل:

الوطني؛	� املستوى  الحازمة، ال سيام عىل  السياسية  اإلرادة 
ونقل 	� بالحوكمة،  والخاصة  املؤسساتية  القدرات  وتعزيز 

اإلدارة  القدرات يف مجال مامرسات  التكنولوجيا، وبناء 
العلم؛ والقامئة عىل  األفضل 

تؤثر عىل 	� الصيد وكثافته عىل مستويات ال  ومراقبة طاقة 
املوارد؛ إنتاجية 

السوق 	� آليات  املستهلكني من خالل  تصورات  وتغيري 
والتثقيف؛

الشفافة 	� املعلومات  لتوفري  العاملي  الرّصد  نظام  وتقوية 
للجمهور. املناسب  الوقت  يف  واملتاحة 

يتم  التي  السمكية  األرصدة  نسبة  املستمرة يف  للزيادة  وميكن 
تحجب  أن  بيولوجيًا،  مستدامة  غري  مستويات  صيدها ضمن 

األقاليم. وبصورة عامة، شهدت مصايد  بني  القامئة  االختالفات 
التي تخضع إلدارة مكثّفة تراجًعا يف متوسط ضغط  األسامك 
بعضها  بلغ  التي  لألرصدة  األحيائية  الكتلة  الصيد وزيادة يف 
األسامك  تبقى مصايد  بيولوجيًا، يف حني  مستويات مستدامة 

4(. ويسلّط  الخاضعة إلدارة أقل تطوًرا يف حالة سيئة )اإلطار 
التقّدم الضوء عىل الحاجة املاّسة إىل تكرار  التفاوت يف  هذا 
الواقع  تكييفها يف ضوء  وإعادة  الناجحة  والتدابري  السياسات 
الذي تعرفه مصايد أسامك محددة، وإىل الرتكيز عىل إنشاء 

واللوائح يف مصايد األسامك  السياسات  تنفذ  أن  آليات ميكنها 
إدارة بسيطة. بطريقة فعالة ويف ظّل 

مصايد األسماك الداخلية
توجد األحواض التي تدعم مصايد األسامك الطبيعية الداخلية يف 
جميع أنحاء العامل. وتُشّكل هذه األحواض يف بعض الحاالت أهم 

مصادر أسامك املصايد الداخلية كغذاء يف الُنظم الغذائية الوطنية 
واإلقليمية )مثل البحريات العظمى األفريقية، وحوض نهر ميكونغ 
األدىن، ومنطقتي األمازون البريوفية والربازيلية، وحوض نهر براهام 
بوترا وحوض نهر إياروادي(. وميكن إلنتاج هذه األحواض يف أماكن 

أخرى أن يكون متواضًعا، ولكنه يتميَّز بأهميته املحلية الكبرية يف 
النظام الغذايئ )مثل املناطق الداخلية من رسي النكا، وسومطرة 
وكاليامنتان يف إندونيسيا(. وميكن من خالل توزيع بيانات مصيد 
األسامك يف املصايد الداخلية الوطنية حسب األحواض واألحواض 
الفرعية واملسطحات املائية الكبرية أن يتيح تكوين صورة واقعية 

ملناطق الصيد يف مصايد األسامك الداخلية )الشكل 22(.

النهرية الستني األهم من  يبنّي الجدول 14 األحواض املائية أو 
الداخلية.  املصايد  أسامك  العاملي من  املصيد  حيث مساهمتها يف 

وميكن أن تكون نسبة الخمسني يف املائة األوىل من إجاميل 
الداخلية راجعة إىل األحواض  العاملي من أسامك املصايد  املصيد 

أيًضا ببعض أعىل  السبعة األوىل. وتستأثر هذه األحواض 
العامل. الفرد من استهالك األسامك يف  مستويات نصيب 

تعود بعض أكرب مصايد األسامك الداخلية يف العامل إىل األحواض 
الضغوط  تهديدات شديدة جراء  تواجه  التي  النهرية  الُنظم  أو 

مصايد  لحالة  املنتظم  الرصد  أن  غري  والطبيعية.  البرشية  البيئية 
الطبيعية يف معظم هذه األحواض محدود أو منعدم  األسامك 
الداخلية  األسامك  مصايد  تقييم  تحسني  بعنوان  القسم  )أنظر 

تأثًرا  الداخلية  179(. وتتأثر مصايد األسامك  الصفحة  العامل،  يف 
تأثريات  إىل  باإلضافة  واملناخية  البيئية  الظروف  بتقلبات  كبريًا 
الصيد، وتتعرّض لتغرّيات شديدة يف نفس السنة أو يف ما بني 

الواقعة عىل  الصيد  وتتوقف ضغوط  السنوات بسبب ذلك. 
واإلنتاجية  السكانية؛  الكثافة  عىل  الداخلية  األسامك  مصايد 

إىل  الوصول  وإمكانية  املايئ؛  للمسطح  الثانوي  واإلنتاج  لية  األوَّ
مصايد األسامك؛ واالعتامد االجتامعي واالقتصادي عىل أسامك 

بديلة.  معيشية  وُسبل  أغذية  وتوافر  الداخلية؛  املصايد 

املائية  املوائل  عىل  والبرشية  الطبيعية  البيئية  العوامل  وتؤثر 
آثار  أيًضا  املياه. وتؤثر  املوائل ونوعية  املياه واتصال  وتدفقات 

القصرية  السنوية  الدورات  عىل  واملوسمية  املناخية  التقلبات 
البرشية  األجل واالتجاهات عىل األجل األطول. وتؤثر األنشطة 
الرّي( والتوسع الحرضي، والصناعة  الزراعة )مبا يشمل  يف قطاع 

اإليكولوجية  والُنظم  املياه  بقوة عىل  السدود جميعها  وبناء 
القامئة  بالتفاعالت  الداخلية  األسامك  مصايد  حالة  وتتأثر  املائية. 

األنهار  املستجمعات وأحواض  العوامل داخل  بني جميع هذه 
بصفة عامة، وهو ما يُعربِّ عن الصلة بني موارد املياه والُنظم 

األسامك. ومصايد  املائية  اإليكولوجية 

ونرشت املنظمة يف عام 2018 ملحة عامة شاملة تناولت فيها مصايد 
األسامك الداخلية يف العامل )Funge-Smith،ا 2018(؛ وتناولت تلك 

«الوثيقة أيًضا خيارات تحسني تقييم مصايد األسامك الداخلية.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

تهدف إدارة مصايد األسماك إىل محاية املوارد السمكية والنظم 
اإليكولوجية وصونها وإىل تقدمي أساس منطقي الستخدامها 

املستدام. وهي تسعى إىل حتقيق ذلك من خالل االستفادة من 
املشورة القائمة على العلم ومشاركة أصحاب املصلحة والتعاون 
اإلقليمي، ومن خالل االعتماد على نظام من القواعد واللوائح 
املتفق عليها إىل جانب نظام مناسب للرصد واملراقبة واإلنفاذ. 
وجلميع البلدان حول العامل مؤسسات خاصة ملمارسة مثل هذه 
السلطة اإلدارية ضمن مناطقها االقتصادية اخلالصة، وقد انضم 
العديد منها إىل هيئات إقليمية ودولية معنية مبصايد األسماك 

وإىل منظمات إلدارة األرصدة املشرتكة ومصايد األسماك يف 
املناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية. وينبغي أن تتوافر هذه 
السلطات املعنية مبصايد األسماك عندما تبدأ عملية الصيد، 
كما أنها تؤدي أدواًرا مهمة يف إنشاء النظم القانونية واخلاصة 

باحلوكمة، ووضع خطط اإلدارة، وتنظيم ممارسات الصيد. ولكن 
إىل أي مدى ُتعترب نظم إدارة مصايد األسماك احلالية يف العامل 

فعالة؟ وما الذي مت إجنازه بفضل تنظيم اإلدارة؟
تظهر وثيقة صدرت مؤخًرا1 أنه يف حالة األرصدة "املقّدرة"، 
لألسماك  األحيائية  الكتلة  وتراجعت  الصيد  متوسط ضغط  زاد 

حىت عام 1995 يف املتوسط عندما بدأ ضغط الصيد يتبدد. 
يزيد وبلغ  الكتلة األحيائية  2005، بدأ متوسط  وحبلول عام 

املستدامة  الغّلة  بتحقيق  املتوقع سمح  من  أعلى  مستوى 
القصوى يف عام 2016. ومبوازاة ذلك، تراجع ضغط الصيد 

الغّلة  ُيتوّقع فيه حتقيق  إىل مستويات أدىن من املستوى الذي 
الدراسة إىل  وتستند هذه  الشكل(.  )أنظر  القصوى  املستدامة 
املتعّلقة حبالة  التقديرات  امتّد على عقود جلمع  تعاون دويل 

األرصدة السمكية - أو عشائر األسماك املتميزة - حول 
أن مصايد  تبنّي  باألهمية ألنها  النتائج  وتتسم هذه  العامل. 

األسماك ختضع إلدارة مستدامة يف بعض األماكن وأن إدارتها 
السمكية.  األرصدة  بانتعاش  يسمح  الذي  األمر  بالفعالية،  تتمتع 

األسماك  بإدارة مصايد  املعنية  للجهات  املصداقية  ذلك  ويعطي 
وللحكومات الراغبة يف اختاذ إجراءات حازمة. ومثة حّل واضح 
إدارة  العامل ويتمّثل يف  لضمان استدامة مصايد األسماك حول 

مصايد األسماك بطريقة فعالة. وجتدر اإلشارة إىل أنه يف 
فرتة الذروة يف عام 1994، أتى حوايل 50 يف املائة من مجيع 

األسماك اليت مت إنزاهلا من "األرصدة املقّدرة".
اإليكولوجية  النظم  يف  منعزلة  مكّونات  األسماك  وليست 
تعزيز  على  والزراعة  األغذية  منظمة  عملت  فقد  البحرية. 

الُنظم،  على  قائم  نهج  سياق  يف  السليمة  السمكية  األرصدة 
مستوى  على  الصيد  عن  املرتتبة  املضاعفة  اآلثار  يف  والنظر 

فعالية  يف  الدراسات2  إحدى  وحبثت  اإليكولوجي.  النظام 
يف مخسة  اإليكولوجي  النظام  مستوى  على  األسماك  مصايد 

بارنتس،  وحبر  الشمال،  )هي حبر  كربى  إيكولوجية حبرية  نظم 
القاري  الرصيف  شرق  وشمال  البلطيق،  وحبر  بنغويال،  وتّيار 
كّلي  ومقياس  الغّلة  حيث  من  األمريكية(  املتحدة  للواليات 

ثالثة  أن  الدراسة  واستنتجت  اإليكولوجي.  النظام  على  لألثر 
تتسم  اخلمسة  الضخمة  البحرية  اإليكولوجية  النظم  هذه  من 
اإليكولوجي  النظام  على  واألثر  بالغّلة  يتعّلق  ما  يف  بالفعالية 

السنوات  يف  قد حتّسنت  فعاليتها  وأن  الطويل  املدى  على 
اآلخرين  اإليكولوجيني  النظامني  أن  يف حني  املاضية،  الثالثني 
وتكشف  مّطرًدا.  حتّسًنا  يسّجالن  ولكنهما  بالفعالية  يتسمان  ال 
تتحّسن  أن  الفعالة  لإلدارة  أنه ميكن  أخرى  مّرة  النتائج  هذه 

وأن  اإليكولوجي،  النظام  مستوى  الكفاءة على  إىل  وتؤدي 
يتعّلق  ما  يف  اإليكولوجية  النظم  نطاق  على  املكاسب  حتقق 

األسماك. مصايد  وإنتاج  بالصون 
األسماك  مصايد  استدامة  حتقيق  يف  النجاحات  ولكّن 

بتحسني  املتقدمة  البلدان  تقوم  حني  ففي  متكافئة.  تكن  مل 
البلدان  تعاين  أسماكها،  املصايد  بعض  فيها  تدير  اليت  الطريقة 
املفرطة  الصيد  طاقة  مستوى  على  األوضاع  تدهور  من  النامية 

ومقارنة  األرصدة.3  وحالة  اجلهد  لكل وحدة من  واإلنتاج 
تكون  اليت  األقاليم  تسّجل  مكّثف،  بشكل  ُتدار  اليت  باألقاليم 
أكرب  أقّل صرامة معدالت حصاد  األسماك  إدارة مصايد  فيها 

بثالثة أضعاف يف املتوسط ووفرة يف األرصدة اليت هي يف 
وُتعترب  املقّدرة.1  األرصدة  من  النصف  مبقدار  أقّل  سّيئة  حالة 

النامية،  البلدان  من  العديد  يف  أمًرا شائًعا  كثافة  األقّل  اإلدارة 
املقرتن  االقتصادي  الرتابط  أوجه  إىل  الوضع  ويعزى هذا 

النجاحات  وليست  واحلوكمة.3  اإلدارة  على  احملدودة  بالقدرة 
لعكس  كافية  واألقاليم  البلدان  بعض  يف  حالًيا  حتققت  اليت 

مفرًطا.  استغالاًل  املستغّلة  األرصدة  يف  العاملي  التنازيل  االجتاه 
املاسة  احلاجة  الضوء على  التقّدم  يف  التفاوت  هذا  ويسّلط 
يف  تكييفها  وإعادة  الناجحة  والتدابري  السياسات  تكرار  إىل 

الرتكيز  وإىل  أسماك حمددة،  تعرفه مصايد  الذي  الواقع  ضوء 
اإلدارية  واألنظمة  السياسات  تنفذ  أن  ميكنها  آليات  إنشاء  على 

والنظم  األسماك  مصايد  استدامة  أجل  من  فعالة  بطريقة 
اإليكولوجية.  

اإلطار 4
إدارة مصايد األسماك أداة مهّمة بشكل جلّي لتحسني حالة األرصدة

 Hilborn, R., Amoroso, R.O., Anderson, C.M., Baum, J.K., Branch, T.A., Costello, C., de Moor, C.L., Faraj, A., Hively, D., Jensen, O.P., Kurota, H., Little, L.R., Mace, P., McClanahan, T., Melnychuk, M.C., Minto, C.,
 Osio, G.C., Parma, A.M., Pons, M., Segurado, S., Szuwalski, C.S., Wilson, J.R. & Ye, Y. 2020. Effective fisheries management instrumental in improving fish stock status. Proceedings of the National Academy

of Sciences, 117)4(: 2218–2224 ]النسخة اإللكرتونية[. ]ورد ذكره يف 6 فرباير/شباط 2020[.

Jacobsen. N.S., Burgess, M.G. & Andersen, K.H. 2017. Efficiency of fisheries is increasing at the ecosystem level. Fish and Fisheries, 18)2(: 199–211.

Ye, Y. & Gutierrez, N.L. 2017. Ending fishery overexploitation by expanding from local successes to globalized solutions. Nature Ecology and Evolution, 1: 0179 ]النسخة اإللكرتونية[.. ]ورد ذكره يف 6 
فرباير/شباط 2020[.

1

2

3



| 55 |



اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

0.5

1.0

1.5

2.0

0
1980 19701990200020102020

B/BMSY

املصيد إىل متوسط املصيد

U/UMSY

يب
س

لن
د ا

صي
مل

وا
د 

صي
 ال

ط
ضغ

 و
ية

يائ
ح

األ
ة 

كتل
ال

السنة

B 1= الكتلة األحيائية؛ BMSY= الكتلة األحيائة اليت ميكنها أن تنتج غّلة مستدامة قصوى؛ U= ضغط الصيد؛ UMSY= ضغط الصيد عند مستوى الغّلة املستدامة القصوى. 

مالحظات: أعيد تدريج القيم حبسب املتوسط يف السنوات اليت تشهد تغطية عالية. وأعطيت مجيع األرصدة وزًنا متساوًيا. وتشري الدوائر إىل سنيت 1995 و2005. وتدّل 
املناطق املظّللة على حدود الثقة املصّححة بالعشائر احملدودة ونسبتها 95 يف املائة. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

االجتاهات 
مصايد  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  إحصاءات  إىل  استناًدا 

2007 إىل عام 2016  العقد املمتد من عام  الداخلية يف  األسامك 

هذا  يكون  وقد  النمو.  باستقرار  العام  العاملي  االتجاه  يتميَّز 

ألنه  مضلاًل  الداخلية  األسامك  مصايد  إنتاج  يف  العاملي  االتجاه 

تعزى  أن  الزمن. وميكن  مّر  زيادة مستمرة عىل  يكشف عن 

والتقييم عىل  اإلبالغ  إىل تحسن  منها  الزيادة يف جانب  هذه 

لتحّسن  وميكن  اإلنتاج.  زيادة  إىل  وليس  القطري  املستوى 

أيًضا تراجًعا يف مصايد األسامك يف  اإلبالغ أن يخفي وراءه 

بعينها.  بلدان 

األسامك  مصايد  ملصيد  العاملي  االتجاه  هذا  مكونات  ولتحديد 

العقد  خالل  البلدان  يف  للمصيد  تحليل  إجراء  تم  الداخلية، 

التحليل عىل  ويبنّي   .2016 عام  إىل   2007 عام  املمتد من 

لتحليل  مان-كندال  اختبار  )باستخدام  الوطني  املستوى 

املصيد  اتجاه  90 يف املائة(  بنسبة  ثقة  مستوى  االتجاهات، 

العاملي  االتجاه  ذلك عىل  تأثري  وبالتايل  بلد عىل حدة،  كل  يف 

التي  البلدان  تحديد  ذلك  ويتيح  الداخلية.  األسامك  ملصايد 

مقابل  الداخلية  األسامك  مصايد  منو  يف  إيجايب  بدور  تساهم 

املياه  ملصيد  واضح  اتجاه  أي  فيها  يوجد  ال  التي  البلدان 

املصيد.  هذا  فيها  يرتاجع  التي  أو  الداخلية 

اإلطار 4

)تتمة(

 ،U/UMSY وضغط الصيد عند مستوى الغلّة املستدامة القصوى ،B/BMSY املتوسط الهنديس للكتلة األحيائية
واملصيد/متوسط املصيد يف الفرتة 1970-2016، املقّدر بحسب منوذج الدولة-الحّيز املكاين1
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االتجاه يف  لتحديد  90 يف املائة(  نسبته  ثقة  )مبستوى  لالتجاهات 

اإلنتاج الذي تم اإلبالغ عنه )الجدول 15(. 

أشار سبعة وثالثون بلًدا إىل اتجاه اإلنتاج نحو الزيادة خالل 

58.7 يف املائة من مصيد مصايد األسامك  العقد، وميثّل ذلك 

املحّركة  العوامل  22(. وكانت  )الشكل  العامل  الداخلية يف 

وإندونيسيا  وكمبوديا  والهند  الصني  يف  االتجاه  لهذا  الرئيسية 

واملكسيك. الرويس  واالتحاد  ونيجرييا 

اإلنتاج، وهو ما ميثّل  بلًدا إىل تراجع  وأشار مثانية وعرشون 

العامل،  الداخلية يف  األسامك  املائة من مصيد مصايد  5.9 يف 

نام  وتايلند وفييت  الربازيل  االتجاه كل من  وساهم يف هذا 

0.1–0

0.1–0.25

0.25–0.5

0.5–1

1–3

3–6

6–9

9–12

12–16

مالحظة: املصيد الرتفيهي احملتفظ به غري مشمول. 
 املفاتيح: أبيض= عدم وجود أي مصيد؛ أخضر خفيف= أقّل من 0.1 يف املائة؛ أخضر داكن= بني 14 و18 يف املائة من إمجايل املصيد يف املصايد الداخلّية

يف العامل.
املصدر: مقتبس من البيانات غري املنشورة من "معهد هل ملصايد األسماك الدولية"؛ وقاعدة البيانات اإلحصائية FishstatJ لدى منظمة األغذية والزراعة.

البالغ عددها  البلدان  ومل يكن من املمكن إدراج جميع 

الداخلية. ويرجع ذلك  املياه  لديها مصيد من  التي  153 بلًدا 

إىل أن بعض البلدان ال تقّدم إىل املنظمة أي تقارير مبا يكفي 

الوطني.  مصيدها  تقييم  بالتايل  ذلك  ويتطلّب  االنتظام،  من 

إىل  )وليس  الوطنية  التقارير  إىل  االتجاه  تحليل  يستند  وليك 

أبلغت  التي  البلدان  التحليل  من  استُبعدت  املنظمة(  تقديرات 

أقّل  أو  الداخلية سبعة مرات  املياه  املنظمة مبصيدها من 

املستبعدة من  واألربعون  الثالثة  البلدان  العقد. ومتثّل  خالل 

1 أطنان( من مصيد مصايد  15.1 يف املائة )309 756  التحليل 

البلدان املتبقية  األسامك الداخلية يف العامل يف عام 2016. أما 

فيها تحليل مان-كندال  أُجري  بلدان، فقد   110 البالغ عددها 

الشكل 22

املصيد املقّدر من املصايد الداخلية اخملّصص للمناطق اهليدرولوجية وأحواض األنهر الرئيسية 
اليت جرى إنتاجه فيها، معّبًا عنها كنسبة مئوية من إمجايل مصيد املصايد الداخلية يف العامل 
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اجلدول 14
توزيع نسبة املصيد العاملي من األسماك على األحواض املائية/النهرية الرئيسية

 نسبة احلوض
املصيد 
العاملي

 نسبة احلوض
املصيد 
العاملي

0.59أورينوكو15.1831ميكونغ )مبا يف ذلك حبرية تونلي ساب(1

زامبيزي )باستثناء احلوضني الفرعيني لبحرية 9.7032النيل )مبا يف ذلك حبرية فيكتوريا(2
0.57مالوي/شاير( 

0.52ماهانادي )اهلند(7.8233إياروادي3

0.50فولتا6.8334يانغتسي4

0.50خليج غينيا5.5235نهر براهام بوترا والسهول الفيضية5

0.49أمور4.2636أمازون6

0.46سابارمايت )اهلند(3.5137الغاجن7

0.44سري النكا )مجيع األحواض(3.2738تشون جيانغ )بريل(8

0.42حوض البالتا )مبا يف ذلك حوض بارانا(2.7539ساحل الصني9

0.41اهلند - الساحل اجلنويب 2.4640هونغ )األمحر(10

0.38جاوا - تيمور )إندونيسيا، تيمور - ليشيت(2.3741تشاو فرايا11

0.34شبه اجلزيرة اجلنوبية، تايلند )أحواض فرعية(2.1342النيجر12

0.29كوفري )اهلند(1.6443ياساي )اهلند(13

0.28فوجلا1.5644إندوس14

0.25ساحل أنغوال1.4245سومطرة )إندونيسيا(15

0.23اهلند - الساحل الغريب 1.3346أرخبيل الفلبني16

0.23خليج البنغال - الساحل الشمايل الشرقي1.2747سلوين 17

0.23فنلندا )مجيع األحواض(1.2348كريشنا )اهلند(18

0.22براهماين1.2049جودافاري )اهلند( 19

0.21اليابان )مجيع األحواض(1.0950حبرية تنغانيقا20

0.20ليمبوبو0.9951أحواض املكسيك21

0.20السنغال 0.9652حبرية تشاد22

0.17مدغشقر )مجيع األحواض(0.9453الكونغو )باستثناء حبرية تنغانيقا(23

0.16الدانوب0.9454بينار )اهلند(24

0.14أوب0.9255كاليمانتان )إندونيسيا(25

0.13حبريات لورانس العظمى0.9256حبرية مالوي/نياسا26

0.13سوالويزي )إندونيسيا(0.7657حبر قزوين 27

0.11توكانتينس 0.7158هوانغ هي )األصفر(28

0.10نهر ماهاكام 0.7159زيها هي29

0.10اهلند - الساحل الشمايل الشرقي0.6860اهلند - الساحل الشرقي30

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

| 58 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

اجلدول 15
اجتاهات اإلنتاج واملساهمة النسبية يف املصيد العاملي 

اجتاهات املصيد 
2016-2007

عدد 
البلدان

املصيد 
اإلمجايل 

)باألطنان(

نسبة 
املصيد 
العاملي

 البلدان ذات التأثري الكبري على املجموعة
)أكثر من 1 يف املائة من إمجايل مصيد املجموعة( 

95558.7 830 376ازدياد املصيد

الصني )34%(، واهلند )21%(، وكمبوديا )7%(، وإندونيسيا )%6(، 
ونيجرييا، واالحتاد الروسي، واملكسيك، والفلبني، وكينيا، ومالوي، 

 وباكستان، وتشاد، وموزمبيق، ومجهورية إيران اإلسالمية، 
وسري النكا، وإثيوبيا، والكونغو

6725.9 28691اخنفاض املصيد 
الربازيل )33%(، وتايالند )27%(، وفييت نام )16%(، وتركيا، 

ومدغشقر، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية، وبريو، وبولندا، 
وتشيكيا 

4017.7 27893استقرار املصيد 

مجهورية تنزانيا املتحدة )35%(، ومجهورية الكونغو الدميقراطية 
)26%(، ومايل )11%(، وكازاخستان، والنيجر، وفنلندا، وبنن، 

ومجهورية فنزويال البوليفارية، والعراق، ونيبال، واألرجنتني، وتوغو، 
ورومانيا

57312.6 464 171ال يوجد اجتاه واضح
بنغالديش )72%(، ومصر )16%(، وزامبيا، وكندا، وبوروندي، وأملانيا، 

ومجهورية كوريا

30915.1 756 431مستبعد من التحليل

ميامنار )50%(، وأوغندا )22%(، وغانا )5%(، ومجهورية الو 
الدميقراطية الشعبية )4%(، وجنوب السودان، والسنغال، والسودان، 

ومجهورية أفريقيا الوسطى، وغينيا، والكامريون، وكولومبيا، 
وباراغواي، وزمبابوي، وموريتانيا، وتركمانستان، وبابوا غينيا اجلديدة، 

وغابون

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

يف  كبري  بإنتاج  جميًعا  األربعة  البلدان  هذه  وتستأثر  وتركيا. 

الداخلية  األسامك  مصايد  وتتسم  املائية.  األحياء  تربية  قطاع 

البلدان  هذه  الوطني يف  دون  املستوى  عىل  الكبرية  بأهميتها 

األمازون(؛  ميكونغ وحوض  نهر  منطقة حوض  بلدان  )مثل 

بالرضا  الشعور  سببًا يف  الرتاجع  يكون هذا  أاّل  ينبغي  ومن هنا 

القائم. بالوضع 

وكشف سبعة وعرشون بلًدا عن استقرار املصيد، وهو ما يدّل 

قلّته.  أو  املبلغ عنه  اتجاه املصيد  التقلبات يف  انعدام  عىل 

املتحدة  تنزانيا  املجموعة جمهورية  املساهمني يف هذه  وأهم 

هذه  ومتثّل  وكازاخستان.  ومايل  الدميقراطية  الكونغو  وجمهورية 

العامل.  الداخلية يف  املصايد  7.7 يف املائة من مصيد  املجموعة 

اتجاه ملحوظ  املتبقية أي  السبعة عرش  البلدان  وال يوجد يف 

البلدان  من حيث الزيادة أو الرتاجع يف مصيدها. ومتثّل هذه 

العامل،  الداخلية يف  12.6 يف املائة من مصيد مصايد األسامك 

زامبيا. وتليهام  بنغالديش ومرص،  املجموعة كل من  ويهيمن عىل 

األسامك  مصايد  يف  النمو  أن  هو  التحليل  هذا  وخالصة 

بحوايل  االتجاه  هذا  ويتأثر  بلًدا،   34 يحّركه  العامل  يف  الداخلية 

األربع  البلدان  وتساهم  نسبيًا.  الكبرية  املنتجة  البلدان  من   8

منخفضة  بنسبة  املصيد  يف  تراجع  عن  أبلغت  التي  والعرشين 
أسامك  مصايد  بعضها  يف  يوجد  ولكن  العاملي،  اإلنتاج  يف  نسبيًا 

n أهمية محلية.  ذات  كبرية  داخلية  غذائية 

استخدام األسماك 
وجتهيزها 

املائية من حيث  األحياء  إنتاج مصايد األسامك وتربية  يتنوع 
لالستخدامات  هة  املوجَّ املنتجات  وأشكال  والتجهيز  األنواع 

الغذائية. وبالنظر إىل أن األسامك غذاء رسيع  الغذائية وغري 
يلزم توخي عناية خاصة عند صيده ويف جميع مراحل  التلف، 

الحفاظ عىل جودة األسامك وخصائصها  سلسلة اإلمداد من أجل 
منها. ويف هذا  واملهدر  والفاقد  التلوث  ولتجنب  التغذوية، 

أجل  والتغليف من  الحفظ  البلدان  كثري من  يستخدم  السياق، 
وتنويع  التخزيني  عمرها  وزيادة  لألسامك  األمثل  االستخدام 
إنتاج  استخدام  لتحسني  ذلك، ميكن  منتجاتها. وعالوة عىل 
الفاقد  املائية أن يحّد من  مصايد األسامك وتربية األحياء 

املوارد  الواقعة عىل  الضغوط  تقليص  واملهدر ويُساعد عىل 
القطاع. استدامة  يعزز  وأن  السمكية 

»
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

وازدادت خالل العقود األخرية تعقيدات قطاع األسامك وديناميته، 

إذ شهد تطورات نجمت عن ازدياد الطلب من صناعة التجزئة، 

وتنويع األنواع، واالستعانة مبصادر خارجية يف عمليات التجهيز، 

وازدياد قوة روابط اإلمداد بني املنتجني واملجهزين وقطاع 

التجزئة. وأدى اتساع سالسل قيمة املتاجر الكربى وكبار تجار 

التجزئة يف العامل إىل زيادة دورها كجهات فاعلة رئيسية يف التأثري 

عىل املتطلبات واملعايري الالزمة لدخول األسواق.

وعالوة عىل ذلك، فإن التوسع يف تسويق املنتجات السمكية واالتجار 

بها واستهالكها يف العامل يف العقود األخرية )أنظر استهالك األسامك، 

الصفحة 65، و تجارة األسامك واملنتجات السمكية، الصفحة 73( 

صاحبه تطور كبري يف معايري جودة األغذية وسالمتها، وتحّسن 

الخصائص التغذوية والحد من الفاقد. وطُبقت تدابري صحية صارمة 

عىل املستويات الدولية واإلقليمية والدولية للوفاء مبعايري سالمة 

األغذية وجودتها، وضامن حامية املستهلك، استناًدا إىل مدونة 

الدستور الغذايئ للمامرسات املتعلقة باألسامك واملنتجات السمكية 

)هيئة الدستور الغذايئ، 2016( وتوجيهاتها للبلدان بشأن الجوانب 

العملية لتنفيذ املامرسات الصحية السليمة ونظام إدارة سالمة 

األغذية ضمن نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة.

واالجتاهات  واالستخدام  املنتجات 
 استُخدم يف عام 2018 حوايل 88 يف املائة )أي أكرث من

 156 مليون طن(9 من مجموع إنتاج األسامك الذي بلغ
179 مليون طن لالستهالك البرشي املبارش )الشكل 23( بينام 

 استُخدمت النسبة املتبقية وهي 12 يف املائة )أي حوايل
 22 مليون طن( ألغراض غري غذائية، منها 80 يف املائة )أي حوايل

18 مليون طن( حّولت إىل مساحيق سمكية وزيت السمك، بينام 
استُخدمت معظم الكميات املتبقية )4 ماليني طن( كأسامك 

للزينة ولالستزراع )مثل الزريعة أو اإلصبعيات أو صغار األسامك 
البالغة للرتبية( أو يف الطعوم، أو يف االستخدامات الصيدالنية، أو 

كغذاء للحيوانات األليفة، أو كمواد خام للتغذية املبارشة يف تربية 
األحياء املائية وتربية الرثوة الحيوانية وحيوانات الفراء.

املبارش  البرشي  وازدادت نسبة األسامك املستخدمة يف االستهالك 
املايض.  القرن  الستينيات من  67 يف املائة يف  بنسبة كبرية مقابل 

ويف عام 2018، استأثرت األسامك الحية أو الطازجة أو املربَّدة 
املبارش  البرشي  بأكرب حصة من األسامك املستخدمة يف االستهالك 

9 مجيع البيانات الواردة مباليني األطنان يف هذا القسم ُيعرّب عنها مبكافئ 
الوزن احلي.

الشكل 23

استخدام إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل يف الفرتة 2018-1962
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)44 يف املائة(، وكانت يف كثري من األحيان الشكل املفضل 
دة )35 يف املائة(،  املجمَّ تليها األسامك  واألعىل سعًرا لألسامك، 

)10 يف املائة(،  واملعالجة10  )11 يف املائة(،  واملحفوظة  واملجهَّزة، 
الغذائية،  األسامك  لحفظ  الرئيسية  الطريقة  هو  والتجميد 

املجهَّزة  األسامك  62 يف املائة من جميع  نسبته  يستأثر مبا  فهو 
أو  الحيّة  )باستثناء األسامك  البرشي  هة إىل االستهالك  املوجَّ

الطازجة أو املربَّدة(. 

كثريًا  وتختلف  كبرية.  فروقًا  العامة  البيانات  وتخفي هذه 
واألقاليم  القارات  باختالف  وتجهيزها  األسامك  استخدام  طرق 

البلدان. وتبلغ حصة األسامك  أيًضا داخل  والبلدان، بل وتختلف 
أعىل  السمك  وزيت  السمكية  املساحيق  املستخدمة يف صنع 

أفريقيا،  آسيا وأوروبا. ويف  تليها  الالتينية،  أمريكا  لها يف  مستوى 
ويُستخدم  العاملي.  املتوسط  املعالجة عن  األسامك  نسبة  تزيد 

ه إىل االستهالك البرشي عىل شكل  حوايل ثلثا إنتاج األسامك املوجَّ
الشاملية.  وأمريكا  أوروبا  دة ومجهَّزة ومحفوظة يف  أسامك مجمَّ
للمستهلكني عىل شكل  اإلنتاج  تُباع كميات كبرية من  آسيا،  ويف 

أسامك حيّة أو طازجة.

الثلج  وصنع  والتربيد  التجهيز  يف  الكبرية  التحسينات  ومكَّنت 
ويف  الحدود  عرب  طويلة  ملسافات  األسامك  توزيع  من  والنقل 

األكرث  االقتصادات  يف  وتنّوعت  املنتجات.  من  أوسع  مجموعة 
منتجات  شكل  عىل  سيام  ال  األسامك،  تجهيز  عمليات  تقّدًما 
وارتفعت  الجاهزة.  الوجبات  مثل  عالية،  مضافة  قيمة  ذات 

إىل  هة  املوجَّ دة  املجمَّ األسامك  حصة  املتقدمة  البلدان  يف 
القرن  ستينيات  يف  27 يف املائة  من  البرشي  االستهالك 

مسّجلة  نفسه،  القرن  مثانينيات  يف  43 يف املائة  إىل  املايض 
تراجعت  بينام   ،2018 عام  يف  58 يف املائة  بلغ  قياسيًا  رقاًم 
القرن  ستينيات  يف  25 يف املائة  من  املعالجة  األسامك  حصة 
البلدان  من  كثري  ويف   .2018 عام  12 يف املائة يف  إىل  املايض 

إىل  التقليدية  الطرق  من  األسامك  تجهيز  تطور  النامية، 
والقيمة  للسلعة  تبًعا  تقدًما،  أكرث  قيمة  إضافة  عمليات 

حصة  ازدياد  النامية  البلدان  يف  عموًما  ولوحظ  السوقية. 
مجمدة  أسامك  شكل  يف  البرشي  االستهالك  إىل  ه  املوجَّ اإلنتاج 
الثامنينيات،  يف  8 يف املائة  إىل  الستينيات  يف  3 يف املائة  )من 

ومحفوظة  مجهَّزة  وأسامك   )2018 عام  يف  و31 يف املائة 
عام 2018(.  يف  9 يف املائة  إىل  الستينيات  يف  4 يف املائة  )من 

والتخمري  التمليح  باستخدام  املحفوظة  األسامك  وانخفضت 
خاصة  بصفة  عليها  املتعارف   – والتدخني  والتجفيف 

إىل  الستينيات  يف  29 يف املائة  من   – وآسيا  أفريقيا  يف 

10 األسماك املعاجلة هي األسماك اجملففة أو اململحة أو احملفوظة يف حملول 
نة، وما إىل ذلك. رة أو املدخَّ ملحي أو اخملمَّ

االستهالك  إىل  هة  املوجَّ األسامك  جميع  من  10 يف املائة 
تزال  ال  ذلك،  ومع   .2018 عام  يف  النامية  البلدان  يف  البرشي 
طازجة  أو  حيًة  تُستخدم  النامية  البلدان  يف  األسامك  معظم 
األحياء  تربية  من  اصطيادها  أو  إنزالها  من  وجيزة  فرتة  بعد 

يف  62 يف املائة  من  الحصة  هذه  انخفاض  مع  حتى  املائية 
 .)24 )الشكل   2018 عام  يف  51 يف املائة  إىل  الستينيات 

آسيا  يف رشق  سميا  وال  كبرية،  بشعبية  الحيّة  األسامك  وتتميّز 
أخرى،  بلدان  يف  املتخصصة  األسواق  ويف  الرشقي  وجنوبها 

الصني  ويف  املهاجرة.  اآلسيوية  الجاليات  بني  رئيسية  وبصورة 
الحيّة  األسامك  تداول  يتم  آسيا،  بلدان جنوب رشق  وبعض 

املامرسات  تزال  3 سنة، وال   000 أكرث من  منذ  ومناولتها 
التقاليد  من  مستمدة  الحاالت  من  كثري  يف  تسويقها  يف  املتّبعة 

األسامك  تسويق  أن  غري  رسمية.  تنظيمية  للوائح  تخضع  وال 
يخضع  ذلك  ألن  تحديات،  عىل  ينطوي  أن  ميكن  ونقلها  الحيّة 

ومعايري  الصحية،  التنظيمية  للوائح  األحيان  من  كثري  يف 
أوروبا  يف  سيام  )ال  بالحيوان  الرفق  ومتطلبات  الجودة، 

يف  استمر  الحيّة  األسامك  تسويق  أن  غري  الشاملية(.  وأمريكا 
اللوجستيات  تحّسن  بفضل  األخرية  السنوات  خالل  االزدياد 

التكنولوجية.  والتطورات 

اجلودة التغذوية والتجهيز
لطريقة  تبًعا  لألسامك  التغذوية  الخصائص  تتفاوت  أن  ميكن 

التعقيم  طريق  )عن  التسخني  ويؤدي  وتحضريها.  تجهيزها 
مقدار  تقليل  إىل  الطهو(  أو  بالحرارة  التدخني  أو  البسرتة  أو 

تركزها  أن  من  بالرغم  بالحرارة  تتلف  التي  الغذائية  العنارص 
يقلّل من  أن  ما ميكن  الطهو، وهو  يزداد عن طريق  أن  ميكن 
تركز  من  بالتايل  ويزيد  األغذية  يف  النسبية  الرطوبة  محتوى 

أكانت  سواء  كيميائية  مواد  لعّدة  وميكن  املغذيات.  بعض 
اصطناعيًا  املضافة  أو  الدخان(  مكونات  بعض  )مثل  طبيعية 

أو  التسخني  أثر  من  تقلّل  أن  األكسدة(  مضادات  )مثل 
التربيد  وأما  لألسامك.  التغذوية  الجودة  عىل  األخرى  العمليات 
لألسامك.  التغذوية  الخصائص  عىل  تأثريًا  األقل  فهام  والتجميد 

املنتجات: مسحوق وزيت السمك
كام جاء أعاله، تُحوَّل نسبة كبرية، وإن كان بقدر أقّل، من 

العامل إىل مساحيق وزيوت سمكية.  إنتاج مصايد األسامك يف 
يتكون  الذي  الربوتيني  الدقيق  السمك هو نوع من  ومسحوق 
الحصول عىل  أما  أو أجزاء منها وتجفيفها،  بعد طحن األسامك 
زيت السمك فيكون من خالل عرص األسامك املطهوة ثم بعد 

املسحوق  إنتاج  املستخلَص. وميكن  للسائل  املركزي  بالطرد  ذلك 
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الكاملة أو من بقايا األسامك  السميك وزيت السمك من األسامك 
عمليات  الناشئة عن  األخرى  السمكية  الثانوية  املنتجات  من  أو 
املساحيق  إلنتاج  املختلفة  األنواع  من  عدد  ويُستخدم  التجهيز. 

السمكية، كأسامك كاملة – وهي بشكل أسايس  والزيوت 
أنواع األسامك السطحية الصغرية، مبا يف ذلك كميات كبرية من 

البريوفية. األنشوفة 

يف  للتغيريات  تبًعا  السمكية  والزيوت  املساحيق  إنتاج  ويتقلّب 
األنشوفة، وتهيمن عليها ظاهرة  األنواع، ال سيام  مصيد هذه 

الذي يؤثر عىل وفرة األرصدة. وأدى  الجنويب  النينو–التذبذب 
الشهادات  إصدار  السليمة ومخططات  اإلدارة  تطبيق مامرسات 
املستخدمة  األنواع  املستدام من  املصيد غري  إىل تخفيض كميات 
املستخدمة  الكميات  ووصلت  مساحيق سمكية.  إىل  التحويل  يف 

يف صنع املساحيق السمكية وزيت السمك إىل ذروتها يف عام 
1994 عندما تجاوزت 30 مليون طن ثم تراجعت إىل أقل من 

14 مليون طن يف عام 2014. وازدادت يف عام 2018 إىل حوايل 
)أنظر  البريوفية  األنشوفة  ازدياد مصيد  18 مليون طن بسبب 
 .)9 الصفحة  الطبيعية،  األسامك  مصايد  إنتاج  بعنوان  القسم 

واقرتن هذا االنخفاض التدريجي يف كمية اإلمدادات املعروضة 
بزيادة كبرية يف الطلب بفعل النمو الرسيع يف صناعة تربية 
األحياء املائية، ما أدى إىل زيادة أسعار املساحيق والزيوت 

السمكية. ونتيجة لذلك، يجري إنتاج حصة متزايدة من املساحيق 
السمكية وزيت السمك من املنتجات الثانوية السمكية. وتُشري 
التقديرات حاليًا إىل أن هذه املنتجات الثانوية تُستخدم إلنتاج 

ما يرتاوح بني 25 و35 يف املائة من مجموع حجم املساحيق 
والزيوت السمكية، وإن كانت هناك اختالفات يف ما بني األقاليم. 

ومن ذلك عىل سبيل املثال أن استخدام املنتجات الثانوية يف 
ر بنسبة كبرية نسبيًا تبلغ 54 يف املائة من مجموع  أوروبا يُقدَّ

اإلنتاج )Jackson وNewton،ا 2016(. ويف ظل عدم توقّع 
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البلدان النامية البلدان املتقدمة

ماليني األطنان (بالوزن احلي)

أمساك معاجلة

أمساك جمهَّزة
 أو حمفوظة

أغراض
غري غذائية

أمساك حّية أو
 طازجة أو مربَّدة

أمساك جممَّدة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الشكل 24

 استخدام إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل: 
البلدان املتقدمة مقابل البلدان النامية، 2018
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حدوث زيادات كبرية يف األسامك الربية الكاملة )األسامك 
السطحية الصغرية بصفة خاصة(، ال بّد أن تكون أي زيادة يف 
إنتاج املساحيق السمكية ناجمة عن املنتجات الثانوية والتي 
ستكون مختلفة يف قيمتها التغذوية نظرًا النخفاض محتواها 

من الربوتينات وإن كانت أغنى من حيث محتواها من املعادن 
واألحامض األمينية باملقارنة مع املساحيق السمكية التي يتم 

الحصول عليها من األسامك الكاملة.

هي  السمك  وزيت  السمكية  املساحيق  فإن  ذلك  ومع 
بالنسبة  للهضم  قابلية  واألكرث  املغذية  بالعنارص  األغنى 

لألحامض  رئيسيًا  مصدًرا  كونها  عن  فضاًل  املستزرعة،  لألسامك 
وحمض  األيكوسابنتينويك  )حمض  أوميغا–3  من  الدهنية 
دخولها  أن  واضًحا  بات  ذلك،  ومع  الدوكساهيكسانويك(. 

الرتاجع  نحو  يتجه  املائية  األحياء  لرتبية  املركَّبة  األعالف  يف 
من  املعروض  تفاوت  بسبب  منه  كبري  جانب  يف  وذلك 

يف  املستمرة  الزيادة  مع  باالقرتان  األسعار  وتقلّب  اإلمدادات 
بصورة  استخدامها  ويزداد  املائية.  األعالف  صناعة  من  الطلب 

يف  استخدامها  مثل  اإلنتاج،  من  محددة  مراحل  يف  انتقائية 
بينام  اإلنهائية،  والتغذية  البياضة،  األرصدة  ومع  املفارخ، 

التسمني.  يف  السمكية  والزيوت  املساحيق  استخدام  يرتاجع 
تسمني  أغذية  يف  حصتها  أن  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من 

عن  األحيان  من  كثري  يف  حاليًا  تقل  املستزرع  األطليس  سلمون 
10 يف املائة.

السمك  املبارش، ميثّل زيت  البرشي  باالستهالك  يتعلق  ويف ما 
املشبَّعة  املتعددة غري  الدهنية  لألحامض  متاح  أغنى مصدر 

الوظائف  من  واسعة  تؤدي مجموعة  التي  السلسلة  الطويلة 
دقيق  ملنتجي  الدولية  املنظمة  أن  اإلنسان. غري  لصحة  الحاسمة 

وزيت السمك تشري إىل أن حوايل 75 يف املائة من اإلنتاج 
السنوي لزيت السمك ال يزال يُستخدم يف أعالف تربية األحياء 

إنتاج  املائية )Auchterlonie،ا 2018(. وبالنظر إىل تقلّب 
تقلبات  من  بذلك  يرتبط  وما  السمك  وزيت  السمكية  املساحيق 

الباحثني إىل إيجاد مصادر بديلة  يف األسعار، يسعى كثري من 
السلسلة.  الطويلة  املشبَّعة  غري  املتعددة  الدهنية  لألحامض 

الكبرية،  البحرية  الحيوانية  العوالق  أرصدة  البدائل  وتشمل هذه 
مثل كريل القطب الجنويب )Euphausia superba(، ومجداف 

األرجل )Calanus finmarchicus( رغم استمرار وجود مخاوف 
البحرية. ويتم تسويق زيت  األغذية  آثارها عىل شبكات  بشأن 

يُستخدم  بينام  لإلنسان  تغذوي  كمكّمل  خاصة  بصفة  الكريل 
الكريل إلنتاج أعالف بحرية معيَّنة. ومع ذلك، هناك  مسحوق 

الخام، ال سيام  املواد  بتجهيز هذه  متعلقة  تحديات عملية 
وبسبب  الفلوريد  من  محتواها  تخفيض  إىل  الحاجة  بسبب 

أو  عام  كزيت  الحيوانية  العوالق  منتجات  الكبرية إلدراج  التكلفة 
كمكون بروتيني يف أعالف األسامك.

بروتينية  عبارة عن هيدروزيالت  السمك، وهو  ويُستخدم سيالج 
السمك،  وزيت  السمكية  للمساحيق  تكلفة  أقل  كبديل  غنية، 
ويزداد استخدامه كامدة مضافة إىل األعالف املستخدمة عىل 

الحيوانات  أغذية  املائية ويف صناعة  األحياء  تربية  املثال يف  سبيل 
الحصول عليه عن  يتم  الذي  السمك  األليفة. وميكن لسيالج 

ن  يُحسِّ أن  املايئ  وتحلله  الحيوانية  الربوتينات  تحميض  طريق 
تتغذى عىل األعالف  التي  الحيوانات  النمو ويحد من نفوق 

)Kim وMendis،ا 2006؛ Toppe وآخرون، 2018(.

استخدام املشتقات
املشتقات  كميات  زيادة  إىل  األسامك  تجهيز  يف  التوّسع  أدى 

األسامك  70 يف املائة من  إىل  ما يصل  أن متثّل  التي ميكن 
مشتقات  من  التخلّص  السابق  يف  يتم  كان  ما  وغالبًا  املجهَّزة. 

كعلف  مبارشة  استخدامها  أو  كنفايات؛  السمكية  املنتجات 
األليفة  الحيوانات  أو  املاشية  أو  املائية  األحياء  لرتبية 

يف  استخدامها  أو  الفراء؛  إلنتاج  ترب  التي  الحيوانات  أو 
االهتامم  ازداد  ذلك،  ومع  واألسمدة.  السمك  سيالج  إنتاج 
خالل  الثانوية  السمكية  للمنتجات  األخرى  باالستخدامات 

للتغذية  مهاًم  مصدًرا  تكون  أن  ميكن  فهي  األخريين،  العقدين 
املعالجة  تقنيات  بفضل  أكرب  بكفاءة  حاليًا  استخدامها  وميكن 

الهائل  القدر  وينطوي   .)2019 وآخرون،   Al Khawli( نة  املحسَّ
كبرية  وتقنية  بيئية  تحديات  عىل  للمشتقات  املعالجة  من 

للتدهور  وتعرّضها  امليكروبات  من  الكبرية  حمولتها  بسبب 
فإن  وبالتايل  سليمة.  بصورة  تخزَّن  أو  تعالج  مل  ما  الرسيع 

حاسم  أمر  املناسب  الوقت  يف  ومعالجتها  املشتقات  هذه  جمع 
رؤوس  من  العادة  يف  الثانوية  املنتجات  ن  وتتكوَّ لتجهيزها. 

9 و12 يف املائة من إجاميل  ما يرتاوح بني  )التي متثّل  األسامك 
12 و18 يف املائة(  وزن األسامك( واألحشاء )ما يرتاوح بني 

بني  يرتاوح  )ما  والعظام  1 و3 يف املائة(  بني  يرتاوح  )ما  والجلد 
5 يف املائة(. )حوايل  والقشور  و15 يف املائة(   9

من  واسعة  تخدم مجموعة  أن  السمكية  للمشتقات  وميكن 
والجلد  والهياكل والرشائح  الرؤوس  استخدام  األغراض. وميكن 

نقانق سمكية،  أو ميكن تجهيزها عىل شكل  مبارشة كغذاء 
وحساء،  وجيالتني،  خفيفة،  ووجبات  وكعكات،  وفطائر، 

عظام  وتُستخدم  البرشي.  لالستهالك  أخرى  ومنتجات  وصلصات، 
اللحم كوجبات  القليل من  التي تحتوي عىل  الصغرية  األسامك 

السمكية يف  املشتقات  أيًضا  وتُستخدم  البلدان.  بعض  خفيفة يف 
السمكية وزيت  إنتاج األعالف )ال تقترص فقط عىل املساحيق 

| 63 |



اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

الحمية  ومنتجات  األحيايئ  والغاز  األحيايئ  والوقود  السمك(، 
أوميغا–3(،  )زيوت  الصيدالنية  واملنتجات  )الكيتوسان(،  الغذائية 

اللدائن،  وبدائل  التجميل،  ومستحرضات  الطبيعية،  واألصباغ 
أخرى. عمليات صناعية  وكمكونات يف 

من  بيولوجيًا  النشطة  والببتيدات  اإلنزميات  الحصول عىل  وميكن 
إنتاج سيالج السمك أو  فضالت األسامك، وميكن استخدامها يف 
أيًضا عىل  الطلب  السمك. ويزداد  أو صلصلة  السمكية  األعالف 

األحشاء  التي ميكن عزلها عن  الربوتيني لألسامك  التحلل  إنزميات 
الجلود،  الواسعة يف صناعة  نظًرا الستخداماتها  لألسامك  الداخلية 
العالج  وعمليات  والصيدالنية،  الغذائية  والصناعات  واملنظفات، 

البيولوجي )Mohanty وآخرون، 2018(.

للكوالجني  إىل كونها مصدًرا  باإلضافة  وتُشّكل عظام األسامك، 
مثل  األخرى،  واملعادن  للكالسيوم  ممتاًزا  مصدًرا  والجيالتني، 

الفوسفور الذي ميكن استخدامه يف األغذية واألعالف أو 
الكالسيوم،  فوسفات  يساعد  أن  وميكن  الغذائية.  املكمالت 
مثل هيدروكيس األباتايت، املوجود يف عظام األسامك، عىل 

العمليات  أو  الكبرية  العظام يف أعقاب اإلصابات  التئام  رسعة 
من  متنوعة  مجموعة  الكوالجني يف  ويستخدم  الجراحية. 

التجميل،  ومستحرضات  لألكل،  الصالحة  األغلفة  مثل  التطبيقات، 
ويُشّكل  الصيدالنية.  للتطبيقات  الالزمة  الحيوية  الطبية  واملواد 

البقري وميكنه  الجيالتني  به عن  يستعاض  بدياًل  األسامك  جيالتني 
لتغريات يف درجات  تعرّضه  بعد  املستحلبات حتى  تثبيت 

الجلود، ال  الحموضة. وتوفِّر  امللحي ودرجة  الحرارة، والرتكز 
التي  الجلود  الجيالتني وكذلك  الكبرية،  األسامك  سيام جلود 

اليد واملحافظ  املالبس واألحذية وحقائب  تُستخدم يف صنع 
الربوتينات  استخدام  وميكن  األخرى.  واملصنوعات  واألحزمة 

القطبية  األسامك  جلود  أنسجة  من  املستمدة  د  للتجمُّ املضادة 
وميكن  بالتجميد.  اللحوم  تخزين  من  الناتجة  األرضار  لتقليل 
األدمة  بها  تتميَّز  التي  والبكترييا  للفطريات  املضادة  للخواص 

واألمعاء،  والكبد،  املختلفة،  السمكية  األنواع  األدمة يف  ومخاط 
أنواع األسامك، والدم والقشور  واملعدة، والخياشيم لدى بعض 

تُشّكل حاجزًا مناعيًا.  أن  القرشيات،  لدى بعض 

الثانوية  املنتجات  استخدام  أيًضا  الزعنفيات، ميكن  إىل  وباإلضافة 
للقرشيات وذوات املرصاعني يف تطبيقات عديدة ال تزيد فقط 

املتعلقة  املسائل  أيًضا  تعالج  بل  املنتجات،  قيمة هذه  من 
الطبيعي  التحلّل  معدل  من  الناتجة  النفايات  من  بالتخلص 

السكريات  متعدد  مركَّب  وهو  الكيتني،  ويوفِّر  البطيء ألصدافها. 
محتماًل  القرشيات، مصدًرا  أصداف  نفايات  من  مستخلص 

من  املشتق  الكيتوزان  وكشف  للميكروبات.  املضادة  للمواد 

التطبيقات، ال سيام يف مجاالت  الكيتني عن مجموعة واسعة من 

ومستحرضات  التجميل،  ومستحرضات  العادمة،  املياه  معالجة 

الزراعية،  الكيميائية  واملواد  واملرشوبات،  واألغذية،  النظافة، 

القرشيات  نفايات  يف  أيًضا  وتوجد  الصيدالنية.  واملستحرضات 

واللوتيني،  كاروتني،  والبيتا  وأسترياته،  األستاكزاسني  مثل  أصباغ، 

بعضها  ويُستخدم  والزياكسانثني.  والكانتازانثني،  واألستاسني، 

الكبرية  لتأثرياتها  نظًرا  الحيوية  الطبية  والتطبيقات  الطب  يف 

ألف. وميكن  فيتامني  لألكسدة ومحتواها من سالئف  املضادة 

البحر واملحار،  بلح  الرخويات ذوات املرصاعني، مثل  تحويل 

الكالسيوم، وهام من  أوكسيد  أو  الكالسيوم  إىل كربونات 

مجموعة  يف  ويُستخدمان  األغراض  املتعددة  الكيميائية  املركبات 

األخرى  االستخدامات  وتشمل  الصناعية.  التطبيقات  من  واسعة 

تقليدية  وأدوية  تجميل  مستحرضات  إىل  تحويلها  لألصداف 

الحيواين  العلف  يف  الكالسيوم  ومكمالت  اللؤلؤ(  )مسحوق 

واملجوهرات.  اليدوية  واملشغوالت  األصداف(  )مسحوق 

نظًرا  بحوث موسعة  األخرى موضوع  البحرية  الكائنات  ومتثّل 

اكتشاف جزيئات جديدة قوية. وطوِّرت  إمكانية  ملا توفره من 

البحري  اإلسفنج  بصفة خاصة من  للرسطان  عقاقري مضادة 

إنتاج  األخرى  التطبيقات  وتشمل  والغالالت.  الزرقاء  والبكترييا 

الزيكونوتيد، وهي مسّكن قوي لألمل مشتق من سّم  مادة 

للفريوسات  مضاد  عقار  وهو  والفيدارابني،  املخروطية،  القواقع 

تم عزله من نوع من اإلسفنج البحري )Malve،ا2016(. ويف 

أيًضا  يجري  كيميائيًا،  مركبة  الكيميائية  املركبات  أن هذه  حني 

األغراض. لهذه  االسفنجيات  أنواع  استزراع بعض  إمكانية  بحث 

كغذاء  األخرى  املائية  والنباتات  البحرية  الطحالب  واستُخدمت 

لعدة قرون يف آسيا، ويزداد االهتامم بها يف بلدان كثرية يف 

مثل  باملغذيات،  وغنية  للبيئة  صديقة  باعتبارها  أخرى  مناطق 

اليود والحديد والفيتامني ألف )Tanna وMishra،ا 2019(. 

عموًما يف شكل مساحيق  البحرية  الطحالب  استخدام  وميكن 

)مثل  التجميل  مستحرضات  ويف  لألعالف  كإضافات  فة  مجفَّ

والعنارص  الغذائية  البدائل   ،)Saccharina latissimi طحالب 

مثل  املثخنات،  الستخراج  صناعيًا  تعالج  وهي  املضافة، 

البحرية  الطحالب  وتُستخدم  والكاراغينان.  واألغار  األلجينات، 

املعوية  للديدان  اليود وكعقار طارد  الطب ملعالجة نقص  يف 

البحوث  وتستكشف   .)2015 البحرية،  األحيائية  )التكنولوجيا 

التحضري  يف  للملح  كبديل  البحرية  الطحالب  استخدام  أيًضا 

األحيايئ.  للوقود  الصناعي 
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الفاقد واملهدر من األغذية11  
خطرية  مسألة  العامل  يف  األغذية  من  واملهدر  الفاقد  مُيثِّل 

التنمية  ألهداف   3–12 الغاية  تركيز  محور  ويُشّكل 
بحلول  النصف  إىل  الهدر  خفض  إىل  تسعى  التي  املستدامة 

الصحية  والنظافة  السليمة  املناولة  وتتسم   .2030 عام 
بأهمية  االستهالك  إىل  الصيد  من  التربيد  سلسلة  ومراعاة 

الجودة.  عىل  والحفاظ  واملهدر  الفاقد  منع  يف  حاسمة 
قطاع  يف  سنويًا  واملهدر  الفاقد  أن  إىل  التقديرات  وتُشري 
35 يف املائة  يبلغ  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
من  واملهدر  الفاقد  إجاميل  ويرتاوح  العاملي.  الصيد  من 

وتُشري  و35 يف املائة.   30 بني  العامل  أقاليم  معظم  يف  األسامك 
يف  لها  مستوى  أعىل  بلغت  الهدر  معدالت  أن  إىل  التقديرات 

مرحلة  أثناء  فيهام  يُهدر  اللتني  وأوسيانيا  الشاملية  أمريكا 
أفريقيا  ويف  األسامك.  مصيد  جميع  نصف  حوايل  االستهالك 
كفاية  عدم  بسبب  أساًسا  األسامك  تُفقد  الالتينية،  وأمريكا 

بينام  األسامك،  حفظ  مجال  يف  الفنية  والخربة  التحتية  البنية 
من  )أقل  الالتينية  أمريكا  يف  له  مستوى  أدىن  املهدر  يبلغ 

من األسامك(.  الفاقد  إجاميل  من  30 يف املائة 

وترجع خسائر األسامك، كامًّ ونوًعا، إىل القصور يف كفاءة سالسل 
بلدان كثرية  تزال  التقني واالبتكارات، ال  التقّدم  القيمة. ورغم 
التحتية  البنية  تفتقر إىل   – االقتصادات األقل منًوا  – وبخاصة 

السفن  الالزمة ملناولة األسامك عىل منت  والخدمات واملامرسات 
وعىل الشواطئ والحفاظ عىل جودة األسامك. وترتبط أوجه 

والطرقات  الرشب  ومياه  الكهرباء  إىل  بالوصول  الرئيسية  القصور 
بفعالية  الحّد  ويتطلب  املربَّد.  والنقل  البارد  والتخزين  والثلج 

تنظيمية،  وأُطًرا  الفاقد واملهدر من األسامك سياسات مالمئة  من 
الوصول  تحتية، فضاًل عن  القدرات، وخدمات وبنية  وبناء 

بها  تتفاعل  التي  الطريقة  املهم فهم  الفعيل إىل األسواق. ومن 
التفاعالت  تباين  املختلفة يف سياق معنيَّ يف ظّل  العوامل  هذه 

وينبغي  والثقافة.  واملناخ  والنوع  للموقع  تبًعا  واألولويات 
الفاقد واملهدر من األسامك ميكن أن  التشديد عىل أن تخفيض 

السمكية، وميكن  األرصدة  الواقعة عىل  الضغوط  تقليل  إىل  يفيض 
 n .أن يساهم يف تحسني استدامة املوارد واألمن الغذايئ

11 ُيقصد باملهدر من األغذية اخنفاض جودة األغذية وكمياتها بسبب 
القرارات واإلجراءات اليت يتخذها جتار التجزئة ومقّدمو اخلدمات الغذائية 

واملستهلكون. ومن األمثلة على "املهدر" يف مصايد األسماك "املصيد املرجتع" 
حيث يتم التخلص من األسماك يف البحر. وُيقصد بالفاقد من األغذية اخنفاض 

كميات األغذية أو جودتها بسبب ما ُيتخذ من قرارات وإجراءات. ويؤدي 
اخنفاض اجلودة يف العادة إىل اخنفاض يف القيمة التغذوية أو القيمة االقتصادية 
أو مشاكل متعلقة بسالمة األغذية. وميكن االطالع على معلومات عن الفاقد 

واملهدر من األغذية يف الصفحة الشبكية للمنظمة اخملصصة هلذا املوضوع 
)منظمة األغذية والزراعة، 2020أ(.

استهالك األسماك
 ازداد االستهالك الظاهر لألسامك الغذائية عىل امتداد 

60 عاًما12 مبعدل يزيد كثرًيا عىل معدل النمو السكاين يف العامل. 
وخالل الفرتة من عام 1961 إىل عام 2017، كان متوسط معدل 

النمو السكاين إلجاميل استهالك األسامك لألغراض الغذائية 
3.1 يف املائة متجاوزًا بذلك معدل النمو السكاين السنوي 

)1.6 يف املائة(. وخالل الفرتة نفسها، تجاوز أيًضا متوسط معدل 
النمو السنوي إلجاميل استهالك األسامك لألغراض الغذائية )أي 

مجموع اإلمدادات، أنظر اإلطار 5( معدل النمو السنوي لجميع 
الربوتينات الحيوانية األخرى )اللحوم والبيض والحليب وما إىل 

ذلك( حيث سّجل زيادة بلغت يف متوسطها 2.1 يف املائة سنويًا، 
كام تجاوز معدل النمو السنوي لجميع اللحوم الربية مجتمعة 

)2.7 يف املائة سنويًا( أو فرادى املجموعات )لحوم األبقار، والضأن، 
واملاعز، والخنازير( باستثناء الدواجن التي سّجلت معدل منو بلغ 

4.7 يف املائة سنويًا. وارتفع نصيب الفرد من استهالك األسامك 
لألغراض الغذائية من 9.0 كيلوغرامات )مبكافئ الوزن الحي( 
يف عام 1961 إىل 20.3 كيلوغرام يف عام 2017 مبعدل بلغ يف 

متوسطه حوايل 1.5 يف املائة سنويًا، بينام ازداد إجاميل استهالك 
اللحوم بنسبة 1.1 يف املائة سنويًا خالل الفرتة نفسها. وتشري 
لية يف 2018 إىل أن نصيب الفرد من استهالك  التقديرات األوَّ

األسامك قد يصل حاليا إىل 20.5 كيلوغرام. ومل يكن التوسع يف 
االستهالك مدفوًعا فقط بالزيادة يف اإلنتاج، بل وكذلك مبجموعة 

من العوامل األخرى الكثرية. وتشمل هذه العوامل التطورات 
التكنولوجية يف التجهيز، وسلسلة التربيد، والشحن والتوزيع؛ 
وارتفاع مستوى الدخل يف العامل، وهو ما يرتبط ارتباطًا قويًا 

بازدياد الطلب عىل األسامك واملنتجات السمكية؛ والتخفيضات 
من الفاقد واملهدر؛  وازدياد وعي املستهلكني بالفوائد الصحية 

لألسامك.

وبالنظر إىل التنوع الكبري للحياة املائية، تتفاوت الرتكيبة التغذوية 
لألسامك تفاوتًا كبريًا تبًعا لنوعها وطريقة تجهيزها وتسويقها. 
ومع أن األسامك واملنتجات السمكية ليست كثيفة يف سعراتها 

الحرارية فإنها قيِّمة ومهمة نظرًا ملا تحتويه من بروتينات عالية 

غ  12 تشري مجيع إحصاءات استهالك األسماك لألغراض الغذائية الـُمبلَّ
عنها يف هذا القسم إىل االستهالك الفعلي الذي استمدت بياناته من ميزانيات 

األغذية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشأن األسماك واملنتجات 
السمكية يف مارس/آذار 2020. وُيعربَّ عن مجيع البيانات مبكافئ الوزن احلي. 

وينبغي النظر إىل بيانات االستهالك اخلاصة بعام 2017 على أنها بيانات أّولية. 
وقد ختتلف هذه القيم قلياًل عن القيم اليت سيجري إصدارها يف القسم املتعلق 

بكميات األغذية يف كتاب منظمة األغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات 
املوارد السمكية وتربية األحياء املائية 2018، ويف نظام إحصاءات املوارد السمكية 
ثة  وتربية األحياء املائية يف منتصف عام 2020. وميكن الوصول إىل البيانات احملدَّ

من خالل الصفحة اإللكرتونية للمنظمة )منظمة األغذية والزراعة، 2020ب( 
وكذلك مجيع إصدارات الكتاب السنوي )منظمة األغذية والزراعة، 2020ج(.

»

| 65 |



اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

منهجية  مقاربة  املنظمة  عن  الصادرة  األغذية  ميزانيات  ل  مُتثِّ
واستخدامها  الغذائية  اإلمدادات  منط  لتقييم  وموحدة  شاملة 

للمنهجية  وفًقا  امليزانيات،  هذه  جتميع  ل  ومُيثِّ بلد.  أي  يف  سنوًيا 
بني  جتمع  إحصائية  عملية  املنظمة،  يف  بها  املعمول  احلالية 

أساس  على  القطاعات  خمتلف  من  املستقاة  البيانات 
واملنتجات  األسماك  ل  متثِّ وال  سنوًيا.  املتاحة  املعلومات 

ولكنها  فردية،  سلًعا  امليزانيات  هذه  يف  لة  املسجَّ السمكية 
نوع   2  400 واُدرج حوايل  واملنتجات.  األنواع  جتمع بني خمتلف 

األنواع اليت جرى تداوهلا يف  1 من فرادى  إنتاجه، و000  مت 
خصائصها  يف  متماثلة  رئيسية  جمموعات  مثاين  ضمن  التجارة 
د  املوحَّ الدويل  اإلحصائي  التصنيف  عن  ُيعربِّ  مبا  البيولوجية، 
هي:  الثماين  اجملموعات  وهذه  املائية.  والنباتات  للحيوانات 

واألسماك  اجملال،  الثنائية  واألسماك  العذبة  املياه  أسماك 
األخرى؛  البحرية  واألسماك  السطحية؛  واألسماك  القاعية؛ 

ورأسيات  األرجل،  رأسيات  باستثناء  والرخويات  والقشريات؛ 
األخرى.  املائية  واحليوانات  األرجل؛ 

األسماك  )مصايد  اإلنتاج  عن  لية  األوَّ البيانات  وجُتمع 
جمموعات   8 يف  والتجارة  املائية(  األحياء  وتربية  الطبيعية 

أساس  على  املنتجات  من  نوًعا  عشر  ألحد  أيًضا  وفًقا  رئيسية 
دة  أو جممَّ كاملة،  دة  مربَّ أو  )طازجة،  به من جتهيز  متر  ما 
أو  دة،  أو شرائح جممَّ دة،  أو مربَّ أو شرائح طازجة  كاملة، 

وزيوت،  مساحيق  إىل  لة  أو حموَّ أو جمهزة،  بة،  معلَّ أو  معاجلة، 
للمعادلة  وفًقا  املنتجات  موازنة  ذلك  بعد  وتتم  ذلك(.  إىل  وما 

األّولية  السمكية  السلع  من  سلسلة  لكل  تصلح  اليت  التالية 
حدة: على  بلد  ولكل  تقوميية  سنة  لكل  إعدادها  ويتم  زة  واجملهَّ

األحياء  وتربية  الطبيعية  األسماك  )مصايد  احمللي  اإلنتاج 
)مبا  الغذائية  غري  االستخدامات  منه  خمصوًما  املائية( 

مسحوق  إىل  التحويل  يف  املستخدمة  الكمية  يشمل 
الغذائية  غري  واالستخدامات  السمك  وزيت  السمك 

الغذائية،  األسماك  صادرات  منها  خمصوًما  األخرى(، 
ناقًصا  أو  زائًدا  الغذائية،  األسماك  واردات  إليها  ومضاًفا 

األرصدة.  يف  التغريُّ 

على  احملددة  األغذية  مكونات  عوامل  ذلك  بعد  ق  وُتطبَّ
املنتجات  أنواع  من  نوع  كل  من  الصلة  ذات  اإلمدادات 

والدهون.  والربوتينات  احلرارية  السعرات  على  للحصول 
متجانسة بوحدات  للمقارنة  قابلة  إحصاءات  على  وللحصول 

مكافئ  إىل  البيانات  ل  حُتوَّ العامل،  بلدان  مجيع  على  منطبقة 
الصيد(  األسماك عند  وزن  أي  احلّي،  الوزن  )مكافئ  أوَّيل 

النتيجة  وتعادل  احملددة.  الفين  التحويل  عوامل  باستخدام 
ميكن  ما  وهو  الغذائية،  لألسماك  الفعلي  االستهالك  جمموع 

كل  يف  السكان  عدد  على  مقسوًما  الفرد  بنصيب  عنه  التعبري 
حدة. على  بلد 

مراعاة  املهم  من  األغذية،  ميزانيات  بيانات  حتليل  وعند 
البشري"،  لالستهالك  املتاح  الغذاء  "متوسط  إىل  ُتشري  أنها 

رصد  ميكن  وال  بالفعل.  يؤكل  ما  مقدار  إىل  تشري  ال  وأنها 
أخرى  أنواع  خالل  من  إاّل  بالفعل  املأكولة  األغذية  مقدار 
أو  األسرّية  االستقصاءات  مثل  واالستقصاء،  التحليل  من 

ذلك  على  وعالوة  لألغذية.  الفردي  االستهالك  استقصاءات 
األسماك  ومصايد  الكفاف  أسماك  مصايد  إنتاج  بيانات  فإن 

البلدان  بعض  بني  للحدود  العابرة  التجارة  وكذلك  الرتفيهية 
تقديرها  إىل  يؤدي  أن  ميكن  ما  وهو  ناقصة  تكون  قد  النامية 

الفعلية. قيمتها  من  بأقل 
حتليل  لدعم  األغذية  ميزانيات  عموًما  وُتستخدم 

الذايت،  االكتفاء  ملدى  تقدير  ولتوفري  القرار  وصنع  السياسات 
وكعنصر  الكافية،  التغذوية  باملتطلبات  الوفاء  مدى  ولتقدير 

باألسماك  يتعلق  ما  ويف  األغذية.  على  الطلب  لتقدير  رئيسي 
أداة  أيًضا  األغذية  ميزانيات  متّثل  السمكية،  واملنتجات 

األسماك  توافر  على  تطرأ  اليت  التطورات  لرصد  مفيدة 
التغيريات  عن  والكشف  عامة،  بصفة  واستخدامها  احمللية 
مؤشر  وإعطاء  املستهلكة،  األنواع  أمناط  على  تطرأ  اليت 
من  املعروضة  اإلمجالية  الكميات  يف  األسماك  دور  على 

احليوانية  الربوتينات  من  األسماك  وحصة  الغذائية  اإلمدادات 
ميزانيات  ل  مُتثِّ ذلك،  على  وعالوة  عامة.  بصفة  والربوتينات 

البيانات  جودة  من  التحقق  لزيادة  قوية  أداة  األغذية 
)مصايد  اإلنتاج  بني  والربط  ومضاهاتها،  مجعها  يتم  اليت 
واالستخدام.  املائية(  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسماك 

من  جتميعه  يتم  ما  جودة  عن  األغذية  ميزانيات  نتائج  وُتعربِّ 
هذه  حتسني  إىل  باستمرار  املنظمة  تسعى  ولذلك  بيانات. 

وبيانات  األصح  باملنهجية  األخذ  إىل  باإلضافة  اإلحصاءات 
ميزانيات  حلساب  الالزمة  التحويل  وعوامل  األغذية  مكونات 
كبرية  جهود  بذل  األخرية  السنوات  يف  أيًضا  وجرى  األغذية. 

األسماك  مبصايد  اخلاصة  األغذية  ميزانيات  بيانات  إلتاحة 
املنصات  من  أوسع  جمموعة  خالل  من  للمستخدمني 

واألدوات.  

اإلطار 5
ميزانيات األغذية الصادرة عن املنظمة بشأن األسماك واملنتجات السمكية

| 66 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

الجودة وأحامض أمينية أساسية وأحامض دهنية متعددة غري 
مشبَّعة ومغذيات دقيقة، مثل الفيتامينات واملعادن. ووفَّرت 

األسامك يف املتوسط حوايل 35 سعرة حرارية فقط للفرد يف اليوم 
الواحد يف عام 2017 وأكرث من 100 سعرة حرارية للفرد يوميًا 

يف البلدان التي أصبحت تفّضل األسامك وحافظت عىل ذلك 
يف تقاليدها )مثل آيسلندا واليابان والرنويج وجمهورية كوريا( 

والتي ال ميكنها الحصول بسهولة عىل بروتينات بديلة )مثل جزر 
فارو، وغرينالند، وعدة دول نامية جزرية صغرية، مثل جزر كوك، 
وكريباس، وملديف، وتوكيالو(. وتساهم األسامك بنسبة أكرب يف 

الجودة،  العالية  الحيوانية  الربوتينات  من حيث  الغذائية  األمناط 
الدقيقة  واملغذيات  املشبَّعة  غري  املتعددة  الدهنية  واألحامض 

والصحية.  املتنوعة  الغذائية  لألمناط  األساسية  األهمية  ذات 
الغذايئ  النمط  يف  األساسية  بأهميتها  األسامك  بروتينات  وتتسم 

ينخفض  التي  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  البلدان  لبعض 

النامية  الدول  الربوتينات، ال سيام يف  املتناول من  فيها إجاميل 
الجزرية الصغرية. ومُتثّل األسامك لهؤالء السكان يف كثري من 

ليس  الحيوانية  للربوتينات  التكلفة  ميسور  مصدًرا  األحيان 
الحيوانية،  الربوتينات  مصادر  بسائر  مقارنة  سعًرا  األرخص  فقط 

الغذائية  الوصفات  بل وكذلك مصدًرا مفضاًل وجزًءا من 
استأثرت األسامك بحوايل   2017 املحلية والتقليدية. ويف عام 

الحيوانية، و7 يف املائة من  الربوتينات  17 يف املائة من إجاميل 
دت  العامل. وعالوة عىل ذلك، زوَّ الربوتينات املستهلَكة يف  جميع 
20 يف املائة من متوسط  3.3 مليار نسمة بنحو  األسامك حوايل 

 .)25 )الشكل  الحيوانية  الربوتينات  املتناول من  الفرد من  نصيب 
وساهمت األسامك مبا نسبته 50 يف املائة أو أكرث من إجاميل 

وغامبيا  وكمبوديا  بنغالديش  يف  الحيوانية  الربوتينات  من  املتناَول 
النامية  الدول  وبعض  النكا  ورسي  وسرياليون  وإندونيسيا  وغانا 

الصغرية. الجزرية 

بروتينات األسماك )نصيب الفرد في اليوم(

< 20 %  مساهمة األسماك في إمدادات البروتينات الحيوانية ال توجد بيانات

> 2 غرام

2–4 غرامات

4–6 غرامات

< 10 غرامات6–10 غرامات

الشكل 25

مساهمة األسماك يف إمدادات البوتينات احليوانية، متوسط الفرتة 2017-2015

د بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان.  مالحظة: مل حتدَّ
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»

| 67 |



اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

الدهون  اليومي من إجاميل  االستهالك  أيًضا متوسط  ويبلغ 
من  تقرتب  نسبيًا  منخفضة  مستويات  األسامك  توفرها  التي 

1.2 غرام للفرد، ولكن األسامك تُشّكل مصدًرا مهاًم لألحامض 
واألحامض  الصحية،  السلسلة  الطويلة  أوميغا–3  من  الدهنية 

وباء  ألف  الفيتامينات  سيام  )ال  والفيتامينات  األساسية،  األمينية 
والسيلينيوم.  والزنك  والكالسيوم  الحديد  مثل  واملعادن،  ودال( 

قيّم  الفريدة أن األسامك مصدر  التغذوية  املكونات  وتعني هذه 
ويتسم  نسبيًا.  بكميات صغرية  ولو  الصحي حتى  الغذايئ  للتنويع 

الدخل  الغذايئ ذات  العجز  ذلك بأهمية أكرب لكثري من بلدان 
السكان  فيها  يعتمد  أن  التي ميكن  البلدان منًوا  املنخفض وأقل 

األساسية  األغذية  نسبيًا من  مفرطًا عىل مجموعة ضيقة  اعتامًدا 
األمينية األساسية  التي ال ميكنها توفري ما يكفي من األحامض 

الصحية. والدهون  الدقيقة  واملغذيات  والفيتامينات 

الغذايئ  األمن  حالة  تقرير  2019 من  عام  ووفًقا إلصدار 
 )2019 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  العامل  يف  والتغذية 

820 مليون نسمة(  أكرث من  )أي  11 يف املائة  يزال حوايل  ال 
نسبته  مبا  مقارنة  غذائيًا  قصوًرا  يعانون  العامل  سكان  من 

2015. ويف حني أن غالبية األشخاص  10.6 يف املائة يف عام 
يف  يرتكزون  املطلقة،  باألرقام  غذائيًا،  قصوًرا  يعانون  الذين 
جنوب  أفريقيا  يف  خاصة  وبصفة  أفريقيا،  ويف  آسيا،  جنوب 

الغذايئ  األمن  تدهور  إىل  املؤرش  يشري هذا  الكربى،  الصحراء 
الناجمة  الضغوط  تشمل  كثرية  عوامل  إىل  ذلك  ويرجع  العاملي. 

وتفاوت  االستقرار،  وعدم  والنزاعات  السكان،  ازدياد  عن 
يف  وتباطأت  التغذية.  سياسات  فعالية  وعدم  والفقر،  الدخل، 
نحو  املحَرز  التقّدم  وترية  مرتقبًا،  كان  مام  أكرث  نفسه،  الوقت 

من  العاملية  الصحة  منظمة  وضعتها  التي  األهداف  تحقيق 
والتي   2030 عام  بحلول  العامل  التغذية يف  الحّد من سوء  أجل 

ال  املستدامة،  التنمية  ألهداف  الزمني  اإلطار  مع  اآلن  تتفق 
الغذايئ  األمن  وتحقيق  الجوع  عىل  )القضاء   2 الهدف  سيام 
أن  ويالَحظ  املستدامة(.  الزراعة  وتعزيز  نة  املحسَّ والتغذية 

سّن  يف  النساء  لدى  الدم  فقر  مثل  التغذية،  سوء  مشاكل  بعض 
إىل  متيل  األطفال،  لدى  ذلك  مبا يف  السمنة،  وانتشار  اإلنجاب 
استهالك  يف  اإلفراط  ويُشّكل  العاملي.  املستوى  عىل  االرتفاع 

الصحة  عىل  السلبية  وآثارها  والدهون  بالسكر  الغنية  األغذية 
عىل  واملتقدمة  النامية  البلدان  من  كثري  يف  متنامية  مشكلة 

من  تحتويه  مبا  األسامك  استهالك  لزيادة  وميكن  السواء. 
انتشار  من  مبارشة  يحد  أن  وقيَّمة  متنوعة  تغذوية  خصائص 

ترتفع  التي  املختلة  الغذائية  األمناط  يصحح  وأن  التغذية  سوء 
الدقيقة.  املغذيات  فيها  وتنخفض  الحرارية  السعرات  فيها 

استهالك  لزيادة  سليمة  تغذوية  سياسات  تطبيق  ذلك  ويتطلب 
األشد  التغذوي  القصور  جوانب  من  كثري  ومعالجة  األسامك 

الحديد  نقص  سيام  ال  النامي،  العامل  يف  االنتشار  والواسعة 
املنافع  تتحقق  أن  وميكن  والزنك.  ألف  والفيتامني  واليود 

األنواع  من  الكاملة  األسامك  استهالك  نتيجة  برمتها  التغذوية 
باملغذيات  غنية  وجلودها  وعظامها  رؤوسها  ألن  نظًرا  الصغرية 
األسامك  من  املهدر  من  الحد  عىل  أيًضا  ذلك  ويساعد  الدقيقة. 
باملتطلبات  الوفاء  إىل  وباإلضافة  العاملي.  الغذايئ  األمن  وتعزيز 

صحية  فوائد  إىل  الدراسات  أشارت  األساسية،  التغذوية 
الستهالك  ميكن  إذ  بانتظام.  األسامك  باستهالك  مرتبطة  متعددة 

خاصة  بصفة  الصغار  واألطفال  الحوامل  النساء  لدى  األسامك 
الحرجة من منو  املراحل  أثناء  اإلدرايك  النمو  يساهم يف  أن 

األكرث  األوىل  الحاسمة  األلف  )األيام  الصغار  األطفال  أو  األجنة 
الصحية  املنافع  تبنّي  أدلة  مثة  ذلك،  إىل  وباإلضافة  أهمية(. 

والوقاية  العقلية  الصحة  عىل  األسامك  استهالك  عن  الناشئة 
والتنكس  الدماغية  والسكتة  والرشايني  القلب  أمراض  من 

بالسن.  املرتبط  البقعي 

األسامك وجود  استهالك  العاملية عن  البيانات  وتخفي 
أو داخلها. ويرتاوح  البلدان  إقليمية كبرية سواًء بني  تباينات 

الواحد من األسامك بني أقل من  االستهالك السنوي للفرد 
تأثري  كيلوغرام بسبب   100 كيلوغرام واحد )1( وأكرث من 

القرب  يشمل  مبا  والجغرافية،  واالقتصادية  الثقافية  العوامل 
الوصول  وإمكانية  املائية  األحياء  تربية  املصيد ومرافق  من 

إليها. ويفرسِّ ذلك إىل حد كبري سبب استمرار الدول الجزرية، 
الجزرية  الدول  آيسلندا وكريباس وملديف وكثري من  مثل 

تزيد يف بعض  استهالك  النامية، يف تسجيل مستويات  الصغرية 
الساحلية،  الدول غري  العديد من  الحاالت مئات األضعاف عن 

البلدان  تزال هذه  وال  وطاجيكستان.  ومنغوليا  إثيوبيا  مثل 
أقل من كيلوغرام واحد )1( من  الساحلية تستهلك  غري 

اللوجستيات والبنية  التقّدم يف  الرغم من أن  األسامك عىل 
الوصول  تدريجيًا  السهل  من  جعل  التوريد  لسلسلة  التحتية 

بُعد  وتجهيزها عىل  يتم حصادها  التي  السمكية  املنتجات  إىل 
الدخل عاماًل  االختالفات يف مستويات  الكيلومرتات. ومتثّل  آالف 

مهاًم آخر وراء االختالفات يف استهالك األسامك شأنها شأن 
تلك  وأسعار  كبدائل  استخدامها  التي ميكن  الربوتينات  توافر 

والتغلغل يف  املناخ،  أخرى تشمل  الربوتينيات. وهناك محددات 
البنية  كثافة  وكذلك  اإلقليمية،  الدميغرافية  والخصائص  السوق، 

وجودتها. والتوزيع  للنقل  التحتية 

بني  األسامك  استهالك  مستويات  يف  املستمرة  الفروق  ورغم 
تحديد  ميكن   ،)26 )الشكل  البلدان  وفرادى  العامل  مناطق 
ازداد  املتقدمة،  البلدان  ففي  الواضحة.  االتجاهات  بعض 
كيلوغرامات   17.4 لألسامك من  السنوي  الفعيل  االستهالك 
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للفرد الواحد يف عام 1961 ووصل إىل ذروته التي بلغت 

2007، وتراجع تدريجيًا  الواحد يف عام  للفرد  26.4 كيلوغرامات 

24.4 كيلوغرامات يف عام 2017.  التالية إىل  يف السنوات 

ازديادها  أقّل رغم  القيمة  النامية، فكانت  البلدان  أما يف 

بشكل ملحوظ من 5.2 كيلوغرامات يف عام 1961 إىل 

19.4 كيلوغرامات يف عام 2017 مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 

البلدان  البلدان، ُسجلت يف أقل  2.4 يف املائة. ومن بني هذه 

أفريقيا زيادة سنوية يف استهالك  التي يقع معظمها يف  منًوا 

الفرد السنوي من األسامك من 6.1 كيلوغرام يف عام 1961 إىل 

12.6 كيلوغرامات يف عام 2017 مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 

السنوات  النمو بصورة ملموسة يف  1.3 يف املائة. وازداد معدل 

2.9 يف املائة سنويًا،  العرشين األخرية ووصل يف املتوسط إىل 

وهو ما يرجع بشكل أسايس إىل التوّسع يف إنتاج األسامك 

واستريادها، ال سيام األنواع السطحية الصغرية، يف عدد من 

الدخل املنخفض  الغذايئ ذات  العجز  بلدان  الدول األفريقية. ويف 

الفرد السنوي من األسامك من  التي ازداد فيها استهالك 

4.0 كيلوغرامات يف عام 1961 إىل 9.3 كيلوغرام يف عام 2017، 

1.5 يف املائة. وازدادت  ثابتًا تقريبًا عند حوايل  النمو  ظل معدل 

يف  الحيوانية  الربوتينات  مجموع  من  السمكية  الربوتينات  نسبة 

بالبلدان  مقارنة  النامية  البلدان  يف  للمستهلكني  الغذائية  األمناط 

النسبي يف مستويات  االنخفاض  الرغم من  املتقدمة عىل 

استهالكهم لألسامك. ويف عام 2017، شّكل استهالك األسامك 

حوايل 29 يف املائة من متناول الربوتينات الحيوانية يف أقل البلدان 

منًوا، و19 يف املائة يف البلدان النامية األخرى، وحوايل 18 يف املائة 

يف بلدان العجز الغذايئ ذات الدخل املنخفض. وُسجل ركود يف 

هذه النسبة يف السنوات األخرية، عىل الرغم من ازديادها منذ 

الشكل 26

نصيب الفرد من االستهالك الظاهر، متوسط الفرتة 2017-2015

د بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان.  مالحظة: مل حتدَّ
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

متوسط نصيب الفرد من إمدادات األسماك )بمكافئ الوزن الحّي(

10-20 كيلوغراًما/سنة > 5 كيلوغرامات/سنة

20-30 كيلوغراًما/سنة 5-10 كيلوغراًما/سنة

30-50 كيلوغراًما/سنة

ال توجد بيانات < 50 كيلوغرامات/سنة
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اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

اجلدول 16
جمموع ونصيب الفرد من االستهالك الظاهري لألسماك حبسب األقاليم واجملموعة االقتصادية، 2017

إمجايل االستهالك العاملي لألمساكاإلقليم واملجموعة االقتصادية
)ماليني األطنان مبكافئ الوزن احلي(

نصيب الفرد من استهالك األمساك
)كيلوغرام/سنة(

152.920.3العامل

97.716.0العامل )باستثناء الصني(

12.49.9أفريقيا

8.122.4أمريكا الشمالية

6.710.5أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

108.724.1آسيا

16.121.6أوروبا

1.024.2أوسيانيا

31.024.4البلدان املتقدمة

12.412.6البلدان األقّل منًوا

109.520.7البلدان النامية األخرى

23.69.3بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض

مالحظة: هذه البيانات أولية. وترجع الفروق يف اجلدول 1 الوارد يف القسم "حملة عامة" إىل تأثري بيانات التجارة واألرصدة على احلساب اإلمجايل ملوازنات األغذية لدى 
منظمة األغذية والزراعة. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

عام 1961، وذلك بسبب ازدياد استهالك الربوتينات الحيوانية 
األخرى. وازدادت حصة األسامك من متناول الربوتينات الحيوانية 

مبعدل ثابت يف البلدان النامية من 12.1 يف املائة يف عام 1961 إىل 
ذروة بلغت 13.9 يف املائة يف عام 1989، ثم تراجعت هذه النسبة 

إىل 11.7 يف املائة يف عام 2017 بينام تواصل ارتفاع استهالك 
الربوتينات الحيوانية األخرى. 

تهيمن عىل  وأوروبا  األمريكية  املتحدة  والواليات  اليابان  وظلت 
نسبة كبرية من استهالك األسامك يف العامل عىل مّر التاريخ. ويف 

عام 1961، استأثر االستهالك يف هذه األسواق الثالث مًعا بحوايل 
نصف )47 يف املائة( إمدادات األسامك يف العامل. ويف عام 2017، 
الُخمس )19 يف املائة( من مجموع  النسبة أقرب إىل  باتت تلك 

بينام  153 مليون طن،  الذي بلغ  الغذائية  استهالك األسامك 
48 يف املائة يف  71 يف املائة )مقابل  استأثرت آسيا بنسبة 

10 يف املائة  عام 1961(. وزادت الصني بصفة خاصة حصتها من 
يف عام 1961 إىل 36 يف املائة يف عام 2017. واستهلكت 

10 يف املائة من مجموع  2017 ما نسبته  األمريكيتان يف عام 
بلغت  التي  أفريقيا  وتلتها  الغذائية  لألغراض  األسامك  إمدادات 

ونشأ  1 يف املائة.  بأقل من  وأوسيانيا  8 يف املائة،  استهالكها  نسبة 
تغيريات  عن  املتقدمة  األسواق  أهمية  يف  الكبري  الرتاجع  هذا 

البلدان  دور  ازدياد  التغيريات  تلك  وشملت  القطاع.  يف  هيكلية 
املائية(  األحياء  تربية  سيام  )ال  األسامك  إنتاج  يف  اآلسيوية 

االقتصادات  بلدان  سكان  يف  الكبرية  والزيادة  الحرضي  والتوّسع 
الدخل  ذوي  املتوسطة  الطبقة  مواطني  ونسبة  الناشئة، 

آسيا. ال سيام يف  املرتفع، 

األسامك  الفرد من  استهالك  متوسط  ازداد   ،1961 عام  ومنذ 
الفرد  استهالك  زاد  كام  2 يف املائة.  بلغ  آسيا مبعدل سنوي  يف 

مام  أرسع  بوترية  وأفريقيا  الالتينية  أمريكا  يف  األسامك  من 
نفسها  الفرتة  خالل  الكبرية  التقليدية  األسواق  يف  عليه  كان 
األقاليم  ولكن هذه  1.3 يف املائة عىل حد سواء،  إىل  ليصل 

استهالك  كان  نفسه  الوقت  ويف  منخفضة.  قاعدة  من  بدأت 
من  أقل  الشاملية  وأمريكا  أوروبا  األسامك يف  من  الفرد 

نسبته  مبا  وتراجع  التوايل(،  عىل  )0.8 و0.9 يف املائة  1 يف املائة 
مزيد  األخرية  اآلونة  وُسجل يف  اليابان.  يف  سنويًا  0.2 يف املائة 
األسواق  الفرد يف هذه  استهالك  االنخفاض يف معدل منو  من 

تراجع  الطلب يف ظل  ازدياد  املمكن  يزال من  األخرية. وال 
يُعربِّ  ما  وهو  الناضجة،  األسواق  يف  الفرد  استهالك  مستويات 
من  بداًل  مضافًة  وقيمًة  مثًنا  األعىل  املنتجات  نحو  تحّول  عن 

املستهلكة.  الكميات  يف  الزيادات 

من  الفرد  نصيب  انخفض  والقاري،  اإلقليمي  املستويني  وعىل 
بلغت  التي  إىل ذروته  بينام وصل  أفريقيا  األسامك يف  استهالك 

9.9 كيلوغرامات  2014 ثم تراجع إىل  10.5 كيلوغرامات يف عام 
16(. غري أن االستهالك داخل أفريقيا  2017 )الجدول  يف عام 
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الواحد يف  للفرد  12 كيلوغراًما  بلغ  تراوح بني حد أقىص 
أفريقيا.  الواحد يف رشق  للفرد  كيلوغرامات  و5  أفريقيا  غرب 

للفرد  2.9 كيلوغرامات  )من  أفريقيا  كبري يف شامل  منو  ولوحظ 
بني عامي  ما  الواحد  للفرد  كيلوغرامات   14.7 إىل  الواحد 

أو تراجع يف  ثابتًا  الفرد  بينام ظّل استهالك  1961 و2017( 
انخفاض  ويرجع  الكربى.  الصحراء  جنوب  أفريقيا  بلدان  بعض 
إىل عدد  الكربى  الصحراء  أفريقيا جنوب  األسامك يف  استهالك 

أخرى،  أمور  بني جملة  تشمل، من  التي  املرتابطة  العوامل  من 
املعروض من  ازدياد  أكرب من معدل  السكان مبعدل  ازدياد 
الضغوط  األسامك بسبب  إنتاج  األسامك؛ وركود  إمدادات 

والتنمية  الطبيعية؛  األسامك  مصايد  موارد  عىل  الواقعة 
يُساهم  ذلك،  عىل  وعالوة  املائية.  األحياء  تربية  لقطاع  الضعيفة 
األسامك،  استهالك  مستوى  تراجع  يف  الدخل  مستويات  انخفاض 

اإلنزال  لعمليات  الالزمة  التحتية  البنية  كفاية  عدم  وكذلك 
والتوزيع  التسويق  قنوات  إىل  واالفتقار  والتجهيز،  والتخزين 

التشديد  ينبغي  ذلك،  ومع  السمكية.  املنتجات  لتسويق  الالزمة 
القيم  أعىل من  تكون  رمبا  أفريقيا  الفعلية يف  األحجام  أن  عىل 

تسجيل  القصور يف  إىل  نظًرا  الرسمية  اإلحصاءات  إليها يف  املشار 
صغرية  األسامك  مصايد  وبعض  الكفاف  مصايد  مساهامت 

الحدود. عرب  الرسمية  غري  والتجارة  النطاق 

استهالك األسامك  التي دفعت منو  الواسعة  االتجاهات  وترافقت 
التغيريات األساسية يف  العامل خالل العقود األخرية بكثري من  يف 
السمكية  املنتجات  اختيار  يف  املستهلكون  يتبعها  التي  الطرق 

واملنتجات  األسامك  وأدت عوملة  واستهالكها.  ورشائها وتحضريها 
من خالل  وتيسريها  التجارة  تحرير  بزيادة  مدفوعة  السمكية، 
توسيع  إىل  ونقلها،  األغذية  تجهيز  تكنولوجيات  التطورات يف 

سالسل اإلمداد إىل درجة بات من املمكن معها صيد نوع 
من األسامك يف بلد ما وتجهيزه يف بلد آخر واستهالكه يف 

املوقع  تأثري  تقليل  الدولية عىل  التجارة  ثالث. وساعدت  بلد 
عت بذلك األسواق  الجغرايف واإلنتاج املحيل املحدود، ووسَّ
للمستهلكني.  أوسع  األنواع، وأتاحت خيارات  أمام كثري من 

املستهلكة  الواردات جزًءا كبريًا ومتزايًدا من األسامك  وتشّكل 
يف أوروبا وأمريكا الشاملية )ما يرتاوح بني 70 و80 يف املائة 
تقريبًا( وأفريقيا )35 يف املائة يف عام 2017 مقابل أكرث من 

عليها،  الكبري  الطلب  بسبب  السابقة(  السنوات  يف  40 يف املائة 
مبا يف ذلك الطلب عىل األنواع غري املنتجة محليًا، إزاء اإلنتاج 
السميك املحيل الثابت أو اآلخذ يف الرتاجع. وأتاح هذا التطور 
يتم  التي  األسامك  أنواع من  الحصول عىل  إمكانية  للمستهلكني 

صيدها أو استزراعها يف أقاليم بعيدة عن مكان رشائها، كام أدى 
التطور إىل إدخال أنواع ومنتجات جديدة إىل ما كان يُشّكل 

من ذي قبل مجرد أسواق محلية أو إقليمية. وعىل الرغم من 

بصورة  الخيارات  تتشابه   ، معنيَّ ملستهلك  املتاحة  الخيارات  تعدد 
أيًضا  العاملي. وأدى  الصعيد  البلدان واألقاليم عىل  متزايدة بني 
تكنولوجيات  والتطورات يف  اإلمدادات  الدويل ملصادر  التنويع 

أنواع  النقص املوسمي يف  التقليل من  الحفظ بدرجة ما إىل 
يتأثر  بعينها يف بعض األسواق. ونتيجة لذلك، من املرجح أن 
استهالك عدد أكرب من األشخاص يف أسواق متباعدة جغرافيًا 

الرئيسية. ويزداد  األنواع  املؤثرة عىل  الكبرية  اإلمداد  بصدمات 
الشهادات ملجموعة  إصدار  التتبّع وخطط  نُظم  الطلب عىل 

متزايدة من األسامك واملنتجات السمكية يف ظل ازدياد وعي 
والجودة.  والسالمة  واملرشوعية  االستدامة  مبسائل  املستهلكني 

استهالك  طبيعة  تشكيل  يف  الحرضي  التوسع  ساهم  كام 
مُيثّل سكان   ،2007 عام  ومنذ  كثرية.  بلدان  يف  ونطاقها  األسامك 

تزال هذه  وال  العامل،  نصف سكان  من  أكرث  الحرضية  املناطق 
التي  )املدن  الكربى  املدن  وبلغ عدد  االزدياد.  آخذة يف  النسبة 

 ،2018 33 يف عام  10 ماليني نسمة(  يزيد عدد سكانها عىل 
الشؤون  )إدارة  النامية  البلدان  يف  مدينة   15 من  أكرث  منها 
وميتلك   .)2018 املتحدة،  األمم  يف  واالجتامعية  االقتصادية 

إنفاقه  ميكنهم  أكرب  دخاًل  العادة  يف  الحرضية  املناطق  سكان 
خارج  الطعام  وتناول  األسامك،  مثل  الحيوانية،  الربوتينات  عىل 

البنية  تتيح  ذلك،  إىل  وباإلضافة  األحيان.  أغلب  يف  املنزل 
تخزين  يف  الكفاءة  من  أكرب  قدًرا  الحرضية  املناطق  يف  التحتية 

وتتطور  وتسويقها.  وتوزيعها  السمكية  واملنتجات  األسامك 
أفريقيا  أنحاء  جميع  يف  برسعة  الكبرية  واملتاجر  الكربى  املتاجر 

من  السمكية  املنتجات  بيع  ويزداد  الالتينية،  وأمريكا  وآسيا 
وأسواق  التقليديني  األسامك  تجار  مقابل  القنوات  هذه  خالل 

اعتباًرا  الطعام  تحضري  سهولة  متثّل  نفسه،  الوقت  ويف  السمك. 
يعيشون  الذين  الحرضية  املناطق  سكان  لدى  األهمية  متزايد 
وقتهم.  عىل  كبريًا  طلبًا  ويواجهون  اإليقاع  رسيع  حياة  أسلوب 
يتم  التي  السمكية  املنتجات  عىل  الطلب  يزداد  لذلك،  ونتيجة 

تجارة  من خالل  سواًء  الراحة  أجل  من  وتسويقها  إعدادها 
التفضيالت  وتتميَّز  الرسيعة.  األغذية  خدمات  أو  التجزئة 

الحديث  العرص  يف  الحرضية  املناطق  يف  للمستهلكني  الغذائية 
مبنشأ  نسبيًا  الكبري  واالهتامم  الصحية  الحياة  عىل  بالتشديد 

أن  املرجح  من  اتجاهات  وهذه   – يتناولونها  التي  األغذية 
األسواق  األسامك يف  استهالك  أمناط  تأثريها عىل  تواصل 

سواء.  حد  عىل  والناشئة  التقليدية 

ومع أن منتجي األسامك ومسّوقيها ميكن أن يحافظوا عىل 
التي تطرأ عىل تفضيالت  التطورات  التجاوب مع  درجة من 

البيولوجية  واالعتبارات  الطبيعية  املوارد  لتوافر  فإن  املستهلكني، 
للمستهلكني.  املتاحة  واملنتجات  األنواع  تحديد  أساسيًا يف  دوًرا 
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املائية منذ منتصف  األحياء  تربية  الكبري يف  التوّسع  وأدى 
مثانييات القرن املايض إىل زيادة حادة يف نسبة األسامك 

الربية حتى يف ظّل وجود  ببدائلها  مقارنة  املستهلكة  املستزرعة 
اختالفات بني البلدان واألقاليم من حيث التفضيالت، وتستهلك 
البلدان اآلسيوية، وهي البلدان املنتجة الرئيسية، حصة أكرب من 
األسامك املستزرعة. وعىل املستوى العاملي، تُشّكل تربية األحياء 

املائية منذ عام 2016 املصدر الرئييس لألسامك املتاحة لالستهالك 
البرشي، وهو ما ميثّل زيادة ملحوظة بالنظر إىل أن هذه النسبة 

اقترصت عىل 4 يف املائة يف عام 1950، و9 يف املائة يف عام 1980، 
و19 يف املائة يف 1990 )الشكل 27(. ويف عام 2018، بلغت هذه 

النسبة 52 يف املائة، ومن املتوقع أن تستمر يف املدى البعيد. ومن 
املهم أيًضا اإلشارة إىل أن هذه األرقام ال تُعربِّ عن الكمية املتناولة 

بالفعل )اإلطار 5(. وإذا أُخذت يف االعتبار الكميات الصالحة 
لألكل )أي عندما تُستبعد القشور واألجزاء األخرى غري الصالحة 

لألكل التي ميكن أن تتفاوت أيًضا بتفاوت التقاليد(، ستظل مصايد 

األسامك الطبيعية أهم مصدر لألسامك املأكولة نظرًا الرتفاع حصة 
الرخويات ذوات املرصاعني والقرشيات املستزرعة مقارنة باألنواع 

الربية، ولكن الفجوة بدأت تضيق.

األسامك  أسواق  يف  املائية  األحياء  تربية  هيمنة  وتنطوي 
األسامك  لتوزيع  بالنسبة  مهمة  تداعيات  عىل  العاملية 

اإلنتاج  عمليات  مراقبة  األسامك  استزراع  ويتيح  واستهالكها. 
إلتاحة  أنسب  أنه  كام  الطبيعية،  األسامك  مصايد  يف  مام  أكرث 
ونتيجة  اإلمداد.  وسالسل  اإلنتاج  يف  واألفقي  الرأيس  التكامل 

األسامك  توافر  زيادة  إىل  املائية  األحياء  تربية  أّدت  لذلك، 
فيها  تنعدم  أو  تقّل  التي  والبلدان  األقاليم  يف  أرخص  بأسعار 
إىل  يؤدي  ما  وهو  املستزرعة،  األنواع  عىل  الحصول  إمكانية 

تربية  إنتاج  يف  التوّسع  وأدى  الغذايئ.  واألمن  التغذية  تحسني 
والسلمون،  اإلربيان،  مثل  أنواع  تربية  خاصة  املائية،  األحياء 
والقرموط  والشبوط،  والبلطي،  املرصاعني،  ذوات  والرخويات 
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يف  مطردة  زيادة  إىل  البنغاسيوس(  سمك  ذلك  يف  )مبا 
يف  األنواع  من  املجموعات  هذه  من  الفرد  استهالك  معدالت 

األحياء  تربية  إنتاج  يف  التوّسع  بداية  ومنذ  األخرية.  السنوات 
يف  السنوي  النمو  معدل  متوسط  كان   ،1990 عام  يف  املائية 

املياه  أسامك  استهالك  يف  أكرب   2017 عام  حتى  الفرد  استهالك 
والقرشيات  )3.9 يف املائة(  املجال  الثنائية  واألسامك  العذبة 

األرجل  رأسيات  باستثناء  والرخويات،  )2.9 يف املائة( 
فئات  يف  النمو  كان  نفسه،  الوقت  ويف  )2.7 يف املائة(. 

)رأسيات  الربية  األسامك  من  أسايس  بشكل  املؤلفة  األنواع 
واألسامك  القاعية،  واألسامك  السطحية،  واألسامك  األرجل، 

نفسها،  الفرتة  خالل  سلبيًا  أو  صفريًا  األخرى(  البحرية 
منو  مبعدل  طفيفة  زيادة  ُسجلت  إذ  األرجل،  رأسيات  باستثناء 

.2017-1990 الفرتة  يف  0.1 يف املائة  املتوسط  يف  بلغ  سنوي 

الزعنفيات حوايل ثلثي األسامك  ويف عام 2017، شّكلت 
1961 نسبة مجموع  تراجعت منذ عام  املستهلكة. ومع ذلك، 

إمدادات  العذبة والبحرية( يف إجاميل  املياه  الزعنفيات )من 
األسامك لألغراض الغذائية من 86 إىل 74 يف املائة. ويرجع ذلك 

بشكل أسايس إىل انخفاض حصة األسامك البحرية )من 69 إىل 
املياه  العذبة وأسامك  املياه  34 يف املائة( وزيادة حصة زعنفيات 

الثنائية املجال )من 17 إىل 40 يف املائة(، والقرشيات )من 5 
 7 10 يف املائة( والرخويات، باستثناء رأسيات األرجل )من  إىل 

إىل 13 يف املائة( يف الفرتة نفسها املمتدة من عام 1961 إىل 
املستهلَكة يف  األنواع  الرئيسية من  املجموعة  وتألفت   .2017
الثنائية املجال  عام 2017 من أسامك املياه العذبة واألسامك 
السطحية  األسامك  وتليها  للفرد،  كيلوغرام   8.1 بلغت  حيث 
األرجل )2.6  باستثناء رأسيات  )3.1 كيلوغرام(، والرخويات، 

القاعية  واألسامك  )2.0 كيلوغرام(،  والقرشيات  كيلوغرامات(، 
)1.0 كيلوغرام(،  البحرية األخرى  )2.8 كيلوغرامات(، واألسامك 

املائية األخرى  )0.5 كيلوغرام( والحيوانات  األرجل  ورأسيات 
والالفقاريات )0.2 كيلوغرام(. ومن املهم اإلشارة إىل أن هذه 
األحجام ستسفر  بداًل من  القيم  فيها  تُستخدم  التي  الحسابات 

انخفاض قيمة نسبة كبرية من  عن اختالفات كبرية نظًرا إىل 
أسعار  كثريًا  ترتفع  بينام  الشبوط،  العذبة، مثل  املياه  أنواع 

املثال.  والكركند عىل سبيل  اإلربيان  مثل  القرشيات، 

البحرية  الطحالب  حاليًا  األغذية  ميزانيات  تشمل  وال 
منها  كبري  جانب  يف  املستزرعة  األخرى  املائية  والنباتات 

من  كثري  يف  الوطني  املطبخ  يف  مهاًم  مكونًا  تشّكل  كانت  وإن 
املستزرعة  األنواع  وتشمل  آسيا.  رشق  سيام  ال  آسيا،  أنحاء 
 )Porphyraو  Pyropia )النوعان  الحمراء  نوري  طحالب 

اليابانية  البحر  وعشبة  السويش،  تغليف  يف  املستخدمة 

شعبية  خفيفة  وجبة  وهي   ،)Laminaria japonica (
يوكيوما  وطحالب  مخللة،  أو  مجففة  تؤكل  آسيا  رشق  يف 

كمكّون  وكذلك  األغذية  تجهيز  يف  املستخدمة   )Eucheuma (
عىل  البحرية  الطحالب  وتحتوي  التجميل.  مستحرضات  يف 
واليود  والكالسيوم  الحديد  )مثل  دقيقة  مغذيات  معادن 

ألف  سيام  )ال  والفيتامينات  والسيلينيوم(  والبوتاسيوم 
ألحامض  الوحيد  السميك  غري  املصدر  وهي  وباء–12(  وجيم 

n السلسلة.  الطويلة  الطبيعية  أوميغا–3 

األسماك  جتارة 
تها منتجا و

التجارة  أكدت  الرسيع،  التوّسع  من  عاًما   50 حوايل  بعد 
وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  املهم  دورها  الدولية 

للنمو  محركة  قوة  باعتبارها  اليوم  العامل  يف  املائية  األحياء 
وتتسم  العاملي.  الغذايئ  األمن  يف  مساهاًم  وعاماًل  االقتصادي 
يف  األساسية  بأهميتها  السمكية  واملنتجات  األسامك  صادرات 
سبيل  عىل  ذلك  ومن  واألقاليم.  البلدان  من  كثري  اقتصادات 

مجموع  من  40 يف املائة  عىل  يزيد  مبا  تستأثر  أنها  املثال 
وغرينالند  فارو  وجزر  فريدي  كابو  يف  السلع  تجارة  قيمة 

 ،2018 عام  ويف  وفانواتو.  وسيشيل  وملديف  وآيسلندا 
طن  مليون   67 الدولية  التجارة  يف  املتداولة  األسامك  بلغت 

من  38 يف املائة  تقريبًا  يعادل  ما  أي  الحي(،  الوزن  )مبكافئ 
نطاق  عىل  استزراعها  أو  صيدها  تم  التي  األسامك  جميع 

من  تقارير  قُّدمت  نفسها،  السنة  ويف   .)28 )الشكل  العامل 
أنشطة  من  ما  نشاط  مامرسة  عن  تفيد  وإقلياًم  دولة   221

للصادرات  لة  املسجَّ اإلجاملية  القيمة  ومتثّل  األسامك.  تجارة 
حوايل   13 2018 عام  يف  أمرييك  دوالر  مليار   164 بلغت  التي 
)باستثناء  الزراعية  املنتجات  صادرات  قيمة  من  املائة  11 يف 

مجموع  قيمة  من  1 يف املائة  وحوايل  الحرجية(  املنتجات 
األسامك  صادرات  االعتبار  يف  أُخذت  وإذا  السلعية.  التجارة 

لحوم  أن  يتبنيَّ  البرشي  االستهالك  إىل  هة  املوجَّ الربية  واللحوم 
من  الربية  اللحوم  من  أعىل  كانت   2016 عام  منذ  األسامك 

ذلك،  ومع  49 يف املائة(.  مقابل  )51 يف املائة  القيمة  حيث 

13 تشري بيانات التجارة املستخدمة يف هذا القسم إىل املعلومات املتاحة 
حىت مطلع مارس/آذار 2020، مع استخدام مصطلح "أسماك" باملعىن 

احملدد يف املالحظة 1 على ص. 2. وهذه األرقام ميكن أن ختتلف قلياًل عن 
األرقام الواردة يف جمموعة بيانات منظمة األغذية والزراعة بشأن إنتاج السلع 
السمكية وجتارتها للفرتة 1996-2018، ويف القسم اخلاص بالسلع ضمن كتاب 

منظمة األغذية والزراعة السنوي عن إحصاءات مصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية 2018، اللذين سيصدران يف منتصف عام 2020. وميكن الرجوع 
إىل الصفحة اإللكرتونية للمنظمة )منظمة األغذية والزراعة، 2020د( لالطالع 
ثة وكذلك مجيع إصدارات الكتاب السنوي )منظمة األغذية  على البيانات احملدَّ

والزراعة، 2020ج(.
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اجلزء األول  اإلستعراض العاملي

التجهيز  إىل  اإلنتاج  من  رحلتها  أثناء  متعددة  دولية  حدوًدا 
التسويق  حمالت  وأصبحت  النهايئ.  املستهلك  إىل  ثم 

البلدان  لسعي  نظًرا  منتظمة  أحداثًا  تُشّكل  الواسعة  الدولية 
وساعدت  وتنويعها،  التصدير  أسواق  توسيع  إىل  املنتجة 
دمج  تيسري  عىل  املعلومات،  تكنولوجيا  جانب  إىل  أيًضا، 

السويش،  مثل  بعينها،  بلدان  كانت تخص  التي طاملا  األطباق 
املنتجني  العامل. وبالنسبة إىل  البحرية يف  يف قوائم األغذية 

متزايدة  األوسع  الدولية  السوق  ديناميكيات  باتت  املحليني، 
األهمية، إذ تشري التقديرات إىل أن 78 يف املائة من األسامك 

الدولية  التجارة  من  ملنافسة  تتعرّض  السمكية  واملنتجات 
)Tveterås وآخرون، 2012(. ومل يعد أثر صدمات حدوث 

اختالالت يف اإلمدادات املعروضة، مثل تفيّش األمراض وغري ذلك 
من أسباب تقلّب األسعار يف كثري من األنواع التي يكرث تداولها 

التي تقع فيها  املنطقة  أو  البلد  الدولية، مقصوًرا عىل  التجارة  يف 
الصدمات. تلك 

وخالل الفرتة من 1976 إىل 2018، ازدادت قيمة صادرات 
بلغ سنوي  مبعدل  العاملية  السمكية  واملنتجات   األسامك 

الحقيقية  بالقيمة  و4 يف املائة  اإلسمية  بالقيمة  8 يف املائة 
التصدير يف  إيرادات  التضخم(. وزادت  لة ملراعاة  )املعدَّ
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خدمات  يف  التجارة  قيمة  العاملية  األرقام  هذه  تشمل  ال 
البنية  وتنمية  املوارد  وإدارة  اإلرشاد  مثل  األسامك،  مصايد 

التجارة  وتعزيز  والتوسيم  الشهادات  وإصدار  التحتية 
القيمة  تزال  وال  والبحوث.  والصيانة  التسويق  وخدمات 

العادة  يف  ل  تُسجَّ ألنها  معروفة  غري  الخدمات  لهذه  اإلجاملية 
األخرى.  بالخدمات  املرتبطة  الخدمات  قيمة  مع 

السمكية  واملنتجات  األسامك  يف  الدولية  التجارة  منو  وجاء 
عام،  بشكل  التجارة  يف  التوّسع  عقب  منه  كبري  جانب  يف 

العقود  يف  والتحرير  العوملة  سياسات  عززته  ما  وهو 
ازدادت حصة   ،2018 إىل   1960 الفرتة من  األخرية. وخالل 

 16.7 من  العاملي  اإلجاميل  املحيل  الناتج  يف  السلعية  التجارة 
يتعلق  ما  ويف   .)2020 الدويل،  )البنك  46.1 يف املائة  إىل 
من  وكثري  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  بقطاع 

العاملي  االقتصادي  التكامل  هذا  تقسيم  ميكن  الصناعات، 
عىل  متاميزة،  ولكن  مرتابطة  اتجاهات  من  عدد  إىل  املتدرج 

املختلفة  االقتصادية  األنشطة  أصبحت  فقد  الّشكل التايل. 
مجزأة  وتعبئتها  وحفظها  وتجهيزها  األسامك  إلنتاج  الالزمة 
تزداد  األسامك  إمداد  سالسل  وبدأت  أكرب،  بصورة  جغرافيًا 

األحيان  من  كثري  يف  السمكية  املنتجات  وتَعرب  وتعقيًدا.  طواًل 

الشكل 28

إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل والكميات املوجهة للتصدير 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

عام 2018 بأكرث من 20 مرّة عىل أرقام عام 1976 التي بلغت 
الفرتة نفسها، ازدادت كميات  7.8 مليارات دوالر أمرييك. وخالل 
17.3 مليون طن  3 يف املائة سنويًا من  العاملية مبعدل  الصادرات 

النسبي يف معدل منو  التباطؤ  الحي(. ويُشري  الوزن  )مبكافئ 
الحجم إىل زيادة مطردة يف قيمة الوحدة مبرور الوقت، وهو 

املنتجات  ارتفاع أسعار األسامك وازدياد نسبة  انعكاس لكل من 
التجارة.  املجهَّزة يف حجم 

 ،2009–2008 الفرتة  أثناء  العاملية  املالية  األزمة  أعقاب  ويف 
الدولية  التجارة  يف  االرتفاع  اتجاهات  عموًما  تباطأت 

منو  يف  تباطؤ  عن  يُعربِّ  ما  وهو  السمكية،  واملنتجات  لألسامك 
الكساد  من  جًوا  شهد  الذي  العاملي  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

متقدمة  رئيسية  أسواق  عدة  عىل  خيّم  املستهلك  ثقة  وضعف 
السلعية  والتجارة  األسامك  تجارة  ذلك  بعد  وسجلت  وناشئة. 

 10 بلغت  بنسبة   2015 عام  يف  حاًدا  هبوطًا  مجملها  يف 
هذا  وراء  العوامل  بعض  وشملت  التوايل.  عىل  و13 يف املائة 
الرويس  االتحاد  عىل  املفروضة  التجارية  العقوبات  االنكامش 

الواليات  دوالر  قيمة  وتحّسن  الربازيل  يف  االقتصادي  والهبوط 
القيمة  من  قلّل  ما  العمالت  من  مجموعة  مقابل  املتحدة 
العمالت.  بهذه  أُجريت  التي  التجارية  للعمليات  الفعلية 

و2017   2016 السنوات  يف  انتعاش  ذلك  بعض  وتحقق 
األسامك  تجارة  يف  منو  معدالت  فيها  ُسجلت  التي  و2018 
و9 يف املائة،  7 يف املائة،  نسبته  مبا  السمكية  واملنتجات 

معظم  يف  االقتصادية  الظروف  تحّسن  ظل  يف  و5 يف املائة 
أسعار األسامك.  يف  القوية  والزيادة  العامل  اقتصادات 

أكرب  من  اثنني  بني  مؤخًرا  التجارية  التوترات  تصاعد  وأدى 
املتحدة  والواليات  الصني  هام  العامل،  يف  التجاريني  الرشكاء 

األسامك  سوق  يف  التيقن  عدم  من  حالة  ظهور  إىل  األمريكية، 
فرضتها  التي  الجمركية  الرسوم  قامئة  شملت  وبينام  العاملية. 

يف  كثريًا  املتداولة  األسامك  منتجات  من  عدًدا  البلدان 
األوسع  االقتصادي  األثر  فإن  والكركند،  البلطي  مثل  التجارة، 

املحّركة  القوة  املطاف  نهاية  يف  كان  العام  التيقن  وعدم 
والواليات  الصني  يف  فقط  ليس  النمو،  لتباطؤ  الرئيسية 

وتشري  العاملي.  املستوى  عىل  وكذلك  بل  األمريكية،  املتحدة 
التجارة  قيمة  مجموع  أن  إىل   2019 لعام  املتاحة  التقديرات 

مقارنة  والقيمة  الكّم  حيث  من  2 يف املائة  بنحو  تقلص 
كورونا  فريوس  مرض  تفيش  بالفعل  وأثّر  السابقة.  بالسنة 
هذا  كتابة  وقت  حتى  مستمًرا  يزال  ال  الذي  )كوفيد–19( 

املصّدرين  بني  التجارة  عىل  سلبًا  )مارس/آذار 2020(  التقرير 
.2020 عام  يف  الرئيسيني  واملستوردين 

واسترياد  تصدير  حيث  من  األوىل  البلدان   29 الشكل  ويبنّي 
إىل  باإلضافة  أيًضا،  الصني  وكانت  السمكية.  واملنتجات  األسامك 
واملنتجات  لألسامك  ُمصّدر  أكرب  لألسامك،  الرئييس  املنتج  كونها 
حيث  من  مستورد  بلد  أكرب  وثالث   ،2002 عام  منذ  السمكية 
السنوات  الصني يف  واردات  وازدادت   .2011 عام  منذ  القيمة 
بلدان  يف  خارجية  مصادر  عىل  اعتامدها  بسبب  جزئيًا  األخرية 

تنامي  عن  أيًضا  ذلك  ويُعربِّ  التجهيز،  عمليات  إلجراء  أخرى 
ووفًقا  محليًا.  املنتجة  غري  لألنواع  الصني  يف  املحيل  االستهالك 

الصني  صادرات  تراجعت   ،2019 لعام  املتاحة  التقديرات  آلخر 
مقابل  دوالر  مليار   20(  2018 بعام  مقارنة  7 يف املائة  بحوايل 

الصني  بني  التجاري  بالنزاع  تأثرت  رمبا  دوالر(،  مليار   21.6
األمريكية. املتحدة  والواليات 

وتليها   ،2004 عام  منذ  الثاين  الرئييس  ر  املصدِّ الرنويج  وأصبحت 
عام  منذ  الثالث  الرئييس  املصدر  أصبحت  التي  نام  فييت  اآلن 

من  كبرية  كميات  من  الرنويجي  األسطول  مصيد  ويتألف   .2014
القد،  سمك  مثل  القاعية،  واألسامك  الصغرية  السطحية  األنواع 

األكرب يف  الرنويج هو  السلمون يف  استزراع  أن قطاع  يف حني 
نطاق  عىل  والسلمون  القد  أسعار سمك  ارتفاع  ظّل  ويف  العامل. 

الرنويج  يف  البحرية  األغذية  صادرات  صناعة  حققت  العامل، 
األخرية  السنوات  خالل  التصدير  إيرادات  يف  قياسية  أرقاًما 

 2018 12 مليار دوالر أمرييك يف عام  وصلت إىل ذروة بلغت 
الوقت  2019. ويف  )0.1- يف املائة( يف عام  قلياًل  أن ترتاجع  قبل 
السنوات  يف  ثابت  منو  عىل  الحفاظ  يف  نام  فييت  نجحت  نفسه 
التجارية  اتصاالتها  قوة  إىل  أسايس  بشكل  ذلك  ويرجع  األخرية. 
استزراع  قطاع  يف  وتوسعها  النمو  الرسيعة  الصينية  السوق  مع 

ميكونغ،  نهر  دلتا  يف   )Pangasius spp.( البنغاس  سمك 
التصدير.  وإعادة  التجهيز  صناعة  وازدهار 

ومنذ عام 2017، أصبحت الهند رابع مصّدر رئييس بفضل 
الزيادة الحادة يف إنتاج اإلربيان املستزرع. ومع ذلك، وبعد 
تحقيق مستوى الذروة الذي بلغ 7.2 مليار دوالر أمرييك يف 

3 يف املائة  نسبته  الهند مبا  قيمة صادرات  عام 2017، انخفضت 
يف عام 2018 وبنسبة أخرى بلغت 1 يف املائة يف عام 2019 

)6.8 مليار دوالر أمرييك(، مدفوعة يف ذلك بشكل رئييس بفعل 
إنتاج تربية األحياء  تراجع أسعار اإلربيان. ويف شييل، اتسع 
األطليس وسلمون كوهو وسمك  السلمون  املائية من سمك 

تراوت قوس قزح وتحّول إىل صناعة حديثة مبليارات الدوالرات 
العاملي من  اإلنتاج  الرنويج يف  الثانية بعد  املرتبة  وبات يحتل 

تربية األحياء املائية. وشهدت شييل منًوا مستداًما يف إيرادات 
التصدير إزاء الطلب العاملي القوي عىل سمك السلمون يف جميع 

«أنحاء األمريكيتني وأوروبا وآسيا ويف ظل الزيادة يف األسعار. 
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الشكل 29

أكب البلدان املصّدرة واملستوردة لألسماك واملنتجات السمكية من حيث القيمة، 2018

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

ل عادة الصادرات حسب قيمتها عند التسليم على ظهر السفينة والواردات على أساس التكلفة والتأمني والشحن. لذلك، على الصعيد العاملي، ينبغي أن تكون  مالحظة: تسجَّ
قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات. لكن، منذ عام 2011 مل يكن األمر كذلك. والعمل جار لفهم أسباب هذا االجتاه الشاذ.
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ر رئييس لألسامك  ويف عام 2018، أصبحت شييل خامس مصدِّ

واملنتجات السمكية، ولكن قيمتها تراجعت يف عام 2019 مبا 

نسبته 3 يف املائة لتصل إىل 6.6 مليارات دوالر أمرييك. وشهدت 

ر رئييس لألسامك، تراجًعا كبريًا يف الصادرات  تايلند، سادس مصدِّ

منذ عام 2012، وذلك بشكل أسايس بسبب انخفاض إنتاجها 

من اإلربيان نتيجة تفيش األمراض التي أدت إىل تآكل قدرتها 

التنافسية عىل املستوى العاملي. 

الزيادة  العاملية  األسامك  سوق  لتطور  املميزة  الّسامت  ومن 

الدولية  التجارة  تدفقات  من  النامية  البلدان  حصة  يف  املطردة 

مع  باملقارنة  النمو  معدالت  تسارع  من  ذلك  صاحب  وما 

 1976 عام  من  الفرتة  وخالل   .)30 )الشكل  املتقدمة  البلدان 

النامية مبعدل  البلدان  من  الصادرات  ازدادت   ،2018 عام  إىل 

يف  6.8 يف املائة  مقابل  القيمة  حيث  من  سنويًا  8.4 يف املائة 

ازدادت   ،2018 1976 إىل  الفرتة من  املتقدمة. ويف  البلدان 

السمكية  واملنتجات  األسامك  تجارة  من  النامية  البلدان  حصة 

54 يف املائة،  إىل  العاملية  الصادرات  قيمة  من  38 يف املائة  من 

الكميات  مجموع  من  60 يف املائة  إىل  39 يف املائة  ومن 

إنتاجها يف  منو  بقوة  ذلك  يف  مدعومة  الحي(  الوزن  )مبكافئ 

سوق  تنمية  يف  الكبري  واالستثامر  املائية  األحياء  تربية  قطاع 

الشكل 30

التجارة يف األسماك واملنتجات السمكية 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»

»
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التجارة األقاليمية

الشكل 31

 التدفقات التجارية لألسماك واملنتجات السمكية حبسب القارة 
)حصة جمموع الواردات من حيث القيمة(، 2018

د بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان.  مالحظة: مل حتدَّ
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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وجنوبها  آسيا  رشق  بلدان  وسائر  الصني  وحققت  التصدير. 
الفرتة.  تلك  خالل  املكاسب  أكرب  الجنوبية  وأمريكا  الرشقي 

البلدان  األسامك يف  قيمة صادرات  بلغت   ،2018 عام  ويف 
الصافية  إيراداتها  ووصلت  أمرييك  دوالر  مليار   88 النامية 
الواردات(  منها  مخصوًما  )الصادرات  األسامك  تصدير  من 

الزراعية  السلع  صادرات  من  أعىل  أي  38 مليار دوالر أمرييك، 
مجتمعة.  والسكر(  واألرّز  والتبغ  اللحوم  )مثل  األخرى 

باعتبارها  السمكية،  واملنتجات  األسامك  تجارة  وتساهم 
النمو  يف  مهم  بدور  العمل،  ولفرص  التصدير  إليرادات  مصدًرا 

النامية.  البلدان  يف  االقتصادي 

مجموع  من  كبرية  بنسبة  رئيسية  أسواق  ثالث  واستأثرت 
املتحدة  االتحاد األورويب،14 والواليات  الواردات لعدة عقود – 

عىل  كبري  بشكل  تعتمد  جميًعا  وهي   – واليابان  األمريكية 
كثري  يف  نسبيًا  أغىل  أنواع  عىل  املستهلكني  طلب  لتلبية  الواردات 
عام  األخرى. ويف  البلدان  تستهلكها  التي  األنواع  األحيان من  من 
املتحدة  والواليات  األورويب  االتحاد  قيمة واردات  مثَّلت   ،1976

يف املائة  و21  و22 يف املائة  33 يف املائة  واليابان  األمريكية 
تغيري عىل  يطرأ  العاملي. وبينام مل  اإلجاميل  التوايل من  عىل 

انخفضت   ،2018 حصة االتحاد األورويب )34 يف املائة( يف عام 
14 يف املائة  إىل  واليابان  األمريكية  املتحدة  الواليات  حصتي 
املتاحة،  التقديرات  ووفًقا ألحدث  التوايل.  عىل  و9 يف املائة 

تراجع حصتيهام  ونجم   .2019 عام  االتجاهات يف  استمرت هذه 
الناشئة، ال سيام  االقتصادات  الطلب يف كثري من  عن تسارع منو 

الرشقي. آسيا وجنوبها  يف رشق 

وبينام ال تزال األسواق املتقدمة تهيمن عىل واردات األسامك، 
لألسامك  وكمنتج  كمستهلك  النامية  البلدان  أهمية  فإن 

الحرضي  التوسع  باطراد. وأدى  ازدادت  السمكية  واملنتجات 
املستهلكة  املتوسطة  الطبقة  واتساع  املتاح  الدخل  وتحّسن 

الناشئة بخطى  الطلب يف األسواق  البحرية إىل زيادة منو  لألغذية 
املتقدمة.  النظرية  البلدان  أرسع بكثري مام كان ملحوظًا يف 
ويف عام 2018، مثَّلت واردات األسامك يف البلدان النامية 

القيمة و49 يف املائة  العاملي من حيث  املجموع  31 يف املائة من 
12 يف املائة  الحي( مقابل  )بالوزن  الكمية  من حيث 

و19 يف املائة عىل التوايل يف عام 1976. وبالنظر إىل ازدياد 
متزايدة  نسبة  تتجه  تفضيالته،  وتطور  للمستهلك  الرشائية  القوة 
ر من قبل إىل األسواق املتقدمة نحو  من اإلنتاج الذي كان يُصدَّ
مثل  بلدان  وباتت  واملحليني.  اإلقليميني  املستهلكني  طلب  تلبية 
مثل  القيمة،  العالية  لألنواع  كبريًا  اآلن مستهلًكا  والصني  الربازيل 

14 هنا يعترب االحتاد األورويب املكون من 27 دولة

الغذايئ ذات  العجز  ببلدان  يتعلق  اإلربيان والسلمون. ويف ما 
الواردات مبعدل منو سنوي بلغ  الدخل املنخفض، ازدادت قيمة 

يف املتوسط حوايل 6 يف املائة يف الفرتة 1976-2018، ولكن هذه 
للغاية  منخفضة  مستويات  عند  الحاالت  معظم  بقيت يف  القيم 

العامل.  بسائر  مقارنة 

األسامك  واردات  قيمة  متوسط  بلغ   ،2018 عام  ويف 
دوالرات   1.6 النامية  البلدان  يف  السمكية  واملنتجات 

أمرييك  دوالر   3.4 مقابل  كيلوغرام  لكل  أمريكية 
بينام  وبالتايل،  املتقدمة.  البلدان  يف  الواحد  للكيلوغرام 

البلدان  استأثرت  املجموعتني،  يف  الواردات  أحجام  تشابهت 
العاملية  الواردات  قيمة  من  69 يف املائة  بحوايل  املتقدمة 

 .2019 عام  يف  األّولية،  للبيانات  وفًقا  وكذلك،   2018 عام  يف 
مستويات  دور  إىل  منه  كبري  جانب  يف  التضارب  هذا  ويرجع 
املستهلكون،  يطلبها  التي  املنتجات  أنواع  تحديد  يف  الدخل 

ومن  األغذية.  استهالك  عادات  اختالف  إىل  باإلضافة 
الهبوط  نحو  الوحدة  قيمة  تدفع  التي  األخرى  العوامل 

وإعادة  التجهيز  أنشطة  حجم  النامية  البلدان  واردات  يف 
األقاليم. هذه  يف  التصدير 

وال تزال تدفقات التجارة األقاليمية )الشكل 31( كبرية، عىل 
الرغم من أن اإلحصاءات الرسمية ال تُعربِّ بشكل كاٍف عن هذه 
التجارة يف كثري من األحيان، ال سيام يف أفريقيا وبلدان مختارة 

يف آسيا وأوسيانيا. وال تزال أوسيانيا والبلدان النامية يف آسيا 
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بلدانًا مصّدرة صافية 
كربى لألسامك. وانتعشت صادرات أمريكا الالتينية التي تشمل 
بشكل أسايس اإلربيان والتونة والسلمون واملساحيق السمكية 
من إكوادور وشييل وبريو يف عام 2018. وتتميَّز أوروبا وأمريكا 

الشاملية بعجز تجاري يف قطاع األسامك )الشكل 32(. أما أفريقيا، 
ر صاٍف من  فهي مستورد صاٍف من حيث الحجم، ولكنها مصدِّ
حيث القيمة، وهو ما يُعربِّ عن ارتفاع قيمة وحدة الصادرات 

املوجهة بشكل رئييس إىل أسواق البلدان املتقدمة، ال سيام أوروبا. 
وتتألف الواردات األفريقية يف جانب كبري منها من أنواع سطحية 

صغرية رخيصة الثمن، مثل املاكريل أو البلطي، ولكنها مُتثِّل 
مصدًرا مهاًم للتنويع الغذايئ للسكان الذين يعتمدون بخالف ذلك 

عىل مجموعة ضيقة من األغذية األساسية. 

زيادة  اإلقليمية  التجارة  تدفقات  أهمية  تنامي  يرسَّ  ومام 
القرن  تسعينيات  منذ  باطراد  اإلقليمية  التجارة  اتفاقات  عدد 

د  تحدِّ متبادلة  تجارة  اتفاقات  هي  االتفاقات  وهذه  املايض. 
يف  التجاريني  الرشكاء  بني  تفضيلية  تجاري  تبادل  معدالت 

عىل  حاليًا  االتفاقات  هذه  وتنطبق  نفسها.  الجغرافية  املنطقة 

»

»
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قيم واردات وصادرات املنتجات السمكية يف خمتلف األقاليم، مع اإلشارة إىل صايف العجز أو الفائض 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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السمكية،  واملنتجات  باألسامك  العاملية  التجارة  من  كبرية  نسبة 
التجارة  بازر يف هيكل  أداء دور  تستمر يف  أن  املتوقع  ومن 

وديناميكياتها. الدولية 

التعريفات، باعتبارها مكونات أساسية لالتفاقات  وتُستخدم 
الثنائية أو باعتبارها تدابري مفروضة من جانب واحد، عىل نطاق 

دات مهمة  التجارية وتُشكِّل محدِّ السياسات  أدوات  واسع يف 
العاملية  التجارة  منظمة  مبدأ  ومينع  العاملية.  التجارة  لتدفقات 

التمييز بحق  األعضاء من  األكرث رعاية بصفة عامة  للدول 
أو  الجغرافية  التعريفات  تخفيض  ولكن ميكن  التجاريني،  الرشكاء 
إزالتها كجزء من اتفاقات التجارة الحرة أو تسهيل وصول البلدان 
النامية إىل األسواق من خالل تطبيق نُظم التعريفات التفضيلية، 

م. وال تزال أسعار التعريفات املفروضة  مثل نظام األفضليات املعمَّ
عىل األسامك واملنتجات السمكية منخفضة بصورة عامة، ال 

سيام التعريفات املفروضة عىل املواد الخام غري املجهزة. ومع 
ذلك، ال يزال كثري من البلدان النامية يفرض تعريفات عالية عىل 
األسامك واملنتجات السمكية، وهو ما ميكن أن يحّد من التجارة 

األقاليمية. ويف حاالت أخرى، تخضع منتجات سمكية معيَّنة، مثل 
التونة املعلَّبة ورشائح التونة، لحصص الرسوم الجمركية. ويتيح 
ذلك استرياد كمية معيَّنة من املنتج بتعريفة مخّفضة. وميكن 
أيًضا استخدام معدالت الرسوم الجمركية كحوافز كام يف نظام 

التفضيالت املعمم لالتحاد األورويب الذي يتيح مزيًدا من الحوافز 
التجارية للبلدان التي ميكنها إثبات االلتزام بتنفيذ االتفاقيات 

الدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان وحقوق العمل، والتنمية 
املستدامة، والحكم الرشيد. وشّكل تخفيض التعريفات املفروضة 

عىل الواردات قوة دافعة رئيسية للتوّسع يف التجارة الدولية خالل 
العقود األخرية، وبات من املقبول بصفة عامة زيادة تخفيض 
التعريفات مع مرور الوقت رغم توقف هذا االتجاه مؤقتًا أو 
تراجعه بسبب التطورات الجغرافية السياسية أو التحوالت يف 

السياسات املحلية.

عديدة  أخرى  عوامل  تؤثر  أن  ميكن  ذلك،  عىل  وعالوة 
الدولية.  األسواق  إىل  رة  املصدِّ البلدان  وصول  إمكانية  عىل 
التجزئة  رشكات  كبار  سيام  ال  واملشرتون،  املنظمون  ويفرض 

عىل  واملتطلبات  املعايري  من  مختلفة  أنواًعا  املوحدة، 
غري  التجارية  التدابري  هذه  وتشمل  املستوردة.  املنتجات 

وإجراءات  والجودة؛  السالمة  معايري  ييل:  ما  الجمركية 
ومعالجة  االمتثال؛  وتقييم  املنشأ  وقواعد  االسترياد؛  ترخيص 

والتخليص  التقييم  وإجراءات  الجمركية؛  التصنيفات 
إىل  الوصول  تأمني  لعملية  ميكن  لذلك،  ونتيجة  الجمريك. 

عة،  موسَّ ورقية  إجراءات  عىل  تنطوي  أن  معنيَّ  منتج  أسواق 
مختلفة،  ورسوم  الشهادات،  الستصدار  لة  مطوَّ وإجراءات 

التي  التقنية  والقدرة  املعرفة  من  درجة  تتطلب  أن  وميكن 
النامية.  البلدان  يف  املوردين  بني  سيام  ال  تحقيقها،  ر  يتعذَّ قد 

العاملية  التجارة  منظمة  اتفاق  دخول  يساعد  أن  املتوقع  ومن 
عىل   2017 فرباير/شباط  يف  التنفيذ  حيز  التجارة  لتيسري 

التداول،  حركة  وترسيع  التحديات  هذه  بعض  عىل  التغلّب 
وبالتايل  الحدود،  عرب  جمركيًا  وتخليصها  السلع  عن  واإلفراج 

التجارة. عىل  السلبية  التأثريات  هذه  من  الحّد 

السلبية  بالعواقب  الخصوص  وجه  النامية عىل  البلدان  وتتأثر 
ذلك  الرصامة،  املفرطة  واملعايري  التنظيمية  للوائح  املحتملة 

أن االمتثال ميكن أن يفرض تكاليف باهظة عىل املشاركني يف 
سلسلة اإلمداد التي تتألف يف كثري من األحيان من أعامل 

املطلوبة من حيث  القدرة  إىل  تفتقر  تجارية صغرية مشتتة 
يتعلق  ما  ويف  الفنية.  والخربة  والتكنولوجيا  التحتية  البنية 

واملعايري  التنظيمية  اللوائح  فإن  السمكية،  واملنتجات  باألسامك 
املائية هي  األحياء  تربية  وإنتاج  املوارد  باستدامة  املرتبطة 
األكرث صلة يف هذا الصدد ألنها كثرية ومتنوعة. وميثل ذلك 

املتعددة  املعايري  عن  الناشئة  التجارية  للنزاعات  محتماًل  مجااًل 
االمتثال. تقييم  ومتطلبات  واملتنوعة 

السلع الرئيسية
تدعم  أن  السمكية  بالسلع  التجارة  إلحصاءات  يمكن 

عن  الكشف  عىل  تساعد  أن  وميكن  السمكية،  املوارد  إدارة 
مرشوعة.  غري  بطريقة  عليها  ل  املتحصَّ املنتجات  تحركات 

دقة  عىل  الصدد  هذا  يف  االستخدام  يتوقف  ذلك،  ومع 
العادة  يف  التجارة  إحصاءات  وتصنَّف  وتفاصيلها.  البالغات 
لتوصيف  املنسق  للنظام  وفًقا  دة  محدَّ سلعية  فئات  ضمن 

العاملية.  الجامرك  منظمة  وضعته  الذي  وترميزها  السلع 
املستوى  هو  النظام  هذا  داخل  ع  ُمجمَّ مستوى  وأكرب 

عند  التصنيف  يكون  أن  وينبغي  أرقام  ستة  من  املؤلف 
وميكن  اإلبالغ.  أجهزة  جميع  يف  موحًدا  املستوى  هذا 

األحيان  من  كثري  يف  تدرج  أن  واألقاليم  البلدان  لفرادى 
من  أقل  تجميعية  مستويات  عند  إضافية  سلعية  فئات 

ذات  معيَّنة  منتجات  مجموعات  أو  منتجات  مراعاة  أجل 
عىل  التجارة  إحصاءات  استخدام  ويعتمد  خاصة.  أهمية 
رموز  فئات  تعريف  يف  املتضمنة  والتفاصيل  اإلبالغ  دقة 

وترميزها.  األساسية  السلع  لتوصيف  املنسق  النظام 
يف  بالجهود  النهوض  إىل  والزراعة  األغذية  منظمة  وسعت 
تصنيف  رموز  تعديل  نحو  الدفع  طريق  عن  االتجاه  هذا 

 2017 و  2012 عامي  يف  السمكية  واملنتجات  األسامك 
األنواع  حسب  التصنيف  كفاية  عدم  مسألة  ملعالجة 

»
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كبري  مجال  مثة  يزال  ال  ذلك،  ومع  املنتجات.  وأشكال 
األنواع  مختلف  بني  مُتيِّز  التي  الفروق  حيث  من  للتحسني 
يف  املوضحة  غري  امللحوظة  الفروق  ومن  املنتجات.  وأمناط 
وترميزها  األساسية  السلع  لتوصيف  املنسق  النظام  إطار 

املستزرعة  املنتجات  بني  التمييز  الستة  األرقام  مستوى  عند 
املوثوقة  الحالية  التقديرات  وتُشري  الطبيعية.  واملنتجات 

املائية  األحياء  تربية  منتجات  من  التقريبية  الحصة  أن  إىل 
وثلث  الكمية  مجموع  ربع  تبلغ  الدولية  التجارة  يف 

السمكية  املنتجات  االعتبار  يف  أُخذت  وإذا  القيمة.  مجموع 
إىل  الحصة  هذه  تزداد  فقط  املبارش  االستهالك  إىل  هة  املوجَّ

يف  املتداولة  األحجام  من  29 يف املائة  و  27 بني  يرتاوح  ما 
القيمة.  من  38 يف املائة  و  36 بني  يرتاوح  وما  التجارة، 

الوزن  )مبكافئ  الكمية  من  90 يف املائة  من  أكرث  ويتألف 
السمكية  واملنتجات  األسامك  تجارة  يف  املتداولة  الحي( 

الحية  الكاملة  األسامك  باستثناء  )أي  مجهَّزة  منتجات  من 
دة  املجمَّ املنتجات  واستأثرت   ،2018 عام  يف  والطازجة( 

للتلف  األسامك  قابلية  من  الرغم  وعىل  حصة.  بأعىل 
يف  املبتكرة  والتكنولوجيا  املستهلكني  طلب  أدى  برسعة، 

األسامك  تجارة  زيادة  إىل  والتوزيع  والتغليف  التربيد  مجال 
10 يف املائة  بحوايل  استأثرت  التي  واملربَّدة  والطازجة  الحية 

حوايل  ويتألف   .2018 عام  يف  العاملية  األسامك  تجارة  من 
منتجات  من  رة  املصدَّ األسامك  كميات  من  املائة  78 يف 

من  كثري  تداول  ويتم  البرشي.  االستهالك  إىل  موجهة 
املنتجة  البلدان  ألن  السمك  وزيت  السمكية  املساحيق 
االسكندنافية  والبلدان  الجنوبية  أمريكا  )يف  الرئيسية 
مراكز  تُشّكل  التي  البلدان  نفس  عموًما  ليست  وآسيا( 

وآسيا(.  أوروبا  )يف  الرئيسية  االستهالك 

واملنتجات  األسامك  لصادرات  أعاله  املذكورة  القيمة  تشمل  وال 
مليار دوالر أمرييك،   164 وهي   ،2018 عام  يف  السمكية 

البحرية  الطحالب  تجارة  من  إضافية  أمرييك  دوالر  2 مليار 
واملشتقات  )63 يف املائة(  األخرى  املائية  والنباتات 

واإلسفنج  )29 يف املائة(  لألكل  الصالحة  غري  السمكية 
املائية  النباتات  تجارة  وازدادت  )8 يف املائة(.  واملرجان 
1976 إىل أكرث من  65 مليون دوالر أمرييك يف عام  من 

البلدان  طليعة  يف  وكان   ،2018 عام  يف  1.3 مليار دوالر أمرييك 
أما  كوريا؛  وجمهورية  وشييل  إندونيسيا  الرئيسية  رة  املصدِّ

واليابان  الصني  يف  فتمثّلت  الرئيسية  املستوردة  البلدان 
املساحيق  إنتاج  ازدياد  إىل  ونظًرا  األمريكية.  املتحدة  والواليات 

الثانوية  املنتجات  من  املشتقة  األخرى  واملنتجات  السمكية 
استخدام  بعنوان  القسم  )أنظر  األسامك  تجهيز  عن  الناشئة 

تجارة  يف  طفرة  ُسجلت   ،)59 الصفحة  وتجهيزها،  األسامك 
دوالر  ماليني   9 من  لألكل  الصالحة  غري  السمكية  املشتقات 

.2018 600 مليون دوالر أمرييك يف عام  1976 إىل  أمرييك يف 

كبري  بقدر  السمكية  واملنتجات  األسامك  تجارة  وتتميَّز 
ذلك  ويُعربِّ  املنتجات.  وأشكال  األنواع  بني  التنوع  من 

ترتاوح  حيث  وتفضيالتهم،  املستهلكني  أذواق  تباين  عن 
ومجموعة  الحية  املائية  الحيوانات  أسواق  بني  األسواق 

السلمونيات  وتعترب  املجهَّزة.  املنتجات  من  واسعة 
التجارة  يف  املتداولة  السلع  أهم  والرتاوت(  )السلمون 
استأثرت  أنها  حيث   2013 عام  منذ  القيمة  حيث  من 

السمكية  املنتجات  قيمة  مجموع  من  19 يف املائة  بحوايل 
متثّلت  نفسها،  السنة  وخالل   .2018 عام  يف  دوليًا  املتداولة 

والجمربي  اإلربيان  يف  رة  املصدَّ األخرى  الرئيسية  األنواع 
وتلتهام  املجموع،  من  15 يف املائة  نسبتهام  بلغت  اللذين 

وقدية  والحدوق  والقد  النازيل  )مثل  القاعية  األسامك 
9 يف املائة(  ( والتونة  10 يف املائة  بنسبة  وغريها(  أالسكا 

السمكية  املساحيق  استأثرت   ،2018 عام  ويف   .)33 )الشكل 
السمك  وزيت  الصادرات،  قيمة  من  3 يف املائة  بحوايل 

األنواع  من  عدد  تداول  أيًضا  ويتم  1 يف املائة.  نسبته  مبا 
بكميات  نسبيًا  القيمة  املنخفضة  ولكن  الحجم  العالية 

املستويني  عىل  أو  الوطني  املستوى  عىل  سواًء  كبرية 
والدويل. اإلقليمي 

األسامك  ألسعار  والزراعة  األغذية  منظمة  مؤرش  ويُحسب 
الرئيسية.  األنواع  ملجموعات  األسعار  من  مجموعة  عرب 

عن   100 تبلغ  التي  األسامك  أسعار  مؤرش  قيمة  وتعرّب 
 .2016–2014 األساس  فرتة  خالل  امللحوظ  السعر  متوسط 

املالية  األزمة  عقب  املؤرش  مستويات  يف  الحاد  الهبوط  ورغم 
التي  األسعار  وتقلبات   2009–2008 الفرتة  خالل  العاملية 
به  متّر  الذي  والكساد  باالنتعاش  األول  املقام  يف  ارتبطت 
يف  بشدة  املتداولة  املائية  األحياء  تربية  من  معيَّنة  أنواع 

بسبب  الصعود  نحو  عموًما  األسامك  أسعار  اتجهت  التجارة، 
سيام  ال  اإلمدادات،  من  املعروض  منو  عىل  املفروضة  القيود 

الطلب  واستمرار  الطبيعية،  األسامك  مصايد  إمدادات 
لألسامك  الدولية  األسعار  وانخفضت  العامل.  يف  املرتفع 

بالسنة  مقارنة   2019 عام  يف  املتوسط  يف  3 يف املائة  بحوايل 
تراجع  إىل  أسايس  بشكل  ذلك  ويرجع   .)34 )الشكل  السابقة 

اإلربيان  فيها  مبا  املهمة،  املستزرعة  األنواع  من  كثري  أسعار 
التونة  وكذلك  والبلطي،  البنغاسيوس  وسمك  والسلمون 

الطلب.  عىل  العرض  لزيادة  نتيجة  املعلَّبة 
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السلمون والرتاوت 
املستزرع،  األطليس  سلمون  سيام  ال  السلمون،  أن  ثبت  لقد 

مع  يتوافق  وشعبي  االستخدامات  متنوع  بحري  غذاء 
السلمون  وأصبح  الحديثة.  املستهلكني  تفضيالت  اتجاهات 
الطلب  نتيجة  القيمة  حيث  من  وحيدة  سمكية  سلعة  أكرب 

العامل  أقاليم  يف  النامية  أو  املتقدمة  األسواق  يف  سواًء  القوي 
املستزرع،  كوهو  سلمون  سمك  أسواق  واتسعت  تقريبًا.  كلها 
أسامك  الربي يف مصايد  السلمون  وأنواع  قزح،  وتراوت قوس 
بأكرب  يستأثر  األطليس  السلمون  ولكن  الهادئ،  املحيط  شامل 

األطليس  سلمون  استزراع  وميثّل  التصدير.  إيرادات  من  نسبة 
صناعات  أكرث  من  واحًدا  وشييل،  الرنويج  إنتاجه  تتصدر  الذي 

عىل  التكنولوجية  الناحية  من  وتقدًما  ربحية  األسامك  إنتاج 
معروفة  الصناعة  فإن  السوق،  صعيد  عىل  أما  العامل؛  مستوى 

الرسيعة  والوترية  املنسقة  الدولية  التسويق  باسرتاتيجيات 
والتنظيمية  املادية  القيود  وساعدت  املنتجات.  ابتكارات  يف 

املتداول يف  السلمون  أسعار  رفع  اإلنتاج عىل  منو  املفروضة عىل 
مستويات  وهي   ،2018 عام  يف  قياسية  مستويات  إىل  التجارة 
 .2020 2019 ومطلع عام  أواخر عام  تحققت مرة أخرى يف 

الشكل 33

حصص جمموعات األنواع الرئيسية يف جتارة األسماك من حيث القيمة، 2018

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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املجموع

اإلربيان
يف  تداواًل  السمكية  املنتجات  أكرث  والجمربي  اإلربيان  ميثّل 

يف  اإلنتاج  من  األكرب  الجانب  ويرتكز  التاريخ،  مّر  التجارة عىل 
الواليات  يف  الرئيسية  األسواق  وتقع  الالتينية،  وأمريكا  آسيا 

ذلك،  ومع  واليابان.  األورويب  واالتحاد  األمريكية  املتحدة 
األخرية  اآلونة  يف  التجارة  مجموع  من  اإلربيان  تراجعت حصة 

القيمة  إجاميل  حيث  من  السلمون  سمك  عليها  وتفّوق 
الصني،  سيام  ال  الناشئة،  األسواق  ومتثّل  التجارة.  يف  املتداولة 
حني  يف  ومسّوقيه،  اإلربيان  ملصّدري  األهمية  متزايدة  أهدافًا 

محدود.  التقليدية  املتقدمة  األسواق  يف  النمو  زيادة  مجال  أن 
غالبية  حاليًا  يوفِّر  الذي  املستزرع  اإلربيان  قطاع  أيًضا  وعاىن 

وتقلبات  األمراض  تفيش  أثر  من  العاملية،  للسوق  اإلنتاج  حجم 
األحجام  وأّدت  والكساد.  االنتعاش  لدورة  املصاحبة  األسعار 

و2019   2018 عامي  املائية يف  األحياء  تربية  إنتاج  من  الكبرية 
باملنتجني  إىل  أدى  ما  االنخفاض،  نحو  السوق  أسعار  دفع  إىل 

الصني  واردات  الزيادة يف  إىل وضع خطط متحفظة. وأدت 
اإلربيان  تهريب  قمع  إىل  منها  كبري  جانب  يف  ترجع  والتي 

مثل  الوسيطة،  البلدان  عرب  عنه(  الـُمبلَّغ  )وغري  املرشوع  غري 
إكوادور  التصدير يف  إيرادات  الزيادات يف  إىل دعم  فييت نام، 

خاصة. بصفة 

السمك القاعي واألسماك البيضاء األخرى
وتسودها  بتنافسيتها،  العامل  يف  البيضاء  األسامك  سوق  تتميَّز 

املختلفة  األنواع  بني  االستبدال  قابلية  من  نسبيًا  عالية  درجة 
القد  أسامك  وهيمنت  املستزرع.  أو  الربي  الصيد  سواًء 

مستزرعي  ولكن   ، تقليديًا القطاع  هذا  عىل  أالسكا  وقدية 
سوق  يف  حصتهم  زيادة  يف  نجحوا  والبنغاسيوس  البلطي 

األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  سيام  ال  العامل،  يف  األسامك 
الصني،  يف  البلطي  صناعة  وتأثرت  الصني.  يف  ومؤخًرا 

العامل، سلبًا بفرض رسوم جمركية عىل واردات  األكرب يف  وهي 

الشكل 34

مؤشر منظمة األغذية والزراعة ألسعار األسماك 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

مصادر البيانات: مرصد األسواق األوروبية ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية، واملنظمة احلكومية الدولية ملعلومات السوق واخلدمات االستشارية الفنية املتعلقة 
باملنتجات السمكية ىف اقليم آسيا واحمليط اهلادى )إنفوفيش(، ومركز معلومات السوق واخلدمات االستشارية اخلاصة باملنتجات السمكية ىف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب، 

ومركز املعلومات واخلدمات االستشارية لتسويق األسماك وجتارتها ىف الصني )إنفويو(.
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شرائح مسك القّد الطازجةشرائح مسك القّد املجمَّدة

يف  التحّول  وكذلك  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  البلطي 
ينشأ  أن  املتوقع  ومن  الصني.  لدى حكومة  التنمية  أولويات 
اآلخرين،  اآلسيويني  املنتجني  عن  املستقبل  يف  الصادرات  منو 

أمريكا  يف  االتساع  يف  اآلخذة  الصناعة  وكذلك  إندونيسيا  مثل 
االتساع  اآلخذ يف  املائية  األحياء  تربية  قطاع  يزال  الالتينية. وال 
تقريبًا  جميعها  البنغاس  قرموط  بأسامك  يستأثر  نام  فييت  يف 

املصّدرين عىل  اعتامد  ازدياد  الرغم من  دوليًا عىل  املتداولة 
وانخفضت  اإلضافية.  اإلمدادات  الستيعاب  الصينية  السوق 
إجاماًل  البحرية  القاعية  األسامك  من  الربي  املصيد  إمدادات 
يف عام 2019 مقارنة مبا كانت عليه يف عام 2018، ما أدى 

االرتفاع  نحو  القد،  مثل  األنواع،  بأسعار بعض  الدفع  إىل 
يف  التجهيز  تكاليف  ارتفاع  استمرار  وأدى  )الشكل 35(. 

إىل  التجهيز  عمليات  نقل  لتشجيع  حوافز  إيجاد  إىل  الصني 
إىل  النقل  تكاليف  تقليص  فرصة  من  أيًضا  واالستفادة  أوروبا 

األسواق األوروبية. 

التونة
الواليات  أسواق  إىل  املعلبة  التونة  أسامك  معظم  ه  تتوجَّ

هي  اليابان  أن  حني  يف  األورويب،  واالتحاد  األمريكية  املتحدة 
الكاملة  دة  واملجمَّ الطازجة  للتونة  العامل  يف  مستورد  أكرب 

تصدير  وإعادة  تجهيز  صناعات  وتقع  رشائح.  شكل  عىل  أو 
والفلبني  وإكوادور  الصني  يف  الرئيسية  املستوردة  التونة 

من  الخام  املواد  عىل  الحصول  ويتم  وتايلند.  وإسبانيا 
اإلقليمية  التونة  أرصدة  بصيد  تقوم  التي  التونة  أساطيل 

إلدارة  اإلقليمية  املنظامت  إرشاف  تحت  بعيدة  مسافات  عىل 
دوائر  يف  متعددة  أنواًعا  التونة  وتشمل  األسامك.  مصايد 

واملحيط  األطليس  املحيط  يف  املدارية  وشبه  املدارية  العرض 
الزعانف  ذات  التونة  وتُستخدم  الهندي.  واملحيط  الهادئ 

الساشيمي  إنتاج  يف  العادة  يف  العني  الكبرية  والتونة  الزرقاء 
البيضاء  والتونة  الوثابة،  التونة  تُستخدم  بينام  والسويش، 

واملحفوظة  واملجهَّزة  املعلَّبة  املنتجات  يف  الصفراء  والتونة 

الشكل 35

أسعار أسماك القاع يف النرويج 

مالحظة: متوسط أسعار سمك القد النروجيي بالدوالر األمريكي للكيلوغرام الواحد، التسليم على ظهر السفينة، النرويج.
املصدر: اجمللس النروجيي لألغذية البحرية.
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خالل  من  معظمها  يف  وتُباع  املعلبة  التونة  ق  وتُسوَّ األخرى. 

بأسعار  غذائية  كأسامك  املوحدة  الكبرية  املتاجر  سالسل 

للمستهلكني  والسويش  الساشيمي  وجبات  تُباع  بينام  معقولة، 

شعبية  يف  العامة  الزيادة  ظل  يف  الصحي  الوعي  ذوي  من 

 ،2019 عام  أواخر  ويف  الدولية.  األسواق  يف  الياباين  الطعام 

التجاري  التداول  أسعار  يف  هبوطًا  التونة  مصيد  فائض  شهد 

 )36 )الشكل  قياسية  مستويات  إىل  للتونة  الخام  للمواد 

للمجهزين  التصدير  يرادات  إ تراجع  إىل  بدوره  أدى  ما  وهو 

.2020 عام  مطلع  يف  األسعار  انتعاش  رغم  الرئيسني 

رأسيات األرجل
األخطبوط  تشمل  الرخويات  من  فئة  األرجل  رأسيات  تُشّكل 

بغالبية  واملغرب  الصني  أساطيل  وتستأثر  والصبيدج.  والحبار 

الحبار  يتوفّر  بينام  العامل،  نطاق  عىل  األخطبوط  مصيد 

والهند.  وبريو  نام  وفييت  الصني  يف  أساسية  بصورة  والصبيدج 

أسطولها  باستخدام  الصني  مصيد  من  كبرية  نسبة  وتُحصد 

يف  كمكّون  األخطبوط  ويشيع  طويلة.  ملسافات  يُبحر  الذي 

املستهلكني  بني  شعبية  واكتسب  األطباق  من  متنوعة  مجموعة 

السمك  سلطة  األطباق  تلك  وتشمل  الحديثة،  املجتمعات  يف 

الطعام  قوائم  يف  الحبار  يشيع  بينام  اإلسباين،  والتاباس  النيء 

الكبرية.  املتاجر  يف  مغلَّف  د  مجمَّ بحري  وكغذاء  املطاعم  يف 

وازدادت ندرة إمدادات رأسيات األرجل، ال سيام األخطبوط، 

األخطبوط  إنتاجية مصايد  تراجع  األخرية يف ظل  السنوات  يف 

أنظمة صارمة إلدارتها. ويف  يتطلب وجود  ما  املهمة، وهو 

قويًا، مع  األرجل  الطلب عىل رأسيات  كان  األخرية،  السنوات 

األسعار.  ارتفاع يف 

الرخويات ذوات املصراعني
والبطلينوس  البحر  بلح  املرصاعني  ذوات  الرخويات  تشمل 

أكرب  اليوم  املائية  األحياء  تربية  ومُتثّل  واملحار.  واألسقلوب 

وتُعّد  املرصاعني،  ذوات  للرخويات  اإلطالق  عىل  مصدر 

ذوات  عىل  الطلب  وازداد  كبري.  بهامش  مورِّد  أكرب  الصني 

الشكل 36

أسعار التونة الوثابة يف إكوادور وتايلند 

مالحظات: تشري البيانات إىل أسعار 4.5-7.0 أرطال )2.0-3.2 كيلوغرام( من األسماك. بالنسبة إىل تايلند، التكلفة والشحن؛ 
بالنسبة إىل إكوادور، على ظهر السفينة.

املصدر: النظام احلاسويب ملعلومات تسويق األسماك )غلوبفيش(.
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الدخل  الرتفاع  نتيجة  الوقت  مبرور  كبرية  بدرجة  املرصاعني 

ألنواع  املؤاتية  الخصائص  بسبب  وكذلك  العامل  نطاق  عىل 

إنتاج  وينطوي  املستهلك.  منظور  من  املرصاعني  ذوات 

املسؤولة  املائية  األحياء  تربية  خالل  من  املرصاعني  ذوات 

من  سيام  ال  كبرية،  تغذوية  وفوائد  يجايب  إ بيئي  أثر  عىل 

أسعارها  استمرار  ز  وحفَّ الدقيقة.  املغذيات  توفري  حيث 

األقاليم. مختلف  يف  استزراعها  صناعة  يف  التوسع  العالية 

 أنواع األسماك السطحية الصغرية 
واملساحيق السمكية وزيت السمك

تداواًل  األكرث  الصغرية  السطحية  األنواع  أكرث  بعض  تشمل 

واألنشوفة.  والرسدين  والرنكة  املاكريل  أسامك  التجارة  يف 

جغرافيًا  الصغرية  السطحية  األسامك  مصايد  وتنترش 

تشمل  ما  وغالبًا  تعقيًدا.  واألسواق  املنتجني  شبكة  وتزداد 
اقتصادية  مناطق  الصغرية  السطحية  األسامك  أرصدة 

املناخية.  بالظروف  كثرًيا  تحركاتها  وتتأثر  متعددة  خالصة 
عىل  الحصص  مفاوضات  تنطوي  أن  ميكن  لذلك،  ونتيجة 
اإلمدادات،  من  املعروض  يف  التقلبات  وتشيع  تحديات، 
عامة  بصفة  وتُستخدم  كبرية.  بدرجة  األسعار  وتتذبذب 

املخصصة  والرسدين  والرنكة  املاكريل  مثل  األكرب،  األنواع 
السطحية  األنواع  تستخدم  بينام  البرشي،  لالستهالك 

زيوت  أو  مساحيق  إىل  العادة  يف  لتحويلها  حجاًم  األصغر 
يف  أسايس  بشكل  وذلك  األعالف،  يف  الستخدامها  سمكية 
ومع  الحيواين.  اإلنتاج  يف  وكذلك  املائية،  األحياء  تربية 

فيها  مبا  حجاًم،  األصغر  األنواع  هذه  تسويق  يزداد  ذلك، 
يف  والستخدامها  البرشي  لالستهالك  البريوفية،  األنشوفة 

السمك  مسحوق  إنتاج  تنامي  ويؤدي  التغذوية.  املكّمالت 

الشكل 37

أسعار مسحوق السمك وجريش فول الصويا يف أملانيا وهولندا 

مالحظة: تشري البيانات إىل األسعار شاملة التكلفة والتأمني والشحن. مسحوق السمك: مجيع مناطق املنشأ، 64-65 يف املائة، هامبورغ، أملانيا. جريش فول الصويا: 44 يف 
املائة، روتردام، هولندا.

املصادر: قاعدة بيانات الزيوت يف العامل )Oil World(؛ والنظام احلاسويب ملعلومات تسويق األسماك التابع ملنظمة األغذية والزراعة )غلوبفيش(.
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زيت فول الصويازيت السمك

رئييس  بشكل  وتوجيهه  أفريقيا  غرب  بلدان  بعض  يف 
أن  بعد  الغذايئ  األمن  بشأن  مخاوف  طرح  إىل  للتصدير، 
لالستهالك  املتاحة  السطحية  األسامك  كميات  انخفضت 
ورغم  البونغا.  وسمك  املربوم  الرسدين  فيها  مبا  البرشي، 

منتصف  منذ  عامة  بصفة  السمكية  املساحيق  أسعار  تراجع 
الثاين  للموسم  املبكر  اإلغالق  يُشري   ،)37 )الشكل   2018 عام 

وهبوط   2019 عام  أواخر  يف  البريوفية  األنشوفة  لصيد 
محتمل  تراجع  إىل  الخام  املواد  إمدادات  من  املعروض 

منذ  االرتفاع  نحو  السمك  زيت  أسعار  وتتجه  االتجاه.  لهذا 
أخرى  زيادات  تّسجل  أن  املتوقع  ومن   2018 عام  منتصف 

n  .)38 )الشكل 

الشكل 38

أسعار زيت السمك وزيت فول الصويا يف هولندا  

مالحظة: تشري البيانات إىل األسعار شاملة التكلفة والتأمني والشحن. املنشأ: أمريكا اجلنوبية. روتردام، هولندا.
املصادر: قاعدة بيانات الزيوت يف العامل )Oil World(؛ والنظام احلاسويب ملعلومات تسويق األسماك التابع ملنظمة األغذية والزراعة )غلوبفيش(.
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تركيا
سميحة باساك، صيادة في 

أكياكا، وهي بلدة مدرجة في 
منظمة األغذية والزراعة

مبادرة األمل األزرق.
©FAO/Emre Tazegul



اجلزء الثاين
استدامة العمل



اجلزء الثاين

 استدامة
العمل

الذكرى اخلامسة والعشرون 
 ملدونة السلوك بشأن

الصيد الرشيد
 كيف دعمت املدونة اعتماد 

املمارسات املستدامة؟
النظم  املائية يف  تشّكل موارد مصايد األسامك وتربية األحياء 

أكرب مصدر  السواء،  العذبة عىل  وللمياه  البحرية  اإليكولوجية 
بأهمية  األسامك  مصايد  وتتمتع  العامل.  يف  الحيوانية  للربوتينات 
تساهم  للتنمية  مسارات  وتوفّر  والتغذية  الغذايئ  لألمن  حاسمة 

يف بناء عامل ينعم بقدر أكرب من الرخاء والسالم واإلنصاف. 

بأهمية استخدام موارد  البلدان عىل نطاق واسع  واليوم، تعرتف 
وتعطيها  رشيدة  بطريقة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

األولوية. ولكن مل يكن االستخدام الرشيد للموارد دوًما يف 
القطاع. فخالل فرتة طويلة من  التنمية يف  اسرتاتيجيات  صلب 
الزمن، كان هناك افرتاض يقول إن املوارد غري محدودة، وبعد 

والتكنولوجية  العلمية  التطورات  دفعت  الثانية،  العاملية  الحرب 
ومع  الصيد.  وأساطيل  األسامك  ملصايد  املكثفة  التنمية  عجلة 

مرور الوقت، استُبدل هذا االفرتاض الزائف بإدراك أن املوارد 
متجددة. كانت  وإن  للنضوب،  قابلة  السمكية 

أواخر  يف  العامل  يف  السمكية  األرصدة  من  العديد  انهيار  ومع 
موارد  أن  متزايد  بشكل  جليًا  بات  املايض،  القرن  مثانينات 

جهد  وترية  تسارع  تحّمل  عىل  قادرة  تعد  مل  األسامك  مصايد 
حاجة  هناك  وأن  األحيان،  أغلب  ىف  الرقابة  عن  بعيًدا  الصيد 
الصون  بني  تجمع  املصايد  إلدارة  جديدة  نُهج  اتباع  إىل  ملحة 

الخاضعة  غري  املصايد  أيضا  وغدت  البيئية.  واالعتبارات 
األحيان  بعض  ىف  تشمل  والتي  البحار،  أعايل  يف  للتنظيم 

مصدر  االرتحال،  والكثرية  املناطق  املتداخلة  السمكية  األنواع 
متزايد. قلق 

التي  )املدونة(  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  وتشّكل 

)املنظمة(  والزراعة  األغذية  منظمة  يف  األعضاء  اعتمدها 

واملعايري  املبادئ  تحدد  تأسيسية  وثيقة   ،1995 عام  باإلجامع 

وتربية  األسامك  مصايد  موارد  الستخدام  عامليًا  عليها  املتفق 

اإلقليمية  اآلليات  خالل  من  ذلك  يف  مبا  املائية،  األحياء 

للموارد  املستدام  االستخدام  ضامن  أجل  من  والتعاون، 

األغذية  )منظمة  البيئة  مع  باالنسجام  الحية  املائية 

السنوات  يف  باملدونة  االسرتشاد  تم  وبذلك،   .)1995 والزراعة، 

توفّر  الصكوك  من  عدد  لوضع  املاضية  والعرشين  الخمس 

الرامية  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  للجهود  الشامل  اإلطار 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  موارد  استخدام  إىل 

ورشيد. مستدام  نحو  عىل 

مراحل إعداد املدونة 
املشرتك«  بعنوان »مستقبلنا   1987 لعام   Bruntland تقرير  مثّل 

نوعية  نقلة   )1987 والتنمية،  بالبيئة  املعنية  العاملية  )اللجنة 

التنمية  لتحقيق  العاملي  املستوى  املبذولة عىل  الجهود  يف 

التقرير وسط قلق دويل متزايد يف ما يخص  املستدامة. وجاء 

التى تلحق  اإلفراط ىف صيد األرصدة السمكية املهمة، واألرضار 

تؤثر  التى  والقضايا  االقتصادية،  والخسائر  اإليكولوجية،  بالنظم 

استدامة مصايد  عىل تجارة األسامك – وجميعها عوامل تهدد 

بالتايل مبساهمة املصايد يف  األسامك يف األجل الطويل وترّض 

1991، طلبت لجنة مصايد  الغذايئ. ويف عام  تحقيق األمن 

التاسعة عرشة، إىل املنظمة أن تبلور مفهوم  األسامك، يف دورتها 

الغاية. لهذه  تحقيًقا  وأن تضع مدونة سلوك  الرشيد  الصيد 

الذي  الرشيد  الدويل املعني بالصيد  ويف ما بعد، طلب املؤمتر 

عقد ىف كانكون، يف املكسيك عام 1992 إىل املنظمة أن تعّد 

الرشيد. وشّكل إعالن كانكون  الصيد  مدونة سلوك دولية بشأن 

انبثق عن هذا املؤمتر مساهمة مهمة يف مؤمتر األمم  الذي 

1992، وال سيام جدول  لعام  والتنمية  بالبيئة  املعني  املتحدة 

الطريق أمام اعتامد  الذي مّهد  الحادي والعرشين  القرن  أعامل 

الحالية.  املستدامة  التنمية  وأهداف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف 
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التطّورات  من  وغريها  التطّورات  بهذه  علاًم  اإلحاطة  وبعد 
التفاوض  املنظمة  سّهلت  العاملية،  األسامك  مصايد  يف  املهمة 

بطريقة  وتضع  الحالية  الصكوك  مع  لتتفق  املدونة  بشأن 
مصايد  لحفظ  للتطبيق  قابلة  ومعايري  مبادئ  إلزامية،  غري 
أكتوبر/ترشين   31 ويف  وتطويرها.  وإدارتها  كافة  األسامك 

من  أكرث  جانب  من  باإلجامع  املدونة  اعتُمدت   ،1995 األول 
ملؤمتر  والعرشين  الحادية  الدورة  خالل  عضو  حكومة   170

الوطنية  للجهود  رائد  بإطار  العامل  تزويد  أجل  من  املنظمة 
املائية  املوارد  استخدام  إىل  الرامية  والدولية  واإلقليمية 

مستدام. نحو  عىل  الحيّة 

ما هي املدونة؟
الرشيدة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  املدونة  تعّزز 

الصيد  مامرسات  من  تقريبًا،  القطاع  جوانب  جميع  تغطية  عرب 
وقد  والتسويق،  التجارة  إىل  املسؤولة  املائية  األحياء  وتربية 

املدونة  وتقّر  القارات.  جميع  يف  الحكومية  السياسات  وّجهت 
والبيئية،  واالجتامعية،  واالقتصادية،  التغذوية،  باألهمية 
وكذلك  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  والثقافية 

وتجارة  وتجهيز  واستزراع  بحصاد  املعنيني  جميع  مبصالح 
البحرية.  املأكوالت  واستهالك 

اهلدف
الصيد  من  الرشيدة،  املامرسات  تعزيز  يف  املدونة  هدف  يتمثّل 

الطبيعية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  االستهالك،  إىل  وصواًل 
املتعلّقة  املبادئ  املدونة  وتحدد  املائية.  األحياء  وتربية 

الصلة،  ذات  واألنشطة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد 
بالقطاع.  املعنيني  األشخاص  لجميع  للسلوك  معايري  وتوفّر 

أجل  من  الوطنية  السياسات  لصياغة  املعايري  تحدد  أنها  كام 
بطريقة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  موارد  إدارة 

نقطة  املدونة  تشّكل  ذلك،  عىل  عالوة  وتنميتها.  رشيدة 
القانونية  األطر  تحسني  أو  وضع  عىل  الدول  ملساعدة  مرجعية 
املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  لحوكمة  واملؤسساتية 

لحفظ  واملايل  الفني  التعاون  وتعزيز  بتيسري  املدونة  وتقوم 
بشأن  البحوث  وإجراء  وإدارتها،  األسامك  مصايد  موارد 

وللتجارة  بها،  املرتبطة  اإليكولوجية  والنظم  األسامك  مصايد 

مساهمة  املدونة  وتعزز  املصايد.  ومنتجات  األسامك  يف 

األولوية  إعطاء  مع  الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  األسامك  مصايد 

املوارد،  عىل  املعتمدة  للمجتمعات  الغذائية  لالحتياجات 

وموائلها.  الحيّة  املائية  املوارد  حامية  إىل  وتدعو 

الطبيعة والنطاق
األعضاء  إىل:  موجهة  وهي  نطاقها  يف  عاملية  املدونة  إن 

شبه  واملنظامت  الصيد؛  وكيانات  املنظمة؛  يف  األعضاء  وغري 

غري  أو  حكومية  كانت  سواء  والعاملية،  واإلقليمية  اإلقليمية 

مصايد  موارد  بحوكمة  املعنيني  األشخاص  وجميع  حكومية؛ 

مثل  وتنميتها  وبإدارتها  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

السمكية  واملنتجات  األسامك  تجهيز  يف  والعاملني  الصيادين، 

ما  يف  املائية  البيئة  يستخدمون  ممن  وغريهم  وتسويقها، 

ولكّن  طبيعتها،  يف  طوعية  واملدونة  األسامك.  بصيد  يتصل 

القانون  يف  الصلة  ذات  القواعد  إىل  يستند  أجزائها  بعض 

تغطي  إنها  حيث  نطاقها  باتساع  تتسم  أنها  كام  الدويل. 

فيها،  والتجارة  وتجهيزها  السمكية  واملنتجات  األسامك  صيد 

مصايد  وبحوث  املائية،  األحياء  وتربية  الصيد،  وعمليات 

يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  وإدماج  األسامك، 

الساحلية. املناطق  إدارة 

املدونة واإلطار القانوين الدويل ملصايد األسماك 
 )2018 Al Arif،ا ( األسامك  ملصايد  الدويل  القانون  يتضمن 

بإدارة  املتعلّقة  امللزمة15  وغري  امللزمة  الصكوك  من  عدًدا 

تحت  عليها  التفاوض  جرى  والتي  وحفظها  األسامك  مصايد 

مرجًعا  املدونة  وتعّد   .)39 )الشكل  املتحدة  األمم  مظلة 

األطر  من  وغريها  السياسات  صياغة  يف  للمساعدة  رئيسيًا 

واملؤسساتية. القانونية 

15  الصكوك امللزمة قانوًنا هي اتفاقات أبرمتها الدول أو املنظمات الدولية 
خطًيا بهدف خلق حقوق وواجبات قانونية. وتسّمى هذه الصكوك »قوانني 

صارمة« ألن األطراف املتعاقدة تصبح ملزمة قانوًنا بأحكامها بعد دخوهلا حّيز 
التنفيذ. ومن جهة أخرى، توّفر الصكوك غري امللزمة توجيهات للدول يف جمال 

السياسات ويشار إليها يف الكثري من األحيان باسم »القوانني املرنة« ذلك أن 
األطراف فيها ليست ملزمة قانوًنا بأحكامها.
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اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار
غالبًا  التي  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  اعتامد  تم 
تسع  بعد   1982 عام  يف  املحيطات،  بدستور  إليها  يشار  ما 

الدولية  املعاهدة  هذه  وتشّكل  املفاوضات.  من  سنوات 
إطار  بناء  إليه  يستند  الذي  األساس  توفّر  إطارية  اتفاقية 

للدول  االتفاقية  ووفرت  األسامك.  موارد مصايد  إلدارة  دويل 
املوارد  واستخدام  إلدارة  ومسؤوليات  حقوقًا  الساحلية 

تضم  التي  الخالصة  االقتصادية  مناطقها  نطاق  ضمن  السمكية 
الدول  ومتنح  العامل.  يف  البحرية  املصايد  من  90 يف املائة  زهاء 

وأجربتها  البحار  أعايل  يف  الصيد  أنشطة  يف  املشاركة  يف  الحق 
الحيّة  املائية  املوارد  لحفظ  األخرى  الدول  مع  التعاون  عىل 

أو  إقليمية  شبه  منظامت  إنشاء  من خالل  ذلك  مبا يف  وإدارتها، 
األسامك.   ملصايد  إقليمية 

اتفاق االمتثال
امتثال  تعزيز  اتفاق  عىل   1993 عام  يف  املنظمة  مؤمتر  وافق 
الدولية  واإلدارة  الصون  لتدابري  البحار  أعايل  يف  الصيد  سفن 

هذا  هدف  ويتمثل   .2003 عام  التنفيذ  حيّز  دخل  الذي 
لتدابري  البحار  أعايل  يف  الصيد  سفن  امتثال  تعزيز  يف  االتفاق 

اتخاذ  عىل  األطراف  ووافقت  الدولية.  واإلدارة  للصون 
التي  السفن  اضطالع  عدم  لضامن  الالزمة  التدابري  جميع 

واإلدارة  الصون  تدابري  فعالية  يقّوض  نشاط  بأي  علمها  ترفع 
بسفن  يتعلّق  ما  يف  اإلنفاذ  تدابري  اعتامد  وعىل  الدولية، 

أيًضا  األطراف  ووافقت  االتفاق.  أحكام  تخالف  التي  الصيد 
املتبادلة،  للمساعدة  تعاونية  ترتيبات  أو  اتفاقات  إبرام  عىل 

دولة  أي  تشجيع  وعىل  املناسب،  النحو  وعىل  االقتضاء  عند 
تتفق  تدابري  واعتامد  عليه  املوافقة  عىل  االتفاق  يف  طرف  أو 

أحكامه. مع 

اتفاق األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية
لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  أحكام  تنفيذ  اتفاق  اعتُمد 

بشأن   ،1982 األول/ديسمرب  كانون   10 املؤرخة  البحار، 
واألرصدة  املناطق  املتداخلة  السمكية  األرصدة  وإدارة  حفظ 

األرصدة  بشأن  املتحدة  األمم  )اتفاق  االرتحال  الكثرية  السمكية 
املعني  املتحدة  األمم  مؤمتر  جانب  من   1995 عام  يف  السمكية( 

السمكية  واألرصدة  املناطق  املتداخلة  السمكية  باألرصدة 
اتفاقية  من  الصلة  ذات  األحكام  تنفيذ  بهدف  االرتحال  الكثرية 

االتفاق رشطًا  هذا  ووضع  البحار.  لقانون  املتحدة  األمم 
املعلومات  وأفضل  االحتياط  مبدأ  إىل  يستند  اإلدارة  ألنظمة 

املتاحة.  العلمية 

االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء
امليناء  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  اعتُمد 
وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع 

دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  )االتفاق  عليه  والقضاء 
حيّز  ودخل   2009 عام  يف  املنظمة  مؤمتر  جانب  من  امليناء( 

الشكل 39
اإلطار القانوين الدويل ملصايد األسماك
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البالغ عددها تقريًبا 50

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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الوحيد  امللزم  الدويل  االتفاق  وهو   .2016 عام  يف  التنفيذ 

دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة  خصيًصا  تطويره  تم  الذي 
الصيد  منع  إىل  االتفاق  هذا  ويهدف  تنظيم.  ودون  إبالغ 

عليه  والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
من  الصيد  من  النوع  هذا  يف  املنخرطة  السفن  منع  عرب 

يحّد  الطريقة،  وبهذه  مصيدها.  وتفريغ  املرافئ  استخدام 
عملها،  تواصل  السفن  هذه  تجعل  التي  الحوافز  من  االتفاق 
عن  الناشئة  السمكية  املنتجات  مينع  الوقت،  نفس  يف  بينام، 

بلوغ  من  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  أنشطة 
والدولية. الوطنية  األسواق 

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
والعنارص  واألهداف  املبادئ  من  مجموعة  من  املدونة  تتألف 

وتنميتها،  وإدارتها  الحية  املائية  املوارد  بحفظ  املتعلّقة 
والتنوع  اإليكولوجية  للنظم  الواجب  االهتامم  إيالء  مع 

اآلراء  يف  عاًما  عامليًا  اتفاقًا  متثّل  املدونة  أن  ومع  البيولوجي. 
األسامك  مصايد  قضايا  من  واسعة  مجموعة  حول  اتفاقًا  أو 

املدونة  وتفّس  طوعيًا.  تطبيقها  يبقى  املائية،  األحياء  وتربية 
الصلة،  ذات  الدويل  القانون  قواعد  مع  يتفق  مبا  وتطبّق 

وواجباتها  وواليتها  الدول  بحقوق  يخّل  ما  فيها  وليس 
املتحدة  األمم  اتفاقية  يف  جاء  كام  الدويل  القانون  مبوجب 
مجموعة  كانت   ،2018 عام  نهاية  وحتى  البحار.  لقانون 

توجيهية،  خطوط  مثانية  تضم  املدونة  »صكوك«  أو  نواتج 
وأربع  نفسها(،  املدونة  بينها  )من  قانونية  صكوك  ومثانية 

توجيهيًا  خطًا  و32  اسرتاتيجيات،  وثالث  دولية،  عمل  خطط 
ثالثة  خالل  من  املدونة  تنفيذ  عملية  رصد  ويتم  فنيًا. 

بعنوان  القسم  يف  ورد  كام  سنتني  كل  مّرة  تجرى  استبيانات 
.96 الصفحة  االستدامة،  تحقيق  يف  املحرز  التقّدم 

تنفيذ املدونة 
والعرشين  الخمس  السنوات  يف  التغيريات  من  الكثري  طرأ 

الدولية  التجارة  تطور  إىل  وصواًل  املفرط  بالصيد  بدًءا  املاضية، 
األحياء  تربية  ومنو  السمكية،  واملنتجات  األسامك  يف  السيع 

مصايد  عىل  املناخ  تغرّي  بآثار  واالعرتاف  بوترية رسيعة،  املائية 
السمكية  واملنتجات  واألسامك  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك 

بلغت  العامل، حيث  يف  تداواًل  الغذائية  السلع  أكرث  من  اآلن  هي 
وتعّد   .2017 عام  دوالر يف  مليار   145 اإلجاملية حوايل  قيمتها 

إىل  بالنسبة  الحيوانية  للربوتينات  الرئييس  املصدر  األسامك 
من أكرث  معيشة  وتعتمد  العامل،  حول  األشخاص  من   املاليني 

وتربية  الطبيعية  املصايد  عىل  العامل  سكان  من  10 يف املائة 
2018أ(. والزراعة،  األغذية  )منظمة  املائية  األحياء 

منظمة  عملت  املاضية،  والعرشين  الخمس  السنوات  وخالل 
واملؤسسات  املنظامت  من  والعديد  والزراعة  األغذية 

لها.  الداعمة  والصكوك  املدونة  تنفيذ  تعزيز  عىل  األخرى 
خطًا   50 حوايل  من  تتألف  التي  الصكوك،  هذه  تطّورت  وقد 

اسرتاتيجيات،  و3  دولية  عمل  خطط  و4  وفنيًا،  دوليًا  توجيهيًا 
التحديات  مواجهة  يف  الدويل  املجتمع  لدعم  تكييفها  وجرى 

وحلقات  املؤمترات،  مئات  عقد  املنظمة  سّهلت  وقد  الناشئة. 
لصياغة  الفنية  واملشاورات  الخرباء،  بني  واملشاورات  العمل، 

املدونة  تنفيذ  ولدعم  ونرشها،  لها  الداعمة  والصكوك  املدونة 
واملحلية. والوطنية  اإلقليمية  املستويات  عىل 

وقد  لغة.   40 من  بأكرث  الحارض  الوقت  يف  متاحة  واملدونة 
والزراعة  األغذية  منظمة  بذلتها  التي  الجهود  وّجهت 
لتوفري  التنمية  ووكاالت  الدولية  املنظامت  من  وغريها 

والسياساتية  القانونية  واملساعدة  االستشارية  الخدمات 
الترشيعات  مراجعة  أو  صياغة  أجل  من  للحكومات  والفنية 

املتعلّقة  الوطنية  املؤسساتية  والرتتيبات  والسياسات 
ذات  والقضايا  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد 

ملنظامت  املقّدمة  الدعم  خدمات  بها  واسرتشدت  الصلة. 
تحسني  أجل  من  اإلقليمية  وشبه  اإلقليمية  األسامك  مصايد 

والتعاون.  اإلقليمية  اآلليات  لتعزيز  القانوين  إطارها 
الفنية  القدرات  تنمية  تشكيل  يف  املدونة  وساهمت 

واالحصاءات  البحوث  نظم  تقوية  أجل  من  للحكومات 
عىل  قامئة  سياساتية  قرارات  اتخاذ  دعم  بغية  واملعلومات 

واإلقليمي.  الوطني  املستويني  عىل  األدلة 

اخلالصة
اعتامدها  تم  سياساتية  أداة  بوصفها  املدونة،  كانت  لقد 

عىل  مساعًدا  عنرًصا  العاملي،  املستوى  عىل  وتطبيقها 
واإلقليمية  املحلية  املستويات  عىل  للتعاون  ومحّفًزا  التغيري 

املتعلّقة  والترشيعات  السياسات  باتت  واليوم،  والعاملية. 
وقد  املدونة.  مع  متّسقة  البلدان  معظم  يف  األسامك  مبصايد 

األسامك  مبصايد  املتعلّقة  السياسات  وصكوكها  املدونة  شّكلت 
الذي  األمر  العامل،  حول  باإلدارة  والخاصة  القانونية  واألطر 
ملصايد  والرشيدة  املستدامة  التنمية  مبادئ  ترسيخ  إىل  أّدى 

أيًضا  املدونة  كانت  ولقد  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك 
يف  البيئية  واالعتبارات  الصون  اعتبارات  إلدراج  مهاًم  محّفًزا 

نهج  ولتطوير  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة 
املائية. األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  األيكولوجية  النظم 

عددهم يتخطى  أن  يتوقع  الذين  العامل  سكان  إىل   وبالنسبة 
والصكوك  املدونة  توفّر   ،2050 عام  بحلول  نسمة  مليار   9
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األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  لتعزيز  إطاًرا  الصلة  ذات 
النظم  يف  تؤديه  الذي  بالدور  وللنهوض  املستدامة  املائية 

املدونة  توفّر  ذلك،  عىل  عالوة  املستدامة.  الغذائية 
الجديدة  القضايا  معالجة  كيفية  لتحديد  الالزمة  التوجيهات 

األحياء  تربية  تنمية  مثل  األسامك،  مصايد  يف  والناشئة 
واملسؤولية  املحيطات،  وتدهور  مستدام،  نحو  عىل  املائية 

بالتايل،  املناخ.  وتغرّي  البيولوجي،  التنوع  وصون  االجتامعية، 
قطاع  يف  الدويل  العمل  يف  أساسيًا  دوًرا  املدونة  ستؤدي 

التنمية  لخطة  دعاًم  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
.)2030 عام  )خطة   2030 لعام  املستدامة 

 التقّدم احملرز يف حتقيق االستدامة - 
ما يكشف عنه استبيان املدونة

األسامك  لجنة مصايد  أن والية  املدونة عىل  4 من  املادة  تنّص 
عىل  سنتني  كّل  والزراعة  األغذية  منظمة  تطلعها  أن  تلحظ 
هذه  وتُنفذ   .)40 )الشكل  املدونة  تنفيذ  يف  املحرز  التقّدم 

بشأن  املنظمة  استبيان  باستخدام  منها  كبري  جانب  يف  املهمة 
ذات  والصكوك  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  تنفيذ 

وترسل  املدونة.  مواد  من  مادة  كل  يغطي  والذي  الصلة، 
واألجهزة  األعضاء  جميع  إىل  استبيانها  سنتني  كل  املنظمة 

غري  املنظامت  من  مختارة  ومجموعة  األسامك  ملصايد  اإلقليمية 
مرحيل  لتقرير  األساس  ردود  من  م  يقدَّ ما  ويُشّكل  الحكومية، 
من  تقريًرا   11 اآلن  حتى  املنظمة  وأعّدت  اللجنة.  يف  يُناقش 
لرصد  آخرين  استبيانني  أيًضا  املنظمة  وترسل  التقارير.  هذه 

)مامرسات  و11  املائية(  األحياء  تربية  )تنمية   9 املادتني  تنفيذ 
نتائجهام  وتُناقش  املدونة.  من  والتجارة(  املصيد  بعد  ما 

املائية  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية  اللجنة  يف  سنتني  كل 
التوايل. عىل  األسامك،  بتجارة  املختصة  الفرعية  واللجنة 

املدونة  استبيان  من  رقمية  نسخة  وِضعت   ،2014 عام  يف 
واملساعدة  يجاز،  بإ األسئلة  عىل  باإلجابة  للمشاركني  للسامح 

املتصلة  التطورات  وكذلك  املدونة  تطبيق  عن  اإلبالغ  عىل 
أصل من   115 االستبيان  عىل  أجاب   ،2016 عام  ويف   بها. 
بعام  مقارنة  20 يف املائة  نسبتها  بزيادة  أي  عضًوا،   193

128 عضًوا يف  مّرة أخرى إىل  الرقم  2014؛ وازداد هذا 
 .)2018 عام  )يف  األخري  االستبيان 

يف  والثالثني  الثانية  دورتها  خالل  األسامك  مصايد  لجنة  ووافقت 
االستبيانات  من  املستخرجة  البيانات  استخدام  عىل   ،2016 عام 

املستدامة  التنمية  أهداف  مؤرشات  عن  الوطنية  التقارير  يف 
الواجبة  املراعاة  إيالء  مع  البيولوجي،  للتنوع  آيتيش  وأهداف 

املستدامة  التنمية  ملؤرش  منهجيات  ذلك  بعد  ووِضعت  للسية. 
تنظيم(  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  )الصيد   1–6–14

النطاق يف  األسامك صغرية  )حقوق مصايد  14–ب–1  واملؤرش 
مصايد  لجنة  أمانة  مع  بالتشاور  البحرية(  املوارد  إىل  الوصول 

الوكاالت  بني  املشرتك  الخرباء  فريق  عليها  ووافق  األسامك، 
أمانة  وقامت  املستدامة.  التنمية  أهداف  مبؤرشات  املعني 

الصلة  ذات  االستبيان  أقسام  بتوسيع  ذلك،  جانب  إىل  اللجنة، 
آيتيش  أهداف  عن  واإلبالغ  املستدامة  التنمية  أهداف  مبؤرشات 

الجارية  األعامل  تدفق  يف  الزيادة  وتتيح  البيولوجي.  للتنوع 
ذات  االستبيان  عنارص  معالجة  املنصات  هذه  مع  باالقرتان 

مسبوقة.  غري  معالجة  السي  الطابع 

إدارة مصايد األسماك 
والعاملي،  اإلقليمي  املستويني  عىل  االستبيان،  عىل  الردود  تُشري 

البحرية  األسامك  مصايد  إدارة  تحّسن  نحو  قوي  اتجاه  إىل 
و42(.   41 )الشكالن  والداخلية عىل حد سواء 

استخدام  العقد األخري  اإليجابية األخرى خالل  االتجاهات  ومن 
ل إلدارة  اإليكولوجي يف مصايد األسامك كنظام مفضَّ النظام  نهج 

مصايد األسامك. ويشري ثالثة أرباع األعضاء إىل اعتامدهم 
النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك، وقام معظم هذه  نهج 

البلدان باإلبالغ عن إجراءات مالمئة لإلدارة وتحديد أهداف 
للحوكمة. وأهداف  اقتصادية  واجتامعية  إيكولوجية 

األسامك يف  اإلقليمية ملصايد  األجهزة  أشارت   ،2011 عام  ويف 
ما  فعالة  املدونة  تكون  أن  املستبعد  من  أنه  إىل  تقاريرها 

مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  املنظامت  تلك  تعتمد  مل 
يف  مستهدفة  مرجعية  نقاط  استخدام  يشمل  مبا  األسامك، 
أرباع  ثالثة  اآلن  وقام حتى  األعضاء.  لدى  األسامك  مصايد 
مصحوبة  مستهدفة  مرجعية  نقاط  بوضع  تقريبًا  األعضاء 

والتقييم.  للرصد  بطرق 

باستخدام  اإلدارة  بتدابري  األخذ  نحو  التحّول  هذا  ويبرّش 
اإلدارة  بتحّسن  األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج 

مبادرات  من  الرغم  وعىل  الساحلية.  للمناطق  املتكاملة 
األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  لدمج  املنظمة 

بوترية  مييض  التقّدم  ظّل  الساحلية،  املناطق  إدارة  ضمن 
ورمبا  السابقة.  والعرشين  الخمس  السنوات  خالل  بطيئة 

عندما   2010 عام  منذ  املحرز  التقّدم  وترية  يف  البطء  ازداد 
عليا  كأولوية  الساحلية،  للمناطق  املتكاملة  اإلدارة  تراجعت 

43.6 يف املائة  من  االستبيان،  عىل  بالرد  تقوم  التي  للبدان 
حاليًا  النسبة  وتبلغ   ،2011 عام  يف  28.9 يف املائة  إىل 

| 96 |



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

سياسة  وضع  إىل  األعضاء  ثلث  من  أقّل  ويُشري  27.4 يف املائة. 

املتكاملة  لإلدارة  ومؤسسية  قانونية  وأُطر  ومتكينية  كاملة 

أطًرا  األعضاء  نصف  حوايل  وأنشأ  الساحلية،  للمناطق 

النزاعات  وتتعلّق   .)43 )الشكل  بها  األخذ  انتظار  يف  جزئية 

املناطق  داخل  وقوعها  إىل  التقارير  تُشري  التي  شيوًعا  األكرث 

بني  والنزاعات  الصيد  معدات  عىل  بالنزاعات  الساحلية 

األعضاء  معظم  أن  غري  والصناعية.  الساحلية  األسامك  مصايد 

وهذا  النزاعات.  لتسوية  آليات  وجود  إىل  يشريون  املعنيني 

بدون  ليس  التغيري  أعتاب  عىل  الوضع  يكون  أن  يف  األمل 

أساطيلها  تنظّم  أنها  إىل  تشري  فالبلدان  الصحة،  من  أساس 

واإلرشاف،  واملراقبة  الرصد  خالل  من  الفعالية  من  مبزيد 

البحثية.  األنشطة  من  ويزيد  الصيد  قدرة  من  يحّد  ما  وهو 

يف  تقرتن  الجهود  هذه  أن  إىل  االستبيان  عىل  الردود  وتُشري 

اإليكولوجي  النظام  بنهج  لألخذ  مببادرات  منها  كبري  جانب 

أثر  إحداث  عىل  قادرة  ذلك  مع  ولكنها  األسامك،  مصايد  يف 
الساحلية.  للمناطق  املتكاملة  اإلدارة  مبادرات  عىل  إيجايب 

مصايد األسماك البحرية والداخلية صغرية النطاق
النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  بدور  االهتامم  يزداد 

بشأن  أفضل  توجيه  عىل  بالحصول  األعضاء  ويهتم  والداخلية. 
العقد  منتصف  منذ  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  حوكمة 

البحر  يف  بالسالمة  يتعلق  ما  يف  سيام  ال  القرن،  هذا  من  األول 
صغرية  األسامك  مبصايد  االهتامم  أن  والواقع   .2009 عام  منذ 

والعرشين  الخمس  السنوات  خالل  باطراد  ازداد  النطاق 
والقى  أهميتها.  إىل  متزايدة  بصورة  األعضاء  ويشري  األخرية، 

حقوق  عىل  القامئة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  اعتامد 
صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  ضامن  أجل  من  اإلنسان 

)الخطوط  الفقر  عىل  والقضاء  الغذايئ  األمن  سياق  يف  النطاق 
يف  النطاق(  صغرية  األسامك  مصايد  الستدامة  التوجيهية 
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جنوب غرب احمليط اهلاديأمريكا الشماليةالشرق األدىنأوروباآسياأفريقيا أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

الشكل 40
 ردود األعضاء على استبيان منظمة األغذية والزراعة اخلاص بتنفيذ مدونة السلوك بشأن 

الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة، حسب اإلقليم

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

»
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

الشكل 41
عدد خطط إدارة مصايد األسماك الطبيعية البحرية والداخلية اليت أبلغ األعضاء عن 

وضعها وفًقا للمدونة 

الشكل 42
النسبة املئوية خلطط إدارة مصايد األسماك الطبيعية البحرية والداخلية اليت أبلغ 

األعضاء عن تنفيذها وفًقا للمدونة
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مصايد  إدارة  نحو  كبرية  قفزة  باعتباره  ترحيبًا   2014 عام 
األعضاء  والحظ  النطاق.  الصغرية  والداخلية  البحرية  األسامك 

األسامك  مصايد  الستدامة  التوجيهية  الخطوط  دور  أيًضا 
واللوائح  السياسات  وضع  عىل  املساعدة  يف  النطاق  صغرية 
مبصايد  الوثيقة  الصلة  ذات  بالجوانب  املتعلقة  االجتامعية 

النطاق.  صغرية  األسامك 

العملية  هذه  تحفيز  وراء  كانت  التي  الحديثة  االتجاهات  ومن 
بقليل  أقّل  اعتمد  إذ  النطاق،  صغرية  األسامك  مصادر  تعريف 

صغرية  األسامك  ملصايد  قانونيًا  تعريًفا  األعضاء  نصف  من 
مصحوب  إيجايب  اتجاه  البلدان  بني  أيًضا  ويسود  النطاق. 

تجمع  التي  والبلدان  النطاق  صغرية  األسامك  ملصايد  بتعريف 
اإلنتاج،  وقيمة  اإلنتاج،  سيام  )ال  بالقطاع  خاّصة  بيانات 

والتجارة(. والعاملة، 

وتُشري الردود عىل االستبيان أيًضا إىل ازدياد اآلليات التي 
الصيد  ميكن من خاللها لصيادي األسامك والعاملني يف قطاع 

أرباع  القرار، وسيشمل أكرث من ثالثة  املساهمة يف عمليات صنع 
النساء. وعىل  النشطة من جانب  املشاركة  تعزيز  اآلليات  هذه 

حاليًا  النطاق  األسامك صغرية  مصايد  تحتّل  العاملي،  الصعيد 
صدارة جدول األعامل يف مناقشات لجنة مصايد األسامك. ويف 

اإلقليمي عىل  التعاون  يركّز  الداخلية،  األسامك  يتعلق مبصايد  ما 
البيولوجي  التنوع  رة؛ ومعالجة  املدمِّ الصيد  ما ييل: حظر طرق 

صغار  ملصالح  واالستجابة  املائية؛  اإليكولوجية  والُنظم  للموائل 

اإلدارة. الصيادين وحقوقهم يف خطط 

تنمية تربية األحياء املائية
جداول  يف  املائية  األحياء  تربية  أهمية  أن  عن  االستبيان  كشف 

2011 و2018  ازدادت كثريًا يف ما بني عامي  الوطنية  األعامل 

البلدان  87 يف املائة من  أشار   ،2007 43(. ويف عام  )الشكل 

اقتصادي،  كقطاع  املائية  األحياء  تربية  أدرجت  التي  القليلة 

لتنظيم  القانونية  األُطر  أشكال  من  ما  شكاًل  لديها  أن  إىل 

 ،2012 عام  وبحلول  املسؤولة.  املائية  األحياء  تربية  تنمية 

املائية  األحياء  تربية  مزاولة  إىل  األعضاء  من  98 يف املائة  أشار 

تلك  40 يف املائة من  يرُش سوى حوايل  ولكن مل  بلدانهم،  يف 

بالتايل  ويبدو  ومؤسسية.  ترشيعية  أُطر  وجود  إىل  البلدان 

من  أرسع  بوترية  املائية مييض  األحياء  تربية  أنشطة  منو  أن 

تربية  تُنظِّم  التي  القانونية  األُطر  ووضع  الترشيعات  صياغة 

الرقم إىل أكرث من  ازداد   ،2018 املائية. ويف عام  األحياء 

إىل  البلدان  بعض  بحاجة  يوحي  يزال  ال  ولكنه  بقليل،  النصف 

تربية  قطاع  يف  االقتصادي  النشاط  لتحسني  قانوين  إطار  اعتامد 

يكفل  ذلك،  إىل  وباإلضافة  منه.  واالستفادة  املائية  األحياء 

األحياء  تربية  مامرسات  لتعزيز  تدابري  اتخذوا  الذين  األعضاء 

الريفية  املحلية  املجتمعات  دعم  عن  باملثل  املسؤولة  املائية 

األسامك. ومستزرعي  املنتجني  ومنظامت 
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الشكل 43
عدد البلدان اليت أبلغت أن لديها إطاًرا قانونًيا لتنمية تربية األحياء املائية وفًقا للمدونة 
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ممارسات ما بعد الصيد والتجارة 
تطبيق  عن   2012 عام  يف  األعضاء  من  77 يف املائة  أفاد 
سالمة  لضامن  ومتكينية  كبري  حد  إىل  كاملة  فعالة  نظم 

يف  وتحقق  وجودتها.  السمكية  واملنتجات  األسامك 
أشار  عندما   2001 عام  منذ  مطرد  تقّدم  امليدان  هذا 
فعال  نظام  وجود  إىل  األعضاء  من  فقط  58 يف املائة 

التقدم  لهذا  مؤرش  مالحظة  وميكن  األغذية.  سالمة  إلدارة 
بعد  ما  ملامرسات  البلدان  توليها  التي  األولوية  مستوى  يف 

عامي  بني  ما  يف  6.9 يف املائة  بلغ  الذي  واالنخفاض  الصيد، 
ازدياد  2018 عن  عام  الردود يف  ت  وعربَّ  .2018 و  2011

عىل  وعالوة  العريض.  املصيد  استخدام  تحسني  نحو  التوجه 
املصنعني  أن  إىل  األعضاء  أرباع  ثالثة  من  أكرث  أشار  ذلك، 
السمكية  املنتجات  منشأ  تتبع  لهم  يتيح  وضع  يف  كانوا 

الزيادة  يف  ذلك  مالحظة  أيًضا  وميكن  برشائها،  يقومون  التي 
البلدان  تعطيها  التي  األولوية  يف  6.1 يف املائة  بلغت  التي 
بعد  ما  مبامرسات  املتعلق  االستبيان  قسم  ويرُبز  للتجارة. 

األغذية  سالمة  ضامن  نُظم  يف  عاملية  زيادة  والتجارة  الصيد 
من  االستدالل  وميكن   .2012 عام  منذ  املنفذة  وجودتها 
بعد  باتت،  البلدان  أن  عىل  األولويات  يف  التحّول  ذلك 
الرتكيز  عىل  قادرة  الصيد،  بعد  ما  مامرسات  تطويرها 

بصورة  أثبتت  التي  املستدامة  التجارة  خيارات  عىل  أكرث 
فيه  يطلب  الذي  الوقت  يف  أكرب  ربًحا  تُدّر  أنها  متزايدة 

لألغذية  ضامنات  القيمة  العالية  األسواق  يف  املستهلكون 
بشهادات. املعتمدة  املستدامة  البحرية 

باألسامك  االتجار  بأن  اعرتاف  من  يسود  بات  ما  ظّل  ويف 
اتخذ  مشكلة،  ميثّل  قانونية  غري  بصورة  اصطيادها  يتم  التي 
كثري  يف  وذلك  املشكلة،  هذه  ملعالجة  تدابري  األعضاء  معظم 

األسامك  مصايد  عىل  الرقابة  تعزيز  خالل  من  األحيان  من 
والحدودية،  الجمركية  الضوابط  خالل  من  وكذلك  وتفتيشها، 

دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  وطنية  عمل  خطط  وتنفيذ 
األخرية،  السنوات  ويف  عليه.  والقضاء  وردعه  وتنظيم  إبالغ 
بشأن  للمنظمة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تطبيق  دعم 

يكون  أن  املتوقع  ومن  اإلجراءات،  هذه  املصيد  توثيق  خطط 
امليناء  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  رسيان  بدء 

دون  القانوين  غري  الصيد  مكافحة  يف  كبرية  خطوة  وتنفيذه 
التتبع.  بجهود  والنهوض  تنظيم  ودون  إبالغ 

القيود واحللول املقرتحة
وجود  إىل  البلدان  معظم  يشري  املدونة،  بتنفيذ  يتعلق  ما  يف 

وللتغلب  والبرشية.  املالية  املوارد  كفاية  بعدم  مرتبطة  قيود 
إىل  الحاجة  عىل  الضوء  األعضاء  سلّط  القيود،  هذه  عىل 

والبرشية؛  املالية  املوارد  من  مزيد  عىل  الحصول  ييل:  ما 
البحوث  يف  تحسينات  وإجراء  الوعي؛  وزيادة  والتدريب 

واإلحصاءات.

لنطاق  ا صغرية  األسامك  مصايد  عىل  الرتكيز  سيحّفز  ورمبا 
يف  املدين  املجتمع  مع  العمل  زيادة  املائية  األحياء  وتربية 

يف  املنظمة  دور  مالحظة  وميكن  املدونة.  أهداف  تحقيق 
تغطيها  التي  املجاالت  جميع  ويف  بل  الدور،  هذا  تحفيز 
الجارية،  والوطنية  اإلقليمية  العمل  حلقات  يف  املدونة، 

بعض  وترجمة  لفنية،  ا لتوجيهية  ا الخطوط  وكذلك 
عمل  خطط  وضع  يف  واملساعدة  لتوجيهية،  ا الخطوط 

األسامك  مصايد  لجنة  أمانة  أدخلت  ذلك،  ومع  وطنية. 
بعد  مؤرش  لكل  تقرير  استخراج  للمستخدمني  تتيح  أداة 

اإلبالغ  نظام  استخدام  تحسني  أجل  من  االستبيان  إمتام 
املؤرشات. عن 

بشأن  املشورة  تسدي  التي  البلدان  من  العديد  اقرتح  وأخريًا، 
استعراضات  إجراء  رضورة  واالستبيان  املدونة  بني  العالقة 

يف  الجديدة  والحدود  التحديات  يشمل  يك  لالستبيان  دورية 
املحيطات. وحوكمة  األسامك  مصايد 

مستقبل االستبيان
املقّدمة  للتقارير  مهمة  أداة  االستبيان  أن  عموًما  ثبت 
بشأن  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  واألجهزة  األعضاء  من 
ذلك،  عىل  وعالوة  العاملي.  الصعيد  عىل  املدونة  تنفيذ 

مع  تكييفه  إمكانية  األخرية  السنوات  يف  االستبيان  أظهر 
املستدامة  لتنمية  ا غايات  عن  واإلبالغ  لناشئة  ا يا  القضا

الصلة. ذات 

الردود  من  املتزايد  العدد  رؤية  التشجيع  عىل  يبعث  وما 
إليه.  الوصول  نية  إمكا وتحسني  االستبيان  رقمنة  منذ 

أنه  االستبيان  مواضيع  توسيع  أثبت  ذلك،  عىل  وعالوة 
صغرية  األسامك  مصايد  مثل  مجاالت  عن  لإلبالغ  مفيد 

باالهتامم  قبل  من  تحظى  تكن  مل  رمبا  التي  لنطاق  ا
أن  أي   – قيًا  استبا االستبيان  يكون  أن  وينبغي  الواجب. 
يف  السابقة  الردود  من  لتعلّم  وا لناشئة،  ا يا  القضا يشمل 

الردود  تساهم  أن  املتوقع  ومن  جديدة.  أسئلة  صياغة 
ملصايد  اإلقليمية  واألجهزة  األعضاء  من  واملوثوقة  الجيدة 

ووطنيًا  محليًا  األرض  عىل  لواقع  ا عن  تُعربِّ  لتي  ا األسامك 
لتقّدم  ا لقياس  قيّمة  أداة  االستبيان  جعل  يف  وإقليميًا 

املستدامة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  صوب 

n الصلة.  ذات  املستدامة  لتنمية  ا وأهداف 
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 رصد استدامة 
 مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية
 نظم بيانات ومعلومات منظمة 

 األغذية والزراعة املتعّلقة مبصايد 
األسماك وتربية األحياء املائية

عىل  منها  وحرًصا  أعضائها  من  بتوجيه  املنظمة،  طّورت 
من  واسعة  مجموعة  العاملية،  املجتمعية  للمطالب  االستجابة 
ورصد  األساس،  خطوط  لتحديد  اإلعالمية  واملنتجات  البيانات 

التنظيمي،  الهيكل  قمة  وعند  القرارات.  صنع  ودعم  التغرّيات، 
يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة  تقرير  يوّجه 

الرفيعة  الجهات  املنظمة،  تصدره  رئيسيًا  مطبوًعا  بوصفه  العامل 
القامئة  السياسات  وضع  ويدعم  بالسياسات  املعنيّة  املستوى 
عام  منذ  املستدامة  التنمية  أهداف  شّكلت  ولقد  األدلة.  عىل 

قطاع  يف  السياسات  مستوى  عىل  رئيسية  محّركات   2015
القسم  هذا  ويستعرض  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

وتربية  األسامك  مبصايد  الخاصة  واملعلومات  البيانات  نظم 
األركان  واتجاهات  حالة  ويبنّي  املنظمة  يف  املائية  األحياء 

 .)6 )اإلطار  والبيئية  واالجتامعية  االقتصادية  لالستدامة:  الثالثة 

األبعاد االقتصادية واالجتماعية
مصايد  بإحصاءات  املتعلّقة  املنظمة  بيانات  قواعد  تصميم  تم 

واألساطيل،  اإلنتاج،  عن  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
 ،5 اإلطار  )أنظر  األغذية  وميزانيات  واالستخدام،  والتجارة، 

عىل  الحرب  بعد  املجتمعات  لرتكيز  لالستجابة   ،)66 الصفحة 
التالية،  الثالثة  العقود  ويف  االقتصادي.  والنمو  الغذايئ  األمن 

إىل  تعتمد  والتي   – هذه  البيانات  قواعد  جودة  تحّسنت 
اإلحصائية  البيانات  جمع  عىل  األعضاء  قدرة  عىل  كبري  حّد 
املوّحدة  التصنيفات  تطّور  بفضل   – عنها  والتبليغ  وإدارتها 

وأنواع  الصيد،  ومناطق  املائية،  باألنواع  املتعلّقة  الدولية 
من مجموعة  وبتوجيه  وغريها،  والتجارة،  والسفن،  املعدات، 
األسامك.  مبصايد  الخاصة  اإلحصاءات  بتنسيق  املعنية  العمل 
إىل  هدفت  مصّورة  بكتالوجات  التصنيفات  هذه  واستُكملت 

املصطلحات.  ووضع  التحديد  عملية  يف  البلدان  مساعدة 

والزراعة،  األغذية  )منظمة   1995 عام  يف  املدونة  اعتامد  ومع 
نُهج  اتباع  إىل  القطاع  استدامة  عىل  الرتكيز  أّدى   ،)1995

املنظمة  اسرتاتيجية  وقامت  الرئيسية.  لإلحصاءات  تكميلية 

األسامك  مصايد  حالة  عن  املعلومات  تحسني  إىل  الرامية 
فيها،  السائدة  واالتجاهات  املائية  األحياء  وتربية  الطبيعية 

لتطوير  واالقتصادية  االجتامعية  املؤرشات  جرد  قوائم  بتعزيز 
األسامك  مصايد  أهمية  إلبراز  رضورية  شاملة  معارف  قاعدة 

ذلك  وأعقب  الصلة.  ذات  العيش  وسبل  النطاق  صغرية 
تربية  قطاعات  عن  عامة  ملحة  إلعطاء  الخرائط  إعداد  مبادرة 
القطاع.  عن  املعارف  كفاية  عدم  عن  الوطنية،  املائية  األحياء 

)أنظر  الطبيعية  األسامك  مصايد  جرد  عىل  العمل  بدأ  كام 
رصدها  يجري  ال  التي  األسامك  مصايد  إبراز  لزيادة  أدناه( 

القامئة.  اإلحصاءات  نظم  خالل  من 

البعد البيئي
اكتسبت   ،2000 عام  يف  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  اعتامد  بعد 

ريكيافيك  إعالن  مع  الزخم  اإليكولوجية  النظم  استدامة 
أدى  مام  البحرية  ااإليكولوجية  النظم  يف  الرشيد  الصيد  بشأن 

لذلك،  ونتيجة  األسامك.  ملصايد  اإليكولوجي  النظام  نهج  إىل 
نظم  األسامك  ملصايد  اإلقليمية  واألجهزة  املنظمة  أطلقت 

منها:  مختلفة،  ورشاكات  معلومات 

املعلومات 	� ينرش  الذي  السمكية  املوارد  رصد  نظام 
األرصدة  بحالة  واملتعلّقة  الجرد  قوائم  إىل  املستندة 

األسامك؛  ومصايد 
البيانات 	� وقاعدة  املائية،  األنواع  إدخال  بيانات  وقاعدة 

بيانات  وقاعدة  الهشة،  البحرية  اإليكولوجية  النظم  عن 
التي  وإدارتها،  القرش  أسامك  بصون  املتعلّقة  التدابري 

املصلحة  أصحاب  جانب  من  املعتمدة  اإلجراءات  تعكس 
والدول(  األسامك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  )املنظامت 

اإليكولوجية  النظم  )مثل  الهشة  املوائل  عىل  للحفاظ 
القرش(؛  أسامك  )مثل  الهشة  واألنواع  الهشة(  البحرية 

التي 	� األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  وشبكة 
النهج؛  هذا  تطبيق  بشأن  املنظمة  موارد  إىل  الوصول  تسّهل 

املوارد 	� لرصد  املنظمة  نظام  القريب،  املستقبل  ويف 
معلومات  نظام  بعنوان  القسم  )أنظر  املائية  الوراثية 
يف  املستدام  النمو  لدعم  املائية  الوراثية  املوارد  بشأن 

.)105 الصفحة  املائية،  األحياء  تربية 

املوارد  استدامة  الرئيسية الستعادة  املجاالت  أحد  ومتثّل 
العقد األخري، وهو مجال شّددت عليه أهداف  السمكية خالل 

القانوين دون  الصيد غري  أيًضا، يف مكافحة  املستدامة  التنمية 
إبالغ ودون تنظيم. وتشّكل سجالت السفن رأس الحربة يف 

أطلقت  الدويل، وقد  املستوى  البيانات عىل  جهود تشاطر 
الصيد وسفن  العاملي لسفن  السجّل   2018 املنظمة منذ عام 
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وأدت هذه  )السجّل العاملي(.  التموين  املربّدة وسفن  النقل 

التطورات وغريها إىل أن تكون قاعدة معارف املنظمة بشأن 

اليوم )اإلطار 6(. املائية كام هي  مصايد األسامك وتربية األحياء 

مختلفة  مستويات  باستخدام  هذه  املعلومات  نظم  صيانة  وتتم 

7(. واألساس مدمج  من الرقابة وامللكية واإلدماج )اإلطار 

مبارشة،  بصيانته  تقوم  التي  املنظمة  بالكامل يف مختلف وحدات 

إما من خالل تقارير البلدان أو عرب الرشاكات )مع األجهزة 

وتعتمد  املنظمة.  ترعاها  التي  مثاًل(  األسامك  ملصايد  اإلقليمية 

السحابية  املنصات  عىل  متزايد  بشكل  املعلومات  نظم  عمليات 

التجارية أو الرشاكات مع منظامت غري  من خالل االتفاقات 

بيانات خارجية  قواعد  استخدام  البحث يف  ويتم  للربح.  الساعية 

اتفاقات محددة  إبرام الرشاكات و/أو  ال متلكها املنظمة، عرب 

الجديدة  النامذج  املنظمة يف هذه  وتعمل  البيانات.  لتشاطر 

وحياديتها  املعارف،  لقاعدة  العالية  الجودة  تضمن  راعية  كجهة 

الطويل. األجل  عىل  عليها  والحفاظ  وشفافيتها  واستقاللها 

إن قاعدة معارف املنظمة بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية متوافرة كنظام لقواعد بيانات متكاملة من خالل 

جمموعة شاملة من البيانات املرجعية )أنظر الشكل(. وتتألف 
قاعدة املعارف من:

12 قاعدة بيانات خاصة بالبيانات املرجعية أو   	
املصطلحات، مثل قائمة األنواع يف نظام املعلومات 

املائية ومصايد األسماك ألغراض  بالعلوم  اخلاصة 
الدويل  االحصائي  والتصنيف  السمكية،  اإلحصاءات 

والتصنيف االحصائي  املوّحد ملعدات صيد األسماك، 
املصطلحات  ومسرد  السمكية،  للمنتجات  املوّحد  الدويل 

املائية؛ األحياء  اخلاصة برتبية 
تتعّلق مثاًل   	 وإقليمية  بيانات إحصائية عاملية  13 قاعدة 

املائية،  األحياء  وتربية  الطبيعية  املصايد  باإلنتاج من 
األغذية،  وميزانيات  والصيادين،  واألساطيل،  والتجارة، 
PDF، وكتاب  وهي متاحة بعّدة صيغ شكلية منها ملف 

األسئلة؛  تفاعلية متطورة لطرح  ومنّصة  سنوي، 
34 قاعدة بيانات بالسجالت أو قوائم اجلرد اليت يتم   	

الوقائع املتعّلقة مثاًل  الفهارس أو صحائف  نشرها عرب 
السمكية،  واألرصدة  واملستزرعة،  الرّبية  املائية  باألنواع 

امليناء،  الصيد اإلحصائية، وتدابري دولة  ومناطق 
القطاع الوطين لرتبية األحياء  العامة عن  واللمحة 

املستزرعة؛ واألنواع  املائية، 
8 قواعد بيانات أرضية فضائية ميكن الوصول إليها من   	

 ،GeoNetwork خالل أجهزة معاينة اخلرائط أو كاتالوج
مثل جهاز معاينة خرائط األرصدة ومصايد األسماك، 

التونة واخلرمان، وقاعدة  وأطلس مصيد أسماك 
اهلّشة،  البحرية  اإليكولوجية  النظم  البيانات عن 

واخلرائط إلعطاء حملة عامة عن القطاع الوطين لرتبية 
املائية؛ األحياء 

مواضيعًيا؛   	 إلكرتونًيا  موقًعا   68
وتطبيًقا   	 تفاعلية  منّصة  أو  برناجًما   20 من  أكثر 

استفسار  لوحة  ذلك  يف  مبا  احملمولة،  اهلواتف  على 
الذي   FishStatJ املكتيب  التطبيق  أو  إلكرتونية 

عن  املفّصل  االستفسار  على  وظيفية  قدرة  يقّدم 
مبصايد  اخلاصة  اإلحصائية  الزمنية  املتسلسالت 
البيانات،  إلدارة  املتخصصة  واألدوات  األسماك، 

العامل؛  يف  املائّية  األحياء  تربية  أداء  ومؤشرات 
 SmartFormsو Calipseoو OPEN ARTFISH وبرجميات 

وحلول  املكتبية  احللول  من  جمموعة  توّفر  اليت 
السحابية  واحللول  الويب  وشبكة  احملمولة  اهلواتف 

عنها؛ واإلبالغ  وإدارتها  البيانات  جلمع 
مستودع يضم أكثر من 200 15 مطبوع إداري وتقرير   	

االجتماعات.  عن 
الناحية  املرتابطة من  البيانات هذه  قواعد  وتسمح 
البحث حبسب  عمليات  بإجراء  للمستخدمني  الداللية 

وللتطبيقات  بأشكال خمتلفة،  املواد  بتحميل  أو  املواضيع 
أو  البيانية  الرسوم  الصلة )مثل  باستخراج احملتوى ذي 

أو النصوص( إلدماجه يف املنتجات اإلعالمية اليت  اخلرائط 
مت إثراؤها.

وتتمتع قاعدة املعارف هذه بقيمة عالية بالنسبة إىل مختلف 

املستخدمني. وعىل سبيل املثال، يعّد قسم »اللمحة العامة« يف تقرير 

حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل – الذي يسرتشد 

مبؤرشات املنظمة املستندة إىل قاعدة املعارف هذه – القسم الذي 

يتمتع بأعىل تصنيف يف هذا املطبوع الرئييس الصادر عن املنظمة. 

ويبنّي تحليل لكيفية وصول املنظمة إىل الجامهري املستهدفة، الطريقة 

التي يقوم فيها املطبوع الرئييس ومنتجات قاعدة املعارف بدعم 

عملية االنتقال من العلوم إىل السياسات يف مصايد األسامك العاملية 

)Ababouch وآخرون، 2016(. كام أنه يظهر أن اإلحصاءات بشأن 

اإلنتاج والتجارة واالستهالك الظاهر، وميزانيات األغذية التي تعّدها 

املنظمة، تشّكل مصادر البيانات الرئيسية للمحللني من األوساط 

األكادميية وواضعي السياسات ومؤسسات التنمية لوضع إسقاطات عن 

العرض والطلب عىل األسامك عىل املدى املتوسط إىل الطويل يف سياق 

األمن الغذايئ األوسع، وهي تحظى باهتامم كبري من جانب املخططني 

عىل األجل الطويل.



اإلطار 6
قاعدة معارف منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء املائية باألرقام
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

قاعدة املعارف واهلدف 14 من أهداف التنمية 
املستدامة – مثل على اجلدوى احلالية

احتياجات  املعارف عىل ضوء  تقييم جدوى قاعدة  ميكن 

)أنظر  البيانات  إىل  املستدامة  التنمية  أهداف  الهدف 14 من 

األسامك  استدامة مصايد  بشأن  التقارير  رفع  بعنوان  القسم 

املثال،  127(. وعىل سبيل  الصفحة  املائية،  األحياء  وتربية 

يتطلب  الذي   1–4–14 املستدامة  التنمية  يستخدم مؤرش هدف 

قاعدة  من  بدعم  إدارتها،  لتحسني  السمكية  األرصدة  حالة  فهم 
الطبيعية،  األسامك  مصايد  بشأن  للمنظمة  اإلحصائية  البيانات 

لألرصدة  العاملية  والسجالت  السمكية،  املوارد  رصد  ونظام 
من   6–14 الهدف  ويستهدف  األسامك.  ومصايد  السمكية 

وترجع  الّضارة،  اإلعانات  منع  إىل  املستدامة  التنمية  أهداف 
منتظم  بشكل  العاملية  التجارة  منظمة  تجريها  التي  املفاوضات 

املصيد  بشأن  والزراعة  األغذية  منظمة  بيانات  قواعد  إىل 
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اإلطار 6
)تتمة(

ُسبل مساهمة قاعدة معارف املنظمة بشأن مصايد أسماك وتربية األحياء املائية يف دعم الركائز 
االقتصادية والبيئية واالجتماعية ألهداف التنمية املستدامة

مالحظة: ميكن ملوارد املعلومات يف قاعدة املعارف )املواقع اإللكرتونية ونظام املعلومات اجلغرافية وغريهما( أن تكون متصلة بواحد أو أكثر من األبعاد املواضيعية )البيئية 
واالقتصادية وما إىل ذلك( أو ميكن أن تكون حمايدة مواضيعًيا. ولذلك ميكن أن توجد اختالفات يف جماميع األرقام املفاد عنها. املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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وسفن  الصيد  لسفن  العاملي  والسجل  العامل،  يف  واألساطيل 

السمكية،  املوارد  رصد  ونظام  التموين،  وسفن  املربّدة  النقل 

األسامك  ومصايد  السمكية  لألرصدة  العاملية  والسجالت 

لألدلة. مصادر  بوصفها 

 1–4–14 املستدامة  التنمية  هدف  مؤرش  تطبيق  يصطدم  ولكن 

البيانات  ومحدودية  املصيد  بيانات  جودة  كفاية  بعدم  أيًضا 

التدابري  وستتطلب  األرصدة؛  لتقييم  الصيد  بجهود  املتعلقة 

والزراعة،  األغذية  )منظمة  البلدان  قدرات  لبناء  الالزمة 

مثل  ملعالجة  الدويل  املجتمع  جانب  من  كبريًا  جهًدا  2018أ( 

 .)184 الصفحة   ،23 اإلطار  أيًضا  )أنظر  املشاكل  هذه 

املستدامة  التنمية  هدف  مؤرش  يتطلب  ذلك،  إىل  باإلضافة 

صغرية  األسامك  مصايد  ملساهمة  أكرب  فهم  تكوين  14–ب–1 

التنمية  هدف  مؤرش  أن  حني  يف  العيش  سبل  يف  النطاق 

االقتصادية  املساهمة  يقيس  الذي   1–7–14 املستدامة 

املصيد  قيمة  جمع  يتطلب  املستدامة،  األسامك  ملصايد 

األغذية  منظمة  فيه  رشعت  الذي  النحو  عىل  منهجي  بشكل 

مساهمة  بشأن  البيانات  تتوافر  وال   .2019 عام  والزراعة 

اإلجاميل  املحيل  يف الناتج  البحرية  املائية  األحياء  تربية 

)التي  االستزراع  بنظم  املتعلّقة  البيانات  محدودية  بسبب 

الخاصة  اإلحصاءات  بتنسيق  املعنية  العمل  مجموعة  تقوم 

املستدامة  واملامرسات  لها(  تصنيف  بتطوير  األسامك  مبصايد 

القطرية  املالمح  على  كبري  هناك طلب  كان  لطاملا 
املائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  يف جمايل  للمنظمة 

اإللكرتونية  املالمح  وتليّب  إعالمية.1  منتجات  باعتبارها 
شاملة  نظرة  على  بسرعة  احلصول  يريد  من  كل  احتياجات 
وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  عن  ومتوازنة  مقتضبة  ولكن 

ما.  بلد  املائية يف  األحياء 
تواجه  اليت  الطريقة  وتعطي هذه اجملموعة مثااًل على 

وحتديثها  السجالت  يف صيانة  املتمّثل  التحدي  املنظمة  فيها 
امليزانية.  القيود على  تزداد فيه  بصورة منتظمة يف سياٍق 
نتيجة  للمعارف  منوذجًيا  جتميًعا  لتصبح  املالمح  وتطّورت 

املتكاملة  الطبيعة  اليوم  جتّسد  وهي  للعمل،  تدفقات خمتلفة 
وتربية  األسماك  بشأن مصايد  املنظمة  معارف  لقاعدة 

املائية.  األحياء 
أجزاء. يتضمن اجلزء  القطرية من ثالثة  املالمح  وتتألف 

األول موجًزا إحصائًيا يتم حتديثه مّرة كل سنتني على األقل 
املنظمة، وجداول  الداخلية يف  اإلدارة  احتياجات  لتلبية 

املتحكمات(  )من خالل  إدخاهلا  يتم  بيانية  ورسوم  إحصائية 
ُتنشر  اليت  اإلحصائية  البيانات  قاعدة  مع  تلقائًيا  وحتديثها 

املعلومات  الثاين حملة عامة تعطي فيها  اجلزء  ويقّدم  سنوًيا. 
الواردة  الكمية  املعلومات  بشأن  التفاصيل  من  املزيد  النوعية 

يف اجلزء األول. ويشمل اجلزء الثالث خرائط إضافية ونظم 
تلقائًيا  املالمح  معارف خاصة مبصايد األسماك عرب ربط 
البيانات  قواعد  وتشمل  للمنظمة.  أخرى  وموارد  مبنتجات 

القطرية  املالمح  من:  كاًل  ببعض  بعضها  املرتبطة  املواضيعية 
املوارد  بشأن  السمكية  املوارد  نظام رصد  وتقارير  للمنظمة؛ 

التشريعية  البيانات  وقاعدة  األسماك؛  ومصايد  البحرية 

مبصايد  املعنية  اإلقليمية  األجهزة  عن  واملعلومات  للمنظمة؛ 
بيانات  الصيد؛ وقاعدة  البحث عن سفن  األسماك؛ وجهاز 
الوطين  القطاع  العامة عن  واللمحة  املائية؛  األنواع  إدخال 

للتشريعات  العام  واالستعراض  املائية؛  األحياء  لرتبية 
روابط توصل  أيًضا  املائية. وهناك  األحياء  الوطنية لرتبية 
اإلخبارية  وحمفوظاتها  وتقاريرها  املنظمة  مطبوعات  إىل 

الصلة.  ذات 
وال يزال قسم "التقارير السردية" يف اجلزء الثاين، ميّثل 
البلدان ومساهمات اخلرباء  الكبري من  العدد  حتدًيا بسبب 

الداخليني  واملوظفني  معهم  التعاقد  الذين جرى  الوطنيني 
القطرية  املالمح  استشارتهم خالل عملية حترير  الذين متت 

مع  الشراكات  املنظمة  تقيم  السبب  وهلذا  واستعراضها. 
انتظاًما  أكثر  حتديثات  بإجراء  للسماح  املعنية  املنظمات 
ويف الوقت املناسب. وعلى سبيل املثال، أّدت االتفاقات 

املربمة بني املنظمة وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ، ومع مركز 
باملنتجات  اخلاصة  االستشارية  واخلدمات  السوق  معلومات 
إىل حتديث  الكارييب،  والبحر  الالتينية  أمريكا  السمكية ىف 
حوايل 50 من املالمح يف السنوات الثالث املاضية وجيري 

الدويل. البنك  اتفاق جديد مع  العمل على 
التفاصيل واملتحكمات يف  وإن املالمح اليت جرى حتديث 
اجلزء األول منها متاحة ألكثر من 170 بلًدا، وقسم التقارير 

اإلنكليزية  باللغات  الثاين متوافر  اجلزء  الوارد يف  السردية 
أو الفرنسية أو اإلسبانية ألكثر من 80 بلًدا. ونظًرا إىل 

توقيت  مواصلة حتسني  إىل  املنظمة  الكبري، ستسعى  الطلب 
ودقتها. املقّدمة  املعلومات 

اإلطار 7
املالمح القطرية ملنظمة األغذية والزراعة يف جمايل مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

1 وصل عدد مشاهدات هذا املنتج اإلعالمي إىل 000 20 يف نوفمرب/تشرين الثاين 2019، ما ميّثل حوايل 7 يف املائة من إمجايل حركة املرور اخلاصة بقاعدة 

معارف املنظمة بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. كما ميّثل ذلك، إىل جانب الصفحات اإلحصائية ملصايد األسماك، حوايل 20 يف املائة من 
إمجايل حركة املرور اخلاصة بقاعدة املعارف هذه.
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تحسني  إىل  الحاجة  األمثلة  هذه  وتُظهر  بها.  املتصلة 
من  واملجّمعة  الواردة  واالقتصادية  االجتامعية  البيانات 

مرشوع  ويعمل   .)2016 والزراعة،  األغذية  )منظمة  املنظمة 
بعنوان  القسم  )أنظر   Illuminating Hidden Harvests
176( عىل  الصفحة   ،Illuminating Hidden Harvests

البحرية  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  ألداء  محّدث  تقييم 
شأن  ومن  موضوعية.  بطريقة  توصيفها  ولكيفية  والداخلية 
النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  رصد  طريقة  يحّسن  أن  ذلك 

العاملية.  البيانات  قواعد  يف 

ويتطلّب مؤرشا هدف التنمية املستدامة 14–2–1 و14–5–1 
الرتكيز بقدر أكرب عىل التقليل من اآلثار الضارة عىل املوائل 

والنظم اإليكولوجية من مصايد األسامك. ويُظهر النظام 
النموذجي إلدارة املعلومات املتعلّقة باملناطق املحمية كيف ميكن 

دمج معلومات املنظمة بشأن مصايد األسامك يف املستودعات 
الخارجية للمعلومات عن للتنوع البيولوجي )نظام املعلومات 
البحرية املحمية  الجغرافية للمحيطات(، واملناطق  البيولوجية 

)املناطق البحرية املحمية؛ املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة( 
وخصائصها البيئية واالجتامعية واالقتصادية )إدارة التنوع 

البيولوجي واملناطق املحمية( لدعم عملية الصون والتطبيقات 
املكانية. وتوفّر مبادرة البحار الذكية )iMarine( منّصة مبتكرة 

التفاقات تقاسم البيانات املربمة مع هذه الجهات الفاعلة 
الخارجية )iMarine،د2019أ( مثاًل يف سياق التنوع البيولوجي 

البحري يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية.

التقييامت  عىل  تعتمد  املستدامة  التنمية  أهداف  أن  ومبا 
البيانات،  توليد  لزيادة  فريدة  فرصة  تشّكل  فهي  القطرية، 
القطاعية  الرصد  نظم  يف  واستخدامها  وتوافرها،  وجودتها، 

األمثلة  وتبنّي  السياسات.  مجال  يف  التوجيهات  توفري  أجل  من 
األمام  إىل  املنظمة  تسلكه  الذي  الطريق  أعاله  املذكورة 

أجل  من  والرشاكات  املعلومات  تكنولوجيا  من  لالستفادة 
املستدامة  التنمية  أهداف  رصد  أمام  املاثلة  التحديات  مواجهة 

مالئم.  بشكل  عنها  واإلبالغ 

نظام معلومات بشأن املوارد الوراثية 
املائية لدعم النمو املستدام يف تربية 

األحياء املائية
واملنتجات  األسامك  عىل  املتنامي  الطلب  تلبية  ينبغي 

املائية.  األحياء  تربية  إنتاج  زيادة  من  رئييس  بشكل  السمكية 
بطريقة  النمو  هذا  لتحقيق  عديدة  عنارص  توافر  من  بّد  وال 
أحيانًا  تجاهلها  يجري  التي  املجاالت  أحد  ولكن  مستدامة، 

فعالة.  بطريقة  املائية  الوراثية  املوارد  إدارة  إىل  الحاجة  هي 
والجينات،  النووي،  الحمض  هنا  املائية  الوراثية  املوارد  وتشمل 

واألجنة،  التناسلية،  والخاليا  واألنسجة،  والكروموسومات، 
والسالالت،  واألفراد،  املبكرة،  الحياة  مراحل  من  وغريها 

املمكنة  أو  الفعلية  القيمة  ذات  الكائنات  وجامعات  واألرصدة، 
والزراعة. األغذية  إىل  بالنسبة 

مستوى  إىل  املائية  الوراثية  املوارد  تنوع  يف  عادًة  ويُنظر 
األحياء  تربية  يف  نوع   600 من  أكرث  إنتاج  ويتم  فقط.  األنواع 

العدد  وهذا  نوع(   1 800 من  أكرث  صيد  يتم  )بينام  املائية 
بأنواع  الخاصة  الزراعة  تقنيات  تطّور  مع  باالرتفاع  آخذ 

صغري  عدد  حول  اإلنتاج  توحيد  من  الرغم  وعىل  جديدة. 
والبلطي  الشبوط  أسامك  قبيل  من  »السلعية«  األنواع  من 
العدد  يستمر  أن  املرّجح  من  فإنه  والقريدس،  والسلمون 

فهاًم  هناك  أن  حني  ويف  باالرتفاع.  املستزرعة  لألنواع  اإلجاميل 
املعارف  يف  شّح  يوجد  املستزرعة،  األنواع  لتنوع  نسبيًا  جيًدا 

األنواع.  مستوى  دون  املائية  الوراثية  باملوارد  املتعلّقة 

بالنسبة  األهمية  غاية  يف  ا  مورًد الورايث  لتنوع  ا ويشّكل 
تنمو،  أن  للكائنات  يتيح  فهو  ئية.  املا األحياء  تربية  إىل 
صنع  عن  لناتجة  وا الطبيعية  لتأثريات  ا مع  تتكيّف  وأن 

والطفيليات،  األمراض  تقاوم  وأن  املناخ،  تغرّي  مثل  البرش 
االستزراع.  نظم  مع  لتكيّف  وا التطور  يف  تستمر  وأن 

املائية  ثية  لورا ا املوارد  إدارة  ميكن  ال  بأنه  املنظمة  وتقّر 
تعمل  وهي  املعارف،  توافر  عدم  ظل  يف  فعالة  بطريقة 
املتعلّقة  املعرفية  املنتجات  وتطوير  الفهم  تحسني  عىل 

املائية. ثية  لورا ا باملوارد 

 ما الذي نعرفه عن املوارد الوراثية املائية املستخدمة
يف تربية األحياء املائية؟

تربية  إنتاج  بشأن  السنوية  اإلحصائية  البيانات  املنظمة  تنرش 
املنتجة  واألقاليم  البلدان  املتأيت من جميع  املائية  األحياء 
يتم تسجيل هذه  املائية،  األنواع  تنوع  املعروفة. وإلظهار 
»فرادى  إحصائية محّددة تسمى  البيانات ضمن وحدات 

حيثام  الشائعة  )وأسامؤها  العلمية  أسامؤها  وتستمد  األنواع« 
ومصايد  املائية  بالعلوم  الخاصة  املعلومات  نظام  من  توافرت( 

األسامك )اإلطار 8(. 

وتشري فرادى األنواع إىل نوع واحد أو مجموعة من األنواع 
املحّددة من ناحية التصنيف. ويتباين مستوى تجميع فرادى 

األنواع تبايًنا كبريًا، من األنواع ذات الصلة الوثيقة التي تنتمي إىل 
الصنف نفسه وصواًل إىل األنواع غري املرتابطة التي متلك خصائص 
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مشرتكة )مثل الالفقاريات البحرية(. وال يتمتع نظام املعلومات 

م لتوليد اإلحصاءات  الخاصة بالعلوم املائية ومصايد األسامك، املصمَّ

املتعلّقة باإلنتاج، بأي سلطة عىل الحالة التصنيفية لألنواع أو 

مجموعات األنواع. كام أنه ثابت نسبيًا مع خضوعه لتحديثات 

صغرية دورية تستند بالرضورة إىل التغرّيات املوثوقة واملتسقة 

واملفصلة يف التسميات أو اإلضافات عليها. وبالنسبة إىل إحصاءات 

املنظمة عن اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية، يتم تجميع 

ل عىل مستوى األنواع أو أعىل منه. اإلنتاج املسجَّ

إن نظام املعلومات اخلاصة بالعلوم املائية ومصايد األسماك 
هو القائمة املرجعية املعيارية باألنواع اليت حتتفظ بها املنظمة 
جلمع اإلحصاءات عن إنتاج مصايد األسماك الطبيعية وتربية 

األحياء املائية يف العامل. وتوّفر قاعدة بيانات هذا النظام 
اإلسم العلمي لفرادى األنواع احملتفظ بها، وتصنيفها التوصيفي 

األعلى، والرموز ذات الصلة. وتقّسم الرموز املعطاة مبوجب 
التصنيف االحصائي الدويل املوّحد للحيوانات والنباتات املائية، 

األنواع التجارية على 50 جمموعة و9 أقسام وفًقا خلصائصها 
التصنيفية واإليكولوجية واالقتصادية. وتستخدم املنظمة الرمز 
التصنيفي لتوصيف فرادى األنواع مبزيد من التفصيل ولفرزها 
ضمن كل جمموعة من جمموعات التصنيف االحصائي الدويل 

املوّحد، يف حني يعّد املعّرف ذات احلروف الثالثة رمًزا فريًدا 
ُيستخدم على نطاق واسع لتبادل البيانات مع املراسلني 

الوطنيني وبني وكاالت مصايد األسماك. 
ويرد أكثر من 750 12 نوًعا من فرادى األنواع يف نظام 

ومت  األسماك،  ومصايد  املائية  بالعلوم  اخلاصة  املعلومات 
5 يف املائة منها مستزرعة وفًقا  التبليغ عن أن أقل من 

الصادرة  املائية  األحياء  تربية  املنظمة عن  إلحصاءات 
يف مارس/آذار 2019. وحيتفظ نظام املعلومات اخلاص 

مستوى  على  بالسجالت  األسماك  ومصايد  املائية  بالعلوم 
األنواع بصورة رئيسية، مع وجود 150 سجاًل على مستوى 

أيًضا على بعض اهلجائن  النظام  أو أعلى. ويشتمل  األجناس 
املائية  إنتاج تربية األحياء  اليت ميكن توفري اإلحصاءات عن 

 Clarias gariepinus ×( اخلاصة بها، مثل السلور اهلجني
 Morone( والقاروس األمريكي اهلجني )C. microcephalus

chrysops × M. saxatilis(. ويف نظام املعلومات عن املوارد 
بالعلوم  اخلاصة  املعلومات  نظام  سيوّفر  املائية،  الوراثية 

إليها  اليت ستستند  األنواع  األسماك دعامة  املائية ومصايد 
املستزرعة.  األنواع  قائمة جرد  صياغة 

املائية  األحياء  تشّكل مستخلصات علوم  أن  وميكن 
السلسلة  يف  بوصفها صاحب مصلحة  األسماك،  ومصايد 

ومصايد  املائية  بالعلوم  اخلاصة  املعلومات  لنظام  املرجعية 
باملوارد  املعلومات اخلاصة  أداة دعم قّيمة لنظام  األسماك، 
ومصايد  املائية  األحياء  علوم  ومستخلصات  املائية.  الوراثية 

األسماك هي عبارة عن شراكة مت إنشاؤها عام 1971 
ومصايد  املائية  األحياء  بعلوم  املتعّلقة  املعلومات  نشر  لضمان 
األسماك وتربية األحياء املائية. وقّدم أكثر من 100 مؤسسة 

بيانات  لقاعدة  ببليوغرافية  العامل سجالت  من حول 

اليت  األسماك  ومصايد  املائية  األحياء  مستخلصات علوم 
3.7 مليون سجل.  تضم أكثر من 

الوثائق غري  وإن تركيز هذه املستخلصات على مجع 
بأهمية  تتمتع  واليت  إليها  الوصول  اليت يصعب  الرسمية 

يضعها  السياسات،  وواضعي  الباحثني  إىل  بالنسبة  خاصة 
يف وضع مثايل للمساهمة يف زيادة املعارف والوعي حول 

مصطلحاتها  موسوعة  وتساعد  املائية.  الوراثية  املوارد 
ذات  املعلومات  املتعلقة مبوضوعات حمّددة على حتديد 
استخدام  وميكن  املائية،  الوراثية  باملوارد  املتعّلقة  األهمية 

جترى  أين  لتحديد  والتصنيفية  اجلغرافية  املصطلحات 
املائية  الوراثية ذات الصلة يف جمال تربية األحياء  البحوث 

يف العامل وأي أنواع تتناول. وعلى سبيل املثال، عندما 
املائية ومصايد  األحياء  خيلق شريك يف مستخلصات علوم 

الوراثي أًلسماك فرْتة  التوصيف  األسماك سجاًل بشأن 
تربية  املستخدمة يف   )C. gariepinus( الّشمالّية  إفريقيا 

بالسجل  السجل  املائية يف نيجرييا، ميكن ربط هذا  األحياء 
املائية.  الوراثية  املوارد  قائمة تسجيل  املناسب يف 

العلمية متاحة  األدبيات  أن معظم  الرغم من  وعلى 
علوم  مستخلصات  استخدام  فإن  اإلنرتنت،  على  للجميع 

لغوية مضبوطة من  ملفردات  األسماك  املائية ومصايد  األحياء 
تؤمن مستوى  أن  بإمكانها  أنه  أجل فهرسة سجالتها يعين 

واملعلومات  البيانات  نظم  والتحديد يف  الدقة  معّيًنا من 
منوذج  ويضمن  املائية.  الوراثية  باملوارد  املتعّلقة  كتلك 

املائية  األحياء  علوم  اخلاص مبستخلصات  الدولية  الشراكات 
العامل، األمر  ومصايد األسماك متثيل املؤسسات من حول 

النشر واحلرص على عدم  للتحّيز يف  بالتصدي  الذي يسمح 
املمثلة  واألقاليم  البلدان  اليت جترى يف  القّيمة  البحوث  فقدان 

التقليديني.  الناشرين  جانب  من  ناقًصا  متثياًل 
اخلاصة  الببليوغرافية  السجالت  من  كل  ربط  وسيضمن 
وقاعدة  األسماك  ومصايد  املائية  األحياء  علوم  مبستخلصات 

ومصايد  املائية  بالعلوم  اخلاصة  املعلومات  نظام  بيانات 
الوراثية  املوارد  قائمة تسجيل  الواردة يف  بالبيانات  األسماك، 

أنواع تربية  املائية دفًقا من املعلومات احملّددة جًدا عن 
البحوث ذات  املستخدمني إىل  تنبيه  املائية، مع  األحياء 
املساهمون يف  اليت جيريها  املائية  الوراثية  باملوارد  الصلة 

احلكومية،  غري  واملنظمات  البحثية،  )املؤسسات  املستخلصات 
األكادميية(.  واألوساط 

اإلطار 8
كيف ستساهم مكونات من قاعدة معارف املنظمة بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف نظام للمعلومات 

يتعّلق باملوارد الوراثية املائية
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باملوارد  املتعلّقة  األخرى  املعلومات  مصادر  وتشمل 

ومصايد  املائية  األحياء  علوم  مستخلصات  املائية  الوراثية 

بحث  عمليات  بإجراء  تسمح  التي   )8 )اإلطار  األسامك 

ذلك  يف  مبا  املنشورة،  للموارد  واسعة  بيانات  قاعدة  يف 

بيانات  قاعدة  ومتلك  املائية.  لألنواع  الوراثية  املوارد  بشأن 

الزعنفية  األنواع  عن  مفّصلة  معلومات   FishBase األسامك 

الحياة  بيانات  قاعدة  متلك  فيام  وPauly،ح2000(،   Froese(

الوحدات  عن  مامثلة  معلومات   SeaLifeBase البحرية 

وPauly،ح2019(؛   Palomares( األخرى  البحرية  التصنيفية 

املوارد  عن  نرشها  تم  معلومات  البيانات  قاعدتا  وتشمل 

خصائص  إىل  عامة  بصورة  اإلشارة  غري  من  ولكن  الوراثية 

نظام  ويشّكل  املزارع.  يف  املوجودة  املائية  الوراثية  املوارد 

و  Ratnasingham( للحياة  الرشيطية  الشفرة  بيانات 

للحمض  الرشيطية  الشفرات  لتخزين  منصة  Hebert،خ2007( 

التي  التسلسلية  املعلومات  وبفضل  وتحليلها.  النووي 
النظام  يعّد  األسامك،  من  نوع   15 000 من  أكرث  عن  ميلكها 

من  التجارية  األنواع  لتحديد  واسع  نطاق  عىل  مقبواًل  معياًرا 
األنواع.  من  أدىن  مستوى  عىل  ليس  ولكن  الوراثية  الناحية 

وأقرّت هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )الهيئة( بشّح املعارف 
املتعلّقة باملوارد الوراثية املائية عىل مستوى أدىن من األنواع 

وأسندت األولوية يف عام 2007 إىل جمع املعلومات عن هذه 
املوارد. وقد أدى ذلك إىل إعداد التقرير عن حالة املوارد الوراثية 

املائية لألغذية والزراعة يف العامل )منظمة األغذية والزراعة، 2019أ( 
الذي يقترص نطاقه عىل األنواع املستزرعة وأقاربها الرّبية ضمن 

الوالية الوطنية والذي يقّدم ملحة موجزة عن حالة املوارد الوراثية 
املائية. ومع أن هذا التقرير ال يعّد جرًدا كاماًل، إال أنه يلقي ضوًءا 

جديًدا عىل املحرّكات واالتجاهات يف استخدام املوارد الوراثية 
املائية يف تربية األحياء املائية. كام أنه يحّدد االحتياجات والتحديات 

أمًرا  املائية  الوراثية  املوارد  لوصف  املصطلحات  توحيد  ُيعترب 
املائية ورصده  األحياء  تربية  لفهم استخدامها يف  ضرورًيا 

املائية  الوراثية  املوارد  حالة  تقرير  ويستخدم  فعالة.  بطريقة 
تستند  اليت  التالية  التعاريف  العامل1  والزراعة يف  لألغذية 

احملاصيل  املعتمدة يف صياغة مصطلحات  األعراف  إىل  جزئًيا 
"الساللة"  أنه مت استحداث مصطلحي  إال  احليوانية.  والثروة 

مؤخًرا.  املستزرع"  و"النوع 

اإلطار 9
توحيد التسميات املستخدمة للموارد الوراثية املائية

1 منظمة األغذية والزراعة. حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل. تقييمات هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة التابعة للمنظمة. روما. 

.)www.fao.org/3/CA5256EN/CA5256EN.pdf 290 صفحة ]النسخة اإلنكليزية[ )متاح أيًضا على الرابط التايل

التعريفاملصطلح

الكائنات املائية املستزرعة اليت ميكن أن تكون ساللة أو هجينة أو ثالثية اجملموعة أو أحادية اجلنس أو النوع املستزرع
غري ذلك من األشكال أو األصناف أو األنواع الربية املعّدلة وراثًيا. 

الساللة )للحيوانات(
صنف مستزرع من األنواع املائية اليت هلا مظهر )تنوع مظهري( متجانس، سلوك متجانس، و/

أو خصائص أخرى متّيزها عن الكائنات احلّية األخرى املنتمية إىل النوع نفسه واليت ميكن احملافظة 
عليها عن طريق التكاثر.

جمموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نبايت واحد من أدىن املراتب املعروفة، وُتعّرف من خالل قدرة الصنف )للنباتات(
خصائصها املميزة والوراثية األخرى على التكاثر  

جمموعة من الكائنات احلّية املتشابهة املوجودة يف الرّبية واليت متلك خاصية مشرتكة متّيزها عن الرصيد
الكائنات احلّية األخرى عند درجة استبانة معّينة.

كائنات حّية من نفس نوع الكائنات املستزرعة )املتجانسة( ولكن املوجودة واملستتبة يف النطاق األقارب الرّبية
الربي، أي ليس يف مرافق تربية األحياء املائية. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

املصطلحات املوّحدة املستخدمة يف جمال املوارد الوراثية املائية
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الرئيسية التي يجب معالجتها لتعزيز صون هذه املوارد املهمة 
واستخدامها عىل نحو مستدام وتنميتها. وشّكلت التقارير القطرية 

الواردة من 92 بلًدا ميثلون 96 يف املائة من اإلنتاج العاملي لرتبية 
األحياء املائية، مصدر املعلومات الرئييس يف التقرير. 

وحّدد هذا األخري بعض االختالفات بني األنواع التي بلّغت عنها 
جهات االتصال الوطنية من خالل هذه العملية وتلك التي يتم إبالغ 

املنظمة عنها بصورة منتظمة. وقد سلّط ذلك الضوء عىل الحاجة 
إىل زيادة مواءمة إجراءات رفع التقارير عىل املستويني الوطني 

والعاملي. ولدى تحليل التقارير القطرية، كان من املواضح أنه ليس 
هناك استخدام موّحد للمصطلحات لوصف املوارد الوراثية املائية. 

وقد اعتمد التقرير مصطلحات موّحدة )اإلطار 9(. ويعّد »النوع 
املستزرع« مصطلًحا مهاًم بشكل خاص لوصف كافة املوارد الوراثية 

املائية املوجودة يف تربية األحياء املائية. ويف عام 2019، حّددت 
حلقة عمل لخرباء املنظمة 12 نوًعا مستزرًعا محدًدا إلدراجها يف 

نظام للمعلومات )الشكل 44(.

وتبنّي النتائج التي خلُص إليها التقرير وجود اختالفات رئيسية 
بني املوارد الوراثية املائية واألرضية. وعىل سبيل املثال، فإن حالة 

املوارد الوراثية املائية من منظور الصون مشّجعة مقارنة بالقطاعات 

الزراعية األخرى، إذ إن األقارب الرّبية لجميع األنواع املستزرعة 

ال تزال موجودة يف الطبيعة ولو أن بعضها معرّض للخطر. كام أن 

هناك مستوى عال من التفاعل بني املوارد الوراثية املائية املستزرعة 

وأقاربها الرّبية ذلك أن تربية األحياء املائية تعتمد يف الكثري من 

األحيان عىل األقارب الرّبية كمصدر للبذور. ولكن ميكن لنظم تربية 

األحياء املائية أن ترتك آثاًرا ضارّة عىل موارد األقارب الرّبية من خالل 

تغيري أو اإلخالل باملوائل وهروب املوارد الوراثية املائية الشائعة يف 

املفاقس أو إطالق رساحها.

الوراثية  املوارد  أصناف  أو  من سالالت  نسبيًا  قليل  عدد  وهناك 

األقارب  موارد  عن  كبري  بشكل  تتميّز  التي  املدّجنة  املائية 

لزيادة  املتاحة  الكبرية  الفرصة  عىل  الضوء  ذلك  ويسلّط  الرّبية. 

االعتامد  خالل  من  مستدامة  بطريقة  املائية  األحياء  تربية  غلّة 

عىل  تركّز  التي  الفعالة  الورايث  التحسني  لربامج  النطاق  الواسع 

اإلنتاج  وكميّة  األدىن  القيمة  ذات  لألنواع  االنتقائية  الرتبية 

األنواع  أن  أيًضا  التقرير  والحظ  النامية.  البلدان  يف  األكرب 

األحياء  تربية  يف  كبرية  بأهمية  تتمتع  األصلية  غري  الدخيلة 

إىل  بالنسبة  تهديًدا  متثّل  أن  ميكنها  ولكن  العاملية  املائية 

متأنية.  إدارة  إدارتها  يجب  وبالتايل  األصيل،  الورايث  التنوع 

الشكل 44
نظام املعلومات املقرتح ومن ضمنه سجل لألنواع املستزرعة للموارد الوراثية املائية

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام املعلومات
AquaGRIS

التقّدم بالنسبة
 إىل وضع خطة
 عمل عاملية

الساللة (للحيوانات)
الصنف (للنباتات)

األنواع املتكاثرة يف األحواض
األنواع الربّية

األنواع اهلجينة
األنواع ذات التهجني التضميين

األنواع املهّجنة
األنواع املتعددة املجموعات الكروموسومية

األنواع الوحيدة اجلنس (من الناحية 
الوراثية)

األنواع املحّورة جينًيا
األنواع املعّدلة جينًيا

األرصدة (األقارب الربّية) املؤشرات
التقّدم باجتاه حتقيق 

املقصد 2-5 من أهداف 
التنمية املستدامة

حالة
 الصون

سجّل 
األنواع املستزرعة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

التدابري إلدارة املوارد الوراثية املائية بطريقة فعالة
طلبت الهيئة، رًدا عىل حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية 

والزراعة يف العامل، أن تقوم املنظمة بإعداد خطة عمل عاملية 
بشأن املوارد الوراثية املائية. وستشّكل خطة العمل هذه بعد 

إقرارها من جانب املنظمة وأعضائها، إطاًرا لتعزيز صون املوارد 
الوراثية املائية بشكل فّعال واستخدامها بطريقة مستدامة 

وتنميتها، وأساًسا لتعبئة املوارد. وسيعتمد تطويرها وتنفيذها 
عىل الزخم الذي تحقق من خالل إعداد التقرير ونرشه. وستشّكل 
خطة العمل العاملية أيًضا حافزًا لتضع البلدان اسرتاتيجيات وطنية 
وإقليمية إلدارة مواردها الوراثية املائية بطريقة فعالة. وسيتمثل 

دور املنظمة يف تطوير موارد قابلة للتطبيق عامليًا والرتويج لها 
لدعم عملية إعداد مثل هذه االسرتاتيجيات. 

ونظرًا إىل الخصائص املميّزة التي تتمتع بها املوارد الوراثية املائية 
مقارنة باملوارد الوراثية األرضية، سيختلف تركيز خطة العمل 
العاملية بعض اليشء عن خطط العمل العاملية القامئة بشأن 
املوارد الوراثية النباتية والحيوانية والحرجية، ال سيام لجهة 

إدراج مجال أولوية رفيع املستوى يركّز عىل اإلرساع يف تنمية 
املوارد الوراثية املائية لرتبية األحياء املائية. وإن مجاالت األولوية 

االسرتاتيجية األربعة املقرتحة لخطة العمل العاملية هي:

واإلقليمية 	� الوطنية  واملعلومات  والرصد  التوصيف  نظم 
املائية؛  الوراثية  للموارد  والعاملية 

املائية 	� األحياء  لرتبية  املائية  الوراثية  املوارد  وتطوير 
املناسب؛ بالّشكل 

وصونها؛	� املائية  الوراثية  للموارد  املستدام  واالستخدام 
املوارد 	� إلدارة  القدرات  وبناء  واملؤسسات  والسياسات 

املائية. الوراثية 

بالتشاور  سنتني  مدى  عىل  العاملية  العمل  خطة  تطوير  ويجري 
جامعة  لتتفاوض  الفرعية  وأجهزتها  األسامك  مصايد  لجنة  مع 

الوراثية  باملوارد  املعنية  الفنية  الدولية  الحكومية  العمل 
الهيئة  عىل  عرضها  قبل   2020 سبتمرب/أيلول  يف  بشأنها  املائية 

.2021 يف مطلع عام 

نظام معلومات يف صلب خطة العمل العاملية
بشأن  واملتاحة  املوثوقة  املعلومات  إىل  االفتقار  يؤدي 

صنع  عرقلة  إىل  األنواع،  مستوى  دون  املائية  الوراثية  املوارد 
قليل  عدد  ميلك  حني  ويف  بإدارتها.  املتعلّقة  الفعالة  القرارات 
موّحد  مورد  هناك  ليس  وطنية،  معلومات  نظم  البلدان  من 
األصناف،  أو  السالالت،  أو  األرصدة،  عن  املعلومات  لتسجيل 

الوراثية  املوارد  من  األخرى  املستزرعة  األنواع  أو  الهجائن،  أو 
ومديري  للمنتجني،  املورد  هذا  مثل  تطوير  وسيسمح  املائية. 

والباحثني  السياسات،  وصانعي  الصون،  عىل  والقيّمني  املوارد، 
بطريقة  املوارد  هذه  إدارة  بشأن  مستنرية  قرارات  باتخاذ 

مالئم. بشكل  وتبادلها  مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  فعالة 

وتدعم الحكومة األملانية املنظمة إلعداد سجل منوذجي للموارد 
الوراثية املائية يكون من شأنه توفري قامئة جرد باألصناف 
املستزرعة لألنواع التي تتم تربيتها يف البلدان األعضاء يف 

املنظمة. وسيشّكل السجل املكّون الرئييس لنظام معلومات أوسع 
)AquaGRIS بشأن املوارد الوراثية املائية )سيطلق عليه إسم

)الشكل 44(. وسيتضمن السجل مؤرشات لرصد: التقّدم املحرز 
يف الحفاظ عىل حالة أرصدة األنواع املستزرعة واألقارب الرّبية؛ 
والتقّدم املحرز عىل ضوء خطة عمل عاملية مستقبلية؛ والتقّدم 
الذي قد يتم إحرازه عىل ضوء مقصد هدف التنمية املستدامة 

2–5 الذي يُطبّق حاليًا عىل املوارد الوراثية األرضية فقط.

وتعّد اإلدارة الفعالة للموارد الوراثية املائية أمرًا أساسيًا لنمو 
تربية األحياء املائية بشكل مستدام يف املستقبل. ولكن ال ميكن 
تحقيقها يف غياب املعلومات املناسبة عن حالة املوارد الوراثية، 
ال سيام دون مستوى األنواع. ويبنّي تقرير حالة املوارد الوراثية 

املائية لألغذية والزراعة يف العامل الوضع الحايل لهذه املوارد 
املستخدمة يف تربية األحياء املائية، ويجب أن يشّكل حافزًا التخاذ 

إجراءات املتابعة. وبإعدادها خطة عمل عاملية تستمد معارفها 
الجديدة من نظام عاملي للمعلومات، تضطلع املنظمة بدور 
 n .رئييس يف تحويل إدارة هذه املوارد الحيوية يف املستقبل

 ضمان استدامة 
 مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية
 مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيم: التطورات العاملية
تحقق  ما  استعراض  يف  مهمة  فارقة  عالمة   2020 عام  ميثّل 

القانوين  غري  الصيد  مكافحة  يف  العاملي  الصعيد  عىل  تقّدم  من 
14–4 و14–6  الغايتني  أن  والواقع  تنظيم.  إبالغ ودون  دون 

الصيد  عىل  القضاء  إىل  تهدفان  اللتني   – املستدامة  للتنمية 
التي  اإلعانات  وإلغاء  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
التوايل – هام  2020 عىل  عام  بحلول  الصيد  تساهم يف هذا 

إلدارة  اإلقليمية  واملنظامت  للحكومات  املحركتان  القوتان 
الحكومية  وغري  الدولية  الحكومية  واملنظامت  األسامك،  مصايد 

| 109 |

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/en/


اجلزء الثاين استدامة العمل

تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة  العامل  يف 
وتنفيذ  اعتامد  يف  الرئيسية  التطورات  القسم  هذا  ويستعرض 

وتيّس  تُشجع  التي  واملبادرات  واألدوات  الدولية  الصكوك 
للغاية.  الضار  النشاط  هذا  مكافحة 

تنفيذ اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن التدابري 
اليت تتخذها دولة امليناء لعام 2009

وافق مؤمتر املنظمة يف عام 2009 عىل االتفاق بشأن التدابري 
القانوين دون إبالغ  الصيد غري  امليناء ملنع  التي تتخذها دولة 

التي  التدابري  )االتفاق بشأن  تنظيم وردعه والقضاء عليه  ودون 
تتخذها دولة امليناء(. ويهدف االتفاق إىل منع دخول األسامك 

التي يتم اصطيادها بطرق غري قانونية دون إبالغ ودون تنظيم 
األجنبية  السفن  منع  والدولية عن طريق  الوطنية  األسواق 

الضالعة، أو التي يُشتبه يف أنها ضالعة، يف صيد غري قانوين دون 
املوانئ واستخدامها. إبالغ ودون تنظيم من دخول 

2016 بعد  النفاذ يف يونيو/حزيران  ودخل االتفاق املذكور حيّز 
أن وقَّعه 30 طرفًا، مبا يف ذلك االتحاد األورويب، باعتباره طرفًا 

واحًدا ميثّل دوله األعضاء. واستمر بناء الزخم منذ ذلك الحني. 
وبلغ عدد األطراف يف االتفاق 66 عضًوا يف فرباير/شباط 2020. 

وُعقد أول اجتامع لألطراف يف االتفاق يف مايو/أيار 2017 يف أوسلو، 
الرنويج، فيام ُعقد االجتامع الثاين يف يونيو/حزيران 2019 يف 

سانتياغو، شييل. وكان الهدف من هذين االجتامعني هو الدفع قدًما 
بتنفيذ االتفاق، وأسفر االجتامعان عن التقّدم التايل حتى اآلن.

النظام العاملي لتبادل املعلومات
تتخذها دولة  التي  التدابري  لالتفاق بشأن  األساسية  األركان  من 

السفن  املعلومات بني األطراف بشأن  تبادل  امليناء، رسعة وكفاءة 
واستخدامها.  املعيَّنة  موانئها  إىل  الدخول  تلتمس  التي  األجنبية 

املعلومات، ومنها عىل  آنية عىل  وينبغي االطالع بصورة شبه 
سبيل املثال ما إذا كانت السفن قد ُمنعت من دخول موانئ 
بها، ونتائج أي  الخاص  أو استخدامها، وسجل االمتثال  أخرى 

السيع  بالكشف  للسامح  وذلك  إجراؤها،  تم  تفتيش  عمليات 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم.  عن أنشطة الصيد غري 

دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  يف  األطراف  واعرتفت 
أجل  من  األساسية  املعلومات  تلك  إىل  الوصول  بأهمية  امليناء 
نظام  إنشاء  ذلك  عىل  بناًء  واقرتحت  االتفاق،  مبتطلبات  الوفاء 

ذات  املعلومات  تبادل  تيسري  أجل  من  املعلومات  لتبادل  عاملي 
والزراعة  األغذية  منظمة  األطراف  وكلَّفت  باالتفاق.  الصلة 
مجموعة  وأنشأت  املعلومات  لتبادل  العاملي  النظام  بوضع 

النظام. تطوير  بشأن  التوجيه  لتقديم  رسمية  غري  عمل 

األطراف،  بني  املعلومات  تبادل  من  للتمكني  أوىل  وكخطوة 
تتخذها  التي  التدابري  بشأن  لالتفاق  تطبيقات  املنظمة  طّورت 
موانئها  أسامء  بتحميل  خاللها  من  الدول  تقوم  يك  امليناء  دولة 
دولة   39 وقامت  لها،  التابعة  الوطنية  االتصال  وجهات  املعيَّنة 

املعيَّنة. موانئها  عن  معلومات  بتحميل 

لتبادل  املستقبيل  العاملي  النظام  بوضع  يتعلق  ما  ويف 
أن  ما ييل: )1( رضورة  األطراف عىل  اتفقت  املعلومات، 

نُظم  ربط  عىل  قادًرا  املعلومات  لتبادل  العاملي  النظام  يكون 
بالفعل  املستخدمة  القامئة  واإلقليمية  الوطنية  امليناء  دول 

يتوافر  مل  التي  لألطراف  نفسه  الوقت  يف  يوفِّر  وأن  وتكميلها، 
النظام  إىل  مبارشة  الوصول  بخيار  بعد  النظام  هذا  فيها 

بدور  الدول  مشاركة  وأهمية   )2( املعلومات؛  لتبادل  العاملي 
إمكانات  لتعظيم   )10 اإلطار  )أنظر  العاملي  السجل  يف  نشط 

املعلومات؛  لتبادل  العاملي  النظام  أداء  دعم  يف  العاملي  السجل 
طور  املعلومات  لتبادل  العاملي  النظام  دخول  )3( ورضورة 

ممكن.  وقت  أقرب  يف  التشغيل 

متطلبات الدول النامية
األطراف  غالبية  تُشّكل  التي  النامية  األطراف  الدول  تُساهم 

بدور  امليناء،  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  يف 
بهذا  واعرتافًا  واسع.  نطاق  االتفاق عىل  تنفيذ  رئييس يف ضامن 

مجموعة  هي  مخّصصة،  عمل  مجموعة  األطراف  أنشأت  الدور، 
متطلبات  ملعالجة  السادس،  الجزء  مبوجب  املنشأة  العمل 

مجموعة  خالل  من  األطراف  وأنشأت  النامية.  األطراف  الدول 
الدول  ملساعدة  صندوقًا  السادس  الجزء  مبوجب  املنشأة  العمل 
تنفيذ  مجال  يف  قدرتها  لتنمية  دعم  تلقي  عىل  النامية  األطراف 

األطراف  كلَّفت  ذلك،  إىل  وباإلضافة   .)11 )اإلطار  االتفاق 
لتنمية  عاملية  بوابة  إنشاء  مبهّمة  والزراعة  األغذية  منظمة 
إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  مكافحة  أجل  من  القدرات 
مببادرات  املتعلقة  املعلومات  تجميع  بهدف  تنظيم  ودون 

التنسيق  تحسني  من  ميّكن  مبا  العامل  نطاق  عىل  القدرات  تنمية 
الفاعلة. الجهات  بني  واالتساق 

الرصد والتقييم
االتفاق بشأن  تنفيذ  الحاجة إىل عملية لرصد  أكدت األطراف 

امليناء واستعراضه، ال سيام يف  التي تتخذها دولة  التدابري 
استبيانًا  األطراف  واعتمدت  التنفيذ.  من  املبكرة  املرحلة  هذه 

عن  املسؤولية  املنظمة  وتتوىل  االتفاق،  فعالية  وتقييم  الستعراض 
النتائج  2020. وستعرض  توزيعه عىل األطراف يف منتصف عام 

الثالث لألطراف يف االتفاق بشأن  دة لالستبيان يف االجتامع  املوحَّ
بروكسيل،  املقّرر عقده يف  امليناء  تتخذها دولة  التي  «التدابري 
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وسفن  املربَّدة  النقل  وسفن  الصيد  لسفن  العاملي  السجل 
للبيانات  عاملي  مستودع  هو  العاملي(  )السجل  التموين 
عمليات  يف  املشاركة  السفن  بشأن  الدول  من  املعتمدة 

زيادة  هو  العاملي  للسجل  الرئيسي  واهلدف  الصيد. 
السفن  خماطر  تقديرات  )ودعم  التتّبع  وإمكانية  الشفافية 
الصيد  أنشطة  منع  أجل  من  الصيد(  أنشطة  يف  املشاركة 

عليها  والقضاء  وردعها  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
بشأن  االتفاق  يشمل  مبا  القائمة،  الدولية  الصكوك  إطار  يف 
القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء  دولة  تتخذها  اليت  التدابري 

والقضاء عليه. وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون 
رقم  يكون هلا  أن  العاملي  السجل  إدراج سفينة يف  ويتطلب 

وقد  السفن.  لتعريف  الدولية  البحرية  املنظمة  نظام  يف 
وسفن  الشحن  لتعريف سفن  األصل  النظام يف  هذا  وُضع 
للمرة  أتاح،  الصيد1  سفن  ليشمل  توسيعه  ولكّن  الركاب، 

رقم  ويبقى  السفن.  تلك  لتعريف  فريًدا  عاملًيا  نظاًما  األوىل، 
السفينة  مع  الدولية  البحرية  املنظمة  عن  الصادر  التعريف 

النظر  بغض  إىل خردة حىت  إنشائها حىت حتويلها  منذ 
بالتايل إىل حتسني  ذلك  وأدى  ترفعه،  الذي  الَعَلم  تغيري  عن 

تتّبعها.  وإمكانية  بها  اخلاصة  واملعلومات  السفينة  تعريف 
الدورة  يف  العاملي  السجل  معلومات  نظام  إصدار  ومنذ 

)يوليو/متوز  األسماك  مصايد  للجنة  والثالثني  الثالثة 

املبادرة، ال سيما يف  املشاركة يف  باطراد  ازدادت   ،)2018
وأمريكا  الشمالية،  وأمريكا  أوروبا،  يف  املنظمة  أقاليم 

املنظمة  أعضاء  عدد  وبلغ  الكارييب.  والبحر  الالتينية 
فرباير/ يف  األعضاء  من   62 العاملي  السجل  يف  املشاركني 

مبا  املتعلقة  املعلومات  بذلك  دت  وتوحَّ  ،2020 شباط 
وهو  واحد -  السفن يف مستودع  10 من   902 جمموعه 

رقًما  الذي حيمل  العاملي  األسطول  نصف  حوايل  ل  مُيثِّ ما 
واملؤهل  الدولية  البحرية  املنظمة  عن  صادًرا  تعريفًيا 

العاملي.  السجل  على  إلدراجه 
أساسي  بشكل  تهدف  تطورات  يشهد  النظام  يزال  وال 

وآليات  استخدامه  وإمكانية  النظام  أداء  حتسني  إىل 
ذات  األخرى  الُنظم  مع  وإجياد صالت  البيانات،  حتميل 

تيسري  إىل  خاصة،  بصفة  التطورات،  هذه  وتسعى  الصلة. 
التحميل  آليات  خالل  من  املستقبل  يف  املعلومات  تبادل 
قاعدة  مع  صالت  تكوين  ذلك  يف  مبا  للبيانات،  التلقائي 

 IHS( والتجارية  البحرية  املعلومات  معاجلة  خدمات  بيانات 
ملصايد  اإلقليمية  األجهزة  بيانات  وقواعد   ،)Maritime

القائمة  والوطنية  اإلقليمية  البيانات  وقواعد  األسماك 
لالتفاق  التابع  املعلومات  لتبادل  العاملي  والنظام  األخرى، 
غري  الصيد  ملنع  امليناء  دولة  تتخذها  اليت  التدابري  بشأن 

عليه. والقضاء  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين 

اإلطار 10
السجل العاملي لسفن الصيد

تنفيذ  لدعم  العاملي  برناجمها   2017 عام  يف  املنظمة  أطلقت 
الصيد  ملنع  امليناء  دولة  تتخذها  اليت  التدابري  بشأن  االتفاق 
والقضاء عليه  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 

إىل  الربنامج  ويهدف  )الربنامج(.  التكميلية  الدولية  والصكوك 
الصيد  ملنع  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية  اجلهود  يف  املساهمة 
والقضاء عليه.  وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
املنظمة  من خالله  تقوم  الذي  العام  اإلطار  الربنامج  وميّثل 
لدعم  منسقة  إجراءات  وتعبئة  بوضع  التنمية  يف  وشركاؤها 
فرباير/شباط  ويف  امليناء.  دولة  تتخذها  اليت  التدابري  تنفيذ 

متويلها  يزيد  مشاريع  من عشرة  يتألف  الربنامج  كان   ،2020
وآيسلندا،  األورويب،  أمريكي من االحتاد  16 ماليني دوالر  على 

والواليات  والسويد،  وإسبانيا،  كوريا،  ومجهورية  والنرويج، 
األمريكية. املتحدة 

ويف فرباير/شباط 2020، دعم الربنامج: )1( 33 من الدول 

اسرتاتيجيات وخطط عمل وطنية  أجل صياغة  النامية من 
ملنع  امليناء  دولة  تتخذها  اليت  التدابري  بشأن  االتفاق  لتنفيذ 
الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء 

غري  الصيد  ملكافحة  التكميلية  الدولية  والصكوك  عليه 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ )2( و18 من الدول النامية 

و13 من  الوطنية،  وتشريعاتها  إعادة صياغة سياساتها  يف 
النامية يف حتديث نُظم وإجراءات الرصد واملراقبة  الدول 

والصكوك  االتفاق  واإلشراف من أجل مواءمتها مع متطلبات 
الدولية التكميلية؛ )3( و54 مسؤواًل من 16 من الدول 

الدويل ملصايد  القانون  قانوين على  تدريب  لتلقي  النامية 
7 بلدان لتلقي تدريب على نُظم  األسماك، و24 مسؤواًل من 

الرصد واملراقبة واإلشراف وتفتيش املوانئ؛ )4( و4 دول لتلقي 
االتفاق بشأن  الوطين حول  حلقات دراسية على املستوى 

امليناء. دولة  تتخذها  اليت  التدابري 

اإلطار 11
برنامج منظمة األغذية والزراعة العاملي لدعم تنفيذ االتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غري 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه والصكوك الدولية التكميلية

1 تشمل سفن الصيد املؤهلة مجيع السفن اليت يزيد طوهلا اإلمجايل على 24 مرًتا وكذلك السفن اليت يبدأ طوهلا اإلمجايل من 12 مرًتا واملرخص هلا 

بالعمل خارج املياه اخلاضعة للوالية الوطنية.
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املتوقع أن يركز  2020. ومن  الثاين  بلجيكا، يف نوفمرب/ترشين 
.2–24 للامدة  االتفاق وفًقا  تقييم فعالية  االجتامع بقوة عىل 

تنفيذ االتفاق من جانب األجهزة اإلقليمية ملصايد األسماك
رسائل  باستخدام  أُجريت  التي  االستقصائية  للدراسات  وفًقا 
اإلقليمية  األجهزة  أمانات  شبكة  خالل  من  اإللكرتوين  الربيد 

اإلقليمية  األجهزة  تؤدي   ،2019 مارس/آذار  يف  األسامك  ملصايد 
تسع  مت  وقدَّ االتفاق.  تنفيذ  يف  مهاًم  دوًرا  األسامك  ملصايد 

 93 من  متعاقدة  أطرافًا  تضّم  األسامك،  ملصايد  إقليمية  أجهزة 
الدراسة  مساهامت يف هذه  األورويب،  واالتحاد  ساحلية  دولة 

أجهزة  تسع  بني  من  سّت  بالفعل  واعتمدت  االستقصائية. 
يتصل  ما  يف  واإلدارة  للصون  تدابري  األسامك  ملصايد  إقليمية 

معظمها  تحديد  وتم  امليناء،  دولة  تتخذها  التي  بالتدابري 
أيًضا  ووضعت  االتفاق.  مع  كليًا  أو  مبعظمه  متوامئًا  باعتباره 

االمتثال  لرصد  آليات  السّت  اإلقليمية  األجهزة  هذه  من  خمس 
األجهزة  من  ثالث  اتخذت  وأخريًا،  واإلدارة.  الصون  لتدابري 

متعاقدة  أطراف  لديها  التي  األسامك  ملصايد  السبع  اإلقليمية 
من  القدرات  لبناء  مواد  ووضعت  مبادرات  النامية  الدول  من 

باالتفاق.  املتعلقة  واإلدارة  الصون  تدابري  تنفيذ  دعم  أجل 

مبادرات املنظمة األخرى

دراسة بشأن املسافنة 
واحدة  باعتبارها  كبري  جدل  موضوع  املسافنة  أصبحت 

العاملية.  األسامك  مصايد  إدارة  يف  املحتملة  الثغرات  من 
مصايد  من  عدد  يف  واسع  نطاق  عىل  املسافنة  وتُستخدم 
الصيد.  فرص  وتعظيم  التشغيل  تكاليف  لتقليل  األسامك 

وبخاصة  ومراقبتها،  املسافنة  عمليات  رصد  الصعب  ومن 
تُشّكل  أن  للمسافنة  ميكن  ولذلك  البحر.  يف  منها  يتم  ما 

القانوين  غري  الصيد  أنشطة  عن  الناشئ  املصيد  دخول  نقطة 
مساهمة  خطر  ويزداد  السوق.  إىل  تنظيم  ودون  إبالغ  دون 
يف  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  يف  املسافنة 

األسامك  ملصايد  قوية  حوكمة  فيها  توجد  ال  التي  األقاليم 
واملراقبة.  الرصد  عىل  القدرة  فيها  وتنخفض 

عاملي  استعراض  بإجراء  املنظمة  بادرت   ،2017 عام  ويف 
وُعرضت  مراقبتها.  وآليات  ومامرساتها  املسافنة  تنظيم  للوائح 

األسامك  مصايد  للجنة  والثالثني  الثالثة  الدورة  عىل  الدراسة 
بشأن  قلقهم  عن  األعضاء  أعرب  حيث   2018 يوليو/متوز  يف 

لدعم وضع  أخرى  دراسة  إجراء  إىل  ودعوا  املسافنة،  أنشطة 
املسافنة  لتنظيم  املامرسات  أفضل  بشأن  توجيهية  خطوط 

 2019 عام  طوال  املنظمة  عكفت  ولذلك  ومراقبتها.  ورصدها 
جمع  عىل  فيها  ركزت  للمسافنة،  عاملية  دراسة  إجراء  عىل 

مختلف  خصائص  تحديد  بهدف  الكمية  البيانات  من  مزيد 
الرصد  ووسائل  واألمناط  االقتصادية  والحوافز  املامرسات  أنواع 

التنظيمية  اللوائح  تغطيها  التي  واملجاالت  املتاحة،  واملراقبة 
الرابعة  الدورة  عىل  الدراسة  نتائج  وستُعرض  الصلة.  ذات 

 .2020 يوليو/متوز  يف  األسامك  مصايد  للجنة  والثالثني 

تقييم الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم
ظاهرة  ملكافحة  املطبقة  التدابري  فعالية  لفهم  الحاسم  من 

أساس  تحديد خط  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد 
حجم  تقدير  يُشّكل  ذلك،  ومع  الصيد.  من  النوع  هذا  ملستوى 

معّقدة  مسألة  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد 
ومدى  األسامك  مصايد  نوع  مثل  العوامل،  من  كثري  عىل  تعتمد 

الوثائق  من  مجموعة  املنظمة  وتدرس  املعلومات.  توافر 
إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  تقييم  منهجية  يف  بها  لالسرتشاد 

عمليات  بني  املقارنة  إمكانية  لضامن  املستقبل  يف  تنظيم  ودون 
وستتألف  تجريها.  التي  الجهة  عن  النظر  بغض  التقييم 

الصيد  حجم  تقدير  بشأن  للمنظمة  الفنية  التوجيهية  الخطوط 
مجلدات،  ستّة  من  وأثره  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 

األربعة  املجلدات  نرش  املقّرر  ومن  مجلدان  أول  منها  نرُش 
املقبلة.  السنوات  يف  األخرى 

وسم معدات الصيد 
معدات  وسم  عملية  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  سيُيّس 

الصيد  بعنوان معدات  القسم  )أنظر  اعتُمدت مؤخًرا  التي  الصيد 
املرتوكة أو املفقودة أو املهملة، الصفحة 153( رصد معدات 

ذلك  وسيساهم  استخدامها،  وأغراض  مستخدميها  وتتبّع  الصيد 
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. بالتايل يف مكافحة الصيد غري 

 الزخم العاملي ملكافحة الصيد غري القانوين 
دون إبالغ ودون تنظيم

العاملي واإلرادة السياسية  ازداد يف السنوات األخرية الزخم 
القانوين دون  الصيد غري  الناجمة عن  رة  املدمِّ اآلثار  ملعالجة 

إبالغ ودون تنظيم والقضاء عليها، وال شّك يف أن الجهود متيض 
14–4 و14–6 ألهداف  الغايتني  يف االتجاه الصحيح نحو تحقيق 

نوًعا ما. املستدامة، حتى وإن جاء ذلك متأخًرا  التنمية 

بصورة  االنتباه  الدولية  واملؤمترات  والرابطات  املحافل  وتلفت 
دون  القانوين  غري  الصيد  معالجة  إىل  الحاجة  إىل  متزايدة 

به مجلس  قام  ما  غرار  له، عىل  والتصدي  تنظيم  ودون  إبالغ 
ومجموعة  الهادئ،  واملحيط  آسيا  لبلدان  االقتصادي  التعاون 

اآلليات. مختلف  خالل  من  مؤخًرا  األمم،  وكومنولث  العرشين 

»
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غري  الصيد  مكافحة  يف  النشطة  واملنظامت  الدول  وتركّز 
التعاون  عىل  متزايدة  بصورة  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين 

وتكاملية.  شاملة  بصورة  املسألة  هذه  معالجة  يف  والتضامن 
أصبحت  الدولية  العمل  منظمة  أن  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من 
العمل  مجموعة  يف  كاماًل  عضًوا   2019 األول  أكتوبر/ترشين  يف 

واملنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بني  املشرتكة  املخصصة 
ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  بالصيد  واملعنية  الدولية  البحرية 

الصلة. ذات  واملسائل  تنظيم 

ملصايد  اإلقليمية  األجهزة  تتحرك  اإلقليمي،  املستوى  وعىل 
األسامك،  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  واملنظامت  األسامك، 

املستوى  عىل  للتعاون  آليات  إنشاء  نحو  األخرى  والكيانات 
املثال  سبيل  عىل  )ومنها  اإلقليمية  العمل  خطط  مثل  اإلقليمي، 

وهيئة  املتوسط،  األبيض  البحر  أسامك  ملصايد  العامة  الهيئة 
املنطقة  أسامك  مصايد  ولجنة  األطليس،  وسط  غرب  مصايد 

رسمية  غري  عمل  مجموعات  أو  غينيا(  لخليج  الغربية  الوسطى 
بني  والخربات  املعلومات  تبادل  شبكة  )مثل  املعلومات  لتبادل 
غري  الصيد  ملكافحة  الكاريبي(  والبحر  الالتينية  أمريكا  بلدان 

تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوين 

من  العاملية  التجارة  منظمة  داخل  املفاوضات  تستمر  وأخريًا، 
)أو  إعانات  تقديم  بحظر  الدول  يُلزم  اتفاق  إىل  التوّصل  أجل 
القانوين  غري  الصيد  يف  املشاركني  لألشخاص  تقدميها(  مواصلة 

يتطلّب  الحظر  ذلك  فرض  أن  غري  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون 
عىل  االتفاق  يشمل  مبا  املسبقة،  األساسية  الرشوط  من  عدًدا 

القانوين  غري  )الصيد  مثل  املصطلحات،  تعاريف  من  مجموعة 
لتحديد  معايري  أو  وخطوات  تنظيم(،  ودون  إبالغ  دون 

ثبت  وقد  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  قانوين  غري  صيد  حدوث 
كبريًا  تحديًا  يُشّكل  واملعايري  التعاريف  هذه  عىل  االتفاق  أن 

اآلراء. يف  عام  توافق  إىل  التوصل  عىل  معقود  األمل  ولكّن 

مشروعية املنتجات وأصلها
العاملي عىل األسامك  الطلب  ترافق االرتفاع امللحوظ يف 

الوعي  السنوات األخرية مع زيادة  السمكية يف  واملنتجات 
للحاجة لضامن أن اإلمدادات تأيت من عمليات خالية من 

سلسلة  طول  عىل  واالجتامعية  والبيئية  االقتصادية  املشاكل 
أُنشئ  التي  األساسية  الرشوط  إىل  وباإلضافة  السمكية.  القيمة 

انصّب  األغذية،  أي سالمة  ملعالجتها،  البحرية  األغذية  تتبع 
البحرية.  االهتامم عىل مرشوعية إمدادات األسامك واألغذية 

النقاش حول الجدوى من إصدار  ويف الوقت نفسه، استمر 
املائية  األحياء  شهادات االستدامة يف مصايد األسامك وتربية 

يواجهها  التي  التحديات  بشأن  املخاوف  وأّدت  ومنافعها،  وكلفتها 

املنتجون يف البلدان النامية يف هذا الصدد إىل بروز عدد من 
املنتجات،  ترتبط مبرشوعية  أخرى  التحسني. ومثة مسألة  برامج 

وهي الغش يف األغذية. ويف حني أن هذه املسألة ليست ظاهرة 
السنوات األخرية. وتأخذ  إنها حظيت باالهتامم خالل  جديدة، إال 

القطاع  الحكومي وعىل مستوى  الصعيد  بلدان عديدة عىل 
الخاص، بزمام مبادرات كربى ملكافحة الغش يف األغذية.

أداة  أنها  عىل  املصيد  توثيق  بخطط  واسع  اعرتاف  وهناك 
يتامىش  ال  الذي  املصيد  من  املتأتية  األسامك  دخول  ملنع  مفيدة 
األغذية  مرشوعية  ضامن  بفضلها  يتم  التي  املطبقة  التدابري  مع 
اعتامد  وبعد  القيمة.  سلسلة  إىل  الدخول،  نقطة  عند  البحرية 
الصادرة  املصيد  توثيق  لخطط  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

بدأت  2019ب(،  والزراعة،  األغذية  )منظمة  املنظمة  عن 
لوضع  عملية  الهندي  املحيط  يف  التونة  أسامك  مصايد  هيئة 
الرابعة  الخطة  هذه  وستكون  املصيد.  لتوثيق  جديدة  خطة 

بعد  األسامك  مصايد  إلدارة  إقليمية  منظمة  تضعها  التي 
القطب  يف  البحرية  الحية  املوارد  صون  باتفاقية  الخاصة  تلك 

املحيط  يف  التونة  أسامك  لصون  الدولية  والهيئة  الجنويب، 
الزعانف.  زرقاء  التونة  لصيانة  الدولية  والهيئة  األطليس، 

بالسوق  املتصلة  التدابري  من  عدد  تم وضع  ذلك،  ويف غضون 
منها  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة 
يستهدف  )الذي  كوريا  جمهورية  يف  املصيد  شهادات  نظام 

يف  البحرية  األغذية  استرياد  رصد  وبرنامج  أنواع(،  ثالثة 
أمم  لرابطة  املصيد  توثيق  وخطة  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أخرى  إقليمية  أو  وطنية  مبادرات  وهناك  آسيا.  جنوب رشق 

والتوافق  االلتزام  عىل  ذلك  ويدّل  التطوير.  أو  النقاش  قيد 
ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة  العامليني 

عىل  تقريبًا  عقد  مرور  وبعد  متعددة.  نُهج  خالل  من  تنظيم 
الخاصة  التنظيمية  األورويب  االتحاد  الئحة  تطّورت  اعتامدها، 

اسمها  إلكرتونية  توثيق  خطة  إىل  املصيد  شهادات  بإصدار 
لرصد  واحدة  بيانات  قاعدة  توفّر  أن  ويُتوقع   CATCH

الحقيقي. الوقت  يف  االسترياد  ضوابط 

األدوار  الحديثة  املنظمة  مطبوعات  من  عدد  ويستكشف 
لضامن  الوطنية  السلطات  مختلف  بها  تضطلع  أن  ميكن  التي 

خطط  أداء  ولدعم  الوطنية  البحرية  األغذية  تتبّع  فعالية 
والزراعة،  األغذية  منظمة  )Hosch،م2018؛  املصيد  توثيق 

البحرية  األغذية  تتبع  بشأن  العاملي  الحوار  ويعّد  2018ج(. 
إطار  تطوير  شأنها  من  القطاع  بقيادة  دولية  منصة   )2016(

باالستناد  البحرية  لألغذية  البيني  التتبع  ملامرسات  موّحد 
املتفق  الرئيسية  البيانات  عنارص   )1( وهي:  ركائز،  أربع  إىل 

عىل  القامئة  التتبع  لنظم  الفنية  والخصائص   )2( دوليًا؛  عليها 
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من  دوليًا  عليها  املتفق  املقارنة  وأسس   )3( البيني؛  التشغيل 
اللوائح  ومواءمة   )4( البيانات؛  صالحية  من  التحقق  أجل 
أخرى،  دولية  مبادرة  وتسعى  للرشكات.  املراعية  الوطنية 
والتتبّع،  املرشوعية  أجل  من  البحرية  األغذية  تحالف  هي 
مجال  يف  املبذولة  الجهود  بني  والتآزر  التعاون  تحقيق  إىل 

البحرية.  األغذية  تتبّع 

بقدر  االستدامة  شهادات  إصدار  حول  النقاش  ركّز  وقد 
ارتفاع  مثل  النامية  األقاليم  يف  القامئة  التحديات  عىل  أكرب 

وضعف  البيانات،  إىل  واالفتقار  الحوافز،  وضعف  التكاليف، 
السنوات  يف  الخطط  هذه  مثل  تعّدد  كان  ولكن  الحوكمة. 

ومشاريع  التصنيف  نظم  تكاثر  أدى  وقد  مربًكا.  األخرية 
تعقيد  إىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  تحسني 

املواءمة،  مجال  يف  تقّدم  إحراز  ولوحظ  فأكرث.  أكرث  األوضاع 
األغذية  استدامة  بشأن  العاملية  املبادرة  اعرتفت  حيث 

البحرية  املأكوالت  من  )لكل  بيئية  تصنيفات  يتسعة  البحرية 
أدوات  تستخدم  واملزروعة(  الربية  من  اصطيادها  يتم  التي 

بشأن  العاملية  )املبادرة  بها  الخاصة  املرجعية  املقارنة 
عىل  يدل  ما  هناك  وليس   .)2019 البحرية،  األغذية  استدامة 

ال  القريب  املستقبل  يف  االستدامة  شهادات  إلغاء  سيتم  أنه 
البحرية  األغذية  عىل  املستهلكني  طلب  تزايد  ظل  يف  سيام 

من  كبرية  نسبة  إن  أفضل.  بديل  وجود  وعدم  املستدامة 
يف  لالنخراط  جاهزة  غري  البحرية  لألغذية  العاملي  اإلنتاج 
واالستدامة  اإليكولوجي  التوسيم  شهادات  إصدار  خطط 

للمبادرة  التابع  وتسيعه  األداء  قياس  برنامج  وإن  القامئة. 
من  واملدعوم  البحرية  األغذية  استدامة  بشأن  العاملية 

السوق  إىل  مستند  برنامج  هو  والزراعة،  األغذية  منظمة 
حاليًا  يعملون  الذين  البحرية  األغذية  منتجي  ويستهدف 
يف  يشاركون  ال  الذين  أو  االستدامة  شهادات  إصدار  عىل 

لاللتزام  املحليني  املنتجني  الربنامج  ويدعم  العملية.  هذه 
محددة  زمنية  أطر  ضمن  رضورية  تدريجية  تحسينات  بإجراء 

تحسينات  إلجراء  السوق  حوافز  ظل  ويف  للمدونة.  وفًقا 
التي  الحواجز  وتقليل  االستدامة  أداء  يف  منها  التحقق  ميكن 
مشاركة  الربنامج  يزيد  أن  ميكن  السوق،  إىل  الوصول  تعرتض 
التحسني  عملية  يف  ملحوظ  بشكل  البحرية  األغذية  منتجي 

وإصدار الشهادات.

عرضة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  وإن 
تعقيده،  مدى  إىل  نظًرا  األغذية  يف  للغش  كبري  بشكل 

األنواع  وتعدد  املتشابهة،  األنواع  بني  األسعار  يف  والفارق 
أجريت  دراسات  وأظهرت  لها.  املقابلة  القيمة  وسالسل 

قطاع  أن  األورويب  واالتحاد  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

حيث  من  الثالثة  أو  الثانية  املرتبة  يحتل  البحرية  األغذية 
عمل  كشف  وقد  للغش.  عرضة  األكرث  الغذائية  القطاعات 

األوروبية  املفوضية  من  كل  مؤخًرا  تنسيقه  توىل  رئييس 
ومكتب  )اإلنرتبول(  الجنائية  للرشطة  الدولية  واملنظمة 

عن  أوروبيًا،  بلًدا   11 يف  )يوروبول(  األورويب  الرشطة 
استبدال  ذلك  يف  مبا  التونة،  بأسامك  تتعلق  غش  مامرسات 

بطريقة  للتعليب  املخصصة  التونة  أسامك  وبيع  األنواع 
من هذه  طًنا   51 من  أكرث  وتم حجز  طازجة.  كأسامك  احتيالية 

جنائية.  قضايا  خمس  واستهالل  األسامك 

أن  املنظمة كيف  تقرير صادر عن  أبرز   ،2018 ويف عام 
تعزيز  إىل  تحتاج  معقدة  مهمة  األسامك  يف  الغش  مكافحة 

فّعالة  نظم  وإنشاء  الوطنية،  الغذائية  التنظيمية  الربامج 
مدى  اختبار  أساليب  وتحسني  علمية،  أسس  إىل  تستند  للتتبّع 

وشّدد  2018د(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  األسامك  أصالة 
بإنشاء  األسامك  قطاع  يقوم  أن  أيًضا عىل رضورة  التقرير 
بهدف  للغش  األسامك  تعرّض  مدى  لتقدير  نظم  وتطبيق 
سالسل  ضمن  األسامك  يف  للغش  املحتملة  املصادر  تحديد 

مخاطر  من  للتقليل  املراقبة  لتدابري  األولوية  وإعطاء  اإلمداد، 
مزيفة.  أو  مغشوشة  خام  مواد  أو  مكونات  تلقي 

بفحص  املعنية  الغذايئ  الدستور  لجنة  أنشأت   ،2019 عام  ويف 
الشهادات  إصدار  ونظم  الغذائية  والصادرات  الواردات 

وتتمتع  األغذية  يف  بالغش  معنية  إلكرتونية  عمل  مجموعة 
من  الغذايئ  الدستور  نصوص  ملراجعة  واسعة  باختصاصات 
املجال.  هذا  يف  العمل  يف  تقّدم  إحراز  كيفية  تحديد  أجل 

وباالستناد إىل هذه املبادرات، عقدت املنظمة يف روما يف نوفمرب/
ترشين الثاين 2019 حلقة عمل فنية بشأن الغش يف األغذية 

للمساعدة عىل وضع نهج شامل ملعالجة الغش يف األغذية. وخالل 
حلقة العمل هذه، استكشف موظفو املنظمة والخرباء الجوانب 

املتعددة األوجه للغش يف األغذية وحددوا التدابري واألدوات 
واإلجراءات الرئيسية املوجودة ملكافحة الغش يف األغذية عرب 

مختلف سالسل القيمة. وكان الغرض من حلقة العمل، عىل وجه 
التحديد، االتفاق عىل العنارص الرئيسية التي تساهم يف الغش 
يف األغذية وتحديد العنارص واملؤسسات واآلليات التي ينبغي 

للبلدان أن تضعها للتصدي بفعالية لهذه املشكلة.

 االستدامة وحقوق احليازة والنفاذ 
وحقوق املستخدمني

والقواعد  املعايري  إىل  عامة  بصورة  »الحيازة«  مصطلح  يشري 
األرايض،  مثل  الطبيعية  باملوارد  الناس  تحّكم  بكيفيّة  املتعلّقة 
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األخرى  املائية  وباملوارد  األسامك،  ومصايد  والغابات،  واملياه، 
وصولهم  وكيفيّة  والبحار،  واألنهر  البحريات  يف  املوجودة 
عىل  »املستخدم«  مصطلح  ويدل  لها.  واستخدامهم  إليها 

قد  التي  األخرى  الكيانات  أو  األشخاص  مجموعة  أو  الشخص 
الحيازة  حقوق  موضوع  يتعلّق  بالتايل،  األفعال.  بهذه  تقوم 

ولكم  املوارد  هذه  استخدام  ميكنه  مبن  املستخدمني  وحقوق 
وحقوق  الحيازة  وتصف حوكمة  أي رشوط.  وتحت  الوقت  من 

يوضحوا  أن  األشخاص  باستطاعة  كان  إذا  ما  املستخدمني 
وإدارتها،  املوارد  هذه  استخدام  يف  الحق  ويحموا  ويكتسبوا 

بذلك.  القيام  ميكنهم  وكيف 

والداخليّة  البحرية  األسامك  مصايد  يف  واسع  اعرتاف  وهناك 
والحيازة  مستدامة  بطريقة  املوارد  استخدام  بني  بالعالقة 
إقرار  ومثة  الوصول.  وحقوق  املستخدمني  وحقوق  اآلمنة، 

وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط  البيئية  االستدامة  بأن  أيًضا  متزايد 
مصايد  ملجتمعات  واالقتصادية  االجتامعية  باالستدامة 

املدى  عىل  عليها  وتتوقف  والداخلية  الساحلية  األسامك 
فقراء  وسط  وبخاصة  الكثريين،  عيش  سبل  وتستند  الطويل. 

مصايد  موارد  إىل  والعادل  املضمون  الوصول  عىل  الريف، 
هذه  أن  ذلك  وإدارتها،  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

املامرسات  وتدعم  جًدا،  املغذية  واألغذية  امللجأ  توفّر  املوارد 
يف  أساسيًا  عاماًل  وتعّد  والدينية،  والثقافية  االجتامعية 

االجتامعي.  والتامسك  املنصف  االقتصادي  النمو  تحقيق 
الحيازة  لحقوق  الفعالة  غري  الحوكمة  تشّكل  بالتايل، 

موازنة  إىل  الحاجة  تراعي  ال  التي  املستخدمني  وحقوق 
خطريًا  تهديًدا  واالقتصادية،  واالجتامعية  البيئية  االستدامة 
نحو  عىل  الطبيعية  املوارد  واستخدام  اآلمنة  العيش  لسبل 
بالفقر  األحيان  غالب  يف  الحوكمة  هذه  وتتسبّب  مستدام. 

هذه  عىل  تعتمد  التي  املحلية  املجتمعات  يف  والجوع  املدقع 
يف  مبا  املناسبة،  الحيازة  نظم  تعّد  بالتايل،  الطبيعية.  املوارد 
عنارص  الواضحة،  املستخدمني  وحقوق  الوصول  حقوق  ذلك 

يف  ومساهمتها  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  أساسية 
املستدامة. التنمية  أهداف  تحقيق 

عديدة  مختلفة  حيازة  نظم  ُوِجدت  قرون،  مدى  وعىل 
االجتامعية  األهداف  من  مختلفة  مجموعات  دعمت 

ركائز  يعكس  ما  والرصيحة،  الضمنية  والسياساتية  واإلدارية 
الرفاه  يف  واملساهمة  املوارد؛  صون  ضامن  الثالث:  االستدامة 

الغذايئ  األمن  سياق  يف  االقتصادية  املنافع  وتوليد  االجتامعي؛ 
الوصول  حقوق  بني  النظم  هذه  وترتاوح  الفقر.  عىل  والقضاء 

مبجموعات  الخاصة  أو  التقليدية  أو  املجتمعية  واالستخدام 
املصيد،  حصص  أو  للتحويل  القابلة  الفردية  والحصص  أخرى، 

الصيّادين.  صغار  مثل  معيّنة  ملجموعات  التفضيلية  واملناطق 
بني  االقتصادية  للكفاءة  األولية  النظم  بعض  تعطي  حني  ويف 
مجموعات  أو  األفراد  )مثل  بهم  املعرتف  املوارد  مستخدمي 
الرسمية  غري  الحيازة  بنظم  أخرى  نظم  تستلهم  األشخاص(، 

بها.  الرسمي  االعرتاف  إىل  تفيض  أو  العرفية،  أو 

بطريقة  املستخدمني  وحقوق  الحيازة  نظم  تصميم  تم  وإذا 
التاريخيني  املستخدمني  نشاط  تضمن  أن  ميكنها  صحيحة، 

الحرصي  الوصول  تتيح  وأن  عليهم،  املعتمدة  واملجتمعات 
الصيد  تاليف  عىل  للمساعدة  الظروف  تهيئ  وأن  املوارد،  إىل 

يكون  األجل  طويل  نشاطًا  الصيد  يصبح  وبذلك،  املفرط. 
القطاع  مستقبل  عن  مسؤولني  املوارد  مستخدمو  فيه 
أن  مبا  ولكن  املوارد.  عىل  كقيّمني  مهاًم  دوًرا  ويؤدون 

قيّمة  تصبح  فإنها  محدودة،  أيًضا  وهي  تُعطى  الحقوق 
وخارجه  القطاع  داخل  من  املصلحة  أصحاب  إىل  بالنسبة 

االستثامرية  للقوى  عرضة  القطاع  يجعل  قد  الذي  األمر 
املستخدمني  أهداف  عن  مختلفة  أهدافًا  متلك  التي 

املوارد  عىل  تعتمد  التي  املحلية  واملجتمعات  التاريخيني 
حقوق  حامية  الرضوري  من  فإنه  بالتايل،  املحلية.  املائية 

سبل  تهدد  أن  ميكنها  التي  املعامالت  من  املرشوعة  الحيازة 
وتغذيتها.  الغذايئ،  وأمنها  الساحلية،  املجتمعات  عيش 
باالستثامرات  الخاصة  املبادئ  يف  االعتبار  هذا  ويتجىّل 

لجنة  وضعتها  التي  األغذية  ونظم  الزراعة  يف  املسؤولة 
الطوعية  التوجيهية  والخطوط  العاملي،  الغذايئ  األمن 

األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن 
والخطوط  الوطني،  الغذايئ  األمن  سياق  يف  والغابات 

صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية 
16 الفقر. عىل  والقضاء  الغذايئ  األمن  سياق  يف  النطاق 

وحقوق  الحيازة  بحقوق  االعرتاف  طرق  مختلف  وتولّد 
اجتامعية  تبادالت  وتخصيصها،  الوصول  وحقوق  املستخدمني 
حيويًا  أمًرا  النقطة  هذه  فهم  ويعّد  مهمة.  وبيئية  واقتصادية 
الوطنية  السياسات  يف  املائية  باملوارد  االهتامم  ازدياد  ظل  يف 

وميكن  الطبيعية.  املوارد  وصون  االقتصادية  بالتنمية  املتعلّقة 
األسامك  مصايد  قطاع  داخل  املوارد  عىل  املنافسة  تظهر  أن 
محددة  الحيازة  نظم  تكون  ال  حيث  املائية  األحياء  وتربية 

الحال  هي  وهذه  املناسبة.  بالطريقة  مطبّقة  أو  واضح  بشكل 
والصغرية  الكبرية  األسامك  مصايد  تستهدف  عندما  مثاًل 

تربية  قطاع  يستحوذ  عندما  أو  السمكية،  األرصدة  النطاق 
البحرية  واملناطق  العذبة  املياه  يف  املتنامي  املائية  األحياء 

16  للمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل الطبعات السابقة لتقرير حالة 
املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل.
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مصايد  عىل  مقصودة  غري  آثاًرا  ويولّد  أكرب  مساحات  عىل 
األخرى  القطاعات  منو  يحتاج  وباملثل،  الطبيعية.  األسامك 

للموانئ،  التحتية  والبنية  الحرضية،  والتنمية  السياحة،  مثل 
التي  األماكن  يف  األخرى  والصناعات  والنقل،  والطاقة، 

املائية  األحياء  تربية  أو  األسامك  مصايد  عمليات  فيها  تحصل 
النمو  لهذا  وميكن  دقيق.  تقييم  إىل  الصلة،  ذات  وأنشطتها 

األسامك  مصايد  أنشطة  تكّمل  العيش  لكسب  فرًصا  يولّد  أن 
األسامك  مصايد  أنشطة  مراعاة  تتم  ال  ولكن،  معها.  تندمج  أو 

املصلحة  أصحاب  استشارة  يتم  وال  املائية  األحياء  وتربية 
القرارات  صنع  يف  إرشاكهم  إىل  تدعو  الدولية  املعايري  أّن  مع 

واملياه  األرايض  حيازة  حقوق  عىل  يحصل  مبن  املتعلّقة 
الدولية  املعايري  وتتطلب  وكيف.  واستخدامها  املائية  واملوارد 

وتربية  األسامك  مصايد  مستخدي  حقوق  مراعاة  أيًضا 
تصميم  يف  سيام  وال  املكاين،  الصون  تدابري  يف  املائية  األحياء 
ونظم  شمواًل  األكرث  الًنهج  وتسفر  املحمية.  البحرية  املناطق 

بشكل  تشمل  التي  املناطق  عىل  القامئة  التشاركية  اإلدارة 
عىل  عيشها  سبل  تعتمد  التي  الساحلية  املجتمعات  مبارش 
مشّجعة  نتائج  عن  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

بني  التوازن  تحقق  التي  الفعالة  الصون  بتدابري  يتعلّق  ما  يف 
القطاعات  داخل  واالقتصادية  واالجتامعية  البيئية  األهداف 

السواء.  عىل  بينها  ما  ويف  االقتصادية 

نظم  وجود  لضامن  األساسية  الرشوط  أحد  ويتمثّل 
املعنيني  املصلحة  أصحاب  جميع  متتّع  يف  مناسبة  حيازة 
ليضطلع  املناسبة  بالقدرات  والتنفيذ،  التطوير  بعملية 

إلدارات  وينبغي  الرشيدة.  الحوكمة  يف  بدوره  منهم  كل 
خيارات  مختلف  تفهم  أن  الوطنية  األسامك  مصايد 

القدرة  تتمتع  كام  منها.  بكل  الخاصة  والتبادالت  الحيازة 
مع  املشاورات  إلجراء  التشاركية  األساليب  تطبيق  عىل 

وحقوق  الحيازة  نظم  لتحديد  الرئيسية  الفاعلة  الجهات 
األهمية.  من  نفسه  بالقدر  وتفعيلها،  األنسب  املستخدمني 

املشاركة  عىل  كبري  حد  إىل  الحيازة  نظام  فعالية  وتتوقف 
ذلك  ويظهر  للنظام.  املوارد  مستخدمي  وتبّني  الجامعية 

التي  البحرية  للمناطق  املشرتكة  اإلدارة  ترتيبات  يف  بوضوح 
مثل  املكانية  الحلول  استخدام  أو  محليًا  إدارتها  تجري 
مبشاركة  تطويرها  يتم  التي  األقاليم  مستخدمي  حقوق 

املوارد.  ملستخدمي  املحلية  املجتمعات  من  مبارشة 

ميكنه  الذي  العاملي  املعياري  التوجيهي  اإلطار  املدونة  وتعّد 
مصايد  لدعم  واملنصفة  الشاملة  الحيازة  نظم  يلهم  أن 

األغذية  )منظمة  املستدامة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
 18–6 الفقرة  تنص  خاصة،  وبصورة   .)1995 والزراعة، 

التنمية  هدف  مقصد  ما  حّد  إىل  تستبق  التي  املدونة  من 
تحمي  أن  للدول  »ينبغي  ييل:  ما  عىل  14–ب،  املستدامة 

قطاع  يف  والعاملني  األسامك  صيادي  حقوق  مناسبة  بصورة 
الكفاف  أسامك  مصايد  يف  العاملني  أولئك  سيام  ال  الصيد، 

عيش  سبل  لهم  يكفل  مبا  والحرفية  النطاق  الصغرية  واملصايد 
إىل  االقتضاء،  عند  التفضييل،  الوصول  وكذلك  ومنصفة،  آمنة 
لواليتها  الخاضعة  املياه  يف  واملوارد  التقليدية  الصيد  مناطق 

إىل  الدول  املدونة  من   4–1–9 الفقرة  تدعو  كذلك،  الوطنية«. 
إىل  ووصولها  املحلية  املجتمعات  عيش  سبل  تأثر  عدم  كفالة 

املائية.  األحياء  تربية  لتنمية  نتيجة  سلبيًا  تأثًرا  الصيد،  مناطق 
املدونة عىل ما ييل: وتنص فقرات أخرى ذات صلة يف 

صنع 	� عمليات  يف  الصيد  مجتمعات  تشارك  أن  ينبغي 
وتطوير  بتخطيط  املتصلة  األخرى  األنشطة  ويف  القرارات 

)10–1–2(؛  الساحلية  املناطق  إدارة 
تحدد 	� أن  والقانونية  املؤسساتية  لألطر  ]ينبغي[ 

تنظم  وأن  الساحلية،  للموارد  املمكنة  االستخدامات 
الصيد  مجتمعات  حقوق  مراعاة  مع  إليها،  الوصول 

التنمية  مع  تتفق  التي  التقليدية  ومامرساتها  الساحلية 
)10–1–3(؛ املستدامة 

تكفل 	� التي  الصيد  مامرسات  اعتامد  تيّس  أن  للدول  ينبغى 
وبينهم  األسامك  مصايد  موارد  مستخدمي  بني  النزاع  تجنب 
.)4–1–10( الساحلية  للمناطق  اآلخرين  املستخدمني  وبني 

ذات  األخرى  العاملية  الصكوك  تشمل  ذلك،  إىل  باإلضافة 
حقوق  لضامن  توجيهية  أطر  مبثابة  تعّد  التي  الصلة 

وهي:  أعاله  املذكورة  تلك  والوصول،  واملستخدمني  الحيازة 
املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

األمن  سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة 
لضامن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط  الوطني،  الغذايئ 
األمن  سياق  يف  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  استدامة 

الطوعية  التوجيهية  والخطوط  الفقر،  عىل  والقضاء  الغذايئ 
األمن  سياق  يف  كاف  غذاء  يف  للحق  املطّرد  اإلعامل  لدعم 

املسؤولة  باالستثامرات  الخاصة  واملبادئ  الوطني،  الغذايئ 
الخطوط  هذه  جميع  وتدعم  األغذية.  ونظم  الزراعة  يف 

اإلنسان  حقوق  عىل  قائم  نهج  ظهور  الطوعية  التوجيهية 
والتشاور  واملشاركة  الجيّدة  الحوكمة  توافر  ويتطلب 

أمور  جملة  من  االنتصاف،  وسبل  والشفافية  والشمول 
عىل  املصلحة  أصحاب  األطر  هذه  تطبيق  ويساعد  أخرى. 
نظم  أنواع  مختلف  عن  املرتتبة  لآلثار  أفضل  فهم  تكوين 
الناس  أشّد  عىل  ذلك  يف  مبا  املستخدمني،  وحقوق  الحيازة 

استنارة.  أكرث  قرارات  صنع  يدعم  وبالتايل  وتهميًشا،  ضعًفا 
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ولقد تضمنت الجهود اإلضافية لفهم وتحسني نظم الحيازة اآلمنة 
وحقوق املستخدمني وحقوق الوصول، املؤمترات واالجتمعات 
التي عقدتها املنظمة مؤخرًا بعنوان: حقوق الحيازة وحقوق 

املستخدمني يف مصايد األسامك 2018: تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة بحلول 2030؛ واجتامع أصدقاء حقوق املستخدمني 

لعام 2019. وتشارك املنظمة حاليًا يف مجموعة من حلقات العمل 
اإلقليمية حول العامل بشأن حقوق الحيازة وحقوق املستخدمني يف 

مصايد األسامك، وذلك رًدا عىل نداء لتطوير التوجيهات العملية 
بشأن الخيارات والفرص املتاحة لينظر فيها أصحاب املصلحة يف 

مصايد األسامك عند النهوض بحقوق الحيازة وحقوق املستخدمني 
يف القطاع، مع إيالء عناية خاصة للفوارق الوطنية واإلقليمية. 
ومن املتوقع أن تؤدي هذه التوجيهات إىل اإلرساع يف اعتامد 
الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة املسؤولة لحيازة 

األرايض ومصايد األسامك والغابات والخطوط التوجيهية الطوعية 
لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية النطاق وتطبيقها عىل 

املستويات العاملية واإلقليمية واملحلية، وإىل دعم تحقيق أهداف 

املستدامة. التنمية 

أحد،  إهامل  بعدم  راسًخا  التزاًما   2030 عام  وتشّكل خطة 

بصورة  املستدامة  التنمية  أهداف  من  14–ب  املقصد  ويدعو 

واألسواق  البحرية  املوارد  إىل  الوصول  إمكانية  إتاحة  إىل  خاصة 

هذا  دعم  ويجب   17.)12 )اإلطار  الحرفيني  الصيادين  لصغار 

الوصول بحقوق الحيازة اآلمنة وحقوق املستخدمني عىل املوارد 

املائية التي تشّكل أساًسا للرفاه االجتامعي والثقايف وسبل 

العيش والتنمية املستدامة للمجتمعات املحلية التي تعتمد عىل 

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك للرجال والنساء 

)اإلطار 13(. ويعّد تطوير املعرفة حول حقوق الحيازة وحقوق 

17  يتطلب ذلك أيًضا معاجلة حقوق احليازة وحقوق املستخدمني خارج نطاق 
األماكن املائية ذلك أن سالسل قيمة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية تعتمد 

بصورة متساوية على الوصول إىل األراضي واملياه للعمل وحتقيق االستدامة 
والتقّدم االقتصادي والتماسك االجتماعي.

السنة   2022 سنة  املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  أعلنت 
احلرفية.  املائية  األحياء  وتربية  األسماك  ملصايد  الدولية 

الرئيسية  الوكالة  والزراعة  األغذية  منظمة  وُتعترب 
واألجهزة  املنظمات  مع  بالتعاون  السنة  بهذه  لالحتفال 
السنة  وتشّكل  املتحدة.  األمم  منظومة  يف  املعنية  األخرى 
باملاليني من صغار  اعرتاًفا مهًما   2022 الدولية يف عام 

صيد  يف جمال  والعاملني  األسماك  ومستزرعي  الصيادين 
ملليارات  واملغذية  الصحية  األغذية  يوّفرون  الذين  األسماك 
اجلوع.  على  القضاء  يف حتقيق هدف  ويساهمون  األشخاص 
األحياء  وتربية  النطاق  صغرية  األسماك  مصايد  وتستحق 
أهمية حاسمة  من  ملا هلا  أيًضا  باالهتمام  أن حتظى  املائّية 

إىل  واحلاجة  األشخاص،  املاليني من  إىل سبل عيش  بالنسبة 
الصحية. املائية  اإليكولوجية  النظم  لدعم  الرشيدة  إدارتها 

وبقيادة االحتفال بهذه السنة الدولية، تسعى املنظمة إىل 
تركيز انتباه العامل على الدور الرئيسي الذي ميكن أن يؤديه 

صغار املزارعني ومستزرعو األسماك والعاملون يف جمال صيد 
األسماك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، والقضاء على 

الفقر، وللحاجة امللحة لتحسني إدارتهم، بهدف زيادة الفهم 
والوعي والتدابري الرامية إىل دعمهم. وستتيح السنة الدولية 

يف عام 2022 فرصة قّيمة إلرسال رسائل عامة للجمهور 
العريض ورسائل مصممة خصيًصا حلّث واضعي السياسات، 
والشركاء يف التنمية، واألوساط األكادميية، والقطاع اخلاص، 
ومنظمات مصايد األسماك صغرية النطاق وتربية األحياء 

املائّية على اختاذ اإلجراءات الالزمة.
لتعزيز  فرصة  أيًضا  السنة  بهذه  االحتفال  ويشّكل 

املشاركة اهلادفة وااللتزام من جانب صغار املنتجني يف 
الشراكات على املستويات  إقامة  اإلدارة املستدامة، ولتيسري 

العاملية واإلقليمية والوطنية. وستساهم الرسائل املبعوثة خالل 
السنة الدولية يف عام 2022 باالرتقاء بالوعي العاملي، ومتكني 

صغار املنتجني، وتسليط الضوء على املنافع اليت ميكن جنيها 
من تقوية مصايد األسماك اصغرية النطاق وتربية األحياء 
املائية عن طريق السياسات واملمارسات الشاملة والواعية 

إلدارتهما املستدامة. وتتيح السنة الدولية يف عام 2022 
واالستعدادات هلا فرصة جيدة الستعراض اإلجنازات املتعّلقة 

بأهداف اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد 
األسماك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على 

الفقر، ولتشجيع الدول على إدراج هذه اخلطوط التوجيهية 
الطوعية يف السياسات والربامج العامة.

ممثلني  مؤلفة من  دولية  توجيهية  تشكيل جلنة  ويتم 
املتحدة،  األمم  األقاليم، ومنظمات  قطريني من خمتلف 
املدين واألوساط  املعنيني اآلخرين من اجملتمع  والشركاء 

 2022 الدولية يف عام  األكادميية، لدعم االستعدادت للسنة 
واالحتفال بها. عالوة على ذلك، تدخل السنة الدولية يف 
عام 2022 يف نطاق عقد األمم املتحدة للزراعة األسرية 

البعض  االحتفاالن بعضهما  يعّزز  )2019-2028(، حبيث قد 
للسنة  وميكن  املنتجني.  الضوء على صغار  املزيد من  لتسليط 

أيًضا منطلًقا لتحقيق  2022 أن تشّكل  الدولية يف عام 
الصلة  املقاصد ذات  املستدامة، وال سيما  التنمية  أهداف 
باهلدف 14، حبلول عام 2030. والغتنام هذه الفرصة، 
والبدء  والتكاتف  مبتكرة،  بطريقة  للتفكري  الوقت  حان 

 2022 الدولية يف عام  السنة  لكيفّية جعل  بالتخطيط فوًرا 
للجنة مصايد  والثالثون  الرابعة  الدورة  وتوّفر  تنتسى.  سنة ال 
األسماك يف عام 2020 منرًبا ممتاًزا الستكشاف مع األعضاء 

بذلك. القيام  كيفية 

اإلطار 12
الّسنة الدولية ملصايد األسماك وتربية األحياء املائية احلرفية يف 2022
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املستخدمني خطوة أساسية لضامن االستدامة وتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة. وينطبق ذلك عىل كيفية الوصول إىل مصايد 

األسامك الطبيعية البحرية والداخلية واألماكن الساحلية واملائية 

يف العامل، واستخدامها وإدارتها. كام أنه يسي أيًضا عىل تفاعالتها 

مع حيازة األرايض، واملياه، والغابات، والحقوق ذات الصلة.

االستدامة االجتماعية على طول 
سالسل القيمة 

لعام  املستدامة  التنمية  خطة  سياق  يف  البلدان  التزمت  لقد 

اإلنسان  بكرامة  هنا  االعرتاف  ويعّد  أحد،  إهامل  بعدم   2030

التنمية  أهداف  من   8 بالهدف  يتعلّق  ما  ويف  أساسيًا.  أمًرا 

خاصة،  بصورة  االقتصادي(  والنمو  الالئق  )العمل  املستدامة 

العمل  فرص  استحداث  وتعزيز  الحّرة  األعامل  تشجيع  يُعترب 

بالبرش. واالتجار  والرق  السخرة  عىل  للقضاء  فعالني  تدبريين 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  اإلصغاء،  وينبغي 

ويف  األسامك.  صيد  مجال  يف  والعاملني  الصيادين  إىل  املائية، 

املرتكبة  واالعتداءات  االنتهاكات  توثيق  تم  العامل،  أنحاء  جميع 

هناك  يزال  وال  القطاع،  يف  العمل  اإلنسان وحقوق  ضد حقوق 

من  الرغم  عىل  مقبولة  غري  مامرسات  تشوبها  عديدة  حاالت 

الحكومات  من  العديد  يبذلها  التي  بالثناء  الجديرة  الجهود 

بل  فقط،  النامية  البلدان  يف  الحاالت  هذه  تحصل  وال  والقطاع. 

القيمة. سالسل  مراحل  جميع  ويف  أيًضا  املتقدمة  البلدان  يف 

الجد  محمل  عىل  مسؤولياتهم  املشغلني  من  العديد  ويأخذ 

السواء.  عىل  والدولية  الوطنية  واملعايري  القوانني  ويحرتمون 

الحاالت  من  الكثري  يف  املقبولة  غري  املامرسات  تستمر  ولكن 

معدوم،  القوانني  وإنفاذ  ضعيفة،  املؤسساتية  القدرات  حيث 

غري  األسامك  صيد  مجال  يف  والعاملني  الصيادين  وأصوات 

عند  الوعي  تزايد  يؤدي  إيجابية،  أكرث  صعيد  وعىل  مسموعة. 

والقطاع  التجزئة،  وتّجار  املستهلكني،  ومجموعات  البلدان، 

عملت اجملتمعات احمللية وَحَصدة احملار يف مصّب نهر الفولتا مًعا 
على ضمان احلقوق الفردية وحقوق احليازة ملنقيب ومستزرعي 
احملار.1 وعلى سبيل االبتكار، قام مشروع باختبار أداة املنظمة 

اخلاصة باحليازة املفتوحة من أجل رسم خريطة مبزارع احملار 
حتت املاء. وتتبع احليازة املفتوحة نهًجا قائًما على حشد املوارد 

جلمع عالقات احليازة. ومت تطويرها كأداة لتقوم اجملتمعات احمللية 
بتقييم وتوضيح نظم احليازة فيها من أجل محاية احلقوق 

الفردية واجلماعية ألعضائها. وتسمح األجهزة احملمولة بتحديد 
حقوق احليازة املشروعة على املستوى امليداين بفضل ترسيم 
احلدود. ومن مث جيري حتميل البيانات على خادوم جمتمعي 
على اإلنرتنت. وقد جنح تكييف هذه األداة للسماح بتسجيل 

احلقوق العرفية وغري الرسمية حيث يعرتف القانون بها. 

املتعّلقة  احلالية  الرتتيبات  نهج تدرجيي يف حتليل  اتباع  ومت 
التقليدية يف مصايد احملار، ورسم اخلرائط  حبقوق احليازة 

اخلرائط  وتوزيع  وإعداد  الرئيسية،  احملار  ملناطق صيد  املكانية 
املتنافسة، مبا يف ذلك: املالحة  اليت تبنّي االستخدامات 

والنقل احمللي، والرتفيه، والضيافة )مبا يف ذلك فندق جديد(، 
أصحاب  العملية  وحّددت  املائية.  األحياء  وتربية  والعقارات، 
املشرتكة  لإلدارة  برنامج  تطوير  وإمكنية  الرئيسيني  املصلحة 

من جانب مجعيات الصيادين، مع إجياد خيارات إلدارة 
ومتت  واالستدامة.  احليازة  واحتياجات  املستخدمني  حقوق 

والدروس  املمارسات  أفضل  ونشر  توثيق  مناقشة عملية 
ليسرتشد  احمللية  واحلكومة  التقليدية  السلطات  مع  املستفادة 

املستخدمني. الرامي إىل ضمان حقوق  التفويض  بها 

اإلطار 13
ضمان احلصول على سبل عيش آمنة والوصول إىل التنمية املستدامة: مصيد احملار يف 

نهر الفولتا يف غانا

 Agbogah, K. 2018. Whose tenure or users right – community and individual: the case of two river estuarine :1 للمزيد من املعلومات عن مصايد األسماك هذه، يرجى االطالع على

 communities in Ghana ]النسخة اإللكرتونية[.  ]ورد ذكره يف 25 ديسمرب/كانون األول 2019[.
www.fao.org/3/CA2338EN/ca2338en.pdf

 FAO. 2019. Tenure and User Rights in Fisheries 2018: Achieving Sustainable Development Goals by 2030, 10–14 September 2018, :وللمزيد من الدراسات املقارنة، يرجى االطالع على
www.fao.org/about/meetings/user–rights/en/ .]2019 النسخة اإللكرتونية[.  ]ورد ذكره يف 25 ديسمرب/كانون األول[ Yeosu, Republic of Korea. In: FAO
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ذلك  مبا يف  املعايري،  رفع مستوى  نحو  تحّول  إىل حدوث  نفسه 
والتوسيم. الشهادات  إصدار  خالل  من 

ظروف  فيها  كانت  حاالت  عن  مختلفة  تقارير  كشفت  وقد 
التبليغ  تم  أنه  كام  األسامك.  مصايد  قطاع  يف  مريعة  العمل 
منت  وعىل  األسامك  تجهيز  مصانع  يف  انتهاكات  عن حدوث 

وهناك  أصعب.  العمل  ظروف  رصد  يكون  حيث  الصيد  سفن 
وأوجه  والسخرة،  بالبرش،  االتجار  أن  تدل عىل  قوية  مؤرشات 
بالصيد  ترتبط  الصيد  سفن  منت  عىل  األخرى  العاملة  استغالل 

العامل  يعّد  تنظيم حيث  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
خاصة.  بصورة  هشة  فئة  املهاجرون 

الحكومية وغري  املبادرات  العديد من  السنوات األخرية، دعى  ويف 
عىل  املصلحة  أصحاب  املتعددة  التشاركية  والعمليات  الحكومية 
الالئق،  العمل  تعزيز  إىل  والدولية  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 

وال سيام االعرتاف بحقوق اإلنسان وحقوق العمل عىل طول 
املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  قيمة مصايد  سالسل 

 والية منظمة األغذية والزراعة يف ما يتعّلق 
مبصايد األسماك وتربية األحياء املائية

باملنظمة  الخاص  االسرتاتيجي  التخطيط  إطار  حدد  لقد 
والفقر  الجوع  عىل  للقضاء  أسايس  كأمر  االجتامعية  املسؤولية 

املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  ذلك يف مصايد  مبا يف  الريف،  يف 
الفرعية  للجنة  عرشة  الخامسة  الدورة  خالل  األعضاء،  وشّدد 
)يف  األسامك  مصايد  للجنة  التابعة  األسامك  بتجارة  املختصة 

إزاء  املتنامي  القلق  2016، عىل  عام  املغرب( يف  أكادير، 
القطاع. يف  العمل  وظروف  االجتامعية  الظروف 

للجنة  عرشة  السادسة  الدورة  رحبت   ،2017 عام  ويف 
مصايد  للجنة  التابعة  األسامك  بتجارة  املختصة  الفرعية 
املسؤولية  بإدراج  كوريا(  جمهورية  بوسان،  )يف  األسامك 

أهمية  عىل  األعضاء  وأكد  األعامل.  جدول  عىل  االجتامعية 
القيمة،  بسالسل  وصلتها  االجتامعية  املسؤولية  قضايا 

وحاميتها  العمل  وحقوق  اإلنسان  بحقوق  اإلقرار  وبخاصة 
والدويل. الوطني  املستويني  عىل 

الثالثة  دورتها  األسامك يف  لجنة مصايد  أوصت   ،2018 عام  ويف 
يف  االجتامعية  االستدامة  عن  توجيهات  بإعداد  والثالثني 

ذلك  يف  مبا  املعنيني،  املصلحة  أصحاب  مع  بالتعاون  املستقبل 
األسامك.  صيد  مجال  يف  العاملني  ورابطات  القطاع 

الفرعية  للجنة  عرشة  السابعة  الدورة  أعادت   ،2019 عام  ويف 
)يف  األسامك  مصايد  للجنة  التابعة  األسامك  بتجارة  املختصة 

يف  االجتامعية  املسؤولية  أهمية  عىل  التأكيد  إسبانيا(  فيغو، 
مصايد  )لجنة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع 

إىل  الفرعية  اللجنة  وأشارت   .)2020 املنظمة،  لدى  األسامك 
يف  املنظمة  جهود  عىل  وأثنت  األمانة  عرضته  الذي  العمل 

وضع  إىل  أدت  التي  والشاملة  الواسعة  التشاور  عملية  إطار 
بإعداد  األمانة  تقوم  بأن  أوصت  أنها  كام  التوجيهات.  مرشوع 

بقطاع  الخاصة  القضايا  سياق  لتحديد  استرشافية  وثيقة 
عن  واضحة  عريضة  خطوطًا  تتضمن  أن  عىل  األسامك،  مصايد 
يكون  أن  يجب  توجيه  أي  أن  إىل  اإلشارة  مع  التحديات  أبرز 

األعامل. قطاع  يف  الفاعلة  الجهات  ويستهدف  طوعيًا 

عمل منظمة األغذية والزراعة يف جمال املسؤولية 
االجتماعية

يف  الفقر  خفض  بشأن  االسرتاتيجي  املنظمة  برنامج  يقوم 
يف  االجتامعية  والحامية  الالئق  العمل  بتشجيع  الريف 

ذات  األنشطة  من  كبرية  مجموعة  يف  ذلك  يف  مبا  الزراعة، 
املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  الصلة 

أقّرت  أن  منذ  األهمية  من  املزيد  العمل  هذا  اكتسب  وقد 
دون  القانوين  غري  الصيد  بني  بالروابط  األسامك  مصايد  لجنة 
حتى  هناك  ليس  ولكن  العمل.  وظروف  تنظيم  ودون  إبالغ 
املسؤولية  عىل  خاصة  بصورة  تركّز  دولية  وثيقة  أي  تاريخه 

وتغطي  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  االجتامعية 
طلبت  لذلك،  ونتيجة  القيمة.  سلسلة  يف  املراحل  جميع 

توجيهيًا  إطاًرا  تضع  أن  املنظمة  إىل  األسامك  مصايد  لجنة 
التي  الصلة  ذات  القامئة  الدولية  الصكوك  فيه  وتدمج  تجمع 
التي  البحرية  واألغذية  األسامك  قيمة  سلسلة  مراحل  تغطي 

أن  ويجب  أساسيًا.  دوًرا  فيها  االجتامعية  االستدامة  تؤدي 
الدويل  الصعيد  عىل  القانون  سيادة  إىل  الوثيقة  هذه  تستند 

صكوك  وإىل  اإلنسانية  واملبادئ  اإلنسان  حقوق  احرتام  مع 
الصلة. ذات  الدولية  العمل  منظمة  ومعايري 

سنوية ألصحاب  مشاورة   2014 عام  منذ  املنظمة  أجرت  وقد 
الالئق  العمل  بشأن  فيغو  »حوار  بعنوان  املتعددين  املصلحة 

مختلف  املائية« الستعراض  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف 
سبل  عن  فضال  الصلة،  ذات  والفوائد  والتحديات  التجارب، 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  الالئق  العمل  تعزيز 
واقرتاح  العمل  قضايا  مناقشة  إىل  املشاورة  وتهدف  املائية. 
القانونية  والصكوك  األطر  لتنفيذ  األولوية  ذات  اإلجراءات 

والنقابات،  الحكومات،  قبل  من  الصلة  ذات  والوطنية  الدولية 
واملجتمع  الحكومية،  غري  واملنظامت  الدولية،  واملنظامت 

أخرى.  جهات  جملة  من  والقطاع،  املدين، 

| 119 |



اجلزء الثاين استدامة العمل

االجتامعية  االستدامة  مجال  يف  املنظمة  عمل  نطاق  توسيع  وتم 
عندما   2019 عام  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف 

املتعددين  املصلحة  ألصحاب  مشاورات  أربع  املنظمة  أجرت 
)إيطاليا(،  وروما  )بلجيكا(،  وبروكسل  )املغرب(،  أكادير  يف 

واالقرتاحات  والتعليقات  املدخالت  لتقاسم  )الصني(  وشانغهاي 
القطاع.  يف  املعنيني  املصلحة  أصحاب  من  الواردة  الفعل  وردود 

النقابات،  ممثاًل عن   154 أكرث من  املشاورات  وشارك يف 
األكادميية،  واألوساط  الحكومية،  غري  واملنظامت  والحكومات، 

الدولية. واملنظامت  والقطاع،  املدين،  واملجتمع 

بشأن  األول  التوجيهات  مرشوع  حول  التشاور  باب  وفُتح 
من  أسابيع  ستة  ملدة  اإلنرتنت  عىل  االجتامعية،  املسؤولية 
من  أكرث  وورد  واالقرتاحات.  التعليقات  عىل  الحصول  أجل 

املنظمة  دعتهم  شخص   1 000 من  أكرث  من  تعليًقا   750
فيها  شارك  التي  اإللكرتونية  املشاورة  يف  يتسجلوا  ليك 

واستخدامها  الواردة  التعليقات  استعراض  وتم  57 مشرتكًا. 
التوجيهات. مرشوع  إلثراء 

2016 قامت منظمة  أنه يف عام  إىل  اإلشارة  وأخريًا، تجدر 
امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  والزراعة  األغذية 

سالسل  بشأن  بينهام  املشرتكة  التوجيهات  بإعداد  االقتصادي 
التقيّد  عىل  املؤسسات  ملساعدة  املسؤولة،  الزراعي  اإلمداد 

عىل  املسؤول  التجاري  بالسلوك  الخاصة  القامئة  باملعايري 
السلبية  اآلثار  من  الحّد  بهدف  الزراعي  اإلمداد  سالسل  طول 

التوجيهات  وتضمنت  املستدامة.  التنمية  تحقيق  يف  واملساهمة 
الصادرة  التوجيهية  الخطوط  من  كاًل  املنظمتني  بني  املشرتكة 

بشأن  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة  عن 
باالستثامرات  الخاصة  واملبادئ  الجنسيات،  املتعددة  املؤسسات 

األمن  لجنة  وضعتها  التي  األغذية  ونظم  الزراعة  يف  املسؤولة 
الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط  العاملي،  الغذايئ 

سياق  يف  والغابات  األسامك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة 
الوطني. الغذايئ  األمن 

اخلالصة
قيمة  سالسل  يف  االجتامعية  االستدامة  مجال  يف  العمل  أصبح 

رئييس  تركيز  محور  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
قطاع  يف  الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب  الدويل  للمجتمع 

التوافق  بناء  ويحتّل  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
الفنية  املساعدة  وتوفري  الدولية  التوجيهات  حول  اآلراء  يف 

تلبية  من  لتتمكن  منًوا،  األقل  سيام  وال  النامية،  للبلدان 
بأهداف  املتعلّقة  بالتزاماتها  والوفاء  الحديثة  املتطلبات 

يف  االجتامعية  االستدامة  تحقيق  أجل  من  املستدامة  التنمية 

جهود  يف  مركزية  مكانة  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
مع  الدويل  والتعاون  املوارد  تعبئة  ذلك  ويتطلّب  املنظمة. 

امليدان  يف  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الدولية،  العمل  منظمة 
األسامك،  مصايد  إلدارة  االقليمية  واملنظامت  االقتصادي، 

األغذية  منظمة  لدعم  اآلخرين  الرئيسيني  املصلحة  وأصحاب 
املسعى.  هذا  يف  والزراعة 

ممارسات الصيد الرشيد
الصيد  الخاصة مبامرسات  املبادئ  املدونة  من   8 املادة  تحّدد 
املتعلّقة  الرئيسية  االهتامم  مجاالت  تغطي  أنها  كام  الرشيد. 

وآثارها  املعّدات  وأنواع  والتكنولوجيا،  الصيد،  بعمليات 
عمليات  تحصل  أن  عىل  الحرص  يف  الدول  وواجب  البيئية، 

الجوانب  هذه  تدمج  أن  يجب  ولكن  مسؤولة.  بطريقة  الصيد 
واملصيد  العريض  املصيد  من  الحّد  مجال  يف  التطورات  آخر 

األسامك،  مصايد  ومتويل  الصيد،  وتكنولوجيات  املرتجع، 
الالئق. والعمل  االجتامعي،  والضامن  البحر،  يف  والسالمة 

السالمة يف البحر
ما زال الصيد ميثّل أحد أكرث املهن خطورة يف العامل مع تسجيل 

البلدان. وقد  الحوادث والوفيات يف معظم  معدالت مرتفعة من 
الصيادين بشكل مستمر  الحوادث والوفيات يف صفوف  زاد عدد 

عىل الرغم من زيادة الوعي وتحّسن املامرسات. ويعزى ذلك 
العاملني يف مصايد  الزيادة الكبرية يف عدد األشخاص  جزئيًا إىل 

األسامك الطبيعية من 27 مليون عام 2000 إىل 40 مليون 
عام 2016. وعىل الرغم من عدم توافر األرقام الدقيقة، 

الوفيات يف مجال  ارتفاع عدد  املتحّفظة إىل  التقديرات  تشري 
صيد األسامك إىل أكرث من 000 32 شخص سنويًا. وإن أعداد 

أمراض مرتبطة  يعانون من  الذين  أو  املصابني بجروح  الصيّادين 
آثار  الوفيات والحوادث  بالعمل أعىل بكثري. وترتتّب عن هذه 

املحلية. واملجتمعات  السفن،  وطواقم  العائالت،  عىل  كبرية 

مصايد  قطاع  وصحة  لسالمة  الخامس  الدويل  املؤمتر  وأظهر 
الوفيات  معدل  أن   ،2018 عام  كندا  يف  عقد  الذي  األسامك 

البلدان  من  العديد  يف  األسامك  مصايد  قطاع  يف  السنوية 
ناشط.  صيّاد   100 000 لكل  حالة   80 يتخطى  يزال  ال  النامية 
بعض  يف  طفيف  بشكل  ترتاجع  األعداد  هذه  بأن  املؤمتر  وأفاد 
األدلة  تشري  ولكن  جًدا.  بطيئة  بوترية  ولكن  املتقدمة  البلدان 

الحوادث  عدد  أن  إىل  عديدة  نامية  بلدان  من  الرسمية  غري 
البحر  يف  السالمة  مسألة  معالجة  يتم  ال  وأنه  االرتفاع  يف  آخذ 

بشأن  املعلومات  يف  الثغرات  سّد  من  بّد  وال  مالمئة.  بطريقة 
أسبابها.  وتقدير  النامية  البلدان  يف  والوفيات  الحوادث 
ملعالجة  املصلحة  أصحاب  جميع  يتحرّك  أن  من  بّد  وال 
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يف  املهنيتني  والصحة  والسالمة  البحر  يف  السالمة  مسألة 

التي  الدعوة  وبعد  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  تجهيز 

املنظمة  دعمت   ،2018 عام  األسامك  مصايد  لجنة  أطلقتها 

يف  والوفيات  الحوادث  عن  تبليغ  نظام  تطوير  ورشكاؤها 

لبناء  وبرنامج  الكاريبي  البحر  منطقة  يف  األسامك  مصايد 

البحر  يف  السالمة  مجال  يف  هناك  الصيّادين  صغار  قدرات 

بالتعاون  املنظمة  قامت  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)14 )اإلطار 

الحكومية  املنظمة   – البنغال  خليج  برنامج  مع  الوثيق 

لصغار  البحر  يف  السالمة  بشأن  عملية  دالئل  بإعداد  الدولية، 

)منظمة  الكاريبي  البحر  ومنطقة  آسيا  جنوب  يف  الصيّادين 

2019ج(.  والزراعة،  األغذية 

 الضمان االجتماعي والعمل الالئق وعالقتهما بالصيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم

تعّد الحامية االجتامعية أداة رئيسية ملعالجة نقاط الضعف 

واملخاطر املحددة التي يعاين منها الصيادون. ولكن غالبًا ما يتم 

إهامل الصيادين، مثلهم مثل غريهم من فقراء الريف، يف سياسات 

وبرامج الحامية االجتامعية الوطنية. واستعرضت املنظمة وصول 

صغار الصيادين إىل نظم الحامية االجتامعية يف خمسة بلدان من 

منطقة البحر األبيض املتوسط، وحّددت العديد من قصص النجاح 

ومجاالت التحسني أيًضا )منظمة األغذية والزراعة، 2019د(. 

ويتمثل واحد من هذه املجاالت يف جمع البيانات بشأن صغار 

الصيادين التي تحتاج إىل التنظيم، مبا يف ذلك البيانات بشأن 

البحر يف مصايد  يف  السالمة  كثرًيا حوادث  تتكرر 
السالمة  متطلبات  ولكّن  النطاق،  صغرية  األسماك 

احلاالت صغار  تناسب يف مجيع  ال  عليها  والتدريب  ولوائحها 
األسماك.  صيادي 

ويف توكيالو، وهو إقليم يضم ثالث جزر مرجانية 
يف احمليط اهلادئ، ال ُيعترب الصيد جمرد مصدر للغذاء 

السالمة  وهيئة  املنظمة  وتعمل  حياة.  بل طريقة  والتغذية، 
برنامج  احمللية على  اجملتمعات  مع  نيوزيلندا  يف  البحرية 

ويشمل  األسماك.  البحر لصغار صيادي  السالمة يف  لتحسني 
والتدريب على  املالئمة،  السالمة  توفري معدات  الربنامج 
املدارس.  السالمة يف  والتثقيف على  املعدات،  استخدام 

احملركات وصيانتها،  إصالح  تدريًبا على  أيًضا  الربنامج  ويشمل 
اليت  للصعوبات  رئيسي  احملركات سبب  أعطال  نظًرا ألن 

احللول  دمج  إىل  الربنامج  ويسعى  الصغرية.  السفن  تواجهها 
القائمة.  املمارسات  يف  احمللي  اجملتمع  من  املستمدة 
املنظمة،  من  بدعم  احمللية،  اجملتمعات  دت  وحدَّ

من  جزًءا  ل  ُتشكِّ كي  املالئمة  واألدوات  التكنولوجيات 
السفن  منت  على  الستخدامها  النجاة"  لوازم  "جمموعة 
باملعدات  املرتبطة  السالمة  حتديات  دت  وُحدِّ الصغرية. 

ومهارات  التقليدية  املمارسات  لدمج  توصيات  وُطرحت 
على  اجلديدة  والتدريب  التوعية  برامج  يف  البحرية  املالحة 

البحر. يف  السالمة 
لتحديد  لالختبار  الشباب  الصيادين  إخضاع  وجيري 

من  البحرية  واملالحة  للصيد  وفهمهم  معرفتهم  مدى 
الكفاءة.  الختبار   "kaukumete" الكوكوميت  مراسم  خالل 
عندما جيتاز   )tautai( لطاقم صيد  رئيًسا  الشاب  ويصبح 
احمللي  واجملتمع  الصيادين  رؤساء  وشارك  بنجاح.  االختبار 

وممارساتها  السالمة  فجوات  حول  مشاورة جمتمعية  يف 

البحرية. خارج  الصيد  لسفن  السالمة  معدات  ومتطلبات 
حزمة  املنظمة  أعدت  الكارييب،  البحر  منطقة  ويف 
يف  السالمة  مؤسسة  مع  )باالشرتاك  ونّظمت  تدريبية 

السواحل  املدربني يف قطاعات حرس  لتدريب  دورة  الصيد( 
البحر  يف  السالمة  على  األسماك  ومصايد  البحرية  والقوات 
مبرونتها  التدريبية  احلزمة  ز  وتتميَّ األسماك.  صيادي  لصغار 

)االستعداد  النموذجية  التدريب  وحدات  من  جمموعة  وتتيح 
وإدارة خماطر  وصيانتها،  احملركات  وإصالح  للطوارئ، 
لية،  األوَّ واإلسعافات  القوارب،  مع  والتعامل  السالمة، 

وغريها(. واالتصاالت، 
600 من صيادي األسماك يف مجيع أحناء  وتلقى حوايل 

تكنولوجيا  على  حمدًدا  تدريًبا  الكارييب  البحر  منطقة 
-2019 الفرتة  يف  املنظمة  من  بدعم  واالتصاالت  املعلومات 
للسالمة  األهم  الثالثة  األجهزة  فيه على  الرتكيز  مت   ،2020
العايل  الالسلكي  اجلهاز  وهي  الصيادين،  لصغار  البحر  يف 
اخللوي.  واهلاتف  املواقع،  لتحديد  العاملي  والنظام  الرتدد، 
على  تدريبات  من خالل  الصيادين  املنظمة صغار  بت  ودرَّ

املواقع  لتحديد  العاملي  والنظام  الالسلكي  استخدام 
كثري  وميتلك  والبحر.  الدراسة  يف غرف  اخللوية  واهلواتف 

عالية،  ترددات  ذات  أجهزة السلكية  األسماك  من صيادي 
استغاثة.  نداء  لتوجيه  الصحيحة  الطريقة  جيهلون  ولكنهم 

النظام  باستخدام  موقعهم  حتديد  كيفية  يعرفون  ال  وقد 
اإلبالغ عن  أو  النظام  قراءة  أو  املواقع  لتحديد  العاملي 

املهارة  وهذه  السواحل.  حرس  مثل  اإلنقاذ،  لعناصر  موقعهم 
 - بصورة صحيحة  موقعهم  التبليغ عن  وهي   - اجلديدة 

الصيادون  يتعّرض  عندما  والعاجل  السريع  لإلنقاذ  حاسمة 
البحر. حلاالت طوارئ يف 

اإلطار 14
 تصميم تدريب على السالمة يف البحر يناسب مصايد األسماك صغرية النطاق يف 

احمليط اهلادئ والبحر الكارييب
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اجلزء الثاين استدامة العمل

العامل األشّد ضعًفا والعاملني يف مراحل ما بعد الصيد. وميكن 
توسيع نطاق التغطية حيث تكون برامج معالجة نقاط ضعف 

الصيادين متاحة، عرب تيسري خيارات املساهمة املرنة. ويجب أن 
تراعي هذه الرتتيبات الطابع املوسمي لعمليات الصيد وتقلّب 

مداخيل الصيادين والعاملني يف مجال صيد األسامك.

تشّكل  االجتامعية  الحامية  خطط  أن  الناجحة  الحاالت  وتُظهر 
تربط  حيث  القطاع،  تنمية  اسرتاتيجية  من  يتجزأ  ال  جزًءا 

الصيد،  ملامرسة  الرتاخيص  ومنح  الرسمي،  الطابع  إضفاء  بني 
أن منظامت  إىل  أيًضا  االستعراض  األسواق. ويشري  إىل  والوصول 
االجتامعي  الضامن  لتقوية  رئيسية  فاعلة  جهات  تعّد  الصيادين 

وتكملته. الدولة  تقّدمه  الذي 

والعمل  االجتامعية  الحامية  أصبحت  اإلقليمي،  املستوى  وعىل 
العرشية  اإلقليمية  العمل  خطة  من  يتجزأ  ال  جزًءا  الالئق 
املتوسط  األبيض  البحر  يف  النطاق  صغرية  األسامك  ملصايد 

تحليل  إجراء  املحتملة  العمل  مجاالت  وتشمل  األسود.  والبحر 
مصايد  إدارة  يف  االجتامعية  الحامية  لدور  أفضل  فهم  لتكوين 

الدعوة  باستمرار  ذلك  وسيقرتن  الدور.  هذا  ولتعزيز  األسامك، 
الوفاء  عىل  البلدان  ملساعدة  السياسات  دعم  مجال  يف  والعمل 

 18.3–1 املستدامة  التنمية  هدف  مقصد  بتحقيق  بالتزاماتها 

وميكن ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم أن 
تساعد أيًضا عىل معالجة محّركات ظروف العمل التي ال تستويف 

املعايري. ويف ظّل الصيد املفرط وارتفاع التكاليف يف العديد 
من أساطيل الصيد، قام كثري من املشّغلني بتقليص تكاليف 

اليد العاملة وبالتضحية مبعايري العمل. ولدعم اعتامد املعايري 
الدولية، عقدت املنظمة ورشكاؤها حلقات دراسية يف آسيا، 

وجنوب غرب املحيط الهندي، وغرب أفريقيا لتشجيع السالمة 
يف مصايد األسامك والعمل الالئق )منظمة األغذية والزراعة، 

2019ه(. وأّدت االجتامعات إىل إطالق دعوات لتحسني التعاون 
بني السلطات املعنية بالسالمة والعمل ومصايد األسامك. ودعت 

إجراءات أخرى إىل إدماج الوقاية من انتهاكات حقوق العمل 
 وحقوق اإلنسان يف القطاع، وإىل إيالء عناية أكرب بخصوصيات 

الصيادين.  صغار 

املصيد العرضي واملصيد املرجتع
املرتجع  للمصيد  الثالث  تقييمها   2019 عام  يف  املنظمة  أصدرت 

 Pérez( العاملي  املستوى  عىل  البحرية  األسامك  مصايد  يف 

18  مقصد هدف التنمية املستدامة 1–3: تنفيذ نظم وتدابري محاية اجتماعية 
مالئمة على الصعيد الوطين للجميع ووضع حدود دنيا هلا، وحتقيق تغطية 

صحية واسعة للفقراء والضعفاء حبلول عام 2030.

نهج »كل مصيدة من  اتّبع  الذي   )2019 Roda وآخرون، 
)الصادر  الثاين  التقييم  يف  املعتمد  حدة«  عىل  األسامك  مصايد 

أمور  جملة  من  الجديد،  التقييم  ويشمل   .)2005 عام  يف 
األسامك  مصايد  يف  السنوي  املرتجع  للمصيد  تقديًرا  أخرى: 

ومناقشًة  وتقيياًم  2010–2014؛  لفرتة  التجارية  البحرية 
للخطر  املعرضة  لألنواع  املرتجع  واملصيد  العريض  للمصيد 

املصيد  إلدارة  الحالية  للتدابري  واستعراًضا  واملحمية؛  واملهددة 
ويتضمن  املرتجع.  املصيد  من  والحّد   )15 )اإلطار  العريض 

املرتجع  واملصيد  العريض  املصيد  بشأن  جديدين  ناتجني  التقييم 
وهام:  العامل  يف  البحرية  الطبيعية  األسامك  مصايد  يف 

طن 	� مليون   9.1 بحوايل  املقّدر  السنوي  املرتجع  املصيد 
مليون   4.2 منه  السنوي(،  املصيد  من  )10.1 يف املائة 

من  طن  مليون  و1.0  البحر،  قاع  يف  الجّر  شباك  من  طن 
شباك  من  طن  مليون  و0.9  طة،  املحوَّ الجرافة  الشباك 
من  طن  مليون  و0.8  العمق،  املتوسطة  املياه  يف  الجر 

الخيشومية.  بالشباك  األسامك  مصايد 
عن 	� يقّل  ال  ما  مع  األسامك  مصايد  لتفاعالت  سنوي  تقدير 

املهّددة  و/أو  للخطر  املعرضة  األنواع  من  فرد  مليون   20
و/أو املحمية.

الحّد من املصيد املرتجع  التقّدم املحرز يف  ومثة صعوبة يف تقييم 
متسقة ملعدالت  زمنية  إمكانية وضع سالسل  بسبب عدم 

التي  السالسل  إىل  باالستناد  العاملي  املستوى  املصيد عىل  هذا 
تقدير  املستحيل  من  فإنه  بالتايل،  املنظمة.  تقييامت  تعتمدها 
يشري  ولكن  املرتجع.  املصيد  الزمنية يف مستويات  االتجاهات 

الحكومية بشأن  الوكاالت  الواردة من  التقارير  زيادة  إىل  التقييم 
السنوات العرش األخرية. وميكن أن يشمل  املصيد املرتجع يف 
املرتجع  املصيد  والتبليغ عن  بلد،  بكل  الخاصة  التقارير  ذلك 

الشهادات من جانب  تطلبه خطط إصدار  ملا  والتقليل منه وفًقا 
املراقبني  برامج  التعاقبية يف عدد ونطاق  ثالث، والزيادة  طرف 

السفن والرصد اإللكرتوين. عىل منت 

للخطر و/أو  املعرضة  األنواع  بالتفاعالت مع  يتعلّق  ويف ما 
العديد  بيانات موثوقة بشأن  تتوافر  املحمية، ال  املهددة و/أو 
من مصايد األسامك ومن أجزاء كثرية يف العامل. بالتايل، يجب 

بني  للتفاعالت  الكمّي  التحديد  لتحسني  الجهود  من  املزيد  بذل 
الحد  الرامية إىل  التدابري  األنواع ولتنفيذ  مصايد األسامك وهذه 

النفوق. معّدل  من 

ويف عام 2018، طلبت لجنة مصايد األسامك إىل املنظمة أن تواصل 
عملها عىل تطوير أفضل املامرسات للحّد من املصيد العريض 
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

للثدييات البحرية عىل شكل خطوط توجيهية فنية. وعقدت 
املنظمة يف سبتمرب/أيلول 2019، اجتامًعا للخرباء بشأن هذه املسألة. 

تكنولوجيات الصيد 
خفض  عرب  الكفاءة  تحسني  يف  التكنولوجية  التطورات  تستمر 

االبتكارات  ذلك  عىل  األمثلة  وتشمل  الطاقة.  وادخار  التكاليف 
وتراجع  السفن،  هياكل  تصميم  يف  والتحسينات  الدفع،  نظم  يف 

حجاًم.  األكرب  السفن  واستخدام  الخشبية،  السفن  استخدام 
الصيد  كفاءة  زيادة  عىل  األخرى  التكنولوجية  االبتكارات  وتركّز 

االبتكارات  وتشمل  اإليكولوجية.  أو  البيئية  آثاره  من  والحّد 
املجاالت  واسع يف هذه  نطاق  اآلن عىل  استخدامها  يجري  التي 

إيجاد  وأجهزة  املواقع،  لتحديد  العاملي  النظام  من  كاًل 
تجميع  وأدوات  البحر،  قاع  خرائط  رسم  وتكنولوجيا  األسامك، 

السفن عرب  تتواصل مع  التي  األدوات  )مبا يف ذلك  األسامك 
والقابلة  بيولوجيًا  للتحلّل  القابلة  والفخاخ  الصناعية(،  األقامر 

لياًل،  الصيد  يف  املستخدمة  املشّع  الديود  ومصابيح  للتفكك، 
السالحف،  استبعاد  وأدوات  العريض،  املصيد  من  الحّد  وأجهزة 

بالخيط  الصيد  عمليات  يف  املستخدمة  الدائرية  والصنانري 
قطاًعا  الحاالت،  بعض  يف  السطحي،  الصيد  بات  ولقد  الطويل. 

عندما  تقدير،  عىل  قادرون  السفن  ربابنة  حيث  جًدا  فعااًل 

أن  يُحتمل  الذي  املصيد  كّمية  البحر،  عرض  إىل  ينطلقون 

وأين.  يصطادوه 

إىل  الرامية  وعملياته  الصيد  تكنولوجيات  يف  التحسينات  وتشمل 

معالجة استدامة املوارد ما ييل: االبتكارات يف أنواع املعدات 

الجر؛ وآالت  للحّد من املصيد العريض يف املصايد بواسطة شباك 

املاء ملراقبة سلوك األسامك  الدقة تحت سطح  التصوير عالية 

املستعملة  الصيد  معدات  املعدات؛ وطرق جمع  امللتقطة يف 

اعتامد  يكون  ما  غالبًا  ولكن  منهجية.  بطريقة  تدويرها  وإعادة 

النطاق عىل  األسامك صغرية  بطيئًا يف مصايد  التحسينات  هذه 

2019و(.  الخصوص )منظمة األغذية والزراعة،  وجه 

اإلفراط  يؤثر  التكنولوجية،  التحسينات  الرغم من هذه  وعىل 

الصيد.  العديد من أساطيل  الصيد سلبًا عىل ربحية  يف قدرات 

االقتصادي ألساطيل  الفني  األداء  لتقييم  األولية  النتائج  وتُظهر 

العامل لعام 2019 تقادم األساطيل، ذلك أن  الرئيسية يف  الصيد 

فيها.  االستثامرات  تراجع  السفن يؤدي إىل  تدين مستويات ربحية 

والزراعة ومرفق  عمل املشروع املشرتك بني منظمة األغذية 
العرضي  للمصيد  املستدامة  اإلدارة  بشأن  العاملية  البيئة 
يف مصايد األسماك اليت تستخدم شباك اجلّر يف أمريكا 
الالتينية والبحر الكارييب، منذ عام 2015 مع شركاء يف 

وكوستاريكا،  وكولومبيا،  الربازيل،  قبيل  من  وبلدان  اإلقليم 
ونشر  ودعم  وتوباغو الختبار  وترينيداد  وسورينام،  واملكسيك، 
وأفضل  والتكنولوجيات  واالقتصادية،  االجتماعية  السياسات 
املمارسات اليت حتّد من املصيد العرضي يف املصايد بشباك 

القاعية.1  اجلّر 
متوافرة  العرضي  املصيد  من  احلّد  وتكنولوجيات 

القدرات  وإتاحة  الفنية  املعارف  إذا مت تقاسم  النقل  وسهلة 
الصيادون مستعدين الختبار  كان  وإذا  احمللية،  االختبارية 

الرئيسية  التحسينات  وشملت  الصيد.  معدات  يف  التحسينات 
يف املعدات اليت اعتمدها املشروع ونشرها كاًل من: األلواح 
والزيادات يف حجم  السمكة؛  وأجهزة عني  املربعة؛  الشبكية 

الثالثة  التدابري  نالت هذه  ولقد  الكيسي.  الطرف  شبكة 
قبواًل واسع النطاق وأدت إىل اخنفاض املصيد العرضي يف 
بني  تراوحت  بنسبة  الصناعية  وشبه  الصناعية  األساطيل 

25 و50 يف املائة، مع تسجيل مستويات مقبولة من اخلسائر 
يف األنواع املستهدفة. وتتماشى هذه النسب مع تلك اليت 

)اليت حصلت  الشمالية  األسرتالية  الربويان  مصايد  سجلتها 
القريدس  البحري( ومصايد  التوجيه  على شهادة من جملس 

اليت تستخدم شباك اجلّر يف خليج املكسيك يف الواليات 
اجلّر على  بشباك  املصايد  تعتمد  وعندما  األمريكية.  املتحدة 

األجهزة  السواء، حتتفظ  والقريدس على  األسماك  مصيد 
بعّينات أكرب من أنواع األسماك املهمة جتارًيا، األمر الذي 

البيئية.  واالستدامة  االقتصادية  اجلدوى  يف  يساهم 
والتدابري، قامت مجيع  ولدعم اعتماد هذه األجهزة 

لإلدارة  بإنشاء هياكل مؤسساتية  املشروع  املشاركة يف  البلدان 
إدارة املصيد العرضي يف خطط  التشاركية، مع إدماج 
اإلدارة أو التدابري املعيارية. وقد أدى ذلك إىل تشكيل 

الوكاالت احلكومية  الثقة بني  قطاع صيد ملتزم وإىل زيادة 
وساهم حظر  األسماك.  املعنيني مبصايد  املصلحة  وأصحاب 

نة وفرض  وأوقات معيَّ نة  صيد األسماك يف مناطق معيَّ
املصيد  احلّد من  األساطيل، يف  للمناطق على  أنظمة تصنيف 

اليت تستخدم  األسماك  العرضي بشكل ملحوظ يف مصايد 
املستفيدة عن حصول حتسينات  البلدان  وبّلغت  اجلّر.  شباك 

اإليكولوجي يف  النظام  تنفيذ نهج  واضحة يف قدرتها على 
املبنّي يف سلسلة من خطط  النحو  مصايد األسماك، على 
بدرجة عالية،  الصيد  تبّنتها جمتمعات  اليت  اإلدارة  ولوائح 
وال سيما يف الربازيل وكولومبيا. باإلضافة إىل ذلك، ساعد 

النساء على  من  الضعيفة  والفئات  احمللية  اجملتمعات  املشروع 
املشاركة يف  وتثمينه وعلى  العرضي  املصيد  استخدام  زيادة 

األسماك.  اخلاصة مبصايد  القرارات  عمليات صنع 

اإلطار 15
إدارة املصيد العرضي بطريقة أكثر استدامة يف أمريكا الالتينية والبحر الكارييب  

FAO. 2019. Sustainable Management of Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries (REBYC–II LAC). In: FAO 1 ]النسخة اإللكرتونية[.  ]ورد ذكره يف 2 يناير/كانون الثاين 

 www.fao.org/in–action/rebyc–2/en/ .]2020
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التمويل واالستثمار
املالية  الخدمات  عىل  الحصول  األسامك  مصايد  قطاع  يتطلّب 

لدعم  واالستثامرات  والتأمني(  واالئتامن،  االدخار،  )مثل 
قضايا  وملعالجة  استدامة  واألكرث  الرشيد  الصيد  إىل  االنتقال 

الربامج  وتعرتف  آثاره.  من  والتخفيف  املناخ  تغرّي  مع  التكيّف 
الكثري  يف  تعمل  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  بأن  االستثامرية 
ويكون  املفرط  الصيد  من  تعاين  ساحلية  مناطق  يف  األحيان  من 

رشاكة  املنظمة  أقامت  وقد  للجميع.  مفتوًحا  إليها  الوصول 
واملحيط  آلسيا  الزراعية  لالئتامنات  اإلقليمية  الرابطة  مع 

يف  الريفية  املالية  املؤسسات  قدرات  بناء  أجل  من  الهادئ 
صغار  وصول  وزيادة  األسامك  مصايد  قطاع  مع  التعامل  مجال 

والقروض،  الصغر،  املتناهي  التمويل  خدمات  إىل  الصيادين 
لبناء  رائدة  ومشاريع  برامج  ستدعم   ،2020 عام  ويف  والتأمني. 
التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  آسيا  يف  عديدة  بلدان  يف  القدرات 
Grace( 2019 وvan Anrooy،ع2019؛  التي تم وضعها عام 

Tietze وvan Anrooy،ف2019(.

 اخلطوط التوجيهية وأفضل املمارسات 
لرتبية األحياء املائية املستدامة

إّن تربية األحياء املائية نشاط عمره آالف السنني عرف تطوًرا 
التقليدية،  املعارف  األحيان إىل  الكثري من  االستناد يف  بطيئًا عرب 

واحتياجاتهم  املزارعني  بفضل فضول  تحققت  التي  اإلنجازات  أو 
لذلك،  ونتيجة  التعاون.  أو  وأخطائهم،  اإليجابية  وتجاربهم 

البيئات  واندمجت مع  القرون  املائية عرب  األحياء  تربية  توّسعت 
استفادت  وقد  والثقافية.  واالقتصادية  واالجتامعية  الطبيعية 
التقّدم  املائية من  األحياء  تربية  الرئيسية يف مجال  التطورات 

النتيجة  وكانت  والعرشين.  والحادي  العرشين  القرنني  يف  العلمي 
املائية اآلن  أنه تم تحقيق منو غري مسبوق وباتت تربية األحياء 

توفّر أكرث من نصف إمدادات األسامك املخّصصة لالستهالك 
البرشي يف العامل )Cai وZhou،ن2019(. ولكن ترتّبت عن ذلك 
واإلقليمية  املحلية  املستويات  مرغوبة عىل  غري  بيئية  آثار  أيًضا 
بني  االجتامعية  النزاعات  الّضارة  اآلثار  والعاملية. وتشمل هذه 

املياه( وتدمري  املائية )ال سيام  مستخدمي األرايض واملوارد 
أثارت  املهمة. عالوة عىل ذلك،  اإليكولوجية  النظم  خدمات 

والنقاشات  املخاوف  األخرية  املائية  األحياء  تربية  مشاريع 
اختيار  التالية: سوء  باألمور  يتعلّق  ما  املجتمعية، ال سيام يف 

املواد  املانغروف(؛ واستخدام  املوائل )مثل  املوقع؛ وتدمري 
عىل  الهاربة  األنواع  وتأثري  الضارة؛  البيطرية  والعقاقري  الكيميائية 
السمكية  والزيوت  املساحيق  إنتاج  كفاية  الرّبية؛ وعدم  األرصدة 
العاملني يف  والثقافية عىل  االجتامعية  استدامته؛ واآلثار  أو عدم 

املحلية. واملجتمعات  املائية  األحياء  تربية  مجال 

طويلة  لفرتة  مجدية  كانت  التقليدية  النظم  معظم  أن  ومع 
مامرسات  وتعزيز  تطوير  إىل  الحاجة  برزت  الزمن،  من 

املايض  القرن  تسعينيات  يف  املستدامة  املائية  األحياء  تربية 
نُهج  تطبيق  تم  وقد  الحني.  ذلك  منذ  قويًا  زخاًم  واكتسبت 

الصدد: هذا  يف  عديدة 

قام النهج األول بتعزيز نظم تربية األحياء املائية املستدامة 	�
التقليدية عرب االعرتاف بها عىل أكمل وجه. ومن األمثلة عىل 

ذلك تسمية "نظم الرتاث الزراعي ذات األهمية العاملية" التي 
ُمنحت مثاًل لنظام استزراع األسامك يف حقول األرّز يف الصني 

ونظام زراعة التوت عىل قواطع برك األسامك )منظمة األغذية 
والزراعة، 2019ز(. وتقوم بلدان عدة أخرى أيًضا بالرتويج 

لرتاثها الخاص يف مجال تربية األحياء املائية املستدامة بطرق 
مختلفة.

املامرسة، 	� األفضلية لوضع مدونات  وأعطت جهود أخرى 
األحياء  تربية  الجيدة يف  السلوك، واملامرسات  ومدونات 

الفضىل )أو األفضل(، والخطوط  املائية، ومامرسات اإلدارة 
الحكومات  جانب  من  ولتنفيذها  وغريها،  الفنية  التوجيهية 

)اإلعانات، وخفض  الحوافز  املصلحة عن طريق  وأصحاب 
الفني، والبحث والتطوير، وما إىل ذلك(  الرضائب، والدعم 

املستدامة  غري  املامرسات  تستهدف  التي  اللوائح  وتطبيق 
التي  واللوائح  الرتاخيص  للحصول عىل  الصارمة  )الرشوط 

العقاقري  وتطبيق  وتطوير  املستدامة  غري  املامرسات  تحظّر 
البيطرية املأذون بها وما إىل ذلك(. واعتمدت املنظمة يف 
الرشيد )املدونة(  الصيد  السلوك بشأن  1995 مدونة  عام 

املامرسات  اعتامد  املدونة  بعنوان كيف دعمت  القسم  )أنظر 
للجهود  املرجعي  اإلطار  تعّد  التي   )92 الصفحة  املستدامة؟، 

املوارد  إنتاج  والدولية من أجل ضامن  الوطنية واإلقليمية 
مع  باالنسجام  مستدامة  بطريقة  وحصدها  الحيّة  املائية 

 ،1997 1995(. ومنذ عام  البيئة )منظمة األغذية والزراعة، 
املعلومات  إىل تحسني  ترمي  باسرتاتيجية  املدونة  إثراء  تم 
وبخطوط  واتجاهاتها  املائية  األحياء  تربية  بحالة  املتعلقة 

املستدامة  املائية  األحياء  تربية  لتعزيز  عديدة  فنية  توجيهية 
والزراعة،  2019ح(. األغذية  )منظمة 

املائية 	� وأدى توّسع تجارة مصايد األسامك وتربية األحياء 
املستهلك واألزمات  العاملية يف زمن طغت عليه قضايا حامية 

القرن  القرن املايض والعقد األول من  خالل تسعينيات 
الحادي والعرشين، إىل بروز قوانني ولوائح أكرث رصامة يف 
الّسوق  مجال األغذية، ومعايري خاصة، ورشوط قامئة عىل 

أساًسا إىل معالجة قضايا سالمة األغذية عرب تعزيز  هدفت 
تدريجيًا  املائية وشملت  األحياء  تربية  الجيدة يف  املامرسات 

الحيوان. برفاه  والخاصة  واالجتامعية  البيئية  االعتبارات 
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العبء  األحيان  من  الكثري  يف  تجاهلت  التطورات  هذه  ولكن 

أو  الشهادات،  إصدار  كلفة  )مثل  املزارعون  يتحّمله  الذي 

املصلحة،  أصحاب  صغار  بها  يتمتع  التي  الفنية  القدرات 

كام  العديدة(.  املتعارضة  باملعايري  التقيّد  إىل  الحاجة  أو 

 Mialhe( اإلنتاج  لنظم  املحلية  الخصائص  دامئًا  تراِع  مل  أنها 

الشاملة  الُنهج  تعزيز  تم  لذلك،  ونتيجة   .)2018 وآخرون، 

النظام  نهج  مثل  والكلية  والتشاركية  القطاعية  وغري 

إنشاء  إعادة  بغية  املائية،  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي 

والعاملية  املحلية  األبعاد  مختلف  بني  مرضية  تبادالت 

املائية. األحياء  تربية  الستدامة 

منذ  الواحد  للفرد  لألسامك  العاملي  االستهالك  وتضاعف 

والزراعة،  األغذية  )منظمة  املايض  القرن  من  الستينات 

وارتفاع  املتوقع  العاملي  السكاين  النمو  ظّل  ويف  2018أ(. 

النمو  إىل  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  سيحتاج  املداخيل، 

بخطة  نفسه  الوقت  يف  التقيّد  وإىل  القادمة  العقود  يف 

استدامة  وأكرث  جديدة  نظم  اعتامد  ذلك  ويتطلّب  عام 2030. 

األسامك. إلنتاج 

وتكنولوجيات  سياسات  تنفيذ  تم  تاريخه،  وحتى 

تربية  استدامة  لدعم  البلدان  من  العديد  يف  مختلفة 

هذه  وتشمل  الصمود.  عىل  وقدرتها  املائية  األحياء 

عىل  تعتمد  التي  االبتكارات  والتكنولوجيات،  السياسات 

السميك  املايئ  االستزراع  مثل  مكثف  بشكل  التكنولوجيا 

القنوات  وتكنولوجيا  املتكاملة،  املائية  األحياء  تربية  أو 

املبتكرة،  الحوكمة  عن  فضاًل  األحواض،  داخل  املائية 

وإصدار  الجنسني،  بني  واملساواة  الالئق،  العمل  وسياسات 

بالثناء  الجديرة  األخرى  املامرسات  من  والعديد  الشهادات، 

برتبية  املختّصة  الفرعية  اللجنة  ودعت   .)16 )اإلطار 

تحديد  إىل  األسامك(  مصايد  للجنة  )التابعة  املائية  األحياء 

توجيهية.  خطوط  ضمن  وجمعها  وتوثيقها  املبادرات  هذه 

تنفيذ  عىل  البلدان  مساعدة  يف  ذلك  من  الهدف  ويتمثّل 

أثبتت خزانات األسماك اليت جتمع بني استزراع سمك القرموط 
والبستنة أنها توليفة إنتاجية مثمرة يف بلدان مثل غانا ونيجرييا 

ر األعالف السمكية واإلصبعيات حملًيا. وعقب  حيث تتوفَّ
بعض احملاوالت التجريبية، ثبت أن جمموعات يضم كل منها 

ما يرتاوح بني 10 شباب 15 شاًبا ميكنها أن تدير بسهولة 
جمموعات من 10 خزانات. وبدأت جمموعات الشباب اليت 

قامت بعد ذلك بتكوين تعاونيات، يف إنتاج تربية األحياء املائية 
باستخدام 500 من صغار سمك القرموط يف كل خزان. ونفذت 

املنظمة مشاريع بالتعاون الوثيق مع الشباب يف غانا، ومع 
املشّردين داخلًيا باالشرتاك مع اجملتمعات احمللية املضيفة يف 

نيجرييا، بسبب األوضاع غري املستقرة يف منطقة حبرية تشاد.
واملياه،  األسماك  خزانات  للمستفيدين  املشاريع  رت  ووفَّ
األسماك  خزانات  ومتتلئ  السمكية.  واألعالف  واإلصبعيات، 

حبوايل 000 3 لرت من املياه اجلوفية و500 عينة، ما 
كثرًيا  بالتايل  األسماك  وتنتج  األسماك عالية،  كثافة  جيعل 

امللوثة  املياه  يتم تصريف  وكقاعدة عامة،  النفايات.  من 
بعد  وُتستخدم  الرائحة"  "كريهة  تصبح  عندما  واستبداهلا 
ذلك هذه املياه الغنية باملغذيات يف ري الطماطم والذرة 
وغريهما من احملاصيل. ويف موسم احلصاد، حُتصد األسماك 

املزروعات.  وخمتلف 
وكان أداء منو األسماك يف البلدين مثرًيا لإلعجاب، إذ 

العلف  1.1 كيلوغرام من  العلف  بلغ متوسط نسبة حتويل 
نتيجة ملحوظة  ذلك  وميّثل  األسماك.  كيلوغرام من  لكل 
أن  النسبة  وميكن هلذه  املستجدين؛  األسماك  ملستزرعي 

ازدياد خربتهم. ن أكثر يف ظل  تتحسَّ
النائية  املناطق  يف  تنفيذها  املشاريع، جرى  لتصميم  ووفًقا 
البيانات  ُتشري  ولذلك،  الضعيفة.  احمللية  اجملتمعات  ملساعدة 

أرباح، ولكن سيكون هناك  املتاحة إىل حتقيق  االقتصادية 
السمكية  األعالف  توريد  تنظيم  للتحسني يف حال  جمال 

أيًضا  وينطبق ذلك  أكرب.  واإلصبعيات على مستوى مركزي 
على تسويق املنتجات. وهلذا الغرض، أُعّدت يف إطار هذه 
تكاليف  بكيفية ختفيض  للتعريف  تدريبية  برامج  املشاريع 

رت املشاريع مدخالت ألول دورة لإلنتاج،  التشغيل. ووفَّ
بأنه سيتعنيَّ عليهم شراء  للمشاركني  التوضيح  مت  ولكن 

بأنفسهم. ويف وقت  دفعات الحقة من اإلصبعيات واألعالف 
الواحد  بالكامل من اخلزان  اإلنتاج  بيع  احلصاد، يتعنيَّ عموًما 
رت  الفور. وللحّد من اخلسائر احملتملة بعد احلصاد، وفَّ على 

األغذية  )تقنية منظمة  األسماك  تدخني  أفران  املشاريع 
األفران  بالتدخني(. وميكن هلذه  األسماك  لتجفيف  والزراعة 
العطرية  )اهليدروكربونات  السامة  املواد  تقّلل كثرًيا من  أن 

الذي يستنشقه اجملهزون -  الدخان  املتعددة احللقات( يف 
أيًضا على منع تلوث  النساء - وتساعد  تقريًبا من  وكلهم 

ز األسماك اجملهزة مبّدة  املواد. وتتميَّ حلم األسماك بتلك 
بيعها  إمكانية  ذلك  ويعين  ممتازة،  صالحية طويلة وجودة 

والدولية. اإلقليمية  األسواق  يف  بسهولة 
والبستنة  املائية  األحياء  تربية  القائم على  النهج  وأدى 
الذي مت جتريبه يف غانا ونيجرييا إىل زيادة االعتماد على 

ينتجون  الذين  املستفيدين  لدى  بالنفس  والثقة  الذات 
الغذائي  ن األمن  طعامهم وحيققون دخاًل من املشروع. وحتسَّ

وتراجعت  كبرية.  بصورة  احمللية  والتغذوي يف جمتمعاتهم 
الشباب  املعيشية بني  األوضاع  معدالت اهلجرة بسبب 
واخنفضت بصورة كبرية أعداد من ينضمون منهم إىل 

املسلحة. اجلماعات 

اإلطار 16
نهج املنظمة القائم على تربية األحياء املائية والبستنة يف املناطق النائية من غرب أفريقيا
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املائية  األحياء  تربية  قطاعات  ومتكني  أفضل  بشكل  املدونة 
 2030 عام  خطة  تنفيذ  يف  بفعالية  املشاركة  من  لديها 

والزراعة،  األغذية  ملنظمة  التابعة  األسامك  مصايد  )لجنة 
2019ط(. والزراعة،  األغذية  منظمة  2018؛ 

املائية  األحياء  لرتبية  التوجيهية  الخطوط  إعداد  وسيجري 
بصورة  السياسات  واضعي  تستهدف  التي  املستدامة 
من  املستخلصة  الدروس  من  االستفادة  عرب  أساسية، 

وتقاسمها.  مختلفة،  أقاليم  يف  الحالة  دراسات  مختلف 
التوجيهية  الخطوط  استعراض  سيجري  ذلك،  ومبوازاة 

التي  الثغرات  لتحديد  اإلقليمية  املشاورات  خالل  القامئة 
والقيود  بها،  القيام  يلزم  التي  والتحديثات  سّدها،  يجب 

وستتألف  لألعضاء.  املحددة  والتوقعات  واالحتياجات 
من  املستدامة  املائية  األحياء  لرتبية  التوجيهية  الخطوط 

هي:  )45 )الشكل  رئيسية  مكونات  ثالثة 

املائية –  1 األحياء  لرتبية  الناجح  للتنفيذ  املمكنة  املسارات 
بناًء عىل  اإلقليمية  السياقات  مختلف  املستدامة يف 
التي تتناول اإلنجازات يف بيئات أو  الحالة  دراسات 

مشابهة. أقاليم 

متثّل –  2 التي  العملية  املواضيعية  الوحدات  من  سلسلة 
املائية  األحياء  لرتبية  التوجيهية  الخطوط  جوهر 

املنطقي وخصائص  األساس  تصف  والتي  املستدامة 
والخطوط  محددة،  مبواضيع  املتعلقة  واملامرسات  النهج 

الرئيسية  والتوصيات  القامئة،  واملامرسات  التوجيهية 
اإلنجازات  أساس  القدرات، عىل  وتنمية  الناجح  للتنفيذ 

الحالة. وستكون هذه  دراسات  أبرزتها  التي  والصعوبات 
ستغطي  أنها  كام  وعملية.  شاملة  املواضيعية  الوحدات 

املائية وبيئاتها األوسع )أي عىل  تربية األحياء  مزارع 
الطبيعية  املناظر  أو  القيمة  سلسلة  أو  القطاع  مستوى 
أو األرايض أو البلد أو اإلقليم(. وعىل مستوى املزرعة، 
تأثري استزراع  املواضيعية عىل ما ييل:  الوحدات  سرتكز 

املوقع، وإدارة  املناطق، واختيار  )تصنيف  األسامك 
وتدابري  املخاطر،  وتقييم  البيئية،  اآلثار  وتقييم  املنطقة، 
املزرعة وأعاملها  وإدارة عمليات  اآلثار(؛  التخفيف من 

البيولوجي والصحة  إدارة األمن  تأهيل  إعادة  أو  )هندسة 
الحيوان،  املائية، وإدارة سالمة األغذية وجودتها، ورفاه 
املائية  األحياء  تربية  واآلمن(؛ وعمليات  الالئق  والعمل 

املائية،  األحياء  تربية  القامئة عىل  )املصايد  الخاصة 

املدخالت
اخلطوط التوجيهية 

لرتبية األحياء املائّية املستدامة

املساراتدراسات احلالة

الوحدات املواضيعية

دراسات احلالة

اخلطوط التوجيهية 
القائمة

الشكل 45
عملية إعداد اخلطوط التوجيهية لرتبية األحياء املائية املستدامة واحملتوى الالزم لوضعها

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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األحياء  وتربية  الصيد،  القامئة عىل  املائية  األحياء  وتربية 

املائية قبالة الشواطئ ويف أعايل البحار، وما إىل ذلك(. 

الوحدات املواضيعية خارج املزرعة عىل ما ييل:  وسرتكز 

الجنسني؛  الوصول إىل األسواق؛ والحوكمة؛ واملساواة بني 

للدولة  املحّددة  والقدرة  القيمة؛  القطاع وسلسلة  وأداء 

مستدامة؛  بطريقة  القطاع  تنمية  برصد  يتعلّق  ما  يف 

األحياء  تربية  بني  واملقايضات  التآزر  وأوجه  والتكامل؛ 

وأصحاب  بها  املحيطة  اإليكولوجية  والنظم  املائية 

النطاق  األسامك صغرية  )مصايد  اآلخرين  املصلحة 

واإلحصاءات؛  والبيانات  البحري(؛  والشحن  والسياحة 

املوارد. وتقاسم  املعارف؛  وتبادل  والتواصل 

العملية –  3 تصف  التي  الحالة  دراسات  من  سلسلة 

املمكنة  املسارات  لتوضيح  والقيود،  واإلنجازات 

املواضيعية. الوقائع  وصحائف 

لرتبية  التوجيهية  الخطوط  إلعداد  املنهجية  مناقشة  ومتت 

يف  عقدت  للخرباء  مشاورة  خالل  املستدامة  املائية  األحياء 

اللجنة  عىل  عرضها  وجرى   2019 يونيو/حزيران  يف  روما 

العارشة  دورتها  يف  املائية  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية 

املختصة  الفرعية  اللجنة  ورحبت   .2019 أغسطس/آب  يف 

دعمها  عن  وعرّبت  املقرتح  بالعمل  املائية  األحياء  برتبية 

وتحقيًقا  بخرباتهم.  املساهمة  األعضاء  إىل  طالبة  له  الكامل 

يف  مايل  باماكو،  يف  إقليمية  مشاورة  عقدت  الغاية،  لهذه 

مشاورات  تنظيم  وسيجري   ،2019 األول  ديسمرب/كانون 

وشّددت   .2020 عام  يف  الالتينية  وأمريكا  آسيا  يف  أخرى 

عىل  أيًضا  املائية  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية  اللجنة 

جوانب  جميع  تشمل  توجيهية  خطوط  وضع  إىل  الحاجة 

املزارع  عىل  للتطبيق  قابلة  وتكون  املائية  األحياء  تربية 

أوصت  أنها  كام  النطاق.  والصغرية  واملتوسطة  الكبرية 

تخضع  ديناميكية  وثيقة  التوجيهية  الخطوط  تكون  بأن 

n ملراجعة منتظمة. 

 رفع التقارير عن 
استدامة مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية وخطة 

التنمية املستدامة لعام 2030
خطة عام 2030

تعاون  إقامة  يتطلّب  دوليًا  تحديًا  املستدامة  التنمية  متثّل 
 2015 عام  يف  وتم  واملؤسسات.  البلدان  بني  وفعال  منتظم 

 )2030 عام  )خطة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  خطة  اعتامد 
التي  األسس  إىل  الخطة  هذه  وتستند  الغاية.  لهذه  تحقيًقا 

من  شاملة  مجموعة  وتوفّر  لأللفية  التنمية  أهداف  وضعتها 
واألفراد  والحكومات  التجارية  لألعامل  تسمح  التي  األهداف 

أهداف  وترمي  املجتمع.  تحسني  أجل  من  الجهود  برتكيز 
إىل  النطاق  الواسعة  هدفًا   17 وعددها  املستدامة  التنمية 

بجميع  الفقر  عىل  القضاء  منها  األمور  من  جملة  تحقيق 
وتقع  املناخ.  لتغرّي  والتصدي  املساواة،  عدم  من  والحّد  أشكاله، 

املقاصد  وإن  السياسات.  جميع  صلب  يف  الشاملة  التنمية 
مجال  يف  املحرز  التقّدم  يساعد  بحيث  بعيد  حّد  إىل  مرتابطة 
املجتمع  عىل  باملنفعة  ويعود  أخرى  أهداف  تحقيق  عىل  ما 
عليها  املتفق  املقاصد  من  مجموعة  توافر  ويسمح  بكامله. 
الوطنية،  شبه  والكيانات  البلدان،  لفرادى  للقياس  والقابلة 

بطريقة  واملساعدة  السياسات  بصياغة  األخرى  والهيئات 
املساواة  مسألتي  معالجة  وميكن  وفعالة.  ومنّسقة  مركزة 

العملية،  هذه  من  كجزء  االجتامعية،  واملساواة  الجنسني  بني 
التغذية  مستوى  لتحسني  نفسه  الوقت  يف  الفرص  وتأمني 

املحتاجة. الفئات  ألشّد  مستدامة  عيش  سبل  وضامن 

أهداف التنمية املستدامة
األسامك  مصايد  سياق  يف  املستدامة،  التنمية  أهداف  تشّجع 

واجتامعيًا.  بيئيًا  املستدامة  اإلنتاج  نظم  املائيّة،  األحياء  وتربية 
العادلة  بالسبل  بالنهوض  املبدأ  حيث  من  ذلك  ويسمح 

بقدرة  املساس  غري  من  الحارضة  االحتياجات  لتلبية  واملنصفة 
مصايد  وتحتّل  نفسه.  بالشكل  الترصف  عىل  املستقبلية  األجيال 

تحقيق  يف  محورية  مكانة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
والبيئية.  واالجتامعية  االقتصادية  واألهداف  الغذايئ  األمن 
)حفظ  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف  وينطوي 
نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات 
واضحة  تبعات  عىل  املستدامة(  التنمية  لتحقيق  مستدام 

املائية؛  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إىل  بالنسبة  ومهمة 
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أهداف  تحقيق  يف  تقّدًما  يحرز  أن  لتحقيقه  ميكن  وبالتايل، 
األسامك  مصايد  إدارة  تعزيز  ويعّد  املستدامة.  للتنمية  أخرى 

لتأمني  محوريًا  أمًرا  وتكنولوجياتها  ومامرساتها  وسياساتها 
اتّسام  األشخاص وضامن  من  متزايد  لعدد  الجودة  ذات  األغذية 

عديدة  تحديات  وهناك  ومستدام.  أخالقي  بطابع  املامرسات 
األنواع  وحامية  البيانات،  جمع  تحسني  خاصة  بصورة  تشمل 
تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ومنع  املهددة، 
االستدامة  وضامن  املحمية،  البحرية  املناطق  عىل  والحفاظ 
التي  املبادرات  أرست  ولقد  القيمة.  سلسلة  يف  االجتامعية 

ذات  عديدة  جوانب  تقّدم يف  إلحراز  األسس  املنظمة  تقودها 
جملة  خالل  من  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  صلة 

تتخذها  التي  التدابري  بشأن  واالتفاق  املدونة،  تنفيذ  منها  أمور 
تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء  دولة 
لضامن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط  عليه،  والقضاء  وردعه 

الغذايئ  األمن  سياق  يف  النطاق  األسامك صغرية  مصايد  استدامة 
التي  للقياس  القابلة  املخرجات  وتشمل  الفقر.  عىل  والقضاء 

تحسني  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  عن  تنتج  أن  ينبغي 
املحافظة  مع  املساواة  من  أكرب  قدر  وتحقيق  العيش  سبل 
السياسات  وتوجيه  الطبيعية  املوارد  عىل  نفسه  الوقت  يف 

واالستثامرات. والرشاكات  والربامج 

التحديات  حجم  املستدامة  التنمية  أهداف  شمولية  وتعكس 
التنمية  بتحقيق  تسمح  طريق  خارطة  وتوفّر  املطروحة 

واقتصاديًا. وبيئيًا  اجتامعيًا  والشاملة  املستدامة 

األهداف املتصلة باألمن الغذائي
التوازن  املستدامة  التنمية  أهداف  من   2 الهدف  إطار  يحقق 

الخاصة  واالعتبارات  الغذايئ  باألمن  املتعلّقة  الشواغل  بني 
وتحقيق  الجوع  عىل  "القضاء  إىل  يسعى  حيث  باالستدامة، 

املستدامة".  الزراعة  وتعزيز  التغذية  وتحسني  الغذايئ  األمن 
الغذايئ  األمن  تهدد  التي  األساسية  املسائل  تتسم  ما  وغالبًا 

بالتنمية.  تحدق  مستمرة  تحديات  ومتثّل  بالتعقيد  والتغذوي 
واحًدا من  أو  مليون شخص،   821 أن  إىل  التقديرات  وتشري 
عام  التغذية يف  نقص  عانوا من  العامل،  أشخاص يف   9 أصل 
2014 بعد أن كان قد  الرقم منذ عام  2018. وارتفع هذا 

نظم  إىل  الحاجة  وباتت  سنوات.  لعّدة  نزوليًا  اتجاًها  سّجل 
متزايد.  بشكل  واضحة  الصمود  عىل  وقادرة  مستدامة  غذائية 

فرًصا  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ويتيح 
التوافر  وهي:  األربعة،  الغذايئ  األمن  ركائز  لدعم  فريدة 

الجهود  وتُبذل  واالستقرار.  واالستخدام  الحصول  وإمكانية 
يف  بالتايل  يساهم  ما  واستهالكها،  األسامك  توافر  لزيادة  حاليًا 
استهالك  ارتفاع  ويستمر  التغذية.  وسوء  الجوع  عىل  القضاء 

األشخاص  ملليارات  الغذاء  األسامك هي مصدر  إّن  إذ  األسامك، 
مغّذية.  الغذائية  األمناط  تكون  أن  تساعد عىل ضامن  أنها  كام 
ومغّذيًا  رخيًصا  مصدًرا  األحيان  من  الكثري  يف  األسامك  وتشّكل 

وتعّد  األساسية،  األمينية  باألحامض  غنية  وهي  للربوتينات، 
لألمناط  الالزمة  األساسية  الدقيقة  للمغذيات  مهاًم  مصدًرا 

املجتمعات  عىل  خاصة  بصورة  ذلك  وينطبق  الصحية.  الغذائية 
صغرية  األسامك  مصايد  عىل  تعتمد  التي  املعزولة  املحلية 

األسامك  تشّكل  وحيث  املائيّة،  األحياء  وتربية  والحرفية  النطاق 
األسامك  مصايد  وتشّكل  الغذايئ.  النمط  من  أساسيًا  جزًءا 

من  مكّونًا   سليمة،  إلدارة  الخاضعة  املائية  األحياء  وتربية 
الصمود. عىل  وقادًرا  الجودة  وعايل  مستداًما  التغذية  مكونات 

األهداف االقتصادية
تعّزز أهداف التنمية املستدامة النمو االقتصادي الشامل 

واملستدام الذي ميكنه أن يضمن العاملة الالئقة وأن يحّد من عدم 
املساواة االجتامعية وبني الجنسني. وينطوي قطاع مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية عىل فرص عديدة لتمكني التنمية املستدامة 

وتحسني الدخل، ال سيام من خالل تحقيق الهدفني 1 )القضاء عىل 
الفقر بجميع أشكاله ويف كل مكان( و8 )تعزيز النمو االقتصادي 

املطّرد والشامل واملستدام، والعاملة الكاملة واملنتجة، والعمل 
الالئق للجميع( من أهداف التنمية املستدامة. ومتتد سلسلة 
قيمة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية من الصيد وصواًل 

إىل التجهيز والتسويق. ويوفّر هذا القطاع الدخل وفرص العمل 
لحوايل 250 مليون شخص، ويتّسم بالتايل بأهمية محورية يف 

تأمني سبل العيش لنسبة كبرية من سكان العامل. وهذا أمر مهم 
عىل وجه الخصوص يف البلدان النامية. ويف بعض الحاالت، ميكن 
ملصايد األسامك صغرية النطاق ومصايد الكفاف أن توفّر مصدر 

الدخل الرئييس ملجتمعات محلية بكاملها، األمر الذي يؤّمن 
القدرة عىل الصمود من الناحية االقتصادية حيث تكون فرص 

العمل البديلة محدودة أو غري موجودة.

أهداف االستدامة االجتماعية
بني  واملساواة  التمييز،  وعدم  االجتامعية،  االستدامة  تشّكل 

ألهداف  الرئييس  الرتكيز  محور  املشرتك  والنمو  الجنسني، 
للمنافع  ممكن  توزيع  أوسع  ضامن  بغية  املستدامة  التنمية 

أهداف  وترمي  واستخدامها.  الطبيعية  املوارد  من  املتأتية 
وتحقيق  النطاق  الواسعة  التنمية  تعزيز  إىل  املستدامة  التنمية 

العملية،  هذه  إطار  ويف  واالستقرار.  االجتامعي  الشمول 
لتطوير  الداعمة  املنظامت  متكني  إىل  الرامية  الجهود  تشّكل 
األسامك  ومجّهزي  املائية  األحياء  وتربية  الصيد  مجتمعات 

يف  االجتامعية  االستدامة  لتعزيز  وميكن  رئييس.  تركيز  محور 
لتحسني  حافزًا  يشّكل  أن  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
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النهوض  خالل  من  بكامله  املجتمع  صعيد  عىل  املساواة 
خطط  ووضع  العامل،  حقوق  وضامن  الجنسني،  بني  باملساواة 

االجتامعية  املساواة  عدم  أوجه  من  والحّد  االجتامعية،  الحامية 
من خالل  املرأة  تركيز خاص عىل متكني  وينصّب  عامة.  بصورة 

املساواة  )تحقيق  املستدامة  التنمية  أهداف  من   5 الهدف 
تسويق  يف  سيام  ال  والفتيات(،  النساء  كل  ومتكني  الجنسني  بني 
تشّكل  حيث  الصيد  بعد  السمكية  املنتجات  وتجهيز  األسامك 
تحسني  وسيعود  العاملة.  القوة  من  العظمى  الغالبية  النساء 
من  العديد  يف  القيمة،  سلسلة  طول  عىل  واملساواة  الظروف 

األسامك  مصايد  عىل  تعتمد  التي  منًوا  األقل  املحلية  املجتمعات 
املجتمع  عىل  النطاق  واسعة  مبنافع  املائية،  األحياء  وتربية 

التنمية. مثار  من  الجميع  استفادة  عىل  وسيساعد  بكامله 

األهداف البيئية
الغذائية  النظم  ومبادئ  الطبيعية  املوارد  استخدام  يُراعى 
سيام  وال  املستدامة،  التنمية  أهداف  جميع  يف  املستدامة 

مستدامة(  وإنتاج  استهالك  أمناط  وجود  )ضامن   12 الهدفني 
وآثاره(.  املناخ  لتغرّي  للتصدي  عاجلة  إجراءات  )اتخاذ  و13 
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  مخرجات  وتتسبّب 
النظم  معظم  من  الدفيئة  غازات  من  أقل  نسبة  بانبعاث 

نفسه،  الوقت  ويف  مامثلة.  تغذية  لتحقيق  الزراعية  الغذائية 
وتغرّي  األسامك  مصايد  بإدارة  ترتبط  بيئية  تحديات  هناك 

توافر  إىل  حاجة  وهناك  املرشوع.  غري  االستغالل  ومنع  املناخ 
مامرسات  مع  باإلقرتان  سليمة  إلدارة  خاضعة  أسامك  مصايد 

الوقت  يف  وتحافظ  مستدامة  بطريقة  املوارد  استخدام  تشّجع 
املائية  األحياء  تربية  يف  املايئ  البيولوجي  التنوع  عىل  نفسه 
التكنولوجيات  وستسمح  القطاع.  مستقبل  ضامن  أجل  من 

من  واملهدر  الفاقد  من  التقليل  يف  دوًرا  تؤدي  التي  الجديدة 
كفاءة  بزيادة  السمكية  القيمة  سلسلة  طول  عىل  األغذية 

بشكل  األسامك  استخدام  نحو  وبامليض  املوارد  استخدام 
من  مزيد  استخراج  إىل  الحاجة  يخّفض  الذي  األمر  كامل، 

مصريه  يكون  الحصاد  من  جزء  تحويل  ذلك  ويشمل  املوارد. 
اإلدارة  تؤدي  أن  قيّمة ومغّذية. ويجب  إىل سلع  عادًة،  الهدر 

واستصالح  النقل  كفاءة  وزيادة  األسامك  ملصايد  املحكمة 
الصيد  بعد  ما  الفاقد  يف خفض  دوًرا  أكرب،  بقدر  النفايات 

القطاع. هذا  عن  املرتتبة  البيئية  اآلثار  من  والحّد 

اهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة
ال  جزًءا  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  تشّكل 
يف  أساسيًا  دوًرا  وتؤدي  املستدامة  التنمية  من  يتجزأ 

وينطوي   .2030 عام  خطة  يف  الواردة  األهداف  تحقيق 
املحيطات  )حفظ  املستدامة  التنمية  أهداف  من   14 الهدف 

مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار 
بالنسبة  واضحة  تبعات  عىل  املستدامة(  التنمية  لتحقيق 
حيث  املائية،  األحياء  وتربية  البحرية  األسامك  مصايد  إىل 

دوليًا  تعاونًا  تتطلّب  عملية  قيمة  ذات  أهدافًا  يحّدد 
التنمية  أهداف  بني  القامئة  القوية  الروابط  وإن  لتحقيقها. 
له  سيكون   14 الهدف  مقاصد  تحقيق  أن  تعني  املستدامة 

 14 الهدف  بلوغ  وأن  املجتمع  عىل  يجابية  إ ثانوية  تأثريات 
التنمية  أهداف  تحقيق  يف  املحرز  التقّدم  عىل  سيتوقف 

لهدف  العرشة  املقاصد  وإن  الصلة.  ذات  األخرى  املستدامة 
حيث  النطاق  وواسعة  متنوعة   14 املستدامة  التنمية 

السليمة  باالقتصادات  تتعلّق  أساسية  مسائل  تعالج  أنها 
الراعية  الوكالة  والزراعة  األغذية  منظمة  وتعّد  واملستدامة. 

املفرط؛  الصيد  إنهاء  هي:  مقاصد  أربعة  ورصد  لتنفيذ 
االقتصادية  الفوائد  وزيادة  الضاّرة؛  اإلعانات  من  والتقليل 

إمكانية  وتوفري  املستدامة؛  األسامك  مصايد  من  املتأتية 
عمل  ويتّسم  واألسواق.  املوارد  إىل  الصيادين  صغار  وصول 
من   14 الهدف  تحقيق  يف  النجاح  يف  كبرية  بأهمية  املنظمة 
للحّد  مقاصد  أيًضا  يشمل  الذي  املستدامة  التنمية  أهداف 

املائية،  اإليكولوجية  النظم  وحامية  البحري،  التلّوث  من 
العلمية  القدرات  وتنمية  املحيطات،  تحّمض  وتقليل 

يف  الدويل  القانون  تنفيذ  وتحسني  األسامك،  مبصايد  املتعلّقة 
ًما. مستدا استخداًما  املحيطات  باستخدام  يتعلّق  ما 

استدامة األرصدة
تقوم  الذي   1–4–14 املستدامة  التنمية  يقيس مؤرش هدف 
السمكية  األرصدة  نسبة  له،  الراعية  الوكالة  بدور  املنظمة 

بعنوان  القسم  )انظر  بيولوجيًا.  املستدامة  املستويات  ضمن 
4، الصفحة 55(.  47 ، واإلطار  حالة املوارد السمكية، الصفحة 
اإلجاميل  )العدد  وفرتها  تبلغ  التي  السمكية  األرصدة  وتصنَّف 

األحيائية(  كتلتها  أو  الرصيد  منها  يتشّكل  التي  اإلسامك  لجميع 
أنها  تتجاوزه، عىل  أو  القصوى  املستدامة  الغلّة  إنتاج  مستوى 
الوفرة دون  تنخفض  عندما  املقابل،  بيولوجيًا. ويف  مستدامة 
األرصدة غري  تُعترب  القصوى،  املستدامة  الغلة  إنتاج  مستوى 

بيولوجيًا. مستدامة 

باألرصدة  مرجعية  قامئة  وضع  يجب  النسبة،  هذه  والحتساب 
ويف  عليها.  متفق  ملنهجيات  وفًقا  رصيد  كل  حالة  وتقييم 

من  لألرصدة  تقييم  إجراء  إىل  حاجة  هناك  املثالية،  الظروف 
يف  الواردة  األرصدة  لجميع  الراهنة  الحالة  تشخيص  أجل 

إىل  به  موثوق  األرصدة  تقييم  يحتاج  ولكن  املرجعية.  القامئة 
ومؤرشات  الصيد،  جهود  وعن  املصيد  عن  إحصائية  بيانات 
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لسفن  الفنية  واملعايري  السمكية،  األرصدة  ُعمر  تاريخ  قياس 
باإلضافة  الحاالت.  من  الكثري  يف  متوافرة  ليست  التي  الصيد، 

الرقمية.  النمذجة  مهارات  إىل  األرصدة  تقييم  يحتاج  ذلك،  إىل 
املصيد  من  فقط  25 يف املائة  حوايل  اليوم  يأيت  لذلك،  ونتيجة 

تقدير  ويعّد  رقميًا.  تقييمها  تم  التي  األرصدة  من  العاملي 
للتقييم  تخضع  مل  التي  األرصدة  من  الكبري  العدد  وضع 

األرصدة  حجم  لزيادة  ولكن رضورية  جًدا  صعبة  مهمة  بعد، 
ولتنفيذ  ملحوظة.  زيادة  الحالة  تقديرات  عنها  تُعرف  التي 
املنظمة  عملت   ،1–4–14 املستدامة  التنمية  هدف  مؤرش 

مصايد  عىل  للتطبيق  قابلة  جديدة  أساليب  تطوير  عىل 
إىل  تفتقر  والتي  عنها  محدودة  بيانات  تتوافر  التي  األسامك 

الحالية  املنهجيات  عىل  نفسه  الوقت  يف  وحافظت  القدرات، 
إلجراء  املنظمة  عن خطة  موجز  ييل  ما  ويف  األرصدة.  لتقييم 

القطري.  املستوى  عىل  التقارير  ورفع  التقييامت 

 احلالة املستهدفة واحلالة الراهنة ملؤشر 
هدف التنمية املستدامة 14–4–1 

عام  منذ  العامل  يف  السمكية  األرصدة  حالة  برصد  املنظمة  تقوم 
ثالثة. ومتثّل  أو  445 رصيًدا كل عامني  1974 وتصّنف حوايل 

املصيد  من  75 يف املائة  حوايل  تقييمها  جرى  التي  األنواع 
يف  االستدامة  حالة  عن  شاملة  عامة  ملحة  بالتايل  وتوفّر  العاملي، 
يتوافر  ال  فيام  األنواع  بعض  عن  عديدة  بيانات  وتتوافر  العامل. 
إحصاءات  غري  األخرى  األنواع  عن  املعلومات  من  القليل  سوى 

استخدام  يف  املتمثّل  الهدف  بني  التوازن  ولتحقيق  املصيد. 
العامل،  يف  األرصدة  حالة  تقييم  وهدف  املتاحة  البيانات  أفضل 
املعرتف  التقييم  بني  ترتاوح  مختلفة  أساليب  املنظمة  تستخدم 

املستكملة  البديلة  الوفرة  ومقاييس  النموذج  عىل  القائم  به 
الخرباء.  بآراء 

الخاصة  اإلحصائية  املجاالت  إىل  باالستناد  الحايل  التقييم  وأُجري 
األرصدة  بتصنيف  وقام  البلدان،  بحسب  وليس  باملنظمة 

بالكامل،  املستغلّة  األرصدة غري  السمكية إىل ثالث فئات هي: 
واملصطادة إىل أقىص حد وعىل نحو مستدام، واملستغلة استغالاًل 

مفرطًا  استغالاًل  املستغلة  السمكية  األرصدة  وتُعترب  مفرطًا. 
املستغلّة  غري  السمكية  لألرصدة  خالفًا  بيولوجيًا  مستدامة  غري 

التي  بالكامل واملصطادة إىل أقىص حّد وعىل نحو مستدام 
املستدامة  األرصدة  نسبة  وتُستخدم  بيولوجيًا.  مستدامة  تُعترب 

 .1–4–14 املستدامة  التنمية  كمؤرش هدف  بيولوجيًا 

تقرير  كل سنتني يف  مرّة  للمنظمة  العاملي  التقييم  نتائج  وتُنرش 
العامل. وتم  املائية يف  السمكية وتربية األحياء  املوارد  حالة 

للهدف 7  كمؤرش  بيولوجيًا  املستدامة  األرصدة  نسبة  استخدام 

ويجري  املستدامة،  بالبيئة  املتعلّق  لأللفية  اإلمنائية  األهداف  من 
 1–4–14 املستدامة  التنمية  هدف  كمؤرش  حاليًا  استخدامه 

البيولوجي. وقد  التنوع  اتفاقية  أييش يف  أهداف  6 من  والهدف 
100 يف املائة  إلعادة  14 مقصًدا  املستدامة  التنمية  هدف  حّدد 

بيولوجيًا  املستدامة  املستويات  إىل  السمكية  األرصدة  من 
التقييم األخري إىل أن مؤرش هدف  2020. ويشري  بحلول عام 

عام  90 يف املائة  تراجع من حوايل   1–4–14 املستدامة  التنمية 
2017. ويدّل هذا الرتاجع املستمر  67 يف املائة عام  1973 إىل 

2020 ألن:  عىل أنه من غري املحتمل أن يتحّقق املقصد يف عام 
إعادة  يبتعد أكرث فأكرث عن املقصد؛ )2( وال ميكن  )1( املؤرش 
املستدامة  الغلة  إنتاج  مستوى  إىل  السمكية  األرصدة  جميع 

عام  قبل  املتخذة  التدابري  كانت  فرتة قصرية مهام  القصوى يف 
ثالثة  أو  السمكية عادًة إىل ضعفي  األرصدة  2020. وتحتاج 

فعالة من  بنتائج  اإلدارة  أنظمة  تأيت  ليك  حياتها  مّدة  أضعاف 
القرش  مثل  العمر  األنواع طويلة  الرصيد. ويف حالة  وفرة  حيث 

Isurus oxyrinchus، قد  Prionace glauca وقرش  األزرق 
الظروف  السنني ال سيام يف ظّل  العملية إىل عرشات  تحتاج هذه 

املؤاتية. غري  البيئية 

 جهود منظمة األغذية والزراعة لتيسري 
تنفيذ مؤشر هدف التنمية املستدامة 14–4–1

تطوير املنهجيات
ملكيتها  وتعود  البلدان  تقودها  املستدامة  التنمية  أهداف  إن 
14–4–1، يجب  املستدامة  التنمية  ولتنفيذ مؤرش هدف  لها. 

إجراء تقييم عىل املستوى القطري. ولكن ال يزال ما يصل إىل 
العامل غري خاضع  السمكية يف  80 يف املائة تقريبًا من األرصدة 

البيانات غري  2012( بسبب  )Costello وآخرون،  للتقييم 
النامية. وليكون  البلدان  املحدودة، ال سيام يف  الكافية والقدرات 
أن يشمل  ينبغي  14–4–1 مجٍد،  املستدامة  التنمية  مؤرش هدف 
تقّدم مساهمة  والتي  بشأنها  قليلة  بيانات  تتوافر  التي  األرصدة 

كبرية يف مصايد األسامك، فضاًل عن العدد الصغري من األرصدة 
معلومات  تتوافر  والتي  تقييمها  التي جرى  الكبري  املصيد  ذات 

لتقييم  مقبول عموًما  أسلوب  ليس هناك  ولكن  عنها.  وافية 
التقييامت عىل  البيانات. وإلجراء  إىل  تفتقر  التي  األسامك  مصايد 
الرضوري تطوير أسلوب جديد يعمل  فإنه من  القطري،  املستوى 

ويتطلّب قدرات  البيانات  نسبيًا يف ظّل محدودية  بشكل جيد 
أقل. فنية 

واملالية  البرشية  املوارد  من  كبريًا  قدًرا  املنظمة  خّصصت  وقد 
توسيع  أجل  من  جديدة  أساليب  لتطوير  األخري  العقد  خالل 

ورغم  العامل.  يف  السمكية  األرصدة  ورصد  تقييمها  نطاق 
اآلن،  حتى  عامليًا  للتطبيق  وقابل  موثوق  أسلوب  إيجاد  عدم 
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الوصول  إىل  تحققت  التي  واإلنجازات  الرتاكمي  التقّدم  أدى 

املنظمة  وتتعاون  محتمل.  أسلوب  بروز  تشهد  مرحلة  إىل 

الذي  الجديد  األسلوب  هذا  إلنتاج  أخرى  مؤسسات  مع  اآلن 

.2020 عام  بحلول  لالختبار  جاهًزا  يكون  أن  يفرتض 

دورة للتعّلم اإللكرتوين
جزًءا  املنظمة،  طّورتها  التي  اإللكرتوين  التعلّم  دورة  تشّكل 

املستدامة  التنمية  أهداف  مؤرشات  إطار  عن  سلسالت  من 

إىل  الدورة  هذه  وتهدف  عنها.  والتبليغ  وتقديراتها  ومنهجياتها 

مؤرش هدف  عن  اإلحصائية  املعلومات  جمع  يف  البلدان  دعم 

وتحليلها.   1–4–14 املستدامة  التنمية 

الذين يؤدون دوًرا يف رصد املؤرش  والدورة موّجهة إىل األفراد 

واملهنيون  والخرباء  السياسات  واضعو  ذلك  يف  مبا  عنه،  والتبليغ 

واملؤسسات  لإلحصاء،  الوطنية  املكاتب  يف  العاملني  الوطنيون 

املستدامة  التنمية  هدف  مؤرش  لتقدير  املحددة  واألجهزة 

أيًضا  أهمية  ذات  تكون  أن  وميكن  عنه.  والتبليغ   1–4–14

الدولية  الوكاالت  من  وغريها  املنظمة  يف  املهنيني  إىل  بالنسبة 

القطري،  املستوى  عىل  الدعم  تقديم  عن  املسؤولة  والوطنية 

البحثية. واملؤسسات  وللجامعات 

هي: فصول  خمسة  من  اإللكرتوين  التعلّم  دورة  وتتألف 

املستدامة –  1 التنمية  هدف  مؤرش  عن  عامة  مقّدمة 

 .1–4–14

املؤرش.–  2 تقديرات  عليها  تقوم  التي  والعملية  املفاهيم 

األرصدة –  3 تقييم  مخرجات  من  انطالقًا  املؤرش  تقدير 

. ي لتقليد ا

البيانات.–  4 املحدودة  األساليب  من  انطالقًا  املؤرش  تقدير 

الوطنيني. –  5 والتبليغ  للرصد  التوجيهية  الخطوط 

قدرات  من  تعاين  التي  البلدان  احتياجات  إىل  ونظًرا 

تطبيق  لتيسري  االفرتاضية  للبحوث  بيئة  تطوير  تم  محدودة، 

تجري  التي  البيانات  املحدودة  األرصدة  تقييم  أساليب 

وتشغيل  البيانات  تحميل  وميكن  الرابع.  الفصل  يف  مناقشتها 

2019ب(.  )iMarine،ا اإلنرتنت  عىل  البسيطة  األساليب  بعض 

للمساعدة  املخرجات  بفضل  األرصدة  حالة  تحديد  وميكن 

هذه  تنطوي  ولكن  عنه.  والتبليغ  املؤرش  تقدير  عملية  يف 

بحذر.  استخدامها  ويجب  قصور  أوجه  عىل  األساليب 

بيئة  خالل  من  البيانات  املحدود  األسلوب  تحديث  وسيجري 

دورية. بصورة  االفرتاضية  البحوث 

التقّدم احملرز يف تنفيذ الصكوك الدولية 
ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ 

ودون تنظيم
أحد  ميثّل  تنظيم  إبالغ ودون  القانوين دون  الصيد غري  يزال  ال 
وتقّوض  البحرية  اإليكولوجية  النظم  تهّدد  التي  األخطار  أكرب 

مستدام  بشكل  األسامك  مصايد  إدارة  إىل  الرامية  الجهود 
صيد  يتم  ما  وكثريًا  البحري.  البيولوجي  التنوع  عىل  والحفاظ 
إىل  يؤدي  الذي  األمر  مخالفة،  بطريقة  األسامك  مصايد  موارد 

البلدان  يف  األسامك  مصايد  تأثر  مع  املحلية  املصايد  انهيار 
الصيد  مكافحة  بعنوان  القسم  )انظر  خاص  بشكل  النامية 

وميكن   .)109 الصفحة  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  عن  املنبثقة  املنتجات  تشق  أن 
يؤدي  ما  الخارجية،  التجارة  أسواق  إىل  طريقها  تنظيم  ودون 

إن  القول  وخالصة  املحلية.  الغذائية  اإلمدادات  اختناق  إىل 
العيش،  سبل  يهّدد  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد 

الغذايئ.  األمن  انعدام  من  ويزيد  الفقر،  تفاقم  إىل  ويؤدي 

عىل  للقضاء  الدولية  الصكوك  من  العديد  وضع  تم  ولقد 
هذه  وتشمل  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد 

امليناء  ودول  الساحلية  والدول  العلم  دول  مسؤوليات  الصكوك 
األدوات  من  مجموعة  مجتمعة  تشّكل  أنها  كام  السوق.  ودول 

وبعد  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة 
حيّز  امليناء  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  دخول 
كيف  بعنوان  القسم  )أنظر   2016 يونيو/حزيران  يف  التنفيذ 

 ،)92 الصفحة  املستدامة؟،  املامرسات  اعتامد  املدونة  دعمت 
الصيد  ملكافحة  خصيًصا  تطويره  تم  دوليًا  ملزم  اتفاق  أول  وهو 

املزيد  املنظمة  بذلت  تنظيم،  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري 
النامية  البلدان  مساعدة  بهدف  القدرات  لتنمية  الجهود  من 

واآلليات  التكميلية  الدولية  والصكوك  االتفاق  تنفيذ  عىل 
تنظيم.  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة  اإلقليمية 

ويتم قياس التقّدم الذي تحرزه البلدان يف تنفيذ الصكوك الدولية 
ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم يف إطار 

املؤرش 14–6–1 ألهداف التنمية املستدامة. ولقد وافق فريق 
الخرباء املشرتك بني الوكاالت املعني مبؤرشات أهداف التنمية 
املستدامة عىل املنهجية املتبعة لهذا املؤرش يف أبريل/نيسان 
2018. وتستند هذه املنهجية إىل ردود الدول عىل استبيان 

املنظمة بشأن تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك 
ذات الصلة )أنظر القسم بعنوان التقّدم املحرز يف تحقيق 

االستدامة، الصفحة 96(. ويشمل املؤرش خمسة متغرّيات تم 
إسناد وزن ترجيحي لكل منها تبًعا ألهميتها يف القضاء عىل الصيد 
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غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، مع مراعاة مجاالت التداخل 

بني بعض الصكوك. واملتغرّيات الخمسة هي: 

البحار 	� قانون  بشأن  املتحدة  األمم  اتفاقية  إىل  االنضامم 

)10 يف املائة(؛ وتنفيذها 

السمكية 	� لألرصدة  املتحدة  األمم  اتفاق  إىل  واالنضامم 

)10 يف املائة(؛ وتنفيذه 

غري 	� الصيد  ملكافحة  وطنية  عمل  خطة  وتنفيذ  ووضع 

العمل  خطة  مع  متاشيًا  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين 

تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  الدولية 

30 يف املائة(؛ (

دولة 	� تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  إىل  واالنضامم 

تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع  امليناء 

)30 يف املائة(؛ وتنفيذه  عليه  والقضاء  وردعه 

االمتثال 	� اتفاق  سياق  يف  العلم  دول  مسؤوليات  وتنفيذ 

العلم  دولة  أداء  بشأن  الطوعية  التوجيهية   والخطوط 

20 يف املائة(. (

بالنظر  متغرّي  بكل  الخاص  التنفيذ  مستوى  املؤرش  ويقيّم 

والعمليات  املؤسساتية  واألطر  والترشيعات  السياسات  إىل 

املتعلّقة  األسئلة  عىل  البلدان  ردود  وتُستخدم  واإلجراءات. 

املؤرش.  لهذا  نقطة  الحتساب  االستبيان  يف  والواردة  متغرّي  بكل 

الدول  إىل  يُسند  نطاقات حيث  إىل  النقاط  ل هذه  تحوَّ ثم  ومن 

أدىن وأعىل مستوى عىل  1 و5، وهام  بني  يرتاوح  تنفيذ  مستوى 

طبعة  كل  بعد صدور  سنتني  كل  املؤرش  نقاط  وستتاح  التوايل. 

االستبيان.  من 

العاملي  الصعيد  عىل  التوّصل  تم  أنه   46 الشكل  ويُظهر 

الدولية  الصكوك  بتنفيذ  يتعلق  ما  يف  متوسط  مستوى  إىل 

إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  مكافحة  عملية  عىل  السارية 

املؤرش  لهذا  األوىل  التقارير  إعداد  فرتة  بعد  تنظيم،  ودون 

أن  األرقام إىل  اإلقليمي، تشري  املستوى  2018. وعىل  يف عام 

أعىل  سّجلت  ونيوزيلندا  وأسرتاليا  الشاملية  وأمريكا  أوروبا 

أدىن  ُسّجلت  فقد  ذلك،  من  العكس  وعىل  التنفيذ.  من  مستوى 

الكاريبي،  البحر  ومنطقة  الالتينية  أمريكا  يف  التنفيذ  مستويات 

012345

الدول اجلزرية الصغرية النامية

ا البلدان األقل منوً

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أوسيانيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا)
آسيا الوسطى وآسيا اجلنوبية

آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

العامل

 5= املستوى األعلى

الشكل 46
متوسط معّدل إنفاذ الصكوك الدولية ملكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون 

تنظيم، جتميع املعلومات اإلقليمية عن أهداف التنمية املستدامة، 2018 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة
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التي  آسيا،  أفريقيا، وغرب  آسيا، وشامل  ورشق وجنوب رشق 
الدول  وسّجلت  التنفيذ.  من  متوسط  مستوى  جميعها  سجلت 

يف  خاصة  تحديات  تواجه  التي  النامية  الصغرية  الجزرية 
االقتصادية  مناطقها  بسبب  كامل  بشكل  الصكوك  هذه  تنفيذ 
وشهدت  أيًضا.  التنفيذ  من  متوسط  مستوى  الكبرية،  الخالصة 

نفسه. التنفيذ  مستوى  منًوا  األقّل  البلدان 

امليناء  دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  دخول  ومنذ 
وردعه  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملنع 

بوترية  فيه  األطراف  عدد  ازداد  التنفيذ،  حيّز  عليه  والقضاء 
)االتحاد  واحدة  عضو  ومنظمة  دولة   65 وبلغ  رسيعة 

 .2020 فرباير/شباط  يف  فيه(  األعضاء  الدول  ممثاًل  األورويب 
الدول  قطعته  الذي  العاملي  االلتزام  ذلك  يؤكد  حني  ويف 

)كام  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  ملكافحة 
هدف  مؤرش  بشأن   2018 عام  يف  املسجلة  النقاط  عليه  تدّل 

من  املزيد  بذل  إىل  حاجة  هناك   ،)1–6–14 املستدامة  التنمية 
الصكوك.  هذه  لتنفيذ  الجهود 

املسافنة  مسألة  أصبحت  الصكوك،  هذه  تنفيذ  إىل  وباإلضافة 
العاملية  اإلدارة  يف  محتملة  ثغرة  باعتبارها  مكثّف  جدل  موضع 
الثالثة  دورتها  األسامك يف  لجنة مصايد  وعرّبت  األسامك.  ملصايد 

إجراء  إىل  املسافنة ودعت  أنشطة  إزاء  قلقها  والثالثني عن 
أفضل  بشأن  توجيهية  إعداد خطوط  لدعم  معّمقة  دراسة 

هذه  شأن  ومن  ومراقبتها.  ورصدها  املسافنة  لتنظيم  املامرسات 
يف  البلدان  لدعم  إضافيًا  صًكا  تصبح  أن  التوجيهية  الخطوط 

تنظيم. وعالوة  إبالغ ودون  القانوين دون  الصيد غري  مكافحة 
النظام  مثل  أدوات جديدة  تطوير  املنظمة  تواصل  ذلك،  عىل 
التي  التدابري  بشأن  لالتفاق  التابع  املعلومات  لتبادل  العاملي 

إبالغ ودون  القانوين دون  الصيد غري  ملنع  امليناء  تتخذها دولة 
مثل  القامئة  األدوات  وتحسني  عليه،  والقضاء  وردعه  تنظيم 

وسفن  املربّدة  النقل  وسفن  الصيد  لسفن  العاملي  السجّل 
القانوين  غري  الصيد  مكافحة  البلدان يف  دعم  إىل  سعيًا  التموين، 

إبالغ ودون تنظيم. دون 

 متكني صغار الصيادين من النفاذ 
إىل املوارد البحرية واألسواق

املصيد  نصف  بحوايل  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  تساهم 
العاملني  من  90 يف املائة  من  أكرث  وتستخدم  لألسامك  العاملي 
يعملن  )اللوايت  النساء  من  نصفهم  الذين  األسامك  مصايد  يف 

سبيل  وعىل  والتجهيز،  التسويق  مجايل  يف  رئيسية  بصورة 
97 يف املائة  أن  يُقّدر  41(. كام  الصفحة   ،2 اإلطار  انظر  املثال، 

يف  يعيشون  األسامك  صيد  مجال  يف  العاملني  مجموع  من 
الصيد  مجتمعات  من  العديد  أن  عن  فضاًل  النامية،  البلدان 

من  ويعاين  الفقر  من  عالية  مستويات  يشهد  النطاق  الصغرية 
للتنمية  أوسع  منظور  ومن  املوارد  إدارة  يخّص  ما  اإلهامل يف 

واالقتصادية. االجتامعية 

متكني  يف  املتمثّل   2030 عام  خطة  من  14–ب  املقصد  ويقّر 
البحرية  املوارد  إىل  الوصول  من  الحرفيني  الصيادين  صغار 

مصايد  تواجهها  التي  للتحديات  التصدي  بأهمية  واألسواق، 
املوارد  إىل  الوصول  يواجه  ما  وكثريًا  النطاق.  صغرية  األسامك 
املنافسة  زيادة  يف:  متمثّلة  تحديات  البحري  والحيّز  البحرية 
تشكيالت  واستهداف  البحرية؛  املائية  األحياء  تربية  قبل  من 
نفسه؛  الحيّز  يف  وعملها  نفسها  لألرصدة  املختلفة  األساطيل 
وتنمو  املحمية.  البحرية  املناطق  قبيل  من  الصون  وتدابري 

مثل  أكرب،  اقتصادية  بأهمية  تتمتع  التي  األخرى  القطاعات 
الذي  الحيّز  يف  البحري،  والنقل  الطاقة  واستغالل  السياحة 
املشاركة  وتُعترب  النطاق.  صغرية  األسامك  مصايد  فيه  تعمل 

من  األسامك  مصايد  إدارة  يف  الصيادين  لصغار  املبارشة 
الوصول  إلتاحة  أساسيًا  أمًرا  املشرتكة،  االدارة  ترتيبات  خالل 

االقتصاد  منوذج  ويحتاج  البحرية.  الحيّة  املائية  املوارد  إىل 
هذه  معالجة  إىل  التطور،  يف  اآلخذ  األزرق  األزرق/النمو 

للجميع.  الشاملة  التنمية  تحقيق  لضامن  التحديات 

متاحة  أفضل  فرص  هناك  األسواق،  إىل  بالوصول  يتعلّق  ما  ويف 
للتغلّب  وأدوات  نُهج  ومثة  ومنتجاتهم.  الصيادين  لصغار 

األغذية،  بسالمة  الخاصة  للوائح  االمتثال  مثل  املشاكل  عىل 
التجهيز  تكنولوجيا  غرار  عىل  املالمئة  التكنولوجيا  توافر  وعدم 

القدرات  وضعف  واالتصال،  املعلومات  وتكنولوجيا  املحّسنة 
مصايد  يف  الفاعلة  الجهات  استفادة  ضامن  بغية  التنظيمية، 

األسواق  إىل  الوصول  إمكانية  من  النطاق  األسامك صغرية 
تحقيق  عىل  تساعد  التي  الرئيسية  األدوات  وتشمل  املربحة. 

قدرات  تنمية  من:  كاًل  14–ب  املستدامة  التنمية  هدف  مقصد 
النساء  ذلك  يف  مبا  األسامك،  صيد  مجال  يف  والعاملني  الصيادين 
املعلومات  ونرش  الفنية؛  واملساعدة  الصيد؛  بعد  ما  أنشطة  يف 

نفسها.  وباألسواق  األسواق  إىل  الوصول  برشوط  املتعلّقة 
بلدان  يف  مبذولة  إقليمية  جهود  عىل  مثاالً   17 اإلطار  ويعطي 

النطاق. صغرية  األسامك  ملصايد  دعاًم  العريب  املغرب 

لالعرتاف  متكينية  وبيئة  تنظيمي  إطار  توافر  ذلك  ويتطلّب 
مصايد  موارد  عىل  الحصول  يف  الصيادين  صغار  بحقوق 

وحاميتها.  األسواق،  إىل  للوصول  قدراتهم  وبناء  األسامك 
رئيسية:  ميزات  بثالث  التمكينية  البيئة  هذه  وتتمتع 
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املالمئة؛ 	� والسياساتية  والتنظيمية  القانونية  األطر 

النطاق؛	� صغرية  األسامك  مصايد  لدعم  املحّددة  واملبادرات 

مشاركة 	� تتيح  التي  الصلة  ذات  املؤسساتية  واآلليات 

اإلدارة  يف  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  منظامت 

الصلة.  ذات  والعمليات 

ويعّد املؤرش 14–ب–1 )التقّدم الذي أحرزته البلدان يف درجة 

الذي يعرتف  القانوين/التنظيمي/السيايس/املؤسيس  تطبيق اإلطار 

بحقوق الوصول إىل املصايد الصغرية ويحميها( أداة لتقوم البلدان 
بتتبّع التقّدم املحرز يف تحقيق مقصد هدف التنمية املستدامة 
14–ب. وهو يستند إىل ثالثة أسئلة من استبيان املنظمة بشأن 

تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة، 
التي يجيب عليها األعضاء واألجهزة اإلقليمية ملصايد األسامك 
مرّة كل سنتني )أنظر القسم بعنوان التقّدم املحرز يف تحقيق 

االستدامة، صفحة 96(. وتشّكل أسئلة االستبيان الثالثة املستخدمة 
للتبليغ عن مؤرش هدف التنمية املستدامة 14–ب–1، مؤرشات 

يف عام 2011، دعت الدورة التاسعة والعشرون للجنة مصايد 
األسماك إىل وضع صك دويل ملصايد األسماك صغرية النطاق. 

ونتيجة لذلك، أجرت املنظمة عدة مشاورات مع منظمات 
صيادي األسماك واملنظمات احلكومية واألجهزة اإلقليمية 

ملصايد األسماك، واهليئات األكادميية، واملؤسسات البحثية، 
واجملتمع املدين على املستوى العاملي واإلقليمي والوطين. 

وأفضى ذلك إىل اعتماد اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان 
استدامة مصايد األسماك صغرية النطاق يف سياق األمن 

التوجيهية الطوعية  الفقر )اخلطوط  الغذائي والقضاء على 
لضمان استدامة مصايد األسماك صغرية النطاق( )منظمة 

األغذية والزراعة، 2015(. 
ويف منطقة البحر املتوسط، ساندت اهليئة العامة 

ملصايد أسماك البحر األبيض املتوسط عدًدا من األحداث 
املكرسة ملصايد األسماك صغرية النطاق )ندوة، ومشاورة 

إقليمية، وحلقة عمل إقليمية(. وُتّوجت تلك اجلهود بتوقيع 
خطة العمل اإلقليمية بشأن مصايد األسماك صغرية النطاق 

يف البحر األبيض املتوسط والبحر األسود )خطة العمل 
اإلقليمية، 2020(، اليت وضعت إجراءات ملموسة مبا يتفق مع 
اخلطوط التوجيهية لضمان استدامة مصايد األسماك صغرية 

النطاق من أجل دعم تلك املصايد يف الفرتة 2028-2018. 
وساهمت احلكومات ومنظمات اجملتمع املدين بدور نشط 

يف هذه العمليات يف اإلقليم الفرعي لشمال أفريقيا. وتضم 
املنصة املغاربية ملصايد األسماك صغرية النطاق اليت أنشئت 

يف عام 2014 شبكات مصايد األسماك الوطنية الصغرية 
النطاق يف اجلزائر وموريتانيا واملغرب وتونس. وبدعم من 

املنظمة، تؤدي هذه املنصة دوًرا مهًما يف الدعوة إىل حتقيق 
هدف التنمية املستدامة 14-ب )توفري إمكانية وصول صغار 
الصيادين احلرفيني إىل املوارد البحرية واألسواق( عن طريق 
لضمان  التوجيهية  اخلطوط  وتعزيز  ميدانية  مشاريع  تنفيذ 

حالًيا  وجيري  النطاق.  األسماك صغرية  مصايد  استدامة 
اإلقليمي  املستوى  على  صلة  ذات  أخرى  أنشطة  تنفيذ 

النطاق  صغرية  األسماك  مصايد  استدامة  لضمان  الفرعي 
األبيض  البحر  أسماك  ملصايد  العامة  اهليئة  جانب  من 

املتوسط،  األبيض  البحر  األزرق يف  األمل  ومبادرة  املتوسط 
إدارة  لدعم  املنظمة  اثنني من مشاريع  وكذلك من جانب 
مشروع  هما  املتوسط،  األبيض  البحر  يف  األسماك  مصايد 
يف  ورصدها  اإليكولوجية  والُنظم  السمكية  املوارد  تقدير 

م  املقدَّ الدعم  تنسيق  لتيسري  التعاون  وشبكة  صقلية،  مضيق 
والوسطى  الغربية  املناطق  يف  األسماك  مصايد  إلدارة 
هذان  وُيساهم  الثانية.  املرحلة   - املتوسط  البحر  من 

األسماك صغرية  بشأن مصايد  املعارف  املشروعان يف حتسني 
يف  النطاق  األسماك صغرية  مصايد  ودور جمتمعات  النطاق، 

األزرق.  النمو  وعمليات  املستدامة،  األسماك  مصايد  إدارة 
اخلصائص  حتديد  يف  البلدان  خاصة  بصفة  املنظمة  وتدعم 
النطاق،  صغرية  األسماك  ملصايد  واالقتصادية  االجتماعية 
مصايد  وإشراك  الصيد،  ألنشطة  املكانية  اخلرائط  ورسم 

املصلحة  أصحاب  متعدد  نقاش  يف  النطاق  األسماك صغرية 
النظام  نهج  إىل  باالستناد  األسماك  إدارة مصايد  حول 

األسماك. مصايد  يف  اإليكولوجي 
قائمة  املستقبل على وضع  املنظمة يف  وسرتكز جهود 

واجلارية  السابقة  األنشطة  تكمل  للقطاع  فرعية  إقليمية  جرد 
النطاق يف شمال  لضمان استدامة مصايد األسماك صغرية 
أفريقيا. ويهدف هذا اجلرد عموًما إىل تكوين صورة واضحة 

النطاق وحتديد  عن حالة قطاع مصايد األسماك صغرية 
أنسب طرق الصيد من حيث االستدامة واجلدوى االقتصادية 

املنطقة  املستدامة 14-ب يف  التنمية  لدعم حتقيق هدف 
الفرعية. اإلقليمية 

اإلطار 17
ضمان استدامة مصايد األسماك صغرية النطاق يف شمال أفريقيا: دعم الزخم القوي 

على املستوى اإلقليمي الفرعي

منظمة األغذية والزراعة. 2015. اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على 
.)http://www.fao.org/3/a-i4356ar.pdf :الفقر. روما. 34 صفحة. )متاحة أيًضا يف

اهليئة العامة ملصايد أسماك البحر األبيض املتوسط. 2020. خطة العمل اإلقليمية ملصايد األسماك صغرية النطاق يف البحر األبيض املتوسط والبحر 
www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/rpoa-ssf .]2020 األسود. يف: منظمة األغذية والزراعة ]على اإلنرتنت[. ]اقتبست يف 14 فرباير/شباط
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غري مبارشة عىل الجهود الرامية إىل تعزيز حقوق وصول صغار 
الصيادين إىل املوارد وإىل تيسريها. وتتعلّق هذه األسئلة بصورة 

خاصة مبا ييل: 

أو 	� الخطط  أو  السياسات  أو  األنظمة  أو  القوانني 
مصايد  بقطاع  تُعنى  أو  تستهدف  التي  االسرتاتيجيات 

النطاق؛ صغرية  األسامك 
الطوعية 	� التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ  الجارية  واملبادرات 

األمن  سياق  يف  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  بشأن 
الفقر؛ عىل  والقضاء  الغذايئ 

والعاملون 	� الصيادون  خاللها  من  يساهم  التي  واآلليات 
صنع  عمليات  يف  صغري  نطاق  عىل  األسامك  صيد  مجال  يف 

القرارات.

ويلّخص الشكل 47 نتائج التقارير الواردة قياًسا إىل هذه األسئلة 
الثالثة عىل املستوى اإلقليمي يف عام 2018. 

التنمية  راعية ملؤرش هدف  وكالة  بوصفها  املنظمة،  وتساعد 
14–ب–1، أعضاءها والرشكاء اآلخرين عىل تكوين  املستدامة 

14–ب ورصده ورفع  التنمية املستدامة  فهم أفضل ملقصد هدف 
2019ز(. وهناك  والزراعة،  األغذية  )منظمة  بشأنه  التقارير 

للتعلّم اإللكرتوين متاحة عىل اإلنرتنت بست لغات وقد تم  دورة 
العاملي  املستوى  إحداها عىل  ُعقدت  استخدامها يف حلقتي عمل 

يف عام 2017 واألخرى يف منطقة املحيط الهادئ يف عام 2019. 
ومتثّلت إحدى نتائج حلقة العمل األخرية هذه يف االعرتاف 

بأن اإلقليم ميلك عدًدا من األطر ذات الصلة، وال سيام النشيد 
الجديد )the Noumea Strategy،ا2015( ملصايد األسامك 

منتظمة  بصورة  لها  املعلومات  يجري جمع  والتي  الساحلية، 
التآزر  لتعزيز  بالتايل، مثة فرصة   .)2019 الهادئ،  املحيط  )جامعة 

التنمية  التبليغ عن مؤرش هدف  وعملية  الجديد  النشيد  بني 
14–ب–1. املستدامة 

وخلُصت حلقتا العمل إىل أن هناك حاجة إىل نهج تشاريك إليجاد 
املعلومات عىل املستوى الوطني للتمّكن من اإلجابة عىل أسئلة 

االستبيان بطريقة مسؤولة. وهناك مصادر عديدة للمعلومات عىل 
مستويات مختلفة، ويجب أن تكون عملية جمع املعلومات متعددة 

التخصصات وتتبع نهًجا من األسفل إىل األعىل لجمع املعلومات 

012345

الدول اجلزرية الصغرية النامية

البلدان األقل منًوا

أفريقيا جنوب الصحراء الكربى

أوسيانيا (باستثناء أسرتاليا ونيوزيلندا)
آسيا الوسطى وآسيا اجلنوبية

آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا
أمريكا الالتينية والبحر الكارييب
أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية

أوروبا وأمريكا الشمالية

أسرتاليا ونيوزيلندا

العامل

 5= املستوى األعلى

الشكل 47
تنفيذ الصكوك النتفاع مصايد األسماك صغرية النطاق باملوارد والنفاذ إىل األسواق، 

جتميع املعلومات اإلقليمية عن أهداف التنمية املستدامة، 2018  

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2019ي. 
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واملعارف الخاصة بأصحاب املصلحة املحليني وتصنيفها عىل املستوى 

الوطني من أجل رفع التقارير. وقد أُطلقت دعوة لدعم منظامت 

ومنصات مصايد األسامك صغرية النطاق للسامح مبشاركتها بفعالية 

يف العمليات. واعترُب ضامن فعالية التواصل بني املسؤولني عن 

اإلجابة عىل االستبيان وجهات االتصال الوطنية املعنية بأهداف 

التنمية املستدامة، مسألة ذات األولوية. باإلضافة إىل ذلك، يجب 

استشارة الرشكاء يف التنمية، مثل املنظامت غري الحكومية، إىل 

جانب الجهات الفاعلة يف املجتمعات املحلية ومصايد األسامك 

صغرية النطاق، ويجب أن تؤدي املنظامت اإلقليمية دوًرا يف تيسري 

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد 
األسماك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء 
على الفقر (اخلطوط التوجيهية الطوعية) أداة إلجناز خطة التنمية 

املستدامة اجلديدة لعام 2030
تسعى اخلطوط التوجيهية الطوعية إىل حتقيق 6 أهداف رفيعة املستوى ترتبط 
بتحقيق خمتلف أهداف التنمية املستدامة ويرد يف ما يلي بعض من هذه الروابط.

تعزيز
مساهمة اخلطوط 
التوجيهية الطوعية
يف حتقيق األمن 
الغذائي والتغذية

القضاء
على الفقر 

وحتسني التنمية 
االقتصادية 
واالجتماعية

استخدام
 مصايد األسماك 
وإدارتها وصونها 
على حنو مستدام

تشجيع 
مساهمة اخلطوط 
التوجيهية الطوعية 
يف حتقيق مستقبل 

مستدام

تعزيز توعية
الرأي العام بشأن 
مصايد األسماك 
صغرية النطاق

تشجيع 
توفري التوجيهات 

للسياسات 
واالسرتاتيجيات 
واألطر القانونية 
لتطبيق اخلطوط 
التوجيهية الطوعية

جهود جمع البيانات للتبليغ عن مؤرش هدف التنمية املستدامة 
14–ب–1. 

وكشفت حلقتا العمل أن عملية رفع التقارير تساعد عىل فهم 
االحتياجات والفرص للميض قدًما نحو ضامن استدامة مصايد 

األسامك صغرية النطاق، وعىل تحديد اإلجراءات والعمليات لتنفيذ 
الخطوط التوجيهية الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية 

النطاق يف سياق األمن الغذايئ والقضاء عىل الفقر. وتشّكل هذه 
الخطوط التوجيهية الطوعية إطاًرا للعمل عىل تحقيق مقصد هدف 

التنمية املستدامة 14–ب، وال سيام الفصلني الخامس )حوكمة 

الشكل 48
اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األسماك صغرية النطاق 

وأهداف التنمية املستدامة

املصدر: منظمة األغذية والزراعة، 2019ك. 
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الحيازة يف مصايد األسامك صغرية النطاق وإدارة املوارد( والسابع 
)سالسل القيمة ومرحلة ما بعد الصيد والتجارة( )الشكل 48(. 

وأظهر تحليل لاللتزامات الطوعية التي تم التعهد بها يف مؤمتر 
األمم املتحدة الرفيع املستوى لدعم تنفيذ هدف التنمية 

املستدامة 14 يف يونيو/حزيران 2017 أن مجموعة واسعة من 
أصحاب املصلحة قطعت 278 التزاًما بتحقيق مقصد هدف 
التنمية املستدامة 14–ب )األمم املتحدة، 2019أ(. وتناولت 

االلتزامات قضايا من قبيل: متكني املجتمعات املحلية إلدارة املوارد 
البحرية؛ وتحسني الوصول إىل مناطق الصيد الساحلية؛ وتحسني 

القدرات البرشية واملؤسساتية؛ ونقل تكنولوجيات الصيد. 
وشمل الوصول إىل األسواق عموًما إجراءات مثل تحسني التتبّع 

وإصدار الشهادات والتوسيم اإليكولوجي، فضاًل عن الوصول 
إىل األدوات القامئة عىل السوق وبناء القدرات ذات الصلة يف 
مجتمعات الصيد. عالوة عىل ذلك، قام املؤمتر العاملي الثالث 

 Too Big للمصايد الصغرية النطاق الذي نظّمته الشبكة البحثية
 Ramírez( 2018 يف تايلند يف أكتوبر/ترشين األول to Ignore

Luna وKereži وSaldaña،ا2018(، مبناقشة مقصد هدف 
التنمية املستدامة 14–ب. 

 2022 عام  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إعالن  وسيشّكل 
الحَرفية  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  الدولية  السنة 
التقّدم  لتقييم  مهمة  مرحلة   ،)117 الصفحة   ،12 اإلطار  )أنظر 

14–ب  املستدامة  التنمية  هدف  مقصد  تحقيق  يف  املحرز 
العامل.  حول  من  الصلة  ذات  الجيدة  املامرسات  ولتقاسم 

الفوائد االقتصادية من مصايد األسماك املستدامة
يعرّف مقصد هدف التنمية املستدامة 14–7 )األمم املتحدة، 

2019ب(، مبوجب أهداف التنمية املستدامة، عىل النحو التايل: 
»زيادة الفوائد االقتصادية التي تتحقق للدول الجزرية الصغرية 

النامية وأقل البلدان منًوا من االستخدام املستدام للموارد البحريّة، 
مبا يف ذلك من خالل اإلدارة املستدامة ملصايد األسامك، وتربية 

األحياء املائية، والسياحة، بحلول عام 2030«. ويعرّف مؤرش هدف 
التنمية املستدامة 14–7–1 ذي الصلة عىل النحو التايل: »مصايد 

األسامك املستدامة كنسبة مئوية من إجاميل الناتج املحيل يف الدول 
الجزرية الصغرية النامية، ويف أقل البلدان منًوا، ويف جميع البلدان«.

التنمية  منهجية ملؤرش هدف  املنظمة  2019، وضعت  عام  ويف 
التي  االقتصادية  املساهمة  يرصد  الذي   1–7–14 املستدامة 

احتساب  عرب  الوطنية  االقتصادات  يف  األسامك  مصايد  تقّدمها 
اإلجاميل. املحيل  الناتج  من  كنسبة  املستدامة  األسامك  مصايد 

الدور  هذا  بتأييد  املنهجية،  أثناء وضع  البلدان  من  العديد  وقام 
االقتصاد.  يف  األسامك  مصايد  قطاع  أهمية  تعزيز  يف  املتمثل 

وضع  تم  املستدامة،  التنمية  العاملي ألهداف  الطابع  إىل  ونظًرا 
أكرب  عىل  لينطبق   1–7–14 املستدامة  التنمية  مؤرش هدف 

لرفع  إضافية  متطلبات  أي  إبقاء  مع  البلدان،  من  ممكن  عدد 
املدخالت  استخدام  واالستمرار يف  األدىن  عند حّدها  التقارير 

املؤرش. الحتساب  دوليًا  املقبولة 

التنمية  هدف  مبؤرش  الخاصة  املنظمة  منهجية  وتركّز 
للموارد  املستدام  االستخدام  عىل  فقط   1 –7 –14 املستدامة 

ثالثة  إىل  املنهجية  وتستند  األسامك.  مصايد  يف  البحرية 
 ، دوليًا بها  معرتف  معايري  جميعها  تُعترب  رئيسية  مدخالت 

ملصايد  املضافة  والقيمة  اإلجاميل،  املحيل  الناتج  وهي: 
السمكية. لألرصدة  البيولوجية  واالستدامة  األسامك، 

نقديًا  مقياًسا  أسايس  بشكل  اإلجاميل  املحيل  الناتج  ويعّد 
بلد  ينتجها  التي  النهائية  والخدمات  السلع  لقيمة  ورئيسيًا 

السياسات  وواضعو  الدولية  الوكاالت  به  اعرتفت  وقد  ما. 
دراسة  وعند  أخرى.  أطراف  جملة  من  العامة،  والهيئات 
مثل  محدد،  قطاع  ينتجها  التي  والخدمات  السلع  قيمة 

عن  متثيلية  صورة  املضافة  القيمة  تعطي  األسامك،  مصايد 
البلد. اقتصاد  يف  القطاع  هذا  حجم 

تقوم  السمكية،  لألرصدة  البيولوجية  باالستدامة  يتعلّق  ما  ويف 
وتغطي   1974 عام  منذ  واتجاهاتها  حالتها  بتقدير  املنظمة 

)ميثلون  العامل19  حول  السمكية  األرصدة  من  رصيًدا   584 حاليًا 
حالة  بعنوان  القسم  أنظر  العاملي؛  املصيد  من  يف املائة   70
وضعت  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)47 الصفحة  السمكية،  املوارد 

رئيسية  بحرية  صيد  منطقة  لكل  أجريت  التي  التقييامت  هذه 
 – االستدامة  مضاعف  لتقدير  متينة  أسًسا  املنظمة،  حددتها 

.1–7–14 املستدامة  التنمية  هدف  ملؤرش  مهم  معيار  وهو 

ويقيس املؤرش القيمة املضافة ملصايد األسامك الطبيعية البحرية 
املستدامة كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل. ومضاعف االستدامة 
لكل بلد هو متوسط االستدامة املرّجح بالنسبة إىل كمية املصيد 

يضطلع  منطقة  كل  البحرية يف  الطبيعية  املتأيت من املصايد 
الصيد  بعمليات  البلد  يقوم  وعندما  الصيد.  بأنشطة  البلد  فيها 

يساوي مضاعف  املنظمة،  يف منطقة صيد واحدة حّددتها 
املنطقة. الخاص به متوسط استدامة األرصدة يف هذه  االستدامة 

19  البيانات األساسية اليت أُخذ منها منوذج حالة األرصدة واليت استمدت 
 Review of the State of منها املنظمة وصًفا مفصاًل للنهج املّتبع، متاحة يف

World Marine Fishery Resources )استعراض حالة موارد مصايد األسماك 
البحرية يف العامل( )منظمة األغذية والزراعة، 2011(.

| 137 |



اجلزء الثاين استدامة العمل

مصايد  ملساهمة  املئوية  النسبة  تقّدر  القطري،  املستوى  وعىل 
الناتج املحيل اإلجاميل20 عرب  األسامك وتربية األحياء املائية يف 

املائية عىل  األحياء  وتربية  األسامك  املضافة ملصايد  القيمة  قسم 
ملصايد  املضافة  القيمة  ولفصل  الوطني.  اإلجاميل  املحيل  الناتج 

األحياء  لرتبية  املضافة  القيمة  عن  البحرية  الطبيعية  األسامك 
الطبيعية  األسامك  املنتجة يف مصايد  األسامك  كمية  تُقسم  املالية، 
الوطني لألسامك، ومن ثم ترُضب  اإلنتاج  البحرية عىل مجموع21 
األحياء  املحيل اإلجاميل من مصايد األسامك وتربية  الناتج  بنسبة 

املائية. 

وبعد ذلك، تُعّدل القيمة املضافة ملصايد األسامك الطبيعية 
البحرية بواسطة مضاعف االستدامة اآلنف ذكره للحصول عىل 
قيمة مصايد األسامك الطبيعية البحرية املستدامة كنسبة من 

الناتج املحيل اإلجاميل. 

ومن الناحية الحسابية، تُحتسب مساهمة مصايد األسامك الطبيعية 
البحرية املستدامة يف الناتج املحيل اإلجاميل لبلد ما عىل النحو التايل:

األسامك  مصايد  من  اإلجاميل  املحيل  الناتج   :SuGDPF

املستدامة؛ البحرية  الطبيعية 
عن  دورية  بصورة  يتم نرشه  الذي  االستدامة  متوسط   :Si

؛ للمنظمة  الرئيسية  البحري  الصيد  منطقة 
الصيد  منطقة  يف  اصطيادها  جرى  التي  األسامك  كمية   :Qi

؛ للمنظمة  الرئيسية  البحري 
اصطيادها يف  التي جرى  األسامك  كمية  إجاميل   :QN

للمنظمة؛ الرئيسية  البحري  الصيد  مناطق 
البحرية؛ الطبيعية  األسامك  مصايد  عدد   :QM

للمصيد؛ اإلجاملية  الكمية   :QT

VAFIA: القيمة املضافة ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية؛

الوطني. اإلجاميل  املحيل  الناتج   :GDP

تقّدمها مصايد  التي  االقتصادية  املساهمة  ومن شأن مؤرش رصد 
الفعلية ملصايد األسامك يف  املستدامة أن يعزز األهمية  األسامك 

20  تقوم سالسل البيانات بشأن القيمة املضافة ملصايد األسماك وتربية 
األحياء املائية والناجت احمللي اإلمجايل، بدمج البيانات املستمدة من البيانات 

القطرية الرسمية عن احلسابات القومية )اليت يوفرها قسم اإلحصاء يف األمم 
املتحدة( وقاعدة بيانات احلسابات القومية السنوية ملنظمة التعاون والتنمية يف 

امليدان االقتصادي. 
21  ُتستخدم كمية إنتاج مصايد األسماك الطبيعية البحرية كمؤشر غري 

مباشر على قيمة هذه املصايد.
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تعود  التي قد  املوارد  الوطنية، مام يدعم تخصيص  االقتصادات 
توازنًا.  القطاع عىل نحو أكرث  بالفائدة عىل 

هدف  ملؤرش  املنظمة  وضعته  الذي  الحايل  لإلطار  وميكن 
ومطبًقا  قويًا  مقياًسا  يوفّر  أن   1–7–14 املستدامة  التنمية 
األسامك  مصايد  تقّدمها  التي  االقتصادية  للمساهمة  دوليًا 

السياسات  واضعي  يزّود  أنه  كام  املستدامة.  البحرية  الطبيعية 
األساسية  بالركائز  القطاع  يربط  بتحليل  العريض  والجمهور 

املستدام  االستخدام  ويشّجع  املستدامة  التنمية  ألهداف 
املستدامة. االقتصادية  واألنشطة  للموارد 

وتُظهر أحدث البيانات املتوافرة عن مؤرش هدف التنمية 
املستدامة 14–7–1 إىل أن حصة مصايد األسامك املستدامة 

يف ازدياد بالنسبة للعديد من مناطق العامل املرتبطة بتحسني 
سياسات إدارة املصايد. أبلغت أقل البلدان منوا والدول الجزرية 

الصغرية النامية عن مساهامت ثابتة ملصايد األسامك املستدامة يف 
 n .2011 ناتجها املحيل اإلجاميل منذ عام

استدامة مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية يف 

السياق
 تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف قطاع 

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية
 أسباب تعميم مراعاة التنوع البيولوجي يف قطاع 

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية
التنوع البيولوجي، أو ما يسمى أيًضا التنوع األحيايئ، هو اختالف 

أشكال الحياة عىل كل مستويات الُنظم البيولوجية – من 
النظام اإليكولوجي وصوالً إىل املستوى الجزيئي. ويدعم التنوع 

البيولوجي للمياه البحرية واملياه العذبة بصورة مبارشة وغري 
مبارشة األمن الغذايئ والتغذية وُسبل املعيشة األساسية ملاليني 

البرش يف جميع أنحاء العامل )منظمة األغذية والزراعة، 2018أ(. 
واملهم هو أن التنوع البيولوجي يوفِّر مصدًرا رئيسيًا للمغذيات 
األساسية الالزمة للمجتمعات األشّد فقرًا )أنظر القسم بعنوان 

األسامك يف الُنظم الغذائية، الصفحة 155(. ومن الحيوي للوفاء 
باالحتياجات التغذوية للعدد املتزايد من سكان العامل عىل نحو 

مستدام الحفاظ عىل سالمة الُنظم اإليكولوجية املائية.

األغذية،  إلنتاج  فريدة  نُظاًم  الطبيعية  األسامك  ومتثّل مصايد 
التنوع  يعتمد متاًما عىل  الذي  الوحيد  الكبري  األغذية  ألنها قطاع 
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تتمّثل يف صلب مهمة مديري مصايد األسماك احملافظة على 
استدامة اإلنتاج، مع إدراك أن األسماك مورد متجدد ولكن قابل 
للنضوب. ورغم عدم وجود ما يدّل على انقراض نوع من أنواع 
الفقريات البحرية بالكامل بسبب الصيد، أدى تضافر ضغوط 
الصيد والضغوط األخرى إىل خسارات يف أسماك املياه العذبة 

واملياه املائلة إىل امللوحة. 
ويتعنّي على مديري مصايد األسماك أن ينظروا يف 

الذي  اليقني  الوقائي، معرتفني بعدم  النهج  اخملاطر كجزء من 
الظروف  بشأن  املتاحة  والتقديرات  املعلومات  دقة  يكتنف 

احتمال حتقق  النظر يف  ذلك على  وينطوي  املستقبلية. 
من  كاملة  وتتوافر جمموعة  ونتائجها.  املعروفة  التهديدات 
ممارسة  وهذه  اخملاطر،  لتقييم  والكمية  النوعية  املنهجيات 

تستفيد من اخنراط أصحاب املصلحة على نطاق واسع.1
املتمّثل يف حتقيق  التحدي  األسماك  ويواجه مديرو مصايد 
الزيادة القصوى يف اإلنتاج من غري تعريض األرصدة خملاطر 

املتأصلة  الضعف  أوجه  غري مقبولة، وذلك عرب معرفة: 
يف األنواع؛ وحالة األرصدة؛ وكيف ميكن أن يستجيب نوع 
اتباع  العلمية، جيدر بهم  ما للتهديدات. ويف غياب األدلة 
التسّبب بضرر ال رجوع عنه. وعلى  نهج وقائي لتجّنب 

عكس املوارد غري املتجددة، تظهر اآلثار الضاّرة يف مصايد 

األسماك بشكل جلي قبل فرتة طويلة من حدوث تغريات ال 
تتعّلق  رجعة عنها. باإلضافة إىل ذلك، هناك جتارب موثقة 
املرجعية احلساسة اليت حتّدد حدود الصيد وردود  بالنقاط 

اإلدارة الالزمة ل"إعادة تكوين" األرصدة.2
البيولوجي أطًرا لوصف  التنوع  اعتمد قطاع صون  وقد 

خطر انقراض األسماك. وميلك كل من االحتاد الدويل حلفظ 
والنباتات  احليوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  واتفاقية  الطبيعة 

االنقراض.  باالنقراض، معايري لوصف خطر  املهددة  الربية 
اخملاطر، مثلها مثل  القائمة على  الُنهج  ما تشّكل هذه  وغالًبا 
تدابري االستدامة يف مصايد األسماك، جزًءا ال يتجزأ من أطر 

البلدان.  احلوكمة يف 
القرارات يف  القائمة على اخملاطر صنع  الُنهج  وتغين 

البحرية بصورة متزايدة،3  واملياه  العذبة  املياه  إدارة  جمال 
األمر الذي يدّل على مزيد من التعقيد يف التطور العام 

القرن العشرين من زيادة املصيد إىل  اجلاري منذ منتصف 
الرتكيز بقدر أكرب على اإلدارة والصون.2 ويتيح استخدام 

للمساعدة على  وموازين  الُنهج بشكل حكيم ضوابط  هذه 
والتجارة جتري بطريقة  الصيد  أن عمليات  احلرص على 

مستدامة وأنه يتم جتّنب اآلثار اليت ال رجوع عنها أو تقليلها 
إىل أدىن حد. 

اإلطار 18
حتديد اخملاطر واحتياجات اإلدارة اخلاصة باملوارد اهلّشة يف النظم البحرية

الربي. وباإلضافة إىل ذلك تُحصد األنواع بأقل قدر  البيولوجي 
وعىل  اإليكولوجي.  للنظام  الكيميايئ  أو  الفيزيايئ  التعديل  من 
املائية  الرغم من عدم اعتامد مصايد األسامك وتربية األحياء 

يتم  التي  األنواع  تعتمد  النطاق،  الكامل  البيئي  التغيري  عىل 
اصطيادها عىل عدد من األنواع واملوائل األخرى أو تدعمها 

املعقدة. الطبيعية  البرشية  للُنظم  كمكونات 

السمكية  التجمعات  وفرة  عىل  بطبيعته  الصيد  نشاط  ويؤثر 
أو  بها  املرتبطة  األنواع  حالة  عىل  يؤثر  أن  وميكن  املستهدفة 

للموارد  املستدام  االستخدام غري  عليها. ومن شأن  املعتمدة 
الذايت وأن يؤثر عىل  التجّدد  السمكية أن يرّض بقدرتها عىل 

)اإلطار 18(.  البيولوجي  التنوع  اإليكولوجي وصون  النظام  سالمة 
ات  التغريُّ املوائل وظواهر  والتلوث وتدمري  املفرط  الصيد  ويعرّض 
األخرى،  البرشية  الضغوط  إىل جانب  بالحرارة،  املرتبطة  املناخية 

املعيشة  ُسبل  والتغذية وكذلك  الغذايئ  األمن  آفاق  للخطر 
القادرة عىل الصمود يف املدى األبعد – ميكن أن تزيد قيمة 

اإلجاميل  املحيل  الناتج  اإليكولوجية عىل مكافئ  الُنظم  خدمات 
السنوي القتصادات العامل )Costanza وآخرون، 2017(.

 Cotter, J., Lart, W., de Rozarieux, N., Kingston, A., Caslake, R., Le Quesne, W., Jennings, S., Caveen, A. & Brown, M. 2015. A development of ecological risk screening with an application to fisheries off SW 1

England. ICES Journal of Marine Science, 72(3): 1092–1104.
 Fletcher, W.J. 2015. Review and refinement of an existing qualitative risk assessment method for application within an ecosystem–based management framework. ICES Journal of Marine Science, 72(3):

1043–1056.
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مراعاة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  ازدادت 
مع  الطبيعية  البيئات  عىل  واستزراعها  األسامك  اصطياد  آثار 

تركيزًا  أوسع  للحوكمة  نُهج  عن  ذلك  وأسفر  الوقت.  مرور 
مفهوم  عت  ووسَّ الُنهج  تلك  وتطورت  العلم،  إىل  استناًدا  وأكرث 
تكاماًل  أكرث  تشغيلية  مناذج  يشمل  يك  الطبيعية  املوارد  إدارة 

عنه  غنى  ال  البيولوجي  التنوع  بأن  تعرتف  التي  اإلدارة   –
2018؛  Garcia وRice،ا املستدام )Friedman،ا اإلنتاج  يف 

للتنوع  املراعاة  وتُنّفذ هذه   .)2018 وآخرون،   Brugère
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إدارة  يف  البيولوجي 

الوطنية  اإلدارة  سلطات  عرب  وتفاعلية  تدريجية  بصورة 
التضامن  وعالقات  التعاون  خالل  ومن  والدولية  واإلقليمية 

األطراف. املتعددة  واملعاهدات  االتفاقات  يف  املحّددة 

سبل تعميم التنوع البيولوجي - االتفاقات املتعددة 
األطراف

الُنظم  تدهور  بشأن  املتزايد  للقلق  الدويل  املجتمع  يستجيب 
اتخاذ  خالل  من  العذبة  واملياه  البحرية  للمياه  اإليكولوجية 

واملحلية  والوطنية  واإلقليمية  الدولية  النطاقات  عىل  إجراءات 
عىل  التفاوض  ويجري  استعادته.  أو  البيولوجي  التنوع  لصون 
مع  واملامرسات،  السياسات  لتعزيز  األطراف  متعددة  اتفاقات 

لالستخدام  أسايس  كعنرص  البيولوجي  التنوع  احتياجات  مراعاة 
عىل  الحفاظ  هو  االتفاقات  هذه  من  والهدف  املستدام. 

خالل  من  املائية  الُنظم  يف  الصمود  عىل  والقدرة  اإلنتاجية 
ومواجهتها.  البيولوجي  التنوع  خسائر  استباق 

للتنوع  األسايس  بالدور  االعرتاف  بارز عىل  مثال  رؤية  وميكن 
مبارشة  وغري  مبارشة  بصورة  املستدام  االستخدام  يف  البيولوجي 

الهدف  ال سيام   – املستدامة  التنمية  أهداف  من  عدد  يف 
الوفاء  كيفية  بشأن  للبلدان  املنظمة  توجيهات  وتشمل   .14

وحامية  البيولوجي  التنوع  "تعميم  املستدامة  التنمية  بأهداف 
املستدام  لإلنتاج  أسايس  كمبدأ  اإليكولوجية"  الُنظم  وظائف 

2018هـ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  لألغذية 

مجموعة  أعضائها،  لدعم  جهودها  إطار  يف  املنظمة،  وتساعد 
املائية  باملوارد  املتعلقة  العاملية  السياسات  منتديات  من 

أمثلة  خمسة  وهناك  البيولوجي.  التنوع  بتعميم  الصلة  ذات 
بعد  ملا  العاملي  البيولوجي  التنوع  إطار  وضع   )1( ذلك:  عىل 

قانونًا  املفاوضات حول وضع صّك دويل ملزم  2020؛ )2(  عام 
حفظ  بشأن  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  إطار  يف 

نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  البحري  البيولوجي  التنوع 
قوائم  وضع   )3( مستدام؛  نحو  عىل  واستغالله  الوطنية  الوالية 

املحددة  الصون  إجراءات  وتنفيذ  االقتضاء،  حسب  لألنواع، 

والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدويل  االتجار  اتفاقية  مالحق  يف 
األنواع  عىل  املحافظة  معاهدة   )4( باالنقراض؛  املهددة  الربية 
بشأن  رامسار  اتفاقية   )5( الفطرية؛  الحيوانات  من  املهاجرة 
موئاًل  بوصفها  وخاصة  الدولية  األهمية  ذات  الرطبة  األرايض 

التي  الُنهج  عىل  مثال  وهي   – رامسار(  )اتفاقية  املائية  للطيور 
أدناه  ويرد  اإليكولوجية.  الُنظم  عرب  اإلدارة  مبستوى  ترتقي 

بقطاع  صلتها  ذلك  يف  مبا  منها،  كل  يف  النشاط  يوضح  ملخص 
املائية. األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

"تعميم  تعزيز  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  يف  األطراف  وتواصل 
موضوع  وهو  الرفاه"،  تحقيق  أجل  من  البيولوجي  التنوع 

ومع   .2016 لعام  البيولوجي  التنوع  التفاقية  العاملي  املؤمتر 
–2011 للفرتة  البيولوجي  للتنوع  االسرتاتيجية  الخطة  تجديد 

سيساهم  البيولوجي،  للتنوع  العرشين  آيتيش  وأهداف   2020
عام 2020  بعد  ملا  العاملي  البيولوجي  التنوع  إطار  إنشاء 

التنوع  تعميم  لتحقيق  جديدة  تحويلية  رؤية  بلورة  يف 
لهذه  وميكن  املستدام".  "االستخدام  ذلك  يف  مبا  البيولوجي، 

كل  تحقيق  يف  واملامرسات  السياسات  اتساق  تعّزز  أن  األهداف 
األسامك  مبصايد  املتعلقة  والنتائج  البيولوجي  التنوع  صون  من 

أهداف صون  تحديد  املهم  من  ولذلك،  بإحكام.  إذا صيغت 
األسامك  مصايد  مثل  قطاعات  تستخدم  التي  البيولوجي  التنوع 
التي  باألنواع  الغنية  البيئات  وتستهدف  املائية  األحياء  وتربية 

وضع  لعملية  وميكن  أشّدها.  البرشية  الضغوط  فيها  تبلغ 
التمويل  آليات  اهتامم  تركّز  أن  الصياغة  املحكمة  األهداف 
القطاعات وتعززه من أجل  الدولية وتولِّد دعاًم مشرتكًا بني 

البيولوجي.  التنوع  اتخاذ إجراءات تساهم يف صون 

الوقت نفسه إىل تعزيز إدارة املوارد  العاملي يف  ويسعى املجتمع 
التي  املائية  البحار واملسطحات  )قاع  املحيطات  الحيّة يف أعامق 

الخالصة(. ويف  االقتصادية  املناطق  القاري ودول  الرف  تتجاوز 
الدولية  الحكومية  املؤمترات  من  ُعقدت سلسلة  الحالة،  هذه 

البيولوجي  التنوع  لوضع صّك دويل ملزم قانونًا يركّز عىل هذا 
الوطنية.22 وتستجيب هذه  الوالية  يتجاوز حدود  الذي 

املحيطات ولحاجة  أعامق  للحياة يف  استجّد من فهم  ملا  العملية 
االستدامة واإلنصاف  الدولية إىل ضامن  الحكومات واملنظامت 
املفاوضات عنارص  املتجّددة. وتشمل  املوارد  يف استخدام هذه 

الوراثية، واإلدارة  املوارد  آثار استخدام هذه  تقييم  بشأن كيفية 
القدرات ونقل  املوارد، وبناء  املكانية ألي استخدام لهذه 

الوراثية  املوارد  عىل  الحصول  ضوء  ويف  البحرية.  التكنولوجيا 
وإمكانية  ُسبل  يف  أيًضا  املناقشة  تنظر  واستخدامها،  البحرية 

22 وفًقا لقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة 249/72
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املوارد  لهذه  التجاري  التسويق  عن  الناشئة  املنافع  تقاسم 
الوراثية  للموارد  معلومات  نظام  بعنوان  القسم  )أنظر 

املائية،  األحياء  تربية  يف  املستدام  النمو  لدعم  املائية 
 .)105 الصحفة 

صيانة  املنتجة  األسامك  ملصايد  األساسية  املتطلبات  ومن 
عىل  القدرة  الطبيعية  للُنظم  يتيح  الذي  البيولوجي  التنوع 

انقراض  أن  ومع  املتغرّية.  الظروف  مواجهة  يف  الصمود 
األرض  عنه عىل  ملحوظة  بصورة  أقل  املحيطات  يف  األنواع 

تشمل  استثنائية  استجابات  حاليًا  هناك   ،)2015 )McCauley،ا
عىل  الفاعلة  الجهات  من  عة  موسَّ مجموعة  األحيان  من  كثري  يف 
املحيطات  مناطق  من  كثري  إنتاجية  الستعادة  الحوكمة،  صعيد 

السمكية.  لألرصدة  امللحوظ  االستنفاد  وقف  طريق  عن 
يسعى  األسباب،  من  ملجموعة  األرصدة  باستنفاد  واعرتافًا 
املفرط  الصيد  اتجاه  وقف  إىل  ككل  األسامك  مصايد  قطاع 

غري  األنواع  عىل  وتأثرياتها  املستهدفة  السمكية  األرصدة  يف 
ويُعّزز   .)2018 وآخرون،   Garcia( يتم صيدها  التي  التجارية 
والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية  التجارة  اتفاقية  من  كل 

األنواع  عىل  املحافظة  ومعاهدة  باالنقراض  دة  املهدَّ الربية 
مواقف  من  متنوعة  مجموعة  الفطرية  الحيوانات  من  املهاجرة 

واملهّددة  الضعيفة  األنواع  باستخدام  املتصلة  السياسات 
ميكن  االتفاقيتني،  هاتني  سياق  ويف  مستدام.  نحو  عىل  وصونها 

تذييالتهام  يف  العذبة  املياه  وأنواع  البحرية  األنواع  إدراج 
زيادة  إىل  ما سيؤدي  املعاهدة، وهو  أطراف  إرادة  حسب 
االتجار  و/أو  األنواع  هذه  عىل  االستحواذ  عمليات  تنظيم 

األنواع  هذه  بحالة  املتعلقة  املعلومات  أن  إىل  وبالنظر  بها. 
جودتها  حيث  من  متباينة  إدراجها  بشأن  املقرتحة  واملشورة 

البلدان  أن  إىل  وبالنظر كذلك   ،)2020 )Friedman وآخرون، 
القانونية  التجارة  عىل  الحفاظ  يف  مستمرة  تحديات  عن  أفادت 

التجارة  التفاقية  الثاين  التذييل  يف  إدراجها  مبجرد  األنواع  يف 
باالنقراض  املهّددة  الربية  والنباتات  الحيوانات  بأنواع  الدولية 

العملية  هذه  املنظمة  تدعم   ،)2018 وآخرون،   Friedman(
معلومات  يوفِّر  الخرباء  من  فريق  تشكيل  إىل  الدعوة  خالل  من 
ما  بشأن  الخرباء  )أي مشورة  إدراجها  املقرتح  األنواع  حالة  عن 

املنظمة  وتُعّزز  املحددة(  اإلدراج  مبعايري  تفي  األنواع  كانت  إذا 
األنواع  الستعادة  املامرسات  أفضل  إدارة  بشأن  املشورة  أيًضا 

االتفاقية.  تذييالت  يف  إدراجها  عىل  بالفعل  املوافقة  جرت  التي 

التنوع  األطراف صون  متعّددة  أخرى  اتفاقيات  وتتناول 
اتفاقية رامسار،  األنواع. وتُيّس  البيولوجي عىل نطاق أوسع من 
التي  البيولوجي  التنوع  العاملي، صون  الرتاث  اتفاقية  شأنها شأن 

باملواقع )مركز رامسار  إليها  املشار  يسود قلق بشأن صونها – 

تدابري  اتفاقية رامسار عدة  2017(. وتشمل  اإلقليمي–رشق آسيا، 
لها  تتعرّض  التي  اإليكولوجي  الطابع  ذات  للتهديدات  للتصدي 

التنوع  التي توجد فيها أنواع رمزية محّددة أو مزيد من  املواقع 
التي  العام ذي األهمية عىل صعيد الصون، أو  البيولوجي املايئ 

االجتامعية  الخصائص  و/أو  األسامك  فيها خصائص مصايد  تتسم 
الرطبة  األرايض  عاملية. ويساهم صون هذه  بأهمية  والثقافية 

من خالل  استخدامها  الحكمة يف  وتوخي  بيولوجيًا  املتنوعة 
تحقيق  الدويل يف  والتعاون  والوطنية  املحلية  اإلجراءات 

)عيَّنت  الساحلية  والُنظم  العذبة  املياه  لُنظم  املستدامة  التنمية 
 Qoliqoli( املثال، موقع كوليكويل كوكوفاتا  فيجي، عىل سبيل 

Cokovata( ]موقع رامسار رقم 2331[ الذي يغطي مناطق 
فرًصا لصون  ويتيح  فيجي(،  أكرب جزر  بثاين  الساحلية  الصيد 

الزراعية  اإليكولوجية  الُنظم  يف  وتعزيزه  املايئ  البيولوجي  التنوع 
لإلدارة. الخاضعة 

وتجري عمليات صون مامثلة لألنواع واملناطق الواقعة ضمن 
اختصاص املنظامت/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك 

التي ميكن أن يشمل اختصاصها املياه الواقعة ضمن حدود الوالية 
الوطنية وخارجها.23 واعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة 
سلسلة من القرارات24 التي تخّص أعامق البحار وتدعو الدول 

التي متارس الصيد يف أعايل البحار إىل اتخاذ إجراءات عاجلة 
لحامية الُنظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة من مامرسات الصيد 

رة. وتعمل عدة منظامت/ترتيبات إقليمية إلدارة مصايد  املدمِّ
األسامك وهيئات بيئية إقليمية )منظامت ومعاهدات بحار 

إقليمية( مًعا لوضع معايري واضحة لصون هذا التنوع البيولوجي 
ومبا يعرّب عن االلتزام الحاسم من جانب مصايد األسامك الطبيعية 

ملعالجة االعتبارات املتعلقة بالُنظم اإليكولوجية والتنوع 
البيولوجي يف أنشطتها )اتفاقية التنوع البيولوجي، 2018(. 

وعىل الرغم من التقّدم الكبري الذي حققته املنظامت اإلقليمية 
إلدارة مصايد األسامك، من املعرتف به أن تعزيز القدرات ال يزال 
مطلوبًا، السيام يف مجاالت التخطيط املرتبط بالتنوع البيولوجي، 

والبحوث، والرصد، واالمتثال، واالتصال، وتقييم اآلثار املرتبطة 
مبصايد األسامك )Juan-Jordá وآخرون، 2018(. ويواصل كثري 

من املنظامت/الرتتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك وسلطات 
مصايد األسامك الوطنية االستجابة لهذا النموذج املتغريِّ لإلدارة 

عن طريق زيادة تحديث أو استبدال سياساتها وتدابريها. ويزداد 

23 يدعم برنامج احمليطات املشرتكة/املناطق اخلارجة عن الواليات الوطنية، 
حتسني اإلدارة املستدامة ملصايد األسماك وصون التنوع البيولوجي يف مناطق 

احمليطات اليت تشّكل نسبة قد تصل إىل 40 يف املائة من سطح الكوكب، وتضم 
62 يف املائة من سطح احمليطات وحوايل 95 يف املائة من حجمها )منظمة 

األغذية والزراعة، 2019ل(.
24 بدًءا بالقرار الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة 25/59 يف عام 

.2004
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تحقيق هذه الجهود القطاعية عن طريق التعاون، سواًء من 
خالل شبكة أمانات هيئات املصايد اإلقليمية، أو عن طريق تعزيز 

العالقات بني االستخدام املستدام واملصالح البيئية )Garcia و
 .)Charles، 2014و Rice

سبل تعميم التنوع البيولوجي - نُهج اإلدارة وأدواتها 
واستخدام  املستدامة  املؤرشات  بشأن  توجيهات  املدونة  تتضمن 
)منظمة  املائية  األحياء  األسامك وتربية  الوقايئ يف مصايد  النهج 
التوجيهية ذات  الخطوط  1995(، شأنها شأن  األغذية والزراعة، 
اعتبارات  بتعزيز  املتزايد  لالهتامم  الصك  واستجاب هذا  الصلة. 

البيولوجي يف إدارة مصايد األسامك )Friedman،ا  التنوع 
Garcia وRice،ا2018؛ Sinclair وValdimarsson،ا2003(. 

املستدامة يف مؤمتر  التنمية  املدونة وأهداف  اعتامد  وأتاح 
النظام  نهج  لوضع  أساًسا  املستدامة  للتنمية  العاملي  القمة 

اإليكولوجي يف  النظام  اإليكولوجي يف مصايد األسامك ونهج 
املدونة  الرسمي عىل  الطابع  املائية. وبعد إضفاء  األحياء  تربية 

يف عام 1995 وما بعده، شمل منوذج إدارة مصايد األسامك 
الطبيعية  الُنظم  إنتاجية  عىل  الحفاظ  إىل  الحاجة  تدريجيًا 
االجتامعية  والقيود  الرصيحة لألهداف  املراعاة  إىل جانب 

ذلك  وأسفر  األسامك.  التقليدية يف مصايد  للُنهج  واالقتصادية 
النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك  عن زيادة االعرتاف بنهج 
القمة  العام إلدارة مصايد األسامك. ووفًقا ملؤمتر  باعتباره اإلطار 

ييل:  ما  إىل  بالحاجة  ذلك  يعرتف  املستدامة،  للتنمية  العاملي 
ونُظم دعم  األساسية  اإليكولوجية  العمليات  الحفاظ عىل   )1(

الورايث؛ )3( وضامن االستخدام  التنوع  الحياة؛ )2( والحفاظ عىل 
كلّه رشوطًا  اإليكولوجية. وميثّل ذلك  والُنظم  لألنواع  املستدام 

والفقر. التغذية  الجوع وسوء  الحّد من  أهداف  لتحقيق  مسبقة 

األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  ويستند 
ويتطلّب  األسامك.  مصايد  ألنشطة  الشاملة  اإلدارة  إىل 

من  حد  أدىن  إىل  التقليل  األسامك  مصايد  من  النهج  هذا 
للُنظم  الطبيعية  اإلنتاجية  عىل  للصيد  السلبية  التأثريات 

باألنواع  تلحق  التي  الضارة  اآلثار  يشمل  مبا  اإليكولوجية، 
نهج  أيًضا  ويراعي  املوائل.  تدهور  أو  املستهدفة  غري 

السلبية  اآلثار  املائية  األحياء  تربية  يف  اإليكولوجي  النظام 
األنواع،  هروب  لحاالت  نتيجة  أيًضا  باعتبارها  املحتملة 

االستزراع  لُنظم  البيولوجي  التنوع  وعىل  املوائل  عىل 
قطاع  يتصدى  الفعال،  التنظيم  حاالت  ويف  وعملياته. 

من  متزايدة،  بصورة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
الدولية  التوجيهية  الخطوط  لتنفيذ  أخرى،  مبادرات  بني 
ويكفل  املرتجع.  املصيد  من  والحد  العريض  الصيد  إلدارة 

معالجة  طريق  عن  الصيد  نشاط  آثار  إدارة  النهج  هذا 

مختلف  تستخدم  التي  وتقنياته  الصيد  عمليات  جميع 
كامل  عىل  آثار  من  ذلك  عن  يرتتب  وما  املعدات  أنواع 

املنظمة  قامت  السياق،  هذا  ويف  املترضرة.  األنواع  مجموعة 
مامرسات  أفضل  بشأن  تقنية  توجيهية  خطوط  وضع  بتيسري 

العارض  الصيد  لتقليل  العريض  البحري  املصيد  من  الحد 
يف  يكولوجيًا  إ والقيّمة  الضعيفة  األنواع  مجموعات  ووقوع 

وأسامك  القرش  وأسامك  البحرية  الثدييات  مثل  الشباك، 
بعنوان  القسم  )أنظر  والسالحف  البحرية  والطيور  الراي، 

 25 .)120 الصفحة  الرشيد،  الصيد  مامرسات 

لصون  فعالة  أدوات  توفِّر  أن  املكانية  اإلدارة  لُنهج  وميكن 
التجاري  اإلنتاج  تدعم  التي  اإليكولوجية  الُنظم  واستعادة 

من  للحد  أو  تكوينها،  إعادة  أو  املجموعات  ولصون  لألسامك، 
االقتضاء.  عند  املنشأ  البرشية  الضغوط  من  أوسع  مجموعة 

األسامك  مصايد  إدارة  تدابري  مبساهمة  االعرتاف  ويزداد 
املواقع  داخل  البيولوجي  التنوع  صون  يف  املناطق  عىل  القامئة 

الصون  بيئات  بني  والتكامل  الرتابط  تحسني  و/أو  الطبيعية 
مع  التدابري  هذه  بعض  ويتفق  أوسع.  نطاق  عىل  البحرية 

املناطق"  عىل  القامئة  األخرى  الفعالة  الصون  "تدابري  معايري 
املواقع  داخل  البيولوجي  التنوع  لصون  مكاين  نهج  وهي 

أهداف  من   11 الهدف  من  جزًءا  النهج  هذا  ويُشّكل  الطبيعية، 
املنظمة  وتدعم  البيولوجي.  التنوع  اتفاقية  إطار  يف  آيتيش 

املكانية  اإلدارة  تدابري  بدور  الوعي  زيادة  طريق  عن  أعضاءها 
املائية  اإليكولوجية  الُنظم  سالمة  زيادة  يف  األسامك  ملصايد 

ورشكاؤها  املنظمة  وتساعد  الصمود.  عىل  وقدرتها  وإنتاجيتها 
األخرى  الفعالة  الصون  تدابري  تنفيذ  عىل  البلدان  خاصة  بصفة 

دائرة  توسيع  عىل  قادرة  آلية  وهي  املناطق،  عىل  القامئة 
الفضل  ويرجع  البيولوجي،  التنوع  صون  لدعم  املستخدمني 

لدعم  بالفعل  الجارية  القطاعية  الجهود  من  كثري  يف  إليها 
البيولوجي. التنوع  صون 

وال مُتثّل نُهج اإلدارة التي تهدف إىل الحفاظ عىل وفرة األنواع 
لتعميم  الوحيدة  اآلليات  الطبيعية  الُنظم  أو جهود صون 
األهمية  إىل  وبالنظر  القطاع.  البيولوجي يف  التنوع  مراعاة 

املقبلة من  العقود  املائية خالل  األحياء  تربية  لدور  الحيوية 
السمكية  واملنتجات  األسامك  املتزايد عىل  بالطلب  الوفاء  أجل 
للموارد  فعالة  إدارة  املهم تحقيق  الغذايئ، من  األمن  ولتحقيق 
تربية  قطاع  وتطويرها يف  استخدامها  يتم  التي  املائية  الوراثية 

التنوع  املائية عىل  تربية األحياء  أثر  املائية وكذلك رصد  األحياء 
ويجري  السلبية.  آثارها  ومكافحة  الطبيعي  املايئ  البيولوجي 

25 انظر أيًضا اإلجراءات املتخذة للحد من معدات الصيد املفقودة واملرتوكة.
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ة لصون  املتغريِّ العاملية  الصورة  لإلبالغ عن  املنظمة  أعضاء  دعم 
ويرُبز  وتنميتها.  املستدام  واستخدامها  املائية  الوراثية  املوارد 
العامل  املائية لألغذية والزراعة يف  الوراثية  املوارد  تقرير حالة 
الذي صدر يف عام 2019 )منظمة األغذية والزراعة، 2019أ( 
و"األمناط  األنواع  يف  للتنويع  واملستقبلية  الراهنة  اإلمكانات 

األنواع(  املستزرعة" )أمناط األسامك املستزرعة دون مستوى 
الربية.  وأقاربها  املستزرعة  األنواع  بني  التفاعالت  وكذلك 

املستدامة  املائية  األحياء  تربية  وتعزيز مامرسات  تدعيم  ويتيح 
القطاع.  البيولوجي يف  التنوع  مراعاة  لتعميم  مهمة  أخرى  فرصة 
عملية  أعضاءها من خالل  املنظمة  تدعم  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا 
)أنظر  املائية  األحياء  تربية  الستدامة  التوجيهية  الخطوط  لوضع 

لرتبية  املامرسات  وأفضل  التوجيهية  الخطوط  بعنوان  القسم 
املواضيع  تحّدد  والتي   )124 الصفحة  املستدامة،  املائية  األحياء 
وتتناول  واإلقليمي،  العاملي  املستويني  الصلة عىل  ذات  العملية 
املامرسات  أفضل  تبنّي  التي  الناجحة  الحالة  بالوصف دراسات 

تنمية  لدعم  املناسب  الناجح  التنفيذ  نحو  املسارات  وتعّزز 
األنواع  الطويل )من  املستدامة عىل األجل  املائية  تربية األحياء 

البيئة  القيمة( عىل مستوى  إىل سالسل  املستزرعة  والبيئات 
التوجيهية  الخطوط  وستوفّر  واألقاليم.  والبلدان  الطبيعية 

العمليات،  املائية، من خالل هذه  األحياء  تربية  استدامة  بشأن 
بهدف  السياسات  وصانعي  الحكومية  للسلطات  عملية  توجيهات 

الوقت  والعمل يف  املدونة  تنفيذ  البلدان عىل تحسني  مساعدة 
املشاركة  املائية ومتكينه من  األحياء  تربية  نفسه مع قطاع 

.2030 تنفيذ خطة عام  بفعالية يف 

تعميم التنوع البيولوجي - آفاق املستقبل
صون  عىل  املعيشة  وُسبل  والتغذية  الغذايئ  األمن  دوام  يعتمد 
ومن  املائية.  اإليكولوجية  الُنظم  يف  للحياة  البيولوجي  التنوع 

وتربية  األسامك  مصايد  أهداف  تحقيق  يف  للنجاح  الرضوري 
أشكال  استعادة  ضامن  واملستدامة  املنتجة  املائية  األحياء 

أداء  مبارشة،  وغري  مبارشة  بصورة  تدعم،  التي  املتنوعة  الحياة 
استنفادها،  عند  الصمود  عىل  القادرة  اإليكولوجية  الُنظم 

التنمية  أهداف  تحقيق  عىل  للمساعدة  عليها  والحفاظ 
التنمية  بهدف  خاصة  بصفة  املتصلة  املرتابطة  املستدامة 

.14 املستدامة 

الرتكيز  يبدأ  مل  مفهوًما  البيولوجي"  التنوع  "تعميم  ومُيثّل 
التنمية  وتعتمد  الدولية.  الساحات  يف  مؤخًرا  إالّ  عليه 

السليمة؛  اإليكولوجية  الُنظم  عىل  بطبيعتها  املستدامة 
األوسع  بتعريفه  البيولوجي  بالتنوع  صلتها  فإن  وبالتايل 

اإليكولوجية  الُنظم  بأهمية  االعرتاف  أن  كام  جديدة.  ليست 

وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  عىل  جديًدا  أمًرا  ليس  السليمة 
استخدام  عىل  العادة  جرت  ذلك،  ومع  املائية.  األحياء 

إىل  اإلشارة  عند  أسايس  بشكل  البيولوجي  التنوع  مصطلح 
األخصائيني  أذهان  عن  تغيب  ما  وغالبًا  للصيد.  الضارة  اآلثار 

البيولوجي  التنوع  بني  الحيوية  العالقة  الجمهور  وعامة 
تسليط  من  بّد  ال  عالقة  وهي  املعيشة،  وُسبل  األغذية  وإنتاج 
عىل  والقدرة  الصلة،  لهذه  املشرتك  الفهم  وهذا  عليها.  الضوء 

املرتبطة  لألعامل  املديد  التاريخ  إىل  جامعية  بصورة  اإلشارة 
من  واالستفادة  الصلة،  هذه  تدعم  التي  األسامك  مبصايد 

الصلة،  هذه  تدعم  ملموسة  إجراءات  واتخاذ  التاريخ،  هذا 
البيولوجي  التنوع  مراعاة  تعميم  من  بحّق  مُيّكن  ما  هو 

من  مزيًدا  ذلك  وسيتطلب  املستدامة.  التنمية  لدعم 
متنوعة.  رشاكات  وكذلك  القطاعات،  بني  الفعال  التواصل 

مثة  يعد  مل  املحيطات،  عىل  الضغوط  ازدياد  إىل  وبالنظر 
البيولوجي  التنوع  مراعاة  تعميم  وبات  إهداره،  ميكن  وقت 

رضورة حتمية.

 االستدامة يف املناطق الواقعة 
خارج نطاق الوالية الوطنية 

الوطنية  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  تغطي املناطق 
املساحة  من  62 يف املائة  أو  األرض  سطح  من  املائة  40 يف 

مواردها  استخدام  جرى  ولطاملا  للمحيطات.  اإلجاملية 
مواردها  استخدام  زاد  األخرية  السنوات  يف  ولكن  الحيّة، 

.)2014 وآخرون،   Jobsvogt ( أيًضا  الحيّة  غري  البحرية 

وتعرّف اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار التي دخلت حيّز 
التنفيذ عام 1994، أعايل البحار عىل أنها العمود املايئ الواقع خارج 

املنطقة االقتصادية الخالصة أو خارج البحر اإلقليمي حيث ال يكون 
هناك منطقة اقتصادية خالصة. ويعرّف قاع البحر الواقع خارج 

حدود الوالية الوطنية باسم »املنطقة«. ويسمح ذلك بالتايل بتمييز 
املنطقة )قاع البحر( عن أعايل البحار )العمود املايئ وراءه(، ويشار 

إىل مجموع اإلثنني عىل أنه املنطقة الواقعة خارج نطاق الوالية 
الوطنية. وليست هذه املناطق ملًكا ألي دولة؛ بل تتم إدارتها 

مبوجب اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، من خالل سلسلة 
من االتفاقات واألجهزة العاملية واإلقليمية التي ميلك كل منها 

واليته وأولوياته الخاصة. وتتقاسم جميع األمم التي متلك »مصلحة 
حقيقية« يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، مسؤولية 

إدارتها بطريقة صحيحة وصون مواردها وتنوعها البيولوجي.

الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  امتداد  من  الرغم  وعىل 
حاليًا  محدود  فهم  مثة  واسعة،  جغرافية  مساحة  عىل  الوطنية 
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وهناك  الساحلية.  املياه  إىل  بالنسبة  وأهميتها  وتأثريها  لدورها 
الواقعة  املناطق  بني  وثيقة  عالقة  وجود  عىل  متزايدة  أدلة 

ميكن  أنه  وعىل  الساحلية،  واملياه  الوطنية  الوالية  نطاق  خارج 
املناطق  عىل  تؤثر  أن  املناطق  هذه  يف  بها  املضطلَع  لألنشطة 

.)2019 وآخرون،   Popova( الساحلية 

الواقعة  وتشمل موارد مصايد األسامك ذات األهمية يف املناطق 
املياه  الوطنية، كاًل من مصايد أسامك  الوالية  خارج نطاق 

التونة.  قبيل أسامك  االرتحال من  الكثرية  واألنواع  العميقة 
املياه  أسامك  الدولية إلدارة مصايد  التوجيهية  الخطوط  وتطبَّق 

البحار حيث يشمل مجموع املصيد )مبا يف  أعايل  العميقة يف 
تتحمل مستويات  أن  التي ميكنها  األنواع  العريض(  املصيد  ذلك 

يُحتمل  التي  الصيد  معدات  تُستخدم  فقط وحيث  متدنية  صيد 
الصيد. ويحصل الصيد يف  أثناء عمليات  البحر  أن تالمس قاع 

التحامئية،  والجبال  القارية،  املنحدرات  عند  العميقة  املياه 
اللينة،  الطينية  الرواسب  وضفاف  البحرية،  املرتفعات  وسالسل 
والركائز الصخرية الصلبة، وال سيام بني 400 و500 1 مرت، مع 

املتخصصة أن تصطاد األسامك عىل عمق  السفن  أنه ميكن لبعض 
000 2 مرت.

عاًما،   450 منذ  بدأ  العميقة  املياه  الصيد يف  أن  ويف حني 
الصناعي  التربيد  سفن  انتشار  مع  كبري  بشكل  نطاقه  اتسع 

إىل  أدى  الذي  األمر  املايض،  القرن  منتصف خمسينات  يف 
ثالثة  تحدث سوى  مل  ولكن  األسامك.  من  هائلة  كميات  صيد 
عام  منذ  العميقة  املياه  يف  الصيد  مجال  يف  رئيسية  تطورات 

وصيد  الجر؛  بشباك  الربتقايل  الهلبوت  سمك  صيد  وهي:   1980
 Greenland أسامك  وصيد  الطويل؛  بالخيط  املسننة  األسامك 

)Hosch،ا2018(. القاعية  الجر  بشباك   halibut

والعديد من املوارد الحيّة يف املياه العميقة ذات إنتاجية منخفضة 
وهي قادرة عىل تحّمل مستويات متدنية من الصيد فقط. وعندما 
تنضب، يتطلب اسرتدادها وقتًا طوياًل وقد ال يكون مضمونًا. ولكن 

املخاوف املتصلة بالصيد يف املياه العميقة تتجاوز نطاق األثر 
املحتمل عىل األرصدة املستهدفة لتشمل اآلثار األكرب املرتتبة عىل 

األنواع املصاحبة والتنوع البيولوجي البحري.

حيث  االرتحال  كثرية  أنواًعا  التونة  أسامك  تعّد  املقابل،  ويف 
لتدخل  الخالصة  االقتصادية  املناطق  من  العديد  حدود  تعرب 

غلّة  وتبلغ  الوطنية.  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق 
التقديرات  أن  )مع  مليون طن   7 حوايل  التونة  أسامك  مصايد 

50 يف املائة فقط من  40 إىل  يتم صيد حوايل  أنه  تشري إىل 
الوطنية(.  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  األسامك 

االرتحال  كثرية  السطحية  السمكية  األرصدة  هذه  إىل  وباإلضافة 
باألهمية  تتمتع  أخرى  أنواع  تعرب  واسع،  نطاق  عىل  واملوّزعة 

الوطنية  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  الصون  مجال  يف 
دورتها  معظم  متيض  أو  عديدة  لبلدان  اإلقليمية  واملياه 

الوطنية  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  السنوية 
الصيد يف  ينتج  املقابل،  2018(. ويف  )Harrison وآخرون، 

عن  أسايس  بشكل  فقط،  000 220 طن  العميقة حوايل  املياه 
املوئل  مع  أكرب  بصورة  تتفاعل  التي  الصناعية  السفن  طريق 
مقربة  عىل  أو  البحر  قاع  يف  الصيد  بعمليات  االضطالع  )عرب 
مصايد  وتتمتع  الهشة.  اإليكولوجية  النظم  ذلك  يف  مبا  منه(، 

البيولوجي  التنوع  صون  حيث  من  كبرية  بأهمية  هذه  األسامك 
نفسه. البحري  للحيّز  اآلخرين  املستخدمني  مع  والتفاعالت 

شاملة  قواعد  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  ووضعت 
يُنظر  مل  ولكن  ومواردها.  والبحار  املحيطات  استخدام  تحكم 

الواقعة  املناطق  يف  الصيد  إىل  عليها،  التفاوض  عملية  أثناء 
االهتامم  تتطلب  رئيسية  كمشكلة  الوطنية  الوالية  نطاق  خارج 

مبادئ  بتوفري  االتفاقية  اكتفت  بالتايل،  األولوية.  سبيل  عىل 
بالكامل  أو  جزئيًا  املوجودة  السمكية  املوارد  صون  بشأن  عامة 
واستخدامها  الوطنية،  الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف 

التعاون  إىل  الدول  جميع  داعية  األمثل،  النحو  عىل  وإدارتها 
وتنفيذها.  العامة  املبادئ  هذه  لتطوير 

العرشين  السنوات  اعتُمدت يف  وتفرض صكوك دولية أخرى 
العاملية وإدارتها، مبا  املاضية لصون موارد مصايد األسامك 

الوالية الوطنية،  الواقعة خارج نطاق  يف ذلك يف املناطق 
االتفاق من  قانونًا عىل األطراف فيها، مثل:  موجبات ملزمة 

املؤرخة  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  أحكام  تنفيذ  أجل 
يف 10 ديسمرب/كانون األول 1982، يف ما يخص حفظ وإدارة 

الكثرية  السمكية  واألرصدة  املناطق  املتداخلة  السمكية  األرصدة 
امتثال سفن  لتعزيز  والزراعة  األغذية  منظمة  واتفاقية  االرتحال؛ 
الدولية؛ ومؤخًرا،  الصيانة واإلدارة  لتدابري  البحار  أعايل  الصيد يف 
الصيد غري  امليناء ملنع  تتخذها دولة  التي  التدابري  االتفاق بشأن 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

صدور  إىل  العميقة  املياه  يف  بالصيد  املتعلّقة  املخاوف  وأدت 
من  )مثاًل  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  عن  محددة  توجيهات 

إىل  أساسية  بصورة  تهدف  105/61 و72/64(،  القرارين  خالل 
ذلك  ساعد  وقد  البحار.  أعايل  يف  الصيد  مناطق  إدارة  تحسني 

إلدارة  اإلقليمية  تنفذها املنظامت  التي  اإلجراءات  تعزيز  عىل 
والنظم  القاعية  املوائل  حامية  إىل  ترمي  والتي  األسامك  مصايد 

املستوى  عىل  سيام  ال  خصوًصا،  الهشة  البحرية  اإليكولوجية 
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األطر  محوريًا يف وضع  دوًرا  أيًضا  املنظمة  أدت  وقد  اإلقليمي. 
فقد  العميقة.  املياه  يف  بالصيد  املتعلّقة  الدولية  السياساتية 
أسامك  مصايد  إلدارة  الدولية  التوجيهية  الخطوط  اعتمدت 

قاعدة  وأنشأت   2008 عام  البحار  أعايل  يف  العميقة  املياه 
الهشة.26 البحرية  اإليكولوجية  النظم  بيانات 

الشبيهة  واألنواع  التونة  أسامك  توزيع  مناطق  جميع  وتقع 
خمس  والية  نطاق  ضمن  تصطادها  التي  األساطيل  وجميع  بها 

من  أكرث  تضم  )وهي  التونة  أسامك  ملصايد  إقليمية  منظامت 
بالنسبة  التونة  أسامك  مصايد  أهمية  ذلك  ويعكس  بلًدا(.   80

توفري  ويف  العرض،  سلسلة  طول  عىل  البلدان  اقتصادات  إىل 
الساحلية. املجتمعات  من  للعديد  التغذية 

املياه  يف  األسامك  مصايد  إلدارة  إقليمية  منظامت  مثاين  وهناك 
مصايد  إلدارة  باالختصاص  تتمتع  أخرى  ومنظامت  العميقة 
وهي  البحار،  أعايل  يف  والقاعية  الصغرية  السطحية  األسامك 
نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  من  77 يف املائة  حوايل  تغطي 

املصيد  من  التخفيف  اختصاصها  ويشمل  الوطنية.  الوالية 
جميع  ويف  الكبرية.  السلبية  اآلثار  من  البيئة  وحامية  العريض 
تضطلع  التي  األنشطة  مسؤولية  العلم  دول  تتحمل  املناطق، 

السمكية  املوارد  تستخدم  عندما  بها  الخاصة  الصيد  سفن  بها 
يف  أيًضا  الساحلية  والدول  املرفأ  دول  وتساهم  البحار.  أعايل  يف 

التنظيمية.  للوائح  االمتثال  من  التحقق 

ويف حني تقيض املامرسة الفضىل املعرتف بها حاليًا بإدارة 
النظام  القامئة عىل  األنواع املصاحبة ضمن أطر اإلدارة  جميع 

ويبقى  بالتعقيد  األطر  تتسم هذه  ان  اإليكولوجي، ميكن 
تنفيذ  تم  بالتايل،  )Tingley وDunn،ا2018(.  تشغيلها صعبًا 

اإلقليمية إلدارة  املنظامت  اإليكولوجي يف  النظام  اعتبارات 
التدابري  مصايد األسامك يف الكثري من األحيان من خالل اعتامد 
األنواع غري املستهدفة  الصيد عىل  أثر  التخفيف من  الرامية إىل 

املنظامت  اإليكولوجي ووظيفته. ويف  النظام  بنية  أو عىل 
التي تشمل   ، العميقة  املياه  اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك يف 

أكرب مع  الصيد بقدر  تتفاعل معدات  مصايد األسامك حيث 
الصيد عند مصادفة نظام  بروتوكوالت لوقف  اعتامد  تم  املوئل، 

التونة تحسًنا  إيكولوجي بحري هش. وقد شهدت مصايد أسامك 
الحد من املصيد العريض لألنواع املصاحبة ذات أهمية مثل  يف 

الصغرية. التونة  القرش، وأسامك  والطيور، وأسامك  السالحف، 

املتاحة  العلمية  املعارف  أفضل  بشأن  دنيا  معايري  ُوضعت  ولقد 

26  ميكن الوصول إىل قاعدة بيانات النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة على 
www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en :الرابط التايل

 .)2008 )MFish، ا األسامك  إدارة مصايد  لدعم  وتم نرشها 
واإلدارة  العلوم  يف  الشفافية  من  العالية  الدرجة  وتعّد 

الحكومية،  غري  واملنظامت  الصيادين،  لتمكني  أساسيًا  أمًرا 
واملجهزين،  باإلدارة،  واملعنية  العلمية  األخرى  واملنظامت 

األسامك. مصايد  بإدارة  الوثوق  من  التجزئة  وتجار 

املوائل  عىل  املرتتبة  اآلثار  إلدارة  الحالية  التوجيهات  وتقرتح 
املتحركة،  القاعية  الصيد  معدات  أمام  املناطق  إغالق  القاعية 

وتغلق  الثابتة.  املعدات  عىل  أيًضا  تنطبق  أن  ميكنها  ولكن 
الهادئ  املحيط  جنوب  أسامك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظمة 

أعايل  يف  الربتقايل  الهلبوت  ألسامك  مصيدة  أكرب  تدير  التي 
وحوايل  تغطيها  التي  املنطقة  من  95 يف املائة  من  أكرث  البحار، 
املنطقة  هذه  ضمن  فيها  الصيد  ميكن  التي  البحار  عمق  نصف 

)Tingley وDunn،ا2018(.

حركة  عىل  املنطقة  أساس  عىل  اإلدارة  تدابري  فعالية  وتتوقف 
أقل  املحمية  البحرية  املناطق  وتكون  بها.  املعنية  األنواع 

املياه  أسامك  بأنواع  مقارنة  االرتحال  كثرية  األنواع  مع  فعالية 
املتصلة  تلك  )مثل  معيّنة  منطقة  يف  تقيم  التي  العميقة 

نطاق  خارج  الواقعة  املناطق  يف  سيام  ال  التحامئية(،  بالجبال 
مناطق  السطحية  األنواع  تغطي  حيث  الوطنية،  الوالية 

واسعة. جغرافية 

إىل حامية  يرمي  منها  فالعديد  املغلقة.  املناطق  أهداف  وتتنوع 
التحامئية  الجبال  مثل  األهمية،  ذات  قاعية محددة  مناطق 
العميقة، أو إىل حامية األنواع  املياه  والشعاب املرجانية يف 

املرتتبة  اآلثار  الحد من  القاعية. وتهدف مناطق مغلقة أخرى إىل 
عىل األنواع السطحية، مبا يف ذلك األسامك الصغرية والبالغة 

)Davis وآخرون، 2012(. وبصورة عامة، ترتافق املناطق املغلقة 
مع ترتيبات إدارية أخرى تكون أكرث استهدافًا، مبا يف ذلك 

إطار  اعتامدها يف  املصيد، ويتم  الصيد وحصص  لتنظيم جهود 
املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك. ومن املرجح أن 

الصون واإلدارة  السطحية يف  املحمية  البحرية  املناطق  يظل دور 
موضع جدل إىل أن يتوافر املزيد من الدراسات املوثقة. وهناك 

البحوث  املايئ. ومتيل  البحر والعمود  ارتباط وثيق بني قاع 
ربط مجتمعات وعمليات طبقة  إىل  متزايدة  بصورة  الجديدة 

الجيولوجية  والكيمياء  البحار  قاع  بإيكولوجيا  العليا  املحيطات 
الحيوية )O’Leary وRoberts،ا2018(.

البيولوجي  التنوع  االستدامة من غري صون  وال ميكن تحقيق 
املناطق  املستدام ملوارد مصايد األسامك يف  ويتفق االستخدام 

التنوع  الوطنية مع صون  الوالية  الواقعة خارج نطاق 
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املنظامت  العديد من  االعرتاف يف  البيولوجي. ويتجّسد هذا 
النظام  نهج  تعتمد  التي  األسامك  اإلقليمية إلدارة مصايد 

اإليكولوجي يف مصايد األسامك والتي تقّر بالحاجة إىل إدارة 
الصعوبة  تتمثل  باإلضافة  أكرث شمواًل.  بطريقة  األسامك  مصايد 

القطاعات بني مختلف مستخدمي  الكايف عرب  التعاون  إقامة  يف 
للحرص عىل  الوطنية  الوالية  نطاق  الواقعة خارج  املناطق 
أن يجري رصد اآلثار املرتتبة عن أي مستخدم عىل التنوع 

تدابري  اتخاذ  وينبغي   .، عام  بشكل  منها  والتخفيف  البيولوجي 
باالستناد  البيولوجي  التنوع  عىل  الصيد  عمليات  أثر  من  للتقليل 
إىل والية املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك ومع ضامن 
اآلخرين. واملستخدمني  املبادرات  مع  املالمئني  والتنسيق  التواصل 

العديد  مع  الوثيق  بالتعاون   2014 عام  منذ  املنظمة  وتطبّق 
اإلدارة  برنامج  العاملية،  البيئة  مرفق  من  وبدعم  الرشكاء  من 

يف  البيولوجي  التنوع  وصون  املستدامة  األسامك  ملصايد  العاملية 
برنامج  بإسم  املعروف  الوطنية،  الوالية  خارج  الواقعة  املناطق 

الوطنية.  الواليات  عن  الخارجة  املشرتكة/املناطق  املحيطات 
من  تتألف  وشاملة  مبتكرة  مبادرة  الربنامج  هذا  قّدم  وقد 

تجمع  2019ط(  والزراعة،  األغذية  )منظمة  مشاريع  أربعة 
األسامك،  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  واملنظامت  الحكومات،  بني 

األكادميية،  واألوساط  الخاص،  والقطاع  املدين،  واملجتمع 
الواقعة  املناطق  موارد  استخدام  ضامن  ملحاولة  والصناعة 
ولتحقيق  مستدامة  بطريقة  الوطنية  الوالية  نطاق  خارج 

مهدت  وقد  الدولية.  املنتديات  يف  عليها  املتفق  العاملية  املقاصد 
أقوى  قيام رشاكة  أمام  الطريق  املستفادة  والدروس  النجاحات 
عن  املرتتبة  اآلثار  لتعزيز  األنشطة  من  ثانية  مرحلة  اآلن  تقرتح 

األوىل. الخمس  سنواته  الربنامج يف 

للمسؤولية  أوضح  تحديد  لوضع  متزايدة  توقعات  وهناك 
البلدان  جميع  عاتق  عىل  الواقعة  واملعنوية  واألخالقية  القانونية 
الوالية  نطاق  الواقعة خارج  املناطق  الذين يستخدمون  واألفراد 

امللزم  الجديد  الدويل  الصك  ويتيح  والتجارة.  للصيد  الوطنية 
الواقعة  املناطق  البحري يف  البيولوجي  التنوع  بشأن حفظ  قانونًا 
)قرار  الوطنية واستغالله عىل نحو مستدام  الوالية  خارج نطاق 

حاليا،  التطوير  قيد   ،)249/72 املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية 
بطريقة مستدامة  املناطق  إدارة هذه  فرصة مهمة لضامن 

.)2018 املتحدة،  )األمم  القطاعات  ومنصفة من جانب جميع 

اسرتاتيجيات التكّيف مع تغرّي املناخ
املائية دوًرا رئيسيًا يف  تؤدي مصايد األسامك وتربية األحياء 

لسكان  املنخفضة  الكربونية  البصمة  ذات  املغذية  األغذية  توفري 
أيًضا األغذية  القطاع  الذين تزداد أعدادهم. ويؤّمن  العامل 

أنه  لألكل. كام  الصالحة  البحرية  األعشاب  قبيل  البديلة من 
60 مليون  بالنسبة إىل سبل عيش حوايل  بأهمية حاسمة  يتسم 

2018أ(.  العامل )منظمة األغذية والزراعة،  شخص حول 

بتغرّي  تتأثر مصايد األسامك بشكل ملحوظ  أن  املتوقع  ولكنه من 
الظروف غري األحيائية )درجة حرارة  التغريات يف  نتيجة  املناخ 

واألحيائية  والحموضة(  وامللوحة،  األكسيجني،  ومستويات  البحر، 
الذي يؤثر  للبحر، األمر  )اإلنتاج األويل وشبكات األغذية( 

املائية من حيث أمناط توزيعها ومنوها وحجمها  األنواع  عىل 
وإمكانيات صيدها وغري ذلك )Barange وآخرون، 2018(. 

أيًضا عىل األشخاص  آثار محتملة  املناخ  لتغرّي  أن يكون  وميكن 
يعّد  والذين  املائية،  املوارد  هذه  عىل  يعتمدون  الذين 

واألسواق  القطاع  وعىل  الحصادين،  صغار  من  منهم  الكثري 
البحر  سطح  مستوى  يرتفع  أن  أيًضا  املتوقع  ومن  والتجارة. 
األحوال  يف  التغرّيات  وحّدة  البحرية  الحّر  موجات  تزيد  وأن 
والعواصف(.  العاتية  الرياح  )مثل  ووتريتها  القصوى  الجوية 

مع  التفاعالت  تؤدي  أن  ميكن  الداخلية،  املصايد  حالة  ويف 
املياه  عىل  الطلب  زيادة  )مثل  األخرى  البرشية  األنشطة 

إىل  باإلضافة  السدود(،  وبناء  أخرى،  قطاعات  من  العذبة 
إضافية  آثار  بروز  إىل  األمطار،  هطول  يف  والتغرّيات  االحرتار 

التنوع  يف  جذرية  تغرّيات  وحدوث  املوائل  اختفاء  مع 
 Harrod( األسامك  ارتحال  ديناميكيات  يف  أو  البيولوجي 

املائية  األحياء  تربية  بقطاع  يتعلّق  ما  ويف   .)2018 وآخرون، 
العاملي  الطلب  لتلبية  النمو  يف  يستمر  أن  املتوقع  من  الذي 
تغرّيات  املناخ  تغرّي  عن  يرتتب  أن  ميكن  املائية،  األغذية  عىل 

تسود  أن  احتامل  مع  محايدة  أو  مؤاتية  غري  أو  مؤاتية 
اإلنتاجية  تراجع  نتيجة  النامية  البلدان  يف  السلبية  اآلثار 
من  وغريها  األمثل  املستوى  دون  االستزراع  أوضاع  بسبب 

.)2018 وآخرون،   Dabbadie( االضطرابات 

املؤرشات  بتحديد  عديدة  دراسات  قامت  املايض،  العقد  ويف 
التغريات  هذه  إزاء  للضعف  واالجتامعية  االيكولوجية 

)مثل  املائية  املوارد  عىل  املناخ  تغرّي  تأثري  كيفية  يف  وبالنظر 
أخرى  ركّزت دراسات  2018(. وقد  Barange وآخرون، 

الصيد  مجتمعات  عىل  املناخ  تغرّي  عن  املرتتبة  اآلثار  عىل 
منظور  من  نوعية  وأساليب  حالة  دراسات  إىل  باالستناد 

دراسات  استخدمت  ذلك،  عىل  عالوة  االجتامعية.  العلوم 
اآلثار  يف  للنظر  النمذجة  نُهج  عديدة  وإقليمية  عاملية  كّمية 

توزيع  وإعادة  السنوي  املصيد  عىل  املناخ  لتغرّي  املحتملة 
 Cheung( املناخ  تغرّي  ظل  يف  املحتمل  املصيد  أو  األرصدة 

 Cheung 2010؛  Cheung وآخرون،  2009؛  وآخرون، 
 Merino 2012؛  Blanchard وآخرون،  2013؛  وآخرون، 
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حتديد املشكلة
واهلدف

تقييم املخاطر احلالية 
مث املخاطر املستقبلية

حتديد خيارات 
التكّيف

تقييم اخليارات

التنفيذ

الرصد والتقييم

 (2013) Bisaro and Hinkel وآخرون (2003) و  Willows املصدر: بتصّرف عن

الشكل 49
دورة ختطيط التكّيف 

Lotze وآخرون،  2014؛  Barange وآخرون،  2012؛  وآخرون، 

أن  عامة  بصورة  هذه  النمذجة  دراسات  وتُظهر   .)2019

عىل  الواقعة  املناطق  يف  ستزيد  األسامك  مصايد  إنتاجية 

الواقعة  املناطق  يف  وستنخفض  املرتفعة  العرض  خطوط 

وآخرون،   Porter ( واملنخفضة  الوسطى  العرض  خطوط  عىل 

مهمة  تداعيات  ولهذا  األنواع.  انتقال  بسبب  سيام  ال   ،)2014

املدارية.  املناطق  يف  عموًما  تقع  التي  النامية  البلدان  عىل 

املناخ  تغرّي  مواجهة  بأن  اعرتاف  هناك  ذلك،  إىل  باإلضافة 

الفنية  التكيّف  خيارات  من  متنوعة  مجموعة  توافر  ستستلزم 

الخيارات  هذه  تصنيف  وميكن  السواء.  عىل  الفنية  وغري 

)Poulain وHimes–Cornell وShelton،ا2018( عىل 

والحد  العيش؛  سبل  وتكيّف  املؤسسايت؛  التكيّف  التايل:  النحو 

ويقع  الصمود.  عىل  القدرة  أجل  من  وإدارتها  املخاطر  من 

العامة  الهيئات  عاتق  عىل  رئيسية  بصورة  املؤسسايت  التكيّف 

واإلدارية  والسياساتية  القانونية  القضايا  مبعالجة  تقوم  التي 

األسامك  مصايد  إدارة  يشمل  وهو   .)19 )اإلطار  واملؤسساتية 

الديناميكية  الطبيعة  تراعي  بطريقة  املائية  األحياء  وتربية 

النظام  نهج  مع  يتامىش  مبا  املجتمعية  واالحتياجات  للنظم 

إىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  اإليكولوجي 

العيش  سبل  تكيّف  ينطوي  ما  وعادة  املناخية.  املخاطر  جانب 

التغرّيات  ملواجهة  العيش  وسبل  األسواق  يف  تدخالت  عىل 

سلسلة  طول  وعىل  القطاع  داخل  املناخ  تغرّي  يحدثها  التي 

قبل  ومن  يف  رئيسية  بصورة  التدخالت  هذه  وتحدث  القيمة. 

دعاًم  أيًضا  تتطلب  قد  ولكنها  واملجتمعات  الخاص  القطاع 

من  الحد  تدخالت  وتشمل  التغرّيات.  وتسهيل  لتشجيع  عاًما 

واملعلومات،  املبكر  اإلنذار  أنظمة  )مثل  وإدارتها  املخاطر 

العامة  األنشطة  من  مجموعة  والتأهب(  الوقاية  واسرتاتيجيات 

وإدارتها.  املناخ  تغرّي  مخاطر  من  الحد  إىل  الرامية  والخاصة 

مبخاطر  املتعلّقة  املعارف  يف  ملحوظة  زيادة  حصلت  ولقد 

يبقى  ولكن  معه.  والتكيّف  له  والتعّرض  وآثاره  املناخ  تغرّي 

أمًرا  متعّمد،  سيايس  قرار  عن  الناتج  له  املخطط  التكيّف 

التي  املناخية  للمخاطر  يتصدى  أن  يجب  أنه  ذلك  «صعبًا 
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شيلي معّرضة بدرجة كبرية آلثار تغرّي املناخ بسبب مناطقها 
الساحلية املنخفضة. وترتّتب عن الصيد املفرط وتقّلب 

الظروف البيئية )مثل درجة احلرارة واألكسيجني والتّيارات( آثار 
اجتماعية واقتصادية، مع ما يستتبع ذلك من انعكاسات على 
األمن الغذائي وعلى جمتمعات مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية يف البالد. ويتلقى مشروع تعزيز القدرة على التكّيف مع 

تغرّي املناخ يف قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف 

شيلي الذي مت إطالقه عام 2016، التمويل من مرفق البيئة 
العاملية وتقوم منظمة األغذية والزراعة بتنفيذه. ويشارك 

أصحاب املصلحة من القطاعني العام )واضعو السياسات 
واهليئات التنظيمية املركزية واإلقليمية( واخلاص )صغار 

الصيادين ومستزرعو األسماك بصورة رئيسية( مشاركة نشطة 
يف هذا املشروع.

اإلطار 19
التكّيف مع تغرّي املناخ: شيلي تتخذ اإلجراءات الالزمة

تعزيز املؤسسات 

تعزيز القدرة
على التكيّف مع 

تغري املناخ يف قطاع 
مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية

توعية اجملتمعات الساحلية حتسني قدرات التكيف احمللية  

 تدريب املجتمعات املحلية
 واملنظمات املحلية لصيد

األمساك وتربية األحياء املائية



 إنشاء برامج حملية لرصد مؤشرات
 تغري املناخ



التنويع يف الصيد 
التنويع يف تربية األحياء املائية 
 استحداث فرص أخرى لسبل

 العيش


 توعية املجتمع املدين يف
املجتمعات الساحلية



 تعزيز توعية تالميذ املدارس
  والشباب ومعارفهم



التنويع يف الصيد 

 إنشاء هيئات استشارية للتنسيق
والتواصل والتعاون



 تصميم نظام معلومات الختاذ
  القرارات



تدريب املؤسسات العامة 

الشكل ألف
نقاط الضعف واإلجراءات احملددة يف إطار كل مكّون من مكّونات املشروع



املصدر: املشروع GCP /CHI/039/SCF بعنوان  "Strengthening the Adaptive Capacity to Climate Change in the Fisheries and Aquaculture Sector")تعزيز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ يف قطاع 
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية(

املشروع:  حّددها  واليت  التكّيف  تعيق  اليت  احلواجز  تشمل 
احملدودة لسبل  والقدرة   )2( املؤسسايت؛  الضعف  أوجه   )1(

الوعي  مستوى  وتدين   )3( التكّيف؛  على  احمللية  العيش 
تقديرها بشكل واضح يف  أو عدم  املناخ  تغرّي  آثار  بشأن 

لتخطي  خيارات  أيًضا  املشروع  وحّدد  الساحلية.  اجملتمعات 
هّشة  منوذجية  مواقع  أربعة  اختيار  ومت  العقبات،  هذه 

ميكن  اليت  التدخالت  إلجراء  كمواقع  )اخللجان(  ومتثيلية 
ألف(. )الشكل  نطاقها  وتغيري  تكرارها 

واعتباًرا من عام 2017، مت حتديد وتصميم 46 مبادرة رّكز 
)واضعو  واإلقليمية  املركزية  احلكومية  السلطات  بعضها على 
املواقع  اآلخر على  وبعضها  التنظيمية(  واجلهات  السياسات 

النموذجية األربعة مبا يتماشى مع خصائص مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية احمللية )الشكل باء( ومع مراعاة املعارف 
احمللية على النحو الواجب. ويتم تنفيذ هذه املبادرات بقيادة 

مراكز البحوث واجلامعات واخلرباء من القطاع اخلاص أو 
املائية. األحياء  وتربية  األسماك  املعنية مبصايد  السلطات 
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خلجان املواقع التجريبية

املنطقة الشمالية
خليج ريكيلميه

(إكيكي)

خليج تونغوي

(كوكيمبو)

خليج كوليونو

(تومي)

خليج إيل مانزانو

(هواليهوي)

املنطقة الشمالية الوسطى

املنطقة اجلنوبية الوسطى

تاراباكا

كوكيمبو

بيوبيو

املنطقة اجلنوبية لوس الغوس



الشكل باء 
خريطة املواقع التجريبية

املصدر: املشروع GCP /CHI/039/SCF بعنوان  "Strengthening the Adaptive Capacity to Climate Change in the Fisheries and Aquaculture Sector")تعزيز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ يف قطاع 
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية(

اإلطار 19
)تتمة(

تشمل احلواجز اليت تعيق التكّيف واليت حّددها املشروع: 
)1( أوجه الضعف املؤسسايت؛ )2( والقدرة احملدودة لسبل 

العيش احمللية على التكّيف؛ )3( وتدين مستوى الوعي بشأن 
آثار تغرّي املناخ أو عدم تقديرها بشكل واضح يف اجملتمعات 

أيًضا خيارات لتخطي هذه  الساحلية. وحّدد املشروع 
أربعة مواقع منوذجية هّشة ومتثيلية  العقبات، ومت اختيار 
)اخللجان( كمواقع إلجراء التدخالت اليت ميكن تكرارها 

ألف(. )الشكل  وتغيري نطاقها 
واعتباًرا من عام 2017، مت حتديد وتصميم 46 مبادرة رّكز 
)واضعو  واإلقليمية  املركزية  احلكومية  السلطات  بعضها على 
املواقع  اآلخر على  وبعضها  التنظيمية(  واجلهات  السياسات 

النموذجية األربعة مبا يتماشى مع خصائص مصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية احمللية )الشكل باء( ومع مراعاة املعارف 
احمللية على النحو الواجب. ويتم تنفيذ هذه املبادرات بقيادة 

مراكز البحوث واجلامعات واخلرباء من القطاع اخلاص أو 
املائية. األحياء  وتربية  األسماك  املعنية مبصايد  السلطات 

نظًرا إىل اجلدول الزمين للتدخالت وتنوعها، من املتوقع 
أن تظهر النتائج النهائية يف النصف الثاين من عام 2020. 

وحىت هذا التاريخ، أّدت املبادرات اجلارية )أنظر اجلدول( إىل 
املؤسسات من  للتنسيق بني  إنشاء وتشغيل سبعة كيانات 

شأنها الرتكيز على قطاع مصايد األسماك على املستويات 
بشأن  والتوعية  التدريب  وتوفري  واحمللية  واإلقليمية  الوطنية 
تغرّي املناخ للمجتمع املدين واألطفال يف املدارس والشباب. 

عالوة على ذلك، جيري تنفيذ برامج الرصد املناخي والبيئي 
اللذين  والتخطيط احملليني  القرارات  احمللية لدعم صنع 

واملزارعني. الصيادين  يستهدفان 
الرسمية عن فهم  التنظيمية  اجلهات  توعية  وأسفرت 
أنه يلزم توافر السياسات املناسبة إلنتاج األغذية  مفاده 

القانون بشأن  تنفيذ  السياسات ستدعم  الساحلية وأن هذه 
خلجان الصيد )Ley de Caletas( الذي يشّدد على رفاه 

اخللجان االجتماعي واالقتصادي الطويل األجل يف ظل تغرّي 
التكنولوجية  و/أو  الفنية  واملبادرات  االبتكارات  وتؤدي  املناخ. 
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اجلزء الثاين استدامة العمل

تدابري التكّيف احمللّية املكّون

التدخالت

اجلدوى على اجلدوى على املستوى احمللي )املواقع التجريبية(
املستوى الوطين إيل مانزانوكوليوموتونغويريكيلميه

1

(2)(2)هيئات التنسيق والتقييم1

تصميم نظام متكامل للمعلومات )تغري املناخ 2
ومصايد األسماك(

تعزيز املؤسسات3

2

تعزيز منظمات املنتجني احلرفيني1
رصد املؤشرات احمللية لتغري املناخ 2
اخلرائط املواضيعية3
االعرتاف بالتكيف مع تغري املناخ )اخلتم الرسمي(4
استخدام املصيد العرضي5

استزراع الطحالب يف األماكن اخملصصة إلدارة 6
(2)املوارد القاعية واستغالهلا

استزراع الرخويات يف األماكن اخملصصة إلدارة 7
املوارد القاعية واستغالهلا

التدريب على حتسني مجع يرقات احملاريات الثنائية 8
الصمامات )احملار املروحي الشكل وبلح البحر(

تعزيز قيمة إنزال منتجات مصايد األسماك 9
بأكملها

حتديد اخليارات املتصلة بالسياحة10
الشعاب االصطناعية11

توعية اجملتمعات الساحلية31

11911114عدد التدخالت احمللية واملشرتكة

46العدد اإلمجايل للتدخالت )اجلارية(

التدخالت اجلارية للتكّيف 

إىل  وينفذها،  املشروع  يدعمها  اليت  احمللية  التشغيلية  و/أو 
الصمود. وشمل  الصيد على  اإلمجالية جملتمعات  القدرة  زيادة 

املصيد  احلّد من  الطبيعية مثاًل  املوارد  حتسني استخدام 
املضافة  القيمة  ذات  املنتجات  وإنتاج  واستخدامه،  العرضي 

الزراعة.  ممارسات  وحتسني/تكييف  احمللي،  املستوى  على 
)مثل  البديلة  العيش  بسبل  تتعّلق  مبادرات  تنفيذ  مت  كما 

وتشمل  املتكاملة.  املمارسات  وتطوير  الطبخ(،  وفن  السياحة 

للمخاطر  املواضيعية  الديناميكية  اخلرائط  املمارسات  هذه 
التزام  والرصد، وبرنامج إصدار الشهادات الذي حيّدد 

)مبا يف ذلك  املستدامة  الصيد مبصايد األسماك  جمتمعات 
التكّيف مع تغرّي املناخ(. وتعّزز مجيع هذه اإلجراءات قدرة 

يف  الواعية  مساهمتها  وتضمن  الصمود  على  الصيد  جمتمعات 
املناخ.  لتغرّي  التصدي  إىل  الرامية  العاملية  اجلهود 

اإلطار 19
)تتمة(

)2(  هيئتان استشاريتان اثنتان للتنسيق والتواصل والتعاون )إحداهما حملية والثانية إقليمية( / مبادرتان اثنتان لنظم تربية األحياء املائية.

مالحظات: اللون األزرق الداكن: التدخالت قيد التنفيذ؛ اللون األزرق الفاحت: التدخالت اليت تعترب ذات جدوى ولكن مل يبدأ تنفيذها بعد.
املصدر: املشروع GCP /CHI/039/SCF بعنوان  "Strengthening the Adaptive Capacity to Climate Change in the Fisheries and Aquaculture Sector")تعزيز القدرة على التكّيف مع تغري املناخ يف قطاع 

مصايد األسماك وتربية األحياء املائية(
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تزداد اخملاطر املتعّددة املتصلة باملناخ، مبا يف ذلك األعاصري 
املدارية، واالرتفاع الشديد يف مستوى سطح البحر، والفيضانات، 

وموجات احلّر البحرية، على حنو ما ذكر يف التقرير اخلاص 
بشأن احمليطات والغالف اجلليدي يف ظّل تغرّي املناخ الصادر 
عن اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ.1 وتتواجد 
جمتمعات الصيد واستزراع األسماك واجلزر الصغرية )مبا يف 

ذلك الدول النامية اجلزرية الصغرية( يف اخلط األمامي ملواجهة 
هذه التغرّيات. ومنذ عام 1980، ضربت الكوارث الطبيعية 

مجيع أقاليم العامل بوترية وحّدة متزايدتني. ويعرتف إطار 
ِسنداي للحّد من خماطر الكوارث بالدور الرئيسي الذي تؤديه 
احلكومات، ووكاالت األمم املتحدة، واملنظمات الدولية والوطنية 
يف احلّد من خماطر الكوارث، وتتوىل منظمة األغذية والزراعة 

مسؤولية حتقيق اهلدف جيم-2 من إطار ِسنداي بشأن 
اخلسائر الزراعية املباشرة اليت ُتعزى إىل الكوارث. وبلغت 

القيمة اإلمجالية لألضرار واخلسائر اليت حلقت بقطاع مصايد 
األسماك بني عامي 2006 و2016 نتيجة للكوارث، أكثر من 

1.1 مليار دوالر أمريكي ما ميّثل حوايل 3 يف املائة من جمموع 
األضرار واخلسائر يف قطاع الزراعة.2 

الكثري من األحيان بشكل ملحوظ  الكوارث يف  وتؤثر 
النطاق واحلرفية. ويف  على مصايد األسماك صغرية 

موزامبيق مثاًل، تسّبب إعصار إيداي يف عام 2019 بأضرار 
بلغت قيمتها حوايل األسماك   وخسائر يف قطاع مصايد 

20 مليون دوالر أمريكي وشملت: السفن واآلالت واملعدات 
)مثل  والبيئة  التحتية  البنية  واألضرار يف  واملدمرة؛  املتضررة 

أيام الصيد.3 وتدخل بلدان شرق  املانغروف(؛ وخسارة 

أفريقيا كل سنة يف عداد البلدان اليت تشهد أكرب عدد من 
أفريقيا.  الكوارث الطبيعية واليت هي من صنع اإلنسان يف 

الفيضانات  تؤدي  والعواصف،  األعاصري  إىل  وباإلضافة 
العيش  وانزالق الرتبة واجلفاف والنزاعات إىل تقويض سبل 
يف اإلقليم بصورة مستمرة، ما يؤدي يف غالب األحيان إىل 

إنسانية وحاالت طوارئ الطويلة األمد. وُيعترب ذلك  أزمات 
يف الكثري من األحيان السبب وراء التهجري الداخلي أو حىت 

اهلجرة عرب احلدود.
باملناخ  املرتبطة  للمخاطر  االستباقية  اإلدارة  وتتطّلب 
الكوارث  البيانات السليمة قبل  توافر  به،  املرتبطة  وغري 
وبعدها. ولكن يف الكثري من األحيان، تكون هذه البيانات 
غري موجودة أو غري مكتملة. ولسّد هذه الفجوة، طّورت 

األضرار  املؤسسايت الحتساب  املستوى  املنظمة منهجية2 على 
واخلسائر يف قطاع الزراعة، إىل جانب استبيان لتصنيف 

البيانات. واهلدف من ذلك هو إتاحة األدوات لتبين البلدان 
نظام معلومات وطين متني وإجراء حتليل قائم على البيانات 
من أجل إعداد تقييمات ناجحة ويف الوقت املناسب لألضرار 
واخلاصة  والداخلية  البحرية  الفرعية  القطاعات  واخلسائر يف 

برتبية األحياء املائية. وتشّكل هذه األدوات جزًءا ال يتجزأ من 
االستجابة الرامية إىل احلّد من خماطر الكوارث والتكّيف 

واملنتجات  االقتصادية لألسماك  القيمة  أنها تظهر  معها، ذلك 
الرئيسيني يف سلسلة  املصلحة  السمكية وحتّدد أصحاب 

واألصول  املنتجات  املوثوقة بشأن  املعلومات  وُتعترب  القيمة. 
والقدرة  التكّيف  برامج االستجابة بشأن  ضرورية لتطوير 

واإلقليمي. الوطين  املستويني  الصمود على  على 

اإلطار 20
التصدي للظواهر القصوى: منهجية منظمة األغذية والزراعة ملواجهة األضرار واخلسائر

 Intergovernmental Panel on Climate Change. 2019. IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate, edited by H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, V. Masson-Delmotte, P. Zhai, M. Tignor, E. 1

 Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Nicolai, A. Okem, J. Petzold, B. Rama & N.M. Weyer ]النسخة اإللكرتونية[.  ]ورد ذكره يف 10 ديسمرب/كانون األول 2020[.
 www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2019/12/SROCC_FullReport_FINAL.pdf

FAO. 2018. 2017: The impact of disasters and crises on agriculture and food security. Rome. 152 pp. (also available at www.fao.org/3/I8656EN/i8656en.pdf). 2

United Nations Development Programme. 2019. Mozambique Cyclone Idai Post-Disaster Needs Assessment (PDNA)DNA. In: UNDP 3 ]النسخة اإللكرتونية[.  ]ورد ذكره يف 10 ديسمرب/كانون األول 

www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/crisis-prevention-and-recovery/mozambique-cyclone-idai-post-disaster-needs-assessment--pdna-dna.html .]2020

الوقت.  مرور  مع  خطّي  وغري  كبري  بشكل  تتباين  أن  ميكن 

وتطبيقها  األدوات/الُنهج  من  عدد  تطوير  تم  السبب  ولهذا 

أدناه. املبنّي  النحو  عىل 

تغرّي  مع  للتكيّف  التخطيط  يف  االنطالق  نقطة  وتتمثل 

معالجتها  يجب  التي  التكيّف  مشكلة  نوع  تحديد  يف  املناخ 

ويعّد   .)49 )الشكل  تحقيقها  يجب  التي  والغايات  واألهداف 

املخاطر  لجهة  مهاًم  التكيّف  قرار  التخاذ  الزمني  الجدول 

والتكيّف  الطويل(  أو  القصري  األجل  عىل  كان  )إن  املناخية 

تكيّف  بسياسة  أو  فوًرا  مقرتح  مبرشوع  يتعلّق  كان  )إن  معها 

يف  التكيّف  إطار  تحديد  أيًضا  املهم  ومن  األجل(.  طويلة 

استثامًرا  أو  سياسة  ميثّل  كان  إذا  ما  لفهم  األوسع  السياق 

تحتاج  قد  أوسع  مبادرة  من  جزًءا  يشكل  أو  ذاته  بحد  قامئًا 

فهم  من  بد  ال  الثانية،  الحالة  ويف  )اإلدماج(.  التعميم  إىل 

القرار.  فيه  يُتخذ  الذي  السياق 

»

»

| 151 |



قيرغيزستان
 صيادون حرفيون 

مع مصيدهم - مصدر للغذاء 
وفرص العمل والدخل.

©FAO/Sergey Kozmin



حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

بتغرّي  املتصلة  املخاطر  بفهم  الثانية  الخطوة  وتقيض 
األحوال  تؤثر  كيف  بتحليل  عموًما  تبدأ  وهي  املناخ. 

وتربية  األسامك  مصايد  عىل  الحالية  املناخية  أو  الجوية 
هناك  كان  إذا  وما  الراهنة(  )املخاطر  اليوم  املائية  األحياء 
تغرّيات  أو  الحرارة،  درجات  ارتفاع  مثل  حديثة،  اتجاهات 

املخاطر  زيادة  شأنها  من  يكون  القصوى  الجوية  األحوال  يف 
فهم  أيًضا  املهم  ومن  جديدة.  فرص  إتاحة  أو   )20 )اإلطار 

األسامك  مصايد  يف  املدرجة  واالجتامعية  االقتصادية  العوامل 
مجال  يف  االستجابة  عىل  ستؤثر  ألنها  املائية  األحياء  وتربية 
الراهنة  املخاطر  فهم  يتم  أن  وما  املناخ.  تغرّي  مع  التكيّف 

يف  التالية  الخطوة  تتمثل  واالجتامعي،  االقتصادي  والسياق 
اليقني  وعدم  املستقبلية  املناخية  املخاطر  توقيت  يف  النظر 

 – املخاطر  سلسلة  استخدام  ميكن  ثم  ومن  املتصل بها. 
التكيّف  إجراءات  يف  للنظر   – املستقبلية  إىل  الراهنة  من 

من  املبكر  التكيّف  خيارات  لتحديد  خاصة  وبصورة  املحتملة 
األجل.  والطويلة  واملتوسطة  الفورية  للمخاطر  التصدي  أجل 
املحتملة  املخاطر  تظهر  أن  ميكن  متى  تحليل  ذلك  ويتطلب 
املناخ  تغرّي  مع  التكيّف  مجال  يف  االستجابة  ترتيب  أجل  من 

التالية  الخطوة  وتتمثل  بها.  املتعلّقة  القرارات  عمر  وتحديد 
املناخية  للمخاطر  للتصدي  التكيّف  خيارات  تحديد  يف 

التي  األطر  الستخدام  وميكن  تحديدها.  جرى  التي  املحتملة 
أن  املبكر  التكيّف  لخيارات  األولوية  إعطاء  عىل  تساعد 

عادًة  األطر  هذه  وتركّز  املرحلة.  هذه  يف  جًدا  مفيًدا  يكون 
القادمة  الخمس  للسنوات  التكيّف  أولويات  تحديد  عىل 

والطويلة  واملتوسطة  القصرية  املخاطر  معالجة  عىل  أو  تقريبًا 
 )2018 وآخرون،   Warren )مثل  األدبيات  وتحدد  األجل. 

وهي: هذه،  املبكر  التكيّف  لخيارات  أولويات  ثالث 

واالتجاهات 	� الراهنة  املناخية  اآلثار  تعالج  التي  التدخالت 
هذه  وتعرف  التكيّف(.  يف  القائم  )العجز  املبكرة 

يُندم  »ال  التي  بإإلجراءات  األحيان  من  الكثري  يف  التدخالت 
منها  العديد  ويتداخل  عليها«.  يُندم  »قلاّم  التي  أو  عليها« 

األسامك  مصايد  قطاع  يف  الحالية  الجيّدة  املامرسات  مع 
املائية؛ األحياء  وتربية 

القرارات 	� يف  التكيّف  مراعاة  لضامن  املبكرة  والتدخالت 
انسداد  عىل  تنطوي  التي  أو  الطويل  العمر  ذات  املبكرة 

سيتعّرض  الذي  األجل  الطويل  االستثامر  أي  محتمل، 
التحتية؛ البنية  تطور  مثل  مستقبلية  لتغرّيات 

إرشاد 	� للمساعدة عىل  املبكرة  التكيّفية  اإلدارة  وتدابري 
أو تنطوي عىل مخاطر  تنفيذ طويلة  التي متلك فرتة  القرارات 

التجريبية. والعمليات  والرصد  التخطيط  مثل  أجاًل،  أطول 

أعاله  املذكورة  الخيارات  جميع  إىل  حاجة  هناك  يكون  وقد 
البعض.  بعضها  مع  تتعارض  ال  التي 

أويل عىل  تحليل  إجراء  يكون  قد  الحاالت،  من  العديد  ويف 
التي  الطريق  خرائط  لتحديد  كاف  أعاله  إليه  املشار  النحو 
يلزم  قد  أخرى،  حاالت  ويف  لها.  والتخطيط  بالتكيّف  تتعلّق 
التكيّف  خيارات  اختيار  عىل  للمساعدة  رسمي  تقييم  إجراء 
املدى  القصري  التكيّف  عىل  التقييامت  تركّز  وعندما  األنسب. 

استخدام  ميكن  عليه،  يُندم  قلاّم  أو  عليه  يُندم  ال  الذي 
والربح  الكلفة  تحليل  مثل  القرارات  لدعم  التقليدية  األساليب 

التي  الخيارات  إىل  وبالنسبة  املعايري.  املتعدد  التحليل  أو 
مهاًم،  اليقني  عدم  يصبح  حيث  أجاًل  أطول  قرارات  عىل  تنطوي 

تفصياًل.  األكرث  التقييم  أساليب  من  مجموعة  تطبيق  ميكن 
اليقني.  عدم  يف ظل  القرارات  صنع  األساليب  هذه  وتشمل 
الُنهج  هذه  تطبيق  بشأن  متاحة  جديدة  توجيهات  وهناك 
)Watkiss وVentura وPoulain،ا2019( مع أن ذلك مل 

وتربية  األسامك  مصايد  يف  تاريخه  حتى  واسع  نطاق  عىل  يطبق 
عىل  الرتكيز  يجري  التكيّف،  تقييم  جانب  وإىل  املائية.  األحياء 

املتعلّقة  والخطط  السياسات  يف  املناخ  تغرّي  مع  التكيّف  تعميم 
التعميم  هذا  شأن  ومن  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد 

و/أو  األسامك  مبصايد  املتصلة  واألنشطة  املوارد  يحشد  أن 
إىل  املناخ  تغرّي  إدماج  يساعد عىل  وأن  املائية،  األحياء  تربية 

شمواًل.  أكرث  نهج  باتباع  يسمح  الذي  األمر  أخرى،  قضايا  جانب 
إنجاز  صعوبة  إىل  نظًرا  إضافية  تحديات  أيًضا  يطرح  ولكنه 

القطاعات.  بني  واملشرتكة  الشاملة  والربامج  السياسات 

معدات الصيد املرتوكة أو املفقودة أو 
املهملة وتلوث البيئة البحرية من جرائها

الصيد  عمليات  من  املتأتية  البحرية  القاممة  حظيت  لقد 
البحرية  النفايات  مصادر  أهم  من  وتُعترب  كبري  دويل  باهتامم 
متعلّقة  حديثة  مهمة  مطبوعات  وضعت  وقد  تأثريًا.  وأكرثها 

مقدمة  يف  املسألة  هذه  البحر،  يف  البالستيكية  بالنفايات 
إزاء  املتزايد  قلقها  عن  الدول  وعرّبت  البحرية.  البيئة  مشاكل 

و/ البحرية  القاممة  بشأن  قرارات  واعتمدت  املسألة  هذه 
الدقيقة  البالستيكية  الجسيامت  و/أو  البالستييك  الحطام  أو 

يف كل دورة من دورات جمعية األمم املتحدة للبيئة يف 
الرئيسية املذكورة يف هذه  العنارص  السنوات األخرية. وترد 
التنمية املستدامة، وال  القرارات يف الهدف 14 من أهداف 
بجميع  البحري  التلوث  منع  يف  املتمثل  سيام املقصد 14–1 

أنواعه والحد منه بدرجة كبرية، وال سيام من األنشطة الربية، مبا 
البحري، وتلوث املغذيات، بحلول عام 2025. الحطام  يف ذلك 

»
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املهملة،  أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد  معدات  وتشّكل 
تلوث  من  كبريًا  جزًءا  الشبحية«،  »املعدات  أيًضا  تسمى  التي 

هذه  وتهدد  البالستيكية.  باملواد  وبحاره  العامل  محيطات 
46 يف املائة  بها  يتأثر  حيث   – البحرية  الحياة  املعدات 

املهددة  لألنواع  الحمراء  الالئحة  عىل  املدرجة  األنواع  من 
عرب  الطبيعة  لحفظ  الدويل  االتحاد  عن  الصادرة  باالنقارض 
التنوع  يؤثر عىل  الذي  األمر  ابتالعها،  أو  الوقوع يف رشكها 
أو  املرتوكة  الصيد  معدات  تستمر  أن  وميكن  البيولوجي. 

باألسامك  اإليقاع  عىل  قدرتها  خالل  من  املهملة،  أو  املفقودة 
تجاريًا،  املهمة  األسامك  أنواع  بالتقاط  تركها،  أو  فقدانها  بعد 

وفقدان  املهمة  السمكية  املوارد  إىل هدر  يؤدي  الذي  األمر 
البحرية  املوائل  تلوث  فهي  ذلك،  إىل  باإلضافة  القيمة. 

البحر  قاع  يف  ترُتك  عندما  املرجانية(  الشعب  )مثل  الحساسة 
والسالمة  املالحة  عىل  خطًرا  ومتثل  الشاطئ،  عىل  تُقذف  أو 

أن  للحيوانات  وميكن  املاء.  سطح  عىل  تطوف  عندما  البحر  يف 
املرتوكة  الصيد  معدات  من  املتفككة  القطع  ابتالع  بعد  تنفق 

الدقيقة  البالستيكية  للجسيامت  وميكن  املهملة  أو  املفقودة  أو 
ما  مع  الغذائية  السلسلة  تدخل  أن  املعدات  هذه  من  املتأتية 

للبرش.   محتملة  صحية  مشاكل  من  ذلك  عن  يرتتب 

أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد  أن معدات  يقّدر  ويف حني 
النفايات  جميع  من  فقط  10 يف املائة  حوايل  متثل  املهملة 

بالحياة  فتًكا  األكرث  البحري  الحطام  تُعترب  أنها  إال  البحرية، 
بصيد  املتصلة  طبيعتها  إىل  ذلك  ويعزى  املحيطات.  يف  البحرية 

بطريقة  البحرية  الحيوانات  صيد  يف  استمرارها  وإىل  األسامك 
طويلة.  لفرتة  رشكها  يف  وإيقاعها  مبارشة  غري 

معدات  بشأن  جديدة  عاملية  تقديرات  وجود  عدم  ورغم 
حاليًا،  املحيطات  يف  املهملة  أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد 

األطنان  من  اآلالف  مبئات  البحرية  القاممة  يف  مساهمتها  تقّدر 
والزراعة  األغذية  منظمة  قامت   ،2019 عام  ويف  سنويًا. 

تابعة  عمل  بتشكيل مجموعة  الدولية  البحرية  واملنظمة 
لحامية  العلمية  بالجوانب  املعني  املشرتك  الخرباء  لفريق 

فيها  مبا  البحرية  النفايات  "مصادر  بـ  وتعنى  البحرية  البيئة 
بالشحن"  املتعلّقة  النفايات  من  وغريها  الصيد  معّدات 

قطاع  ملساهمة  أفضل  تقدير  لوضع   )43 العمل  )مجموعة 
العام  الهدف  ويتمثل  البحرية.  النفايات  يف  األسامك  مصايد 

مصادر  كمية  بشأن  الفهم  تكوين  يف  هذه  العمل  مجموعة  من 
الشحن  قطاعي  من  املتأتية  تلك  سيام  ال  البحرية،  النفايات 

مقياس  ولوضع  تأثريها.  ونطاق  النسبية  ومساهمتها  والصيد، 
تعمل  وتقييمها،  املستقبلية  التخفيف  تدابري  لرصد  مرجعي 

للبحوث  الكومنولث  منظمة  مع  والزراعة  األغذية  منظمة 

يف  ديفيس  كاليفورنيا  وجامعة  اسرتاليا،  يف  والصناعية  العلمية 
معدات  بشأن  العاملية  واملبادرة  األمريكية،  املتحدة  الواليات 

عاملي  تقييم  عىل  املهملة،  أو  املرتوكة  أو  املفقودة  الصيد 
وتوزيعها.  املفقودة  الصيد  معدات  حجم  لتحديد 

واملنظامت  الهيئات  من  والعديد  الدويل  املجتمع  ويتفق 
أنه يجب إسناد  اإلقليمية واملتعددة األطراف بشكل عام عىل 

الصيد  الحد من معدات  الوقائية من أجل  للتدابري  األولوية 
الرامية  الضارة وللتدابري  املهملة وآثارها  أو  املفقودة  أو  املرتوكة 

البحرية. وقامت منظمة  البيئة  املوجودة يف  املعدات  إزالة  إىل 
الراعية ملؤرش  املتحدة  األمم  والزراعة بوصفها وكالة  األغذية 
تنفيذ  يقيس مدى  الذي   1–6–14 املستدامة  التنمية  هدف 

القانوين دون  الصيد غري  الرامية إىل مكافحة  الدولية  الصكوك 
بشأن  الطوعية  التوجيهية  بوضع الخطوط  تنظيم،  ودون  إبالغ 

أقرّتها لجنة مصايد األسامك يف دورتها  التي  الصيد  وسم معدات 
2019م(.  2018 )منظمة األغذية والزراعة،  الثالثة والثالثني عام 

تحديد  بأهمية  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  هذه  وتعرتف 
ومن  استخدامها.  ومرشوعية  وموقعها  الصيد  معدات  ملكية 

به  املرتبط  التبليغ  ونظام  الصيد  ملعّدات  املناسب  الوسم  شأن 
الطوعية  التوجيهية  الخطوط  يف  عليه  املنصوص  النحو  عىل 
املهملة  أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد  معدات  من  يحد  أن 
مصادر  تحديد  عىل  املعدات  وسم  ويساعد  الضارة.  وآثارها 

واسرتداد  املهملة،  أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد  معدات 
العقوبات  قبيل  من  اإلدارة  تدابري  وتيسري  املفقودة،  املعدات 

مناسبة.  غري  بطريقة  منها  والتخلص  املعدات  إهامل  عىل 
معدات  وسم  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتشّجع 
املعدات  استخدام  إلعادة  الحوافز  تقديم  عىل  أيًضا  الصيد 
من  املامرسات  ألفضل  وترّوج  تدويرها،  وإعادة  املستعملة 

أن  منها. وميكن  التخلص  ذلك  مبا يف  الصيد،  معدات  إدارة  أجل 
عىل  املعدات  لوسم  عليه  متفق  لنظام  املتسق  التطبيق  يساعد 

ومنعه،  تنظيم  ودون  إبالغ  دون  القانوين  غري  الصيد  تحديد 
الصيد  معدات  عن  التخيل  من  املقابل  يف  يحد  الذي  األمر 

مرشوعة. غري  بطريقة  منها  والتخلص 

الصيد  معدات  وسم  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتشدد 
تنفيذها  تيسري  أجل  القدرات من  وبناء  التوعية  أهمية  عىل 
الجزرية  النامية  النامية، وال سيام الدول  الدول  من جانب 

بالتعاون  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدت  بالتايل،  الصغرية. 
أو املرتوكة  املفقودة  الصيد  العاملية بشأن معدات  املبادرة  مع 

إقليمية يف  أربع حلقات عمل  املضيفة،  املهملة والدول  أو 
عام 2019 يف: جنوب املحيط الهادئ )فانواتو(، وجنوب رشق 
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الالتينية  وأمريكا  )السنغال(،  أفريقيا  وغرب  )إندونيسيا(،  آسيا 
مشاريع  العمل هذه  حلقات  وسيتبع  )بنام(.  الكاريبي  والبحر 

Glo–Litter )وهو جزء من برنامج إمنايئ مشرتك مع  من قبيل 
الدول  لدعم  وتدابري محددة  الدولية(  البحرية  واملنظمة  الرنويج 

يف تنفيذ اإلجراءات واألدوات الرامية إىل منع معدات الصيد 
املهملة والحد من استخدامها. ويتم  أو  املفقودة  أو  املرتوكة 
إطار  املصلحة يف  املتعددة أصحاب  األنشطة  االضطالع بهذه 
الستدامة  املسؤولة  املامرسات  بشأن  الشامل  املنظمة  برنامج 

الصيد. آثار عمليات  مصايد األسامك والحد من 

يف  مبا  املصلحة،  أصحاب  مع  بنشاط  العمل  املنظمة  وستواصل 
الرامية  التدابري  لتنفيذ  األخرى،  املعنية  واملنظامت  الدول  ذلك 
والحد  املهملة  أو  املفقودة  أو  املرتوكة  الصيد  معدات  منع  إىل 

تكنولوجيات  تطوير  أيًضا  املنظمة  وتشّجع  استخدامها.  من 
الناحية  ومن  التكلفة  حيث  من  الفعالة  املعدات  وسم 

مختلف  يف  لالستعامل  والقابلة  للبيئة،  والصديقة  التشغيلية، 
يف  مبا  الوقائية،  التدابري  تدعم  أنها  كام  الصيد.  معدات  أنواع 
القاممة  من  تحد  التي  الدائري،  االقتصاد  نُهج  تشجيع  ذلك 

ومن  املحيطات.  يف  الدقيقة  البالستيكية  والجسيامت  البحرية 
تطوير  ذلك  يف  مبا  البالستيكية،  للمواد  البدائل  إيجاد  شأن 

من  والحد  الصيد،  معدات  يف  بيولوجيًا  للتحلل  القابلة  املواد 
من  يقلّل  أن  القصري،  العمر  ذات  البالستيكية  املواد  استخدام 

الدقيقة.  البالستيكية  والجسيامت  البحرية  القاممة  مصادر 
بالدول  خاصة  عناية  إيالء  يجب  املسائل،  هذه  معالجة  وعند 

العجز  وبلدان  الصغرية،  الجزرية  النامية  والدول  النامية، 
إىل  افتقارها  احتامل  إىل  نظًرا  املنخفض  الدخل  ذات  الغذايئ 

والتمويل.  البرشية  القدرات 

األسماك يف اسرتاتيجيات النظم الغذائية 
لتحقيق األمن الغذائي والتغذوي

كبري  حد  إىل  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  يف  التوسع  يساهم 
العاملي.  املستوى  عىل  األسامك  استهالك  يف  الزيادة  تلبية  يف 

سلسلة  طول  عىل  األغذية  من  واملهدر  الفاقد  انخفاض  ولكن 
أعالف  يف  السمكية  املنتجات  استخدام  برتاجع  املقرتن  القيمة 

لالستهالك.  متاح  األسامك  من  مزيًدا  أن  يعني  الحيوانات 
املنتجات  من  متزايد  بشكل  تأيت  السمكية  املساحيق  أن  ومع 
املساحيق  استخدام  أن  ومن  سابًقا  تُهدر  كانت  التي  الثانوية 

آخذ  املائية  األحياء  لرتبية  األعالف  يف  السمك  وزيت  السمكية 
عن  باملغذيات  الغنية  األسامك  تحويل  يستمر  الرتاجع،  يف 

املستزرعة  لألسامك  كأعالف  الستخدامها  البرشي  االستهالك 
الحيوانات(.  من  )وغريها 

املشكلة  معالجة  عىل  تساعد  أن  املائية27  األغذية  لنظم  وميكن 
)انعدام  التغذية«  لسوء  الثاليث  »العبء  ميثلها  التي  املعقدة 

العديد  ويعتمد  الزائد(.  والوزن  التغذية  ونقص  الغذايئ  األمن 
بوصفها  األسامك  عىل  والداخلية  الساحلية  املناطق  سكان  من 

إليه  الوصول  يسهل  الذي  الحيوانية  للربوتينات  مصدًرا 
منها  الصغرية  األسامك، وال سيام  أن  إىل  وباإلضافة  )اإلطار 21(. 

فإنها  الجودة،  العالية  الربوتينات  توفّر  كاملًة،  تُستهلك  التي 
والفيتامينات  أوميغا–3  الدهنية  لألحامض  غنيًا  مصدًرا  تشّكل 

واليود  والزنك  الكالسيوم  مثل  واملعادن  وباء  ودال  ألف 
لألحامض  مهاًم  مصدًرا  البحرية  الطحالب  متثّل  بينام  والحديد، 

استهالك  فوائد  وتشمل  واملعادن.  والفيتامينات  الدهنية 
مثل  املزمنة  باألمراض  اإلصابة  تراجع خطر  ييل:  ما  األسامك 

الحمل  خالل  األم  وتحّسن صحة  والرشايني؛  القلب  أمراض 
الطفولة  أثناء  واملعريف  الجسدي  النمو  وتحّسن  والرضاعة؛ 

بفقر  املرتبطة  الصحية  املخاطر  حّدة  من  والتخفيف  املبكرة؛ 
بالعمى. األطفال  وإصابة  والتقزم  الدم 

والخطوط  املستدامة  الغذائية  النظم  بشأن  الحوارات  وتشّجع 
EAT– لجنة  عن  الصادرة  الكوكب  صحة  بشأن  التوجيهية 
كخطوة  الحمراء  اللحوم  استهالك  من  الحد  عىل   ،Lancet
بأن  االعرتاف  مع  مستدامة،  غذائية  أمناط  التباع  أساسية 

وتربية  املستدامة  املصايد  من  األسامك  باستهالك  ة  بشدَّ يوىص 
تحسني هذه  2019(. وميكن  وآخرون،   Willett( املائية  األحياء 
واملوقع  للتجارة  الواجب  االعتبار  إيالء  عرب  التوجيهية  الخطوط 
البيئية  والبصمة  الغذايئ  النمط  بني  العالقة  تحليل  يف  والثقافة 

املائية  واألغذية  األسامك  وتتمتع   .)2019 وآخرون،   Kim(
بكفاءة  األحيان  من  الكثري  يف  إنتاجها  ويتم  أقل،  بيئي  بتأثري 

 ،)2018 وآخرون،   Hilborn( الرّبية  الحيوانية  األغذية  من  أكرب 
واملغذيات  الكربى  للمغذيات  ممتاًزا  مصدًرا  متثّل  أنها  كام 

بالتكامل  أكرب  اعرتاف  إىل  حاجة  هناك  ولكن  الدقيقة. 
بطريقة  واملنتَجة  باملغذيات  الغنيّة  الحيوانية  األغذية  بني 

التوافر  لزيادة  النباتية  واألغذية  األسامك(  فيها  )مبا  مستدامة 
بشكل  امتصاصها  يجري  ال  التي  الدقيقة  للمغذيات  الحيوي 

 .)2015 وآخرون،   Bogard( النباتية  الغذائية  األمناط  يف  مالئم 

والطحالب  األسامك  من  كمية  املائية  األحياء  تربية  وتوفّر 
مصايد  توفرها  التي  تلك  من  أكرب  البرشي  لالستهالك  البحرية 

وRoos،ا2019(.   Nayarو  Cheshire( الطبيعية  األسامك 
يجري  التي  اللحوم  آكلة  األكرب  األسامك  أنواع  تُستزرع  ولكن 

عىل  قائم  علف  باستخدام  املتقدمة  البلدان  يف  استهالكها 

27  تشمل األغذية املائية الزعنفيات والقشريات والرخويات والنباتات املائية 
من قبيل الطحالب البحرية.

»
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يتطلب الطابع املتعدد القطاعات لألمن الغذائي والتغذية 
سياسات تعاجل هذه القضايا عرب قطاعات خمتلفة بطريقة 

منّسقة. ويف دول احمليط اهلادئ اجلزرية اليت يواجه فيها السكان 
حتديات كبرية يف احلصول على أغذية ميسورة التكلفة ومغذية 

ومتنوعة، ُتشّكل األسماك جزًءا أساسًيا من نظامها الغذائي 
ر مصدًرا مهًما للربوتينات واملغذيات الدقيقة. وتوفِّ

وتعتمد اجملتمعات احمللية يف منطقة احمليط اهلادئ منذ 
أمد بعيد اعتماًدا كبرًيا على املوارد البحرية، وتستهلك منها 

ما يرتاوح بني ضعفني إىل 4 أضعاف متوسط االستهالك 
العاملي.1 غري أن التغيريات الكبرية يف أمناط االستهالك 

أسفرت عن زيادة الرتكيز على األغذية اجملهزة والرخيصة 
الثمن وغري الصحية، وهو ما أدى بالتايل إىل تفشي جائحة 
السمنة وساهم يف ارتفاع معدالت األمراض غري املعدية يف 

مجيع بلدان احمليط اهلادئ.
ورغم هذه الوقائع وأهمية مصايد األسماك بالنسبة إىل 
األغذية والتغذية يف منطقة احمليط اهلادئ، ال يزال الوعي 
العام بضرورة مراعاة األمن الغذائي والتغذية يف سياسات 
مصايد األسماك حمدوًدا )أنظر الشكل( شأنه شأن إدراج 

مصايد األسماك يف سياسات األمن الغذائي والتغذية. وعالوة 
على ذلك، من الصعب إجياد طرق مستندة إىل األدلة 

التكامل. لتحقيق هذا 
تعمل املنظمة يف جمال سياسات األمن الغذائي والتغذية 

من أجل تغيري هذا الوضع. وأجرى برنامج تأثري األمن الغذائي 
والتغذوي واملرونة واالستدامة والتحول يف عام 2019 عمليات 

تشخيص على املستوى القطري للوقوف على مدى فعالية 
األمن الغذائي والتغذية يف فيجي وجزر سليمان يف حماولة 
لتحسني مجع املوارد واالستثمار، والقرارات املتعلقة بتنمية 
القدرات يف هذا امليدان من أجل إثراء مبادرات السياسات 

اجلديدة. وحددت التحليالت مصايد األسماك باعتبارها 
رت نقاط  أساسية لتحقيق القضاء التام على اجلوع، ووفَّ

انطالق وطرحت توصيات بشأن ُسبل دمج القطاع يف 
إجراءات األمن الغذائي والتغذية املقبلة. 

وُتدرك البلدان حالًيا ضرورة دمج هذه السياسات املهمة 
يف أُطر سياساتها الوطنية. وُتشّكل مصايد األسماك جزًءا 

من سياسات األمن الغذائي والتغذية املقبلة يف جزر سليمان. 
وترى مبادرة األغذية احمللية )Lokol Kaikai( اليت تشّكل 

إطار عمل لألمن الغذائي والسياسة الوطنية لألمن الغذائي 
والسالمة الغذائية والتغذية أن قطاع مصايد األسماك 

يشّكل أحد األركان الرئيسية. وشارك أصحاب املصلحة 
املعنيني بقطاع مصايد األسماك يف السياسة األخرية بدور 

نشط باعتبارهم أعضاء يف اللجنة العاملة اليت تشرف على 
تنفيذها. 

ويواجه إحراز تقدم يف بيئة متعددة القطاعات حتديات 
عدة، وال بد من مضاعفة اجلهود من أجل سد الفجوة بني 

ر  تصميم السياسات وتنفيذها الفعلي. غري أن هذه األمثلة توفِّ
أدلة واعدة على التغيريات املستمرة يف سياسات وخطط 
األمن الغذائي والتغذية وتثبت أن التكامل قد بدأ بالفعل. 

  بولينيزيا

   ميكرونيزيا

ميالنيزيا   

     مرتفع      معتدل     منخفض    ال يوجد

أسرتاليا 
ونيوزيلندا    

اإلطار 21
عدم ترك مصايد األسماك وتربية األحياء املائية متخلفة عن الركب يف سياسات األمن الغذائي والتغذية املتعددة 

القطاعات

 Bell, J.D., Johnson, J.E., Ganachaud, A.S., Gehrke, P.C., Hobday, A.J., Hoegh-Guldberg, O., Le Borgne, R., Lehodey, P., Lough, J.M., Pickering, T., Pratchett, M.S. & Waycott, M. 2011. Vulnerability of tropical
Pacific fisheries and aquaculture to climate change: summary for Pacific island countries and territories. Noumea, Secretariat of the Pacific Community. 394 pp .

1

مستوى دمج األمن الغذائي والتغذية يف السياسات الوطنية ملصايد األسماك يف إقليم احمليط اهلادئ

ملحوظة: منخفض = اإلشارة فقط إىل األمن الغذائي والتغذية؛ معتدل = إدراج األمن الغذائي والتغذية كهدف؛ ومرتفع = إدراج األمن الغذائي والتغذية يف األهداف إىل 
جانب التفاصيل احملددة وبنود العمل املطلوبة لتحقيق هذه األهداف.

املصدر:  .Koehn, J.Z. 2020. Fishing for nutrition - improving the connection between fisheries, the food system and public health. University of Washington, Seattle )أطروحة دكتوراه(
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ألنه  باملغذيات  أغنى  أسامك  وهي  الرّبية،  الصغرية  األسامك 
 Bogard( النامية  البلدان  يف  سيام  ال  كاملة،  استهالكها  يتم 

مصايد  تحظ مساهمة  مل  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)2015 وآخرون، 
والتغذية  الغذايئ  األمن  يف  الداخلية  الطبيعية  األسامك 

Funge-و Fluet–Chouinard( الكايف إال مؤخًرا باالعرتاف 
95 يف املائة من  Smith وMcIntyre،ا2018( – علاًم أن 

النامية  البلدان  يف  موجود  العامل  يف  الداخلية  املصايد  مصيد 
البلدان  ومتثّل  املحيل.  املستوى  عىل  معظمه  استهالك  ويتم 

البحرية  األغذية  من  الصادرات  قيمة  من  50 يف املائة  النامية 
إليه  النظر  ميكن  ما  وهو  وارداتها،  من  فقط  و23 يف املائة 

مشكلة  يشّكل  ولكنه  الفقر  من  الحد  حيث  من  إيجابية  نظرة 
 Asche( والتغذوي  الغذايئ  األمن  منظور  من  أيًضا  كبرية 
األسامك  2015(. عالوة عىل ذلك، ميكن تحويل  وآخرون، 

الستعاملها  البرشي  االستهالك  عن  األدىن  القيمة  ذات  الصغرية 
أكرب  أثًرا  ترتك  قد  أنها  مع  املستزرعة  األسامك  ألنواع  كأعالف 

مبارشة.  استهالكها  جرى  إذا  والتغذوي  الغذايئ  األمن  حيث  من 

الصغرية  األسامك  باستخدام  متزايد  اهتامم  إيالء  تم  ولقد 
املضافة  القيمة  ذات  املنتجات  يف  البحرية  والطحالب 

السمك،  وصلصة  والتوابل،  الخفيفة  الوجبات  قبيل  من 
ويسهل  األطفال.  صغار  أغذية  لتقوية  األسامك  ومساحيق 

يف  ومزجها  األسامك  ومساحيق  الصغرية  األسامك  تقاسم 
الذي  األمر  األخرى،  واألغذية  والبقول  الخضار  مع  األطباق 

املنتَجة  األسامك  مساحيق  وإن  الحيوي.  التوافر  يحّسن 
غري  األجزاء  أو  الصغرية  األسامك  أجزاء  جميع  طحن  من 

والعينني  والرأس  )العظام  الكبرية  األسامك  من  املستخدمة 
األسامك  من  50 يف املائة  إىل  يصل  ما  متثّل  التي  واألحشاء 

أنها  تبني  وقد  الدقيقة  باملغذيات  غنية  تجهيزها(،  عند 
  .)2015 وآخرون،   Bogard( لألطفال  جًدا  مقبولة 

أو  املائية  املسطحات  عن  جًدا  البعيدة  للمجتمعات  وميكن 
تنفق  أن  السمكية«(  »الصحاري  تسّمى  )والتي  األسامك  مزارع 

ارتباطًا  الفرد  دخل  ويرتبط  األسامك؛  املال عىل  من  املزيد 
أن  االجتامعية  للمعايري  وميكن  األسامك  باستهالك  إيجابيًا 

تؤدي دوًرا يف أمناط االستهالك داخل األرسة )Asche وآخرون، 
املوسمي،  والطابع  املوقع،  أهمية  إىل  ذلك  ويشري   .)2015

عىل  الحصول  يف  الجنس  ونوع  واالقتصادي،  االجتامعي  والوضع 
للغذاء. كمصدر  األسامك 

تربية  مزارع  تتطلبه  الذي  الكبري  االستثامر  يؤدي  وقد 
البلدان  يف  املحدودة  الرشائية  بالقدرة  املقرتن  املائية،  األحياء 

املائية  األحياء  تربية  نحو  االستثامرات  توجيه  إىل  النامية، 

 .)2015 وآخرون،   Asche( التصدير  نحو  واملوّجهة  املربحة 
لألمن  دامئة  حلول  إيجاد  من  املائية  األحياء  تربية  ولتتمكن 

يف  القامئة  املساواة  عدم  أوجه  زيادة  دون  من  التغذوي 
اإلمنائية  الربامج  عىل  ينبغي  واألرايض،  األغذية  عىل  الحصول 

الخاصة  والثقافية  االجتامعية  الديناميكيات  تراعي  أن 
السمكية  املنتجات  إلنتاج  وميكن  املحلية.  الغذائية  بالنظم 
الصون  نطاق  وتوسيع  للتكاليف،  مراعية  بطريقة  املبتَكرة 

الصحاري  عىل  وتوزيعها  األسامك  وتخزين  للتغذية،  املراعي 
 – وجغرافيًا  اقتصاديًا   – املرأة  حصول  وتحسني  السمكية، 
سيام  ال  والتغذية،  الغذايئ  األمن  تحّسن  أن  األسامك،  عىل 

الغذايئ.  املستوى  عىل  الهشة  املحلية  للمجتمعات 

املائية  األحياء  تربية  فيها  توّجهت  ناجحة  حاالت  وهناك 
يكون  الذين  للسكان  والتغذوي  الغذايئ  األمن  تحقيق  نحو 
فرص  إىل  يفتقرون  الذين  أو  محدوًدا  األسامك  إىل  وصولهم 

قبيل  من  نُهج  عىل  الحاالت  هذه  وتنطوي  الدخل.  توليد 
الصغرية  األسامك  تربية  تتم  حيث  الربك  يف  املتنوع  االستزراع 

جانب  إىل  البرشي  لالستهالك  واملعّدة  باملغذيات  الغنية 
األرسة.  دخل  لزيادة  العالية  القيمة  ذات  الكبرية  األسامك 

الطبيعية  األسامك  مصايد  تساهم  العيش،  سبل  منظور  ومن 
األمن  تحقيق  يف  مبارشة  غري  بطريقة  املائية  األحياء  وتربية 

 60 لحوايل  العيش  كسب  فرص  توليد  خالل  من  الغذايئ 
األسامك  ملصايد  األولية  القطاعات  يف  يعملون  شخص  مليون 

 20.53( املائية  األحياء  وتربية  )38.98 مليون(  الطبيعية 
األشخاص،  هؤالء  من  14 يف املائة  املرأة  ومتثّل  مليون(. 

اإلجاملية  العاملة  اليد  نصف  حوايل  إىل  النسبة  هذه  وتزيد 
التجهيز  مثل  الثانوي  القطاع  أنشطة  تُحتسب  عندما 

املرأة  مشاركة  أن  عديدة  دراسات  وأثبتت  والتسويق. 
الصحية  النتائج  بتحّسن  ترتبط  العيش  كسب  أنشطة  يف 

وألطفالها.  لنفسها  والتغذوية 

لألسامك  اإليجابية  اآلثار  عىل  األدلة  من  الكثري  ويوجد 
العلمية،  األدبيات  يف  اإلنسان  صحة  عىل  املائية  واألغذية 
األمر  القرار،  صانعي  من  الكايف  العدد  إىل  تصل  ال  ولكنها 

تؤديه  أن  الذي ميكن ويجب  الدور  تهميش  إىل  يؤدي  الذي 
سياسات  يف  الرتبية  عىل  القامئة  أو  الطبيعية  األسامك  مصايد 

مصايد  منافع  ولتعود  الوطنية.  والتغذية  الغذايئ  األمن 
والتغذية  الغذايئ  األمن  عىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
يجب   – الغذايئ  املستوى  الهشني عىل  لألشخاص  وال سيام   –

واإلدارة عىل  السياسات  االهتامم يف مجال وضع  يركّز  أن 
لتوفري  املهمة  حجاًم  األصغر  األسامك  ومزارع  األسامك  مصايد 

اقتصادية  نظر  وجهة  من  االستمرار  عىل  والقادرة  األغذية 

»
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أفضل  فهم  لتكوين  وميكن   .)2019 وآخرون،   Bogard(
يتعلّق  ما  يف  الغذايئ  املستوى  عىل  الهشني  األشخاص  ألفضليات 

يعيدا  أن  والتوزيع  والتخزين  الصون  وتحسني  باألسامك، 
تحقيق  نحو  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  توجيه 

عليها  الحصول  وإمكانية  األسامك  توافر  وضامن  الغذايئ  األمن 
نظم  بشأن  البيانات  تحسني  وميكن  السمكية.  الصحاري  يف 

البيانات  تجميع   )1( خالل:  من  املستدامة  السمكية  األغذية 
األنواع  وإدراج   )2( األنواع؛  بحسب  املغذيات  برتكيبة  املتعلّقة 

برتكيبة  املتعلقة  البيانات  يف  بالكامل  املستغلة  وغري  املحلية 
الغذائية  األمناط  بني  العالقة  وتحليل   )3( واالستهالك؛  األغذية 
وتحسني   )4( األسامك؛  إنتاج  أساليب  ملختلف  البيئية  والبصمة 
وميكن  الداخليّة.  األسامك  مصايد  أرصدة  عن  التبليغ  أساليب 
الغذائية  النظم  يف  باألسامك  املتعلّقة  واألدلة  البيانات  لزيادة 

التي  األسامك  مصادر  مكانة  تحّسن  أن  واملغذية  املستدامة 
القرارات  االعرتاف يف صنع  من  الكايف  بالقدر  تحظى  ال 

والتغذية. الغذايئ  باألمن  الخاصة  والسياسات 

إجنازات النمو األزرق
اخللفية

)البحريات  الداخلية  واملياه  باملحيطات  االعرتاف  يزداد 
معالجة  يف  عنها  غنى  ال  كعنارص  والخزانات(  واألنهار 

يف  الكوكب  سيواجهها  التي  العاملية  التحديات  من  كثري 
والحد  العاملي،  الغذايئ  األمن  بني  لترتاوح  املقبلة،  العقود 
الطبيعية  واملوارد  الطاقة  وتوفري  املناخ،  وتغريُّ  الفقر  من 

الطبية.  والرعاية  الرفاه  وتحسني 

أو  األزرق"  "االقتصاد  بأنه  األزرق  النمو  إىل  أيًضا  ويشار 
وقد  املحيطات"،  "اقتصاد  أو  أزرق"  عامل  األخرض يف  "االقتصاد 

اعتمده  الذي  األخرض  االقتصاد  مفهوم  من  جذوره  استمد 
عام  يف  )ريو+20(  املستدامة  للتنمية  املتحدة  األمم  مؤمتر 

رائدة يف  الصغرية كانت  الجزرية  الدول  أن  2012. ومع 
مؤمتر  انعقاد  أثناء  املحيطات  يوم  يف  املصطلح  هذا  استخدام 

الساحلية  والبلدان  الدول  بجميع  صلة  ذا  اعترُب  فقد  ريو+20، 
وخارجها. الوطنية  واليتها  حدود  داخل  الواقعة  باملياه  املهتمة 

االرتباط  فك  إل  جوهره  يف  األزرق  النمو  مفهوم  ويسعى 
البيئي  والتدهور  واالقتصادية  االجتامعية  التنمية  بني 
واملياه  للمحيطات  الرئيسيني  املستخدمني  عن  الناشئ 

تقليدية،  قطاعات  املستخدمون  هؤالء  ويشمل  الداخلية. 
البحري،  والنقل  والسياحة،  والري،  األسامك،  مصايد  مثل 

املتجددة،  الطاقة  مثل  وناشئة،  جديدة  أنشطة  وكذلك 
واألنشطة  البحرية،  املائية  األحياء  وتربية  املياه،  وتحلية 

الحيوية،  والتكنولوجيا  البحار،  قيعان  يف  االستخراجية 
األحيايئ. التوقعي  واالستثامر 

مبادرة منظمة األغذية والزراعة للنمو األزرق
لدعم  األزرق  النمو  مبادرة  املنظمة  أطلقت   ،2013 عام  يف 
للموارد  املستدامة  واإلدارة  الفقر  من  والحد  الغذايئ  األمن 

"منو  بأنه  األزرق  النمو  املنظمة  وتُعّرف  املائية.  الطبيعية 
باستخدام  اقتصادية  أنشطة  عن  ينبثقان  مستدامان  وتنمية 

واملناطق  الرطبة  واألرايض  املحيطات  من  متجددة  حيّة  موارد 
التنوع  وفقدان  البيئي  التدهور  من  وتُقلّل  الساحلية، 

واالجتامعية." االقتصادية  املنافع  وتعظِّم  البيولوجي 

الطبيعية  األسامك  ملصايد  املستدام  باإلنتاج  يتعلق  ما  ويف 
من  األزرق  النمو  مبادرة  تستفيد  املائية،  األحياء  وتربية 

وبيئية  قانونية  مسارات  يشمل  الذي  للسياسات  الدويل  اإلطار 
الفعال  التنفيذ  متكني  هو  والهدف   .)50 )الشكل  وإدارية 

النمو  تدعم  وابتكارات  واستثامرات  للسياسات،  واملتضافر 
املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إنتاج  يف  املستدام 
يوفرها  التي  والخدمات  السلع  يف  اقتصادية  فرًصا  وتولّد 

املايل  الدعم  تعبئة  إىل  املبادرة  وتهدف  اإليكولوجي.  النظام 
أجل  من  للحوكمة  أُطر  ووضع  املحلية  القدرات  وبناء  والتقني 
خيارات  وتهيئة  وتنفيذها،  األزرق  للنمو  اسرتاتيجيات  تصميم 
الظروف  تاُلئم  مؤسسات  وبناء  عميل،  منحى  ذات  للسياسات 

املنظمة.  أعضاء  لدى  االقتصادية  والقيود 

مصايد  إدارة  مجال  يف  العمل  يرتكّز  املنظمة،  لوالية  وفًقا 
واالتفاقات  املدونة  عىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

الدولية  العمل  وخطط  التوجيهية  والخطوط  واالسرتاتيجيات 
نفسه،  الوقت  يف  األزرق  النمو  مبادرة  وتهدف  الصلة.  ذات 

للمجتمعات  واالجتامعية  االقتصادية  للتنمية  دعمها  إطار  يف 
يزال  ال  الذي  الكبري  القصور  معالجة  إىل  الساحلية،  املحلية 

النامية  الدول  يف  سيام  ال  البحرية،  األغذية  قيمة  سالسل  مييِّز 
بسبب  األحيان  من  كثري  يف  وذلك  والجزرية،  الساحلية 

ويحّد  التحتية.  والبنية  والتكنولوجيا  املهارات  إىل  االفتقار 
ويسبّب  القيمة  إضافة  من  الرثوات  جني  من  القصور  هذا 

األسواق.  إىل  الوصول  فرص  من  ويضيّق  الصيد  بعد  ما  خسائر 
الجهات  مع  العمل  إىل  أيًضا  األزرق  النمو  مبادرة  وتهدف 
املياه  أو  املحيطات  باستخدام  الصلة  ذات  األخرى  الفاعلة 

واالبتكارات  واالستثامر  الرئيسية  السياسات  حول  الداخلية 
األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  املستدام  النمو  لدعم 

الُنظم  سلع  يف  جديدة  اقتصادية  آفاقًا  يفتح  ما  وهو  املائية، 
وخدماتها. اإليكولوجية 
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 التطبيق العملي ملبادرة النمو األزرق 
ملنظمة األغذية والزراعة

األغذية  منظمة  أطلقتها  التي  األزرق  النمو  مبادرة  أثبتت 

عىل  النامية  الساحلية  البلدان  من  لكثري  أهميتها  والزراعة 

والعاملية.  واإلقليمية  والوطنية  املحلية   – املستويات  شتى 

التطبيق، مكَّنت  املفهوم إىل  باملبادرة من  االنتقال  ويف إطار 

األهمية  ترجيح  من  املستفيدة  البلدان  عديدة  ميدانية  مشاريع 

تبًعا  البلدان،  تلك  متكَّنت  وبالتايل،  القطاعات.  ملختلف  النسبية 

األولوية،  توليها  التي  القطاعات  تحديد  من  الخاصة،  لظروفها 

مستخدمي  مجموعات  مختلف  بني  املقايضات  يشمل  مبا 

الرطبة وكيفية ضامن االستدامة من خالل  املحيطات واألرايض 

من  اإلنتاج  تدعم  التي  اإليكولوجية  للُنظم  السليمة  الرعاية 

النمو  أمثلة توضح أنشطة مبادرة  القطاعات. ويف ما ييل  هذه 

بني  السليم  التوازن  لتعزيز  الكبرية  باإلمكانات  للتعريف  األزرق 

والصون،  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  املستمر ملصايد  النمو 

االجتامعية. واملسؤولية 

الدعوة على الصعيد الدويل
تساهم  وتنفيذها،  األزرق  النمو  مبادرة  تعزيز  صميم  يف 

ويقوم  للمنظمة  العليا  اإلدارة  بها  تقوم  التي  التوعية 

من  وكان  أسايس.  بدور  الدولية  املنتديات  يف  خرباؤها  بها 

النمو  مبادرة  نُهج  وتجريب  اإلجراءات،  لتمكني  الحيوي 

وتوسيع  وتعميمها،  النتائج  وتبادل  االبتكارية،  األزرق 

وتعبئة  باملبادرة  الوعي  زيادة  الناجحة،  الخربات  نطاق 

الدولية  املحافل  عىل  األمثلة  ومن  الدولية.  واملوارد  الدعم 

ييل:  ما  فيها  شاركت  أو  املنظمة  عقدتها  التي 

1982199520032014

1992 1972

19952012

20022015

1992

199520012015

 اتفاق ا��مم المتحدة
 بشأن ا��رصدة السمكية

 مؤتمر ا��مم المتحدة
ية � بالبيئة الب��

  المع��

و�ية جاكرتا للتنوع البيولوجي 

البحري والساح��
 مؤتمر ا��مم المتحدة للتنمية
المستدامة (مؤتمر ريو + 20)

مدونة السلوك بشأن
الصيد الرشيد

�
 مؤتمر كانكون الدو�� المع��

بصيد ا��سماك المسؤول

هدف التنمية
المستدامة 14

 إع¢ن ريكيافيك بشأن
� الُنظم

 الصيد الرشيد §�
ا̈�يكولوجية البحرية

 مؤتمر القمة العالمي
 للتنمية المستدامة

 اتفاق باريس بشأن
¬ المناخ   تغ®�

� بالبيئة
 مؤتمر ا��مم المتحدة المع��

 والتنمية: إع¢ن ريو، واتفاقية التنوع
 البيولوجي، وجدول أعمال القرن 21

(الفصل 17)

ا�تفاق بشأن التداب®�
� تتخذها دولة الميناء

ºال�
اتفاقية منظمة ا��غذية

 والزراعة ل¢متثال

 عملية ا��مم المتحدة ا�ستشارية غ®� الرسمية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار

�
�Àصكوك دعم المدونة: 4 خطط عمل دولية (أسماك القرش، والطيور البحرية، والقدرات، والصيد غ®� القانو 

� مصايد ا��سماك الطبيعية
� ا��وضاع وا�تجاهات §� �Æاتيجيتان بشأن تحس º®دون إب¢غ ودون تنظيم)؛ واس 

وتربية ا��حياء المائية؛ وأك®� من 42 خًطا توجيهًيا دولًيا وتقنًيا

اتفاقية ا��مم المتحدة
 لقانون البحار

الشكل 50
وضع الصكوك القانونية الدولية والبيئية وصكوك اإلدارة 

مالحظة: نوع الصك - أمحر = قانوين دويل؛ أخضر = بيئي؛ أزرق = إدارة.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلزء الثاين استدامة العمل

األزرق 	� والنمو  الغذايئ  واألمن  للمحيطات  آسيا  مؤمتر 
2013(؛ )إندونيسيا، 

تحقيق 	� سبيل  يف  املحيطات  أجل  من  للعمل  العاملية  القمة 
2014(؛ )هولندا،  األزرق  والنمو  الغذايئ  األمن 

الغذايئ 	� واألمن  األزرق  للنمو  العاملية  العمل  شبكة  إطالق 
2015(؛  )غرينادا، 

االقتصاد 	� سياق  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
أفريقيا  إطعام  بشأن  املستوى  الرفيع  املؤمتر  أثناء  األزرق، 

املستدام  األزرق  االقتصاد  ومؤمتر   ،)2015 )السنغال، 
.)2018 )كينيا، 

الوطني  املستوى  عىل  الوعي  زيادة  أنشطة  عىل  األمثلة  وتشمل 
الداخلية: واملياه  املحيطات  مستخدمي  بني  واملشاورات 

الدورة 	� عىل  ُعرضت  أزرق  حزام  اسرتاتيجية  وضع  املغرب: 
)2016(؛ األطراف  ملؤمتر  والعرشين  الثانية 

حوار بنغالديش حول االقتصاد األزرق يف قطاع مصايد األسامك 	�
واالستزراع البحري لتعزيز االستدامة البيئية واالجتامعية 
ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية والستكشاف فرص 

جديدة يف قطاع تربية األحياء املائية البحرية؛
حلقة عمل وطنية يف مدغشقر الستعراض اسرتاتيجيتها الوطنية 	�

بشأن االقتصاد األزرق ووضع خارطة طريق لتنفيذها.

تنفيذ مبادرة املنظمة للنمو األزرق للمنظمة
النمو  مبادرة  أنشطة  تنفيذ  تم   ،2013 عام  يف  إطالقها  منذ 

عىل  االطالع  وميكن  مختلفة.  وبلدان  أقاليم  يف  األزرق 
الخاصة  الصفحة  يف  األنشطة  هذه  عن  لة  مفصَّ معلومات 

)منظمة  الغرض  لهذا  مخصصة  ومدونة  اإلنرتنت  شبكة  عىل 
توضح  أمثلة  ثالثة  أدناه  وترد  2020ه(.  والزراعة،  األغذية 

املستويات  عىل  األزرق  النمو  ملبادرة  العميل  التطبيق 
والدولية. واإلقليمية  الوطنية 

نامية  دولة  فريدي  كابو  األزرق:  للنمو  فريدي  كابو  ميثاق 
أفريقيا.  يف  الساحل  منطقة  يف  تقع  جافة  صغرية  جزرية 

أكرث  ويعيش  مناخية،  ات  وتغريُّ لتقلبات  بشّدة  البالد  وتتعّرض 
ويؤدي  الساحلية.  املناطق  يف  سكانها  من  80 يف املائة  من 

مصايد  ذلك  يف  مبا  "األزرق"،  القطاع  أو  املحيطات  قطاع 
ويف  الوطني.  االقتصاد  يف  رئيسيًا  دوًرا  والسياحة،  األسامك 
لتنسيق  ميثاقًا  فريدي  كابو  حكومة  اعتمدت   ،2015 عام 

القطاعات  جميع  يف  واالستثامر  األزرق  النمو  سياسات  جميع 
املطاف  نهاية  يف  امليثاق  ويهدف  املحيط،  تستخدم  التي 

للعمل  فرص  وتهيئة  االقتصادي  النمو  من  مزيد  تحقيق  إىل 

نفسه.  الوقت  يف  البيئة  عىل  الحفاظ  وضامن  للسكان  الالئق 
األفريقي،  التنمية  مرصف  مع  بالتعاون  املنظمة،  ودعمت 

محاسبيًا  إطاًرا  يشمل  مبا  وطني،  أو  اسرتاتيجي  إطار  تنفيذ 
من   – األزرق  لالقتصاد  ومرصًدا  لالستثامر،  وطنية  وخطة 

فريدي. كابو  يف  األزرق  النمو  نحو  التحّول  تحقيق  أجل 

املائية وأداء سالسل  حوكمة مصايد األسامك وتربية األحياء 
قيمة األغذية البحرية يف غرب أفريقيا: تحتوي املياه الساحلية 

األفريقية عىل بعض أغنى مصايد األسامك يف العامل، وتتمتع 
بإمكانات كبرية يف مجال تنمية تربية األحياء املائية، وهو ما 

يؤكده النمو الكبري لقطاع تربية األحياء املائية يف مرص التي بلغ 
فيها اإلنتاج أرقاًما قياسية وصلت إىل 500 561 1 طن يف عام 

 2018، أي حوايل ثالثة أضعاف أرقام عام 2007 التي بلغت
000 476 طن. ويف غرب أفريقيا، يرتبط حوايل ربع فرص العمل 

مبصايد األسامك، ويُساهم هذا القطاع بالربوتينات األساسية 
واملغذيات الدقيقة التي يحتاج إليها النظام الغذايئ الوطني. 

وتستمد دول غرب أفريقيا الساحلية ما يصل إىل ثلثي مجمل 
الربوتينات الحيوانية من األسامك واألغذية البحرية. ويرتبط 

صيادو األسامك الحرَفيون باملستهلكني من خالل شبكة تجارية 
أقاليمية واسعة من األسامك الطازجة أو اململحة أو املجففة أو 
نة تؤدي فيها املرأة دوًرا محوريًا. غري أن مصايد األسامك  املدخَّ
وتربية األحياء املائية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى تتسم 
بضعف الحوكمة والقدرة املحدودة للمؤسسات عىل إحداث 

التغيري الرضوري لتحقيق منو مستدام. ويسود بني مستخدمي 
املوارد شعور بالتهميش من عملية صنع القرار، ويفتقرون إىل 

الحامية االجتامعية والحوافز التي تشجعهم عىل االمتثال لتدابري 
الصون واإلدارة.

ميّوله  مرشوًعا  الساحلية  األسامك  مصايد  مبادرة  ومتثّل 
فريدي  كابو  يف  املنظمة  وتنفذه  العاملية  البيئة   مرفق 
األمم  برنامج  مع  بالتعاون  والسنغال،  ديفوار  وكوت 

تلك  من  بلد  كل  يف  الوطنية  واإلدارات  للبيئة  املتحدة 
املصلحة  ألصحاب  تقنية  مساعدة  املبادرة  وتوفِّر  البلدان. 

وأداء  األسامك  مصايد  يف  واإلدارة  الحوكمة  تحسني  أجل  من 
اإليكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  خالل  من  القيمة  سالسل 

خطوط  من  املدونة  تتضمنه  وما  األسامك  مصايد  يف 
خاصة  عناية  املرشوع  ويويل  صلة.  ذات  أخرى  توجيهية 

واملشاركة  املستخدمني،  وحقوق  الوصول  إمكانية  لتعزيز 
الوقت  يف  أيًضا  ويدعم  الجنسني،  بني  واملساواة  اإلدارة،  يف 
وإمكانية  املنتجات،  وجودة  العمل،  ظروف  تحسني  نفسه 

القيمة.  سلسلة  طول  عىل  األسواق  إىل  الوصول 
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مصايد  استدامة  لتعزيز  األورويب  التنمية  صندوق  مرشوع 
أفريقيا  دول  مجموعة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
املرشوع  هذا  انطلق  الهادئ:  واملحيط  الكاريبي  والبحر 
من  ممّول  برنامج  وهو   ،2019 األول  ديسمرب/كانون  يف 

املستدامة  التنمية  لدعم  املنظمة  وتنفذه  األورويب،  االتحاد 
يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قيمة  لسالسل 

الهادئ.  واملحيط  الكاريبي  والبحر  أفريقيا  دول  مجموعة 
من  عرشة  يف  البحرية  األغذية  قيمة  سالسل  تقييم  ويجري 

إجراءات  لتعزيز  املرشوع  هذا  خالل  من  البلدان  هذه 
ومنافعها  االقتصادي  عائدها  تعظيم  بهدف  األزرق  النمو 
الضارة  التأثريات  من  نفسه  الوقت  يف  والحّد  االجتامعية، 
يالء  إ مع  البحرية،  الربية  والحياة  الطبيعية  املوائل  عىل 

وتتمثّل  النطاق.  صغرية  األسامك  ملصايد  خاصة  عناية 
يف  الرئيسية  التحديات  معالجة  يف  املرشوع  أهداف 

عىل  البلدان  ومساعدة  القيمة؛  سالسل  من  سلسلة  كل 
واملهدر؛  الفاقد  من  والحد  جديدة،  أسواق  استكشاف 

اإلدارة  ضامن  مع  األسامك،  صيادي  عمل  ظروف  وتحسني 
اإليكولوجية  الُنظم  ورعاية  السمكية  لألرصدة  املستدامة 

القطاع. هذا  يف  القيمة  سالسل  تدعم  التي 

اإلجراءات التحويلية ملبادرة املنظمة بشأن النمو األزرق
تحويلية  إجراءات  األزرق  النمو  مبادرة  مشاريع  تنفيذ  يتطلب 

االعتبارات  يف  النظر  يقتيض  األزرق  للنمو  منوذج  إىل  مستندة 
الضغوط  تخفيف  ويتطلب  واالجتامعية.  واالقتصادية  البيئية 

ويف  األحيان  من  كثري  يف  السمكية  األرصدة  الواقعة عىل 
النجاح  ويتطلب  قدرته.  و/أو  الصيد  جهد  تخفيض  طليعتها 

األسامك.  لصيادي  الدخل  إلدرار  بديلة  أنشطة  ذلك  تحقيق  يف 
النساء  أمام  فرص  وتهيئة  الدخل  تحسني  أن  ثبت  وباملثل، 

لدى  الفقر  من  للتخفيف  رضوري  العيش  لكسب  والشباب 
وأخريًا،  املستفيدة.  البلدان  يف  الساحلية  املحلية  املجتمعات 

املستقبل  يف  املائية  اإليكولوجية  الُنظم  قدرة  ضامن  أجل  ومن 
املحلية  املجتمعات  عليه  تعتمد  الذي  الغذاء  توفري  عىل 

هذه  رعاية  وتعزيز  الشاملة  باإلدارة  األخذ  ينبغي  الساحلية، 
اإليكولوجية. الُنظم 

وتشمل املجاالت التي تم استكشافها بنجاح يف إطار مبادرة النمو 
األزرق من أجل توليد أنشطة مدرّة للدخل األزياء الزرقاء، والسياحة 

اإليكولوجية يف املحيطات، وخدمات مصايد األسامك، مثل إصدار 
الشهادات والتوسيم اإليكولوجي. وتستخدم األزياء الزرقاء املنتجات 
الثانوية لصناعة األسامك، مثل جلود األسامك التي تستخدم يف صنع 

املالبس الجلدية واألحذية – لتهيئة فرص للعمل وإدرار الدخل، 
وبخاصة للنساء والشباب. وتشرتك املنظمة حاليًا يف تحالف األمم 

املتحدة لألزياء املستدامة الذي يدعم املشاريع والسياسات التي 

تُعزز مساهمة سلسلة قيمة األزياء يف أهداف التنمية املستدامة 

)تحالف األمم املتحدة لألزياء املستدامة، 2020(. وباملثل فإن 

السياحة اإليكولوجية التي تعزز الصيد الرتفيهي املسؤول والثقافات 

املحلية وصون التنوع البيولوجي يتيح بدائل مهمة للعمل، وبخاصة 

للشباب يف املجتمعات املحلية الساحلية. ونُفذت أنشطة ناجحة يف 

كينيا، ويجري حاليًا تنفيذ مرشوع إقليمي )األمل األزرق( يف الجزائر 

وتونس وتركيا ويبحث يف البنية التحتية واالستثامر واالبتكارات.

وغالبًا ما يتطلب تعزيز إجراءات النمو األزرق تطوير البنية التحتية 

ملوانئ الصيد. وميثّل ميناء الصيد حلقة حيوية ملختلف أصحاب 

املصلحة )الصيادون، واملشرتون، والبائعون، ومقدمو الخدمات، 

واملؤسسات العامة والخاصة( املعنيني بتعزيز مصايد األسامك 

وتربية األحياء املستدامة – عن طريق الحد من النفايات والتلوث 

البيئي والحفاظ عىل الخصائص التغذوية لألسامك، وجودتها 

وأسعارها وصادراتها. ويف حني أن إنشاء البنية التحتية مناسبة يف 

املكان املناسب مهم بدرجة كبرية لسالمة أداء موانئ الصيد، متثّل 

إدارة هذه البنية التحتية وصونها اعتباًرا حاساًم أيًضا. وتهدف 

مبادرة املنظمة بشأن موانئ الصيد الزرقاء إىل االستفادة من الوضع 

االسرتاتيجي ملوانئ الصيد يف سلسلة قيمة األغذية البحرية لتعزيز 

منو اجتامعي واقتصادي إيجايب ومستدام والحد يف الوقت نفسه 

من بصمة التلوث. وانطالقًا من مرشوع ناجح نُفذ يف تونس يف عام 

2018، استضافت املنظمة وميناء فيغو اإلسباين أول اجتامع ملوانئ 

الصيد الزرقاء يف العامل يف يونيو/حزيران 2019 والذي ضّم ممثلني 

حكوميني وغري حكوميني من بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى 

والجنوبية لتبادل خربات موانئ الصيد الزرقاء وأفضل املامرسات من 

أجل تعميمها عىل نطاق أوسع.

غري أن تنفيذ منوذج النمو األزرق يتطلب يف كثري من األحيان 

العام  القطاعني  التمويل من  ومبتكرة من  أنواًعا جديدة 

املالية )من  الُنهج  العديد من  اختبار  والخاص. ويجري حاليًا 

السندات  التمويل املختلط( واآلليات )من  األثر إىل  االستثامر يف 

لتعزيز  متزايدة  بصورة  واستخدامها  األصغر(  التمويل  إىل  الزرقاء 

نطاق  املحلية عىل  البلدان واملجتمعات  األزرق يف جميع  النمو 

املختلفة  الُنهج  بهذه  الوعي  زيادة  وللمساعدة عىل  العامل. 

أصدرت  الالزمة الستخدامها،  املسبقة  األساسية  والرشوط 

نهاية  تهدف يف  التي  التوجيهية  املذكرات  من  املنظمة سلسلة 

املطاف إىل املساعدة عىل تعبئة املوارد املالية من أجل إحداث 

n تغيري تحوييل يف النمو األزرق. 
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اجلزء الثالث

 التوقعات
والقضايا الناشئة
التوقعات املرتبطة مبصايد 

 األسماك 
وتربية األحياء املائية  

مالحظة: أثناء إعداد هذا التقرير )مارس/آذار 2020(، كان 

العامل  فريوس كورونا )كوفيد-19( قد انترش يف معظم بلدان 

األغذية  إنتاج  العاملي وقطاع  االقتصاد  آثاًرا وخيمة عىل  مخلًّفا 

املائية.  وتوزيعها، مبا يف ذلك مصايد األسامك وتربية األحياء 

األثر  لتقييم  الوضع عن كثب  والزراعة  األغذية  وتتابع منظمة 

إنتاج مصايد األسامك وتربية  الوباء عىل  الكيل املرتتب عن 

التالية  التوقعات  وتستند  والتجارة.  واالستهالك  املائية  األحياء 

إىل فرضية حدوث اختالل مهم يف اإلنتاج واالستهالك والتجارة 

عىل املدى القصري، يليه تحّسن يف األوضاع يف نهاية عام 2020 

أو مطلع عام 2021. وسيتم إدخال التعديالت يف املراجعات 

متاحة.  األثر  تقييم  عمليات  تصبح  عندما  للتوقعات  املستقبلية 

يعرض هذا القسم التوقعات املتوسطة األجل التي تم الحصول 

عليها باستخدام منوذج منظمة األغذية والزراعة الخاص باألسامك 

)منظمة األغذية والزراعة، 2012، الصفحات 186–193( والذي أُعد 

يف عام 2010 لتسليط الضوء عىل التطورات املستقبلية املحتملة 

يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. ويرتبط النموذج الخاص 

باألسامك بنموذج Aglink-Cosimo  من دون أن يكون مدرًجا 

فيه، ويُستخدم هذا األخري لتوليد التوقعات الزراعية لفرتة عرش 

سنوات وهي توقعات تضعها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ومنظمة األغذية والزراعة يف كل عام وتُنرش ضمن التوقعات 

الزراعية املشرتكة بني املنظمتني )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

ومنظمة األغذية والزراعة، 2020(. ويستخدم النموذج الخاص 

باألسامك مجموعة من افرتاضات االقتصاد الكيل واألسعار املختارة 

املستخدمة إلعداد التوقعات الزراعية. وتم الحصول عىل التوقعات 

املرتبطة باألسامك املعروضة يف هذا القسم من خالل تحليل 

مخصص أجرته منظمة األغذية والزراعة للفرتة 2019–2030.

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  مستقبل  وسيتأثر 
أهمية  ذات  مرتابطة  وبتحديات  مختلفة  عديدة  بعوامل 

السكاين  النمو  يؤدي  أن  املتوقع  ومن  ومحلية.  وإقليمية  عاملية 
والتطورات  الحرضي  التوّسع  إىل  باإلضافة  االقتصادي  والنمو 

األغذية  عىل  الطلب  زيادة  إىل  الغذايئ،  والتنوع  التكنولوجية 
وتصّور  األسامك.  فيها  مبا  الحيوانية،  املنتجات  عىل  سيام  وال 

األسامك  مصايد  قطاع  آفاق  القسم  هذا  يف  املعروضة  التوقعات 
وأوجه  املحتمل  اإلنتاج  صعيد  عىل  املائية  األحياء  وتربية 

قد  التي  الرئيسة  واملسائل  واألسعار،  والتجارة،  استخدامه، 
النتائج  هذه  متثّل  وال  املستقبل.  يف  والطلب  العرض  عىل  تؤثر 

حول  ثاقبة  نظرة  توفّر  معقولة  سيناريوهات  وإمنا  توقعات، 
االفرتاضات  من  مجموعة  ضوء  يف  القطاعات  هذه  تطور  كيفية 

وقواعد  املستقبلية؛  الكيل  االقتصاد  بيئة  بشأن:  املحددة 
األحداث  ووترية  الجمركية؛  والتعريفات  الدولية  التجارة 

القاسية  املناخ  تغرّي  آثار  من  غريها  وغياب  املوارد؛  عىل  وآثارها 
)األعاصري  االستوائية  والعواصف  التسونامي  موجات  مثل 

والفيضانات  االستوائية(  واألعاصري  املاطرة  واألعاصري  الحلزونية 
مصايد  إدارة  وتدابري  األسامك؛  تصيب  التي  الناشئة  واألمراض 

وغياب  املصيد؛  املفروضة عىل  القيود  ذلك  يف  مبا  األسامك 
تؤديه  الذي  الرئييس  الدور  إىل  ونظًرا  السوق.  الصدمات يف 

تنظر  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  الصني 
البلد  يف  السياسات  مستوى  عىل  التطورات  يف  االفرتاضات 

رسمته  الذي  املسار  طول  عىل  تستمر  أن  املتوقع  من  والتي 
منظمة  )أنظر   )2020–2016( عرشة  الثالثة  الخمسية  الخطة 
الرامية   )183 الصفحة   ،31 اإلطار  2018أ،  والزراعة،  األغذية 

استدامة  أكرث  مائية  أحياء  وتربية  أسامك  مصايد  قطاع  بناء  إىل 
اإلنتاج.  زيادة  عىل  السابق  الرتكيز  عن  بعيًدا  للبيئة،  ومراعاة 

اإلنتاج
اإلنتاج  املتوقع أن يزيد  استناًدا إىل االفرتاضات املستخدمة، من 

179 مليون طن  املائية( من  النباتات  )باستثناء  لألسامك  اإلجاميل 
يف عام 2018 إىل 204 مليون طن يف عام 2030 )الجدول 17(. 
الزيادة اإلجاملية من عام 2018 حتى  وباألرقام املطلقة، فإن 
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

الشكل 51
إنتاج مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية يف العامل، للفرتة 2030-1980

تباطًؤا  15 يف املائة )26 مليون طن(، ما ميثّل  تبلغ   2030 عام 

 .2018–2007 الفرتة  27 يف املائة يف  النمو بنسبة  باملقارنة مع 

اإلنتاج  الدافعة وراء منو  القوة  املائية  األحياء  تربية  وستبقى 

العاملي لألسامك، ما يشّكل امتداًدا التجاه دام عقوًدا من 

إنتاج تربية األحياء  املتوقع أن يزيد  الزمن )الشكل 51(. ومن 

 2018 32 يف املائة )26 مليون طن( عن عام  املائية بنسبة 

ليصل إىل 109 مليون طن يف عام 2030. ومع ذلك، سيرتاجع 

4.6 يف املائة  املائية من  األحياء  لرتبية  السنوي  النمو  متوسط 

يف فرتة 2007–2018 إىل 2.3 يف املائة يف فرتة 2019–2030 

)الشكل 52(. وسيساهم عدد من العوامل يف حدوث هذا 

نطاق  وتنفيذها عىل  البيئية  اللوائح  اعتامد  منها:  الرتاجع،28 

املياه ومواقع اإلنتاج املالمئة؛ وزيادة  أوسع؛ ونقصان توافر 

اإلنتاج  املرتبطة مبامرسات  املائيّة  الحيوانات  أمراض  تفيش 

املائية.  األحياء  تربية  اإلنتاجية يف  وتراجع مكاسب  املكثّف؛ 

إنتاج  التعويض عن االنخفاض املتوقع يف  ومن املرجح أن يتم 

28 جتدر اإلشارة إىل أن تباطؤ معدل النمو ال يدل على تراجع يف اإلنتاج. 
وعادًة، تكون معدالت النمو اليت ُيعّب عنها بالنسبة املئوية أعلى عندما يبدأ 

احتسابها من قاعدة منخفضة، وترتاجع كلما منا حجم هذه القاعدة.

املائية يف الصني جزئيًا عن طريق زيادة اإلنتاج  تربية األحياء 

الثالثة عرشة  الخمسية  الخطة  األخرى. ومبوجب  البلدان  يف 

التي أطلقتها الصني، فإنه من املتوقع أن تواصل   )2020–2016(

املائية  األحياء  تربية  االنتقال من  القادم  العقد  البلد يف  سياسات 

تكامل  تحقيق  بهدف  املكثفة  املائية  األحياء  تربية  إىل  عة  املوسَّ

تكنولوجية  ابتكارات  اعتامد  والبيئة من خالل  اإلنتاج  بني  أفضل 

وترية  وبالتايل ترسيع  الصيد،  قدرات  إيكولوجيًا، وخفض  سليمة 

النمو. ولكن من املرجح أن تزيد حصة األنواع املستزرعة يف 

الغذائية(  وغري  الغذائية  )لألغراض  للمصايد  العاملي  اإلنتاج 

من 46 يف املائة يف عام 2018 إىل 53 يف املائة يف عام 2030 

)الشكل 53(.

املائية  األحياء  تربية  قطاع  عىل  السيطرة  يف  آسيا  وستستمر 

من  89 يف املائة  من  أكرث  عن  مسؤولة  وستكون   )54 )الشكل 

الذي سيجعل  األمر   ،2030 عام  بحلول  اإلنتاج  الزيادة يف 

تبلغ  املائية  األحياء  لرتبية  العاملي  اإلنتاج  من  القارة  حصة 

املنتج  الصني ستبقى  أن  2030. ويف حني  89 يف املائة يف عام 

ستنخفض  اإلجاميل  اإلنتاج  من  أن حصتها  غري  العامل،  يف  الرئييس 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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املائيةاإلنتاج األحياء  تربية  يف  منه 

النمو يف عام 20182030
2030 مقارنة 

بعام 2018

النمو يف عام 20182030
2030 مقارنة 

بعام 2018

)نسبة مئوية()ألف طن()نسبة مئوية()ألف طن(

35032.3 96 820 72 85019.2 145 404 122 آسيا

45027.1 60 559 47 72018.5 73 207 62 الصني

04042.1 10 066 7 61026.0 15 386 12 اهلند

71042.1 7 427 5 94018.2 14 642 12 إندونيسيا

74015.1  643  6.7–520 3 774 3 اليابان

9059.6  826  22012.0 3 876 2 الفلبني

6056.4  568  2.9–850 1 905 1 مجهورية كوريا

22036.9 1 891  7907.4 2 598 2 تايالند

02045.6 6 134 4 59028.2 9 481 7 فييت نام

24948.0 3 196 2 82012.7 13 268 12 أفريقيا

22042.2 2 561 1 61034.9 2 935 1 مصر

36525.3  291  2759.0 1 169 1 نيجرييا

1061.8  6  5945.0  566  جنوب أفريقيا

62017.7 3 075 3 2906.6 19 102 18 أوروبا

32013.1 1 167 1 0252.5 6 879 5 االحتاد األورويب 1

62019.6 1 355 1 9603.0 3 844 3 النرويج

31256.4  200  01013.2 6 308 5 االحتاد الروسي

83827.1  660  9816.8 6 536 6 شمال أمريكا

25533.3  191  1209.9 1 019 1 كندا

58224.3  468  5907.2 5 213 5 الواليات املتحدة االمريكية

17032.8 4 140 3 4.9–730 16 587 17 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

424.8  3  9057.9  839  األرجنتني

80032.2  605  49012.9 1 319 1 البازيل

65030.3 1 266 1 95016.6 3 388 3 شيلي

36547.7  247  0505.7 2 939 1 املكسيك

16054.4  104  23.0–600 5 273 7 بريو

29041.3  205  7508.2 1 617 1 أوسيانيا

15055.0  97  36028.0  281  أسرتاليا

13529.1  105  5609.5  511  نيوزيلندا

51732.2 108 095 82 42114.5 204 529 178 العامل 2

49919.5 5 603 4 7305.1 30 233 29 الدول املتقدمة

01840.5 103 330 73 69128.6 173 096 135 الدول النامية

اجلدول 17
اإلنتاج املتوقع لألسماك لعام 2030 )مبكافئ الوزن احلّي(

1 قبص مشمولة يف آسيا ويف االحتاد األورويب على السواء. 

2 تتضمن القيمة اإلمجالية لعام 2018 أيًضا 263 14 طًنا لبلدان غري حمددة، وهي بيانات غري مدرجة يف أي قيم إمجالية أخرى.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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العامل باستثناء العاملأمريكا الشماليةأوسيانيا
الصني 

أوروبا آسيا باستثناء 
الصني

أمريكا الالتينية 
والبحر الكارييب

أفريقيا الصني

الشكل 54
مساهمة تربية األحياء املائية يف اإلنتاج السمكي اإلقليمي

 .2030 56 يف املائة يف عام  2018 إىل  58 يف املائة يف عام  من 
األحياء  تربية  إنتاج  يواصل  أن  املتوقع  من  عامة،  وبصورة 
األنواع  نطاق  تباين يف  مع  القارات،  املائية منوه يف جميع 

واملنتجات بني البلدان واملناطق. ومن املرجح أن يشهد القطاع 
أكرب توسع له يف أفريقيا )بنسبة تصل إىل 48 يف املائة( ويف أمريكا 

الالتينية )بنسبة تصل إىل 33 يف املائة(. وسيكون النمو يف إنتاج 
تربية األحياء املائية يف أفريقيا مدفوًعا من التدابري املتخذة يف 

السنوات األخرية لزيادة قدرة االستزراع، ومن السياسات املحلية 
التي تشّجع تربية األحياء املائية نتيجة تزايد الطلب املحيل 

الناجم عن النمو االقتصادي الكبري. ولكن عىل الرغم من هذا 
النمو املتوقع، سيبقى اإلنتاج اإلجاميل من تربية األحياء املائية يف 

أفريقيا محدوًدا عند أكرث بقليل من 3.2 ماليني طن يف عام 2030، 
وسيأيت الجزء األكرب منه )2.2 مليون طن( من مرص.

من  العاملي  اإلنتاج  معظم  سيتألف  باألنواع،  يتعلّق  ما  ويف 
أنواع  2030 من  عام  )62 يف املائة( يف  املائية  األحياء  تربية 

ذلك  يف  )مبا  السلور  وسمك  الكارب  مثل  العذبة،  املياه 
 .2018 60 يف املائة يف عام  بنسبة  .Pangasius spp(، مقارنة 
مثل  قيمة  األعىل  األنواع  إنتاج  يستمر  أن  أيًضا  املتوقع  ومن 

من  عامة،  وبصورة  النمو.  يف  والرتوت،  والسلمون  األربيان 

من  أكرب  نسب  إىل  تحتاج  التي  األنواع  منو  يتباطأ  أن  املرجح 
االرتفاع  بسبب  الغذايئ  منطها  يف  السمكية  والزيوت  املساحيق 

توافرها. يف  والنقص  املساحيق  هذه  أسعار  يف  املتوقع 

مرتفًعا  الطبيعية  األسامك  إنتاج مصايد  يبقى  أن  املتوقع  ومن 
ليصل إىل حوايل 96 مليون طن يف عام 2030، مع حدوث 

ستخّفض  التي  املناخية  النينيو  بظاهرة  املرتبطة  التقلبات  بعض 
األنشوفة، ما  بالنسبة إىل  الجنوبية وال سيام  أمريكا  املصيد يف 
العامل  يؤدي إىل انخفاض إجاميل يف إنتاج املصايد الطبيعية يف 

التي تؤثر  العوامل  2 يف املائة يف هذه األعوام.29 وتشمل  بحوايل 
الطبيعية: )1( زيادة  عىل استدامة اإلنتاج يف مصايد األسامك 

تنتعش أرصدة بعض  الصيد حيث  املصيد يف بعض مناطق 
األنواع بفضل تحّسن إدارة املوارد؛ )2( وزيادة املصيد يف مياه 

بالكامل  موارد سمكية غري مستغلّة  التي متلك  البلدان  بعض 

29 تفرتض التوقعات أن تسود أحوال جوية وظروف إنتاج عادية، باستثناء 
آثار ظاهرة النينيو املناخية اليت ُيتوقع أن تظهر بقوة أكب كل مخس سنوات يف 
بلدان خمتارة من أمريكا الالتينية، استناًدا إىل االجتاهات احلديثة. وقد ال تكون 

السنوات اليت ستحصل فيها هذه الظاهرة دقيقة ولكنها تعطي فكرة على 
اآلثار العامة اليت ميكن أن ترتتب على إنتاج مصايد األسماك الطبيعية وتربية 

األحياء املائية على السواء. فهذه الظاهرة املناخية ختّفض إنتاج املساحيق 
والزيوت السمكية املصنوعة من أسماك األنشوفة وغريها من أنواع األسماك 

السطحية الصغرية يف املنطقة املتضررة، مع ما يرتتب عن ذلك من آثار على 
األسعار وكلفة املدخالت يف تربية األحياء املائية.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»
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الشكل 55
اإلنتاج العاملي من مسحوق السمك، للفرتة 2030-1990

وحيث تتوافر فرص صيد جديدة أو حيث تكون تدابري إدارة 
املصايد أقل تقييًدا؛ )3( وتحّسن استخدام الحصاد، مبا يف ذلك 

السفن واملهدر  يُلقى من عىل ظهر  الذي  املرتجع  املصيد  تقليص 
االرتفاع يف  أو  الترشيعات  تقتضيه  الذي  النحو  والفاقد عىل 

وتتضمن  األسامك.  الغذائية من  الغذائية وغري  املنتجات  أسعار 
األسامك  10 يف املائة يف مصايد  بنسبة  ترجًعا  أيًضا  التوقعات 

تنفيذها يف ظل  بدأ  التي  السياسات  نتيجة  الصني  الطبيعية يف 
اآلنف ذكرها،  الثالثة عرشة )2016–2020(  الخمسية  الخطة 

يتعلّق مبصايد  ما  القادم. ويف  العقد  استمرارها يف  يُتوقع  والتي 
إىل  الصني  تنتهجها  التي  السياسات  تهدف  الطبيعية،  األسامك 

الحد من املصيد املحيل من خالل فرض ضوابط عىل الرتاخيص، 
اإلنتاج.  والرقابة عىل  الصيد،  الصيادين وسفن  وتخفيض عدد 

والبنية  والسفن  املعدات  تحديث  األخرى  األهداف  وتشمل 
منتظم؛  بشكل  الديزل  وقود  دعم  إعانات  وتخفيض  التحتية؛ 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛  والقضاء عىل الصيد غري 
التخزين  إعادة  املحلية عن طريق  السمكية  األرصدة  واستعادة 

اإلشارة  تجدر  ولكن  املوسمي.  واإلغالق  االصطناعية  والُشعب 
أيًضا إىل تطور أسطول الصيد  الحالية تشري  السياسات  إىل أن 
يف الصني يف املياه العميقة، األمر الذي قد يعّوض جزئيًا عن 

املحيل. املصيد  االنخفاض يف 

الطبيعية  األسامك  مصايد  إنتاج  حصة  تنخفض  وسوف 

ضئيلة  بنسبة  السمكية  والزيوت  املساحيق  صنع  يف  املستخدمة 

مقابل   2030 عام  بحلول  )18 يف املائة  القادم  العقد  خالل 

الكمية  تكون  أن  املتوقع  2018(. ولكن من  عام  املائة يف  19 يف 

إنتاجها  يتم  التي  السمكية  والزيوت  للمساحيق  اإلجاملية 

التوايل من عام  1 و7 يف املائة عىل  بنسبة  أكرب   2030 يف عام 

األسامك  مخلفات  من  املتأيت  اإلنتاج  كمية  زيادة  نتيجة   2018

تزيد  أن  املتوقع  ومن  التجهيز.  قطاع  يف  الثانوية  واملنتجات 

من  األسامك  مخلفات  من  املصنوعة  السمكية  الزيوت  نسبة 

2018 و2030 يف حني سرتتفع  45 يف املائة بني عامي  40 إىل 

إىل  22 من  السمكية  باملساحيق  يتعلّق  ما  يف  النسبة   هذه 

 .)55 )الشكل  28 يف املائة 

األسعار
مصايد  قطاع  يف  اإلسمية  بالقيمة  األسعار  ترتفع  أن  املتوقع  من 

إىل  الطويل وصواًل  األمد  املائية يف  األحياء  وتربية  األسامك 

العوامل. فمن  إىل عدد من  االتجاه  2030. ويعزى هذا  عام 

السكاين  والنمو  الدخل  تحّسن  العوامل  تشمل  الطلب،  ناحية 

أن  املرجح  من  العرض،  ناحية  ومن  اللحوم.  أسعار  وارتفاع 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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والتباطؤ يف منو  الطبيعية  املصايد  إنتاج  االستقرار يف  يؤدي 
)العلف  املدخالت  تكاليف  وارتفاع  املائية  األحياء  تربية  إنتاج 

والطاقة والنفط(، دوًرا يف ذلك. باإلضافة إىل ذلك، فإن التباطؤ 
املائية يف الصني سيحفز  إنتاج مصايد األسامك وتربية األحياء  يف 

ارتفاع األسعار يف البالد، مع ما يرتتب عن ذلك من آثار عىل 
الزيادة يف متوسط أسعار األسامك  العاملية. وستكون  األسعار 

بالتوقعات(  املشمولة  الفرتة  مدى  )24 يف املائة عىل  املستزرعة 
الزيادة يف متوسط أسعار األسامك املصطادة طبيعيًا  أكرب من 

لالستخدام  املخصصة  األسامك  تُستثنى  عندما  )23 يف املائة 
أيًضا بسبب  املستزرعة  أسعار األسامك  الغذايئ(. وسرتتفع  غري 
بنسبة  السمكية  والزيوت  املساحيق  أسعار  املتوقع يف  االرتفاع 
اإلسمية بحلول  بالقيمة  التوايل  30 يف املائة و13 يف املائة عىل 

القوي. وقد يكون الرتفاع  العاملي  للطلب  نتيجة   2030 عام 
املائية،  تربية األحياء  األنواع يف  تأثري عىل تشكيل  العلف  أسعار 
مع التحّول نحو األنواع التي تتطلب أنواع علف أرخص مثًنا و/

أو كميات أقل من العلف أو ال تحتاج إىل العلف بتاتًا. وستحفز 
الطلب  بارتفاع  املقرتنة  اإلنتاج،  املرتفعة عىل مستوى  األسعار 
22 يف املائة يف  البرشي، زيادة بنسبة  عىل األسامك لالستهالك 

2030 مقارنة  املتداولة دوليًا بحلول عام  متوسط أسعار األسامك 
بعام 2018. 

الحقيقية  بالقيمة  األسعار  جميع  تنخفض  أن  املفرتض  ومن 
خالل  طفيف  بشكل  التضخم(  إىل  استناًدا  تعديلها  بعد  )أي 

وعىل  نسبيًا.  مرتفعة  ستظل  ولكنها  بالتوقعات  املشمولة  الفرتة 
أكرث  األسعار  تقلّب  يكون  قد  السمكية،  السلع  فرادى  صعيد 

املتوقع  من  أنه  ومبا  الطلب.  أو  العرض  لتقلبات  نتيجة  وضوًحا 
إمدادات  من  أكرب  املائية حصة  األحياء  تربية  قطاع  يوفر  أن 

يف  األسعار  تحديد  أقوى عىل  تأثريه  يكون  قد  العاملية،  األسامك 
لألسامك. والدولية  الوطنية  األسواق 

االستهالك
من املتوقع أن تستمر حصة إنتاج األسامك املخصصة لالستهالك 

البرشي باالرتفاع لتصل إىل حوايل 89 يف املائة بحلول عام 2030. 
وستشمل العوامل الرئيسية الكامنة وراء هذه الزيادة ارتفاع 

الطلب نتيجة ارتفاع الدخل والتوّسع الحرضي وما يرتبط بهام من 
منو يف اإلنتاج السميك، وتحّسن أساليب ما بعد الصيد وقنوات 
التوزيع التي تؤدي إىل توسيع نطاق تسويق األسامك. وسيتم 

تحفيز الطلب أيًضا من خالل التغرّيات يف االتجاهات السائدة يف 
األمناط الغذائية التي تتجه نحو تنوع أكرب يف تصنيف األغذية 

املستهلكة، ومن خالل الرتكيز بقدر أكرب عىل تحسني الصحة 
والتغذية واألمناط الغذائية مع تأدية األسامك دوًرا رئيسيًا يف 

هذا الصدد. ومن املتوقع يف عام 2030 أن تكون نسبة االستهالك 
العاملي لألسامك املخصصة لألغذية30 18 يف املائة )28 مليون طن 
مبكافئ الوزن الحي( أعىل ّمام كانت عليه يف عام 2018. وبصورة 

عامة، سيكون متوسط معدل النمو السنوي أبطأ يف الفرتة 
املشمولة بالتوقعات )1.4 يف املائة( مام كان عليه يف الفرتة 

2007–2018 )2.6 يف املائة(، ويعزى السبب األسايس لذلك إىل 
انخفاض منو اإلنتاج وارتفاع أسعار األسامك وتباطؤ النمو السكاين. 
وسيتم استهالك حوايل 71 يف املائة من األسامك املتاحة لالستهالك 
البرشي يف العامل يف عام 2030 )183 مليون طن( يف آسيا، يف حني 
سيتم استهالك الكميات األقّل يف أوسيانيا وأمريكا الالتينية. ومن 
املتوقع أن يزداد االستهالك اإلجاميل لألسامك املخصصة لألغذية 

عىل جميع املستويات اإلقليمية وشبه اإلقليمية بحلول عام 2030 
 مقارنة بعام 2018، مع توقع حدوث منو أكرب يف أمريكا الالتينية

)33 يف املائة( وأفريقيا )27 يف املائة( وأوسيانيا )22 يف املائة( 
وآسيا )19 يف املائة(.

االستهالك  يرتفع  أن  املتوقع  من  الفرد،  نصيب  حيث  ومن 
إىل   2018 عام  كيلوغرامات يف   20.5 العاملي لألسامك من 

معدل  سينخفض  ذلك،  ومع   .2030 عام  يف  كيلوغرامات   21.5
األسامك  استهالك  من  الفرد  لنصيب  املتوسط  السنوي  النمو 
 2018–2007 الفرتة  يف  1.3 يف املائة  من  لألغذية  املخصصة 

2019–2030. وسيزداد نصيب  الفرتة  0.4 يف املائة يف  إىل 
أفريقيا  باستثناء  األقاليم  جميع  يف  األسامك  استهالك  من  الفرد 
األكرث  النمو  معدالت  أما  3 يف املائة(.  بنسبة  سيرتاجع  )حيث 
وأوروبا  )9 يف املائة(  آسيا  يف  تكون  أن  املتوقع  فمن  ارتفاًعا 

لكل  )6 يف املائة  الالتينية  وأمريكا  وأوسيانيا  )7 يف املائة( 
فإن  اإلقليمية،  االتجاهات  هذه  من  الرغم  وعىل  منهام(. 

سوف  وتنوعها  املستهلكة  األنواع  لكميات  العامة  االتجاهات 
أن   ،2030 عام  املتوقع يف  ومن  وداخلها.  البلدان  بني  تتباين 

البرشي  لالستهالك  املتاحة  األسامك  من  59 يف املائة  حوايل  ينشأ 
يف  52 يف املائة  بنسبة  مقارنة  املائية،  األحياء  تربية  إنتاج  من 
بتلبية  املستزرعة  األسامك  وستستمر  )الشكل 56(.   2018 عام 

تربية  يف  إنتاجها  يتم  التي  املستهلكة  األنواع  عىل  الطلب 
بشكل  طبيعي  بشكل  صيدها  يتم  كان  أن  بعد  املائية  األحياء 

أسايس.

الفرد من  أما يف أفريقيا، فمن املتوقع أن يرتاجع نصيب 
سنويًا  0.2 يف املائة  بنسبة  طفيًفا  تراجًعا  األسامك  استهالك 

حتى عام 2030، فينخفض من 10.0 كيلوغرامات يف عام 2018 
إىل 9.8 كيلوغرامات يف عام 2030. وسيكون االنخفاض أكرب يف 

30 أنظر امللحوظة 12 يف الصفحة 65.
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2018

2018

2030

2030

%46%54%53%47

%52%48%59%41

مصايد األسماك الطبيعية

إنتاج مصايد األسماك الطبيعية 
وتربية األحياء املائية يف العامل

االستهالك الفعلي لألسماك يف العامل

تربية األحياء املائية

مصايد األسماك الطبيعية لإلستهالك البشري
تربية األحياء املائية لإلستهالك البشري

الشكل 56
زيادة دور تربية األحياء املائية

8.9 كيلوغرامات إىل الكربى )من  الصحراء   أفريقيا جنوب 
االنخفاض  نفسها(. ويعزى هذا  الفرتة  كيلوغرامات خالل   8.1

أفريقيا يتخطى منو  السكاين يف  النمو  بشكل رئييس إىل كون 
13 يف املائة  اإلنتاج املحيل )بنسبة  العرض. ولن تكون زيادة 

خالل الفرتة 2019–2030( وزيادة واردات األسامك كافية لتلبية 
الطلب املتزايد يف اإلقليم. ومن املتوقع أن ترتفع حصة واردات 

إمدادات  البرشي من مجموع  املخصصة لالستهالك  األسامك 
األسامك املخصصة لألغذية من 37 يف املائة عام 2018 إىل 

40 يف املائة يف عام 2026. ولكن من شأن هذه الزيادة، فضاًل 

48 يف املائة  )بنسبة  املائية  األحياء  تربية  يف  اإلنتاج  منو  عن 
الطبيعية  األسامك  ومصايد   )2018 بعام  مقارنة   2030 عام  يف 

عن  فقط  جزيئ  بشكل  تعّوض  أن  5 يف املائة(،  )بنسبة 
القليلة،  االستثناءات  أحد  مرص  وستشّكل  السكاين.  النمو 
أصاًل  الكبري  إنتاجها  البالد  تزيد  أن  املتوقع  من  أنه  ذلك 

 2030 عام  يف  42 يف املائة  )بنسبة  املائية  األحياء  تربية  من 
نصيب  يف  املتوقع  الرتاجع  ويثري  بعام  2018(.  مقارنة 
تتعلق  مخاوف  أفريقيا  يف  األسامك  استهالك  من  الفرد 

التغذية  نقص  انتشار  معدل  ارتفاع  بسبب  الغذايئ  باألمن 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

»
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الوارداتالصادرات

20182030
النمو يف عام 
2030 مقارنة 

بعام 2018
20182030

النمو يف عام 
2030 مقارنة 

بعام 2018

)نسبة مئوية()ألف طن()نسبة مئوية()ألف طن(

7403.2 17 183 17 66013.2 23 901 20 آسيا

6676.1 4 398 4 7086.6 8 171 8 الصني

10995.6  56  3.4–351 1 398 1 اهلند

21316.4  183  53625.7 1 221 1 إندونيسيا

7.8–230 3 505 3 7463.6  720  اليابان

1.6–545  554  4220.5  420  الفلبني

9494.4 1 866 1 67514.4  590  مجهورية كوريا

1063.2 2 041 2 14520.6 2 779 1 تايالند

1.3–506  513  32239.8 4 091 3 فييت نام

68839.9 6 780 4 6.6–763 2 957 2 أفريقيا

330104.6 1 650  7055.7  45  مصر

71227.4  559  60.1  6  نيجرييا

46330.2  356  19916.3  171  جنوب أفريقيا

3775.8 12 701 11 7938.4 11 881 10 أوروبا

6784.3 8 318 8 8923.1 2 806 2 االحتاد األورويب 1

27.3–185  254  0422.5 3 968 2 النرويج

25155.7 1 804  32831.9 3 522 2 االحتاد الروسي

5023.0 6 312 6 5.3–851 2 009 3 شمال امريكا

6803.0  661  8080.1  808  كندا

8203.0 5 649 5 8.5–777 1 941 1 الواليات املتحدة االمريكية

97520.0 2 478 2 10610.7 5 613 4 أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

17.9–60  73  6335.6  599  األرجنتني

80025.4  638  6418.4  54  البازيل

17025.3  136  32853.6 2 516 1 تشيلي

63522.4  519  15.2–309  364  املكسيك

1869.6  170  48.3–414  800  بريو

77210.1  701  2.7–882  907  أوسيانيا

5369.4  490  20.4–47  59  أسرتاليا

550.1  55  4335.5  410  نيوزيلندا

0549.0 47 155 43 0548.8 47 267 43 العامل

7002.9 22 063 22 8695.2 15 080 15 الدول املتقدمة

35315.5 24 092 21 18410.6 31 187 28 الدول النامية

اجلدول 18
جتارة األسماك املتوقعة لالستهالك البشري )مبكافئ الوزن احلّي(

1 قبص مشمولة يف آسيا ويف االحتاد األورويب على السواء. وقد اسُتبعدت التجارة داخل االحتاد األورويب. 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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 ،)2019 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  اإلقليم  يف 
الحيوانية  الربوتينات  استهالك  إجاميل  يف  األسامك  وبأهمية 

بعنوان  القسم  )أنظر  األفريقية  البلدان  من  العديد  يف 
الرتاجع  هذا  يؤدي  وقد   .)65 الصفحة  األسامك،  استهالك 
عىل  املعتمدة  البلدان  من  املزيد  قدرة  إضعاف  إىل  أيًضا 

و2–2(   1–2( بالتغذية  املتصلة  املقاصد  تحقيق  عىل  األسامك 
)القضاء  املستدامة  التنمية  أهداف  من   2 بالهدف  املرتبطة 
وتعزيز  املحّسنة  والتغذية  الغذايئ  األمن  وتوفري  الجوع  عىل 

املستدامة(. الزراعة 

التجارة
ومن  عالية.  بدرجة  السمكية  واملنتجات  األسامك  تداول  سيستمر 

املتوقع أن يتم تصدير حوايل 36 يف املائة من إجاميل اإلنتاج 
2030 عىل شكل منتجات مختلفة لالستهالك  السميك يف عام 

بالكميات،  البرشي أو سلع غري صالحة لألكل. أما يف ما يتعلق 
املخصصة  لألسامك  العاملية  التجارة  تنمو  أن  املتوقع  فمن 

املشمولة  الفرتة  9 يف املائة يف  بنسبة  البرشي  لالستهالك 
بالتوقعات وأن تصل إىل أكرث من 54 مليون طن مبكافئ الوزن 

الحّي يف عام 2030 و47 مليون طن إذا استثنيت التجارة 
داخل االتحاد األورويب )الجدول 18(. وبصورة عامة، فإنه من 

للصادرات  السنوي  النمو  متوسط معدل  ينخفض  أن  املتوقع 
من 2 يف املائة يف الفرتة 2007–2018 إىل 1 يف املائة يف الفرتة 
2019–2030. ويعزى ذلك جزئيًا إىل: )1( تباطؤ منو اإلنتاج؛  
البلدان املنتجة واملصدرة  الطلب املحيل يف بعض  )2( وزيادة 
الرئيسية مثل الصني؛ )3( وارتفاع أسعار األسامك، األمر الذي 
األحياء  تربية  وستساهم  لألسامك.  اإلجاميل  االستهالك  سيكبح 

السمكية  السلع  الدولية يف  التجارة  متنامية من  املائية يف حصة 
الرئيسية  الدولة  الصني  وستبقى  البرشي.  لالستهالك  املخصصة 
البرشي،  الدول املصدرة لألسامك املخصصة لالستهالك  يف قامئة 
الحجم األكرب  املتوقع أن يكون  نام والرنويج. ومن  تليها فييت 
من منو صادرات األسامك ناتًجا من آسيا التي ستشّكل حوايل 
73 يف املائة من حجم الصادرات اإلضافية بحلول عام 2030. 

وستزداد حصة آسيا يف إجاميل تجارة األسامك لالستهالك البرشي 
من 48 يف املائة يف 2018 إىل 50 يف املائة يف 2030. ومن 

اعتامدها عىل نحو كبري  املتقدمة  االقتصادات  تواصل  أن  املتوقع 
األورويب  االتحاد  املحيل. وسيمثّل  الطلب  لتلبية  الواردات  عىل 

38 يف املائة من  نسبة  األمريكية  املتحدة  والواليات  واليابان 
إجاميل واردات األسامك لالستهالك الغذايئ يف عام 2030، ما 
 2018 عام  املسّجلة يف  بالنسبة  مقارنة  انخفاًضا طفيًفا  ميثّل 

.)18 )40 يف املائة( )الجدول 

 ملخص النتائج الرئيسية 
املنبثقة عن التوقعات 

للفرتة  التالية  الرئيسية  االتجاهات  عن  التحليل  يكشف 
:2030 عام  حتى  املمتدة 

وتجارتها 	� واستهالكها  األسامك  إنتاج  يزداد  أن  املتوقع  من 
الوقت. مرور  مع  سيتباطأ  النمو  معدل  أن  غري  عامليًا، 

من 	� الصني،  يف  الطبيعية  األسامك  مصايد  إنتاج  انخفاض  رغم 
العامل  يف  الطبيعية  األسامك  مصايد  إنتاج  يرتفع  أن  املتوقع 
ما  إذا  أخرى،  مناطق  يف  اإلنتاج  منو  نتيجة  معتداًل  ارتفاًعا 

نحو سليم. املوارد عىل  إدارة  متت 
تربية 	� قطاع  إنتاج  يف  العاملي  النمو  يؤدي  أن  املتوقع  من 

الفجوة  سّد  إىل  تباطؤه،  من  الرغم  عىل  املائية،  األحياء 
والطلب. العرض  بني  القامئة 

الحقيقية 	� قيمتها  أن  إال  اإلسمية،  بالقيمة  األسعار  سرتتفع 
مرتفعة. بقائها  رغم  سترتاجع 

جميع 	� يف  لألغذية  املخصصة  األسامك  إمدادات  تزداد  سوف 
الفرد  نصيب  ينخفض  أن  املتوقع  من  أنه  يف حني  األقاليم، 

جنوب  أفريقيا  يف  سيام  ال  أفريقيا،  يف  األسامك  استهالك  من 
الغذايئ. األمن  بشأن  القلق  يثري  ما  الكربى،  الصحراء 

من املتوقع أن تزداد تجارة األسامك واملنتجات السمكية بوترية 	�
أبطأ مام كانت عليه يف العقد املايض، ولكن من املتوقع أن 

تظل حصة إنتاج األسامك التي يتم تصديرها مستقرة.
الجديدة 	� والسياسات  لإلصالحات  يكون  أن  املتوقع  ومن 

وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  الصني  ستطبقها  التي 
عرشة  الثالثة  الخمسية  لخطتها  كامتداد  املائية  األحياء 

مع  العاملي،  املستوى  عىل  ملحوظ  تأثري   )2020–2016(
واالستهالك. واإلنتاج  األسعار  يف  تغرّيات 

أوجه عدم التيقن الرئيسية
تستند التوقعات املعروضة يف هذا القسم إىل سلسلة من 

االفرتاضات االقتصادية والسياساتية والبيئية. وتؤدي صدمة ما 
يف أي من هذه العوامل املتغرّية إىل اختالف التوقعات املتعلّقة 

باألسامك. وميكن أن تربز أوجه عدم يقني وقضايا محتملة عديدة 
خالل الفرتة املشمولة بالتوقعات. وباإلضافة إىل أوجه عدم اليقني 
الناجمة عن فريوس كورونا )كوفيد-19(، ميكن أن تتأثر التوقعات 

الواردة هنا باإلصالحات التي تجريها الصني يف مجال السياسات 
ومبجموعة كبرية من العوامل األخرى. ومن املرجح أن يشهد 

العقد القادم تغرّيات رئيسية يف البيئة الطبيعية، وتوافر املوارد، 
وظروف االقتصاد الكيل، وقواعد التجارة الدولية والتعريفات 

الجمركية، وخصائص السوق، والسلوك االجتامعي، ما قد يؤثر 

»

»
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املناخ  تغريُّ  عملية  بها  تؤثر  اليت  الرئيسية  اآلليات  من 
املرتفعة  احلرارة  درجات  البحري1  البيولوجي  التنوع  على 

وتوزيع  اإلنتاجية  على  تؤثر  أنها  حيث  املياه،  وحتّمض 
التغيريات  هذه  نطاق  ويتسم  البحرية.2  السمكية  األرصدة 

املعتمدة  للمجتمعات  حاسمة  بأهمية  وحجمها  اإليكولوجية 
عيشها.3  كسب  أجل  من  البحرية  األسماك  مصايد  على 
املنظمة  أجرت  منها،  والتخفيف  اآلثار  هذه  إدارة  ولدعم 
املناخ  تغريُّ  درجات خماطر  من  درجة  د  حتدِّ أوَّلية  دراسة 

التغيريات  عن  بيانات  تتاح  اليت  البحرية  الساحلية  للدول 
ويراعى يف هذه   .2050 إمكانات مصيدها حىت عام  يف 

يف  بالتغيريات  التنبؤ  مناذج  )1( خمرجات  يلي:  ما  الدرجة 
مشتقة  مرّكبة  درجة   )2( منطقة؛  لكل  املصيد  إمكانات 

اعتماد  مدى  تقيس  اليت  املقاييس  من  خمتارة  جمموعة  من 
الطبيعية  األسماك  مصايد  على  وتغذوًيا  اقتصادًيا  الدولة 
االقتصادية  لتنميتها  العام  املستوى  إىل  باإلضافة  البحرية 

واالجتماعية.
يف  املتوقع  التغيري  يبنّي  الذي  الُبعد  على  ُيطلق 

الُبعد  إىل  ُيشار  بينما  األثر،  ُبعد  اسم  املصيد  إمكانات 
ُبعد  أنه  واالجتماعية  االقتصادية  اهلشاشة  يقيس  الذي 
من  نسخ  أربع  توليد  ومت  ألف(.  )الشكل  للتأثر  القابلية 

التنبؤات  من  لكل جمموعة  واحدة  الدرجات،  حتديد  إطار 
منوذجان:  ينتجها  اليت 

الديناميكية،  1- احليوية  املناخية  الظروف  منوذج 
على  2- القائمة  الديناميكية  األغذية  شبكة  ومنوذج 

احلجم،

غازات  انبعاثات  سيناريوهات  من  اثنني  إطار  يف 
 : لدفيئة ا

منخفضة(، 1- )انبعاثات   2.6 التمثيلي  الرتكيز  مسار 
مرتفعة(، 2- )انبعاثات   8.5 التمثيلي  الرتكيز  ومسار 

 ،Cheung ،Bruggeman نه  بيَّ الذي  النحو   على 
.4 وMommeا

املتوقعة  الزيادات  هذه  لديها  ترتفع  اليت  للدول  وحتدد 
على  القائمة  السيناريوهات  من  اجملموعات  هذه  إطار  يف 

يبدأ  مبقياس  األثر  ُبعد  طول  على  عالية  درجة  النماذج 
ترتاوح  الذي  للتأثر  القابلية  ُبعد  م  وُيقسَّ  .1 إىل  صفر  من 
فرعية:  مكونات  ثالثة  إىل   ،1 إىل  من صفر  أيًضا  درجته 

االعتماد  1- أيًضا  يشمل  الذي  التغذوي  االعتماد 
األسماك،  إمدادات  على  للحصول  التجارة  على 
املتطلبات  لتلبية  األسماك  على  الكلي  واالعتماد 
الدميغرافية،  اخلصائص  ملراعاة  لة  املعدَّ التغذوية 
مصنًفا  البلد  كان  إذا  ما  إىل  يشري  وهمي  ومتغريِّ 

الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  من  كبلد 
ملنخفض؛ ا

األسماك  2- مصايد  على  االقتصادي  واالعتماد 
التقديرية  القيمة  من  وُيسب  البحرية،  الطبيعية 

مئوية  كنسبة  الطبيعية  األسماك  مصايد  إلنتاج 
مصايد  صادرات  وقيمة  اإلمجايل،  احمللي  الناجت  من 

جملموع  مئوية  وكنسبة  مئوية،  كنسبة  األسماك 
العاملني  للسكان  املئوية  والنسبة  السلع،  صادرات 

البحرية؛  األسماك  مصايد  قطاع  يف 
االقتصادية  3- للتنمية  النسيب  واملستوى 

من  الفرد  نصيب  إىل  ذلك  ويستند  واالجتماعية. 
مؤشرات  يشمل  مرّكب  وهو  اإلمجايل،  احمللي  الناجت 
وهمًيا  ومتغرًيا  الدويل،  البنك  وضعها  اليت  احلوكمة 

أقل  مصنفة ضمن  الدولة  كانت  إذا  ما  إىل  يشري 
منًوا.  البلدان 

بني  ترتاوح  درجة خماطر  للدولة  ذلك  بعد  د  وحتدَّ
األثر  لدرجات  كمتوسط  الدرجة  هذه  وحُتسب  و1،  صفر 

الدولة.  بتلك  اخلاصة  للتأثر  والقابلية 
باختالف  حتًما  ختتلف  البلدان  فرادى  درجات  أن  ومع 
مالحظة  ميكن  التوقعات،  وسيناريوهات  مناذج  جمموعات 

الدول  معظم  وتقع  البلدان.  بني  مشرتكة  نتائج  عدة 
يف  املتوقعة  التغيريات  خملاطر  عرضة  أكثر  بأنها  دة  احملدَّ








األثر على مصايد األسماك القابلية للتأثر
الطبيعية البحرية

االعتماد التغذوي على مصايد
األسماك الطبيعية البحرية

األسماك يف النمط الغذائي
انعدام األمن الغذائي

األسماك يف الناجت احمللي اإلمجايل
األسماك يف التجارة
األسماك يف العمالة




اجلوانب االجتماعية واالقتصادية
مؤشر احلوكمة 

االعتماد االقتصادي على مصايد
درجة التنمية األسماك الطبيعية البحرية

خماطر تغريُّ املناخ

اإلطار 22
تأثر البلدان بآثار تغيُّ املناخ على مصايد األسماك الطبيعية

 الشكل ألف
 تركيبة درجة خماطر تغيُّ املناخ

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2020

من  املدارية  الساحلية  املناطق  يف  املصيد  إمكانات 
دول  عدة  إىل  باإلضافة  الكبى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 

بنن،  من  اهلادئ. وحتصل كل  احمليط  جزرية صغرية يف 
وسرياليون،  وموزامبيق،  وموريتانيا،  وليبيا،  وكرييباس، 
درجات  على  باستمرار  مجيعها  وتوغو،  سليمان،  وجزر 

أفريقيا  خارج  وأما  )الشكل باء(.  اجملموعات  مجيع  يف  عالية 
كمبوديا  تندرج  اهلادئ،  واحمليط  الكبى  الصحراء  جنوب 
بشدة  ضة  املعرَّ الدول  جمموعة  ضمن  باستمرار  وهاييت 
تغريُّ  عن  نامجة  ملموسة  سلبية  تأثريات  مواجهة  خلطر 
الكبرية  )السلبية(  التغيريات  من  جمموعة  بسبب  املناخ 

مواجهة  يف  الشديد  وضعفها  املصيد  إمكانات  يف  املتوقعة 
واالقتصادية. االجتماعية  اآلثار 

من  للتخفيف  اسرتاتيجيات  وضع  إىل  احلاجة  ورغم 
السياسات  صعيد  على  قرارات  واختاذ  التأثريات  وطأة 
هذه  ر  توفِّ حدة،  على  إقليم  كل  أساس  على  وتنفيذها 
لية إطاًرا عاًما لتحديد الدول ذات األولوية  األوَّ الدراسة 

وتوجيه جهود التدخالت املقبلة العالية األثر. وميكن 

تنفيذ هذه التدخالت ذات األولوية باالشرتاك مع الشركاء 
الرئيسيني للمنظمة كجزء من مبادرة العمل يًدا بيد اليت 

ُتسك املنظمة بزمام قيادتها، بالتعاون الوثيق مع الصندوق 
الدويل للتنمية الزراعية وبرنامج األغذية العاملي. ومن خالل 

بناء شراكات مع وكاالت األمم املتحدة األخرى واملصارف 
د هذه املبادرة اليت ُتسك  اإلمنائية املتعددة األطراف، حتدِّ

البلدان بزمام قيادتها وملكيتها، أفضل الفرص لزيادة مستوى 
الدخل واحلد من أوجه عدم املساواة ومواطن الضعف، 

وتكفل يف الوقت نفسه أن تعّب السياسات اليت تنهض جبميع 
الثالث للتنمية املستدامة - االقتصادية واالجتماعية  الركائز 
والبيئية – تعبرًيا تاًما عن معايري األمم املتحدة. وحتقيًقا هلذه 

الغاية، ُتعزز املبادرة استخدام التنوع البيولوجي واملوارد 
اإليكولوجية بصورة مستدامة.  الُنظم  الطبيعية وخدمات 
وتدعم أيًضا التكيُّف مع تغريُّ املناخ والتخفيف من آثاره 

والقدرة على الصمود يف مواجهته، وُتساند األهداف الرئيسية 
خلطة التنمية املستدامة لعام 2030، مبا يشمل التنمية 

الغذائية.5  للُنظم  املستدامة 

 الشكل باء
 أثر تغيُّ املناخ على مصايد األسماك الطبيعية البحرية والقابلية للتأثر: اخملاطر حسب البلد

 Pörtner, H.-O., Karl, D.M., Boyd, P.W., Cheung, W.W.L., Lluch-Cota, S.E., Nojiri, Y., Schmidt, D.N. & Zavialov, P.O. 2014. Ocean systems. In C.B. Field, V.R. Barros, D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. 1

 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 & L.L. White, eds. Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A:
Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change، )تغيُّ املناخ 2014: اآلثار والتكيُّف والقابلية للتأثر. 
اجلزء ألف: اجلوانب العاملية والقطاعية. مساهمة الفريق العامل الثاين يف تقرير التقييم اخلامس للهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيُّ املناخ(، الصفحات 411-484. كمربيدج، 

اململكة املتحدة، ونيويورك، الواليات املتحدة األمريكية، مطابع جامعة كمربيدج. 1132 صفحة. 
 Barange, M., Bahri, T., Beveridge, M.C.M., Cochrane, K.L., Funge-Smith, S. & Poulain, F., eds. 2018. Impacts of climate change on fisheries and aquaculture: synthesis of current knowledge, adaptation 2

and mitigation options. )آثار تغيُّ املناخ على مصايد األسماك وتربية األحياء املائية: تقرير جتميعي عن املعارف الراهنة وخيارات التكيُّف والتخفيف(. ورقة فنية عن مصايد 
.)www.fao.org/3/i9705en/i9705en.pdf :األسماك وتربية األحياء املائية، العدد 627. روما، منظمة األغذية والزراعة. 628 صفحة. )متاحة أيًضا يف

 Barange, M., Merino, G., Blanchard, L., Scholtens, J., Harle, J., Allison, E., Allen, I., Holt, J. & Jennings, S. 2014. Impacts of climate change on marine ecosystem production in societies dependent on fisheries. 3

.10.1038/ nclimate2119 .]2020 تغيُّ مناخ الطبيعة(، 4: -211 216 ]النسخة اإللكرتونية[. ]مت االقتباس يف 20 مارس/آذار( Nature Climate Change
4 املرجع السابق، امللحوظة 2، الصفحات 85-63. 

5 منظمة األغذية والزراعة. 2020. املؤمتر اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، الدورة اخلامسة والثالثون، ثيمبو، بوتان، 17-20 فرباير/شباط 2020: مبادرة 

 .www.fao.org/3/nb850en/nb850en.pdf .]2020 مت االقتباس يف 20 مارس/آذار[ .APRC/20/INF/21 .]املنظمة للعمل يًدا بيد: نهج جديد ]النسخة اإللكرتونية

مالحظات: جيمع هذا املؤشر بني 
القابلية للتأثر والتغريُّ احملتمل يف املصيد. 

السيناريو: منوذج الظروف املناخية احليوية 
.)DBEM 2050 2.6( الديناميكية

تبني اخلريطة فقط البلدان اليت أتيحت 
بيانات عن التغيريات يف إمكانات 

مصيدها حىت عام 2050. مل يتم بعد 
حتديد احلدود النهائية بني السودان 

وجنوب السودان.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اجلزء الثالث التوقعات والقضايا الناشئة

يف اإلنتاج واألسواق والتجارة عىل املدى املتوسط. ومن املتوقع 
أن ترتتب عن تقلّب املناخ وتغرّيه، مبا يف ذلك وترية األحوال 

الناحية  من  ومختلفة  كبرية  آثار  ونطاقها،  القصوى  الجوية 
وتجهيزها  السمكية  واملنتجات  األسامك  توافر  عىل  الجغرافية 

للمخاطر  أكرث عرضة  البلدان  يجعل  الذي  األمر  فيها،  والتجارة 
)اإلطار 22(. وميكن أن تتفاقم هذه املخاطر من جراء: )1( 

املوائل،  وتدمري  البيئة  بتدهور  تتسبب  التي  الضعيفة  الحوكمة 
األمر الذي يؤدي إىل فرض ضغوط عىل قاعدة املوارد، والصيد 

القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، واألمراض،  الجائر، والصيد غري 
الهاربة واألنواع غري املحلية؛ )2( وقضايا تربية  وغزو األسامك 
واملوارد  املواقع  إىل  الوصول  بإمكانية  املرتبطة  املائية  األحياء 
والخربات.  والبذور  القروض  والحصول عىل  املائية وتوافرها 

الحوكمة  التخفيف من حدة هذه املخاطر من خالل  ولكن ميكن 
الصارمة ملصايد  اإلدارة  نظم  تعزز  التي  والفعالة  املتجاوبة 
وتحسني  املائية،  األحياء  لرتبية  الرشيدة  والتنمية  األسامك، 

سيستمر  ذلك،  عىل  وعالوة  والبحوث.  واالبتكارات  التكنولوجيا 
األغذية  املتعلقة بسالمة  األسواق  إىل  الوصول  وجود متطلبات 
التجارة  بتنظيم  املنتجات  ومرشوعية  التتبّع  ومعايري  وجودتها 

n .الدولية يف األسامك

:Illuminating Hidden Harvests دراسة 
مساهمة مصايد األسماك صغية 
النطاق يف حتقيق التنمية املستدامة

Illuminating Hidden Harvests )تسليط الضوء عىل الصيد 
تنظر يف مساهامت مصايد  املسترت( هي دراسة عاملية جديدة 

املستدامة.  التنمية  وآثارها يف سياق  النطاق  األسامك صغرية 
ومن املتوقع أن تصدر هذه الدراسة يف أواخر عام 2020، وقد 
وبرنامج  والزراعة وجامعة ديوك  األغذية  بقيادة منظمة  جرت 
يقوده  الذي  لألسامك  الزراعية  الغذائية  بالنظم  املعني  البحوث 

للجامعة  يتبع  WorldFish والذي  العاملي لألسامك  املركز 
الدراسة  وقد حصلت  الدولية.  الزراعية  للبحوث  االستشارية 

والوكالة  اإلمنايئ،  للتعاون  الرنويجية  الوكالة  من  التمويل  عىل 
والصندوق  أوك،  الدويل، ومؤسسة  اإلمنايئ  للتعاون  السويدية 

الدولية. الزراعية  للبحوث  االستشارية  للجامعة  االستئامين 

البيانات  لجمع  املبذولة  الجهود  أكرب  الدراسة من  وتعّد 
العامل.  النطاق يف  املتاحة عن مصايد األسامك صغرية  واملعلومات 
الحوارات وعمليات  لتوجيه  وهي تهدف إىل املساهمة يف األدلة 

الصيادين، ومنظامت  أجل متكني  العاملية من  السياسات  وضع 

لصالح  الدعوة  الحكومية من  واملنظامت غري  املدين،  املجتمع 
واملنصفة. واملستدامة  املنتجة  النطاق  األسامك صغرية  مصايد 

التنمية املستدامة ومساهمات مصايد 
األسماك صغية النطاق وآثارها

تؤدي مصايد األسامك صغرية النطاق دوًرا مهاًم، من قنوات 
الرصف عىل جوانب الطرقات يف جنوب رشق آسيا إىل الدلتات 

القريبة من  والبحار  املحيطات  الكربى ومياه  العامل  الكربى ألنهر 
السواحل. ويف حني أنها قد تبدو مختلفة جًدا يف كل من هذه 
يتمثل يف توفريها سبل  أنها متلك قاساًم مشرتكًا  إال  السياقات، 

وتقدميها  األشخاص،  ملليارات  والتغذية  األشخاص  ملاليني  العيش 
والوطنية  املحلية  واالقتصادات  األرسة  كبرية يف  مساهمة 

التقديرات إىل أن مصايد األسامك  والنمو االقتصادي. وتشري 
90 يف املائة من فرص العمل يف قطاع  النطاق تؤّمن  صغرية 

األنهر  2012(. وتدعم  الدويل،  )البنك  البحرية  مصايد األسامك 
الصيادين  من  أكرب  عدًدا  الداخلية  الفيضية  والسهول  والبحريات 

البحرية،  القطاعات  تدعمه  الذي  من  والتجار  واملجهزين 
الكثري من األحيان مكونًا أساسيًا من سبل كسب  بوصفها يف 
املواسم. عالوة عىل ذلك،  واملتقلبة بحسب  املعقدة  العيش 

ثقافية  أهمية  الغالب  النطاق يف  األسامك صغرية  تكتيس مصايد 
للبنية  أساسية  تكون  أن  بها وميكنها  املعنيني  إىل هوية  بالنسبة 

وتجارتها. الثقايف  وتراثها  الساحلية  للمجتمعات  االجتامعية 

األسامك  ملصايد  واملشتتة  املتنوعة  الطبيعة  إىل  نظًرا  ولكن 
املساهامت  وفهم  تحديد  الصعب  من  فإنه  النطاق،  صغرية 
عليها.  وتأثرياتها  املستدامة  للتنمية  تقدمها  التي  املتعددة 

صغرية  األسامك  مصايد  تُهّمش  ما  غالبًا  لذلك،  ونتيجة 
والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  العمليات  يف  النطاق 

رغم  وذلك  السياسات،  يف  الواجب  االعتبار  تعطى  وال 
األحيان.  بعض  يف  العناوين  تتصدر  التي  املبهرة  اإلحصاءات 

الضغوط  أن  ذلك  متنامية  مشكلة  التخّفي  هذا  ويطرح 
املنافسة  خالل  من  )مثاًل  القطاع  خارج  من  متزايدة 

تغرّي  وآثار  املائية  واملوارد  الساحيل/البحري  الحيّز  عىل 
ومحدودية  الصيد  جهود  زيادة  )مثل  داخله  ومن  املناخ( 
الصون(  تدابري  أنواع  بعض  وزيادة  اإلدارة  يف  االستثامرات 

وضوًحا. تزداد  التهميش  وتكاليف  تتفاقم 

مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  ومتثّل 
والقضاء عىل  الغذايئ  األمن  سياق  النطاق يف  األسامك صغرية 
بصورة  وتشاركيًا  املصلحة  أصحاب  متعدد  عامليًا  إطاًرا  الفقر، 

 .)2015 والزراعة،  األغذية  )منظمة  املسألة  هذه  ملعالجة  كبرية 

»
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يف  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  لهذه  الطموح  الهدف  ويتمثل 
الصيد  ومجتمعات  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  تنمية  دعم 

األسامك  اإلنسان يف مصايد  قائم عىل حقوق  نهج  من خالل 
واالقتصادية  االجتامعية  الناحية  من  باالستدامة  ومتّسم 
وتعاونًا  دعاًم  الهدف  هذا  تحقيق  وسيتطلب  والبيئية. 

الحكومات،  فيهم  مبن  الرشكاء،  من  مجموعة  من  كبريين 
يف  والرشكاء  النطاق،  صغرية  األسامك  مصايد  ومنظامت 

واملنظامت  األكادميية،  البحثية/األوساط  واملؤسسات  التنمية، 
لصالح  القرائن  لجمع  أسايس  عنرص  ويتمثل  الحكومية.  غري 
مساهامت  عىل  أفضل  بشكل  الضوء  تسليط  يف  الدعم  هذا 

املوثوقة  األدلة  وتقديم  املتنوعة،  وآثارها  هذه  األسامك  مصايد 
باستعاملها  واملؤيدين  املحلية  للمجتمعات  تسمح  بطريقة 

وال  املستدامة،  التنمية  أهداف  وتحقيق  القطاع  دعم  لتربير 
الحرَفيني  الصيادين  صغار  بتمكني  املتعلّق  14–ب  املقصد  سيام 

واألسواق.  البحرية  املوارد  إىل  الوصول  من 

 ما هو الصيد املسترت يف مصايد 
األسماك صغية النطاق؟

أوىل  محاولة   2012 لعام  املسترت  الصيد  دراسة  شّكلت 
األسامك  مصايد  مساهامت  بشأن  املعلومات  لتلخيص 

العامل  يف  مضللة  بطريقة  عنها  واملبلّغ  املتنوعة  الطبيعية 
مفصلة  حالة  دراسات  أنتجت  وقد   .)2012 الدويل،  )البنك 

صغرية  وبحرية  داخلية  أسامك  مصايد  متلك  بلدان  من 
املساهامت  لتقدير  واستخدمتها  أهمية،  وذات  الحجم 

ملا  القيّمة  التقديرات  بعض  التجميع  هذا  وأنتج  العاملية. 
نسبية:  أهمية  من  والصغرية  الكبرية  األسامك  مصايد  به  تتسم 

الصغرية 	� املصايد  من  املتأتية  األسامك  من  األطنان  ماليني 
التبليغ  يتم  وال  مرئية  غري  أنها  مبعنى   – »مسترتة«  النطاق 

عن  التبليغ  يتم  ال  أنه  إىل  التقديرات  إشارة  مع   – عنها 
الداخليّة؛ املصايد  مصيد  من  70 يف املائة  حوايل 

شخص 	� مليون   120 أصل  من  شخص  مليون   116 ويعمل 
البلدان  يف  الطبيعية،  األسامك  مصايد  عىل  يعتمدون 

مصايد  يف  هؤالء  من  90 يف املائة  من  أكرث  ويعمل  النامية. 
50 يف املائة  حوايل  املرأة  ومتثّل  النطاق،  صغرية  األسامك 

العاملة؛ اليد  هذه  من 
النامية 	� البلدان  يف  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  وتنتج 

بني  ما  استهالك  يتم  الذي  األسامك  مصيد  نصف  من  أكرث 
املناطق  يف  املحيل  املستوى  عىل  منه  و95 يف املائة   90

إىل  ماسة  والحاجة  مرتفعة  الفقر  معدالت  حيث  الريفية 
الجيّدة؛ التغذية 

النطاق أعىل بأضعاف 	� والعاملة يف مصايد األسامك صغرية 
منها يف مصايد األسامك الكبرية من حيث كل طن من الصيد.

تسليط ضوء جديد على الصيد املسترت
الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  يف  املتزايد  الزخم  لدعم 

النطاق يف سياق  لضامن استدامة مصايد األسامك صغرية 
التنمية  أهداف  ولتحقيق  الفقر،  والقضاء عىل  الغذايئ  األمن 

العاملي  واملركز  والزراعة  األغذية  منظمة  قامت  املستدامة، 
بالرشاكة مع  بالعمل  WorldFish وجامعة ديوك  لألسامك 
الصيد املسترت  العامل عىل مراجعة دراسة  الخرباء من حول 

 Illuminating Hidden األساسية والبناء عليها. وتهدف دراسة
الصيد وما بعده يف مصايد  التي تغطي مرحلتي   Harvests

التالية: األسئلة  معالجة  إىل  والبحرية،  الداخلية  األسامك 

واالقتصادية 	� والبيئية  االجتامعية  واآلثار  املساهامت  هي  ما 
عىل  النطاق  صغرية  األسامك  ملصايد  بالحوكمة  واملتعلّقة 

19(؟ )الجدول  واملحيل  العاملي  املستويني 
يف 	� مبا  القطاعات،  هذه  يف  الرئيسية  التغيري  محّركات  هي  ما 

والفرص؟ التهديدات  ذلك 

نهج دراسات احلالة
Illuminating Hidden Harvests نهًجا قامئًا  تتبع دراسة 

البلدان ذات  الحالة للعمل مع الخربات املحلية يف  عىل دراسات 
التي متلك قطاعات كبرية من مصايد األسامك صغرية  األولوية 

تعتمد بشكل ملحوظ عىل مصايد األسامك  التي  أو  النطاق 
توليف  السواء. وسيجرى  والداخلية عىل  البحرية  النطاق  صغرية 

القطرية،  الحالة  بدراسات  املتعلّقة  البيانات  من  انطالقًا  عاملي 
عىل  والردود  وإقليميًا،  عامليًا  املتاحة  البيانات  ومجموعات 

البلدان.  جميع  إىل  موّجه  للمنظمة  مخّصص  استبيان 

وتسعى دراسة Illuminating Hidden Harvests إىل إظهار 
الحاجة إىل اتباع نُهج أكرث شمواًل يف التنمية املستدامة عرب توسيع 

نطاق التحليل مقارنة بدراسة الصيد املسترت لعام 2012 وعرب 
توفري توليف جديد بشأن املنافع االجتامعية والتغذوية، وخصائص 

الحوكمة، والتاميز االجتامعي يف تدفّق املنافع من مختلف 
قطاعات مصايد األسامك. وستشّدد مجموعة من الدراسات 

املواضيعية عىل املعلومات املتاحة بشأن مواضيع مهمة مثل 
املساواة بني الجنسني، والسكان األصليني، والهوية الثقافية. 

الخرباء،  مع  باملشاورات  الدراسة  منهجية  اسرتشدت  وقد 
للدراسة.  األسايس  للفريق  الدعم  فني  استشاري  فريق  ويقّدم 
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اجلدول 19
 Illuminating Hidden Harvests نبذة عن البيانات اليت تتناوهلا دراسة

على الصعيد االجتماعي

البيانات اليت مت مجعها بشأن األهمية الثقافية ملصايد األسماك صغرية النطاق، واملساواة بني من املستوى العاملي إىل املستوى احمللي
اجلنسني والسّكان األصليني

على الصعيد البيئي- حالة مصايد األسماك صغية النطاق وتوصيفها

على املستوى العاملي
)مصايد األسماك الصغرية والكبرية النطاق( 

حجم املصيد حبسب مستوى التصنيف، يف املياه الداخلية والبحرية
قيمة املصيد واستخدامه )لالستهالك البشري(

اجلهد والكفاءة يف استخدام الوقود 
التأثريات احملتملة- على األنواع املعّرضة للخطر واملوائل والبيئةمن املستوى اإلقليمي إىل املستوى احمللي

املساهمات االقتصادية ملصايد األسماك صغية النطاق

على املستوى العاملي
)مصايد األسماك الصغرية والكبرية النطاق(

العمالة- عدد األشخاص، املساواة بني اجلنسني
االعتماد على مصايد األسماك صغرية النطاق

الصادرات واألمن الغذائي
االستثمارات الوطنية يف مصايد األسماك صغرية النطاق )التكاليف اإلدارية(

سالالت القيمة-  الفاقد واملهدر يف مرحلة ما بعد الصيد والقيمة التغذوية ملصايد األسماك من املستوى اإلقليمي إىل املستوى احمللي
صغرية النطاق

على صعيد التغذية- مساهمة مصايد األسماك صغية النطاق يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي

إمكانات التغذية على املستوى العاملي اليت تتسم بها مصايد األسماك صغرية النطاق - املغذيات على املستوى العاملي
)B12 الدقيقة )مثل الفيتامني

إمدادات األسماك من املصايد صغرية النطاق لالستهالك البشري 
قضايا سالمة األغذية يف مصايد األسماك صغرية النطاق 

املنافع االجتماعية واالقتصادية وذات الصلة باألمن الغذائي لسبل العيش ملصايد األسماك صغرية من املستوى اإلقليمي إىل املستوى احمللي
النطاق

املنافع التغذوية والصحية اليت تعود بها مصايد األسماك صغرية النطاق على النساء واألطفال 
الصغار

على صعيد احلوكمة

تنّوع الرتتيبات املعمول بها حلوكمة مصايد األسماك صغرية النطاق   من املستوى العاملي إىل املستوى احمللي
البيانات بشأن منظمات صّيادي األسماك والتمثيل الوطين 

مشاركة صّيادي األسماك يف عملية اختاذ القرار يف جمال إدارة مصايد األسماك 

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

دراسات احلالة القطرية
Illuminating Hidden Harvests حوايل  تشمل دراسة 

األهمية  بحسب  البلدان  اختيار  وتم  قطرية.  حالة  دراسة   50
القطري(  )املستوى  النسبية  و/أو  العاملي(  )املستوى  املطلقة 

مراعاة  مع  فيها،  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  بها  تتسم  التي 
األسامك  ملصايد  التقديري  واإلنتاج  األسامك،  مصايد  إنتاج 

األسامك يف  األسامك، ودور  والعاملة يف مصايد  النطاق،  صغرية 
الجغرايف. والتمثيل  الغذايئ،  األمن 

76 يف املائة  الحالة  دراسات  شملتها  التي  البلدان  ومتثّل 
مصايد  مصيد  من  و83 يف املائة  العاملي،  البحري  املصيد  من 

الصيادين.  من  و86 يف املائة  العامل،  يف  النطاق  األسامك صغرية 

البلدان  متثّل  الداخليّة،  األسامك  مصايد  إىل  وبالنسبة 

و96  يف  الداخلية  املياه  يف  العاملي  املصيد  من  89 يف املائة 

أنشطة  يف  والعاملني  الداخلية  املياه  يف  الصيادين  من  املائة 

الحالة  دراسات  شملتها  التي  البلدان  وتتوزع  الصيد.  بعد  ما 

و18 يف  أفريقيا؛  بلًدا يف   26 التايل:  الشكل  القارة عىل  بحسب 

أوروبا. أمريكا؛ و5 يف  الهادئ؛ و10 يف  آسيا واملحيط 

اجلمهور األساسي وااللتزام
احلكومات ومؤسسات مصايد األسماك الوطنية: تعّد املؤسسات 
الحكومية التي تتحمل املسؤولية الرئيسية عن السياسات والتي تُعترب 

جهات فاعلة رئيسية يف إدارة مصايد األسامك، مجموعة مستهدفة 

 .Illuminating Hidden Harvests مهمة وجهات متعاونة يف دراسة
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وبالنسبة إىل البلدان املشمولة بدراسات الحالة، فإنه من املتوقع 
أن تقّدم الدراسة توليًفا لبيانات املسوحات والبحوث القامئة التي 

من شأنها إتاحة فكرة جديدة وذات صلة بالسياسات عن مختلف 
املساهامت التي تقّدمها قطاعات مصايد األسامك صغرية النطاق 

الداخلية والبحرية الوطنية واآلثار املرتتبة عنها.

 Illuminating وتساهم إدارات مصايد األسامك بنشاط يف دراسة
Hidden Harvests عرب استكامل مسح مخصص للمنظمة بشأن 
مصايد األسامك صغرية النطاق سيدرج يف دراسات الحالة الوطنية 
والتوليف العاملي. ويشمل هذا املسح أسئلة محددة بشأن قطاع 

مصايد األسامك صغرية النطاق وتوافر البيانات. كام أنه يكّمل 
القسم املتعلّق مبصايد األسامك صغرية النطاق يف استبيان املنظمة 
بشأن تنفيذ املدونة )أنظر القسم بعنوان التقّدم املحرز يف تحقيق 

االستدامة، الصفحة 96( والصكوك ذات الصلة. 

مناصرو مصايد األسماك صغية النطاق، وال سيما 
منظمات مصايد األسماك صغية النطاق: تعّد 

املجتمع  ومنظامت  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  منظامت 
تدعم  التي  الصلة  ذات  الحكومية  غري  واملنظامت  املدين 
عىل  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  يف  الفاعلة  الجهات 
مهمة  أصواتًا  والدولية،  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 

ومستدام  ومنصف  منتج  مستقبل  بناء  إىل  الدعوة  يف 
الخطوط  مبادئ  عىل  يرتكز  النطاق  صغرية  األسامك  ملصايد 

صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية  التوجيهية 
وينطوي  الفقر.  عىل  والقضاء  الغذايئ  األمن  سياق  يف  النطاق 

Illuminating Hidden Harvests عىل  إعداد دراسة 
الحاجة  فهم  أجل  من  املجموعات  هذه  مع  مبارشة  العمل 

بطريقة  الدراسة  نتائج  لعرض  الُنهج  وأفضل  املعلومات  إىل 
يف  أكرب  بفعالية  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  إدماج  تدعم 

وخارجها.  األسامك  مصايد  داخل  الصلة  ذات  العمليات 

إىل  بالنسبة  العلمي واألوساط اإلمنائية:  اجملتمع 
البيانات  تتسم  القطاع،  البحوث يف  املنارصين والرشكاء يف 

املحيل  بالسياق  الخاصة  املستوى  الرفيعة  املجّمعة  واملعلومات 
األسامك صغرية  مصايد  تقّدمها  التي  باملساهامت  واملتعلّقة 

واتجاهها  البحوث  أولويات  تحديد  باألهمية يف  النطاق، 
 Illuminating Hidden Harvests وتصميمها. وترشك دراسة 
واملامرسني،  والعلامء  والدولية  والوطنية  املحلية  البحوث  مراكز 

الحالة  بدراسات  املشمولة  البلدان  االقتضاء، يف  حسب 
األكرث  القامئة  والدراسات  البيانات  تحديد  للمساعدة عىل 

أنها تشّجع  النطاق. كام  صلة بقطاع مصايد األسامك صغرية 
عادًة من  تحليلها  يجري  التي ال  املتوافرة  البيانات  استكشاف 

بالتغذية  عالقتها  لجهة  النطاق  األسامك صغرية  مصايد  منظور 
القطاع  أن تعطي فكرة مهمة عن مساهامت  والتي ميكنها  مثاًل 

السيايس واإلمنايئ.  بالتايل عىل توجيه االهتامم  وأن تساعد 

نتائج الدراسة
بإعداد   Illuminating Hidden Harvests سيقوم مرشوع 
وستنرش   .2020 عام  أواخر  يف  سيصدر  رئييس  توليفي  تقرير 

القطرية،  الحالة  دراسات  من  عدد  ورمبا  مواضيعية،  دراسات 
االقتضاء.  عند  العلمية  املجالت  يف  ومقاالت  منفصلة  كتقارير 

وتنطوي  العملية  هذه  بدعم  لالتصاالت  اسرتاتيجية  وتقوم 
لفهم  الرئيسيني  املصلحة  أصحاب  مع  كثب  عن  العمل  عىل 
األسامك  مصايد  مجتمعات  دعم  بغية  االتصاالت  احتياجات 

التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  إىل  الرامية  والجهود  النطاق  صغرية 
يف  النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  استدامة  لضامن  الطوعية 

الفقر. عىل  والقضاء  الغذايئ  األمن  سياق 

لدراسة  املطّورة  األساليب  تتاح  ذلك، سوف  إىل  باإلضافة 
Illuminating Hidden Harvests، مبا يف ذلك عىل شكل 

ومن  اعتامدها.  تيسري  أجل  من  اإللكرتوين،  للتعلّم  دورات 
القدرات يف مجال جمع  تنمية  إىل دعم  ذلك  يؤدي  أن  املتوقع 
وتحليلها.  النطاق  صغرية  األسامك  مبصايد  املتعلّقة  املعلومات 

اإلنرتنت  عىل  الدراسة  بشأن  املعلومات  من  املزيد  ويتوافر 

n 2019ن(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة 

 حتسني تقييم 
 مصايد األسماك 

الداخلية يف العامل
مصايد  من  واسعة  ملجموعة  منتظم  رصد  إجراء  عدم  يؤدي 

أو  لحالة  مؤرش  إعطاء  عىل  القدرة  تقييد  إىل  الداخلية  األسامك 
مصايد  بعنوان  القسم  )أنظر  العامل  يف  الداخلية  املصايد  سالمة 
من  كاًل  التقييد  هذا  ويشمل   .)54 الصفحة  الداخلية،  األسامك 

البرشية  الدوافع  عن  الناشئ  األثر  وكذلك  الصيد  نشاط  تأثري 
املناخية(. التقلبات  فيها  )مبا  املنشأ 

مصايد  رصد  يُعربِّ  ال  البارزة،  الكبرية  املصايد  بعض  وباستثناء 
األسامك  مصايد  حالة  عن  وافية  بصورة  الفردية  األسامك 
الوطنية.  الحدود  داخل  أو  األنهار  أحواض  يف  الداخلية 

للتحليل  املتاحة  للمعلومات  الحايل  العاملي  املستوى  «وينحرص 
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املؤشرات الفرعيةالتهديد الرئيسي

الكثافة السكانية؛ والناجت احمللي اإلمجايل؛ وإمكانية الوصول إىل الطرقاتمرتبط بالسكان

السدود؛ واحلواجز والقناطر واملصدات واحلواجز األخرى؛ وحفر القنوات؛ والتجريففقدان االتصال

إزالة األشجار، وتدهور األراضي؛ والتعدين؛ والرتسب؛ وجريان النيرتوجني؛ وجريان الفسفور، استخدام األراضي
واستخدام األراضي الزراعية

ازدياد/اخنفاض/تقّلب درجات احلرارة؛ ازدياد/اخنفاض/تقّلب هطول األمطار؛ الظواهر املناخية تقلبات املناخ
املتطرفة املتنبأ بها

للري، والزراعة؛ والصناعة؛ واالستهالك احلضري والبشرياستخدام املياه

مبيدات اآلفات، وجريان املواد الكيميائية األخرى؛ والبالستيك، واملستحضرات الصيدالنية، وأنواع التلوث
التلوث األخرى؛ والفضالت السائلة الناشئة عن تربية األحياء املائية؛ ومياه اجملارير يف املناطق 

احلضرية

الشكل 57
"خريطة احلالة" العاملية املستندة إىل التفاعل بني 20 ضغًطا على مستوى 

األحواض يف 34 من األحواض اإلرشادية اليت تدعم مصايد األسماك الداخلّية  

درجة  التهديد

غري متاح
1

2

3

4

5

6

7

8

 9

10

مالحظة: متّثل األحواض املبّينة باللون األبيض حوايل 95 يف املائة من مصيد املصايد الداخلية يف العامل.
املصدر: البيانات غي املنشورة املستمدة من املسح اجليولوجي األمريكي وخمترب األراضي واملياه يف جامعة فلوريدا.

اجلدول 20
املتغيات املستخدمة يف تقييم تهديدات مصايد األسماك الداخلية 

املصدر: نقاًل عن املنب احلكومي الدويل للعلوم والسياسات يف جمال التنوع البيولوجي وخدمات الُنظم اإليكولوجية، 2019.
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حصة املصيد العاملي من أسماك املصايد عدد األحواضدرجة التهديد
الداخلية )%(

> 121-3 )منخفض(

43747-5 )متوسط(

63338-7 )معتدل(

81510-10 )مرتفع(

8795اجملموع

اجلدول 21
درجات التهديدات احملدقة مبناطق األحواض اليت تدعم مصايد األسماك الداخلية

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

اإلنتاج  بيانات  لجميع  تجميع  وهي  الوطنية،  املصيد  بيانات  يف 

عنها. باإلبالغ  البلدان  تقوم  التي  الوطني 

الوطني أو تراجعه كثريًا  اتجاهات ازدياد املصيد  وال يتيح رصد 

التي تساعد عىل فهم حالة مصايد األسامك  املعلومات  من 

بلد ما. ولذلك يجب  استدامتها داخل  أو  الفردية وأرصدتها 

أن يسعى أي تقييم هادف ملصايد األسامك الداخلية إىل ربط 

عرب  املائية  املسطحات  املؤثرة عىل  املتعددة  البيئية  الضغوط 

مستجمعات املياه واألحواض. وميكن أن يشري ذلك إىل مدى 

املياه يف دعم  العوامل عىل درجة مساهمة مستجمع  تأثري هذه 

والزراعة،  األغذية  )منظمة  الداخلية  األسامك  مصايد  أنشطة 

للمسح  األمريكية  الوكالة  مع  املنظمة  وتتعاون  2018و(. 

د  تُهدِّ التي  العاملية  لألخطار  أجل وضع خريطة  الجيولوجي من 

لوضع  نهًجا  العمل  ويستخدم هذا  الداخلية.  األسامك  مصايد 

املعلومات  بيانات  مجموعات  بني  للجمع  املتداخلة  النامذج 

)املؤرشات  املحددة  الضغوط  من  لعرشين  العاملية  الجغرافية 

 .)20 )الجدول  الداخلية  املؤثرة عىل مصايد األسامك  الفرعية( 

توفري  إىل  تهدف  مركّبة  خريطة  رسم  عن  الجهود  تلك  أسفرت 

النسبية  للمستويات  الكمي(  للقياس  )وقابلة  مرئية  مؤرشات 

دعم  يف  املائية  املسطحات  إمكانات  عىل  تؤثر  التي  للتهديدات 

داخل  املايئ  البيولوجي  التنوع  أو  الداخلية  األسامك  مصايد 

النظر  أيًضا  وميكن  الفرعية.  وأحواضها  الرئيسية  األحواض 

للضغوط  مبارش  غري  مؤرًشا  باعتبارها  التهديدات  خريطة  إىل 

أحواض  أو  رئيسية  أحواض  عىل  املشرتكة  النسبية  البرشية 

مالحظة  مع   )57 )الشكل  األسامك  مصايد  تدعم  محددة  فرعية 

ما،  إىل حد  تؤدي،  أن  املقاسة، ميكن  املحرِّكة  العوامل  بعض  أن 

تقييدها.  من  بداًل  األسامك  مصايد  إنتاجية  زيادة  إىل 

األمريكية  الوكالة  إطار  يف  جاريًا  برنامًجا  العمل  هذا  وميثّل 

األجزاء  ستتاح  منه  االنتهاء  يتم  وعندما  الجيولوجي.  للمسح 

التهديدات  لخريطة  الجغرافية  املعلومات  بُنظم  الخاصة 

 )ScienceBase( العلوم  بيانات  قاعدة  خالل  من  مجانًا 

وستُشّكل  املصدر.  املفتوحة  املعلومات  نُظم  من  وغريها 

للمدونة  وفهرًسا  للبيانات،  مستودًعا  العلوم  بيانات  قاعدة 

مجموعات  بني  وصل  وهمزة  البيانات،  معالجة  ووثائق 

)الوكالة  الصلة  ذات  التعاون  وعالقات  املكتسبة  البيانات 

عدم  املتوقع  ومن   .)2020 الجيولوجي،  للمسح  األمريكية 

املستوى  عىل  البيانات  طبقات  عىل  تُذكر  تغيريات  حدوث 

سنوات،  وعرش  خمس  بني  ترتاوح  فرتة  خالل  عة  املجمَّ العاملي 

للتحديثات  النموذجي  الزمني  اإلطار  هو  هذا  وسيكون 

يف  الداخلية  األسامك  مصايد  تهديدات  حالة  بشأن  الدورية 

املعلومات  استخدام  عىل  قادرة  املنظمة  وستكون  العامل. 

والربط  التحليل  من  مزيد  إلجراء  املستخرجة  والبيانات 

ذلك  يكون  أن  ويفّضل  األسامك،  مصايد  عن  التقارير  لتجميع 

الوطني. دون  املستوى  عىل 

آلثار  عرضة  األكرث  املناطق   58 الشكل  يف  الخريطة  د  وتحدِّ

املياه  إغناء  زيادة  عن  الناجمة  الضغوط  بسبب  سلبية 

واستخدام  والتلوث  املرتفعة  السكانية  والكثافة  باملغذيات، 

بشأن  أفكاًرا  الخريطة  توفِّر  أن  وميكن  املوائل.  وتشتت  األرايض 

ال  الضغوط،  هذه  عواقب  لفهم  جهود  إىل  تحتاج  التي  املناطق 

كانت  إذا  أو  مرتفًعا  املنطقة  يف  املصيد  مستوى  كان  إذا  سيام 

وغطّت  املايئ.  البيولوجي  للتنوع  خاصة  أهمية  ذات  املنطقة 

األحواض  مناطق  من  منطقة   87 للتحليل  لية  األوَّ النتائج 

املصايد  أسامك  مصيد  من  95 يف املائة  تنتج  التي  املحددة 

.)21 )الجدول  العامل  يف  «الداخلية 

»

| 181 |



اجلزء الثالث التوقعات والقضايا الناشئة

املصدر: البيانات غي املنشورة املستمدة من املسح اجليولوجي األمريكي وخمترب األراضي واملياه يف جامعة فلوريدا.

جيم–

باء–ألف–

0150300600

كيلومرتات

الشكل 58
خرائط التهديدات على مستوى األحواض يف مصايد األسماك الداخلّية املهمة 

النيل

امليكونغ

زامبيزيا

كيلومرتات

0100200400

كيلومرتات

075150300

درجة  التهديد

غري متاح
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وعىل نطاق األحواض، تنشأ أكرب التهديدات التي تواجهها مصايد 
األسامك الداخلية عن فقدان االتصال املايئ، واستخراج املياه، 

وانخفاض الناتج املحيل اإلجاميل، وارتفاع الكثافة السكانية 
)سيؤدي ذلك يف الغالب إىل الدفع نحو الصيد من أجل الغذاء(، 

وتغريُّ استخدامات األرايض وما يرتبط بها من جريان سطحي. 
وميكن لهذه التهديدات أن تكون أكرث اتصااًل بالُنظم النهرية 

ونُظم السهول الفيضية أكرث من ارتباطها بُنظم البحريات الكربى. 

إما  ذلك  ويعني   ،3 أقل من  وسّجل حوضان فقط درجة 
نسبيًا،  منخفضة  زراعية  وضغوطًا  منخفضة  سكانية  كثافات 

عىل  القيود  بعض  البيئية  اإلدارة  فيها  تفرض  مناطق  أو 
ومصايد  العذبة  املياه  بيئات  لها  تتعرّض  التي  التهديدات 

من  تُذكر  ال  كميات  ينتجان  الحوضني  هذين  أن  غري  أسامكها. 
الداخلية. األسامك  مصايد  أسامك 

بني  تراوحت  درجات  سّجلت  التي  األحواض   وتوفِّر 
ما يرتاوح بني  أي  أعىل،  أو   4 و5  درجات )47 يف املائة( 

األسامك  مصايد  مصيد  غالبية  )38 يف املائة(  و7 درجات   6
أكرث  بعض  الثانية  الفئة  هذه  ومتثّل  العامل.  يف  الداخلية 

فيها  ترتفع  التي  العامل  يف  إنتاجية  الداخلية  األسامك  مصايد 
الكثافة  ارتفاع  أن  يؤكد  ما  وهو  ما،  نوًعا  التهديدات  درجات 

باالقرتان  األحواض،  هذه  يف  املغذيات  وحموالت  السكانية 
وتوفِّر  إلنتاجيتها.  محركًا  يكون  قد  املائية،  املوارد  وفرة  مع 
مستوى  أعىل  التهديدات  درجات  فيها  تبلغ  التي  األحواض 

العامل. يف  الداخلية  األسامك  مصيد  من  فقط  10 يف املائة  لها 

وميكن أن تُعربِّ خرائط التهديدات بصورة أكرب عن مصايد األسامك 
يف البحريات الضحلة الكبرية )مثل بحرية تونيل ساب( والسهول 

الفيضية النهرية، واألرايض الرطبة، ودلتا األنهار، والخزانات، 
ومصايد األسامك الواقعة يف مسطحات مائية كبرية للغاية )مثل 
بحر قزوين، وبحريات لورانس العظمى، وبحرية مالوي، وبحرية 

تنغانيقا، وبحرية فكتوريا(. وميكن أن يُعزى ذلك إىل املعدل الكبري 
لزمن البقاء وبطء تبّدل املياه يف نُظم البحريات الكبرية، وهو ما 

يتيح لها استيعاب أو مراكمة اآلثار من خالل عمليات تحدث عىل 
مدى سنوات كثرية قبل الوصول إىل نقطة تحّول حاسمة. ومن هنا 
فإن الحوض "املنخفض األثر" ميكن أن يحيط ببحرية كبرية تالَحظ 

فيها تأثريات مهمة لإلغناء باملغذيات )مثل بحرية فكتوريا(. 
وستحتاج هذه املسطحات املائية إىل تحليل منفصل للتهديد الذي 

يتعرض له املسطح املايئ نفسه.

األسامك  مصايد  لتهديدات  خرائط  أربع   58 الشكل  ويعرض 
وآسيا.  أفريقيا  يف  األحواض  مستوى  عىل  املهمة  الداخلية 

كيفية  الفرعية  األحواض  حسب  املصنفة  البيانات  من  ويتضح 
للتهديد.  العام  املستوى  يف  الحوض  أجزاء  مختلف  مساهمة 
كبري  تركز  عن  ناجمة  املختلفة  املستويات  تكون  أن  وميكن 

ذلك عىل  ويؤكد  األخر.  بعضها  دون  املناطق  بعض  لآلثار يف 
عىل  وينطوي  نفسها  بالطريقة  الحوض  أجزاء  جميع  تأثر  عدم 

يف  البيولوجي  والتنوع  األسامك  مصايد  إىل  بالنسبة  تداعيات 
الفرعية.  املناطق  هذه  من  واحدة  كل 

توسيعها  إمكانية  التهديدات  لخرائط  املهمة  السامت  من 
األحواض  مستوى  إىل  وصواًل   )57 )الشكل  عاملية  من خريطة 

إىل  وحتى  بل   ،)58 )الشكل  الفرعية  واألحواض  الرئيسية 
ويتيح  البيانات.  فيها  توجد  التي  األقل  االستبانة  مستويات 

التهديدات  دراسة  والبيئة  األسامك  مصايد  ملديري  ذلك 
ويدعم  اإلدارة،  لخطة  املناسب  املستوى  عىل  املحرِّكة  والعوامل 

األسامك.  مصايد  إدارة  يف  اإليكولوجي  النظام  عىل  قامئًا  نهًجا 

عاملية  بيانات  تستخدم  أنها  يف  الطريقة  هذه  ميزة  وتتمثّل 
التي  البلدان  بتغطية  يسمح  ما  وهو  للجمهور،  متاحة 

املنظمة  إىل  وإبالغها  البيانات  جمع  عىل  قدرتها  تكون  قد 
كبرية  بدرجة  الخرائط  تفسري  تعزيز  وميكن  للغاية.  محدودة 

خالل  من  التهديدات  خرائط  نتائج  من  التحّقق  طريق  عن 
والبيانات  املعارف  جمع  إىل  املستندة  امليدانية  املالحظة 

إىل  السعي  وأعضائها  للمنظمة  ميكن  ما  وهو  املحلية، 
مصايد  ببيانات  التهديدات  خرائط  ربط  شأن  ومن  تعزيزه. 

إجراء  من  ميكِّن  أن  الوطني  دون  املستوى  عىل  األسامك 
اإلشارة  سيام  وال  تفصياًل،  أكرث  خطط  ووضع  وطني  تحليل 

الرئيسية  لتهديداتها  أكرب  فهم  بلورة  يلزم  التي  املناطق  إىل 
البيولوجي  والتنوع  األسامك  مصايد  بإنتاج  وعالقاتها 

الوطنية  األسامك  مصايد  وكاالت  ذلك  مُيكِّن  وقد  لألسامك. 
أشكال  )أو  املهمة  الداخلية  األسامك  مصايد  تحديد  من 

أولويات  وتحديد  للخطر،  املعّرضة  املايئ(  البيولوجي  التنوع 
وإدارتها. األسامك  مصايد  لرصد  املناسبة  التدخالت 

الخرائط الختيار بعض مصايد  استخدام رسم  أيًضا  وميكن 
تقييم  إلجراء  دالّة  كمصايد  وتتبّعها  الرئيسية  الداخلية  األسامك 

الداخلية  األسامك  إنتاج مصايد  التغيريات يف  بشأن  للتكرار  قابل 
البداية  أن تعتمد يف  التقييم هذه  العامل. وميكن لعمليات  يف 
الوقوف عىل  لتقييم مصايد األسامك بهدف  نُهج شاملة  عىل 
حالة مصايد األسامك بدون الحاجة إىل برامج ألخذ عينات 

الداخلية  األسامك  مكثَّفة. ومن شأن ربط فهم حالة مصايد 
أساس  أيًضا خط  يوفِّر  أن  العاملية  التهديدات  بخريطة  املختارة 
الدولية،  األهداف  املحَرز يف  التقّدم  الهادف عن  لإلبالغ  ووسيلة 

»
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يف  الضعف  لنقاط  التصدي  إىل  ماسة  هناك حاجة 
أن حتدث  فيه  ُيتوقع  املوجودة، يف وقت  البيانات  نظم 

الرصد  أطر  يف  كبرية  اضطرابات  الناشئة  التكنولوجيات 
األسماك صغرية  يف مصايد  البيانات  القائمة. ومجع  واإلدارة 

الصيد هو عادة  نشاط  الغالب ضعيف ألن  النطاق يف 
معقدة  البيانات  نظم  وألن  السواحل،  طول  على  منتشر 

مبعثرة  يتم مجعها  اليت  البيانات  تكون  ما  وغالًبا  ومكلفة. 
التكامل  نقص  يزال  وال  شكلية خمتلفة.  بصيغ  ومعروضة 

البلدان  وتواجه  وإدارته.  القطاع  رصد  أمام  كبريًا  يشّكل حتدًيا 
لألجهزة  املتعّدد  اإلبالغ  مع  التأقلم  يف  متزايدة  صعوبات 
طّورت  املسائل،  هذه  معاجلة  على  وملساعدتها  الدولية. 
 .Calipseoو SmartForms :هما مبتكرتني  أداتني  املنظمة 

جلمع  اللغات  متعّدد  تطبيق  هو   SmartFormsو
وتسمح  واستعراضها.  األسماك  مصايد  بشأن  البيانات 
الحتياجات  وفًقا  مناذج  بتصميم  للمستخدمني  املنصة 

اهلاتف  على  تطبيق  وبتثبيت  االستقصائية،  الدراسات 
البيانات  وبتخزين  النماذج،  هذه  ينّفذ  أن  شأنه  من  احملمول 

وميكن  حممولة.  بيانات  قاعدة  يف  وحتليلها  واستعراضها 
من  به  مأذون  نظام  أي  مع  هذه  البيانات  قاعدة  تبادل 

أدناه(.  )أنظر   Calipseo غرار  على  الثالثة  األطراف  نظم 
يسمح  تشاركي  نهج  على   SmartForms تطبيق  ويقوم 

العلميني،  واملراقبني  الصيادين،  مثل  املصلحة  ألصحاب 
الدولية،  احلكومية  واملنظمات  الوطنية،  واملؤسسات 

للمعايري  وفًقا  البيانات  ومجع  نفسه  التطبيق  بتقاسم 
ويف  واإلقليمية.  الوطنية  باملعايري  ترتبط  اليت  الدولية 

األخرى  عن  مستقلة  استقصائية  دراسة  كل  فإن  املقابل، 
هذا  إطالق  مت  وقد  وسّرية.  آمنة  بيئة  يف  البيانات  وجتمع 

ب  ويرحَّ املصدر،  مفتوح  كتطبيق  للمنظمة  اجلديد  التطبيق 

ومن  فيه.  ومساهمتها  إليه  املهتمة  املنظمات  بانضمام 
على مجع  القدرة   SmartForms تطبيق  أن يّسن  املتوقع 
وينبغي  الدولية،  املعايري  تنفيذ  عب  ذلك  يف  مبا  البيانات، 

خطط  بني  البيانات  جمموعات  مواءمة  يسّهل  أن  بالتايل 
جلمع  مبتكًرا  نهًجا  أيًضا  التطبيق  ويشّكل  البيانات.  مجع 
والرصد  التوثيق  إىل  تفتقر  اليت  القطاعات  يف  البيانات 

االجتماعية  واملعلومات  الرتفيهية  األسماك  مصايد  )مثل 
واالقتصادية(.

املعلومات  بتكنولوجيا  خاص  حّل  هو   Calipseoو
طول  على  وتبسيطها  األسماك  مصايد  بيانات  إلدماج 

متعّدد  تطبيق  وهو  بالبيانات.  الوطنية  اإلمداد  سلسلة 
السحابة  يف  نشره  ميكن  اإلنرتنت  شبكة  على  اللغات 

جلمع  التطبيق  هذا  تصميم  ومت  احمللية.  اخلوادم  على  أو 
وإدارتها،  األسماك  مصايد  عن  البيانات  أنواع  خمتلف 
األسماك  مبصايد  اخلاصة  اإلدارية  البيانات  ذلك  يف  مبا 

وشركات  والصيادين  السفن  تسجيل  قوائم  أو  )سجالت 
املصيد،  )أشكال  الصيد  أنشطة  عن  والبيانات  الصيد(، 

وبيانات  التجهيز(،  منشآت  من  الشراء  وأوامر  والسجالت، 
من  مجعها  جيري  اليت  اإلحصائية  االستقصائية  الدراسات 

لتقييم  )املهمة  البيولوجية  والبيانات  العّينات،  تكوين  خالل 
للتكييف  قابلة  هذه  البيانات  معاجلة  أداة  وإن  األرصدة(. 
السلطات  الحتياجات  وفًقا  واإلحصاءات  التقارير  وتنتج 
البيانات  تقاسم  وميكن  األسماك.  مبصايد  املعنية  الوطنية 
مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظمات  مع  أيًضا  واملعلومات 
ملنظمة  األولوية  تويل  اليت  الدولية  واملنظمات  األسماك 
أساليب  أو  النموذجية  للصيغ  وفًقا  والزراعة،  األغذية 

البهاما،  جلزر  جترييب  برنامج  تطوير  وبعد  املوّحدة.  اإلبالغ 
وتوباغو. ترينيداد  يف  اآلن  النظام  نشر  مت 

اإلطار 23
 SMARTFORMS وCALIPSEO - أدوات منظمة األغذية والزراعة اجلديدة ملعاجلة نقاط الضعف 

يف نظم البيانات الوطنية

أسامك  أرصدة  البيولوجي يف  للتنوع  آيتيش  أهداف  مثل 

الُنظم  استعادة  بشأن  إجراءات  اتخاذ  وكذلك  الداخلية،  املصايد 

املستدامة.  التنمية  أهداف  لدعم  اإليكولوجية 

وموارد  التزاًما  املطاف  نهاية  يف  العمل  هذا  وسيتطلّب 

بصورة  األسامك  ملصايد  دالّة  تقييم  عمليات  إلجراء  إضافية 

املنظمة  لتمكني  د  موحَّ إطار  ضمن  لإلبالغ  واتفاقًا  منتظمة، 

بشأن  املنظمة  لتقييم  مامثل  عاملي  تقييم  عىل  الحصول  من 

n البحرية.  األرصدة  حالة 

التكنولوجيات اجلديدة والكاسحة 
لنظم البيانات واملمارسات املبتكرة 
تناول تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 2018 

الحاجة إىل تحسني توافر واستخدام البيانات واإلحصاءات واملعلومات 

املتعلّقة مبصايد األسامك )منظمة األغذية والزراعة، 2018أ(. ويف 

حني أن قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية كان عادًة 

املعلومات  اعتامد نظم  القطاعات يف  متخلًفا عن غريه من 

التي ميكن أن  الفعالة، فإن الرتكيز يتزايد اآلن عىل الفرص 
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التي  الطريقة  وعىل  املعلومات  تكنولوجيا  يف  االبتكارات  تتيحها 
مصايد  باستدامة  املتعلّقة  القضايا  توليد  طريقة  تغرّي  أن  ميكنها 

بشأنها  والتواصل  وتفسريها  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
أدوات جديدة  والزراعة، 2020و(. ويتم نرش  )منظمة األغذية 
الهواتف  مثل  أثبتت جدواها  التي  التكنولوجيات  إىل  باالستناد 

التصدي  السحابة، من أجل  القامئة عىل  النظم  أو  املحمولة 
املحتمل  )اإلطار 23(. ولكن من  الدامئة  الضعف  لبعض مواطن 

والناشئة – مثل صور  الجديدة  التكنولوجيات  بروز  يؤثر  أن 
اآليل،  الهوية  تحديد  ونظام  الدقة،  العالية  االصطناعية  األقامر 

النووي  املوقع، والحمض  التصوير وأجهزة االستشعار يف  وآالت 
التسلسلية،  البيانات  قواعد  وتكنولوجيا  الورايث،  والتوصيف 

االصطناعي،  والذكاء  الضخمة،  والبيانات  األشياء،  وإنرتنت 
القامئة  البيانات  إمداد  بالًغا عىل سلسلة  تأثريًا  والتعلم اآليل – 

وأن يعيق إدارة القطاع يف األجل القصري إىل املتوسط.

تتوقع جني  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  رؤية  ومتاشيًا مع 
قطاع مصايد  يقوم  املعلومات،  تكنولوجيا  االبتكار يف  من  الفوائد 

التكنولوجيات  هذه  باعتامد  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
واالجتامعية  االقتصادية  االستدامة  لتحسني  بوترية رسيعة 

القيمة. وسيؤدي ذلك إىل رصد  والبيئية عىل طول سالسل 
املحكمة رصًدا كاماًل مع  املائية  األحياء  مصايد األسامك وتربية 

االستشعار  أجهزة  املتعددة  بالشبكات  واملزارع  السفن  ربط 
استخدامها  التي ميكن  البيانات  من  كبرية  تولّد مجموعات  التي 

اإلدارة.  أغراض  لجميع 

 نظام حتديد اهلوية اآليل والذكاء
االصطناعي والتعّلم اآليل

الفنية  اإلمكانيات  ضمن  العامل  حول  السفن  حركة  تتبّع  بات 
وميثّل  االصطناعية.  األقامر  تكنولوجيا  يف  التطورات  بفضل 
التتبّع  تكنولوجيات  من  واحًدا  اآليل  الهوية  تحديد  نظام 
السفينة  موقع  يبث  فهو  املالحة.  سالمة  لضامن  مة  املصمَّ

تتبّع  ويسمح  ثانية.   30 إىل   10 كل  ورسعتها  ومسارها  وهويتها 
يجري  التي  الصناعية  الصيد  سفن  من  اآلالف  عرشات  حركة 

خوارزميات  بفضل  السفن  سجالت  مع  مشرتكة  بصورة  تحليلها 
الصيد  كثافة  وبتحديد  الصيد  نشاط  نوع  بتوقع  اآليل،  التعلّم 

قاعدة  إنشاء  بالتايل  املمكن  ومن  املستخدمة.  املعدات  بحسب 
املسبوقة  غري  والزمنية  املكانية  بالدقة  تتمتع  عاملية  بيانات 
ذلك،  ولتحقيق  املعدات.  نوع  بحسب  الصيد  جهود  وتتناول 

الهوية  تحديد  نظام  قدرة  بتعزيز  ورشكاؤها  املنظمة  تقوم 
العامل،  األسامك حول  وبحوث مصايد  إدارة  اآليل عىل مساعدة 

فيه  والثغرات  والحدود  القوة  نقاط  عىل  الضوء  تسليط  مع 

)Taconet وKroodsma وFernandes،ا2019(. 

اآليل  الهوية  تحديد  نظام  اعتبار  بدأ   ،2017 عام  ويف 
لهذا  فيمكن  الصيد.  مؤرشات  لتقدير  صالحة  كتكنولوجيا 

يزيد  )التي  الكربى  الصيد  سفن  معظم  يتتبّع  أن  النظام 
وسفن  أساطيل  سيام  ال  العامل،  حول  مرتًا(   24 عن  طولها 

البلدان  من  واآلتية  البحار  أعايل  يف  البعيدة  املياه  يف  الصيد 
السفن  هذه  متثّل  ولكن  واملتوسط.  املرتفع  الدخل  ذات 

املزّودة  الصيد  سفن  مجموع  من  فقط  2 يف املائة  الكربى 
 Taconet( سفينة  ماليني   2.8 عددها  والبالغ  العامل  يف  مبحرك 

نسبة صغرية  أن  كام   ،)2019 وFernandes،ا  Kroodsmaو
بنظام  مزّودة  حجاًم  األصغر  الساحلية  األساطيل  من  فقط 

نشاط  تتبّع  يف  النظام  هذا  أداء  ويتباين  اآليل.  الهوية  تحديد 
مثاًل،  أوروبا  ففي  الصيد.  مناطق  بحسب  كبريًا  تبايًنا  الصيد 

مزّود  مرتًا   15 عن  طولها  يزيد  التي  السفن  معظم  حيث 
جيًدا  تقديًرا  األخري  هذا  يوفّر  اآليل،  الهوية  تحديد  بنظام 
جنوب  يف  ولكن  األطليس.  املحيط  شامل  يف  الصيد  لنشاط 

وعدد  الحجم  كبرية  السفن  من  صغرية  نسبة  حيث  آسيا  رشق 
وحيث  اآليل  الهوية  تحديد  بنظام  مزّود  منها  جًدا  قليل 

صغري  جزء  عن  سوى  النظام  يبلّغ  ال  رديئة،  االستقبال  جودة 
عن  املعلومات  بني  فروقات  أكرب  وتظهر  الصيد.  نشاط  من 
وغريها  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  عىل  القامئة  الصيد  نشاط 

الهندي.  املحيط  رشق  يف  الصيد،  بيانات  من 

املعلومات  يوفّر  أن  اآليل  الهوية  تحديد  لنظام  ميكن  أنه  ومع 
التقييامت  أو  السجالت  من  أكرب  برسعة  الصيد  نشاط  عن 
مستوى  يكون  قد  السفن،  رصد  نظام  طريق  عن  الرسمية 

األنواع  أو  الصيد  معدات  عدد  )مثل  يتيحها  التي  التفاصيل 
االستخدامات  من  للعديد  كاف  غري  اصطيادها(  جرى  التي 

بنظام  مقارنة  بسهولة  بإطفائه  السفن  تقوم  أن  وميكن  األخرى، 
وميكن  هويتها.  عن  خاطئة  معلومات  تبث  أن  أو  السفن  رصد 
الهوية  تحديد  نظام  بني  الجمع  من  الفوائد  من  العديد  جني 

السفن. سجالت  وبيانات  السفن  رصد  ونظام  اآليل 

بني  التمييز  عىل  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  قدرة  وتتحسن 
وتعّد  التقّدم.  من  املزيد  إحراز  ينبغي  أنه  مع  املعدات 

واسع  نطاق  عىل  واملوجودة  طويلة  بخيوط  املزّودة  السفن 
عليها  تتعّرف  التي  السفن  العامل،  حول  البحار  أعايل  يف 

عىل  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  عىل  القامئة  الخوارزميات 
التكنولوجيا  هذه  يف  النظر  ميكن  أنه  لدرجة  األفضل،  النحو 

األرصدة.  تقييم  يف  الصيد  جهود  عن  املقاييس  لتوفري 
الصيد  سفن  من  أخرى  أنواع  عىل  أيًضا  النظام  ويتعّرف 
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الجر،  وبشباك  القابضة  بالشباك  الصيد  سفن  مثل  الرئيسية، 
مقارنة  الكايف  بالقدر  أهميتها  إبراز  عدم  إىل  مييل  ولكنه 

تحديد  نظام  قدرة  تزال  وال  طويلة.  بخيوط  املزّودة  بالسفن 
بها  تضطلع  التي  الصيد  أنشطة  بني  التمييز  عىل  اآليل  الهوية 

محدودة.  املعدات،  املتعددة  السفن 

اآليل  الهوية  تحديد  نظام  باعتبار  البدء  ميكن  عامة،  وبصورة 
الحيّز  وتخطيط  الصيد  جهود  لتقدير  صالحة  تكنولوجيا 

عمليات  تدعمه  أن  رشط  تقريبًا،  الحقيقي  الوقت  يف  البحري 
وتنظر  دقته(.  يف  التفاوت  إىل  )نظًرا  اإلنسان  قبل  من  التحّقق 

عىل  اآليل  الهوية  تحديد  نظام  إىل  عديدة  فاعلة  جهات 
ولكن  القانوين.  غري  الصيد  تتبّع  عىل  قادرة  تكنولوجيا  أنه 

أي  البحري،  األمن  األساس ألغراض  النظام يف  تصميم  تم 
فإن  وبالتايل  األخرى،  السفن  مبوقع  علم  عىل  السفن  لتكون 
مشاكل  إىل  يؤدي  أن  املحتمل  من  أخرى  ألغراض  استخدامه 

نظام  بيانات  استخدام  ميكن  هنا،  من  انطالقًا  موىص به.  وغري 
غري  الصيد  عن  إحصائية  تقديرات  لتوفري  اآليل  الهوية  تحديد 

الحاالت. بعض  يف  القانوين 

إدارة  دعم  عىل  قادًرا  املستقبل  يف  النظام  يكون   أن  ويجب 
أنه  كام  املناخ.  وتغرّي  اليقني  عدم  ظل  يف  األسامك  مصايد 

رصد  من  به،  الشبيهة  التكنولوجيات  أو  هو  يتمكن،  أن  يجب 
املصايد،  وبحسب  تقريبًا  الحقيقي  الوقت  يف  املصيد  حجم 
تحسني  إىل  الخطوة  هذه  وتحتاج  الصيد.  جهود  جانب  إىل 
يف  مبا  للبيانات،  إضافية  مصادر  إلدماج  الخوارزميات  أداء 

الشاملة  واملعرفة  السفن،  وسجالت  السفن  رصد  نظام  ذلك 
املادية  والبيئة  الصيد  وتقنيات  األنواع  بيولوجيا  بشأن 

الدقيقة  والتقديرات  املعلومات  توليد  وسيحتاج  والقانونية. 
املجموعة  هذه  من  انطالقًا  واملصيد  الصيد  جهود  عن 

اآليل.  والتعلّم  االصطناعي  الذكاء  إىل  البيانات،  من  الكبرية 
النقص  لسّد  رضورية  الجديدة  التحتية  البنى  ستكون  كام 

ميكن  ال  التي  األساطيل  بتشكيالت  املتعلّقة  البيانات  يف 
األجهزة  التحتية  البنى  هذه  وتشمل  حاليًا.  عنها  الكشف 

موقعها،  لبث  الصغرية  السفن  عىل  املثبّتة  الكلفة  املتدنية 
االصطناعية  واألقامر  بالفعل،  اختبارها  يجري  أجهزة  وهي 

اإلرسال  أجهزة  عن  الكشف  عىل  قادرة  ستكون  التي  الجديدة 
الراديوية  الرتددات  تستخدم  التي  والسفن  حجاًم  األصغر 

تحديد  ونظام  االصطناعية  الفتحة  رادار  بني  الجمع  عىل  أو 
هذا  تستخدم  ال  التي  السفن  هوية  لتحديد  اآليل  الهوية 

السفن. رصد  نظام  أو  النظام 

 تربية األحياء املائية احملكمة 

وتكنولوجيات الرصد 
تجمع أجهزة االستشعار يف تربية األحياء املائية البيانات البرصية 

)مثاًل من خالل آالت تصوير الفيديو( واملادية بصورة متزايدة 
لرصد منو األسامك وصحتها والتقليل من فقدان العلف مثاًل. ويف 

حني ركّزت االبتكارات السابقة عىل املعدات الحاسوبية وجمع 
البيانات، باتت املشكلة اليوم تتجىل يف الضغط املفروض عىل 

املزارعني لتفسري كّم هائل من البيانات بصورة مستمرة. ويف هذه 
الحالة، ميكن للذكاء االصطناعي ومعالجة البيانات املساعدة عىل 

تحديد األمناط السائدة يف أنشطة اإلطعام وعرض اسرتاتيجيات 
عىل املزارعني ترتاوح بني استخدام العلف بطريقة فعالة من حيث 

التكلفة والحفاظ عىل رفاه األسامك. 

من  عديدة  جوانب  عىل  بوترية رسيعة  الجينوم  علم  ويؤثر 
املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ففي  الحياة. 

تربية  يف:  باألهمية  تتسم  النووي  الحمض  تكنولوجيا  أصبحت 
اإلنذار  ونظم  املمرضة؛  العوامل  عن  والكشف  األسامك؛ 

إىل  العوالق  بواسطة  املنقولة  التهديدات  عن  للكشف  املبكر 
والتحقق  البيئية؛  البصمة  إىل  باالستناد  املائية  األحياء  تربية 
املنتجات  إىل  بالنسبة  سيام  ال  ومصدرها،  األسامك  أصالة  من 

استخدام  ميكن  ذلك،  عىل  عالوة  الدولية.  التجارة  يف  السمكية 
مع  محددة،  منتجات  أصالة  من  للتحقق  النووي  الحمض 

التسلسلية  البيانات  قواعد  هياكل  يف  أيًضا  البيانات  تخزين 
من  للتحقق  تنظيمي  معيار  هناك  ليس  ولكن   .)22 )الجدول 
وال  النووي،  الحمض  إىل  باالستناد  السمكية  املنتجات  أصالة 
يف  عليها  املتفق  النظم  إىل  يستند  دويل  تعاون  إقامة  من  بّد 

الوصول.  سهل  االبتكار  هذا  لجعل  القطاع 

املائية  األحياء  تربية  نظم  لتطوير  الالزمة  املعارف  وتحتاج 
الرصد.  مجال  االبتكارات يف  إىل  األزرق،  النمو  لنموذج  وفًقا 
عىل  للبيانات  املكثف  اإلدماج  خالل  من  ذلك  تحقيق  وميكن 
مثاًل  املزّودة  االصطناعية  لألقامر  وميكن  املستويات.  مختلف 

موقع  تبنّي  أن  للنبات  املنّمط  التفاضيل  الدليل  مبنتجات 
األحياء  تربية  نوع  وحتى  ومساحتها  وعددها  الربك  أو  األقفاص 

الرتابط  هذا  األشياء  إنرتنت  ويوفّر  مامرستها.  تتم  التي  املائية 
بتحليل  للمديرين  وتسمح  االستشعار،  وأجهزة  النظم  بني 

االصطناعية  األقامر  بواسطة  املراقبة  تولّدها  التي  البيانات 
لألسامك.  اإللكرتونية  البطاقات  توفّرها  التي  تلك  مع  باالقرتان 

االبتكارات  هذه  جميع  تفرضه  الذي  الرئييس  التحدي  ويتمثل 
والبلدان  البيانات  مزّودي  جميع  من  البيانات  جمع  يف 

السحابية  الحوسبة  وستسفيد  متّسقة.  بطريقة  وتحليلها 
وتتقيّد  متسقة  البيانات  كانت  إذا  االصطناعي  «والذكاء 
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سلسلة اإلمدادات السمكية اليت تدعمها قواعد البيانات التسلسلية

عمليات إنزال عمليات الصيد
املستهلكالبائع بالتجزئةاجلماركاملوّزعاجملّهزاملصيد

ُيدخل صّياد 
السمك/ قبطان 
البيانات  السفينة 

عن املناطق 
الرئيسية لصيد 
األسماك لدى 

منظمة األغذية 
والزراعة فضاًل 
عن معلومات 
عن السفينة 

واألنواع املصطادة 
وأسلوب الصيد 
املستخدم وغري 

ذلك.

يّمل معلومات 
عن تاريخ إنزال 

املصيد ووزنه 
اإلمجايل ورصيد 
األسماك، واجلهاز 

املسؤول عن 
اإلدارة ومعلومات 
عن السفينة )علم 

سفينة الصيد، 
واسمها والرتخيص 
املمنوح هلا، وامليناء 

الرئيسي ورقمها 
لدى املنظمة 

البحرية الدولية، 
والتفتيش أثناء 

رحلة الصيد، وغري 
ذلك( والشهادة 

ذات الصلة

يتلقى املرفق 
الذي خضع 

لتفتيش رسمي 
بيانات عن 

األسماك ويعّد 
املنتجات 

السمكية، ويضيف 
رمز االستجابة 
 )QR( السريعة
على احلاويات.

خيّزن املنتجات 
وينقلها  السمكية 
من املوزعني إىل 
بالتجزئة  البائعني 

واملطاعم 
واملستوردين

يف حالة التجارة 
الدولية، يتلقى 

الشهادات 
الرقمية

جُيري تنبؤًا قائًما 
على التعلم 

اآليل 

يقوم مبسح 
رمز االستجابة 
 QR السريعة

بواسطة التطبيق 
اخلاص

يقوم بوسم 
األسماك برقائق 

التعريف عب 
موجات الراديو

يّمل بيانات 
عن التخزين 

وظروف التجهيز 
واالمتثال ملعايري 
سالمة األغذية 
ورقم الشحنة 

والشهادات 
ورموز االستجابة 

)QR( السريعة

يّمل بيانات 
عن تفاصيل 

الشحن والتسليم، 
وظروف التخزين 
والنقل، وسالمة 
اخملزن ومركبات 

نقل األغذية 
وتدابري الصرف 

الصحي

ُيّمل بيانات 
عن أوقات 

االنتظار ونتائج 
االختبار وتفاصيل 

التخليص 
اجلمركي

يعّدل الطلبات 
والعروض 

الرتوجيية وفًقا 
لذلك

يصل على 
معلومات كاملة 

عن املنتجات 
السمكية من مثل 

مكان صيدها 
ومكان جتهيزها 
ونقلها وكيفية 

ذلك

يسند رقًما وحيًدا عاملًيا لتعريف 
األرصدة ومصايد األسماك باالستناد إىل 

السجالت العاملية لألرصدة السمكية 
ومصايد األسماك

يّمل بينات 
احلمض النووي 
إلثبات أصالة 

املنتجات

تقل أجهزة 
االستشعار عن 
بعد البيانات يف 

وقت آين، واملكان 
والظروف إىل 

قواعد البيانات 
التسلسلية

تسمح بدخول 
املنتجات وُتدفع 
الرسوم اجلمركية 
تلقائًيا عن طريق 

العقود الذكية

يّمل بيانات 
عن تفاصيل 

التسليم 
ومقاييس اجلرد 
وتدابري اإلصحاح

يوفر تطبيًقا 
للمستهلكني 

النهائيني
يّمل بينات 

احلمض النووي 
إلثبات أصالة 

املنتجات

املصدر: مقتبس من Tripoli and Schmidhuberا )2018(.

AX41F6K2

مستهلك بائع التجزئة توزيع  اجلمارك معاجلة منتجمزود  ي
اد
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املنظمة  تؤدي  أن  وميكن  وتجهيزها.  لجمعها  محددة  مبعايري 
والخطوط  املعايري  وضع  يف  املساهمة  عرب  قياديًا  دوًرا  هنا 

املعايري،  وضع  أجهزة  طريق  عن  املامرسات  وأفضل  التوجيهية 
الخاصة  اإلحصاءات  بتنسيق  املعنية  العمل  مجموعة  مثل 

واألعامل  التجارة  لتيسري  املتحدة  األمم  ومركز  األسامك،  مبصايد 
البحوث. بيانات  أجل  من  والتحالف  اإللكرتونية،  التجارية 

تكنولوجيا قواعد البيانات التسلسلية 
كبرية  إمكانية  عىل  التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  تنطوي 
مصايد  قيمة  والشفافية عىل طول سالسل  والدقة  التتبّع  لتحسني 
األسامك عىل الرغم من وجود قيود كبرية. وميكنها أن توفّر بنية 
البيانات  عنارص  تخزين  شأنها  من  يكون  للتتبّع  إلكرتونية  تحتية 

واألنواع  املصيد  منطقة  )مثل  وتقاسمها  دامئة  بصورة  الرئيسية 
انتهاء الصالحية( إىل جانب  أو  اإلنتاج  املنتجات وتاريخ  ونوع 

املصيد  وكمية  الصيد  عمليات سفن  )مثل  املهمة  التتبّع  أحداث 
التكنولوجيا  هذه  وتُستخدم  وتجهيزها(.  املنتجات  وتقسيم 

الجهات  بني  باملنتجات  املعامالت  لتسجيل  رقمي  كسجل  بالفعل 
اإلمدادات.  الفاعلة يف سلسلة 

سلسلة  عن  عبارة  هي  التسلسلية  البيانات  قواعد  وتكنولوجيا 
تسّمى  للمراجعة يف وحدات  القابلة  البيانات  تخزّن  مرتابطة 

لالتصاالت،  الدويل  والزراعة واالتحاد  األغذية  )منظمة  »كتل« 
والرقمية يف  املادية  األصول  لتسجيل  استخدامها  2019(. وميكن 
وتتيح هذه  وترصدها.  تتتبّعها  وأن  السمكية  اإلمدادات  سالسل 
املنتجات  وخصائص  العمليات  وإدارة  إلدماج  فرًصا  التكنولوجيا 
اإلمدادات  الفاعلة يف سلسلة  الجهات  تضيفها  التي  واملعامالت 

وإنرتنت األشياء، أي أجهزة االستشعار واألجهزة األخرى، 
إمدادات  22 سلسلة  الجدول  الحقيقي. ويُظهر  الوقت  يف 

التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  من  مدعومة  سمكية 
تاريخ  يستخرج  أن  )املستهلك(  النهايئ  للمستخدم  ميكن  حيث 
البيانات  قواعد  املخزّنة يف  البيانات  وتكون  املنتج وخصائصه. 

للتغيري.  قابلة  وغري  مركزية  وال  آمنة  التسلسلية 

يف  التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  تطبيقات  شأن  ومن 
من  واسعة  مجموعة  تعالج  أن  الغذائية  اإلمدادات  سالسل 

لالتصاالت،  الدويل  واالتحاد  والزراعة  األغذية  )منظمة  القضايا 
2019؛ Nofima،ا2019؛ Bermeo–Almeida وآخرون، 

وشفافيتها؛  وتتبعها  األغذية  سالمة  تحسني  تشمل:  التي   )2018
وحامية  البيانات،  وأمن  واملساءلة،  والعائدات،  األداء،  وتحسني 

لتكنولوجيا  ميكن  تشغييل،  منظور  ومن  التجارية.  العالمات 
توفّر  أن  السمكية  القيمة  سالسل  يف  التسلسلية  البيانات  قواعد 

إىل  وبالنسبة  القطاع.  يف  املصلحة  أصحاب  ملختلف  الحوافز 

تعّزز  وأن  التشغيل  كفاءة  تحّسن  أن  ميكنها  الخاص،  القطاع 
للسلطات  تسمح  أنها  حني  يف  السوق،  يف  التجارية  العالمات 
أن  وبإثبات  وإقرارها  املصيد  تقارير  من  بالتحقق  الحكومية 

الرشوط. تستويف  التصدير  سوق 

ونظرت دراسة حديثة أجرتها املنظمة )Blaha وKatafano،ا2020( 
سالسل  يف  التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  تطبيقات  يف 

تتبًّعا  األساسية  السلع  أكرث  التونة  أسامك  وتعّد  السمكية.  القيمة 
املسّننة  باتاغونيا  أسامك  تليها  التكنولوجيا،  هذه  باستخدام 
إىل  املختلفة تستند  املبادرات  أن  املستزَرع. ومع  والقريدس 

فهي  التسلسلية،  البيانات  قواعد  لتكنولوجيا  مختلفة  منصات 
قابلية  عدم  البيانات وضامن  بتقاسم  املتعلّقة  أهدافها  يف  تلتقي 

التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  تطبيق  ويعّد  تغيريها. 
العالية  القيمة  ذات  السمكية  السلع  أمًرا مجٍد عمليًا يف سياق 

تأييد  يكون  بوضوح، وكذلك حيث  املحددة  القيمة  وسالسل 
التحديات:  وتشمل  فعااًل.  القيمة  سلسلة  املصلحة يف  أصحاب 

أو عىل  للتالعب  العرضة  البرشية  املساهامت  االعتامد عىل 
أو  فقدانها  )التي ميكن  املادية لألسامك  التوسيم  بطاقات 

التالعب بها(؛ وعدم االنفتاح عىل جمهور  إلحاق الرضر بها أو 
البيانات  قواعد  تكنولوجيا  منصات  مجموعة  أو  الخاصة  املنصات 

التحقق من  إمكانية  الذي يؤدي إىل عدم  األمر  التسلسلية، 
اختبارها  يتم  مل  التي  والحلول  مستقلة؛  بطريقة  املعامالت 
السمكية  القيمة  سلسلة  بسيناريوهات  واملتعلّقة  بالكامل 
معروفة. الفاعلة  الجهات  تكون  ال  الفعلية حيث  املعقدة 

قواعد  تكنولوجيا  حلول  لتطوير  املتاحة  األدوات  وتواصل 
املتاحة  الحلول  تزداد  فيام  تحّسنها  التسلسلية  البيانات 
الحلول  اعتامد  يصطدم  عامة،  بصورة  ولكن،  لتنفيذها. 

وتنفيذها  التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  عىل  القامئة 
الحواجز،  من  بعدد  الحارض  الوقت  يف  نطاقها  وتوسيع 
التنظيمية  باللوائح  املتعلّقة  اليقني  عدم  أوجه  أهمها 
جمع  يف  والصعوبات  املستخدمني،  ثقة  وعدم  املقبلة، 

و  Tripolo( مشرتكة  بطريقة  وتشغيلها  القامئة  الشبكات 
القيمة  سالسل  يف  التتبّع  حالة  ويف   .)2018 Schmidhuber،ا

يف  املتأصلة  التحديات  تؤخذ  أن  يجب  بالتحديد،  السمكية 
عند  باالعتبار  التكنولوجيا  تتيحها  التي  والفرص  القطاع 
للتكاليف  متأن  تحليل  إجراء  مع  األعامل،  حاالت  تطوير 

جيًدا  تصمياًم  املصّممة  النامذج  إىل  باالستناد  واملنافع 
الدويل  واالتحاد  والزراعة  األغذية  )منظمة  القرارات  التخاذ 
كانت  إذا  ما  تحديد  بغية   )2019 Litan،ا 2019؛  لالتصاالت، 

التسلسلية  البيانات  قواعد  تكنولوجيا  عىل  القامئة  الحلول 
القامئة. اإللكرتوين  التتبّع  بنظم  مقارنة  األفضل  الخيار  هي 

»
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البيانات  قواعد  تكنولوجيا  أن  إىل  ونظًرا  سبق،  ما  ضوء  وعىل 
القامئة  النظم  إىل  تستند  متقّدمة  تكنولوجيا  هي  التسلسلية 

املقاييس  وتوحيد  التتبّع  إمكانية  إىل  االفتقار  يبقى  وتحّسنها، 
يف  دوًرا  املنظمة  وتؤدي  كبري.  قلق  مصدر  البيني  والتشغيل 

للتتبّع  نظم  تطوير  أجل  من  للبلدان  الفنية  املساعدة  تقديم 
هذه  تطبيقات  مبختلف  نفسه  بالوقت  اإلقرار  ويف  وتطبيقها، 

اإليكولوجي،  والتوسيم  واملرشوعية،  األغذية،  سالمة  مثل  النظم 
األغذية  )منظمة  األغذية  مجال  يف  والغش  املصيد،  وتوثيق 

 .)2019 لالتصاالت،  الدويل  واالتحاد  والزراعة 

 املنظورات والتحديات املتعّلقة
بالتكنولوجيا املعّززة

الواردة أعاله كيف يجمع قطاع مصايد األسامك  تبنّي األمثلة 
البيانات«  البيانات، ما يساهم يف »سيل  ويحلّل كاًم متزايًدا من 
برنامج  مثل  الكبرية  العامة  البيانات  توافر مجموعات  تزايد  ويف 

املحيطات  ملراقبة  العاملي  والنظام  األرض  ملراقبة  كوبرنيكوس 
للمحيطات  الوطنية  لإلدارة  التابعة  املراقبة  نظم  أو  له  التابع 

والشؤون الجوية. ويف العقد األخري، متّكن العامل من الوصول إىل 
األسامك  البيانات بشأن قطاع مصايد  كميات غري مسبوقة من 

مناخ  اصطناعي  400 قمر  ويراقب حوايل  املائية.  األحياء  وتربية 
وتم  البيئية،  البيانات  الطافيات  مئات  وتجمع  وبيئتها،  األرض 
تتبّع حوايل 000 50 سفينة صيد بالفعل عام 2017. كام أن 

الصيد  قادرة قريبا عىل رصد نشاط  أن تكون  التكنولوجيا يجب 
البالغ  الصيادين  صغار  وسيستفيد  )املفقودة(.  الصيد  ومعدات 

100 مليون نسمة والذين يحتاجون إىل ضامن سالمتهم  عددهم 
املحمولة  الهواتف  البحر وإىل أسعار عادلة، من تطبيقات  يف 
وستنترش  البيانات.  نقل  من  والتمّكن  عيشهم  سبل  لتحسني 

السفن واملعدات والحيوانات  أجهزة االستشعار يف كل مكان – 
واملياه. والفضاء 

االصطناعي  والذكاء  الضخمة  البيانات  تدفقات  من  كل  وسيولّد 
مزارع  وأصحاب  السلطات  بها  ترسشد  تقارير  اآليل،  والتعلّم 
ويف  الحقيقي.  الوقت  يف  الصيد  وسفن  املائية  األحياء  تربية 

هذه  توفّر  األسامك،  ومصايد  املائية  األحياء  تربية  قطاع 
البسيطة  للمهام  وموثوقة  الثمن  رخيصة  بدائل  االبتكارات 
والفنية،  البيئية  البيانات  بواسطة  األداء  تحليل  مثل  نسبيًا 

اآلمنة  الصيد  خطوط  تحديد  مثل  تعقيًدا  األكرث  املهام  أو 
الضخمة  البيانات  بني  الجمع  يشّكل  أن  املرجح  ومن  واملربحة. 

األسامك.  مصايد  إدارة  يف  تغيري  عنرص  االصطناعي  والذكاء 
بالكتلة  التنبؤ  مبقدورهام  أنه  يتوقع  املثال،  سبيل  وعىل 

القرارات  لصنع  الحقيقي  الوقت  يف  الدعم  توفري  أو  األحيائية 

االسرتاتيجيات  إقفالها.  يجب  التي  الصيد  مبناطق  املتعلّقة 
تستجيب  التي  األسامك  مصايد  إلدارة  بالفعل  التكيّفية 

يصبح  أن  وميكن  القاعدة.  امليدان، هي  من  الواردة  لإلشارات 
وينبغي  البيانات  عىل  فأكرث  أكرث  قامئًا  التنظيمية  اللوائح  تنفيذ 

ملحوظ. بشكل  للقطاع  فهمها  الرصد  وكاالت  تحّسن  أن 

وتتمتع نُهج التكنولوجيا املتقدمة والبيانات الضخمة بالقدرة عىل 
تحسني االستدامة وظروف عمل الصيادين ومستزرعي األسامك، 

وعىل مساعدة املجتمع لتكوين فهم أفضل ألوجه االعتامد املتبادل 
التي ستظهر بني تربية األحياء املائية ومصايد األسامك والبيئة. ولكن 
ميكن أن تتعدى التكنولوجيات الجديدة عىل الخصوصية، وأن تنتهك 
أطر الرصد واإلدارة القامئة، وأال تؤدي تلقائيًا إىل فرض ضوابط فعالة 

عىل األنشطة. وعىل املنظمة أن تؤدي هنا دوًرا يف تعزيز استخدام 
املعايري، وضامن تحسني حقوق الصيادين وسبل عيشهم يف املستقبل 

عرب تقوية التعاون الدويل يف مجال إدارة البيانات والخصوصية، 
وتشجيع تطوير اللوائح والخطوط التوجيهية املناسبة وأفضل 

n .املامرسات الخاصة بنظم املعلومات

 األمن البيولوجي 
 يف جمال تربية 
األحياء املائّية

ظهور األمراض 
األشّد خطورة  العوائق  أحد  املائية  الحيوانية  األمراض  تشّكل 
وتنميتها.  املستدامة  املائية  األحياء  تربية  توّسع  تعرتض  التي 

األحياء  تربية  العاملي يف مجال  املستوى  اتجاه سائد عىل  ويتمثّل 
املائية يف ظهور عامل ممرض مل يبلّغ عنه سابًقا وميكنه أن 

يسبّب مرًضا جديًدا وغري معروف وانتشاره برسعة، مبا يف ذلك 
اإلنتاج كل ثالث  الوطنية، وتسبّبه بخسائر كبرية يف  الحدود  عرب 
2019ص(.  إىل خمس سنوات تقريبًا )منظمة األغذية والزراعة، 
للحدود  العابرة  الخطرية  املائية  الحيوانية  األمراض  وتظهر هذه 

أحيانًا  بالفريوسات، ولكن  اإلصابة  نتيجة  األحيان  يف غالب 
الطفيليات. وييل ذلك فرتة  أو  البكترييا  تسبّبها  أن  ميكن 

الوقت )عادة ما متتّد لسنوات( تفصل بني مالحظة  طويلة من 
العامل املسبّب للمرض  حدث نفوق كبري عىل األرض، وتحديد 

العاملي، ووضع  املستوى  والوعي بشأنه عىل  وتأكيده الحًقا، 
الفعالة  التدابري  واتخاذ  وتنفيذها،  واإلبالغ/اإلخطار  الرقابة  نظم 
إلدارة املخاطر. ويف هذا الصدد، "ال بّد من إحداث نقلة نوعية 

التعامل مع مخاطر األمن األحيايئ يف مجال تربية األحياء  يف 
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السابقة من هذا  النسخة  إليه يف  املشار  النحو  املائيّة" عىل 
2018أ(. وإىل حني تحديد  املطبوع )منظمة األغذية والزراعة، 

بالفعل  انترش  أن يكون قد  املرض ونطاق مضيفيه، ميكنه  مسبّب 
عىل نطاق واسع حول العامل )مبا يف ذلك إىل العشائر الرّبية( من 

الوضع الصحي غري املؤكد،  الحيّة ذات  الحيوانات  خالل حركة 
األحيان.  الكثري من  املائية يف  األحياء  تربية  تنمية  بغرض 

الكامنة وراء  للدوافع  الفهم املكتسب  السنوات األخرية، زاد  ويف 
املعنية إىل  العوامل واملسارات  األمراض، وميكن تصنيف  ظهور 

أربع فئات عامة )لجنة مصايد األسامك، 2019أ( كاآليت: 

أصبحت 	� وحركتها:  ومنتجاتها  الحيّة  بالحيوانات  التجارة 
األخرى  املستزرعة  املائية  والحيوانات  واألربيان  األسامك 

بكميات  عامليًا  بها  متداواًل  غذائية  سلًعا  املائية(  )والنباتات 
والريقات  البيوض  )مثل  حيّة  مائية  ككائنات  أحيانًا  كبرية 

ومجّمدة  )طازجة  ومنتجات  البالغة(  والحيوانات  والزريعة 
البيولوجي  األمن  يغيب  وعندما  ومدخنة(.  ومملحة  ومجففة 
املمرضة  العوامل  تنتقل  أن  الوطني، ميكن  الصعيد  الكايف عىل 

الوقت نفسه؛  الغازية( يف  املائية  )واألنواع 
املائية 	� البيئة  إىل  نظًرا  ومضيفيها:  املمرضة  العوامل  معرفة 

الحيوانات  من  املستزرعة  األرصدة  صحة  فإن  الفريدة، 
لألنواع  املرتفع  العدد  ويدّل  بسهولة.  واضحة  ليست  املائية 

من  )أكرث  متنوعة  استزراع  نظم  يف  استزراعها  يتم  التي 
املعرفة  أن  العاملي( عىل  املستوى  مستزرع عىل  نوع   600

املحتملة  املضيفة  األنواع  ومجموعة  الجديدة  باألمراض 
األحياء  تربية  تنمية  عن  األحيان  من  الكثري  يف  تتأخر 

جامعي  وعي  األحيان  من  الكثري  يف  وهناك  املائية. 
أصحاب  صفوف  يف  الجديدة  التهديدات  بشأن  بطيء 
املحافظة  عن  املسؤولة  والكيانات  املعنيني  املصلحة 

املعارف  يف  نقص  هناك  كام  البيولوجي.  األمن  عىل 
اإلمراضية  القدرة  )مثل  املمرض  العامل  بشأن  األساسية 
ومراحل  األنواع،  )مثل  ومضيفه/مضيفيه  النقل(  وطرق 
اختبارات  ويف  الوراثة(،  وعلم  واملناعة،  املصابة،  الحياة 

لتحديد  والرسيعة  واملحّددة  الحساسة  التشخيص 
واملضيفني؛  املمرضة  العوامل 

إىل 	� االفتقار  يحّد  املائية:  الحيوانات  صحة  إدارة 
عددها  كفاية  عدم  )أو  والفنية  املؤسساتية  القدرات 

الفعالة.  البيولوجي  األمن  تدابري  تطبيق  وجودتها(من 
األطر  ضعف   )1 ( العوامل:  أهّم  بعض  ييل  ما  ويف 

التوجيهية  والخطوط  املعايري  وتنفيذ  وتطبيق  التنظيمية 
األمن  مجال  يف  املامرسات  بأفضل  املتعلّقة  الدولية 

املؤسسات  بني  التنسيق  وضعف   )2 ( البيولوجي؛ 

وإدارة  املائية  األحياء  تربية  بإنتاج  املعنية  املتعّددة 
مبصايد  املعنية  السلطات  )أي  املائية  الحيوانات  صحة 
البيطرية(؛  والسلطات  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

املناسبة  البيولوجي  األمن  اسرتاتيجيات  وجود  وعدم   )3 (
والقطاع  املزرعة  مستويات  عىل  جيًدا،  تطبيًقا  واملطبّقة 

عىل  القدرة  إىل  واالفتقار   )4 ( الوطني؛  واملستوى 
كفايتها؛  عدم  أو  الطوارئ  لحاالت  االستجابة 

النظم 	� تتسم  اإليكولوجي:  النظام  يف  والتغرّيات 
تتغرّي  أنها  حيث  بالديناميكية  املائية  اإليكولوجية 

وتوّسع  )السدود،  املبارش  البرشي  النشاط  خالل  من 
والسياحة،  البحري،  والشحن  والتلوث،  املجتمعات، 
والتأثريات  ذلك(  إىل  وما  الجديدة،  األنواع  وإدخال 

الطحالب  وتكاثر  واألعاصري،  املناخ،  )تغرّي  البرشية  غري 
النجاح  يكون  املتغرية،  الحاالت  هذه  ويف  ذلك(.  وغري 

فيسيولوجيا  بسبب  معّقًدا  أمًرا  املائية  األحياء  تربية  يف 
البارد(،  الدم  لذوات  التكيّف  قيود  )مثل  الحيوانات 

الجغرافية  النطاقات  وتغيري  املمرضة،  العوامل  وظهور 
أن  ذلك  والطفيليات  وامليكروبات،  الربية،  لألرصدة 

التحّمل  مستويات  من  بالقرب  تتغرّي  البيئية  العوامل 
املمرضة. والعوامل  للمضيفني 

تفيش  عن  عديدة  واقتصادية  واجتامعية  بيئية  آثار  وترتتّب 
كبرية  تكون  أن  وميكنها  املائية  األحياء  تربية  يف  األمراض 

اإلنتاج  لخسارة  املبارشة  التكاليف  اآلثار:  هذه  وتشمل  جًدا. 
الدائم  أو  املؤقت  واإلقفال  البطيء؛  والنمو  النفوق  بسبب 

خسارة  يسبب  الذي  األمر  املائية،  األحياء  تربية  ملرافق 
الصناعات  ويف  املائية  األحياء  تربية  مجال  يف  العاملة  يف 
وفقدان  التجارة  وتراجع  الصلة؛  ذات  والالحقة  السابقة 
املبيعات  وخسارة  التصدير،  عىل  الحظر  بسبب  األسواق 

استهالك  بسالمة  املتعلّقة  العامة  املخاوف  بسبب  املحلية 
األسامك  مصايد  إىل  )وانتقالها  الصدفية  واألسامك  األسامك 

 )2018 وآخرون،   Shinn( حديثة  دراسة  وقّدرت  الطبيعية(. 
النخر  متالزمة  مرض  نتيجة  تايلند  يف  االقتصادية  الخسائر 

مليار   7.38 عند  و2016   2010 عامي  بني  الحاد  الكبدي 
4.2 مليار دوالر  عند  الصادرات  يف  والخسارة  أمرييك،  دوالر 

فريوس  عن  الناجمة  الخسائر  تصل  أن  وميكن  أمرييك. 
إىل  أيًضا  تايلند  يف   Enterocytozoon hepatopenaei
الكتاب  وبحسب  السنة.  يف  أمرييك  دوالر  180 مليون 

تفيش  تسبّب  الصني،  يف  األسامك  مصايد  إلحصاءات  السنوي 
يف  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  يف  مبارشة  بخسائر  األمراض 

دوالر  مليون   401 وقدرها  طن   205 000 حجمها  بلغ  البالد 
االستبيان  ويف   .2018 عام  يف  صيني(  يوان  مليار   2.6( أمرييك 
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تربية  إحصاء  أجل  من  األمريكية  الزراعة  وزارة  أجرته  الذي 
جميع  عىل  األمراض  تقّدمت   ،2018 لعام  املائية  األحياء 

اإلنتاج.  يف  خسائر  إىل  أدت  التي  األخرى  األسباب 

ولقد مثّل األمن البيولوجي تحديًا لقطاع تربية األحياء املائية عىل 
مدى العقود الثالثة األخرية. ويتفق أصحاب املصلحة يف السلطات 

الوطنية املختصة، وقطاعات اإلنتاج، واألوساط األكادميية، والهيئات 
اإلقليمية والدولية، ومؤسسات التنمية، والجهات املانحة عىل 

الحاجة إىل اتخاذ اإلجراءات وقد بذلوا جهوداً كبرية ملعالجة مسألة 
األمن البيولوجي. ولكن كانت هذه اإلجراءات يف الكثري من األحيان 

تفاعلية ومكلفة بسبب عدم تنفيذ الُنهج الوقائية األقّل كلفة 
باالستناد إىل أفضل املامرسات الدولية يف مجال األمن البيولوجي. 

فهل من يشء آخر ميكن فعله؟

التحديات واحللول
التابعة  املائية  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية  اللجنة  أيّدت 

األمن  لتحسني  التدريجي  اإلدارة  مسار  األسامك  مصايد  للجنة 
التدريجي(  اإلدارة  )مسار  املائية  األحياء  لرتبية  البيولوجي 

يف  الرنويج  تروندهايم،  يف  املنعقدة  العارشة  دورتها  يف 
2019ب(  والزراعة،  األغذية  )منظمة   2019 أغسطس/آب 
النمو  مبادرة  أهداف  دعم  عىل  األعضاء  مساعدة  بهدف 

تربية  تنمية  بتعزيز  املتعلّقة  تلك  سيام  ال  للمنظمة،  األزرق 
والنمو  الغذايئ  األمن  لتحقيق  املستدامة  املائية  األحياء 

تقرير  يف  عرضه  تم  الذي  النموذج  هذا  ويركّز  االقتصادي. 
 2018 العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة 

القدرات  بناء  عىل   )2018 والزراعة،  األغذية  )منظمة 
أسفل  إىل  أعىل  من  اثنني  مشرتكني  نهجني  خالل  من  اإلدارية 

املصلحة،  أصحاب  من  قوية  مشاركة  مع  أعىل  إىل  أسفل  ومن 
البيولوجي  األمن  إدارة  يف  التشارك  إىل  يؤدي  الذي  األمر 

املخاطر. بإدارة  األجل  الطويل  االلتزام  وتعزيز 

وميكن لبلد مشارك أو مؤسسة مشاركة اتباع املراحل األربع التالية 
وفًقا ألوضاعها الخاصة، وباستخدام منّصة مسار اإلدارة التدريجي: 

وتعريفها؛   1 البيولوجي  األمن  صعيد  عىل  املخاطر  تحديد 
وتنفيذها؛   2 البيولوجي  لألمن  نظم  وتطوير 
والتأهب؛   3 البيولوجي  األمن  وتعزيز 
الصحة    4 وإدارة  البيولوجي  لألمن  مستدامة  نظم  ووضع 

الوطني.  املستوى  عىل  املائية  األحياء  تربية  قطاع  لدعم 

املائية قدًما عىل  تربية األحياء  البلدان ومؤسسات  ومع ميض 
الحّد من  التالية:  النتائج  توقّع  البيولوجي، ميكن  األمن  طريق 

املزرعة  املائية عىل مستوى  الصحة  األمراض؛ وتحسني  عبء 
األمراض عىل  انتشار  والتقليل من  الوطني؛  املستوى  وعىل 

الوطنية  واالجتامعية  االقتصادية  املنافع  وترشيد  العاملي؛  الصعيد 
االستثامرات  واستقطاب  املائية؛  األحياء  تربية  عن  الناشئة 

"الصحة  نهج  املائية؛ وتحقيق أهداف  األحياء  تربية  إىل قطاع 
املؤسسات  املنافع عىل مستوى  النتائج  الواحدة". وستحّقق هذه 

والعاملية. واإلقليمية  الوطنية  املستويات  وعىل 

خاصة  أدوات  مجموعة  تطوير  العملية  هذه  وستشمل 
الخطوط  مثل:  تنفيذها،  لدعم  التدريجي  اإلدارة  مبسار 

الوطني؛  املستوى  عىل  والتطبيق  الحوكمة  بشأن  التوجيهية 
للتحقيق  القرارات  وشجرة  املخاطر؛  عىل  القامئة  والرقابة 
النباتات(؛  ذلك  يف  )مبا  املائية  الحيوانات  نفوق  حاالت  يف 

لها؛  واالستجابة  للطوارئ  التأهب  حاالت  يف  التدقيق  ونظم 
القطاعني  بني  والرشاكات  املائية؛  الحيوانات  أمراض  وعبء 
البيولوجي  باألمن  املتعلّقة  العمل  وخطط  والخاص؛  العام 

)القطاعات(. األساسية  والسلع  باملزارع  والخاصة 

للجنة  العارشة  الدورة  يف  إليه  التوصل  تم  آخر  مهم  قرار  ومتثَّل 
تقوم  بأن  التوصية  يف  املائية  األحياء  برتبية  املختصة  الفرعية 

بشأن  العاملي  املنظمة  برنامج  من  كجزء  األسامك،  مصايد  لجنة 
طويل  مكّون  إعداد  يف  بالنظر  املائية،  األحياء  تربية  استدامة 

البيولوجي  باألمن  يتعلّق  املانحة  الجهات  مبساعدة  األجل 
التالية:  الخمس  الركائز  ويتضمن  املائية  األحياء  لرتبية 

من    1 املزرعة  مستوى  عىل  األمراض  من  الوقاية  تعزيز 
الحّد  ذلك  يف  )مبا  لألسامك  املسؤول  االستزراع  خالل 

تربية  مجال  يف  امليكروبات  مضادات  مقاومة  من 
ملضادات  مناسبة  بدائل  وتطبيق  املائية  األحياء 

العلوم  عىل  القامئة  التدابري  من  وغريها  امليكروبات( 
التكنولوجية؛ الناحية  من  جدواها  أُثبتت  والتي 

تربية    2 مجال  يف  البيولوجي  األمن  حوكمة  وتحسني 
اإلدارة  مسار  تنفيذ  خالل  من  املائية  األحياء 

وتنفيذها،  الدولية  املعايري  تفسري  وتعزيز  التدريجي، 
بني  الجمع  خالل  من  الواحدة  الصحة  نهج  وتعزيز 

)املنتجون  الحكومية  وغري  الحكومية  الفاعلة  الجهات 
واملنظامت  القيمة(،  سلسلة  يف  املصلحة  وأصحاب 

واملؤسسات  البحوث،  ومؤسسات  واإلقليمية،  الدولية 
املانحة  والجهات  املالية،  واملؤسسات  األكادميية، 

وتنفيذها؛ املطلوبة  البيولوجي  األمن  تدابري  لتصميم 
تربية    3 مجال  يف  الصحة  اقتصاديات  فهم  وتوسيع 

واالستثامرات(؛ )األعباء  املائية  األحياء 
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اإلنذار    4 )أدوات  الطوارئ  لحاالت  التأهب  وتعزيز 
املبكرة(  واالستجابة  املبكر،  والكشف  والتنبؤ،  املبكر 

املستويات؛ جميع  عىل 
4 والعديد    5 1 إىل  وتقديم الدعم النشط للركائز من 

والكفاءات،  القدرات  تنمية  مثل  الشاملة  القضايا  من 
املخاطر،  بشأن  والتواصل  باألمراض،  املتعلقة  واملعلومات 

املستهدفني،  والتطوير  والبحث  واإلرشاد،  والتعليم 
2019ب(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  واالبتكار 

فهم  إىل  الحاجة  عىل  التدريجي  اإلدارة  مسار  ويشّدد 
)األعباء  املائية  األحياء  تربية  مجال  يف  الصحة  اقتصاديات 

بالركيزة  يتعلّق  ما  ويف  والفوائد(.  والتكاليف  واالستثامرات، 
من  وغريها  ليفربول  جامعة  مع  املنظمة  تتعاون  الثالثة، 

إطار  ضمن  املائية  األحياء  تربية  يف  لألمراض  للتصدي  الرشكاء 
املتوقّع  ومن  الحيوانية.  لألمراض  العاملي  العبء  برنامج 

الخسائر  لتقدير  بتوجيهات  املقرتن  الربنامج  هذا  يدعم  أن 
واتساقًا  دقة  األكرث  التقديرات  املائية،  األمراض  عن  الناجمة 

والعاملية.  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  عىل  األمراض  لكلفة 
التي  املحتملة  االقتصادية  املنافع  املعلومات  هذه  وستبنّي 

التدريجي. اإلدارة  مسار  تنفيذ  من  جنيها  ميكن 

طويلة  اسرتاتيجيات  إىل  الحاجة  عىل  التشديد  جرى  ولطاملا 
تنفيذ  سيام  وال  البيولوجي،  األمن  إدارة  مجال  يف  األجل 
وضعتها  التي  املائية  الحيوانات  لصحة  الدولية  املعايري 

لصحة  العاملية  )املنظمة  الحيوان  لصحة  العاملية  املنظمة 
من  السابقة  النسخة  يف  ذلك  يف  مبا   ،)2020 الحيوان، 

ومن   .)2018 والزراعة،  األغذية  )منظمة  املطبوع  هذا 
ألرصدة  اإللزامي  التطوير  بات  االسرتاتيجيات،  هذه  بني 
من  والخالية  مائيًا  املستزرعة  األنواع  من  معيّنة  مدّجنة 
املستدام،  الصناعي  لإلنتاج  واملخّصصة  املمرضة  العوامل 

األرصدة  استخدام  لرتشيد  الوقت  حان  ولقد   . رضوريًا أمًرا 
استخدام  يتباين  حني  ويف  املمرضة.  العوامل  من  الخالية 

كبرًيا  تبايًنا  املمرضة  العوامل  من  الخالية  األربيان  أرصدة 
بشكل  األدلة  تُظهر  االستزراع،  ومامرسات  األقاليم  بني 

العوامل  دخول  من  حّدت  قد  األرصدة  هذه  أن  متزايد 
وسيلة  ووفّرت  املزارع  إىل  ذاتها  بحد  واألمراض  املمرضة 
العامل،  حول   Penaeus vannamei جمربي  العتامد  آمنة 
األربيان.  استزراع  مجال  يف  واملهيمن  املفّضل  النوع  وهو 

العوامل  من  الخايل  األربيان  أصبح  ذلك،  عىل  وعالوة 
الدراسات  مثل  املختربية  الدراسات  يف  مهاًم  مورًدا  املمرضة 
والكيميائية  التغذوية  والدراسات  األمراض  تحديات  بشأن 
ويؤدي   .)2018 وآخرون،   Alday-Sanz ( األخرى  األحيائية 

تطرحها  التي  املشاكل  إدامة  إىل  امللّوثة  املفاقس  استخدام 
اإلنتاج. دورة  طيلة  األمراض 

واألغذية  األسامك  عىل  املتنامي  الطلب  لتلبية  الختام،  ويف 
نظم  تتمتع  أن  يجب  البرشي،  لالستهالك  املخّصصة  البحرية 
اإلنتاجية  زيادة  خالل  من  أكرب  بكفاءة  املائية  األحياء  تربية 

األمن  وإدارة  الوقاية  اسرتاتيجيات  اتباع  عرب  والربحية 
كبري  بشكل  تحّد  أن  ميكنها  التي  األجل  الطويلة  البيولوجي 

ومن  األمراض.  عن  الناجمة  والبيئية  االقتصادية  الخسائر  من 
عىل  والقدرة  بالصحة  يتمتعون  مضيفني  إيجاد  الرضوري 

مع  باالقرتان   – الجيد  البيولوجي  األمن  خالل  من  الصمود 
األحياء  لرتبية  ناضج  قطاع  لتحقيق   – والتغذية  الجيّدة  الوراثة 

أصحاب  املتعدد  بااللتزام  للوفاء  الوقت  حان  ولقد  املائية. 
وتعاوين  متّسق  ملكّون  املانحني  املتعدد  الدعم  وتقديم  املصلحة 

األحياء  تربية  مجال  يف  البيولوجي  باألمن  يتعلّق  ومنّسق 

n املائية.  األحياء  تربية  الستدامة  العاملي  الربنامج  يف  املائية 

حنو رؤية جديدة ملصايد 
األسماك الطبيعية يف القرن 

احلادي والعشرين
فمن  مفرتق.  عند  موجود  الطبيعية  األسامك  مصايد  قطاع  إّن 

حاسم  بدور  السمكية  واملنتجات  األسامك  تُساهم  ناحية، 
وأمن  والتغذوي  الغذايئ  واألمن  االقتصادي،  النمو  يف  ومتزايد 

بلًدا من   34 بني  أن من  املعيشة. من ذلك عىل سبيل  ُسبل 
مجموع  ثلث  من  بأكرث  األسامك  فيها  تساهم  التي  البلدان 

ضمن  منها  بلًدا   18 يندرج  الحيوانية،  الربوتينات  إمدادات 
وعالوة  املنخفض.  الدخل  ذات  الغذايئ  العجز  بلدان  فئة 

مبقدار  األسامك  استهالك  من  الفرد  نصيب  ازداد  ذلك،  عىل 
65(؛  الصفحة  )أنظر  األخرية  الخمسني  السنوات  يف  الضعف 

عىل  كبرية  زيادة  إدخال  الغذائية  التوصيات  وتشمل 
ناحية  ومن   .)2019 وآخرون،   Willett ( األسامك  استهالك 
رة  املقدَّ األسامك  أرصدة  من  34 يف املائة  صيد  يتم  أخرى، 

)أنظر  البيولوجية  االستدامة  تتجاوز  مستويات  عند 
األرصدة  حالة  ن  تتحسَّ ذلك،  عىل  وعالوة   .)47 الصفحة 

البلدان  من  كثري  يواجه  بينام  املتقّدمة  البلدان  يف  السمكية 
املفرطة،  القدرة  حيث  من  متفاقمة  أوضاًعا  النامية 

وحالة  الصيد،  جهد  وحدات  من  وحدة  لكل  واإلنتاج 
يحتاج  ولذلك   .)55 الصفحة   ،4 اإلطار  )أنظر  األرصدة 

إلدارته  كبرية  إجراءات  إىل  الطبيعية  األسامك  مصايد  قطاع 
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لتغريُّ  املتوقعة  اآلثار  سياق  يف  سيام  ال  األقاليم،  بعض  يف 

املقبلة.  العقود  يف  املناخ 

التي ميكن من  الُسبل  ويتطلّب عبور هذا املفرتق رؤية تحّدد 

تحديات  من  املجتمع  يواجهه  ملا  االستجابة  للقطاع  خاللها 

بالدور  الرؤية إىل االعرتاف  التغرّي. وتحتاج هذه  معقدة ورسيعة 

الغذايئ  االقتصادية واألمن  التنمية  األسامك يف  الحاسم ملصايد 

والتغذوي وأمن ُسبل املعيشة يف املستقبل يف سياق اآلثار 

الرّب  لها يف  التصدي  اإلنسان  يتعنيَّ عىل  التي  املتعددة  البيئية 

ويف املياه من أجل إرساء أُسس أكرث استدامة للبرشية. وقامت 

الندوة  باستضافة  الرؤية،  لبلورة هذه  إطار جهودها  املنظمة، يف 

الفرتة املمتدة من  الدولية بشأن استدامة مصايد األسامك، يف 

18 إىل 21 نوفمرب/ترشين الثاين 2019، يف روما )منظمة األغذية 

والزراعة، 2020و(. واستقطب هذا الحدث حوايل 000 1 مشارك 

من أكرث من 100 بلد، مبا فيها األوساط األكادميية، والقطاع 

واملنظامت  الدولية،  الحكومية  واملنظامت  والحكومات،  الخاص، 

ملناقشة عدد من  املدين،  املجتمع  الحكومية، ومنظامت  غري 

مواضيعية.  مثاين جلسات  عولجت يف  التي  االسرتاتيجية  املسائل 

املناقشات،  املنبثقة عن  التوصيات  يوجز  ملخص  أدناه  ويرد 

املصلحة  أصحاب  عليها جميع  يطلع  املوضوع، يك  حسب 

التوصيات مجموعة من  تُشّكل هذه  فيها. وال  والنظر  لإلحاطة 

أنها  الجميع، كام  قبل  عليها من  املتفق  الرضورية  الخطوات 

د لها أي أولويات عىل  ليست واضحة جغرافيًا أو زمنيًا ومل تحدَّ

التوصيات مجموعة مشرتكة من اآلراء بشأن  أي نحو. ومتثّل 

قدًما.  االستدامة  فيها من أجل دفع  النظر  يتعني  التي  القضايا 

ملصايد  اإليكولوجية  االستدامة  تحقيق  تحديات   –  1 املوضوع 

واإلقليمية:  العاملية  األسامك 

وتحسني 	� ورصدها  الفردية  األرصدة  تقييم  عملية  تعزيز 

فهم  لتحسني  والبلدان  األرصدة  مستوى  عىل  الشفافية 

ذات  الجغرافية  النطاقات  عىل  األسامك  مصايد  حالة 

. لصلة ا

األرصدة 	� لتقييم  أبسط  طرق  وتنفيذ  استحداث  تشجيع 

لتقليص  أقّل  فنية  وخربة  أقّل  لة  مفصَّ بيانات  تتطلّب 

العامل. أنحاء  جميع  يف  املقيّمة  غري  األرصدة  نسبة 

املعلومات 	� وجمع  الداخلية  األسامك  مصايد  رصد  تحسني 

بدقة  واملوائل  األسامك  مصايد  عن  ومعلومات  البيولوجية 

التكلفة. بكفاءة  متسم  نحو  وعىل 

تنمية 	� برامج  ملواصلة  املايل  الدعم  وتوفري  املوارد  تعبئة 
ومصايد  األرصدة  تقييم  نُظم  تعزيز  بهدف  القدرات 

األسامك  ومصايد  النامي  العامل  يف  ال سيام  األسامك ورصدها، 
والداخلية.  النطاق  صغرية 

املستدامة 	� لإلدارة  جديد  عاملي  هدف  اعتامد  يف  النظر 
املحدودة  البيانات  حاالت  يف  تحوطًا  أو  تحفظًا  أكرث  يكون 

الحوكمة.  ضعف  و/أو 
إىل 	� افتقاًرا  الحاالت  كل  يعني يف  ال  البيانات  إىل  االفتقار 

أنواع  لدمج  أفضل  آليات  وتنفيذ  تطوير  وميكن  املعلومات. 
والخربة  املعارف  يشمل  مبا  املتاحة،  املعلومات  من  متعددة 

واإلدارة. التقييم  نُهج  يف  وإدراجها  املحلية  الفنية 
ورصد 	� معيَّنة  ملصايد  املطلوبة  األساسية  البيانات  جمع 

نظرية  قواعد  تصميم  عىل  للمساعدة  املحلية  املعارف 
الصيد. ملراقبة  بسيطة 

بني 	� والتثقيف  املعارف  وتعبئة  املالمئة  االتصاالت  تشجيع 
واملديرون(  والعلامء  )الصيادون  الفاعلة  الجهات  جميع 

واالمتثال  املعلومات  نقل  لتحسني  القرار  صنع  يف  املشاركة 
لإلدارة.  فعالة  نُظم  إرساء  أجل  من  التنظيمية  للوائح 

القانوين 	� غري  الصيد  بأثر  والتوعية  املالمئة  االتصاالت  تعزيز 
السمكية.  األرصدة  واستعادة  املفرط  الصيد  عىل 

اإلدارة 	� للوائح  االمتثال  تحسني  آليات  اعتامد  عىل  التشجيع 
عليها.  واملكافأة 

التنوع  صون  بني  الصلة  تحسني  كيفية   –  2 املوضوع 
الغذايئ:  األمن  وأهداف  البيولوجي 

واألمن 	� البيولوجي  للتنوع  مشرتكة  أهداف  وضع  دعم 
ومحليًا. وطنيًا  ومالمئة  باملقايضات  تعرتف  الغذايئ 

فيها 	� والتأثري  والناشئة  القامئة  السياسات  أُطر  استخدام 
 ،2020 عام  بعد  ملا  العاملي  البيولوجي  التنوع  إطار  )مثل 

لتصميم  فرًصا  تتيح  التي  املستدامة(  التنمية  وأهداف 
ورصدها.  وتنفيذها  مشرتكة  أهداف 

برسعة 	� تنتقل  املتكاملة  لإلدارة  شاملة  أُطر  وضع  مواصلة 
الُنظم  استدامة  أهداف  مع  يتّسق  مبا  املرجعية  النقاط  إىل 

ترتجم  التي  التشاركية  واإلدارة  الرعاية  لتعزيز  اإليكولوجية 
كافة.  النطاقات  عىل  إجراءات  إىل  بفعالية 

واالقتصادية 	� اإليكولوجية  االستدامة  رصد  عىل  القدرة  تعزيز 
املعلومات  دمج  طريق  عن  عنها  واإلبالغ  واالجتامعية 

واالستفادة  السكان(  فيها  )مبا  اإليكولوجية  بالُنظم  املتعلقة 
)االجتامعية  املعارف  من  املتنوعة  املجموعات  من 

املحلية  واملعارف  البيولوجية،  والعلوم  واالقتصادية 
الجنس.  نوع  حسب  املصنَّفة  والتقليدية( 
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واملسؤولة 	� والشاملة  املتنوعة  الرشاكات  وتعزيز  تشجيع 
التنوع  أجل  من  بفعالية  اإليكولوجية  الُنظم  إلدارة 

الغذايئ.  واألمن  البيولوجي 
يف 	� باالستدامة  تنهض  التي  السوق  عىل  القامئة  اآلليات  دمج 

األسامك.  مصايد  إدارة 
الجديدة( 	� التكنولوجيات  فيها  )مبا  األدوات  وجود 

أن  وينبغي  املشرتكة.  األهداف  تحقيق  عىل  للمساعدة 
هذه  باستخدام  السابقة  الخربات  إىل  التنفيذ  يستند 

املحددة.  للسياقات  مراعيًا  يظّل  وأن  األدوات، 

املوضوع 3 – مساهمة مصايد األسامك يف األمن الغذايئ 
والتغذية: 

لألغذية 	� سياسات  لوضع  املتاحة  العلوم  أفضل  استخدام 
للتغذية. عمل  وخطط 

املائية 	� األغذية  استهالك  وتحليل  البيانات  جمع  تحسني 
األنواع،  مستوى  )عىل  األغذية  وسالمة  املغذيات  وتحليل 

والتحضري(. التجهيز  وطرق  املستخدمة،  األجزاء  مراعاة  مع 
األشّد حاجة 	� األشخاص  إىل  املائية  األغذية  ضامن وصول 

وتلبية  األقاليم،  داخل  املتنوعة  املحلية  املجتمعات  يف  إليها 
وصول  لضامن   – األرس  داخل  املتنوعة  الفردية  االحتياجات 

والربوتينات  الدهنية  واألحامض  األساسية  الدقيقة  املغذيات 
والرجال.  والنساء  األطفال  إىل  بيولوجيًا  املتاحة 

مالمئة 	� قنوات  من خالل  السياق  محّددة  رسائل  نرش 
ومنتجة  ومغذية  متنوعة  مائية  أغذية  استهالك  لتشجيع 

مستدامة. بطريقة 
إدراج األغذية املائية يف سياسات نُظم األغذية نظًرا إىل 	�

أشكاله. بجميع  التغذية  سوء  معالجة  يف  املحتملة  مساهمتها 
استقرارها 	� وزيادة  املائية  األغذية  إمدادات  استخدام  تحسني 

واالبتكارات  الكاسحة  التكنولوجيات  دعم  طريق  عن 
من  جديدة  شبكات  إلطالق  املستهدفة  واملخاطر  االجتامعية 

الشمولية  مقومات  لها  تتوفّر  التي  القيمة  سالسل  حوكمة 
االجتامعية. والعدالة 

4 – كيفية ضامن ُسبل املعيشة يف مصايد األسامك  املوضوع 
املستدامة:

الدور 	� ودعم  األسامك  مصايد  مساهمة  عىل  الضوء  تسليط 
النطاق، يف  األسامك صغرية  مصايد  ال سيام  تؤديه،  الذي 

والتغذية. الغذايئ،  واألمن  والثقافة،  الدخل،  إدرار 
االعرتاف بدور النساء وإعطاء األولوية لتحقيق املساواة بني 	�

الجنسني يف جميع مراحل سلسلة القيمة، مبا يشمل صنع القرار. 

وبناء 	� التشاركية  الُنهج  وتعزيز  الصيد،  مجتمعات  متكني 
وتطوير ودعم مؤسسات شاملة ومنظامت ملصايد  القدرات. 

املؤسسات واملنظامت  النطاق، مبا يشمل  األسامك صغرية 
والنساء  األصلية  الشعوب  مجتمعات  متثّل حقوق  التي 
بوسع  يكون  ليك  املجتمعات  من  املهّمشة  والقطاعات 

والتنمية  املوارد  تخطيط  يف  املشاركة  املحلية  املجتمعات 
والحوكمة من أجل ضامن الوصول إىل املوارد واألسواق. 

مصنَّفة 	� بيانات  تشمل  ليك  البيانات  جمع  نُظم  تعديل 
األبعاد  وسائر  الجنساين  واملنظور  والرفاه  التغذية  تراعي 

املصلحة  أصحاب  مع  العمل  وتشجيع  املصيد.  تتجاوز  التي 
بني  والتعاون  الثقة  لتعزيز  الالزمة  املعلومات  لتوليد 

الصغرية  الصيد  ومجتمعات  األكادميية  واألوساط  الحكومات 
املعلومات. استخدام  عىل  القدرة  وبناء  النطاق، 

وحوكمتها 	� األسامك  مصايد  تنمية  بشأن  لُنهج  الرتويج 
الستدامة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  مبادئ  من  انطالقًا 

النطاق.  صغرية  األسامك  مصايد 
ال 	� القيمة،  سلسلة  طول  عىل  الفاعلة  الجهات  قدرة  ضامن 

من  االستفادة  عىل  واملجهزين،  املنتجني  وصغار  النساء  سميا 
الكاملة  واملشاركة  املنافع  من  عادل  نصيب  وجني  الفرص 

واملنصفة. املستدامة  األغذية  نُظم  يف 
يف 	� النطاق  األسامك صغرية  مصايد  بدور  االعرتاف  تشجيع 

العامل،  يف  وتغذيتهم  وغذائهم  األشخاص  ماليني  معيشة  ُسبل 
وتربية  األسامك  ملصايد  الدولية  السنة  مناسبة  واستخدام 
عىل  الضوء  لتسليط   2022 عام  يف  الحرفية  املائية  األحياء 

األسامك. مصايد  توفرها  التي  املعيشة  ُسبل 

األسامك: ملصايد  االقتصادية  االستدامة   –  5 املوضوع 

املوارد 	� تخصيص  يكون  أن  وينبغي  اقتصادي،  نشاط  الصيد 
جزًءا  وبفعالية  بكفاءة  واستخدامها  الشحيحة  االقتصادية 

األسامك.  مصايد  قطاع  يف  السياسات  مناقشات  من 
باألثر 	� املتعلقة  االقتصادية  البيانات  وتحليل  جمع  تحسني 

قرارات  اتخاذ  يف  السياسات  صانعي  دعم  يف  للقطاع  الكامل 
. مستنرية

صعيد 	� عىل  املقايضات  يف  االقتصادية  العوامل  إدراج 
مع  باالقرتان  االجتامعي  للدعم  كُنظم  السياسات 

القيمة. سالسل  تنمية  اسرتاتيجيات 
بزيادة 	� ذلك  واقرتان  األسامك  عمر صيادي  متوسط  زيادة 

الهيكلة  إلعادة  فرًصا  يتيح  التكنولوجية  األدوات  توافر 
واألشخاص  الشباب  أمام  الفرص  وتحسني  القطاعية 

جهود  يف  تخفيضات  إىل  بالتايل  ذلك  وسيفيض  املؤهلني، 
املوارد. واستدامة  االقتصادي  العائد  وتحسني  الصيد 
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القيمة. وال 	� العالقات عىل طول سلسلة  الثقة داخل  تعزيز 

تدار مصايد األسامك مبعزل عن غريها، وتتطلّب بداًل من 

ذلك بناء الوعي من خالل املشاركة يف االستدامة عىل جميع 

والصيادين.  املستهلكني  يشمل  مبا  اإلمداد،  سلسلة  مستويات 

مستندة 	� إجراءات  وتنفيذ  امللكية  حقوق  وتخصيص  تحديد 

االقتصادي  األداء  تحسني  أجل  من  املحلية  السياقات  إىل 

األسامك.  ملصايد 

وتعميم 	� البرشي.  املال  لرأس  الكامل  االستخدام  ضامن 

دور  تعزيز  أجل  من  للجنسني  الشاملة  السياسات  مراعاة 

دورها  يشمل  مبا  القطاع،  يف  عملها  وظروف  ورفاهها  املرأة 

القرار. صنع  يف 

خاصة 	� والتأمني،  والتمويل  االئتامنات  عىل  الحصول  تحسني 

لرائدات  سيام  وال  النطاق،  الصغري  الفرعي  القطاع  يف 

املحرومة.  الفئات  يف  الت  واملشغِّ األعامل 

تطوير 	� طريق  عن  االستخدام  وزيادة  النفايات  من  الحّد 

جديدة. وأسواق  منتجات 

املفرطة 	� القدرة  يف  تساهم  التي  الضارة  اإلعانات  من  الحّد 

عليها. والقضاء  املفرط  والصيد 

مصايد 	� قيمة  سلسلة  يف  االجتامعية  املسؤولية  زيادة  تعزيز 

القطاعني  بني  الرشاكات  خالل  من  مًعا  والعمل  األسامك، 

منظمة  مع  الدويل  التعاون  خالل  ومن  والخاص  العام 

وغريهام.  الدولية  البحرية  واملنظمة  الدولية  العمل 

األسامك استدامة مصايد  املناخ عىل  تغريُّ  آثار   –  6 املوضوع 

من 	� كثري  ويتكيُّف  التحوييل.  التكيُّف  إىل  الحاجة  تشتّد 

املائية  األحياء  تربية  صيادي األسامك والعاملني يف قطاع 

بالفعل، ولكّن املؤسسات والسياسات يف حاجة إىل أن تحذو 

الناجح. التكيُّف  أمثلة  التعلم من  بّد من  حذوهم. وال 

إدارة مصايد 	� املناخ عن طريق تحسني  لتغريُّ  االستجابة 

القطاعات وشاملة  نُهج مشرتكة بني  تنفيذ  األسامك من خالل 

االستقرار. بداًل من  التقلبات  القوة يف مواجهة  ووقائية تحقق 

أن 	� ميكن  املكانية  لإلدارة  تكيُّفية  آليات  استحداث 

األنواع  توزيع  عمليات  يف  التحوالت  معالجة  عىل  تساعد 

اإليكولوجية. العمليات  يف  املوسمية  والتغيريات 

فائزين 	� عن  تقريبًا  الحاالت  جميع  يف  سيسفر  املناخ  تغريُّ 

املقايضات  عىل  تفاوًضا  ذلك  ويتطلّب  وخارسين. 

واالعتبارات  واإلنصاف  املناخي  العدل  من  واالستفادة 

مصايد  موارد  تخصيص  بشأن  قرارات  اتخاذ  عند  األخالقية 

إليها. والوصول  األسامك 

املوارد 	� إىل  قيمة  إضافة  طريق  عن  القيمة  سالسل  تنويع 
وتعزيز  قدرها.  حاليًا حق  ر  تقدَّ ال  التي  املوارد  أو  الجديدة 

تسفر  التي  الضعيفة  الصالت  لتجنب  األسواق  تنويع 
التغيريات  مواجهة  يف  الصمود  عىل  القدرة  انخفاض  عن 

املستهلكني.  وتثقيف  والصدمات. 
من 	� الجنسني  بني  الفوارق  تراعي  للتكيُّف  حلول  تصميم 

والدور  النوعية  املهارات  من  واالستفادة  الهشاشة،  حيث 
به. القيام  والشباب  للنساء  ميكن  الذي  اإليجايب 

استزراع 	� ومامرسات  الصيد  مجال  يف  االبتكار  يف  االستثامر 
املبكر،  اإلنذار  ونُظم  الحديثة،  التأمني  وبدائل  األسامك، 

بالصناعة. املتعلقة  اآلنية  البيانات  واستخدام  واالتصاالت، 

الجديدة: املعلومات  وتكنولوجيات  االبتكار  دور   –  7 املوضوع 

وال 	� اإلمداد.  وسالسل  البيانات  جمع  بني  التكامل  تحقيق 
ولكنها  مهمة،  البيانات  جمع  يف  القصور  جوانب  تزال 

يف  الثغرات  وراء  الكامن  الوحيد  املحرِّك  العامل  تعد  مل 
يف  االستثامر  إىل  بشّدة  النامية  البلدان  وتحتاج  البيانات. 
نُظم  يف  وتحليلها  وتجميعها  البيانات  جمع  عىل  القدرة 

متاًما. متكاملة 
التحليلية 	� الخدمات  لتقديم  اإللكرتونية  الهياكل  تعزيز 

والوصول  بُعد،  من  االستشعار  تكنولوجيات  يف  واالستثامر 
معارف  لتوليد  كطرق  االستشعار  وأجهزة  اإلنرتنت  إىل 

وشاملة.  وآنية  جديدة 
جمعها 	� ميكن  وسهلة  بسيطة  رئيسية  بيانات  تطوير  شأن  من 

البيانات  مجموعة  كثريًا  ع  يوسِّ أن  هاتفي  تطبيق  باستخدام 
األسامك. مصايد  بإدارة  املتعلقة  القرارات  لدعم 

الرضورية. 	� غري  والتنظيمية  املؤسسية  الحواجز  معالجة 
والحكومية  املؤسسية  الحواجز  بأهمية  واالعرتاف 

األسامك  ملصايد  فعالة  معلومات  نُظم  تنفيذ  يف  والتنظيمية 
املفتوحة  للبيانات  سياسات  يف  والنظر  البيانات،  وتبادل 

وشفافة.  مأمونة  مبادئ  تحكمها 
محّددة 	� عمليات  وتطوير  البيانات.  من  موثوقة  معارف  بناء 

والسياسات  العلوم  بني  االتصال  لتيسري  وشاملة  وشفافة 
مصداقية  وذات  معارف مرشوعة  توليد  أجل ضامن  من 

مصادر  خالل  من  كافة  النطاقات  عىل  ومفتوحة  صلة  وذات 
املستمدة  املصادر  فيها  )مبا  املوثوقة  واملعلومات  البيانات 

األصلية(. الشعوب  من 
البيانات 	� جمع  يف  واالستثامر  الرقمية.  الثغرة  من  الحد 

تكنولوجيات  واستخدام  الهاتفية  التطبيقات  باستخدام 
يشمل  مبا  الصيد،  مجتمعات  وإرشاك  بُعد،  من  االستشعار 
فيها  )مبا  الخدمات  خالل  من  ومتكينهم  والشباب،  النساء 
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وتيسري  معيشتهم  ُسبل  لتحسني  التحليلية(  الخدمات 
بالتكنولوجيات  الوعي  وضامن  امللكية.  بزمام  إمساكهم 

وضامن  بها،  األخذ  لتيسري  القدرات  وبناء  املتاحة،  الجديدة 
مستدامة. خيارات 

جمع 	� أي  البيانات،  إمداد  سلسلة  يف  القدرات  بناء  دعم 
وتحليلها. وإدارتها  البيانات، 

الُسبل 	� بشأن  للسياسات  دولية  توجيهية  خطوط  وضع 
الناشئة  التكنولوجيات  تطوير  خاللها  من  ميكن  التي 

قابلية  مبادئ  وضامن  منصفة،  بصورة  واستخدامها 
البيني،  التشغيل  وقابلية  الوصول،  وقابلية  العثور، 

االستخدام.  إعادة  وقابلية 
الحوكمة 	� تعزيز  دعم  طريق  عن  العام،  للقطاع  ميكن 

والتكنولوجيا،  البيانات  مقدمي  بني  الرشاكات  وزيادة 
وميكن  ومحايدة  شاملة  بيانات  توفري  عىل  يساعد  أن 

العاملية  اإلحصاءات  إىل  املحلية  التطبيقات  من  تبادلها 
االتجاهات. ورصد 

والُنظم  األسامك  ملصايد  السياسات  فرص   –  8 املوضوع 
والعرشين الحادي  القرن  يف  املائية  اإليكولوجية 

والحوكمة 	� للتخطيط  األوسع  األُطر  يف  األسامك  مصايد  دمج 
إدارة مصايد األسامك مبعزل عن غريها،  إذ ال ميكن   –

البارزة  األخرى  القطاعات  جانب  إىل  تعمل  أن  وينبغي 
اقتصاديًا. والقيّمة 

القانوين 	� غري  الصيد  عىل  للقضاء  وتكثيفها  الجهود  مواصلة 
لجميع  خاصة  بصفة  وينبغي  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون 

أن  األسواق  ودول  الساحلية  والدول  وامليناء  العلم  دول 
دولة  تتخذها  التي  التدابري  بشأن  االتفاق  عىل  تُصّدق 

وتنفذه.  امليناء 
عن 	� النطاق  صغرية  األسامك  مصايد  يف  الفاعلة  الجهات  دعم 

مصايد  الستدامة  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  طريق 
املايل يف سياق  الدعم  وزيادة  النطاق،  األسامك صغرية 

املحيطات. وإدارة  األزرق  االقتصاد 

أُطر 	� تنفيذ  تحسني  عىل  والقدرة  السياسية  اإلرادة  تعزيز 

أجل  من  السياسات  ابتكارات  ودعم  القامئة  السياسات 

الناشئة.  التحديات  مواجهة 

مصايد 	� بسياسات  املتعلقة  القرارات  تكون  أن  عىل  الحرص 

العلمية  األدلة  مراعاة  وتعزيز  شاملة،  وإدارتها  األسامك 

والتقليدية.  املحلية  واملعارف 

األسامك 	� مصايد  بشأن  والحكومية  العامة  التصورات  تحسني 

اإلمساك  زيادة  وبالتايل  للنقد،  واالستجابة  االستثامر  لتربير 

األسامك. مصايد  أعامل  جدول  ملكية  بزمام 

مصايد 	� قطاع  قدرة  يف  الثقة  من  مزيد  وبناء  املساءلة  زيادة 

وتحسني  الحل،  من  جزًءا  يُشّكل  يك  وشفافيته  األسامك 

الصون.  أهداف  مع  االتساق 

أهداف 	� الالئق  والعمل  والرفاه  املعيشة  ُسبل  أن  من  التأكد 

يشمل  مبا  وإدارتها،  األسامك  مصايد  حوكمة  يف  أساسية 

الوصول،  وإمكانية  الحقوق  وضامن  املصلحة،  أصحاب 

والصون.  واإلمدادات  الغذايئ  األمن  أهداف  بني  واملواءمة 

التنمية 	� إىل  األزرق  االقتصاد  تنمية  جهود  استناد  ضامن 

عىل  معيشتهم  ُسبل  تعتمد  ملن  الحقوق  ومراعاة  املستدامة 

األسامك. صيادي  من  املقبلة  ولألجيال  اآلن  البحر 

وبناء 	� الناشئة  األجيال  ودعم  الجنسني،  بني  املساواة  تحسني 

األسامك.  صيادي  مجتمعات  يف  القدرات 

أعاله  الواردة  التوصيات  يف  النظر  للمنظمة ورشكائها  وينبغي 

توفري  أيًضا  وينبغي  املقبلة.  للسنوات  عملها  عند وضع خطط 

التقني من أجل إعداد إعالن بشأن استدامة مصايد  األساس 

للجنة مصايد  والثالثني  الرابعة  الدورة  لتوزيعه خالل  األسامك 

بالنجاحات والتحديات يف  اإلعالن  األسامك. وسيعرتف هذا 

املحيل  باملجتمع  قدًما  والدفع  األسامك  مصايد  استدامة  تحقيق 

من خالل رؤية جديدة وإيجابية ملصايد األسامك بعد 25 عاًما 

الرشيد  الصيد  السلوك بشأن  البلدان عىل مدونة  من موافقة 

n املنظمة.   التي أصدرتها 
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يركز إصدار 2020 من تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل بصفة خاصة على االستدامة. وُيعّب 
دة. أواًل، يصادف عام 2020 مرور مخسة وعشرين عاًما على صدور مدونة السلوك  ذلك عن عدد من االعتبارات احملدَّ
بشأن الصيد الرشيد )املدونة(. وثانًيا، يبلغ عدد من مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف عام 2020 املوعد احملدد له. 

وثالًثا، استضافت املنظمة الندوة الدولية حول استدامة مصايد األسماك يف أواخر عام 2019، ورابًعا، تنتهي املنظمة يف 
دة بشأن النمو املستدام لرتبية األحياء املائية، وبشأن  عام 2020 من وضع اللمسات األخرية على خطوط توجيهية حمدَّ

االستدامة االجتماعية على طول سالسل القيمة. 

وبينما يصدر اجلزء األول من هذا التقرير على شاكلة إصداراته السابقة، مت تنقيح هيكل سائر املطبوع. وُيستهّل اجلزء 
الثاين بقسم خاص مبناسبة مرور مخس وعشرين عاًما على صدور املدونة. ويركز أيًضا على القضايا اليت باتت حتتل 
موقع الصدارة، ال سيما القضايا املرتبطة باهلدف 14 من أهداف التنمية املستدامة ومؤشراته اليت تقوم فيها املنظمة 

بدور الوكالة »الراعية«. وباإلضافة إىل ذلك، يغطي اجلزء الثاين خمتلف جوانب استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء 
املائية. وُيناقش هذا اجلزء طيًفا واسًعا من مواضيع ترتاوح بني نُظم البيانات واملعلومات، وتلوث احمليطات، وشرعية 

املنتجات، وحقوق املستخدمني، والتكيُّف مع تغريُّ املناخ. وُيشّكل اجلزء الثالث حالًيا اجلزء األخري من هذه املطبوعة، وهو 
يغطي التوقعات والقضايا الناشئة، مثل التكنولوجيات اجلديدة والتنوع البيولوجي يف تربية األحياء املائية. ويبنّي القسم يف 

ختامه اخلطوات املتخذة صوب بلورة رؤية جديدة ملصايد األسماك الطبيعية.

ويهدف تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل إىل توفري معلومات موضوعية وموثوقة وحديثة 
جلمهور عريض من صّناع السياسات واملديرين والعلماء وأصحاب املصلحة، وكل املهتمني بقطاع مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية.  

عة
غذية والزرا

ظمة األ
من

استدامة العمل  

CA9229AR/1/06.20

ISBN 978-92-5-132757-9 ISSN 1020-5519

9 7 8 9 2 5 1 3 2 7 5 7 9




