
التنوع املائي
مغمور مل يـُ�شتكـْ�شف بعد

يقدم انتاج تربية الأحياء املائية وم�شايد الأ�شماك الطبيعية م�شاهمات حيوية يف الأمن الغذائي العاملي ويتيح 

فر�شًا هامة ل�شبل العي�ش والدخل يف كثري من الأ�رس التي تعتمد على منتجات الكفاف من �شيد الأ�شماك 

والزراعة. فالرثوة العاملية من املوارد الوراثية ال�شمكية توفر اإمكانات كربى تتيح لقطاع تربية الأحياء املائية 

وم�شايد الأ�شماك ال�شتمرار يف تعزيز م�شاهمته يف الأمن الغذائي ويف الت�شدي للتحديات املقبلة املتمثلة يف 

اإطعام عدد متزايد من ال�شكان. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقديرات التي تقول باأن هناك حاجة اإىل كمية 

اإ�شافية من الأ�شماك ي�شل حجمها اإىل 40 مليون طن �شنويًا لتلبية الطلب العاملي يف 2030، فاإن الفر�ش التي 

يتيحها التنوع الوراثي ال�شمكي ل تزال، واإىل حّد كبري، غري متحققة بل وغري م�شتك�شفة.

م�سايد الأ�سماك الطبيعية: للحفاظ على التنوع البيولوجي املائي يف امل�صايد 

الطبيعية، مبا يف ذلك التنوع الوراثي ال�صمكي، اأهمية ا�صا�صية ل�صمان انتاجية 

االأر�صدة ال�صمكية وقدرتها على التحمل وعلى التكيف مع التغري البيئي.

مل  اأنه  حّد  اإىل  البحرية  الطبيعية  االأ�صماك  م�صايد  انتاج  ازداد  فقد  	•
يعد هناك اأي جمال للتو�صع، حيث اأن 50 يف املائة من االأر�صدة 

ال�صمكية البحرية يف العامل م�صتغلة بالكامل، واأن 17 يف املائة 

منها تتعر�ص ال�صتغلل مفرط، باالإ�صافة اإىل اأن 8 يف املائة منها قد 

ا�صتنفذت اأو هي حتاول التعايف من اال�صتغلل املفرط.

غري  الكثيف،  بال�صيد  الداخلية  املياه  م�صايد  انتاج  يتاأثر  ما  كثريًا  	•
اأن االأهم هو تاأثره بالتدهور البيئي وبتغيريات اأحوا�ص االأنهار 

التي مت�ص امكانات االنتاج والتنوع البيولوجي ال�صمكي. وقد وجد 

تقدير االألفية للنظم االيكولوجية اأن نحو 20 يف املائة من اأنواع اأ�صماك 

املياه العذبة يف العامل باتت، خلل العقود القليلة املا�صية، مدرجة 

باعتبارها مهددة اأو معر�صة للخطر اأو انقر�صت فعًل.

ثورة زرقاء يف القرن احلادي والع�رشين

مع اأن الن�شان بداأ يف ا�شتئنا�ش النبات واحليوان ل�شتخدامهما يف الزراعة منذ نحو 

000 12 �شنة، فاإن نحو 90 يف املائة من الأنواع املائية امل�شتزرعة اليوم مل يبداأ 

ا�شتزراعها اإل يف اأوائل القرن الع�رشين. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة اأن هناك 

236 نوعًا من اأنواع الأ�شماك واللفقريات والنباتات البحرية م�شتزرعة يف خمتلف 

اأنحاء العامل، وقد بداأ العمل على ا�شتزراع كثري منها خلل ال�شنوات اخلم�ش والع�رشين 

الأخرية.

و�شي�شاعد ا�شتزراع اأنواع جديدة وحت�شينها الوراثي على زيادة النتاج والإنتاجية 

وحت�شني القيمة الغذائية للأ�شماك وتعزيز قدرتها على مقاومة الأمرا�ش وعلى التكيف 

مع الأحوال ال�شلبية.

على اأن حتقيق ال�شتفادة الكاملة من المكانات الهائلة للموارد الوراثية ال�شمكية 

يتطلب اأي�شًا العرتاف بالعوامل التالية والتغلب عليها:

النق�ش احلايل يف املعلومات املتعلقة باخل�شائ�ش الوراثية وباأداء املوارد    	•
الوراثية ال�شمكية واأماكن تواجدها والقدرة على الو�شول اإليها؛  

عدم كفاية برامج املوارد الوراثية ال�شمكية ونظم املعلومات اخلا�شة بها على   	•
ال�شعيد الوطني؛  

اإزاء املوارد الوراثية ال�شمكية. عدم وجود نهج عاملي لل�شيا�شة والإدارة  	•
ويتمثل التحدي يف احلفاظ على قاعدة وراثية عري�شة للم�شتقبل، ولي�ش جمرد الرتكيز 

على حت�شني عدد حمدود من ال�شللت ال�شمكية ذات القيمة التجارية.
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تربية الأحياء املائية: ارتفعت م�صاهمة تربية االأحياء املائية يف االنتاج 

الغذائي ال�صمكي يف العامل ارتفاعا كبريًا من 3.9 يف املائة يف عام 1970 اإىل 48 

يف املائة يف عام 2006، ومن املنتظر ان ي�صتمر هذا النمو. وللموارد الوراثية 

املائية اأهمية حمورية ال�صتمرار التح�صن يف ال�صلالت ال�صمكية، ولتحقيق 

التنمية امل�صتدامة لرتبية االأحياء املائية.

النظم اليكولوجية املائية: يهدد ارتفاع احلرارة املرتبط بتغري املناخ 

املناطق ال�صاحلية املنخف�صة �صواء للدول اجلزرية اأو للدول القارية 

ال�صاحلية، مما يوؤثر على توزع االأنواع ويخلق اأحواالُ توؤدي اإىل دخول اأنواع 

غريبة غازية وما ينتج عن ذلك من فقدان للتنوع البيولوجي املائي. وميكن 

لذلك اأن يوؤثر على نوع امل�صيد وحجمه.

التنوع الوراثي املائي

احلاجة اإىل ال�شون وال�شتخدام الر�شيد

يت�صف جمع املوارد الوراثية ال�صمكية باأهمية عاجلة تعك�ص ال�صغوط 

على النظم االيكولوجية واملوائل املائية على االأر�ص. وعملية �صون املوارد 

الوراثية ال�صمكية عملية معقدة تواجهها التحديات وكثريًا ما تكون بالغة 

التكلفة. وقد اأخذت اجلهود يف التزايد يف هذا امل�صمار، بيد اأن عملية ان�صاء 

بنوك املورثات املخت�صة باملوارد الوراثية ال�صمكية ال تزال يف مراحلها 

االأوىل.

وهناك ا�صرتاتيجيات ممكنة كثرية للإدارة امل�صتدامة للموارد الوراثية 

ال�صمكية. وتروج مدونة ال�صلوك ب�صاأن ال�صيد الر�صيد، التي و�صعتها منظمة 

االأغذية والزراعة، ل�صون التنوع الوراثي املائي وحفظ �صلمة املجموعات 

والنظم االيكولوجية املائية، واال�صتخدام الر�صيد للموارد املائية على 

جميع امل�صتويات، مبا يف ذلك على امل�صتوى الوراثي. كما ت�صدد نـُهج النظم 

االيكولوجية اإزاء تنمية الرتبية الر�صيدة للأحياء املائية وم�صايد االأ�صماك 

الطبيعية على اإدارة املوارد الوراثية ال�صمكية. ولدى املنظمة تقاليد را�صخة 

يف ا�صتخدام نهج النظم االيكولوجية يف م�صايد ال�صماك، وقد ن�رصت يف عام 

2007 اخلطوط التوجيهية التقنية الإدارة املوارد الوراثية ال�صمكية مل�صاندة 

مدونة ال�صلوك ب�صاأن ال�صيد الر�صيد.

هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة

اتخاذ اخلطوات اللزمة لتحديد املوارد الوراثية املائية 

واحلفاظ عليها

نظرت هيئة املوارد الوراثية للأغذية والزراعة يف م�صاألة اإدارة التنوع 

الوراثي املائي يف عام 2007 للمرة االأوىل، ودعت اأع�صاءها اإىل البدء باتخاذ 

اخلطوات الكفيلة بتحديد الو�صع احلايل ملوارد العامل الوراثية املائية. وقد 

وجدت النتائج االأولية اأن هناك تبعرثًا يف املعلومات العالية القيمة التي ميكن 

اأن ت�صهم يف حت�صني اإدارة املوارد الوراثية ال�صمكية، ويـُحتفظ بها يف اأ�صكال 

عديدة ال توافق بينها كما ال ميكن الو�صول اإليها ب�صهولة وال ُيحتفظ بها يف 

نظم حمفوظات اآمنة.

واإدراكا من الهيئة خلطورة الو�صع، وكخطوة اأوىل نحو جتميع اأول 

تقرير عن حالة املوارد الوراثية املائية يف العامل، واملزمع ا�صداره يف عام 

2013، بداأت الهيئة يف عملية ا�صتعرا�ص لنظم املعلومات املوجودة حاليًا 

و�صتعمل على و�صع نظام للإبلغ الأغرا�ص املنظمات الوطنية والدولية 

يت�صف بقدر اأكرب من التوحيد. ومع تزايد عدد ال�صلالت ال�صمكية امل�صتزرعة 

والهجينة وغريها من املوارد الوراثية امل�صتخدمة يف زراعة االأحياء املائية، 

ت�صتد احلاجة اإىل نظم للمعلومات حتّدد هذه املوارد وتقرر م�صاهماتها 

الن�صبية يف االنتاج ال�صمكي امل�صتزرع. وعلى ال�صاكلة نف�صها، فاإن من �صاأن 

توفر معلومات اأف�صل عن اخل�صائ�ص الوراثية ملجموعات االأ�صماك اأن ي�صهم 

يف حت�صني فهم االحتياجات اخلا�صة بال�صون وباال�صتخدام امل�صتدام.

اإ�صافة لذلك، �صتعمل الهيئة على حتديد �صبل العمل التعاوين 

وال�رصاكات وتطويرها، فهذه ال�صبل، اإىل جانب بيئة ال�صيا�صات التمكينية، 

هي التي �صتدعم اأعمال احلفظ وال�صون اخلا�صة بقاعدة وراثية عري�صة يف 

تربية االأحياء املائية ويف م�صايد االأ�صماك الطبيعية. و�صي�صمل ذلك العمل 

بالتعاون مع جلنة م�صايد االأ�صماك التابعة للمنظمة على التو�صع يف تلك 

العنا�رص من مدونة ال�صلوك ب�صاأن ال�صيد الر�صيد التي ت�صتهدف �صون 

املوارد الوراثية املائية وا�صتخدامها امل�صتدام. 

وللمزيد من املعلومات:

www.fao.org/nr/cgrfa :ال�صفحة االإلكرتونية

cgrfa@fao.org :الربيد االإلكرتوين

دجاج املاء

التو�صع يف فر�ص احل�صول على �صمك البلطي

كثرياً ما ي�شمون �شمك البلطي “دجاج املاء” لأنه ينمو ب�شهولة فائقة، وهو من 

اأ�شماك املياه العذبة املحلية البلدية يف اأفريقيا. ويف اأوائل الت�شعينيات، جرى 

ت�شدير عدة عينات من م�رش وغانا وكينيا وال�شنغال اإىل اآ�شيا، وبذلك بداأ برنامج 

للرتبية لقي جناحًا كبرياً اأدى اإىل حت�شني اأر�شدة البلطي وبالتايل اإىل حت�شن الغذاء 

اليومي وتوليد دخل اأف�شل يف عدة بلدان. ول �شك اأن البلدان الأفريقية ترغب يف 

نة. غري اأن هناك خماطرة، فال�شللت املح�شنة  احل�شول على �شللت البلطي املح�َشّ

اإن ت�رشبت من املزارع الأفريقية اإىل املياه الطبيعية فاإنها ميكن اأن حتل حمل البلطي 

البلدي او اأن تتنا�شل معه منتجة �شللت جديدة. وهناك حاجة اإىل اإجراء تقديرات 

ن اإىل املياه الطبيعية، تاأخذ يف  �شاملة للمخاطر لكل عملية اإعادة لل�شمك املح�َشّ

اعتبارها خطر ال�شتنزاف الوراثي يف مراكز من�شاأ البلطي الأ�شلية، وتراعي يف الوقت 

نف�شه الفر�ش املمكنة لتح�شني الدخل والعمالة والأمن الغذائي لدى الأفارقة الفقراء 

العاملني على ا�شتزراع ال�شمك.


