
حالة املوارد ال�سمكية وتربية الأحياء املائية 

يف العامل  2008

�آفاق جديدة يف زمن �صعب

اإّن الأزمة املالية العاملية، وارتفاع اأ�ضعار الأغذية والطاقة والتقلبات التي ت�ضهدها، بالإ�ضافة 

اإىل اآثار تغرّي املناخ، تعيد ر�ضم مالمح امل�ضهد العاملي. وعلى الرغم من اأّن اأوىل مالمح التاأثريات 

الجتماعية والقت�ضادية املرّكبة بالكاد بداأت تظهر، اإّل اأّن حتديات ل �ضابق لها بداأت تربز يف 

املائية،  الأحياء  وتربية  الأ�ضماك  مل�ضايد  بالن�ضبة  يعني،  وهذا  والأقاليم.  القطاعات  خمتلف 

انتهاز فر�ص جديدة والتخفيف من التهديدات يف اآن واحد. 

ولقد ارتفعت تكاليف الطاقة واأ�ضعار املواد الغذائية الأ�ضا�ضية ب�رسعة يف خمتلف اأنحاء 

اأ�ضعار  فاأّثرت على   ،2008 الأول من عام  والن�ضف   2007 الثاين من عام  الن�ضف  العامل يف 

اأّنه ُيتوقع، مع ذلك، اأن ي�ستمر ارتفاع الطلب  الأ�ضماك وت�ضّببت برتاجع طفيف يف الطلب. غري 

العاملي على الأ�سماك، على نحو يتما�ضى مع النمط ال�ضائد يف العقود الأخرية.  

ويف عام 2006، بلغ ال�ضتهالك العاملي 110.4 مليون طن من الأ�ضماك، كان م�ضدر 

51.7 مليون طن منها من تربية الأحياء املائية. ول بّد اأن تكون تربية الأحياء املائية م�سدر 

الر�سائل الرئي�سية

ما تزال تربية الأحياء املائية اأ�رسع القطاعات املنتجة لالأغذية من م�ضادر   •
حيوانية منواً، واأ�ضبحت قادرة للمرة الأوىل على تاأمني ن�ضف كمية الأ�ضماك 

 باجتاه تربية 
ّ
امل�ضتهلكة يف العامل. وينبغي م�ضتقباًل اإحداث تطّورات ت�ضب

الأحياء املائية يف املفارخ، وتوؤدي اإىل تقلي�ص العتماد على الأر�ضدة الطبيعية.

ل بد من اتخاذ خطوات فورية للتخفيف من وطاأة العوامل التي توؤدي اإىل تغرّي   •
املناخ، بالإ�ضافة اإىل اعتماد اإجراءات للتكيف تهدف اإىل مواجهة التهديدات 

املحدقة بالأغذية وتاأمني �ضبل العي�ص. 

ينبغي تعزيز دور �ضغار �ضيادي الأ�ضماك ليوّظفوا كّل اإمكاناتهم الكامنة يف   •
املجتمع، ويح�ضنوا �ضبل عي�ضهم. وعلى مبادرات التنمية املتكاملة اأن تن�ضئ 

روابط م�ضرتكة اأو توّطدها يف جمالت عّدة، منها حمو الأمّية وال�ضكن وال�ضمان 

الجتماعي وال�ضحة والبنى التحتية.

مل يعد من املقبول اأن يبقى معدل احلوادث يف �ضناعة �ضيد الأ�ضماك مرتفعًا   •
كما هو الآن. وملعاجلة هذه امل�ضاألة، ميكن اإعداد خطة عمل دولية حول ال�ضالمة 

يف البحار، والرتويج لها كجزء من مدونة ال�ضلوك ب�ضاأن ال�ضيد الر�ضيد ال�ضادرة 

عن منظمة الأغذية والزراعة.

مّت على الأرجح بلوغ اأق�ضى اإمكانات املحيطات يف العامل من حيث اإنتاج   •
املوارد البحرية احلّية الطبيعية، وهو ما يتطلب اإخ�ضاع مناهج اإدارة م�ضايد 

الأ�ضماك للمراقبة عن كثب من اأجل الت�ضدي للخ�ضائر القت�ضادية التي مينى 

بها حاليًا الكثري من م�ضايد الأ�ضماك الطبيعية، وتقلي�ص قدرات ال�ضيد لتتالءم 

مع م�ضتويات ال�ضيد امل�ضتدام.

ينبغي التوفيق بني املعايري اخلا�ضة وخطط اإ�ضدار ال�ضهادات مع مهمة القطاع   •
العام التي تق�ضي بتنظيم ا�ضتخدام املمار�ضات الر�ضيدة يف م�ضايد الأ�ضماك 

وتربية الأحياء املائية على امتداد ال�ضل�ضلة الغذائية.

حالة املوارد ال�سمكية وتربية الأحياء املائية يف العامل، 

يت�ضّمن هذا املطبوع الرئي�ضي ال�ضادر عن اإدارة م�ضايد 

الأ�ضماك وتربية الأحياء املائية يف منظمة الأغذية والزراعة 

ا�ضتعرا�ضًا مل�ضايد الأ�ضماك وتربية الأحياء املائية يف العامل، 

مبا يف ذلك الجتاهات والإح�ضاءات ذات ال�ضلة. وهو ي�ضلط 

ال�ضوء على امل�ضائل التي جتري مناق�ضتها يف خمتلف اأنحاء 

العامل، وير�ضم �ضيناريوهات م�ضتقبلية حر�ضًا على اإعطاء اأحدث 

�ضورة وت�ضّور ممكنني على امل�ضتوى العاملي حول م�ضايد 

الأ�ضماك وتربية الأحياء املائية.

مرفق بهذا التقرير الطبعة الأخرية من اأطل�س منظمة الأغذية 

والزراعة عن م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء املائية يف 

العامل على قر�ص م�ضغوط، يت�ضمن ا�ضتعرا�ضا �ضامال وعامليا 

للم�ضايد الطبيعية البحرية والداخلية وتربية الأحياء املائية 

)باللغة الإجنليزية(. 
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النمّو يف امل�ستقبل كي يتمّكن الإنتاج الإجمايل من مواكبة ازدياد عدد �ضكان 

العامل، ونظراً اإىل احتمال بقاء عدد امل�ضايد الطبيعية على حاله.

�رسورة  املائية  الأحياء  تربية  جمال  يف  تقدم  اأي  يراعي  اأن  وينبغي 

هذه  ب�ضحة  ي�رّس  قد  العتماد  )فهذا  الأر�ضدة  على  العتماد  من  التخفيف 

الأر�ضدة(. وهذه فر�ضة لالنتقال من املمار�ضات التي تقوم على ال�ضيد الطبيعي 

النتقائية.  الرتبية  طرق  وتقوية  الأ�ضماك،  مفارخ  على  تقوم  التي  تلك  اإىل 

الأ�ضماك،  وبي�ص  الأمهات،  على  العتماد  القيود، وحتديداً  تقلي�ص  ينبغي  كما 

والأعالف، كي حتقق هذه ال�ضناعة اأرباحًا م�ضابهة لتلك التي طاملا نعمت بها 

ال�ضناعة احليوانية، ل�ضيما يف جمال الرتبية النتقائية. 

فقد  الأ�ضماك،  م�ضايد  ومنتجات  الأ�ضماك  من  العاملية  ال�ضادرات  اأما 

بلغت 85.9 مليار دولر اأمريكي يف عام 2006، ومن املتوقع ت�سجيل منّو اأكرب 

الأ�ضماك متامًا  اأ�ضعار منتجات م�ضايد  ال�ضائد يف  الجتاه  التجارة. وكان  يف 

كالجتاه العام اإىل ارتفاع اأ�ضعار الأغذية كافة خالل عام 2007، ويف الن�ضف 

احلقيقية  الأ�ضعار  فيها  ترتفع  التي  الأوىل  املرة  وهي   ،2008 عام  من  الأول 

لالأ�ضماك منذ عقود. وُيعترب الجتاه العام على الأجل الطويل اإيجابيًا، مع ارتفاع 

ح�ضة اإنتاج الدول املتقدمة والنامية التي ت�ضل اإىل الأ�ضواق العاملية.

�ضحة  حيال  القلق  بالتجزئة  والبيع  للم�ضتهلكني  املتزايد  النفوذ  واأثار 

الإن�ضان والآثار الجتماعية والبيئية التي �ضترتتب على ال�ضيادين وعلى تربية 

الأحياء املائية. وكنتيجة لذلك، انت�رشت بكرثة املعايري اخلا�سة وخطط اإ�سدار 

ال�سهادات على طول �سل�سلة الإمدادات. وقد بداأت تركز كذلك على الظروف البيئية 

التحقق من م�ضدر املنتجات  الهدف من و�ضعها هو  والجتماعية بعدما كان 

ت�ضّوه  قد  التي  اخلطط  هذه  وعلى  و�ضالمتها(.  جودتها  من  )والتاأكد  الغذائية 

اأحيانًا الأ�ضواق وتقود اإىل معاملة متييزية بحّق بع�ص املنتجات اأو البلدان، اأن 

اإىل  اإعداد معايري م�ضتندة  اإىل الت�ضجيع على  تتما�ضى مع الأطر الدولية الرامية 

العلم وتوحيد تلك املعايري. 

ا�ستدامة  فعلى  مّطردة،  زيادة  ي�ضهد  الأ�ضماك  على  الطلب  اأّن  اإىل  ونظراً 

املوارد املائية اأن حتذو حذوه. وفيما تراوح الكثري من اأر�ضدة م�ضايد الأ�ضماك 

بفعل  مهددة  تزال  ما  اأّنها  اإّل  ا�ضتغاللها،  م�ضتويات  مكانها من حيث  البحرية 

الداخلية  ال�ضمكية  الأر�ضدة  ا�ضتعرا�ص  خالل  من  يّت�ضح  حيث  املفرط،   ال�ضيد 

– يف الأنهار والبحريات وغريها - اأّن هناك مت�ضعًا للتطور، �رسيطة اأن يرتافق 
مع اعتماد مناهج اإدارة منا�ضبة تتوخى احلذر. 

الإنتاج  �ضيا�ضات  من  عام  ب�ضكل  الأ�ضماك  م�ضايد  اإدارة  انتقلت  وقد 

والتنمية اإىل �ضيا�ضات الإدارة وال�ضتدامة. وي�ضّكل الرتكيز الكبري على بناء قدرات 

العوملة  واأّن  ل�ضيما  والنامية،  املتقدمة  للبلدان  اأولوية  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة 

تعزز الرتابط يف ما بينها.

التهديدات قد توّلد فر�ضًا

الأ�سماك الطبيعية وتربية الأحياء  ا�ستدامة تنمية م�سايد  تغرّي املناخ يتهدد 

امل�ضاحبة  املادية  والتغيريات  احلراري،  والحتبا�ص  �سواء.  حّد  على  املائية 

جميعًا  توؤدي  الق�ضوى  اجلوية  الأحوال  تكرار  وترية  ازدياد  اإىل  بالإ�ضافة  له، 

الإيكولوجية.  والنظم  الطبيعية  املوارد  على  ال�ضغوط  من  مزيد  ممار�ضة  اإىل 

و�ضتوؤثر التقلبات املناخية على تاأمني الأغذية و�ضبل العي�ص، حيث تواجه بع�ص 

املجتمعات املحلية املعتمدة على موارد م�ضايد الأ�ضماك تدين كميات الأ�ضماك 

التغيريات  اأّن  اإّل  التجارة.  فر�ص  وتقّل�ص  الإنتاج،  تكاليف  وارتفاع  املتاحة، 

يف توزيع الأنواع ويف وفرتها قد توؤدي اإىل بروز اأ�ضواق جديدة. ويجب اتخاذ 

الفر�ص  ولنتهاز  ال�ضلبية  الآثار  من  امل�ضتطاع  قدر  للتخفيف  فورية   تدابري 

املتاحة. 

يقّدر  اإذ  العامل -  الأخطر يف  العمل  يكون  قد  البحر  عر�س  ال�سيد يف 

ُتعزى  ل  الرئي�ضية  والأ�ضباب  �ضنويًا.  وفاة  حالة   24  000 بنحو  الوفيات  عدد 

فقط اإىل �ضوء ت�ضميم ال�ضفن وبنائها وجتهيزها، اإمّنا كذلك اإىل ال�ضلوك الب�رسي 

غري املنا�ضب واإىل غياب الوعي اإزاء امل�ضائل املتعلقة بال�ضالمة وباملمار�ضات 

لتح�ضني  والإجراءات  املمار�ضات  اأف�ضل  عن  توجيهية  خطوط  واإعداد  الر�ضيدة. 

ال�ضفن يف  اأف�ضل على منت  اأجل توافر ظروف  ال�ضالمة )م�ضحوبة ب�ضغوط من 

جمايل ال�ضحة وال�ضالمة( - والتي ُي�ضتح�ضن اأن ت�ضم خطة عمل دولية - ي�ضكل 

فر�ضًة لإيجاد حّل متكامل لهذه امل�ضاألة.

العامل،  �ضكان  من  املائة  يف   8 اأو  �ضخ�ص،  مليون   520 نحو  ويعتمد 

للدخل،  اأو  للربوتينات،  كم�ضدر  ذلك  اأكان  لرفاهيتهم،  الأ�ضماك  م�ضايد  على 

احلرفيني.  ال�ضيادين  �ضغار  من  هم  ال�ضيادين  ومعظم  العائلي.  لال�ضتقرار  اأو 

وت�ساهم ب�سكل ملحوظ جمتمعات ال�سيد ال�سغرية احلجم، التي غالبًا ما تكون 

فقرية و�سعيفة ومهم�سة، يف القت�ساد املحلي - ولديها اإمكانات كامنة هائلة 

على النمّو. واإذا ما مّت �ضيد الأ�ضماك وجتهيزها حمليًا، فاإّن الربح ال�ضايف لهذه 

الأولوية  اإ�ضناد  وينبغي  الأ�ضماك.  مبيعات  قيمة  �ضعف  �ضيتجاوز  املجتمعات 

لتعزيز دور امل�ضايد ال�ضغرية احلجم على اعتبار اأنها ت�ضاهم يف التخفيف من 

الفقر ويف حتقيق الأمن الغذائي؛ لكن مع ذلك، ل تويل عادة ال�ضيا�ضات احلكومية 

يف جداول اأعمالها اهتمامًا ُيذكر لهذه امل�ضائل. 
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