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RECOFI الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك    

 الدورة الخامسة 

  2009 مايو 14-12دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 

 RECOFI   في منطقة ىالمائاالستزراع 
 
I - مقدمـة 
ة    عطي  ت اإلقليم                   هذه الوثيق ا ب ة السمكية وتوجهاته اء المائي زارع األحي اج م ة عن إنت رة عام ام     . فك ي ع ّدر ا 2007فف ي    ق اج الكل إلنت

أآثر من             194054بحوالي  ) بحرية ومياه داخلية  (المسجل لهذه المزارع     ة ب ادة  %90 طن، ساهم فيها اإلنتاج من المياه الداخلي ، بزي
ى حدة بحوالي                . 2005عن عام   % 10قدرها   ان يساهم عل ذي آ ام            % 18فالقطاع البحري ال ة السمكية ع اء المائي اج األحي من إنت
ه اإل    2003 ى حوالي        تناقص في ى وصل إل اج بإضطراد حت ام  % 9نت دي        . 2007ع ري الهن اج يتكون من الجمب ذا اإلنت ة ه وأغلبي

ذهبي  ) الفريدي والجربيدي(آذلك استمر اإلنتاج على نطاق تجاري من السمك الغريب ). Penaeus indicus(األبيض  ذو الرأس ال
)Sarus aurata ( ي دي  )Dicentrarchus labrax(وسمك الشبصي األوروب دي والجربي ن الفري ي م ، والسمك الصوبيتي المحل
)Sparidentex hasta ( د انخفض بعض الشئ       خالل ين ق ذه    . السنوات الماضية، إال أن اإلنتاج من الصنفين األجنبي ا توضح ه آم

ة السمكية                     اء المائي زارع األحي ة م ؤثر في تنمي ي ت ا يشمل السياس       الوثيقة موجزًا للمعوقات الت اإلقليم بم ية،     ب واحي المؤسس ات والن
ة       اثر الطحالب                   . وتحديد مناطق هذه المزارع والقضايا البيئي ل تك ديثا مث ة ح ذلك نوقشت باختصار المشاآل المنبثق د األحمر    (آ الم

 .في المزارع السمكية) مثال
 

II - نظرة عامة على إنتاج مزارع األحياء المائية السمكية 
ة السعودية،       –جدة  ( للهيئة   استمر اإلعالم بذلك في الدورة الرابعة      ايو   9-7 المملكة العربي م اإلدالء    فخالل  ). 2007 م دورة ت ذه ال ه

اج                  . 2005حتى عام   بإحصائيات اإلنتاج    ة السمكية في اإلنت اء المائي  طن   145401ففي هذا العام آان مقدار مساهمة مزارع األحي
.  طن194054حيث بلغ اإلنتاج الكلي حوالي      % 19 إلى   2007م  من جملة اإلنتاج السمكي، وقد ازدادت هذه النسبة عا        % 16تمثل  

ة          (وخالل العقد الماضي، آان مجمل اإلنتاج من األسماك المصادة           اه الداخلي اج المي ا      ) بما يشمل اإلنتاج البحري وإنت يم ثابت في اإلقل
ام           ب% 9تم تسجيل زيادة قدرها حوالي      ،  2006وفي عام   .  طن سنويا  700000نسبيا ويبلغ حوالي     اج ع ام اإلنت ا بلغت أرق  207ينم

اإلقليم 800000حوالي   ة السمكية         .  طن وهو ما أوضح زيادة في مجهودات الصيد ب اء المائي زارع األحي اج م إن حصة إنت ذا ف وهك
ذا القطاع         ). 1( تشير إلى وجود قطاع مزارع سمكية نشيط آما هو موضح في الشكل                  2007عام   اج به و اإلنت ار نم م إظه ذلك ت آ
  3، 2الجداول - ISSCAAP1ة أآبر باإلقليم حسب البلدان وطبقا لـ بدرج

 )بما في ذلك آافة اإلنتاج البحري وإنتاج المياه الداخلية (RECOFIإجمالي اإلنتاج السمكي في منطقة : 1الشكل : يوجد

                                                 
1 ISSCAAP = International Standard classification of Aquatic Animals and Plants 
 .التصنيف اإلحصائي المعياري الدولي للحيوانات والنباتات البحرية

April 2009             RECOFI/V/2009/4
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Figure 1:   Total fisheries production in the RECOFI region
    (including all marine and inland production) 
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درها       من مجمل اإلن    % 90، بلغ إنتاج المياه الداخلية للمزارع السمكية أآثر من           RECOFIوفي إقليم    ادة ق اج، بزي ام   % 10ت عن ع

دره   (2007من اإلنتاج الكلي عام % 57وقد بلغ إنتاج الكابوريا حوالي     . 005 ام   % 2بنقص ق ك السلمون    ، )2005عن ع ى ذل وتل
والي   ). oncorhynchus myhiss(المخطط  رده بح اهم بمف ذي س ة ال مكية البحري زارع الس اع الم ا قط اج % 18أم ة إنت ن جمل م

ذا القطاع         . 2007فقط عام   % 9، فقد تدنى إنتاجه باضطراد حتى وصل إلى         2003كية في عام    المزارع السم  م ه ومع ذلك، فإذا ُض
ام             (2007عام  % 17إلى قطاع المياه العسرة تستقر المساهمة حيث وصلت لحوالي           ان عن ع دره نقطت نقص ق إال أن  ). 2005أو ب

ذين القطاعين      ). 2شكل  (دة منذ بداية العقد الحالي هذين القطاعين المجمعين قد أظهرا زيادة هامة ومضطر       اج ه ة إنت ويتكون أغلبي
دان المنتجة          ) Penaeus indicus(من الجمبري الهندي األبيض  ة البل ى قم ة السعودية عل ة العربي  طن  14528(حيث تقف المملك

نويا المية    ) س ران اإلس ة إي ي جمهوري اج ف اقص اإلنت ا تن ذلك . بينم ى  آ اج عل تمر اإلنت دي    اس واع الفري ن أن اري م اق التج  النط
دي   )Dicentrarchus labrax(والشبص األوروبي ) Sparus aurata(والجربيدي ذو الرأس الذهبي  ، والصوبيتي المحلي من الفري

ا،         . 2005 عام RECOFIمنذ دورة ) Sparidentex hasta(والجربيدي  ى حد م دنى إل د ت ين ق وعين األجنبي اج الن ومع ذلك فإن إنت
ووضع إنتاج المزارع السمكية البحرية . 2005ث أبلغت آال من عمان والكويت عن قيم إنتاج منخفضة مقارنة بما أبلغ عنه عام             حي

 ).3(بكل دولة منفصل في الشكل 
 

 RECOFIفي بلدان إقليم ) بالطن( إنتاج مزارع األحياء المائية السمكية – 1جدول 
 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Iran (Islamic Rep. of) 40 550 62 550 76 817 91 714 104 330 112 001 129 708 158 789 
Saudi Arabia 6 004 8 218 6 744 11 824 11 172 14 375 15 586 18 410 
Iraq 1 745 2 000 F 2 000 F 2 000 F 13 947 17 941 14 867 15 810 F 
United Arab Emirates <0.5 <0.5 <0.5 2 300 570 570 570 570 
Kuwait 376 195 195 366 375 327 568 348 
Oman <0.5 <0.5 <0.5 352 503 173 89 90 
Qatar <0.5 1 <0.5 <0.5 <0.5 11 36 36 
Bahrain 12 <0.5 3 4 8 3 2 1 

TOTAL 48 687 72 964 85 759 108 560 130 905 145 401 161 426 194 054 
 .FAO Fishstat plus v. 2.32;Aquacultureproduction 1950-2007:            المصدر

 اإلنتاج صفر  " = -" البيانات غير متوفرة  "   " = FAOتقدير الـ  = F: ملحوظة 
 
 
 

 RECOFIفي بلدان إقليم ) بالطن( إنتاج مزارع األحياء المائية السمكية – 2جدول 
 

ISSCAAP Group 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
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Carps, barbels and other 
cyprinids 29 245 44 750 56 801 63 084 77 596 86 266 90 659 111 372 
Salmons, trouts, smelts 9 000 12 170 16 026 23 138 30 000 34 760 46 275 58 761 
Shrimps, prawns 6 011 11 757 10 610 16 622 17 608 14 836 17 315 17 036 
Tilapias and other cichlids 3 998 3 997 2 035 2 782 2 671 3 188 4 374 4 133 
Miscellaneous coastal fishes 400 242 227 2 869 2 970 6 046 2 501 2 438 
Freshwater crustaceans - 23 30 30 27 268 270 258 
Miscellaneous freshwater 
fishes 33 25 30 35 30 32 25 46 
Tunas, bonitos, billfishes  7 10 F 

TOTAL 48 687 72 964 85 759 108 560 130 905 145 401 161 426 194 054 

Source: FAO Fishstat Plus v. 2.32; Aquaculture production 1950–2007. 
Note:  "F" indicates FAO estimate, "…" indicates the data are not available, "-" indicates zero production. 

 
 
 

 RECOFIفي بلدان إقليم ) بالطن( إنتاج مزارع األحياء المائية السمكية – 3جدول 
 

Species Scientific name 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Rainbow trout Oncorhynchus mykiss 9 000 12 170 16 026 23 138 30 000 34 760 46 275 58 761 
Silver carp Hypophthalmichthys molitrix 17 000 26 285 33 977 37 872 38 148 43 128 43 615 54 594 
Common carp Cyprinus carpio 8 745 11 915 15 700 17 271 25 062 26 699 30 542 36 316 
Indian white prawn Penaeus indicus 6 011 11 757 10 610 16 622 17 608 14 836 17 315 17 036 
Grass carp(=White amur) Ctenopharyngodon idellus 2 000 4 135 3 836 4 276 11 116 12 769 12 629 15 599 
Bighead carp Hypophthalmichthys nobilis 1 500 2 415 3 288 3 665 3 270 3 670 3 873 4 863 
Nile tilapia Oreochromis niloticus 3 915 3 934 1 870 2 602 2 551 3 103 3 995 3 848 
Mullets nei Mugilidae - - -  8 1 751 5 071 1 671 1 700 
Gilthead seabream Sparus aurata  83  43  43 1 081 F  650  467 283 F 325 F 
Sabaki tilapia Oreochromis spilurus  83  63  165  180  120  85  379  285 
Giant river prawn Macrobrachium rosenbergii -  23  30  30  27  268  270  258 
Sobaity seabream Sparidentex hasta  119  55  58  967  296  192  191  191 
European seabass Dicentrarchus labrax ... ... ... 763 F 217 F 218 F 190 F 190 F 
North African catfish Clarias gariepinus  33  25  30  35  30  32  25  46 
Spinefeet (Rabbitfishes) nei Siganus spp.  42  27  25  27  23  10  45  15 
Flathead grey mullet Mugil cephalus -  35  20  22  18 ... ...  12 
Yellowfin tuna Thunnus albacares - - - -  3  5 7 F 10 F 
Croakers, drums nei Sciaenidae - - - - -  27  35  5 
Groupers nei Epinephelus spp. - - - - -  50  55 <0.5 
Other –  156  82  81  1  15  11  31  0 

TOTAL TOTAL 48 687 72 964 85 759 108 560 130 905 145 401 161 426 194 054

Source: FAO Fishstat Plus v. 2.32; Aquaculture production 1950–2007. 
Note: "F" indicates FAO estimate, "…" indicates the data are not available, "-" indicates zero production. 

 
 
 
 
 
 
 

 RECOFIببلدان ) بالطن(إجمالي إنتاج مزارع األحياء المائية السمكية : 2شكل 
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Figure 2:    Total aquaculture production in RECOFI Countries
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ة ال        اء المائي زارع األحي دان        ومن الممكن أن يكون جزء صغير من الزيادات في إنتاج م رًا من البل ى أن آثي اإلقليم يرجع إل سمكية ب
ع    ،  2007بالنسبة لعام   . FAOباإلقليم أدخلوا منذ وقت قريب تحسينات على اإلدالء بإحصائيات هذه المزارع إلى الـ               دمت جمي فقد ق

ي آانت أر                           ة المتحدة، الت ارات العربي دا اإلم ا ع اج م ذا اإلنت اريرًا تحوي إحصائيات ه يم تق ام     بلدان اإلقل ديرات ع رار لتق ا تك قامه
2004. 
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 RECOFI المزارع البحرية ومزارع المياه العسرة لألحياء المائية السمكية ببلدان – 3شكل 
 )بالطن (2007عام 

 

Figure 3:     Marine and brackish water aquaculture in RECOFI Countries 
in 2007 (tonnes)
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III- معوقات التنمية 
ا،                  اإلقليم، آانت وسوف تظل غالب دادات     إن أآثر العناصر السائدة الدافعة لنمو مزارع األحياء المائية السمكية ب ادة إم ى زي الحاجة إل

واع                           بعض األن اقص خاصة بالنسبة ل ا يتن األغذية على المستوى المحلي، بصفة جزئية ألن الصيد الطبيعي قد ال يكون مستقرا أو ربم
ينات                 . التجارية ي والتنظيمي، وتحس إن التطور التقن ذا القطاع، ف ة ل              وفي نطاق ه ة وقوي ع هام ر أيضا دواف ية، تعتب ة األساس و  البني نم
ة  ) أو خاص/حكومي و(آذلك يعتبر التمويل المناسب   . القطاع اد     (واالستثمار، واإلطار المنظم لإلجراءات القانوني ك االعتم ا في ذل بم

 .، عناصر هامة لدعم النمو في قطاع مزارع األحياء المائية السمكية عبر اإلقليم)والترخيص الفعالين
 

ومن الضروري المعالجة الناجحة   . يمكن أن تحده عديد من العوامل المختلفة( مائية السمكية نجاح واستدامة تنمية زراعة الحياء ال    ان  
ايا   ع قض ي           ألرب اإلقليم ه مكية ب ة الس اء المائي ة األحي و زراع تمرار نم ل اس ن أج ة م ية ذات أولوي ة،  ) 1: (رئيس نظم المزرعي ال

واع؛   ات واألن ويق؛  ) 2(والتكنولوجي ز والتس حة واأل) 3(التجهي راض؛ الص ات    ) 4(م ة، والمؤسس ل القانوني ر العم ات وأط السياس
تختلف من دولة  وبينما هناك إجماع بين بلدان اإلقليم عن أهمية هذه القضايا، فإن األهمية النسبية لكل من القضايا األربعة                  . واالستثمار

 .في آل دولة على حدةألخرى، ويعتمد ذلك إلى حد آبير على حالة نمو قطاع مزارع األحياء المائية السمكية 
 

اإلقليم، بسبب نقص األراضي،                         ر مشكلة ب  آذلك، فإن محدودية توفر األماآن لألنشطة الجديدة في تربية األحياء المائية السمكية تعتب
ع البحري                       ل من المواق دد القلي ة المناسبة   وعدم آفاية المياه العذبة وعدم آفاية تقلبات المد والجزر للزراعة المعتمدة على أراضي، والع

ة السمكية فهي          . والمتوفرة للنظم الحالية   اء المائي ة األحي أما التحديات اإلضافية لبعض البلدان، خاصة تلك التي لديها قطاع نامي لتربي
ة األسماك           دادات من ذريع ة اإلم ى علف األسماك المستورد           /عدم آفاي اد عل راف           .األصبعيات واالعتم اك اعت ك، فهن ى ذل  عالوة عل

 إلى مزيد من األبحاث للتعرف على األصناف المحلية المستوطنة خاصة الذريعة المناسبة للتربية بالحاجة 
 
 

بمزارع األسماك، وذلك حتى يمكن أيضا تفادي إدخال سالالت أجنبية، وتفادي اآلثار البيئية الغير معروفة، وضمان قبول المستهلكين     
 .للمنتجات التي يتم إنتاجها

 
 لمؤسسيةالسياسة والنواحي ا

الظروف                               ك ف ة السمكية، ومع ذل اء المائي زارع األحي ة م بقة لتنمي ة والمؤسسات، ضرورة مس تعتبر السياسات، وأطر العمل القانوني
زارع  ذه الم امي ه ق تن ذي يعي ر ال دها، األم ذه السياسات أو غموضها أو تعق اب ه ر عن غي اإلقليم تعب ائدة ب ة النظر . الس ومن وجه

ة لتشجيع القطاع    المؤسسية، ال يبدو أن     آل بلدان اإلقليم قد نجحت في تطوير األطر السياسية المستهدفة، والقوانين والتشريعات الكافي
اء            . الخاص على االستثمار في ميدان المزارع البحرية       م قطاع األحي ي تحك ة الت اإلقليم تنقصها التشريعات المتعمق دان ب فكثير من البل
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ات الترخيص، تقدير التأثيرات البيئية، والمتطلبات الرقابية، حتى إجراءات اختيار الموقع، بالرغم من   المائية السمكية، بدءًا من إجراء    

 .)مثل القروض الميسرة والدعم(الوجود الحالي لعدد من الحوافز الحكومية 
 
ة وواضحة تغطي                وانين عادل ى إعداد تشريعات وق اك حاجة إل اج،    وبالتوازي مع نمو صناعة تربية األسماك، هن واحي اإلنت ة ن  آاف

ين مختلف              . باإلضافة إلى خطط اإلدارة وعمليات الرقابة لمقاومة األمراض والمشاآل البيئية          إن ضعف التنسيق ب ك، ف عالوة على ذل
تقبلي         ة والمس روف الحالي ع الظ قة م ون متس ا ال تك ي ربم ريعات الت ة، والتش ئوليات التنظيمي ي المس ارك ف ي تش زة الت ذه األجه ة له

 .الصناعة، والتشريعات األخرى ذات العالقة، والسياسات الغير واضحة، آل ذلك أمور تحتاج إلى مزيد من االنتباه
 

ة                               ة اإلقليمي ذين حضروا ورش العمل الفني راء ال ا الخب ر عنه د عب ذه الصناعة، فق أما الحاجة إلى دعم النواحي المؤسسية التي تنظم ه
ة  ) WGA(لفريق عمل األحياء المائية    ة السعودية،     (عن موضوع صحة الحيوانات المائي ة العربي ل  10-6جدة، المملك  2)2008 أبري
ات       /نوقشت البرامج القطرية   حيث   3)2009 يناير   26-25مسقط، عمان،   (وعن تنمية التربية القفصية      اإلقليمية لتحسين صحة الحيوان

ذ المشروع        . المائيةاألحياء  /المائية وإجراءات الترخيص إلنشاء مزارع األسماك      ة تنفي وتجدر هنا اإلشارة أن الهيئة قد اعترفت بأهمي
ة                         ه الهيئ ة ووافقت علي اء المائي المقترح عن إطار العمل السياسي والقانوني لتربية األحياء المائية السمكية الذي أعده فريق عمل األحي

 ).2007 مايو 9-7جدة، المملكة العربية السعودية، (في دورتها الرابعة 
 

 تحديد مناطق مزارع األحياء المائية السمكية
نظرًا الختالف المواصفات الطبيعية للسواحل باإلقليم، فإن إمكانيات تطوير صناعة جوهرية لالستزراع السمكي يمكن أن تختلف من                 

رى ة ألخ ار السالال   . دول ة واختي ة المالئم ل المزرعي ور الهياآ دى تط ى م د عل ن أن يعتم ذا يمك ك، فه ع ذل اطق وم بة ومن ت المناس
 .االستزراع

 
 
 
 
 
 

احلية   وارد الس تخدمي الم ين مس افس ب رًا للتن ذلك نظ حن،   (آ ات الش اري، عملي و العق ة، النم راءات صيانة الطبيع ياحة، إج ل الس مث
الل     ، يبدو أن التعرف السليم على المواقع وتحديد مناطق االستزراع يمكن أن تساع            )وإجراءات الدفاع الصناعات البترولية    ى اإلق د عل

 .من تضارب المصالح بين مختلف المستخدمين للبيئة الساحلية والبحرية
 

ها                          ولقد   ديا لكل من السلطات والصناعة نفس اإلقليم، تح ع مناسبة للزراعة السمكية في األقفاص ب . آان وسوف تظل التوصية بمواق
ى            وبالرغم من أن التحديد الساحلي، من خالل استخدام اآلليات المساحية          اج إل ة تحت  المناسبة، يمكن أن يستهلك آثيرا من الوقت وعملي

ق      . السمكية /موارد مالية، فإنها تساعد على تحديد وتخصيص مناطق جغرافية معينة لممارسة زراعة األحياء المائية              د أوصى فري ولق
لمستوى القطري، خاصة بالنسبة        بأن تحديد مناطق االستزراع يجب أن يجري على ا         RECOFIلهيئة  ) WGA(عمل األحياء المائية    

 .لبلدان اإلقليم ذات الموارد الطبيعية المحدودة والمطلوب بشدة من جانب مستخدمين متنافسين
 

 السمكية والبيئية /استزراع األحياء المائية
ى المسائل المتعل                  ز عل ع،        نظرًا لالهتمام اإلقليمي العام بحماية البيئة والموارد البحرية، فهناك حاجة للترآي م للمواق ار المالئ ة باالختي ق

ى أنشطة االستزراع السمكي             يم        . وآذلك على تقدير اآلثار البيئية والرقابة عل دان اإلقل ة االستزراع البحري في بل ات تنمي وإن إمكاني
دان                   ين البل ي ب ى بروتوآول بيئ ا يشمل إدخال السالالت األجنب        (تختلف بالتأآيد، ومع ذلك، فهناك حاجة لالتفاق عل ة بم ار أن   ) ي باعتب

 .البلدان تتشارك في نفس المياه
 

ه حيث                دو أن ال االستزراع، يب ة أعم ل إقام ة قب ار البيئي ة لآلث ى دراسات تقييمي وبالرغم من أن بعض البلدان باإلقليم تحتاج بالتأآيد إل
ا           م تص ث ل ة، حي اء المائي تزراع األحي اع اس مل قط ا ال تش ار، فإنه ذه اآلث يم ه ريعات لتقي د تش ة   يوج والت خاص ذه البروتوآ غ ه

ة                       . لمشروعات هذا االستزراع   ى أساس الظروف المتعلق ة إلعداد تشريعات خاصة عل دان األعضاء بالهيئ يم والبل وهناك حاجة لإلقل
ة عن                                ة وتقيمي ة ومتعمق ة إلجراء دراسة آامل ك مستوى التفاصيل والعناصر الالزم بيئتهم البحرية المحلية، حيث يمكن أن يحدد ذل

 .ار البيئيةاآلث

                                                 
2 FAO/Regional Commission for Fisheries. Report of the Regional Technical Workshop on Aquatic Animal Health. Jeddah, Kingdom 

of Saudi Arabia, 6–10 April 2008. FAO Fisheries and Aquaculture Report. No. 876. Rome, FAO. 2009. 119p. 
  

 
3 See RECOFI/V/2009/Inf.7 - FAO/Regional Commission for Fisheries. Report of the Regional Technical Workshop on Sustainable 
Marine Cage Aquaculture Development. Muscat, Sultanate of Oman, 25–26 January 2009. FAO Fisheries and Aquaculture Report. 
No. 892. Rome, FAO. 2009. 135p. 
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ا        األفضل أن تدمج عملية تقييم اآلثار البيئية في اإلجراءات    قد يكون من    و تثمر م دمها مس ي يق الترخيص ألن المعلومات الت الخاصة ب

 .يمكن أن تساعد متخذ القرار في التعرف األوضح وتوقع اآلثار المحتملة لالستزراع السمكي على البيئة
 

وهناك حاجة باإلقليم إلعداد . االستزراع، بما في ذلك االستزراع في أقفاص، إجبارية في بعض البلدان      وتعتبر عملية الرقابة على هذا      
ة /خطط رقابية عن استزراع األحياء المائية      ة     . السمكية وذلك لضمان تفهم آال من اآلثار البرية والبحري ال الرقاب وم بأعم ويجب أن يق

ا أن ه          دريب           آوادر مدربة ذوي تفويض من السلطات، آم ى الت ة، يجب أن تكون حاصلة أيضا عل يم الرقاب ة بتقي ذه السلطات المخول
 .المالئم

 
 السمكية/الترخيص باستزراع األحياء المائية

ق      ألقي الضوء على الحاجة إلى الوضوح والتبسيط في عملية الترخيص، وذلك لتشجيع وتسهيل هذا االستثمار، خالل ورشة عمل فري
ة      ة االستزراع باألقفاص          RECOFIاألحياء المائية لهيئ ان،     ( عن تنمي اير    26-25مسقط، عم إن أي         ). 2009 ين ك، ف ى ذل عالوة عل

 ترخيص بهذا االستزراع يجب أن يحدد بوضوح تام حقوق وواجبات حامل رخصة االستزراع وأن تكون بمثابة عنصر 
 
 
 
 

د الواضح للواج         . ام لحماية مصالح المستثمر    إن التحدي اء               وفي نفس الوقت، ف ات بالرخصة، سوف تضمن، مع عوامل أخرى، الوف ب
 .بااللتزامات البيئية، واستمرار ذلك من جانب حامل الرخصة أثناء تنفيذ وتشغيل مزرعة األسماك

 
ى             ة عل ة والقانوني ي ممارسة الضوابط اإلداري ات استخدامًا ف رخيص هو أوسع التقني دان، أن نظام الت ذا المي راء في ه ّر الخب د أق وق

تدامة                            عملي ة واالس ة البيئ ق بحماي ا يتعل ة فيم ة العام ة، وتسمح بالرقاب وق وااللتزامات المختلف ات االستزراع السمكي حيث تحدد الحق
ة ات المزرعي تزراع   . االقتصادية للممارس طة االس ة وضمان أن أنش ذه العملي ة ه ة لمراقب ة تنظيمي رخيص آآلي روط الت تخدم ش وتس

 .ين والتشريعات المحلية وفي نطاق خطة لكل موقع معينالسمكي تم إعدادها طبقا للقوان
 

 االستزراع السمكي في األقفاص
اء      " ورشة عمل فنية إقليمية عن تنمية االستزراع السمكي البحري باألقفاص   " تم تنظيم   2009في يناير    ق عمل األحي من جانب فري

 .قليمالمائية وذلك نظرًا لالهتمام المتزايد بهذا القطاع الفرعي عبر اإل
 

ات                ويبين   اك سلسلة من المعوق اإلقليم، أن هن االستعراض العام للوضع الحالي الخاص بتنمية االستزراع السمكي البحري باألقفاص ب
ام،            . الفنية والطبيعية والسياسية تواجه آل دولة على حدة       يم، ولكن بوجه ع دان اإلقل ين بل ويختلف مستوى التطوير بشكل جوهري ب

 .تزراع القفصي نشاطًا اقتصاديا في مراحله المبكرة من التطوريمكن اعتبار االس
 

والمعوق الرئيسي الذي بزغ عند إنشاء األقفاص السمكية، خاصة على طول الساحل الشمالي الغربي للخليج، آان هو محدودية وجود      
اه ضحلة           ة العمق   (مواقع استزراع مالئمة تتصف بمي ذب من الملوحة،         ،  )قليل ارات        والمستوى المتذب ة التي ومستويات الحرارة، وقل

ة ة   . البحري دم مالئم ا، وع ماك المصادة طبيعي ن األس عرية م ة الس ا فتشمل المنافس ي جرى التعرف عليه ددات األخرى الت ا المح أم
ستوطنة  ومحدودية تواجد سالالت م ، ) لتكنولوجيات واردة من مناطق أخرى ئمثل اإلدخال والتطبيق السي   (التقنيات المزرعية لإلقليم    

ة ومناسبة للزراعة باألقفاص            ذهبي،                   (ذات أهمية تجاري رأس ال دي ذات ال دي والجربي ي أسماك الفري ة ترب زارع الحالي ر من الم آثي
Sparus aurata وسمك الشبص األوروبي ،Dicentrarchus labraxالذي أدخل اختياريًا من منطقة البحر المتوسط ،.( 

 
ة األسما      داد بذريع ر اإلم ذلك يعتب ا              ك آ دار أساس ذا القطاع نظرًا لوجود عدد من المفرخات ت و ه ا لنم ة معوق من السالالت المطلوب

ة ذات               ). مثل البحرين (بواسطة القطاع العام     ات المفرخات بالنسبة للسالالت المحلي ة بتطوير تكنولوجي ة المتعلق أما البحوث التطبيعي
ى اآلن م             رامج تعويض الرصيد السمكي        القيمة، فهي مستمرة منذ عقود عدة، إال أنه حت وهو السمك   . ن أجل االستزراع القفصي وب

ري   وبيتي البح ن         ).Sparidentex hasta(الص دة م الالت عدي مل س ي تش رى وه ة األخ واع التجاري بة لألن تمر بالنس ل مس والعم
ـ ل  (groupers ال ة  مث نقط البرتقالي ر ذو ال ناف  )Epinephelus Coioratesالجروب ذلك أص  yellowfin seabream، وآ
ة،   ومع ذلك. )Mangrouse mapper) Lutjanus argentimaculotues والـ Aconthopagrus latusو ، فالمزيد من األبحاث مطلوب

 .لتنقية هذه التقنيات التفريخية وذلك لتأمين إنتاج آميات آبيرة من هذه األنواع
 
 
 
 
 
 



 8 
 
 
 

  النمو الطحلبي ومزارع األسماك البحريةازدهار
ضرار الناجمة من النمو الشديد للطحالب خاصة المسمى بطحلب المد والجزر األحمر بالنسبة لالستزراع السمكي آانت قضية                    إن األ 

 .خضعت للمناقشة في اإلقليم، وذلك بعد أحداث شديدة تسببت في محو المزارع القفصية من سواحل اإلمارات العربية المتحدة وعمان
 

ى        . رة طبيعية تحدث في مياه الخليج عندما تكون الظروف مواتية         وازدهار النمو الطحلبي هو ظاه     والتساؤل هو آيف يمكن التغلب عل
ر،            . هذه المشكلة، والحماية والوقاية من آوارث صناعة المزارع السمكية البحرية          ذا األم ل ه ع مث ى توق وهناك حاجة لتنمية القدرة عل

 .داد خطط طوارئ لهذا القطاعومراقبة أحوال المياه، وإنشاء إجراءات لإلنذار وإع
 
 

IV- اإلجراءات المقترح القيام بها من جانب الهيئة 
ي اقترحت                          دورات الت ين ال الهيئة مدعوة ألخذ القضايا التي أثيرت ونوقشت أعاله في االعتبار في نطاق خطة العمل التالية للفترة ما ب

 .من جانب فريق عمل األحياء المائية
 
 
 
 


