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تمهيد

وتربية  ال�سمكية  الموارد  من  كل  تنمية  على  تتركز  العامة  الإدارات  جهود  كانت  عديدة  عقود  منذ 

عندما  الثمانينات  في  ذلك،  وبعد  وال�ستهالك.  الإنتاج  في  النمو  و�سمان  المائية  الأحياء 

بدل  يتركز  ال�سيا�سات  را�سمي  اهتمام  بداأ  مفرط،  اأو  كامل  ب�سكل  ت�ستغل  كثيرة  موارد  اأ�سبحت 

العتراف  ودفع  المائية.  الأحياء  تربية  تنمية  اإلى  بالإ�سافة  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  على  ذلك  من 

واأ�سحاب  والزراعة  الأغذية  منظمة  في  الأع�ساء  البلدان  الإدارة  في  الكثيرة  بالإخفاقات  الالحق 

القانونية  الترتيبات  بين  الجمع  فاأ�سبح  والإدارة،  النهج  نطاق  تو�سيع  اإلى  الآن  الآخرين  ال�ساأن 

المائية  الأحياء  وتربية  الم�سايد  اإدارة  في  الم�ستخدمة  وال�سيا�سية  والقت�سادية  والجتماعية 

الرئي�سي. ال�ساغل  وي�سبح  لالإدارة  �سروريا  اإطارا  الآن  يعتبر  م�ستدامة  بطريقة 

الموارد  حالة  تقرير  في  عديدة  موا�سع  في  الإدارة  ق�سية  تبرز  التطورات  هذه  مع  وتم�سيا 

ا�ستعرا�ض   - الوثيقة  من  الأول  فالجزء   .2006 لعام  العالم  في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية 

»الإدارة  عنوانه  بق�سم  ينتهي   – العالم  في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة 

في  موا�سع  عدة  في  اأي�سا  تناولها  يجري  �سواغل  من  بها  ومايت�سل  الإدارة  وق�سايا  وال�سيا�سات«. 

الن�ض. بقية 

عندما   – البحرية  الطبيعية  الم�سايد  اأن  يبدو  حين  في  تتو�سع،  المائية  الأحياء  تربية  لتزال  و 

التطور  هذا  يكن  ولم  التو�سع.  من  اأق�سى  حدا  بلغت   - العالم  نطاق  على  مجموعها  في  اإليها  ينظر 

قطاع  بم�ستقبل  المتعلقة  والدرا�سات  المناق�سات  معظم  في  اأ�سا�سيا  افترا�سا  �سكل  فقد  متوقع.  غير 

قد  اأنه  ومع  بالقطاع.  الخا�سة  الإ�سقاطات  ال�سابقة  التقرير  اأعداد  تناولت  وقد  الأ�سماك.  م�سايد 

حدثت  التي  بالتطورات  مقارنتها  فاإن  الإ�سقاطات  هذه  دقة  مدى  تقييم  لأوانه  ال�سابق  من  يكون 

المعنون  الأخير  الق�سم  في  ال�سدد  هذا  في  مقت�سبة  محاولة  وترد  الهتمام.  تثير  اأن  يمكن  فعال 

للتحديات  بمناق�سة  الق�سم  ينتهي  المائية  الأحياء  لتربية  المتنامية  لالأهمية  وتج�سيدا  »التوقعات«. 

تحليل  اإلى  المناق�سة  وت�ستند  القطاع.  اأمام  المتاحة  وللفر�ض  المائية  الأحياء  تربية  تواجهها  التي 

الما�سيين. العامين  في  المنظمة  اأجرته  العالم،  نطاق  على  المائية  الأحياء  تربية  لقطاع  ا�ست�سرافي 

في  تغيير  اأي  دون  العالم  في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  تقرير  وي�سدر 

العالمي  الأطل�س  يت�سمن  مدمج  قر�ض  على  العدد  هذا  ي�ستمل  ال�سابقة،  الأعداد  في  وكما  �سكله. 

المائية. الأحياء  وتربية  الأ�سماك  لم�سايد 

نومورا اأي�شيرو 

الم�ساعد العام  المدير 

الأ�سماك  م�سايد  م�سلحة 

المائية الأحياء  وتربية 

والزراعة الأغذية  منظمة 
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 ا�شتعرا�ص	حالة	الموارد	ال�شمكية	

وتربية	االأحياء	المائية	في	العالم

والتجارة واال�ستهالك  االإنتاج  اتجاهات  ال�سمكية:  الموارد 

عر�ض عام
في  الطعام  اأ�سماك  من  106 ماليين طن  بنحو  العالم  المائية  الأحياء  وتربية  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  دت  زوَّ

اأعلى  م�سجلًة  الحي(  الوزن  )بمكافئ  كيلوغرام   16.6 مقداره  بما  للفرد  اإمدادات ظاهرة  بذلك  رت  ووفَّ  ،2004 عام 

ن�سيب  وك�سف  المجموع.  هذا  من  المائة  في   43 المائية  الأحياء  تربية  وتمثِّل   .)1 وال�سكل   1 )الجدول  الم�ستويات 

الهبوط  اأعقاب  )في   1992 عام  منذ  المائة  في   0.4 بنحو  متوا�سع  نمو  عن  ال�سين  الإمدادات خارج  من  الفرد 

الأ�سماك  اإنتاج م�سايد  ركود  اآثار  المائية  الأحياء  تربية  اإمدادات  في  الزيادة  تفوق  1987( حيث  عام  منذ  بداأ  الذي 

اإمدادات  من  الفرد  ن�سيب  اأن  اإلى  التقديرات  وت�سير   .)2 وال�سكل   2 )الجدول  ال�سكان  عدد  في  والزيادة  الطبيعية 

الأ�سماك  دت  وزوَّ بال�سين.  الخا�سة  البيانات  ا�ستبِعدت  اإذا  كيلوغرام،   13.5 بلغ   2004 عام  في  الطعام  اأ�سماك 

البروتين  من  الفرد  يتناوله  ما  متو�سط  من  المائة  في   20 عن  يقل  ل  بما  �سخ�ض  مليار   2.6 من  اأكثر  اإجماًل 

في  المائة  في   14.9 من  الحيواني  البروتين  اإمدادات  في مجموع  ال�سمكية  البروتينات  وازدادت ح�سة  الحيواني. 

في   15.5 من  يقرب  ما  اإلى  ثم هبطت   1996 عام  في  المائة  في   16 بلغت  التي  ذروتها  اإلى  وو�سلت   1992 عام 

الوزن  بح�سب  الأ�سماك  ا�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  في  الن�سبي  النخفا�ض  من  الرغم  وعلى   .2003 عام  في  المائة 

الأ�سماك  �ساهمت  فقد   ،2003 عام  في  كيلوغرام   14.1 اإلى  لي�سل  المنخف�ض  الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  في 

ت�سير  عّما  تزيد  وربما  بل  المائة،  في   20 زهاء  بلغت  كبيرة  بن�سبة  الحيواني  البروتين  من  المتح�سل  في مجموع 

الكفاف. اأ�سماك  م�سايد  م�ساهمة  ت�سجيل  عدم  اإلى  بالنظر  الر�سمية  الإح�ساءات  اإليه 

في  الرئي�سية  البلدان  بع�ض  من  الواردة  التقارير  اإلى  الم�ستندة   2005 لعام  الأولية  التقديرات  ت�سير 

مليون  قدرها  بزيادة  اأي  طن،  مليون   142 نحو  بلغ  قد  العالمي  الم�سيد  اإجمالي  اأن  الأ�سماك  م�سايد  مجال 

1 الجدول 

العالم في  وا�ستخدامه  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج 

 20002001200220032004
)1(

2005

)بماليين الأطنان(

االإنتاج

المياه الداخلية
8.88.98.89.09.29.6الم�سايد الطبيعية

21.222.523.925.427.228.9تربية الأحياء المائية

الداخلية المياه  االإنتاج من  30.031.432.734.436.438.5مجموع 

المياه البحرية
86.884.284.581.585.884.2الم�سايد الطبيعية

14.315.416.517.318.318.9تربية الأحياء المائية

البحرية المياه  االإنتاج من  101.199.6101.098.8104.1103.1مجموع 

95.693.193.390.595.093.8مجموع الإنتاج من الم�سايد الطبيعية

35.537.940.442.745.547.8مجموع الإنتاج من تربية الأحياء المائية

العالم االإنتاج من م�سايد  131.1131.0133.7133.2140.5141.6مجموع 

اال�ستخدام
96.999.7100.2102.7105.6107.2ال�ستهالك الب�سري

34.231.333.530.534.834.4ال�ستخدامات غير الغذائية

6.16.16.26.36.46.5ال�سكان )بالمليارات(

ن�سيب الفرد من اإمدادات اأ�سماك الطعام 

16.016.216.116.316.616.6)بالكيلوغرام(

مالحظة: با�ستثناء النباتات المائية.

تقديرات اأولية.  1



42006 عام	 العالم	 في	 المائية	 الأحياء	 وتربية	 ال�سمكية	 الموارد	 حالة	

الآدمي  لال�ستهالك  المتاحة  الأ�سماك  كميات  اإجمالي  اأن  ورغم   .2004 لعام  القيا�سي  الإنتاج  مقابل  طن 

وذلك   ،2004 عام  في  م�ستواه  عند  يبقى  عالميا  الفرد  ن�سيب  اإجمالي  فاإن  طن،  ماليين   107 نحو  اإلى  تزيد 

زيادة  فاإن  الآدمي،  لال�ستهالك  بالن�سبة  الم�سيد  حجم  في  نق�ض  هناك  كان  واإذا  ال�سكاني.  النمو  نتيجة 

عو�سته. قد  المائية  الأحياء  اإنتاج 

عام  في  طن  مليون   47.5 بلغ  بها  الم�سايد  اإنتاج  اأن  ورد  حيث  الآن،  حتى  منتج  اأكبر  ال�سين  ومازالت 

ما  وهو  التوالي(،  على  المائية  الأحياء  وتربية  الطبيعية  الم�سايد  من  طن  مليون  و30.6  	16.9( 	2004

للت�سدير  ه  الموجَّ الإنتاج  عن  ف�ساًل  للفرد،  كيلوغرام   28.4 بنحو  ر  تقدَّ المحلية  الأغذية  من  اإمدادات  يوفر 

ال�سين  اإح�ساءات  تكون  اأن  احتمال  اإلى  ت�سير  دلئل  هناك  فمازالت  ذلك  ومع  الغذائية.  غير  والأغرا�ض 

2 الجدول 

ال�سين با�ستثناء  العالم  في  وا�ستخدامه  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج 

 20002001200220032004
)1(

2005

)بماليين الأطنان(

االإنتاج
المياه الداخلية
6.66.76.56.66.87.0الم�سايد الطبيعية

6.06.57.07.68.38.8تربية الأحياء المائية

الداخلية المياه  االإنتاج من  12.613.313.514.215.115.8مجموع 

المياه البحرية
72.069.870.267.271.369.7الم�سايد الطبيعية

4.95.35.66.16.66.6تربية الأحياء المائية

البحرية المياه  االإنتاج من  76.975.275.873.377.976.3مجموع 

78.676.676.773.878.176.7مجموع الإنتاج من الم�سايد الطبيعية

10.911.912.613.814.915.4مجموع الإنتاج من تربية الأحياء المائية

العالم االإنتاج من م�سايد  89.588.489.387.593.092.1مجموع 

اال�ستخدام
63.965.765.767.568.969.0ال�ستهالك الب�سري

25.722.723.720.124.023.1ال�ستخدامات غير الغذائية

4.84.95.05.05.15.1ال�سكان )بالمليارات(

ن�سيب الفرد من اإمدادات اأ�سماك الطعام 

)بالكيلوغرام(

13.313.413.313.413.513.4

مالحظة: با�ستثناء النباتات المائية.

تقديرات اأولية.  )1(
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من  �سابقة  اأعداد  في  ورد  ح�سبما  فيها  مبالغًا  المائية  الأحياء  وتربية  الطبيعية  الم�سايد  باإنتاج  المتعلقة 

منذ  قائمة  ظلت  الم�سكلة  هذه  اأن  واإلى   ،
1
العالم في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  تقرير 

تتم  ف�سوف  بها،  الإنتاج  اإح�ساءات  تكتنف  التي  وال�سكوك  ال�سين  اأهمية  اإلى  وبالنظر  الت�سعينات.  مطلع 

التقرير. هذا  من  ال�سابقة  الأعداد  في  حدث  ما  غرار  على  العالم  بلدان  �سائر  عن  بمعزل  عمومًا  مناق�ستها 

وبلغت  طن،  مليون   95 نحو   2004 عام  في  العالم  في  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  اإجمالي  وبلغ 

والوليات  وبيرو  ال�سين  وكانت  اأمريكي.  دولر  مليار   84.9 الإنتاج  هذا  لبيع  الأولى  التقديرية  القيمة 

م�سايد  اإنتاج  في  ن�سبيا  ا�ستقراراً  الما�سي  العقد  و�سهد  المنِتجة.  البلدان  راأ�ض  على  الأمريكية  المتحدة 

نوع  وهو  بيرو،  اأن�سوجة  م�سيد  اء 
َّ
جر الملحوظة  التقلبات  بع�ض  با�ستثناء  العالم  في  الطبيعية  الأ�سماك 

النينو  بظاهرة  المرتبط  الجنوبي  التذبذب  يحددها  التي  المحيطات  بظروف  التاأثر  ال�سديدة  الأ�سماك  من 

تعوي�ض  اإلى  الأخرى  والأقاليم  الأنواع  في  التقلبات  وتميل   .)3 )ال�سكل  الهادي  المحيط  �سرق  جنوب  في 

في  طن  مليون   85.8 يمثِّل  كان  الذي  البحري  الم�سيد  مجموع  اإن  بحيث  كبيرة  بدرجة  لالآخر  منها  كل 

و�سط  وغرب  الهندي  المحيط  �سرق  في  الإنتاج  ووا�سل  الكبير.  التفاوت  هذا  مثل  عن  يك�سف  ل   2004 عام 

التي  المناطق  في  زيادات  الأخيرة  الآونة  في  ولوِحظت  الأجل،  الطويلة  المتزايدة  اتجاهاته  الهادي  المحيط 

انخفا�ض  اأعقاب  في  الهادي  المحيط  غرب  و�سمال  الأطل�سي  غرب  �سمال  في  �سديدة  تنظيمية  لقواعد  تخ�سع 

انخف�ض   1991 عام  منذ  مرة  فالأول  اأخريين.  منطقتين  في  موؤخراً  الم�سيد  تناق�ض  المقابل،  وفي  الإنتاج. 

مجموع  و�سل  الأطل�سي،  غرب  جنوب  وفي  طن؛  ماليين   10 عن  الأطل�سي  �سرق  �سمال  من  الم�سيد  مجموع 

الق�سير  الأرجنتيني  الحبَّار  م�سيد  في  الحاد  الهبوط  ب�سبب   1984 عام  منذ  م�ستوياته  اأدنى  اإلى  الم�سيد 

الم�سايد  اإنتاج  حيث  من  ا�ستقراراً  البحرية  المناطق  اأكثر  من  الأ�سود  والبحر  المتو�سط  البحر  وكان  الزعانف. 

عن  ك�سف  فقد  واأفريقيا  اآ�سيا  في  منه  المائة  90 في  ز  يتركِّ الذي  الداخلية  المياه  م�سيد  واأما  الطبيعية. 

تح�سين  ممار�سات  اإلى  منها  جانب  في  ترجع  زيادة  وهي   ،1950 عام  منذ  مطردة  كانت  واإن  بطيئة  زيادة 

.2004 عام  في  طن  مليون   9.2 بلغ  قيا�سيًا  رقمًا  الم�سيد  ل  و�سجَّ ال�سمكية،  الأر�سدة 

لالأغذية  المنتجة  الأخرى  القطاعات  جميع  من  اأ�سرع  بوتيرة  تنمو  المائية  الأحياء  تربية  ومازالت 

 ،1970 عام  منذ  �سنويًا  المائة  في   8.8 العالم  نطاق  على  ال�سنوي  النمو  معدل  متو�سط  بلغ  حيث  الحيوانية 

اللحوم  اإنتاج  لنظم  المائة  في  و2.8  الطبيعية،  الأ�سماك  لم�سايد  المائة  في   1.2 تتجاوز  ل  بن�سبة  مقارنة 

ذروته  بلغ  يكون  قد  العالمية  المائية  الأحياء  نمو  معدل  اأن  اإلى  ي�سير  ما  ثمة  اأن  على  الأر�سية.  المزارع  في 

اأن  التقارير  وتفيد  والأنواع.  الأقاليم  لبع�ض  بالن�سبة  النمو  معدلت  ارتفاع  ا�ستمرار  احتمال  من  الرغم  على 

دولر  مليار   63.3 مقدارها  بقيمة   )1 )الجدول  طن  مليون   45.5 بلغ   2004 عام  في  المائية  الأحياء  اإنتاج 

المائية.  النباتات  اإليها  اأ�سيفت  اإذا  اأمريكي  دولر  مليار   70.3 بلغت  بقيمة  طن  مليون   59.4 اأو  اأمريكي 

المائية  الأحياء  اإنتاج  كمية  مجموع  من  المائة  في   70 من  يقرب  بما  ت�ستاأثر  ال�سين  اأن  التقارير  وتفيد 

عام  اإلى   2002 عام  من  الإنتاج  في  زيادات  عن  الأقاليم  جميع  وك�سفت  العالمية.  قيمتها  ن�سف  من  واأكثر 

حيث  الكاريبي  والبحر  الالتينية  اأمريكا  واإقليم  اأفريقيا  و�سمال  الأدنى  ال�سرق  اإقليم  راأ�سها  وعلى   ،2004
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تربية  ومازالت  التوالي.  على  المائة  في  و10  المائة  في   14 من  يقرب  ما  ال�سنوي  النمو  متو�سط  فيهما  بلغ 

والمياه  البحرية  المياه  في  المائية  الأحياء  تربية  وتليها  المهيمنة،  هي  العذبة  المياه  في  المائية  الأحياء 

و�سهدت  والرخويات.  والق�سريات  الأ�سماك  اإنتاج  جميع  من  المائة  في   40 ال�سبُّوط  ويمثل  للملوحة.  ال�ساربة 

في  وكذلك  الخ�سو�ض  وجه  على  الق�سريات  اإنتاج  في  كبيراً  نمواً   2004 عام  حتى   2000 عام  من  الفترة 

�سنوي  بمعدل  ال�سين،  عدا  ما  النامية،  البلدان  في  الفترة  نف�ض  خالل  الإنتاج  وازداد  البحرية.  الأ�سماك  اإنتاج 

المتقدمة.  للبلدان  المائة  2 في  وحوالي  لل�سين  المائة  في   5 ن�سبته  بما  مقارنة  المائة  في   11 ن�سبته 

من	 	2004 عام  في  النامية  البلدان  في  المائية  الأحياء  اإنتاج  معظم  تاألف  البحري،  الإربيان  وبا�ستثناء 

ما  كان  المقابل،  وفي  حات.  المر�سِّ خالل  من  تتغذى  التي  الأنواع  اأو  الأع�ساب  اللحوم/اآكلة  اآكلة  الأ�سماك 

اللحوم. اآكلة  الأنواع  من  المتقدمة  البلدان  في  الم�ستزرعة  الزعنفية  الأ�سماك  اإنتاج  اأرباع  ثالثة  من  يقرب 

بوتيرة  المائية  الأحياء  بتربية  والم�ستغلين  ال�سيادين  عدد  ازداد  الما�سية  الثالثة  العقود  وخالل 

اأن  اإلى  التقديرات  وت�سير  التقليدية.  الزراعة  في  العمالة  وفر�ض  العالم  �سكان  عدد  في  الزيادة  من  اأ�سرع 

اأغلبيتهم  �سخ�ض،  مليون   41 بلغ   2004 عام  في  الأ�سماك  وا�ستزراع  ال�سيد  في  يعملون  كانوا  من  عدد 

الأخيرة،  العقود  �سهدتها  التي  الكبيرة  الزيادات  ونجمت  الأولى.  بالدرجة  اآ�سيا  وفي  النامية،  البلدان  في 

م�ستزرعو  كان   ،2004 عام  وفي  المائية.  الأحياء  تربية  اأن�سطة  في  الكبير  ع  التو�سُّ عن  اآ�سيا،  في  ل�سيما 

حتى  ال�سين  في  ويوجد  الرئي�سي.  القطاع  في  ال�سيد  عمال  عدد  مجموع  من  واحداً  ربعًا  يمثِّلون  الأ�سماك 

�سخ�ض  مليون   13 بلغ  عددهم  باأن  التقارير  تفيد  الذين  الأ�سماك  وم�ستزرعي  ال�سيادين  من  عدد  اأكبر  الآن 

حجم  تخفي�ض  برامج  وتعمل  العالمي.  المجموع  من  المائة  في   30 حوالي  يمثِّل  ما  اأي   ،2004 عام  في 

في  الم�ستغلين  الأ�سخا�ض  عدد  تخفي�ض  على  المفرطة  للقدرة  الت�سدي  بغر�ض  ال�سين  في  الحالية  الأ�ساطيل 

اأعداد  ا�ستقرت  اأو  - 2004.وهبطت   2001 الفترة  خالل  المائة  في   13 بنحو  هبط  والذي  الطبيعية  الم�سايد 

ال�سناعية. القت�سادات  معظم  في  المائية  والأحياء  ال�سيد  في  الم�ستغلين 

مليون   1.3 منها   ،2004 عام  نهاية  في  وحدة  ماليين   4 من  العالمي  الأ�سماك  �سيد  اأ�سطول  وتاألَّف 

بدون  التي  القوارب  من  مليون  و2.7  والقدرات،  والحمولت  الأنواع  مختَلف  من  ب�سطح  التي  ال�سفن  من 

واحد  ثلث  من  يقرب  ما  فاإن  كات 
ِّ
بمحر دة  مزوَّ ب�سطح  التي  ال�سفن  معظم  اأن  حين  وفي  )المفتوحة(.  �سطح 

من  فهما  الباقيان  الثلثان  واأما  خارجية.  بمحركات  عمومًا  دة  مزوَّ �سطح  بدون  التي  ال�سيد  قوارب  من  فقط 

المائة  في   86 من  يقرب  ما  ز  وتركَّ والمجاذيف.  بالأ�سرعة  تعمل  التي  الأنواع  مختَلف  من  التقليدية  المراكب 

ال�سمالية  واأمريكا  المائة(،  في   7.8( اأوروبا  في  ال�سفن  �سائر  ز  وتتركَّ اآ�سيا؛  في  ب�سطح  المزودة  ال�سفن  من 

في   0.4( واأو�سيانيا  المائة(  في   0.6( الجنوبية  المائة(  في   1.3( واأفريقيا  المائة(  في   3.8( والو�سطى 

حماية  اأجل  من  لتخفي�سها  اأو  الوطنية  ال�سيد  قدرة  نمو  من  للحد  �سيا�سات  كثيرة  بلدان  وتبّنت  المائة(. 

اإلى  ت�سير  دلئل  وثمة  ال�سيد.  واأمريكا  لم�سروعات  اقت�ساديًا  �سالحًا  ال�سيد  يكون  وحتى  ال�سمكية  الموارد 

ل�سيما  بال�سيد،  العهد  القديمة  المتقدمة  الدول  في  ب�سطح  التي  ال�سيد  �سفن  اأ�ساطيل  حجم  تقل�ض  ا�ستمرار 

0

20

40

60

80

100

120

140

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 04

3 πµ°ûdG

á«©«Ñ£dG ∑Éª°SC’G ójÉ°üe øe »ŸÉ©dG êÉàfE’G

¿ÉæWC’G ÚjÓÃ

Ú°üdG
Ú°üdG AÉæãà°SÉH ⁄É©dG



7 العالم في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  ا�ستعرا�ض 

معدل  فاإن  البلدان  تلك  في  وحتى  البعيدة.  المياه  وفي  البحار  اأعالي  في  ال�سيد  في  تعمل  التي  الأ�ساطيل 

التقارير  ت�سير  اأخرى،  ناحية  ومن  ال�سيد.  �سفن  تخفي�ض  معدل  عن  كبيرة  بدرجة  عمومًا  يقل  ال�سيد  قدرة 

العالم  في  ال�سيد  �سفن  عدد  عمومًا  يتغيَّر  ولم  اأ�ساطيلها.  تو�سيع  ا�ستمرار  اإلى  البلدان  بع�ض  من  المقدمة 

.2004 اأو   2003 عام  في  �سواء  كبيراً  راً  تغيُّ

ال�سمكية  الموارد  ل�ستغالل  العامة  الحالة  فاإن  يبدو  ما  في  ا�ستقر  قد  العالمي  ال�سيد  اأ�سطول  اأن  وكما 

اأمد  منذ  الموارد  على  ينطبق  ذلك  اأن  من  الرغم  على  ن�سبيًا  ال�ستقرار  اإلى  تميل  بداأت  العالمية  البحرية 

في  اأُفِرط  التي  ال�سمكية  الأر�سدة  ن�سبة  على  تغيير  اأي  يطراأ  لم  الما�سية   15-10 الـ  ال�سنوات  وخالل  اأبعد. 

وت�سير  والثمانينات.  ال�سبعينات  حقبة  خالل  ملحوظة  زيادة  عن  ك�سفت  اأن  بعد  ا�ستنّفَدت  التي  اأو  ا�ستغاللها 

عام  خالل  والزراعة  الأغذية  منظمة  ر�سدتها  التي  الأر�سدة  مجموعات  ربع  من  يقرب  ما  اأن  اإلى  التقديرات 

بينما  المزيد،  اإنتاج  يمكنها  وربما  معتدًل،  اأو  ناق�سًا  ا�ستغالًل  الأخيرة،  ال�سنوات  في  مثلما  ُت�سَتَغل،   2005

اأق�سى  اإلى  بالفعل  ي�سل  م�سيداً  ُتنتج  فاإنها  وبذلك  كاماًل،  ا�ستغالًل  الأر�سدة  ن�سف  من  يقرب  ما  ا�سُتِغل 

الأر�سدة  بقية  واأما  ع. 
ّ
التو�س من  لمزيد  مجاٍل  اأي  يف�سح  ل  مما  منها،  كثيراً  يقترب  اأو  الم�ستدامة  حدوده 

فاإنها  ولذلك  ال�ستنفاد،  حالة  من  انتعا�سها  ت�ستعيد  اأو  ا�ستنِفَدت  اأو  مفرطًا  ا�ستغالل  ا�سُتغلت  فقد  ال�سمكية 

بالن�سبة  خطورة  اأكثر  الحالة  وتبدو  ال�سيد.  �سغوط  زيادة  اء 
َّ
جر الق�سوى  اإمكاناتها  تتيحه  مما  اإنتاجية  اأقل 

المتداخلة  ال�سمكية  الأر�سدة  وبخا�سة  البحار،  اأعالي  في  جزئيا  اأو  ح�سريًا  ُت�ستَغل  معيَّنة  �سمكية  لموارد 

باحتمال  تفيد  التي  ال�سابقة  الم�ساهدات  ذلك  ويوؤكد  الرتحال.  الكثيرة  المحيطية  القر�ض  واأ�سماك  المناطق 

اإلى  الدعوة  ز  ويعزِّ العالم،  محيطات  في  البرية  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  لإمكانات  الأق�سى  الحد  بلوغ 

تدهور  دون  والحيلولة  الم�ستنَفدة  الأر�سدة  بناء  لإعادة  والفعالية  الحذر  من  بمزيد  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة 

ال�سمكية  الموارد  وتتعر�ض  ذلك.  من  قريبًا  اأو  منها  ا�ستغالله  يمكن  ما  اأق�سى  اإلى  الم�ستغلة  الأر�سدة 

في  الحجم  الكبيرة  الفردية  الأنواع  ا�ستهداف  كثافة  ب�سبب  اإما  وا�سع  نطاق  على  المفرط  لل�سيد  الداخلية 

الإيكولوجية  النظم  اأو  التجمعات  في  ع  التنوُّ ال�سديدة  الأنواع  ا�ستغالل  في  الإفراط  اأو  الكبرى  الأنهار  ُنظم 

المدارية. المناطق  في 

	71.5 بلغ  قيا�سيًا  رقمًا  الأ�سماك  م�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  في  العالمية  التجارة  مجموع  ل  و�سجَّ

وت�سير   .2000 بعام  مقارنة  المائة  في   23 يمثل  ما  اأي   ،2004 عام  في  الت�سديرية(  )بالقيمة  دولر  مليار 

وازدادت  الأ�سماك.  م�سايد  �سادرات  قيمة  في  اأخرى  زيادة  حدوث  اإلى   2005 لعام  لية  الأوَّ التقديرات 

	17.3 بنحو  الت�سخم(  لمراعاة  لة  )المعدَّ الحقيقية  بالقيمة  الأ�سماك  م�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  �سادرات 

	38 تمثل  الحي  الوزن  بمكافئ  ال�سادرات  فاإن  الكمية،  حيث  ومن   .2004-2000 الفترة  خالل  المائة  في 

الأ�سماك  اأن  ما يوؤكد  وهو   ،2004 عام  في  المائية  والأحياء  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  مجموع  من  المائة  في 

الأ�سماك  تجارة  ح�سة  تقريبًا  وت�ساعفت  وا�سع.  نطاق  على  تداوًل  والعلفية  الغذائية  ال�سلع  اأكثر  اأحد  ت�سكل 

والع�سرين  الخم�ض  ال�سنوات  خالل  الزراعي  الإجمالي  المحلي  والناتج  الإجمالي  المحلي  الناتج  مجموع  في 

الأ�سماك  من  �سادراتها  قيمة  وبلغت   ،2002 عام  منذ  العالم  في  الرئي�سي  الم�سدر  ال�سين  وظلت  الما�سية. 

	12 المتو�سط  في  بلغ  ملحوظ  �سنوي  نمو  من  �سهدته  ما  اأعقاب  في   2004 عام  في  اأمريكي  دولر  مليار   6.6

مجموع  )اأي  النامية  البلدان  في  ال�سمكية  ال�سادرات  �سافي  وك�سف   .2004-1992 الفترة  في  المائة  في 

حيث  الما�سيين  العقدين  مدى  على  م�ستمراً  ت�ساعداً  وارداتها(  قيمة  مجموع  منه  مخ�سومًا  �سادراتها  قيمة 

في  دولر  مليار  و20.4  	1994 عام  في  دولر  مليار   16 اإلى   1984 عام  في  دولر  مليار   4.6 من  ازداد 

ومازال  وال�ساي.  والبن،  الأرز،  مثل  الأخرى  الزراعية  ال�سلع  اأرقام  عن  كثيراً  الأرقام  هذه  وتزيد   .2004 عام 

منتجات  تجارة  قيمة  مجموع  من  المائة  في   16.5 يمثِّل  حيث  القيمة  حيث  من  متداولة  �سلعة  اأهم  الإربيان 

وال�سلمون  المائة(  في   8.7( والتونة  المائة(،  في   10.2( القاع  �سمك  ويليه   ،2004 عام  في  الدولية  الم�سايد 

ال�سادرات  قيمة  من  المائة  في   3.3 زهاء   2004 عام  في  ال�سمكية  الم�ساحيق  وتمثل  المائة(.  في   8.5(

المائة. في   1 من  اأقل  ال�سمك  زيت  يمثِّل  بينما 

بدور  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  ت�سطلع  البحرية،  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  مجال  وفي 

الو�سيلة  حاليًا  المنظمات  تلك  وتمثِّل  واإدارتها.  الأ�سماك  م�سايد  حفظ  اأجل  من  الدولي  التعاون  تي�سير  في  فريد 

المناطق  بين  الم�ستركة  ال�سمكية  الأر�سدة  اأو  المناطق  المتداخلة  ال�سمكية  الأر�سدة  لإدارة  الوحيدة  الواقعية 

البحار.  اأعالي  في  اإل  تقع  ل  التي  اأو  البحار،  اأعالي  وبين  المناطق  تلك  بين  اأو  الوطنية،  للولية  الخا�سعة 

من  بمزيد  ال�سمكية  الأر�سدة  واإدارة  حفظ  اأجل  من  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  تعزيز  ويظل 

المبذولة  الجهود  من  الرغم  وعلى  الدولية.  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  يواجه  الذي  الرئي�سي  التحّدي  الفعالية 

اأخفقت  فقد  ومتجاوبة،  الة  فعَّ كمنظمات  و�سورتها  الإدارة  على  قدرتها  لتح�سين  الما�سي  العقد  مدى  على 

الم�ستدامة  الإدارة  في  المتمثل  الرئي�سي  هدفها  تحقيق  في  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  بع�ض 
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من  كثيراً  اأن  على  اإليها.  الموجهة  الدولية  النتقادات  زيادة  اإلى  بدوره  اأف�سى  ما  وهو  ال�سمكية،  لالأر�سدة 

م�سايد  اإدارة  في  الإيكولوجية  النظم  نهج  لتنفيذ  تدابير  تتخذ  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات 

غير  الدول  وت�سجيع  ال�سفافية؛  وزيادة  الدولي؛  التعاون  وتعزيز  الوقائي؛  المنهج  تّبني  اإلى  وت�سعى  الأ�سماك، 

متعاونة؛  اأطراف/كيانات  غير  متعاونة  جهات  تغدو  اأن  اأو  المنظمات  لع�سوية  الن�سمام  على  لة  الموؤهَّ الأع�ساء 

والمعاينة. والمراقبة  الر�سد  تح�سين  خالل  من  والإنفاذ  المتثال  وتعزيز 

الحدود.  عبر  ال�سمكية  والموارد  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  نظام  اإلى  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  تحتاج  كما 

كثيرة  اأنواع  وتهاجر  الدولية،  الحدود  من  عديداً  اأو  واحداً  يعبر  العالم  في  الكبرى  الأنهار  اأحوا�ض  من  فكثير 

ال�سمكية  الأر�سدة  على  توؤثر  قد  ما  بلد  في  ذة  المنفَّ الأن�سطة  فاإن  ولذلك  الحدود،  عبر  النهرية  الأ�سماك  من 

المالئمة  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  وتتطلب  اآخر.  بلد  في  ال�سمكية  الأر�سدة  ت�ستغل  التي  المحلية  والمجتمعات 

على  والبيولوجية(  المائية  )الموارد  الم�سَتَركة  الموارد  على  للحفاظ  مالئمة  �سيا�سات  و�سع  الحالت  تلك  في 

اإقليمية  اأُطر  بالفعل  وتوجد  وتنفيذها.  الوطنية  الت�سريعات  في  ال�سيا�سات  تلك  ودمج  الإقليمي،  الم�ستوى 

عة.  الم�سجِّ التطورات  بع�ض  موؤخراً  المجال  هذا  و�سهد  الحيَّة،  المائية  والموارد  الداخلية  المياه  اإدارة  مع  للتعامل 

مو�سوع  الدولية  الأنهار  اأحوا�ض  من  المائة  في   44 �سوى  ل  ي�سكِّ ل  حيث  كاملة  غير  مازالت  الإدارة  ولكن 

م�سايد  تغدو  اأن  فح�سب  ح  المرجَّ من  ولي�ض  الأ�سماك.  م�سايد  التفاقات  تلك  ت�سمل  ل  وقد  اأكثر،  اأو  اتفاق 

مراعاة  عدم  خطر  كذلك  وهناك  بل  المياه،  اإدارة  برامج  جميع  في  الرئي�سي  التركيز  بوؤرة  الداخلية  الأ�سماك 

اإدارة  ُنظم  م  مَّ ُت�سَ لم  ما  البرامج  تلك  في  ال�سغيرة  الأ�سماك  وم�سايد  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  احتياجات 

الداخلية. الأ�سماك  م�سايد  ت�سمل  بحيث  المياه 

المناطق  في  عمومًا  تقع  المائية  الأحياء  تربية  اأن�سطة  فاإن  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  خالف  وعلى 

التنمية  باأن  متزايد  اإدراك  وهناك  وطنية.  م�سوؤولية  تعَتبر  اإدارتها  فاإن  ولذلك  الوطنية،  للولية  الخا�سعة 

ت�ستر�سد  مالئمة  واإدارية  وقانونية  موؤ�س�سية  باأُطر  دة  مزوَّ مواتية  بيئة  يتطلب  المائية  الأحياء  لقطاع  الم�ستدامة 

والإدارية،  والقانونية  الموؤ�س�سية  التنمية  مجالت  من  عدد  في  ملحوظ  م  تقدُّ اإحراز  وجرى  عامة.  ب�سيا�سة 

لتحقيق  جهود  حاليًا  وُتبَذل  والخا�ض.  العام  القطاعين  بين  ال�سراكة  ترتيبات  مختَلف  ا�ستخدام  ذلك  في  بما 

الذاتي  التنظيم  خالل  من  الأحيان  من  كثير  في  اأنظمة  وتطبق  البيئي،  والتخطيط  لالأرا�سي  المتكامل  ال�ستخدام 

موارد  اإدارة  في  العادة  في  ُيطبَّق  نا�سئًا  اتجاهًا  الم�ستركة  الإدارة  وتمثِّل  الممار�سات.  قواعد  نات  لمدوَّ وفقًا 

اأ�سكال  من  �سكل  وهي  التربية،  على  القائمة  الأ�سماك  م�سايد  في  اًل  فعَّ اأثراً  بذلك  وحققت  الم�ساع،  الملكية 

الريفية. المناطق  في  ال�سغيرة  المائية  الم�سطحات  في  الم�ساع  على  تماَر�ض  التي  المائية  الأحياء  تربية 

تلك  وت�سمل  الم�سايد.  منتجات  في  الدولية  بالتجارة  ال�سلة  ذات  الق�سايا  الأخيرة  ال�سنوات  خالل  وبرزت 

اإبالغ  دون  القانوني  غير  وال�سيد  الإيكولوجية؛  العالمات  وو�سع  وتتبعها؛  الأغذية  تو�سيم  متطلبات  الق�سايا 

بع�ض  ل  وي�سكِّ التجارة.  واتفاقات  الإنتاج  في  والإعانات  المائية؛  لالأحياء  الم�ستدامة  والتنمية  تنظيم؛  ودون 

حيث  العالمية  التجارة  منظمة  في  الأطراف  المتعددة  التجارة  مفاو�سات  اأعمال  جدول  من  جزءاً  الق�سايا  تلك 

التي  الأ�سماك  م�سايد  اإلى  المقدمة  لالإعانات  خا�سًا  اهتمامًا  وتولي  الأ�سماك  م�سايد  كذلك  البلدان  تناق�ض 

مع  الوقت  نف�ض  في  ومواءمته  ذلك  تنظيم  بها  يمكن  التي  والطريقة  المفرط،  وال�سيد  المفرطة  القدرة  في  ت�ساهم 

الأ�سماك  م�سايد  اإعانات  مفاو�سات  نتائج  تعتمد  اأن  يبدو،  ما  في  الممكن،  ومن  الم�ستدامة.  التنمية  اعتبارات 

ت�سدي  مدى  على  وكذلك  عليها،  والتفاق  المعيَّنة  التقنية  الق�سايا  بع�ض  تحديد  بها  �سيتم  التي  الطريقة  على 

والإنمائية. البيئية  للم�سائل  وكذلك  بل  التجارة،  لم�سائل  فقط  لي�ض  العالمية  التجارة  منظمة  في  الأع�ساء 

اإنتاج م�سايد االأ�سماك الطبيعية
مجموع اإنتاج م�سايد االأ�سماك الطبيعية

مقدارها  بزيادة  اأي  طن،  مليون   95 مقداره  ما   2004 عام  في  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  مجموع  بلغ 

 .)1 )الجدول  طن  مليون   90.5 اإلى  الم�سيد  مجموع  هبط  عندما   2003 عام  باإنتاج  مقارنة  المائة  في   5

والذي   )2004-1995( الما�سية  الع�سر  ال�سنوات  خالل   )3 )ال�سكل  م�سيد  واأدنى  اأعلى  مجموع  وتزامن 

من  نوع  وهي  بيرو،  اأن�سوجة  م�سيد  تقلُّبات  مع   ،2006 عام  نهاية  في  ب�ساأنه  كاملة  اإح�ساءات  تتوفر 

المحيط  �سرق  جنوب  في  البحرية  البيئة  ظروف  على  النينو  ظاهرة  بتاأثيرات  التاأثر  �سديد  اأنه  المعروف 

طن  مليون   1.7 وهو  له،  م�ستوى  اأدنى  بين  العقد  خالل  ال�سغير  ال�سطحي  النوع  هذا  م�سيد  وتراوح  الهادي. 

الم�سيد،  مجموع  ظل  بينما   ،2000 عام  في  طن  مليون   11.3 بلغت  التي  م�ستوياته  واأعلى   ،1998 عام  في 

طن. مليون  و68.5  	83.6 بين  ن�سبيًا  م�ستقراً  الأن�سوجة،  با�ستثناء 

زاد	 الداخلية	 المياه	 �سيد	 من	 الناتج	 اأن	 اإلى	 	2005 لعام	 العالمي	 ال�سيد	 لإنتاج	 لية	 الأوَّ التقديرات	 وت�سير	

اأنه	 على	 طن.  مليون	 	1.5 على	 يزيد	 بما	 البحري	 ال�سيد	 اإنتاج	 انخف�ض	 بينما	 تقريبًا،  طن	 0.4	مليون	 بنحو	
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التباين	 اإلى	 	2004 عام	 مع	 مقارنة	 	2005 عام	 في	 المفقود	 البحري	 ال�سيد	 اإنتاج	 ثلث	 من	 اأقل	 اإرجاع	 يمكن	

الأخرى	 البحرية	 النواع	 كافة	 من	 ال�سيد	 اجمالي	 اأن	 اإذ	  ،Peruvian anchoveta بيرو	 اأن�سوجة	 �سيد	 في	 الكبير	

طن. مليون	 	1 بنحو	 اإنخف�ض	

اأي  اأمريكي،  دولر  مليار   84.9 زهاء  العالم  في  الأ�سماك  م�سايد  لإنتاج  التقديرية  المبا�سرة  القيمة  وبلغت 

القيمة  بلغت  المجموع،  هذا  ومن   .2003 عام  خالل  لة  الم�سجَّ القيمة  على  المائة  في   3.6 بن�سبة  زيادة  يمثِّل  ما 

اأمريكي. دولر  مليار   3.4 ال�ستخال�ض  لأغرا�ض  هة  الموجَّ لالأ�سماك  المبا�سرة 

التي  الزيادة  هو   )4 )ال�سكل  ُمنِتجة  بلدان  ع�سرة  اأكبر  ترتيب  في  موؤخراً  حدث  الذي  الوحيد  التغيير  وكان 

	2003 عام  في  ال�سابعة  المرتبة  اإلى   2002 عام  في  ال�ساد�سة  المرتبة  من  البلد  انتقل  فقد  �سيلي.  حققتها 

الم�سيد  اإح�ساءات  وات�سمت  الأن�سوجة.  م�سيد  تقلُّب  ب�سبب  اأخرى  مرة  وذلك   2004 عام  في  الرابعة  والمرتبة 

الفترة  خالل  تتفاوت  ولم   )3 )ال�سكل   1998 عام  منذ  ال�ستقرار  من  كبيرة  بدرجة  ال�سين  من  المقدَّمة  الر�سمية 

من  ال�سينية  ال�سفن  م�سيد  ازداد  فقد  ذلك  ومع  طن.  مليون   16.9 اإلى   16.5 من  اإل  و2004  	2001 عامي  بين 

تقريبًا  وهي   ،2004 عام  في  طن  مليون   0.4 الم�سيد  وتجاوز   ،1998 عام  منذ  كبيرة  زيادة  البعيدة  المياه 

على  تقليديًا  داأبت  التي  ال�سينية  تايوان  ومقاطعة  كوريا  وجمهورية  اليابان  من  كل  ت�سيدها  التي  الكمية  نف�ض 

الأخيرة. ال�سنوات  خالل  البعيدة  المياه  في  اأن�سطتها  من  بالتدريج  قلَّ�ست  ولكنها  البعيدة،  المياه  في  ال�سيد 

اإنتاج م�سايد االأ�سماك الطبيعية البحرية في العالم
)بما  الم�سيد  لمجموع  وبالن�سبة   .2004 عام  في  مليون طن   85.8 البحرية  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  بلغ 

في  بالتفاوت  كبيراً  تاأثراً  الأخير  اتجاهها  تاأثر  فقد  الداخلية(  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  اأي�سًا  ذلك  في 

و�سيلي. بيرو  �سواحل  الأن�سوجة خارج  م�سيد 

)ال�سكل  اإنتاجية  ال�سيد  مناطق  اأكثر  باأنها  ُت�سنَّف  الهادي  المحيط  �سرق  �سمال غرب وجنوب  مناطق  ومازالت 

الهادي(  المحيط  و�سط  وغرب  الهندي،  المحيط  و�سرق  )غرب  في معظمها،  المدارية  الثالث،  المناطق  وفي   .)5

م�سايد  لتنمية  اأمامها  مفتوحًا  مازال  المجال  باأن  �سنوات  ع�سر  منذ  والزراعة  الأغذية  منظمة  لها  تنباأت  التي 

اإنتاج  اأن  على  الهادي.  المحيط  و�سط  وغرب  الهندي  المحيط  �سرق  في  ازدياده  الم�سيد  وا�سل مجموع   ،
2
الأ�سماك

وربما   ،2003 عام  باإنتاج  مقارنة   2004 عام  في  تناق�ض  الهندي  المحيط  غرب  في  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد 

في غرب  ال�ساحلية  الأ�سماك  م�سايد  اأن  ويبدو  المنطقة.  هذه  في  زخمه  الطويل  الأجل  على  المت�ساعد  التجاه  فقد 

با�ستثناء  الم�سيد،  في مجموع  انخفا�سًا  �سهدت  الأخريين حيث  المنطقتين  في  مما  تاأثراً  اأكثر  الهندي  المحيط 

قيمة  الأكثر  النوع  تعَتبر  التي  التونة  م�سيد  واأما مجموع   .2004 عام  في  مليون طن   0.2 مقداره  بما  التونة، 

الم�سيد. تقريبًا من مجموع  المائة  في   30 بلغ  فقد  المنطقة  عمومًا خارج  دَّر  ُي�سَ والذي 

منذ  الهادي  المحيط  �سرق  و�سمال  الأطل�سي  غرب  �سمال  في  الم�سيد  في  الم�ستمر  التزايد  ويمكن مالحظة 

المنطقتان  وهاتان   .)18 ال�سكل  )انظر  التوالي  على  و2000  	1998 عامي  في  م�ستوياته  اأدنى  الإنتاج  بلغ  اأن 
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موؤخراً  طراأ  الذي  الم�سيد  انتعا�ض  يعَتبر  وقد  العالم،  في  واإدارًة  تنظيمًا  المناطق  اأكثر  بين  من  المعتدلتان هما 

منطقة  اأن  ويبدو  الت�سعينات.  �سهدتهما خالل حقبة  التي  الأزمات  عقب  ذة  المنفَّ الإدارة  تدابير  فعالية  على  دلياًل 

الكميات  ر  تتغيَّ )لم  الم�سيد  من حيث مجموع  ا�ستقراراً  ال�سيد  مناطق  اأكثر  الأ�سود هي  والبحر  المتو�سط  البحر 

الأنواع  فئات  بح�سب  التف�سيلي  التحليل  ولكن  الثانوية(  التقلبات  بع�ض  با�ستثناء  1996	و2004  عامي  في 

يوحي  مما  القر�ض،  و�سمك  والتونة  القاعية  الأ�سماك  وتناق�ض  ال�سغيرة  ال�سطحية  الأ�سماك  في  زيادة  عن  يك�سف 

ال�سمكية. الموارد  اأهم  من  العديد  م�سيد  بانخفا�ض 

في   2002 عام  م�سيد  مع  بالمقارنة  المائة  في   10 من  باكثر   2004 عام  في  الم�سيد  وتناق�ض مجموع 

وللمرة  الهادي.  المحيط  و�سط  و�سرق  الأطل�سي،  غرب  الأطل�سي، وجنوب  �سرق  �سمال  ال�سيد، هي  مناطق  من  ثالث 

وانخف�ض مجموع  10 ماليين طن.  عن  الأطل�سي  �سرق  �سمال  في  الم�سيد  انخف�ض مجموع   ،1991 عام  منذ  الأولى 

في  الحاد  الهبوط  18( جراء  )ال�سكل   1984 عام  منذ  م�ستوياته  اأدنى  اإلى  لي�سل  الأطل�سي  غرب  في جنوب  الم�سيد 

الم�سايد  اإنتاج  )بلغ  والبعيدة  المحلية  المياه  في  ال�سيد  اأ�ساطيل  في  الزعانف  الق�سير  الأرجنتيني  ار  الحبَّ م�سيد 

في  ذروته  الهادي  المحيط  و�سط  �سرق  في  الم�سيد  وبلغ   .)1999 عام  في  الإنتاج  ُت�سع   2004 عام  في  الطبيعية 

التاليتين. ال�سنتين  المائة خالل  13 في  بنحو  انخف�ض  ولكنه  مليوني طن،  من  يقرب  ما  اإلى  لي�سل   2002 عام 

بلغ مجموع  6( حيث  )ال�سكل  م�سيداً  الأكثر  الع�سرة  البحرية  الأنواع  بين  الأولى  المرتبة  بيرو  اأن�سوجة  وتحتل 

عام  منذ  الترتيب  هذا  على  كبير  تغيير  اأي  يطراأ  لم  ذلك،  ومع   .2004 عام  في  تقريبًا  مليون طن   10.7 اإنتاجها 

عام  في  الرابعة  المرتبة  يحتل  كان  والذي  ال�سغيرة(  ال�سطحية  الأنواع  اأحد  )وهو  الكابلين  �سمك  واأما   .2002

اأ�سماك  ما  نوعًا  قت  وتفوَّ الزعانف.  ال�سفراء  التونة  لتحل محله   2004 عام  بحلول  القائمة  من  فقد خرج   ،2002

ال�سيلي. الوثاب  والماكريل  اليابانية  الأن�سوجة  على ح�ساب  ال�سوب  ماكريل  واأ�سماك  الأزرق  البيا�ض 

العميقة  المياه  اأنواع  م�سيد  ازداد مجموع  بينما   ،2002 عام  منذ  ما  نوعًا  ثابتًا  المحيطية  التونة  م�سيد  وظل 

المحيطي،  الحبَّار  من  في معظمها  المحيطية، وهي  المناطق  من  العلوية  الطبقات  في  تعي�ض  التي  الأخرى  والأنواع 

في مجموع  المحيطي  الم�سيد  وتجاوزت ح�سة  و2004.  	2002 عامي  بين  ما  في  المائة  في   20 من  باأكثر 

المعلومات  من  مزيداً   1 الإطار  ويت�سمن  ال�سواء.  على  و2004  	2003 عامي  في  المائة  في   12 البحري  الم�سيد 

المحيطية. الأنواع  عن 

هائلة خالل  زيادة  الأرجل  وراأ�سيات  الإربيان  م�سيد  ازداد  الأنواع،  باتجاهات مجموعات  يتعلق  ما  وفي 

على  م�ستوياتهما  اأعلى  النوعان  هذان  وبلغ  التوالي(،  على  المائة  في  و28.4  	47.2 )بنحو   2004 عام  العقد حتى 

تحليل  اإجراء  يتعذِّر  الإربيان،  بمجموعة  يتعلق  ما  وفي  مليون طن.  و3.8  	3.6 اإلى  لي�سال  العقد  نهاية  في  الإطالق 

في  واأما  الهوية.  المجهول  الإربيان  م�سيد  من  كبيرة  كميات  اإلى وجود  التقارير  ت�سير  النوع حيث  لتجاهات 

الهوية«  المجهول  الحبَّار  اأنواع  و«مختَلف  العمالق  الطائر  ار  الحبَّ م�سيد  في  الزيادة  قابلت  فقد  الأرجل،  راأ�سيات 
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كل  م�سيد  وتناق�ض مجموع  الأطل�سي.  في  الزعانف  الق�سير  الأرجنتيني  ار  الحبَّ م�سيد  انهيار  الهادي  المحيط  من 

.2003 عام  في  ذروته  بلوغه  بعد   2004 عام  في  القر�ض  و�سمك  التونة  من 

اإما ب�سبب تدّني  ر  اأن التجاه قد يتغيَّ اأن يوؤخذ في العتبار  وعند تحليل اتجاهات م�سيد الأنواع الفردية، ينبغي 

اء عدم الإبالغ عن جزء من الم�سيد عند الم�ستوى غير المحدَّد اأو، في المقابل، ب�سبب التح�سينات التي 
َّ
التقدير جر

تطراأ على التفا�سيل الم�ستخَدمة في الإبالغ عن الإح�ساءات المتعلقة بالم�سيد. وعلى الرغم من ازدياد عدد الأنواع 

المدرجة في قاعدة بيانات الم�سايد الطبيعية لمنظمة الأغذية والزراعة بمعدل �سنوي بلغ في المتو�سط 5 في المائة 

خالل ال�سنوات الثماني الما�سية، وازدياد ن�سبة الم�سيد المُبلغ عنه على م�ستوى الأنواع خالل ال�سنوات الأخيرة، فاإن 

التقارير ل ت�سير اإلى ما يقرب من 37 في المائة من الم�سيد العالمي على م�ستوى الأنواع. وُت�سنِّف التقارير زهاء 

اأعلى، و10 في المائة �سمن فئة »اأ�سماك بحرية مجهولة الهوية«. 27 في المائة من الأنواع على م�ستويات 

اإنتاج م�سايد االأ�سماك الطبيعية الداخلية في العالم
الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  اأخرى مجموع  مرة  ارتفع   ،2002 عام  �سهده  الذي  الثانوي  التناق�ض  اأعقاب  في 

اأفريقيا  ومازالت   .2004 عام  في  مليون طن   9.2 ما مجموعه  اإلى  لي�سل  2003	و2004  عامي  في  الداخلية 

الإنتاج  من  اأن ح�ستهما  كما   )7 )ال�سكل  العالمي  الإنتاج  المائة من مجموع  في   90 بنحو  معًا  ت�سهمان  واآ�سيا 

تناق�ض مجموع  اأوروبا حيث  في  باأزمة  يبدو،  ما  في  تمر،  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  اأن  على  ن�سبيًا.  م�ستقرة 

الداخلية  المياه  في  المحترف  ال�سيد  في  الهبوط  عزو  ويمكن   .1999 عام  منذ  المائة  في   30 بنحو  الم�سيد 

وكذلك  الداخلية  المائية  الموارد  ا�ستخدام  في  الأخرى  الب�سرية  الأن�سطة  مع  المناف�سة  اإلى  ب�سكل جزئي  الأوروبية 

من  كبير  ويتاأتى جزء  التجارية.  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  من  لكثير  القت�سادية  ال�سالحية  مقومات  تدني 

المتقدمة  البلدان  في  الداخلية  المياه  بم�سيد  المتعلقة  الإح�ساءات  وت�ستند  الترويحية.  الأ�سماك  م�سايد  من  الم�سيد 

يتفاوت  وقد  الوطنيون،  المرا�سلون  يتيحها  التي  المعلومات  اإلى  عمومًا  والزراعة  الأغذية  منظمة  تن�سرها  التي 

الترويحي. الم�سيد  عن  بيانات  يدرج  المرا�سل  كان  اإذا  لما  تبعًا  كبيراً  تفاوتًا  الم�سيد  مجموع 

)تمثل  والنامية  المتقدمة  البلدان  في  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  ودور  اأهمية  في  التباين  كذلك مالحظة  ويمكن 

البلدان  ت�سنيف  وذلك عن طريق  الفقيرة(  الريفية  المناطق  في  الحيواني  للبروتين  مهمًا  م�سدراً  النامية  البلدان  في 

الداخلية  الم�سايد  اإنتاج  من  المائة  في   94.5 ن�سبة  وُتعزى   )3 )الجدول  القت�سادية  الطبقة  بح�سب  اإلى مجموعات 

التي  للبلدان  الإجمالية  الح�سة  انخف�ست  بينما  النامية،  البلدان  من  وغيرها  ال�سين  اإلى   2004 عام  في  العالمية 

المائة. في   5.5 اإلى  لت�سل  ال�سناعية  والبلدان  انتقالية  بمرحلة  اقت�ساداتها  تمر 

عام  في  عليه  كانت  الذي  ترتيبها  نف�ض  على   )8 )ال�سكل   2004 عام  في  منتجة  بلدان  ع�سرة  اأكبر  ظلت 

نطاق  في  تح�سينات  الأخيرة  حققت  )حيث  واأوغندا  المتحدة  تنزانيا  وجمهورية  ميانمار  ترتيب  وارتفع   .2002

وم�سر  كمبوديا  ترتيب  انخف�ض  بينما  ل(،  الم�سجَّ الإنتاج  في  زيادة  اإلى  اأف�سى  مما  البيانات  جمع  نظام  تغطية 
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1 الإطار	

مراحل تنمية م�سايد اأ�سماك المحيطات

ما برح ال�سيد في اأعالي البحار ي�سترعي انتباه المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية 

والجماهير عامة، والتي لديها، جميعا، اهتمام متزايد باإدارة موارد اأعالي البحار وقلق عام 

اأعالي البحار باأنها تلك التي تتاأتى من خارج  . وتعرف موارد 
1
اإزاء الإ�سراف في ال�سيد

المناطق القت�سادية الخال�سة والتي تمتد عموما في البحر خارج نطاق 200 ميل بحري.

البحار،  اأعالي  من  ال�سمكي  لالإنتاج  دقيقة  تقديرات  ا�ستخراج  يتعذر  اأنه  الموؤ�سف  ومن 

اإح�ساءات  لأن  المنظمة،  لدى  العالمية  للم�سايد  الإح�سائية  البيانات  قاعدة  اإلى  ا�ستنادا 

مع حدود  مبا�سرة،  ب�سورة  تتطابق حدودها،  ل  وا�سعة  �سيد  مناطق  من  ترد  الم�سيد 

اأو  اإيجابا  تو�سح،  ل  المتوافرة  البيانات  فاإن  وبالتالي،  الخال�سة.  القت�سادية  المناطق 

اأو خارجها.  الخال�سة  القت�سادية  المناطق  داخل  تمت  قد  ال�سيد  عملية  كانت  اإذا  ما  �سلبا، 

قاعدة  في  متوافرة  المحيطات  اأ�سناف  من  الم�سيد  اإح�ساءات  كانت  ولما  اأخرى،  ومن جهة 

اتجاهات  لتحليل  ا�ستخدامها  يمكن  الإح�ساءات  هذه  فاإن  المنظمة،  لدى  الم�سيد  بيانات 

ي�ساد معظمها  التي  الأ�سناف  من  المجموعة  هذه  من  الم�سايد  تنمية  ومراحل  الم�سيد 

القارية. الجروف  خارج 

واأ�سناف  ال�سطح  من  القريبة  الأ�سناف  اإلى  المحيطات  اأ�سماك  اأ�سناف  تق�سيم  ويمكن 

في  اآخذا  العميقة  المياه  كاأ�سناف  ت�سنف  التي  الأ�سناف  عدد  يزال  ول  العميقة.  المياه 

ال�سطح  من  القريبة  الأ�سناف  عدد  بقي  بينما   ،2004 في  �سنفا   115 اإلى  و�سل  اإذ  الزيادة، 

في  وردت  التي  العميقة،  المياه  اأ�سناف  تق�سيم  في  التح�سن  ويوازي  �سنفا.   60 عند  م�ستقرا 

الأخيرة.  ال�سنوات  في  القر�ض  اأ�سناف  في  التي حدثت  الزيادة  القطرية،  الم�سيد  اإح�ساءات 

الأ�سناف  في �سرورة حماية  يتمثل  متزايدا  عالميا  وعيا  المحتملة  الأ�سباب  تت�سمن  وربما 

لم  ما  واإقرارها  يمكن �سياغتها  ل  التدابير  وهذه  اإدارية حا�سمة،  تدابير  باتخاذ  المعر�سة 

الم�سيد. باإح�ساءات  المتعلقة  كتلك  الأ�سا�سية  المعلومات  منتظمة، جمع  ب�سورة  يتم، 

ودرا�سة  لتحديد  تطبيق طريقة  تم   ،
2
والزراعة الأغذية  منظمة  اأعدتها  درا�سة حديثة  وفي 

الفترة  في  المحيطات  اأ�سناف  من  الم�سيد  بيانات  �سل�سلة  بخ�سو�ض  الم�سايد  تنمية  مراحل 

من  الم�سيد  اأن  األف(  )ال�سكل  الإجمالي  الم�سيد  اتجاهات  من  ويتبين   .2004-1950

اأن  في حين  الفترة،  كامل  ب�سورة مطردة، خالل  ازداد،  قد  ال�سطح  من  القريبة  الأ�سناف 

ال�سبعينات.  اأواخر  في  اإل  ملحوظة  ب�سورة  التطور  في  تبداأ  لم  العميقة  المياه  موارد  م�سايد 

كان  واإن  العميقة  المياه  في  ال�سيد  في  التي طبقت  التقنية  التطورات  بف�سل  ذلك  اأمكن  وقد 

الفر�ض  لتناق�ض  نتيجة  �سيد جديدة  مواقع  ا�ستغالل  اإلى  الحاجة  ب�سبب  اأي�سا  ازداد  قد 

تحليل  ويبين  ال�ساحلية.  المناطق  في  الموارد  وتناق�ض  الوطنية  الولية  مناطق  تمديد  ب�سبب 

القريبة  البحرية  الموارد  اأن  اأكثر،  بتف�سيالت  وجيم(،  باء  )ال�سكالن  التطور  لمراحل  مقارن 

ال�ستينات.  اأواخر  في  ال�سفر  اإلى  انخف�ست  متطورة«  »غير  باأنها  ت�سنف  والتي  ال�سطح  من 

ال�سبعينات. وخالل  اأواخر  المحيطات حتى  في  العميقة  المياه  موارد  ب�ساأن  يحدث  لم  وهذا 

قد  »هرمة«،  ت�سنف  التي  العميقة  المياه  اأ�سناف  ن�سبة  فاإن  نف�سها،  �سنة  الع�سرين  فترة 

وهذه  الحين.  ذلك  منذ  اأعلى  ن�سبتها  وا�ستمرت  ال�سطح  من  القريبة  الأ�سناف  ن�سبة  تجاوزت 

معر�سة  عموما،  العميقة هي،  المياه  اأ�سناف  اأن  على  اإ�سافيا  دليال  اعتبارها  يمكن  النتيجة 

عند  وتاأخر عمرها  نموها  معدلت  انخفا�ض  اأهمها  لأ�سباب  ال�ستغالل  في  لالإفراط  جدا 

الأول. الن�سج 

مثال ذلك، موؤمتر الأمم املتحدة ل�ستعرا�ض اتفاقية تنفيذ اأحكام اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ال�سادرة يف   1

1982/12/10، فيما يتعلق ب�سيانة واإدارة الأر�سدة ال�سمكية متداخلة املناطق والأر�سدة ال�سمكية كثرية الرحتال، الذي 

عقد يف نيويورك يف الوليات املتحدة الأمريكية من 22-26 مايو/اأيار 2006 )انظر اأي�سا ال�سفحات 120	_	125(.

 FAO. 2006. The state of world highly migratory, straddling and other high seas fisheries resources, 	2

and associated species, by J.-J. Maguire, M. Sissenwine, J. Csirke, R. Grainger and S. Garcia. FAO Fish-
.eries Technical Paper No. 495. Rome
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جمع  وتمويل  اإدارة  في  كبيرة  �سعوبات  تواجه  مازالت  البلدان  من  كثيراً  اأن  له  يوؤ�سف  ومما  واإندوني�سيا. 

الأفريقية  والأنهار  البحيرات  اأن  من  الرغم  على  اأنه  ذلك  ومثال  الداخلية.  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  بيانات 

على  لزامًا  كان  اأفريقيا،  خارج  الأ�سماك  �سادرات  من  اإيرادات  توفر  كما  ال�سكان،  من  كبير  لعدد  الغذاء  توفر 

البلدان  ن�سف  في   2004 عام  الداخلية  المياه  في  الأ�سماك  م�سيد  مجموع  تقدِّر  اأن  والزراعة  الأغذية  منظمة 

الداخلية. مياهها  في  لالأ�سماك  �سيد  وجود  ُيعرف  التي  الأفريقية 

7 πµ°ûdG
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بيانات  قاعدة  في  الداخلي  الم�سيد  لبيانات  الأنواع  فئات  اأو  الأنواع  بح�سب  التجاهات  تحليل  ويواجه 

البيانات  نوعية  في  ال�سديد  التدني  هما  رئي�سيين،  �سببين  نتيجة  ز  التحيُّ خطر  والزراعة  الأغذية  منظمة 

المتعلقة  البيانات  في  الأخيرة  الكبيرة  والتقلبات  البلدان،  من  الكثير  من  الأنواع  عن  المقدمة  التف�سيلية 

العالم. اإنتاج  ربع  من  اأكثر  تمثِّل  التي  ال�سين  من  المقدمة  الداخلي  الم�سيد  اإح�ساءات  في  الرئي�سية  بالأنواع 

غير  العذبة  المياه  »اأ�سماك  باأنه  نَّف  الُم�سَ العالمي  الداخلي  الم�سيد  تجاوز  2003	و2004،  عامي  وفي 

من  المائة  في   19 عن  اإل  الإبالغ  يتم  ولم  المجموع،  من  المائة  في   50 اأخرى  مرة  اآخر«  مكان  اأي  في  المدرجة 

معلومات  اإلى  الحاجة  اإلى  بالنظر  �سلبية  عواقب  على  ذلك  وينطوي  الأنواع.  م�ستوى  على  الداخلي  الم�سيد  مجموع 

الداخلية  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  فيها  تت�سم  التي  البلدان  وفي  الإدارة.  لأغرا�ض  الأنواع  بح�سب  الم�سيد  عن 

م�سايد  اإدارة  �سوء  فاإن  واأفريقيا،  اآ�سيا  في  ل�سيما  القت�سادية،  والتنمية  الغذائي  الأمن  تحقيق  في  باأهمية 

كبيرة  تح�سينات  لإدخال  المطلوبة  النفقات  كثيراً  تفوق  اقت�سادية  اإلى خ�سائر  كقاعدة،  �سيف�سي،  الداخلية  الأ�سماك 

الداخلية. المياه  م�سيد  اإح�ساءات  وتفا�سيل  على جودة 

في  الأنواع  عن  التف�سيلية  البيانات  نت  تح�سَّ والزراعة،  الأغذية  منظمة  مع  التعاون  من  عديدة  �سنوات  وبعد 

الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  اتجاهات  اأن  على  ال�سين.  عنها  ُتبِلغ  التي  والبحرية  الداخلية  المياه  م�سيد  اإح�ساءات 

الأ�سماك  )وهي  ال�سين  في  الم�سيدة  الثالث  الرئي�سية  الداخلية  المياه  اأنواع  بمجموعات  المتعلقة  الطبيعية 

»ق�سريات  م�سيد  انخفا�ض  واأّدى  و2004.  	2003 عامي  في  ملحوظة  بدرجة  تغيَّرت  والرخويات(  والق�سريات 

و�سل  الذي  الكبير  الرتفاع  اأعقاب  في  الن�سف  اإلى   2004 عام  في  ال�سين  عنه  اأبلغت  الذي  العذبة«  المياه 

اإلى  الثاني  الم�ستوى  من  الأنواع  من  المجموعة  هذه  ترتيب  انخفا�ض  اإلى   ،2002 عام  في  الذروة  م�ستوى  اإلى 

العامين  مدى  على  وال�سبوط  البلطي  �سمك  م�سيد  وازداد   .)9 )ال�سكل  العالمي  الترتيب  في  الخام�ض  الم�ستوى 

3 الجدول 

القت�سادية الدرجة  بح�سب  الداخلية  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج 

االإنتاج في عام 2004

)الن�سبة المئوية من المجموع()ماليين الأطنان(

2.4226.2ال�سين

6.2968.2البلدان النامية الأخرى

0.293.2القت�سادات التي تمر بمرحلة انتقالية

0.222.3البلدان ال�سناعية

9.22المجموع
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الأ�سماك  ترحال  اأثناء  البيئية  رات  بالتغيُّ ر  التاأثُّ اإلى  يميل  نوع  )وهو  ال�ساد  �سمك  م�سيد  انخف�ض  بينما  الما�سيين 

.2002 عام  في  عنها  الُمبَلغ  الكميات  عن  المائة  في   12 بن�سبة   2004 عام  في  الملوحة(  المختلفة  المياه  بين 

تربية االأحياء المائية
اإنتاج تربية االأحياء المائية

والرخويات  والق�سريات  الأ�سماك  من  العالمية  الإمدادات  في  متزايد  بدور  ت�ساهم  المائية  الأحياء  تربية  مازالت 

عام  في  الوزن  بح�سب  الإنتاج  المائة من مجموع  في   3.9 من  ازدادت  .حيث 
3
المائية الحيوانات  من  وغيرها 

المائية  الأحياء  ومازالت   .2004 عام  في  المائة  في  و32.4  	2000 عام  في  المائة  في   27.1 اإلى  لت�سل   1970

على  نمواً  القطاع  هذا  و�سهد  الحيوانية.  لالأغذية  الُمنِتجة  الأخرى  القطاعات  اأ�سرع من جميع  بوتيرة  النمو  في  اآخذة 

المائة  في   1.2 تتجاوز  لم  بن�سبة  مقارنة   1970 عام  منذ  �سنويًا  المائة  في   8.8 المتو�سط  في  بلغ  العالم  م�ستوى 

الفترة.  نف�ض  الأر�سية خالل  المزارع  لحوم  اإنتاج  لنظم  بالن�سبة   
4
المائة في  و2.8  الطبيعية،  الأ�سماك  م�سايد  في 

اإمدادات  من  الفرد  ن�سيب  ازداد  ال�سكاني حيث  النمو  من  كثيراً  اأ�سرع  بوتيرة  ي�سير  المائية  الأحياء  اإنتاج  وكان 

زيادة  يمثل  ما  وهو   ،2004 عام  في  غرام  كيلو   7.1 اإلى   1970 عام  في  غرام  كيلو   0.7 من  المائية  الأحياء 

المائة. في   7.1 المتو�سط  في  بلغت  �سنوية 

القرن  ن�سف  كبيرة خالل  زيادة  المائية(  والنباتات  الطعام  )اأ�سماك  العالم  في  المائية  الأحياء  تربية  وازدادت 

الخم�سينات  مطلع  في  مليون طن  من  اأقل  من  ارتفع   2004 عام  في  الإنتاج  اأن  اإلى  التقارير  وت�سير  الما�سي. 

بن�سبة  �سنوية  زيادة  المتو�سط  في  ذلك  ويمثل  اأمريكي.  دولر  مليار   70.3 قيمته  بما  59.4 مليون طن  اإلى  لي�سل 

وفي   .2002 عام  في  عنها  الُمبلغ  الأرقام  عن  القيمة  المائة من حيث  في  و7.7  الكمية  المائة من حيث  في   6.9
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و80.5	 الكمية  المائة من حيث  في   91.5 الإنتاج  من  الهادي  والمحيط  اآ�سيا  اإقليم  بلدان  ن�سيب  بلغ   ،2004 عام 

من  المائة  في   69.6 تنتج  ال�سين  اأن  اإلى  التقارير  ت�سير  العالمي،  المجموع  ومن  القيمة.  المائة من حيث  في 

.
5
)10 )ال�سكل  الإنتاج  قيمة  المائة من مجموع  في  و51.2  المائية،  الأحياء  اإنتاج  كمية  مجموع 

	15 نحو  ال�سين،  با�ستثناء  العالم،  في  المائية  الأحياء  تربية  قطاع  اأنتج  الطعام،  اأ�سماك  اإمدادات  ومن حيث 

الأ�سماك  م�سايد  من  مليون طن   54 بنحو  مقارنة   ،2004 عام  في  الم�ستزرعة  المائية  المنتجات  من  مليون طن 

تربية  من  مليون طن   31 نحو  عنها  الُمبلغ  ال�سين  اأرقام  وكانت  المبا�سر.  الآدمي  ال�ستهالك  لأغرا�ض  الطبيعية 

الأحياء  تربية  هيمنة  اإلى  بقوة  ي�سير  ما  وهو  الطبيعية،  الأ�سماك  م�سايد  من  و6 ماليين طن  المائية،  الأحياء 

ال�سين. في  المائية 

ال�سين  في  المائية  الأحياء  اإنتاج  يتاألف  الهادي،  والمحيط  اآ�سيا  اإقليم  ففي  اإقليم.  كل  في  الإنتاج  ويتنوع 

�سائر  في  الإنتاج  يتاألف  بينما  ال�سيبرينيدات،  من  الأولى  بالدرجة  اآ�سيا  �سرق  اأنحاء جنوب  ومعظم  اآ�سيا  وجنوب 

الهادي  والمحيط  اآ�سيا  اإقليم  ينتج  العالمي،  ال�سعيد  وعلى  القيمة.  العالية  البحرية  الأ�سماك  من  اآ�سيا  �سرق  منطقة 

المائة  في  و87.4  ال�سيبرينيدات،  من  المائة  في  و97.5  الم�ستزرعة،  المائية  النباتات  من  المائة  في   99.8 زهاء 

من  ال�سمالي  الجزء  الغربية، خا�سة  اأوروبا  تنتج  ذاته،  الوقت  وفي  المحار.  من  المائة  في  و93.4  البينيات،  من 

اإقليمي  في  الغالبة  الن�سبة  يمثل  ال�سبوط  اأن  على  العالم.  في  الم�ستزرع  ال�سلمون  من  المائة  في   55.6 القارة، 

القيمة. اأو  الكمية  �سواء من حيث  وال�سرقية  الو�سطى  اأوروبا 

الأمريكية،  المتحدة  الوليات  في  المائية  الأحياء  اأنواع  راأ�ض  على  القنوات  �سلُّور  ياأتي  ال�سمالية،  اأمريكا  وفي 

تفوقت  والكاريبي،  الالتينية  اأمريكا  وفي  كندا.  في  الغالب  النوع  الهادي  والمحيط  الأطل�سي  �سلمون  يمثِّل  بينما 

في  المائية  الأحياء  اأنواع  اأكبر مجموعة من مجموعات  باعتبارها  الما�سي  العقد  الإربيان خالل  على  ال�سلمونيات 

�سيلي. في  ال�سلمون  اإنتاج  في  ال�سريعة  والزيادة  الإربيان،  اإنتاج  مناطق  اأهم  في  الأمرا�ض  تف�سي  اأعقاب 

من	 به	 يتمتع	 ما	 رغم	 المائية	 الأحياء	 اإنتاج	 في	 ثانويًا  دوراً  يوؤدي	 ال�سحراء	 جنوب	 اأفريقيا	 اإقليم	 ومازال	

ملمو�سة.  تطورات	 اأي	 الطبيعي،  موطنه	 القارة	 تعتبر	 الذي	 البلطي،  �سمك	 تربية	 ت�سهد	 ولم	 بل	 طبيعية.  اإمكانات	

و�سمك	 ور،  ال�سلُّ من	 طن	 	44 	000 تنتج	 باأنها	 التقارير	 تفيد	 حيث	 الإقليم	 في	 ال�سدارة	 مركز	 نيجيريا	 وتحتل	

الجمبري	 ينتع�ض	 حيث	 القارة،  في	 عة	 الم�سجِّ الموؤ�سرات	 بع�ض	 وهناك	 الأخرى.  العذبة	 المياه	 واأ�سماك	 البلطي، 

المتحدة،  تنزانيا	 جمهورية	 في	  )Eucheuma( اأو�سوما	 مدغ�سقر،وطحالب	 في	  )Penaeus monodon( الكبير	

اأفريقيا	 �سمال	 في	 واأما	 اأفريقيا.  جنوب	 في	  )Haliotis spp.( البحر	 اأذن	 مثل	 المتخ�س�سة،  الأنواع	 اإنتاج	 ويزداد	

مجموع	 من	 المائة	 في	 	92 ر	 توفِّ )حيث	 الآن	 حتى	 الإنتاج	 على	 المهيمن	 البلد	 هي	 م�سر	 فاإن	 الأو�سط	 وال�سرق	

في	 البوري	 ل�سمك	 منتج	 واأكبر	 ال�سين	 بعد	 البلطي	 ل�سمك	 منتج	 اأكبر	 ثاني	 حاليًا  وتعَتبر	 الإقليمي(  الإنتاج	

العالم.

في  المائية  الأحياء  تربية  من  الطعام  اأ�سماك  اإنتاج  في  الأوائل  الع�سرة  البلدان  اإلى   4 الجدول  وي�سير 

الفترة  المائية خالل  الأحياء  اإنتاج  في  ال�سنوي  النمو  الأولى من حيث  الع�سرة  البلدان  اإلى جانب   ،2004 عام 

راأ�سها  وعلى   ،2004 اإلى   2002 من  الفترة  الإنتاج خالل  في  زيادات  عن  الأقاليم  وك�سفت جميع  2002ـ2004. 

فيهما  ال�سنوي  النمو  متو�سط  بلغ  والكاريبي، حيث  الالتينية  اأمريكا  واإقليم  اأفريقيا،  و�سمال  الأدنى  ال�سرق  اإقليم 

التوالي. على  المائة  في  و9.6   ،13.5

دولر	 مليار	 	6.8( طن	 مليون	 	13.9 نحو	 	2004 عام	 خالل	 العالم	 في	 المائية	 النباتات	 اإنتاج	 وبلغ	

و0.55	 الفلبين،  من	 طن	 مليون	 و1.2	 ال�سين،  في	 اأمريكي(  دولر	 مليار	 	5.1( طن	 10.7	مليون	 منها	 اأمريكي(، 

 Laminarie( الياباني	 الأنقلي�ض	 وك�سف	 اليابان.  من	 طن	 مليون	 و0.48	 كوريا،  جمهورية	 من	 طن	 مليون	

	2.5  -  Undaria Pinnatifida(  
ّ
التّنوبي الألغ	 ويليه	 الإنتاج،  معدلت	 اأعلى	 عن	 طن(  مليون	 	4.5  -  Japonica

كمية	 اإنتاج	 اإلى	 تقاريرها	 في	 البلدان	 واأ�سارت	 طن(.  مليون	 	1.3  -  Porphya tenera( ونوري	 طن(،  مليون	

النباتات	 اإنتاج	 وحقق	 اأخرى.  خ�سائ�ض	 اأي	 تحدد	 ولم	 المائية«  »النباتات	 من  طن	 مليون	 	2.6 بلغت	 اإ�سافية	

المقام	 في	 يرجع	 ما	 وهو	 طن،  مليون	 	11.6 بلغ	 الذي	 	2002 عام	 اإنتاج	 مجموع	 على	 �سريعة	 زيادة	 المائية	

.
6
ال�سين اإنتاج	 في	 الكبيرة	 الزيادات	 اإلى	 الأول	

تحققت حتى  التي  الزيادات  اأن  من  الرغم  على  نمواً  ي�سهد  الرئي�سية  الأنواع  اإنتاج مختلف مجموعات  ومازال 

	11 )ال�سكل  والت�سعينات.  الثمانينات  في  تحققت  التي  ال�ستثنائية  النمو  معدلت  تقل عن  العقد  هذا  الآن خالل 

وبداأت  البحرية.  والأ�سماك  الق�سريات، خا�سة،  اإنتاج  في  كبيرة  زيادة   2004-2000 الفترة  و�سهدت   )5 والجدول 

مازال  كان  واإن  ال�سامل،  النمو  معدل  مقارنة  يمكن  ول  التباطوؤ،  في  الأخرى  الأنواع  اإنتاج مجموعات  نمو  معدلت 

يحمل  القريب  الم�ستقبل  اأن  يبدو  في حين  وهكذا،  ال�سابقين.  العقدين  المعدل خالل  في  الكبيرة  الزيادات  مع  كبيراً، 

عامًا  عر�سًا   12 ال�سكل  ويت�سمن  معتدًل.  يكون  قد  الزيادة  هذه  معدل  فاإن  الإنتاج  في  م�ستمرة  زيادة  طياته  في 

.2004 لعام  الرئي�سية  الأنواع  بح�سب مجموعات  والقيمة  الكمية  المائية من حيث  الأحياء  لإنتاج 
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ويعر�ض	الجدول	6	مجموعات	الأنواع	الع�سر	الأولى	من	حيث	كمية	الإنتاج	ون�سبة	الزيادة	في	كمية	الإنتاج	من	

عام	2002	حتى	عام	2004. وتفوق	اإنتاج	ال�سبوط	على	اإنتاج	جميع	مجموعات	الأنواع	الأخرى، حيث	يمّثل	ما	يربو	

على	40	في	المائة	)18.3	مليون	طن( من	مجموع	اإنتاج	الأ�سماك	والق�سريات	والرخويات. وتمثِّل	مجموعات	الأنواع	

الع�سر	الأولى	معًا 90.5	في	المائة	من	مجموع	م�ساهمة	الأحياء	المائية	في	الإمدادات	الغذائية	ال�سمكية. وكان	اأكبر	

اإنتاج	حققه	نوع	فردي	واحد	هو	المحار	الكاأ�سي	للمحيط	الهادي	)Crassostrea gigas - 4.4	مليون	طن(، وتليه	

5 الجدول 

لمختلف  ال�سنوي  النمو  معدل  متو�سط  العالم:  في  المائية  الأحياء  تربية  	اإنتاج 

الأنواع مجموعات 

الرخوياتالق�سرياتالمدة الزمنية
 اأ�سماك 

المياه العذبة
 االأ�سماك 

الثنائية المجال
االأ�سماك 
االإجماليالبحرية

)بالن�سبة المئوية(

2004–197018.97.79.37.310.58.8

1980–197023.95.66.06.514.16.2

1990–198024.17.013.19.45.310.8

2000–19909.111.610.56.512.510.5

2004–200019.25.35.25.89.66.3

4 الجدول 

النا�سئ والنمو  الكمية  المائية:  الأحياء  تربية  من  الطعام  اأ�سماك  اإمدادات  اإنتاج  في  الأولى  الع�سرة  البلدان 

20022004المنِتج
متو�سط معدل النمو ال�سنوي

)بالن�سبة المئوية()بالأطنان(

2004 الكمية في عام  االأولى من حيث  الع�سرة  المنتجة  البلدان 
ال�سين

27	767	25130	614	9685.0

الهند
2	187	1892	472	3356.3

فييت نام
703	0411	198	61730.6

تايلند
954	5671	172	86610.8

اإندوني�سيا
914	0711	045	0516.9

بنغالدي�ض
786	604914	7527.8

اليابان
826	715776	4213.1-

�سيلي
545	655674	97911.2

النرويج
550	209637	9937.7

الوليات المتحدة الأمريكية
497	346606	54910.4

المجموع الفرعي للبلدان المنتجة الع�سرة الأولى
35	732	64840	114	5316.0

بقية العالم
4	650	8305	353	8257.3

3566.1 468 47845 383 40المجموع

2004-2002 الفترة  النمو في  االأولى من حيث  الع�سرة  المنتجة  البلدان 
ميانمار

190	120400	36045.1

فييت نام
703	0411	198	61730.6

تركيا
61	16594	01024.0

هولندا
54	44278	92520.4

جمهورية كوريا
296	783405	74816.9

جمهورية اإيران الإ�سالمية
76	817104	33016.5

م�سر
376	296471	53511.9

�سيلي
545	655674	97911.2

86610.8	172	5671	954تايلند

54910.4	346606	497الوليات المتحدة الأمريكية

مالحظة: ل ت�سمل البيانات النباتات المائية.
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ثالثة	اأنواع	من	ال�سبُّوط، هي	ال�سبُّوط	الف�سي	)Hypophthalmichthys molitrix - 4	ماليين	طن( وال�سبُّوط	الع�سبي	

ومن	 طن(.  مليون	 	3.4 - Cyprinus carpio(	ال�سائع طن( وال�سبُّوط	 مليون	 	3.9 - Ctenopharyngodon idellus(

حيث	القيمة	فاإن	تربية	الإربيان	تحتل	ثاني	اأهم	مرتبة	وحققت	زيادة	كبيرة	في	الفترة	2004-2002.

ويمكن مالحظة التنوع المتزايد لإنتاج الأحياء المائية في قائمة مجموعات الأنواع التي �سّجلت اأعلى معدل للنمو 

في الفترة 2002-2004. وياأتي على راأ�ض القائمة القنافذ البحرية وغيرها من قنفذيات الجلد التي اأفادت التقارير 

اأنه بينما ل  اإلى 852	60 طنا في عام 2004. والواقع  اإنتاجها زيادة ملحوظة من 25 طن في عام 2002  بزيادة 

يمثل ذلك مجاًل للن�ساط النا�سئ في تربية الأحياء المائية فاإن هذا النوع يعك�ض كذلك الجهود التي تبذلها ال�سين 

عت ال�سين بدرجة كبيرة عدد الأنواع الُمبلغ  لتح�سين اإبالغها عن بيانات الأحياء المائية. واعتباراً من عام 2003، و�سَّ

عنها في بياناتها بحيث باتت ت�سمل 15 من اأنواع المياه العذبة الجديدة، و13 من الأنواع البحرية الجديدة. واأ�سفر 

عة »غير المحددة«. ذلك عن تناق�ض في الإبالغ عن اإنتاج المجموعات المجمَّ

ومازالت بيئة المياه العذبة تنتج معظم اإنتاج الأحياء المائية من الأ�سماك والق�سريات والرخويات )56.6 في 

المائة بح�سب الكمية، و50.1 في المائة بح�سب القيمة( )ال�سكل 13( وت�ساهم تربية الأحياء البحرية في 36 في المائة 

من كمية الإنتاج، و33.6 في المائة من مجموع القيمة. وفي حين اأن جانبًا كبيراً من الإنتاج البحري يتاألف من 

. وعلى 
7
الأ�سماك الزعنفية العالية القيمة فاإنه ي�سم كذلك كمية كبيرة من بلح البحر والمحار المنخف�ض ال�سعر ن�سبيًا

الرغم من اأن اإنتاج المياه ال�ساربة للملوحة ل يمثل �سوى 7.4 في المائة من كمية الإنتاج في عام 2004، فقد �ساهم 

بما ن�سبته 16.3 في المائة من مجموع القيمة، وهو ما يعك�ض الأهمية المتزايدة للق�سريات والأ�سماك الزعنفية ذات 

القيمة العالية.

وازداد اإنتاج الأحياء المائية في المياه الداخلية ال�سينية من عام 1970 حتى عام 2004 بما متو�سطه 10.8	

. وبالمثل، ازداد اإنتاج الأحياء المائية 
8
في المائة �سنويًا، مقارنة بن�سبة بلغت 7 في المائة في �سائر اأنحاء العالم

ال�سينية في المناطق البحرية، با�ستثناء النباتات المائية، خالل الفترة نف�سها بما متو�سطه 10.7 في المائة �سنويًا 

6 الجدول 

النا�سئ والنمو  الكمية  المائية:  الأحياء  تربية  انتاج  في  الأولى  الع�سر  الأنواع  مجموعات 

20022004مجموعات االأنواع
متو�سط معدل النمو ال�سنوي

)بالن�سبة المئوية()بالأطنان(

2004 المائية في عام  االأحياء  تربية  اإنتاج  االأولى من حيث  الع�سر  االأنواع  مجموعات 

8474.8	303	15518	673	16الكارب وال�سيبرينيدات الأخرى

7173.1	603	3574	332	4المحاريات

المحار من ذوات الم�سراعين، و�سدفات ال�سخر، 

والقواقع ال�سندوقية

3	457	5104	116	8399.1

-9490.3	739	9023	763	3ا�سماك مياه عذبة متنوعة

02328.7	476	9502	495	1الإربيان والقريد�ض

1095.1	978	0611	791	1ال�سلمون، والتراوت، والهف

2494.6	860	8711	700	1بلح البحر

74510.9	822	3091	483	1�سمك البلطي وغيره من الم�سطيات

-7562.6	166	6921	228	1المحار المروحي، ومحار الإ�سقالوب

-19112.4	065	5861	389	1رخويات بحرية متنوعة

2004-2002 الفترة  والرخويات في  والق�سريات  االأ�سماك  اإنتاج  نمو  االأولى من حيث  الع�سر  االأنواع  مجموعات 

833.6	8524	2560القنافذ البحرية وغيرها من قنفذيات الجلد

720884.3	970287	2اأُذن البحر، والبرونق، والمحار

876400.1	07476	3ال�سفادع والبرمائيات الأخرى

346225.8	414142	13رخويات المياه العذبة

551101.9	81615	3الإ�سترجون، و�سمك المجذاف

15983.0	59342	12ل فقاريات مائية متنوعة

34275.5	513109	35ال�سمك المفلطح، )الفالوندر(، والهلبوت، وال�سول

58950.8	160878	386اأ�سماك �ساحلية متنوعة

53137.7	63831	16اأ�سماك قاع متنوعة

02328.7	476	9502	495	1الإربيان والقريد�ض

مالحظة: ل ت�سمل البيانات النباتات المائية.
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مقارنة بن�سبة بلغت 5.9 في المائة في �سائر اأنحاء العالم. ويك�سف ال�سكل 14 عن اتجاهات اإنتاج الأحياء المائية في 

المياه الداخلية والمياه البحرية في ال�سين و�سائر العالم.

وعلى خالف ُنظم المزارع الأر�سية التي ي�ستند فيها الجانب الأكبر من الإنتاج العالمي اإلى عدد محدود من 

الأنواع الحيوانية والنباتية فاإن اأكثر من 240 من مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية المائية الم�ستزرعة وردت في 

تقارير عام 2004، اأي بزيادة مقدارها 20 نوعًا مقارنة بالعدد الذي جاء في تقارير عام 2002. وهذه الأنواع التي 

تبلغ 240 نوعًا تمّثل 94 ف�سيلة؛ وعالوة على ذلك فاإن هذا التنوع قد يقل عن الواقع حيث لم ُت�سر التقارير على 

م�ستوى الأنواع في عام 2004 اإلى 8.9 مليون طن )15.1 في المائة( من اإنتاج الأحياء المائية في العالم، بما في 

ح اأن ت�سمل هذه المجموعة »غير المحددة« اأنواعًا لم ت�سّجل حتى الآن �سمن اأنواع  ذلك 20 ف�سيلة اإ�سافية، ويرجَّ

التربية. ومن بين الأحياء المائية التي يتم الإبالغ عنها لمنظمة الأغذية والزراعة على م�ستوى الأنواع فاإن الأنواع 

الع�سرة الأولى تمّثل 61.7 في المائة من مجموع الإنتاج، وتمثل الأنواع الخم�سة وع�سرين الأولى 86.6 في المائة. 

وتقل هذه الأرقام عن مثيالتها في عام 2000	)68.1 في المائة، و91 في المائة على التوالي( مما يدل كذلك على 

زيادة تنويع الأنواع في تربية الأحياء المائية.

اإنتاج تربية الأحياء المائية من الأ�سماك والق�سريات والرخويات في البلدان  اإلى اأن زيادة  وتجدر الإ�سارة 

النامية قد تجاوز ما يقابله من نمو في البلدان المتقدمة، حيث �سار بمعدل �سنوي بلغ في المتو�سط 10.2 في المائة 

اإنتاج الأحياء المائية في البلدان المتقدمة بمعدل بلغ في المتو�سط 3.9 في  منذ عام 1970. وفي المقابل، ازداد 

المائة �سنويا. وفي البلدان النامية بخالف ال�سين، ازداد الإنتاج بمعدل �سنوي بلغ 8.2 في المائة. وفي عام 1970، 

بلغ الإنتاج في البلدان النامية 58.8 في المائة، بينما بلغت ح�ستها في عام 2002 ما ن�سبته 91.4 في المائة. بل 

و�سهدت الفترة من 2002 حتى 2004 اتجاهًا اأكثر لفتًا للنظر حيث ازداد الإنتاج في البلدان النامية، ما عدا ال�سين، 

بمعدل �سنوي بلغ 11 في المائة، مقارنة بما ن�سبته 5 في المائة في ال�سين و2.3 في المائة في البلدان المتقدمة. 

اإنتاج الأحياء المائية في البلدان النامية في عام 2004 تاألف  وبا�ستثناء الإربيان البحري فاإن الجانب الأكبر من 

%50^1

%16^3

%33^6

%56^6

%7^4

%36^0

13 πµ°ûdG

:2004 ΩÉY ‘ äÉjƒNôdGh äÉjöû≤dGh ∑Éª°SC’G øe á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJ øe »ŸÉ©dG êÉàfE’G
áÄ«ÑdG Ö°ùëH π«°UÉØàdG

á`ª`«`≤`dG

.á«FÉŸG äÉJÉÑædG πª°ûJ ’ äÉfÉ«ÑdG :á¶MÓe

á`«``ª`µ`dG

áHò©dG  √É«ŸG ‘ ´GQõà°S’G 

áMƒ∏ª∏d áHQÉ°†dG √É«ŸG ‘ ´GQõà°S’G

ájôëÑdG ∑Éª°SC’G ´GQõà°SG



222006 عام	 العالم	 في	 المائية	 الأحياء	 وتربية	 ال�سمكية	 الموارد	 حالة	

حات. وفي المقابل، فاإن ما  اأو الأنواع التي تتغذى بالمر�سِّ من الأ�سماك اآكلة اللحوم/اآكلة الأع�ساب واللحوم معا، 

اآكلة اللحوم. اإنتاج تربية الأ�سماك الزعنفية في البلدان المتقدمة كان من الأنواع  اأرباع  يقرب من ثالثة 

ال�سيادون وم�ستزرعو االأ�سماك
اأو  مبا�سر  ب�سكل  المائية  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد  على  العالم  اأنحاء  في جميع  الأ�سخا�ض  يعتمد ماليين 

اأ�سرع  بوتيرة  الأ�سماك  وم�ستزرعي  ال�سيادين  عدد  ازداد  الفائتة،  الثالثة  العقود  قوتهم. وخالل  لك�سب  مبا�سر  غير 

في  العمالة  من  اأكبر  ب�سرعة  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  في  العمالة  وازدادت  العالم،  �سكان  عدد  في  الزيادة  من 

وا�ستزراع  ال�سيد  في   )7 )الجدول  �سخ�ض  مليون   41 بنحو  يقدر  ما  ا�ستغل   ،2004 عام  وفي  التقليدية.  الزراعة 

في  اقت�ساديًا  الن�سطين  الأ�سخا�ض  من  المائة  3.1 في  ن�سبته  ما  اأي  غ(، 
ِّ
متفر ب�سكل  اأو  الوقت  )لبع�ض  الأ�سماك 

المائة  في   35 بن�سبة  زيادة  يمثل  ما  وهو  العالم،  اأنحاء  في جميع  �سخ�ض  مليار   1.36 عددهم  والبالغ  الزراعة 

بتربية  والم�ستغلين  ال�سيادين  من  الكبيرة  الأغلبية  وتعي�ض  المائة.  في   2.3 بلغت  التي   1990 عام  ن�سبة  على 

العقود  مدى  على  الكبيرة  الزيادات  وُتعبِّر  الخ�سو�ض.  وجه  على  اآ�سيا  وفي  النامية،  البلدان  في  المائية  الأحياء 

عدد  مثل   2004 عام  وفي  المائية.  الأحياء  تربية  اأن�سطة  في  الكبير  التو�سع  عن  اآ�سيا،  في  ل�سيما  الأخيرة، 

0

4

8

12

16

20

70 75 80 85 90 95 00 04

75 80 85 90 95 00 04
0

4

8

12

16

20

70

á«FÉŸG äÉJÉÑædG πª°ûJ ’ äÉfÉ«ÑdG :á¶MÓe

14 πµ°ûdG

ájôëÑdGh á«∏NGódG √É«ŸG ‘ á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJ øe êÉàfE’G

á«∏NGódG √É«ŸG
¿ÉæWC’G ÚjÓÃ

¿ÉæWC’G ÚjÓÃ

ájôëÑdG √É«ŸG

Ú°üdG
⁄É©dG á«≤H

Ú°üdG
⁄É©dG á«≤H



23 العالم في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  ا�ستعرا�ض 

تجمع  ل  البلدان  بع�ض  لأن  اإ�ساري  الرقم  وهذا  ال�سيد.  عمال  عدد  ربع مجموع  الأ�سماك  ا�ستزراع  في  الم�ستغلين 

الآن  ت�سجل حتى  ل  الأخرى  البلدان  بع�ض  في  الوطنية  النظم  اأن  كما  على حدة،  كل  القطاعين  في  العمالة  بيانات 

الأ�سماك. ا�ستزراع  في  الم�ستغلين  اأعداد 

عددهم  باأن  التقارير  وتفيد  الأ�سماك  وم�ستزرعي  ال�سيادين  عدد  الآن من حيث  بلد حتى  اأكبر  ال�سين  تعتبر 

في  ا�ستغل  العدد،  هذا  ومن  العالمي(.  المجموع  من  المائة  في   31( 	2004 عام  في  �سخ�ض  13.0 مليون  بلغ 

ا�ستغل  بينما   ،)1990 عام  باأعداد  مقارنة  المائة  في   158 بلغت  )بزيادة  �سخ�ض  4.5 مليون  الأ�سماك  ا�ستزراع 

ال�سين  في  الحالي  ال�سيد  اأ�سطول  الحد من حجم  برامج  وتعمل  الطبيعية.  الأ�سماك  م�سايد  في  �سخ�ض  مليون   8.5

وانخف�ض  الوقت.  لبع�ض  يعملون  والذين  المتفرغين  ال�سيادين  عدد  تقليل  على  ال�سيد  في  الإفراط  من  الحد  بغر�ض 

 ،2004-2001 الفترة  المائة خالل  في   13 بنحو  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  في  يعملون  الذين  الأ�سخا�ض  عدد 

الم�ستخدمة  الأدوات  وت�سمل   .2007 عام  بحلول  اأخرى  وظائف  اإلى  ال�سيادين  من  ن�سبة  لتحويل  عت خطط  وُو�سِ

من  الزائدة  العمالة  وتدريب  ال�سفن،  تخريد  اأمور،  بين جملة  من  ل،  التحوُّ هذا  لتحقيق  ال�سيا�سات  على �سعيد 

با�ستزراع  والم�ستغلين  ال�سيادين  عدد  فيها  ارتفع  التي  الأخرى  البلدان  واأما  الأ�سماك.  ا�ستزراع  على  ال�سيادين 

نام. وفييت  واإندوني�سيا  الهند  فهي   2004 عام  في  الأ�سماك 

ثابتة  بوتيرة  ينمو  المائية ظل  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد  في  العاملين  الأ�سخا�ض  عدد  اأن  وفي حين 

اأو ظلت  ال�سناعية  القت�سادات  معظم  في  الأعداد  فقد هبطت  والمتو�سط،  المنخف�ض  الدخل  ذات  البلدان  معظم  في 

	1970 عامي  بين  ما  في  الن�سف  من  باأكثر  ال�سيادين  عدد  انخف�ض  والنرويج،  اليابان  وفي   .)8 )الجدول  ثابتة 

حدث  ال�سناعية،  البلدان  من  كثير  وفي  التوالي.  على  المائة  في  و54  المائة،  في   58 مقدارها  بزيادة  و2004، 

الم�ستغلين  عدد  ازداد  بينما  الطبيعية،  الأ�سماك  م�سايد  في  يعملون  الذين  ال�سيادين  اأعداد  في  اأ�سا�سًا  النخفا�ض 

الأ�سماك. با�ستزراع 

وهو   ،2004 عام  في  �سخ�ض  مليون   1 بلغ  ال�سناعية  البلدان  في  ال�سيادين  عدد  اأن  اإلى  التقديرات  ت�سير 

معدلت  وانخفا�ض  الإنتاجية  زيادة  وتعتبر   .1990 عام  باأرقام  مقارنة  المائة  في   18 بن�سبة  هبوطًا  يمثل  ما 

الأعداد. في  التقل�ض  لهذا  المختلفة  الأ�سباب  بين  من  التوظيف 

اأ�سفرت  والتي  التكلفة  العالية  ال�سفن  معدات  في  الأخيرة  العقود  �سهدتها  التي  المتزايدة  ال�ستثمارات  واأف�ست 

الأ�سخا�ض  عدد  في  ملمو�ض  اإلى هبوط  البحريين،  الموظفين  اإلى  الحاجة  وانخفا�ض  الت�سغيلية  الكفاءات  ن  تح�سُّ عن 

البحر. في  يعملون  الذين 

7 الجدول 

القارة بح�سب  العالم  في  الأ�سماك  وم�ستزرعو  ال�سيادون 

19901995200020032004

)بالآلف(

االإجمالي
852	8702	9812	9502	8321	1اأفريقيا

891841864	760777اأمريكا ال�سمالية والو�سطى

706689700	730704اأمريكا الجنوبية

281	18936	10336	09634	73628	23اآ�سيا

653656	766	626466اأوروبا

54	50	49	5552اأو�سيانيا

408 29341 49541 04539 73732 27العالم

بمن فيهم م�ستزرعو االأ�سماك1
117117	31483اأفريقيا

6264	3675اأمريكا ال�سمالية والو�سطى

193194	66213194اأمريكا الجنوبية

837	15510	37410	9868	7385	3اآ�سيا

2027306873اأوروبا

11554اأو�سيانيا

العالم
3 8326 2458 76210 59911 289

	اأبلغ	عدد	محدود	فقط	من	البلدان	عن	بيانات	عامي	1990	و1995	ومن	ثم، ل	يمكن	مقارنتها	بال�سنوات	التالية. 	1
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في  التعيين  في  ال�سريع  النخفا�ض  نتيجة  الن�سطين  ال�سيادين  عمر  متو�سط  يزداد  ذلك،  على  وعالوة 

فاإن   ،2003 لعام  اليابان  في  الأ�سماك  م�سايد  لتعداد  وفقًا  اأنه  ذلك  ومثال  الطبيعية.  الأ�سماك  م�سايد 

تزيد  بن�سبة  اأي   ،2004 عام  في  اأكثر  اأو  عامًا   60 العمر  من  يبلغون  الذكور  ال�سيادين  من  المائة  في   47

تقل  )الذين  ال�سيادين  من  الأ�سغر  الفئة  ن�سيب  ذاته  الوقت  في  وانخف�ض   .1988 عام  عن  المائة  في   23

لت�سل   1982 عام  في  اليابان  في  البحريين  ال�سيادين  مجموع  ربع  تمثل  التي  عامًا(   40 عن  اأعمارهم 

الأ�سماك  �سيد  في  العاملين  اليابانيين  العمال  عدد  وانخف�ض   .2003 عام  بحلول  المائة  في   13.3 اإلى 

	25 	000 اإلى  لي�سل  المائة  في   28 ن�سبته  بما   2003-1998 الفترة  خالل  والبعيدة  الخارجية  المياه  في 

.2003 عام  في  �سخ�ض 

8 الجدول 

مختارة بلدان  في  الأ�سماك  وم�ستزرعي  ال�سيادين  عدد 

19901995200020032004االأ�سماكالبلد

771	407	67941	292	19541	495	09839	045	43532	737	27)العدد(م�سايد + اأحياء مائيةالعالم

7081100105105)الرقم الإ�ساري(

720	118	83530	693	36630	733	92230	799	85325	905	23)العدد(م�سايد

788410010098)الرقم الإ�ساري(

051	289	84411	598	82910	761	1768	245	5826	831	3)العدد(اأحياء مائية

4471100121129)الرقم الإ�ساري(

332	018	81213 162 68913	935	65512	428	92611	092	9)العدد(م�سايد + اأحياء مائيةال�سين 

7088100102101)الرقم الإ�ساري(

361	528	6388	838	3408	213	1629	759	9278	351	7)العدد(م�سايد

80951009693)الرقم الإ�ساري(

971	489	1744	324	3494	722	4933	669	9992	740	1)العدد(اأحياء مائية

4772100116121)الرقم الإ�ساري(

420	240	5976	052	6206	247	0595	568	5864	617	3)العدد(م�سايد + اأحياء مائيةاإندوني�سيا

6987100115119)الرقم الإ�ساري(

420	950	3973	782	8613	104	2373	463	2902	995	1)العدد(م�سايد

6479100122127)الرقم الإ�ساري(

)1(
000	290	2002	270	7592	142	8222	104	2962	622	1)العدد(اأحياء مائية 

7698100106107)الرقم الإ�ساري(

600	4	100	5	100	6	000	7	951	6	)العدد(م�سايد + اأحياء مائيةاأي�سلندا

1141151008475)الرقم الإ�ساري(

990	921230	200295	440260	600301	370)العدد(م�سايد + اأحياء مائيةاليابان

14211610011489)الرقم الإ�ساري(

874	62119	39921	26924	02228	32)العدد(م�سايد + اأحياء مائيةالنرويج

1311161008981)الرقم الإ�ساري(

586	20515	07217	65320	51823	27)العدد(م�سايد

1371181008678)الرقم الإ�ساري(

288	4164	3274	6164	5044	4)العدد(اأحياء مائية

10410710010299)الرقم الإ�ساري(

692	75798	78991	93093	75062	43)العدد(م�سايد + اأحياء مائيةبيرو

476710098105)الرقم الإ�ساري(

512	95	967	22688	03091	60...)العدد(م�سايد

6610098105...)الرقم الإ�ساري(

180	3	790	5632	9002	2...)العدد(اأحياء مائية

)الرقم الإ�ساري(
...113100109124

...  = بيانات غير متاحة. مالحظة: الرقم الإ�ساري:  2000 = 100 

البيانات الخا�سة بعامي 2003	و2004 هي توقعات المنظمة.  1
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في  ال�سيد  �سفن  على  العمل  يبدو،  ما  في  فيرف�سون،  ال�سناعية  البلدان  في  �سنًا  الأ�سغر  العمال  واأما 

متن  على  الحياة  ونوعية  المرتبات  اأن  يرون  ال�سباب  من  فكثير  متعددة.  اأ�سباب  اإلى  ذلك  يرجع  وربما  البحر. 

المثيرة  العامة  الق�سايا  الكثير  يدرك  كما  البر.  على  القائمة  ال�سناعات  في  مما  اأف�سل  لي�ست  ال�سيد  �سفن 

غير  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  م�ستقبل  باأن  يعتقدون  لذلك  وهم  ال�سمكية،  الأر�سدة  و�سع  ب�ساأن  للقلق 

م�سمون.

الموظفين.  تعيين  عند  غيرهم  عن  البحث  في  ال�سناعية  البلدان  في  ال�سيد  �سركات  بداأت  ذلك،  ونتيجة 

يحلون  النامية  البلدان  من  اأو  انتقالية  بمرحلة  اقت�ساداتها  تمر  التي  البلدان  من  ال�سيادون  بداأ  اأوروبا،  وفي 

في  اليابانية  ال�سيد  �سفن  متن  على  بالعمل  الأجانب  للعمال  اليابان  في  �ُسمح  كما  المحليين.  ال�سيادين  محل 

.
9
المارو« �سفن  »نظام  اإطار  في  البعيدة  المياه 

في  ذروتها  تبلغ  التي   
10

الموؤقتة اأو  المو�سمية  العمالة  انت�سار  الأ�سماك  �سناعة  في  العمالة  يميِّز  ومما 

اأثناء  الوقت  من  ف�سحة  تتيح  ولكنها  والبحرية  وال�ساحلية  النهرية  الموارد  فيها  تتوفر  اأو  تكثر  التي  الأ�سهر 

الأنواع  اأ�سماك  م�سايد  على  خا�ض  ب�سكل  ذلك  وي�سدق  الأخرى.  الحرف  لمزاولة  المو�سمي  النخفا�ض  فترات 

عدد  انخف�ض  الما�سية،  الثالثة  العقود  وخالل  المو�سمية.  الجوية  رات  للتغيُّ تخ�سع  التي  والأنواع  المرتحلة 

هذا  ولوحظ  اأكبر.  ب�سرعة  الوقت  لبع�ض  يعملون  الذين  ال�سيادين  عدد  ازداد  بينما  المتفرغين.  ال�سيادين 

اآ�سيا. في  اأكبر  بو�سوح  التجاه 

م�سايد  قطاع  في  المراأة  دور  عن  �ساملة  �سورة  على  المتاحة  الإح�ساءات  من  الح�سول  الممكن  غير  ومن 

وت�سارك  القطاع.  في  يعملن  النامية،  البلدان  في  ل�سيما  العالم،  اأنحاء  جميع  في  الن�ساء  فماليين  الأ�سماك. 

الحرفية  الأ�سماك  م�سايد  في  وبعده  واأثناءه  الم�سيد  قبل  العمالة  وتوفير  الم�سروعات  تنظيم  في  الن�ساء 

والفخاخ  وال�سالل  ال�سباك  واإ�سالح  �سناعة  الأحيان  من  كثير  في  المراأة  عمل  وي�سمل  ال�سواء.  على  والتجارية 

اأعماق  اأو  البحر  عر�ض  في  التجاري  بال�سيد  الن�ساء  ت�ستغل  وقلَّما  ال�سيد.  �سنانير  في  الطعم  وتعليق  ال�سبكية 

المياه  وفي  ال�سغيرة  والزوارق  القوارب  متن  على  ال�سيد  في  ت�سترك  �سيوعًا،  الأكثر  وهو  ولكنها،  البحار، 

ون�سر  البحر،  اأع�ساب  وجمع  واللوؤلوؤ،  والرخويات،  ال�سدفتين،  ذات  المحاريات  وجمع  والداخلية،  ال�ساحلية 

الأ�سماك  برك  برعاية  يقمن  حيث  المائية  الأحياء  تربية  في  مهمًا  دوراً  الن�ساء  توؤدي  كما  والفخاخ.  ال�سباك 

م�سايد  في  للن�ساء  دور  اأهم  اأن  على  الأ�سماك.  وذريعة  القريد�ض،  يرقات  وجمع  وجمعها،  الأ�سماك  وتغذية 

البلدان  بع�ض  في  المراأة  وباتت  والت�سويق.  التجهيز  مراحل  في  هو  ال�سواء  على  وال�سناعية  الحرفية  الأ�سماك 

توؤديها  الأ�سماك  تجهيز  عمليات  معظم  اأن  والواقع  الأ�سماك؛  تجهيز  م�سروعات  تنظيم  في  مهمًا  دوراً  توؤدي 

الكبير. النطاق  على  التجهيز  �سناعة  في  باأجر  كعامالت  اأو  الخا�سة  المنزلية  م�سروعاتهن  في  �سواء  الن�ساء 

على  والدخل.  للعمل  مهمًا  م�سدراً  المالية،  الأحياء  تربية  ذلك  في  بما  الأ�سماك،  م�سايد  قطاع  وُيَعد 

في  الأ�سماك  م�سايد  اأهمية  على  الوحيد  الموؤ�سر  اعتباره  يمكن  ل  وا�ستزراعها  الأ�سماك  �سيد  في  العمل  اأن 

ال�سفن؛  تر�سانات  وعمليات  ال�سفن  بناء  في  هائلة  عمل  فر�ض  كذلك  تتيح  ال�سيد  ف�سناعة  الوطني.  القت�ساد 

والتعبئة  التجهيز  وفي  المائية؛  الأحياء  علف  واإنتاج  التكنولوجية؛  المعدات  واإنتاج  ال�سيد؛  معدات  و�سناعة 

م�سايد  في  ي�ساهمون  الذين  الأفراد  عدد  مجموع  عن  حاليًا  اإح�ساءات  توفر  عدم  له  يوؤ�سف  ومما  والنقل. 

الأن�سطة. تلك  خالل  من  المائية  الأحياء  وتربية  الأ�سماك 

حالة اأ�سطول ال�سيد
عدد ال�سفن

من  مليون   1.3 منها  وحدة،  ماليين   4 نحو  من  يتاألف   2004 عام  نهاية  في  العالم  في  ال�سيد  اأ�سطول  كان 

�سطح  بدون  التي  القوارب  من  مليون  و2.7  والقدرات،  والحمولت  الأنواع  مختلف  من  ب�سطح  التي  ال�سفن 

من  فقط  واحد  ثلث  من  يقرب  ما  فاإن  بمحركات  دة  مزوَّ ب�سطح  التي  ال�سفن  معظم  اأن  حين  وفي  )المفتوحة(. 

مختلف  من  فهما  المتبقيان  الثلثان  واأما  خارجية.  بمحركات  عمومًا  مزودة  �سطح  بدون  التي  ال�سيد  قوارب 

ال�سفن  من  المائة  في   86 من  يقرب  ما  ز  ويتركَّ والمجاذيف.  بالأ�سرعة  تعمل  التي  التقليدية  القوارب  اأنواع 

المائة(،  في   3.8( والو�سطى  ال�سمالية  واأمريكا  المائة(،  في   7.8( اأوروبا  وتليها  اآ�سيا،  في  ب�سطح  المزودة 

.)15 )ال�سكل  المائة(  في   0.4( واأو�سيانيا  المائة(  في   0.6( الجنوبية  واأمريكا  المائة(،  في   1.3( واأفريقيا 

�سفن  عدد  عن  فالمعلومات  العالم.  في  ال�سيد  اأ�ساطيل  وقدرة  حمولة  مجموع  عن  اإح�ساءات  تتوفر  ول 

بع�ض  ت�سمل  قد  فاإنها  ولذلك  الأخرى،  والإدارية  الوطنية  ال�سجالت  من  معظمها  في  م�ستمدة  ال�سيد  وقوارب 

القوارب  الأحيان  من  كثير  في  الوطنية  الإدارية  ال�سجالت  ت�ستبعد  ذاته،  الوقت  وفي  العاملة.  غير  الوحدات 

ال�سلطات  من  ال�سيد  تراخي�ض  على  تح�سل  التي  و/اأو  اإلزاميًا  ت�سجيلها  يعَتَبر  ل  التي  حجمًا  الأ�سغر 

ما  في  الوطنية  ال�سلطات  من  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  اأتيحت  التي  والبيانات  البلديات.  �سلطات  اأو  المحلية 
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تقوم  التي  الجهات  فاإن  الحالت،  تلك  وفي  تقديرات؛  معظمها  في  هي  حجمًا  الأ�سغر  ال�سيد  بقوارب  يتعلق 

ممار�سات  تتفاوت  ذلك  اإلى  واإ�سافة  الأحيان.  من  كثير  في  �سنوات  مدى  على  ثابتة  الأرقام  تجعل  بالرّد 

تمييزاً  البلدان  من  القليل  اإل  يميِّز  ول  البلدان  بين  العذبة  المياه  في  العاملة  ال�سيد  اأ�ساطيل  عن  الإبالغ 

المتاحة  المعلومات  فاإن  العوامل،  تلك  �سوء  وعلى  العذبة.  المياه  واأ�ساطيل  البحرية  الأ�ساطيل  بين  وا�سحا 

ال�سيد. طاقة  في  العالمية  التجاهات  واكت�ساف  لر�سد  محدودة  بقيمة  اإل  تت�سم  ل  حاليًا 

وتخفي�سها  ال�سيد  لأ�ساطيل  المفرطة  القدرة  بم�ساألة  الما�سيين  العقدين  خالل  اهتم  العالم  اأن  على 

 
ّ
واأقر الطويل.  الأجل  على  م�ستدام  ب�سكل  الموارد  ا�ستغالل  مع  متوازنة  تكون  اأن  ينبغي  التي  الم�ستويات  اإلى 

ولتوفير  المائية  الموارد  حماية  اأجل  من  الوطنية  ال�سيد  طاقة  نمو  من  للحد  �سيا�سات  البلدان  من  الكثير 

في  الأوروبية  القت�سادية  الجماعة  وقررت  الأ�سماك.  جمع  م�سروعات  في  لل�سيد  القت�سادي  البقاء  مقومات 

جانب  من  جهود  بذل  و/اأو  ال�سيد  لطاقة  ق�سوى  م�ستويات  و�سع  طريق  عن  الم�سكلة  معالجة   1983 عام 

ال�ستعا�سة  الأوروبي  التحاد  وقرر  اإدارتها،  ويتعذر  ُمر�سية  غير  ال�سيا�سة  هذه  اأن  تبيَّن  اأنه  على  الأع�ساء. 

عن  التعوي�ض  النظام  هذا  ويتطلب   .2003 عام  منذ  �سريانه  بداأ  الذي  والخروج«  »الدخول  بنظام  عنها 

البلدان  تخ�سع  كما  حكومية.  معونة  دون  تعادلها  قدرة  ب�سحب  الأ�سطول  اإلى  الجديدة  ال�سيد  �سفن  دخول 

عن  �سجالت  واإن�ساء  والخروج‘  الدخول  ’لنظام  	2004 عام  في  الأوروبي  التحاد  اإلى  ان�سمت  التي  الع�سرة 

ال�سفن.

قوارب  من   30 	000 تراخي�ض  لإلغاء  �سنوات  خم�ض  ي�ستغرق  برنامجًا  ال�سين  اأقرت   ،2002 عام  وفي 

الذي  البرنامج  هذا  ويقوم   .2007 عام  بحلول  وتكهينها  التجاري،  اأ�سطولها  من  المائة  7 في  اأو  ال�سيد 

الطوعية،  الم�ساركة  اأ�سا�ض  على  التعوي�سات،  من  �سنويًا  دولر  33 مليون  يعادل  ما  تمويله  قيمة  تبلغ 

التي  ال�سلة  ذات  اللوائح  اإحدى  وهناك  ال�سواطئ.  من  بالقرب  تعمل  التي  حجمًا  الأ�سغر  ال�سفن  وي�ستهدف 

ال�سنة  وخالل  بال�سيد.  ترخي�ض  لديها  التي  القائمة  ال�سفن  محل  لتحل  اإل  جديدة  �سيد  �سفن  اإن�ساء  تمنع 

التي  التجارية  ال�سفن  عدد  اأن  على  البرنامج.  اإطار  في  تراخي�سها  و�سحب  قارب   5 	000 تكهين  تم  الأولى، 

في  ت�سغيله  عن  الُمبلغ  العدد  يفوق  ال�سواء  على  و2004  	2003 عامي  في  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  اأبلغت 

.2002 عام 

القديمة  المتقدمة  الدول  في  باأ�سطح  المزودة  ال�سفن  اأ�ساطيل  حجم  تقل�ض  بدء  اإلى  ت�سير  دلئل  وهناك 

المتحدة،  والمملكة  الرو�سي،  والتحاد  والنرويج،  واليابان،  واأي�سلندا،  الدانمرك،  ذلك  في  بما  بال�سيد،  العهد 

في  حتى  ال�سيد،  طاقة  تخفي�ض  معدل  اأن  على  والبعيدة.  العميقة  المياه  في  تعمل  التي  ال�سفن  وبخا�سة 

اأن  حين  في  اأنه  ذلك  ويعني  ال�سيد.  �سفن  عدد  تخفي�ض  معدل  عن  كبيرة  بدرجة  عمومًا  يقل  البلدان،  هذه 

ويبدو  الزدياد.  في  اآخذ  ال�سفن  حجم  متو�سط  فاإن  ال�سفن  عدد  حيث  من  الأ�سغر  الأ�ساطيل  نحو  نزوعًا  ثمة 

وال�سالمة  القت�سادية  الكفاءة  تح�سين  لمالكيها  تتيح  اأكبر  �سفن  اإن�ساء  اإلى  تف�سي  القدرات  تعديل  عملية  اأن 

. لت�سغيلية ا

اأ�ساطيلها،  تو�سيع  ا�ستمرار  اإلى  ت�سير  والفلبين  اإندوني�سيا  من  المقدمة  البيانات  فاإن  الآخر،  الجانب  وعلى 

	3.5 بن�سبة  طن   100 عن  الإجمالية  حمولتها  تزيد  التي  ال�سفن  عدد  ازداد  المريكية  المتحدة  الوليات  وفي 

عدد  من  و�سيلي  الأرجنتين  خفَّ�ست  بينما  الجنوبية،  اأمريكا  وفي  و2005.  	2003 عامي  بين  ما  في  المائة  في 

%7^8

%3^8  

%1^3 

%0^6

%0^4

%86^1 %13^9

15 πµ°ûdG

IQÉ≤dG Ö°ùëH í£°ùdG äGP ó«°üdG øØ°S ™jRƒJ

ÉHhQhCG

≈£°SƒdGh á«dÉª°ûdG ÉµjôeCG

É«≤jôaCG  

á«Hƒæ÷G ÉµjôeCG

É«fÉ«°ShCG

É«°SBG



27 العالم في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  ا�ستعرا�ض 

ال�ساحلية.  اأ�ساطيلها  في  عامًا  نمواً  �سهدت  ب�ساأنها  بيانات  ر  تتوفَّ التي  البلدان  معظم  فاإن  ال�سناعية  �سفنها 

.)9 )الجدول  الأخيرة  ال�سنوات  في  ن�سبيًا  ثابتًا  العالم  في  ال�سيد  �سفن  عدد  ظل  ذلك،  ونتيجة 

حامالت االأ�سماك واأ�سطول اأعالي البحار
�سناعة  اقت�سادات  من  �سيغيِّر  الوقود  اأ�سعار  في  موؤخراً  حدث  الذي  ال�سريع  الرتفاع  اأن  اإلى  البع�ض  اأ�سار 

حامالت  ا�ستخدام  يزداد  اأن  ح  المرجَّ ومن  البعيدة.  المياه  في  بال�سيد  يتعلق  ما  في  خا�سة  الأ�سماك،  �سيد 

في  ال�سفن  تق�سيه  الذي  الوقت  تقليل  طريق  عن  الإجمالية  الوقود  تكاليف  لخف�ض  محاولة  في  الأ�سماك 

البلدان  فاإن  البحرية  للمعلومات  لويدز  خدمات  بيانات  لقاعدة  ووفقًا  ال�سيد.  مناطق  واإلى  من  الإبحار 

والتحاد  وبنما،  واليابان،  ال�سين،  هي   2005 عام  في  الأ�سماك  حامالت  من   60 من  اأكثر  عن  ُتبلغ  التي 

اأعالمًا  تحمل  باعتبارها  المجموع(  من  المائة  في   6( اأ�سماك  حاملة  واأربعين  ثالث  تحديد  وتم  الرو�سي. 

الرو�سي. التحاد  علم  اأو  بليز  علم  ترفع  باأنها  قبل  من  �ُسجلت  المائة  في   50 منها  »مجهولة«، 

حمولتها  تزيد  التي  العاملة  الأ�سماك  وحامالت  ال�سيد  ل�سفن  العمري  التوزيع   16 ال�سكل  ويبيِّن 

تزيد  الذي  العالمي  ال�سيد  اأ�سطول  عمر  متو�سط  ومازال   .2005 عام  نهاية  في  طن   100 عن  الإجمالية 

وي�سير  الأخيرة.  ال�سنوات  في  ال�سفن  من  ن�سبيًا  �سغير  عدد  بناء  مع  الزيادة  في  اآخذاً  طن   100 عن  حمولته 

الأ�سماك  حامالت  اأعداد  وازدادت  ال�سيد،  اأ�سطول  بناء  نمط  وفق  عام  ب�سكل  الأ�سماك  حامالت  بناء  نمط 

9 الجدول 

المختارة  البلدان  في  بمحركات  المزودة  ال�سيد  اأ�ساطيل 

200020012002200320042005

913	717513	739509	406514	810478	297479	487العددال�سين

746	139	1957	115	6607	225	9497	933	1596	986	3266	849	6الحمولة )طن اإجمالي(

838	861	72015	506	82415	735	68515	880	75014	570	89114	257	14القدرة )كيلو واط(

677	48083	88185	10687	40990	50192	95العددالتحاد الأوروبي-15

195	791	5971	882	7181	906	3061	965	0531	014	2442	022	2الحمولة )طن اإجمالي(

611	787	0776	941	7206	097	3867	295	6997	507	2217	632	7القدرة )كيلو واط(

892955947940939927العدداأي�سلندا

615	079177	394187	018179	573187	099186	175الحمولة )طن اإجمالي(

260	785447	016462	288455	377466	526468	438القدرة )كيلو واط(

......010	229320	571325	600331	337العدداليابان 

......120	342	0001	377	8821	406	9601	447	1الحمولة )طن اإجمالي(

..................القدرة )كيلو واط(

723	1847	9118	6419	92210	01711	13العددالنرويج

282	846373	327394	561395	678394	316403	392الحمولة )طن اإجمالي(

375	272	9451	328	7451	355	2421	351	8211	361	0601	321	1القدرة )كيلو واط(

...203	52187	32788	34789	29489	89العددجمهورية كوريا

...398	763721	629750	467812	963880	917الحمولة )طن اإجمالي(

...102	743	03616	094	94017	273	74517	765	17914	597	13القدرة )كيلو واط(

256	4582	5332	6252	6072	6532	2العددالتحاد الرو�سي

211	176	7341	939	7991	092	8252	619	6552	285	0352	424	2الحمولة )طن اإجمالي(

064	942	3321	111	7172	310	5822	338	8062	439	3492	808	2القدرة )كيلو واط(

مالحظات:

تراوح اإجمالي الم�سيد البحري في الفترة 2000-2004 في البلدان الم�سار اإليها اأعاله ما بين 41	و38 في المائة من المجموع العالمي.

قد ل تقا�ض بع�ض ال�سفن وفقًا لالتفاقية الدولية لعام 1969 ب�ساأن قيا�ض حمولة ال�سفن.

ت�ستثنى ال�سفن التي بدون �سطح من البيانات المتعلقة باأي�سلندا.

ت�سير بيانات اليابان اإلى قوارب ال�سيد الم�سجلة العاملة في المياه البحرية.

دة بمحركات ولديها تراخي�ض وطنية. ت�سير بيانات التحاد الرو�سي اإلى ال�سفن التي ب�سطح والمزوَّ

الم�سادر:

ال�سين: ال�ستق�ساء الإح�سائي لم�سايد الأ�سماك، منظمة الأغذية والزراعة.

التحاد الأوروبي - 15: المكتب الإح�سائي للجماعات الأوروبية.

.)http://www.statice.is( اأي�سلندا: هيئة الإح�ساءات الأي�سلندية

.)http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/index.htm(	2006 اليابان: الحولية الإح�سائية لليابان لعام

جمهورية كوريا: الحولية الإح�سائية لكوريا لعام 2005، المجلد 52.

النرويج: هيئة الإح�ساءات النرويجية )http://www.ssb.no(، والمكتب الإح�سائي للجماعات الأوروبية.

التحاد الرو�سي: ال�ستق�ساء الإح�سائي لم�سايد الأ�سماك، منظمة الأغذية والزراعة.
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عندما   2002 عام  في  النمط  هذا  تجاوز  وتم  هبوط.  فترة  واأعقبتها  الثمانينات  اأواخر  حتى  بناوؤها  تم  التي 

تايلند. اإلى  لتقديمها  اأ�سماك  حاملة   12 بناء  تم 

ال�سفينة  ت�سّدر  فاإنها  ال�سفن  اإحدى  ُت�ستبدل  عندما  البلدان  بع�ض  اأن  اإلى  لويدز  بيانات  ت�سير  كما 

الفئة  هذه  وت�سمل  ن�سبيًا.  العمر  منخف�سة  �سفن  من  عمومًا  تتاألف  فيها  ال�سيد  اأ�ساطيل  فاإن  ولذلك  القديمة 

واأ�سبانيا. والنرويج  اليابان  البلدان  من 

االأ�ساطيل من�ساأ 
ال�سفن.  بناء  فيها  يتم  التي  الأماكن  عن  بيانات  كذلك  البحرية  للمعلومات  لويدز  بيانات خدمات  قاعدة  ن  تت�سمَّ

والأجنبية.  المحلية  ال�سيد  �سركات  اإلى  لتوريدها  الكبرى  ال�سيد  دول  معظم  في  كبيرة  �سفن  بناء  وتقوم �سناعات 

بناء  في  بارزة  مكانة  وبيرو جميعًا  الرو�سي  والتحاد  واأ�سبانيا  الأمريكية  المتحدة  والوليات  اليابان  وتحتل 

وتزيد حمولتها  ت�سغيلها حاليًا  يجري  التي  ال�سيد  �سفن  من  المائة  60 في  من  اأكثر  ببناء  قامت  ال�سفن حيث 

100 طن. عن  الإجمالية 

ت�سغيلها  بداية  منذ  علمها  تغيِّر  لم   2005 عام  نهاية  في  الُم�سّغلة  المائة(  في   78( ال�سيد  �سفن  ومعظم 

والوليات  وبولندا  وبيرو  واأ�سبانيا  اليابان  ففي  فيه.  لت  �ُسجَِّ الذي  البلد  في  ال�سفن  تلك  ثلثي  من  اأكثر  وبني 

ال�سيد  اأ�ساطيل  من  المائة  في   90 على  يزيد  ما  بتوريد  المحلية  ال�سفن  بناء  �سركات  قامت  الأمريكية،  المتحدة 

فعليًا  ت�سمح  ل  التي  جونز  قانون  اأحكام  بو�سوح  الأمريكية  المتحدة  الوليات  بيانات  وتعك�ض  الوطنية. 

	650 من  )اأكثر  كبيراً  اأ�سطوًل  لديها  اأن  حيث  من  فريداً  بلداً  بيرو  وتعَتبر  البلد.  اإلى  ال�سيد  �سفن  با�ستيراد 

اأخرى.  بلدان  اإلى  ال�سيد  �سفن  من  قليلة  اأعداد  دِّرت  و�سُ هناك.  موجودا  ومازال  البلد  في  اأغلبه  بناء  تم  �سفينة( 

التي  المتخ�س�سة  البيروفية  ال�سبكية  بالجرافات  المزودة  ال�سفن  من  يتاألف  الأ�سطول  اأن  ب�سبب  ذلك  اأن  وُيعتَقد 

اإذ  كبيرة،  بدرجة  مرتفعة  البيروفي  لالأ�سطول  العمرية  المالمح  اأن  كما  المجاورة.  البلدان  في  طلب  عليها  لي�ض 

ال�سيد  �سفن  فيه  تحول  الذي  العمر  متو�سط  وهو  عامًا،   30 من  اأكثر  حاليًا  ال�سفن  من  المائة  في   70 عمر  يبلغ 

خردة. اإلى 

عن  حمولتها  تزيد  التي  ال�سفن  على  للح�سول  الأجنبية  ال�سفن  تر�سانات  على  تعتمد  البلدان  بع�ض  اأن  على 

العاملة  ال�سيد  �سفن  من   200 من  اأكثر  والفلبين  وبنما  والمغرب  واإندوني�سيا  هندورا�ض  لدى  ويوجد  100 طن. 

الخارج.  في  بناوؤه  تم  معظمها  ولكن  لويدز،  بيانات  قاعدة  في  طن   100 عن  الإجمالية  حمولتها  تزيد  التي 

البلدان  اأن  حين  وفي  فيها.  �سجلت  التي  القارات  بح�سب  ال�سيد  �سفن  بناء  اأماكن  كذلك   17 ال�سكل  ويبين 

البلدان  فاإن  واأفريقيا،  اأوروبا  في  ال�سيد  �سفن  اأغلبية  ر  توفِّ الرو�سي،  والتحاد  اأ�سبانيا  ذلك  في  بما  الأوروبية، 

الهادي. والمحيط  اآ�سيا  في  الأخرى  ال�سيد  ل�سفن  الرئي�سي  د 
ِّ
المور ُتعد  اليابان،  ل�سيما  الآ�سيوية، 
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حالة الموارد ال�سمكية
م�سايد االأ�سماك البحرية

الما�سية   15  -10 الـ  ال�سنوات  العالم بال�ستقرار ن�سبيًا خالل  البحرية في  ال�سمكية  الموارد  ا�ستغالل  ات�سمت حالة 

18(. ويوؤكد  )ال�سكل  المحدَّدة  ال�سمكية والمناطق  الأر�سدة  اإلى حدوث تغييرات في بع�ض  اإ�سارات  واإن وردت  حتى 

التي تتعر�ض  الأر�سدة  ِن�سب  اأن  التي تتوفر معلومات ب�ساأنها  الأر�سدة  الأر�سدة ومجموعات  ال�سامل لحالة  الفح�ض 

الملحوظة خالل حقبة  الزيادة  اأعقاب  الأخيرة في  ال�سنوات  الم�ستنَفدة لم تتغيَّر في  لفرط ال�ستغالل والأر�سدة 

ا�سُتغل نحو ربع  ال�سابقة،  ال�سنوات  2005، على غرار  اأنه في عام  اإلى  التقديرات  ال�سبعينات والثمانينات. وت�سير 

المائة و20	 )3 في  اأو معتدًل  ا�ستغالًل ناق�سًا  الأغذية والزراعة  التي تر�سدها منظمة  ال�سمكية  الأر�سدة  مجموعات 

المائة(  )52 في  الأر�سدة  المزيد. وا�سُتِغل ما يقرب من ن�سف  ُتنتج  اأن  التوالي( وربما يمكنها  المائة على  في 

اإمكانية  اأي  اأو يقترب منها، مع عدم وجود  الق�سوى  الم�ستدامة  يبلغ حدودها  ُتنتج م�سيداً  بالكامل، ولذلك فاإنها 

اأو ينتع�ض من  ا�سُتنفد  اأو  ا�ستغالًل مفرطًا  ا�ستغل  ال�سمكية فقد  الأر�سدة  الآخر من  الربع  واأما  التو�سع.  لمزيد من 

اأقل من  اإل  ُتنِتج  الآن ل  فاإنها  التوالي(، ولذلك  المائة على  المائة، و1 في  المائة، و7 في  )17 في  ال�ستنفاد  حالة 

اإمكانات لمزيد من  اأي  التي كانت تماَر�ض من قبل، مع عدم وجود  ال�سيد  اء زيادة �سغوط 
ّ
الق�سوى جر اإمكاناتها 

البناء. اإعادة  اإلى  اأوالق�سير، ومع تزايد خطر حدوث مزيد من النخفا�ض والحاجة  المتو�سط  الأجل  ع على  التو�سُّ

1974، حدث  العالم في عام  ال�سمكية في  الأر�سدة  والزراعة في ر�سد حالة  الأغذية  بداأت منظمة  اأن  ومنذ 

المائة تقريبًا في عام  40 في  ا�ستغالًل ناق�سًا ومعتدًل من  الم�ستغلة  ال�سمكية  الأر�سدة  ِن�سب  هبوط م�ستمر في 

ذاته،  الوقت  ع. وفي  التو�سُّ الإمكانات لإجراء بع�ض  يتيح بع�ض  2005، مما  المائة في عام  23 في  اإلى   1974

المائة في منت�سف  10 في  ا�ستغالًل مفرطًا عن زيادة من نحو  الم�ستنفدة والم�ستَغلة  ال�سمكية  الأر�سدة  ك�سفت ن�سبة 

الوقت  ال�ستقرار حتى  اإلى حالة  الت�سعينات عندما و�سلت  المائة في مطلع  25 في  اإلى ما يقرب من  ال�سبعينات 

المائة بقليل في عام   50 في  اأكثر من  ا�ستغالًل كاماًل من  الم�ستغلة  ال�سمكية  الأر�سدة  ِن�سب  الراهن، بينما انخف�ست 

.)19 )ال�سكل   2005 المائة في عام  52 في  اإلى  وازدادت  الت�سعينات،  المائة في مطلع  45 في  اإلى نحو   .1974

وُت�سَتَغل	بالكامل	معظم	الأر�سدة	ال�سمكية	لالأنواع	الع�سرة	الأولى	التي	تمّثل	اإجماًل نحو	30	في	المائة	من	اإنتاج	

م�سايد	الأ�سماك	الطبيعية	في	العالم	من	حيث	الكمية	)ال�سكل	6(. اأو	ُت�ستَغل	ا�ستغالًل مفرطًا، ولذلك	ل	يمكن	توقع	

الأر�سدة	 اثنان	من	 ي�سَتَغل	 الأن�سوجة	)Engraulis ringens( حيث	 على	 ذلك	 م�سيدها. وينطبق	 في	 كبيرة	 زيادات	

 )Theragra chalcogramma(	األ�سكا	ا�ستغالًل كاماًل ومفرطًا، وبلوق	الهادي	المحيط	�سرق	جنوب	في	الرئي�سية

الذي	ُي�سَتَغل	بالكامل	في	�سمال	المحيط	الهادي، والبيا�ض	الأزرق	)Micromesistius poutassou( الذي	ُي�ستَغل	

ا�ستغالًل مفرطًا في	�سمال	�سرق	الأطل�سي؛	ورنجة	الأطل�سي	)Clupea harengus( التي	ي�ستَغل	العديد	من	اأر�سدتها	

 Engraulis(	اليابانية	والأن�سوجة	الأطل�سي؛	�سمال	في	ال�ستنفاد	من	اأخرى	اأر�سدة	ا�ستغالًل كاماًل وتنتع�ض
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 Trachurus(	ال�سيلي	الوثَّاب	والماكريل	الهادي؛	المحيط	�سرق	�سمال	في	بالكامل	ت�ستَغل	التي )Japonicus

murphyi( الذي	ُي�ستَغل	ا�ستغالًل كاماًل ومفرطًا في	جنوب	�سرق	المحيط	الهادي؛	والتونة	ال�سفراء	الزعانف	

)Thunnus albacares( التي	ت�سَتَغل	بالكامل	في	الأطل�سي	والمحيط	الهادي	وربما	ت�ستَغل	ا�ستغالًل يتراوح	بين	

معتدل	وكامل	في	المحيط	الهندي. وت�ستَغل	بع�ض	اأر�سدة	�سمك	التونة	الوثَّاب	)Katsuwomus pelamis( ا�ستغالًل 

كاماًل بينما	تفيد	التقارير	اأن	بع�سه	مازال	ُي�ستَغل	ا�ستغالًل معتدًل، ل�سيما	في	المحيطين	الهادي	والهندي	حيث	

تتيح	تلك	الأر�سدة	بع�ض	الإمكانيات	المحدودة	لزيادة	تو�سيع	اإنتاج	م�سايد	الأ�سماك. كما	تتاح	بع�ض	الإمكانات	

ع	بف�سل	بع�ض	اأر�سدة	�سمك	ماكريل	ال�سوب	)Scomber Japonicus( التي	ُت�ستَغل	ا�ستغالًل معتدًل  المحدودة	للتو�سُّ

في	�سرق	المحيط	الهادي، بينما	ت�ستَغل	اأر�سدة	اأخرى	بالفعل	ا�ستغالًل كاماًل. وتعَتَبر	الأ�سماك	الكبيرة	الراأ�ض	الكثيفة	

�سعر	الذيل	)Trichiurus lepturus( م�ستغلة	ا�ستغالًل مفرطًا تمامًا في	منطقة	ال�سيد	الرئي�سية	في	�سمال	غرب	

المحيط	الهادي، ولكن	حالة	ا�ستغاللها	غير	معروفة	في	المناطق	الأخرى.

تبعًا  الق�سوى  الم�ستدامة  م�ستوياتها  يفوق  اأو  يبلغ  ا�ستغالًل  الم�ستغلة  ال�سمكية  الأر�سدة  ن�سبة  وتتفاوت 

كاماًل  ا�ستغالًل  الم�ستَغلة  ال�سمكية  الأر�سدة  من  ِن�سب  اأعلى  فيها  توجد  التي  الرئي�سية  ال�سيد  مناطق  فاأما  للمنطقة. 

المحيط  وغرب  الأطل�سي،  غرب  و�سمال  الأطل�سي،  و�سط  و�سرق  الأطل�سي،  و�سط  فهي غرب  المائة(  في   77-69(

من  المائة(  في   60-46( ِن�سب  اأعلى  فيها  توجد  التي  المناطق  واأما  الهادي،  المحيط  غرب  و�سمال  الهندي، 

الأطل�سي،  �سرق  فهي جنوب  ال�ستنفاد  من  تنتع�ض  والتي  والم�ستنفدة  مفرطًا  ا�ستغالًل  الم�ستغلة  ال�سمكية  الأر�سدة 

الهندي  والمحيط  الأطل�سي  مناطق  ل�سيما  البحار،  واأعالي  الأطل�سي،  �سرق  و�سمال  الهادي،  المحيط  �سرق  وجنوب 

ن�سبيًا  فيها  ترتفع  العالم  مناطق  من  القليل  اأن  اإلى  التقارير  وت�سير  بالتونة.  ال�سبيهة  والأنواع  للتونة  بالن�سبة 

في  الحال  هو  كما  المائة(،  في   70 -48( معتدًل  اأو  ناق�سًا  ا�ستغالًل  ُت�ستَغل  مازالت  التي  ال�سمكية  الأر�سدة  اأعداد 

يتراوح  ما  مازال  بينما  الهادي،  المحيط  غرب  الهادي، وجنوب  المحيط  و�سط  وغرب  الهادي،  المحيط  و�سط  �سرق 

الأ�سود،  والبحر  المتو�سط  البحر  في  ناق�سًا  اأو  معتدًل  ا�ستغالًل  م�ستغاًل  الأر�سدة  من  المائة  في  بين	20	و30 

الهندي. المحيط  و�سرق  الأطل�سي،  غرب  وجنوب 

المائة  في   68 من  يقرب  ما  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  التابعة  الرئي�سية  ال�سيد  مناطق  من  مناطق  اأربع  وُتنتج 

يبلغ  اإنتاجية حيث  المناطق  اأكثر  من  الهادي  المحيط  غرب  �سمال  منطقة  وتعَتبر  العالم.  في  البحري  الم�سيد  من 

وتليها   ،2004 عام  في  البحري(  الم�سيد  المائة من مجموع  في   25( 21.6 مليون طن  فيها  الم�سيد  مجموع 

المائة من مجموع  في   18( مليون طن   15.4 فيها  الم�سيد  بلغ مجموع  التي  الهادي  المحيط  �سرق  منطقة جنوب 

 ،13( مليون طن  و9.9   ،11 مجموعه  بما  الأطل�سي،  �سرق  و�سمال  الهادي،  المحيط  و�سط  وغرب  البحري(،  الم�سيد 

العام. نف�ض  في  التوالي(،  على  المائة  في  و12 

والأن�سوجة  ال�سردين(،  )اأو  الياباني  البل�سار  وفرة  على  كبيرة  تغييرات  طراأت  الهادي،  المحيط  غرب  �سمال  وفي 

�سهدتها حقبة  التي  الوفرة  وعقب  الطبيعية.  العقدية  والتذبذبات  المكثَّف  لل�سيد  ا�ستجابة  األ�سكا  وبلوق  اليابانية، 

الم�سيد  تدعم  فتئت  ما  التي  اليابانية  الأن�سوجة  في  قوية  انتعا�سة  وتبعته  الياباني  ال�سردين  انخف�ض  الثمانينات، 

0

10

20

30

40

50

60

74 76 78 80 82 888684 90 92 94 96 98 00 02 0604

19 πµ°ûdG

1974 ΩÉY òæe ájôëÑdG ójÉ°üŸG Ió°UQC’ á«ŸÉ©dG äÉgÉŒ’G

∫óà©e ∫Ó¨à°SG + πeÉµdG ∫Ó¨à°S’G ¿hO
πeÉc ∫Ó¨à°SG

OQGƒŸG ójóŒ + ±Gõæà°SG + •ôØe ∫Ó¨à°SG

IQó≤ŸG Ió°UQC’G áÑ°ùf



33 العالم في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  ا�ستعرا�ض 

م�سيد  بينما ظل   ،2004 عام  في  مليون طن   1.8 مقداره  وبما  �سنويًا،  مليون طن  1.8	و2  بين  يتراوح  بما 

الإنتاج  من  يمثِّل جزءاً  ما  وهو   ،2004 عام  في  000	230 طن  يتجاوز  لم  منخف�سًا حيث  الياباني  ال�سردين 

البل�سار(  )اأو  ال�سردين  اأر�سدة  في  ر  التغيُّ هذا  وياأتي  الثمانينات.  في  5 ماليين طن  على  يزيد  كان  الذي  ال�سنوي 

توزيع  على  توؤثر  مناخية  نظم  يبدو،  ما  في  تحكمها،  التي  الأخرى  الأقاليم  في  كذلك  لوحظ  لنمط  وفقًا  والأن�سوجة 

ا�ستغالًل  الهادي  المحيط  غرب  �سمال  في  األ�سكا  بلوق  اأر�سدة  وُت�ستَغل  الأ�سماك.  وفرة  واإجمالي  ال�سمكية  الأر�سدة 

الهادي. المحيط  �سرق  �سمال  في  الأ�سماك  اأر�سدة  �ساأن  ذلك  في  �ساأنها  كاماًل 

المنطقة  �سهدتها  التي  ال�سديدة  النينو  تمامًا عقب ظاهرة  الأن�سوجة  انتع�ست  الهادي،  المحيط  �سرق  وفي جنوب 

 .2004 عام  في  الم�سيد  من  مليون طن   10.7 ما مجموعه  واأنتجت   1998 عام  1997 حتى  عام  من  الفترة  في 

اإنتاجه  ذروة  ثلث  نحو  بلغ  اأنه  اأي  العام،  نف�ض  في  مليون طن   1.8 ال�سيلي  اب  الوثَّ الماكريل  م�سيد  وبلغ مجموع 

اأنتجت جزءاً  كبيرة، حيث  بدرجة  منخف�سة  الجنوبية  اأمريكا  �سردين  اأر�سدة  ظلت  بينما   ،1995 عام  في  التاريخي 

ال�سيلي،  اب  الوثَّ الماكريل  ويمر  الت�سعينات.  ومطلع  الثمانينات  في  قيا�سيا  رقمًا  �سجل  الذي  الم�سيد  من  �سغيراً 

اإلى  ت�سير  دلئل  اأي  توجد  ول  الطبيعية  الوفرة  فيها  تنخف�ض  عقدية  بدورة  الجنوبية،  اأمريكا  �سردين  ول�سيما 

الحا�سر. الوقت  في  عك�سي  اتجاه  حدوث 

وتتفاوت منطقة غرب و�سط المحيط الهادي تفاوتًا �سديداً من حيث الأنواع الم�سيدة. فالم�سيد الأكبر ينتجه 

اب الذي ُيعَتبر م�ستغاًل ا�ستغالًل كاماًل في المنطقة. وتعتَبر مختلف اأنواع ال�سردين م�ستغلة ا�ستغالًل  �سمك التونة الوثَّ

اأقل عن الأ�سماك  اإل معلومات  اأنواع النيزكة والماكريل. ول ُيعَرف  اأو كاماًل �ساأنها في ذلك �ساأن مختلف  معتدًل 

ال�ساحلية المتنوعة الم�ستَغلة في المنطقة على الرغم من اأن بع�ض اأنواع اأ�سماك اأبو كر�ض واأ�سماك الزبيدي و�سمك 

ال�سنور مازالت ُت�ستَغل ا�ستغالًل معتدًل، بينما تفيد التقارير اأن اأنواعًا اأخرى ُت�ستَغل تمامًا اأو ُيفرط في ا�ستغاللها.

وفي �سمال �سرق الأطل�سي، مازال م�سيد �سمك البيا�ض الأزرق اآخذاً في الزيادة بحدة، ويعَتبر هذا النوع م�ستغاًل 

ا�ستغالًل مفرطًا. كما ُت�ستَغل معظم اأر�سدة القّد الأطل�سي في المنطقة ا�ستغالًل مفرطًا اأو ُت�ستنَفد، بينما ُي�ستَغل �سمك 

الكبلين، والرنجة ا�ستغالًل كاماًل. كما ُي�ستَغل �سمك الماكريل الفرن�سي الأطل�سي، والماكريل الأطل�سي ا�ستغالًل كاماًل.

معلومات  تتوفر  التي  العالم  في  ال�سمكية  الأر�سدة  من  المائة  في   75 من  اأكثر  اأن  اإجماًل  التقارير  وتفيد 

يعزِّز  مما  ال�ستنفاد(،  من حالة  وتنتع�ض  ا�ستنِفدت  اأنها  )اأو  مفرطًا  اأو  كاماًل  ا�ستغالًل  بالفعل  ُت�ستَغل  لتقييمها 

العالمية،  المحيطات  في  البرية  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  اإمكانات  اأق�سى  بلوغ  باحتمال  ال�سابقة  المالحظات 

المالحظة  هذه  اأن  وفي حين  والمراقبة.  الحذر  من  بمزيد  واإدارتها  العالمية  الأ�سماك  م�سايد  تنمية  وي�ستدعي 

الكثيرة  ال�سمكية  الموارد  اأنواع  لبع�ض  اأهمية  اأكثر  تبدو  الحالة  فاإن  الأ�سماك  م�سايد  على جميع  عمومًا  تنطبق 

ويالحظ  البحار.  اأعالي  في  اأو جزئيًا  الم�ستغلة ح�سريًا  ال�سمكية  الموارد  من  وغيرها  المناطق  والمتداخلة  الترحال 

وغيرها  المناطق  والمتداخلة  الترحال  الكثيرة  ال�سمكية  للموارد  موؤخراً  والزراعة  الأغذية  منظمة  اأجرته  ا�ستعرا�ض 

م�ساكل  على  تنطوي  الترحال  الكثيرة  المحيطية  القر�ض  اأ�سماك  اأن حالة  البحار  اأعالي  في  ال�سمكية  الموارد  من 

ت�سبه حالة جميع  الترحال  الكثيرة  بالتونة  ال�سبيهة  والأنواع  التونة  اأنواع  ا�ستغالل  اأن حالة  من  الرغم  على  اأكثر 

التي  ال�سمكية  الأر�سدة  ن�سف  من  اأكثر  ي�ستَغل  والزراعة، حيث  الأغذية  منظمة  تتبعها  التي  ال�سمكية  الأر�سدة 

ال�سمكية  الأر�سدة  اأن حالة  اإلى  يبدو،  ما  في  الأدّلة،  وت�سير   .
11

ت�ستنَفد اأو  مفرطًا  ا�ستغالًل  ب�ساأنها  معلومات  تتوفر 

عليه  تنطوي  مما  اأكبر  م�ساكل  على  تنطوي  البحار  اأعالي  في  الأخرى  ال�سمكية  الموارد  وحالة  المناطق  المتداخلة 

ا�ستغاللها  تحديد حالة  يمكن  التي  ال�سمكية  الأر�سدة  ثلثي  من  يقرب  ما  ُي�سنَّف  الترحال حيث  الكثيرة  الأنواع 

�سوى جزءاً  تمّثل  ل  البحار  اأعالي  في  ال�سمكية  الموارد  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى  م�ستنفدة.  اأو  باإفراط  م�ستَغلة  باأنها 

و�ُسبل  غذائهم  في  حا�سمًا  اعتماداً  الأ�سخا�ض  عليها ماليين  يعتمد  التي  العالمية  ال�سمكية  الموارد  من  �سغيراً 

النظام  من  الغالب  الجزء  لحالة  رئي�سية  موؤ�سرات  ُتعد  التي  ال�سمكية  الأر�سدة  تقابل  الموارد  هذه  فاإن  معي�ستهم، 

الخال�سة.  القت�سادية  المناطق  من  اأكبر  بدرجة  المفرط  لال�ستغالل  يتعر�ض  اأنه  يبدو  الذي  للمحيط  الإيكولوجي 

من  تدابير  تنفيذ  اإلى   2001 عام  في  �سريانه  بداأ  الذي  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم  اتفاق  ويف�سي 

12
البعيد. اإلى  المتو�سط  من  الأجلين  على  البحار  اأعالي  في  الم�سيدة  لالأنواع  مفيدة  تكون  اأن  المتوقع 

م�سايد االأ�سماك الداخلية
في  فال�سيد  منها.  الكثير  يميِّز  الذي  الطابع  ب�سبب  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  تقييم حالة  كبيرة  بدرجة  يتعذر 

من  ُمعّقدة  لجمع مجموعة  متعددة  �سيد  معدات  با�ستخدام  الأحيان  من  كثير  في  يتم  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد 

الأحيان  من  كثير  في  الم�سيد  ُي�سَجل  ول  المو�سمية.  بالظروف  �سديداً  تاأثراً  م�سيدها  معدلت  تتاأثر  التي  الأنواع 

في  تمار�سه  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  في  ال�سيد  فاإن  ذلك،  اإلى  واإ�سافة  الإطالق.  على  ُي�سَجل  ل  اأو  النوع  بح�سب 

دقيقة عن  معلومات  تجعل جمع  العوامل  وهذه  النائية.  المناطق  في  الأفقر  المجتمع  قطاعات  الأحيان  من  كثير 

اأو  المعلومات  تلك  يجمع  ل  منها  وكثير  العامة،  لالإدارات  بالن�سبة  للغاية  مكلفة  م�ساألة  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد 
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منظمة  تعتمد  البحرية،  ال�سمكية  الموارد  ولتحديد حالة  الداخلية.  ال�سمكية  الموارد  لحالت  تقييمات  باإجراء  يقوم  ل 

المتعلقة  والإح�ساءات  المتخ�س�سة  المعرفة  وت�ستخدم  الأ�سماك،  م�سايد  علماء  من  �سبكة  على  والزراعة  الأغذية 

اإح�ساءات  تكفي  ول  الداخلية،  الأ�سماك  لم�سايد  القبيل  هذا  من  �سبكات  توجد  ول  الأخرى.  والإح�ساءات  بالم�سيد 

في  لي�ست  والزراعة  الأغذية  منظمة  فاإن  ولذلك  ال�سمكية.  الأر�سدة  لحالة  كمقيا�ض  ل�ستخدامها  عام  ب�سكل  الم�سيد 

الداخلية. ال�سمكية  الموارد  دقيقة عن حالة  عالمية  بيانات  اإ�سدار  لها  يتيح  و�سع 

اإلى  موؤخراً  اأُجري  ا�ستعرا�ض  واأ�سار  الجزئية.  التقييمات  بع�ض  باإجراء  قاموا  الأ�سماك  م�سايد  علماء  اأن  على 

ال�سيد  من  نوعين  ال�ستعرا�ض  وحدَّد   .
13

الداخلية الأ�سماك  م�سايد  من  الكثير  في  لالأ�سماك  المفرط  ال�سيد  حالة 

الإيكولوجية. الُنظم  اأو  التجمعات  في  لالأ�سماك  المفرط  وال�سيد  الفردية  لالأنواع  المكثَّف  ال�ستهداف  هما  المفرط، 

في  الرئي�سية  الأنهار  ُنظم  من  العديد  في  الكبيرة  العذبة  المياه  في  ال�سمكية  الأنواع  �سيد  ا�ستهداف  واأف�سى 

الأ�سماك.  وفرة  اإلى هبوط في  الجنوبية  واأمريكا  ال�سمالية  واأمريكا  الأدنى  وال�سرق  واأوروبا  واأ�ستراليا  واآ�سيا  اأفريقيا 

معر�سة  نوعًا   21 بين  من  اأنواع   10 اأن  اإلى  التقديرات  ت�سير  الم�سايد  هذه  في  الم�ستهدفة  الأ�سماك  بين  ومن 

يتم  لم  اأو  لتقييم حالتها  كافية  بيانات  تتوفر  فال  المتبقية   11 الـ  الأنواع  واأما  بالنقرا�ض؛  مهددة  اأو  للخطر 

لها. تقييم  اأي  اإجراء 

عات الأ�سماك في المناطق المدارية التي تت�سم بدرجة كبيرة من تنوُّع الأنواع  وي�سيع الإفراط في �سيد تجمُّ

وتعتمد فيها المجتمعات المحلية على مح�سول متنوع من اأ�سماك الم�سايد الداخلية. وت�سود هذه الحالة في بحيرة 

تونلي �ساب، وهي اأحد المكونات الرئي�سية لحو�ض نهر ميكونغ. وجاء في حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء 

اأن  اإلى  اأن هذا الحو�ض ك�سف عن موؤ�سرات الإفراط في ال�سيد، ولكن التقارير ت�سير  المائية في العالم لعام 2004 

الم�سيد من بحيرة تونلي �ساب في عام 2005 كان الأكبر منذ بداية ت�سجيل الم�سيد. على اأن علماء م�سايد الأ�سماك 

اأ�سماك �سغيرة.  اأ�ساروا اإلى وجود عالمات تدل على فرط ال�سيد في تلك ال�سنة حيث تاألف الم�سيد في معظمه من 

واإ�سافة اإلى ذلك، ت�سير التقارير اإلى اأن الم�سيد كان اأكبر في الما�سي قبل الحتفاظ ب�سجالت ر�سمية.

برامج  المختارة من خالل  الداخلية  ال�سمكية  الموارد  لتح�سين حالة  المجالت  من  كثير  في  وُتبَذل جهود 

ن�ساطًا  يمثل  الموئل  اإ�سالح  اأن  وفي حين  الأ�سماك.  م�سايد  باإدارة  والنهو�ض  الموئل،  واإ�سالح  الأر�سدة،  تجديد 

تح�سين  في  فعاليته  تقيَّم  ولم  النامية  البلدان  في  ينت�سر  ل  فهو  المتقدمة،  البلدان  من  كثير  في  النت�سار  وا�سع 

القائمة  الإيكولوجية  الُنظم  اإدارة  اأن  كما   .)112-107 ال�سفحات  )انظر  الحالت  معظم  في  ال�سمكية  الأر�سدة 

المائية  الم�سطحات  اأر�سدة  وتكوين  الغريبة  الأنواع  ا�ستخدام  اإلى جانب  البيولوجي،  التنوع  اأجل  من  الأرز  على 

.
14

اآ�سيا في  ل�سيما  المناطق،  من  كثير  في  ال�سمكية  الموارد  ن  يح�سِّ مازال  الداخلية، 

الموئل  تدهور  نتيجة  النخفا�ض  في  م�ستمرة  الداخلية  ال�سمكية  الموارد  اأن  العالمي  ال�سعيد  على  ويبدو 

كميات  زيادة  اإلى  منه  كبير  في جانب  يرجع  الذي  التجاه  هذا  م�سار  عك�ض  الم�ستبعد  ومن  ال�سيد.  في  والإفراط 

الأ�سماك  م�سايد  اإلى  البلدان  تنظر  ل  طالما  الزراعة  وفي  الكهرمائية  الطاقة  توليد  في  الم�ستخَدمة  العذبة  المياه 

لديها  تتوفر  النظرة حتى  هذه  لتغيير  م�ستعدة  البلدان  اأن  ح  ول يرجَّ النمو.  قطاعات  من  قطاعًا  باعتبارها  الداخلية 

الم�ستقبل. وفي  للمجتمع حاليًا  وقيمتها  ال�سمكية  الم�سايد  هذه  دقيقة عن  معلومات 

ا�ستخدام االأ�سماك
التقديري  العالمي  الأ�سماك  اإنتاج  من  مليون طن(   105.6( المائة  في   75 من  يقرب  ما  ا�سُتخِدم   ،2004 عام  في 

مليون   34.8( المتبقية  المائة  في   25 الـ  ن�سبة  وا�سُتخَدمت   .)1 الجدول  )انظر  المبا�سر  الآدمي  ال�ستهالك  في 

ا�سُتبِعدت  اإذا  الكميات،  وبلغت  �سمكية.  وزيوت  م�ساحيق  اإلى  تحويلها  في  ل�سيما  الغذائية،  غير  المنتجات  في  طن( 

اأكثر  يبدو  ما  في  وا�سُتخِدم   .)2 وال�سكل   2 الجدول  )انظر  التوالي  على  مليون طن  و24  مليون طن،   68.9 ال�سين، 

ال�ستهالك  في  مليون طن(   47.5( ال�سين  عنه  اأبلغت  الذي  الأ�سماك  اإنتاج  من  مليون طن(   37( المائة  في  من	77 

بنحو  يقدَّر  )ما  المتبقية  الكمية  وا�سُتخِدمت  اأ�سماك طازجة.  �سكل  في  منه  الأكبر  الجانب  وكان  المبا�سر  الآدمي 

ذلك  في  بما  الغذائية،  غير  ال�ستخدامات  من  ذلك  غير  وفي  الأ�سماك  م�ساحيق  ا�ستخال�ض  في  مليون طن(   10.8

المائية. لالأحياء  المبا�سر  العلف 

ما  ل�سكل  العالم  في  الأ�سماك  اإنتاج  من  مليون طن(   86( المائة  في   61 ن�سبته  ما  2004، خ�سع  عام  وفي 

لتحويله  زة  المجهَّ الأ�سماك  هذه  من  مليون طن(   51( المائة  في   59 ن�سبته  ما  وا�سُتخِدم  التجهيز.  اأ�سكال  من 

الأ�سماك  �سائر  وا�سُتخدم  ومعلبة،  وُمعاَلجة  دة  ُمجمَّ منتجات  �سكل  في  المبا�سر  الآدمي  لال�ستهالك  منتجات  اإلى 

الأذواق  من  عري�سة  طائفة  الأ�سماك  لتجهيز  الكثيرة  الخيارات  وتتيح  الغذائية.  غير  المنتجات  في  المجّهزة 

من  الكثير  على خالف  التجهيز،  ولكن  تنوعًا.  الغذائية  ال�سلع  اأكثر  من  واحدة  الأ�سماك  يجعل  مما  العر�ض  وطرق 

اأ�سكال  اأكثر  الطازجة  الأ�سماك  وتعَتبر  النهائي،  الُمنَتج  �سعر  من  بال�سرورة  يزيد  ل  الأخرى،  الغذائية  المنتجات 

الحّية/الطازجة  الأ�سماك  ن�سبة  الت�سعينات  وازدادت خالل  الأحيان.  من  كثير  في  الأ�سعار  في  ارتفاعًا  المنتجات 
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الأ�سماك  كميات  وازدادت   .)20 )ال�سكل  الأخرى  بالمنتجات  مقارنة  العالم  اأنحاء  في جميع  الأ�سواق  في  المتداولة 

زيادة  يمّثل  ما  وهو   ،2004 عام  في  مليون طن   55 اإلى   1994 عام  في  مليون طن   35 نحو  من  الحّية/الطازجة 

لتجهيز  الرئي�سي  الأ�سلوب  التجميد  ويمثل  المائة.  في   39 اإلى  المائة  في   31 من  الإنتاج  في مجموع  في ح�ستها 

في  الآدمي  لال�ستهالك  زة  المجهَّ الأ�سماك  المائة من مجموع  في   53 مثل  الغذائي، حيث  لال�ستخدام  الأ�سماك 

 )21 )ال�سكل  المتقدمة  البلدان  و�سهدت  المائة(.  في   23( والمعالجة  المائة(  في   24( التعليب  ويليه   ،2004 عام 

الكلي.  الإنتاج  من  المائة  في   40 ن�سبته  ما  المجمدة  الأ�سماك  ومثلت  المجمدة،  الأ�سماك  اإنتاج  في  ثابتة  زيادة 

النامية حيث  البلدان  في  الإنتاج  المائة من مجموع  13 في  بلغت  المجمدة  المنتجات  فاإن ح�سة  وبالمقارنة 

دة.
َّ
حيَّة/طازجة/ُمَبر منها  كبير  في جانب  الأ�سماك  ق  ُت�سوَّ

ويك�سف ا�ستخدام اإنتاج الأ�سماك عن فروق قارية واإقليمية ووطنية. وترتفع ن�سبة الأ�سماك المعاَلجة في اأفريقيا 

اأكثر  ا�سُتخِدم  اآ�سيا )11 في المائة( مقارنة بالقارات الأخرى. وفي عام 2004،  )17 في المائة في عام 2004( وفي 

من ثلثي الأ�سماك المخ�س�سة لال�ستهالك الآدمي كاأ�سماك مجمدة ومعلبة. وفي اأفريقيا واآ�سيا، ارتفعت ب�سكل خا�ض 

اأنه ل يمكن تحديد الكمية الدقيقة لالأ�سماك  ة اأو الطازجة المتداولة في الأ�سواق. ومما يوؤ�سف له  ح�سة الأ�سماك الحيَّ
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الحيَّة التي تم تداولها في الأ�سواق ل�ستخدامها في الإح�ساءات المتاحة. وتحقق الأ�سماك الحيَّة مبيعات قوية 

للم�ستهلكين والمطاعم في جنوب �سرق اآ�سيا وال�سرق الأق�سى.

وياأتي الجانب الأكبر من منتجات الأ�سماك الم�ستخَدمة في الأغرا�ض غير الغذائية في عام 2004 من الأر�سدة 

الطبيعية لالأ�سماك ال�سطحية ال�سغيرة. وا�سُتخِدم معظم هذه المنتجات ال�سمكية كمواد خام لإنتاج العلف الحيواني 

ه لالأغرا�ض غير  والمنتجات الأخرى. وا�سُتخِدم 90 في المائة من اإنتاج الأ�سماك في العالم )با�ستثناء ال�سين( الموجَّ

الغذائية في ا�ستخال�ض الم�ساحيق/الزيوت ال�سمكية؛ واأما الن�سبة المتبقية التي بلغت 10 في المائة فقد ا�سُتخِدمت 

في معظمها كعلف مبا�سر في تربية الأحياء المائية وفي تغذية حيوانات الفراء. وبلغت كميات الأ�سماك الم�ستخَدمة 

كمواد خام في الم�ساحيق ال�سمكية في عام 2004 قرابة 25.5 مليون طن، وهو ما يمّثل زيادة بن�سبة 17 في المائة 

مقارنة بعام 2003، ولكنها ن�سبة تقل كثيراً عن م�ستويات الذروة التي بلغت اأكثر من 30 مليون طن في عام 1994.

اال�ستهالك15
 على مدى العقود الأربعة الما�سية، حيث ارتفع من 9 كيلوغرامات في 

16
ازداد ن�سيب الفرد من الأ�سماك في العالم

اإلى نحو 16.5 كيلوغرام في عام 2003. وكانت ال�سين هي الم�سوؤولة عن معظم هذه الزيادة، حيث  عام 1961 

اإلى 34 في المائة في  اإنتاج الأ�سماك في العالم من 21 في المائة في عام 1994  ارتفعت ح�ستها التقديرية من 

عام 2003 عندما بلغ ن�سيب الفرد فيها من اإمدادات الأ�سماك نحو 25.8 كيلوغرام. وبا�ستبعاد ال�سين، فاإن ن�سيب 

الفرد من اإمدادات الأ�سماك يبلغ حوالي 14.2 كيلوغرام، وهي نف�ض الن�سبة تقريبًا خالل منت�سف الثمانينات. وخالل 

الت�سعينات، ا�ستقر ن�سبيًا ن�سيب الفرد من اإمدادات الأ�سماك في العالم، با�ستثناء ال�سين، عند م�ستوى تراوح بين 

اأ�سماك  اإمدادات  اإلى ارتفاع معدل النمو ال�سكاني عن معدل نمو  اأ�سا�سًا  اأن يرجع ذلك  13.2، و13.8 كيلوغرام. ويمكن 

الطعام خالل الت�سعينات )1.6 في المائة �سنويًا مقارنة بما ن�سبته 1.1 في المائة على التوالي(. ومنذ مطلع العقد 

اأ�سماك الطعام عن معدل النمو  اإمدادات  الأول من هذا القرن �سار هذا التجاه في عك�ض م�ساره حيث ارتفع معدل نمو 

اإلى حدوث  لية لعام 2004  ال�سكاني )2.4 في المائة �سنويًا مقارنة بما ن�سبته 1.1 في المائة(. وت�سير التقديرات الأوَّ

اإلى نحو 16.6 كيلوغرام. زيادة طفيفة في اإجمالي ن�سيب الفرد من اإمدادات الأ�سماك لي�سل 

نًا في ن�سيب الفرد من ال�ستهالك الغذائي في العالم. وك�سفت المعايير التغذوية  كما �سهدت العقود الأخيرة تح�سُّ

عن اتجاهات اإيجابية على الأجل الطويل مع حدوث زيادات في متو�سط ن�سيب الفرد من ال�سعرات الحرارية )ارتفاع 

بن�سبة 16	في المائة منذ الفترة 1969-1971 لي�سل اإلى 795	2 كيلو �ُسعري لل�سخ�ض يوميًا في الفترة 2000-

2002، وازدياد هذا المتو�سط في البلدان النامية باأكثر من 25 في المائة( وفي كمية البروتينات لل�سخ�ض )من 65.1	

اإلى 76.3 غرام في عام 2003(. على اأن الفروق في التوزيع مازالت قائمة. ففي الفترة 2001- غرام في عام 1970 

2003، ت�سير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة اإلى اأن 856 مليون �سخ�ض في العالم كانوا يعانون نق�ض التغذية، 

منهم 61 في المائة يعي�سون في اآ�سيا ومنطقة المحيط الهادي، و820 مليون �سخ�ض في البلدان النامية اإجماًل. وتبلغ 

معدلت نق�ض التغذية اأعلى معدلتها في اأفريقيا جنوب ال�سحراء حيث كان يعاني 32 في المائة من ال�سكان نق�ض 

التغذية، بينما ا�سارت التقديرات اإلى اأن 16 في المائة من ال�سكان يعانون نق�ض التغذية في اآ�سيا والمحيط الهادي.

وتحتوي الأ�سماك على الكثير من العنا�سر الغذائية كما اأنها غنية بالمغذيات الدقيقة والمعادن والأحما�ض 

الدهنية والبروتينات الأ�سا�سية، وتمثل غذاًء تكميليًا مهمًا في ُنظم التغذية التي تفتقر اإلى الفيتامينات والمعادن 

الأ�سا�سية بدونها. وفي كثير من البلدان، وبخا�سة في البلدان النامية، قد ينخف�ض متو�سط ن�سيب الفرد من ا�ستهالك 

الأ�سماك، ولكن الأ�سماك، حتى واإن كانت بكميات �سغيرة، يمكن اأن تنطوي على اأثر اإيجابي كبير في تح�سين جودة 

البروتين الغذائي عن طريق تكميل الأمالح الأمينية الأ�سا�سية التي ل توجد في كثير من الأحيان اإل بكميات قليلة 

في الأغذية القائمة على الخ�سراوات. وت�سير التقديرات اإلى اأن الأ�سماك ت�سهم بنحو 180 كيلو �ُسعري لل�سخ�ض يوميًا، 

ولكنها ل ت�سل اإلى تلك الم�ستويات المرتفعة اإل في عدد قليل من البلدان حيث الفتقار اإلى الأغذية البديلة، وحيث 

ظهر وا�ستمر الميل اإلى تف�سيل الأ�سماك )مثلما في اأي�سلندا، واليابان، وفي بع�ض الدول النامية الجزرية ال�سغيرة(. 

ر الأ�سماك عمومًا في المتو�سط ما يتراوح بين 20-30 كيلو �ُسعري لل�سخ�ض الواحد يوميًا. وتت�سم الأ�سماك  وتوفِّ

ل عن�سراً غذائيًا اأ�سا�سيًا في البلدان المكتظة بال�سكان  باأهمية اأكبر في الغذاء من حيث البروتينات ال�سمكية التي ت�سكِّ

التي قد ينخف�ض فيها مجموع المتح�سل من البروتين، كما اأنها مهمة في غذاء الكثير من البلدان الأخرى. ومثال 

ذلك اأن الأ�سماك ت�سهم بما يقارب اأو يزيد على 50 في المائة من مجموع البروتينيات الحيوانية الُمتح�سلة في 

بع�ض الدول النامية الجزرية ال�سغيرة، وكذلك في بنغالدي�ض، وغينيا ال�ستوائية، وغامبيا، وغينيا، واإندوني�سيا، 

د الأ�سماك ما يربو على 2.8 مليار �سخ�ض  وميانمار، وال�سنغال، و�سيراليون، و�سري لنكا. وعلى ال�سعيد العالمي، تزوِّ

بحوالي 20 في المائة من متو�سط ما يتناوله الفرد من البروتين الحيواني. وازدادت م�ساهمة البروتينات ال�سمكية في 

مجموع الإمدادات البروتينية الحيوانية في العالم من 13.7 في المائة في عام 1961 لت�سل اإلى ذروتها التي بلغت 

اإلى 15.5 في المائة في عام 2003. وتك�سف الأرقام  اأن تهبط نوعًا ما لت�سل  16 في المائة في عام 1996 قبل 
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اإلى 15.4 في المائة في عام  المقابلة في العالم، با�ستثناء ال�سين، عن زيادة من 12.9 في المائة في عام 1961 

1989، وانخف�ست هذه الن�سبة منذ ذلك الحين انخفا�سًا طفيفًا حيث و�سلت اإلى 14.6 في المائة في عام 2003. 

ويعر�ض ال�سكل 22 م�ساهمات المجموعات الغذائية الرئي�سية في مجموع الإمدادات البروتينية.

الوزن  )بمكافئ  مليون طن   13 من  لالأ�سماك  الظاهري  ال�ستهالك  ازداد   ،)10 )ال�سكل  ال�سناعية  البلدان  وفي 

	
17

ال�سنوي ال�ستهالك  من  الفرد  ن�سيب  في  بزيادة   2003 عام  في  مليون طن   27 اإلى   1961 عام  في  الحي( 

المتح�سل  في مجموع  الأ�سماك  م�ساهمة  وازدادت  الفترة.  نف�ض  29.7 كيلوغرام خالل  اإلى  كيلوغراما  من	20 

تبداأ  اأن  قبل  المائة(،  في  و8.5  المائة  في  )من	6.5  	1989-1961 الفترة  ملحوظًا خالل  ازدياداً  البروتيني 

عادت   ،2003 عام  وبحلول  الأخرى؛  الحيوانية  البروتينات  ا�ستهالك  في  الزيادة  اء 
َّ
جر تدريجيًا  الإنخفا�ض  في 

الت�سعينات، ظل  مطلع  ومنذ  الثمانينات.  منت�سف  في  �سائدة  كانت  التي  الم�ستويات  اإلى  المائة(  في   7.8( ح�ستها 

بينما  يوميا  لل�سخ�ض  غرام  و8.6   ،8.2 من  يقرب  ما  بين  تراوح  ن�سبيًا حيث  ثابتًا  ال�سمكي  البروتين  ا�ستهالك 

الرتفاع. في  الأخرى  الحيوانية  البروتينات  من  الفرد  يتناوله  ما  ا�ستمر 
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2003 عام  في  القت�سادية  والمجموعة  القارة  بح�سب  منها  الفرد  ون�سيب  الطعام  اأ�سماك  اإمدادات  مجموع 

ن�سيب الفرد من اإمدادات االأغذيةمجموع اإمدادات االأغذية
)كيلوغرام/�سنة()مليون طن بمكافئ الوزن الحي(

104.116.5العالم

71.114.2العالم با�ستثناء ال�سين

7.08.2اأفريقيا

9.418.6اأمريكا ال�سمالية والو�سطى

3.18.7اأمريكا الجنوبية

33.125.8ال�سين

36.314.3اآ�سيا )با�ستثناء ال�سين(

14.519.9اأوروبا

0.823.5اأو�سيانيا

27.429.7البلدان ال�سناعية

4.310.6القت�سادات التي تمر بمرحلة انتقالية

23.88.7بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض )با�ستثناء ال�سين(

15.815.5البلدان النامية با�ستثناء بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض
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المنخف�ض  الدخل  الغذائي ذات  العجز  الظاهرية في بلدان  الأ�سماك  اإمدادات  الفرد من  وكان متو�سط ن�سيب 

الفجوة تدريجيًا مع  ال�سناعية. و�ساقت هذه  البلدان  التقديرية في  الإمدادات  الثمانينات يمثل ربع  حتى منت�سف 

1995-2003(. وفي  الفترة  النمو �سنويًا خالل  2.1 متو�سط ن�سبة   +( الت�سعينات  اأقوى منذ منت�سف  حدوث نمو 

الفرد  14.1 كيلوغرام يمثل ما يقرب من ن�سف ن�سيب  بلغ  والذي  الإمدادات  الفرد من  2003، كان ن�سيب  عام 

الأ�سماك  اإمدادات  الفرد من  المائة من ن�سيب  )29.7 كيلوغرام( و60 في  ال�سناعية  البلدان  الإمدادات في  من 

الدخل  الغذائي ذات  العجز  بلدان  الإمدادات في  الفرد من  اأن ن�سيب  )23.9 كيلوغرام(. على  المتقدمة  البلدان  في 

8.7 كيلوغرام في  اأنه بلغ  اإلى  التقديرات  ال�سين، مازال منخف�سا ن�سبيًا حيث ت�سير  المنخف�ض الأخرى، با�ستثناء 

الأ�سماك  ا�ستهالك  انخفا�ض  الرغم من  1993. وعلى  �سنويا منذ عام  المائة  1.3 في  ن�سبته  2003 بمعدل نمو  عام 

الأ�سماك في  ال�سين( فاإن م�ساهمة  المنخف�ض )با�ستثناء  الدخل  الغذائي ذات  العجز  الوزن في بلدان  ن�سبيًا ح�سب 

المائة، وقد  20 في  بلغ ما يقرب من  2003 كان كبيراً حيث  الحيواني في عام  البروتين  المتح�سل من  مجموع 

الكفاف.  اأ�سماك  الم�سجلة لم�سايد  الم�ساهمات غير  اإلى  الر�سمية بالنظر  اإليه الإح�ساءات  الن�سبة عّما ت�سير  تزيد هذه 

24.1 في  اإلى  التي و�سلت  1975 عندما بلغت ذروتها  انخفا�سًا طفيفًا منذ عام  انخف�ست  الح�سة  اأن هذه  على 

الفترة  2.7 غرام خالل  اإلى  2.2 غرام  )من  ال�سمكية ما فتئ يزداد  البروتينات  ا�ستهالك  اأن  الرغم من  المائة على 

الأخرى. الحيوانية  البروتينات  ا�ستهالك  الزيادة في  اإلى  1975-2003(. ويرجع ذلك 

العالم، حيث يك�سف عن فروق على م�ستوى  اأنحاء  الأ�سماك توزيعًا غير متكافئ في جميع  ا�ستهالك  ع  ويتوزَّ

23	و24(. ويمكن  )ال�سكالن  الإقليمي والوطني، كما يك�سف عن تفاوت مرتبط بالدخل  الم�ستوى  القارات وعلى 

100 كيلوغرام.  اأكثر من  اإلى  للفرد  اأقل من كيلوغرام واحد  الأ�سماك من  الظاهري من  الفرد  ا�ستهالك  اأن يتفاوت 

ال�ساحلية. ومثال ذلك  المناطق  العادة في  البلدان حيث يرتفع ال�ستهالك في  الجغرافية داخل  الفروق  كما تتجلى 

اأفريقيا  ال�ستهالك في  2003، ولكن  العالم في عام  104 ماليين طن كانت متاحة لال�ستهالك على م�ستوى  اأن 

36.3 مليون طن خارج  المجموع، منه  اآ�سيا ثلثي  للفرد(؛ وا�ستهلكت  )8.2 كيلوغرام  7 ماليين طن  لم يتجاوز 

الفرد  للفرد(. وبلغ ن�سيب  )25.8 كيلوغرام  ال�سين وحدها  للفرد( و33.1 مليون طن في  )14.3 كيلوغرام  ال�سين 

اأوروبا،  ال�سمالية، و19.9 كيلوغرام في  اأمريكا  23.5 كيلوغرام، و23.8 كيلوغرام في  اأو�سيانيا  ال�ستهالك في  من 

الجنوبية. اأمريكا  الو�سطى والكاريبي، و8.7 كيلوغرام في  اأمريكا  و9.4 كيلوغرام في 

الما�سية نا�سئة عن تربية الأحياء  القليلة  ال�سنوات  الم�ستهلكة خالل  الأ�سماك  الكبيرة في كمية  الزيادات  وكانت 

الأ�سماك  المائة من مجموع كمية  43 في  2004 بما ن�سبته  اأنها �ساهمت في عام  اإلى  التقديرات  ت�سير  التي  المائية 

القيمة، مثل  العالية  الأنواع  العديد من  المائية طلب وا�ستهالك  الأحياء  اإنتاج  ز  الآدمي. وحفَّ المتاحة لال�ستهالك 

ًل من �سيدها  الأنواع تحوُّ الثمانينات، �سهدت هذه  ال�سدفتين. ومنذ منت�سف  الإربيان وال�سلمون والمحاريات ذات 

اأ�سعارها  المائية، مع انخفا�ض  الأحياء  اأحوا�ض تربية  اأ�سا�سًا في  اإنتاجها  اإلى  الأولى  �سيداً طبيعيًا بالدرجة 

الغذائي  الأمن  رئي�سيًا في تحقيق  المائية دوراً  الأحياء  وحدوث زيادة كبيرة في ت�سويقها تجاريًا. كما توؤدي تربية 

القيمة  المنخف�سة  العذبة  المياه  اأنواع  الكبير لبع�ض  الإنتاج  اآ�سيا بف�سل  النامية، ل�سيما في  البلدان  العديد من  في 

الفرد من  ا�ستهالك  ازداد متو�سط  ال�سين،  العالمي، با�ستثناء  النطاق  المحلي. وعلى  اإلى ال�ستهالك  اأ�سا�سًا  هة  الموجَّ

2004، وهو ما  المائة في عام  21.4 في  يقدَّر بنحو  اإلى ما   1994 المائة في عام  13.7 في  المائية من  الأحياء 

�سنوي  )متو�سط نمو   2004 للفرد في عام  2.9 كيلوغرام  اإلى   1994 للفرد في عام  1.8 كيلوغرام  يقابل زيادة من 

اإلى   1994 المائة في عام  61.6 في  اإلى زيادة من  ال�سين  المقابلة في  الأرقام  المائة(. وت�سير  4.9 في  بن�سبة 

العقد  ال�سين خالل  المائية في  الأحياء  الفرد من  اإمدادات  اأن  اإلى  التقارير  2004. وت�سير  المائة في عام  83.4 في 

2004 وهو ما يحمل في طياته  23.7 كيلوغرام في عام  اإلى   1994 10.9 كيلوغرام في عام  ازداد من  الما�سي 

.)25 )ال�سكل  المائة  8.1 في  �سنويًا متو�سطه  نمواً 

ال�سمالية  اأوروبا  ل في  القاع تف�سَّ الأنواع. فاأ�سماك  اأنماط ال�ستهالك بح�سب  وهناك فروق ملحوظة نوعًا ما في 

ز معظم  المتو�سط واآ�سيا. ويتركَّ البحر  العديد من بلدان  اأ�سا�سًا في  راأ�سيات الأرجل  ُت�ستهلك  ال�سمالية بينما  واأمريكا 

الزعنفية  الأ�سماك  ال�سعر. وتمثِّل  اأنها �سلع مازالت مرتفعة  اإلى  الوفرة بالنظر  اقت�سادات  الق�سريات في  ا�ستهالك 

	75 2003، حوالي  16.5 كيلوغرام في عام  بلغ  المتاحة لال�ستهالك والذي  الأ�سماك  الفرد من  اأرباع ن�سيب  ثالثة 

للفرد،  4.2 كيلوغرام  اأو ما يقرب من  المائة،  25 في  ال�سدفية  الأ�سماك  رت  اأخرى. ووفَّ اأ�سماك زعنفية  المائة  في 

الأخرى.  الرخويات  الأرجل، و2.1 كيلوغرام من  راأ�سيات  الق�سريات، و0.6 كيلوغرام من  1.5 كيلوغرام من  منها 

4.8 كيلوغرام  الإمدادات )حوالي  30 مليون طن من مجموع  المجال  الثنائية  العذبة والأنواع  المياه  اأنواع  وتمّثل 

الأنواع  18.4 مليون طن من  46 مليون طن، منها  اأكثر من  البحرية  الزعنفية  الأ�سماك  اأنواع  رت  للفرد(. ووفَّ

واأما  الهوية.  المجهولة  البحرية  الأ�سماك  ال�سطحية، و8.4 مليون طن من  الأنواع  القاعية، و19.8 مليون طن من 

9.4 مليون طن من  ال�سدفية، منها  الأ�سماك  الطعام فتتاألف من  اأ�سماك  اإمدادات  المتبقية من مجموع  الح�سة 

اأي تغييرات  الأخرى. ولم تطراأ  الرخويات  الأرجل، و13.4 مليون طن من  راأ�سيات  الق�سريات، و3.6 مليون طن من 
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القاعية  الأ�سماك  اأنواع  الأو�سع؛ وا�ستقرت  المجموعات  العالمي من  التاريخ في متو�سط ال�ستهالك  كبيرة على مر 

الق�سريات والرخويات لأنها ك�سفت عن زيادة  للفرد. وي�ستثنى من ذلك  3 كيلوغرامات  وال�سطحية عند ما يقرب من 

0.4 كيلوغرام  اأ�سعاف من  اأكثر من ثالثة  للفرد  الق�سريات  ر  توفُّ 1961	و2003. وازداد  كبيرة في ما بين عامي 

ر  المائية(، وازداد توفُّ الأحياء  الإربيان والقريد�ض من تربية  اإنتاج  اأ�سا�سًا ب�سبب زيادة  )وذلك  1.5 كيلوغرام  اإلى 

للفرد. كيلوغرام  	2.1 اإلى  0.6 كيلوغرام  الأرجل( من  راأ�سيات  )با�ستثناء  الرخويات 

بالتفاعالت  الأخيرة  ال�سنوات  خالل  الغذائي  ال�ستهالك  واإجمالي  الأ�سماك  ا�ستهالك  من  كل  وتاأثر 

والنمو  الدخل  وارتفاع  ال�سكاني،  النمو  قبيل  من  والقت�سادية،  الديمغرافية  رات  التغيُّ من  العديد  بين  دة  المعقَّ

الدولية،  التجارة  وازدياد  العاملة،  القوة  في  الن�ساء  م�ساركة  وات�ساع  ال�سريع،  الح�سري  والتو�سع  الإقت�سادي، 

والت�سويق،  النقل،  في  والتح�سينات  الجودة  ومعايير  والتعريفات  والقواعد  التجارة  ب�ساأن  الدولية  والتفاقات 

والتجهيز  الإنتاج  على  طراأت  التي  التطورات  جانب  اإلى  العوامل،  هذه  كل  وانطوت  الغذاء.  وتكنولوجيا  وعلم 

العقود  وخالل  النامية.  البلدان  ل�سكان  خا�ض  ب�سكل  الغذائية  العادات  على  ملحوظ  اأثر  على  ال�سلع،  واأ�سعار 

من  مزيد  نحو  الغذائية  النظم  بتحول  النامية  البلدان  في  الأغذية  ا�ستهالك  في  الزيادة  ات�سمت  الحالية، 

ا�ستهالك  من  فيها  الفرد  ح�سة  اأن  ذلك  ومثال  الأ�سا�سية.  الحبوب  ح�سة  وانخفا�ض  والخ�سراوات،  البروتينات 

ا�ستهالك  وازداد   ،2003 عام  في  كيلوغرام   28.9 اإلى   1983 عام  في  كيلوغرام   15.1 من  ازدادت  اللحوم 

	118.7 اإلى  كيلوغرام   56.1 من  والخ�سراوات  كيلوغرام،   14.6 اإلى  كيلوغرام   7.7 من  الأ�سماك  من  الفرد 

باأثر  الخ�سو�ض  وجه  على  مدفوعة  الغذائية  العادات  في  التغييرات  هذه  وجاءت  الفترة.  نف�ض  في  كيلوغرام 

المائة  في   43 اإلى   1975 عام  في  ال�سكان  مجموع  من  المائة  في   26 من  زاد  )الذي  ال�سريع  الح�سري  التو�سع 

واأمريكا  اآ�سيا  في  خا�سة  النامية،  البلدان  من  العديد  و�سهد  الأغذية.  توزيع  ر  تغيُّ جانب  اإلى   )2005 عام  في 

اأ�سحاب  من  الم�ستهلكين  فقط  ت�ستهدف  ل  التي  ماركت(  )ال�سوبر  الكبيرة  المتاجر  في  �سريعا  عًا  تو�سُّ الالتينية، 

تن�ساأ  الكبرى  المتاجر  فاإن  وهكذا  الدخل.  والمتو�سطة  الدنيا  الطبقة  من  الم�ستهلكين  وكذلك  بل  المرتفع،  الدخل 

وخفَّ�ست  المو�سمية،  الآثار  من  وقللت  اأو�سع  خيارات  للم�ستهلكين  اأتاحت  حيث  النامية  البلدان  في  رئي�سية  كقوة 

الأحيان. من  كثير  في  اآمنة  اأغذية  واأتاحت  الغذائية  المنتجات  اأ�سعار  من 

وظلت  البلدان،  هذه  في  عمومًا  الدخل  ويرتفع  الغذائية.  العادات  في  تغيرا  المتقدمة  البلدان  ت�سهد  كما 

من  مزيد  عن  البحث  اإلى  بالم�ستهلكين  اأف�سى  مما  بعيد  لأمد  ملبَّاة  من  اأكثر  الأ�سا�سية  الغذائية  الحتياجات 

اأن  العادة  في  ويرى  والغذاء،  بال�سحة  المتو�سط  الم�ستهلك  وعي  ذاته  الوقت  في  ويزداد  غذائهم.  في  التنوع 

الجديدة  والأنواع  المنتجات  ووجدت  مرونة  اأكثر  الأ�سواق  وغدت  ال�سحة.  على  اإيجابي  اأثر  على  تنطوي  الأ�سماك 

في  الم�سافة  القيمة  من  مزيد  تحقيق  نحو  الأخرى  الغذائية  والمنتجات  الأ�سماك  وتتجه  متخ�س�سة.  اأ�سواقًا 

فاإن  التقليدية،  ال�ستعدادات  جانب  واإلى  اإعدادها.  الم�ستهلكين  على  ر 
ّ
يي�س مما  التجزئة،  واأ�سواق  الأغذية  توريد 

تجعل  الميكروويف  اأفران  وا�ستخدام  التبريد  ن  تح�سُّ اإلى  بالإ�سافة  الأغذية،  وتكنولوجيا  علم  في  التطورات 
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من  وغيرها  المغلفة  والمنتجات  لالأكل،  الجاهزة  اأو  للطهي  الجاهزة  والمنتجات  التح�سير،  ال�سهلة  الأغذية 

في  التغييرات  ال�سريع  التو�سع  هذا  اأ�سباب  وت�سمل  النمو.  مت�سارعة  �سناعة  الم�سافة،  القيمة  ذات  الأخرى  ال�سلع 

وكذلك  المعي�سية،  الأ�سر  في  الوجبات  وتفتت  العاملة،  القوة  في  للمراأة  المتزايد  الدور  مثل  الجتماعية،  العوامل 

الحاجة  فاإن  وهكذا  واحد.  �سخ�ض  من  نة  المكوَّ الأ�سر  عدد  وازدياد  الأ�سرة،  حجم  متو�سط  في  العام  النخفا�ض 

المتزايدة  الأهمية  وهو  اآخر  اتجاه  وهناك  اأكبر.  اأهمية  تكت�سي  الطهي  و�سهلة  لالأكل  جاهزة  ب�سيطة  وجبات  اإلى 

بقبول  تحظى  مازالت  الأ�سماك  فاإن  الأخرى  الغذائية  المنتجات  من  الكثير  خالف  وعلى  الطازجة.  لالأ�سماك 

�سئيلة  باأهمية  اإل  تحظ  لم  الطازجة  الأ�سماك  اأن  على  زة.  مجهَّ ولي�ست  طازجة  تكون  عندما  الأ�سواق  في  اأكثر 

بيع  منافذ  ون�ساأت  للتخزين.  �سالحيتها  مدة  وق�سر  عطبها  �سرعة  ب�سبب  الدولية  التجارة  في  التاريخ  مر  على 

كفاءة  وزيادة  الجوي،  ال�سحن  اأ�سعار  وانخفا�ض  التغليف،  في  التح�سينات  بف�سل  الطازجة  لالأ�سماك  اإ�سافية 

الطازجة،  البحرية  الأغذية  قطاع  في  الكبرى  والمتاجر  الغذائية  ال�سال�سل  ح�سة  تزداد  كما  النقل.  وموثوقية 

واأطباق  الأ�سماك  من  وا�سعة  مجموعة  تعر�ض  التي  الطازجة  البحرية  لالأطعمة  اأق�سام  بفتح  منها  الكثير  وقام 

دة. المجمَّ الأغذية  اأق�سام  جانب  اإلى  الطازجة  ال�سالطات  اأو  الأ�سماك 

ال�سكان  �ُسعبة  تقديرات  وت�سير  المنظور.  الم�ستقبل  في  الذكر  ال�سالفة  التجاهات  ت�ستمر  اأن  المتوقع  ومن 

النامية من مجموع  البلدان  ولكن ح�سة  �سيتباطاأ،  العالم  في  ال�سكان  نمو  معدل  اأن  اإلى  المتحدة  لالأمم  التابعة 

معدلت  ارتفاع  ب�سبب   )2005 عام  في  المائة  في   79( 	2030 عام  في  المائة  في   83 نحو  لتبلغ  �سترتفع  ال�سكان 

	2005 عام  في  ن�سمة  مليار   3.2 نحو  من  الزيادة  في  ال�سريع  الح�سري  التو�سع  ي�ستمر  اأن  المتوقع  ومن  الخ�سوبة. 

نحو  اإلى  مليار   1.9 )من  النامية  البلدان  في  النمو  معظم  ز  تركُّ مع   ،2030 عام  في  مليار   4.9 بنحو  يقدَّر  ما  اإلى 

المناطق  في   2030 عام  النامية في  البلدان  في  ال�سكان  المائة من  في   57 ز  تركُّ اإلى  التوقعات  وت�سير  مليار(.   3.8

والدخل،  ال�سكان  نمو  اأن  اإلى  عات  التوقُّ ت�سير  كما   .2005 عام  في  المائة  في   43 ن�سبته  بما  مقارنة  الح�سرية 

نحو  الغذائي  ال�ستهالك  تركيبة  تغيير  و�سيوا�سل  الطلب  من  �سيزيد  الغذائي،  والتنويع  الح�سري  التو�سع  اإلى جانب 

على  الطلب  يزداد  اأّل  ُيتوقع  ال�سناعية،  البلدان  وفي  النامية.  البلدان  في  الحيوانية  المنتجات  من  زيادة ح�ستها 

والجودة،  ال�سالمة،  قبيل  من  م�سائل،  فاإن  الغذائية  المنتجات  على  الطلب  تحديد  وعند  معتدلة،  بدرجة  اإل  الأغذية 

والدخل.  الأ�سعار  في  التغييرات  من  اأكبر  اأهمية  �ستكت�سي  ربما  ذلك،  اإلى  وما  الحيوان،  ورعاية  البيئية،  والمخاوف 

اأنه  ذلك  ومثال  التيقن.  لعدم  مهمًا  م�سدراً  يمثِّل  اأن  الحيوانات  بين  الأمرا�ض  لتف�سي  يمكن  العالمي،  ال�سعيد  وعلى 

تف�سي  ب�سبب  للحوم  الدولية  ال�سوق  ا�سطربت  و2005،  	2004 عامي  في  وبخا�سة  الما�سية،  القليلة  ال�سنوات  خالل 

)جنون  البقر  في  الإ�سفنجي  الدماغ  التهاب  من  محدَّدة  ب�سبب حالت  اأو  الطيور  اأنفلونزا  مثل  الحيوانات،  اأمرا�ض 

البلدان، خا�سة  بع�ض  في  اللحوم  اإمدادات  في  نق�ض  اإلى حدوث  ال�ستيراد،  اإلى جانب حظر  ذلك،  واأف�سي  البقر(. 

في  للدواجن  المائة  في   30+( و2005  	2004 عامي  في  الدولية  اللحوم  اأ�سعار  ارتفاع  اإلى  اأّدى  مما  الدواجن، 

الأ�سماك. ذلك  في  بما  البديلة،  البروتين  م�سادر  اإلى  الم�ستهلِكين  ل  وتحوُّ  )2005-2004 الفترة 

التجارة

	71.5 بن�سبة  قيا�سية  قيمة   2004 عام  في  الم�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  في  العالمية  التجارة  بلغ مجموع 

بن�سبة  وزيادة   ،2000 بعام  مقارنة  المائة  في   23 بن�سبة  نمواً  يمثل  ما  وهو  الت�سديرية(،  )بالقيمة  دولر  مليار 

قيمة  في  اأخرى  زيادة  اإلى   2005 لعام  لية  الأوَّ التقديرات  وت�سير   .)26 )ال�سكل   1994 عام  منذ  المائة  في   51

لة  )المعدَّ الحقيقية  بالقيمة  الأ�سماك  م�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  �سادرات  وازدادت  الأ�سماك.  م�سايد  �سادرات 

المائة خالل  في   18.2 ن�سبته  وبما   2004  -  2000 الفترة  المائة خالل  في   17.3 بنحو  الت�سخم(  لمراعاة 

و�سلت  الكمية،  ا�سا�ض  وعلى  و2004.  	1984 عامي  بين  ما  في  المائة  في  و143.9   ،2004-1994 الفترة 

ن�سبته  بنمو   ،2004 عام  في  الحي(  الوزن  )بمكافئ  مليون طن   53 حققت  عندما  الذروة  م�ستوى  اإلى  ال�سادرات 

التجارة  في  المتداولة  الأ�سماك  كمية  وظلت   .1984 عام  منذ  المائة  في  و114   ،1994 عام  منذ  المائة  في   13

م�سايد  �سادرات  و�سجلت  قرون.  عدة  مدى  على  كبيرة  زيادات  اأعقاب  في   2003-2000 الفترة  راكدة خالل 

من  الرغم  على  العالمية  التجارة  معدل  في  الكبير  الرتفاع  مع  بالتزامن   2004 عام  في  قيا�سيًا  رقمًا  الأ�سماك 

 .2005 عام  في  العالمي  النمو  هذا  كذلك  وا�ستمر  الطبيعية.  الكوارث  واأعداد  البترول  اأ�سعار  في  الحادة  الزيادة 

انخفا�ض  فترة  بعد  الأ�سا�سية(  الأغذية  )ل�سيما  الزراعية  المنتجات  من  العديد  اأ�سعار   2004 عام  في  انتع�ست  كما 

ال�سلع  بع�ض  على  الطلب  تحول  مع  النمو  هذا  في  الأجل  والق�سيرة  الطويلة  العوامل  من  و�ساهمت مجموعة  طويلة. 

و�سيا�سات  وهياكل  الم�ستهلكين،  واأذواق  التكنولوجيا،  في  التغييرات  عن  الناجمة  الأ�سواق  لت  لتحوُّ ا�ستجابة 

ل�سيما  التجارة،  تدفقات  على  ال�سرف  واأ�سعار  الأ�سعار  تحركات  تاأثير  هذا  في  الهامة  العوامل  اأحد  وكان  الأ�سواق. 

العديد  قيمة  في  الملحوظ  ن  والتح�سُّ ال�سلع،  من  الكثير  اأ�سعار  لتحديد  كذلك  ُي�ستخَدم  الذي  الأمريكي،  الدولر  �سعف 

الأمريكي. الدولر  مقابل  الأوروبية(  العمالت  )ل�سيما  العمالت  من 
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ا�ستقرت  حيث  الب�سائع  تجارة  مجموع  في  ما  نوعًا  محدودة  بح�سة  الأ�سماك  م�سايد  تجارة  ت�ساهم 

الت�سعينات  اأواخر  حتى  هبوطي  اتجاه  حدوث  مع   1976 عام  منذ  المائة  في   1 من  يقرب  ما  عند  ن�سبيًا 

م�سايد  �سادرات  ن�سبة  وارتفعت   .)2004 عام  في  المائة  في   0.8( القرن  هذا  من  الأول  العقد  ومطلع 

	4.5( 	1976 عام  من  اعتباراً  الحرجية(  المنتجات  ذلك  في  )بما  الزراعية  ال�سادرات  مجموع  في  الأ�سماك 

الح�سة  تلك  وهبطت   .2001 عام  في  المائة  في   9.4 ن�سبته  قيا�سي  رقم  اإلى  وو�سلت  ف�ساعداً،  المائة(  في 

في  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  ح�سة  وتراوحت   .2004 عام  في  المائة  في   8.4 اإلى  لت�سل  الحين  ذلك  منذ 

 .2004  -1976 الفترة  خالل  المائة  في  و0.8  	0.6 بين  المتقدمة  البلدان  في  الب�سائع  تجارة  مجموع 

الحرجية(  المنتجات  ذلك  في  )بما  الزراعية  التجارة  مجموع  في  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  ن�سبة  وازدادت 

عام  وفي   .2002-1998 الفترة  في  المائة  في   6.5 اإلى  لت�سل  المائة  في   4.1 من  ال�سبعينات  اأواخر  في 

الزراعية  المنتجات  �سادرات  في  الكبيرة  الزيادات  اء 
َّ
جر المائة  في   6 اإلى  الح�سة  تلك  انخف�ست   ،2004

�سادرات  دور  ات�سع  النامية،  البلدان  وفي   .2003 بعام  مقارنة  المائة(  في   37( والحرجية  المائة(  في   33(

في   2.3( الثمانينات  اأواخر  وحتى  ال�سبعينات  اأواخر  في  الب�سائع  �سادرات  مجموع  في  الأ�سماك  م�سايد 

وازدادت   .2004 عام  في  فقط  المائة  في   1.2 ن�سبة  اإلى  وي�سل  يتراجع  اأن  قبل   )1988 عام  في  المائة 

	5 من  الحرجية(  المنتجات  ذلك  في  )بما  الزراعية  التجارة  مجموع  في  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  ح�سة 

في   14 اإلى  لت�سل  طفيفًا  هبوطًا  هبطت  ثم   ،2002 عام  في  المائة  في   16 اإلى   1976 عام  في  المائة  في 
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المائة،  في   36+( والحرجية  الزراعية  ال�سادرات  موؤخراً  حققته  الذي  م  التقدُّ ب�سبب   2004 عام  في  المائة 

.)2004  -2002 الفترة  في  التوالي  على  المائة  في  و30 

في  الأ�سماك  م�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  وا�ستيراد  ت�سدير  في  الأولى  الع�سرة  البلدان   11 الجدول  ويبيِّن 

حيث   2004 عام  العالم  في  الم�سايد  ومنتجات  لالأ�سماك  م�سدِّر  اأكبر  ال�سين  وكانت  1994	و2004.  عامي 

تمثل  تكن  لم  الأ�سماك  من  ال�سين  �سادرات  فاإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  دولر.  6.6 مليار  �سادراتها  قيمة  بلغت 

)با�ستثناء  الزراعية  �سادراتها  من  المائة  في  و29  الب�سائع،  من  �سادراتها  مجموع  من  المائة  في   1.1 �سوى 

مطلع  منذ  ملحوظة  زيادة  الأ�سماك  م�سايد  منتجات  من  �سادراتها  ال�سين  وزادت  الحرجية(.  المنتجات 

تعك�ض  التي  الأ�سماك  تجهيز  �سناعة  تو�سيع  وكذلك  النمو،  في  الآخذ  باإنتاجها  النمو  هذا  ويرتبط  الت�سعينات. 

ت�سّدر  المحلية،  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  من  ال�سادرات  اإلى  واإ�سافة  والإنتاج.  العمالة  في  تناف�سية  تكاليف 

زادت  كما  العملية.  تلك  في  كبيرة  م�سافة  قيمة  محققة  تجهيزها،  المعاد  الم�ستوردة  الخام  المواد  اأي�سًا  ال�سين 

مليار   0.2 من  ارتفعت  حيث  الما�سي،  العقد  مدى  على  كبيرة  زيادة  ومنتجاتها  الأ�سماك  من  ال�سين  واردات 

ال�سنوات  في  خا�ض  ب�سكل  ملحوظًا  النمو  وكان   .2004 عام  في  دولر  مليار   3.1 اإلى   1990 عام  في  دولر 

ال�سين  على  تعيَّن  حين   2001 عام  اأواخر  في  العالمية  التجارة  منظمة  اإلى  ان�سمامها  منذ  الما�سية  القليلة 

المائة  في   15.3 تبلغ  كانت  مرتفعة  ا�ستيراد  تعريفة  من  المتو�سط  في  تناق�ست  التي  ال�ستيراد  ر�سوم  تخفي�ض 

.2004 عام  في  المائة  في   10.4 اإلى   2001 عام  في 

11 الجدول 

الأ�سماك ومنتجات  الأ�سماك  وا�ستيراد  ت�سدير  في  الأولى  الع�سرة  البلدان 

متو�سط معدل النمو ال�سنوي19942004

)بالن�سبة المئوية()بماليين الدولرات(

البلدان الم�سدرة

63711.1	3206	2ال�سين

1324.3	7184	2النرويج

-0340.4	1904	4تايلند

8511.8	2303	3الوليات المتحدة الأمريكية

5664.2	3593	2الدانمرك

4874.8	1823	2	كندا

5659.6	0212	1اأ�سبانيا

4846.7	3042	1�سيلي

4525.5	3462	1هولندا

40317.4	4842فييت نام

6115.3	24335	21المجموع الفرعي للبلدان الع�سرة االأولى

8973.2	26735	26مجموع بقية العالم

5084.2 51171 47مجموع العالم

البلدان الم�ستوردة
-5601.0	14014	16اليابان

9675.4	04311	7الوليات المتحدة الأمريكية

2227.1	6395	2اأ�سبانيا

1764.1	7974	2فرن�سا

9045.6	2573	2اإيطاليا

12613.8	8563ال�سين

8124.1	8802	1المملكة المتحدة

8051.9	3162	2األمانيا

2864.9	4152	1الدانمرك

23312.0	7182جمهورية كوريا

0903.4	06353	38المجموع الفرعي للبلدان الع�سرة االأولى

2025.4	10422	13مجموع بقية العالم

2933.9 16775 51مجموع العالم

مالحظة: تعتمد البيانات على المعلومات المتوافرة لدى المنظمة في دي�سمبر/كانون الأول 2003
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رقمًا  لت�سّجل   2004-2000 الفترة  في  المائة  في   25.4 بنحو  العالم  في  الأ�سماك  �سادرات  وازدادت 

ال�ستيراد  اأ�سواق  اأن  اإلى  لية  الأوَّ البيانات  وت�سير   .2004 عام  في  دولر  مليار   75 من  اأكثر  بلغ  جديداً  قيا�سيًا 

الأ�سماك. ومنتجات  الأ�سماك  من  وارداتها  زيادة  وا�سلت  الرئي�سية 

اإلى  الأ�سماك  اإنتاج  من  كبيرة  ح�سة  دخلت   ،2004 عام  وفي  وا�سع.  نطاق  على  الأ�سماك  تجارة  وتنت�سر 

غذائية  كمنتجات  الحي(  الوزن  )بمكافئ  المائة  في   38 من  يقرب  ما  ت�سدير  تم  حيث  الدولية  الت�سويق  قنوات 

الوزن  )بمكافئ  الأ�سماك  من  طن  مليون   23 زهاء  المتقدمة  البلدان  و�سدَّرت   .)27 )ال�سكل  مختلفة  وعلفية 

هذه  فاإن  ت�سدير،  اإعادة  �سكل  في  يكون  قد  التجارة  هذه  من  جزءاً  اأن  من  الرغم  وعلى   .2004 عام  في  الحي( 

مليون   30( النامية  البلدان  من  ال�سادرات  وبلغت  اإنتاجها.  من  المائة  في   75 من  يقرب  ما  تقابل  الكمية 

�سادرات  مجموع  في  النامية  البلدان  ح�سة  وبلغت  الإجمالي.  اإنتاجها  ثلث  من  يقرب  ما  الحي(  بالوزن  طن 

هذه  من  كبيرة  ح�سة  وتاألفت  الكمية.  بح�سب  المائة  في  و57  القيمة،  بح�سب  المائة  في   48 الأ�سماك  م�سايد 

بح�سب  المائة،  في   68 بنحو  النامية  البلدان  �ساهمت   ،2004 عام  وفي  ال�سمكية.  الم�ساحيق  من  ال�سادرات 

في  كبيرة  زيادة  النامية  البلدان  حققت  كما  العالم.  في  الغذائية  غير  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  من  الكمية، 

	51 اإلى   1992 عام  في  المائة  في   43 من  الآدمي  لال�ستهالك  هة  الموجَّ الأ�سماك  �سادرات  كمية  من  ح�ستها 

.2004 عام  في  المائة  في 

الدول  ل�سيما  القت�سادات،  من  الكثير  في  مهمًا  وُيعّد  البلدان  بين  الأ�سماك  م�سايد  تجارة  دور  ويتفاوت 

يوؤديه  الذي  المهم  الدور  اإلى  بالإ�سافة  الأجنبي،  النقد  لإيرادات  مهمًا  م�سدراً  الأ�سماك  تجارة  وتمّثل  النامية. 

الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  وتت�سم  الغذائي.  الأمن  وتحقيق  الدخل،  واإدرار  العمل،  فر�ض  تهيئة  في  القطاع  هذا 

ن�سف  من  يقرب  ما   2004 عام  في  تمّثل  كانت  اأنها  ذلك  ومثال  لالقت�ساد.  كبيرة  باأهمية  الحالت  بع�ض  في 

واأي�سلندا،  الموّحدة،  مايكرونيزيا  ووليات  وملديف،  وميكلون،  بيير  �سان  في  الب�سائع  تجارة  قيمة  مجموع 

وكريباتي. وبنما، 

فقد  الأ�سماك.  م�سايد  لتجارة  الجغرافية  الأنماط  في  كبيرة  تغييرات  الما�سية  الأربعة  العقود  �سهدت  كما 

من  العالمية  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  مقابل  النامية  البلدان  من  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  ح�سة  ازدادت 

	48 قرابة  اإلى  هبوطها  قبل   ،2001-2000 عام  في  المائة  في   51 اإلى   1976 عام  في  تقريبًا  المائة  في   37

مجموع  في  ح�ستها  ازدادت  التي  الآ�سيوية  البلدان  في  النمو  هذا  معظم  ز  ويتركَّ  .2004 عام  في  المائة  في 

عام  في  المائة  في   32 اإلى   1976 عام  في  المائة  في   20 على  قلياًل  تزيد  ن�سبة  من  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات 

النامية. البلدان  �سادرات  قيمة  من  المائة  في   66 الأ�سماك  م�سايد  من  �سادراتها  وتمثِّل   ،2004

منه  �سادراتها مخ�سومًا  قيمة  )اأي مجموع  النامية  البلدان  من  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  وك�سف �سافي 

عام  في  دولر  مليار   4.6 من  ازداد  الما�سية، حيث  العقود  م�ستمر خالل  ت�ساعد  وارداتها( عن  قيمة  مجموع 

هذه  وتزيد   .)28 )ال�سكل   2004 عام  في  دولر  مليار   20.4 واإلى   ،1994 عام  في  دولر  مليار   16 اإلى   1984

ذات  الغذائي  العجز  بلدان  وتوؤدي  وال�ساي.  والبن،  الأرز،  مثل  الأخرى،  الزراعية  ال�سلع  اأرقام  عن  كثيراً  الأرقام 

0

30

60

90

120

150

78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

êÉàfE’G
ôjó°üàdG

27 πµ°ûdG

ôjó°üà∏d ¬LƒŸG ∑Éª°SC’G øe »ŸÉ©dG êÉàfE’G ºéM

(»◊G ¿RƒdG øe) ¿ÉæWC’G ÚjÓÃ



45 العالم في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  ا�ستعرا�ض 

في  البلدان  تلك  �سادرات  وكانت  الأ�سماك.  ومنتجات  الأ�سماك  تجارة  في  ومتزايداً  ن�سطًا  دوراً  المنخف�ض  الدخل 

	13 اإلى  لت�سل  ازدادت  الأ�سماك، وهي ح�سة  م�سايد  �سادرات  قيمة  المائة من مجموع  في   11 تمثل   1976 عام 

التقديرات  وت�سير   .2004 عام  في  المائة  في  و20   ،1994 عام  في  المائة  في  و18   ،1984 عام  في  المائة  في 

دولر. مليار   9.4 تبلغ  الأخيرة  ال�سنة  هذه  في  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  من �سافي  اإيراداتها  اأن  اإلى 

اإقليم  ويتمتع   .)29 )ال�سكل  الم�سايد  منتجات  في  كبير  تجاري  تبادل  البلدان  من  كثير  في  ويقوم 

اأو�سيانيا  وكذلك  الأ�سماك،  م�سايد  لمنتجات  اإيجابي  �ساٍف  كم�سدِّر  قوي  بو�سع  والكاريبي  الالتينية  اأمريكا 

التحاد  في  الت�سنيع  �سفن  قامت  عندما   1985 عام  منذ  �سافيًا  م�سدِّراً  فلي�ست  اأفريقيا  واأما  النامية.  واآ�سيا 

المجمدة  ال�سطحية  الأ�سماك  من  كبيرة  كميات  اإنزال  وقف  اأو  بتقلي�ض  ال�سرقية  واأوروبا  ال�سابق  ال�سوفياتي 

وفي  الأ�سماك.  م�سايد  تجارة  في  بعجز  واليابان  ال�سمالية  واأمريكا  اأوروبا  وتت�سم  اأفريقيا.  غرب  في  الرخي�سة 

بلداً.  97 الأ�سماك  م�سايد  ومنتجات  لالأ�سماك  ال�سافية  رة  الم�سدَّ البلدان  عدد  بلغ   2004 عام 

تجارة  ومازالت  الأقاليم.  داخل  الأ�سماك  م�سايد  تجارة  كثافة  زيادة  نحو  اتجاهًا  الأخيرة  العقود  و�سهدت 

-2002 الفترة  ففي  المتقدمة.  البلدان  بين  متزايد  وب�سكل  كبيرة  بدرجة  ذاتيًا  تركيزاً  ز  تتركَّ الأ�سماك  م�سايد 

بلدان  اإلى  المتقدمة  البلدان  في  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  قيمة  من  المائة  في   85 تقارب  ن�سبة  هت  ُوجِّ  ،2004

بلدان  في  المتقدمة  البلدان  في  الأ�سماك  م�سايد  واردات  من  المائة  في   50 من  اأكثر  ون�ساأ  اأخرى،  متقدمة 

من	 	84 من  اأكثر  اتجه  حيث  خا�سة  باأهمية  الأوروبي  التحاد  بلدان  بين  التجارة  دور  ويكت�سي  اأخرى.  متقدمة 

الأوروبي  التحاد  بلدان  بين  وارداته،  من  المائة  في   50 نحو  ون�ساأ  الأوروبي،  التحاد  �سادرات  من  المائة 

الأمريكية  المتحدة  والوليات  كندا  بين  التجارة  كثيراً  وات�سعت  ال�سواء.  على  و2005  	2004 عامي  في  الأخرى 

يوحي  مما   ،1980 عام  منذ  الأوروبي  التحاد  في  البينية  التجارة  في  مما  اأ�سيق  نطاق  على  كانت  واإن 

اتفاق  ذلك  وقبل  المك�سيك،  اأي�سًا  ي�سمل  الذي  ال�سمالية  لأمريكا  الحرة  التجارة  لتفاق  المتزايدة  بالأهمية 

و21	 �سادراتها،  من  المائة  في   43 نحو  الراهن  الوقت  في  ز  ويتركَّ وكندا.  المتحدة  الوليات  بين  الحرة  التجارة 

الأكثر  القت�سادات  بين  الأ�سماك  ومنتجات  الأ�سماك  تجارة  وت�سمل  البلدين.  هذين  بين  وارداتها  من  المائة  في 

وال�سلمون. والماكريل،  والرنجة،  القاعية،  الأ�سماك  اأنواع  رئي�سي  ب�سكل  مًا  تقدُّ

النامية، خا�سة خالل حقبة  البلدان  بين  الأ�سماك  م�سايد  تجارة  ازدياد  من  الرغم  على  المقابل،  وفي 

البلدان  في  الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  قيمة  من  المائة  في   15 تتجاوز  ل  تمثل ح�سة  مازالت  فاإنها  الت�سعينات، 

في جانب  وذلك  الم�ستقبل،  في  النامية  البلدان  بين  الأ�سماك  م�سايد  تجارة  تزداد  اأن  المحتمل  ومن  النامية. 

والجتماعية  الديمغرافية  بالتجاهات  منه  في جانب  ومدفوعًا  الإقليمية،  التجارة  اتفاقات  انبثاق  نتيجة  منه 

كبيرة  بدرجة  تعتمد  مازالت  النامية  البلدان  اأن  على  النامية.  البلدان  في  الأغذية  اأ�سواق  تغيِّر  التي  والقت�سادية 

من  بوارداتها  لتزويدها  وكذلك  الأ�سماك،  م�سايد  من  ل�سادراتها  كمنافذ  الأ�سا�ض  في  وذلك  المتقدمة،  البلدان  على 

المواد  ي�ستورد  النامية  البلدان  من  العديد  اأن  والواقع  التجهيز.  ل�سناعات  اأو  المحلي  لال�ستهالك  الأ�سماك  م�سايد 

الأ�سماك  م�سايد  �سادرات  وتتطور  المتقدمة.  البلدان  اإلى  ت�سديرها  واإعادة  لتجهيزها  متزايدة  بكميات  الخام 
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ة  الحيَّ الأ�سماك  اإلى  المتقدمة  البلدان  في  التجهيز  ل�سناعة  الخام  المواد  ت�سدير  من  تدريجيًا  النامية  البلدان  في 

ارتفاع  )مثل  الحواجز  من  رغم وجود مجموعة  ذلك  ويحدث  الم�سافة.  القيمة  ذات  المنتجات  اأو  القيمة  العالية 

من  كثير  وا�ستثمر  ال�سناعة.  تلك  اأمام  تقف حائاًل  التي  زة(  المجهَّ المنتجات  ا�ستيراد  على  المفرو�سة  التعريفات 

التكاليف. تنخف�ض  النامية حيث  البلدان  في  التجهيز  مرافق  في  المتقدمة  البلدان 

خالل  القارات  بح�سب  الم�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  تدفقات   30 ال�سكل  في  المو�سحة  الخرائط  وتبيِّن 

اأن  من  الرغم  وعلى  كاملة.  لي�ست  الخرائط  تلك  تعر�سها  التي  العامة  ال�سورة  اأن  على   .2004-2002 الفترة 

العالمي  المجموع  من  المائة  في   99 تمثل  بلداً(   159 )زهاء  الفترة  تلك  خالل  وارداتها  عن  اأبلغت  التي  البلدان 

ثلث  من  يقرب  ما  اأن  ذلك  )مثال  التقارير  في  تمامًا  م�سمولة  لي�ست  القارية  المجموعات  بع�ض  فاإن  التقديري 

هذه  وفي  المق�سد(.  المن�ساأ/جهة  بلد  بح�سب  الم�سايد  منتجات  في  تجارتها  عن  ُتبلغ  لم  الأفريقية  البلدان 

المجموعات  في  التجارة  ق  تدفُّ مجموع  تمثل  باعتبارها  اإليها  الم�سار  البيانات  اإلى  النظر  عدم  ينبغي  الحالة، 

قيمة  من  المائة  في   77 من  يقرب  ما  توجيه  تم   ،2004-2002 الفترة  وفي  اإليها.  ت�سير  التي  القارية 

والوليات  واليابان  الأوروبي  التحاد  خا�سة  متقدمة،  مناطق  اإلى  النامية  البلدان  اأ�سماك  م�سايد  �سادرات 

والإربيان،  ال�سغيرة،  ال�سطحية  والأ�سماك  التونة  من  معظمها  في  ال�سادرات  هذه  وتاألفت  الأمريكية.  المتحدة 

النامية  البلدان  اإلى  المتقدمة  البلدان  �سادرات  واأما  الأرجل.  وراأ�سيات  ال�سخري،  البحر  و�سرطان  والقريد�ض، 

في  الأ�سماك  م�سايد  منتجات  �سادرات  قيمة  من  المائة  في   15 تقريبًا  تبلغ  حيث  كبيرة  ن�سبة  تمثل  فال 

يتراوح  ما  تمثل  التي  ال�سعر  المنخف�سة  ال�سطحية  الأ�سماك  من  اأ�سا�سًا  ال�سادرات  هذه  وتتاألف  المتقدمة.  البلدان 

للتجهيز. الخام  المواد  وكذلك  النامية،  البلدان  ورادات  من  المائة  في  و30  	20 بين	

التجارة  من  المائة  في   90 من  اأكثر  فاإن  ب�سرعة  للتلف  الم�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  قابلية  اإلى  وبالنظر 

الوزن  )بمكافئ  الكمية  حيث  ومن  زة.  مجهَّ منتجات  من  يتاألف  الم�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  في  الدولية 

الأ�سماك  وتت�سم   .2004 عام  في  المائة  في   10 المبردة  اأو  الطازجة  اأو  الحّية  الأ�سماك  ح�سة  بلغت  الحي(، 

�سحية  للوائح  الأحيان  من  كثير  في  وتخ�سع  ونقلها،  بها  التجار  يتعذر  ولكن  كبيرة،  بقيمة  والطازجة  الحّية 

التطورات  ب�سبب  الأخيرة  ال�سنوات  في  ازدادت  الحّية  الأ�سماك  في  التجارة  اأن  على  للجودة.  ومعايير  دة  م�سدَّ

والنقل  المناولة  مرافق  من  عة  مو�سَّ �سبكة  تجهيز  وتم  الطلب.  وازدياد  النقل  و�سائل  ن  وتح�سُّ التكنولوجية 

ال�سهاريج  الجديدة  التكنولوجية  النظم  وت�سمل  الطازجة.  الأ�سماك  تجارة  لدعم  والتخزين  والعر�ض  والتوزيع 

بت�سهيالت  المزودة  الأخرى  النقل  وو�سائل  ال�ساحنات  وكذلك  المعّدلة،  اأو  خ�سي�سًا  الم�سممة  والحاويات 

الحّية  الأ�سماك  تجارة  وتتخ�س�ض  الحفظ/العر�ض.  او  النقل  خالل  حية  الأ�سماك  على  للحفاظ  والأك�سدة  للتهوية 

وتحظى  مربحة.  تجارة  المجال  ذلك  واأ�سبح  الآدمي  لال�ستهالك  الموّجهه  الأ�سماك  مقابل  الزينة  اأ�سماك  في 

البلدان  في  المتخ�س�سة  الأ�سواق  وفي  ال�سين(  �سكان  من  )خا�سة  اآ�سيا  في  خا�ض  بتقدير  الحّية  الأ�سماك 

المهاجرة. الآ�سيوية  الطوائف  بين  خا�سة  الأخرى، 

من  المائة  في   28 من  ح�ستها  ارتفعت  حيث  الما�سي  العقد  خالل  دة  المجمَّ الأ�سماك  �سادرات  وازدادت 

الأ�سماك  �سادرات  وبلغت   .2004 عام  في  المائة  في   36 اإلى   1994 عام  في  الأ�سماك  �سادرات  كمية  مجموع 

من  المائة  في   15 يمثل  ما  اأي   ،2004 عام  في  الحي(  الوزن  )بمكافئ  طن  8.3 مليون  والمحفوظة  زة  المجهَّ

من  المائة  في   5 المعاَلجة  الأ�سماك  �سادرات  وتمثل   .)1994 عام  في  المائة  في   10( ال�سادرات  مجموع 

 ،2004 عام  وفي  ال�سابق.  العقد  خالل  قلياًل  انخف�ست  الن�سبة  هذه  ولكن   ،2004 عام  في  ال�سادرات  مجموع 

الكمية  حيث  من  الأ�سماك  �سادرات  مجموع  من  المائة  في   34 الغذائية  غير  ال�سمكية  المنتجات  �سادرات  مثَّلت 

منها. كبيرة  بح�سة  الالتينية  اأمريكا  بلدان  �ساهمت  التي 

االإربيان
منتجات  قيمة  المائة من مجموع  في   16.5 يمثل  فهو  القيمة،  متداولة من حيث  �سلعة  اأهم  الإربيان  مازال 

اأ�سماك  فهي  الم�سدَّرة  الأنواع  من  الأخرى  الرئي�سية  المجموعات  واأما   .2004 عام  في  دوليًا  المتداولة  الم�سايد 

المائة(،  في   8.7( والتونة  األ�سكا(،  وبلوق  الأ�سمر،  والغاُد�ض  والقّد،  نازلي،  �سمك  وهي  المائة،  في   10.2( القاع 

قيمة  من  المائة  في   3.3 من  يقرب  ما  ال�سمكية  الم�ساحيق  مثَّلت   ،2004 عام  وفي  المائة(.  في   8.5( وال�سلمون 

المائة. في   1 من  اأقل  ال�سمكية  والزيوت  ال�سادرات، 

اإلى  ن�سبتها  و�سلت  اأن  منذ  الأ�سماك  تجارة  في مجموع  الإربيان  في ح�سة  النخفا�ض  المهم مالحظة  ومن 

المائة  في  و69  القيمة،  بح�سب  المائة  في   18 بلغ  الذي  النمو  من  الرغم  على   1994 عام  في  المائة  في   21

الكبيرة  الزيادة  وتزامنت   .2004-1994 الفترة  الإربيان خالل  �سادرات  في  الحي(  الوزن  )بمكافئ  الكمية  بح�سب 

منذ  �سريعًا  نمواً  �سهدت  التي  التربية،  اأحوا�ض  في  الإربيان  اإنتاج  في  الكبير  التو�سع  مع  الإربيان  تجارة  كمية  في 

في   15 بن�سبة  �سنوي  نمو  )معّدل   2004  -1997 الفترة  المائة خالل  165 في  مقدارها  زيادة  لتحقق   1997 عام 
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مليون طن( من مجموع   2.5 )اأو  المائة  في   41 من  اأكثر  ي�سكل  الم�ستزرع  الإربيان  كان   ،2004 عام  وفي  المائة(. 

في  6.9 دولر/كيلوغرام  اإلى  لت�سل  الت�سعينات  في  الإربيان  �سادرات  وحدة  قيمة  وازدادت  الإربيان.  اإنتاج 

دولر/  4.1 اإلى  لت�سل  الإنتاج،  في  الكبيرة  الزيادة  ب�سبب  ربما  الحين،  ذلك  منذ  انخف�ست  ولكنها   ،1995 عام 

.2004 عام  في  كيلوغرام 

مرتفعة جديدة.  م�ستويات  الرئي�سية  الأ�سواق  من  العديد  في  الإربيان  واردات  بلغت   ،2005 عام  وخالل 

التطورات  وكذلك  ال�ستزراع،  اأو  الطبيعي  ال�سيد  قطاع  في  �سواء  الإمدادات  بتقلبات  الرئي�سية  الأ�سواق  وتاأثرت 

�سوق  لأكبر  المبيعات  نمو  وا�ستمر  ال�سواء.  على  الأوروبي  والتحاد  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  التنظيمية 

الواردات  وانخف�ست  000	530 طن.  الواردات  وبلغت  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  وهو  العالم،  في  لالإربيان 

اأوروبا،  وفي  ال�سابقة.  بال�سنة  مقارنة  المائة  6 في  بنحو   2005 عام  اليابان خالل  اإلى  الإربيان  من  ال�سنوية 

مكافحة  عملية  اأثر  وكان  التناف�سية.  الدولية  والأ�سعار  اليورو  قوة  نتيجة   2005 عام  في  الإربيان  واردات  ازدادت 

الأ�سواق  اإلى  الأمريكية  ال�سوق  من  ن�سبيًا  دين 
ِّ
المور ل  تحوُّ في  وا�سحًا  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  الإغراق 

تخفيف  وات�سح  نام(.  وفييت  وتايلند،  والهند،  واإكوادور،  وال�سين،  )البرازيل،  المت�سررة  ال�ستة  البلدان  في  الأوروبية 

في  الواردات  تغير ح�سة  في  الم�ستزرع  الإربيان  من  ال�سين  واردات  على  الأوروبي  التحاد  من  المفرو�سة  القيود 

العام  في  لها  الرئي�سي  د 
ِّ
المور ال�سين  اأ�سبحت  التي  اأ�سبانيا  الأخ�ض  وعلى  الأوروبي،  التحاد  اأ�سواق  من  العديد 

 ،2006 عام  في  لية  الأوَّ الموؤ�سرات  فاإن  تدريجي،  تقدُّم  اإلى حدوث  ت�سير  التي  الدلئل  من  الرغم  وعلى  الما�سي. 

على  تناف�سية  �ستظل  الإربيان  اأ�سعار  باأن  توحي  الرئي�سية،  الأ�سواق  في  المتوا�سع  الطلب  ذلك ظروف  في  بما 

الرئي�سية  البلدان  من  الإربيان  اإمدادات  انخفا�ض  اإلى   2006 عام  في  التقارير  وت�سير  المتو�سط.  المدى  في  الأقل 

المتحدة  الوليات  في  الإربيان  اأ�سعار   31 ال�سكل  ويعر�ض  اأ�سعاره.  في  الزيادات  بع�ض  اإلى  اأف�سى  مما  له،  المنتجة 

واليابان. الأمريكية 

ال�سلمون
المائة  في   8.5 اإلى  و�سل  الأخيرة حيث  ال�سنوات  في  التجارة  �سلع  كاأحد  ال�سلمون  ل�سمك  الن�سبية  الأهمية  ازدادت 

النرويج  في  ال�سلمون  ا�ستزراع  �سناعة  ازدهار  نتيجة  الت�سعينات  منت�سف  في  المائة  في  2004	من	7  عام  في 

	6.10 نحو  من  الما�سية   15 الـ  ال�سنوات  ال�سلمون خالل  �سادرات  من  الوحدة  قيمة  متو�سط  وانخف�ض  و�سيلي. 

نمو  مع  الهبوط  هذا  بداية  وتزامن   .2004 عام  في  3.20 دولر/كيلوغرام  اإلى   1988 عام  في  دولر/كيلوغرام 

مهم  اأثر  على  الم�ستزرع  ال�سلمون  اإنتاج  في  الهائلة  الزيادة  وانطوت  لل�سلمون.  ال�سناعية  المائية  الأحياء  تربية 

من	 	2004-1988 الفترة  كبيراً خالل  نموا  الحي( حققت  الوزن  )بمكافئ  ال�سلمون  تجارة  اأن  والواقع  التجارة.  على 

توقف. قد  الوحدة  قيمة  في  الهبوط  اأن  يبدو  ذلك،  ومع  مليون طن.   1.7 من  اأكثر  اإلى  000	375 طن 
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م�ستزرعو  وي�سعر  العالم.  اأنحاء  في جميع  ال�سلمون  وتجار  لمنتجي  بالن�سبة  اإيجابيًا   2005 عام  وكان 

اأعلى  اإلى  الم�ستزرع  ال�سلمون  اأ�سعار  و�سول  في ظل  بالتفاوؤل  وال�سمالية  الجنوبية  واأمريكا  اأوروبا  في  ال�سلمون 

وتتحقق  المتوقع.  من  باأقل  الإمدادات  وازدادت  قويًا،  طلبًا  الأ�سواق  وت�سهد جميع   .2000 عام  منذ  م�ستوياتها 

واأما  الكفاءة.  ومكا�سب  الحجم  وفورات  الإنتاج من خالل  تكاليف  وانخفا�ض  الأ�سعار  تح�سن  بف�سل  وفيرة  اأرباح 

في  الأ�سعار  في  التخفي�سات  بع�ض  توقع  اإمكانية  من  الرغم  على  اإيجابية  فهي   2006 لعام  بالن�سبة  التوقعات 

عليه  عما هي  التكلفة  اإلى  اأقرب  الطويل  اإلى  المتو�سط  من  الأجلين  في  الأ�سعار  تعود  اأن  المتوقع  ومن  الم�ستقبل، 

الأ�سعار. من  بدوره  ويقلل  الإنتاج  زيادة  اإلى  يف�سي  ال�سلع  �سناعة  في  الأ�سعار  ارتفاع  اأن  والواقع  حاليًا. 

التونة
على  الأخيرة  الدلئل  ت�سفر  اأن  المتوقع  ومن  )�سا�سمي(.  النيئ  التونة  ل�سمك  الأولى  العالمية  ال�سوق  اليابان هي 

ذات  التونة  ا�ستزراع  القيمة. وحقق  العالية  ال�سا�سمي  تونة  على  الطلب  زيادة  عن  اليابان  في  القت�ساد  ن  تح�سُّ

م�سيد  على  القيود  كانت  واإن  الأخيرة،  ال�سنوات  في  اليابان  في  ال�سا�سمي  �سوق  على  مهمًا  اأثراً  الزرقاء  الزعانف 

بخف�ض  الرئي�سية  الأوروبية  التونة  تعليب  م�سانع  ب  ترحِّ ولم  للتو�سع.  كبيراً  تف�سح مجاًل  ل  الم�ستزرعة  التونة 

التي  للكميات  المائة(  في   12 اإلى  المائة  في   24 )من  الأوروبي  التحاد  في  المعلَّبة  التونة  ا�ستيراد  تعريفة 

التعليب  �سركات  ت�ستعين  الأخرى،  الناحية  ومن  وتايلند.  والفلبين  اإندوني�سيا  مثل  بلدان  من  000	25 طن  تبلغ 

)ال�سلفادور،  الو�سطى  اأمريكا  في  تعليب جديدة  م�سانع  الأ�سبانية  ال�سركات  واأن�ساأت  بم�سادر خارجية،  الأ�سبانية 

اب  الوثَّ التونة  �سمك  اأ�سعار   32 ال�سكل  ويبيِّن  القلة.  اأيدي  في  ز  تتركَّ العالم  في  التونة  �سناعة  ومازالت  وغواتيمال(. 

نتائج  بعد   2006 عام  من  الأولى  الأ�سهر  في  بحدة  ازدادت  الأ�سعار  هذه  اأن  ويمكن مالحظة  وتايلند.  اأفريقيا  في 

اإلى جانب  الم�سيد  انخفا�ض  وكان  المعلبة.  التونة  اأ�سعار  ارتفاع  اإلى  كذلك  اأّدى  مما   ،2005 عام  في  متباينة 

للتونة  الم�ستهلكين  مقاومة  وبداأت مالحظة  الأ�سعار.  في  الرتفاع  هذا  وراء  الرئي�سي  ال�سبب  الوقود  اأ�سعار  ارتفاع 

انخفا�ض  عن   2005 عام  في  بالفعل  الأمريكية  المتحدة  الوليات  اأبلغت  بينما   ،2006 عام  في  اأوروبا  في  المعلبة 

الذي  الفزع  ب�سبب  المعلبة  التونة  ا�ستهالك  عن  المتحدة  الوليات  في  الم�ستهلكون  ويبتعد  المعلبة.  التونة  ا�ستهالك 

المعلبة. التونة  في  للزئبق  الخطيرة  الم�ستويات  عن  ال�سحفية  التقارير  فيهم  تثيره 

االأ�سماك الزعنفية االأخرى
 .2005 عام  محدَّد خالل  ارتفاع  عن  منها،  المعرو�ض  ندرة  �سياق  في  المجمدة،  القاعية  الأ�سماك  اأ�سعار  ك�سفت 

�سوريمي  على  الطلب  ازدياد  واأّثر  الأمريكية.  المتحدة  الوليات  في  القاعية  الأ�سماك  اأ�سعار   33 ال�سكل  ويبيِّن 

ذلك.  نتيجة  اأوروبا  اإلى  ال�سرائح  اإمدادات  وانخف�ست  المتحدة،  الوليات  في  األ�سكا  بلوق  �سرائح  اإنتاج  على  اآ�سيا 
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الأرجنتين،  ل�سيما  الالتينية،  اأمريكا  بلدان  من  العديد  في  اإنزالها  يتم  التي  النازلي  كميات  انخفا�ض  يعني  كما 

ع  وو�سَّ الزدياد.  في  اآخذاً  دة  المجمَّ القاعية  الأ�سماك  اأ�سواق  في  ال�سين  دور  ومازال  اأوروبا.  اإلى  الإمدادات  انخفا�ض 

ال�سين  عززت  كما  الرئي�سية.  والفرن�سية  الألمانية  الأ�سواق  في  األ�سكا  بلوق  �سرائح  �سادرات  من  البلد ح�سته 

المتحدة. والمملكة  األمانيا  في  ل�سيما  الأوروبية،  المجمد  القد  �سرائح  اأ�سواق  في  و�سعها 

راأ�سيات االأرجل
على  والأخطبوط  الحبَّار  اإمدادات  بجودة   2005 عام  ات�سم  �سنوات،  عدة  مدى  على  الإنتاج  انخفا�ض  اأعقاب  في 

ويتما�سى  الأطل�سي.  غرب  في جنوب  ل�سيما  الحبار،  لإنزال  بعمليات جيدة   2006 عام  بداية  وات�سمت  ال�سواء. 

الحبَّار  �سوق  تت�سدر  اأ�سبانيا  ومازالت   .2005 عام  في  تحقق  الذي  الجيد  الإنتاج  مع   2006 عام  اإنتاج  مجموع 

بنحو  الزعنفة(  الطويل  والحبار  الزعنفة  الق�سير  ار  )الحبَّ دة  المجمَّ الواردات  ازدادت   ،2005 عام  الأوروبية. وخالل 

الإيطالية  ار  الحبَّ �سوق  �ساد   ،2005 عام  وفي  000	160 طن.  اإلى  لت�سل   2004 عام  م�ستويات  على  المائة  في   7

اأنحاء  في جميع  الأرجل  لراأ�سيات  الرئي�سية  ال�سوق  اليابان  وظلت  اأ�سبانيا.  في  الذي ظهر  بالتجاه  �سبيه  اتجاه 

الم�سدَّدة  ال�سوابط  من  �سنوات  عقب  الأطل�سي  �سرق  و�سط  في  الأخطبوط  مورد  وينتع�ض   .2005 عام  العالم خالل 

م�ستويات  عند  الأرجل  راأ�سيات  منتجات  اأ�سعار جميع  وا�ستقرت  الم�سيد.  على  المغربية  الحكومة  فر�ستها  التي 

اليابان. في  وال�سيبيا  ار  الحبَّ اأ�سعار   34 ال�سكل  ويبيِّن   .2006 عام  ومطلع   2005 عام  في  مرتفعة 

ال�سمكية الم�ساحيق 
الم�ساحيق  اإنتاج  بلغ   ،2005 عام  وفي  �سنويًا.   - المائة  في   60 ال�سمكية - حوالي  الم�ساحيق  اإنتاج  معظم  ُي�سدَّر 

عام  في  مليون طن   4.7 مقداره  بما  مقارنة  مليون طن،   3.5 الخم�سة  الرئي�سية  الم�سدِّرة  البلدان  في  ال�سمكية 

للم�ساحيق  المنتجة  الرئي�سية  البلدان  في جميع  ال�ستخال�ض  في  الم�ستخدمة  الأ�سماك  م�سيد  وانخف�ض   .2000

عام  من  الأولى  ال�سهور  وفي   2005 عام  في  ال�سمكية  الم�ساحيق  اأ�سعار  في  الكبيرة  الزيادة  وترجع  ال�سمكية. 

الم�ساحيق  اأ�سعار   35 ال�سكل  ويعر�ض  الأخرى.  الآ�سيوية  والبلدان  ال�سين  من  الطلب، خا�سة  ن  تح�سُّ اإلى   2006

وهولندا. األمانيا  في  ال�سويا  ودقيق  ال�سمكية 

االإدارة وال�سيا�سات
م�سايد االأ�سماك البحرية

حفظ  اأجل  من  الدولي  التعاون  تي�سير  في  فريد  بدور  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  ت�سطلع 

ال�سمكية  الأر�سدة  لإدارة  الوحيدة  الواقعية  الو�سيلة  المنظمات  هذه  وتمثِّل  واإدارتها.  ال�سمكية  الأر�سدة 

0

1

2

3

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

ó≤dG
‹RÉædG

Éµ°S’CG ¥ƒ∏H

33 πµ°ûdG

á«µjôeC’G IóëàŸG äÉj’ƒdG ‘ ´É≤dG ∑Éª°SCG QÉ©°SCG

ΩGôZƒ∏«c/Q’hO

ÊÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj

.íFGöû∏d (øë°ûdGh ∞«dÉµàdG) ∞«°S QÉ©°SCG ¤EG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJ :á¶MÓe



53 العالم في  المائية  الأحياء  وتربية  ال�سمكية  الموارد  حالة  ا�ستعرا�ض 

0

2

4

6

8

86 88 90 92 94 96 98 00 02 0604

QÉÑ◊G
∞fÉYõdG á∏jƒW É«Ñ«°ùdG

34 πµ°ûdG

¿ÉHÉ«dG ‘ πLQC’G äÉ«°SCGQ QÉ©°SCG

ΩGôZƒ∏«c/Q’hO

ÊÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj
 .á∏ª÷G QÉ©°SCG ¤EG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJ :á¶MÓe

.á©£b/≠∏c 30-21 ,á∏àc/≠∏c 7^5 ,á∏eÉc ∑Éª°SCG :É«Ñ«°ùdG ∂ª°ùd ;á©£b/≠∏c 0^6-0^4 ,á∏àc/≠∏c 10 ,á∏eÉc ∑Éª°SCG :QÉÑ◊G ∂ª°ùd

0

200

400

600

800

1 000

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06

 »Hƒ°SÉ◊G ΩÉ¶ædG ;⁄É©dG ‘ äƒjõdG :Qó°üŸG
.áª¶æª∏d ™HÉàdG ∑Éª°SC’G ≥jƒ°ùJ äÉeƒ∏©Ÿ

35 πµ°ûdG

Góædƒgh É«fÉŸCG ‘ Éjƒ°üdG ∫ƒa ≥«MÉ°ùeh á«µª°ùdG ≥«MÉ°ùŸG QÉ©°SCG

øW/Q’hO

ÊÉãdG ¿ƒfÉc/ôjÉæj

á«µª°ùdG ≥«MÉ°ùŸG
Éjƒ°üdG ∫ƒa ≥«MÉ°ùe

 .∞«°S QÉ©°SCG ¤EG äÉfÉ«ÑdG Ò°ûJ :á¶MÓe
 É«fÉŸCG ,ÆQƒÑeÉg ,áFÉŸG ‘ 65-64 ,´GƒfC’G ™«ªL øe :á«µª°ùdG ≥«MÉ°ùŸG

Góædƒg ,ΩGOôJhQ ,áFÉŸG ‘ 44 :Éjƒ°üdG ∫ƒa ≥«MÉ°ùe

واأعالي  المناطق  تلك  بين  اأو  الوطنية  الولية  ذات  المناطق  بين  الم�ستركة  الأر�سدة  اأو  المناطق  المتداخلة 

ال�ستخدام  تعزيز  اإلى  المنظمات  هذه  وت�سعى   .
18

)2 الإطار  )انظر  البحار  اأعالي  في  ح�سريًا  الموجودة  اأو  البحار، 

المنظمات  هذه  اأن  من  الرغم  على  الوليات  لهذه  تخ�سع  التي  الم�ستهدفة  لالأر�سدة  الأجل  الطويل  الم�ستدام 

مع  والتعامل  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  في  الإيكولوجية  النظم  على  قائم  اأو�سع  نهج  ا�ستخدام  اإلى  تتحول 

اأو  الإيكولوجي  النظام  نف�ض  اإلى  تنتمي  التي  بالأنواع  تتعلق  تدابير  تتخذ  حيثما  البيولوجي  التنوع  اعتبارات 

عليها. تعتمد  اأو  الم�ستهدفة  ال�سمكية  بالأر�سدة  ترتبط 
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الأر�سدة  واإدارة  حفظ  كفاءة  تح�سين  اأجل  من  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  تعزيز  ويمثِّل 

العقد  مدى  على  المبذولة  الجهود  ورغم  الدولية.  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  يواجه  الذي  الرئي�سي  التحّدي  ال�سمكية 

اأخفقت  فقد  ومتجاوبة  فّعالة  كمنظمات  �سورتها  وتح�سين  الإدارة  على  المنظمات  تلك  بقدرة  للنهو�ض  الما�سي 

واأف�ست  ال�سمكية.  لالأر�سدة  الم�ستدامة  الإدارة  في  المتمثلة  الأ�سا�سية  غايتها  تحديد  في  المنظمات  هذه  بع�ض 

النتقاد  ت�ساعد  اإلى  بالإ�سافة  الختياري،  للوقف  الخا�سعة  ال�سمكية  الأر�سدة  عدد  ازدياد  اإلى  الحالة  هذه 

اأع�ساء  من  الموجه  النتقاد  وهذا  الأ�سماك.  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  بفعالية  يتعلق  ما  في  الدولي 

واحترامها. المنظمات  هذه  م�سداقية  يقوِّ�ض  المدني  المجتمع  ومن  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات 

الجوانب  لإعمال  تدابير  تنفيذ  على  جهودها  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  من  الكثير  ز  وتركِّ

الدولية  الأ�سماك  م�سايد  �سكوك  من  وغيره   1995 لعام  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم  لتفاق  الرئي�سية 

ا�ستعرا�ض  خالل  من  ال�سكوك  تلك  تنفيذ  �سوب  مهمة  تدابير  واُتخذت   .)3 الإطار  )انظر  موؤخراً  اأبرمت  التي 

م�سايد  وهيئة  المتو�سط،  البحر  اأ�سماك  لم�سايد  العامة  الهيئة  خالل  من  مثاًل  وذلك  الخت�سا�سات،  وتحديث 

ل�سيانة  الدولية  والهيئة  الأمريكية،  البلدان  في  ال�ستوائية  التونة  وهيئة  الهندي،  المحيط  في  التونة  اأ�سماك 

غرب  �سمال  في  الأ�سماك  م�سايد  ومنظمة  الأطل�سي،  �سرق  �سمال  اأ�سماك  م�سايد  وهيئة  الأطل�سي،  في  التونة 

الأطل�سي. المحيط 

العالم.  في  التونة  اأ�سماك  �سيد  اأ�ساطيل  في  المتوقعة  بالقدرة  التونة  اأ�سماك  اإدارة  هيئات  من  العديد  وُيعنى 

ك �سوب 
ُّ
التحر اإلى  الحاجة  اإلى  والزراعة  الأغذية  منظمة  مع  بال�ستراك  الهيئات  تلك  بذلتها  التي  الجهود  وت�سير 

على  موؤقت  فوري  وقف  فر�ض  ذلك  وي�سمل  المقترحة.  الإجراءات  انتظار  في  الحقوق  على  القائمة  لالإدارة  نظام 

الجدد. الم�ستركين  لمخ�س�سات  واآليات  معايير  وو�سع  الخدمة،  اإلى  الكبيرة  ال�سفن  من  مزيد  دخول 

ذلك  في  )بما  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  في  الإيكولوجية  النظم  نهج  لتنفيذ  خطوات  اتخاذ  اإلى  وبالإ�سافة 

والطيور  البحرية،  وال�سالحف  القر�ض،  اأ�سماك  �سيد  مثل  العر�سي،  ال�سيد  من  حد  اأدنى  اإلى  للتقليل  تدابير  اتخاذ 

2 الإطار	

دور منظمة الأغذية والزراعة في ترويج التعاون لتوطيد الإدارة الفعالة

الإقليمية،  الم�سايد  اأجهزة  بين  فيما  التعاون  ترويج  اإلى  والزراعة  الأغذية  منظمة  ت�سعى 

اأهميتها  تتزايد  اأخذت  قد  والإقليمية  العالمية  للم�سايد  فعالة  اإدارة  اإلى  الحاجة  اأن  مدركة 

م�سايد  في مجال  الدولي  التعاون  توطيد  هو  للمنظمة  الرئي�سي  فالهدف  كبيرة.  ب�سورة 

في  الهدف  هذا  تاأخذ  وهي  المنظمة،  واإن  واإدارتها.  �سيانتها  تدعيم  يت�سنى  الأ�سماك حتى 

لها.  التابعة  ع�سر  الأحد  الإقليمية  الم�سايد  لأجهزة  والإداري  الفني  الدعم  توفر  ح�سبانها، 

يت�سنى  ومهامها حتى  لتدعيم �سالحياتها  لتعمل  الأجهزة  هذه  المنظمة جميع  تحث  كذلك 

هذه  مثل  توجد  ل  اأجهزة جديدة حيثما  اإن�ساء  يمكن  العملية وحتى  فعاليتها  تح�سين  لها 

وا�ست�سافة  بترويج  الراهنة،  مبادرتها  اإطار  في  المنظمة،  وتقوم  الراهن.  الوقت  في  الأجهزة 

المناق�سات  لتي�سير  كو�سيلة  وذلك  عامين  كل  مرة  الأجهزة  هذه  تعقدها  التي  الجتماعات 

لجنة  اإليها  تتو�سل  التي  النتائج  الجتماعات  هذه  وتعالج  بينها.  فيما  المعلومات  واقت�سام 

في  الأجهزة  هذه  دور  قبيل  من  ق�سايا  على  تركز  والتي  للمنظمة  التابعة  الأ�سماك  م�سايد 

في حجم  والمغالة  تنظيم،  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  وال�سيد  العالمية،  الم�سايد  اإدارة 

المحمية،  البحرية  والمناطق  الأ�سماك،  لم�سايد  اليكولوجي  النظام  ومنهج  ال�سيد،  اأ�ساطيل 

ال�سمكية. الموارد  ر�سد  ونظام  والتجارة،  الم�سيد  توثيق  وتن�سيق 

ال�سمكية  الموارد  العالمي، حيال حالة  ال�سعيد  على  العامة،  لالن�سغالت  وا�ستجابة 

بترويج  اأخرى،  اأمور  المنظمة، �سمن  �سرعت  فقد  بها،  المت�سلة  الإيكولوجية  والنظم  العالمية 

الر�سيد،  ال�سيد  ب�ساأن  الدولية  ال�سلوك  مدونة  تطبيق  في  والتو�سع  الإقليمية  الم�سايد  اأجهزة 

ال�سلة  ذات  الدولية  العمل  ف�سال عن خطط  للم�سايد،  اليكولوجي  النظام  نهج  اإلى  بالإ�سافة 

دون  القانوني  غير  وال�سيد  ال�سيد  وقدرات  القر�ض  و�سمك  البحرية  بالطيور  يتعلق  )فيما 

تنظيم(. ودون  اإبالغ 
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التعاون  وتعزيز  الوقائي؛  المنهج  تّبني  اإلى  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  ت�سعى  البحرية(، 

التحول  اأو  المنظمات  ع�سوية  اإلى  الن�سمام  على  الموؤهلين  الأع�ساء  غير  وت�سجيع  ال�سفافية؛  وزيادة  الدولي؛ 

ذلك  في  بما  والمعاينة،  والمراقبة  الر�سد  تح�سين  خالل  من  والإنفاذ  المتثال  وتعزيز  متعاونة؛  كيانات  اإلى 

بال�سفن. قوائم  وو�سع  الميناء  دول  لتدابير  اإقليمية  نظم  واإقرار  لل�سفن،  الإجباري  الر�سد  نظم  تنفيذ 

3 الإطار	

موؤتمر الأمم المتحدة ل�ستعرا�ض اتفاقية الأر�سدة ال�سمكية لعام 1995

عقد  الذي   ،1995 لعام  ال�سمكية  الأر�سدة  اتفاقية  ل�ستعرا�ض  المتحدة  الأمم  موؤتمر  اإن 

المادة  توخته   ،2006 مايو/اأيار   26-22 من  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  نيويورك،  في 

اأحكام  كفاية  وتقييم  ا�ستعرا�ض  �سياق  وفي  التفاو�ض.  قيد  كانت  عندما  التفاقية  من   36

ذات  الأحكام  على  ال�ستعرا�ض  موؤتمر  ركز  تنفيذها،  لتعزيز  الو�سائل  واقتراح  التفاقية 

واإدارة  ال�سيد  في  والإفراط  التدابير،  )اإقرار  واإدارتها  الأر�سدة  ب�سيانة  المتعلقة  ال�سلة 

اإحدى  بوا�سطة  المنظمة  غير  والم�سايد  البحرية،  البيئة  على  ال�سيد  وتاأثير  القدرات، 

التعاون  واآليات  واقت�سامها(،  البيانات  الأ�سماك، وجمع  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات 

لغير  ال�سيد  واأن�سطة  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  نظم  )تكامل  الدولي 

والرقابة  والر�سد  ال�سراكة(،  المنظمات وحقوق  هذه  وت�سغيل  المنظمات،  هذه  في  الأع�ساء 

وفر�ض  النتهاكات  في  والتحقيق  العلم  دولة  مهام  )تنفيذ  وتعزيزه  والمتثال  والإ�سراف 

وبناء  الم�ساعدات  وتقديم  الخا�سة،  المتطلبات  )اإدراك  النامية  والدول  ال�ساأن(،  بهذا  العقوبات 

بالتفاقية(. التقيد  )زيادة  الأطراف  وغير  القدرات( 

والتقييم،  ال�ستعرا�ض  هما:  اثنين  مو�سوعين  على  ال�ستعرا�ض  موؤتمر  تقرير  تمحور  وقد 

اأو  اإفرادية  ب�سورة  الدول،  عمل  )من حيث  المجموعات  في  العنا�سر  لتعزيز  و�سائل  واقترح 

بوا�سطة  القت�ساء  وح�سب  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  مجتمعة عن طريق 

ال�سديد  التركيز  واإن  المتحدة(.  لالأمم  التابع  البحار  وقانون  البحار  �سوؤون  وق�سم  المنظمة 

اإنما  الموؤتمر،  اأقرها  التي  التو�سيات  في  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  على 

اأن  على  الموافقة  تمت  اأنه  ذلك،  في  والمهم  التفاقية.  تنفيذ  في  الأ�سا�سي  دورها  يعبر عن 

وبالتالي،  التفاقية،  نطاق  اإدراجها �سمن  يتم  �سوف  البحار  اأعالي  في  المتفرقة  الأر�سدة 

واإدارتها. الأر�سدة  هذه  �سيانة  فجوة  اإلغاء 

تمثلت  ال�ستعرا�ض،  موؤتمر  م�ستفي�سة خالل  بمناق�سات  ق�سية حظيت  هناك  وكانت 

الم�ساركين  واحت�سان  بح�سد  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  تقوم  اأن  ب�سرورة 

الم�سورة  متكافئ �سمن حدود  نحو  على  وذلك  النامية،  البلدان  وب�سورة خا�سة،  الجدد، 

ترتبط  ق�سية ح�سا�سة،  هذه  اأن  اإلى  التنويه  �سياق  وفي  الم�ستغلة.  الأر�سدة  ب�ساأن  العلمية 

اإلى  اأ�سير  ال�سيد،  مراكب  على  العلم  لدولة  الفعالة  والمراقبة  الحقيقية«  »المنفعة  بمفهوم 

المنظمات  ال�سيد �سمن  فر�ض  وتخ�سي�ض  للم�ساركة  المالئمة  المعالجة  في  اإخفاق  اأي  اأن 

دون  القانوني  غير  ال�سيد  ق�سد،  بدون  يروج،  اأن  �ساأنه  من  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية 

تنظيم. ودون  اإبالغ 

ال�سيد  لمنع  الجهود  �سل�سلة  في  الميناء - وهي حلقة �سعيفة  دولة  تدابير  م�ساألة  وحول 

المنظمة،  تقوم  اأن  ال�ستعرا�ض  موؤتمر  اقترح  – فقد  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير 

الميناء وخطة  دولة  تدابير  2005، حول  لعام  المنظمة  اأعدتها  نموذجية  اإلى خطة  ا�ستنادا 

بال�سروع  واإلغائه،  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  الدولية  العمل 

ب�ساأن  الدنيا  المعايير  قانونا حول  ملزم  اإعداد �سك  اإلى  القت�ساء،  تهدف، ح�سب  بعملية 

الميناء. دولة  تدابير 

موؤتمر  وا�ستئناف  التفاقية  تنفيذ  ا�ستعرا�ض  موا�سلة  على  ال�ستعرا�ض  موؤتمر  ووافق 

.2011 عام  يتجاوز  ل  موعد لحق  في  ال�ستعرا�ض 
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المعني  المتحدة  الأمم  موؤتمر  اختتام  عقب  اأن�سئتا  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  اإقليميتان  منظمتان  وتقوم 

المحيط  �سرق  جنوب  في  الأ�سماك  م�سايد  منظمة  وهما   ،1995 عام  في  عقد  الذي  ال�سمكية  بالأر�سدة 

المتحدة  الأمم  اتفاق  اأحكام  بتنفيذ  الهادي،  المحيط  وو�سط  غرب  في  الأ�سماك  م�سايد  وهيئة  الأطل�سي، 

اتفاقياتها. خالل  من   1995 لعام 

غرب  جنوب  م�سايد  هيئة   127/1 قراره  في  والزراعة  الأغذية  منظمة  مجل�ض  اأن�ساأ   ،2004 عام  وفي 

الجهاز  باعتبارها  الهيئة،  هذه  وت�سعى  المنظمة.  د�ستور  من  ال�ساد�سة  المادة  بموجب  الهندي  المحيط 

الوطنية  واإدارتها  و�سونها  ال�سمكية  للموارد  الم�ستدامة  التنمية  تعزيز  اإلى  العالم،  في  نوعه  من  الأحدث 

الم�ستهدفة  الأ�سماك  م�سايد  على  خا�ض  ب�سكل  الت�سديد  مع  الإقليم،  في  لها  ا�ستخدام  اأف�سل  وتحقيق 

الهادي  المحيط  غرب  جنوب  م�سايد  هيئة  وع�سوية  التونة.  غير  الأخرى  ال�سمكية  الأنواع  مناطق  في 

جنوب  )اأي  الهيئة  منطقة  داخل  جزئيًا  اأو  كليًا  اأرا�سيها  اأقاليم  تقع  التي  ال�ساحلية  الدول  اأمام  مفتوحة 

باهتمامها  كتابًة  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  العام  المدير  باإخطار  تقوم  والتي  الهندي(  المحيط  غرب 

في   2005 عام  اأبريل/ني�سان  في  اجتماعاتها  اأول  الهيئة  وعقدت  الهيئة.  ع�سوية  اإلى  بالن�سمام 

.2006 اأغ�سط�ض/اآب  في  )موزامبيق(  مابوتو  في  الثاني  اجتماعها  وعقد  )كينيا(  ممبا�سا 

العميقة  البحرية  الموارد  واإدارة  حفظ  على  تركزان  اأخريين  اتفاقيتين  اإلى  الإ�سارة  كذلك  المهم  ومن 

الأمم  اتفاق  وت�ستخدمان  البحار(  اأعالي  في  المنف�سلة  ال�سمكية  الأر�سدة  ذلك  في  )بما  البحار  اأعالي  في 

في  الأ�سماك  م�سايد  اتفاق  فهي  الأولى  فاأما  عمل.  كاإطار   1995 لعام  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة 

منظمة  فهي  الثانية  واأما   ،
19

2006 عام  يوليو/تموز  في  للتوقيع  وُعر�ض  اأُقر  الذي  الهندي  المحيط  جنوب 

ب�ساأنها.  جارية  المفاو�سات  مازالت  التي  الهادي  المحيط  جنوب  في  الإقليمية  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة 

البحار  اأعالي  في  ال�سمكية  الأر�سدة  اإدارة  في  الثغرة  �سد  هو  والمنظمات  التفاقات  هذه  من  والغر�ض 

يغطيها  التي  ال�سمكية  الأر�سدة  بع�ض  وتخ�سع  للخطر.  معر�سة  ولكنها  قيِّمة  �سمكية  اأر�سدة  توجد  حيث 

الهندي. المحيط  حالة  في  المفرط  لل�سيد  بالفعل  تعر�ست  وربما  المكثَّف،  ال�سيد  ل�سغوط  التفاقان  هذان 

وعدم  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  جانب  من  اإجراءات  اتخاذ  عدم  اإلى  النظر  وينبغي 

تعتر�ض  التي  المعوقات  �سياق  في  ال�سمكية  الأر�سدة  انخفا�ض  وقف  على  الحالت  بع�ض  في  قدرتها 

توقفت،  تكن  لم  اإن  تعرقلت،  لقد  المنظمات.  تلك  �سنع  من  جميعًا  لي�ست  معوقات  وهي  منها،  الكثير  �سبيل 

الأ�سماك  م�سايد  واإدارة  �سون  تحديات  لمواجهة  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  بع�ض  جهود 

التي  المتعنتة  والمواقف  المنظمات  بع�ض  اأع�ساء  من  ال�سيا�سي  اللتزام  اإلى  الفتقار  ب�سبب  لها  والت�سدي 

اتخاذ  في  الآراء  توافق  ا�ستخدام  على  الإ�سرار  )مثل  الإقليمية  الأ�سماك  لم�سايد  ال�سليمة  الإدارة  من  تحد 

اتفاق  بعد  ما  حقبة  في  المن�ساأة  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  للمنظمات  بالن�سبة  حتى  القرارات 

بتدابير  يتعلق  ما  في  ال�ستبعاد/العترا�ض  واأحكام   ،1995 لعام  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم 

اإلى  النقد  ه  يوجَّ بينما  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  اأداء  المواقف  تلك  وتعوق   ،)
20

الإدارة

اأع�سائها. اإلى  ولي�ض  المنظمات 

عمل  يقوِّ�ض  تطوره  وتزايد  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  لل�سيد  الوا�سع  النت�سار  ومازال 

ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  ومدى  نطاق  ويتفاقم  الأ�سماك.  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات 

الجنائي  الجانب  ويبرز  المالءمة.  وموانئ  المتثال  عدم  لأعالم  الوا�سع  ال�ستخدام  ا�ستمرار  جراء  تنظيم 

ال�سيد  �سفن  �سد  تدابير  باتخاذ  المنظمات  قيام  مع  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  لل�سيد 

الأحيان  بع�ض  في  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  اأمانات  وتتلقى  مالكيها،  و�سد  المخالفة 

تنظيم. ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  مكافحة  تدابير  �سحب  على  لحملها  تهديدات 

ا�ستعرا�ض  اإجراء  اإلى  دعوات  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  موثوقية  بم�ساألة  وتقترن 

على  تنطوي  الم�ساألة  هذه  اأن  على  والم�ساءلة.  الكفاءة  زيادة  لتعزيز  كو�سيلة  المنظمات  لأداء  منتظم 

ويرجع  التقييم.  ذلك  دعم  عن  الحالت  بع�ض  في  المنظمات  اأع�ساء  وامتنع  الح�سا�سية.  من  كبير  قدر 

نهاية  في  ويعطي  عملها،  ويعطل  المنظمة،  ا�ستقاللية  في  تدخاًل  يمثل  قد  ذلك  باأن  العتقاد  اإلى  ذلك 

التقييم  هذا  اإجراء  اإلى  والحاجة  المنطقي  الأ�سا�ض  اأن  على  اأنف�سهم.  الأع�ساء  عن  �سيئة  �سورة  المطاف 

اأ�سار  من  وهناك  العترا�سات.  من  الرغم  على  وا�سع  دولي  بقبول  ويحظى  جذوره  تتاأ�سل  بداأت  لالأداء 

الأخذ  الدولية  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  على  ينبغي  اأنه  اإلى  الدولية  المنتديات  في 

بطريقة  ال�ستعرا�سات  اإجراء  �سريطة  الدولي  وتقديرها  �سمعتها  لتح�سين  كو�سيلة  ال�ستعرا�ض  بعملية 

ر  توفِّ اأن  ينبغي  اأنه  ذلك  من  والأهم  والأمانات.  الأع�ساء  من  كاملين  وتعاون  وبم�ساركة  و�ساملة  �سفافة 

الحفظ  على  قدرتها  لتعزيز  وتنفيذها  بها  الأخذ  للمنظمات  يمكن  وملمو�سة  حقيقية  نتائج  ال�ستعرا�سات 

والإدارة.
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الأغذية  بمنظمة  الم�سايد  للجنة  والع�سرين  ال�ساد�سة  الدورة  خالل  الم�ساألة  في  النظر  اأعقاب  وفي 

الأطل�سي  �سرق  �سمال  اأ�سماك  م�سايد  هيئة  وافقت  الإقليمية،  الم�سايد  لأجهزة  الرابعة  والدورة  والزراعة، 

الختبار  هو  ال�ستعرا�ض  هذا  من  والغر�ض   .
21

اللجنة لأداء  م�ستقل  ا�ستعرا�ض  اإجراء  على   2005 عام  في 

اأ�سماك  م�سايد  هيئة  اتفاقية  مع  ات�ساقها  ومدى   1982 عام  في  اإن�سائها  منذ  الهيئة  لأداء  المنتظم 

وال�سكوك  والتفاقات   ،1995 لعام  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم  واتفاق  الأطل�سي،  �سرق  �سمال 

وينبغي  اأدائها.  ل�ستعرا�ض  المعايير  من  �ساملة  مجموعة  الهيئة  وو�سعت  ال�سلة.  ذات  الأخرى  الدولية 

التح�سين.  ومجالت  الأطل�سي  �سرق  �سمال  اأ�سماك  م�سايد  هيئة  اإنجازات  اإلى  ال�ستعرا�ض  نتائج  ت�سير  اأن 

�سمال  اأ�سماك  م�سايد  لهيئة  التابعة  العمل  جماعات  من  اثنتين  رئي�سي  ال�ستعرا�ض  فريق  ي�سمل  و�سوف 

من  اأحدهما  المتحدة،  الأمم  خبراء  من  واثنين  م�ستقاًل،  بحريًا  وعالمًا  الهيئة،  واأمين  الأطل�سي،  �سرق 

المتحدة. لالأمم  التابعة  البحار  وقانون  المحيطات  �سوؤون  �سعبة  من  والآخر  والزراعة،  الأغذية  منظمة 

و�سوف  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  لأداء  اإجراوؤه  يتم  ا�ستعرا�ض  اأول  هو  وهذا 

ورغم   .2006 عام  في  الأطل�سي  �سرق  �سمال  اأ�سماك  م�سايد  لهيئة  ال�سنوي  الجتماع  في  نتائجه  تتاح 

في  الرائد  دورها  عن  الهيئة  ك�سفت  فقد  الأداء  ا�ستعرا�ض  اإجراء  موا�سلة  في  الهيئة  اأع�ساء  بع�ض  تردد 

المنظمات  تلك  اأع�ساء  اأن  على  الأ�سماك.  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  للمنظمات  ومهم  جديد  مجال  اقتحام 

هذه  نتائج  ترجمة  وينبغي  بالأداء.  النهو�ض  اإلى  ذاتها  حد  في  تف�سي  لن  ال�ستعرا�سات  اأن  يدركون 

للت�سدي  زمنيًا  دة  محدَّ ت�سغيلية  تدابير  اإلى  المهتمة  الأطراف  لجميع  اإتاحتها  ينبغي  التي  ال�ستعرا�سات 

فعالية  اأكثر  دوراً  توؤدي  كيما  المنظمات  هذه  ولتعزيز  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  لعيوب 

ال�سمكية. الأر�سدة  اإدارة  في 

اأعالي  في  الأ�سماك  م�سايد  باإدارة  المعني  الموؤتمر  ح�سروا  الذين  الوزراء  اأقر   ،2005 عام  وفي 

اأمور،  جملة  بين  من  ز،  ركَّ اإعالنًا   ،
22

الفعل اإلى  القول  من  النتقال   - ال�سمكية  الأر�سدة  واتفاق  البحار 

لهذه  الأ�سا�سية  الأهمية  الإعالن  ولحظ  الأ�سماك.  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  وعمل  دور  على 

المنظمات  خالل  من  ينفِّذوا،  باأن  الوزراء  د  وتعهَّ البحار.  اأعالي  في  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  في  المنظمات 

وتنفيذ  القرارات  اتخاذ  عمليات  تعزيز  من  تتراوح  رئي�سية  تدابير  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  الإقليمية 

تنظيم،  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  لل�سيد  القوة  من  بمزيد  للت�سدي  والمعاينة  والمراقبة  الر�سد 

البلدان  م�ساعدة  اإلى  بالحاجة  الإعالن  اعترف  ذلك،  على  وعالوة  ال�سيد.  لأ�ساطيل  المفرطة  والقدرة 

العملية  ال�ُسبل  بتحديد  الم�سوؤولين  قيام  و�سرورة  الدولية  الأ�سماك  م�سايد  اتفاقات  تنفيذ  على  النامية 

الإعالن. في  عليها  المن�سو�ض  اللتزامات  تلبية  نحو  ُقدمًا  للم�سي 

والدور  تنظيم،  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  على  الهتمام  زت  ركَّ اأخرى  مبادرة  وهناك 

وتقرير  عمل  وهي  مكافحته،  اإلى  ال�سعي  في  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  توؤديه  الذي 

 .
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البحار اأعالي  في  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  بال�سيد  المعنية  الوزارية  المهام  فرقة 

المنظمات  في  الإدارة  لتح�سين  نموذج  و�سع  ويقترح  اأف�سل  ب�سكل  البحار  اأعالي  اإدارة  التقرير  ويتناول 

وتعزيز  تنظيم؛  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  ردع  اأجل  من  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية 

المنظمات  هذه  وت�سجيع  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  اأداء  ل�ستعرا�ض  تنظيمًا  اأكثر  نهج 

من  وغيرها  الموانئ  تدابير  وا�ستخدام  التن�سيق  تح�سين  خالل  من  الفعالية  من  بمزيد  معًا  العمل  على 

م�سايد  وزراء  من  �سغير  عدد  يقودها  كان  المهام  فرقة  اأن  من  الرغم  وعلى  بالتجارة.  المرتبطة  التدابير 

للت�سجيع  كو�سيلة  وا�سع  نطاق  على  نتائجها  ترويج  يجري  الحكومية،  غير  المنظمات  وروؤ�ساء  الأ�سماك 

اأن  حين  وفي  التقرير.  في  الواردة  الت�سعة  المقترحات  تنفيذ  في  والم�ساركة  ’النخراط‘  من  مزيد  على 

متفاوتة  بدرجات  تنفيذه  ويجري  الدولية  الأ�سماك  م�سايد  اأعمال  جدول  في  بالفعل  ُمدَرج  منها  الكثير 

زيادة  لدعم  التمويل  اجتذاب  ثم  ومن  بها،  الهتمام  تركيز  زيادة  على  ي�ساعد  المهام  فرقة  تقرير  فاإن 

التنفيذ. تكثيف 

م�سايد االأ�سماك الداخلية
ولذلك   ،)12 )الجدول  الدولية  الحدود  من  اأكثر  اأو  واحداً  العالم  في  الكبيرة  الأنهار  اأحوا�ض  من  الكثير  يعُبر 

الأخرى.  البلدان  في  الأ�سماك  وم�سايد  ال�سمكية  الأر�سدة  على  توؤّثر  قد  ما  بلٍد  في  ذة  المنفَّ الأن�سطة  فاإن 

اأنواع  على  الآثار  فيها  تكون  التي  الحالت  في  حتى  ولذلك،  النهرية،  ال�سمكية  الأنواع  من  الكثير  ويرتحل 

المجتمعات  اأو  ال�سكان  بها  ي�سعر  قد  الأنواع  تلك  على  الآثار  فاإن  نة،  معيَّ منطقة  على  مق�سورة  معيَّنة 

في  لالإدارة  نظام  اإلى  حاجًة  ثمة  فاإن  وهكذا  اأخرى.  بلدان  في  ال�سمكية  الأر�سدة  ت�ستغل  التي  المحلية 

الدولية. للحدود  العابرة  الداخلية  المياه 
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وا�ستراتيجيات  �سيا�سات  و�سع  للحدود  العابرة  المياه  في  الأ�سماك  لم�سايد  المالئمة  الإدارة  وتتطلب 

تلك  ودمج  الإقليمي،  ال�سعيد  على  والبيولوجية(  المائية  )الموارد  الم�ستركة  الموارد  على  للحفاظ  مالئمة 

في  ذلك  تحقيق  �سوب  الأولى  الخطوة  وتتمثل  وتنفيذها.  الوطنية  الت�سريعات  في  وال�ستراتيجيات  ال�سيا�سات 

�سة 
َّ
المعر التهديدات  واأنواع  للخطر  معر�سة  كانت  اإن  ما  وتحديد  الم�ستركة  ال�سمكية  والأر�سدة  الأنواع  تحديد 

ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك  مدونة  وت�سدِّد  المطلوبة.  المعيَّنة  الإدارة  تدابير  تحديد  في  ذلك  بعد  البلدان  وتم�سي  لها. 

الفرعية  الإقليمية  الم�ستويات  على  تتعاون  اأن  للدول...  »ينبغي  اأنه  على  اأمور،  جملة  بين  من   
24

الر�سيد،

الفعالتين  والحماية  وال�سيانة  الر�سيد  ال�سيد  و�سمان  والإدارة  بال�سيانة  للنهو�ض  والعالمية...  والإقليمية 

الولية  داخل  متوافقة  تدابير  اإلى  الحاجة  مراعاة  مع  توزيعها،  مناطق  جميع  في  الحية  ال�سمكية  للموارد 

ينبغي  الم�ستركة...  ال�سمكية  بالأر�سدة  يتعلق  ما  »في  اأنه  على  نة  المدوَّ ت�سدد  كما  يجاوزها«،  ما  وفي  الوطنية 

حيثما  ذلك،  يتحقق  اأن  وينبغي  الموارد.  لهذه  الفعالة  والإدارة  ال�سيانة  ل�سمان  تتعاون  اأن  المعنية...  للدول 

الأ�سماك«. لم�سايد  اإقليمية  اأو  اإقليمية  �سبه  منظمة،  اإن�ساء  اأو  ثنائية  ترتيبات  خالل  من  منا�سبا،  كان 

والموارد	 الداخلية	 المياه	 اإدارة	 ب�ساأن	 الم�سورة	 ر	 توفِّ التي	 الإقليمية	 العمل	 اأُطر	 من	 مجموعة	 وهناك	

في	 	44 �سوى	 يوجد	 ل	 حيث	 يكتمل	 لم	 الإدارة	 نظام	 اأن	 على	 مبا�سرة.  معها	 تتعامل	 اأو	 ة	 الحيَّ المائية	

مجموعة	 التفاقات	 هذه	 وتتناول	 اأكثر؛	 اأو	 واحد	 لتفاق	 تخ�سع	 التي	 الدولية	 الأحوا�ض	 جميع	 من	 المائة	

التفاقات	 من	 الكثير	 ز	 ول	يركِّ الأ�سماك.  م�سايد	 ت�سمل،  ل	 اأو	 ت�سمل،  قد	 التي	 الق�سايا	 من	 متنوعة	

للري،  المياه	 تخ�سي�ض	 مثل	 مورداً،  باعتبارها	 المياه	 على	 ز	 تركِّ ولكنها	 الأ�سماك،  م�سايد	 موارد	 على	

يخت�ض	 منها	 الكثير	 اأن	 على	 الكهرمائية.  الطاقة	 توليد	 اأو	 المالحة،  اأو	 الفي�سانات،  من	 الحماية	 اأو	

تحديداً  اإليها	 الإ�سارة	 عدم	 من	 الرغم	 على	 الأ�سماك	 م�سايد	 لت�سمل	 تو�سيعها	 ويمكن	 البيئية،  بالم�سائل	

والن�سو�ض	 الملخ�سات	 عن	 فيها	 البحث	 يمكن	 بيانات	 قاعدة	 اإلى	 الرجوع	 ويمكن	 الأحيان.  من	 كثير	 في	

.http://faolex.fao.org/faolex الموقع	 هذا	 على	 التفاقات	 تلك	 لمعظم	 الكاملة	

الأ�سماك،  م�سايد  قطاع  خارج  من  لتاأثيرات  الخ�سو�ض  وجه  على  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  �ض 
َّ
وتتعر

ُيَطبَّق  الذي  الإدارة  نظام  يراعي  وقلَّما  الموئل.  وخ�سارة  والتلوث،  الموئل،  وتدهور  المياه،  تحويل  مثل 

الأحيان  من  كثير  في  ل  ويف�سِّ رئي�سي،  كهدف  الأ�سماك  م�سايد  �سيانة  الداخلية  المائية  الم�سطحات  على 

اأكثر  اأو  ربحية  اأكثر  باأنها  �سعور  ي�سود  قطاعات  وهي  المائية،  الموارد  ت�ستخدم  التي  الأخرى  القطاعات 

المياه  في  الأ�سماك  �سيادي  من  العديد  على  �سلبية  اآثار  عن  الحالت  بع�ض  في  النظام  هذا  واأ�سفر  اأهمية. 

الداخلي. ال�سيد  على  تعتمد  التي  المحلية  والمجتمعات  الداخلية 

ب�ساأن  رام�سار  اتفاقية  من  التا�سعة  المادة  من   4 فالفقرة  الم�سجعة.  التطورات  بع�ض  ثمة  اأن  على 

م�ستدام  ب�سكل  وا�ستخدامها  واإنتاجها  الأ�سماك  م�سايد  موارد  لحفظ  تت�سدى  التي   
25

الرطبة الأرا�سي 

القت�ساء،  ح�سب  ودولية،  ووطنية  محلية  اآليات  اإن�ساء  ينبغي  اأنه  على  اأمور،  جملة  بين  من  د،  ت�سدِّ

والتفاو�ض  الأ�سماك،  م�سايد  موارد  وتحديداً  المائية،  الموارد  حماية  اأجل  من  الأ�سا�سية  الموارد  لتوزيع 

على   
26

بالمياه المتعلق  الأوروبي  الإطاري  التوجيه  د  وي�سدِّ الموارد.  تلك  م�ستعملي  جميع  بين  ب�ساأنها 

الأنهار  ُنظم  جميع  في  الأنهار  لأحوا�ض  قة  والمن�سَّ المتكاملة  والإدارة  التنمية  في  الأنهار  اأحوا�ض  نهج 

الحيوانات  ووفرة  تركيبة  اأ�سا�ض  على  �سامل  اإيكولوجي  وت�سنيف  تقييم  اإلى  الإطار  ويدعو  الأوروبية. 

المائية. الم�سطحات  في  دة  محدَّ لأنواع  المرجعية  الظروف  مراعاة  مع  المائية،  والنباتات 

12 الجدول 

القارة بح�سب  الإدارة  واأُطر  الدولية  الأنهار  اأحوا�ض 

 هيئات المياه عدد االأحوا�ض التي لها اتفاقات دولية1االأحوا�ض الدولية1القارة

 الداخلية المخت�سة 
بم�سايد االأ�سماك

)العدد()الن�سبة المئوية()العدد()العدد(

5919328اأفريقيا

5724422اآ�سيا

12	694563اأوروبا

4023583اأمريكا ال�سمالية

386166اأمريكا الجنوبية

ا�ستناداً اإلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة. 2002. اأطل�ض التفاقات الدولية للمياه العذبة. نيروبي.    1
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الدورة  في  اللجنة  دت  وتعهَّ العالم،  في  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  اأكبر  على  ميكونغ  نهر  لجنة  وت�سرف 

نطاق  على  المائية«  للموارد  متكاملة  »اإدارة  بتنفيذ   2004 عام  في  الوزاري  لمجل�سها  ع�سرة  الحادية 

الطلب  يزداد  اأن  المتوقع  ومن  القت�سادي.  النمو  وتعزيز  الفقر  وطاأة  من  للتخفيف  كو�سيلة  الأنهار  اأحوا�ض 

ال�سنوات  خالل  �سنويًا  المائة  في   76 ن�سبته  بما  الأدنى  ميكونغ  نهر  حو�ض  في  الكهرمائية  الطاقة  على 

النظم  حماية  اإلى  للحاجة  الكاملة  المراعاة  مع  الطلب  هذا  »تلبية  اإلى  اللجنة  وتهدف  المقبلة،  الع�سرين 

27
الجتماعية«. والم�سالح  الإيكولوجية 

المائية  الأحياء  تربية  مع  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  تتناف�ض  الداخلية،  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  وفي 

الأحياء  لتربية  ال�سلبية  بالآثار  الما�سي  في  التنبوؤ  وكان  الإنمائية.  الم�ساعدة  بينها  من  اأمور  على 

الأحياء  لتربية  المتوقعة  الفوائد  فاإن  اليوم  واأما  الأحيان.  بع�ض  في  ممكنًا  المائية  البيئة  على  المائية 

الم�سطحات  بها  ُت�ستخَدم  التي  الطريقة  لتغيير  حافزاً  متزايدة  ب�سورة  ل  ت�سكِّ الأقاليم  من  كثير  في  المائية 

الم�ساطئة  البلدان  في  المهتمة  الأطراف  من  الكثير  يقوم  حيث  فيكتوريا  بحيرة  ذلك  ومثال  المائية. 

في  الأ�سماك  بتربية  ي�سمح  قانون  لإ�سدار  فيكتوريا  بحيرة  اأ�سماك  م�سايد  منظمة  على  بال�سغط  لالأنهار 

الأغذية  منظمة  من  الم�ساعدة  فيكتوريا  بحيرة  اأ�سماك  م�سايد  منظمة  وطلبت  وحولها،  البحيرة  في  اأقفا�ض 

الت�سريع. ذلك  لو�سع  والزراعة 

في  الرئي�سي  التركيز  بوؤرة  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  ت�سبح  اأن  اأو  تكون  اأن  ا�ستبعاد  اإلى  وبالإ�سافة 

وال�سغيرة  الريفية  الأ�سماك  م�سايد  احتياجات  مراعاة  عدم  في  خطراً  ثمة  فاإن  المياه،  اإدارة  برامج  جميع 

الداخلية. الأ�سماك  م�سايد  ت�سمل  لالإدارة  ُنظم  �سراحًة  م  �سمَّ ًتَ لم  ما  البرامج  تلك  في 

تربية االأحياء المائية
اأُطر  و�سع  مع  مواتية  بيئة  اإلى  المائية  الأحياء  لقطاع  الم�ستدامة  التنمية  لحاجة  الفهم  نطاق  يت�سع 

بلوغ  �سوب  البلدان  جهود  تتفاوت  وبينما  �ساملة.  ب�سيا�سة  ت�ستر�سد  مالئمة  واإدارية  وقانونية  موؤ�س�سية 

الأحياء  تربية  قطاع  تنمية  ونطاق  ال�سيا�سات  مقرري  التزام  لم�ستوى  تبعًا  الم�ستدامة،  التنمية  هدف 

في  بما  والإدارية،  والقانونية  الموؤ�س�سية  التنمية  مجالت  من  عدد  في  ملحوظ  م  تقدُّ اأُحرز  فقد  المائية، 

والخا�ض. العام  القطاعين  بين  ال�سراكة  ترتيبات  مختلف  ا�ستخدام  ذلك 

تربية  معظم  فاإن  الوطنية  الحدود  داخل  عمومًا  تقع  المائية  الأحياء  تربية  اأن�سطة  اأن  اإلى  وبالنظر 

حالة  مع  الحالة  هذه  وتتناق�ض  وطنية.  وترتيبات  �سكوك  وتنظمها  وتر�سدها  تديرها  المائية  الأحياء 

�سكوك  وباتت  بطبيعتها،  للحدود  عابرة  مهمة  اأ�سماك  م�سايد  توجد  حيث  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد 

الم�ستركة. للموارد  الوطنية  الإدارة  لتن�سيق  مطلوبة  العالمية  و/اأو  والدولية  الإقليمية  الإدارة 

الدولية  الحكومية  المنظمة  الهادي  والمحيط  اآ�سيا  في  المائية  الأحياء  تربية  مراكز  �سبكة  وُتعد 

الأحياء  لتربية  الفرعية  اللجنة  واأما  المائية.  الأحياء  تربية  ع  ت�سجِّ التي  الوحيدة  الحقيقية  الإقليمية 

الدولي  الحكومي  المنتدى  فهي  والزراعة  الأغذية  منظمة  في  الأ�سماك  م�سايد  لجنة  عن  المنبثقة  المائية 

غير  المنظمات  �سكوك  من  العديد  وهناك  المائية.  الأحياء  تربية  ح�سريًا  يناق�ض  الذي  الوحيد  العالمي 

اأهمية  تزايد  ومع  اإقليميًا.  المائية  الأحياء  تربية  على  ت�ساعد  التي  الدولي  والمجتمع  الدولية  الحكومية 

اأجل  من  والدولية  الإقليمية  ال�سكوك  من  مزيد  و�سع  ح  المرجَّ من  يوم،  بعد  يومًا  المائية  الأحياء  تربية 

الم�ستقبل. في  القطاع  هذا  اإدارة  دعم 

مراكز  �سبكة  مثل  المائية،  الأحياء  تربية  �سبكات  وت�سغيل  اإن�ساء  من  الم�ستفادة  الدرو�ض  وتك�سف 

 .
28

الأع�ساء الحكومات  بين  التقني  التعاون  فائدة  عن  الهادي،  والمحيط  اآ�سيا  في  المائية  الأحياء  تربية 

مراكز  �سبكة  اأن�سئت  الهادي،  والمحيط  اآ�سيا  في  المائية  الأحياء  تربية  مراكز  �سبكة  خبرة  اإلى  وا�ستناداً 

اأمريكا  في  وبخا�سة  اأخرى،  اأقاليم  وفي   .2004 عام  في  اأوروبا  و�سرق  و�سط  في  المائية  الأحياء  تربية 

با�ستك�ساف  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  البلدان  من  العديد  تقوم  ال�سحراء،  جنوب  واأفريقيا  الالتينية 

الإقليمية. ال�سبكات  تلك  اإن�ساء  اإمكانية 

الرئي�سية  التجاهات  اأحد  اأن  اإلى  وا�سحة  اإ�سارات  موؤخراً  اأجريت  التي  وال�ستعرا�سات  البحوث  وت�سير 

التخطيط  تنفيذ  ويجري   .
29

الإدارة وتح�سين  التنظيم  تعزيز  هو  المائية  الأحياء  تربية  واإدارة  لتنمية 

البيئي  والتخطيط  للمزارعين،  مالئمة  اأرا�سي  حيازة  ُنظم  اإن�ساء  ذلك  في  بما  الأرا�سي،  ل�ستخدام  المتكامل 

ذلك  في  بما  المائية،  الأحياء  لتربية  العامة  لالإدارة  اأنظمة  وتنفيذ  و�سع  متزايد  ب�سكل  ويجري  المالئم. 

العديد  اإلى  للقطاع  الذاتي  التنظيم  واأف�سى  الكيماوية.  والمواد  العقاقير  ا�ستخدام  مثل  دة،  المحدَّ الجوانب 

التعاون  ذلك  في  بما  الإدارة،  ممار�سات  وتح�سين  الممار�سات  قواعد  مدونات  مثل  الأ�سا�سية،  التطورات  من 

المزارعين. مع 
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التخفيف  القطاع  تنظيم  زيادة  تتطلب  كما  الأخرى،  القطاعات  عن  بمعزل  المائية  لالأحياء  تربية  تقوم  ول 

تنفيذ  يجري  عددها،  وزيادة  المزارع  تكثيف  من  الأقاليم  بع�ض  �سهدته  ما  اأعقاب  وفي  الخارجية.  اآثاره  من 

دورية. بيئي  ر�سد  وعمليات  البيئي  لالأثر  تقييم  عمليات 

واأنظمة  وخطط  �سيا�سات  ب�سياغة،  تقوم  اأو  �ساغت،  التي  البلدان  عدد  ازدياد  في  ع  ُم�سجِّ اتجاه  ولوحظ 

تربية  قطاع  في  بالكفاءة  تت�سم  التي  والإدارة  النمو  ر  وتي�سِّ ت�ستوعب  بحيث  الأ�سماك  لم�سايد  وا�ستراتيجيات 

وثائق  في  الأ�سماك  م�سايد  دمج  حول  والزراعة  الأغذية  منظمة  موؤخراً  اأجرتها  درا�سة  وفي  المائية.  الأحياء 

القطاع  تعميم  عن  الك�سف  تم  الريفية،  والتنمية  الفقر  من  بالحد  المرتبطة  الرئي�سية  الوطنية  ال�سيا�سات 

الوطنية(  التنمية  وخطط  الفقر  من  الحد  ا�ستراتيجيات  وثائق  حالة  )في  اآ�سيا  في  الفعالية  من  قدر  باأكبر 

30
اأفريقيا. مبا�سرة  وتليها 

اجتماع  اأثناء  اأفريقيا  في  الم�ستدامة  المائية  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد  ب�ساأن  اأبوجا  اإعالن  اإقرار  وتم 

الجديدة  ال�سراكة  اإطار  في  نيجيريا  في  ُعقد  الذي  للجميع  الأ�سماك  اإتاحة  اأجل  من  القمة  موؤتمر  دول  روؤ�ساء 

 .
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الأ�سماك بم�سايد  المعنية  العالمية  ال�سراكات  برنامج  المنا�سبة  نف�ض  في  وانطلق   .
31

اأفريقيا تنمية  اأجل  من 

تحت  التقنية  والوكالت  المانحة  والجهات  النامية  للبلدان  جديدة  عالمية  �سراكة  عن  عبارة  البرنامج  وهذا 

�سوب  والدولي  الوطني  اللتزام  تثبت  التي  المهمة  الأخيرة  التطورات  من  اثنين  ذلك  ويمثل  الدولي.  البنك  قيادة 

والحد  الغذائي  الأمن  تحقيق  في  للم�ساهمة  اإمكانات  من  المائية  والأحياء  الأ�سماك  م�سايد  به  تتمتع  ما  تحقيق 

القت�سادية. والتنمية  الفقر  من 

من  بدءاً  العالمية  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  في  رئي�سي  بدور  ت�سطلع  المنتجين  رابطات  فتئت  وما 

واحدة  في  الن�ساء،  مجموعات  ذلك  في  بما  المائية،  الأحياء  تربية  مجال  في  الذاتي  العون  مجموعات  اتحاد 

رابطات  اهداف  نطاق  ات�ساع  ورغم  المائية.  الأحياء  لتربية  العالمي  التحالف  اإلى  وو�سوًل  الهند،  قرى  اأفقر  من 

الخدمات  وتوفير  عليها؛  والتاأثير  واأنظمة  �سيا�سة  �سياغة  في  تتمثل  الم�ستركة  المقا�سد  بع�ض  فاإن  المنِتجين 

الإدارة،  ممار�سات  واأف�سل  ال�سلوك،  قواعد  نات  مدوَّ وترويج  وو�سع  الأ�سواق؛  اإلى  الو�سول  �ُسبل  وتي�سير  التقنية؛ 

الذاتي. التنظيم  وممار�سات 

الأحياء  تنمية  تعزيز  في  المنخرطة  البلدان  من  الكثير  يقوم  ال�ساملة،  الخ�سخ�سة  ا�ستراتيجية  اإطار  وفي 

جنوب  اأفريقيا  وفي  المائية.  الأحياء  تربية  قطاع  لت�سمل  فيها  الخ�سخ�سة  برامج  نطاق  بتو�سيع  المائية 

في  الم�ساركة  ت�سجيع  خالل  من  داعمًا  دوراً  كينيا  تطبقه  الذي  النهج  �سيوؤدي  المثال،  �سبيل  على  ال�سحراء، 

العام  القطاعين  بين  �سراكات  وتكوين  مواٍت،  وقانوني  ا�ستثماري  عمل  اإطار  وتوفير  ال�سيا�سات،  �سياغة 

تربية  لمناطق  خرائط  ور�سم  الذاتي،  التنظيم  وتعزيز  الأ�سا�سية،  للبنية  الأ�سا�سي  الدعم  وتوفير  والخا�ض، 

والتقييم. الر�سد  مجال  في  الدعم  وتوفير  المائية،  الأحياء 

�سياغة  في  كبير  بدور  الحكومية،  غير  المنظمات  ذلك  في  بما  المدني،  المجتمع  جماعات  ت�ساهم  كما 

الجماعات  تلك  وا�سطلعت  المائية.  الأحياء  م�ستزرعي  من  الفقراء  اإلى  الدعم  وتقديم  وتنفيذها  ال�سيا�سات 

غير  ب�سكل  الإربيان  ا�ستزراع  ممار�سات  عن  ن�ساأت  التي  للق�سايا  الت�سدي  على  القطاع  حمل  في  رئي�سي  بدور 

الالتينية. واأمريكا  اآ�سيا  بلدان  من  كثير  في  م�ستدام 

ال�سهول  مثل  الم�ساع،  الملكية  موارد  اإدارة  على  العادة  في  وُتَطبَّق  نا�سئًا،  اتجاهًا  الم�ستركة  الإدارة  وتمثِّل 

 ،6 الإطار  )انظر  الم�ستركة  الإدارة  لتطبيق  كان  المائية،  الأحياء  تربية  قطاع  �سياق  وفي  والغابات.  الفي�سية 

المائية  الأحياء  تربية  اأ�سكال  من  �سكل  وهي  التربية،  على  القائمة  الأ�سماك  م�سايد  على   
ٌ
اأثر  )73-72 ال�سفحتان 

الأحياء  تربية  من  ال�سكل  وهذا  الريفية.  المناطق  في  ال�سغيرة  المائية  الم�سطحات  في  الم�ساع  على  تماَر�ض  التي 

وفييت  لنكا،  �سري  في  )مثلما  الموارد  من  المدخالت  باأقل  الأ�سماك  اإنتاج  لزيادة  اإمكانات  على  ينطوي  المائية 

وتايلند(  والفلبين،  )بنغالدي�ض،  بلدان  ثالثة  في  البرامج  من  النوع  لهذا  تقييم  وتايلند(. وخل�ض  وبنغالدي�ض،  نام، 

المحلية. المجتمعات  في  القرارات  و�سنع  المحلية،  والملكية  الذاتي،  العون  مبادرات  اتخاذ  في  �ساهم  اأنه  اإلى 

التجارة

من  �سواء  كبير  باهتمام  يحظى  الأ�سماك  م�سايد  اإلى  المقّدمة  الإعانات  توؤديه  الذي  الدور  مازال 

توؤثر  فاإنها  الإعانات  به  تت�سم  الذي  ال�سامل  الطابع  اإلى  وبالنظر  المدني.  المجتمع  من  اأو  الحكومات 

من  الكثير  على  تنطوي  فاإنها  وهكذا  الأ�سماك.  لم�سايد  والبيئية  والجتماعية  القت�سادية  الأبعاد  على 

الم�ستويين  على  الأ�سماك  م�سايد  اإلى  مة  المقدَّ الإعانات  حول  مناق�سات  ودارت  المختلفة.  الم�سالح 

الآخر. في  منهما  كل  يوؤثر  اللذين  وال�سيا�ساتي  التقني 

من  العديد  جهود  بف�سل  والتحليلية  النظرية  الناحيتين  من  كبير  م  تقدُّ تحقق  التقني،  الجانب  وعلى 

الميدان  في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  والزراعة،  الأغذية  منظمة  بينها  )من  الدولية  الحكومية  المنظمات 
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لحماية  العالمي  ال�سندوق  )ل�سيما  الحكومية  غير  والمنظمات  للبيئة،  المتحدة  الأمم  وبرنامج  القت�سادي، 

الأ�سماك  م�سايد  باإعانات  المتعلقة  للمفاو�سات  الرئي�سي  المحور  فاإن  ال�سيا�سات،  �سعيد  وعلى  الطبيعة((. 

في  المحرز  التقُدم  ا�ستعرا�ض  واأثناء  العالمية.  التجارة  لمنظمة  التابع  بالقواعد  المعني  التفاو�ض  فريق  هو 

الذي  العالمية  التجارة  لمنظمة  الوزاري  الجتماع  خالل   2001 لعام  الدوحة  ولية  على  القائمة  المباحثات 

المعني  التفاو�ض  فريق  قيام  �سرورة  ب�ساأن  الوا�سع  التفاق  الوزراء  لحظ   ،)2005( كونغ  هونغ  في  ُعقد 

من  معيَّنة  اأ�سكال  حظر  ذلك  في  بما  الأ�سماك،  م�سايد  قطاع  في  بالإعانات  المتعلقة  النظم  بتعزيز  بالقواعد 

المعاملة  اأن  كذلك  الوزراء  ولحظ  المفرط.  وال�سيد  المفرطة  القدرة  في  ت�ساهم  التي  الأ�سماك  م�سايد  اإعانات 

جزءاً  ل  ت�سكِّ اأن  ينبغي  نمواً  والأقل  النامية  البلدان  من  لالأع�ساء  الة  والفعَّ المالئمة  والتف�سيلية  الخا�سة 

الإنمائية،  الأولويات  في  القطاع  هذا  اأهمية  مراعاة  مع  الأ�سماك،  م�سايد  اإعانات  مفاو�سات  من  يتجزاأ  ل 

التقارير  من  العديد  بحث  ويجري  الغذائي.  والأمن  المعي�سة،  و�ُسبل  الفقر،  من  بالحد  المتعلقة  والم�سائل 

التعوي�سية.  والتدابير  الإعانات  ب�ساأن  التفاق  في  الأ�سماك  بم�سايد  المتعلقة  بالتعديالت  المتعلقة  الن�سية 

الأع�ساء،  بع�ض  من  بمبادرة  الأخيرة،  الآونة  في  يت�سع  الأ�سماك  م�سايد  اإعانات  حول  النقا�ض  اأن  ويبدو 

الأ�سماك،  وتجهيز  المائية  الأحياء  تربية  اأي  الطبيعية،  الأ�سماك  م�سايد  اأن�سطة  غير  اأخرى  مجالت  لي�سمل 

ذلك. اإلى  وما 

في  ت�ساهم  التي  الأ�سماك  م�سايد  اإلى  المقدمة  الإعانات  تنظيم  اإلى  الحاجة  على  التركيز  اإلى  واإ�سافة 

نظم  في  الم�ستدامة  التنمية  اعتبارات  دمج  طريقة  بمناق�سة  البلدان  تقوم  المفرط،  وال�سيد  المفرطة  القدرة 

فاإن  والتف�سيلية  الخا�سة  المعاملة  بتطبيق  المتعلقة  العامة  الم�سائل  اإلى  واإ�سافة  الأ�سماك.  م�سايد  اإعانات 

م�سايد  اإلى  الو�سول  اتفاقات  ر�سوم  ودمج  ال�سغيرة  الأ�سماك  م�سايد  تحديد  �سبيل  تعتر�ض  م�ساعب  هناك 

الأ�سماك  م�سايد  اإعانات  مفاو�سات  نتائج  تعتمد  اأن  يبدو،  ما  في  الممكن،  ومن  النظم.  تلك  في  الأ�سماك 

التجارة  منظمة  اأع�ساء  قيام  مدى  وكذلك  عليها،  والتفاق  المعيَّنة  التقنية  الم�سائل  تحديد  طريقة  على 

والتنموية. البيئية  الم�سائل  وكذلك  بل  التجارة  م�سائل  فقط  لي�ض  بمعالجة  العالمية 

الأ�سماك  م�سايد  بلدان  جميع  فاإن   ،2001 عام  في  العالمية  التجارة  منظمة  اإلى  ال�سين  دخول  ومع 

بدءا  )اللذان  نام  وفييت  الرو�سي  التحاد  با�ستثناء  العالمية،  التجارة  منظمة  في  الآن  اأع�ساء  الرئي�سية 

المنظمة(  ع�سوية  اإلى  الن�سمام  مفاو�سات 

عام  كونغ  هونغ  في  عقد  الذي  العالمية  التجارة  لمنظمة  الوزاري  الموؤتمر  اأقره  الذي  الإعالن  وينطوي 

ال�ستيراد  تعريفات  لخف�ض  معيَّنة  �سيغة  ُت�ستخَدم  فقد  الأ�سماك.  لم�سايد  بالن�سبة  مهمة  اآثار  على   2005

في  البت  يمكن  وكان  الأ�سماك.  م�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  ت�سمل  التي  الغذائية  غير  ال�سلع  على  المفرو�سة 

النامية  الم�سدرة  البلدان  وكانت   .2006 عام  في  ال�سيغة  هذه  في  الم�ستخدمة  والتخفي�سات  المعامالت 

التعريفات،  وت�ساعد  المرتفعة،  والتعريفات  للتعريفات،  الق�سوى  الحدود  اإلغاء  اأو  »تخفي�ض  من  �ست�ستفيد 

م�سايد  لمنتجات  وبالن�سبة  الت�سديرية«.  الأهمية  ذات  المنتجات  على  المفرو�سة  التعريفات  ل�سيما 

اأن  من  الرغم  على  الم�سافة  القيمة  ذات  المنتجات  م�سدِّري  على  اآثار  على  ذلك  ينطوي  اأن  يمكن  الأ�سماك، 

هذا  اأن  اإلى  وبالنظر  الم�ستقبل.  في  ميزتها  انخفا�ض  �ستالحظ  اليوم  تف�سيلية  بمعاملة  تتمتع  التي  البلدان 

التجارة  منظمة  داخل  المفاو�سات  م�ستقبل  فاإن  اتفاق  اإلى  التو�سل  في  الإخفاق  ب�سبب  يتبلور  لم  الت�سور 

الآن. حتى  معروف  غير  مازال  العالمية 

خالل  برزت  التي  الأ�سماك  منتجات  في  الدولية  بالتجارة  ال�سلة  ذات  الأخرى  المهمة  الم�سائل  وت�سمل 

الخطوط  واإقرار  الرئي�سية؛  الأ�سواق  في  وتتبعها  الأغذية  لتو�سيم  الجديدة  المتطلبات  اإدخال  الأخيرة  ال�سنوات 

م�سايد  منتجات  عبوات  على  الإيكولوجية  البيانات  و�سع  ب�ساأن  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  التوجيهية 

بالإغراق  يتعلق  ما  في  والم�سدِّرة  الم�ستوردة  البلدان  بين  التجارية  والنزاعات  الطبيعية؛  البحرية  الأ�سماك 

اتفاقات  من  وعدد  الإقليمية  التجارة  مناطق  وتو�سيع  الإنتاج؛  واإعانات  المائية  الأحياء  لمنتجات  المزعوم 

الكاملة  الآثار  بعد  تت�سح  لم  ومازالت  الأ�سماك.  بتجارة  القوية  ال�سلة  ذات  الجديدة  الثنائية  التجارة 

اتفاقات  واأحد  الأو�سع.  الثنائية  التفاقات  عن،  كبديل  اأو  اإلى،  بالإ�سافة  التفاقات  لتلك  الأجل  والطويلة 

التفاو�ض  الجاري  التفاق  هو  الأ�سماك  م�سايد  ومنتجات  الأ�سماك  بتجارة  الخا�سة  ال�سلة  ذات  التجارة 

والتحاد  الهادي  والمحيط  الكاريبي  والبحر  اأفريقيا  دول  مجموعة  بين  الإقليمي  الم�ستوى  على  ب�ساأنه 

ومختلف  الأوروبي  التحاد  بين  اقت�سادية  �سراكة  اتفاقات  اإبرام  اإلى  المفاو�سات  هذه  وترمي  الأوروبي. 

الثاني  كانون  يناير  من  اعتباراً  واإعمالها  الهادي  والمحيط  الكاريبي  والبحر  اأفريقيا  لدول  ال�ستة  الأقاليم 

.2008 عام 
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الحوا�سي

2002. حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء 1  انظر، على وجه الخ�سو�ض، منظمة الأغذية والزراعة. 

9، روما. 2، �سفحة  2002، الإطار  المائية في العالم 

2 FAO. 1996. Chronicles of marine fishery landings (1950–1994): trend analysis and	

fisheries potential, by R.J.R. Grainger and S.M. Garcia. المنظمة، الوثيقة الفنية لم�سايد 
359، روما. الأ�سماك رقم 

اإليها في ما يلي: »الأ�سماك والق�سريات 3 اأي�سا البرمائيات )ال�سفادع وال�سالحف(. لالإيجاز ي�سار   تت�سمن 

اأو »اإمدادات اأ�سماك الطعام«. والرخويات« 

4	22 اإليها في  )www.faostat.fao.org(. جرى الو�سول   المنظمة، قاعدة البيانات الإح�سائية في المنظمة 

.2006 مايو/اأيار 

5 FAO. 2006. The state of world  الأقاليم مماثلة لتلك المعرو�سة في التحليل الوارد في 

500، روما. aquaculture 2006. الوثيقة الفنية لم�سايد الأ�سماك رقم 

 ل تتناول تربية النباتات المائية في بقية هذا الق�سم.6

اأن �سعر الكيلو من لحم بلح البحر والمحار مرتفع فاإن قيمتهما منخف�سة ن�سبيا من حيث قيمة 7  في حين 

الكيلوغرام من الحيوان الكامل لأن وزن الق�سرة يمكن اأن ي�سكل ن�سبة مئوية كبيرة من الوزن )الحي( 

اأ�سا�ض  اأن الإح�ساءات الخا�سة باإنتاج تربية الأحياء المائية تورد على  الإجمالي. ومن الجدير بالمالحظة 

الوزن الحي.

اإما بالن�سبة للمناطق البحرية واإما بالن�سبة لمناطق المياه 8 اإلى الملوحة معين هنا  اإنتاج المياه ال�ساربة   

البلد. ومن ثم فاإن الإنتاج في المناطق البحرية ومناطق  الداخلية تبعا للمنطقة الم�سمولة بالتبليغ من 

اإنتاج تربية الأحياء المائية. اإجمالي  المياه الداخلية ي�سكل 

	»�سفينة المارو« �سفينة يابانية ي�سغلها جزئيا طاقم غير ياباني.9

30 في المائة من اإجمالي الدخل 10 اأقل من  اأفراد يح�سلون على  	يعرف ال�سيادون المو�سميون باأنهم 

30 في المائة من اإجمالي وقت العمل، في م�سايد الأ�سماك؛ وفي ما يتعلق  اأقل من  اأو يق�سون  المكت�سب، 

30	و89 في المائة، وبالن�سبة  اإلى مابين  بال�سيادين العاملين لبع�ض الوقت تزداد هاتان الح�ستان 

90 في المائة. 	ل يقل عن  لل�سيادين المتفرغين تبلغان ما

11 FAO. 2006. J.-J. Maguire, M. Sissenwine, J. Csirke, R. Grainger and S. Garcia. The
 state of world highly migratory, straddling and other high seas fishery resources and

.associated species. FAO Fisheries Technical Paper No. 495. Rome

12 The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United
 Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the

 Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish
Stocks (available at http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N95/274/67/PDF/

.(N9527467.pdf?OpenElement

13 J.D. Allan, R. Abell, Z. Hogan, C. Revenga, B.W. Taylor, R.L. Welcomme and K.
.Winemiller. 2005. Overfishing of inland waters. BioScience, 12: 1041−1051

14 M. Halwart and M.V. Gupta, eds. 2004. Culture of fish in rice fields. Rome, FAO
and The WorldFish Center (available at http://www.worldfishcenter.org/Pubs/

 CultureOfFish/Culture-of-Fish.pdf); FAO. 2004. Tilapias as alien aquatics in Asia and
 the Pacific: a review, by S.S. De Silva, R.P. Subasinghe, D.M. Bartley and A. Lowther.

.FAO Fisheries Technical Paper No. 453. Rome

15 FAO, 2007. Fish and fishery products. World 	ي�ستند هذا الق�سم اإلى البيانات المن�سورة في 

 apparent consumption statistics based on food balance sheets. Revision 8:
.FAO Fisheries Circular No. 821. Rome .2003−1961. وقد يحدث بع�ض التباين مع الأق�سام 

الأخرى التي تورد بيانات تم توفيرها للمنظمة في وقت اأحدث.

اإلى الأ�سماك والق�سريات والرخويات با�ستثناء الثدييات المائية والنباتات المائية.16 	تعبير »الأ�سماك« ي�سير 

اأ�سا�ض �سنوي وبا�ستخدام مكافئ وزن حي ما لم يذكر 17 	ن�سيب الفرد من ال�ستهالك ال�سنوي يح�سب على 

خالف ذلك.
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	يجري التمييز بين المنظمات الإقليمية لإدارة م�سايد الأ�سماك والأجهزة الإقليمية لم�سايد الأ�سماك. 18

فالأجهزة الإقليمية لم�سايد الأ�سماك لتكون لها عادة وليات خا�سة ب�سون م�سايد الأ�سماك واإدارتها. 

اإلى تعزيز التعاون في ما بين الأع�ساء ب�ساأن �سوؤون الم�سايد محل الهتمام  وهي بالأحرى ت�سعى 

الم�سترك، وقد تكون لها وليات ا�ست�سارية.

	اأثناء مرا�سم التوقيع، التي جرت في مقر منظمة الأغذية والزراعة في روما، وقعت �ستة بلدان )جزر القمر 19

وفرن�سا وكينيا وموزامبيق ونيوزيلند و�سي�سيل( والجماعة الأوروبية اتفاق م�سايد الأ�سماك في جنوب 

الهندي. المحيط 

اإذا لم يحتج بها اأطراف 20 	يوؤدي وجود اأحكام ال�ستبعاد وا�ستخدامها المحتمل من جانب الأع�ساء، حتى 

اإ�سعاف فعالية تدابير الإدارة المعتمدة. ومن الأهمية بمكان  اإلى  اإقليمية لإدارة م�سايد الأ�سماك،  منظمة 

1995 اأو�سى باأن تعمل  2006 ال�ستعرا�سي لتفاق الأمم المتحدة ب�ساأن الأر�سدة ال�سمكية لعام  اأن موؤتمر 

الدول على نحو فردي وجماعي، من خالل المنظمات الإقليمية لإدارة م�سايد الأ�سماك، على »كفالة تقييد 

ال�سلوك في فترة ما بعد ال�ستبعاد بقواعد تحول دون اأن يقو�ض الأطراف الذين يختارون ال�ستبعاد عملية 

ال�سون...«.

60 من قرار 21 	تم اأي�سا تناول ا�ستعرا�سات اأداء المنظمات الإقليمية لإدارة م�سايد الأ�سماك في الفقرة 

.31/60 الجمعية العامة لالأمم المتحدة 

22.2005 5 مايو/اأيار  1 اإلى  	عقد في �سان جونز بنيوفوندلند في كندا في الفترة من 

23.2006 	ا�ستغرق عمل فرقة المهام فترة �سنتين. و�سدر التقرير في مار�ض/اآذار 

1995. مدونة ال�سلوك ب�ساأن ال�سيد الر�سيد، ال�سادرة عن المنظمة. روما.24 	منظمة الأغذية والزراعة. 

25 Ramsar. 2005. Resolution IX.4. The Ramsar Convention and conservation 
 production and sustainable use of fisheries resources (available at 

.(http://www.ramsar.org/res/key_res_ix_04_e.pdf

26	http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/ لمزيد من المعلومات، انظر: 

.index_en.html

27		http://www.mrcmekong.org/mekong_program_ceo. لمزيد من المعلومات، انظر: 

.htm#integrated_water

28.www.enaca.org اآ�سيا والمحيط الهادي على الإنترنت:  	موقع �سبكة مراكز تربية الأحياء المائية في 

29 FAO. 2006. State of world aquaculture: 2006, by R. Subasinghe. FAO Fisheries
.Technical Paper No. 500. Rome

30 	FAO. 2005. Mainstreaming fisheries into national development and poverty reduction
 strategies: current situation and opportunities, by A. Thorpe. FAO Fisheries Circular

.No.997. Rome

31.http://www.fishforall.org/ffa-summit/africasummit.asp لمزيد من المعلومات، انظر: 

32http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/ لمزيد من المعلومات، انظر: 

EXTARD/0,contentMDK:20663251 ~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:336682,00.
.html
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  بع�ص	الق�شايا	التي	تواجه	م�شايد

االأ�شماك	وتربية	االأحياء	المائية

الر�سيد:  ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك   مدونة 

للتنفيذ  الثاني  العقد  اإلى  االنتقال 

الق�سايا
ال�سلوك  لمدونة  ال�سامل  التنفيذ  في  �سعوبات  والزراعة  الأغذية  منظمة  في  الأع�ساء  الدول  من  كثير  يواجه 

المنظمة  اأجرته  الذي  التحليل  ويبين   
1
المواد. بع�ض  تنفيذ  نحو  يتحرك  معظمها  اأن  بيد  الر�سيد،  ال�سيد  ب�ساأن 

و2004	 	2002 بين  ما  في  البلدان  اقترحتها  التي  الحلول  وطبيعة  بالتنفيذ  المتعلقة  القيود  و�سدة  حجم  اأن 

البلدان.  ومجموعات  والمناطق  الأ�سماك  م�سايد  عبر  ال�سعوبات  هذه  اأ�سباب  وتتباين  كثيرا.  تتغير  لم 

بم�سايد  الخا�سة  الوطنية  والإجراءات  ال�سيا�سات  في  المدونة  تر�سيخ  لزيادة  الجارية  الجهود  تنجح  ولكي 

عليها. للتغلب  تدابير  واتخاذ  البلدان  تواجهها  التي  الم�ساكل  فهم  يلزم   ،
2
الأ�سماك

لزمة  ال�سليمة  الإدارة  اأن  البلدان  وتدرك  بالإدارة.  يتعلق  عنها  البلدان  اأبلغت  التي  الم�ساكل  من  والكثير 

مثل  الأولية،  العتبارات  بين  وتتراوح  عديدة  تحديدها  تم  التي  الإدارة  وق�سايا  تاما.  تنفيذا  المدونة  لتنفيذ 

النهج  مثل  المعقدة  الإدارية  التدابير  بتطبيق  المتعلقة  والق�سايا  المدونة،  لتنفيذ  ال�سيا�سي  الدعم  انعدام 

البلدان  ذكرتهما  اإ�سافيان  معرقالن  عامالن  وثمة  الأ�سماك.  لم�سايد  الإيكولوجي  النظام  ونهج  التحوطي 

القت�سادي  اإ�سهامه  �سغر  ب�سبب  كثيرة  حكومات  من  عالية  باأولوية  ليحظى  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  اأن  هما 

الأخرى. القت�ساد  بقطاعات  بالمقارنة  تنظيمه  و�سعف 

موؤتمر  قرارات  لتنفيذ  جوهان�سبرغ  خطة  مع  تكاملها  هو  بالمدونة  يتعلق  ما  في  مهم  اعتبار  وثمة 

ال�سكين  بين  وا�سحة  روابط  توجد  اأنه  التحليل  اأظهر  وقد   .2002 لعام  الم�ستدامة  للتنمية  العالمي  القمة 

ماتت�سمنه  لتنفيذ  متزامنة  اإجراءات  على  تنطوي  واأهدافها  المدونة  مبادئ  تنفيذ  اإلى  الرامية  الجهود  واأن 

3
الأ�سماك. بم�سايد  خا�سة  زمنيا  محددة  عنا�سر  من  الخطة 

على  التغلب  اإلى  موجهة  حلول  اقترحت  كما  المدونة،  تنفيذ  على  توؤثر  التي  القيود  البلدان  حددت  وقد 

المنظمة. اإلى  المقدمة  المعلومات  يلي  ما  في  وتلخ�ض  ال�سك.  وتعزيزتنفيذ  القيود  هذه 

للتنفيذ ال�سيا�سي  الدعم 
تدعم  التي  المبادرات  تنفيذ  في  قدما  للم�سي  الالزم  الزخم  يقو�ض  للمدونة  المت�سائل  ال�سيا�سي  الدعم  اإن 

غير  ال�سرورية  التدابير  تكون  عندما  حتى  التنفيذ  دعم  على  الحكومات  تبقي  اأن  ويلزم  تاما.  تنفيذا  تنفيذها 

المتاأ�سلة  الم�ساكل  حل  على  والعمل  التركيز  الحكومات  توا�سل  اأن  وينبغي  ال�سيا�سية.  الناحية  من  �سعبية 

عواقب  على  بع�سها  ينطوي  الأ�سماك،  م�سايد  في  م�ستدامة  غير  ممار�سات  اإلى  تف�سي  التي  والمتجذرة 

تتجاوز  التي  الم�ساكل،  هذه  وتت�سمن  القت�سادية.  والتنمية  المعي�سة  و�سبل  الغذائي  لالأمن  بالن�سبة  �سارة 

في  ال�سك  وكذلك  التعليم  م�ستويات  وانخفا�ض  والأمية  الديموغرافي  وال�سغط  الفقر  الأ�سماك،  م�سايد  نطاق 

التغيير  على  للت�سجيع  ا�ستراتيجيات  �سياغة  عند  للحكومات،  وينبغي  له.  عامة  مقاومة  وحدوث  التغيير 

وتعالجها  البيئي،  والإ�سراف  الغذاء  في  الحق  فيها  بما  الأخالقية،  بال�سواغل  تعنى  اأن  المدونة،  ولتنفيذ 

الإطار4(. )انظر 

الروؤية والقيادة والتخطيط والم�ساءلة
لتوفر  التي  البلدان  خا�سة  وب�سفة  الأ�سماك،  م�سايد  لقطاع  وا�سحة  روؤية  اإلى  البلدان  بع�ض  تفتقر 

�سددت  فعال  تنفيذا  المدونة  ولتنفيذ  للم�ستقبل.  للتخطيط  اإطارا  ول  ال�ساأن  لأ�سحاب  قيادة  حكوماتها 

ينبغي  العملية  هذه  من  وكجزء  والتخطيط.  والقيادة  بالروؤية  تت�سم  مواتية«  »بيئة  اإلى  الحاجة  على  البلدان 

وقد  التنفيذ.  عملية  في  تحقيقها  تود  التي  الأجل  والطويلة  الق�سيرة  الأهداف  بو�سوح  الحكومات  تحدد  اأن 

الت�سجيع  ينبغي  ثم  ومن  المدونة،  تنفيذ  تعزز  ال�ساأن  اأ�سحاب  جانب  من  الم�ساءلة  زيادة  اأن  اأي�سا  لوحظ 

الم�ستويات. جميع  على  الم�ساءلة  على 
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4 الإطار	

الق�سايا الأخالقية في م�سايد الأ�سماك

والوعي  ال�سمكية.  الموارد  ل�ستخراج  حدودا  هناك  باأن  طويل  وقت  منذ  العلم  �سلم 

المتحدة  الأمم  موؤتمر  مثل  عالمية  محافل  في  اإذكاوؤه  جرى  المتنامية  بال�سواغل 

الألفية،  قمة  )موؤتمر  المتحدة  لالأمم  الألفية  وجمعية   )1992( والتنمية  بالبيئة  المعني 

الق�سايا  بحثت  وقد   .)2002( الم�ستدامة  للتنمية  العالمي  القمة  وموؤتمر   )2000

النواحي  من  م�ستفي�سا  بحثا  ال�سمكية  بالموارد  المتعلقة  والإدارية  ال�سيا�ساتية 

الأخالقية  العنا�سر  اأن  حين  في  القت�سادية،  والجتماعية  والتكنولوجية  الإيكولوجية 

�سمنية. بطريقة  اإل  تناولها  يتم  لم 

محورية  الإيكولوجي  وبالنظام  الن�سان  برفاه  المتعلقة  الأخالقية  وال�سواغل 

وثمة  المائية.  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد  م�ستقبل  حول  للنقا�ض  بالن�سبة 

ورفاهه  الإن�سان  ل�سحة  عناية  وتولى  الظهور.  في  اآخذة  لالأخالقيات  عالمية  روؤية 

البيئي  الإ�سراف  جانب  اإلى  الغذاء(  في  الحق  فيها  )بما  الأ�سا�سية  الإن�سان  وحقوق 

الهتمام  ويتزايد  والبيئة.  الطبيعية  للموارد  البديلة  وال�ستخدامات  الأ�سيلة  والقيم 

في  لالتجاهات  ا�ستجابة  منه،  جانب  في  وذلك،  التزايد  و�سيوا�سل  ال�سواغل  بهذه 

نظم  من  بها  يرتبط  وما  للموارد  المتغيرة  والحالة  الديموغرافي،  التغير  مثل  مجالت 

العالمي  والقت�سادي  الجتماعي  والتطور  والتكنولوجيا،  العلم  في  والتقدم  اإيكولوجية، 

القت�سادية. القوة  وتركز  لل�سوق،  المتزايد  والدور  العولمة،  تج�سده  الذي  النطاق 

واكتمال  تقدما  الأكثر  والمرجع  الإطار  الر�سيد  ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك  مدونة  وت�سكل 

منطلقات  من  رئي�سية  ب�سفة  اأعدت  المدونة  اأن  ومع  الأ�سماك.  م�سايد  ل�سيا�سات 

الأخالقية  العتبارات  من  عدد  على  تحتوي  فاإنها  و�سيا�سية،  واقت�سادية  اجتماعية 

الب�سرية  ال�سواغل  وتتناول  ذلك،  من  الرغم  على  جوهرية  ولكنها  تحديدا،  الأقل 

القرن  في  متزايدة  اهمية  لهذا  و�ستكون  مبا�سرة.  ب�سورة  ال�سواء  على  والإيكولوجية 

الأبعاد  تاأثير  في  اإ�سافية  زيادة  الأ�سماك  م�سايد  �ست�سهد  حيث  والع�سرين  الحادي 

البيئة. و�سون  الم�سايد  تنمية  على  الطبيعية  الموارد  واإدارة  لل�سيد  الأخالقية 

الق�سايا  ب�ساأن  الدرا�سات  من  �سل�سلة  والزراعة  الأغذية  منظمة  ا�ستهلت  وقد 

م�سايد  درا�سة  وتقترح   
1
الأ�سماك. م�سايد  ذلك  في  بما  والزراعة،  الغذاء  في  الأخالقية 

الدولية  ال�سكوك  من  الم�ستمدة  الأخالقية  المبادئ  لتنفيذ  طرقا  وت�سع  الأ�سماك 

الق�سايا  الدرا�سة  وتحدد  الإيكولوجية.  والنظم  الأ�سماك  بم�سايد  المتعلقة  المعتمدة 

اأخالقية،  مقت�سيات  من  عنها  ين�ساأ  وما  الأ�سماك  م�سايد  في  الرئي�سية  الأخالقية 

الركائز  اإلى  باإيجاز  وت�سير  ال�سياق،  هذا  في  الأخالقيات  ونطاق  دور  بالبحث  وتتناول 

الدرا�سة  وتقدم  ال�سلوك.  مدونة  تت�سمنها  كما  الأ�سماك  م�سايد  ل�سيا�سات  الموؤ�س�سية 

الم�سايد  اإدارة  لآثار  خا�ض  اهتمام  اإيالء  مع  الأ�سماك،  لم�سايد  كليا  اأخالقيا  نهجا 

المعي�سية. النا�ض  اأحوال  على  الجتماعية  وال�سيا�سة 

.FAO. 2005. Ethical issues in fisheries. FAO Ethics Series No. 4. Rome	 	1
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والقانونية واال�ستراتيجيات ال�سيا�ساتية  االأطر 
بتنمية  الخا�سة  المالئمة  غير  وال�ستراتيجيات  المالئمة،  غير  والقانونية  ال�سيا�ساتية  الأطر  تت�سبب 

غير  ممار�سات  حدوث  لمنع  الالزمة  ال�سوابط  لتوفر  لأنها  المدونة  تنفيذ  تقييد  في  الأ�سماك،  م�سايد 

ا�ستعرا�سات  اإجراء  �سرورة  اإلى  البلدان  اأ�سارت  العيوب  هذه  ولمعالجة  الأ�سماك.  م�سايد  في  م�ستدامة 

وعنا�سرها  المدونة  مبادئ  تج�سيد  ل�سمان  �سفافة  ا�ستراتيجيات  واإعداد  وت�سريعية  �سيا�ساتية 

المبادرات. هذه  في  مالئم  نحو  على  الأ�سا�سية 

تنمية الموارد الب�سرية وتعزيز الموؤ�س�سات
والقدرات  الب�سرية  بالموارد  الخا�سة  بالقيود  مبا�سرا  ارتباطا  المدونة  تنفيذ  في  التقدم  عدم  يرتبط 

و�سمان  الموؤ�س�سية  القدرات  بناء  جهود  موا�سلة  �سمان  �سرورة  على  البلدان  اأكدت  وقد  الموؤ�س�سية. 

�سعف  بق�سية  وتت�سل  الموارد.  هذه  تناق�ض  معدلت  لرتفاع  نظرا  الب�سرية  الموارد  تنمية  ا�ستدامة 

هذا  توافر  عدم  لأن  الوكالت  بين  ما  في  التعاون  فعالية  زيادة  �سرورة  هذه  الموؤ�س�سية  القدرات 

التن�سيق  كفاية  عدم  معالجة  اإلى  حاجة  هناك  وبالمثل،  المدونة.  تنفيذ  في  خطيرا  تاأثيرا  يوؤثر  التعاون 

الهيئات  ومع  الوطنية  الوكالت  من  وغيرها  الأ�سماك  لم�سايد  الوطنية  الم�سالح  بين  ما  في  والت�سال 

الأ�سماك. لم�سايد  الإقليمية 

 توافر المعلومات المنا�سبة التوقيت والكاملة 
والموثوق بها والو�سول اإليها

اإمكانية  و�سعف  ال�سلة  ذات  والقت�سادية  والجتماعية  العلمية  المعلومات  توافر  محدودية  تت�سبب 

على  الو�سع  هذا  وي�ساعد   .)5 الإطار  )انظر  المدونة  تنفيذ  اإعاقة  في  ال�ساأن  اأ�سحاب  اإلى  و�سولها 

ولمعالجة  للتنفيذ.  بالن�سبة  اأ�سا�سي  اعتبار  وهي  ال�سلة،  ذات  والبحوث  العلمي  البحث  م�ستويات  انخفا�ض 

الواجب  العتبار  اإيالء  مع  ون�سرها  المعلومات  جمع  في  التح�سينات  البلدان  تعزز  اأن  ينبغي  العيوب  هذه 

الجتماعية  المعلومات  اإلى  افتقارا  هناك  اأن  على  البلدان  �سددت  وقد  الق�سوى.  الأولوية  ذات  للمعلومات 

وفي  وا�ستخدامها.  جمعها  على  التركيز  زيادة  على  و�سجعت  المدونة  تنفيذ  لدعم  الالزمة  والقت�سادية 

في  المعلومات  جمع  في  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  اإ�سراك  على  اأي�سا  البلدان  �سجعت  الحالت  بع�ض 

النطاق. ال�سغيرة  الم�سايد 

الم�ساركة واالإدارة الم�ستركة
تعتر�ض  اأخرى  عقبات  ال�ساأن  اأ�سحاب  مع  الت�ساور  وعدم  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  المركزية  الُنهج  ت�سكل 

فيهم  بمن  ال�ساأن،  اأ�سحاب  جميع  اإ�سراك  اإلى  حاجة  العقبات  هذه  عن  وتن�ساأ  المدونة.  تنفيذ  �سبيل 

لإدارة  »�سامل«  نهج  اإتباع  تي�سير  على  البلدان  وت�سجع  اأكمل.  نحو  على  الحكومية،  غير  المنظمات 

لالإدارة  وممار�ستهم  م�ساركتهم  خالل  من  ال�سطالع،  اإلى  ال�ساأن  اأ�سحاب  فيه  يدعى  الأ�سماك  م�سايد 

النطاق  ال�سغيرة  بالم�سايد  يتعلق  ما  وفي   .)6 الإطار  )انظر  القرارات  اتخاذ  في  مهمة  باأدوار  الم�ستركة، 

ت�ساركي  الم�سايد  في  القرارات  اتخاذ  يكون  حيثما  اأنه  على  متزايدة  اأدلة  توجد  ال�سواء  على  وال�سناعية 

اللجوء  بقلة  ات�سامها  مع  اكتمال،  اأكثر  الإدارة  تدابير  تكون  و�سفافا  القواعد  مع  متفقا  ويعتبر  الطابع 

التكلفة. وبانخفا�ض  الفر�ض  اإلى 

بناء الوعي
المحوري  بدورها  ول  للمدونة  الأ�سا�سية  بالعنا�سر  دراية  على  لي�سوا  ال�ساأن  اأ�سحاب  من  الكثيرون 

مع  تكييفها  عدم  جراء  من  �سارا  تاأثرا  يتاأثر  المدونة  ن�سر  اإن  الأجل.  الطويلة  ال�ستدامة  تعزيز  في 

وقد  متوافرة.  تكون  حيثما  توزيعها  و�سوء  المحلية  باللغات  توافرها  ومحدودية  المحلية  الحتياجات 

واقترحت  تنفيذها.  تي�سير  في  اأ�سا�سية  اأداة  المدونة  بخ�سو�ض  الوعي  بناء  اأن  على  كثيرة  بلدان  �سددت 

الوعي  لإذكاء  حمالت  اإعداد  ولتي�سير  ن�سرها  نطاق  لتو�سيع  المحلية  اللغات  اإلى  ترجمتها  البلدان  هذه 

عقد  موا�سلة  البلدان  اقترحت  توعية  ا�ستراتيجيات  و�سياغة  الوعي  بناء  ولدعم  الوطني.  ال�سعيد  على 

وموا�سلة  طاقتها،  بكامل  الإعالم  و�سائط  وا�ستخدام  ن�سر،  و�سيلة  باعتبارها  والجتماعات  العمل  حلقات 

باعتبارها  ب�سيطة(  بلغة  متاح  )بع�سها  بالمدونة  الخا�سة  الفنية  التوجيهية  الخطوط  ا�ستخدام  تعزيز 

للتنفيذ. اأ�سا�سية  اأداة 
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توافر الموارد 
تنفيذ  يعوق  البحث،  مرافق  اإلى  الو�سول  واإمكانية  والمعدات  الأموال  فيها  بما  الموارد،  اإلى  الفتقار 

التحوطي  والنهج  الإيكولوجي  النظام  بنهج  يتعلق  ما  في  النامية،  البلدان  في  خا�سة  وب�سفة  المدونة، 

اإلى  البلدان  اأ�سارت  وقد  ال�سفن.  مراقبة  نظم  وبرامج  والإ�سراف  والمراقبة  والر�سد  الأ�سماك  لم�سايد 

اأن  لحظت  كما  الدولي.  المانحين  مجتمع  من  مالي  ودعم  المنظمة  من  اإ�سافي  تقني  دعم  اإلى  الحاجة 

اإليه  دعت  لما  وفقا  وطنية،  عمل  خطط  اإعداد  اإلى  الرامية  الجهود  تعزيز  من  �ستمكنها  الإ�سافية  الموارد 

الأربع. الدولية  العمل  خطط 

اإدارة م�سايد االأ�سماك
العمل  خطط  وتنفيذ  الأ�سماك،  اإدارة  م�سايد  خطط  واإعداد  الأ�سماك،  م�سايد  اإدارة  في  م�ساكل  البلدان  تواجه 

اإلى  تف�سي  هذه  الم�ساع  اأحوال  واأن  لالإدارة  خا�سعة  غير  الم�سايد  بع�ض  اأن  اإلى  البلدان  اأ�سارت  كما  الدولية. 

تكون  عندما  حتى  النظم،  هذه  اإطار  في  ال�سمكية  الأر�سدة  فاإن  ذلك  على  وعالوة  الأ�سماك.  �سيد  في  الإفراط 

هذه  تكوين  اإعادة  خطط  ولتنفذ  مفرط  اأو  كامل  ب�سكل  ا�ستغاللها  يتوا�سل  لالإدارة،  خا�سعة  الأ�سماك  م�سايد 

اأ�سكال  تطبيق  في  �سعوبات  عن  البلدان  اأبلغت  وقد  ببطء.  اإل  الأولوية،  عالية  تكون  اأن  ينبغي  التي  الأر�سدة، 

مثل: مجالت  في  الم�ساعدة  اإلى  الحاجة  اإلى  واأ�سارت  تقدما  الأكثر  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  ممار�سات 

5 الإطار	

المعلومات الالزمة لدعم تنفيذ مدونة ال�سلوك ب�ساأن ال�سيد الر�سيد

من  المواد  في  به  الت�سليم  جرى  لما  وفقا  المدونة،  تنفيذ  اإليها  ي�ستند  التي  الركيزة 

عامة  معلومات  المعلومات:  من  عري�ستين  فئتين  وجود  �سرورة  هي   ،12 اإلى   7

طابع  ذات  وتقنية  تخ�س�سية  ومعلومات  الخ.(  تغطيتها،  )اأهدافها،  المدونة  عن 

. بحثي

منظمة  اأجرت  الو�سوح،  من  بمزيد  المعلومات  من  الحتياجات  هذه  نطاق  ولفهم 

ي�ستخدمها  التي  المعلومات  طابع  لتقييم   2004 عام  في   
1
درا�سة والزراعة  الأغذية 

و�سلطت  الأ�سماك.  م�سايد  اإدارة  في  يعملون  مختارون  اأخ�سائيون  وينتجها 

ال�سوء  الكتابات  وا�ستعرا�ض  ال�ست�سهادات  وتحليل  الحالت  ودرا�سات  ال�ستق�ساءات 

ال�سلة،  ذات  للمعلومات  التاريخي  والعمق  تناولها،  الالزم  المو�سوعات  ات�ساع  على 

المعلومات. م�سادر  وتنوع  العالمي،  اإلى  المحلي  من  المعلومات  ونطاق 

على  للح�سول  كبير  جهد  يلزم  اأنه  الت�سعب،  هذا  اإلى  بالنظر  الم�ستغرب،  من  ولي�ض 

اإلى  الفتقار  ويثير  اأ�سا�سها.  على  ال�سيا�سات  ور�سم  القرارات  لتخاذ  المعلومات  اأف�سل 

لي�ض  تخطيها  لكن  كبيرة،  تحديات  النامية  البلدان  في  العالمية  المعلومات  موارد 

الدرا�سة  وت�سلم  مواجهتها.  على  للم�ساعدة  ا�ستراتيجيات  الدرا�سة  وتقترح  متعذرا، 

عدم  ب�سبب  تفقد  ما  كثيرا  الم�ستفادة  التطوير  ودرو�ض  البحوث  نتائج  باأن  اأي�سا 

على  الح�سول  فاإن  هذا،  عن  وف�سال  النامية.  البلدان  في  لن�سرها  مالئمة  فر�ض  وجود 

لتح�سين  الكثير  عمل  ويتعين  تماما  فعال  ب�سكل  اأبدا  يتحقق  لم  المن�سورة  المعلومات 

المقبلة. الأجيال  اأجل  من  عليها  والحفاظ  وتقا�سمها  المعلومات  ن�سر 

لتح�سين  هائلة  اإمكانات  الإنترنت  عبر  وتوافرها  المعلومات  رقمنة  وتتيح 

في  مازالوا  النامية  البلدان  في  ال�ساأن  اأ�سحاب  اأن  بيد  ون�سرها.  اإليها  الو�سول 

فعال  متوافر  وهو  بتكلفته،  بالمقارنة  والفعال  ال�سرعة  العالي  الو�سول  �سبيل  انتظار 

و�سبيل  فعالة  اأ�سا�سية  بنى  توافر  ال�سروري  من  فاإن  ثم  ومن  ال�سناعية.  البلدان  في 

المعلومات،  اإدماج  تح�سين  و�سيوؤدي  الم�ساع.  المعلومات  موارد  اإلى  فعال  و�سول 

وتربية  الأ�سماك  بم�سايد  الخا�سة  المن�سورات  �سلب  في  النامية،  البلدان  في  المولدة 
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الوطنية؛  العمل  وخطط  الوطنية  المدونات  �سياغة   •
ال�سيد؛ طاقات  من  للحد  ال�سناعة  هيكلة  واإعادة  ال�سفن  تخال�ض  برامج  تنفيذ   •

التواأمة  ترتيبات  ذلك  في  بما  الأ�سماك،  م�سايد  مجال  في  البحثية  القدرات  في  التح�سينات   •
؛ لممكنة ا

ال�ستغالل؛  والناق�سة  الجديدة  ال�سمكية  الموارد  وتقدير  تحديد   •
الأ�سماك. لم�سايد  الإيكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ   •

ذلك  في  بما  الأ�سماك،  م�سايد  على  القوية  والقت�سادية  الجتماعية  ال�سغوط  البلدان  لحظت  واإذ 

الطاقة  اأن  على  �سددت  فاإنها  بديلة،  عمل  فر�ض  اإلى  وافتقارها  للفقر  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  تعر�ض 

القت�سادية  القطاعات  في  عمل  فر�ض  بخلق  مواجهتها  ينبغي  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  في  الزائدة 

الأخرى.

ال�سيد غير القانوني دون اإبالغ ودون تنظيم
كبيرا  عائقا  بيئية،  جريمة  الآن  يعتبر  الذي  تنظيم،  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  ي�سكل 

الذين  ال�سيادين  ويكافئ  الإدارية  الجهود  يقو�ض  وهو  الأجل.  الطويلة  ال�ستدامة  تحقيق  �سبيل  يعتر�ض 

ب�سكل  تخ�سع  ال�سمكية  مواردها  اأن  البلدان  اأبلغت  وقد  والإقليمية.  الوطنية  الإدارية  الترتيبات  ليراعون 

وتجنب  �سحتها  من  والتحقق  البحوث  نتائج  ا�ستخدام  تي�سير  اإلى  المائية  الأحياء 

للطاقات. والمهدرة  التكلفة  الباهظة  الجهود  ازدواجية 

ومراكز  لمكتبات  الدولية  للرابطة  والثالثون  الحادي  ال�سنوي  الموؤتمر  وفر  وقد 

في  والزراعة  الأغذية  منظمة  ا�ست�سافته  الذي  والبحرية،  المائية  العلوم  معلومات 

ال�سبكي  والربط  المعلومات  موارد  لتقا�سم  فر�سة   ،2005 الأول  اأكتوبر/ت�سرين 

بالمقارنة  فعالية  المعلومات  من  الحتياجات  تلبية  و�سائل  اأ�سد  ذلك  باعتبار  بينها 

ولية  لها  المنظمات  من  قلة  اأن  هي  المحفل  هذا  اأظهرها  ق�سية  وثمة   
2
بتكلفتها

مجتمعها  خارج  والمعلومات  المكتبات  خدمات  من  لديها  ما  نطاق  مد  لها  تتيح 

الحديثة  التجاهات  ظل  في  �سيما  ل  بذلك،  القيام  اإلى  وا�سحة  حاجة  وثمة  المحدد. 

الم�ساركة  اأ�سكال  من  �سكل  الأقل،  على  اأو،  الم�سايد  اإدارة  لمركزية  تحقيق  نحو 

اإلى  المحلي  الم�ستوى  على  ال�ساأن  اأ�سحاب  و�سول  واإمكانية  الإدارة.  في  المجتمعية 

اإلى  حاجة  وهناك  وتلبيتها.  احتياجاتهم  فهم  اأي�سا  وينبغي  محدودة،  المعلومات 

مت�سافرة  جهود  بذل  ويجب  كقيد،  المعلومات  اإلى  الفتقار  بعبارة  المق�سود  تحديد 

الأجل. طويلة  حلول  اإلى  للتو�سل 

 FAO. 2005. Fisheries information in developing countries. support to the implementation of the 	1

 1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, by J.G. Webster and J. Collins. FAO Fisheries
.Circular No. 1006. Rome (available at http://www.fao.org/docrep/007/y5847e/y5847e00.htm)

 IAMSLIC. 2006. Information for responsible fisheries: libraries as mediators. Proceedings of the 	2

.31st Annual IAMSLIC Conference, Rome, 10–14 October 2005. Fort Pierce, Florida, USA. In press
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ال�سواء.  على  والأجنبية  الوطنية  ال�سفن  تمار�سه  تنظيم،  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  لل�سيد  متوا�سل 

ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  الدولية  العمل  خطة  تنفيذ  في  البلدان  بع�ض  بداأت  وقد 

لمنع  وطنية  عمل  خطط  واأعدت   ،2001 عام  في  المنظمة  عن  ال�سادرة  عليه،  والق�ساء  وردعه  تنظيم 

على  القدرة  اإلى  تفتقر  ولكنها  عليه،  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد 

القدرة  تظل  ال�سفن  مراقبة  ونظم  والإ�سراف  والمراقبة  الر�سد  ل�سعف  ونتيجة  تنفيذها.  في  قدما  الم�سي 

كثيرة  بلدان  وتركز  بالغ.  ان�سغال  مثار  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  دون  الحيلولة  على 

لمنع  كو�سيلة  وتجارتها  المنتجات  تتبع  وتدابير  المرفئية  الدول  تدابير  تنفيذ  على  ال�سدة  من  بمزيد 

تنظيم. ودون  اإبالغ  دون  قانوني  غير  �سيدا  الم�سيدة  المنتجات  وبيع  تفريغ  اأعمال 

الحلول الممكنة
عام  في  والع�سرين  ال�ساد�سة  دورتها  في  والزراعة،  الأغذية  لمنظمة  التابعة  الأ�سماك  م�سايد  لجنة  دعت 

الهتمام،  محور  وكان  الأ�سماك.  بم�سايد  الخا�سة  الدولية  ال�سكوك  التنفيذ«  »عقد  تخ�سي�ض  اإلى   ،2005

بما   ،1992 عام  في  عقد  الذي  والتنمية  بالبيئة  المعني  المتحدة  الأمم  موؤتمر  منذ  اأعدت  التي  ال�سكوك 

6 الإطار	

اإدخال وتعزيز الإدارة الم�ستركة لم�سايد الأ�سماك

م�سايد  اإدارة  اأن  الما�سية،  الع�سرين  الأعوام  مدى  على  متزايد،  ب�سكل  وا�سحا  اأ�سبح 

)المجتمعات  الموارد  يجنون  من  اإ�سراك  يتم  لم  ما  فعالة  تكون  اأن  يمكن  ل  الأ�سماك 

نظم  اإلى  تحول  الآن  وهناك  الإدارة.  عملية  في  فعال  اإ�سراكا  وال�سيادين(  المحلية 

المحلية/م�ستخدمي  والمجتمعات  الحكومات  تدخل  التي  النظم  اأي  الم�ستركة،  الإدارة 

م�سترك. نحو  على  والتخطيط  القرارات  اتخاذ  في  ال�سواء  على  الموارد 

الم�ستركة  الإدارة  في  الريادة  ذات  الم�ساريع  مع  التجارب  نجاح  ثبت  وقد 

الإدارة  مبادرات  ا�ستمرارية  تحقق  لم  كثيرة  حالت  في  ولكن  عديدة،  بلدان  في 

�سلب«  في  »اإدماجها  يلزم  الم�ستركة  والإدارة  الم�سروع.  دعم  رفع  بعد  الم�ستركة 

ال�ساأن. واأ�سحاب  للحكومة  اليومية  الأن�سطة 

م�سايد  هيئة  توؤكد  الما�سية  الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  الم�ستفادة  الدرو�ض  اإلى  وا�ستنادا 

الم�ستركة: الإدارة  لنجاح  ركائز  اأربع  توافر  ال�سروري  من  اأن  الهادي  والمحيط  اآ�سيا 

مواتية؛ وت�سريعية  �سيا�ساتية  بيئة   •
المحلية؛ المجتمعات  تمكين   •

فعالة؛ وموؤ�س�سات  روابط   •
1
كافية. موارد   •

توجد  حيثما  الحكومات،  تكون  اأن  موؤات  وقانوني  �سيا�ساتي  اإطار  وجود  ويكفل 

اإلى  مايعهد  وعادة  ودعمها.  الم�ستركة  الإدارة  تي�سير  على  قادرة  �سيا�سية،  اإرادة 

المحلية/ المجتمعات  اإلى  ت�سند  اأن  يمكن  ولكنها  ال�سمكية،  الموارد  باإدارة  الدولة 

اأن  اأو  المحلي،  الم�ستوى  على  الإدارة  عن  الم�سوؤولية  المحليين  ال�سكان  من  الأفراد 

للقواعد  المتثال  تح�سن  المحلية  والملكية  ال�سدد.  هذا  في  باخت�سا�سهم  تعترف 

ومن  الوطنية.  الت�سريعات  مع  القواعد  هذه  توافق  كثيرا  وتح�سن  محليا  عليها  المتفق 

الوطني(  ال�سعيد  على  واإما  المحلي  ال�سعيد  على  )اإما  الحكومات  تبدي  اأن  ال�سروري 

تحديد  على  والم�ساعدة  المحلية  المجتمعات  واإ�سراك  ال�سيا�سات  لتغيير  ا�ستعدادا 

وم�سوؤولياتها. الفاعلة  القوى  مختلف  اأدوار 

ل�سمان  الم�ستركة  الإدارة  في  الم�ساركة  المحلية  المجتمعات  تمكين  ويجب 

والموؤ�س�سات  المنظمات  وتدعيم  م�ستدام.  نحو  على  وانخراطها  بفعالية  م�ساركتها 

للنجاح. اأ�سا�سي  متطلب  الإدارة  عملية  في  دورها  تماما  تدرك  كيما 
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المت�سافر  العمل  موا�سلة  و�سمان  بها(،  المرتبطة  وال�ستراتيجية  الدولية  العمل  )وخطط  المدونة  فيها 

مرجعية  اأداة  البلدان  لجميع  المدونة  وتوفر  الأ�سماك.  م�سايد  قطاع  في  الأجل  الطويلة  ال�ستدامة  لتعزيز 

التغييرات  تحقيق  في  كبيرا  ا�سهاما  تنفيذها  وي�سهم  وا�ستخدامها.  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  مهمة 

ال�سمكية  للموارد  م�ستدام  م�ستقبل  لتاأمين  �سرورية  تغييرات  وهي  القطاع،  في  وال�سلوكية  الموقفية 

والإقليمية. الوطنية 

الر�سيدة  ال�سيا�سات  تنفيذ  في  البلدان  م�ساعدة  على  التركيز  المتاحة،  مواردها  حدود  في  المنظمة،  وتوا�سل 

المنظمة  دور  اأن  بيد  محددة.  م�ستدامة  اأهداف  لتحقيق  ال�سرورية  التدابير  وتطبيق  الأ�سماك  م�سايد  مجال  في 

المدونة. لتنفيذ  الالزمة  التدابير  ت�ستهل  اأن  يجب  التي  هي  ذاتها  البلدان  لأن  تي�سيري  دور  على  يقت�سر 

القدرات،  بناء  على  المدونة  تنفيذ  تعزيز  اإلى  الرامية  المنظمة  جهود  جوانب  من  مهم  جانب  ويركز 

للتنفيذ  �سروري  القدرات  بناء  في  وال�ستثمار  ال�سواء.  على  الموؤ�س�سات  وتعزيز  الب�سرية  الموارد  حيث  من 

القدرات  وفقدان  الق�سير،  الأجل  في  عموما  لتجنى  العوائد  فاإن  ذلك  على  وعالوة  للمدونة.  الالحق 

داخل  ينقلون  اأو  الخا�ض  القطاع  اإلى  المدربون  الموظفون  ينتقل  حيث  �سائع  اأمر  النامية  البلدان  في 

الخارج. اإلى  يهاجرون  اأو  الحكومة 

ال�ساأن  اأ�سحاب  بين  ما  في  جيدة  روابط  الفعالة  الم�ستركة  الإدارة  وتتطلب 

المعلومات  تقا�سم  على  والت�سجيع  ال�ساأن  اأ�سحاب  �سبكات  فهم  ويجب  الم�ساركين. 

اإلى  المنتمين  )غير  الآخرين  الموارد  م�ستخدمي  اإ�سراك  ماينبغي  وكثيرا  بينها. 

العملية.  من  معينة  مراحل  في  ال�سياحة،  و�سناعة  المزارعين  مثل  الأ�سماك(،  م�سايد 

الإن�سان  رفاه  مع  الموارد«(  »حالة  )اأو  الإيكولوجية  ال�سالمة  توازن  تحقيق  ويجب 

مقاي�سات  حتما  يتطلب  التوازن  هذا  وتحقيق  الدخل(؛  اأو  الغذاء  اإلى  الحاجة  )اأي 

عليها. والتوفر  بها  الت�سليم  يجب  مقاي�سات  وهي  اإدارية، 

ووقتا.  موارد  يتطلب  الفعالة  الم�ستركة  الإدارة  نجاح  باأن  الت�سليم  يجب  واأخيرا، 

باأن  جدير  اأنه  يرى  مورد  وجود  من  لبد  اأنه  الأول،  المقام  في  الوا�سح،  ومن 

والإنفاذ  والر�سد  الجتماعات  في  بالم�ساركة  الخا�سة  المعامالت  وتكاليف  يدار. 

ويجب  الم�ستركة.  الإدارة  مبادرات  بداية  في  تقديرها  مايبخ�ض  كثيرا  والإدارة 

واللتزام  الموارد  هذه  اإلى  بالحاجة  الت�سليم  المحلية  والمجتمعات  الحكومات  على 

. يمها بتقد

النجاح  ل�سمان  وحيد  نموذج  ليوجد  اأنه  لمعارفنا  الراهنة  الحالة  وتظهر 

اأنه  بالفعل  التجربة  وتبين  الأ�سماك.  لم�سايد  الم�ستركة  الإدارة  مبادرات  في 

الم�سايد  اإدارة  تدابير  تكون  وال�سراكة  واللتزام  الإرادة  من  مايكفي  يوجد  حيثما 

والم�ستدام  الر�سيد  ال�ستخدام  تحقق  في  الأمل  ويزداد  النزاعات  وتقل  فعالية  اأ�سد 

الم�ستركة  بالإدارة  الإلتزام  في  قيادي  دور  اأداء  للحكومات  ويمكن  ال�سمكية.  للموارد 

العملية. هذه  وا�ستهالل 

FAO. 2005. Report of the APFIC regional workshop on «Mainstreaming fisheries man- 	1

.agement», Siem Reap, Cambodia, 9-12 August 2005. RAP 2005/24. Bangkok
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تطورا  الأ�سد  النهج  لتنفيذ  اأي�سا  مهم  وهو  الأ�سماك.  م�سايد  اإدارة  لتعزيز  اأ�سا�سي  متطلب  القدرات  وبناء 

ومن  الم�سايد.  لإدارة  الإيكولوجي  النظام  ونهج  التحوطي  النهج  خا�سة  وب�سفة  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة 

الموجهة  الإدارية  النظم  على  كثيرة  بلدان  في  ال�سائد  القوي  التركيز  تعديل  ال�سواء  على  النهجين  هذين  �ساأن 

الم�ستدامة. ال�سيد  ونتائج  ممار�سات  على  الت�سجيع  عموما  تحقق  لم  والتي  الإنتاج  نحو 

الثنائيين  ال�سركاء  مع  الروابط  واإقامة  التعاون  لتعزيز  و�سفافا  ومت�سقا  �سامال  اإطارا  المدونة  وتوفر 

المهم  ومن  النامية«.  للبلدان  الخا�سة  »المتطلبات  المدونة:  من   5 المادة  لروح  وفقا  الأطراف  والمتعددي 

لتنفيذ  المبذولة  جهودها  عن  تقاريرها  المنظمة  اإلى  تقدم  عندما  البلدان  تقدمها  التي  ال�سنتين،  تقديرات  اأن 

اأ�سا�ض  على  الدولي،  المانحين  ومجتمع  بالم�ساعدات.  يتعلق  ما  في  الأولوية  ذات  المجالت  تبين  المدونة، 

الم�ساعدات  وتقديم  الأ�سماك  م�سايد  احتياجات  تلبية  ا�ستهداف  له  يتيح  اأف�سل  و�سع  في  المعلومات،  هذه 

الأجل. الطويلة  ال�ستدامة  بتحقيق  الكفيلة  الممار�سات  اأف�سل  لتعزيز 

البلدان،  لمعظم  بالن�سبة  ويجب،  ال�سواء  على  والوقت  الموارد  حيث  من  المتطلبات  كثير  المدونة  وتنفيذ 

الأجل  الطويلة  الأهداف  تحدد  وطنية  خطة  و�سع  هي  الجيدة  البداية  وخطوة  وتدريجيا.  انتقائيا  يكون  اأن 

لدى  ا�ستعداد  ووجود  العامة  الموارد  من  مزيد  على  الح�سول  يلزمها  الم�سالح  ومعظم  تحقيقها.  و�سبل 

التعلم  خالل  من  عملية  خبرة  اكت�ساب  التدريجي  التنفيذ  و�سيتيح  القانوني.  التغيير  لت�سريع  الحكومات 

بالممار�سة.

اأحدث التطورات 
المعيارية  الأن�سطة  وجميع  الأ�سماك.  م�سايد  مجال  في  المنظمة  عمل  برنامج  كل  المدونة  تغطي 

اأن  و�سمان  وتعزيزها  ال�سابقة  والإنجازات  الأعمال  اإلى  بال�ستناد  المدونة  لتنفيذ  مهياأة  والميدانية 

في  الإدارة  تعزيز  على  العمل  هذا  معظم  ويتركز  ومق�سدها.  مبادئها  والمبرمجة  الجارية  الأن�سطة  تج�سد 

في  مدخالت  المنظمة  توفر  الأخرى  التعاونية  والترتيبات  ال�سراكة  خالل  ومن  الأ�سماك.  م�سايد  قطاع 

المدونة. تنفيذ  في  مبا�سر  تاأثير  لها  التي  الغير  اأن�سطة 

اإبالغ  دون  القانوني  غير  لل�سيد  الت�سدي  اإلى  كبيرة  جهودا  المنظمة  وجهت  القدرات،  بناء  مجال  وفي 

تمت  فقد  المثال  �سبيل  وعلى  المدونة.  تنفيذ  في  رئي�سي  جانب  وهذا  النامية،  البلدان  في  تنظيم  ودون 

غير  ال�سيد  لمنع  الوطنية  العمل  خطط  اإعداد  لدعم  المكر�سة  الإقليمية  العمل  حلقات  من  �سل�سلة  رعاية 

لمنع  الدولية  العمل  لخطة  اأ�سا�سي  متطلب  وهو  عليه،  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني 

حلقات  خم�ض  وعقدت   ،)7 الإطار  )انظر  عليه  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد 

مراقبة  نظم  على  التدريب  وتوفير  المعلومات  ن�سر  بغية  والإ�سراف  والمراقبة  الر�سد  ب�ساأن  اإقليمية  عمل 

ال�سفن.

رئي�سية  مبادرة  والع�سرين،  ال�ساد�سة  دورتها  في  للمنظمة،  التابعة  الأ�سماك  م�سايد  لجنة  اعتمدت 

النموذجي  والنظام  المرفئية.  الدول  لتدابير  النموذجي  النظام  لتنفيذ   2005 عام  في  المنظمة  ا�ستهلتها 

اأ�سا�ض  باعتباره  مقبول  المتحدة،  لالأمم  العامة  الجمعية  فيها  بما  اأخرى،  ومحافل  منظمات  اأقرته  الذي 

من  الب�سرية  الموارد  تنمية  على  المنظمة  مبادرة  وتركز  المرفئية.  للدول  والوطنية  الإقليمية  التدابير  تطوير 

كيما  الإقليمي  التن�سيق  وتعزيز  الوطنية  القدرات  لتدعيم  م�سممة  العمل  وحلقات  الإقليمية.  الحلقات  خالل 

العمل  خطة  اأدوات  بتنفيذ  لذلك،  نتيجة  والقيام،  المرفئية  الدول  تدابير  ومواءمة  تح�سين  للبلدان  يت�سنى 

الدول  بتدابير  المتعلقة  عليه  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  الدولية 

و�ستعقد  الأ�سماك.  لم�سايد  الإقليمية  والأجهزة  للمنظمة  النموذجي  النظام  من  كل  متطلبات  وتلبية  المرفئية 

المحيط  جنوب  منتدى  اأ�سماك  م�سايد  وكالة  مع  بالتعاون  الهادي  المحيط  جزر  منطقة  في  عمل  حلقة  اأول 

دورتها  في  النموذجي  النظام  المنطقة  اعتمدت  وقد  الهادي.  المحيط  و�سط  غرب  م�سايد  وهيئة  الهادي 

.2005 عام  في  ال�سنوية 

اأربعة  اإعداد  بالفعل  تم  وقد  تنفيذها.  لدعم  اأ�سا�سية  بالمدونة  الخا�سة  الفنية  التوجيهية  والخطوط 

اللغات  اإلى  التوجيهية  الخطوط  هذه  وترجمت  بالمنظمة  الخا�سة  الفنية  التوجيهية  الخطوط  من  ع�سر 

النطاق  ال�سغيرة  الأ�سماك  م�سايد  باإ�سهام  التوجيهية  الخطوط  اأحدث  وتتعلق  ون�سرت.  للمنظمة  الر�سمية 

تتناول  الإعداد  قيد  اأخرى  توجيهية  خطوط  وهناك  الغذائي.  الأمن  وتحقيق  الفقر  حدة  من  التخفيف  في 

في  عليه  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  الدولية  العمل  خطة  تنفيذ 

في  البحرية  للطيور  العار�ض  ال�سيد  من  للحد  الدولية  العمل  خطة  وتنفيذ  الداخلية،  الأ�سماك  م�سايد 

طاقات  لإدارة  الدولية  العمل  خطة  وتنفيذ   ،1999 عام  في  المنظمة  عن  ال�سادرة  الطويلة،  الخطوط  م�سايد 

الحية،  المائية  للحيوانات  الر�سيد  للنقل  ال�سحية  والإدارة   ،1999 عام  في  المنظمة  عن  ال�سادرة  ال�سيد، 
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والتزويد  ومراقبتها،  الدخيلة  الأنواع  وا�ستخدام  ال�سمكية،  ال�سادرات  و�سالمة  لجودة  الدولية  والمعايير 

ال�سمك،  وتجارة  المعلومات،  من  والحتياجات  الوراثية،  الموارد  واإدارة  الموائل،  واإ�سالح  بالأ�سماك، 

المنظمة  تقوم  بالمدونة،  الخا�سة  الفنية  التوجيهية  الخطوط  اإلى  وبالإ�سافة  ال�سيد.  �سفن  وت�سجيل 

تعزيز  منها  الغر�ض  المائية،  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  بم�سايد  خا�سة  اخرى  توجيهية  خطوط  باإ�سدار 

الأ�سماك. م�سايد  قطاع  في  ال�ستدامة 

7 الإطار	

تعزيز القدرة الوطنية على مكافحة ال�سيد غير القانوني دون اإبالغ ودون تنظيم

الوطنية  الجهود  على  ال�سارة  وتاأثيراته  تنظيم،  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد 

الم�ساكل  من  م�سكلة  الأجل،  م�ستدام طويل  نحو  على  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  والإقليمية 

على  عزمهم  الوزراء  اأعلن   2005 مار�ض/اآذار  وفي  الطبيعية.  الم�سايد  تواجه  التي  الرئي�سية 

القانوني  غير  ال�سيد  لمكافحة  واإقليمية  وطنية  وتنفيذ خطط عمل  لو�سع  تجديد جهودهم 

ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  وطنية  )خطط عمل  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون 

البلدان  اإلى  اإ�سافية  م�ساعدات  تقديم  على  اأي�سا  وحثوا   
1
عليه(. والق�ساء  وردعه  تنظيم 

اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  بمنع  المتعلقة  التزاماتها  تنفيذ  في  لمعاونتها  النامية 

على  للت�سجيع  والتدريب  الم�سورة  تقديم  ذلك  في  بما  عليه،  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون 

غير  ال�سيد  بمكافحة  تعنى  والمحلي،  الوطني  ال�سعيدين  على  م�سايد،  اإدارة  نظم  اإقامة 

تنظيم. ودون  اإبالغ  دون  القانوني 

لتو�سيع  اإقليمية  عمل  �سل�سلة حلقات  والزراعة  الأغذية  منظمة  ا�ستهلت   2003 عام  وفي 

وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  الدولية  العمل  تنفيذ خطة  وتعميق 

القدرات  تنمية  العمل  من حلقات  الق�سد  وكان   .2001 عام  في  ال�سادرة  عليه،  والق�ساء 

وطنية  اإعداد خطط عمل  لها  يتيح  اأف�سل  و�سع  في  البلدان  تكون  كيما  وتعزيزها  الوطنية 

الو�سائل  وهي  عليه،  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع 

دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  الدولية  العمل  تنفيذ خطة  بموجبها  يتعين  التي  الرئي�سية 

عليه. والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ 

في  اإقليمية  عمل  حلقات  ت�سع  المنظمة  عقدت  و2006  	2003 عامي  بين  ما  وفي 

المحيط  وجزر  الكاريبي،  ومنطقة  اآ�سيا،  �سرق  وجنوب  الأفريقي،  والجنوب  اأفريقيا  �سرق 

وتلقى  الو�سطى.  واأمريكا  الجنوبية،  واأمريكا  الأدنى،  وال�سرق  اأفريقيا،  وغرب  الهادي، 

	48( ناميا  بلدا   90 من  ن�ساء(  منهم  المائة  في   18( �سخ�سا   215 مجموعه  ما  التدريب 

المنظمة(. اأع�ساء  من  المائة  في 

غير  ال�سيد  يحدثها  التي  ال�سارة  بالآثار  الوعي  اإذكاء  اإلى  العمل  �سعت حلقات  وقد 

وحا�سم  مت�سافر  نحو  على  البلدان  تعمل  اأن  وب�سرورة  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني 

القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  الدولية  العمل  لخطة  �سامل  فهم  وتوفير  ال�سيد  هذا  لمكافحة 

الأخرى  الدولية  بال�سكوك  عليه، وعالقتها  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون 

ال�سادر  المتثال،  ب�ساأن  والزراعة  الأغذية  منظمة  اتفاق  )مثل  الأ�سماك  بم�سايد  الخا�سة 

 ،)1995 عام  في  ال�سادر  ال�سمكية،  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم  واتفاق   ،1993 عام  في 

تحديد  اإجراء  اإلى  كما هدفت  الم�ساركين.  بلدان  في  الأ�سماك  م�سايد  بحالة  �سلتها  ووثاقة 

و�سع خطط عمل  بغية  الأ�سماك  م�سايد  م�سالح  تتخذها  اأن  ينبغي  التي  للخطوات  اأو�سح 

وتقا�سم  عليه،  والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  وطنية 

دون  القانوني  غير  ال�سيد  لمنع  اإقليمي  اأ�سا�ض  على  التدابير  تن�سيق  مزايا  ب�ساأن  المعلومات 

عليه. والق�ساء  وردعه  تنظيم  ودون  اإبالغ 

في 12 مار�ض/اآذار 2005 اعتمد الجتماع الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة ب�ساأن م�سايد الأ�سماك،   )1(

المعقود في روما باإيطاليا، اإعالن روما لعام 2005 ب�ساأن ال�سيد غير القانوني دون اإبالغ ودون تنظيم.
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تقدم  حيث  النامية،  البلدان  في  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  في  بن�ساط  كثيرة  �سريكة  منظمات  وتعمل 

الأخرى  الدولية  وال�سكوك  بها  المرتبطة  وال�سكوك  المدونة  تنفيذ  ب�ساأن  عملية،  تكن  لم  اإن  نظرية،  م�ساعدات 

اتفاق  )مثل  والتنمية  بالبيئة  المعني  المتحدة  الأمم  موؤتمر  منذ  اأبرمت  والتي  الأ�سماك  بم�سايد  الخا�سة 

اإلى  بلد  من  ونطاقها  الم�ساعدة  هذه  طابع  ويتباين   .)1995 لعام  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم 

المحلية  ال�سيد  ومجتمعات  ال�سيادين  ت�سجيع  هي  الأ�سا�سية  الدافعة  قوتها  ولكن  اإقليم  اإلى  اإقليم  ومن  بلد 

الم�ستدامة. وال�ستخدام  ال�سيد  ممار�سات  على  والت�سجيع  بالم�سوؤولية  ات�ساما  اأكثر  نحو  على  العمل  على 

التوقعات
قوية  دلئل  وجود  من  الرغم  على  كثيرة  بلدان  في  مختلطة  لتزال  المدونة  بتنفيذ  الخا�سة  التوقعات 

الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  مجال  في  الجهود  وتوجه  منها  كبير  عدد  في  التر�سخ  في  اآخذة  المدونة  اأن  على 

البلدان  هذه  قدرة  وتعوق  الإدارة  تعرقل  التي  القيود  من  مجموعة  النامية  البلدان  وتواجه  وا�ستخدامها. 

جديدة  نهج  لتنفيذ  فيها،  التنمية  م�ستوى  عن  النظر  ب�سرف  البلدان،  كل  وتجاهد  المدونة.  تنفيذ  على 

قيودا  تواجه  ولكن  النظرية،  الناحية  من  والفهم،  الإعداد  متي�سرة  النهج  وهذه  الأ�سماك.  م�سايد  لإدارة 

تنفيذها. على  العمل  يلزم  عندما 

والحتياجات  ال�سعوبات  مراعاة  مع  متوا�سل،  نحو  على  الموؤ�س�سات  وتعزيز  القدرات  بناء  و�سرورة 

النتائج  من  لال�ستفادة  جهود  وتلزم  التقدم.  من  مزيد  لتحقيق  جوهري  اأمر  النامية،  البلدان  من  المحددة 

من  كبير  عدد  تنفيذ  اإلى  �سعيها  في  بالأعباء  مثقلة  البلدان  و�ستظل  وتعميقه.  التنفيذ  نطاق  بتو�سيع  ال�سابقة 

والتنمية،  بالبيئة  المعني  المتحدة  الأمم  موؤتمر  منذ  اأبرمت  التي  الأ�سماك،  بم�سايد  الخا�سة  الدولية  ال�سكوك 

ال�سكوك. هذه  بع�ض  بقبولها  عاتقها  على  اأخذتها  التي  باللتزامات  الوفاء  في  خا�سة  وب�سفة 

اأنها  تثبت  المدونة،  في  متوخاة  كما هي  الأ�سماك،  لم�سايد  »ال�ساملة«  النهج  لتعزيز  اللوج�ستية  والجوانب 

القرارات.  اتخاذ  في  الم�ساركة  م�ستويات  لرفع  الجهود  من  مزيد  تكري�ض  وينبغي  كثيرة،  لبلدان  تحديا  ت�سكل 

والتنظيم.  التفكير  من  كل  في  اأ�سا�سيا  تعديال  وتتطلب  كثيرة  بلدان  في  الأ�سماك جديدة  لم�سايد  الت�ساركية  والنهج 

ال�ساأن. اأ�سحاب  بين  ما  في  الم�ساءلة  زيادة  تعزيز  يلزم  ال�ساأن  اأ�سحاب  م�ساركة  نطاق  تو�سيع  واإلى جانب 

مواجهة  وفي  كثيرة.  لبلدان  بالن�سبة  م�ستمرة  ق�سية  المدونة  تنفيذ  لدعم  الدافعة  القوة  على  والحفاظ 

كما  الو�سع.  هذا  وطاأة  تحت  الأ�سماك  م�سايد  م�سالح  من  كثير  يرزح  العمل  عبء  و�سغط  المحدودة  القدرة 

اأن  �سرورة  على  الو�سع  هذا  ويدل  التنفيذ.  تعوق  التي  الأخرى  الإدارية  العيوب  ويفاقم  يبرز  ال�سغط  هذا  اأن 

الذي  بالقدر  ت�سحيحية  اإجراءات  من  يلزم  ما  تتخذ  واأن  بالتنفيذ  يتعلق  ما  في  تقدمها  ر�سد  البلدان  توا�سل 

وقدراتها. مواردها  به  ت�سمح 

نطاقها  وتو�سيع  المائية  االأحياء  تربية   نمو 
اإيكولوجي نظام  نهج  م�ستدام:  نحو  على 

الق�سية
جيدة  كثيرة  اأمثلة  اإلى  التو�سل  ويمكن  العالم،  اأنحاء  بع�ض  في  طويل  تاريخ  المائية  الأحياء  لتربية 

هذه  وكانت  الهادي.  المحيط  جزر  وفي  اآ�سيا  قارة  اأرجاء  جميع  في  المائية  الأحياء  لتربية  التكامل 

المنخف�سة  وطبيعتها  نطاقها  �سغر  من  لكل  نتيجة  عام  بوجه  التاأثير  محدودة  الما�سي  في  الأن�سطة 

كثير  في  اأكبر  زراعي  نظام  داخل  محليا،  منتجة  مدخالت  على  معتمدة  النظم  هذه  كانت  كما  المدخالت. 

كبير  دخل  تحقيق  على  قادر  تجاري  كم�سروع  المائية  الأحياء  لتربية  التدريجية  التنمية  ومع  الأحيان.  من 

الأقل  القت�سادات  في  وحتى  النف�سام.  اإلى  الروابط  هذه  نزعت  ال�سركة،  اأو  المعي�سية  الأ�سرة  م�ستوى  على 

كفافي  كبديل  عقود  عدة  منذ  المائية  الأحياء  تربية  ا�ستحدثت  حيث  اأفريقيا(،  في  معينة  بلدان  )مثل  تقدما 

الإمداد  من  بدل  ال�سوق  طلبات  تلبية  اإلى  التزايد  مطرد  نحو  على  الآن  الإنتاج  يوجه  ال�ستثمار،  منخف�ض 

المعي�سية. الأ�سر  احتياجات  لتلبية  بالأ�سماك 

وزيادة  المزروعة،  الم�ساحات  تو�سيع  على  ثابت  ب�سكل  تنطوي  المائية  لالأحياء  التجارية  التربية  وتنمية 

ومع طرق  المبا�سر.  الن�ساط  منطقة  المنتجة خارج  الأعالف  موارد  وا�ستخدام  المائية،  الأحياء  تربية  من�ساآت  كثافة 

كثافة  اأ�سد  مركبة  اأعالف  نظم  وا�ستخدام  دخيلة  اأنواع  اإلى جلب  نزعات  اأي�سا  هناك  تكون  كثافة  الأ�سد  الإنتاج 

الممار�سات  هذه  وكل  عليها.  ال�سيطرة  اأو  الأمرا�ض  لمكافحة  كيميائية  مواد  ا�ستخدام  الأنظمة،  بع�ض  في  وكذلك، 

العامة. �سالمته  على  �سلبا  توؤثر  واأن  الإيكولوجي  النظام  م�ستوى  على  تراكمي  اأثر  لها  يكون  اأن  يمكن 
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اأيا  الإيكولوجي  النظام  على  المائية  الأحياء  تربية  ممار�سات  من  لكثير  الم�ستركة  الآثار  تت�سمن  وربما 

يلي:  ما  من 

لأعالف  رئي�سيان  مكونان  وهما  ال�سمك،  م�ساحيق/زيت  لتوفير  الأ�سماك  م�سايد  على  الطلبات  تزايد   •
واللحوم. النباتات  اللحوم/اآكلة  اآكلة  الأنواع 

القهمية.  الروا�سب  تراكم  عن  ي�سفر  مما  الع�سوية  والمواد  بالمغذيات  المتلقية  المياه  اإثراء   •
القاعية.  المجموعات  في  التغيرات   •

ال�ساحلية.  والمناطق  البحيرات  اأثرفة   •
دائمة.  ب�سورة  اأحيانا  هيكلتها  واإعادة  الجتماعية  و/اأو  البيولوجية  البيئات  اختالل   •

الحالت.  بع�ض  في  وا�ستنفادها  المياه(  )مثل  الموارد  على  التناف�ض   •
الهاربة. الم�ستزرعة  الكائنات  عن  الناجمة  ال�سلبية  الآثار   •

المناطق  بع�ض  في  الإربيان  تربية  لمزارع  الكثيفة(  و/اأو  )المو�سعة  النطاق  الوا�سعة  التنمية  اأ�سفرت  وقد 

والطبقات  الأر�ض  وتملح  المياه  تلوث  في  اأي�سا  وت�سببت  المنغروف،  ومناطق  الرطبة  الأرا�سي  تدهور  عن 

دخيلة  اأنواع  وجلب  البرية  من  البذور  وجمع  الكيميائية  المواد  ا�ستخدام  �سوء  اأدى  كما  العذبة.  للمياه  الحاملة 

وجود  تتطلب  ل  التي  المائية  لالأحياء  المو�سعة  التربية  ممار�سات  وحتى  المواقع.  بع�ض  في  القلق  اإثارة  اإلى 

لالأك�سجين  مو�سعي  نق�ض  اإلى  معينة،  اأحوال  في  توؤدي،  اأن  يمكن  الرخويات،  ا�ستزراع  مثل  خارجية،  اأعالف 

بع�ض  المائية  لالأحياء  التجارية  التربية  في  التو�سع  يت�سمن  كما  التر�سيب.  وزيادة  القاعية  الروا�سب  في 

عندما  و/اأو  الحيز،  على  تناف�ض  هناك  يكون  عندما  النطاق،  ال�سغيرة  ال�ساحلية  الم�سايد  مع  ال�سلبي  التفاعل 

يمكن  التاأثيرات  هذه  وبع�ض  الأ�سماك.  م�سايد  على  �سلبيا  تاأثيرا  البيئة  تدهور  اأو  الهاربة  الأ�سماك  توؤثر 

التي  والخدمات  ال�سلع  مجموعة  كامل  من  لال�ستفادة  المقبلة  الأجيال  خيارات  للخطر  »تعر�ض  اأن  بالفعل 

4
الإيكولوجية«. النظم  توفرها 

اآثار  لها،  يكون  اأن  يمكن  اأو  لها،  الأغذية،  اإنتاج  نظم  معظم  �ساأن  ذلك  في  �ساأنها  المائية،  الأحياء  وتربية 

)الكثيفة  للتربية  القا�سرة  البيئية  والإدارة  	
5
اجتماعيا. مقبولة  حدود  �سمن  الآثار  هذه  اإبقاء  ويجب  �سلبية. 

المائية  الأحياء  تربية  لتنمية  �سمح  ما  فاإذا  بجدية.  لها  الت�سدي  يلزم  ق�سية  المائية  لالأحياء  المو�سعة(  اأو 

خطر  هناك  يكون  اإدارتها،  في  جزئية  نهج  فقط  اتبعت  اإذا  اأو  م�سوؤول،  غير  نحو  على  طريقها  في  تم�سي  باأن 

المتوقعة.  الفوائد  تحقق  لن  المائية  الإحياء  تربية  اأن  اأو  منها  فوائد  اأي  تبطل  قد  ال�سلبية  التاأثيرات  اأن  موؤداه 

لتلبية  الالزمة  الإ�سافية  ال�سمكية  الإمدادات  توفير  في  المائية  الأحياء  تربية  تخفق  قد  الطويل  الأجل  وفي 

المتزايدين. العالم  �سكان  طلب 

الإن�سان  �سنع  من  بعوامل  ال�سلبي  للتاأثير  اأي�سا  هي  تتعر�ض  ذاتها  المائية  الأحياء  تربية  فاإن  ذلك  ومع 

المناظر  اإدارة  و�سوء  الزراعي  والتلوث  الح�سر  نفايات  جراء  من  البحرية  والبيئات  الأعالف  تلوث  مثل 

العالم. مناطق  بع�ض  في  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  وطبيعة  نطاق  من  العوامل  هذه  وتحد  الطبيعية. 

الحلول الممكنة
التقليدية النهج 

اتخذت  المائية  الأحياء  لتربية  ال�سلبية  للتاأثيرات  الت�سدي  محاولت  اأن  الم�ستغرب  غير  من  يكون  ربما 

القمة  موؤتمر  )مثل  عامة  مبادئ  القطاع  اأمور  اإدارة  عن  الم�سوؤولون  و�سع  ناحية  فمن  كثيرة.  اأ�سكال 

فاإن  الأخرى  الناحية  ومن  الر�سيد(.  ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك  )مدونة  �سلوك  ومدونات  بالأر�ض(  المعني 

عادة  الإيكولوجي  النظام  مقت�سيات  مع  المائية  الأحياء  تربية  متعهدي  توافق  تحقيق  اإليهم  يطلب  من 

الم�ستح�سرات  وا�ستخدام  العلف،  ومعايير  )الرخ�ض،  والتحكم  ال�سيطرة  ا�ستراتيجيات  اإلى  يلجاأون  ما 

ال�سيدلنية(.

التنظيمية اللوائح 

من  كبيرا  عددا  العالم  اأنحاء  جميع  في  البلدان  نفذت  المالئمة،  غير  التطورات  لمكافحة  محاولة  في 

المثال  �سبيل  على   – العامة  اللوائح  من  اللوائح  هذه  وتفاوتت  المائية.  الأحياء  لتربية  التنظيمية  اللوائح 

�سبيل  على   – جدا  المحددة  اللوائح  اإلى   – المائية  الأحياء  تربية  لممار�سات  المنغروف  ا�ستخدام  حظر 

العقاقير. وا�ستخدام  الأمرا�ض،  مكافحة  وقواعد  منطقة،  لكل  الأق�سى  الإنتاج  تحديد  المثال 

المائية.  للبيئات  م�ستداما  ا�ستخداما  يكفل  �سامال  اإطارا  مجتمعة،  اأو  منفردة  توفر،  ل  اللوائح  هذه  اأن  بيد 

النظام  داخل  متكاملة  عملية  باعتبارها  المائية  الأحياء  تربية  تناول  يجري  عندما  فقط،  هذا  و�سيحدث 

الإيكولوجي.
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للوائح  يمكن  ل  اأنه  اإل  التكثيف.  وتي�سير  الإنتاج  كفاءة  زيادة  اإلى  التكنولوجي  التقدم  اأدى  وقد 

ياأخذ  ول  الفرد  المربي  على  يركز  معظمها  اأن  اإلى  بالنظر  �سيما  ول  ال�ستدامة،  حدوث  ت�سمن  اأن  الموجودة 

معينة.  منطقة  على  متعددة  تربية  مزارع  تحدثها  التي  )التراكمية(  الإ�سافية  التاآزرية  الآثار  العتبار  في 

تركز  الأجل(  )ق�سيرة  �سيقة  نظرة  عليه  تغلب  المربين  جانب  من  القت�سادي  التقييم  فاإن  نف�سه  الوقت  وفي 

ول  الأجل  والطويلة  المتو�سطة  الإيرادات  التقييمات  هذه  تت�سمن  ول  مبا�سرة.  الأكثر  الإنتاج  نتائج  على 

اإمدادات  في  انحفا�ض  �سكل  في  المجتمع  �سائر  وعلى  نف�سه  التربية  ن�ساط  على  تفر�ض  قد  التي  التكاليف 

والخدمات. ال�سلع  من  الإيكولوجي  النظام 

يتيح،  ل  ما  كثيرا  المائية  الأحياء  لتربية  التنظيمي  الهيكل  اأن  نف�سه،  بالقدر  المهم  ومن  ذلك،  على  عالوة 

المغذيات  تدوير  يحظر  ما  وغالبا  الإيكولوجي.  النظام  توازن  اإلى  يف�سي  اإنتاج  اأ�سلوب  اأو  نهج  اإتباع  يي�سر،  اأو 

اأو  الأنواع(،  متعددة  )التربية  المائية  الأحياء  لتربية  الأخرى  الأ�سكال  جانب  من  النفايات  ا�ستخدام  واإعادة 

6
عليه. ي�سجع  ل  اأو  المحلية،  الم�سايد 

اأدوات اتخاذ القرارات

فقد  غيرها.  من  اأكثر  ال�ستخدام  ال�سائعة  الأداة  اأ�سكاله،  بمختلف   ،
7
البيئي التاأثير  تقييم  يكون  ربما 

جميع  تاأثير  مراقبة  عن  الم�سوؤولين  جانب  من  النطاق  عالمي  ا�ستخداما  البيئي  التاأثير  تقييم  ا�ستخدم 

المائية.  لالأحياء  التجارية  التربية  فيها  بما  بالبيئة،  الإ�سرار  المحتملة  الب�سرية  الأن�سطة  اأنواع 

الن�ساط  كان  �سواء  للن�ساط،  وال�سلبية  الإيجابية  الجوانب  يتناول  البيئي  للتاأثير  النمطي  والتقييم 

كما  البيئي،  التاأثير  تقييم  اأن  بيد  اقت�سادي.  اأم  اجتماعي  اأم  بيئي  طابع  وذا  مبا�سر  غير  اأم  مبا�سرا 

المائية.  الأحياء  بتربية  ال�سلة  ذات  الأخرى  التاأثيرات  اأنواع  الح�سبان  في  عادة  ياأخذ  ل  ي�ستخدم، 

التخطيط  يتناول  اأو  يت�سمن  ل  ولكنه  المربي،  نحو  وحتى  الن�ساط  نحو  موجها  يكون  ما  وكثيرا 

المتكامل. اأو  ال�ستراتيجي 

البيئي  التاأثير  تقييم  اإجراءات  من  النطاق  وا�سعة  مجموعة  حاليا  العالمي  النطاق  على  وت�ستخدم 

الأحياء  تربية  واأن�سطة  مقترحات  مع  لال�ستخدام  جيدا  مهياأ  الإجراءات  هذه  وبع�ض  الر�سد،  واإجراءات 

كافيا  اإعدادا  معدة  غير  اأو  فعال  م�ستخدمة  غير  كثيرة،  اأخرى  حالت  في  الإجراءات،  هذه  اأن  بيد  المائية. 

على  قدرتها  عدم  اإلى  بالنظر  الت�سميم  مالئمة  غير  تكون  قد  اأنها  كما  تنفذ.  ل  ولكنها  جيدا  معروفة  اأو 

ممار�سات   – تدعم  اأن  المقترح  من  اأو   – تدعم  التي  المحددة  البيئات  عن  الأ�سا�سية  المعلومات  توفير 

عادة  يمكن  ل  اأنه  هو  البيئي  التاأثير  تقييمات  ي�سوب  كبير  عيب  وثمة   
8
المائية. الأحياء  لتربية  معينة 

الالزمة  التف�سيلية  المعلومات  لتوفر  لأنها  المائية  الأحياء  لتربية  القائمة  الم�ساريع  على  تطبيقها 

فعال. بالبيئة  األحق  �سرر  لأي  العالجية  التدابير  لتطبيق 

للنظام  الت�ساق  كافية  روؤية  يكفل  ل  وحده  البيئي  التاأثير  تقييم  اأن  هي  اأخرى  م�سكلة  وثمة 

وتنمية  زراعة  اأخرى،  اأمور  �سمن  اأي�سا،  توجد  ما  كثيرا  مائية  اأحياء  تربية  تمار�ض  وحيثما  الإيكولوجي. 

وفي  والمياه(.  ال�ساحلية  المناطق  )مثل  م�ستركة  موارد  جميعها  وت�ستخدم  و�سياحة.  ح�سرية  اأو  �سناعية 

المحتمل  الم�ستقبلي  للتطور  اعتبار  اإيالء  دون  م�ستقل  نحو  على  منها  كل  تقييم  يجري  كثيرة  اأحيان 

التاأثير  تقييم  فاإن  وبالمثل  الإيكولوجي.  النظام  على  المجمعة  للتاأثيرات  ول  الأخرى  الم�ستخدمة  لالأن�سطة 

الم�ستهدف،  للن�ساط  والجتماعية  الب�سرية  الجوانب  منا�سب  بقدر  الح�سبان  في  ياأخذ  ل  ما  كثيرا  البيئي 

المجتمع. �سرائح  باأفقر  يتعلق  ما  خا�سة  وب�سفة 

نهج النظام االإيكولوجي لتربية االأحياء المائية
الولية

خل�ض  قريب  وقت  ومنذ  قرون.  عدة  اإلى  الإيكولوجي  النظام  على  الب�سرية  التنمية  تاأثير  اإزاء  القلق  يرجع 

�سيا�سات  اأن  اإلى  البرازيل،  جانيرو،  دي  ريو  في   1992 عام  في  المعقود  بالأر�ض،  المعني  القمة  موؤتمر 

لتغطي  الأخرى،  للقطاعات  كبير  اعتبار  اإيالء  دون  واحد  لقطاع  ماتو�سع  كثيرا  التي  البيئية،  الإدارة 

حدث  القمة  موؤتمر  وبعد   .
9
البيئة على  الب�سري  وال�ستغالل  الب�سرية  للتنمية  الكاملة  التاأثيرات  كاف  بقدر 

بالتنمية  يتعلق  ما  في  ال�سيا�ساتية  القرارات  لتخاذ  �سمولية  اأكثر  نهج  وتطبيق  ل�ستنباط  مت�سافر  تحرك 

والإدارة. التنمية  في  الإيكولوجي  النظام  اإلى  ا�ستنادا  اأ�سد  بنهج  الأخذ  هذا  وت�سمن  الم�ستدامة. 

الأرا�سي  اإدارة  اأهداف  اأن  هو  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  بينته  كما  اإيكولوجي،  نظام  لنهج  الأول  والمبداأ 

الطبيعية  الموارد  لإدارة  الجديد  النهج  هذا  ولكن   .
10

المجتمعي الختيار  يحددها  اأمور  الحية  والموارد  والمياه 

الطبيعية. الموارد  ا�ستخدام  تجاه  ومواقفه  الإن�سان  �سلوك  على  التركيز  اأي�سا  يت�سمن 



المائية الأحياء	 وتربية	 الأ�سماك	 م�سايد	 تواجه	 التي	 الق�سايا	 79بع�ض	

تربية  اأي�سا  المدونة  وتتناول  الر�سيد.  ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك  مدونة  المنظمة  موؤتمر  اعتمد   ،1995 عام  وفي 

الم�ستدامة. بتنميتها  مت�سلة  كثيرة  تتناول جوانب  التي   ،9 المادة  تحديدا من خالل  اأ�سد  نحو  على  المائية  الأحياء 

العوائق  من  عدد  على  التغلب  يجب  باأنه  المعنيين  من  �سمني  اعتراف  بمثابة  يعتبر  اأعاله  ذكر  ما  وكل 

توقعات  مع  الن�ساط  هذا  يتوافق  لكي  م�ستدام  نحو  على  وتكثيفها  المائية  الأحياء  تربية  لنمو  المحتملة 

الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  ونهج   .
11

اإيكولوجيا الم�ستدامة  التنمية  بخ�سو�ض  المتنامية  المجتمع 

الم�ستدامة  التنمية  تنفيذ  اإطار  يكون  اأن  ويمكن  العوائق  هذه  على  التغلب  اإلى  ال�سبيل  فعال  �سيكون  المائية 

بالبيئة  المعني  المتحدة  الأمم  لموؤتمر  المفاهيمية  الأهداف  لتحقيق  ال�سروري  الإطار  وهو  اإيكولوجيا، 

الأخرى. الدولية  وال�سكوك  البيولوجي،  التنوع  واتفاقية  الم�ستدامة  للتنمية  العالمي  القمة  وموؤتمر  والتنمية 

النعكا�سات

النظام  لنهج  تعريف  و�سع  ويمكن   .
12

الأ�سماك لم�سايد  الإيكولوجي  النظام  لنهج  عليه  متفق  تعريف  يوجد 

يلي:  كما  التعريف  هذا  غرار  على  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي 

المجتمعية  الأهداف  توازن  تحقيق  اإلى  ي�سعى  نهج  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج 

الأحيائية  الإيكولوجي  النظام  بمكونات  المتعلقة  اليقين  عدم  واأوجه  المعارف  بمراعاة  المختلفة 

لتربية  متكامل  نهج  وتطبيق  وعملياتها،  وتدفقاتها  تفاعالتها  ذلك  في  بما  والب�سرية،  والالاأحيائية 

الإيكولوجي  النظام  نهج  مق�سد  يكون  اأن  وينبغي  وعمليا.  اإيكولوجيا  معقولة  حدود  �سمن  المائية  الأحياء 

المتعددة  والرغبات  الحتياجات  تلبي  بطريقة  واإدارته  وتنميته  القطاع  تخطيط  المائية  الأحياء  لتربية 

مجموعة  كامل  من  بال�ستفادة  يتعلق  ما  في  المقبلة  الأجيال  خيارات  للخطر  تعر�س  اأن  دون  للمجتمعات 

المائية. الإيكولوجية  النظم  توفرها  التي  والخدمات  ال�سلع 

بفعالية	 للت�سدي	 منا�سبة	 وهياكل	 وعمليات	 اأدوات	 ا�ستخدام	 اإلى	 الحاجة	 على	 التعريف	 هذا	 وينطوي	

من	 كل	 مبادئ	 هدي	 وعلى	 وال�سيا�سي.  والقت�سادي	 والتقني	 والجتماعي	 البيئي	 الطابع	 ذات	 للق�سايا	

النظام	 لنهج	 تكون	 اأن	 ينبغي	 اإيكولوجيا	 الم�ستدامة	 والتنمية	 	
13

الأ�سماك لم�سايد	 الإيكولوجي	 النظام	 نهج	

الن�سان؛	 رفاه	  )i( هرمي:	 �سجري	 اإطار	 في	 رئي�سية	 اأهداف	 ثالثة	 المائية	 الأحياء	 لتربية	 الإيكولوجي	

الفعالة. الإدارة	 اأي	 ال�سواء،  على	 الهدفين	 تحقيق	 على	 القدرة	  )iii( الإيكولوجية؛	 ال�سالمة	  )ii(

اأو  النطاقات  على  وتطبيقه/ا�ستخدامه  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  اإطار  و�سع  ويمكن 

تنظيمية. وقواعد  معايير  م�ستوى  لكل  توفر  اأن  �سرورة  مع  ولكن  الأقل،  على   
14

اأدناه، المبينة  الم�ستويات 

لتخاذ  مماثلة  اأدوات  اأو  البيئي  التاأثير  لتقييم  �سليمة  اإجراءات  تنفيذ  مع  التربية  مزرعة  م�ستوى  على 
تف�سيري  بيان  وتقديم  البيئة  على  المقترح  الن�ساط  لآثار  المنا�سب  العتبار  اإيالء  تكفل  اأدوات  )اأي  القرارات 

للتقييم  اأدوات  وا�ستنباط  المائية،  الأحياء  لتربية  الجديدة  بالأن�سطة  يتعلق  ما  في  الآثار(  هذه  عن  دقيق 

القرارات  بع�ض  تتمثل  الم�ستوى  هذا  وعلى  حدتها.  من  والتخفيف  فعال  القائمة  الأن�سطة  لتاأثيرات  الرجعي 

والأنواع  الإنتاج،  وم�ستوى  المواقع،  اختيار  في  الإيكولوجي  النظام  منظور  بانتهاج  اتخاذها  يتعين  التي 

وهذا  وكذلك،  التربية،  وتكنولوجيات  ونظم  محلية(،  اأنواع  اأم  غريبة  )اأنواع  ا�ستخدامها  يتعين  التي 

تنفذ  ما  عادة  فاإنه  وبالمثل  المحلي.  الم�ستوى  على  القت�سادية  الجتماعية  الآثار  الأهمية،  بالغ  اأمر 

التربية. مزرعة  م�ستوى  على  وتتابع  اأف�سل  اإدارية  ممار�سات 

المياه  م�ستجمع  من  المثال،  �سبيل  على  ويتاألف،  هذا  يتباين  اأن  يمكن  المنا�سب.  الجغرافي  النطاق  على 
تحدث  حيث  الأحيائية  الجغرافية  المنطقة  اأو  ال�ساحل  عن  البعيدة  البحرية  المنطقة  اأو  ال�ساحلية  المنطقة  اأو 

بالتخطيط  الخا�سة  والأدوات  التوجيهية  الخطوط  ا�ستخدام  يعزز  اأن  وينبغي  المائية.  الأحياء  تربية  اأن�سطة 

والم�ستدامة  المتكاملة  التربية  مواقع  حول  الموجودة  الب�سرية  المجتمعات  تنمية  والإدارة  ال�ستراتيجي 

الأحياء  تربية  تحدثه  وما  الأمرا�ض  وانتقال  الهاربة  الأ�سماك  مثل  ق�سايا  و�ستكون  المائية.  لالأحياء 

الم�ستوى.  هذا  على  منا�سبة  والمياه  الأرا�سي  ا�ستخدام  على  والتناف�ض  تلوث  من  ي�سيبها،  وما  المائية، 

اأمثلتها  ومن  الجغرافي،  النطاق  هذا  على  جدا  منا�سبة  الن�سان  رفاه  على  النعكا�سات  فاإن  وبالمثل 

المحلية،  الأ�سلية  المجتمعات  واعتبارات  الريفية،  والتنمية  العمل،  فر�ض  بتوافر  المتعلقة  النعكا�سات 

القائمة  ال�سيناريوهات  نطاق  في  الأخيرة  الق�سايا  في  النظر  ويتعين  الجن�سين.  بين  الم�ساواة  وق�سايا 

المنطقة. في  الب�سرية  للتنمية  البديلة  والم�ساريع 

تربية  وكالت  م�سوؤولية  يكون  اأن  ينبغي  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  اأن  وفي حين 

الأن�سطة  اإدارة  عن  الم�سوؤولة  الوكالت  مع  الت�سامن  �سيتطلب  النهج  لهذا  الكامل  التنفيذ  فاإن  المائية،  الأحياء 
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ال�ساحلية،  المياه  اإدارة  اأجهزة  الطبيعية،  الم�سايد  اإدارة  )مثل  المائي  الإيكولوجي  النظام  في  توؤثر  التي  الأخرى 

اإدارة  مناطق  ت�سميم  يكون  ما  وكثيرا  ال�سناعية.(.  التنمية  الحراجة،  الزراعة،  المياه،  م�ستجمعات  اإدارة  منظمات 

بالتربية  الخا�سة  المتكاملة  المبادرات  فوائد  ت�سمين  عند  وب�سفة خا�سة  منا�سبة  اأداة  المائية  الأحياء  تربية 

وم�سايد  المائية  لالأحياء  المتكاملة  اأو  الأنواع  المتعددة  /التربية 
15

المائية لالأحياء  الغذائية  العوامل  المتعددة 

من  كل  على  اآخر،  مهم  وثمة جانب  اأي�سا.  المزرعة  م�ستوى  على  منا�سبة جدا  النهج  هذه  تكون  اأن  ويمكن  الأ�سماك. 

الحماية  و�سرورة  المائية  الأحياء  تربية  على  المن�ساأ  الب�سرية  التاأثيرات  هو  الإقليمي،  والم�ستوى  المزرعة  م�ستوى 

التاأثيرات. هذه  من 

الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  تطبيق  ينبغي  الأعم  الم�ستوى  هذا  على  ال�سناعة.  م�ستوى  على 
الأعالف  ل�سنع  ال�سمك(  )وب�سفة خا�سة  الخام  المواد  توافر  مثل  ق�سايا  في  النظر  يلزم  حيث  المائية 

مثل  اأدوات  تكون  اأن  ويمكن  الزراعية.  والموارد  الأ�سماك  م�سايد  على  الإيكولوجي  للنظام  الأعم  والتاأثيرات 

الأخرى  المهمة  الق�سايا  وت�سمل  الم�ستوى.  هذا  على  مفيدة  المائية  الأحياء  تربية  �سلع   
16

دورة حياة تقييم 

والبلد.  للمنطقة  الجتماعية  والفر�ض  والمرتبات،  والعمل  والت�سويق،  بالأ�سواق  ال�سلة  ذات  تلك 

اأحدث التطورات
ا�ستراليا، حيث  في  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  لنهج  العملي  للتنفيذ  نموذج جيد  على  التعرف  يمكن 

الطريقتين  بين  النهج  ويجمع   .
17

تنفيذه ويجري  المائية  الأحياء  لتربية  اإيكولوجيا  م�ستدامة  تنمية  نهج  ا�ستنبط 

الفعالة. الإدارة  الن�سان من خالل  ورفاه  الإيكولوجي  النظام  �سالمة  تحقيق  اإلى  ويهدف  والت�ساركية  التحليلية 

الخبراء  فريق  وفرها  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  بنهج  الأخذ  نحو  منا�سبة  وثمة خطوة 

واأدواته  التوجيهية  ن�سر خطوطه  عندما   2001 عام  في  البحرية  البيئة  لحماية  العلمية  بالجوانب  المعني  الم�سترك 

التخطيط  عملية  وت�ستخدم   .
18

ال�ساحلية المناطق  في  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  واإدارة  بتخطيط  الخا�سة 

ال�ساحلية  الأن�سطة  مع  المائية  الأحياء  تربية  تكامل  يتناول  اأو�سع  اإطار  ولكن �سمن  البيئي  التاأثير  تقييم  المقترحة 

اأ�سمل. بطريقة  والفوائد  للتكاليف  تقييما  ويجري  الأخرى، 

تربية  في  الإيكولوجي  النظام  اإلى  ا�ستنادا  اأكثر  نهج  اإتباع  على  تركز  بحثية  مبادرات  عدة  حاليا  وهناك 

الم�ستدامة  للتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  على  القائم  بالم�سروع  الخا�سة  المبادرة  مثل  المائية  الأحياء 

الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  اعتماد  تي�سر  التي   ،
19

المتو�سط البحر  منطقة  في  المائية  لالأحياء 

المنطقة. هذه  في  المائية 

فاإن  المائية ل يزال في مرحلة تطور مبكرة جدا،  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  اأن نهج  الرغم من  وعلى 

اإيكولوجيا لتربية الأحياء  الم�ستدامة  التنمية  اإطار نهج  ا�ستخال�ض درو�ض منا�سبة من تطبيقه في  الممكن  من 

المتعددة الأنواع  ال�ساحلية  المتكاملة لتربية الأ�سماك والتربية  النظم  المكت�سبة في  المائية ومن الخبرات والمعارف 

الم�ستدام  الخبرات من ال�ستخدام  الح�سول على هذه  البحرية(. ويتم  البحر، والأ�سماك والأع�ساب  الأ�سماك وبلح  )مثل 

اأخرى  واأن�سطة  الأن�سطة  الجمع بين هذه  اأو  المائية  الأحياء  اأن�سطة تربية  الإيكولوجية عن طريق تعزيز  للنظم 

الأ�سماك  المائية( والزراعة )مثل تربية  الأحياء  القائمة على تربية  الأ�سماك  الأ�سماك )مثل م�سايد  كاأن�سطة م�سايد 

المغذيات والمواد  باإعادة تدوير  البيئة،  اإيجابي في تح�سين  التربية هذه ب�سكل  الأرز(. وت�سهم نظم  في حقول 

التي  الكيفية  المائية والزراعة  الأحياء  المتكاملة لتربية  الممار�سات  اأظهرت  التربية. وقد  الع�سوية من خالل نظم 

ال�سارة بيئيا،  الآفات  ا�ستخدام مبيدات  المزارعين على تقليل  الأرز  الأ�سماك في حقول  اأن ت�ساعد تربية  يمكن بها 

البروتين والقدرة  واإنتاج  الأرز  اإلى تح�سين ت�سميد حقول  الأ�سماك توؤدي ب�سكل طبيعي  الوقت نف�سه فاإن تربية  وفي 

التغذية  التي تعتمد على  العذبة،  المياه  المائية في  الأحياء  ا�ستخدام كل من تربية  اقت�ساديا. ويمكن  على ال�ستمرار 

الزائدة، مما يقلل  المغذيات  ا�سترداد  اأجل  البحرية من  ال�ساحلية للرخويات والأع�ساب  النفايات، والتربية  من مياه 

الإدارية  التكنولوجيات والنهج  اأي�سا اعتبار هذه  . ويمكن 
20

ال�سلبية الأخرى الأثرفة والتاأثيرات  بالتالي من مخاطر 

اأو لم ت�ستخدم  اأي تخطيط مالئم  التي لم يخطط لها  القائمة  المزارع  ا�ستراتيجيات تخفيف مهمة يتعين تطبيقها في 

ا�ستخدمت على نحو غير �سحيح. اأو  البيئي،  التاأثير  اأدوات تقييم  اأنواع من  بالن�سبة لها 

)على  وكذلك  المربين  بع�ض  اعتمد  فقد  والأغذية،  البيئة  �سالمة  بق�سايا  الم�ستهلكين  وعي  تزايد  اإلى  وبالنظر 

من معظمها  الغر�ض  والعالمات،  المعايير  من  منوعة  المربين مجموعة  رابطات/اتحادات  بع�ض  تواترا(  اأكثر  نحو 

العالمات  هذه  اأمثلة �سيغ  ومن  ال�سلبية.  البيئية  العواقب  بخ�سو�ض  الم�ستهلكين  �سواغل  اإزالة  بالتحديد  هو 

ونظم   
21

المائية« لالأحياء  الر�سيدة  التربية  و«مبادئ   - النظيف  الإنتاج  اتفاقات   - الأف�سل«  الإدارية  »الممار�سات 

ومناطق  بلدان  في  الأقل  على  ال�سناعة،  اأق�سام  بع�ض  اإدراك  ويتزايد   .
22

الإيكولوجي والو�سم  ال�سهادات  اإ�سدار 

المائية. الأحياء  لتربية  اإيكولوجي  لنظام  كامل  نهج  لعتماد  اأف�سل  نحو  على  وا�ستعداده  مختلفة، 
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تحليل المخاطر

غير  نتائج  حدوث  واحتمال  العواقب  وخامة  من  »مزيج  نها  باأ »المخاطر«  عرفت 
الت�سبب  اإمكانية  على  تنطوى  حالة  اأو  مادة  »وجود  نها  باأ خطار«  و«الأ فيها«  مرغوب 

هناك  تكون  ما  نظام  بها  يدار  التي  الجودة  م�ستوى  بلغ  ومهما  اأو�سرر«.1  خ�سارة  في 
به. مرتبطة  واأخطار  مخاطر  دائما 

يت�سمنه  لما  وفقا  الموارد  لحماية  متعددة  اأهداف  تدفعها  المخاطر  تحليل  وعملية 
الرئي�سية  العنا�سر  يلي  ما  في  وتبين  الدولية،2  وليات  والم�سوؤ التفاقات  من  عدد 

المخاطر.3 تحليل  لعملية 
النا�س  كل  التحليل  هذا  يت�سمن  اأن  ينبغي  للمخاطر  تحليل  اأي  تطبيق  وعند 

بين  وال�سراكات  المدني  المجتمع  مع  الحوار  تعزيز  وينبغي  للخطر.  المعر�سين 

الموثوق  العلمية  المعلومات  ا�ستخدام  يكون  اأن  وينبغي  والخا�س.  العام  القطاعين 
تعزيز  ينبغي  الوطني  الم�ستوى  وعلى  المخاطر.  اإدارة  من  ليتجزاأ  جزءا  ون�سرها  بها 

وتدابير  المخاطر  تقييمات  تطبيق  تدعم  التي  المواتية  وال�سيا�ساتية  القانونية  البيئات 
وا�ستنباط  والتعر�س،  خطار  والأ للمخاطر  اأو�سح  فهم  اإلى  وللتو�سل  المخاطر.  اإدارة 

النهج  وتحديد  واأنماطها،  المخاطر  وقائع  مختلف  بين  ال�سالت  ودرا�سة  لتقييمها  طرق 
وينبغي  �سروريين  القدرات  وبناء  الوعي  اإذكاء  �سيكون  المخاطر،  دارة  لإ المتكاملة 
النامية. للبلدان  بالن�سبة  خا�سة  وب�سفة  اأولوية،  ذات  لة  م�ساأ باعتبارهما  تناولهما 

عدم  هي  المائية  حياء  الأ تربية  في  المخاطر  تحليل  تواجه  رئي�سية  تحديات  وثمة 
المنهجية  توافر  وعدم  ال�سواء،  على  والكم  النوع  حيث  من  العلمية،  المعلومات  مالءمة 

المالئمة.
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9 الإطار	

الأنواع الدخيلة في م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

الخا�ض  القرار  باأن  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  تعرفه  كما  الإيكولوجي،  النظام  نهج  ي�سلم 

ال�سيادية  الحقوق  ومن  اجتماعي  من خيار  ينطلق  اأو �سونها  ا�ستخدامها  اأو  الموارد  بتنمية 

عدم  اأو  الدخيلة  الأنواع  با�ستخدام  الخيارات  هذه  ويتعلق جانب من جوانب  للحكومات. 

دقيقة. معلومات  على  الحكيمة  الخيارات  وتعتمد  ا�ستخدامها. 

للدول  »ينبغى  باأنه  الر�سيد  ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك  مدونة  من   4-2-9 المادة  وتو�سي 

بيانات  قاعدة  وتحتوي  المت�سلة...«.  البيانات  ون�سر  لجمع  البيانات...  قواعد  تن�سىء...  اأن 

اأ�سماك  لعمليات جلب  قيد   4000 من  اأكثر  على  المائية  الأنواع  ب�ساأن جلب  المنظمة 

اأخرى. مائية  وكائنات  مائية  ونباتات  وق�سريات  ورخويات 

غير  المائية  الأنواع  ب�ساأن جلب  المنظمة  بيانات  قاعدة  في  الواردة  المعلومات  اأن  بيد 

اأعمال  تقّيم  اأو  تر�سد  لم  المعنية  ال�سلطات  اأن  الأول حقيقة  المقام  في  هذا  ويج�سد  كاملة. 

الأ�سماك  م�سايد  في  الدخيلة  الأنواع  ا�ستخدام  وتقييم  ر�سد  تح�سين  ويلزم  ال�سابقة.  الجلب 

التاأثيرات  من  لكل  تحليال  الن�ساطان  هذان  يت�سمن  اأن  الأف�سل  ومن  المائية،  الأحياء  وتربية 

القت�سادية. الجتماعية  والتاأثيرات  البيئية 

الأنواع  ب�ساأن جلب  المنظمة  بيانات  قاعدة  في  الموجودة  للمعلومات  تحليل  اأظهر  وقد 

واآكالت  �سيء  كل  اآكالت  تت�سمن  غيرها  من  اأكثر  يتم جلبها  التي  الع�سرة  الأنواع  اأن  المائية 

�سيوعا: الأقل  اإلى  الأكثر  من  مرتبة  اأدناه  مبينة  كما هي  اللحوم،  واآكالت  الع�سب 

)Cyprinus carpio( ال�سائع	 ال�سبوط	  -1

)Oncorhynchus mykiss( قزح	 قو�ض	 تروت	  -2

)Oreochromis mossambica( موزامبيق	 بلطي	  -3

)Hypophthalmichthys molitrix( الف�سي	 ال�سبوط	  -4

)Ctenopharygodon idella( الأع�ساب	 �سبوط	  -5

)Tilapia nilotica( النيل	 بلطي	  -6

)Micropterus salmoides( الكبير	 الفم	 ذو	 القارو�ض	  -7

)Gambusia affinis( البعو�ض	 �سمك	  -8

)Aristichthys nobilis( الكبير	 الراأ�ض	 ذو	 ال�سبوط	  -9

)Carassius auratus( الذهبي	 ال�سمك	  -10

عبر  المائية  لالأنواع  المتعمد  للنقل  الرئي�سي  ال�سبب  المائية  الأحياء  تربية  وكانت 

ال�سكل(. )انظر  الوطنية  الحدود 

على  تحتوي  المائية  الأنواع  ب�ساأن جلب  المنظمة  بيانات  قاعدة  اأن  من  الرغم  وعلى 

اأن  وتبين  بعيد  اإلى حد  كاملة  غير  المعلومات  فاإن  الدخيلة،  الأنواع  تاأثيرات  عن  تقارير 

التاأثيرات  عري�ستين:  فئتين  اإلى  المجلوبة  الأنواع  تاأثيرات  وتنق�سم  التقييم.  اإلى  هناك حاجة 

القت�سادية.  الجتماعية  والتاأثيرات  والوراثية،  البيولوجية  الآثار  تت�سمن  التي  الإيكولوجية، 

الجتماعية  والتغييرات  الأخرى  الفئة  عن  م�ستقلة  غير  الفئتين  هاتين  من  فئة  كل  اأن  بيد 

التغييرات  من  مزيدا  بدورها  ت�سبب  اأن  يمكن  الدخيلة  الأنواع  تحدثها  التي  القت�سادية 

الإيكولوجي  النظام  نهج  لتنفيذ  الح�سبان  في  اأخذها  يتعين  التي  الأخرى  الرئي�سية  الجوانب  وتت�سمن 

يلي: ما  المائية  الأحياء  لتربية 

التربية  مزرعة  م�ستوى  على  ال�سلة  ذات  التنظيمية  واللوائح  ال�سيا�سات  لتحديد  حاجة  هناك   •
تكاملية  كو�سيلة  المائية  الأحياء  تربية  على  تركز  التي  القطاعية،  ودون  والقطاعية  الإقليمية  والم�ستويات 

نهج  )تنفيذ  القرارات  اتخاذ  في  الخا�ض  والقطاع  المزارعين  اإ�سراك  �سمنا  هذا  ويعني  الب�سرية.  للتنمية 

تو�سيح  ي�ستلزم  قد  ما  وهو  ال�ساأن(،  اأ�سحاب  جميع  مع  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام 



المائية الأحياء	 وتربية	 الأ�سماك	 م�سايد	 تواجه	 التي	 الق�سايا	 83بع�ض	

الأنواع  ب�ساأن جلب  المنظمة  بيانات  قاعدة  في  المقيدة  المعلومات  اأن  ورغم  الإيكولوجية. 

واقت�سادية  اجتماعية  فوائد  من  الدخيلة  الأنواع  ا�ستخدام  يحققه  ما  اأن  اإلى  ت�سير  المائية 

تكون خطيرة. اأن  يمكن  ال�سارة  تاأثيراته  فاإن  �سلبية،  تاأثيرات  من  ي�سببه  مما  اأكثر  اإيجابية 

التنوع  في  فورا، خ�سائر  تت�سح  ل  ما  كثيرا  التي  ال�سلبية،  البيئية  التاأثيرات  ت�سمنت  وقد 

من جراء: المحلي  البيولوجي 

والتناف�ض، الفترا�ض  مثل  المبا�سرة  الإيكولوجية  التفاعالت   •
اأنواع محلية، اأو  �ساللت  مع  دخيلة  اأنواع  تهجين  عند  الوراثي  التلوث   •

جديدة، ممر�سات  الدخيلة  الأنواع  تجلب  عندما  الأمرا�ض  انتقال   •
الموئل. تغيير   •

داعما  المتاأثر  البيولوجي  التنوع  يكون  عندما  �سلبية  اقت�سادية  تاأثيرات  تحدث  وقد 

بلدا،   15 اإلى  الذهبي  التفاح  قوقعة  هو جلب  لهذا  مثال  وثمة  الأ�سماك.  م�سايد  اأو  للزراعة 

اأي  يبلغ  لم  اأنه  بيد  القواقع.  على  قائمة  ت�سديرية  اإن�ساء �سناعة  في  اأمال  اآ�سيا،  في  معظمها 

في  الأرز  مزارعو  عانى  ذلك  من  وبدل  قواقع،  �سادرات  ع�سر عن  الخم�سة  البلدان  هذه  من 

�سناعتا  هو  اآخر  مثال  وهناك  الأرز.  من  كبيرة  لكميات  القواقع  ا�ستهالك  من  البلدان  هذه 

البحر  لجراد  الم�ساحبة  الممر�سات  دمرتهما  اللتان  الأوروبيتان  والمحار  البحر  جراد 

ال�سمالية. امريكا  من  الم�ستوردين  والمحار 

فزراعة  وا�سحا.  مثال  تقدم  والزراعة  الدخيلة.  الأنواع  ل�ستخدام  فوائد  هناك  اأن  بيد 

الطبيعية.  ماآلفها  وتربى خارج  تزرع  وحيوانات  نباتات  اأنواع  على  في معظمها  تقوم  العالم 

�سلمون  �سيلي  وقد جلبت  المائية.  الأحياء  تربية  في  الفوائد  هذه  على  الح�سول  اأي�سا  ويمكن 

اإنتاج  في  العالم  تت�سدر  الآن  وهي  ال�سبعينات  في  الأطل�سي  والمحيط  الهادي  المحيط 

الهادي.  المحيط  على محار  الآن  ترتكز  اأوروبا  في  المحار  و�سناعة  الم�ستزرع.  ال�سلمون 

وتوفر  العالم  نطاق  على  ت�ستزرع  اأفريقيا،  في  نا�سئة  اأنواع  البلطي، وهي مجموعة  واأ�سماك 

التزايد  في  اآخذ  اآ�سيا  في  البلطي  واإنتاج  كثيرة.  ريفية  لمناطق  الجودة  عالي  وبروتينا  دخال 

المزارعين  هوؤلء  من  وكثيرون  التربية،  على  القائمة  الأ�سماك  وم�سايد  المزارع  من  كل  في 

الدخل. المتدنية  الطبقات  في  يندرجون  وال�سيادين 
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جميع  على  والواجبات  الحقوق  وتحديد  وفوائده  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  تكاليف 

يفهمه  لم  اإذا  ناجحا  تنفيذا  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  ينفذ  ل  وقد  الم�ستويات. 

اقت�سادية  حوافز  اإيجاد  اأي�سا  ال�سروري  من  يكون  وقد  التربية.  مزارعي  وفرادى  ال�سناعة  من  كل  ويعتمده 

النظام  نهج  يكون  اأن  عام  بوجه  ويمكن  المائية.  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  بنهج  لالأخذ  اأخرى 

والأهداف  الإيكولوجية  ال�سهادات  اإ�سدار  متطلبات  تلبية  اإلى  �سبيال  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي 

�سالحية  ل�سهادات  الم�سترك  الإ�سدار  النهج  هذا  ي�ساند  اأن  ويمكن  الأغذية.  و�سالمة  الغذائي  لالأمن  الو�سع 
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ال�سمكية/تربية  الموارد  مجموعات  اأو  المائية  الأحياء  تربية  مجموعات  )مثل  ال�سمكي  الإنتاج  مجموعات 

المائية.(. الأحياء 

الإجراءات  على  بعيد  حد  اإلى  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  م�ستقبل  �سيتوقف   •
في  القدرات  بناء  عملية  �ستكون  الم�ستدامة  بالتنمية  المتعلقة  النهج  تنفيذ  عند  وكالمعتاد  الحكومية. 

الأهمية. بالغ  عن�سرا  وال�سناعة  والإدارة  البحث  مجالت 

)بما  للم�ساريع  القت�سادي  التقييم  �سي�سبح  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  نطاق  في   •
التي  البتكارية  والنهج  الأدوات  توافر  ويتزايد  القرارات.  لتخاذ  �سروريا  الخارجية(  العوامل  ذلك  في 

التقييمات. هذه  �ستي�سر 

للممار�سات  الإيكولوجية  النظم  تاأثيرات  لفهم  المالئمة  البحث  اأعمال  ال�سلة  ذات  الأدوات  ت�سمل   •
المخاطر  وتحديد  المائية  الأحياء  تربية  عن  تنجم  التي  المخاطر  وتحديد  المائية  الأحياء  لتربية  المختلفة 

المائية. الأحياء  تربية  مجال  في  المخاطر  تحليل  وتطبيق  ال�سواء،  على  وعليها  التربية  هذه  من 

تقدير  مثل  الإدارة،  لأغرا�ض  الإيكولوجي  النظام  لحدود  العملي  التعيين  لتي�سير  حاجة  هناك  �ستكون   •
و�سيتطلب  القانوني.  والخت�سا�ض  الإداري  الخت�سا�ض  وتو�سيح  المياه  اإدارة  واحتياجات  الحملية  الطاقة 

حدود  تعيين  اأن  بيد  الجغرافية(.  المعلومات  نظام  اأدوات  )مثل  مختلفة  ومنهجيات  اأدوات  ا�ستخدام  هذا 

اآثار  تناول  عند  المثال،  �سبيل  على  وذلك،  بعيد  حد  اإلى  �ساقا  اأمرا  يكون  اأن  يمكن  الإيكولوجي  النظام 

ال�سويا(. فول  )مثل  الأخرى  الأعالف  اأو  ال�سمك  م�ساحيق  ا�ستخدام 

التوقعات
وتقييمات  تحوطي  نهج  تهيئة  على  العمل  الدعم  هذا  ويت�سمن  القرارات.  لتخاذ  العلمي  الدعم  تح�سين  يلزم 

بهذا  لالأخذ  والترويج  وال�سيا�سية  والموؤ�س�سية  والقت�سادية  والجتماعية  البيئية  الق�سايا  تغطي  متكاملة 

اأن  �ساأنها  ومن  القطاعات  جميع  عبر  النت�سار  في  اآخذة  العلمي  الدعم  اإلى  والحجة  التقييمات.  وهذه  النهج 

وتقييم  و�سع  وفي  ال�ستراتيجي  التحليل  في  خا�سة  وب�سفة  المائية،  الأحياء  تربية  بحوث  تح�سين  اإلى  توؤدي 

وفي  الجائحة.  الأمرا�ض  وانت�سار  ال�سمك  م�ساحيق  نق�ض  المثال،  �سبيل  على  تتناول،  مختلفة  �سيناريوهات 

فاإن  الإيكولوجية  للنظم  مراعاة  اأكثر  نحو  على  المائية  الأحياء  تربية  اإلى  للتو�سل  جهود  �ستبذل  اأنه  حين 

مربي  بين  نزاعات  حدوث  خطر  من  هذا  و�سيزيد  �سيتزايد.  ال�ساحلية  المناطق  نحو  لل�سكان  العالمي  التدفق 

التكهن  ال�سهل  من  ولي�ض  للتاآزر.  فر�سا  �سيوفر  كما  ال�ساحلية،  المنطقة  م�ستخدمي  من  وغيرهم  المائية  الأحياء 

التاأثير  ماهية  حيث  ومن  والأرا�سي(  المياه  )من  الموارد  مخ�س�سات  حيث  من  المجتمعية  ال�ستجابة  ب�سكل 

المقبول. وغير  المقبول  البيئي 

اإعادة  ونظم  بالتغذية  منها  مايتعلق  وخا�سة  والمتوقعة،  الجارية  التكنولوجية  التطورات  و�ست�سهم 

لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  تنفيذ  في  ال�سواحل،  عن  بعيدا  المائية  الأحياء  وتربية  المياه  تدوير 

الطاقة  حيث  من  اأي�سا  المتطلبات  كثيرة  التكلفة  المرتفعة  التكنولوجيات  هذه  اأن  بيد  المائية.  الأحياء 

المائية،  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  لنهج  النظير  منقطعة  فر�سا  وتوفر  فريدة  تحديات  تثير  و�سوف 

لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  يعتمد  اأن  عام  بوجه  المرجح  ومن  ال�سواحل.  عن  بعيدا  خا�سة  وب�سفة 

اأول.  المتقدمة  البلدان  في  الأ�سماك،  لم�سايد  الإيكولوجي  النظام  نهج  �ساأن  ذلك  في  �ساأنه  المائية،  الأحياء 

تح�سن  تحقيق  على  قدرتها  لتعزيز  الدعم  اأ�سكال  من  وغيره  التقني  الدعم  اإلى  النامية  البلدان  و�ستحتاج 

المائية. الأحياء  تربية  اإنتاج  ا�ستدامة  في  عالمي 

حقا  م�ستدام  ون�ساط  فعلية  واجتماعية  اقت�سادية  كفر�سة  المائية  الأحياء  بتربية  النهو�ض  و�سيتطلب 

والتغييرات  الهياكل.  هذه  تكامل  وتح�سين  الوطنية  والإدارية  التنفيذية  الهياكل  في  عميقة  تغييرات  اإجراء 

اأي�سا  تنطبق  فهي  المائية.  الأحياء  لتربية  بالن�سبة  فريدة  لي�ست  �ساآلتها،  عدم  رغم  القطاع،  اإدارة  في  الالزمة 

�ساأن  ومن  عمومية.  اأكثر  نطاق  على  الفرعي  الم�سايد  قطاع  في  تحدث  اأن  المرجح  ومن  اأخرى  قطاعات  على 

يي�سر  اأن  وغيرها،  الإنمائية  والم�سارف  والم�سالح  القانونية  الأطر  يم�ض  الذي  العميق،  الإطاري  التغيير  هذا 

اإدارتها  هي  المائية  الأحياء  لتربية  اإدارة  اأف�سل  اأن  الم�سالح  تدرك  اأن  وينبغي  المائية.  الأحياء  تربية  تنمية 

الحاجة  اعتبار  ويمكن  الزراعة.  مثل  الأخرى  ال�ساحلية  الأن�سطة  مع  و/اأو  الأ�سماك  م�سايد  مع  م�سترك  نحو  على 

الفوائد  لإطالق  فر�سة  اعتبارها  اأي�سا  يمكن  ولكن  عقبة  العامة  الإدارة  في  الهيكلية  التغييرات  هذه  اإلى 

الأغذية. اإنتاج  قطاعات  بين  ما  في  التاآزر  خالل  من  تنمو  اأن  المرجح  من  التي  الجتماعية 

الرامية  الحكومات  جهود  وتدعمها  الإيكولوجي  الو�سم  نظم  تحفزها  التي  المائية،  الأحياء  تربية  �ساأن  ومن 

على  قادرة  تكون  اأن  العمل،  نحو  الموجهة  البحوث  تدعمها  كما  القدرات  وبناء  الأ�سا�سية  البنى  تح�سين  اإلى 

ت�ساركية. عمليات  نفذت  اإذا  خا�سة  وب�سفة  المائية  الأحياء  لتربية  الإيكولوجي  النظام  نهج  اتجاه  في  التطور 
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متطورة ق�سية  ال�سيد:  حقوق  تخ�سي�ض 

الق�سية
جهد  اأي  �سميم  في  متاأ�سل   – والتوزيع  الأن�سبة  وتحديد  والتق�سيم  التح�سي�ض  كيفية   - التخ�سي�ض  مو�سوع 

النطاق  عالمي  اعتراف  وهناك  الأ�سماك.  م�سايد  لإدارة  العالم  اأرجاء  جميع  في  المبذولة،  الجهود  وكل  مبذول، 

من  لتحديد  طرق  اإيجاد  يعني  هذا  واأن  المحدودة  ال�سمكية  الموارد  تح�سي�ض  كيفية  م�ساألة  تناول  يجب  باأنه 

الخا�ض  القطاعين  في  متزايدا  اعترافا  هناك  ولكن  ح�سا�سة،  قرارات  وهذه  �سيده.  يمكنه  وما  ال�سيد  يمكنه 

لتخ�سي�ض  الأ�سماك  م�سايد  ومديري  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  تجنب  طال  كلما  باأنه  ال�سواء  على  والعام 

ال�ستخدام  وم�ستدامة  قوية  اأ�سماك  م�سايد  وجود  اإلى  النهاية  في  لتوؤدي  قرارات  اتخاذ  خطر  زاد  ال�سيد  حقوق 

لها. الممكن  بالقدر 

توؤدي  ل  الم�سيد  من  الحد  بهدف  التقليدية  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  نهج  باأن  متزايد  اعتراف  اأي�سا  وهناك 

توفر  اأن  يمكنها  الحقوق  على  القائمة  النهج  واأن  اقت�ساديا،  ال�ستمرار  على  قادرة  اأ�سماك  م�سايد  وجود  اإلى 

عن  ال�سلبية  المفاهيم  اأن  بيد  الأحيائية.  الغايات  تقو�ض،  اأن  ل  تدعم،  اأن  التجارية  لالأهداف  تتيح  اأحوال 

م�سايد  لإدارة  الأ�سا�سية  المع�سلة  حل  تتطلب  النهج  هذه  اأن  منها  لأ�سباب  م�ستمرة  الحقوق  على  القائمة  النهج 

يح�سل. �سمك  اأي  وعلى  ال�سمك  على  يح�سل  من  تحديد  وهي  الأ�سماك 

الحلول الممكنة
تحديات تخ�سي�ض حقوق ال�سيد

والقانونية  وال�سيا�سية  الجتماعية  القرارات  بع�ض  اتخاذ  يعني  لأنه  للجدل  مثير  اأمر  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض 

من  يمتد  نطاق  عبر  النا�ض،  على  تاأثيرات  لها  تكون  اأن  يمكن  القرارات  وهذه  التحديد.  الوا�سحة  والقت�سادية 

اأو�ساع  في  المرجح،  من  اأن  والواقع  العالم.  في  واأقاليم  بكاملها  دول  اإلى  المحلية  ومجتمعاتهم  اأفراد  ب�سعة 

نظام  اإلى  م�ساع  نظام  من  النتقال  عملية  تتطلب  الرتفاع،  بالغة  زائدة  طاقة  توجد  حيث  الفعلية  الم�ساع 

موارد  كثيرا  تكاليفها  تتجاوز  هيكلية  اإ�سالحات  ال�سيد،  حقوق  تخ�سي�ض  يت�سمن  الحقوق،  على  قائم  اإدارة 

ومجتمعاتها. محلية  �سيد  �سناعة 

ل  الذين  الأ�سماك  مربي  لأن  دائمين  خا�سرين  اإلى  الحقوق  تخ�سي�ض  يوؤدي  اأن  ال�سروري  من  ولي�ض 

في  الهيكلي  لالإ�سالح  الموؤقت  الدعم  اإطار  في  خا�سة  اأو  عامة  باأموال  تعوي�سهم  يمكن  حقوق  اأي  يمنحون 

ال�سمكية  الأر�سدة  تكوين  اإعادة  حدوث  مع  نف�سه،  للقطاع  يمكن  لأنه  موؤقت  الدعم  وهذا  الأ�سماك.  م�سايد 

�سرورية  الإيرادات  وهذه  عامة.  اإيرادات  تحقيق  في  يبداأ  اأن  الزائدة،  الطاقة  وانخفا�ض  ال�سيد  جهود  وتقل�ض 

�سبيل  على  والتعليم  وال�سحة  )للنقل  الأ�سا�سية  البنى  اأنواع  �ستى  لإقامة  خا�سة  وب�سفة  النامية،  البلدان  في 

اإيجاد  في  ال�سيد  حقوق  بتخ�سي�ض  المرتبط  الرئي�سي  التحدي  يتمثل  البلدان  هذ  لبع�ض  وبالن�سبة  المثال(. 

الملكية. لحقوق  التقليدية  النظم  لإنعا�ض  اأو  توجد،  ل  حيثما  ال�سيد،  حقوق  اإدخال  لتمويل  الالزمة  الموارد 

اإمكانية  لديها  تكون  اأن  يجب  الدولة  اأن  �سمنا  يعني  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض  فاإن  القانونية،  الناحية  ومن 

حقوق  تخ�سي�ض  القانونية  النظم  بع�ض  تدعم  ل  الحالي  الوقت  وفي  الأول.  المقام  في  الحقوق  هذه  تخ�سي�ض 

ال�سيد.

وم�ساندة  دعم  يمكنها  قانونية  نظم  اإلى  هناك حاجة  تكون  الحقوق  تحدد  فاإنه حالما  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

عنا�سر �سمان  لدعم  قانونية مالئمة  اأ�س�ض  اإلى  الخ�سو�ض، حاجة  وجه  على  هناك،  وتكون  الحقوق.  هذه  تنفيذ 

دائما موجودة. تكون  ل  قد  الأو�ساع  وهذه  اإنفاذها،  واإمكانية  وا�ستدامتها  الحقوق  هذه  ح�سرية 

من  فاإن  ال�سيد،  حقوق  تخ�سي�ض  يثيرها  التي  والقانونية،  وال�سيا�سية  الجتماعية  التحديات  على  وعالوة 

الخا�سة  والأهداف  الظروف  وت�سغيلها  وتنفيذها  الحقوق  على  القائمة  البرامج  ت�سميم  يج�سد  اأن  ال�سروري 

تمييز  دون  تطبيقه  يمكن  كامل  ت�سميم  يوجد  ل  فاإنه  متماثلة  الأ�سا�سية  المبادئ  اأن  ورغم  فيها.  للم�ساركين 

الأ�سماك. م�سايد  اأنواع  مختلف  عبر 

والم�سمولة  الما�سية  الع�سرين  الأعوام  مدى  على  ا�ستحدثت  التي  الحقوق،  على  القائمة  البرامج  من  والكثير 

هذا  ولكن  اأ�سماك،  م�سيد  في  ال�سيد  في  النا�سطين  لالأفراد  ال�سيد  حقوق  بتخ�سي�ض  بداأ  النطاق،  وا�سعة  بدعاية 

الأخرى  والجماعات  المحلية  للمجتمعات  اأي�سا  ال�سيد  حقوق  خ�س�ست  وقد  كثيرة.  نهج  من  واحد  نهج  مجرد 

معينة. منطقة  في  اأو  معين  اأ�سماك  م�سيد  في  ال�سيد  مار�سوا  اأع�ساوؤها  يكون  قد  التي 

جانب  من  انتهاكها  دون  تحول  التي  ح�سريتها  و�سمان   – اإنفاذها  فاإن  ال�سيد  حقوق  تخ�س�ض  وحالما 

وب�سفة  الأ�سماك،  م�سايد  بع�ض  ففي  التاأثيرات.  من  نوعان  له  يكون  اأن  يمكن   – الحقوق  نظم  خارج  اأنا�ض 
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الإنفاذ،  تكاليف  ترتفع  اأن  يمكن  ال�ساآلة،  بالغة  الجارية  الإنفاذ  اأن�سطة  فيها  تكون  التي  الم�سايد  خا�سة 

في  الم�ساركين  على  تعود  التي  الأرباح  زيادة  يفوقها  بما  عنها  تعو�ض  اأن  يمكن  التكاليف  هذه  ولكن 

لل�سوابط  المتثال  ل�سمان  بالفعل  بالغا  ارتفاعا  الإنفاذ  تكاليف  ارتفعت  حيث  اأخرى،  م�سايد  وفي  الم�سيد. 

اأ�سولهم  قيمة  اإدراك  في  النا�ض  ي�سرع  عندما  الإنفاذ  تكاليف  تنخف�ض  اأن  يمكن  المت�سعبة،  واللوائح 

الحالتين  وفي  التكلفة.  والمرتفع  المكثف  الإنفاذ  اإلى  الحاجة  من  يقلل  مما  الإنفاذ،  ذاتي  �سلوكا  وي�سلكون 

الإنفاذ  باأن�سطة  ال�سطالع  جعل  اإلى  والتتبع  والر�سد  الت�سالت  في  التكنولوجي  التقدم  يوؤدي  ال�سواء  على 

على  الم�سايد  امتداد  اأو  بعدها  ب�سبب  للر�سد،  قابلة  غير  اأنها  قبل  من  يعتقد  كان  التي  المناطق  في 

تكلفة. واأرخ�ض  اأي�سر  اأمرا  �سا�سعة،  م�ساحات 

القائمة  البرامج  نجاح  اأن  في  ال�سيد  حقوق  بتخ�سي�ض  المرتبطة  الكبرى  التحديات  اأحد  يتمثل  واأخيرا، 

م�سايد  لوجود  المواتية  الأحوال  توفر  لأنها  بب�ساطة،  وذلك،  لوجودها  تهديدا  نف�سه  هو  ي�سبب  الحقوق  على 

الزائدة.  الطاقة  ب�سبب  الأ�سماك  �سيد  في  الإفراط  في  المتمثلة  الخطيرة  الق�سية  لتواجهها  مربحة  اأ�سماك 

جانب  من  التخ�سي�سات  ب�ساأن  الأ�سلية  القرارات  في  الطعن  يتواتر  خ�س�ست  قد  الحقوق  هذه  تكون  وحيثما 

الآن. والم�ستدامة  المربحة  الم�سايد  في  الم�ساركة  يريدون  الذين  النظام  خارج  الموجودين 

على  التغلب  اأن  تعني  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض  ب�ساأن  الم�ستفادة  الكثيرة  الدرو�ض  فاإن  الحظ،  ولح�سن 

متعذرا. لي�ض  التحديات  هذه 

التغلب على تحديات تخ�سي�ض حقوق ال�سيد
ال�سيد  حقوق  تكون  اأن  ال�سروري  ومن  عليها.  ومتفق  جيدا  معروفة  ال�سيد  لحقوق  الأ�سا�سية  الخ�سائ�ض 

نظم  من  الكثير  و�سع  وقد   
23

وم�سمونة، وح�سرية  للتحويل،  وقابلة  للتق�سيم  وقابلة  الأمد(  )طويلة  م�ستدامة 

هذه  اأ�سا�ض  على  قرون،  وعمرها  العالم،  اأرجاء  جميع  في  الموجودة  المحلي  المجتمع  على  القائمة  الإدارة 

القاعدة. اإلى  القمة  من  لالإدارة  الع�سرية  المفاهيم  فر�ض  يغيره  اأن  اإلى  الأقل،  على  وذلك،  الخ�سائ�ض 

لم  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الحقوق  على  القائمة  للبرامج  الع�سري  التطور  مع  فاإنه  ذلك،  على  وعالوة 

الخ�سو�سية  �سديد  لنوع  معادلتين  الحقوق«  على  القائم  »النهج  وعبارة  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض  عملية  تعد 

القابلة  الفردية  الح�س�ض  ا�ستخدام  وهو  الهتمام،  من  بكثير  حظي  الحقوق  على  القائمة  الإدارة  اأنواع  من 

من  كثيرا  اأكثر  خيارات  لديه  العالم  اأن  تعني  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض  في  الحديثة  والتطورات  للتحويل. 

وتتزايد  الحقوق.  على  القائمة  لالإدارة  الوحيدة  الو�سيلة  باعتبارها  للتحويل  القابلة  الفردية  الح�س�ض  مجرد 

اللغة  في  العرفية  ال�سيد  حقوق  اإدماج  بغية  القانونية  الأطر  وتعديل  غيرالر�سمية  القواعد  لتدوين  الجهود 

لدعمها. الالزمة  ال�سروط  تحديد  و/اأو  القانونية 

حالت  نطاق  بعيد  حد  اإلى  و�سعت  ال�سيد  لحقوق  الر�سمي  التخ�سي�ض  نظم  من  الحالية  والت�سكيلة 

جرى  اأنه  والواقع  الحقوق.  على  القائمة  النظم  عليها  تطبق  اأن  يمكن  التي  وال�سيد  الأ�سماك  م�سايد 

المعمول  المحلي  المجتمع  تنمية  ح�س�ض  نظم  مثل  العهد  قديمة  برامج  بموجب  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض 

الإقليمي  النتفاع  حقوق  نظم  اأنواع  ومختلف  بيرنغ،  بحر  منطقة  في  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  في  بها 

�سيلي،  في  القاعية  الموارد  وا�ستغالل  اإدارة  ومناطق  و�ساموا،  والفلبين  واليابان  فيجي  في  الموجودة  كتلك 

المتحدة. تنزانيا  وجمهورية  واأوغندا  كينيا  في  الموجودة  ال�سواطئ  اإدارة  ووحدات 

تغيرا  تغيرت  قد  وتنفيذها  النظم  هذه  ت�سميم  يجري  بموجبها  التي  العملية  اأن  بالغة،  اأهمية  له  ومما 

الحوارات  ذات  الت�ساركية  العمليات  اأن  الآن  به  الم�سلم  فمن  الما�سية.  الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  كبيرا 

ت�سميم  عند  بالغة  باأهمية  تت�سم  المحلية  والمجتمعات  ال�ساأن  اأ�سحاب  على  القائمة  النطاق  الوا�سعة 

توقعات  واإدارة  بها.  المتاأثرين  تاأييد  على  والح�سول  الحتياجات  تلبية  اأجل  من  ال�سيد  حقوق  وتخ�سي�ض 

اإلى  الآن  يتحولن  وال�سلبية  الإيجابية  الحوافز  تجاه  النا�ض  فعل  رد  لكيفية  المتاأني  والبحث  النا�ض 

والعدالة  الإن�ساف  بق�سايا  يتعلق  ما  في  التوترات  فتيل  نزع  على  ي�ساعد  بهذا  القيام  لأن  معياري  اإجراء 

النهائي. المنتج  على  ال�سرعية  اإ�سفاء  على  ي�ساعد  اأنه  تبين  وقد  الجتماعية 

وعدم  المجتمعي  النزاع  احتمال  من  للحد  ال�سفافة  التوجيهية  والخطوط  العمليات  اإلى  وبالإ�سافة 

المدعمة  ال�سوق،  على  القائمة  والآليات  التخطيط  اآليات  من  توليفة  ال�سليمة   ال�سيا�سات  فاإن  اليقين، 

ال�سيد. حقوق  تخ�سي�ض  من  كجزء  تماما  �سرورية  الآن  تعتبر  وت�سريعية   اإدارية  باإطارات 

اإدراك  يتزايد  قانوني،  باإطار  فعال  مدعومة  الحقوق  على  القائمة  الإدارة  برامج  تكون  وحيثما 

 – المحلية  المجتمعات  وتدرك  تنفيذها.  لإنجاز  ويعملون  البرامج  تلك  لفوائد  والمديرين  ال�سيادين 

تكون  اأن  يمكن  التي  القيمة   – ال�ستهالكيين  غير  والم�ستخدمين  ال�سون  واأخ�سائيي  ال�سيادين  مجتمعات 

وهذا  التجاري،  ال�سيد  حالة  في  والربحية،  ال�ستدامة،  من  كل  لتحقيق  اإدارتها  جرت  اإذا  م�سايدهم  لأ�سول 
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اأ�سول  اإدارة  عن  الم�سوؤولية  تولي  من  ت�ستفيد  اأن  يمكنها  اأنه  تدرك  المحلية  المجتمعات  اأن  يعني  لأنه  مهم 

الهمة  اإثارة  على  القدرة  فقط  له  لي�ست  م�سترك  مجتمعي  اأ�سل  اأنها  على  ال�سيد  حقوق  وتحديد  م�سايدها. 

اإلى  الم�ستقبلي  الو�سول  اإمكانية  اإتاحة  على  القدرة  اأي�سا  له  واإنما  الموارد  اإدارة  عن  الم�سوؤولية  لتولي 

للمجتمعات  بالن�سبة  خا�ض  ب�سكل  الأهمية  بالغ  اأمرا  هذا  يكون  وقد  البيولوجي،  والتنوع  والدخل  الغذاء 

المناعة  نق�ض  ومتالزمة  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  لالإ�سابة  مرتفعة  بمعدلت  المبتالة  المحلية 

)الإيدز(. المكت�سبة 

اأحدث التطورات
اأ�ستراليا،  بغرب  فيرمانتل  في  المنعقد   ،1999 لعام  ال�سيد  حقوق  موؤتمر  مداولت  �سلطت  �سنوات  �سبع  منذ 

الآونة  وفي  الأ�سماك.  م�سايد  اإدارة  في  الملكية  حقوق  ل�ستخدام  الأ�سا�سية  الجوانب  من  كثير  على  ال�سوء 

الو�سل  جهة  بدور  اأ�ستراليا،  بغرب  بيرث  في  المنعقد   ،2006 لعام  الأ�سماك  تقا�سم  موؤتمر  قام  الأخيرة 

ال�سيد. حقوق  بتخ�سي�ض  المتعلق  ال�سلة  ذي  الن�ساط  ب�ساأن  الحديثة  التطورات  من  بكثير  لالإعالم 

بخ�سو�ض  والتحليالت  الوثائق  من  متنامية  مجموعة  توجد  العملية  التخ�سي�ض  بنواحي  يتعلق  ما  وفي 

م�سايد  في  المحلي  المجتمع  على  والقائمة  الفردية  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض  من  الم�ستفادة  الدرو�ض 

وبين	 	
25

العمل حلقات  وتقارير   
24

الموؤتمرات مداولت  محا�سر  بين  تتراوح  العالم  اأرجاء  جميع  في  الأ�سماك 

26
محددة. حالت  درا�سات 

وا�ستخدام  با�ستنباط  تقوم  داخلها  اأ�سماك  م�سايد  وم�سالح  بلدان  محلية،  اأكثر  نطاق  على  وهناك، 

تخ�سي�ض  اآثار  بحث  على  والمديرين  المحلية  والمجتمعات  المربين  لم�ساعدة  اأحيائية  اقت�سادية  نماذج 

	
28

الأ�سماك. �سيد  قطاع  داخل  الح�سبان  في  اأخذها  يمكن  التي  الكثيرة   
27

المختلفة للجماعات  ال�سيد  حقوق 

المتباينة  لال�ستخدامات  المياه  تخ�سي�ض  لتناول  اأي�سا  ت�ستخدم  بداأت  النماذج  هذه  فاإن  ذلك  عن  وف�سال 

و)اإعادة(   
29

البحرية( المتنزهات  اأو  الزراعية  الأغرا�ض  الكهرمائية،  الطاقة  توليد  اأم  الأ�سماك  )�سيد 

الأخرى. ال�ساحلية  لالأن�سطة  اأو  للموانئ  فيه  موجودة  الم�سايد  تكون  قد  الذي  المكان  في  الحقوق  تخ�سي�ض 

والبدائل   
30

البديلة الإدارية  للنماذج  المنهجي  ال�ستك�ساف  اإلى  حاجة  هناك  تزال  ل  الجهود  هذه  ورغم 

نظم  ا�ستخدام  عليها  ينطوي  التي  الكاملة  الإمكانات  عن  الك�سف  بغية  ال�سيد  حقوق  لتخ�سي�ض  الت�سريعية 

المحلي،  المجتمع  على  القائمة  النظم  من  ت�ستخل�ض  التي  والدرو�ض  المختلطة،  والإنتاجية  المكانية  المراقبة 

البديلة. النظم  في  الفردي  ال�سلوك  ونماذج  والأحيائية،  الإدارية  الأهداف  وتكامل 

التوقعات واآفاق الم�ستقبل
وهم  الحقوق،  على  القائمة  النهج  واأهمية  قوة  تدريجيا  وي�سترونها  ويبيعونها  الأ�سماك  يجنون  من  يدرك 

النهج. لهذه  الم�ستقبلي  ال�ستخدام  على  متناميا  تاأثيرا  يوؤثرون 

اليوم  الأحياء  اأجل  من  ل  م�سايدها،  لأ�سول  الكاملة  القيمة  تحقيق  اإلى  المحلية  المجتمعات  وتتطلع 

التي  الأيام  اأن  يدركون  المتقدمة  البلدان  في  وال�سيادون  المقبلة.  اأجيالها  اأجل  من  اأي�سا  واإنما  فح�سب، 

برامج  نطاق  في  العمل  اإلى  وينتقلون  ولت  قد  جيدة  مغامرة  فعلية  م�ساع  نظم  ظل  في  ال�سيد  فيها  كان 

التي  المنتجات  فاإن  التجاري،  ال�سعيد  وعلى  المالية.  والموثوقية  المالي  ال�ستقرار  من  مزيدا  توفر  اإدارة 

العالمية  الأ�سواق  اإلى  باإدخالها  ال�سركات  تقوم  بيئيا  وم�ستدامة  للبيئة  مراعية  بطريقة  وتعالج  تجنى 

الم�ستهلكون. ويطلبها 

هذه  ا�ستنباط  بها  يتم  التي  والعمليات  الحقوق  على  القائمة  الإدارة  نظم  تطور  ومع  نف�سه،  الوقت  وفي 

ال�سيد،  حقوق  بخ�سو�ض  ال�سيا�سية  ال�سواغل  اأعلى  اإلى  القاعدة  من  تعالج  وتنفيذها،  وت�سميمها  النظم 

ال�سيا�سيين  اإلى  اإ�سارات  بدوره،  هذا،  ويقدم  قبل.  من  فهمها  اأعاقت  التي  المخاطر  بع�ض  تزال  وبذلك 

منهم. الهتمام  وت�ستحق  عليها  التغلب  يمكن  ال�سيد  حقوق  حول  الخالفات  اأن  م�سمونها 

الحقوق  على  القائمة  النهج  اعتماد  اإلى  معا  تدفع  الميداني  ال�سعيد  على  المختلفة  الهتمامات  وهذه 

الظهور  في  الآخذة  والر�سالة  النهج.  هذه  با�ستخدام  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض  واإلى  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة 

في  ال�سيد  حقوق  تخ�سي�ض  ياأخذ  جديد  اإدارة  نموذج  اإلى  حاجة  هناك  اأن  هي  العالمي  المجتمع  من 

ويدعمه. الح�سبان 

�سيتوا�سل  ال�سيد  حقوق  لتخ�سي�ض  مترابط  اإطار  لو�سع  النطاق  عالمي  من�سق  جهد  غياب  وفي 

الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  والمنظمات  المحلية  المجتمعات  )في  محلية  اأكثر  م�ستويات  على  التقدم 

موؤ�س�سية  واأطر  النظر  بعيدة  وقيادة  الجماعي  للعمل  فر�سة  توجد  حيث  محددة(  باأنواع  المعنية  والمنظمات 

اقت�ساديا. ال�ستمرار  على  قادرة  محدوديتها،  رغم  الطبيعية،  الم�سايد  تكون  اأن  يمكن  وبذلك  مح�سنة، 
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القائمة  والعالمات  المعايير   تاأثير 
الدولية ال�سمك  تجارة  في  ال�سوق  على 

الق�سية
ثمانية  ن�سبة  وتدخل  العالم.  في  بها  الإتجار  يتم  التي  الأغذية  اأكثر  هي  ال�سمكية  والمنتجات  الأ�سماك 

طن  مليون   140 بنحو  المقدر  الإجمالي،  ال�سنوي  الإنتاج  من  الحي(  الوزن  )مكافئ  المائة  في  وثالثين 

البلدان  في  القيمة،  بح�ساب  التجارة،  هذه  ن�سف  من  اأكثر  وين�ساأ  الدولية.  التجارة  في   ،2004 عام  في 

في  كثيرة  لماليين  عمل  فر�ض  يوفر  كما  الأجنبي،  النقد  من  لالإيرادات  مهما  م�سدرا  ي�سكل  حيث  النامية، 

.)52-41 ال�سفحات  )انظر  الأ�سماك  �سناعة 

بنحو  المقدرة  ال�سمكية،  للواردات  الإجمالية  القيمة  من  المائة  في  نحو81  المتقدمة  البلدان  اإلى  ويعزى 

المتحدة  والوليات  واليابان  الأوروبي  التحاد  ا�ستورد  وقد   .2004 عام  في  اأمريكي  دولر  مليار   75

في   74 نحو  ال�سوق،  اإلى  الو�سول  ومتطلبات  الأ�سعار  حيث  من  العالمية  ال�سوق  في  تتحكم  التي  الأمريكية، 

المنتجات. هذه  من  القيمة(  )بح�ساب  المائة 

فاإن  ال�سنين،  مر  على  ركدت  قد  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  من  ال�سمكية  الإمدادات  كانت  ولئن 

منذ  ال�سعف  من  اأكثر  اإلى  ال�ستهالك  زاد  وقد  الإرتفاع.  وا�سل  ال�سمكية  والمنتجات  الأ�سماك  على  الطلب 

المائية،  الأحياء  تربية  اإنتاج  في  كبيرة  بزيادة  المتزايد  الطلب  تلبية  مطرد  نحو  على  وجرت   ،1973 عام 

ي�سكل  ما  وهو  العالمي،  الأ�سماك  اإنتاج  من  المائة  في   32 اأو   2004 عام  في  طن  مليون   45 بنحو  المقدر 

.1970 عام  في  فقط  المائة  في   3.9 البالغة  بالن�سبة  بالمقارنة  كبيرا  ارتفاعا 

كبيرين  وتركيزا  تعزيزا  الأغذية  �سناعة  �سهدت  لالأغذية  الدولية  التجارة  وتو�سع  للعولمة  ونتيجة 

ذات  قوية،  �سركات  ولكنها  الأغذية،  �سركات  من  اأقل  عدد  ظهور  اإلى  هذا  واأدى  ال�سناعية.  البلدان  في 

اأن  من  الرغم  وعلى  التوريد.  �سل�سلة  امتداد  على  الأخرى  الفاعلة  القوى  مواجهة  في  اأكبر  تفاو�سية  قدرة 

قوة  فاإن  كثيرة  بلدان  في  الأ�سماك  توزيع  على  قويا  تاأثيرا  توؤثران  والمطاعم  الجملة  تجارة  �سل�سلتي 

المتاجر  �سال�سل  في  التجزئة  تجار  اندماج  لتزايد  نتيجة  التجزئة  تجار  اإلى  النتقال  في  اآخذة  التاأثير 

تجار  بعالمات  المو�سومة  المنتجة  ال�سلع  وتزايد  ال�سال�سل  من  غيرها  �سمن  ماركت(  )ال�سوبر  الكبرى 

النامية  البلدان  اإلى  ب�سرعة  المتداد  في  اآخذ  هذا  الكبرى  المتاجر  ونظام  الخا�سة.  العالمات  اأو  التجزئة 

31
واأفريقيا. واآ�سيا  الالتينية  اأمريكا  في 

والم�ستهلكين،  المنتجين  بين  التوريد  �سل�سلة  في  الأخيرة  الحلقة  باعتبارهم  التجزئة،  تجار  اأدرك  وقد 

والجودة  ال�سالمة  مراقبة  اإلى  الحاجة  زيادة  عن  اأ�سفر  مما  الم�ستهلكين،  بزيادة  يتعلق  ما  في  م�سوؤوليتهم 

ب�سمعتهم. الإ�سرار  مخاطر  من  اأي  لتالفي  الأخرى  الغذائية  والموا�سفات 

اأ�سباب و�سع المعايير ال�سوقية 
في  ا�ستخدامها  في  التو�سع  واإمكانية  ال�سوقية  المعايير  و�سع  اأ�سباب  متزامنة  تطورات  عدة  اإلى  تعزي 

ال�سمك: تجارة 

المدني  للمجتمع  متزايد  تاأثير  �سياق  في  تطورت  العالمية  ال�سمك  لتجارة  المتنامية  الأهمية   •
الدولية  والمنظمات  وال�سركات  الحكومات  اأعمال  جداول  على  الم�ستهلكين  عن  المدافعة  والجماعات 

اأ�ساليب  تطور  مع  التغير  في  اآخذ  الأغذية  على  والطلب  الغذائية.  للنظم  المختلفة  الجوانب  ب�ساأن 

المتزايدة  الم�ستهلكون  يتوقع  ول  المعي�سية.  الأ�سر  دخول  في  والزيادة  الديموغرافية  والأو�ساع  الحياة 

اأي�سا  يتوقعون  واإنما  فح�سب  العالية  والجودة  ال�سالمة  فيها  تتوافر  اأغذية  على  الح�سول  طلباتهم 

والأحوال  وجودته  الغذاء  من�ساأ  لتتبع  ا�ستخدامه  يمكن  بالمعلومات  غني  �سفاف  �سجل  على  الح�سول 

تف�سير  على  التجزئة  تجار  ويتوفر  وتوزيعه.  وتجهيزه  اإنتاجه  اأثناء  القائمة  الجتماعية  و/اأو  البيئية 

خالل  من  وذلك  والمجهزين  المنتجين  اإلى  التوريد،  �سل�سلة  عبر  واإحالتها،  هذه  الم�ستهلكين  طلبات 

ال�سنع  لعمليات  الإ�سافية  الخ�سائ�ض  متزايد  نحو  على  المعايير  هذه  وتت�سمن  المعايير.  و�سع 

اأن  يزعمون  التجزئة  تجار  اأن  والواقع  ال�سائدة.  وال�سحية  والعمالية  البيئية  الأحوال  مثل  والإنتاج، 

اإلى  وبالإ�سافة  المجالت.  من  عدد  في  الحكومات  ت�سعها  التي  المعايير  من  م�ستوى  اأعلى  معاييرهم 

التجارية  الموا�سفات  تغطي  ما  كثيرا  الخا�سة  المعايير  فاإن  الم�ستهلكين  وطلبات  التنظيمية  اللوائح 

الت�سليم. مواعيد  ودقة  الجودة  وات�ساق  الكميات  مثل 
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بم�سوؤولية  العامة  ال�سلطات  ا�سطالع  تزايد  التنظيمية  لالأن�سطة  الحكومي  التمويل  انخفا�ض  مع   •
تنفيذ  عن  م�سوؤولون  ومجهزوها  الأ�سماك  ومنتجو  وجودتها.  الأغذية  �سالمة  �سمان  عن  ال�سناعة 

الرقابة  ونقاط  الخطر  م�سادر  تحليل  ونظام  ال�سحية  والتدابير  الجيدة  بالممار�سات  الخا�سة  الخطط 

مثل  اأخرى  طوعية  معايير  التجزئة  وتجار  الأغذية  �سركات  من  كبير  عدد  اعتمد  وقد   
32

الحرجة.

	SA 8000 اأو  للبيئة،   ISO 14000 اأو  والجودة،  ال�سالمة  ل�سمان   ISO 22000 اأو   ISO 9000

في  العالمية  التجارية  المعامالت  معايير  ا�ستخدام  تزايد  اإلى  بدوره  هذا  واأدى  الجتماعية.  لالأحوال 

الذين  النامية  البلدان  من  بالم�سدرين  يتعلق  ما  في  ا�ستخدامها  ذلك  في  بما  الموردين،  من  ال�سراء 

التجارية  المعامالت  معايير  ا�ستخدام  يتزايد  لذلك  ونتيجة  باحتياجاتها.  الدولية  الأ�سواق  يزودون 

الأغذية. �سناعة  في  اإدارية  كاأداة 

الأغذية  ل�سالمة  العالمية  المبادرة  مثل  الأغذية،  �سالمة  معايير  لو�سع  عالمية  تحالفات  ظهور   •
عن  لالإعالن  ال�سلبية  والتاأثيرات  القت�سادية  والخ�سائر  التجزئة.  لتجارة  البريطاني  والتحاد 

�سالمة  اأن  على  اتفقت  التحالف  في  الموجودة  ال�سركات  اأن  لدرجة  الرتفاع  بالغة  الغذائية  المخاوف 

المعززة  الق�سايا  وتتعلق  التحالف.  لأع�ساء  كبيرة  اأهمية  ذات  للمناف�سة  معززة  ق�سية  الأغذية 

�سناعة  اأو  �سركة  اأي  لبقاء  ال�سرورة  بالغة  نف�سه  الوقت  في  ولكنها  التعقيد  بالغة  ب�سواغل  للمناف�سة 

بموافقة  بالتالي  وتحظى  تعاونية،  بطريقة  تعالج  اأنها  لدرجة  التحالف  و�سناعات  �سركات  من 

الجودة  على  التناف�ض  يوا�سلون  الأع�ساء  اأن  بيد  تناف�سي.  عمل  لأي  اإخ�ساعها  عدم  على  الأع�ساء 

والنوع. والخدمة  وال�سعر 

قدرة  اإجهاد  من  تزيد  قد  التو�سع  في  الآخذة  الدولية  ال�سمك  �سوق  اأن  موؤداه  الذي  القلق  تزايد   •
فعال،  نحو  على  الموارد  لتدار  حيثما  توؤدي،  وقد  ال�ستدامة  على  البحرية  والبيئة  ال�سمكية  الأر�سدة 

القلق  لهذا  وا�ستجابة  ال�سيد.  في  لالإفراط  المحركة  ال�سغوط  تخفيف  اإلى  الرامية  الجهود  اإعاقة  اإلى 

م�ستدامة  م�سايد  من  الم�سيدة  الأ�سماك  �سوى  ت�ستري  باأل  التجزئة  لتجارة  �سركات  عدة  تعهدت 

معتمدة.

التجارة  المائية،  لالأحياء  الع�سوية  )التربية  الربحية  محتملة  ولكنها  �سغيرة  �سوقية  �سرائح  ظهور   •
عليها. وال�سيطرة  دخولها  الخا�سة  ال�سركات  تحاول  الخ.(  المن�سفة، 

الم�ستخدمة  ال�سوقية   اأمثلة للمعايير 
في تجارة ال�سمك

الم�ستهلك	 حماية	 الأول	 المقام	 في	 تتناول	 الدولية	 ال�سمك	 تجارة	 في	 حاليا	 الم�ستخدمة	 ال�سوقية	 المعايير	

اأو	 فرن�سا،  في	 	label rouge مثل	 محددة	 معايير	 تحكمها	 ال�سغيرة	 ال�سوقية	 وال�سرائح	 الموارد.  وا�ستدامة	

وبالإ�سافة	 ع�سويا«.  م�ستزرع	 »�سمك	 الن�ض  ذات	 العالمات	 اأو	 كندا،  اأو	 اآيرلندا	 في	 	Quality Mussels

مدونات	 اأو	 الممار�سات	 اأف�سل	 تنفيذ	 على	 الإ�سهاد	 على	 تن�ض	 عالمات	 البلدان	 بع�ض	 و�سعت	 ذلك	 اإلى	
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ال�سلوك.

الدولية. ال�سمك  تجارة  في  م�ستخدمة  مختلفة  �سوقية  لمعايير  موجز  ا�ستعرا�ض  يلي  ما  في  ويرد 

�سالمة الأغذية وجودتها

الأغذية  �سالمة  خبراء  من  ك�سبكة   2000 مايو/اأيار  في  اأ�ستهلت  االأغذية  ل�سالمة  العالمية  المبادرة 

وذلك  الم�ستهلكين  ثقة  وتدعيم  الأغذية  �سالمة  لتعزيز  الأغذية،  تجارة  تقودها  التجارية،  ورابطاتهم 

توريد  �سل�سلة  خالل  من  بالتكلفة  بالمقارنة  الكفاءة  وتح�سين  الأغذية  �سالمة  نظم  متطلبات  بتحديد 

الأغذية.

الت�سريعية  المتطلبات  من  وغيره  الغذائي  الد�ستور  على  ترتكز  معاييرها  فاإن  المبادرة،  لهذه  وطبقا 

اإ�سدار  هيئات  متطلبات  المبادرة  تتناول  كما  و�سالمته.  الم�ستهلك  ب�سحة  الخا�سة  ال�سواغل  لتناول 

جميع  في  الأغذية  ل�سالمة  المرجعية  المعايير  الأغذية  موردو  يطبق  اأن  بالتالي  ويمكن  ال�سهادات. 

التجزئة  ولتجار  المنتجات.  توريد  عقود  �سياغة  عند  التجزئة،  تجار  مع  بالتفاق  التوريد،  �سل�سلة  اأجزاء 

يتباين  وقد  محددة،  منتجات  على  المرجعية  المعايير  بتطبيق  يتعلق  ما  في  الختيار  حرية  والموردين 

وبذل  المنتجات  عن  القانونية  الم�سوؤولية  تحكم  التي  واللوائح  التنظيمية،  للمتطلبات  تبعا  البلدان  عبر  هذا 
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كل  مورد  اأو  تجزئة  تاجر  يتخذ  عندما  الواجبة  العناية  بذل  ويراعى  ال�سركات.  و�سيا�سات  الواجبة،  العناية 

اأو  ماأمون  غير  منتج  بيع  بمنع  وذلك  اأذى  اأو  بمر�ض  العميل  اإ�سابة  دون  للحيلولة  المعقولة  الحتياطات 

قانوني. غير 

ال�سناعة،  لحتياجات  منه  ا�ستجابة   ،1988 عام  في  التجزئة  لتجارة  البريطاني  التحاد  ا�ستحدث 

العالمات  ذات  الأغذية  تقييم  اأجل  من  التجزئة  لتجارة  البريطاني  لالتحاد  الغذائي  التقني  المعيار 

واأ�سحاب  التجزئة  تجار  تزويد  اأي�سا  المعيار  هذا  و�سيكفل  التجزئة.  تجار  ي�سوقها  التي  لالتحاد  التجارية 

حالة  في  ا�ستخدامها  بغية  الواجبة  المراعاة  على  بالأدلة  المتحدة  المملكة  في  التجارية  العالمات 

القانون. اإنفاذ  �سلطات  من  للمالحقة  تعر�سهم 

الحرجة،  الرقابة  ونقاط  الخطر  م�سادر  تحليل  نظام  التجزئة  لتجار  البريطاني  التحاد  معيار  ويغطي 

يجريه  لتقييم  الموردون  ويخ�سع  والعمليات.  المنتجات  ومراقبة  الم�سنع،  بيئة  ومعيار  الجودة،  واإدارة 

المعيار  نقح  وقد  بالعتماد.  مخت�سة  هيئة  بهم  تعترف  لالتحاد  تابعون  قانونيون  ح�سابات  مراجعو 

جميع  في  كثيرة  بلدان  في  �سي�ستخدم  اإنه  ويقال  الجديدة  الأوروبي  التحاد  ت�سريعات  يج�سد  كيما  موؤخرا 

العالم.  اأرجاء 

الإيكولوجية العالمات 

على  للت�سجيع  البحرية  الأغذية  �سناعة  في  العالم  نطاق  على  �سخمة  موارد  ا�ستخدمت  الما�سي  العقد  في 

لتوريد  �ساملة  حمالت  كبرى  �سركات  عدة  و�سنت  فقط،  الم�ستدامة  الم�سادر  من  البحرية  الأغذية  �سراء 

اإلى  المبادرات  هذه  وتهدف  بالأغذية.  الخا�سة  الم�ستدامة  المبادرات  حول  تمحورت  البحرية  الأغذية 

المنتجات  نحو  ال�سرائية  القوة  بتوجيه  بيئيا  الأف�سل  المنتجات  على  المتزايد  الم�ستهلكين  طلب  ا�ستثمار 

الإدارة. الم�ستدامة  المائية  الأحياء  تربية  اأن�سطة  و/اأو  الأ�سماك  م�سايد  من  المتاأتية  البحرية  الغذائية 

نظم  لتح�سين  ال�سوق  على  قائمة  كحوافز  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  في  مبادرات  ا�ستهلت  ذلك  على  وبناء 

على  �سلبي  تاأثير  ذات  اأنها  يرى  التي  للمنتجات  ت�سدر  �سهادات  الإيكولوجية  والعالمات   
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الم�سايد. اإدارة 

يمكن  الم�ستهلكين  اأف�سليات  وبتلبية  اأخرى.  مماثلة  منتجات  تحدثه  الذي  ال�سلبي  التاأثير  من  اأقل  البيئة 

المنتجات  تحققها  التي  العائدات  من  اأعلى  عائدات  اإيكولوجية  بعالمات  المو�سومة  المنتجات  تحقق  اأن 

على  الح�سول  اإلى  منتجوها  ي�سعى  ل  التي  المنتجات  اأو  الإيكولوجية  بالعالمات  للو�سم  الموؤهلة  غير 

والنظم  والدولية  الوطنية  النظم  من  العديد  بالفعل  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  في  ويوجد  العالمات.  هذه 

ولكل  المعايير،  وو�سع  ال�سهادات  لإ�سدار  الحكومية  غير  المنظمات  وبقيادة  ال�سناعة  برعاية  الم�سمولة 

الإيكولوجية  العالمات  تورده  وما  متباينة.  �سفافية  م�ستويات  ذات  متميزة  تقييم  وطرق  معايير  منها 

وبع�سها  ال�سيد  في  اإفراط  ح�سيلة  لي�ض  المنتج  اأن  اإلى  ي�سير  فبع�سها  اأي�سا،  التباين  �سديد  معلومات  من 

يحمل  الذي  المنتج  باأن  يب�سر  الآخر  والبع�ض  البحرية  الثدييات  من  عر�سي  م�سيد  وجود  عدم  على  يركز 

الإيكولوجية«. النظم  »مراعاة  فيه  تتوافر  عالمته 

الآخر  البع�ض  يركز  بينما  اإدارية،  عملية  اأو  اإداري  نظام  »ا�ستدامة«  �سمان  على  الأنظمة  بع�ض  وتركز 

على  تن�ض  اأن  دون  النظم  اأو  للعمليات  معايير  تحدد  التي  والأنظمة  نتيجته.  اأو  الإداري  النظام  اأداء  على 

تحقيق  �سمان  اأو  الأداء  مراتب  تحديد  اإلى  ت�سعى  التي  الأنظمة  بال�سرورة  تماثل  ل  الم�ستدامة  النتائج 

ومن  الم�ستدامة.  النتائج  ا�ستمرارية  تحقيق  كيفية  هي  الأمر  بهذا  �سلة  ذات  ق�سية  وثمة  م�ستدام.  اإنتاج 

وتوجد  كثيرة  بلدان  في  كبيرة  م�ساكل  البيانات  وجمع  الر�سد  يثير  المثال،  �سبيل  على  التنفيذ،  ناحية 

التتبع. باإمكانية  يتعلق  ما  في  خا�سة  تحديات 

تربية الأحياء المائية

يمد  الأغذية،  تجارة  وعولمة  والخ�سروات،  الفواكه  قطاع  في  ال�سوقية  المعايير  ا�ستخدام  تزايد  اإلى  بالنظر 

ي�سكل  نف�سه،  الوقت  وفي  المائية.  الأحياء  تربية  منتجات  اإلى  ا�ستخدامها  نطاق  التجزئة  تجار  من  العديد 

منتجات  في  البيطرية  العقاقير  مخلفات  وجود  اإزاء  الجمهور  قلق  من  للحد  و�سيلة  المعايير  هذه  ا�ستخدام 

ال�سمك  تجارة  في  ا�ستخدامها  مدى  ولكن  موؤخرا  مبادرات  عدة  ا�ستهلت  وقد  المائية.  الأحياء  تربية 

تام. ب�سكل  بعد  معروفين  غير  وتاأثيرها 

الترويج  بغية  المائية  لالأحياء  الر�سيدة  التربية  برنامج  المائية  االأحياء  لتربية  العالمي  التحالف  و�سع 

البحرية  الأغذية  ا�ستزراع  على  البرنامج  هذا  وي�سجع  المائية.  الأحياء  لتربية  الإدارية  الممار�سات  لأف�سل 

المائية  الأحياء  تربية  �سناعة  كفاءة  تح�سين  بغية  واجتماعيا،  بيئيا  ر�سيدة  بطريقة  وال�سحية  ال�سليمة 
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الأجل. الطويلة  ا�ستدامتها  وتعزيز 
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الم�ستدامة  بالممار�سات  الر�سمي  العتراف  زيادة  اإلى  ال�سناعة  من  المتزايدة  للدعوة  وا�ستجابة 

 ،
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المائية الأحياء  تربية  �سهادات  اإ�سدار  مجل�ض  مع  المائية  الأحياء  لتربية  العالمي  التحالف  ت�سامن 

بتوجه  الإربيان  اإنتاج  لمرافق  »العمليات«  اعتماد  �سهادات  ت�سدر  الربح  ت�ستهدف  ل  دولية  منظمة  وهو 

باأف�سل  الخا�سة  التحالف  معايير  ح�سرا  تطبق  الهيئة  وهذه  البحرية.  الأغذية  م�ستري  نحو  اأ�سا�سي 

المخلفات  ومعاينة  الموقعي  التفتي�ض  يجمع  �سهادات  اإ�سدار  نظام  في  المائية  الأحياء  تربية  ممار�سات 

تتبعها. واإمكانية  المنتجات  ل�سالمة  الإلزامية  ال�ستراطات  مع  ال�سائلة 

معيارها	 التجزئة	 بتجارة	 معنية	 	EurepGAP اأوروبية	 عمل	 مجموعة	 و�سعت	 	1997 عام	 في	

العالمة	 هذه	 يحمل	 الذي	 الغذاء	 اأن	 اإلى	 الم�ستهلكين	 طماأنة	 اأجل	 من	 	
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الجيدة الزراعية	 للممار�سات	

و�سع	 الذي	 المعيار،  نطاق	 تو�سيع	 تم	 	2005 عام	 وفي	 وم�ستدامة.  ماأمونة	 بطريقة	 اأنتج	 	EurepGap

في	 الجودة	 ل�سمان	 المتكاملة	 الأنظمة	 ي�سمل	 كيما	 والخ�سروات،  بالفواكه	 يتعلق	 ما	 في	 ل�ستخدامه	 اأ�سال	

كل	 مع	 التجزئة	 بتجارة	 المعنية	 الأوروبية	 العمل	 مجموعة	 وتتعاون	 المائية.  الأحياء	 بتربية	 يتعلق	 ما	

الحكومية	 غير	 والمنظمات	 الم�ستهلكين	 مجموعات	 مع	 بانتظام	 وتت�ساور	 والمنتجين	 التجزئة	 تجار	 من	

بروتوكولتها. اإعداد	 في	 والحكومات	

اأف�سل	 من	 للتحقق	 اأدوات	 توفير	 اإلى	 يهدف	 وال�سالمة	 الجودة	 لإدارة	 نظام	 	EurepGap والنظام	

وهو	 المتثال.  ومعايير	 المنتجات	 بروتوكولت	 ا�ستخدام	 طريق	 عن	 ومت�سقة	 منهجية	 بطريقة	 الممار�سات	

في	 الم�ساركة	 نطاق	 يو�سع	 وبذلك	  ،EurepGap بالنظام	 المحلية	 للنظم	 المرجعي	 الربط	 لإتاحة	 م�سمم	

منتجات	 في	 التجارة	 تي�سير	 اأهداف	 من	 اأ�سا�سي	 هدف	 تحقيق	 في	 مهما	 اأمرا	 هذا	 ويعتبر	 النظام.  اإطار	

والم�ستدامة. الماأمونة	 المزارع	

التربية الع�سوية لالأ�سماك عالمات 

والو�سم الع�سوية«.  البحرية  »الأغذية  با�ستخدام  �سوقية  �سريحة  اكت�ساب  على  ال�سركات  من  عدد  	يعمل 

الآفات ومبيدات  الأ�سمدة  �سيما  ل   – ا�سطناعية  مدخالت  دون  ا�ستزرع  الغذاء  اأن  عادة  يعني  	الع�سوي 

لالأغذية الع�سوي  الو�سم  ويركز  للمزارع.  بيئيا  ال�سليمة  الإدارة  تقنيات  با�ستخدام  وا�ستنبت   – 	ال�سنعية 

اأن كما  اأحدث،  لالأ�سماك  الع�سوي  الو�سم  ا�ستق�ساء  وتقنيات  المائية.  الأحياء  تربية  منتجات  على  	البحرية 

اأنه بيد   
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المائة. في   1 عن  الع�سوية  الأ�سماك  ن�سبة  فيها  تقل  المائية  الأحياء  بتربية  الم�سمولة  	الأ�سماك 

الإنمائية الوكالت  من  التقني  الدعم  مع  خا�سة  وب�سفة  ب�سرعة،  الن�سبة  هذه  تزداد  اأن  المتوقع  .من 

االنعكا�سات
الرئي�سية: الق�سايا  من  عدداً  ال�سوقية  المعايير  في  الم�سبوق  غير  التطور  يثير 

فاإن  النامية،  للبلدان  ذلك  في  بما  للجميع،  فوائد  يحقق  اأن  التجارة  تحرير  �ساأن  من  كان  اإذا   -1

دخول  اأمام  اإ�سافية  عوائق  اأو  حاجزا  ت�سكل  األ  بالتالي  ينبغي  المت�ساعدة  ال�سوقية  المعايير 

الكبرى. الأ�سواق  النامية  البلدان  من  والمجهزين  المنتجين 

تحالف  اأو  قادرة،  �سركة  جانب  من  �سوقية  معايير  و�سع  يوؤدي  قد  تنظيمية  اأطر  غياب  في   -2

�سلوك  حدوث  خطر  زيادة  اإلى  كبيرة  �سوقية  قوة  ممار�سة  على  قادرين،  تجزئة  تجار  اأو  �سركات 

التوريد. �سل�سلة  اأجزاء  جميع  في  اأقل  اأ�سعار  لفر�ض  ت�ستخدم  اأن  يمكن  القوة  هذه  لأن  تناف�سي  غير 

من  الخا�سة  ال�سوقية  والمعايير  ناحية  من  العامة  التنظيمية  اللوائح  بين  الحدود  تعين  كيف   -3

قواعد  خالل  العترا�ض،من  الممكن  من  كان  لئن  ماذا؟  وعن  الم�سوؤول  هو  ومن  الأخرى؟  الناحية 

فما  تجارية،  كحواجز  المعايير  ت�ستخدم  التي  الحكومات  ممار�سة  على  العالمية،  التجارة  منظمة 

حواجز  باعتبارها  معاييرها  على  يعتر�ض  التي  ال�سركات  لمعاملة  و�سعها  ينبغي  التي  الآلية  هي 

التجارة؟ اأمام  تقنية 

نظم  على  اأي�سا  ت�سح  ال�سوقية  بالمعايير  يتعلق  ما  في  بيانها  تم  التي  اليقين  عدم  اأوجه  اإن   -4

تنفيذ  على  الموردين  �سي�سجع  الإيكولوجي  الو�سم  اأن  به  الم�سلم  من  كان  ولئن  الإيكولوجي.  الو�سم 

الخا�ض  القطاع  من  محاولة  الإيكولوجي  الو�سم  اعتبار  اأي�سا  الممكن  فمن  ر�سيدة  �سيد  ممار�سات 

الإيكولوجي  الو�سم  نظم  بين  التوفيق  يمكن  كيف  الحكومية.  ال�سون  �سيا�سة  عن  به  لال�ستعا�سة 

ا�ستخدامها؟ وتنظيم  الطبيعية  الموارد  حماية  عن  العام  القطاع  وم�سوؤولية 

ال�سوقية  بالمعايير  الوفاء  باأن  البع�ض  يحتج  الرئي�سية،  الق�سايا  هذه  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 

على  بالحفز  ول�سيما  النامية،  للبلدان  بالن�سبة  ذلك  في  بما  اإيجابي،  تاأثير  لهما  يكون  اأن  يمكن  واإتباعها 

التكنولوجية. القدرة  مجال  في  جديدة  تناف�سية  وا�ستثمارات  مزايا  توفير 
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لحماية  �سمنية  نوايا  المعايير  هذه  تخفي  اأن  ال�سناعات  ومجموعات  الحكومات  بع�ض  وتخ�سى 

اأمام  القيود  من  جديدة  مجموعة  لإ�سافة  ت�ستخدم  اأن  اأو  الأ�سواق  اإلى  الو�سول  وتقييد  المحلية  ال�سناعات 

عبء  اأن  كما  الرئي�سية.  الأ�سواق  في  وجودتها  الأغذية  �سالمة  متطلبات  من  الموجود  بزيادة  الم�سدرين 

ح�سولهم  تكلفة  تكون  الذين  الموردين  �سغار  على  متنا�سب  غير  ب�سكل  يقع  قد  المعايير  لهذه  المتثال 

والمعايير،  الحالة  هذه  اإلى  وتو�سلهم  ب�سالحيتها،  لالإ�سهاد  القابلة  والمعايير  الحالة  عن  المعلومات  على 

ن�سبيا. اأعلى 

خيارات  يواجهون  ال�سهادات،  اإ�سدار  برامج  تكاثر  مع  والمنتجين،  الم�ستهلكين  فاإن  ذلك  على  وعالوة 

تربك  قد  التناف�سية  الإ�سهاد  وادعاءات  قيمة.  اأعلى  على  البرامج  من  ينطوي  ما  بتحديد  يتعلق  ما  في 

ما  تحديد  عن  ت�ساوؤلت  تثار  كما  قيمته.  من  النهج  تجرد  ثم  ومن  المعايير  في  الثقة  وتفقدهم  الم�ستهلكين 

ال�سيناريو  وهذا  وال�سناعة.  والجمهور  والبيئة  للم�ستهلك  حماية  اأف�سل  ال�سهادات  اإ�سدار  برامج  من  يحقق 

اإ�سدار  هيئات  من  بها  يرتبط  وما  المعايير  م�سداقية  بالغة  اأهمية  من  به  تت�سم  ما  اإلى  بالنظر  جدي 

والعتماد.  ال�سهادات 

الحلول الممكنة
الموجودة. ال�سواغل  من  للحد  ممكنة  باإجراءات  اإيجاز  يلي  ما  في 

ال�سفافية  زيادة 
الم�ستوردون  يفر�ض  عندما  اليقين  بعدم  وات�ساما  مخاطرة  اأ�سد  العمل  �سي�سبح  الم�سدرين  لبع�ض  بالن�سبة 

اإلى  وتطبيقها  المعايير  هذه  و�سع  في  ال�سفافية  زيادة  و�ستوؤدي  �سرامة.  واأ�سد  جديدة  �سوقية  معايير 

درا�سة  تلزم  هذا  عن  وف�سال  الأ�سواق.  اإلى  الو�سول  وتعزيز  الم�سدرون  يواجهها  التي  المخاطر  تقليل 

ذلك  في  بما  ال�سواء،  على  والم�سدرة  الم�ستوردة  للبلدان  بالن�سبة  ال�سوقية  المعايير  تاأثيرات  ب�ساأن  �ساملة 

الدرا�سة  هذه  تت�سمن  اأن  ينبغي  بالأهداف،  يتعلق  ما  وفي  المعايير.  لهذه  المتثال  وفوائد  لتكاليف  تقدير 

وزيادة  جديدة  مادية  اأ�سا�سية  بنى  اإلى  الحاجة  الم�سدرين  على  تفر�سها  التي  المبا�سرة  التكاليف  تقييم 

التقنية. الدراية  وتح�سين  التنفيذ  على  القدرة 

والتكافوؤ  التن�سيق 
ي�ستند  اأن  ويمكن  و�سفافة.  من�سقة  امتثال  واإجراءات  معايير  لو�سع  �سروري  والدولي  الإقليمي  التعاون 

الأغذية  منظمة  بين  الم�ستركة  الغذائى  الد�ستور  هيئة  اأعمال  اإلى  المتثال  واإجراءات  المعايير  هذه  و�سع 

الع�سوي،  )الو�سم  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  والجودة(،  )ال�سالمة  العالمية  ال�سحة  ومنظمة  والزراعة 

وينبغي  العتماد(.  ال�سهادات،  )اإ�سدار  القيا�سي  للتوحيد  الدولية  والمنظمة  لالأ�سماك(،  الع�سوية  التربية 

اإلى  بدوره  هذا  ويوؤدي  المتثال.  اأجراءات  وتب�سيط  بالمعايير  المتبادل  لالعتراف  الهتمام  من  مزيد  اإيالء 

ال�سغيرة. والمن�ساآت  النامية  للبلدان  بالن�سبة  �سيما  ول  التكاليف،  خف�ض 

 تقديم الم�ساعدة التقنية اإلى البلدان النامية 
وتي�سير التنفيذ التدريجي فيها

الترتيبات  في  المماثلة  الجهود  وبين  للمعايير  ال�سلبية  للتاأثيرات  للت�سدي  الدولية  الجهود  بين  الجمع  يمكن 

ويمكن،  والمتثال  التنفيذ  لدعم  خارجية  اأموال  تلزم  النامية  البلدان  وفي  والثنائية.  الإقليمية  القت�سادية 

تدريجي. تنفيذ  بفترات  م�سحوبة  ال�سناعة  معايير  تكون  اأن  ذلك،  يت�سنى  عندما 

االإيكولوجي الو�سم 
وم�سايد  وبلدان  مناطق  على  للتطبيق  قابلة  ولكنها  عامة  معايير  اإعداد  كيفية  في  رئي�سي  تحد  يتمثل 

وبالمعايير  المعايير،  بها  و�سعت  التي  بالكيفية  وثيقا  ارتباطا  وم�سداقيتها  المعايير  قبول  ويرتبط  محددة. 

الموردين. تقييم  بها  يجري  التي  الإ�سهاد  اأو  العتماد  وبعملية  ذاتها، 

م�سايد  من  للمنتجات  الإيكولوجي  الو�سم  ب�ساأن  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  التوجيهية  الخطوط  وتوفر 

الإ�سهاد  اأعمال  ولتوجيه  الإيكولوجي  الو�سم  نظم  لتن�سيق  دوليا  عليه  متفقا  مرجعا  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك 

الدولية،  التجارة  وقواعد  الإيكولوجية  العالمات  بين  العالقة  تو�سيح  اإلى  حاجة  هناك  اأن  بيد  والعتماد. 

اإلى  للمنظمة  التوجيهية  المبادئ  لترجمة  محايد  محفل  وتوفير  والقواعد،  العالمات  هذه  بين  التاآزر  وتحقيق 

واعتمادها. ب�سالحيتها  والإ�سهاد  الإيكولوجية  العالمات  لإعداد  �سفافة  توجيهية  وخطوط  معايير 
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اأحدث التطورات
مناق�سات  مو�سوع  الدولية  التجارة  على  المحتمل  وتاأثيرها  ال�سوقية  والعالمات  المعايير  و�سع  كان 

منتظمة  مناق�سات  مو�سوع  والجودة  ال�سحية  التدابير  وق�سيتا  كثيرة.  دولية  محافل  في  موؤخرا  دارت 

لمنظمة  التابعتين  التجارة،  اأمام  التقنية  الحواجز  ولجنة  النباتية  وال�سحة  ال�سحة  تدابير  لجنة  في 

الخا�سة  المعاملة  وتنفيذ  التنظيمية  المتطلبات  اأ�سا�سا  تناولت  المناق�سات  هذه  اأن  بيد  العالمية.  التجارة 

منظمة  اأع�ساء  وتعهد  ال�سوقية.  المعايير  اإلى  تتطرق  ولم  نموا  البلدان  واأقل  النامية  للبلدان  والتمييزية 

التجارة  لجنة  اإطار  في  البيئية  لالأغرا�ض  الو�سم  متطلبات  بفح�ض  الدوحة  اإعالن  في  العالمية  التجارة 

القائمة  الطوعية  النظم  على  المناق�سات  هذه  ركزت  وقد   .2001 عام  منذ  المناق�سات  تدور  حيث  والبيئة 

الحياة. دورة  نهج  على 

	
40

الأوروبية، التحادات  ولجنة   
39

ال�سكندنافي، الوزراء  مجل�ض  من  كل  ال�سوقية  المعايير  ناق�ض  كما 

الأغذية  لمنظمة  التابعة  الأ�سماك  م�سايد  ولجنة   
41

الم�ستدامة، والتنمية  للتجارة  الدولي  والمركز 

بتجارة  المخت�سة  الفرعية  ولجنتها  الإيكولوجي  للو�سم  دولية  توجيهية  خطوطا  و�سعت  التي   
42

والزراعة

44
المائية. الأحياء  لتربية  العالمية  والجمعية   

43
الأ�سماك،

والعالمات  للمعايير  الممكن  من  كان  لئن  اأنه  على  ال�سوء  المحافل  هذه  في  المناق�سات  وت�سلط 

التطورات  مجال  في  تناف�سية  وا�ستثمارات  مزايا  توفير  على  للحفز  فر�ض  اإتاحة  ال�سوق  على  القائمة 

�سغيرة  ومن�ساآت  نامية  بلدانا  فاإن  المحققة،  القيمة  وزيادة  ال�سوقية  الح�س�ض  نطاق  لتو�سيع  التكنولوجية 

اإلى  جديد  عبء  لإ�سافة  اأو  المحلية  ال�سناعة  لحماية  �سمنية  نوايا  المعايير  هذه  تخفي  اأن  تخ�سى  كثيرة 

فعال. الوطاأة  وال�سديدة  الموجودة  التنظيمية  المتطلبات 

اآفاق الم�ستقبل
ويتزايد  الم�سايد.  اإدارة  لتح�سين  الحكومات  وعلى  الأ�سماك  �سيد  �سناعة  على  الم�ستهلكين  �سغط  يتزايد 

اأنواع  اأو  باإفراط  م�ستغلة  معينة  �سمكية  اأر�سدة  ا�ستهالك  من  التخل�ض  اأو  الحد  اإلى  الرامية  الحمالت  �سيوع 

في  الموجودة  المطاعم  موؤخرا  فر�ستها  التي  منقار  اأبو  �سمك  مقاطعة  )مثل  لالنقرا�ض  معر�سة  معينة 

المنتجات  ب�سالمة  المتعلقة  ال�سواغل  اإلى  بالإ�سافة  الأمريكية(.  المتحدة  للوليات  ال�سرقي  ال�ساحل  منطقة 

عالمي،  ان�سغال  مثار  اأخرى  ق�سايا  على  متزايد  ب�سكل  ال�سيطرة  تجري  اأن  المرجح  من  وجودتها،  ال�سمكية 

طريق  عن  تنظيم،  ودون  اإبالغ  دون  القانوني  غير  وال�سيد  الجتماعية  والمتطلبات  البيئة  حماية  مثل 

ال�سوق. على  القائمة  والنظم  المعايير 

اأ�سواق  على  والمطاعم  التجزئة  وتجارة  الجملة  لتجارة  الكبرى  لل�سال�سل  المتنامي  التاأثير  اأن  ويبدو 

هذا  مدى  اأن  بيد  ال�سهادات.  اإ�سدار  ونظم  ال�سوقية  المعايير  ا�ستخدام  تزايد  نحو  اتجاه  اإلى  ت�سير  الأ�سماك 

الدرا�سة  من  مزيد  اإجراء  ويلزم  تام  ب�سكل  معروفين  غير  ال�سمك  تجارة  اإدارة  على  وانعكا�ساته  التجاه 

تجارة  اإدارة  في  مهمة  اأدوات  ال�سوقية  المعايير  اأ�سبحت  واإذا  الإقليمية.  الخ�سو�سيات  مراعاة  مع  لهما، 

التجارة  لمنظمة  التجارية  التدابير  مع  الت�ساق  ل�سمان  دولية  عمل  خطة  و�سع  الحتمي  من  �سيكون  ال�سمك 

القائمة  المعايير  وا�ستخدام  ال�سفافية،  بينها  من  اأمور  جملة  هذه  العمل  خطة  تتناول  اأن  وينبغي  العالمية. 

الخطوط  اأن  للغاية  المرجح  ومن  النامية.  للبلدان  التقنية  والم�ساعدة  والتكافوؤ،  والتن�سيق  العلم،  على 

ال�سيد  ب�ساأن  مدونة  تت�سمنه  ما  لتنفيذ  حاليا  اإعدادها  الجاري  الر�سيدة،  ال�سمك  لتجارة  الفنية  التوجيهية 

ال�سوق. على  القائمة  المعايير  �ستتناول  �سلة،  ذات  مواد  من  الر�سيد 

المناعة  نق�ض  ومتالزمة  الب�سرية  المناعة  نق�ض   فيرو�ض 
عامة  �سحة  ق�سية  المحلية:  ال�سيد  مجتمعات  في  )االإيدز(   المكت�سبة 

واإدارتها االأ�سماك  م�سايد  تنمية  في  �ساغل  هم  اأي�سا  ولكنها 

الق�سية
نق�ض  بمتالزمة  المرتبطة  والوفيات  الأمرا�ض  حدوث  معدلت  اأن  وا�سحا  اأ�سبح  الما�سي  العقد  في 

45
المحلية. ال�سمك  �سيد  مجتمعات  بع�ض  في  مدمر  ب�سكل  مرتفعة  )الإيدز(  المكت�سبة  المناعة 

منخف�سة  بلدان  ع�سرة  في   1992 عام  منذ  اأجريت  التي  ال�ستق�سائية  الدرا�سات  من  مجموعة  وتبين 

)البرازيل  الالزمة  البيانات  عنها  وتوافرت  الالتينية  واأمريكا  واآ�سيا  اأفريقيا  في  الدخل  متو�سطة  اأو 

وتايلند  وميانمار  وماليزيا  وكينيا  واإندوني�سيا  وهندورا�ض  الديمقراطية  الكونغو  وجمهورية  وكمبوديا 
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مجتمعات  في  اأو  ال�سمك  �سيادي  بين  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  انت�سار  معدلت  اأن  واأوغندا( 

مثال  ع�سر  واأربعة  اأمثال  اأربعة  بين  بما  اأعلى  )البرازيل(،  اأحدها  با�ستثناء  كلها  فيها  المحلية،  ال�سيد 

وهذه  �سنة.  و49  	15 بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين  البالغين  بين  النت�سار  لمعدل  الوطني  المتو�سط  من 

التي  المجموعات  بين  ال�سيادين  ت�سع  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  للعدوى  المرتفعة  المعدلت 

بالمجموعات  الخا�سة  المعدلت  من  اأعلى  وهي  للخطر؛  التعر�ض  �سديدة  باعتبارها  تحدد  ما  عادة 

تتوافر  التي  اأي�سا(  البرازيل  )با�ستثناء  والع�سكريين  ال�ساحنات  �سائقي  مثل  الأخرى  المتنقلة  ال�سكانية 

في  غيرهم  باأعداد  بالمقارنة  غفيرة  ال�سيادين  اأعداد  اأن  اإلى  وبالنظر   
46

بها. المتعلقة  المعلومات 

مثل  الب�سرية،  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  لنت�سار  المرتفعة  المعدلت  ذات  الثانوية  ال�سكانية  المجموعات 

ال�سيادين  عدد  يكون  اأن  المرجح  فمن  وال�سجناء،  الم�سلحة  القوات  واأفراد  بالحقن  المخدرات  متعاطي 

بالن�سبة  للدعم  اأولوية  ذات  فئة  يجعلهم  مما  الإرتفاع  بالغ  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  الم�سابين 

ورعايتهم. بهما  الم�سابين  ومعالجة  والإيدز  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  من  الوقاية  لبرامج 

الخا�سة  والتقارير  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  انت�سار  بخ�سو�ض  المتوافرة  والتقديرات 

ال�ستق�سائية  الدرا�سات  اأ�سا�ض  على  مو�سوعة  بالإيدز  المرتبطة  الحالت  جراء  من  والوفاة  بالمر�ض 

النت�سار  معدلت  تقدير  يتم  ولم  عام.  بوجه  المحلية  ال�سيد  بمجتمعات  واإما  بال�سيادين  اإما  المتعلقة 

مماثلة  المعدلت  هذه  تكون  اأن  المرجح  من  ولكن  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  في  للعامالت  بالن�سبة 

في  يت�ساركون  المجتمعات  نف�ض  في  ويعملون  يعي�سون  الذين  والرجال  الن�ساء  لأن  نظرا  اأعلى  حتى  اأو 

ال�سيد  مجتمعات  بع�ض  ففي  الجن�سية.  ال�سبكات  خالل  من  يترابطون  ما  وكثيرا  ذاتها  الخطر  بيئة 

ال�سواء  على  وجن�سيا  مهنيا  وال�سيادين  ال�سمك  تاجرات  تترابط  المثال،  �سبيل  على  الأفريقية،  المحلية 

ال�سيادين  بين  الر�سمية  غير  العقود  تت�سمن  حيث  ال�سمك«،  مقابل  »الجن�ض  �سفقات  ي�سمى  ما  خالل  من 

عن،  عو�سا  الجن�سية  بالخدمات  المقاي�سة  التاجرات  وبين  ال�سمك  تاجرات  اإلى  الأ�سماك  يبيعون  الذين 

القت�سادية  التبعية  و�سع  فاإن  ذلك  على  وعالوة  المالي.  المقابل  اإلى،  تكميلية  اإ�سافة  باعتبارها  اأو 

للخطر. تعر�سها  من  يزيد  كثيرة  بلدان  في  المراأة  به  تت�سم  الذي  والجتماعية 

قد  معقدة  مترابطة  اأ�سباب  عن  ينجم  والإيدز  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  لالإ�سابة  والتعر�ض 

ديارهم،  عن  بعيدا  ال�سمك  وتجار  ال�سيادون  يق�سيه  الذي  والوقت  ال�سيادين،  من  كثير  تنقل  تت�سمن 

الديموغرافية  و�سماتهم  لالإ�سابة،  والتعر�ض  الفقر  من  �سامل  اإطار  في  النقدي  الدخل  على  وح�سولهم 

كثير  في  التجاري  الجن�ض  وتي�سر  جن�سيا(  ونا�سطون  ال�سباب  مرحلة  في  الأحيان  من  كثير  في  )هم 

ومنخف�سة  الخطر  �سديدة  كمهنة  بال�سيد  المتعلقة  الثقافية  العوامل  كذلك  المهم  من  ال�سيد.  موانئ  من 

هذه  من  وكثير  	
47

الخطر. �سديدة  جن�سية  �سلوكية  ممار�سات  اإلى  يف�سي  مما  مريحة،  وغير  المكانة 

يزيد  واإنما  فح�سب  والإيدز  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  لالإ�سابة  معر�سين  يجعلهم  ل  الأ�سباب 

يوؤدي  كما   
48

والرعاية. والعالج  الوقاية  خدمات  على  الح�سول  فر�ض  لفقد  تعر�سهم  احتمال  من  اأي�سا 

على  الح�سول  ومحدودية  ال�سحاح  تدابير  رداءة  مع  وللمالريا،  بالمياه  المنقولة  لالأمرا�ض  التعر�ض 

بحالة  كلها  مرتبطة  هذه  المبا�سرة  الخطر«  و«عوامل  للعدوى.  ال�ستعداد  زيادة  اإلى  الطبية،  الرعاية 

ال�سيد  مجتمعات  من  كثير  في  والن�ساء  الرجال  تم�ض  التي  الأ�سا�سية  والتهمي�ض  الأمان  وعدم  الفقر 

وتاأثيرات  محلي،  �سيد  مجتمع  في  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  الم�سابين  ن�سبة  و�ستتوقف  المحلية. 

اأعاله  المذكورة  العوامل  وجود  مدى  على  المجتمع،  ذلك  في  بالإيدز  المرتبطة  والوفيات  المرا�سة 

49
للخطر. التعر�ض  زيادة  اإلى  معا  بها  توؤدي  التي  والكيفية 

ي�سبح  اأن  احتمال  يتزايد  العمل  و�سوق  العالمي  القت�ساد  في  الم�سايد  اإندماج  تزايد  ومع 

النت�سار  ومناطق  المرتفع  النت�سار  مناطق  بين  يربط  �سكانيا  »ج�سرا«  المتنقلون  ال�سيادون 

ال�سيادون  يقيم  ما  كثيرا  المثال،  �سبيل  على  بناميبيا،  باي،  والفي�ض  خليج  ففي   
50

المنخف�ض.

ال�سحية  المخاطر  ب�ساأن  الن�سح  من  القليل  على  اإل  معظمهم  يح�سل  لم  الذين  والأوروبيون،  الآ�سيويون 

»الجن�ض  من  اأخرى  اأ�سكال  في  ينخرطون  اأو  بالجن�ض،  الم�ستغالت  الناميبيات  مع  عالقات  الجن�سية، 

51
ال�سفقاتي«.

منطقة  على  تقت�سر  ظاهرة  لي�ض  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  في  الإيدز  اأن  على  التاأكيد  المهم  ومن 

القارات  بين  الختالفات  مراعاة  ومع  للوباء  الكلي  البعد  حيث  من  المرجح،  من  اأن  والواقع  بعينها. 

وجنوب  اآ�سيا  جنوب  في  ال�سيادين  عدد  يكون  اأن  بال�سيد،  الم�ستغلة  ال�سكانية  المجموعات  حجم  في 

الذين  اأفريقيا  في  ال�سيادين  عدد  من  اأكبر  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  ي�سابون  الذين  �سرقها 

52
به. ي�سابون 
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يدز   تاأثيرات فيرو�ص نق�ص المناعة الب�شرية والإ

�شماك وتنميتها  والنعكا�شات على اإدارة م�شايد الأ

الب�شرية  المناعة  نق�ص  فيرو�ص  النت�شار  المرتفعة  بالمعدالت  المتعلقة  التقارير  اأن  من  الرغم  على 
العالم  انحاء  جميع  من  الكتابات  في  متفرق  نحو  على  اإيرادها  تم  يدز  باالإ المرتبطة  مرا�ص  باالأ �شابة  وللإ
�شماك  االأ م�شايد  اإدارة  في  بارز  اهتمام  محور  ت�شبح  لم  الق�شية  هذه  فاإن  يدز،  االإ لوباء  ولى  االأ يام  االأ منذ 
والتحليل  الر�شمية  اال�شتق�شائية  المعلومات  من  محدود  قدر  �شوى  يتوافر  ال  وبالتالي  خرا،  موؤ اإال  وتنميتها 

نق�ص  فيرو�ص  ثير  تاأ على  دلة  االأ من  مجموعة  توجد  اأنه  بيد  القطاع.  هذا  على  ثيرها  لتاأ االقت�شادي 
بتحليل  المتعلقة  عمال  االأ ومن  خرى  االأ الريفي  نتاج  االإ قطاعات  من  م�شتمدة  يدز،  واالإ الب�شرية  المناعة 

يلي:53 كما  تلخي�شها  يمكن  المحلية،  ال�شيد  مجتمعات  في  الفقر 
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تتناق�ض  بالإيدز  مرتبطة  باأمرا�ض  الم�سابين  من  الأ�سماك  مجال  في  والعاملين  ال�سيادين  فرادى   •
وخدمات  المتنقلة  التجارية  الأعمال  اأو  ال�سيد  مثل  بدنيا،  مرهقة  باأعمال  ال�ستغال  على  قدرتهم 

والعزلة. الو�سم  ومن  عملهم  فقدان  من  يعانون  منهم  والأعالء  النقل. 

مدخرات  اأي  وتنفق  منخف�ض،  دخل  ذات  الإيدز،  من  تعاني  التي  بال�سيد،  الم�ستغلة  المعي�سية  الأ�سر   •
المدار�ض.  من  اأطفالها  وت�سحب  ال�سيد(،  معدات  )مثل  الإنتاجية  الأ�سول  وتبيع  الطبية،  الرعاية  على 

للخطر. تعر�سها  ويتزايد  الغذائي،  اأمنها  ويتناق�ض  فقرها،  ويتعمق 

يجعلها  مما  والخبرات،  العمالة  فقدان  من  تعاني  ال�سيد  ومجتمعات  ووكالت  ومن�ساآت  اأ�ساطيل   •
الثقة  تقو�ض  المحلية،  المجتمعات  في  لل�سقاق  م�سببة  تاأثيرات  لالإيدز  تكون  اأن  ويمكن  كفاءة.  اأقل 

المرتفعة  الإعتالل  م�ستويات  وتقل�ض  الجماعي.  العمل  على  القدرة  وبالتالي  الجتماعي  والتما�سك 

المجتمعية	 الم�ساريع  مثل  الم�ستركة  الأجل  الطويلة  بالأهداف  الإلتزام  تقو�ض  وبذك  الأفراد،  اأعمار 

اأن  يمكن  الأ�سماك  م�سايد  ووكالت  و�سركات  لم�سالح  وبالن�سبة  وتنميتها  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة 

التكلفة. باهظة  القهقرية  للفيرو�سات  الم�سادة  العالجات  و�سراء  الطويلة  موظفيها  مر�ض  فترات  تكون 

10 الإطار	

 ما الذي يعر�ض الن�ساء في مجتمعات ال�سيد المحلية لالإ�سابة 

بفيرو�ض نق�ض المناعة الب�سرية ومتالزمة نق�ض المناعة المكت�سبة )الإيدز(؟

الأ�سماك  تجهيز  اأن�سطة  في  هامة  باأدوار  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  في  الن�ساء  تقوم 

وهي  ال�سيد،  غير  للدخل  المدرة  الأن�سطة  من  بكثير  اأي�سا  ي�سطلعن  وهن  وت�سويقها. 

اليومية.  تقلباتها  وعن  به  المت�سلة  والأن�سطة  ال�سيد  مو�سمية  عن  تعو�ض  اأن�سطة 

كثيرا  المنزلية،  والمهام  الطفل  رعاية  مهام  معظم  واأداء  تمويل  اإلى  وبالإ�سافة 

ال�سحية  والنفقات  الغذائي  الأ�سرة  اأمن  نفقات  عن  الم�سوؤولية  الن�ساء  تتولى  ما 

لالأ�سرة. والتعليمية  والجتماعية 

بفيرو�ض  لالإ�سابة  الن�ساء  تعر�ض  في  ت�سهم  التي  الإجحاف  اأوجه  تت�سمن  وقد 

1
يلي: مما  مزيجًا  )الإيدز(  المكت�سبة  المناعة  نق�ض  ومتالزمة  الب�سرية  المناعة  نق�ض 

تعوق  للن�ساء  التعليمية  الم�ستويات  وانخفا�ض  للجن�سين  التقليدية  الأدوار   •
المحلي؛ المجتمع  م�ستوى  على  الإدارة  وهياكل  عمليات  في  م�ساركتهن 

تناف�سية  اأن�سطة  في  اأحيانا  يعملن  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  في  الن�ساء   •
نطاق  على  وبيعها  الكحوليات  و�سنع  ال�سمك  تجارة  مثل  الهام�ض  �سئيلة 

)الجن�ض  المقابل  من  كجزء  الجن�ض  فيها  ي�ستخدم  اأن�سطة  وهي  �سغير، 

ال�سمك«(؛ مقابل  و«الجن�ض  ال�سفقاتي 

وقد  بالرجال  بالمقارنة  مبكرة  �سن  في  جن�سيا  ن�سطات  الن�ساء  تكون  ما  كثيرا   •
بالعدوى؛ لالإ�سابة  البيولوجية  الناحية  من  ا�ستعدادا  اأكثر  الن�ساء  تكون 

الأكثر  الجن�سية  الممار�سات  ب�ساأن  التفاو�سية  القوة  اإلى  الن�ساء  تفتقر  قد   •
اأمانا؛

الإنفاذ؛ �سعيفة  موجودة،  تكون  عندما  الن�ساء،  بحقوق  المتعلقة  الت�سريعات   •
وكذلك  الأ�سرة  اقت�ساد  في  القرارات،  اتخاذ  على  الرجال  ي�سيطر  ما  كثيرا   •

والئتمان،  والمدخرات  الطبيعية،  الموارد  اإلى:  بالو�سول  يتعلق  ما  في 

وال�سيا�سية. الجتماعية  وال�سبكات  والتعليم، 

FAO. 2005. Impact of HIV/AIDS on fishing communities: policies to support liveli- 	1

hoods, rural development and public health. New Directions in Fisheries: A Se-
.ries of Policy Briefs on Development Issues No. 2. Rome
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ومديري  ال�سيادين  من  كثير  فيها  يعتل  التي  البلدان  في  تترديان  وتنميتها  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة   •
الإنتاجية  ويقل�ض  الإدارة،  قدرة  من  هذا  ويحد  المحلي(.  المجتمع  قيادات  ذلك  في  )بمن  الم�سايد 

ويحول  فعليا،  اإليها  الو�سول  يمكن  التي  ال�ساطئية  الموارد  على  ال�سغط  زيادة  اإلى  ويوؤدي  والكفاءة، 

حدة  من  والتخفيف  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  من  الوقاية  جهود  اإلى  الم�سايد  تنمية  موارد 

ال�سغيرة  الم�سايد  في  التعر�ض  وم�ستويات  الفقر  معدلت  زيادة  اإلى  الكلية  التاأثيرات  وت�سير  الإيدز. 

الر�سيد«. »ال�سيد  باأهداف  ي�سر  قد  مما  للموارد  الم�ستدام  ال�ستغالل  اإمكانية  وانخفا�ض  النطاق 

اأي�سا: يتاأثر  الأ�سماك،  م�سايد  بقطاع  مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  نحو  على  المرتبط  الريفي،  القت�ساد   •
الممكن  من  كان  التي  الأ�سماك،  ب�سيد  ال�سلة  ذات  اأن�سطتهم  من  الأفراد  يحققها  التي  الإيرادات 

	

-

الحيوانية،  الثروة  )الأرا�سي،  الأخرى  القت�سادية  الأن�سطة  اأو  ال�سيد  اأن�سطة  في  ا�ستثمارها  اإعادة 

الريفية،  الأ�سواق  في  الأموال  تداول  على  تبقي  التي  الخدمات  على  اإنفاقها  اأو  التجارية(  الم�ساريع 

المعي�سية. الأ�سرة  في  المر�ض  نفقات  تغطية  اإلى  ذلك  من  بدل  تحول 

من  الموارد  تحول  حيث  بالإيدز،  المرتبط  لالعتالل  الت�سدي  تكاليف  تثقلها  ال�سحية  الخدمات 
	

-

المالريا. وعالج  والطفل  الأم  رعاية  مثل  الأخرى،  ال�سحية  الحتياجات 

لتلبية  المخ�س�سة  الموارد  ذلك  ب�سبب  تخف�ض  قد  الإيدز  بتكاليف  تواجه  التي  المحلية  الحكومات   -

الزمالء  لم�ساعدة  العمل  وقت  توجيه  يعاد  ذلك،  على  وعالوة  الأخرى.  الخدمات  من  الحتياجات 

الجنازات. وح�سور  الم�سابين 

م�ستغلة  كثيرة  �سكانية  مجموعات  لأن  تن�ساأ  اأن  يمكن  ال�سكانية  المجموعات  م�ستوى  على  التاأثيرات   •
يومي  اأ�سا�ض  على  المحلية  والأ�سواق  التفريغ  مواقع  بين  الرجال  ويتنقل  التنقل.  �سديدة  بال�سيد 

بين   - ال�سواء  على  والن�ساء  الرجال  من   - وناقلوها  وتجارها  الأ�سماك  مجهزو  ويتنقل  ومو�سمي. 

من  غيرهم  معهم  ويتنقل  الأ�سماك.  تجهيز  وم�سانع  والوطنية  الإقليمية  والأ�سواق  التفريغ  مواقع 

وال�سبكات  التحركات  هذه  توؤدي  اأن  المرجح  ومن  بالجن�ض.  الم�ستغالت  فيهم  بمن  الخدمات،  مقدمي 

المرتفعة  النت�سار  معدلت  ذات  الثانوية  ال�سكانية  المجموعات  بين  العدوى  انتقال  في  دورا 

الجتماعي  الدعم  و�سبكات  الخدمات  تي�سر  وعدم  الحالي.  الوقت  في  للخطر  تعر�سا  الأقل  والمجموعات 

يمكنهم	 ل  بحيث  العتالل  ال�سديدي  بالإيدز،  الم�سابين  على  يتعين  اأنه  يعني  ال�سيد  قرى  في  التقليدية 

انعكا�ساته  له  اأمر  وهذا  الرعاية.  على  للح�سول  "الأ�سلية"  المحلية  مجتمعاتهم  اإلى  يعودوا  اأن  العمل، 

الإيدز. تاأثير  من  المعانين  عدد  ويزيد  المر�ض  انت�سار  على 

على  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  قدرة  من  يحد  قد  الإيدز  لأن  للخطر  اأي�سا  يتعر�ض  الغذائي  الأمن   •
باعتبارها  الأ�سماك  على  المعتمدة  الدخل  المنخف�سة  للمجموعات  ال�سمكية  والمنتجات  الأ�سماك  توريد 

لنمو  جوهرية  تغذوية  عنا�سر  وهذه  الدقيقة.  والمغذيات  الحيواني  للبروتين  المي�سور  الوحيد  الم�سدر 

الب�سرية/الإيدز. المناعة  نق�ض  فيرو�ض  عالجات  كفاءة  ولزيادة  الطفل 

الحلول الممكنة
روابط  لها  الأ�سماك  وم�سايد  الوطنية.  القت�سادات  وفي  التنمية  في  مهم  م�ساهم  الأ�سماك  م�سايد  قطاع 

العمل  فر�ض  وتوفير  الإجمالي  المحلي  الناتج  في  كبيرا  اإ�سهاما  وت�سهم  اأخرى  وب�سناعات  بخدمات 

وتاأثيراته  الوباء  انت�سار  من  الحد  على  القطاع  تنمية  وتعزيز  دعم  و�سي�ساعد   
54

الإيرادات. وتوليد  والتغذية 

الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  العدوى  من  الوقاية  �ست�ساعد  كما  عام.  بوجه  ال�سكان  وبين  القطاع  داخل 

من  والحد  الغذائي  الأمن  وفي  الفقر  من  الحد  في  القطاع  م�ساهمة  وتعزيز  موا�سلة  على  الإيدز  ظهور  ومنع 

الم�سايد. على  المعتمدة  المناطق  في  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  انتقال  مخاطر 

المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  العدوى  من  الوقاية  في  ال�ستثمار  في  اأهمية  ذات  اأخرى  مهمة  وتتمثل 

ب�سفة  )الذكوري  الخطر  لل�سلوك  بالت�سدي  هذا  تحقيق  ويمكن  المحلية.  ال�سيد  مجتمعات  في  الب�سرية 

بالتنقل،  ال�سلة  ذات  الجتماعية  والعوامل  المهنية  الخطر  عوامل  من  بكل  يرتبط  اأنه  يعتقد  الذي  رئي�سية(، 

مهمة  وثمة   
55

ال�سيادين. من  لكثير  والقت�سادي  وال�سيا�سي  الجتماعي  بالتهمي�ض  اأعم،  نحو  على  ويرتبط، 

لالإ�سابة  المراأة  تعر�ض  معدل  لرتفاع  الت�سدي  هي   – الأولى  بالمهمة  ومت�سلة   - اأهمية  ذات  ثانية 

الجن�ض  نوع  اأ�سا�ض  على  القائمة  القت�سادية  الجتماعية  الم�ساوئ  ب�سبب  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض 

المحلية،  ال�سيد  مجتمعات  في  الأولوية،  �سبيل  على  تعالج  اأن  ال�سروري  ومن  كثيرة.  مجتمعات  في 
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القوة،  وعالقات  الدخل،  ك�سب  وفر�ض  وامتالكها،  الأ�سول  على  الح�سول  في  والمراأة  الرجل  بين  التفاوتات 

م�سايد  ووكالت  المانحين  بين  جديدة  �سراكات  الجهود  هذه  وتتطلب  الجن�سية.  العالقات  على  والتفاو�ض 

56
بينها. ما  وفي  ذاتها  المحلية  المجتمعات  وداخل  ال�سحية،  والوكالت  الأ�سماك 

لأمرا�ض  تعر�سهم  زيادة  اإلى  وتهمي�سهم  ال�سيادين  �سغار  اإفقار  يوؤدي  العالم  اأرجاء  جميع  وفي 

لكثير  الت�سدي  على  اأي�سا  �سينطوي  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  في  الفقر  من  والحد  الإيدز.  فيها  بما  الفقر، 

الخطوط  وتوفر  الب�سرية.  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  العدوى  لخطر  ال�سيادين  تعر�ض  التي  الأحوال  من 

	
57

الفقر من  الحد  في  النطاق  ال�سغيرة  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  اإ�سهام  لتح�سين  حديثا،  ال�سادرة  التوجيهية، 

المحلية. ال�سيد  مجتمعات  في  الفقر  لمواجهة  الوطنية  للحكومات  مالئما  اإطارا 

اأحدث التطورات
في  وتعمل  متجزئة  قريب،  وقت  حتى  الأ�سماك،  م�سايد  قطاع  في  لالإيدز  الت�سدي  مبادرات  كانت 

الوطني  ال�سيا�ساتي  الدعم  اإلى  وتفتقر  رئي�سية،  ب�سفة  والم�سروع  المحلي  المجتمع  م�ستوى  على  عزلة، 

المبادرات  هذه  اعتمدت  ذلك،  على  وعالوة  الإيدز.  لمكافحة  الالزمة  العالمية  الأموال  على  والح�سول 

فعاليتها  عدم  و/اأو  مالءمتها  عدم  ثبت  التي  الح�سرية،  المجتمعات  اأو  للزراعة  المو�سوعة  النهج  على 

ال�سيا�ساتية  الت�سدي  اأعمال  بداأت  فقد  التغير،  في  اآخذ  و�سع  وهذا  المحلية.  ال�سيد  لمجتمعات  بالن�سبة 

والمنظمات  المانحة  والهيئات  الدولية  والمنظمات  الوطنية  الحكومات  بها  تقوم  التي  الم�ستوى  الرفيعة 

المعلومات  مع  تتجاوب  ال�سواء  على  وال�سحة  الأ�سماك  م�سايد  قطاعي  في  العاملة  الحكومية  	غير 

على  معها  تعمل  التي  الخارجية  والمنظمات  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  من  الجهات  هذه  اإلى  ت�سل  التي 

وثيق. نحو 

ب�ساأن  دولية  عمل  حلقة   ،2006 فبراير/�سباط  في  بزامبيا،  لو�ساكا  في  عقدت  فقد  المثال،  �سبيل  وعلى 

حلقة  ونظم  اأفريقيا.  في  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  في  والإيدز  الب�سرية  المناعة  نق�ض  لفيرو�ض  الت�سدي 

والزراعة  الأغذية  ومنظمة  للهجرة  الدولية  المنظمة  برعايتها  وقامت  لالأ�سماك  العالمي  المركز  هذه  العمل 

الزراعة  وزارة  خالل  من  زامبيا  حكومة  ا�ست�سافتها  في  و�ساركت  الدولية.  للتنمية  ال�سويدية  والوكالة 

اأفريقيا  في  بلدا   13 من  م�ساركا  ت�سعون  الحلقة  وح�سر  الإيدز.  لمكافحة  الوطني  والمجل�ض  والتعاونيات 

وال�سحة،  الأ�سماك  م�سايد  قطاعي  في  حكومية  وكالت  الم�ساركون  هوؤلء  ومثل  دولية.  منظمات  ومن 

الغر�ض  وكان  المحلية.  ال�سيد  مجتمعات  مع  العمل  في  نا�سطة  مدني  مجتمع  ومنظمات  بحوث،  وموؤ�س�سات 

الب�سرية  المناعة  نق�ض  لفيرو�ض  الت�سدي  في  العاملين  والمهنيين  المنظمات  تمكين  العمل  حلقة  من 

في  الإجراءات  وتحديد  نهجهم  كفاءة  مدى  وتقييم  الخبرات  تقا�سم  من  الأفريقية  الم�سايد  في  والإيدز 

نتائج  وقارنت  العمل  حلقة  وا�ستعر�ست  تاأثيرها.  تح�سين  زيادة  �ساأنها  من  التى  والتطوير  البحث  مجالي 

المحلية  ال�سيد  قطاعات  في  والإيدز  الب�سرية  المناعة  نق�ض  لفيرو�ض  الت�سدي  في  المطبقة  والنهج  البحث 

اأو�سع،  نطاق  على  تطبيقها  اأجل  من  الجيدة  للممار�سات  اأمثلة  وحددت  نطاقا،  الأو�سع  الم�سايد  وقطاع 

الممار�سين  من  �سبكة  وا�ستهلت  الأمثلة،  بهذه  لالرتقاء  والبحث  التطوير  في  التالية  الخطوات  اأي�سا  وحددت 

58
النهج. تطوير  في  والتو�سع  الم�ستويات  ورفع  القدرات  لبناء  اأفريقيا  في 

ا�ستجابة  اأوغندا،  في  ال�سمكية  الم�سايد  موارد  م�سلحة  موؤخرا  اأ�سدرت  الوطني  ال�سعيد  وعلى 

المحلية  ال�سيد  مجتمعات  على  الب�سرية/الإيدز  المناعة  نق�ض  لفيرو�ض  المدمر  بالتاأثير  الخا�سة  للتقارير 

59
المانحين. وموارد  الحكومة  من  مالئمة  مخ�س�سات  على  القطاع  ح�سول  ل�سمان  ا�ستراتيجية  البلد،  في 

الكونغو  في  م�سروع  اأي�سا  يو�سحها  والدولية  الوطنية  ال�سيا�سات  م�ستوى  على  العتراف  واأهمية 

لمكافحة  الوطني  البرنامج  مع  �سراكة  في  بالإيدز،  المتاأثرة  المحلية،  ال�سيد  مجتمعات  فيه  تعمل 

الم�سروع  هذا  اأتاح  وقد  والمالريا.  وال�سل  الإيدز  لمكافحة  العالمي  ال�سندوق  يدعمه  الذي  الإيدز، 

الب�سرية/الإيدز  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  من  للوقاية  المحلية  المجتمعات  تقودها  التي  المبادرات  تمويل 

60
حدتهما. من  والتخفيف  ورعايتهم  بهما  الم�سابين  ومعالجة 

ارتفاع  بم�سكلة  اعترفت  التي  الهيئات  اأول  بين  الهادي  المحيط  جنوب  هيئة  كانت  اآخر  مكان  وفي 

61
لها. وت�سدت  المحلية  ال�سيد  مجتمعات  في  الب�سرية  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  الإ�سابة  معدلت 

التوقعات
وال�سكان  ال�سيادين  بين  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  انت�سار  معدل  في  الفرق  ي�ستمر  اأن  المرجح  من 

المحددة  ال�سكانية  المجموعات  في  ال�سيادين  ل�سمول  كبيرة  ا�ستجابة  تحدث  مالم  عديدة  ل�سنوات  عموما 

وبع�ض  الحكومات  من  عدد  ا�ستجابة  من  الرغم  على  الآن،  حتى  يحدث  ولم  للخطر.  معر�سة  باعتبارها 
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المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  المعني  الم�سترك  المتحدة  الأمم  برنامج  من  اعتراف  اأي  المتحدة،  الأمم  منظمات 

المرجح،  غير  ومن   
62

للخطر". التعر�ض  �سديدة  مهملة  "مجموعة  باعتبارهم  بال�سيادين  الب�سرية/الإيدز 

بعمل  ي�سطلع  اأن  النحو،  هذا  على  ال�سيادين  بين  الوباء  بانت�سار  الم�سترك  البرنامج  هذا  يعترف  مالم 

مجتمعات  في  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  انت�سار  معدلت  في  كبير  انخفا�ض  عن  ي�سفر  من�سق  عالمي 

انتقال  من  الحد  على  �ست�ساعد  بالجن�ض  الم�ستغالت  ت�ستهدف  التي  الوقاية  جهود  اأن  ومع  المحلية.  ال�سيد 

غير  فمن  ال�سيادون(،  ذلك  في  )بمن  الم�ستفيدة  ال�سكانية  المجموعات  في  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض 

مجتمعات  في  الب�سرية  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  لنتقال  المرتفعة  المخاطر  من  للحد  هذا  يكفي  اأن  المرجح 

في  )كما  لالنتقال  محتمل  رئي�سي  �سبيل  الجن�سي،  العمل  ولي�ض  ال�سفقاتي،  الجن�ض  لأن  المحلية  ال�سيد 

63
الزامبية(. الداخلية  الأ�سماك  م�سايد 

11 الإطار	

ا�ستراتيجية منظمة الأغذية والزراعة ب�ساأن الأمرا�ض المزمنة

)الإيدز(،  المكت�سبة  المناعة  نق�ض  الب�سرية/متالزمة  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  لجائحة 

والأمن  التغذية  على  كبير  تاأثير  وال�سل،  المالريا  ول�سيما  الرئي�سية،  الموهنة  والأمرا�ض 

مبا�سرة  �سلة  ذات  والزراعة  الأغذية  منظمة  وولية  الريفية.  المعي�سة  و�سبل  الغذائي 

يعي�سون  من  اأعداد  في  كبير  انخفا�ض  تحقيق  في  المتمثلة  لالألفية  الإنمائية  بالأهداف 

�سديد  اهتمام  ركز  اإذا  اإل  الأهداف  هذه  تحقيق  يمكن  ول  بالغ.  وجوع  مدقع  فقر  في 

بالفقر. المرتبطة  الأمرا�ض  مكافحة  على 

المهمة  من  هاما  جزءا  لتاأثيراته  الت�سدي  اأ�سبح  وقد  فقر«  »مر�ض  والإيدز 

الإنمائية  الأهداف  تحقيق  في  بالم�ساعدة  الخا�سة  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  الأ�سا�سية 

والجوع. بالفقر  المتعلقة  لالألفية 

بوؤرة  في  الغذائي  والأمن  الزراعة  لو�سع  جهودا  الأخيرة  الآونة  في  المنظمة  وتبذل 

المنظمة  اأق�سام  من  ق�سما   23 نفذ   2005 عام  ففي  الفتاكة.  الأمرا�ض  �سد  الكفاح 

وفي  الب�سرية/الأيدز.  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  ب�ساأن  اأكثر  اأو  ن�ساطا  والع�سرين  ال�سبعة 

لتعزيز  الإيدز  ب�ساأن  التخ�س�سات  المتعدد  العمل  مجال  المنظمة  اأقرت   2004 عام  اأوائل 

الأمرا�ض. من  وغيره  لالإيدز  الت�سدي  في  بينها  ما  وفي  الوكالت  داخل  التعاون 

ال�سراكات  خالل  ومن  والتنفيذية،  المعيارية  اأعمالها  خالل  من  المنظمة  وتهدف 

في: الإ�سهام  اإلى  المعززة، 

الأخرى  والأمرا�ض  الب�سرية/الإيدز  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  انتقال  زيادة  منع   •
الريفية  المعي�سة  ل�سبل  الهيكلية  الم�ساكل  بمعالجة  وذلك  بالفقر  ال�سلة  ذات 

الفقر؛ لأمرا�ض  والتعر�ض  الفقر  ت�سبب  التي 

الب�سرية/الإيدز  المناعة  نق�ض  بفيرو�ض  الم�سابين  حياة  نوعية  تح�سين   •
الجيدة،  التغذية  ب�ساأن  الم�سورة  بتقديم  وذلك  بهما  المرتبطة  العدوى  وحالت 

ال�ستثمارية،  الفر�ض  اإلى  والو�سول  الملكية،  حقوق  وحماية  التغذوي،  والدعم 

الو�سمة؛ من  والتخل�ض 

اإعداد  في  الدعم  بتقديم  وذلك  بالفقر  المت�سلة  الأمرا�ض  تاأثير  من  الحد   •
وتعزيز  الزراعية/الريفية  التنمية  لقطاع  مواتية  وبرامج  وخطط  �سيا�سات 

الجتماعية  للتنمية  نطاقا  اأو�سع  ا�ستراتيجية  من  كجزء  الموؤ�س�سية  القدرات 

والقت�سادية.

 FAO. 2005. Addressing the impact of HIV/AIDS and other diseases of poverty on :الم�سدر

.nutrition, food security and rural livelihoods, 2005–2015: the FAO strategy. Rome
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الحوا�سي

2002	و2004 يتعلق بتنفيذ مدونة ال�سلوك ب�ساأن 1 اإلى ردود من اأع�ساء المنظمة على ا�ستبيان في   ا�ستنادا 

الر�سيد. ال�سيد 

م�سايد الأ�سماك تعني �سمنا تربية الأحياء المائية، ح�سبما يكون مالئما.2

3 Garcia, S.M. and Doulman, D.J. 2005. FAO’s Fisheries Programme and the Plan of
 Implementation of the World Summit on Sustainable Development. In S.A. Ebbin,
 A. Hakon Hoel and A.K. Sydnes. A sea change: the exclusive economic zone and

 governance institutions for living marine resources, pp.169–193. Dordrecht, Germany,
.Springer

4 FAO. 2003. The ecosystem approach to fisheries. FAO Technical Guidelines for
.Responsible Fisheries No. 4, Suppl. 2. Rome

5 FAO. 1997. Review of the state of world aquaculture. FAO Fisheries Circular. No. 886,
.Rev.1. Rome

6 J.Taylor, 2004. Defining the appropriate regulatory and policy framework for the
 development of integrated multitrophic aquaculture practices: the Department of

.Fisheries and Oceans perspective. Bull Aquacul. Assoc. Canada, 104(2): 68–70

اآثار 7 التاأثير البيئي عملية تجرى لتوقع الأثار التي تحدثها في البيئة عملية تنمية. وحيثما تحدد  تقييم 

غير مقبولة اجتماعيا )تكاليف العوامل الخارجية تتجاوز الفوائد الجتماعية القت�سادية(، يمكن عندئذ 

اأو يمكن رف�ض الم�سروع �سراحة. اأثناء عملية الت�سميم  اأو الحد منها  تفاديها 

المعلومات متح�سلة من التقارير الواردة من البلدان عن مدونة ال�سلوك ب�ساأن ال�سيد الر�سيد.8

9 United Nations. 1992. Report of the United Nations Conference on Environment and
 Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 1992. A/CONF.151/26 (Vol. I). New York,

.USA

10 United Nations Environment Programme. 2000. Report of the Fifth Meeting of the
Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity. UNEP/CBD/

COP/5/23. Decision V/6, pp. 103–106 (available at http://www.biodiv.org/doc/
meetings/cop/cop-05/official/cop-05-23-en.pdf )معظم البلدان اأطراف في اتفاقية التنوع 

البيولوجي )188 طرفا، 168 توقيعا(.

تناول موؤتمر القمة العالمي للتنمية الم�ستدامة، الذي عقدته الأمم المتحدة في جوهان�سبرغ في عام 11

اإلى الفقر والتنمية. وكان هناك اتفاق  2002، كل جوانب التنمية الم�ستدامة، مع توجيه التركيز الرئي�سي 

اأن التدهور البيئي مالزم للفقر ول يمكن معالجته على نحو مر�ض حتى يعالج الفقر ذاته.  على 

12 FAO. 2003. The ecosystem approach to fisheries. FAO Technical Guidelines for
.Responsible Fisheries No. 4, Suppl. 2. Rome

13.FAO. 2005. Putting into practice the ecosystem approach to fisheries. Rome

14 W.J. Fletcher, J. Chesson, M. Fisher, K.J. م�ستقاة، مع مايلزم من تعديل وتكييف من: 

 Sainsbury and T.J. Hundloe. 2004. National ESD Reporting Framework: the “how to”
.guide for aquaculture. Version 1.1. Canberra, (FRDC)

اأجل المعالجة البيولوجية للمياه 15 تربية الأ�سماك الزعنفية وتربية الأع�ساب البحرية والأ�سماك ال�سدفية من 

اأجل  ال�ساحلية )ت�ستخدم الأع�ساب البحرية والأ�سماك ال�سدفية كنظم لالإزالة البيولوجية للمغذيات( ومن 

التنويع القت�سادي.

16 FAO. 2006. FAO-World Fisheries Trust Workshop on Comparative Environmental Costs	

of Aquaculture and Other Food Production Sectors, Meeting Report )قيد الإعداد(. تقييم 
دورة الحياة طريقة للتقييم البيئي تحدد تاأثير منتج ما منذ وجوده كمادة خام اإلى اأن ي�سبح من النفايات 

مع تحديد فئات التاأثير مثل ا�ستخدام الموارد، والمياه، والطاقة، والأرا�سي، والإ�سهام في تغير المناخ 

وفي الأثرفة وفي تناق�ض التنوع البيولوجي،الخ. ويوفر هذا النهج طريقة محا�سبة جيدة جدا في ما يتعلق 

بنظم الإنتاج الغذائي المختلفة ويتيح اأي�سا تحديد اأن�سب مرحلة في �سل�سلة الإنتاج تلزم فيها التطويرات 

التكنولوجية من اأجل الحد من التاأثيرات.

17.14 انظر الهام�ض 
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 management for sustainable coastal aquaculture development. GESAMP Reports and
.Studies No. 68. Rome

 نهج النظام الإيكولوجي للتربية الم�ستدامة لالأحياء المائية هو م�سروع بحث وتطوير تكنولوجي من 19

13 دولة ع�سوا.  16 م�ساركا بحثيا من  م�ساريع البرنامج الإطاري ال�ساد�ض يموله التحاد الأوروبي وي�سم 

وهو الم�سروع الذي يخلف عدة م�ساريع من م�ساريع البرنامجين الإطاريين الرابع والخام�ض �ساعدت على 
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20.5  انظر الهام�ض رقم 
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Industry Standards for the Live Reef Food Fish Trade اأو 33 تت�سمن الأمثلة في هذا ال�سدد 

Federation of European Aquaculture Producers Code of Conduct for Aquaculture اأو 
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اأبرز	ما	جاء	في	درا�شات	خا�شة

االأ�سماك1 لم�سايد  النهرية  الموائل  تاأهيل  اإعادة 

مقدمة
ولنمو  الت�سنيع  لعمليات  ونتيجة  ال�سنين.  لآلف  والأنهار  المائية  الجداول  على  الب�سرية  الأن�سطة  اأثرت 

وت�سارع  التاريخ  مدار  على  المائية  وموائلها  الطبيعية  المائية  المجاري  على  ال�سغوط  تكثفت  ال�سكان، 

م�سايد  على  ثم  ومن  المائية  الأنواع  على  �سلبية  عواقب  من  لذلك  ما  مع   - المائية  الموائل  تردي 

لتاأثيرات  المتقدمة  البلدان  في  تقريبا  المائية  المجاري  كل  تعر�ست  الراهن،  الوقت  وفي  اأي�سا.  الأ�سماك 

نف�ض  النامية  البلدان  من  الكثير  في  الداخلية  المائية  الموائل  وتتبع  �ستى،  بدرجات  التنمية  من  معاك�سة 

الم�سار.

ال�سلبية  الآثار  اتجاه  عك�ض  المتقدمة  البلدان  من  الكثير  وتحاول  تدريجيا،  تتغير  الحالة  اأن  بيد 

الأغذية  منظمة  فيه  بما  الدولي،  المجتمع  �سلم  وقد  النهرية.  الموائل  تاأهيل  اإعادة  خالل  من  العهد  قديمة 

ال�سفات   - الإيكولوجية  النظم  عمليات  تفهم  باأهمية   ،
2
الر�سيد ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك  بمدونة  والزراعة 

الغذائية،  والدورة  تاأهيلها،  واإعادة  الموائل  وحماية  المائية،  للموائل  والكيميائية  والمادية  الأحيائية 

المدونة  تقر  ثم  ومن  الأ�سماك.  م�سايد  اإنتاجية  على  المحافظة  في   - الم�ستهدفة  غير  الأنواع  وتفاعالت 

الإيكولوجي.  النظام  نهج  خالل  من  التكاليف  مردودة  بطريقة  تاأهيلها  واإعادة  الموائل  حفظ  اإلى  بالحاجة 

اأنه:  على  ال�سيد  ب�ساأن  ال�سلوك  لمدونة  التابعة  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  ب�ساأن  التوجيهية  المبادئ  وتن�ض 

منها  يخ�س�ض  ما  ذلك  في  بما  المياه،  ا�ستخدام  ب�ساأن  وا�سحة  وطنية  خططا  ت�سع  اأن  للدول  ينبغي   "
3
المائية". البيئة  حماية  وب�ساأن  الأ�سماك،  لم�سايد 

والتي  ور�سدها  الموائل  تاأهيل  اإعادة  ب�ساأن  الجيدة  الدرا�سات  من  محدود  عدد  الحظ  ل�سوء  ويوجد 

يجري  التي  الدرا�سات  اأن  ورغم  النامية.  البلدان  في  وبخا�سة  الم�سورة،  لتقديم  اإليها  ال�ستناد  يمكن 

الدرا�سات  معظم  فاإن  العالم،  اأنحاء  �ستى  من  التاأهيل  اإعادة  م�ساريع  عن  تقنية  معلومات  توفر  ا�ستعرا�سها 

وال�ستراتيجيات  الطرائق  في  تعديالت  اإجراء  ال�سروري  من  يكون  وقد  المناخ،  معتدلة  بلدان  في  اأجريت 

ال�سواغل  اأحد  ويتمثل  الأخرى.  النهرية  الموائل  مع  مواءمتها  بالإمكان  ي�سبح  اأن  قبل  هناك  الم�ستخدمة 

بتحليل  قامت  الموائل  تاأهيل  اإعادة  فعالية  ب�ساأن  بها  الم�سطلع  الدرا�سات  من  الكثير  اأن  في  الأخرى 

ال�سمك. اإنتاج  في  الزيادة  ولي�ض  المياه،  نوعية  اأي  للمياه،  الكيميائية  المادية-  الموؤ�سرات 

المبادئ العامة
فح�سب،  الواقعي  ومن  عامة.  ب�سفة  عملي  غير  اأمر  الأ�سلية  ظروفها  اإلى  النهرية  الموائل  ا�ستعادة  اإن 

اإعادة  اأو  تاأهيل  اإعادة  خالل  من  الإيكولوجية  النظم  في  الرئي�سية  الوظائف  تاأهيل  اإعادة  على  العمل  عادة، 

التاأهيل  اإعادة  جهود  تكون  اأن  وينبغي  بينها.  ما  في  للو�سل  و�سائل  واإن�ساء  الوظيفية  الموائل  اإن�ساء 

للنظام  حدث  لما  بتقييمات  لذلك،  نتيجة  فيها  الأ�سماك  اإنتاج  وتناق�ض  الموائل  تردت  حيثما  م�سبوقة، 

الآثار  تحديد  في  التقييمات  تلك  من  الهدف  ويتمثل  تردت.  اأو  �ساعت  التي  الوظائف  هي  ما  اأي  المائي، 

لها  التي  الإيكولوجي  للنظام  الرئي�سية  العمليات  على  اأو  الإيكولوجي  النظام  من  مخ�سو�سة  مناطق  على 

تلك  تاأهيل  اإعادة  اأو  ل�ستعادة  المطلوبة  الإدارة  اإجراءات  وتحديد  المائية،  التيارات  موائل  على  تاأثير 

.)13 الجدول  )انظر  الأ�سماك،  اإنتاج  وتدعم  المائية  الموائل  توؤازر  التي  العمليات 

اأنواعا  يدعم  الذي  الإيكولوجي  النظام  ا�ستعادة  لهدف  الأ�سماك  من  معينة  مجموعات  ا�ستعادة  تخ�سع 

النظام  عمليات  ل�ستعادة  الغالب  الهدف  مع  مت�سقة  التاأهيل  اإعادة  اأعمال  جميع  كانت  وطالما  متعددة. 

متعددة. اأنواع  اأجل  من  �ست�ستعاد  الموائل  فاإن  ووظائفه،  الإيكولوجي 

المياه  في  للخطر  واقت�سادية،  اجتماعية  م�سالح  ثم  ومن  متعار�سة،  كثيرة  ا�ستخدامات  وتتعر�ض 

الموارد  من  وغيرها  الأ�سماك  من  �سليمة  اأر�سدة  على  بالمحافظة  الخا�سة  ال�ستراطات  اأن  غير  الداخلية. 

لالعتبارات  بالن�سبة  ثانوية  اأهمية  ذات  تكون  ما  كثيرا  عليها  تعتمد  التي  الأ�سماك  وم�سايد  الحية  المائية 

ا�ستعادتها  اأو  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  على  المحافظة  وفوائد  تكاليف  بين  الموازنة  يتعين  ولذلك  الأخرى. 
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جميع  تكاليف  باأن  العتراف  ينبغي  ذلك،  على  عالوة  للمياه.  الأخرى  ال�ستخدامات  وفوائد  تكاليف  مع 

لفر�ض  خ�سائر  اأي�سا  ت�سمل  قد  واإنما  فح�سب،  فعلية  نفقات  ت�سكل  ل  الداخلية  للمياه  البديلة  ال�ستخدامات 

باأنه  الأ�سماك  من  �سليمة  اأر�سدة  على  المحافظة  تكاليف  تقدير  عند  كذلك  العتراف  يجب  كما  م�ستقبلية. 

التاأهيل. واإعادة  الآثار  حدة  وتلطيف  للحماية  بديلة  نهج  توجد 

واإنما  فقط،  ال�سمك  �سيد  من  اإدراره  يمكن  الذي  الدخل  التاأهيل  اإعادة  على  تعود  التي  الفوائد  ت�سمل  ول 

فوائد  على  عالوة  الكربون،  وتكبيل  الر�سوبيات  ونقل  الغذائية  الدورة  مثل  اإيكولوجية  نظم  خدمات  اأي�سا 

اأن  وحيث  و�سونية.  جمالية  لدواعي  �سليم  اإيكولوجي  نظام  وجود  في  المتمثلة  تلك  مثل  اأقل  بدرجة  ملمو�سة 

فمن  الق�سير،  الأجل  في  الأ�سماك  ب�سيد  المتعلقة  غير  ال�ستخدامات  تحابي  قد  التكاليف  مردود  ح�سابات 

بما  طويال  الزمني  الأفق  يكون  اأن  فينبغي  التحليل.  في  العتبار  في  الماأخوذ  الزمني  الأفق  في  النظر  المهم 

النظام  في  المتاأ�سلة  والقيم  الأجل  الطويلة  الم�سالح  مع  تتوازن  اأن  الأجل  الق�سيرة  بالنتيجة  لل�سماح  يكفي 

الم�ساريع  على  واإنما  العذبة،  المياه  ل�ستخدام  الجديدة  الم�ساريع  على  فقط  ذلك  ينطبق  ول  الإيكولوجي. 

التاأهيل-  اإعادة  فاتورة  قيمة  من  فح�سب  توؤخر  اأن  بالفعل  متردية  بيئة  اإهمال  �ساأن  من  فاإن  اأي�سا.  القائمة 

زيادتها. وربما  بل 

اأريد  ما  اإذا  والمياه،  الأر�ض  اإدارة  ت�سمل  كله  الحو�ض  نطاق  على  الأنظمة  متعدد  نهج  اإلي  حاجة  وثمة 

�سون  عن  الم�سوؤولين  واأولئك  الأ�سماك،  م�سايد  مديري  على  ويجب  م�ستدام.  ب�سكل  التاأهيل  اإعادة  اإنجاز 

اأنه  بيد  الأ�سماك.  وم�سايد  الأ�سماك  اأر�سدة  على  للمحافظة  الممكنة  ال�سروط  اأف�سل  حول  يتفاو�سوا  اأن  البيئة، 

والزراعة  والمالحة  الكهربائية  القوى  توليد  مثال  اأخرى،  لقطاعات  القت�سادية  الم�سالح  معادلة  جدا  ي�سعب 

لوجود  القت�سادية  القيمة  على  تدلل  ودقيقة  التوثيق  ح�سنة  اأرقام  تقديم  ال�سهل  من  لي�ض  لأنه  وال�سناعة، 

م�سايد  مديري  مهمة  ومن  البيولوجي.  والتنوع  الأ�سماك  مجموعات  من  بها  يت�سل  وما  �سليمة  مائية  بيئة 

الممكنة  ال�سروط  اأف�سل  حول  يتفاو�سوا  اأن  العملية،  هذه  في  البيئة،  �سون  عن  الم�سوؤولين  واأولئك  الأ�سماك 

فاإنه  تمكينيا،  اإطارا  حددوا  قد  ال�سيا�سيون  يكون  وحيثما  الأ�سماك.  وم�سايد  الأ�سماك  اأر�سدة  على  للمحافظة 

ال�سلع  من  الكثير  من  الفوائد  اأكبر  على  والح�سول  ال�ساأن  اأ�سحاب  �ستى  بين  ما  في  التوترات  تخفي�ض  يمكن 

الب�سري. ال�ستهالك  اأجل  من  منتجات  ذلك  في  بما  المائية،  الإيكولوجية  النظم  تقدمها  التي  والخدمات 

13 الجدول 

الأ�سماك م�سايد  تاأهيل  لإعادة  اأهميتها  لها  المائية  الأحياء  تربية  ببيئات  مخ�سو�سة  ظروف 

اأمثلةالفئة العامة

المقبولتدفق المياه التدفق  من  الأدنى  الحد 

التدفق توقيت 

المياه اأو  الت�سريف  م�ستوى  في  التغيير  �سرعة 

وعر�سيا(و�سائل تو�سيل الموائل )طوليا  الحرجة  الموائل  اإلى  بالنفاذ  الحتفاظ 

الأ�سماك( مرور  مرافق  )مثال،  ارتحالها  اأو  الأ�سماك  حركة  اأمام  العوائق  اإزالة 

البحيرات اإلى  الداخل  التدفق  روافد  اإلى  بالنفاذ  الحتفاظ 

اآخره. اإلى  الفي�سانية،  ال�سهول  الجانبية،  التخوم  اإلى  التو�سيل  و�سائل 

اإليهاتنوع الموائل والنفاذ  الحرجة  بالموائل  الحتفاظ 

الرئي�سية المائية  الم�سطحات  في  واف  تنوع  توفير 

الأنهار �سفاف  نباتات  هياكل  �سون 

الثابتةنوعية المياه غير  التلوث  م�سادر  اأو  الحاد  اأو  المزمن  ال�سمية  المواد  انت�سار  تجنب 

الحرجة الحدود  ذات  المغذية  المواد  تنظيم 

التطوراتالت�سوي�ض المادي من  وغيرها  القوارب  غ�سل  طرق  من  الحد 

الأع�ساب وقطع  والنباتات  الغابات  اإزالة  من  الحد 

الت�سوي�ض دواعي  من  وغيره  الرعي  من  الحد 

المن�سبطخ�سائ�ض الحو�ض غير  ال�سطحي  والجريان  التحات  لتجنب  الأر�ض  ا�ستخدام  ممار�سات 

المالئمة غير  النباتي  الغطاء  اأنواع  تجنب 

الحاجزة المناطق  تو�سيل  و�سائل 

.R.L. Welcomme. 2001. Inland fisheries: ecology and management., Oxford,Uk, Fishing News Books الم�سدر: ماأخوذة بت�سرف من
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تكون  عندما  �سيء"،  باأي  القيام  "عدم  بين  تتراوح  لالإدارة  خطط  بين  من  ال�سيا�سات  �سناع  يختار  وقد 

التاأهيل"،  واإعادة  الآثار  حدة  من  التلطيف  "توفير  اإلى  مقبولة،  غير  التاأهيل  اإعادة  عليها  ينطوي  التي  التكاليف 

المياه. م�ستجمع  في  اأن�سطة  باأي  فيها  ي�سمح  ل  محميات  اإن�ساء  مع  الكاملة"،  الحماية  "توفير  اأو 

طرائق اإعادة التاأهيل
وهياكل  تحتية  طبقة  تدفق،  )عمق،  هيكلي  تنوع  خلق  على  الأنهار  تاأهيل  اإعادة  يركز  اأن  وينبغي 

اإعادة  يهدف  اأن  وينبغي   .)14 )الجدول  وعر�سية  طولية  تو�سيل  و�سائل  اإن�ساء  اإعادة  وعلى  لل�سفاف(، 

من  الكثير  وتهتدي  الأنواع.  مجموعات  تواتي  التي  الظروف  خلق  اإلى  الوقت  نف�ض  في  الأنهار  تاأهيل 

ل  حيث  طبيعية"،  تكون  اأن  يحتمل  التي  الأنواع  "تكوين  بمبداأ  الحا�سر  الوقت  في  التاأهيل  اإعادة  تدابير 

اأي�سا  هناك  الما�سي  في  عا�ست  اأنواع  واإنما  التاأهيل،  لإعادة  اأهداف  اأنها  على  فقط  القائمة  الأنواع  تعتبر 

بما  لذلك،  تبعا  تح�سين  اإلى  تحتاج  التي  الموئل  �سفات  تحديد  ويجب  ما.  يوما  ثانية  تعود/تجلب  وربما 

دورة  في  الح�سا�سة  المراحل  خالل  وبخا�سة  الأ�سماك  ت�ستخدمها  التي  الوظيفية  الوحدات  جميع  هذا  في 

ي�سمح  بما  كاف  ب�سكل  مرنة  النهائية  التاأهيل  اإعادة  ا�ستراتيجية  تكون  اأن  يجب  اأنه  بيد  الأ�سماك.  حياة 

الجديدة. والأدوات  المعارف  على  باحتوائها 

مت�سق  وغير  متنوع  الداخلية  بالمياه  المرتبطة  الإيكولوجية  وبالنظم  بالأنواع  المعرفة  م�ستوى  اأن  بيد 

المناخ،  معتدلة  ال�سلمون  جداول  مثل  ن�سبيا،  اأنواعها  في  والفقيرة  الب�سيطة  فالنظم  العالمي.  ال�سعيد  على 

14 الجدول 

الم�ستركة الإجراءات  من  ونماذج  الموائل  تاأهيل  لإعادة  الم�ستركة  الفئات 

االأهداف المعهودةاأمثلةالفئة العامة

الطرق عنهاتح�سين  التخلي  اأو  اإزالتها 

الر�سف اإعادة 

التثبيت

اإزالتها اأو  البرابخ  اإ�سافة 

بالر�سوبيات الإمداد  تقليل 

الهيدرولوجيا ا�ستعادة 

المياه نوعية  تح�سين 

الأنهار الحيوانيةترميم �سفاف  الثروة  لإبعاد  الت�سوير 

الح�سائ�ض اإزالة 

والنباتات الأ�سجار  زراعة 

الأ�سجار  تحت  النامية  ال�سجيرات  اإزالة  اأو  تخفيف 

والجنبات

الأنهار وعمليات �سفاف  نباتات  ا�ستعادة 

والماأوى الظالل  توفير 

التيار تدفق  ال�ساطئ وظروف  ثبات  تح�سين 

الفي�سانية ال�سهول  الفي�ساناتتو�سيلية  اإزالة حواجز 

والبحيرات الم�ستنقعات  تو�سيل  اإعادة 

في�سانية جديدة �سهول  موائل  التنقيب عن 

الجانبية الموائل  تو�سيل  اإعادة 

وتحويل مجراها التعرج  في  النهر  قناة  بحرية  ال�سماح 

التدفق وتعديل  ال�سدود  فيهااإزالة  ثغرات  فتح  اأو  ال�سدود  اإزالة 

الداخلة التيارات  تدفقات  زيادة 

الطبيعي  الفي�سان  نظام  ا�ستعادة 

الرتحال ممرات  تو�سيل  اإعادة 

والمواد  للر�سوبيات  الطبيعي  بالنتقال  ال�سماح 

المغذية

المجرى  داخل  المقامة  هياكل جلموديةالهياكل  اأو  كتل خ�سبية  و�سع 

الخ�سبية الكتل  من  مهند�سة  عوائق 

البي�ض لح�سانة  و�سع ح�سي 

الغطاء من  غيرها  اأو  �سجيرات  و�سع 

الم�سوى المجرى  تعريج  اإعادة 

ال�سمك اأجل  من  التيار  داخل  الموائل  تح�سين ظروف 

بالمغذيات وغير ع�سويةالإثراء  مغذيات ع�سوية  الأحيائياإ�سافة  الإنتاج  لتح�سين  الإنتاج  نظم  تعزيز 

الناجم  المغذيات  م�ستويات  انخفا�ض  عن  التعوي�ض 

لو�سع  للنهر  البحر  من  ال�ساعدة  الأ�سماك  نق�ض  عن 

البي�ض

تاأهيل مختلفة اإعادة  منهتقنيات  التخل�ض  اأو  القند�ض  اإدخال  اإعادة 

الأ�سجار تحت  النامية  ال�سجيرات  اإزالة 

ال�سواطئ حماية 

اأو  الأر�ض،  على  ال�ستحواذ  الموائل من خالل  حماية 

)قوانين( القانونية  اأو حمايتها  اإراحتها  اأو  �سونها، 

الداخلة  التيارات  تدفقات 

الموائل تعقد  زيادة  اأو  تقليل 

الرتحال توجيه  اأو  التحات  منع 

التردي زيادة  من  الموائل  حماية 

المائية  الأحياء  اأجل  من  وافية  تدفقات  توفير 

والموائل
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من  اأقل  بقدر  تحظى  تعقيدا  الأكثر  الكبيرة  المدارية  الأنهار  اأن  حين  في  كبير،  ن�سبي  حد  اإلى  جيدا  مفهومة 

بنماذج  العمل  الأحيان  من  كثير  في  ال�سروري  من  يكون  ولذلك  فح�سب.  �سيء  ب�سكل  ومفهومة  الدرا�سة 

وظائف  ا�ستعادة  على  اأكبر  ب�سكل  التركيز  مع  ولكن  الأنواع،  فرادى  ببيولوجيا  فقط  محدودة  معرفة  تتطلب 

اكتمال  اأكثر  معارف  مخ�سو�سة  اأنواع  ل�سون  التف�سيلي  التخطيط  ويتطلب  الإيكولوجي.  النظام  وعمليات 

و�سلوكها. المق�سودة  الأنواع  ببيولوجيا 

الهيكلي التنوع 
تح�سين  اأن  على  التدليل  تم  وقد  المتو�سط.  اإلى  الق�سير  الأجل  في  محليا  الأ�سماك  توافر  زيادة  يمكن 

الخ�سبية  الكتل  مثل  المجرى  داخل  هياكل  اإ�سافة  بوا�سطة  الهيكلي  التنوع  تعزيز  خالل  من  الموائل، 

الأك�سجين  زيادة  على  تعمل  اأن  يمكن  مائية  منحدرات  اأو  برك  باإيجاد  اأو  ال�سخور  من  كبيرة  قطع  اأو 

اإلى  الق�سير  الأجل  في  محليا  الأ�سماك  توافر  وزيادة  الماأوى،  وتوفير  الر�سوبيات،  واحتجاز  المياه  في 

الحل  فاإن  الموئل،  لتردي  الجذرية  الأ�سباب  الأحيان  من  كثير  في  يعالج  ل  ذلك  كان  لما  اأنه  بيد  المتو�سط. 

تحاكيها. اأو  الطبيعية  العمليات  ت�ستعيد  كبيرة  تغييرات  يتطلب  الأدوم 

نقل  اأجل  من  اأو  المالحية  الأغرا�ض  اأجل  من  قنوات  اإلى  كثيرة  مائية  ومجاري  اأنهار  تحولت  لقد 

الأنهار  تحويل  اإلغاء  خالل  من  الموئل  تعقد  يزداد  قد  الحالة،  هذه  وفي  اأكفاأ.  ب�سكل  بعيدا  المياه 

ومن  الفي�سانية.  ال�سهول  موائل  بناء  واإعادة  تعرجاتها  وبا�ستعادة  قنوات  اإلى  المائية  والمجاري 

الأ�سماك  تفيد  واأحيائية  مادية  تغييرات  اإلى  يف�سي  واأن  المائية  المجاري  طول  من  يزيد  اأن  ذلك  �ساأن 

نتائجها  لتقييم  وقت  يتوافر  ولم  ن�سبيا  العهد  حديثة  الحجم  الكبيرة  الم�ساريع  تلك  اأن  بيد  والالفقاريات. 

ال�سحيح. الوجه  على 

العمليات ا�ستعادة 
الإيكولوجية  النظم  بين  ال�سالت  في  الإيكولوجية  النظم  عمليات  ل�ستعادة  الهامة  العنا�سر  تتمثل 

ل  حيث  الأنهار  �سفاف  موائل  فيها  تردت  التي  المناطق  في  اأنه  قليلة  درا�سات  وتبين  والبرية.  المائية 

اأعلى  تكون  اأن  اإلى  المثال  �سبيل  على  المياه  حرارة  درجات  تميل  ال�سواطئ،  على  �سجري  غطاء  اأي  يوجد 

نباتات  اأن  كما  النباتات.  اإلى  التغيير  يد  فيها  تمتد  لم  التي  المناطق  في  منها  اأقل  الأ�سماك  وفرة  وتكون 

وقد  لالأ�سماك.  والغذاء  الخ�سبية  والنفايات  المغذية  والمواد  والماأوى  الظل  لتوفير  اأي�سا  هامة  ال�سفاف 

�سفاف  نباتات  عن  الرعي  حيوانات  من  وغيرها  الما�سية  اإبعاد  اأجل  من  والحماية  الغر�ض  اإعادة  اأن  ثبت 

المناطق.  بع�ض  اإلى  الأ�سماك  مجموعات  ا�ستعادة  في  فعالة  و�سيلة  الأنهار 

الفي�سانات ا�ستعادة 
والأ�سجار  النباتات  اأنواع  من  بها  يت�سل  وما  الإيكولوجية  العمليات  من  ل�سرب  �سرورية  والفي�سانات 

تماما،  الطبيعي  الفي�سان  نمط  ا�ستعادة  فيها  يمكن  ل  التي  الأحوال  وفي  والطيور.  والأ�سماك  والحيوانات 

لدورة  الهامة  العنا�سر  وت�سمل  الفي�سان.  لدورة  ما  حد  اإلى  رئي�سية  �سمات  ا�ستعادة  الممكن  من  يكون  قد 

الم�سب.  اإلى  المنبع  من  المت�سرف  وم�ستوى  وال�سال�سة  وال�سرعة  والدوام  والوفرة  التوقيت  الفي�سان 

لدورة  وفقا  مياههم  اإطالق  توقيت  على  الكهرمائية  القوى  ومحطات  ال�سدود  مدراء  ت�سجيع  وينبغي 

الفي�سانات. على  تعتمد  التي  الأ�سماك  م�سايد  تاأهيل  اإعادة  لمعاونة  الطبيعية  الفي�سان 

و�سائل التو�سيل الطولية
والر�سوبيات  المغذية  والمواد  لالأ�سماك  الطولي  التبادل  على  الأنهار  اأ�سماك  م�سايد  تاأهيل  اإعادة  تعتمد 

التاأهيل  اإعادة  ا�ستراتيجيات  تت�سمن  ما  وكثيرا  كافية.  ونوعيات  بكميات  والمياه  الع�سوية  والمواد 

اإلى  فنظرا  ومثال،  محدود.  الأجل  طويل  تاأثير  له  منها  الكثير  ولكن  تنفيذها،  ي�سهل  الحجم  �سغيرة  تدخالت 

الراهن  الوقت  في  بها  المائية  المجاري  بع�ض  فاإن  البحر،  اإلى  النهر  من  المرتحلة  الأ�سماك  اأنواع  نق�ض 

ُعززت  الحالت،  هذه  وفي  والفو�سفات.  النتروجين  من  التاريخية  م�ستوياتها  من  فقط  المائة  في   7-6

مما  الع�سوية،  غير  الغذائية  المواد  اأو  النافق  ال�سلمون  باأج�سام  النهر  طول  على  الغذائية  المواد  تدفقات 

الالفقاريات. في  كبيرة  ووفرة  ال�سغير  ال�سلمون  في  الزيادات  بع�ض  عن  ي�سفر 

تعالج  اأجال  اأطول  ا�ستراتيجيات  على  جدية  الأكثر  التاأهيل  اإعادة  م�ساريع  تنطوي  اأن  ينبغي  اأنه  بيد 

م�ستوى  كامل  اأجل  من  المياه  موارد  واإدارة  الأر�ض،  ل�ستخدام  والتخطيط  المياه،  وتدفق  الأ�سماك،  تحركات 

النهر. حو�ض  اأو  المياه  م�ستجمع 
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يختفي  ما  اأول  بين  من  ولكنها  التجارية،  الناحية  من  قيمة  اأكثرها  المرتحلة  الأ�سماك  تكون  ما  وكثيرا 

ت�ستخدم  ما  فكثيرا  ولذلك  مادية.  هياكل  بوا�سطة  الرتحال  م�سارات  تعاق  اأو  ملوثة  المياه  ت�سبح  عندما 

هي  لي�ست  طويلة  لم�سافات  المرتحلة  الأنواع  اأن  بيد  الإيكولوجية.  للعافية  كموؤ�سرات  المرتحلة  الأنواع 

على  حياتها  دورة  طوال  تعتمد  التي  الأنواع  جميع  منه  تعاني  واإنما  الموائل  تجزوؤ  من  فقط  تعاني  التي 

الطولية. التحركات 

احتياجاتها  اأن  حيث  الحياة  مراحل  جميع  في  النظر  الأ�سماك،  ارتحال  ظروف  تح�سين  عند  المهم،  ومن 

وارتحال  التيار؛  اتجاه  بعك�ض  الحجم  القليلة  الأنقلي�ض  �سغار  ارتحال  )مثال،  تماما  مختلفة  تكون  قد 

لحاجات  وفقا  المرور  حدة  تلطيف  هياكل  ت�سميم  ينبغي  ثم  ومن  التيار(.  باتجاه  الكبير  البالغ  الأنقلي�ض 

التي  التحكم  بوابات  ت�سميم  فاإن  ومثال،  الأنواع.  لتلك  المختلفة  العمرية  والمراحل  الأنواع  مختلف  وقدرات 

الأ�سماك  بي�ض  بقدرة  كان  اإن  ما  يحدد  البحر  من  الم�ست�سلحة  المنخف�سة  المناطق  اإلى  المياه  تدفق  تنظم 

المنطقة. اإلى  الدخول  على  البالغة  الأ�سماك  اأو  الأعماق  في  تعي�ض  التي  الأ�سماك  �سغار  اأو  الأوقيانو�سية 

الأ�سماك  لم�سايد  بالن�سبة  الحلول  اأف�سل  فاإن  ال�سدود،  بوا�سطة  الأ�سماك  ارتحال  م�سارات  تعاق  وعندما 

حياة  لها  وال�سدود  �سواء.  حد  على  عك�سه  اأو  التيار  مجرى  باتجاه  المرور  كفالة  اأجل  من  ال�سد  اإزالة  هو 

	500 زهاء  اإزالة  تمت  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  وفي  مكلفة.  و�سيانتها  �سنة(   50 )زهاء  محدودة  ت�سغيلية 

مجرى  باتجاه  الأ�سماك  بحركة  �سماحها  عن  ف�سال  الإزالة،  وهذه  الأخيرة.  �سنة   20 الـ  في  �سغير  معظمها  �سد 

مثل  ال�سدود،  لبناء  نتيجة  اأعيقت  التي  العمليات  ا�ستعادة  في  كبيرة  بدرجة  اأي�سا  فعالة  تعتبر  وعك�سه،  التيار 

والر�سوبيات. المغذية  المواد  وانتقال  التغذية  دورة 

ل�ستعادة  �سائع  ب�سكل  المعوقة،  الهياكل  عبر  ال�سمك  حركة  تي�سر  التي  ال�سمك،  ممرات  ا�ستخدمت  وقد 

تكون  تكلفتها  فاإن  ما،  �سد  بناء  لم�سروع  المبكر  الت�سميم  في  ال�سمك  ممرات  تدرج  وعندما  الأ�سماك.  ارتحال 

رجعي  باأثر  ال�سمك  ممرات  تثبيت  تعين  اإذا  ولكن  الإجمالية.  التكاليف  من  غير  ل  �سغيرة  مئوية  لن�سبة  معادلة 

م�سايد  مدراء  م�سوؤولية  من  فاإن  ما،  �سد  ت�سييد  تفادي  الممكن  من  يكن  لم  واإذا  بالغ.  ب�سكل  تزيد  التكاليف  فاإن 

المهم  ومن  للم�سروع.  الأبكر  المراحل  منذ  مالئمة  �سمك  لممرات  التخطيط  الأقل  على  يكفلوا  اأن  حينئذ  الأ�سماك 

تكون  اأن  المحتمل  )اأو  الموجودة  الأنواع  واحتياجات  �سلوك  وجه  اأف�سل  على  ي�ساهي  الذي  ال�سمك  ممر  اختيار 

اأنواع  اأجل  من  المو�سوعة  ال�سمك  ممرات  ت�سميم  ا�ستخدام  عدم  مثال  وينبغي  لحقة(.  مرحلة  في  موجودة 

ل  قد  الممرات  هذه  لأن  ال�سلمون،  اأنواع  غير  من  الم�ستهدفة  المجموعات  كانت  ما  اإذا  تلقائي  ب�سكل  ال�سلمون 

يكن  لم  واإذا  ال�سلمون.  قدرات  عن  مختلفة  ال�سباحة  على  قدرات  ذات  لأنواع  بالن�سبة  فعالية  اأقل  اأو  فعالة  تكون 

ال�سمك  لممر  تنوعا  الأكثر  الت�سميم  اختيار  فينبغي  الموجودة  الأنواع  احتياجات  عن  المعروف  الكثير  هناك 

.)37 )ال�سكل  المقطع  الأفقي  الممر  في  الحالت  من  الكثير  في  يتمثل  والذي 
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العر�سية التو�سيل  و�سائل 
الأ�سماك.  م�سايد  من  لكثير  بالن�سبة  الرئي�سية �سرورية  النهر  قناة  اإلى  للموائل  العر�سية  التو�سيل  و�سائل  اأن  كما 

التي  للفي�سانات  الحاجزة  لل�سدود  بنظم  الفي�سانية محاطة  ال�سهول  ذات  الواطئة  الأرا�سي  اأنهار  تكون  ما  فكثيرا 

مثل  وينتج عن  الفي�سانات.  غوائل  من  الأخرى  الأ�سا�سية  والبني  والم�ستوطنات  الزراعية  الأرا�سي  لحماية  اأقيمت 

ما  مع  للنظام،  المو�سمية  الديناميات  تلغى  واأن  الأنهار،  عن  منعزلة  الفي�سانية  ال�سهول  ت�سبح  اأن  التطور  هذا 

الأ�سماك. م�سايد  على  �سلبية  عواقب  من  ذلك  على  يترتب 

على  للغاية  بال�سكان  مكتظة  مناطق  قيام  )مثال،  الب�سرية  الأ�سول  في  بالغة  تعديالت  يعني حدوث  ما  وكثيرا 

في  الطريقة  تلك  اأن  واقت�سادية،  اجتماعية  تكاليف  من  الحاجزة  ال�سدود  اإزالة  عليه  تنطوي  وما  الأنهار(،  طول 

الفي�سانية  ال�سهول  بغمر  لل�سماح  ترابية  �سدود  اإقامة  اإعادة  يمكن  اأنه  بيد  دائمًا.  عمليا  ممكنة  غير  التاأهيل  اإعادة 

بالكامل.  الفي�سانية  ال�سهول  يغمر  باأن  معينة  مناطق  في  للنهر  ال�سماح  يمكن  كما  الفي�سانات.  بمياه  جزئيا 

الزائد  الإنتاج  وتغذية  البي�ض  لو�سع  بالفي�سانات  المغمورة  المناطق  اإلى  بالدخول  لل�سمك  ال�سماح  اإعادة  ويعمل 

من  يكفي  ما  ا�ستقطاب  كفالة  على  ال�سليمة،  الفي�سانية  ال�سهول  به  تت�سف  ما  وهو  الأ�سماك،  من �سغار  الكبير 

الأ�سماك. ل�ستعادة مجموعات  الأ�سماك 

ال�سهول  وبرك  النهر  منعطف  وبحيرات  الجانبية  القنوات  مثل  المنعزلة  المائية  الم�سطحات  و�سل  ويمكن 

ذلك خيار طيب  يكون  وقد  قنوات طبيعية.  اإيجاد  اأو من خالل  تح�سينها  اأو  البرابخ  اإقامة  الفي�سانية، من خالل 

الموائل  تلك  تكون  ل  وعندما  فح�سب.  التو�سيل  لإعادة  اإل  تحتاج  ل  والتي  بالفعل  القائمة  الموائل  على  يعتمد  لأنه 

اأو حفر  الح�سي  ا�ستخراج  مواقع  مثل  ا�سطناعية  مائية  بم�سطحات  عنها  ال�ستعا�سة  يمكن  فاإنه  قائمة  الطبيعية 

الأنواع. تنوع  لتالئم  هند�سيا  ت�سميمها  يمكن  التي  الإمداد، 

خال�سة
نهج  اإلى  النهرية  الموائل  تاأهيل  اإعادة  ت�ستند  اأن  ينبغي  اأنه  بو�سوح  الق�سم  هذا  في  الم�ستعر�سة  الدرا�سات  تبين 

التاأهيل  اإعادة  يعود  الطريقة  وبهذه  عليها.  والمحافظة  الرئي�سية  العمليات  اإن�ساء  اإعادة  فيه  يتم  اإيكولوجي  نظام 

اأخذ  ويتعين  الداخلية.  الأ�سماك  م�سايد  تح�سين  على  ي�ساعد  ثم  ومن  المائية  الأنواع  من  عدد  على  بالفائدة 

منذ  العتبار  في  منها(  المرتحلة  )ل�سيما  مراحل حياتها  كل  النهرية خالل  الأنواع  لجميع  الإيكولوجية  المتطلبات 

الحو�ض،  اأو  المياه،  م�ستجمع  ويوفر  العالجية.  للتدابير  الق�سوى  الكفاءة  ُتكفل  لكي  التخطيط  من  الأبكر  المراحل 

لإعادة  م�سروع  اأي  في  النظر  يمكن  ل  اأنه  العتبار، حيث  في  باأكمله  الحو�ض  اأخذ  وينبغي  محيطا جغرافيا. 

باأعلى مجرى  تتم  التي  الأن�سطة  تبطل  اأن  الممكن  ومن  هناك.  يعي�سون  الذين  والنا�ض  بمعزل عن حو�سه  التاأهيل 

المحلي. الم�ستوى  على  تبذل  اأي جهود  النهر 

تعرقل  ما  وكثيرا  الم�سايد.  قطاع  ت�سيب  بعوامل خارجية  اأ�سد ج�سامة  ب�سكل  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  وتتاأثر 

التكنولوجيا  تطبيق  من  الداخلية  للمياه  المتناف�سة  وال�ستخدامات  والموؤ�س�سية،  والقت�سادية  الجتماعية  الق�سايا 

الفي�سانية  ال�سهول  ا�ستعادة  اأو  التعريج  )اإعادة  الكبرى  والتدخالت  الأ�سماك.  م�سايد  اأجل  من  الأنهار  تاأهيل  لإعادة 

اأ�سحاب  من  وغيرهم  الأنهار  على �سفاف  الواقعة  الأرا�سي  اأ�سحاب  تعاون  وتتطلب  مكلفة  ال�سدود(  اإزالة  اأو 

التاأهيل،  اإعادة  م�ساريع  تكاليف  فعالية  درا�سة  تمت  ما  نادرا  اأنه  ورغم  الأرا�سي.  على  الدولة  ا�ستحواذ  اأو  ال�ساأن، 

للتكاليف. مردودية  النهرية  الأ�سماك  م�سايد  على  المحافظة  �سبل  اأكثر  الموائل  اأن حماية  الوا�سح  فمن 

في  مكتملة  غير  اأ�سماكها،  وم�سايد  المائي  الأحيائي  تنوعها  فيها  بما  الداخلية،  المياه  باأحوال  والمعرفة 

اأن  من  الرغم  وعلى  الموائل.  تاأهيل  اإعادة  م�ساريع  من  للكثير  �سئيلة  تقييمات  وهناك  العالم،  اأنحاء  من  الكثير 

تعطي  هنا  الم�ستعر�سة  التاأهيل  اإعادة  طرائق  فاإن  المعلومات،  البحوث وجمع  من  بالمزيد  القيام  الم�ست�سوب  من 

الأنواع  واحتياجات  الإيكولوجية  النظم  وعمليات  الإيكولوجية،  النظم  بوظائف  العامة  معارفنا  �ساأن  ومن  اأمال، 

الإرادة  كانت  ما  اإذا  الهامة  الأ�سماك  م�سايد  من  الكثير  تاأهيل  اإعادة  اأجل  من  الآن  بالت�سرف  لنا  ت�سمح  اأن  المائية 

الكفاية. فيه  بما  قوية  ال�سيا�سية 

الغذائي واالأمن  الر�سيدة  االأ�سماك  تجارة 

الخلفية
هاما  م�سدرا  ت�سكل  الأخرى  المائية  والم�سطحات  المحيطات  من  الم�ستخرجة  الأ�سماك  كانت  عتيقة،  ع�سور  منذ 

ي�سطادونها.  التي  الأ�سماك  كل  ي�ستهلكوا  اأن  يمكن  ل  الأ�سماك  �سيد  في  المتخ�س�سين  اأولئك  اأن  غير  للغذاء. 

على  حتى  والإتجار،  مبادلته.  اأو  الفائ�ض  مقاي�سة  اإلى  المنخف�سة،  الإنتاج  م�ستويات  عند  حتى  حاجة،  فهناك 

الزراعة. اأو  الحيوانية  الثروة  في  منها  باأكثر  الأ�سماك  م�سيد  في  متاأ�سلة  م�ساألة  والداخلي،  المحلي  الم�ستوى 
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مثل  الغذائية  المنتجات  في  يتمثل  طويل  زمن  منذ  العالمية  التجارة  في  الرئي�سية  المكونات  اأحد  وكان 

على  العالمية  الأغذية  تجارة  عملت  وقد  والأ�سماك.  واللحوم  وال�سكر  والفواكه  والملح  والحبوب  البهارات 

اأنحاء  كافة  من  الأ�سواق  اإلى  الأ�سماك  نقل  يجري  واليوم،  والثقافات.  ال�سا�سعة  الم�سافات  بين  ما  ج�سر  اإقامة 

 - الحقيقة  هذه  على  طيب  دليل  طوكيو،  في  ت�سوكيجي  اأ�سماك  �سوق  العالم،  في  لالأ�سماك  �سوق  واأكبر  العالم. 

هناك. معرو�سة  العالم  محيطات  كل  من  الطازجة  فالأ�سماك 

وتحقيق  الغذائي  الأمن  في  وت�ساهم  والم�ستهلكين  المنتجين  بين  ما  ت�سل  الأ�سماك  منتجات  في  والتجارة 

لكل  بالن�سبة  ي�سدق  ذلك  كان  اإن  ما  في  تداولوا  الأ�سماك  لتجارة  المراقبين  اأن  بيد  اأعلى.  معي�سة  م�ستويات 

المداولت،  هذه  وفي  بها.  �سلة  لهم  و/اأو  الأ�سماك  ومنتجات  الأ�سماك  في  التجارة  في  منخرطون  هم  من 

وبناء  ال�سمك.  ل�ستهالك  المبا�سر  البعد  على  التركيز  اإلى  الغذائي  والأمن  بال�سمك  المتعلقة  ال�سواغل  مالت 

تقلل  التي  الكيفية  على  الأولى  بالدرجة  من�سبا  التركيز  كان  الأ�سماك،  �سادرات  درا�سة  تمت  فعندما  عليه، 

و�سيلة  الأغلب  في  اأخرى،  ناحية  من  الأ�سماك،  واردات  واعتبرت  المحلي.  لال�ستهالك  الأ�سماك  توافر  بها 

)ال�سادرات  التجارة  بين  ما  العالقة  فاإن  الأمر،  حقيقة  وفي  الأ�سماك.  من  المحلي  الغذاء  توافر  لزيادة 

دخول  من  ال�سادرات  اأجل  من  الإنتاج  يعزز  اأن  الممكن  فمن  تعقيدا.  اأكثر  الغذائي  والأمن  والواردات( 

اأمن  تحقيق  من  يمكنهم  بما  التجارة  اإلى  الم�ستندة  ا�ستحقاقاتهم  يرفع  ثم  ومن  بالغ  ب�سكل  الفقراء  ال�سيادين 

اأكبر. غذائي 

تقلل  و/اأو  الغذائي  الأمن  في  الأ�سماك  �سيد  منتجات  في  التجارة  بها  ت�ساهم  التي  الكيفية  فهم  وبغية 

يقوم  من  الدولية  للتنمية  النرويجية  والوكالة  والزراعة  الأغذية  منظمة  كلفت  ذلك،  يحدث  واأين  ومتى  منه، 

وكينيا  وغانا  وفيجي  و�سيلي  البرازيل  التالية:  بلدا   11 في  تقييمية  درا�سات  من  تتاألف  عالمية  بدرا�سة 

للبلدان  كنماذج  البلدان  هذه  اختيرت  وقد   .
4
وتايلند لنكا  و�سري  وال�سنغال  والفلبين  ونيكاراغوا  وناميبيا 

على  وعالوة  للدرا�سة.  وا�سعة  جغرافية  تغطية  يكفل  وبما  لالأ�سماك  الدولية  التجارة  في  بن�ساط  المنخرطة 

الما�سية. �سنة   20 اإلى   10 مدار  على  ب�سرعة  ال�سمكية  �سادراتها  زيادة  البلدان  هذه  �سهدت  فقد  ذلك، 

الحديثة  المداولت  من  الكثير  في  العرف  عليه  جرى  اأعر�ض  منظور  من  التجارة  لق�سية  الدرا�سة  تعر�ست   

الأمن  على  مبا�سر  وغير  مبا�سر  تاأثير  من  الأ�سماك  لتجارة  ما  على  الأولى  بالدرجة  الدرا�سة  وركزت  العهد. 

الغذائي  الأمن  على  الأ�سماك  في  الدولية  للتجارة  وال�سلبية  الإيجابية  الآثار  بالتف�سيل  وا�ستعر�ست  الغذائي؛ 

التي  الكيفية   )38 )ال�سكل  الموا�سيعي  البياني  الر�سم  ويبين  المنخف�ض.  الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  في 

بها. المبا�سرة  وغير  المبا�سرة  الآثار  تقييم  تم 

النتائج الرئي�سية للدرا�سة
تاأثير  لها  كان  الأ�سماك  �سيد  منتجات  في  الدولية  التجارة  اأن  في  للدرا�سة  الرئي�سي  ال�ستنتاج  يتمثل 

التجارة. هذه  مثل  في  ت�سارك  التي  النامية  البلدان  في  الغذائي  الأمن  على  اإيجابي 

من  فارتفعت  الما�سية،  �سنة   20 مدى  على  للنظر  ملفت  ب�سكل  الأ�سماك  في  الدولية  التجارة  زادت  لقد 

النامية  البلدان  ا�ستفادت  وقد   .2004 عام  في  دولر  مليار   71.5 اإلى   1980 عام  في  دولر  مليار   15.4

	20.4 اإلى  دولر  مليار   3.7 من  ال�سافية  ح�سائلها  ازدادت  حيث  الزيادة  هذه  من  الخ�سو�ض  وجه  على 

الغذائية  الأ�سا�سية  ال�سلع  من  ال�سافية  �سادراتها  من  اأكبر  ذلك  كان  وقد  الفترة.  نف�ض  مدى  على  دولر  مليار 

مجتمعة. وال�ساي  والأرز  والموز  البن  مثل  الأخرى 

ت�سكيل  في  �ساأنه  له  تغيير  حدوث  عدم  التجارة  اإح�ساءات  تبين  اإذ  للتح�سين.  مجال  هناك  اأن  بيد 

وفي  مجمدة.  الم�سدرة  الأ�سماك  منتجات  ومعظم  الما�سي.  العقد  مدى  على  النامية  البلدان  من  ال�سادرات 

اأن  على  اأي�سا  دليل  فثمة  ت�سديره،  يجري  الذي  المنتج  طبيعة  اإلى  الحالت  بع�ض  في  يرجع  ذلك  اأن  حين 

قيمة  ذات  �سمكية  منتجات  في  ال�سادرات  تجارة  نمو  دون  حال  المتقدمة  البلدان  في  التعريفة  ت�ساعد 

النامية. البلدان  من  م�سافة 

الأ�سماك  توافر  على  �سار  تاأثير  لها  يكن  لم  الدولية  التجارة  اأن  والتجارة  الإنتاج  اإح�ساءات  تبين  كما 

التوافر  الأ�سماك،  م�سايد  منتجات  وت�سدير  ا�ستيراد  مع  مقترنة  الإنتاج،  في  الزيادات  كفلت  لقد  كغذاء. 

ذلك،  عن  وف�سال  المنخف�سة.  الدخل  ذات  الغذائي  العجز  بلدان  في  المحلية  الأ�سواق  اأجل  من  لالأ�سماك  الم�ستمر 

الأ�سماك. منتجات  ذلك  في  بما  اأخرى،  اأغذية  ا�ستيراد  في  اأي�سا  ت�ستخدم  الأ�سماك  �سادرات  ح�سائل  فاإن 

ذات  الأ�سماك  م�سايد  في  الم�ستخدمين  الأ�سخا�ض  عدد  ازداد  الدرا�سة،  غطتها  التي  البلدان  جميع  وفي 

الأ�سماك  تجهيز  اأن�سطة  في  هامة  جديدة  ا�ستخدام  فر�ض  اإيجاد  تم  وقد  الزمن.  بمرور  الت�سديري  التوجه 

التجارة  عمليات  لحجم  تبعا  الأ�سماك،  تجهيز  اأن�سطة  في  الم�ستخدمين  عدد  ويتفاوت  الدولية.  للتجارة  نتيجة 

تايلند. في   212	000 اإلى  كينيا  في   900 من  الدرا�سة،  فيه  تمت  الذي  الوقت  في 
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بلدا غطتها  ثمانية	من	11  في  الغذائي  الأمن  على  اإيجابي  تاأثير  الدولية  للتجارة  كان  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

وعمال  ال�سمك  على �سيادي  الآثار  واإلى  الوطني  بالقت�ساد  مت�سلة  نتائج  اإلى  ال�ستنتاج  هذا  وي�ستند   
5
الدرا�سة.

ال�سمك. وم�ستهلكي  ال�سمك 

التي غطتها  البلدان  من  ثمانية  في  الأجنبي  النقد  م�سادر لكت�ساب  ع�سرة  اأعلى  بين  الأ�سماك  �سادرات  وكانت 

بلدان  مكا�سب  ت�ساهم  �سك،  وبال  وفيجي.  ونيكاراغوا  و�سيلي  وال�سنغال  وناميبيا  وكينيا  وغانا  تايلند  الدرا�سة- 

الغذائي  الأمن  كفالة  في  الأ�سماك  م�سايد  منتجات  في  الدولية  التجارة  من  المنخف�ض  الدخل  ذات  الغذائي  العجز 

الإجمالي. الم�ستوى  على 

الدخول  في  زيادة جمة  العالم،  في  لالأ�سماك  الم�سدرة  البلدان  اأكبر  من  واحدة  وهي  تايلند،  �سهدت  وقد 

ما  بقدر  ا�ستفادوا  قد  ال�سمك  �سيادو  يكون  اأن  المحتمل  ومن  لالقت�ساد.  العام  الت�سديري  للتوجه  نتيجة  الريفية 

المناطق  في  الفقر  م�ستويات  انخف�ست  كما  للت�سدير.  المخ�س�سة  بالأنواع  مت�سال  واإنتاجهم  كان ح�سيلة �سيدهم 

�ساأنه. له  ب�سكل  الريفية 

والغالبية  ال�سمك،  بتجهيز  التقليديين  الم�ستغلين  على حياة  تاأثيرها  لها  الحديثة  الدولية  التجارة  اأن  كما 

اأي  ويوؤثر  التعليم.  من  ب�سيط  قدر  لديهن  العمر  متو�سطات  ن�ساء  عامة  ب�سفة  وهن  الن�ساء -  من  منهم  العظمي 

الأمن  م�ساألة  على  الهام  تاأثيره  ولذلك  بال�سمك.  الم�ستغالت  الن�ساء  على  ما  لبلد  التجارة  �سيا�سات  في  تغيير 

اأكبر  اإيجابي  تاأثير  لها  الن�ساء  دخل  في  زيادة  اأي  فاإن  عديدة،  درا�سات  اأظهرت  وكما  ناحية،  فمن  والفقر.  الغذائي 

ما  ذلك  في  بما  النامية،  البلدان  في  الأ�سماك  تجهيز  نطاق  تو�سيع  عمل  وقد  المعي�سية.  لالأ�سرة  الغذائي  الأمن  على 

وال�سابات  الن�ساء،  بين  ما  في  وظائف جديدة  على خلق  الت�سدير،  اأ�سواق  اإلى  الموجه  لل�سمك  اإ�سافية  قيمة  يولد 
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درا�سات	خا�سة في	 جاء	 ما	 115اأبرز	

ول�سيما  الأ�سماك،  م�سايد  منتجات  ت�سدير  في  الزيادة  فاإن  اأخرى،  ناحية  من  ولكن،  الأولى.  بالدرجة  منهن 

تجهيز  بعمليات  الم�ستغالت  للن�ساء  المتاحة  الأ�سماك  كمية  في  �ساأنه  له  نق�ض  اإلى  اأف�ست  المتقدمة،  البلدان  اإلى 

ال�ستخدام،  فر�ض  في  الخ�سائر  بع�ض  ذلك عن  واأ�سفر  اأ�سعارها.  في  زيادة  اإلى  اأف�ست  كما  التقليدية،  الأ�سماك 

كليهما. اأو  الدخل،  في  الخ�سارة  وبع�ض 

ال�سمك.  موارد  على  �سلبي  تاأثير  لها  عامة،  كقاعدة  الغذائية،  المنتجات  في  الدولية  التجارة  اأن  للدرا�سة  وتبين 

يكون  اأن  يمكن  ل  والتي  للموارد،  فعالية  اأكثر  م�ستدامة  اإدارة  ممار�سات  اإلى  ما�سة  ثمة حاجة  اأن  الوا�سح  ومن 

"�سرط  المائي  الإيكولوجي  النظام  و�سالمة  الموارد  قاعدة  على  المحافظة  اإن  بدونها.  م�ستدامة  دولية  تجارة  هناك 

النمو  ا�ستدامة  في  الأ�سا�سي  ال�ستراط  ويتمثل  بدونها.  اأو  دولية  تجارة  مع وجود   - الغذائي  منه" لالأمن  لبد 

الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  ثالثة مجالت -  بين  المتجان�ض  التوازن  على  والمحافظة  الأ�سماك  اإنتاج  في 

يتعلق  ما  وفي  ومادي.  اجتماعي  ل�سياق  وفقا   - المائية  الأحياء  وتربية  الطبيعية  الداخلية  الأ�سماك  وم�سايد 

والم�ستفي�ض،  الكثيف  الإنتاج  تقنيات  بين  توازن جديد  لإقامة  الأولوية  تكون  اأن  ينبغي  المائية،  الأحياء  بتربية 

غير حيواني. بروتين  من  اأعالف  عن  والبحث  علف  اإلى  للتحويل  كفاءة  اأكثر  مئوية  ن�سبة  تحقيق  مع 

تمتع جميع  يكفل  اأن  ذلك  �ساأن  ومن  والأ�سواق.  للتجارة  و�سفافة  �سيا�سات حرة  اإلى  الحاجة  الدرا�سة  تبرز  كما 

ال�سلوك  مدونة  تو�سيات  على  الدرا�سة  توؤكد  ال�سياق،  هذا  وفي  الأ�سماك.  في  الدولية  التجارة  بفوائد  المجتمع  �سرائح 

ال�ساأن  اأ�سحاب  مع جميع  تت�ساور  باأن  الدول  تو�سي  التي  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  التابعة  الر�سيد  ال�سيد  ب�ساأن 

المت�سلة  واللوائح  القوانين  بو�سع  يتعلق  ما  في  البيئية،  والجماعات  الم�ستهلكين  مع جماعات  وكذلك  وال�سناعة، 

الأ�سماك. ومنتجات  بالأ�سماك 

الأمن  زيادة  اإلى  يهدفون  الذين  اأجل  من  التالية  بالأهداف  النامية،  للبلدان  ول�سيما  الدرا�سة،  تو�سي  واأخيرا، 

الأ�سماك: في  الدولية  التجارة  الغذائي من خالل 

ال�سيد؛ لموارد  اأف�سل  اإدارة   -1

التجارة؛ وهيكل  الوديع  �سل�سلة  عن  اأف�سل  معلومات   -2

المبا�سر؛ الغذائي  لالأمن  رئي�سي  كم�سدر  الكفافي  بال�سيد  العتراف   -3

الأ�سماك؛ لعمال  الجتماعي  ال�سمان  من  المزيد   -4

وبالمياه؛ الإ�سحاح  بو�سائل  والإمداد  الإ�سكان  مثل  الرزق  بم�سادر  المت�سلة  الأ�سا�سية  البنية  تح�سين   -5

والإح�ساءات؛ البيانات  في جمع  اأف�سل  تن�سيق   -6

الجديدة؛ الأ�سواق  مع ظروف  التواوؤم  على  النامية  البلدان  م�ساعدة   -7

النامية؛ البلدان  بين  ما  في  اأف�سل  اإقليمي  تعاون   -8

ور�سدا؛ ا�ستمال  اأكثر  الأ�سماك  في  تجارة   -9

المتقدمة. البلدان  في  لل�سمك  ر�سيد  ا�ستهالك   -10

ال�سمك  القيمة/نفايات  منخف�سة  اأ�سماك  ثروة؟  اأم   نفايات 
الهادي6 والمحيط  اآ�سيا  اإقليم  في  البحرية  االأ�سماك  م�سايد  من 

مقدمة
في  �ساأنه  له  بدور  تقوم  ال�ستزراع  ومن  الطبيعية  الم�سايد  من  كل  من  البحري  ال�سيد  منتجات  لتزال 

الهادي.  والمحيط  اآ�سيا  اإقليم  في  البلدان  من  الكثير  واقت�سادات  الفقر  حدة  من  والتخفيف  الغذائي  الأمن 

ا�ستغالل  في  الإفراط  اأدى   - الما�سية  �سنة   20 مدار  على  الم�سايد  هذه  في  كبرى  تغييرات  حدثت  وقد 

تلبية  اأجل  من  ال�ساحلية  المائية  الأحياء  تربية  ت�سجيع  اإلى  البحرية  ال�ساحلية  الأ�سماك  م�سايد  موارد 

البلدان. من  الكثير  في  الت�سدير  ومكا�سب  وال�ستخدام،  والدخل،  البحرية،  الأغذية  على  المتنامي  الطلب 

الم�سايد  من  المعرو�ض  في  النخفا�ض  لتعوي�ض  المائية  الأحياء  تربية  اإلى  للتحول  يكون  األ  الجائز  من 

وي�سدق  المائية.  الأحياء  وتربية  الطبيعية  الأ�سماك  م�سايد  بين  الوثيقة  ال�سلة  في  دخل  ونوعيته  الطبيعية 

بالعلف،  لتزويدها  الطبيعي  الم�سيد  على  المائية  الأحياء  تربية  تعتمد  حيثما  الخ�سو�ض  وجه  على  هذا 

ال�سيد  اأ�سبح  لقد  ال�سمك.  وزيت  ال�سمكية  الم�ساحيق  خالل  من  اأو  طازجة  كاأ�سماك  مبا�سر  ب�سكل  �سواء 

الأ�سماك  على  الطلب  يدعم  حيث   )39 ال�سكل  )انظر  مغلقة  حلقة  في  مكبلين  المائية  الأحياء  وتربية  الطبيعي 

على  المتزايدة  ال�سيد  �سغوط  والحيوانية  ال�سمكية  الأعالف  اأجل  من  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة 

والقت�سادية  الجتماعية  والفوائد  التكاليف  ب�ساأن  الهامة  الأ�سئلة  بع�ض  ذلك  ويثير  بالفعل.  المتردية  الموارد 

الم�ستقبلية. واتجاهاته  وا�ستدامته  النظام  لهذا  والإيكولوجية 



1162006 عام	 العالم	 في	 المائية	 الأحياء	 وتربية	 ال�سمكية	 الموارد	 حالة	

اإنتاج االأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات االأ�سماك
	
الغذائية"7 ال�سل�سلة  باأ�سفل  "ال�سيد  اأ�سلوب  اأ�سفر  اآ�سيا،  في  ال�ساحلية  المغمورة  الأ�سماك  م�سايد  من  كثير  في 

التي  المناطق  في  وبخا�سة  الأ�سماك،  القيمة/نفايات  المنخف�سة  لالأ�سماك  المئوية  الن�سبة  في  زيادة  عن 

والمحيط  اآ�سيا  في  الأ�سماك  م�سايد  لجنة  وفرت  وقد  وفييت نام.  وتايلند  ال�سين  في  بكثافة  فيها  ال�سيد  تم 

المتو�سط  ويبلغ   .)15 )الجدول  الإقليم  في  لالأ�سماك  منتجة  رئي�سية  بلدان  �ستة  ب�ساأن  اأولية  تقييمات  الهادي 

الم�سيد  مجموع  من  المائة  في   25 ال�ستة  البلدان  في  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  لالأ�سماك   
8
المرجح

الم�سايد. بع�ض  في  المائة  في   50 تتجاوز  تقديرات  وجود  مع  البحري، 

39 πµ°ûdG
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12 الإطار	

االأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات االأ�سماك: تعريف

بهذا  المتعلقة  الأغرا�ض  اأجل  من  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  نعرف 

التالي: النحو  على  المقال 

ال�سغير  حجمها  اأو  المنخف�سة،  نوعيتها  بحكم  المنخف�سة  التجارية  القيمة  ذات  الأ�سماك 

الب�سري  ال�ستهالك  في  اإما  الأ�سماك  هذه  وت�ستخدم  لها.  الم�ستهلك  تف�سيل  انخفا�ض  اأو 

ب�سكل  �سواء  الحيوانية/الأ�سماك،  للثروة  كغذاء  اأو  محفوظة(  اأو  مجهزة  تكون  ما  )كثيرا 

�سمكية/زيت. م�ساحيق  اإلى  تحويلها  خالل  من  اأو  مبا�سر 

يالحظ اأن هذا امل�سطلح ينطبق يف ال�سني وتايلند على ال�سمك امل�ستخدم كعلف حيواين/�سمكي فقط.
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ا�ستخدام االأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات االأ�سماك
في  للفقراء  هاما  غذائيا  م�سدرا  الأو�سع(  التعريف  )با�ستخدام  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  تعتبر 

عموما  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  بالأ�سماك  يحتفظون  ال�سيادين  ف�سغار  النامية.  البلدان  من  الكثير 

منخف�سة  الأ�سماك  بع�ض  وُت�ستهلك  اأكبر.  �سوقي  عليها طلب  التي  الأخرى  الأ�سماك  بيع  بعد  المنزلي،  ل�ستهالكهم 

اأو  �سمك  مرق  في �سورة  المثال  �سبيل  )على  يجهز  اأو  البع�ض  يحفظ  في حين  الأ�سماك طازجا  القيمة/نفايات 

اأجل  من  الم�ستخدمة  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  ن�سبة  تكون  اأن  الممكن  ومن  �سمك(.  معجونات 

000	71 طن  مما مجموعه  000	60 طن  ي�ستهلك حوالي  بنغالدي�ض،  في  مثال  تماما،  مرتفعة  الب�سري  ال�ستهالك 

�سكل مجفف. في  اأو  مبا�سر  ب�سكل  اإما  الم�سيدة  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  من 

في مختلف  كعلف حيواني/�سمكي  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  من  متفاوتة  كميات  وت�ستخدم 

ويدور  وبنغالدي�ض(.  الهند  في  قليلة  وكميات  التحديد،  وجه  على   - وتايلند  ال�سين  في  المائة  في   100( البلدان 

في   25 في حدود  اآ�سيا  في  الحيوانية/الأ�سماك  الثروة  تغذية  اأجل  من  الم�ستخدمة  الأ�سماك  لكمية  المتحفظ  التقدير 

الطبيعية. الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  من  المائة 

15 الجدول 

الهادي والمحيط  اآ�سيا  في  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  من  ال�سنوي  الإنتاج  تقديرات 

االأ�سماك املنخف�سة القيمة/البلد
نفايات االأ�سماك

 الح�سة 
من اإجمالي الم�سيد

�سنة التقديرالمعدات ال�سائدة1

)ن�سبة مئوية()بالأطنان(

�سباك الغل )48(00017	71بنغالدي�ض

مجموعة غير مميكنة

اأكيا�ض )42(

2002-2001

2001�سباك الجر00038	316	5ال�سين

2003�سباك الجر10- 00020	271الهند

�سباك الجر )41(0004	78الفلبين

ال�سينة الدانمركية )22(

ال�سينة ال�سغيرة )12(

2003

1999�سباك الجر )95(00031	765تايلند

2001�سباك الجر 18336	933فييت نام

الأرقام المو�سوعة بين اأقوا�ض معقوفة عبارة عن ن�سب مئوية.   1

 APFIC country studies cited in FAO. 2005. Asian fisheries today: the production and use of low- value/trash fish from marine  :الم�سدر

.fisheries in the Asia-Pacific region, by S. Funge-Smith, E. Lindebo and D. Staples. RAP Publication 2005/16. Bangkok

13 الإطار	

�سعر االأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات االأ�سماك

تبعا  المحلي  ال�سعيد  على  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  اأ�سعار  تتفاوت 

الأ�سماك  اأن  المعروف  من  وكان  الأخرى.  ال�سيد  ومنتجات  الأ�سماك  ووفرة  والموا�سم  لالأنواع 

دولر   0.04 من  اأكثر  اأدنى،  كحد  ت�ساوي،  ل  الطازجة  ال�سمك  القيمة/نفايات  المنخف�سة 

دولر   1.5 اإلى  ت�سل  اأن  يمكن  اأ�سعارها  اأن  في حين  تايلند(،  في  )مثال،  الواحد  للكيلوغرام 

اآ�سيا  اإقليم  في  ال�سمكية  الم�ساحيق  اإنتاج  �سناعة  اأن  بيد  الهند(.  في  )مثال،  الواحد  للكيلوغرام 

بين  تتراوح  باأ�سعار  ال�سمك  القيمة/نفايات  المنخف�سة  الأ�سماك  ت�ستري  الهادي  والمحيط 

لالأ�سماك. البروتينية  للتركيزات  تبعا  الواحد،  للكيلوغرام  دولر   0.35 اإلى   0.25
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محاولة  في  الأخيرة  ال�سنوات  في  الجديدة  ال�سمكية  المنتجات  في  جمة  وتنويعات  ابتكارات  حدثت  كما 

ال�سغيرة  والأ�سماك  الإربيان  وبخا�سة  �سبق،  ما  في  فيه  مرغوبا  يكن  لم  الذي  العر�سي  الم�سيد  من  لالنتفاع 

الجر. �سباك  في  تقع  التي 

الأحياء  وتربية  الطبيعية  الم�سايد  اإنتاج  ب�ساأن  والزراعة  الأغذية  منظمة  اإح�ساءات  با�ستخدام  ويمكن، 

الب�سري  ال�ستخدام  خالل  من  الأ�سماك  منتجات  تدفق  لتتبع  جدا  تقريبي  ح�ساب  و�سع  الإقليم،  في  المائية 

م�سايد  من  الم�سجل  الم�سيد  من  المفرغ  بلغ   ،2003 لعام  فبالن�سبة   .)40 )ال�سكل  المبا�سر  وغير  المبا�سر 

الأ�سماك  لجميع  )بالن�سبة  طن  مليون   39.3 الهادي  والمحيط  ا�سيا  منطقة  في  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك 

مما   ،
9

المائة  في   1.8 حوالي  طرح  بعد  البحرية(،  والأع�ساب  الرخويات  با�ستثناء  والقارتة،  اللحوم  اآكلة 

مبا�سرة  طن  مليون   29.5 ا�ستخدم  الكمية،  هذه  ومن  طن.  مليون   40 زهاء  يبلغ  للم�سيد  اإجماليا  رقما  يعطي 

ويقدر  الحيوانية/الأ�سماك.  الثروة  اأجل  من  المائة(  في   25( طن  مليون   9.8 ا�ستخدام  مع  الب�سري،  لال�ستهالك 

البحرية  والأع�ساب  الرخويات  )با�ستثناء  الأ�سماك  جميع  من  المنطقة  في  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  مجموع 

اآ�سيا  في  المنتجة  الأ�سماك  من  المائة  في   50 زهاء  اأن  اإلى  ذلك  وي�سير  طن.  مليون   28 بمقدار  ثانية(  مرة 

خالل  من  المائة  في   50 ياأتي  حين  في  الطبيعية،  الم�سايد  من  مبا�سرة  تاأتي  الب�سري  لال�ستهالك  والمخ�س�سة 

وت�سدر(. المنطقة  في  الأ�سماك  هذه  )ت�ستهلك  المائية  الأحياء  تربية  م�سار 

ق�سايا مت�سلة باالأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات االأ�سماك
كفالة  اأجل  من  الأ�سماك  القيمة/نفايات  المنخف�سة  بالأ�سماك  المت�سلة  الق�سايا  من  العديد  ت�سوية  يتعين 

لالإقليم. الم�ستدامة  التنمية  في  اأكبر  ب�سكل  الهادي  والمحيط  اآ�سيا  في  الأ�سماك  م�سايد  م�ساهمة 

الطلب املتزايد على االأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات االأ�سماك من اأجل اأعالف تربية االأحياء 
املائية وغريها من احليوانات

الأحياء  تربية  قطاع  في  العالمي  الإنتاج  في  �سنوية  زيادة  تحقيق  الممكن  من  اأن  والزراعة  الأغذية  منظمة  تقّدر 

زهاء  يبلغ  تقديرا  الغذاء  �سيا�سات  لبحوث  الدولي  المعهد  ويعطي   
10

. 	2030 عام  المائة حتى  في   3.3 تبلغ  المائية 

اإلى  بالنظر  قيمة،  الأعلى  الأنواع  اإنتاج  في  الأغلب  في  الزيادة  و�ستكون   
11

. 	2020 عام  المائة حتى  في   2.8

ال�سين. في  الإنتاج  في  ارتفاع  اأكبر  يحدث  اأن  المتوقع  ومن  ال�سمكية.  المنتجات  هذه  على  المتزايد  الطلب 

�سبه  التربية  نظم  اإلى  النت�سارية  النظم  من  المناطق  من  كثير  في  التربية  في  الممار�سات  هذه  تحولت  وقد 

المف�سل  البروتين  م�سدر  ال�سمكية  الم�ساحيق  وتظل  العلف.  من  متزايدة  كميات  تتطلب  التي  والكثيفة،  النت�سارية 
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بالبروتين  الأعالف  في  ال�سمكية  الم�ساحيق  مكون  ال�ستعا�سة عن  ويمكن  المائية.  الأحياء  تربية  اأعالف  معظم  في 

في  غير جذابة  الأ�سلوب  هذا  اقت�سادات  تزال  ل  ولكن  الخلية،  الوحيد  البروتين  اأو  ال�سويا(  فول  )مثال  النباتي 

فاإن  ثم  ومن  الأ�سماك  على  عادة  تتغذى  ل  والخنازير  والما�سية  الدجاج  اأن  بالمالحظة  الجدير  ومن  الراهن.  الوقت 

مطلقة  ولي�ض �سرورة  تغذويا/اقت�ساديا  مريحة  و�سيلة  يعتبر  الحيوانات  تلك  اأعالف  في  ال�سمكية  الم�ساحيق  اإدراج 

اللحوم. اآكلة  لالأ�سماك  بالن�سبة  ال�سيء  نف�ض  قول  يمكن  ول   -

التناف�ض بين اال�ستخدام من اأجل الم�ساحيق ال�سمكية وبين اال�ستخدام من اأجل الغذاء الب�سري
اأجل	 من	 الأ�سماك	 القيمة/نفايات	 منخف�سة	 الأ�سماك	 ا�ستخدام	 يحبذون	 الذي	 اأولئك	 بين	 متنام	 تعار�ض	 هناك	

يحاج	 فالبع�ض	 الب�سري.  ال�ستهالك	 اأجل	 من	 ا�ستخدامها	 ينبغي	 باأنه	 يحاجون	 الذين	 وبين	 والأ�سماك	 الحيوانات	

في	 )مثال	 الب�سر،  غذاء	 اإلى	 المحدود	 المعرو�ض	 من	 المزيد	 تحويل	 اأخالقية	 والأكثر	 الأكفاأ	 من	 يكون	 قد	 باأنه	

اقت�سادات	 فاإن	 والدعوم(،  الحوافز	 )مثل	 خارجية	 تدخالت	 بدون	 اأنه	 بيد	 م�سافة(.  قيمة	 ذات	 منتجات	 هيئة	

ال�سمك	 �ستوجه	 التي	 هي	 المواقع	 مختلف	 في	 الأ�سماك	 القيمة/نفايات	 المنخف�سة	 لالأ�سماك	 المختلفة	 ال�ستخدامات	

على	 ال�سمك	 مرقة	 على	 الوطني	 الطلب	 يت�ساعف	 اأن	 المتوقع	 من	 نام، وحيث	 فييت	 في	 فمثال	 باأخرى.  اأو	 بطريقة	

في	 المختلطة	 الأ�سماك	 القيمة/نفايات	 منخف�سة	 الأ�سماك	 على	 �ستزيد	 المناف�سة	 فاإن	 التالية،  الع�سر	 ال�سنوات	 مدار	

مرق	 في	 خام	 كمادة	 الأ�سماك	 هذه	 ي�ستخدمون	 الذين	 واأولئك	  )Pangasius( ال�سلور	 يربون	 الذي	 اأولئك	 بين	 ما	

)جراد	 والكركدن	 الزعانف	 ذات	 الأ�سماك	 تربية	 عمليات	 بمقدور	 ذلك،  من	 النقي�ض	 وعلى	 التكلفة.  منخف�ض	 ال�سمك	

في	 ال�سمك	 لمرقة	 الم�سنعة	 الجهات	 من	 باأكثر	 الآن�سوجة	 مقابل	 تدفع	 اأن	 المرتفعة	 القيمة	 ذات	 البحرية	 البحر( 

الطبيعي	 ال�سيد	 موارد	 من	 ال�ستفادة	 اإلى	 قيمة	 اأعلى	 اأنواعا	 يربون	 لمن	 ال�سرائية	 القوة	 و�ستميل	 نام.  فييت	 و�سط	

الأحياء	 تربية	 توفرها	 التي	 الدخل	 وتوليد	 ال�ستخدام	 فر�ض	 تقدير	 ذلك،  يحدث	 المهم، حيثما	 ومن	 �سعرا.  الأقل	

بدل	 الغذاء	 �سراء	 على	 الن�ساط	 هذا	 في	 الم�ستخدمين	 اأولئك	 بقدرة	 العتبار"  في	 و"الأخذ	 القيمة	 المرتفعة	 المائية	

مبا�سرة. �سيده	 اأو	 اإنتاجه	 من	

الم�سيد ا�ستدامة 
مواقع  من  الكثير  في  ب�سهولة  بيعها  ويمكن  اأ�سواق محلية جاهزة  لها  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك 

اأو حجمها  اأو مظهرها  نوعيتها  �سوء  في �سوء  المناطق  تلك  ن�سبيا خارج  اأ�سواقا محدودة  تجد  قد  ولكنها  التفريغ، 

القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  من  الم�سيد  لتثبيط  قليال  ثمة حافزا  اأن  يبدو  ثم،  ومن  النحيلة.  اأو طبيعتها 

على  يترتب  وما  العامة  ال�ستخدام  وفر�ض  المائية،  الأحياء  تربية  في  الهامة  م�ساهمتها  اإلى  بالنظر  الأ�سماك 

الأنواع  من  كبير  عدد  اإلى  ت�ستند  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  اأن  كما  ت�سديرية.  مكا�سب  من  ذلك 

القيمة/ المنخف�سة  الأ�سماك  م�سايد  النظر عن  بغ�ض  لها،  بالن�سبة  يوجد  التي  الإنتاجية  المرتفعة  العمر  الق�سيرة 

عن  ي�سفر  بما  الراهن  الوقت  في  ال�ستخدام  في  اإفراط  على  ب�سيط  دليل  ال�سين،  في  الم�ستهدفة  الأ�سماك  نفايات 

ال�سمك. من  العام  الإنتاج  في  نق�ض 

لمعرفة  توجد طريقة  ل  اأنه  في  المائية،  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد  من  لكل  بالن�سبة  ال�ساغل،  ويتمثل 

منخف�سة  الأ�سماك  لتجاهات  التحليالت  ببع�ض  العالمي  الأ�سماك  مركز  ا�سطلع  وقد  النظام.  هذا  ا�ستدامة  مدى 

والتي  الما�سي،  في  الجر  ب�سبكات  لل�سيد  علمية  م�سوح  اإلى  ت�ستند  البلدان  من  العديد  في  الأ�سماك  القيمة/نفايات 

القيمة/نفايات  المنخف�ض  ال�سمك  اأنواع  من  ت�سمل كال  التي  الأ�سماك  عائالت  من  الكثير  اأن  نتائجها  اأظهرت 

ال�سمك  اأنواع  تحتوي  عائالت  اأن  في حين  توافرها  في  انخفا�سات حادة  من  عانت  قد  التجارية  والأنواع  ال�سمك 

12
اأقل. بدرجة  تاأثرت  فقط  ال�سمك  القيمة/نفايات  المنخف�ض 

الإيكولوجية  قيمتها  تعك�ض  ل  الأ�سماك  لهذه  المنخف�سة  القيمة  اأن  في  ال�ستدامة  ق�سية  من  اآخر  ويتمثل جانب 

اإلى  اأي�سا  فعليا  توؤدي  قد  والتي  الغذائية،  ال�سل�سلة  في  فراغا  تخلق  البيئة  من  منها  كبيرة  كميات  فاإزالة  المرتفعة. 

التاأثير  اإلى  الموائل  تدمر  مغمورة  بمعدات  ال�سيد  ي�سيف  ذلك،  على  الأكبر. عالوة  ال�سمك  اأنواع  اأو خ�سارة  نق�ض 

العام. الإيكولوجي 

اال�ستغالل المفرط للنمو - �سيد �سغار االأنواع التجارية
�سغار  �سيد  الأ�سماك  القيمة/نفايات  المنخف�سة  الأ�سماك  م�سايد  بق�سايا  ال�سلة  ذات  الأخرى  الق�سايا  ومن 

من  المائة  في  و32  	18 بين  فما  للنمو"(.  المفرط  "ال�ستغالل  ي�سمى  )ما  تجاريا  الهامة  الأنواع  من  ال�سمك 

تجاريا.  الهامة  ال�سمك  اأنواع  �سغار  عن  عبارة  تايلند  خليج  في  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك 

ت�ساد  عندما  تغل  اأن  يمكن  فاإنها  اأكبر،  حجم  اإلى  للنمو  فر�سة  القيمة  المرتفعة  الأنواع  هذه  اأعطيت  ما  فاإذا 

بقيمتها. يتعلق  ما  حيث  من  ذلك،  من  والأهم  المفرغة،  الإجمالية  الكميات  حيث  من  بكثير  اأكبر  هو  ما 
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جنوب  بلدان  من  العديد  في  الجر  �سباك  في  ال�سمك  ال�سمك/نفايات  �سغار  ا�ستبعاد  اأجهزة  اختبرت  وقد 

القيمة/ منخف�سة  الأ�سماك  من  المعرو�ض  من  يعظم  لالإدارة  نظام  توخي  ال�سعب  من  اأنه  بيد  اآ�سيا.  �سرق 

�سواء  حد  على  الحيوانية/الأ�سماك  الثروة  وا�ستخدامات  الب�سرية  ال�ستخدامات  اأجل  من  الأ�سماك  نفايات 

منخف�سة  لالأ�سماك  المتعار�سة  ال�ستخدامات  من  الكثير  اإلى  نظرا  وذلك  الوقت  نف�ض  في  ال�سمك  �سغار  وي�ستبعد 

الأ�سماك. القيمة/نفايات 

نق�ض الحوافز من اأجل تح�سين ما بعد ال�سيد
الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  على  المرتفع  الطلب  اإلى  نظرا  ال�سيادين،  من  الكثير  قرر 

التقارير  لبع�ض  ووفقا  �سروريين.  غير  الحري�سين  والتثليج  المناولة  اأن  الطيبة،  القت�سادية  ومكا�سبها 

القيمة  المرتفعة  الأ�سماك  من  المائة  في   60  -50 وحتى  بل  المائة،  في   30  -20 فاإن  نام،  فييت  في 

نتيجة  اأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  اأ�سماكا  ت�سبح  البحار  اأعالي  في  الجر  �سفن  بع�ض  على  الموجودة 

التخزين. ل�سوء 

التخل�ض من االأ�سماك غير المرغوبة
اآ�سيا  لإقليم  وبالن�سبة  ال�سمكي.  والبروتين  لل�سمك  اإهدار  اأنها  على  التخل�ض  ممار�سات  اإلى  الكثيرون  ينظر 

�سئيلة  اآ�سيا  �سرق  وجنوب  ال�سين  في  الأ�سماك  م�سايد  معظم  في  التخل�ض  عمليات  تعتبر  الهادي،  والمحيط 

في  تغير  حدث  كما  واأعالف.  كغذاء  الأ�سماك  القيمة/نفايات  منخف�سة  الأ�سماك  من  الأكبر  لال�ستفادة  نتيجة 

اعتبار  يمكن  القيمة،  المنخف�سة  الأ�سماك  اأ�سواق  تو�سع  اإلى  فبالنظر  م�ستهدفا.  نوعا  ي�سكل  الذي  ما  مفهوم 

وتحدث  مرتجعا(.  م�سيدا  اأو  عر�سيا  م�سيدا  تنتج  ل  اأنها  )اأي  "م�ستهدف"  اأنه  على  تقريبا  الم�سيد  جميع 

منخف�سة  الأ�سماك  ب�سيد  ال�سالم  دار  بروناي  في  ي�سمح  ل  المثال،  �سبيل  فعلى  الحال:  بطبيعة  ا�ستثناءات 

يرد  يزال  ل  ثم  ومن  المحلي(،  ال�ستهالك  اأجل  من  اأو  المائية  الأحياء  تربية  اأجل  )من  الأ�سماك  القيمة/نفايات 

تخل�ض  معدلت  لها  اأ�سماك  م�سايد  توجد  تزال  ول  المائة.  في   70 زهاء  باأنها  المرتجع  الم�سيد  تقديرات  ذكر 

�سباك  با�ستعمال  الإربيان  وم�سيد  الزعانف  ذات  لالأ�سماك  بنغالدي�ض  في  ال�سناعي  ال�سيد  وت�سمل  مرتفعة 

المائة. في   80 زهاء  يبلغ  تقديري  تخل�ض  معدل  وله  الجر، 

مجاالت االأولوية لال�سطالع باأعمال اأخرى
للجنة  التابعة  الإقليمية  الدرا�سية  الحلقة  اأثناء  الذكر  الآنفة  الق�سايا  لمعالجة  عمل  خطة  م�سروع  و�سع 

اآ�سيا  اإقليم  في  الأ�سماك"  و"نفايات  القيمة  المنخف�سة  الأ�سماك  ب�ساأن  الهادي  والمحيط  لآ�سيا  الأ�سماك  م�سايد 

اأدناه. الواردة  بالإجراءات  الخطة  هذه  وتو�سي   
13

الهادي. والمحيط 

ال�سيد تدخالت   •
ر�سد  على  وا�سح  ب�سكل  )والعمل  الدفع  و�سباك  الجر  ب�سباك  بال�سيد  الخا�سة  الجهود  تقليل   -1

القدرة(. تقليل  تاأثير 

ال�سيد. ال�سيد/اأ�ساليب  لمعدات  مح�سنة  انتقائية  باأ�ساليب  العمل  اإدخال   -2

والإدارة  الأ�سماك  م�سايد  اإلى  ت�ستند  حقوق  خالل  من  ال�سيد"  على  "الت�سابق  تقليل  تي�سير   -3

. لم�ستركة ا

مو�سمية(. وتحويطات  مغلقة،  اللجوء/مناطق  )مناطق  ال�سغار  ح�سانة  مناطق  حماية   -4

ال�ستخدام(. فر�ض  ذلك  في  )بما  بديلة  اجتماعي  دعم  تدابير  توفير   -5

االنتفاع �سبل  تح�سين   •
ال�سيد. بعد  ال�سمك  مناولة  تح�سين   -6

التجهيز. طريق  عن  جديدة  �سمكية  منتجات  ا�ستحداث   -7

المائية االأحياء  بتربية  الخا�سة  االأعالف  تح�سين   •
الطعام. بكريات  التغذية  اإلى  المبا�سرة  التغذية  من  التغيير   -8

الكريات. في  منا�سبة  بمحتويات  عنها  بال�ستعا�سة  ال�سمكية  الم�ساحيق  محتوى  تقليل   -9

الداخلية/البحرية. الأنواع  اأجل  من  التغذية  بحوث  في  ال�ستثمار   -10

اإليها. والتحول  المكورة  الأعالف  لتباع  الترويج   -11

لآ�سيا  الأ�سماك  م�سايد  لجنة  خططت  لقد  الإجراءات.  هذه  تنفيذ  في  الحا�سر  الوقت  في  التحدي  يتمثل 

تو�سيات  وو�سع  الإقليمي  ال�ست�ساري  للمنتدى  اجتماع  عقد  ذلك  في  بما  الأن�سطة،  من  للعديد  الهادي  والمحيط 

اللجنة. خالل  من 
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واالقت�سادية القانونية  الجوانب  واإدارتها:  الم�ستركة  ال�سمكية  االأر�سدة  �سون 

بع�ض الق�سايا الرئي�سية
الر�سيد  يكون  وقد  اأكثر.  اأو  كيانين(  )اأو  دولتين  بوا�سطة  �سيده  يجري  الذي  الر�سيد  هو  الم�سترك  ال�سمكي  الر�سيد 

اأكثر  اأو  لدولة مجاورة  تابعة  منطقة  اإلى  �ساحلية  لدولة  الخال�سة  القت�سادية  المنطقة  يعبر حدود  لكونه  م�ستركا، 

قد  المتاخمة، حيث  البحار  اأعالي  اإلى  الخال�سة  القت�سادية  المنطقة  يعبر حدود  لأنه  اأو   
14

للحدود(، عابر  )ر�سيد 

لأنها  اأو   
15

المناطق(، متداخلة  اأو  الرتحال  كثيرة  )اأر�سدة  بعيدة  مياه  في  ت�سطاد  دول  قبل  من  لال�ستغالل  يخ�سع 

والزراعة  الأغذية  منظمة  وتقدر  المتفرقة(.  البحار  اأعالي  )اأر�سدة  البحار  اأعالي  في  الح�سر  وجه  على  توجد  اأخيرا 

الم�ستركة،  الأر�سدة  تلك  اإلى  ي�ستند  قد  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  من  العالمي  الم�سيد  ثلث  اإلى  ي�سل  ما  اأن 

م�سايد  اإلى  الو�سول  الكبيرة �سوب  التحديات  اأحد  تمثل  الأر�سدة  لتلك  الفعالة  الإدارة  باأن  ذلك  من  باأكثر  وتحاج 

16
الطويل. الأجل  على  م�ستدامة  اأ�سماك 

ب�ساأن  الخبراء  "ت�ساور  النرويج  مع حكومة  بالتعاون  والزراعة  الأغذية  منظمة  عقدت  التحدي،  لهذا  وا�ستجابة 

الأول  اأكتوبر/ت�سرين  في  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  النرويج  بين  الم�ستركة" الم�سترك  ال�سمكية  الأر�سدة  اإدارة 

عقد  الذي   2006 لعام  الأ�سماك  ت�ساطر  موؤتمر  اإلى  التقني  الدعم  كذلك  والزراعة  الأغذية  منظمة  وتقدم   
17

.2002

دولية(. )ب�سفة  الم�ستركة  ال�سمكية  الأر�سدة  اإدارة  للموؤتمر  الرئي�سية  الموا�سيع  اأحد  وكان   
18

اأ�ستراليا. في 

اقت�سادية خال�سة  منطقة  مياه  على  المق�سورة  تلك  اإدارة  من  اأ�سعب  الم�ستركة  ال�سمكية  الأر�سدة  واإدارة 

موارد  اأو  لمورد  المت�ساطرة  الدول  داخل  ينمو  ا�ستراتيجي  تفاعل  ثمة  قليلة،  با�ستثناءات  لأنه،  واحدة  �ساحلية  لدولة 

توؤثر  اأن  المحتم  فمن  للحدود،  عابرا  ر�سيدا  تت�ساطران  مثال،  �ساحليتان،  دولتان  كانت  ما  فاإذا  بينها.  ما  وفي 

والعك�ض  الثانية  ال�ساحلية  للدولة  المتاحة  ال�سيد  فر�ض  على  الأولى  ال�ساحلية  الدولة  بها  تقوم  التي  ال�سيد  اأن�سطة 

اأن  منهما  كل  مع محاولة  ال�ساحليتين،  الدولتين  بين  ا�ستراتيجي  تفاعل  ينمو  اأن  المحتم  من  ثم،  ومن  بالعك�ض. 

تواجهها. واأن  بالأخرى  الخا�سة  ال�سيد  بخطط  تتنباأ 

االأر�سدة ال�سمكية العابرة للحدود
للحدود  العابرة  الأر�سدة  اأن  ارتئي   ،1982 عام  في  البحار  قانون  ب�ساأن  المتحدة  لالأمم  الثالث  الموؤتمر  في ختام 

الأ�سماك  من  فقط  مئوية �سغيرة  ن�سبة  اأن  المظنون  من  وكان  الم�ستركة.  ال�سمكية  لالأر�سدة  اإدارة  م�سكلة  تمثل 

الخال�سة  القت�سادية  المناطق  الموجودة خارج  ال�سمكية  الأر�سدة  من  تاأتي  قد  الم�سيدة  العالمية  الطبيعية 

اأنها  على  البحار  اأعالي  اإلى  الخال�سة  القت�سادية  المنطقة  تعبر  التي  الأر�سدة  اإلى  ُنظر  فقد  وبالتالي،  النا�سئة. 

تزال،  ول  تعتبر،  التي  للحدود،  العابرة  ال�سمكية  الأر�سدة  اأهمية  في  اأحد  يت�سكك  ولم   
19

�سئيلة. للموارد  اإدارة  م�سكلة 

باأنها  متحفظ  ب�سكل  للحدود  العابرة  الأر�سدة  عدد  قّدر  الأر�سدة،  لتلك  �ساملة  درا�سة  وفي  مكان.  كل  في  موجودة 

20
باأكمله. العالم  على �سعيد   1	500  -1	000 في حدود 

تلك  لإدارة  القانوني  الإطار   1982 لعام  البحار  لقانون  المتحدة  الأمم  اتفاقية  من   )1(63 المادة  وتوفر 

للحدود  عابرة  اأر�سدة  اأو  للحدود  عابر  لر�سيد  المت�ساطرة  ال�ساحلية  الدول  على  التزاما  المادة  وتفر�ض  الأر�سدة. 

تتو�سل  باأن  الدول  على  التزام  فر�ض  هو  المادة  تفعله  ل  ما  اأن  بيد  الأر�سدة.  اإدارة  ترتيبات  تتفاو�ض حول  باأن 

من  الجزء  ذلك  تدير  اأن  دولة حينئذ  كل  على  يتعين  فاإنه  اتفاق،  اإلى  التو�سل  عن  الدول  ما عجزت  فاإذا  اتفاق.  اإلى 

اأخرى  اأجزاء  عليها  تن�ض  التي  والتزاماتها  لحقوقها  وفقا  الخال�سة  القت�سادية  منطقتها  داخل  يقع  الذي  الأر�سدة 

ويمكن  الموارد.  اأو  للمورد  التعاونية  غير  بالإدارة  ت�سمح  ل  التفاقية  فاإن  ثم  ومن   
21

. 	1982 عام  اتفاقية  من 

الفترا�سي. البديل  اأنها خيار  على  اإليها  الإ�سارة 

معالجتهما:  يتوجب  �سوؤالن  ثمة  هذا،  الفترا�سي  البديل  وفي �سوء خيار 

الفترا�سي  البديل  تتبع خيار  التي  ال�ساحلية  الدولة  على  اإن وجدت،  تعود،  قد  التي  التبعات  تلك  ما هي  )اأ( 

و العلمية؟  المعلومات  تبادل  يتجاوز  ل  بما  الأقل  على  للحدود،  العابرة  الأر�سدة  اإدارة  في  تتعاون  ول 

في  للموارد  التعاونية  لالإدارة  الأبعاد  كاملة  لترتيبات  اأريد  ما  اإذا  ت�سود،  اأن  يجب  التي  الظروف  ما هي  )ب( 

الطويل؟ المدى  على  ثابتة  تكون  اأن  وداخلها  ال�ساحلية  الدول  بين  ما 

ي�سبح  فحينئذ  تافهة،  التعاونية  غير  للترتيبات  ال�سلبية  التبعات  اأن  )اأ(  ال�سوؤال  على  الإجابة  كانت  ما  اإذا 

الحال. بطبيعة  ذي جدوى  غير  )ب(  ال�سوؤال 

المت�ساطرة  ال�ساحلية  الدول  داخل  ال�ستراتيجي  التفاعل  باأن  ال�سوؤالين،  هذين  معالجة  عند  العتراف،  ويجب 

الموارد.  اإدارة  م�سكلة  في  بدور حا�سم  يقوم  �سابقا،  اإليه  اأ�سير  والذي  بينها،  ما  وفي  للحدود،  العابرة  لالأر�سدة 

بذلك  القيام  اإلى  و)ب(،  )اأ(  لل�سوؤالين  اإجابات  على  العثور  عند محاولتهم  اأنف�سهم م�سطرين،  القت�ساديون  ويجد 
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المباريات.  بنظرية  ت�سميتها  ي�سيع  والتي  التفاعلي(،  القرار  نظرية  )اأو  ال�ستراتيجي  التفاعل  نظرية  منظور  من 

في مجال  وا�سع حاليا  نطاق  على  القلة،  يخ�ض  اأمرا  ما م�سى  في  تعتبر  كانت  التي  النظرية،  هذه  وت�ستخدم 

نظرية  في  متخ�س�سين  اإلى  مرتين  القت�سادية  العلوم  في  نوبل  منحت جائزة  بحيث  القت�سادية  الأمور 

اأخرى،  ميادين  في  وا�سع  ب�سكل  تطبق  النظرية  فاإن  ذلك،  عن  وف�سال   
22

. 	2005 عام  في  اآخرها  وكان  المباريات، 

الن�سوئي. الأحياء  وعلم  ال�سيا�سية،  والعلوم  القانونية،  والدرا�سات  الدولية،  العالقات  مثل 

غير  المباريات  نظرية  عري�ستين،  فئتين  اإلى  المباريات-  نظرية  ال�ستراتيجي-  التفاعل  نظرية  وتنق�سم 

التعاونية  غير  المباريات  نظرية  تقدمها  التي  التب�سرات  وتطرح  التعاونية.  المباريات  ونظرية  التعاونية 

يفتر�ض  اأن  ي�ستطيع  ل  المرء  اأن  في  التب�سرات  هذه  منه  تحذر  ما  ويتمثل  )اأ(.  ال�سوؤال  معالجة  عند  اإر�سادا 

خطر  فثمة  بفعالية.  الموارد  من  ح�س�سهم  لإدارة  ما  طريقا  �سيجدون  ال�ساحلية(  )الدول  "الالعبين"  اأن  اآمنا 

�سارة،  �ستكون  اأنها  لعب  كل  يعرف  )"ا�ستراتيجيات"(  عمل  م�سارات  اتباع  اإلى  "الالعبون"  ُيدفع  باأن  ج�سيم 

م�سممة  �سهيرة  تعاونية  غير  مباراة  من  ال�سجين"  "مع�سلة  عنوان  تحت  ذلك  ويقع  مدمرة.  تكن  لم  اإن 

في  التعاونية  غير  المباراة  نظرية  تقدمها  التي  التنبوؤات  هذه  �سحة  اإثبات  تم  وقد   
23

النقطة. هذه  لتو�سيح 

الأر�سدة  اإدارة  في  المتحفظ  غير  والتعاون   
24

الم�ستركة. الأ�سماك  لم�سايد  الحقيقي  العالم  في  كثيرة  مرات 

)ب(. ال�سوؤال  تفادي  يمكن  ول  حقيقة.  اأهميته  له  ال�ستثنائية،  الحالت  غير  في  للحدود،  العابرة  ال�سمكية 

اأول،  اأوليين.  �سوؤالين	 معالجة	 من	 لبد	 للحدود،  العابرة	 لالأر�سدة	 التعاونية	 الإدارة	 اإلى	 النتقال	 وعند	

للتعاون،  م�ستويين	 بين	 �سنة	 	25 من	 اأكثر	 قبل	 غولند	 جون	 ميز	 وقد	 للتعاون؟	 الم�ست�سوب	 الم�ستوى	 هو	 ما	

على	 للتعاون	 الأولي	 الم�ستوى	 وينطوي	 	
25

الثانوي. والم�ستوى	 الأولي	 الم�ستوى	 ندعوهما	 اأن	 لنا	 يمكن	 واللذين	

للمورد	 الن�سطة"  "الإدارة	 في	 تعاون	 على	 الثاني	 الم�ستوى	 وينطوي	 فقط؛	 العلمية	 والبيانات	 المعلومات	 تبادل	

الإدارة	 برنامج	  )ii( ال�سيد؛	 من	 العائدة	 الفوائد	 تخ�سي�ض	  )i( تحديد	 على	 بدوره	 ينطوي	 ما	 وهو	 )الموارد( 

النرويج	 بين	 الم�سترك	 الخبراء	 ت�ساور	 خل�ض	 وقد	 الفعالن.  والإنفاذ	 التنفيذ	  )iii( الزمن؛	 مر	 على	 للمورد	 الأمثل	

في	 وافيا	 يكون	 ما	 نادرا	 فاإنه	 ك�سابقة،  مفيد	 الأولي	 الم�ستوى	 اأن	 حين	 في	 اأنه	 اإلى	 والزراعة	 الأغذية	 ومنظمة	

للمورد	 الن�سطة"  "الإدارة	 في	 للتعاون	 م�ستعدة	 تكون	 اأن	 ال�ساحلية	 الدول	 على	 ويجب	 الإطالق.  على	 ذاته	 حد	

)الموارد(.

المت�ساطرة  ال�ساحلية  الدول  بين  ما  في  الأمر  حقيقة  في  تخ�سي�سه  يتعين  الذي  ما  هو:  الثاني  وال�سوؤال 

ال�ساحلية،  الدول  اأ�ساطيل  بين  ما  في  عليه  والمتفق  به  الم�سموح  الإجمالي  ال�سيد  من  ح�س�ض  اأهي  للمورد؟ 

بال�سرورة.  متطابقين  لي�سا  والأمران  الزمن؟  مر  على  ال�سيد  من  ال�سافي  القت�سادي  العائد  هو  	اأو 

ال�سيد  ربحية  حيث  من  فعالية،  لل�سيد  التعاونية  الإدارة  نظم  اأكثر  بين  من  كان  التاريخية،  الناحية  فمن 

 .1984  -1911 الهادي،  المحيط  �سمال  في  الفراء  فقمة  على  ركز  الذي  ذلك  �سواء،  حد  على  المورد  و�سون 

الأمريكية(.  المتحدة  والوليات  ال�سوفييتي  ورو�سيا/التحاد  واليابان  )كندا  دول  اأربع  فيه  ا�سترك  	وقد 

الأربع  الدول  ا�ستفادت  ذلك،  ومع  �سفرا.  تبلغ  �سنوية  مخ�س�سات  على  يح�سالن  منها  دولتين  اأ�سطول  وكان 
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للمورد. التعاونية  الإدارة  من  اقت�ساديا  كلها 

بها،  الوفاء  يجب  التي  ال�سروط  التعاونية،  المباريات  نظرية  �سكل  في  ال�ستراتيجي،  التفاعل  نظرية  وُتبرز 

تخ�سي�ض  اإلى  ينظر  اأن  يجب  الحال،  وبطبيعة  الزمن.  مر  على  ثابتا  يكون  اأن  التعاوني  للنظام  اأريد  ما  اإذا 

�سرطا،  بالأحرى  اأو  ا�ستراطا،  هناك  اأن  بيد  عادل.  اأنه  على  الم�سترك  ال�سيد  عن  الناتجة  القت�سادية  الفوائد 

كل  على  يجب  اأنه  في  ال�سرط  ويتمثل  الأ�سا�سي.  ال�سرط  اأنه  على  اإليه  ي�سار  اأن  يمكن  والذي  ذلك،  يتجاوز 

الأوقات  جميع  في  يتوقع  اأن  للمورد  التعاونية  لالإدارة  ترتيب  في  الم�ستركين  من  ال�ساحلية(  )الدولة  م�سترك 

الأجل  الطويلة  للفوائد  الأقل  على  م�ساوية  تكون  التعاونية  الترتيبات  من  الأجل  طويلة  فوائد  على  يح�سل  اأن 

العقالنية  "�سرط  باأنه  المباريات  نظرية  لغة  في  ذلك  اإلى  وي�سار  التعاون.  رف�ض  ما  اإذا  عليها  يح�سل  قد  التي 

الفردية".

بين  الم�سترك  الخبراء  ت�ساور  تقرير  اأن  بيد  مراء.  بال  جليا  يبدو  عليه،  ُين�ض  اأن  ما  الأ�سا�سي،  ال�سرط  وهذا 

27
جالئه. رغم  الممار�سة  في  ُيتجاهل  ما  كثيرا  ال�سرط  هذا  اأن  يالحظ  والزراعة  الأغذية  ومنظمة  النرويج 

التعاونية  الإدارة  ترتيب  اأحكام  واإنفاذ  تنفيذ  يكون  اأن  الأول،  المقام  في  الأ�سا�سي،  ال�سرط  هذا  ويتطلب 

تعتقد  ولكنها  "عادل"،  تخ�سي�ض  على  ح�سلت  اأنها  تعتقد  م�ساركة  �ساحلية  دولة  كانت  ما  واإذا  تماما.  فعال 

اأن  كبير  حد  اإلى  ال�ساحلية  الدولة  تحت�سب  فقد  الغ�ض،  على  ت�سجع  لدرجة  �سعيفا  كان  الأحكام  اإنفاذ  اأن  كذلك 

وتت�سرف  التعاون،  عدم  من  ك�سبه  تتوقع  اأن  لها  يمكن  كان  عما  كثيرا  تقل  التعاون  من  القت�سادية  عوائدها 

ذلك. على  بناء 

بقدر  عري�سا  الم�ساومة  نطاق  بقاء  على  العمل  الثاني،  المقام  في  الفردية،  العقالنية  �سرط  ويتطلب 

لكل  القت�سادية  العوائد  تتحدد  باأن  مثال،  يق�سي،  للمورد  التعاونية  الإدارة  ترتيب  كان  فاإذا  الإمكان. 
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يكون  فقد  فح�سب،  الخال�سة  القت�سادية  منطقتها  داخل  اأ�سطولها  ي�سيده  ما  بوا�سطة  �ساحلية  دولة 

ت�ساور  تقرير  ويتحدث  للمورد.  التعاونية  لالإدارة  ثابتا  نظاما  يكفل  ل  بما  جدا  �سيقا  الم�ساومة  نطاق 

"مي�سرو	 منطلق  من  الق�سية،  لهذه  معالجته  عند  والزراعة،  الأغذية  ومنظمة  النرويج  بين  الم�سترك  الخبراء 

التعاون  نمو  تي�سير  يمكن   ..." اأنه  التقرير  ويذكر  الجانبية(.  بالمدفوعات  اأي�سا  )المعروف  المفاو�سات" 

نفاذ  ترتيبات  قبيل  من  بو�سائل  بها  الم�سموح  ال�سيد  كمية  اإجمالي  ح�س�ض  تخ�سي�ض  ا�ستكمال  بوا�سطة 

الدول  بين  ما  في  ت�ساطره  يجري  كان  ما  فاإذا   
28

�سواء(". حد  على  ونقدا  عينا  )الإتجار  الح�س�ض  وتجارة 

حينئذ  معنى  هناك  يكون  فال  ال�سيد،  من  ال�سافية  القت�سادية  الفوائد  تدفق  هو  الحقيقة،  في  الم�ساركة، 

الدول  اأ�ساطيل  بين  ما  في  بها  الم�سموح  ال�سيد  كمية  اإجمالي  ح�س�ض  على  الفوائد  تلك  تخ�سي�ض  لح�سر 

ل�ساحلية. ا

التعاونية  الإدارة  لترتيب  كان  ما  اإذا  به،  الوفاء  يجب  الذي  الثاني،  الأ�سا�سي  ال�سرط،  اأو  وال�ستراط، 

توقع  الممكن  ومن  التكيف".  على  "قادرا  الترتيب  يكون  اأن  الزمن،  مر  على  ثابت  اأنه  على  يبرهن  اأن  للمورد 

غير  اأو  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية  اأو  بيئية  عوامل  عن  تن�ساأ  متوقعة  غير  ل�سدمات  تعاوني  ترتيب  كل  يتعر�ض  اأن 

يقع  اأن  الممكن  فمن  التكيف،  على  القدرة  اأو  المرونة  اإلى  يفتقد  التعاوني  الترتيب  كان  فاإذا  العوامل.  من  ذلك 

"العقالنية  �سرط  ذلك  بعد  فيها  ُي�ستوفي  ل  فو�سى،  حالة  في  الحين  ذلك  حتى  م�ستقرا  كان  تعاوني  ترتيب 

29
اأكثر. اأو  لم�سترك  بالن�سبة  الفردية" 

االأر�سدة ال�سمكية متداخلة المناطق وكثيرة االرتحال
 ،1982 عام	 في	 البحار	 قانون	 ب�ساأن	 المتحدة	 لالأمم	 الثالث	 الموؤتمر	 اختتام	 عند	 المريح،  الظن	 اأن	 ثبت	

على	 المتاخمة	 البحار	 اأعالي	 وفي	 الخال�سة	 القت�سادية	 المنطقة	 داخل	 توجد	 التي	 الأ�سماك	 اأر�سدة	 باأن	

واأوائل	 الثمانينات	 من	 تبقى	 ما	 خالل	 وذلك	 بب�ساطة،  تماما	 خاطئ	 ظن	 �سئيلة،  اأهمية	 لها	 �سواء	 حد	

موارد	 ذلك	 اأمثلة	 ومن	 الأر�سدة.  تلك	 ا�ستغالل	 في	 الإفراط	 من	 الأخرى	 تلو	 حالة	 برزت	 وقد	 الت�سعينات. 

وموارد	 بيرينغ	 بحر	 في	 القدية	 والموارد	 نيوفوندلند،  في	 	Grand Bank الكبير	 ال�ساطئ	 في	 القاع	 �سمك	

الخ�سن	 ال�سمك	 وموارد	 وبيرو،  �سيلي	 �سواطئ	 من	 مبعدة	 على	  "Doughnut Hole" الماكريل	 ذكور	 �سغار	

المحيط	 في	 الزعنفة	 الزرقاء	 والتونة	 نيوزيلندا	 في	 الجنوب	 جزيرة	 �ساطئ	 من	 مبعدة	 على	 البرتقالي	

موؤتمرا	 المتحدة	 الأمم	 عقدت	 فقد	 خطورة	 من	 للم�سكلة	 اأ�سبح	 ما	 اإلى	 ونظرا	 	
30

الجنوبي. والمحيط	 الأطل�سي	

ال�سمكية	 والأر�سدة	 المناطق	 المتداخلة	 ال�سمكية	 الأر�سدة	 ب�ساأن	 المتحدة	 الأمم	 موؤتمر	 هو	 لعالجها	 دوليا	

ال�سمكية	 الأر�سدة	 ب�ساأن	 المتحدة	 الأمم	 اتفاق	 اإلى	 الموؤتمر	 وانتهى	  .1995 اإلى	 	1993 الرتحال،  الكثيرة	

.1982 عام	 اتفاقية	 لتدعيم	 �سمم	 والذي	 	
31

،1995 لعام	

 ،1982 لعام  المتحدة  الأمم  اتفاقية  في  مغطاة  الرتحال  والكثيرة  المناطق  المتداخلة  الأ�سماك  واأر�سدة 

ب�ساأن  ال�سابع  الجزء  وفي  الخال�سة  القت�سادية  المنطقة  ب�ساأن  الخام�ض  الجزء  من  و64   )2(63 المواد  في 

ال�ساحلية  الدول  والتزامات  وواجبات  حقوق  منها،  ال�سابع  الجزء  ل�سيما  التفاقية،  وتترك  البحار.  اأعالي 

اأعالي  في  الترحال  والكثيرة  المناطق  المتداخلة  ال�سمكية  الأر�سدة  اأجزاء  اإزاء  البعيدة  المياه  في  ال�سيد  ودول 

فعالة  تعاونية  اإدارة  ترتيبات  اإقامة  بدوره  جدا  ال�سعب  من  يجعل  ما  وهو  ما،  حد  اإلى  متيقنة  غير  البحار 

يعالج  اأن   1995 لعام  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم  باتفاق  والمق�سود   
32

الأر�سدة. تلك  اأجل  من 

هذه. ال�سعف  نقاط 

اأ�سا�ض  على  الرتحال  والكثيرة  المناطق  المتداخلة  ال�سمكية  الأر�سدة  تدار  اأن  التفاقية  بموجب  يتعين، 

الدول  اأمام  مفتوحة  تكون  اأن  يتعين   
33

الأ�سماك، م�سايد  لإدارة  اإقليمية  منظمة  خالل  من  باإقليم  اإقليم 

فر�ض  تكون  ول  البعيدة(.  المياه  في  ال�سيد  دول  فيها  )بما  الموارد  تلك  في  "حقيقية"  م�سالح  لديها  التي 

للدول  اإل  متاحة  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  اإقليمية  منظمة  ت�سملها  التي  ال�سمكية  الموارد  على  الح�سول 

وكل   
34

المنظمة. ت�سعها  التي  والحفظ  الإدارة  بتدابير  اللتزام  على  توافق  التي  اأو  المنظمة،  اإلى  المنتمية 

الخا�ض  الجزء  اإدارة  تدابير  تكون  اأن  بكفالة  اأمور،  جملة  من  مطالبة،  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  اإقليمية  منظمة 

خال�سة  اقت�سادية  منطقة  في  الداخل  الموارد  بجزء  الخا�سة  التدابير  وتلك  الموارد  من  البحار  باأعالي 

البع�ض. بع�سها  مع  متوافقة 

محاولة  نجاح  عدم  عواقب  )اأ(  هما:  للحدود  العابرة  بالأر�سدة  يتعلق  ما  في  اأعاله  المثاران  وال�سوؤالن 

التعاونية  الإدارة  لترتيبات  اأريد  ما  اإذا  بها  الوفاء  يجب  التي  وال�سروط  )ب(  تعاونية؛  اإدارة  ترتيبات  اإقامة 

والكثيرة  المناطق  المتداخلة  الأر�سدة  باإدارة  بالمثل  ال�سلة  وثيقا  �سوؤالن   - الزمن  مر  على  ثابتة  تكون  اأن 

اإلى  م�سطرين  ال�سوؤالين،  هذين  على  الإجابة  محاولة  عند  اأنف�سهم،  القت�ساديون  يجد  ثانية،  ومرة  الترحال. 

المباريات(. )نظرية  ال�ستراتيجي  التفاعل  نظرية  منظور  من  ذلك  عمل 
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للحدود.  العابرة  الأر�سدة  �سياق  في  تقدم  التي  الإجابة  عن  البتة  الأول  ال�سوؤال  على  الإجابة  تختلف  ل 

الموارد.  ا�ستغالل  في  الإفراط  مع  ال�سجين"  "مع�سلة  نتائج  نوع  خطر  طياتها  في  التعاونية  غير  الإدارة  وتحمل 

الترحال  والكثيرة  المناطق  المتداخلة  لالأر�سدة  التعاونية  غير  لالإدارة  الجلية  العواقب  فاإن  الأمر،  حقيقة  وفي 

فاإن  ثانية،  ومرة   
35

ال�سمكية. لالأر�سدة  المتحدة  الأمم  موؤتمر  لعقد  المنطقي  وال�سند  الدافع  وفرت  التي  هي 

الأر�سدة. تلك  ا�ستدامة  اأجل  من  بالغة  اأهمية  التعاونية  لالإدارة 

الأجل  الطويل  ال�ستقرار  لكفالة  بها  الوفاء  يجب  التي  الالزمة  ال�سروط  تنطبق  الثاني،  لل�سوؤال  وبالن�سبة 

المنظمات  على  للحدود،  العابرة  الأر�سدة  �سياق  في  نوق�ست  والتي  للموارد،  التعاونية  الإدارة  لترتيبات 

المناطق/الكثيرة  المتداخلة  لالأر�سدة  التعاونية  الإدارة  اأن  بيد  القوة.  بنف�ض  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية 

الإدارة  من  بكثير  اإلحاحا  اأكثر  تعهدا  تعتبر  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  اإقليمية  منظمة  خالل  من  الرتحال 

لإدارة  اإقليمية  منظمة  في  الم�ساركين  عدد  يكون  اأن  المحتمل  من  فاأول،  للحدود.  العابرة  لالأر�سدة  التعاونية 

وكلما   
36

للحدود. العابرة  لالأر�سدة  المعهودة  التعاونية  الإدارة  ترتيبات  من  بالغة  بدرجة  اأكبر  الأ�سماك  م�سايد 

اأكبر  ي�سبح  الم�سكلة  اإنفاذ  لأن  اإل  ل�سبب  ل  ال�ستقرار،  تحقيق  الأ�سعب  من  كان  كلما  اأكبر  الم�ستركين  عدد  كان 

37
العدد. زيادة  مع  مطرد  ب�سكل 

للحدود  العابرة  لالأر�سدة  تعاوني  ترتيب  في  الم�ستركين  عدد  يكون  اأن  توقع  يمكن  حين  ففي  وثانيا، 

المنظمة  حالة  في  كذلك  يكون  ل  الأمر  فاإن  ال�ستثنائية،  الحالت  في  اإل  الزمن،  مر  على  ثابتين  وطابعهم 

المياه  في  ال�سيد  دول  من  يكونون  نمطية  منظمة  في  الأع�ساء  فبع�ض  الأ�سماك.  م�سايد  لإدارة  الإقليمية 

في  موؤ�س�سا  ع�سوا  لي�ست  البعيدة  المياه  في  �سيد  دولة  تطلب  وقد  الحركة.  عن  تكف  ل  تكاد  واأ�ساطيلها  البعيدة، 

اتفاق  ويطالب  المنظمة.  تاأ�سي�ض  بعد  الع�سوية  الخ�سو�ض،  وجه  على  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  اإقليمية  منظمة 

ي�ستوعبوا  باأن  �سراحة  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  اإقليمية  لمنظمة  الموؤ�س�سين  الأع�ساء   1995 لعام  المتحدة  الأمم 

باأن  واإقناعهم  المرتقبين،  الجدد  الأع�ساء  ا�ستيعاب  كيفية  وتعتبر   
38

الجدد. الداخلين  اأو  المرتقبين  الأع�ساء 

ًتحل  لم  ق�سية  الوقت،  نف�ض  في  للتعاون  الموؤ�س�سين  الأع�ساء  ا�ستعداد  تقوي�ض  وعدم  المنظمة،  في  اأع�ساء  يكونوا 

للحدود  العابرة  لالأر�سدة  التعاونية  الترتيبات  بين  الختالفات  اأكبر  مع  كثب  عن  مت�سلة  الق�سية  وهذه   
39

بعد.

المجاني". "النتفاع  خطر  وهو  األ  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  والمنظمات 

كان  ما  واإذا  التعاون.  بثمار  تعاوني  ترتيب  في  الم�ستركين  غير  تمتع  على  المجاني"  "النتفاع  ينطوي 

من  فوائدهم  اأن  يحت�سبوا  قد  التعاوني  الترتيب  في  الم�ستركين  فاإن  المدى،  وا�سع  المجاني"  "النتفاع 
مرة  الفردية"  العقالنية  "�سرط  وهو  التعاون،  عدم  خالل  من  عليه  يح�سلوا  قد  مما  اأقل  تكون  قد  التعاون 

ال�سعب  من  ولكن  للحدود،  العابرة  لالأر�سدة  تعاونية  اإدارة  ترتيب  في  متخيل  المجاني"  و"النتفاع  ثانية. 

ت�سمل  مزمنة  م�سكلة  المجاني"  "النتفاع  كان  ذلك،  من  النقي�ض  وعلى   
40

منه. واقعية  حالت  على  العثور  جدا 

البحار. اأعالي  في  ال�سيد  موارد 

الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  اإقليمية  منظمة  في  الم�ستركين  غير  بها  يقوم  التي  ال�سيد  اأن�سطة  اإلى  ينظر 

اأنها  على  بالمنظمة،  الخا�سة  الإدارة  اأحكام  مع  يتناق�ض  بما  للمنظمة،  الخا�سعة  البحار  اأعالي  في 

المنظم  وغير  المن�سبط  غير  ال�سيد  ويوفر  القانوني.  غير  ال�سيد  من  النقي�ض  على  منظم،  غير  �سيدا  ت�سكل 

الأر�سدة  ب�ساأن  المتحدة  الأمم  اتفاق  من   8 المادة  من  الرغم  على  المجاني"،  "النتفاع  على  قويا  ت�سجيعا 

.1995 لعام  ال�سمكية 

بالمجان  المنتفعين  ي�سجعوا  اأن  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمة  لأع�ساء  الحال  بطبيعة  ويمكن 

من  ممكنا  حال  هذا  يعتبر  هل  ذلك،  ومع  المنظمة.  في  جددا  اأع�ساء  ي�سبحوا  اأن  وعلى  و�سائلهم  تغيير  على 

ال�ستراتيجية  التفاعل  نظرية  يطبقون  الذين  لالقت�ساديين  تحليل  "اأحدث"  ي�سفر  حقيقة؟  العملية  الناحية 

غير  ال�سيد  قمع  يتم  لم  اإذا  اأنه  مفادها  خال�سة  عن  الترحال  والكثيرة  المناطق  المتداخلة  الأر�سدة  اإدارة  على 

المنظمة،  اأع�ساء  جميع  اإر�ساء  فيها  يتي�سر  ل  الموقف،  على  ال�سيطرة  فيها  ي�سعب  حالت  ف�ستن�ساأ  المنظم 

غير  المنظمة  اأن  الحالت  تلك  في  ويثبت  جدا.  قوية  بالمجان  النتفاع  جاذبية  وتكون  والجديد.  منهم  القديم 

م�سايد  لإدارة  الإقليمية  المنظمات  نظام  يزدهر  لكي  اأنه  في  الحتمية  الخال�سة  وتتمثل   
41

اأ�سلها. في  م�ستقرة 

تقدير  في  المبالغة  تمكن  ول  بفعالية.  المنظم  غير  ال�سيد  قمع  يتم  اأن  العظمى  الأهمية  قبيل  من  فاإن  الأ�سماك، 

والق�ساء  وردعه  المنظم  وغير  عنه  المبلغ  وغير  الم�سروع  غير  الأ�سماك  �سيد  لمنع  الدولية  العمل  خطة  اأهمية 

الفعال. وتنفيذها  عليه 

االأر�سدة المتفرقة في اأعالي البحار 
كانت  التي  البحار  اأعالي  في  المتفرقة  الأر�سدة  عن  العهد،  حديث  وقت  حتى  يقال،  اأن  يمكن  ما  هناك  يكن  لم 

لحفظها  القانوني  الإطار   1982 عام  اتفاقية  من  ال�سابع  الجزء  ويوفر   
42

البحار". "يتامى  باأنها  تو�سف 
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تدابير  اتباع  حول  والتفاو�ض  البع�ض،  بع�سها  مع  بالتعاون  الدول  على  التزاما  ين�سئ  والذي  واإدارتها، 

الدولي  المجتمع  اهتمام  تركز  وقد  الحال.  مقت�سى  بح�سب  فرعية  واإقليمية  اإقليمية  منظمات  اإن�ساء  وحول 

العميقة  المياه  اأ�سماك  م�سايد  ب�ساأن  المتنامي  لالن�سغال  نتيجة  ول�سيما  الأر�سدة،  هذه  على  متزايد  ب�سكل 

الهند  محيط  اأ�سماك  م�سايد  اتفاق  على  التوقيع  باب  فتح  من  موؤخرا  حدث  ما  التجاه  هذا  ويو�سح  واأنواعها. 

لإدارة   )56 �سفحة  )انظر  الهادي  المحيط  لجنوب  اإقليمية  منظمة  اإن�ساء  ب�ساأن  الجارية  والمفاو�سات  الجنوبي 

المتحدة  الأمم  اتفاق  ا�ستعرا�ض  موؤتمر  عالج  عندما  الأمام  اإلى  هامة  خطوة  حدثت  كما  الأ�سماك.  م�سايد 

فاإن  ثم،  ومن   .)55 �سفحة  )انظر  التفاق  نطاق  في  المتفرقة  البحار  اأعالي  اأر�سدة  ال�سمكية  الأر�سدة  ب�ساأن 

البحار. اأعالي  في  "المتفرقة"  ال�سمكية  الأر�سدة  على  اأي�سا  ينطبقان  اآنفا  المثارين  ال�سوؤالين 

الطبيعية  البحرية  االأ�سماك  م�سايد   اإدارة 
واالتجاهات الحالة  الهندي:  المحيط  في 

مقدمة
في  الأ�سماك  م�سايد  من  الكثير  ب�ساأن  المتزايد  لالن�سغال  وا�ستجابة  الت�سعينات،  من  الأول  الن�سف  خالل 

الأ�سماك  م�سايد  �سكوك  من  عدد  وفر  والتنمية،  بالبيئة  المعني  المتحدة  الأمم  موؤتمر  اأعقاب  وفي  العالم 

الجهود  تلك  لدعم  رئي�سية  خطوة  وتمثلت  لديها.  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  تدعم  لكي  للبلدان  دفع  قوة  الدولية 

وقد  الأ�سماك.  م�سايد  اإدارة  اتجاهات  ب�ساأن  للمقارنة  وقابلية  وانتظاما  تف�سيال  اأكثر  معلومات  و�سع  في 

العالم  في  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  حالة  ا�ستبيان  بو�سع  والزراعة  الأغذية  منظمة  قامت 

بدار�سة  للقيام  ال�ستبيان  هذا  والزراعة  الأغذية  منظمة  وت�ستخدم  التجاه.  لهذا  ا�ستجابة   2004 عام  في 

43
الهندي. المحيط  بلدان  من   32 في  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  لتجاهات 

المنهجية
يركز  والذي   
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بلدا  31 ب�ساأن  المف�سل  ال�ستبيان  بملء  يقوموا  اأن  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  خبراء  اإلى  ُطلب 

اإدارة  وتمويل  وتكاليف  الأ�سماك،  م�سايد  على  توؤثر  التي  المبا�سرة  وغير  المبا�سرة  الت�سريعات  على 

والإنفاذ.  والمتثال  النزاعات،  واإدارة  وال�سفافية  الإدارة،  في  ال�ساأن  اأ�سحاب  وا�ستراك  الأ�سماك،  م�سايد 

والأدوات  عامة  ب�سفة  الوطنية  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  رئي�سيين:  مكونين  في  المعلومات  نظمت  وقد 

الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  قطاعات  في  الكمية(  )بح�سب  م�سايد  ثالث  اأعلى  في  والتجاهات 

والترفيهية(.  الحجم/الحرفية/الكفافية،  و�سغيرة  الحجم/ال�سناعية،  )كبيرة  الهندي  المحيط  في  الثالثة 

القارية  المياه  داخل  الوطنية  الأ�سماك  م�سايد  على  ال�ستبيان  في  حللت  التي  الأ�سماك  م�سايد  واقت�سرت 

القت�سادية  المنطقة  في  الأجنبي  وال�سيد  البحار  اأعالي  في  ال�سيد  منها  وا�ستثني  للولية؛  والخا�سعة 

نفاذ. اتفاقات  بموجب  الخال�سة 

م�سيدة  و61  الحجم،  كبيرة  اأ�سماك  م�سيدة   55 تحديد  تم  الم�سح،  �سملها  التي  البلدان  بين  ما  وفي 

الكمية  بح�سب  الثالثة  الأنواع  من  الأ�سماك  م�سايد  اأعلى  اأنها  على  ترفيهية  م�سيدة  و18  الحجم  �سغيرة 

الأدوات  بح�سب  معرف  ال�سيد  كان  اإن  ما  وكذلك  فرعي،  قطاع  كل  تعريف  اأن  وحيث  فرعي.  قطاع  كل  في 

يتعين  فاإنه  بلد،  كل  داخل  الن�سبية  بالتعريفات  لل�سماح  مفتوحا  ُترك  قد  النوع،  بح�سب  اأو  الم�ستخدمة 

بحذر. الناتجة  البيانات  ا�ستخدام 

لفرادى  ا�ستعرا�سات  اأ�سا�ض  على  اإقليمية  دون  ا�ستعرا�سات  �سياغة  تمت  ال�ستبيان،  ا�ستكمال  وعند 

المحيط  في  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  �سريعة  �سورة  ال�ستبيان  على  المجمعة  للردود  تحليل  ووفر  البلدان. 

الجزئية. النتائج  اأدناه  وترد   2005  -2003 الفترة  خالل  الهندي 

االتجاهات على �سعيد المحيط باأكمله
ال�سيا�سية والقانونية االأطر 

ومعظم  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  مخ�سو�سة  ت�سريعات  المنطقة  في  البلدان  جميع  لدى 

اإداريا  اإطارا  ذلك  من  الأقل  يوفر  ولكن  الأ�سماك،  م�سايد  لإدارة  قانونيا  اإطارا  توفر  تقريبا  الت�سريعات  تلك 

ال�ستبيان  على  المجيبة  البلدان  ربع  في  الأ�سماك"  م�سايد  "اإدارة  م�سطلح  تعريف  تم  اأنه  بيد  الإدارة.  لتلك 

لإدارة  قانوني  كاإطار  ت�ستخدم  لكي  م�سممة  تنظيمية  ولوائح  قوانين  فقط  المائة  في   57 ولدى  فح�سب، 

من  الأقلية  في  اإل  يحدث  ل  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  الأ�سماك.  م�سايد  اإدارة  وخطط  الأ�سماك  م�سايد 
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من  الأقل  على  واحد  اإلى  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  قرارات  ت�ستند  اأن  الوطنية  الت�سريعات  ت�سترط  اأن  الحالت 

التحاليل  اأو  الجتماعية،  التاأثيرات  تحاليل  اأو  الأر�سدة،  الأحيائية/تقدير  التحليالت  التالية:  التحليالت 

عملية  ب�ساأن  القانوني  الإر�ساد  من  ن�سبيا  القليل  يوجد  ولذلك،  والإنفاذ.  الر�سد  تحاليل  اأو  القت�سادية، 

الم�ستركة  المعلومات  اإلى  يفتقدون  الأ�سماك  م�سايد  مدراء  كان  ما  فكثيرا  ثم  ومن  لالإدارة،  تدابير  اتخاذ 

لالإدارة. �سحيحة  تدابير  لو�سع  المطلوبة  المعرفية  النظم  بين 

م�سايد  اإدارة  عن  م�سوؤولة  باعتبارها   
45

وحيدة اأخرى  �سلطة  اأو  وكالة  البلدان  معظم  في  الت�سريعات  تحدد 

الم�سوؤولية  تتقا�سم  اأنها  اإما  الوكالت/ال�سلطات  هذه  اأن  بيد  الوطني؛  ال�سعيد  على  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك 

اأو  حكومية  وكالة  قبل  من  اأخرى  م�ساعدة  على  تح�سل  و/اأو  اأخرى  وكالت  مع  قانونية  ب�سفة  الإدارة  عن 

الحالت،  من  كثير  وفي  ال�سمكية.  بحوثها  اأجل  من  الجامعات(  قبل  من  كذلك  تدعم  )والتي  حكومية  �سبه 

خفر  اأو  البحرية  )مثال،  الأقل  على  اأخرى  وكالة  من  اأي�سا  دعما  تجد  الأ�سماك  م�سايد  وكالت/�سلطات  كانت 

الأ�سماك. م�سايد  قوانين  ومراقبة  ر�سد  في  ال�سواحل( 

الرغم  على  اإنمائي،  توجه  ذو  باأنه  الإقليم  في  به  المعمول  ال�سيا�سات  اإطار  يت�سف  الأحيان،  اأكثر  وفي 

اأهداف  على  الن�ض  يتم  كان  وعندما   
46

الأقل. على  بالكامل  م�ستغلة  تعتبر  ال�سمك  اأر�سد  من  الكثير  اأن  من 

ذات  اأهداف  اإلى  اإما  النق�سام  اإلى  تميل  الأهداف  كانت  الت�سريع،  في  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  ب�ساأن  مخ�سو�سة 

تكون  اأن  اإلى  والخليج  الأحمر  البحر  اإقليم  في  البلدان  وتميل  بال�ستدامة.  يتعلق  توجه  ذات  اأو  اإنمائي  توجه 

تحديد  اإلى  الهندي  المحيط  من  ال�سرقية  الحافة  على  الواقعة  البلدان  تلك  وتميل  التوجه،  اإنمائية  اأهداف  لديها 

الإدارة  اأهداف  تحديد  اإلى  الغربية  الحافة  على  الواقعة  تلك  تميل  حين  في  الت�سريع،  داخل  ال�ستدامة  معايير 

كانت  القطرية  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  معظم  اأن  بيد  ومدغ�سقر(.  اأفريقيا  جنوب  )با�ستثناء  ت�سريعاتها  في 

ال�ستدامة. مفاهيم  ب�ساأن  الأقل  على  اآخر  وطني  ت�سريع  بفعل  متاأثرة 

تعتبر  الطبيعية  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  من  الكبرى  الغالبية  كانت  فقط،  تقريبا  البلدان  ن�سف  وفي 

خطط  اأي  يفتقد  معظمها  كان  مدارة،  تعتبر  كانت  التي  الأ�سماك  لم�سايد  وبالن�سبة   
ما"47 بطريقة  "ُمدارة 

ما  بطريقة  المدارة  الأ�سماك  م�سايد  عدد  اأن  في  البلدان  داخل  الت�سور  يتمثل  ذلك،  مع  موثقة.  ر�سمية  اإدارة 

الما�سية. الع�سر  ال�سنوات  مدى  على  زاد 

حالة م�سايد االأ�سماك
المقارنات  مع  ت�ساهى  عندما  ثابتة،  الهندي  المحيط  في  الفرعية  للقطاعات  الن�سبية  الأحجام  تظل 

م�سايد  وت�ستمل   .)16 )الجدول   
48

الحجم ال�سغيرة  والم�سايد  الحجم  الكبيرة  الأ�سماك  م�سايد  بين  العالمية 

كمورد  اأو  الوقت  لكل  اأو  الوقت  من  لجزء  )م�ستخدمين  الم�ستركين  من  عدد  على  الحجم  ال�سغيرة  الأ�سماك 

من  المفرغ  الم�سيد  مجموع  وكان  الحجم،  الكبيرة  الأ�سماك  م�سايد  عن  مرة   2.5 بمقدار  يزيد  رزق( 

تقريبا. الحجم  في  مت�ساويا  الفرعيين  القطاعين 

كافة  في  الأ�سماك  م�سايد  معظم  في  الما�سية  الع�سر  ال�سنوات  فترة  مدار  على  الم�ستركين  عدد  ازداد  وقد 

الم�سايد. بع�ض  في  تناق�ض  اأنه  اإل  الثالثة،  الفرعية  القطاعات 

م�سايد  من  المفرغ  الم�سيد  في  الما�سية  الخم�ض  ال�سنوات  مدار  على  التجاهية  التغييرات  تفاوتت  وقد 

الكمية؛  بمقيا�ض  متناق�سة  اتجاهات  عن  بلدان  �سبعة  فاأبلغت  البلدان:  بين  ما  في  الحجم  الكبيرة  الأ�سماك 

اأن  مالحظة  لالهتمام  المثير  ومن  الم�سيد.  قيمة  في  متناق�سة  اتجاهات  عن  بلدا  ع�سر  اأحد  اأبلغ  حين  في 

ال�سنوات  فترة  مدى  على  عك�سية  اتجاهات  في  تحركت  البلدان  تلك  بع�ض  في  والقيم  الكميات  في  التجاهات 

قطاع  داخل  المفرغ  الم�سيد  وقيم  كميات  من  كل  في  اإيجابية  اتجاهات  عن  البلدان  معظم  فاأبلغت  الخم�ض. 

حين  في  الكميات  تناق�ست  معاك�سة،  اتجاهات  في  والقيم  الكميات  اتجهت  وعندما  الحجم،  ال�سغيرة  الم�سايد 

الظاهرة. تلك  ال�سعر  اأو  النوعية  في  التغييرات  تف�سر  وربما  القيم.  ازدادت 

وجود  اإلى   2005 عام  المن�سور  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  تقرير  اأ�سار  الر�سيد،  حالة  يخ�ض  ما  وفي 

اإن  الأر�سدة،  بع�ض  تكون  اأن  اإمكانية  اإلى  بالإ�سافة  ؛ 
49

الم�سايد تلك  في  التو�سع  من  للمزيد  ب�سيط  مجال 

دون  ال�ستعرا�سات  اإطار  في  اأنه  بالمالحظة  يجدر  كما  بالفعل.  ا�ستغاللها  في  اأفرط  قد  معظمها،  يكن  لم 

ج�سامة  اأكثر  ظروف  وجود  اإلى  ال�ستعرا�ض  موؤلفو  اأ�سار   ،
50

2005 عام  تقرير  في  المت�سمنة  الإقليمية 

الآراء  هذه  وت�سدد   .2005 عام  تقرير  في  الم�ستخدم  الكبير  الإح�سائي  المجال  في  ور  �سُ مما  معينة  لأنواع 

الجزم  ال�سعب  من  يكون  عندما  وبخا�سة  الهندي،  المحيط  داخل  الحذر  توخي  اإلى  الحاجة  على  كذلك 

الأر�سدة،  على  المرتجع  العر�سي  ال�سيد  وكميات  المنظم  وغير  عنه  المبلغ  وغير  الم�سروع  غير  ال�سيد  باآثار 

الآثار. تلك  ومكافحة 
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اأدوات االإدارة الم�ستخدمة في م�سايد االأ�سماك الكبيرة
المكانية؛  القيود  الإقليم  في  الم�ستخدمة  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  التقنية  التدابير  اأدوات  مجموعة  ت�سمل 

)ال�سكل  ال�سيد  معدات  وقيود  الحوافز؛  الحقوق/مواءمة  وقيود  والحجم؛  ال�سيد  وقيود  الزمانية؛  والقيود 

الهندي. المحيط  بلدان  داخل  معينة  اتجاهات  ال�سوء  دائرة  اإلى  ال�ستبيان  نتائج  وتبرز   .)41

البحرية(  والمحتجزات  البحرية  الحماية  مناطق  )وبخا�سة  المكانية  القيود  ا�ستخدام  البلدان  تف�سل   •
الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  الأخرى  التقنية  التدابير  على  وحجمها(  نوعها  )وبخا�سة  ال�سيد  معدات  وقيود 

الطبيعية. البحرية 

ال�سيد. تراخي�ض  اإ�سدار  بخالف  الحقوق،  توفير  اأو  الحوافز  لمواءمة  جدا  قليلة  اآليات  ت�ستخدم   •
في  زيدت،  اأو  اأن�سئت  قد  كانت  الحجم  ال�سغير  القطاع  داخل  الراهن  الوقت  في  الم�ستخدمة  الأدوات   •

الأ�سماك  م�سايد  داخل  الم�ستخدمة  الأدوات  ت�سهد  لم  حين  في  الأخيرة؛  الع�سر  ال�سنوات  خالل  معظمها، 

القيود	 ا�ستخدام  زيادة  با�ستثناء  ال�ستخدام  اأنماط  في  كثيرة  تغييرات  والترفيهية  الحجم  الكبيرة 

المكانية.

طبقت  فقد  الإقليم،  في  الأقل  على  بلدان  ع�سرة  في  ن�سطة  كانت  الترفيهية  الأ�سماك  م�سايد  اأن  ورغم   •
والعمل  بحرية،  ومحتجزات  محمية  بحرية  مناطق  اإن�ساء  بخالف  الم�سايد  تلك  على  قليلة  اإدارة  تدابير 

المعدات. نوع  ب�ساأن  قيود  واتباع  تراخي�ض  منح  على  تواترا  اأقل  ب�سكل 

االآليات الت�ساركية واإدارة النزاعات داخل م�سايد االأ�سماك االأكبر
لم  واإدارتها  الأ�سماك  م�سايد  ا�ستخدام  في  م�سلحة  لهم  لمن  الر�سمية  اأو  القانونية  التعاريف  اأن  رغم   

الثالثة  الفرعية  القطاعات  في  الم�سايد  معظم  في  ال�ساأن  اأ�سحاب  تحديد  تم  فقد  الإقليم،  في  �سائعة  تكن 

هوؤلء  ال�ساأن  اأ�سحاب  مع  للت�ساور  ترتيبات  اتخاذ  تم  قد  اأنه  كثيرة،  حالت  في  ارتئي،  وقد  باأكملها. 

الفرعي  القطاع  داخل  قوة  اأقل  كانت  الم�ساعر  هذه  اأن  بيد  الم�سايد؛  تلك  اإدارة  ب�ساأن  معهم  والتعاون 

الحجم. ال�سغير 

بعملية  يعجل  كان  فقد  الأ�سماك،  م�سايد  اإدارة  قرارات  �سنع  عملية  من  جزءا  ال�ساأن  اأ�سحاب  كان  فاإذا 

القطاع  داخل  بال�سرورة  لي�ض  ولكن  الحجم،  الكبير  الفرعي  القطاع  داخل  الأحيان  من  كثير  في  الإدارة 

الت�ساركي  النهج  اأن  بيد  الترفيهي.  الفرعي  القطاع  داخل  يحدث  ذلك  كان  ما  ونادرا  الحجم،  ال�سغير 

ال�ساأن  اأ�سحاب  تجعل  واأ�سبابا  حوافز  وخلق  الأ�سماك  م�سايد  داخل  النزاعات  في  انخفا�ض  اإلى  اأف�سى 

الأ�سماك. لم�سايد  "الم�سوؤولة"  الرعاية  طواعية  يمار�سون 

ما  وفي  الأ�سماك  م�سايد  داخل  النزاعات  تخفي�ض  على  �ساعدت  لالإدارة  الت�ساركية  النهج  اأن  ورغم 

ما  وكثيرا  الفرعية.  القطاعات  اأنحاء  كافة  في  النزاع  من  �ساأنها  لها  م�ستويات  هناك  تزال  فال  بينها، 

ال�سفن  فئات  مختلف  بين  المناف�سة  ب�سبب  تحدث  الحجم  وال�سغير  الكبير  القطاعين  داخل  النزاعات  كانت 

الن�سوء  اإلى  تميل  الترفيهي  الفرعي  القطاع  داخل  النزاعات  اأن  حين  في  الأخرى؛  الأ�سماك  م�سايد  مع  اأو 

المياه. منطقة  لنف�ض  الآخرين  الم�ستخدمين  مع  المناف�سة  من 

وا�ستملت  الم�ستعر�سة؛  الأ�سماك  م�سايد  ثلث  زهاء  داخل  النزاعات  ت�سوية  عمليات  ا�ستخدمت  وقد 

الموارد  وتخ�سي�ض  الأر�سدة،  وتعزيز  مخ�سو�سين،  لم�ستخدمين  المناطق  تحديد  على  العمليات  تلك 

المتعدد  الطابع  ب�ساأن  الم�ستخدمين  لتوعية  تعليمية  وطرائق  وداخلها،  الأ�سماك  م�سايد  بين  ما  في 

16 الجدول 

الفرعي القطاع  بح�سب  الهندي  المحيط  في  الأ�سماك  م�سايد  اأكبر  عن  الأ�سا�سية  البيانات 

قطاع ال�سيد الفرعي

ترفيهي�سغير الحجمكبير الحجم

000	00090	300		0004	600	1عدد الم�ستركين

غير متاحة000	200	0004	000	4مجموع المفرغ )بالأطنان(

غير متاحة000	000313	73عدد ال�سفن

مالحظات:

البيانات تخ�ض اأعلى ثالث م�سايد اأ�سماك )بح�سب الكمية( لكل قطاع فرعي داخل 30 بلدا من بلدان المحيط الهندي.

اإندوني�سيا وماليزيا ت�سمالن بيانات من م�سايد الأ�سماك في المحيطين الهادي والهندي معا.

البيانات الخا�سة بم�سايد الأ�سماك الترفيهية ت�سمل 11 فقط من بين 18 م�سيدة اأ�سماك محددة ب�سبب نق�ض البيانات المتاحة.
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التوعية  طرائق  عدا  ما  الفرعية  القطاعات  بين  ما  في  قليل  تباين  هناك  وكان  معينة.  لموارد  ال�ستخدام 

الآخرين. القطاعين  في  منها  الترفيهي  الفرعي  القطاع  في  اأ�سيع  كانت  فقد 

اإدارة قدرة االأ�سطول داخل م�سايد االأ�سماك االأكبر
والترفيهية؛  الحجم  الكبيرة  الأ�سماك  م�سايد  معظم  في  الهندي  المحيط  داخل  الأ�سطول  قدرة  قيا�ض  تم 

اإلى  وبالإ�سافة  نادراً.  اإل  الحجم  ال�سغير  القطاع  في  الأ�سطول  قدرة  بقيا�ض  ال�سطالع  يتم  لم  اأنه  بيد 

تقريبا،  الأ�سماك  م�سايد  ن�سف  في  مفرطة  قدرة  توجد  باأنه  �سعور  هناك  كان  ما  كثيرا  اأنه  ورغم  ذلك، 

الجهد  م�ستويات  مع  لمواءمتها  وذلك  القدرة  لتقليل  جدا  قليلة  برامج  �سوى  التنفيذ  مو�سع  يو�سع  فلم 

المبذول.

من  ال�سيد  تراخي�ض  �سراء  في  تتمثل  ت�ستخدم،  عندما  القدرة،  م�ستويات  لتقليل  المف�سلة  والطريقة 

للعمل  المرخ�سة  ال�سيد  مراكب  على  ال�ستحواذ  في  يتمثل  ا�ستخداما  اأقل  نهجا  يليها  الأ�سماك،  م�سيدة 

في  فورا؛  ال�سيد  قدرة  في  زيادة  اأي  لتقليل  كفوؤة  و�سيلة  الترخي�ض  اإلغاء  اأن  وتبين  الأ�سماك.  م�سايد  في 

الأولي  الإلغاء  هذا  فاإن  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة  بكثير.  فعالية  اأقل  يعتبر  المراكب  على  ال�ستحواذ  اأن  حين 

في  زيادة  اأي  عودة  عدم  كفالة  في  فعال  يعتبر  م�ستمر،  ب�سكل  الرخ�ض  ب�سراء  يدعم  عندما  للرخ�ض، 

ال�سيد. قدرة 

حالت  حدثت  ولكن  حكومية،  اعتمادات  خالل  من  القدرة  لتقليل  البرامج  هذه  دعم  عام  ب�سكل  وتم 

بوا�سطة  اأو  ذاتها،  الأ�سماك  م�سيدة  في  الم�ستركين  بوا�سطة  البرامج  تلك  تكاليف  ت�سديد  فيها  تم  عديدة 

الأحيان. بع�ض  في  اأخرى  م�سايد  في  م�ستركين 

تكاليف اإدارة م�سايد االأ�سماك وتمويلها
والتطوير،  البحث  تمويل  اأمور،  جملة  من  الأ�سماك،  م�سايد  اإدارة  على  الميزانيات  في  الإنفاق  بنود  ت�سمل 

من  باأخرى  اأو  بطريقة  مغطاة  الأن�سطة  هذه  تكن  ولم  لالإدارة.  اليومية  الإدارية  وال�سوؤون  والإنفاذ،  والر�سد 

تميل  الوطنية  التمويل  م�سادر  اأن  بيد  البلدان.  من  المائة  10 في  زهاء  في  اإل  الوطني  الحكومي  التمويل 

التجاهات  مع  يتناق�ض  بينما  والمحلية؛  الإقليمية  الم�ستويات  �سوب  الإدارة  انتقال  مع  التناق�ض  اإلى 

الطابع  اإ�سفاء  �سيا�سات  اإلى  ما  حد  اإلى  بالنظر  الم�ستويين،  هذين  على  الإدارة  تكاليف  في  المتزايدة 

الإقليم. اأنحاء  كافة  في  الالمركزي 

داخل  �سائعة  التراخي�ض،  ر�سوم  بخالف  الأ�سماك،  م�سايد  اإدارة  تكاليف  ا�ستعادة  اآليات  تكن  ولم 

ال�سيد،  اأن�سطة  من  تح�سل  الإيرادات  كانت  التي  الحالت  وفي  الحجم.  وال�سغيرة  الكبيرة  الأ�سماك  م�سايد 

الممكن  من  يكن  لم  ولذلك  مبا�سرة،  المركزية  الحكومة  ميزانية  اإلى  الأحيان  اأكثر  في  الإيرادات  تلك  ذهبت 

اأن�سطتها  اإقامة  في  الأ�سماك  م�سايد  �سلطات  وا�ستمرت  الإدارة،  خدمات  وتكاليف  فوائد  بين  �سلة  اإقامة 

التراخي�ض  ر�سوم  ا�ستخدام  اأن  لالهتمام  المثير  ومن  الحكومية.  الأولويات  اأ�سا�ض  على  بالإدارة  الخا�سة 

الأ�سماك  م�سايد  من  قليل  عدد  داخل  �سائعة  كانت  للموارد  الريعية  ال�ستعادة  مخططات  من  وغيرها 

الح�سول  �سبل  تعتبر  اأن  المفتر�ض  من  كان  اإن  ما  ب�ساأن  المختلفة  الآراء  يعك�ض  ب�سكل  ربما  الترفيهية؛ 

امتيازا. اأم  حقا  الموارد  على 

االمتثال واالإنفاذ
اأن�سطة  في  بزيادة  الحالت،  معظم  في  مرتبطة،  الإدارة  تكاليف  في  اآنفا  اإليها  الم�سار  الزيادات  كانت   

ال�ساأن.  اأ�سحاب  مع  والت�ساور  النزاعات  اإدارة  في  زيادة  اإلى  اأي�سا  راجعة  كانت  ولكنها  والإنفاذ  الر�سد 

مدى  على  البلدان  من  كثير  في  ازداد  قد  المخالفات  عدد  باأن  ت�سور  والإنفاذ  الر�سد  في  بالزيادة  ويت�سل 

الما�سية. الع�سر  ال�سنوات 

البحر.  في  اأو  البر  في  كانت  �سواء  التفتي�ض،  عمليات  على  الإقليم  داخل  والإنفاذ  المتثال  اأدوات  تركز 

انت�سارا	 اأقل  ال�سفن،  ر�سد  نظام  اأو  ال�سفن  �سطح  على  مراقبين  وجود  مثل  اإ�سافية،  اأدوات  ا�ستخدام  وكان 

الإقليم. داخل 

رخ�ض  اإبطال  اأو  ال�سغيرة  الغرامات  على  بالمخالفات،  تواجه  عندما  تعتمد،  البلدان  معظم  وكانت 

اأن  في  يتمثل  الإقليم  في  البلدان  من  العظمى  الغالبية  في  ال�سائع  الت�سور  اأن  بيد  للردع؛  كو�سيلة  ال�سيد 

على  المفرو�سة  والجزاءات  الأ�سماك؛  لم�سايد  التنظيمية  اللوائح  جميع  لإنفاذ  كافيا  لي�ض  الموفر  التمويل 

جدا  منخف�سة  الكت�ساف  ومخاطر  رادعا؛  تكون  لأن  يكفي  بما  مرتفعة  اأو  �سديدة  لي�ست  المتثال  عدم 

الأ�سماك. لم�سايد  التنظيمية  باللوائح  بالتقيد  ينه�ض  اأن  يمكن  ل  ب�سكل 
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موجز وا�ستنتاجات
في  بالمجهولة  لي�ست  الهندي  المحيط  بلدان  في  واإدارتها  الأ�سماك  م�سايد  با�ستغالل  المتعلقة  التحديات 

الأقاليم. من  غيره  في  الموجودة  البلدان 

محدودا،  ظل  الإ�سالحات  تلك  تطبيق  ولكن  التنظيمي  الإطار  من  الت�سريعية  الإ�سالحات  ح�سنت   •
الأ�سماك. م�سايد  اإدارة  من  يقو�ض  والإ�سراف  والمراقبة  الر�سد  اإلى  والفتقاد 

لمعايير  مراعاة  وبدون  اإنمائية  باعتبارات  مدفوعة  الأ�سماك  م�سايد  �سيا�سات  تظل  ما  كثيرا   •
داخل  الكلية  الإدارة  لنهج  اأمثلة  توجد  اأنه  بيد  والبيئية؛  والأحيائية  والجتماعية  القت�سادية  ال�ستدامة 

لالإقليم. مفيدة  التجارب  اأن  يثبت  اأن  الممكن  ومن  الإقليم 

متف�سية. وداخلها  الأ�سماك  م�سايد  بين  النزاعات  تزال  ل   •
الدور  مع  جنب  اإلى  جنبا  ال�سيادين،  و�سغار  الحجم  ال�سغيرة  ال�سفن  من  كبير  عدد  وجود  يزال  ل   •

على  قيدا  يمثل  الحرمان،  ومن  الفقر  حدة  من  التخفيف  في  الحجم  ال�سغيرة  الأ�سماك  لم�سايد  المحتمل 

الم�سايد. تلك  اإدارة  اأ�ساليب  وتنفيذ  و�سع 

بيانات  جمع  على  البلدان  قدرة  من  الحد  على  لالأر�سدة  والمكلف  التقليدي  التقييم  على  العتماد  عمل   •
قدرات  كانت  ما  كثيرا  "محكمة"،  بيانات  اإلى  الحاجة  وبين  ذلك  بين  الجمع  وعند  الأر�سدة.  عن  مت�سقة 

اإلى  النوعية  البيانات  ت�سير  حين  في  الراهن  و�سعها  عند  تتوقف  الأ�سماك  بم�سايد  الخا�سة  التخطيط 

بالكامل. ا�ستغلت  اأو  ا�ستغاللها  في  اأفرط  قد  الأر�سدة  من  الكثير  اأن 

ولذلك  البتة،  تجمع  ل  اأو  الأحيان  من  كثير  في  تجمع  القت�سادية  الجتماعية-  البيانات  تكن  لم   •
من  والتخفيف  الغذائي،  والأمن  الب�سري،  الرفاه  في  الحجم  ال�سغيرة  الأ�سماك  م�سايد  م�ساهمة  فاإن 

كافة  في  المحتملة  الإدارة  تدابير  اآثار  تقييم  يتم  ولم  جيد  ب�سكل  مفهومة  تكن  لم  ومنعه  الفقر  حدة 

الثالثة. الفرعية  القطاعات 

ما  وكثيرا  وافية،  غير  اأو  مفتقدة  للحدود  العابرة  اأو  الم�ستركة  الأر�سدة  عن  المعلومات  كانت  ما  كثيرا   •
موجودة. غير  ال�سلة  ذات  الموؤ�س�سية  الترتيبات  كانت 

عن  ي�سفر  مما  محدودا،  ظل  ولكنه  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  عملية  في  ال�ساأن  اأ�سحاب  اندماج  زاد   •
ال�سغير  الفرعي  القطاع  وفي  الفرعية،  القطاعات  جميع  داخل  ال�سيد  قدرة  اإدارة  في  م�ستمرة  �سعوبات 

خا�ض. بوجه  الحجم 

العتبار. في  الأ�سماك  م�سايد  لمعظم  الأنواع  المتعدد  الطابع  يوؤخذ  لم   •
مالئم	 غير  تخطيط  ي�سفر عن  مما  مفتقدة  اأ�سماك  م�سيدة  كل  لأهداف  بو�سوح  المحددة  الأولويات  كانت   •

بينها. ما  وفي  الأ�سماك  م�سايد  داخل  متزايدة  ونزاعات 

يلي: ما  الق�سايا  تلك  بمعالجة  الخا�سة  الإجراءات  ت�سمل  اأن  الجائز  ومن 

اأهداف  لها  معززة  اإدارة  هياكل  اإلى  ت�ستند  التكاليف،  ومردودة  مواءمة  اإدارة  با�ستراتيجيات  العمل  اإدخال   •
الأولويات؛ ومحددة  التحديد  ح�سنة 

الأ�سماك؛ م�سايد  اإدارة  اإزاء  الإيكولوجي  النظام  نهج  وتدعيم   •
والجتماعية  والقت�سادية  الأحيائية  الجوانب  ب�ساأن  البيانات  لجمع  التكاليف  مردودة  طرائق  عن  والبحث   •

الأ�سماك؛ لم�سايد  والبيئية 

ال�سيد؛ ولوائح  لقوانين  الفعال  والإنفاذ   •
ال�سيد؛ اأ�ساطيل  قدرة  نمو  في  اأف�سل  وتحكم   •

الحال؛ اقت�سى  واللوائح؛ حيثما  القوانين  وتطبيق  لتعريف  اأكبر  وتجان�ض   •
ال�سلة؛ الوثيقي  ال�ساأن  اأ�سحاب  مع  بال�ستراك  الأ�سماك  م�سايد  لإدارة  خطط  وو�سع   •

ال�سيد؛ قدرة  وق�سايا  المنظم  وغير  عنه  المبلغ  وغير  الم�سروع  غير  ال�سيد  لمعالجة  وطنية  عمل  خطط  وو�سع   •
غير  ال�سيد  مراقبة  في  للم�ساعدة  الإقليمية،  ال�سيد  هيئات  مثل  الإقليمية،  المبادرات  في  ن�سطة  وم�ساركة   •

الخا�سة  والمبادرات  الأ�سماك،  م�سايد  ولوائح  قوانين  وتجان�ض  المنظم،  وغير  عنه  المبلغ  وغير  الم�سروع 

للحدود؛ والعابرة  الم�ستركة  الأر�سدة  ب�ساأن  مت�سقة  اإدارة  تدابير  بو�سع 

الم�ستركة،  الإدارة  بمخططات  العتبار  في  الأخذ  مع  الإدارة  في  ال�ساأن  اأ�سحاب  قبل  من  اأكبر  وانخراط   •
من  وغيرهم  لل�سيادين  الممثلة  المنظمات  تدعيم  اأو  اإيجاد  يتطلب  بما  المحلي،  ال�سعيد  على  وبخا�سة 

ال�ساأن. اأ�سحاب 

الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  اأطر  و�سع  في  جهودها  توا�سل  اأن  الهندي  المحيط  بلدان  على  و�سيتعين 

والحاجات  الأحوال  مع  التواوؤم  على  عالوة  الدولية  والتفاقات  القواعد  من  كال  تعالج  التي  الم�ستدامة، 

اأن  للبلدان  يمكن  فاإنه  الأ�سماك،  م�سايد  جميع  لإدارة  �سحرية  و�سفة  توجد  ل  اأنه  ورغم  بلد.  بكل  المخ�سو�سة 
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الموجودة،  الأدبيات  ومن  اأي�سا،  الأماكن  من  غيره  وفي  الإقليم  نف�ض  في  الأخرى  البلدان  تجارب  من  ت�ستفيد 

الأ�سماك. م�سايد  لإدارة  التكاليف  ومردودة  مبتكرة  طرائق  عن  البحث  في 

الإرادة  اإلى  افتقار  هناك  كان  ما  فاإذا  المختار،  الإدارة  اإطار  عن  النظر  وب�سرف  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

الت�سميم  المتقنة  الأطر  تلك  حتى  ف�ستظل  ال�سلة،  الوثيقة  الإدارة  وتدابير  واللوائح  القوانين  لتنفيذ  ال�سيا�سية 

الكتب. رفوف  على 

الكفاءة  )مثال،  الأ�سماك  م�سايد  على  المنفذة  الإدارة  تدابير  لآثار  الأف�سل  التفهم  �ساأن  من  فاإن  واأخيرا، 

لإدارة  المتوائم  التح�سين  في  كبيرة  بدرجة  ت�ساعد  اأن  الأر�سدة(  و�سالمة  الجتماعية،  والعدالة  القت�سادية، 

الأ�سماك. م�سايد 

بالوقود ال�سيد  اأ�سطول  تزويد  اإعادة 

الق�سية
حتى   2004 الثاني  يناير/كانون  من  ال�سنتين  فترة  في  المائة  في   100 بن�سبة  ال�سولر  �سعر  ارتفع 

�سيد  �سناعة  في  ال�سيد  قطاع  ربحية  على  ب�سدة  ذلك  اأثر  وقد   .)42 )ال�سكل   2005 الأول  دي�سمبر/كانون 

تقريبا  بالتاأكيد  اأ�سفر  ما  وهو  ال�سيد  �سفن  ربح  هوام�ض  تخفي�ض  بوا�سطة  الأولى  بالدرجة  وذلك  الأ�سماك، 

.2005 عام  في  مالية  لخ�سائر  ال�سيد  �سفن  من  الكثير  تحقيق  عن 

الحا�سر  الوقت  في  لديه  ولي�ض  عملياته  في  الأحفوري  الوقود  على  بالكامل  ال�سمك  �سيد  قطاع  يعتمد 

اأ�سبحوا  حالة  في  مكبلين  القطاع  في  الم�ساريع  اأ�سحاب  من  وغيرهم  وال�سيادون  الطاقة.  من  بديل  �سكل 

على  التركيز  اإلى  ت�سطرهم  الحا�سرة  الأحوال  ظروف  اأن  ورغم  الدولية.  للظروف  التعي�سة  ال�سحية  فيها 

المتو�سط  الأجلين  في  البترول  بتوافر  المت�سلة  تلك  يعالجوا  اأن  عليهم  يجب  فاإنه  الأجل،  الق�سيرة  الم�ساكل 

غالء  اأكثر  وت�سبح  الأمر  نهاية  في  الإمدادات  ف�ستتناق�ض  متجددا  موردا  لي�ض  البترول  اأن  وحيث  والطويل. 

البترول  من  اأقل  قدر  ا�ستخدام  ب�ساأن  المتنامي  ال�سغط  مع  القاتم  التوقع  هذا  وياأتلف  الحقيقية.  بالأ�سعار 

ثم،  ومن  الأحفوري.  الوقود  ا�ستخدام  من  الكربون  انبعاثات  فيه  تت�سبب  الذي  الحراري  الحتبا�ض  اآثار  ب�سبب 

الأ�سماك. �سيد  ل�سناعة  مخ�سو�سة  لحتياجات  بالن�سبة  البديلة  الطاقة  م�سادر  لتحديد  ملحة  حاجة  هناك 

تكون  اأن  من  اأبعد  العالم  اأنحاء  مختلف  في  الأ�سماك  �سيد  �سناعة  في  الوقود  اأ�سعار  اأن  بالمالحظة  يجدر 

في  بما  ال�سناعية،  لال�ستخدامات  المخ�س�ض  الوقود  على  تفر�ض  لأنه  البري  للنقل  بالن�سبة  منها  متجان�سة 

النقل  في  الم�ستخدم  الوقود  يتفاوت  اأخرى،  ناحية  ومن  اأقل.  بمعدلت  �سرائب  الأ�سماك،  و�سيد  الزراعة  ذلك 

�سرق  جنوب  بلدان  وبع�ض  المح�سلة.  ال�سرائب  لمعدلت  العري�ض  النطاق  ب�سبب  وا�سع  ب�سكل  ال�سعر  في  البري 

الأ�سماك. ل�سيد  بالن�سبة  الوقود  تدعم  �سيا�سات  لديها  اآ�سيا 
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14 مليون طن من  2005 ما يبلغ  ا�ستهلك في عام  الأ�سماك  اأن قطاع �سيد  الأغذية والزراعة  وتقدر منظمة 

	85 اأنها تبلغ  التي يقدر  القطاع  اإيرادات  المائة من مجموع  25 في  اأو نحو  22 مليار دولر،  الوقود بتكلفة تعادل 

الوقود داخل �سناعة �سيد الأ�سماك وذلك، من جملة  ا�ستخدام  الكفاءة في  المزيد من  التما�ض  . ويجري 
51

مليار دولر

اأطول في  اأن تنفق وقتا  اأخرى، با�ستخدام �سفن متخ�س�سة لنقل الأ�سماك والإمداد، مما ي�سمح ل�سفن ال�سيد  اأمور 

التدابير وغيرها  اأن تعمل هذا  المقدر  اأن من  ال�سيد والعودة منها. بيد  اإلى ميادين  اأقل في النتقال  ال�سيد ووقتا 

اإلى جر مزدوج وهو ما  الت�سغيلي التي يتخذها ال�سيادون )مثال، تحويل �سفن الجر  من تدابير تلطيف م�ساألة الوقود 

اأن تعادل  المائة ومن غير المحتمل  20 في  اأكفاأ للطاقة( على تقليل ال�ستهالك بما ل يزيد على  ا�ستخداما  يمثل 

اأ�سعار ال�سمك بع�ض الوقت حتى تتواءم ب�سكل �سعودي،  اأن ت�ستغرق  كلية الزيادة في تكاليف الوقود. ومن المحتمل 

اأ�سعار ال�سولر تبلغ 60 �سنتا للتر ف�سيظل قطاع �سيد الأ�سماك يعاني من م�ساعب مالية. وهكذا فطالما ظلت 

ربحية  الدولية عن  الدرا�سات  من  ب�سل�سلة  الما�سي  العقد  مدى  على  والزراعة  الأغذية  منظمة  ا�سطلعت  وقد   

و1997،  	1995 بين  ما  الفترة  في  لالأ�سماك  م�سيدة   88 من  عينه  اختيرت  فقد  واإجمال،   
52

الأ�سماك. �سيد  قطاع 

 -2002 الفترة  في  لالأ�سماك  م�سيدة   75 من  وعينة   ،2000  -1999 الفترة  في  لالأ�سماك  م�سايد   108 من  وعينة 

تنفقه  مما  بكثير  اأكثر  الوقود  على  ن�سبيا  تنفق  النامية  البلدان  من  ال�سفن  اأن  عن  الدرا�سات  هذه  وتك�سف   .2003

المفرغ  الم�سيد  عن  الناجمة  الإيرادات  من  مئوية  بن�سبة  عنها  معبرا  الوقود  وتكاليف  المتقدمة.  البلدان  من  ال�سفن 

عاما  ارتفاعا  الجدول  يبين  كما  تقريبا.  ال�سعف  بمقدار   )17 الجدول  )انظر  البلدان  من  الأولى  المجموعة  في  اأعلى 

الوقود  تكاليف  لمتو�سط  بالن�سبة  المائة  في   18.53 اإلى  المائة  في   14.85 من   ،2003  -1995 الفترة  خالل 

الوقود  تكاليف  الجدول  يبين  كما  المفرغ.  ال�سمك  عن  الناجمة  الإيرادات  من  العالم كح�سة  على �سعيد  المقي�سة 

تتغير(. لم  الأخرى  والإيرادات  التكاليف  باأن  )يفتر�ض   2005 عام  في  ال�سعر  م�ستوى  بمتو�سط  التقديرية  ال�سنوية 

ال�سيد. ولم تكن  الوقود بالن�سبة لمختلف فئات معدات  ا�ستهالك  الأغذية والزراعة  كما حللت درا�سات منظمة 

.)18 )الجدول  ال�سلبية وا�سحة كما كان متوقعا  ال�سيد  الإيجابية ومعدات  ال�سيد  المتوقعة بين معدات  الختالفات 

.18 الجدول  من  عديدة  ا�ستنتاجات  ا�ستخال�ض  ويمكن 

17 الجدول 

والمتقدمة النامية  البلدان  في  المفرغ،  ال�سمك  من  الإيرادات  من  مئوية  كن�سبة  الوقود  تكاليف 

تكاليف الوقود كن�سبة مئوية من االإيرادات

1997–19952000–19992003–2002
1
2005

18.5220.6521.6343.26البلدان النامية

11.089.7820.40البلدان المتقدمة

14.8516.7018.5337.06المتو�سط العالمي

تقديرية  1

18 الجدول 

ال�سيد،  معدات  نوع  بح�سب  المفرغ  الم�سيد  اإيرادات  من  مئوية  كن�سبة  الوقود  	تكاليف 

والمتقدمة النامية  البلدان  في 

تكاليف الوقود كن�سبة مئوية من االإيرادات

1997–19952000–19992003–2002
1
2005

البلدان النامية
17.1930.2826.1552.30المغمورة الإيجابية

17.3317.6016.9933.98الأو�سيانية الإيجابية

18.7817.0619.3338.66المعدات ال�سلبية

البلدان المتقدمة
10.578.6414.3728.74المغمورة الإيجابية

7.655.4810.96غير متاحةالأو�سيانية الإيجابية

5.574.954.619.22المعدات ال�سلبية

تقديرية  1
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فيدفع  والنامية.  المتقدمة  البلدان  في  ال�سيد  اأ�ساطيل  بين  الوقود  تكاليف  في  مهمة  اختالفات  توجد   •
نظراوؤهم  يدفعه  مما  جدا  بكثير  اأعلى  الوقود  على  اإيراداتهم  من  مكونا  النامية  البلدان  في  ال�سفن  مالك 

تقريبا  ال�سعف  بمقدار  اأكبر  تكون  اأن  المحتمل  ومن  الرتفاع.  في  اآخذة  والن�سبة  المتقدمة،  البلدان  في 

م�سايد  في  فقط  ي�سود  ل  الفرق  هذا  اأن  ويالحظ   .2003-2002 الفترة  في  منها   2005 عام  في 

من  للطاقة  ا�ستخدامها  في  بكثير  اأكفاأ  المتقدمة  والبلدان  ال�سناعي.  القطاع  كافة  في  واإنما  الأ�سماك 

الوقود  اأ�سعار  من  للت�سرر  تعر�سا  اأكثر  النامية  البلدان  في  ال�سيادين  اأن  ويبدو   
53

النامية. البلدان 

المتقدمة. البلدان  في  نظرائهم  من  المتزايدة 

في  تبين  وقد  ال�سلبية.  للمعدات  بالن�سبة  جالء  اأكثر  الوقود  لتكاليف  الن�سبية  الأهمية  في  الفرق   •
ينفقون،  �سلبية  معدات  ي�ستخدمون  الذين  النامية  البلدان  �سيادي  اأن  باأجمعها  الثالث  الدرا�سات 

ال�سلبية  المعدات  ي�ستخدمون  الذين  ال�سيادين  من  الأقل  على  مرات  ثالث  اأكثر  اإيراداتهم،  من  كن�سبة 

المتقدمة. البلدان  في 

في  المائة  في   18.53 اإلى  المائة  في   14.85 من  الإيرادات  اإلى  الوقود  تكلفة  ن�سبة  متو�سط  ارتفع   •
تقريبا. المائة  في   25 بمقدار  زيادة  وهي   - و2002  	1995 بين  ما  الفترة 

محاكاة االأداء االقت�سادي
�سعيد  على  ال�سيد  لأ�ساطيل  القت�سادي  الأداء  بتحليل  اآنفا،  ذكرنا  كما  والزراعة،  الأغذية  منظمة  قامت 

منها  اأي  لدى  يكن  لم   ،1997  -1995 الفترة  في  جمعت  اأ�سماك  م�سيدة   88 من  عينة  بين  ومن  العالم. 

و�سداد  الإهالك  اأخذ  عند  �سالب  �ساف  نقدي  تدفق  فقط  منها   15 لدى  وكان  �سالب  اإجمالي  نقدي  تدفق 

من  والإيرادات  الم�سروفات  عن  المتاحة  التف�سيلية  البيانات  ا�ستخدام  ويمكن   
54

العتبار. في  الفوائد 

هذه  وت�سفر   .1997-1995 الفترة  في  الوقود  اأ�سعار  م�ساعفة  اأثر  لمحاكاة   1997  -1995 الفترة  درا�سة 

�سلبي. �ساف  نقدي  تدفق  من  اأ�سماك  م�سيدة   55 معاناة  عن  المحاكاة 

ال�سمك  �سيد  �سناعة  انهيار  واإمكانية  الوقود  اأ�سعار  في  وال�سريعة  الكبيرة  الزيادات  اإلى  وبالنظر 

تلك  من  ال�سيد  �سناعة  حماية  في  الحكومات  بع�ض  ترغب  قد  التغييرات،  تلك  ب�سبب  الق�سير  الأجل  في 

من  �سنة  اأي  في  يزيد  ل  بحيث  الوقود  �سعر  مواءمة  في  الإمكانات  اإحدى  وتتمثل  العنيفة.  التغييرات 

ال�ستهالك.  لأ�سعار  القيا�سي  الم�ستوى  فوق  مثال  المائة  في   10 محددة،  مئوية  ن�سبة  من  باأكثر  ال�سنوات 

مع  الأمر  نهاية  في  التكيف  تعيد  واأن  الجديدة  الظروف  مع  تتواءم  باأن  لل�سناعة  ي�سمح  اأن  ذلك  �ساأن  ومن 

للوقود. الحقيقي  ال�سعر 

التاأثير على القطاع العام
وغيرهم  ال�سيادين  على  تاأثيرها  خالل  من  الأ�سماك  م�سايد  على  الوقود  اأ�سعار  في  الزيادات  توؤثر  لن 

اأنه  وحيث  العام.  القطاع  على  اأي�سا  تاأثيرها  خالل  من  واإنما  فقط،  القطاع  في  الم�ساريع  اأ�سحاب  من 

الوقود  اأ�سعار  ت�سفر  اأن  الممكن  فمن  الجارية،  للنفقات  محددة  ميزانية  العام  القطاع  لمعظم  يخ�س�ض 

اأخرى.  اأمور  جملة  من  العلمية،  والبحوث  الدوريات  مهام  اأجل  من  اأقل  وقود  كمية  توافر  عن  الأعلى 

ي�سبح  اأن  المحتمل  ومن  ال�سيد.  اأ�ساطيل  لمراقبة  للتكاليف  مردودية  اأكثر  طرائق  عن  البحث  و�سيتعين 

بالأفراد  المزودة  جوا  المحمولة  اأو  البحرية  الدوريات  عن  ي�ستعا�ض  وقد  اأ�سيع،  ال�سفن  ر�سد  نظام 

طيار. بدون  طائرات  با�ستخدام 

التوقعات الطويلة االأجل المرتقبة بالن�سبة للوقود )ما بعد البترول(
تلك  توؤخذ  اأن  الم�ستقبل  في  الإمدادات  حول  المثارة  وال�سكوك  الوقود  �سعر  في  الكبيرة  الزيادة  تتطلب 

الزيادة   43 ال�سكل  ويبين  الأ�سماك.  �سيد  �سناعة  في  الوقود  حول  مناق�سة  اأي  في  العتبار  في  الق�سايا 

ومن  بالنفط.  زودت  التي  والقطاعات   2003 اإلى   1973 من  الفترة  في  النفط  ب�ساأن  الطلب/العر�ض  في 

ومن  زيادة  في  المعرو�ض  النفط  اإجمالي  من  ن�سبته  واأن  للنفط  م�ستخدم  اأكبر  هو  النقل  اأن  الوا�سح 

في  الم�ستخدمة  الوقود  من  طن  مليون   14 فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن  ذلك.  من  باأكثر  تزيد  اأن  المتوقع 

وينتج  النفط.  من  العالمي  ال�ستهالك  من  المائة  في   0.5 من  اأقل  تمثل  العالمية  الأ�سماك  �سيد  �سناعة 

النقل. قطاع  وبخا�سة  للنفط،  اآخرون  م�ستهلكون  �سيمليهما  عليه  والطلب  النفط  �سعر  اأن  ذلك  عن 

اأزمة  فيها  ت�سببت  التي  الوقود  اأزمة  منذ  حدثت  كثيرة  اأزمات  من  واحدة  الراهنة  الوقود  واأزمة 

عدم  واإنما  البترول  من  عالمي  نق�ض  في  تتمثل  الرئي�سية  الأ�سباب  تكن  ولم   .1956 عام  في  ال�سوي�ض 

التي  والأعا�سير  للنفط.  الم�ستهلكة  البلدان  اإلى  للنفط  المنتجة  البلدان  من  النفط  من  المعرو�ض  من  التيقن 
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دفعت  التي  العنا�سر  من  فقط  واحد  عن�سر   2005 عام  في  المك�سيك  خليج  في  النفط  م�سافي  على  اأثرت 

اأن  في  ال�سبب  اأن  يبدو  للكثيرين،  وبالن�سبة  الحالية.  ال�سائدة  جدا  المرتفعة  م�ستوياته  اإلى  البترول  ب�سعر 

بحيث  بالطلب  جدا  وثيق  ب�سكل  مرتبط  البترول  من  المعرو�ض  اأن  جدا  مرتفعة  الراهنة  الأ�سعار  م�ستويات 

الإمداد  عن  الم�سوؤولة  الكيانات  اأن  المفارقات  من  اأن  بيد  ال�سعر.  في  بالغا  ارتفاعا  ي�سبب  ا�سطراب  اأي  اأن 

في  المتزايدة  النفط  اأ�سعار  من  الراهن  الوقت  في  ت�ستفيد  والحكومات(  الكبرى  النفط  �سركات  )اأي  بالبترول 

وال�سولر.  للبنزين  اأعلى  اأ�سعارا  يدفعوا  اأن  الأ�سماك،  �سيادي  ذلك  في  بما  الم�ستهلكين،  على  يتعين  حين 

الأ�سا�سية. ال�سلع  جميع  بين  تقلبا  الأ�سعار  اأكثر  للبترول  اإن 

�سيد  ل�سناعة  بالن�سبة  خطيرة  دللت  الأمر  نهاية  في  لها  يكون  قد  التي  الأخرى  الق�سايا  بين  من 

مثيرة  والق�سية  الطويل.  الأجل  في  البترول  اإنتاج  ا�ستدامة  الأ�سعار  في  الراهنة  الزيادات  من  باأكثر  ال�سمك 

في  النفط"  في  "ذروة  بحدوث  يتنباأون  للبترول"  بالن�سبة  "مت�سائمين  اإلى  الخبراء  تق�سيم  ويمكن  للجدل 

بع�ض  بعد  اإل  يحدث  لن  ذلك  اأن  على  ي�سرون  للبترول"  بالن�سبة  "متفائلين  واإلى  القريب  الم�ستقبل 

الحادي  القرن  نهاية  قبل  �سي�ستنفد  الأحفوري  الوقود  اأن  على  يتفقون  كلهم  اأنهم  اإل  الم�ستقبل.  في  الوقت 

.)44 ال�سكل  )انظر  والع�سرين 

العامل  هو  لي�ض  الذورة  اإلى  النفط  فيه  ي�سل  الذي  الوقت  اأن  اإلى  ا�ستنارة  المحللين  اأكثر  من  بع�ض  ي�سير 

اأن  بالمالحظة  ويجدر  ذلك.  حدوث  قبل  الطاقة  و�سركات  الحكومات  تتخذها  التي  الإجراءات  واإنما  المهم 
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من  بديل  وقود  التما�ض  حاليا  يجرى  واأنه  الحكومات  قبل  من  بالفعل  اتخذ  قد  الإجراءات  تلك  من  الكثير 

والفحم  الغاز  وتحويل  القائمة،  الآبار  من  للنفط  المتزايد  ال�ستخال�ض  ذلك  وي�سمل  النقل.  ا�ستخدامات  اأجل 

ويجري  كفاءة  اأكثر  مركبات  ا�ستحداث  ويجرى  القار.  ورمال  الثقيل  النفط  وا�ستغالل  �سائل  وقود  اإلى 

التطورات  بهذه  النهو�ض  اأي�سا  ويجري   .)45 )ال�سكل  الزراعة  في  بديل  متجدد  كوقود  الإيثانول  اإنتاج 

نتيجة  الكربون  من  المفرطة  النبعاثات  فيها  تت�سبب  التي  العالمي  الحترار  مكافحة  لق�سية  خدمة  بن�ساط 

في  الإيدروجين  با�ستخدام  بالفعل  المتحركة  المركبات  تحريك  ويجري  الأحفوري.  الوقود  ل�ستعمال 

م�سدر  في  للتو�سع  اأي�سلندا  في  مو�سوعة  خطط  وثمة  الأمريكية،  المتحدة  بالوليات  وكاليفورنيا،  اأي�سلندا 

والإيثانول  الإيدروجين  اأن  في  الحل  هذا  عيوب  وتتمثل  المحركة.  بالقوى  ال�سيد  �سفن  لتزويد  هذا  الطاقة 

بيد  الطاقة(.  كثافة  )اأي  البترول  في  المكافئة  الطاقة  محتوى  من  اأكبر  تخزين  �سعة  اإلى  يحتاج  والميثانول 

عن  ال�ستعا�سة  ويتوقف  كفاءة.  اأكثر  اإيدروجين  خاليا  تطوير  ب�ساأن  م�ستفي�سة  ببحوث  القيام  يجري  اأنه 

الطاقة. لم�سدري  الن�سبية  التكاليف  على  تلك  الإيدروجين  بخاليا  البترول 

بالن�سبة  بال�سرورة  المنا�سب  الحل  يمثل  ل  قد  البري  النقل  اأجل  من  البديلة  للطاقات  بالن�سبة  والحل 

ي�سببه  الذي  التلوث  تحكم  �سارية  تنظيمية  قواعد  لديها  الدولية  البحرية  والمنظمة  الأ�سماك.  �سيد  ل�سناعة 

)التفاقية  ال�سالمة  وب�ساأن  ال�سفن(  عن  الناجم  البحري  التلوث  لمنع  الدولية  )التفاقية  الأحفوري  الوقود  حرق 

كررت  وقد  ال�سفن.  �سطح  على  بالوقود  الخا�سة   
55

الومي�ض بنقطة  تت�سل  البحر(  في  الأرواح  لحماية  الدولية 

لم  والتي  المنظمة  عن  ال�سادرة  ال�سيد  �سفن  �سالمة  ب�ساأن  تورمولينو�ض  اتفاقية  في  هذه  ال�سالمة  ا�ستراطات 

درجة   60 عن  ومي�سه  نقطة  تقل  الذي  الوقود  ا�ستخدام  خا�ض،  بوجه  التفاقية،  وتحظر  النفاذ.  حيز  بعد  تدخل 

التهور  قبيل  من  يكون  فقد  ال�سيد،  �سفن  على  ب�سرامة  تطبق  ل  قد  التنظيمية  القواعد  هذه  اأن  ورغم  مئوية. 

يفي  األ  ذلك  �ساأن  ومن  للغاية.  مرتفع  فواجع  معدل  لها  �سناعة  في  الح�سبان  في  العتبارات  هذه  توؤخذ  األ 

مئوية  درجة  و12  	10 تبلغ  ومي�ض  نقطة  لهما  اأن  حيث  الوقود  با�ستراطات  ال�سرف  الإيثانول  اأو  الميثانول 

تتمثل  فائدة  اأي�سا  ولذلك   
56

حيوي. ك�سولر  والإيثانول  الميثانول  ا�ستخدام  ي�ستبعد  ل  ذلك  اأن  بيد  التوالي.  على 

قليل  تعديل  اإلى  اإل  المحركات  تحتاج  ول  التقليدي  لل�سولر  التي  لتلك  مماثلة  تكون  الطاقة  كثافة  اأن  في 

م�سابهة  بطريقة  ال�سيد  �سفن  ت�سميم  على  حرج  تاأثير  له  �سيكون  الطاقة  كثافة  في  كبير  تغيير  واأي  تقريبا. 

الأربعينات. في  الداخلي  الحتراق  اآلت  اإلى  البخار  قوة  من  للتغيير 

والم�ستقبلة.  الراهنة  البترول  اأ�سعار  على  كلية  البديل  بالوقود  العمل  به  ُيدخل  الذي  المعدل  و�سيتوقف 

عدم  �ساأن  ومن  واإنتاجه.  بديل  وقود  ب�ساأن  البحوث  تنمية  ت�سريع  على  �ستعمل  الأعلى  الأ�سعار  فا�ستدامة 

واأن  الوقود  اأمن  اإلى  الحاجة  من  يزيد  اأن  الإرهاب  ازدياد  اأو  الدولية  ال�سيا�سات  ب�ساأن  المتزايد  التيقن 

مماثل. تاأثير  له  يكون 
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ا�ستنتاجات
�سرح  عندما  ال�سابق،  للبترول  الم�سدرة  البلدان  منظمة  رئي�ض  يماني،  ال�سيخ  يكون  اأن  جدا  الجائز  من 

مخزون  ينتهي  اأن  قبل  النفط  ع�سر  و�سينتهي  الحجارة،  نق�ض  ب�سبب  الحجري  الع�سر  ينته  "لم  بقوله 

57
تنبوؤاته في  حق  على  طويل"،  بوقت  النفط  من  العالم 

الدولية58 االأ�سماك  تجارة  في  والرف�ض  االحتجاز  حاالت  اأ�سباب 

مقدمة
المحتمل  ومن  فيها  المتجر  الرئي�سية  الغذائية  الأ�سا�سية  ال�سلع  بين  من  الأ�سماك  �سيد  ومنتجات  ال�سمك 

اآلف  اأن  بيد  البحرية.  والأغذية  الأ�سماك  على  المتزايد  الطلب  لتلبية  الم�ستقبل  في  التجارة  هذه  تزداد  اأن 

عند  �سنة  كل  تدمر  اأو  ترف�ض  اأو  تحتجز  الم�ستوردة  البحرية  الأغذية  ومنتجات  الأ�سماك  من  الأطنان 

على  منعها،  يمكن  لل�سيد  تالية  خ�سارة  وهذه  العالم.  في  الم�ستوردة  الأقاليم  من  للكثير  الوطنية  الحدود 

لال�ستهالك  البحرية  والأغذية  الأ�سماك  من  المزيد  ويتيح  ال�سيد،  لجهود  اأكبر  قيمة  يوفر  بما  جزئيا،  الأقل 

ال�سمكية. الأر�سدة  على  ال�سغوط  تقليل  في  وي�ساهم  الب�سري 

وا�ستراطات  �سالمة  ونظم  معايير  يواجهون  اأنهم  للم�سدرين  بالن�سبة  ج�سامة  ال�سعوبات  اأكثر  بين  ومن 

التنظيمية  باللوائح  الختالفات  هذه  وتتعلق  اأخرى.  �سوق  اإلى  هامة  م�ستهدفة  �سوق  من  تتفاوت  جودة 

منتجات  رف�ض  يمكن  حيث  الحدود،  عند  المفرو�سة  ال�سوابط  ذلك  في  بما  الرقابة،  واإجراءات  والمعايير 

هذه  تقليل  ويتعين  تدميرها.  اأو  باإدخالها  لالإذن  انتظارا  احتجازها  اأو  تدميرها  اأو  البحرية  الأغذية 

ت�ستند  وم�ستويات  عليها  متفق  دولية  رقابة  بنظم  عنها  وال�ستعا�سة  الأمر  نهاية  في  واإزالتها  الختالفات 

بين  ما  في  والتكافوؤ  بالتجان�ض  للنهو�ض  وذلك  المخاطر،  تقييم  مثل  علمية  وتقنيات  مو�سوعية  معايير  اإلى 

البحرية. الأغذية  في  المتاجرة  الدول 

)ال�سالمة،  الحدود  ق�سايا  نوع  فاإن  ال�سماء،  الأرقام  عن  النظر  ب�سرف  اأنه  اإدراك  المهم  من  اأن  بيد 

عند  العتبار  في  اأخذها  ويتعين  مختلفة  والجزئية،  الكلية  القت�سادية  واآثارها  القت�سادي(  الغ�ض  اأو  الجودة 

منها. الحد  وا�ستراتيجيات  المختلفة،  الق�سايا  مقارنة 

التواتر الن�سبي لق�سايا الحدود من قبل االإقليم الم�ستورد
تدميره  اأو  رف�سه  اأو  �سمكي  منتج  احتجاز  فيها  يتم  حالت  اأي  لتغطية  الحدود"  "ق�سية  م�سطلح  ي�ستخدم 

التجارة. تدفق  من  فقط،  موؤقتة  ب�سفة  ولو  حتى  ذلك،  بخالف  اإخراجه  اأو  مر�سله  اإلى  اإعادته  اأو 
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البلدان/ �ستى  في  الحدود  لق�سايا  المطلقة  الأرقام  في  تماما  للنظر  ملفتا  فرقا   46 ال�سكل  ويبين 

الم�ستوردة. الكميات  اإلى  بالن�سبة  تبين  عندما  الم�ستوردة  الأقاليم 

بحوالي  اأكثر  طن   100 	000 لكل  حدود  ق�سايا  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  توجد  الأولى،  وللوهلة 

عدم  وينبغي  كندا.  في  منها  مرات   4  -  3 بمقدار  واأكثر  اليابان،  اأو  الأوروبي  التحاد  في  منها  مرات  ع�سر 

اأو  الحدود  مراقبة  في  اأعلى  اأداء  لديها  الأمريكية  المتحدة  الوليات  اأن  يبين  اأنه  على  بال�سرورة  ذلك  اأخذ 

البيانات  مواءمة  يتعين  الحقيقة،  ففي  اأكثر.  انطباق  عدم  م�ساكل  لها  البلد  ذلك  اإلى  الم�سدرة  المنتجات  اأن 

رئي�سية  اأ�سباب  ثالثة  وت�ساهم  المدرو�سة.  الأقاليم  بين  ما  في  الأداء  مقارنة  من  للتمكين  منها  والتثبت 

الأمريكية. المتحدة  الوليات  في  الحدود  ق�سايا  اأرقام  في  المبالغة  في 

اإعادة  بعد  البالد  اإلى  فعليا  المنتج  بدخول  المتحدة  الوليات  ق�سايا  من  مرتفعة  ن�سبة  تنتهي  اأول، 

جديدة.  عنونة  بطاقات  اأو  جديدة  ومعلومات  م�ستندات  تقديم  اأو  تعبئته،  اإعادة  اأو  تخزينه  اأو  فح�سه 

اإلى  تدخل  لكي  المحتجزة  ال�سحنات  من  المائة  78 في  عن  الإفراج  تم   ،2001  -  1999 الفترة  وخالل 

المائة  في   22 زهاء  اعتبار  يمكن  الإقليمية،  المقارنات  هذه  ففي  ولذلك،   
59

الأمريكية. المتحدة  الوليات 

فاإن  العتبار،  في  ذلك  اأخذ  وعند  "�سحيحة".  حدود  ق�سايا  اأنها  على  المتحدة  الوليات  ق�سايا  من  فقط 

الأوروبي  التحاد  لدى  مما  اأكثر  الحدود  ق�سايا  �سعف  حوالي  لديها  يكون  الأمريكية  المتحدة  الوليات 

 ،46 ال�سكل  )انظر  كندا  عنها  تبلغ  التي  تلك  من  اأكثر  فقط  المائة  في   80-60 بين  يتراوح  وما  واليابان، 

المتحدة(. الوليات  من  مواءمة  بيانات 

عند  "المنع  نهج  من  ما  نوعا  الأوروبي،  التحاد  وبخا�سة  الأخرى،  البلدان/الأقاليم  ت�ستخدم  ثانيا، 

الم�سدرة  البلدان  في  المخت�سة  الوطنية  ال�سلطات  على  الأوروبي  التحاد  يعتمد  الحقيقة،  وفي  المنبع". 

وال�سلطات  �سحنها.  قبل  الأوروبي  التحاد  ا�ستراطات  مع  توافقها  لتقييم  والمنتجات  المن�ساآت  فح�ض  في 

وقاية  اأكثر  النهج  هذا  اأن  ثبت  وقد  مطابقة.  غير  عديدة  حالت  وتوقف  ت�سبط  الم�سدرة  البلدان  في 

�سركات  اأي�سا  يعاِقب  اأن  يمكن  اأنه  غير  الحدود.  عند  ال�سوابط  على  فقط  العتماد  من  للتكلفة  ومردودية 

بلد  في  تقع  لأنها  الأوروبي  التحاد  اإلى  الت�سدير  ت�ستطيع  ل  التي  الجيدة  الإدارة  ذات  البحرية  الأغذية 

الأوروبي. التحاد  با�ستراطات  تفي  وطنية  �سلطة  اإقامة  على  والقدرة  الموارد  لديه  لي�ض 

ولكنها  المنبع"  عند  "المنع  ب�ساأن  ما  �سيئا  ر�سمية  اأقل  نهجا  ما،  حد  اإلى  واليابان  كندا،  اتبعت  وقد 

من  محدود  عدد  مع  "اتفاقات"  كندا  اأبرمت  كما  الأوروبي.  التحاد  من  به  النهو�ض  في  ن�ساطا  اأقل  تبدو 

اأن  حين  في   - وتايلند  والفلبين  ونيوزيلندا  واليابان  واإندوني�سيا  واأي�سلندا  واإكوادور  اأ�ستراليا   - البلدان 

وفي  الت�سدير.  مواقع  في  للعمل  جودة  مراقبي  تعيين  في  طويلة  تقاليد  الم�ستوردة  اليابانية  لل�سركات 

الم�سدرة. الب�ساعة  �سحن  قبل  التوافق  عدم  حالت  بع�ض  تزال  الحالتين،  كلتا 
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الإدارات  الخبراء  ين�سح   
60

الأمريكية، المتحدة  الوليات  بينها  ومن  البلدان،  من  يتزايد  عدد  وفي 

فقط  النهج  هذا  ي�سفر  اأن  ويمكن  تكاليفه.  ومردودية  العالي  اأدائه  ب�سبب  المنبع"  عند  "المنع  نهج  باتباع 

يعاني  التي  والجودة  ال�سالمة  م�ساكل  تقليل  الم�ستورد:  اإلى  الم�سدر  من  الجميع  فيها  يك�سب  حالة  عن 

نف�ض  وفي  للم�سدرين.  بالن�سبة  تقل  الحدود  ق�سايا  في  المتاأ�سلة  والأ�سرار  والتكاليف  الم�ستورد،  منها 

بدرجة  الحدود  عند  للمراقبة  المطلوبة  الموارد  تقل  حيث  هامة  وفورات  تحقق  اأن  لالإدارات  يمكن  الوقت، 

الإدارية.  الكفاءة  من  يزيد  مما  اأف�سل،  ب�سكل  الم�سكلة  الحالت  ا�ستهداف  في  ا�ستخدامها  ويمكن  هامة، 

نهاية  في  والحتجاز  الرف�ض  حالت  عن  الناجمة  الخ�سائر  تقليل  ي�سفر  اأن  اأي�سا  ينبغي  ذلك،  على  عالوة 

الأغذية.  �سالمة  لعدم  نتيجة  اأقل  اأمرا�ض  حالت  وحدوث  ال�سالمة  الأ�سماك  من  اأكبر  معرو�ض  عن  	الأمر 

الم�سدرة  النامية  البلدان  م�ساعدة  كفالة  المنبع"  عند  "المنع  بنهج  العمل  اإدخال  عند  المهم  من  اأنه  بيد 

الم�سدرة. الأ�سماك  منتجات  وجودة  �سالمة  لكفالة  المطلوبة  الوطنية  القدرة  لبناء  جهود  من  تبذله  ما  في 

ففي  الحدود.  عند  الم�ستورد  يطبقها  التي  والمعايير  الرقابة  وطرائق  اأنواع  هو  الثالث  والختالف 

التقنيات  ولكن  فقط،  المختلفة  هي  والفح�ض  المراجعة  عمليات  تكن  لم  المدرو�سة،  الم�ستوردة  البلدان 

من  تختلف  التوافق،  عدم  اأو  التوافق  على  للحكم  المطبقة  الم�ستويات  اأو  والمعايير  الم�ستخدمة  التحليلية 

علمية  مخاطر  تقييمات  اإلى  دائما  ت�ستند  ل  والم�ستويات  المعايير  تلك  اأن  ذلك،  من  والأهم  اآخر.  اإلى  بلد 

قد  حيث  اأي�سا  مكلفا  يعتبر  واإنما  التجارة،  اأمام  تع�سفية  حواجز  فقط  ذلك  يخلق  اأن  يمكن  ول  تامة. 

اأقاليم  في  �سالمة  غير  منتجات  توزع  قد  حين  في  الأقاليم  بع�ض  في  �سالمة  منتجات  رف�ض  في  يت�سبب 

بين  ما  في  الأقل،  على  اأولى  كخطوة  والم�ستويات،  الإجراءات  تجان�ض  اإلى  حاجة  هناك  وبالتالي،  اأخرى. 

عمليا. اأمكن  حيثما  المخاطر  تقييم  منهجيات  با�ستخدام  الرئي�سية،  الأ�سواق 

فئات ق�سايا الحدود: االأنماط واالتجاهات
الأخرى-  والأ�سباب  والكيميائية  الجرثومية  رئي�سية-  فئات  ثالث  اإلى  الحدود  ق�سايا  تف�سيل  يوَجز 

 .)47 في)ال�سكل  المطبوعة  هذه  في  الم�سمولة  الأوروبي/الأقاليم  والتحاد  بلدا   43 اإلى  بالن�سبة 

ق�سايا  معظم  اأن  حيث  تماما،  جلي  الرئي�سية  الم�ستوردة  البلدان  هذه  من  بلد  كل  �سمات  في  والختالف 

حين  في  الأغلب،  في  من�سئها  في  كيميائية  اأو  جرثومية  تعتبر  واليابان  الأوروبي  التحاد  في  الحدود 

اإلى  وبالنظر  وكندا.  المتحدة  الوليات  في  فقط  الحدود  ق�سايا  ثلث  اإلى  ربع  ال�سببين  هذين  اإلى  يعزى 

التي  ال�سمكية  للمنتجات  بيطرية(  عقاقير  )بقايا  الكيميائي  التلوث  في  جيد  ب�سكل  عنها  المعلن  الزيادة 

نالحظ  اأن  لالهتمام  المثير  فمن   ،2002  -2001 الفترة  في  الإربيان(  )وبخا�سة  اآ�سيا  اإلى  اأ�سلها  يرجع 

حين  في  �سائدة،  فئة  الكيميائي  التلوث  اأ�سبح  حيث  الأوروبي  التحاد  بيانات  في  وا�سحا  اأ�سبح  هذا  اأن 

كانت  الأقاليم  هذه  اأن  وحيث  الأخرى.  الرئي�سية  الم�ستوردة  للجهات  بالن�سبة  مماثل  اتجاه  يالحظ  ل 

المنتجات  تتناول  اأنها  الوا�سح  فمن  الفترة،  تلك  خالل  اآ�سيا  من  الإربيان  من  كبيرة  كميات  اأي�سا  ت�ستورد 

مختلف. ب�سكل  بذلك  المت�سلة  البيانات  ت�سجل  اأو  مختلفة،  بطريقة  الم�ستوردة 

المتبعة  النهج  في  �ساأنها  لها  تفاوتات  اإلى  ت�سير  ثانية  مرة  المبرزة  الوا�سحة  الختالفات  اأن  بيد 

هذه  تجان�ض  تم  لو  للم�سدرين،  بالن�سبة  المفيد،  من  يكون  وقد  المدرو�سة.  البلدان  حدود  عند  للمراقبة 

الم�ستوردة.  الدول  كل  حدود  عند  الطريقة  بنف�ض  يعامل  ما  منتج  بت�سدير  قاموا  ما  اإذا  بحيث  الإجراءات، 

هذه  تكون  وقد  التجار.  عاتق  على  اإ�سافية  تكاليف  تفر�ض  الحدود  مراقبة  في  الم�ستخدمة  النهج  تعدد  اإن 

ال�سلة،  وثيقة  بيانات  وجود  عدم  ب�سبب  القت�سادية  الآثار  قيا�ض  ي�سعب  ولكن  هامة،  النهج  في  الختالفات 

المراقبة. وتكاليف  وقيمتها  المرفو�سة  المنتجات  بكميات  المت�سلة  البيانات  واأهمها 

 اأداء الم�سدرين، مجمعين بح�سب القارات، 
في االأ�سواق الرئي�سية

مفيدا  مرجعا  توفر  النتائج  ولكن  متقن،  غير  بتحليل  اإل  هنا  المتاحة  البيانات  ت�سمح  ل  ثانية،  مرة 

الأربع،  ال�سنوات  فترة  مدى  على  كاملة  بيانات  لديهما  اللذان  الوحيدان  الم�ستوردان  والإقليمان  للمناق�سة. 

وكندا.  الأوروبي  التحاد  هما  الم�سدرة،  القارات  اأداء  بمقارنة  ي�سمح  بما   ،2002  -1999	

	2002  - و2001  	2001  -  2000 للفترتين  بالن�سبة  المقارنة  هذه  باإجراء  اليابانية  البيانات  وت�سمح 

.)19 )الجدول 

الأداء  في  هامة  اختالفات  مالحظة  يمكن  الم�ستوردة،  الأ�سواق  منظور  من  البيانات  اإلى  النظر  وعند 

اأو  كندا  اأو  الأوروبي  التحاد  اإلى  تر�سل  الأ�سماك  كانت  اإن  لما  تبعا  ال�ست،  القارات  في  للم�سدرين  الن�سبي 

الإقليم  يطبق  اأول،  ذلك.  لحدوث  رئي�سيان  �سببان  فهناك  التعليق.  ت�ستحق  وحدها  الحقيقة  وهذه  اليابان. 
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)�سواء  الحدود  عند  المتخذة  الإجراءات  ب�ساأن  مختلفة  معايير  واليابان،  وكندا  الأوروبي  التحاد  الم�ستورد، 

وثانيا،  الإجراءات(،  من  ذلك  غير  اأو  التلوث  بم�ستويات  الخا�سة  الحدود  اأو  العينات،  اأخذ  تواتر  كانت 

جودة  ذات  اأو  مختلفة  مخاطر  فئات  ذات  )اإما  مختلفة  ومنتجات  اأحجاما  ال�ست  الم�سدرة  القارات  تر�سل 

الت�سدير. اأ�سواق  اإلى  متفاوتة( 

الأوروبي  التحاد  اإلى  الم�سدر  المنتج  اأن  اإلى  وبالنظر  الثاني،  ال�سبب  في  تتمثل  الحالة  كانت  ما  فاإذا 

الأرجل  وراأ�سيات  الق�سريات  من  هامة  واأنواع  المجمدة،  الأ�سماك  )ت�سود  كبير  حد  اإلى  متماثل  وكندا 

بحيث  منتجاتهم  ويوجهون  الختالفات  يدركون  الم�سدرين  فرادى  اأن  يبدو  فقد  اآخره(،  اإلى  والرخويات، 

الم�ستوردة  الأقاليم  اأن  الأرجح  يكون  ربما  ولكن  يحدث،  ما  هو  هذا  اأن  الموؤكد  ومن  ال�سوق.  معايير  تنا�سب 

ال�سوق  حالة  وفي  الحدود.  عند  مختلفة  اإجراءت  اتخاذ  عن  ي�سفر  مما  مختلفة  بطرق  )ككل(  الواردات  تعامل 

اآ�سيا  من  الم�ستوردة  المنتجات  ب�ساأن  عنها  المبلغ  الحدود  ق�سايا  من  الكبير  العدد  يعك�ض  قد  اليابانية، 

تكن  لم  اإن  مماثلة،  المخاطر  مرتفعة  منتجات  على  ح�سول  �سبل  اأي�سا  لديها  المجاورة  البلدان  اأن  حقيقة 

19 الجدول 

واليابان وكندا  الأوروبي  التحاد  اإلى  الت�سدير  في  القارات  اأداء 

1999200020012002

ق�سايا 
الحدود/

000 100 طن

ق�سايا المرتبة
الحدود/

000 100 طن

ق�سايا المرتبة
الحدود/

000 100 طن

ق�سايا المرتبة
الحدود/

000 100 طن

المرتبة

االأوروبي االتحاد  اإلى 

1–15.95–1–اأو�سيانيا

11.031.120.72–اأمريكا ال�سمالية

اأوروبا )غير الأع�ساء في 

التحاد الأوروبي(

0.130.320.311.03

1.844.842.835.94اأمريكا الو�سطى والجنوبية

7.055.754.446.25اأفريقيا

12.9613.9616.4651.56اآ�سيا

اإلى كندا

1.010.512.611.31الوليات المتحدة المريكية

31.6219.1325.6325.22اأمريكا الو�سطى والجنوبية

اأوروبا )غير الأع�ساء في 

التحاد الأوروبي(

32.0318.329.1229.13

67.5444.6432.6456.84اآ�سيا

113.85177.75136.05144.25اأو�سيانيا

199.46178.96198.36245.46التحاد الأوروبي

069.97	436.871	029.971	277.471اأفريقيا

اإلى اليابان

0.320.31اأوروبا

0.530.52اأمريكا ال�سمالية

0.011.13اأفريقيا

0.841.54اأمريكا الو�سطى والجنوبية

3.955.75اأو�سيانيا

1
6.6612.56اآ�سيا

اأرقام الحتجاز الم�ستخدمة بالن�سبة لعام 2001 م�ستقة من متو�سط فترة 12 �سهرا من اأبريل/ني�سان 2000 اإلى اأكتوبر/ت�سرين الأول 2001؛ اأرقام 2002 من نوفمبر/ت�سرين   1

الثاني 2001 اإلى اأكتوبر/ت�سرين الأول 2002.
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الكبير  العدد  اإليها  يعزى  التي  هي  المنتجات  وهذه  اليابانية.  الأ�سماك  م�سايد  تنتجها  التي  لتلك  متطابقة، 

المتاحة. البيانات  طبيعة  اإلى  بالنظر  تخمين  مجرد  ذلك  اأن  بيد  الحدود.  ق�سايا  من 

بوجه  اأو�سيانيا  وتحتل  الهتمام.  تثير  م�سدرة  قارة  كل  بوا�سطة  الحدود  ق�سايا  حدوث  بين  والمقارنة 

اإلى  ت�سدر  عندما  جدا  �سيئة  مرتبة  تحتل  ولكنها  الأوروبي،  التحاد  اإلى  ت�سدر  عندما  مرتبة  اأعلى  خا�ض 

اإلى  الت�سدير  عند  اأداء  الأ�سواأ  وثاني  كندا  اإلى  ال�سادرات  في  اأداء  الأ�سواأ  هي  واأفريقيا  واليابان.  كندا 

الأ�سواأ  هي  واآ�سيا  اليابان.  اإلى  ال�سادرات  في  جدا  طيب  ب�سكل  توؤدي  القارة  اأن  بيد  الأوروبي.  التحاد 

الأخيرة  ال�سنوات  في  هذا  الأداء  م�ستوى  تفاقم  وقد  الأوروبي،  التحاد  اإلى  ال�سادرات  في  ما  بهام�ض  اأداء 

اإلى  ال�سادرات  في  اأداء  الأ�سواأ  اآ�سيا  اأن  كما  اإليها.  الإ�سارة  �سبق  التي  البيطرية  العقاقير  بقايا  بفعل 

تزال  ل  كانت  واإن  كندا،  اإلى  الت�سدير  في  الأوروبي  والتحاد  اأو�سيانيا  من  كال  ت�سبق  اأنها  بيد  اليابان. 

ولكنهما  كندا  اإلى  ال�سادرات  في  جدا  جيد  ب�سكل  والجنوبية  الو�سطى  اأمريكا  وتوؤدي  متوا�سع.  ب�سكل  توؤدي 

الأداء  قمة  في  ال�سمالية  واأمريكا  واليابان.  الأوروبي  التحاد  اإلى  ت�سدران  عندما  جودة  اأقل  ب�سكل  توؤديان 

با�ستمرار. الت�سديري 

ميال  هناك  اأن  يبدو  اأنه  اإلى  �سابقا  اأ�سير  وقد  م�سبباتها.  اأو  الختالفات  تلك  اأهمية  تحديد  ال�سهل  من  ولي�ض 

حجم،  وحدة  لكل  بالن�سبة  الحدود  ق�سايا  من  اأكبر  عددا  المطلقة  الكميات  اأ�سغر  ي�سدرون  لمن  يكون  اأن  اإلى 

حيث  الأوروبي،  التحاد  على  ينطبق  ل  ذلك  اأن  بيد  كندا.  اإلى  ال�سادرات  حالة  في  ينطبق  ذلك  اأن  الموؤكد  ومن 

الحدود.  لق�سايا  تواتر  اأقل  حدوث  مع  الأداء  قمة  اأ�سحاب  من  واحدة  ولكنها  م�سدر  اأ�سغر  هي  اأو�سيانيا  اأن 

�سيء. اأداء  �ساحبة  ولكنها  م�سدر  اأكبر  هي  اآ�سيا  اأن  حيث  اليابان،  على  النمط  هذا  ينطبق  ل  كما 

تلك  حدوث  في  ال�سبب  عن  التفا�سيل  من  مزيد  اإيجاد  اإلى  الرامية  البحوث  من  المزيد  تعطي  وقد 

الدول  ت�ستخدم  لعاملين:  الغالب  التاأثير  اإلى  الأولى  بالدرجة  ذلك  ويرجع  م�سللة،  نتائج  الختالفات 

المعايير  تختلف  و/اأو  العيوب(  نوع  التحليلية،  التقنيات  العينات،  اأخذ  )خطط  مختلفة  اإجراءات  الم�ستوردة 

لما  الم�ست�سوب،  من  ثانية،  ومرة  الم�ستوردة.  القاليم  بين  ما  الم�سدرة  والمنتجات  الواردات  على  المطبقة 

من  ال�ستيراد  قواعد  بين  التجان�ض  يتم  اأن  الأمر،  نهاية  في  الم�ستهلك  و�سالح  الدولية  التجارة  �سالح  فيه 

لالأداء. ال�سحيح  التقييم  من  للتمكين  �سواء  حد  على  والتنفيذ  الحاكمة  الت�سريعات  حيث 

الدالالت االقت�سادية لق�سايا الحدود
على  عديدة  مانحة  وجهات  اإنمائية  وكالت  تعمل  التجان�ض،  على  الدولية  الجهود  تركز  حين  في 

قدرة  بناء  على  الم�سدرة  النامية  البلدان  لم�ساعدة  �سواء،  حد  على  وتقنية  مالية  وو�سائل،  �سبل  ا�ستك�ساف 

المطلوبة  الم�ساعدة  لمدى  ال�سحيح  والتقييم  الدولية.  والجودة  ال�سالمة  بمعايير  للوفاء  واإقليمية  وطنية 

المنتجات  تاأثير  تكلفة  ح�ساب  �ساأن  من  فاإن  ولذلك،  الم�ساعدات.  تلك  ب�ساأن  القرارات  �سنع  في  رئي�سي  اأمر 

الجودة  مراقبة  و�سلطات  والمجهزين  المنتجين  �سالح  يحقق  األ  القيا�سية  دون  وال�سالمة  الجودة  ذات 

والوكالت  العامة  ال�سحة  و�سلطات  المانحة  والجهات  الحكومات  �سالح  واإنما  فح�سب،  والم�ستهلكين 

ورف�ض  الأ�سماك،  تلف  ب�سبب  المتكبدة  الكبيرة  القت�سادية  الخ�سائر  اإلى  وبالإ�سافة  اأي�سا.  الإنمائية 

هناك   - ذلك  عن  الناجمة  وللبلد  بل  لل�سناعة،  المعاك�سة  والدعاية   - واإعادتها  واحتجازها  المنتجات 

في  الدولرات  مليارات  تكلف  الأ�سماك  تحملها  التي  فالأمرا�ض  الب�سر.  ب�سحة  مت�سلة  تكاليف  اأي�سا 

كبيرة. مبا�سرة  غير  بتكاليف  المجتمع  تحمل  بالعدوى  ي�سابون  من  اإنتاجية  وخ�سارة  ال�سحية،  الرعاية 

تلطيف  خيارات  مختلف  بين  يوازنوا  اأن  عليهم  يتعين  الذين  المخاطر،  مدراء  فاإن  ذلك،  على  عالوة 

اإليهم.  المقدمة  الخيارات  مختلف  تكاليف  مردودية  لتقييم  اقت�سادية  بيانات  اإلى  يحتاجون  الآثار،  حدة 

لتقييم  عامة،  ب�سفة  تجمع  اأنها  حيث  الحتجاز/الرف�ض،  بيانات  ا�ستغالل  يمكن  ل  اأنه  الحظ  �سوء  ومن 

الم�ستقبل  في  المعلومات  تلك  اإلى  للنفاذ  �سبل  هناك  تكون  اأن  المهم  ومن  الحدود.  ق�سايا  تكاليف 

ذكرها. ال�سابق  لالأ�سباب 

المتاحة  البيانات  با�ستخدام  اليابان  في  الحدود  ق�سايا  تكلفة  لتقدير  محاولة   20 الجدول  يمثل 

من  متاحة  مماثلة  بيانات  هناك  فلي�ست  الحظ،  ول�سوء   
61

اليابانية. والرفاه  والعمل  ال�سحة  وزارة  من 

	255.2 بمقدار  اليابان  في  الحدود  لق�سايا  الإجمالي  الحجم  الجدول  يقدر  الأخرى.  الم�ستوردة  البلدان 

	0.0083( �سغيرا  جزءا  ذلك  ويمثل  و2002.  	2001 لعامي  بالن�سبة  التوالي  على  طن  و490.6  طن 

بمبلغ  قيمتها  وتقدر  العامين.  هذين  في  اليابان  واردات  مجموع  من  التوالي(  على  المائة  في  و0.016 

من  المائة  في  و0.017  المائة  في   0.009 )اأو  التوالي  على  دولرا   2 	230 و465	 دولرا   1 	159 	870

بالن�سبة  الإيرادات  في  الخ�سارة  متو�سط  ويقدر  و2002.  	2001 لعامي  بالن�سبة  الواردات(  قيمة  اإجمالي 

حدود. ق�سية  لكل  دولر   100 و000	 المحتجز  للطن  دولرا   4 	546 يبلغ  باأنه   2002  -2001 للفترة 
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من  كثيراً  اأكبر  كقاعدة،  لها،  �سحنة  ُترف�ض  عندما  الإيرادات  في  الم�سدرة  ال�سركات  خ�سارة  تعتبر 

عديدة  درا�سات  ذلك  وتوؤكد  الحدود.  ق�سايا  تجنب  من  المعنية  ال�سركات  لتمكين  المطلوبة  الوقاية  تكاليف 

الح�سنة  الإدارة  اأ�سلوب  تنفيذ  تكاليف  قدرت  والتي   
62

والزراعة، الأغذية  منظمة  واإ�سدارها  بتجميعها  قامت 

كلفة  تقديرات  متو�سط  كان  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  ففي  المخاطر.  وتحليل  الحرجة  المراقبة  ونقاط 

البحرية  الأغذية  تجهيز  لم�سانع  بالن�سبة   1995 عام  في  المنفذة  المخاطر  وتحليل  الحرجة  المراقبة  نقاط 

يقدر  كان  ذلك،  مع  وبالتوازي  لحقة.  �سنة  لكل  دولر   13 و000	 الأولى  ال�سنة  في  دولر   23 	000 يبلغ 

في   0.5 من  وباأقل  الأولى  ال�سنة  في  المائة  في  واحد  من  باأقل  تزيد  البحرية  الأغذية  اأ�سعار  باأن  اأي�سا 

ال�ستهالك  تناق�ض  على  التكلفة  في  الكبيرة  الزيادة  تعمل  باأن  توقع  مع  الالحقة،  ال�سنوات  في  المائة 

المائة. في   0.5 من  باأقل 

الإ�سراف  برنامج  تنفيذ  تكاليف  اأن  الأمريكية  المتحدة  الوليات  في  بها  القيام  تم  اأخرى  درا�سات  وتقدر 

�سرطان  �سناعة  في  المخاطر  وتحليل  الحرجة  المراقبة  نقاط  اإلى  الم�ستند  البحرية  الأغذية  على  النموذجي 

يمثل  بما  للكيلوغرام،  دولر   0.04 اأو  الواحد  للم�سنع  3	100 دولر  تبلغ  باأنها  المتحدة  الوليات  في  البحر 

بالن�سبة  دولر   6 	100 تبلغ  باأنها  المتثال  تكاليف  وقدرت  المجهزة.  الجهة  �سعر  من  المائة  في   0.33

المنتج  من  للكيلوغرام  الم�سافة  التكلفة  كانت  وعموما،  ال�سغيرة.  للم�سانع  دولر   1 و700	 الكبيرة  للم�سانع 

لل�سدفيات  وبالن�سبة  الكبيرة.  للم�سانع  تافها  ومبلغا  ال�سغيرة  للم�سانع  دولر   0.02 تبلغ  لالمتثال  بالن�سبة 

للم�سنع  دولر   5 	500 بمبلغ  التكاليف  هذه  قدرت  والبطلينو�ض(،  البحر  وبلح  )المحار  الرخوية  البحرية 

و0.01	 ال�سغيرة  للم�سانع  دولر   0.11 بمبلغ  الواحد  للكيلوغرام  ال�سنوية  المتثال  تكاليف  وقدرت  الواحد. 

الكبيرة. للم�سانع  دولر 

بالن�سبة  المخاطر  وتحليل  الحرجة  المراقبة  نقاط  وتنفيذ  بالم�سانع  الرتقاء  باأن  قّدر  بنغالدي�ض،  وفي 

ل�سيانة	 دولر  و0.09  	0.03 بين  وما  للكيلوغرام  دولر  و0.71  دولر   0.26 بين  ما  يكلف  الإربيان  ل�سناعة 

ذلك  ويرجع  الأمريكية،  المتحدة  الوليات  في  المقدرة  الأرقام  من  اأعلى  التقديرات  هذه  وكانت  الم�سانع. 

لأن  وكذلك  ال�سفر  نقطة  من  تبداأ  اأن  بنغالدي�ض  في  الإربيان  �سناعة  على  يتعين  اأنه  اإلى  الأولى  بالدرجة 

�سناعة  في  الحجم  وفورات  اأن  تماما  الثابت  ومن  الحجم.  والمتو�سطة  ال�سغيرة  المن�ساآت  من  اأكبر  عددا  لديها 

20 الجدول 

لليابان بالن�سبة  التقديرية  الحدود  ق�سايا  وقيمة  كمية 

ق�سايا الحدودالوارداتنوع المنتج

القيمةالكميةالعددوحدة التكلفةالقيمةالكمية

)بالدولرات))بالأطنان))دولر/طن))بماليين الدولرات))بالأطنان)

2001

571	9311635.2173	8494	0001	375اأ�سماك طازجة

727	68984184.8681	6473	0008	344	2اأ�سماك مجمدة

933	35648.855	7866	0001	281اأ�سماك معلبة

770	4121124.2227	0003209	34اأ�سماك معالجة

869	48612.220	0003519	37اأ�سماك حية

2001 870 159 00012953116255.21 071 3المجموع في 

2002

776	8721533160	6034	0001	329اأ�سماك طازجة

829	414	696174382.81	7303	0008	362	2اأ�سماك مجمدة

679	75948.850	0335	0002	353اأ�سماك معلبة

962	1392861.6562	0003299	36اأ�سماك معالجة

219	36824.441	0003569	38اأ�سماك حية

2002 465 230 051223490.62 00013 118 3المجموع في 
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رغم  التكاليف،  هذه  اأن  غير  الكبيرة.  المن�ساآت  في  والجودة  ال�سالمة  نظم  تكاليف  من  تقلل  الأ�سماك  تجهيز 

.
63

1997 اأ�سعار  من  )ال�سون(  المائة  في  و0.85  )التنفيذ(  المائة  في   0.31 فقط  تمثل  مرتفعة،  اأنها 

منخف�سة  تظل  المخاطر  وتحليل  الحرجة  المراقبة  نقاط  نظم  وت�سغيل  اإن�ساء  تكلفة  اأن  ذلك،  من  والأهم 

حاليا  تقدر  التي  الحدود  ق�سايا  في  الم�سدرون  يتكبدها  التي  الإيرادات  في  الخ�سارة  مع  بالمقارنة  جدا 

نقاط  نظم  و�سون  تنفيذ  تكاليف  تمثل  الحقيقة،  وفي  المتو�سط.  في  للكيلوغرام  دولر   4.55 تبلغ  باأنها 

)الوليات  المائة  في  1.46	و3.4  بين  يتراوح  ما  اإليها  الم�ستندة  النظم  اأو  المخاطر  وتحليل  الحرجة  المراقبة 

ق�سايا  في  الإيرادات  في  الخ�سارة  من  )بنغالدي�ض(  المائة  في   17.6 اإلى   6.45 اأو  الأمريكية(  المتحدة 

الجليد.  جبل  من  فقط  الظاهر  الجزء  باأنها  الإيرادات  في  الخ�سائر  هذه  اعتبار  ينبغي  ذلك،  عن  وف�سال  الحدود. 

لل�سحنات  المنتظم  المادي  الفح�ض  ومتطلبات  الناجمة،  المعاك�سة  والدعاية  النقل،  تكاليف  اأن  الموؤكد  ومن 

قوة  وخ�سارة  الأ�سواق،  في  والتغيير  ال�سوقية،  الح�سة  خ�سارة  من  ذلك  يلي  وما  الزبائن  ثقة  وخ�سارة  الالحقة، 

لها  اإ�سافية  تكاليف  تمثل  الدائم،  اأو  الموؤقت  الإغالق  عن  الناتجة  القدرة  وتناق�ض  الأ�سعار،  وتناق�ض  الدفع، 

لالأ�سف. قيا�سه  ال�سعب  من  كان  واإن  مدى،  اأبعد  تاأثير 

ا�ستنتاجات وتو�سيات
الأمريكية  المتحدة  والوليات  الأوروبي  التحاد  في  الواردات  تحكم  التي  التنظيمية  اللوائح  الدرا�سة  ل  تف�سّ

والرف�ض  الحتجاز  )حالت  الحدود  ق�سايا  عن  المتاحة  البيانات  وتناق�ض  وتعر�ض  وكندا،  واليابان 

البلدان/الأقاليم. نف�ض  في  اآخره(  اإلى  الت�سدير،  واإعادة 

الم�ستخدمة  والطرائق  الإجراءات  تجان�ض  اإلى  الحاجة  الدرا�سة  عن  تبرز  التي  الرئي�سية  الق�سايا  وت�سمل 

ب�سالمة  متعلقا  الأمر  يكون  حيثما  للمخاطر  تقييم  اإلى  المتخذة  الإجراءات  ا�ستناد  واإلى  الواردات،  في  للتحكم 

مبهمة،  غير  بطريقة  المعنية  الأطراف  جميع  اإلى  المتخذة  الإجراءات  اإبالغ  ذلك  من  والأهم  الم�ستهلك، 

وينبغي  يمكن  التي  الإجراءات  ب�ساأن  تو�سيات  الدرا�سة  وتقدم  وتحليلها.  عليها  الح�سول  وي�سهل  و�سفافة، 

نظم  تح�سين  بوا�سطة  الأ�سماك  منتجات  وفي  الأ�سماك  في  التجارة  لتي�سير  تتخذها  اأن  وال�سناعة  للحكومات 

الإنمائية.  والم�ساعدات  ال�سادرات،  اأداء  وتح�سين  ون�سرها،  الحدود  مراقبة  بيانات  وجمع  الحدود،  مراقبة 

الدولية  التجارة  من  الهام  الجانب  هذا  في  بها  ال�سطالع  يتعين  التي  الأخرى  الأعمال  كذلك  الدرا�سة  وتقترح 

جيدا. يدر�ض  لم  الذي 
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التوقعات

مقدمة

ون�سرت  الأ�سماك  م�سايد  قطاع  م�ستقبل  ب�ساأن  رئي�سية  كمية  بدرا�سات  القيام  منذ  قليلة  �سنوات  مرت  لقد 

الإ�سقاطات  ت�ساهي  حد  اأي  فاإلى  العالم.  في  المائية  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد  حالة  في  النتائج 

بالن�سبة  حتى  قاطعة  ا�ستنتاجات  اإلى  التو�سل  الحال  بطبيعة  جدا  المبكر  من  الم�سجلة؟  التطورات  تلك 

الأول  الجزء  في  النتائج  وترد  ذلك.  في  البدء  يمكن  هذا،  عن  ورغما   .2010 عام  على  المن�سبة  لالإ�سقاطات 

الفرع. هذا  من 

الأحياء  تربية  قطاع  عن  �ساملة  بدرا�سة  الما�سيتين  ال�سنتين  خالل  والزراعة  الأغذية  منظمة  ا�سطلعت  لقد 

في  القائمة  والفر�ض  التحديات  وتحديد  العهد  الحديثة  التجاهات  تعيين  على  الدرا�سة  ركزت  وقد  المائية. 

معظم  الـجزء  هذا  من  الثاني  الجزء  ويلخ�ض  ا�ست�سرافية.  درا�سة  في  ذلك  بعد  كله  هذا  نوق�ض  وقد  القطاع. 

والقتراحات  المالحظات  النتائج  هذه  من  كبير  جزء  يوؤكد  اأن  الطبيعي  ومن  الدرا�سة.  لتلك  الهامة  النتائج 

جديد. منها  البع�ض  اأن  اإل  التقرير-  هذا  من  اأبكر  طبعات  في  بع�سها  ن�سر  وقد   - بالفعل  المطروحة 

العودة اإلى تناول االإ�سقاطات العالمية
حيث   -  2004 العالم،  في  المائية  الأحياء  وتربية  الأ�سماك  م�سايد  حالة  من  ماأخوذ   21 الجدول 

على  يحتوي  الأزرق(  )باللون  اإ�سافي  عمود  الجدول  هذا  في  اأدرج  وقد   .16 الجدول  بو�سفه  هناك  يظهر 

.2004 عام  ب�ساأن  والزراعة  الأغذية  لمنظمة  الإح�سائية  البيانات 

اإلى  كلها  وت�ستند  و2030،  و2020	 و2015	 	2010 الأعوام  ب�ساأن  اإ�سقاطات  على  الجدول  يحتوي 

ب�ساأن  التقرير  هذا  كتابة  عند  متاحة  المعلومات  وكانت   .2000 عام  بحدود  القطاع  عن  المتاحة  المعلومات 

ما  يوجد  ول  ق�سيرة  الأربع  ال�سنوات  وفترة   .2004 ذلك  في  بما  العقد،  من  الأول  الجزء  اأثناء  فعليا  حدث  ما 

.2010 بعام  المتعلقة  تلك  بخالف  بالتف�سيل  الإ�سقاطات  �سالحية  مناق�سة  اإلى  يدعو 

وتربية  الأ�سماك  م�سايد  من  العالمي  الإنتاج  يتحرك  اأن  توقع  عدم  اإلى  يدعو  �سبب  اأي  ثمة  اأن  يبدو  ول 

وتبين   .2010 لعام  بها  المتنباأ  الأرقام  �سوب  ما  �سيئا  العقد،  بداية  من  �سنوات  اأربع  بعد  المائية،  الأحياء 

من  قمتها،  اإلى  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  و�سلت  لقد  حقيقة.  الحال  واقع  هو  هذا  اأن  الجدول  اإلى  �سريعة  لمحة 

21 الجدول 

يليه وما   2010 عام  ب�ساأن  والإ�سقاطات   2004 عام  في  الأ�سماك  اإنتاج 

ال�سنة الم�ستهدفة في الفر�سية:

2000200420102015202020202030

 م�سدر 

المعلومات
 اإح�ساءات 

المنظمة1
 اإح�ساءات 
 
المنظمة2

حالة الموارد 
ال�سمكية وتربية 

االأحياء المائية في 
3
العالم 2002

 درا�سة 
 
المنظمة4

حالة الموارد 
ال�سمكية وتربية 

االأحياء المائية في 
3
العالم 2002

درا�سة المعهد 
الدولي لبحوث 

 ال�سيا�سات 
الغذائية5

حالة الموارد 
ال�سمكية وتربية 

االأحياء المائية في 
3
العالم 2002

87–86.885.88687الم�سايد الطبيعية البحرية

6–8.89.266الم�سايد الطبيعية الداخلية

95.695.0931059311693مجموع الم�سايد الطبيعية 

35.545.55374705483تربية الأحياء المائية

131.1140.5146179163170176الإنتاج الإجمالي

96.9105.6120138130150اإنتاج الأ�سماك كغذاء 

الن�سبة المئوية الم�ستخدمة ب�ساأن 

الأ�سماك كغذاء

%74%75%82%85%77%85

34.234.826264026ال�ستخدامات غير الغذائية

مالحظة: جميع الأرقام بماليين الأطنان ما عدا الن�سب المئوية.

ا�ستنادا اإلى الإح�ساءات المتاحة ال�سادرة عن وحدة المعلومات والبيانات والإح�ساءات ال�سمكية في عام 2000.  -1

ا�ستنادا اإلى اآخر الإح�ساءات ال�سادرة عن وحدة المعلومات والبيانات والإح�ساءات ال�سمكية في منظمة الأغذية والزراعة.  -2

منظمة الأغذية والزراعة، 2002. حالة م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية في العالم، 2002، روما.  -3

منظمة الأغذية والزراعة، Future prospects for fish and fishery products: medium- term projections to the year 2010 and 2015. FAO Fisheries Circular FIDI/972-1 .2004. روما.  -4

 International Food Policy Research Institute 2003. Fish to 2020: supply and demand in changing global markets, by C. Delgado, N. Wada, M. Rosegrant, S. Meijer and M.  -5

.Ahmed. Washington, D.C



1522006 عام	 العالم	 في	 المائية	 الأحياء	 وتربية	 ال�سمكية	 الموارد	 حالة	

ح�سة  ببقاء  ي�سمح  بما  تكفي  اأ�سماكا  يوفر  النامي  المائية  الأحياء  تربية  قطاع  اأن  حين  في  الإنتاج،  حيث 

التوقعات:  مع  تتفقان  اأنهما  يبدو  ل  للقطاع  �سمتان  وثمة  تقريبا.  ثابتة  الأ�سماك  من  المعرو�ض  من  الفرد 

الحالتين  كلتا  ففي  الغذائية.  غير  الأغرا�ض  في  الم�ستخدمة  الأ�سماك  وكميات  الداخلي  الطبيعي  الم�سيد  ح�سيلة 

التوقعات. الكميات  فاقت 

م�سايد االأ�سماك البحرية
باأي  يعك�ض  ل  الناتج  حيث  من  فالركود  زائفة.  �سورة  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  توفرها  التي  الركود  �سورة 

الأ�سماك-  م�سايد  بع�ض  في  المفرغ  الم�سيد  يزيد  اأن  فقط  يحدث  فال  راكد.  قطاع  وجود  الطرق  من  طريقة 

)انظر  اأخرى  م�سايد  في  يتناق�ض  واأن  الأطل�سي-  المحيط  غرب  �سمال  في  الأ�سماك  م�سايد  تمثلها  والتي 

والجتماعية.  والقت�سادية  ال�سيا�سية  البيئات  في  التغييرات  مع  التواوؤم  في  م�ستمر  القطاع  ولكن   ،)10 �سفحة 

المحدود  النمو  اأو   - النمو  عدم  حالة  مع  للتواوؤم  الجهد  من  معقول  لقدر  بحاجة  القطاع  اأن  الأمر،  حقيقة  ففي 

ال�سيد. لجهود  �سرامة  اأكثر  اإدارة  اأجل  ومن  المفرغ  الم�سيد  في   - جدا 

في  انتعا�ض  مع حدوث  اأوليا  انخفا�سا  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  ب�ساأن  الإ�سقاطات  بع�ض  وتتوقع 

تلك  على  تزيد  م�ستقرة  �سيد  اإلى ح�سائل  الحالت  بع�ض  في  ي�سل  الم�سيد،  كميات  في  تو�سع  يتبعه  المخزونات، 

على  الآن عالمات  توجد حتى  ل  النتعا�ض،  في  الأر�سدة  بع�ض  اأخذت  وفي حين  ال�سيد.  في  الإفراط  قبل  الم�سجلة 

الق�سوى. الم�ستدامة  الغلة  م�ستويات  من  اأعلى  هو  ما  اإلى  �سيتو�سع  المخزونات  هذه  من  المفرغ  الم�سيد  اأن 

مليون  و90  	80 بين  البحرية  الأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  بقاء  توقع  الحالي  الوقت  في  منطقيا  يبدو  وهكذا 

ما. حد  اإلى  النطاق  هذا  منت�سف  في  يقع  بمتو�سط  �سنويا،  طن 

م�سايد اأ�سماك المياه العذبة
ما.  حد  اإلى  وزادت  بل  التوقعات،  بعك�ض  كثيرة،  الداخلية  الأ�سماك  م�سايد  من  ال�سيد  اإنزال  عمليات  ظلت 

في  عليه  كان  ما  ثلثي  مجرد  اإلى  �سينخف�ض  الإنزال  عمليات  عدد  اأن  اإلى   2010 لعام  التوقعات  وت�سير 

�سرى  المعلومات،  تح�سنت  وكلما  كافية؛  غير  معلومات  اإلى  ا�ستندت  التوقعات  هذه  اأن  غير   .2000 عام 

ال�سابقة. التوقعات  عليه  قامت  الذي  الأ�سا�ض  في  ال�سك 

كبير،  تجاري  غير  فرعي  قطاع  هما:  فرعيين  قطاعين  من  العذبة  المياه  اأ�سماك  م�سايد  قطاع  ويتاألف 

 ،33 ال�سفحة	 في  مبين  هو  وكما  الر�سمي.  التجاري  الطابع  عليه  يغلب  فرعي  وقطاع  الكفاف،  قطاع  هو 

المياه  اأ�سماك  لم�سايد  الر�سمية  ال�سجالت  في  عادة  الكفاف  اأ�سماك  م�سايد  من  الإنزال  عمليات  ُتدرج  ل 

فاإن  وبالمثل،  حجمها.  تعرف  ل  عنها  الم�سوؤولة  الأ�سماك  م�سايد  اإدارة  لأن  عامة،  ب�سفة  وذلك  العذبة، 

اأما  بالكامل.  دائما  ق  يوثَّ ل  الحجـــم  ال�سغيرة  الأ�سماك  م�سايد  من  العديد  من  للبيع  المخ�س�ض  الم�سيد 

اأكثر  ال�سجالت  في  فاإدراجه  حجما،  الأكبر  التجارية  العذبة  المياه  اأ�سماك  م�سايد  عن  الناتج  الم�سيد 

واأدق.

المياه  ا�ستخدام  وتزايد  المائية  البيئة  تردي  من  يعاني  العذبة  المياه  اأ�سماك  م�سايد  قطاع  اأن  كما 

على  الأ�سبقية  الأن�سطة  هذه  تولى  ما  وكثيرا  اأخرى.  واأغرا�ض  المائية  والطاقة  الزراعة  لأغرا�ض  العذبة 

دامت  ما  التجاه  هذا  ا�ستمرار  توقع  ويمكن  ب�ساأنها،  التقارير  واإعداد  العذبة  المياه  اأ�سماك  م�سايد  اإدارة 

معروفة. غير  العذبة  المياه  اأ�سماك  لم�سايد  الحقيقية  القيمة 

م�سايد  من  لكل  الر�سمية  ال�سجالت  لتح�سين  جهوداً  اأخرى  ومنظمات  والزراعة  الأغذية  منظمة  وتبذل 

الحالت،  بع�ض  في  يقدم،  الآن  الإح�ساءات  تح�سن  واأ�سبح  التجارية.  وغير  التجارية  الداخلية  الأ�سماك 

توافر  عدم  ب�سبب  قليل  التجاهات  عن  قوله  يمكن  ما  ولكن  العذبة،  المياه  اأ�سماك  لم�سايد  اأدق  �سورة 

الكفاف.  حد  و�سيادي  التجاريين  ال�سيادين  واأعداد  الم�سيد  عن  ال�سابق  في  جيدة  اأ�سا�سية  معلومات 

م�ستمراً. تح�سنا  ال�سيادين  واأعداد  العذبة  المياه  اأ�سماك  بم�سايد  المتعلقة  المعلومات  وت�سهد 

تربية االأحياء المائية
اأنحاء  وبقية  ال�سين  في  النمو  في  م�ستمر  المائية(  النباتات  ذلك  ي�سمل  )ول  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج 

نما  الما�سية  الأربع  ال�سنوات  مدى  على  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  اأن  هنا  بالذكر  الأجدر  يكون  وربما  العالم. 

	24 يبلغ  التو�سع  كان  )حيث  ال�سين  داخل  منه  المائة(  في   37 بن�سبة  موؤتلفة  )زيادة  ال�سين  خارج  اأ�سرع  ب�سكل 

المائة،  في   8 حوالي  ال�سين  خارج  الإنتاج  في  للزيادة  ال�سنوي  المعدل  ظل  طالما  اأنه  ذلك  ويعني  المائة(.  في 

�سيتم   )21 الجدول  )انظر   2010 عام  ب�ساأن  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  من  طن  مليون   53 البالغ  التنبوؤ  فاإن 

طن(. مليون   30.6 )وقدرها   2004 عام  عنها  المبلغ  الكمية  عند  ال�سيني  الإنتاج  ظل  اإذا  حتى  به  الوفاء 
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طيبة  الظروف  اأن  ذلك،  من  والأهم  بل  بغتة،  ال�سين  في  الإنتاج  يركد  اأن  المحتمل  غير  من  اأن  غير 

الأول  النطباع  فاإن  ولذلك  واأفريقيا.  الجنوبية  اأمريكا  في  ل�سيما  المائية،  الأحياء  تربية  في  النمو  ل�ستمرار 

الأ�سماك  من  العالمي  المعرو�ض  في  الحالي،  العقد  بقية  خالل  الأقل  على  �ست�ساهم،  المائية  الأحياء  تربية  اأن 

.2000 عام  في  متوقعا  كان  كما  الم�ستقبل  في 

االأ�سماك ا�ستخدام 
الأ�سماك  كميات  تتناق�ض  باأن  توقع  على   2010 عام  في  ينتهي  الذي  للعقد  بالن�سبة  ال�سقاطات  ُبنيت 

ال�سنة.  في  طن  مليون   26 اإلى  ال�سنة  في  طن  مليون   35 حوالي  من  الغذائية  غير  الأغرا�ض  في  الم�ستخدمة 

الغذائية  غير  ال�ستخدامات  في  الم�ستخدمة  الكميات  كانت   ،2004 �سنة  ففي  يحدث.  ل  ذلك  اأن  ويبدو 

ذلك؟ حدث  فلماذا  �سنوات.  اأربع  قبل  الحال  عليه  كان  مثلما  مرتفعة 

غير  الأ�سماك  بع�ض  بين  ومن  غيره.  من  مذاقا  اأ�سهى  ال�سمك  بع�ض  يبدو  العادي،  للم�ستهلك  بالن�سبة 

اإل  ا�ستخدام  لها  ولي�ض  كبيرة  بكميات  بع�سها  تتاح  الرمل(،  واأنقلي�ض  )المنهادن،  ب�سري  كطعام  المف�سلة 

الم�ساحيق  �سناعة  قوام  الأنواع  وهذه  كاأ�سمدة.  الما�سي-  في  يحدث  كان  كما  اأو-  للحيوانات  كعلف 

كبير. ب�سكل  اأخرى  اإلى  �سنة  من  يتغير  اأن  يمكن  الأنواع  هذه  توافر  اأن  ال�سناعة  هذه  حظ  ول�سوء  ال�سمكية. 

 Engraulis( البيروفية	 الأن�سوفة	 ال�سمكية	 الم�ساحيق	 �سناعة	 ت�ستخدمها	 التي	 الأ�سماك	 بين	 ومن	

الم�ساحيق	 في	 الم�ستخدمة	 الأولية	 المواد	 جميع	 ثلث	 اإلى	 ي�سل	 بما	 ت�ساهم	 اأن	 لها	 الممكن	 ومن	  .)ringens

تتقلب	 ما	 عادة	 الأنواع	 تلك	 من	 الموجودة	 الأحيائية	 الكتلة	 ولكن	 معينة،  �سنة	 في	 العالم	 �سعيد	 على	 ال�سمكية	

بيرو	 في	 الأن�سوفة	 من	 المفرغ	 الم�سيد	 في	 التقلبات	 تف�سر	 ولذلك	 تليها.  التي	 ال�سنة	 اإلى	 �سنة	 من	 كبير	 ب�سكل	

اأي�سا.  العالم	 في	 الغذائية	 غير	 لال�ستخدامات	 المخ�س�سة	 ال�سمك	 كمية	 في	 التقلبات	 جدا	 كبيرة	 بدرجة	 و�سيلي	

تلغي	 اأن	 يجب	 تجارية	 غير	 اأغرا�ض	 في	 ال�سمك	 ا�ستخدام	 في	 اتجاه	 لتحديد	 تبذل	 محاولة	 اأي	 فاإن	 ولذلك	

بناء	 في	 الب�سيطة	 النهج	 اأحد	 ويتمثل	 والمفرغة.  البحر	 في	 المتاحة	 الكميات	 في	 التغيرات	 ع�سوائية	 ما	 ب�سكل	

ال�سنوات. من	 عدد	 مدى	 على	 متحركة	 متو�سطات	

اإلى   1999  -1994 الفترة  اأثناء  ال�سنة  في  طن  مليون   29 نحو  من  المتحرك  ال�ست  ال�سنوات  متو�سط  زاد 

ال�سين  في  �سريع  تو�سع  حدوث  بوا�سطة  الزيادة  وُتف�َسر   .2004  -1999 الفترة  في  طن  مليون   32.5 من  اأكثر 

اأجل  من  اأو  �سمكية  م�ساحيق  اإلى  للتحويل  �سواء   - الغذائية  غير  الأغرا�ض  اأجل  من  الم�ستخدمة  الكميات  في 

الأ�سماك  من  طن  ماليين   5 من  المتحرك  ال�ست  ال�سنوات  متو�سط  زاد  ال�سين،  وفي  الأغرا�ض.  من  ذلك  غير 

العالم،  لبقية  وبالن�سبة   .2004  -1999 الفترة  في  طن  مليون   9.3 اإلى   1999  -1994 الفترة  اأثناء  �سنويا 

.2004  -1999 الفترة  في  �سنويا  طن  مليون   23.4 اإلى  لي�سل  طن  مليون   1.5 بمقدار  المتو�سط  هذا  انخف�ض 

في  المتوقعة  الزيادة  تحقق  دون  الغذائي  غير  ال�ستخدام  في  الزيادة  تحل  لم  ذلك،  عن  ورغما 

مليون   105.6 اإلى   2004 عام  في  كغذاء  الم�ستخدمة  ال�سمك  كمية  و�سلت  فقد  الغذائية.  ال�ستخدامات 

الأحياء  تربية  هو  ذلك  ي�سر  والذي  ال�سابقة.  الأربع  ال�سنوات  عن  طن  مليون   8.7 عن  تقل  ل  بزيادة  طن، 

اإلى  الموجه  المائية،  الأحياء  تربية  ناتج  في  النمو  عمل  وقد  الداخلية.  الأ�سماك  م�سايد  ما  حد  واإلى  المائية، 

م�سايد  من  المفرغ  ح�سيلة  من  جزء  تعوي�ض  على  الو�سيطة(  المنتجات  ذلك  من  )ت�ستبعد  الب�سري  ال�ستهالك 

بطبيعة  ذلك  وتي�سر  الأخرى.  الغذائية  غير  وال�ستخدامات  ال�سمكية  للم�ساحيق  خ�س�ض  الذي  الطبيعية  الأ�سماك 

ال�سمكية. بالم�ساحيق  المقوى  العلف  على  يعتمد  ل  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  من  كبيرا  جزءا  لأن  الحال 

الم�ساحيق ال�سمكية وتوافر االأ�سماك كغذاء
لأغرا�ض  الأ�سماك  من  فقط  طن  مليون   26 ي�ستخدم  اأن  العقد  منت�سف  في  المحتمل  غير  من  يبدو  ولذلك 

قوى  فثمة  ذلك.  احتمال  عدم  مدى  تحديد  ال�سعب  من  ولكن   ،2010 عام  بحلول  الغذاء  بخالف  اأخرى 

ال�ساأن. هذا  في  دورها  لها  متعار�سة 

الآخرون  ال�سمكية  الم�ساحيق  وم�ستخدمو   - المائية  الأحياء  تربية  على  القائمون  �سيطالب  ناحية،  فمن 

الطبيعية،  الأ�سماك  م�سايد  من  تاأتي  اأن  يجب  الكميات  هذه  اأن  اإل  متزايدة.  بكميات  القريب  الم�ستقبل  في   -

الب�سر. غذاء  غير  اأخرى  اأغرا�ض  في  ي�ستخدم  اأن  من  تكلفة  اأكثر  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  اأن  حيث 

الم�ساحيق  على  المائية  الأحياء  تربية  �سناعة  في  الم�ستقبل  في  الطلب  �سيتاأثر  اأخرى،  ناحية  ومن 

الأ�سماك  تغذية  في  الم�ستخدمة  ال�سمكية  الم�ساحيق  عن  ال�ستعا�سة  اإلى  يرمي  بحث  بنتائج  ال�سمكية 

فمن  والقت�سادية،  التكنولوجية  الناحيتين  من  للتطبيق  قابلة  البحث  هذا  نتائج  ت�سبح  وعندما  والق�سريات. 

التي  الأ�سماك  كميات  تنخف�ض  وقد  �سريعا،  ال�سمكية  الم�ساحيق  ت�سنيع  على  ذلك  تاأثير  يكون  اأن  الممكن 

الما�سي. في  متوقعا  كان  كما  كبير  ب�سكل  ال�سمكية  الم�ساحيق  م�سانع  تطلبها 
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على	 الطلب	 ف�سينمو	 ثم	 ومن	 و�سيكة،  النتائج	 تلك	 تكون	 اأن	 العقد،  ن�سف	 قطعنا	 وقد	 يبدو،  ل	 ولكن	

ال�سمك(،  )وزيوت	 ال�سمكية	 للم�ساحيق	 الحقيقي	 ال�سعر	 في	 ارتفاع	 عن	 ذلك	 و�سي�سفر	 ال�سمكية.  الم�ساحيق	

م�سانع	 في	 اأولية	 كمادة	 الأ�سماك	 من	 المزيد	 ا�ستخدام	 على	 الحوافز	 زيادة	 في	 بدوره	 �سي�ساهم	 ما	 وهو	

لبع�ض	 الحقيقية	 التكلفة	 في	 زيادة	 اإلى	 يف�سي	 اأن	 يمكن	 التطور	 هذا	 مثل	 اأن	 بيد	 ال�سمكية.  الم�ساحيق	

الحال	 عليه	 يكون	 قد	 مما	 الإنتاج	 هذا	 في	 	 اأبطاأ وتو�سع	  ،ceteris paribus المائية،  الأحياء	 تربية	 منتجات	

ذلك. بخالف	

حيث  �ساأنه،  له  ب�سكل  القطاع  نمو  ال�سمكية  الم�ساحيق  في  الندرة  هذه  تعوق  اأن  المحتمل  من  يبدو  ول 

اأنه  اإل  كعلف،  ال�سمكية  الم�ساحيق  على  يعتمد  الذي  هو  المائية  الأحياء  تربية  قطاع  من  فقط  جزءا  اأن 

�ساأنه  له  ب�سكل  ال�ستعا�سة  يي�سر  تكنولوجي"  "حل  وجود  عدم  ظل  ففي  وهكذا،  النخفا�ض.  بع�ض  �سيحدث 

ال�سمك  كمية  تكون  اأن  يحتمل  وال�سمك،  الإربيان  اأعالف  في  ال�سمكية  الم�ساحيق  عن  تماما-  يكن  لم  اإن   -

	110 نطاق  في  تكون  اأن  والأرجح  طن،  مليون   120 من  اأقل   2010 عام  في  الب�سري  لال�ستهالك  المتاحة 

تو�سع،  اأو  الحالي،  م�ستواه  عند  العذبة  المياه  اأ�سماك  م�سايد  اإنتاج  ا�ستمر  ما  واإذا  طن.  مليون   115 اإلى 

�سيزيد  الب�سري  ال�ستهالك  اأجل  من  الأ�سماك  توافر  فاإن  العقد،  بقية  اأثناء  الحال  عليه  يكون  قد  ما  وهو 

مماثلة. بدرجة 

التحديات والقيود التي تواجه تربية االأحياء المائية في االأجل المتو�سط
تربية  م�ستقبل  في  تب�سر  توفير  اإلى  يهدف  ا�ست�سرافيا  تحليال  موؤخرا  والزراعة  الأغذية  منظمة  اأنهت 

والعر�ض  للطلب  تقييم  على  وا�ستملت  معقدة  العملية  كانت  ولقد  العالمي.  ال�سعيد  على  المائية  الأحياء 

القطاعات  عن  عامة  نظرات  اإعداد  على  ال�ست�سرافي  التحليل  وا�ستمل  الأ�سماك.  ومنتجات  ال�سمك  ب�ساأن 

ناق�ض  اإقليمية  عمل  حلقات  وخم�ض  بلد،   100 من  اأكثر  من  بلد  كل  في  المائية  الأحياء  لتربية  الوطنية 

عن  تقارير  �سبعة  واإعداد  اإقليمهم،  في  واتجاهاتها  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  حالة  فيها  الم�ستركون 

الأحياء  تنمية  ب�ساأن  للخبراء  عالمي  وم�سح   ،
1
الإقليمية المائية  الأحياء  تربية  تنمية  واتجاهات  حالة 

من  وغيرها  العملية،  هذه  في  الم�ستحدثة  المواد  تجميع  تم  وبعدئذ  دلفي".  "تقنية  با�ستخدام  المائية 

 .
2
المائية الأحياء  تربية  تنمية  واتجاهات  لحالة  عالمي  ا�ستعرا�ض  م�سروع  في  ال�سلة،  ذات  الوثائق 

عليه  متفقا  م�سروعا  ي�سعوا  اأن  اإليهم  وُطلب  الخبراء،  من  فريق  اإلى  بعد  ما  في  الوثيقة  هذه  وقدمت 

.
3
الم�ستقبل في  المائية  الأحياء  تربية  لتنمية  ا�ست�سرافيا  تحليال  ي�سيغوا  واأن  للوثيقة 

التي  للعوامل  الممكن  ال�سلوك  مناق�سة  اأجل  من  ال�ست�سرافي  التحليل  على  الف�سل  هذا  من  تبقى  ما  ويبني 

ويبداأ  المقبلين.  العقدين  اأو  المقبل  العقد  في  المائية  الأحياء  تنمية  على  هام  تاأثير  لها  يكون  اأن  يحتمل 

ال�سحراء. جنوب  اأفريقيا  في  المائية  الأحياء  تربية  تواجه  التي  الحالة  عن  قليلة  بمالحظات 

حالة اأفريقيا جنوب ال�سحراء الخا�سة
وتناق�ست  بل  العالم،  بقية  وراء  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  في  ال�سمك  ا�ستهالك  من  الفرد  ح�سة  تخلفت 

عهدا  الأحدث  التقدير  اإلى   1982 عام  في  للفرد  كيلوغرام   9.9 يبلغ  مرتفع  م�ستوى  من  الأمر  حقيقة  في 

اأو  التجاه  هذا  ا�ستمرار  روؤية  يتحمل  اأن  لالإقليم  يمكن  ول   .2003 عام  في  كيلوغرام   7.6 يبلغ  الذي 

مبادرة  اإليه  اأ�سارت  واأن  �سبق  كما  اأي�سا  هنا  ت�ساعد  اأن  يمكن  المائية  الأحياء  تربية  اأن  بيد  �سوءا.  ازدياده 

للجميع"  ال�سمك  اأجل  من  القمة  "موؤتمر  ا�ستثار   ،2005 عام  ففي  اأفريقيا.  تنمية  اأجل  من  الجديدة  ال�سراكة 

المحتمل  فمن  ثم  ومن   .
4
القارة في  المائية  الأحياء  تربية  احتمالت  ب�ساأن  الدولي  الوعي  لمبادرة  التابع 

الموؤ�سرات  وتفيد  للتنمية.  بالن�سبة  اأولوية  القادمة  والعقود  ال�سنوات  في  المائية  الأحياء  لتربية  يكون  اأن 

في  الأجل  طويلة  بطرق  اأفريقيا  في  المائية  الأحياء  قطاع  اإلى  المقدمة  الم�ساعدة  تجديد  �ستم  باأنه 

الخا�سة. ال�ستثمارات  وتحابي  طبيعتها 

لديها  الكبرى  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  في  البلدان  فمعظم  حادة.  عقبات  على  التغلب  يجب  اأنه  بيد 

ي�سل  ولم  المائية،  الأحياء  تربية  قطاع  اإلى  جيدة  نوعية  من  عامة  وخدمات  �سلع  لتو�سيل  محدودة  موارد 

المحتمل  فمن  ولذا  هذه.  النق�ض  مواطن  يعو�ض  اأن  من  يمكنه  التنمية  من  م�ستوى  اإلى  الخا�ض  القطاع 

اأن  كفالة  في  الأفريقية  التنمية  وموؤ�س�سات  وكالء  مع  �سراكة  عبر  متزايد  ب�سكل  الدولي  المجتمع  يعمل  اأن 

توفير  يتم  واأن  ال�ساملة  التنمية  عملية  من  جزءا  القارة  في  الأ�سماك  واإنتاج  المائية  الأحياء  تربية  ت�سبح 

العامة. والخدمات  ال�سلع 

العهد  حديث  ا�ستعرا�ض  اأثناء  تحديدها  تم  والتي  ذلك،  يحدث  لكي  المطلوبة  الجامعة  الظروف  وتتمثل 

اإيالء  اأي�سا  وينبغي  ال�سالحة.  الحكم  ونظم  ال�سيا�سي  ال�ستقرار  في   ،
5
والزراعة الأغذية  منظمة  اأجرته 
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كفاءة  تي�سير  و�سيتم  المائية.  الأحياء  تربية  في  الخا�ض  القطاع  ا�ستثمارات  على  التركيز  من  المزيد 

لال�سطالع  ا�ستراتيجية  مع  جنب  اإلى  جنبا  معاونة  عام  قطاع  بيئة  اإن�ساء  بوا�سطة  الخا�ض  القطاع 

الأحياء  لتربية  المتزايدة  للتنمية  الإيجابية  الآثار  كذلك  و�ست�ستكمل  المتاحة.  الموارد  حدود  في  بالتنمية 

وطنية  ا�ستراتيجيات  وو�سع  الفقر،  من  الحد  ا�ستراتيجية  لأوراق  الحيوية  البالغ  التنفيذ  بوا�سطة  المائية 

وتدابير  حوافز  وجود  ال�سروري  من  اأن  اإلى  التحليل  خل�ض  كما  المائية.  الأحياء  لتربية  جيدة  وت�سريعات 

الأجنبي  للتمويل  يكون  اأن  يمكن  اأنه  واإلى  المبا�سرة  الأجنبية  ال�ستثمارات  اأجل  من  المخاطر  من  للحد 

الأحياء  تربية  تنمية  يعزز  واأن  النت�سارية  اآثاره  التجارية  المائية  الأحياء  تربية  لم�ساريع  الحجم  الكبير 

الحجم. والمتو�سطة  ال�سغيرة  التجارية  المائية 

جنوب  اأفريقيا  في  المائية  الأحياء  تربية  بم�ستقبل  الخ�سو�ض  وجه  على  ال�سلة  وثيقة  �سروط  وت�سمل 

الأموال  وروؤو�ض  جيدة،  نوعية  من  معلومات  اإلى  والنفاذ  والعلف  البذور  مثل  قيمة  مدخالت  توافر  ال�سحراء 

ال�ستدامة  فاإن  الظروف  هذه  ت�سود  وعندما  والمياه.  الأر�ض  وموارد  الأجل  طويلة  المي�سورة  ال�ستثمارية 

فمن  فح�سب،  الدولية  الم�ساعدة  مجرد  ولي�ض  الدولية  الأ�سواق  اأهمية  اإلى  وبالنظر  المخاطر.  وتقل  �ستتعزز 

اأن  للمنافع  ي�سمح  اأن  ذلك  �ساأن  ومن  اإيجابية.  الأفريقية  المائية  الأحياء  تربية  �سورة  تكون  اأن  المحتم 

ممار�سات  واتباع  المبا�سرة.  وغير  المبا�سرة  المزايا  ذلك  في  بما  اإليها،  يحتاجون  من  اأكثر  على  تتراكم 

في  البالغة  اأهميته  له  المائية  للموارد  الم�ستدام  وال�ستخدام  البيئية  الحماية  اأجل  من  المالئمة  الإدارة 

الكفء  ال�ستخدام  �ساأن  من  فاإن  واأخيرا،  الأغذية.  �سالمة  ب�ساأن  مرتفعة  معايير  اتباع  وكذلك  ال�سدد،  هذا 

المعارف  من  تح�سن  اأن  الحديثة  المعلومات  تكنولوجيا  خالل  من  المنقولة  والمعلومات  لالت�سالت 

في  نظرائهم  مع  الأفريقية  المائية  الأحياء  تربية  على  القائمين  �سلة  ومن  ال�ساملة  العالمية  والمهارات 

اأي�سا. الأخرى  القارات 

االتجاهات والفر�ض والقيود
حد  اإلى  تحدد  والتي  المائية  الأحياء  تربية  منتجات  من  المعرو�ض  تحدد  التي  العوامل  من  الكثير  بين  من 

المقبلة. العقود  في  رائد  دور  التالية  للعوامل  يكون  اأن  يتوقع  وا�ستهالكها،  الأ�سماك  توافر  اأي�سا  كبير 

�سبل الح�سول على الأر�س وموارد المياه، وتكثيفها

في  ال�سمك  ا�ستزراع  اأجل  من  محتملة،  قليلة  با�ستثناءات  المتاحة،  الجديدة  الأرا�ض  من  القليل  هناك 

اإن  المائية.  الأحياء  لتربية  الرائد  المنِتج  وهي  اآ�سيا،  في  وبخا�سة  العالم،  اأنحاء  مختلف  في  البلدان  معظم 

ومن  العالمي،  ال�سعيد  على  المائية  الأحياء  تربية  في  للتو�سع  الرئي�سية  القيود  اأحد  يعتبر  الأرا�سي  نق�ض 

كذلك. يظل  اأن  المحتمل 

اإلى  الزراعية  الأرا�سي  تحويل  ذلك  وي�سمل  الق�سية.  هذه  لمعالجة  �ستى  تدابير  الحكومات  اتخذت  وقد 

والمثال  تناف�سية.  عوائد  اإنتاج  عن  الأرز  مثل  محا�سيل  عجزت  حيثما  المائية  الأحياء  لتربية  اأرا�سي 

المائية  الأحياء  تربية  تنمية  حدثت  وقد  القائمة.  الزراعة  نظم  في  المائية  الأحياء  تربية  اإدماج  هو  الآخر 

ال�سكر  مزارع  وفي  زراعية،  اأرا�ض  في  الثمانينات،  منت�سف  في  اآ�سيا،  �سرق  جنوب  في  العهد  المتاأخرة 

اأ�سبحت  المائية  الأحياء  تربية  اأجل  من  الزراعية  غير  الأرا�سي  ا�ستخدام  اإمكانية  اأن  بيد  الأولى.  بالدرجة 

المتبقية  المنغروف  اأ�سجار  معظم  حماية  تمت  فقد  الإربيان،  ا�ستزراع  حالة  وفي  متزايد.  ب�سكل  مقيدة 

تكثيف  في  يتمثل  الحلول  اأحد  فاإن  الأرا�سي،  رقعة  لزيادة  اإمكانية  توجد  ل  اأنه  وحيث  عليها.  التعدي  من 

اأنحاء  في  المائية  الأحياء  تربية  في  متناميا  اتجاها  ي�سبح  التكثيف  واأخذ  الأر�ض،  اإلى  الم�ستند  الإنتاج 

بح�سب  عامة  ب�سفة  الرتفاع  في  اآخذة  الإنتاج  تكاليف  لأن  الزراع  جميع  يكثف  اأن  يتوقع  ل  اأنه  بيد  العالم. 

ولكن  اأقل  هو  ما  ينتجوا  واأن  الكثافة  من  يقللوا  اأن  الكثيرون  يختار  قد  ذلك،  من  وبدل  التكثيف.  م�ستوى 

البيئية. الم�ساكل  و/اأو  لالأ�سرار  ال�سمك  �سحة  تعر�ض  اإمكانية  و/اأو  التكاليف  من  يخف�سوا 

الم�ستقبل.  في  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  من  العذبة  المياه  توافر  عدم  يحد  اأن  كذلك  ويمكن 

الأحياء  اأنواع  وا�ستزراع  والزراعة  الب�سري  ال�ستهالك  اأجل  من  العذبة  المياه  ا�ستخدام  اإلى  فبالإ�سافة 

الم�سو�سة  المياه  في  الإربيان  مثل  اأنواع  تربية  في  ت�ستخدم  فاإنها  العذبة،  المياه  في  تربى  التي  المائية 

كثير  في  المائية  الأحياء  تربية  في  ا�ستخدامها  اإلى  ينظر  ما  وكثيرا  الملوحة.  من  الأمثل  الحد  اإلى  للو�سول 

تخ�سي�ض  في  الأولوية  الحالت  من  كثير  في  الزراعة  اأعطيت  وقد  للزراعة،  خ�سارة  اأنه  على  الأحيان  من 

لت�سجيع  �سيا�سات  تنفيذ  يمكن  حيث  بع�سهما  مع  متنافرين  القطاعان  يكون  األ  يتعين  ذلك،  ومع  المياه. 

من  الكثير  في  النقية  المياه  على  الح�سول  ي�سبح  اأن  المحتمل  من  اأنه  اإل  للمياه.  المتعددة  ال�ستخدامات 

المائية. الأحياء  تربية  في  التو�سع  مع  متزايد  ب�سكل  مقِيدا  عامال  العالم  اأنحاء  مختلف  في  البلدان 
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�سبل الح�سول على علف واف: الم�ساحيق ال�سمكية وزيت ال�سمك و"نفايات ال�سمك منخف�سة القيمة"

يقوم  و�سيظل  اإنتاجها،  وفي  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  في  هام  بدور  المائية  الأعالف  ا�ستخدام  يقوم 

ويزيد  المائية.  الأحياء  تربية  على  حرجا  قيدا  وتكلفته  العلف  توافر  يكون  اأن  الممكن  ومن  الدور.  بهذا 

من  ذلك  كان  ولقد  بالعمليات؛  ال�سرر  يلحق  وقد  المخاطر  من  نق�سه،  اأو  العلف،  اإمدادات  انتظام  عدم 

اآ�سيا. اأنحاء  وبع�ض  اأفريقيا  في  وبخا�سة  كثيرة،  بلدان  واجهتها  التي  الم�ساكل 

فمن  البلدان.  من  الكثير  في  ال�سمك  وزيوت  ال�سمكية  الم�ساحيق  على  العتماد  اإزاء  مختلط  �سعور  وثمة 

الأحياء  تربية  اإنتاج  في  المتوقعة  العالمية  الزيادة  مع  الزيادة  في  المائي  العلف  على  الطلب  �سي�ستمر  ناحية، 

المنظمة  تذكره  لما  ووفقا  ال�سمك.  وزيت  ال�سمكية  الم�ساحيق  على  للطلب  بالن�سبة  الحال  وكذلك  المائية، 

المائي  العلف  في  ال�سمكية  الم�ساحيق  ا�ستخدام  يزيد  اأن  المتوقع  من  ال�سمك  وزيت  ال�سمكية  للم�ساحيق  الدولية 

�سيزداد  حين  في   )2012 اإلى   2002 من  الفترة  في  طن  مليون   3.02 اإلى   2.87 )من  المائة  في   5 من  باأكثر 

اإلى   2002 من  الفترة  في  طن(  مليون   0.97 اإلى   0.83 )من  المائة  في   17 من  باأكثر  ال�سمك  زيت  على  الطلب 

الم�سادر  من  ال�سمك  وزيت  ال�سمكية  للم�ساحيق  منا�سبة  بدائل  على  العثور  ب�سدد  جم  تقدم  تحقق  وقد   
6
.2012

الأ�سماك  مع  كانت  الحين  حتى  عليها  الح�سول  تم  التي  الواعدة  النتائج  اأكثر  اأن  بيد  والأر�سية.  النباتية 

ال�سمكية. للم�ساحيق  الكامل  ال�ستبدال  اأمكن  حيثما  لالأع�ساب،  القتاتة/الآكلة  والق�سريات  الزعنفية 

على	 ثابتا	 ال�سمك	 وزيت	 ال�سمكية	 الم�ساحيق	 اإنتاج	 يظل	 اأن	 المتوقع	 من	 اأن	 وحيث	 اأخرى،  ناحية	 ومن	

الإنتاج	 قطاع	 ي�ستخدمها	 التي	 ال�سمكية	 الم�ساحيق	 ن�سبة	 تنخف�ض	 اأن	 المتوقع	 فمن	 المقبل،  العقد	 مدى	

من	 ذلك،  اإلى	 وبالإ�سافة	 نباتية.  م�سادر	 من	 الم�ستخرجين	 والزيت	 البروتين	 ا�ستخدام	 يزداد	 واأن	 الحيواني	

فمن	 ثم،  ومن	 تكنولوجية.  اإنجازات	 من	 يتحقق	 ما	 مع	 العلف	 ا�ستخدام	 في	 اأكبر	 كفاءات	 حدوث	 المتوقع	

الأحياء	 تغذية	 في	 مقيدا	 عامال	 ال�سمك	 زيت	 ومن	 ال�سمكية	 الم�ساحيق	 من	 المعرو�ض	 يكون	 اأن	 المحتمل	 غير	

ال�سمكية	 الم�ساحيق	 على	 للطلب	 يكون	 وقد	 الحذر؛	 بعين	 التفاوؤل	 هذا	 اإلى	 النظر	 ينبغي	 اأنه	 بيد	 المائية. 

 ،2004 عام	 ففي	 العامين.  والطلب	 العر�ض	 في	 جذري	 تاأثير	 ال�سين	 مثل	 نامية	 اقت�سادات	 من	 ال�سمك	 وزيت	

الواردات	 اإجمالي	 من	 المائة	 في	 	29.6 اأو	 ال�سمكية	 الم�ساحيق	 من	 طن	 	1	128	000 ال�سين	 ا�ستوردت	

7
ال�سويا.  فول	 من	 العالمية	 الواردات	 ثلث	 من	 اأكثر	 اإليها	 يعزى	 وكان	 ال�سمكية	 الم�ساحيق	 من	 العالمية	

الم�ستقبلية.  التنمية  في  هام  عامل  المائية  الأحياء  تربية  في  القيمة  منخف�سة  ال�سمك  نفايات  ا�ستخدام  اأن  كما 

الأحياء  تربية  في  مبا�سر  كعلف  القيمة  منخف�سة  الأ�سماك  نفايات  من  6 ماليين طن   -  5 زهاء  ي�ستخدم  اإذ 

ا�ستزراع  في  الأولى  بالدرجة  القيمة  منخف�سة  الأ�سماك  نفايات  وت�ستخدم   .)119-118 ال�سفحتين  المائية)انظر 

واإندوني�سيا  كمبوديا  ذلك  في  بما  اآ�سيا،  �سرق  بلدان جنوب  بع�ض  وفي  ال�سين  في  البحرية  الأقفا�ض  في  ال�سمك 

ومن  والمك�سيك.  المتو�سط  البحر  بلدان  في  الأقفا�ض  في  التونا  ا�ستزراع  في  ثانوية  وبدرجة  نام،  وفييت  وتايلند 

القيمة	 منخف�سة  ال�سمك  نفايات  من  طن  ماليين   4 اإلى   2013 عام  بحلول  وحدها  ال�سين  تحتاج  اأن  المتوقع 

	
8
مليون طن. تبلغ حوالي  باأنها  نام  فييت  قدرت حاجة  وقد  لديها.  البحرية  الأقفا�ض  في  الأ�سماك  تربية  لموؤازرة 

المائية.  الأحياء  تغذية  في  القيمة  منخف�سة  الأ�سماك  نفايات  ا�ستخدام  ي�ستدام  اأن  المحتمل  غير  من  اأن  ويبدو 

والمطالبات  بيولوجية،  اأمنية  ومخاطر  معاك�سة  بيئية  اآثار  عن  ي�سفر  قد  ا�ستخدامها  ا�ستمرار  باأن  �سواغل  وهناك 

الت�ساعد. في  اآخذة  للب�سر  كغذاء  القيمة  منخف�سة  الأ�سماك  نفايات  ي�سمى  ما  ا�ستخدام  ينبغي  باأنه 

درجة اأكبر من الر�سملة وتنويع نظم الإنتاج والأنواع 

الأحياء  تربية  م�ساريع  اأ�سحاب  يجد  اأن  المحتمل  فمن  المحدودة،  والمياه  الأر�ض  موارد  من  الرغم  على 

من  يكفي  ما  لإنتاج  التكثيف(  اإلى  )بالإ�سافة  جديدة  طرقا  المرتفعة،  الأ�سعار  اجتذبتهم  وقد  المائية، 

في  التحويطات  ونظم  الأقفا�ض  في  الأ�سماك  تربية  المعقولة  الطرق  بين  ومن  الطلب.  لتلبية  الأ�سماك 

كميات  اإنتاج  تتطلب  الحجم  وفورات  اأن  حيث  الأمر،  لهذا  الكبيرة  ال�سركات  ت�سدر  مع  وربما  البحر،  عر�ض 

مربحة. المزارع  تكون  لكي  الأ�سماك  من  هائلة 

والتكنولوجيات  الآلت  في  ت�ستثمر  اأموال  اأي  الر�سملة؛  من  اأكبر  درجة  حجما  الأكبر  الإنتاج  ويتطلب 

اأ�سعار  خف�ض  على  الإنتاج  في  التو�سع  يعمل  اأن  المحتمل  ومن  التدريب.  وفي  الثمن  والغالية  المحذقة 

النا�سئة،  القت�سادات  في  ذلك،  وينطوي  نف�سه.  الوقت  في  العمالة  على  ال�سركات  تتناف�ض  عندما  ال�سمك 

الأعمال  اأ�سحاب  على  �سيتعين  فاإنه  ثم،  ومن  الحقيقية.  المزارع  عمال  اأجور  تزيد  اأن  المحتمل  من  اأن  على 

ي�ستخدموا  اأن  الأعمال،  ن�ساط  في  لال�ستمرار  كافية  ربح  بهوام�ض  يحتفظوا  لكي  المائية،  الأحياء  تربية  في 

كثيف  ن�ساط  من  المائية  الأحياء  تربية  تتغير  اأن  المحتمل  من  ثم،  ومن  اأكثر.  اأموال  وروؤو�ض  اأقل  عمال 

في  رئي�سيا  عامال  )العمل(  اإنتاجية  تكون  اأن  المتوقع  من  اآخر،  وبمعنى  المال.  راأ�ض  كثيف  اإلى  العمل 

المائية. الأحياء  تربية  م�ستقبل 
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الأ�سماك	 من	 وبخا�سة	 جديدة،  �ساللت	 اأو	 اأنواع	 اإلى	 ليمتد	 التنوع	 نطاق	 يتو�سع	 اأن	 المتوقع	 من	 اأن	 كما	

ذات	 اأنواع	 اإنتاج	 اأجل	 من	 مثمرة	 موارد	 تخ�سي�ض	 توقع	 الممكن	 من	 وعموما،  المرتفعة.  التجارية	 القيمة	 ذات	

من	 عديدة	 اأنحاء	 في	 بالفعل	 التطور	 هذا	 ويحدث	 القيمة.  المنخف�سة	 الأنواع	 عن	 بالتحول	 مرتفعة،  تجارية	 قيمة	

في	 اآخر	 مثال	 ويوجد	 ذلك،  على	 جيد	 مثال	 اآ�سيا	 �سرق	 جنوب	 في	 البحرية	 الأ�سماك	 اإنتاج	 في	 والتو�سع	 العالم. 

الوليات	 وفي	 الم�سو�ض.  المياه	 برك	 محل	 البحرية	 الأقفا�ض	 في	 	milkfish اللبن	 �سمك	 تربية	 تحل	 حيث	 الفلبين	

البحر	 عر�ض	 في	 المائية	 الأحياء	 لتربية	 وتنظيميا	 قانونيا	 اأ�سا�سا	 بالفعل	 الحكومة	 اأن�ساأت	 الأمريكية،  المتحدة	

البحر	 عر�ض	 في	 المائية	 الأحياء	 تربية	 واإمكانية	 للبالد.  التابعة	 الح�سرية"  القت�سادية	 "المنطقة	 نطاق	 في	

المحيط	 من	 الآ�سيوي	 والجزء	 والالتينية،  ال�سمالية	 اأمريكا	 في	 وبخا�سة	 العالم،  اأنحاء	 مختلف	 في	 كبيرة	

وجنوبها. اأفريقيا	 وغرب	 واأوروبا	 الهادي، 

بالن�سبة	 تماما	 واعدة	 �سناعة	 الزينة،  اأ�سماك	 تربية	 مثل	 الغذائية،  الأنواع	 غير	 من	 المائية	 الأحياء	 وتربية	

المياه	 من	 الم�ستخرجة	 الحية	 الزينة	 اأ�سماك	 من	 العالمية	 الجملة	 تجارة	 قيمة	 كانت	  ،2000 عام	 ففي	 للم�ستقبل. 

دولر،  مليون	 	900 يبلغ	 بما	 تقدر	 المائي(  العر�ض	 اأحوا�ض	 اأجل	 من	 حية	 )حيوانات	 البحر	 مياه	 ومن	 العذبة	

متزايد	 ب�سكل	 الحكومات	 وتعمل	 الدولرات.  من	 مليارات	 	3 يعادل	 ما	 التقديرية	 التجزئة	 تجارة	 قيمة	 تبلغ	 بينما	

الريفيين	 والدخل	 ال�ستخدام	 زيادة	 في	 متنامية	 اإمكانية	 من	 لها	 لما	 وتجارتها	 الزينة	 اأ�سماك	 تربية	 ت�سجيع	 على	

باأن	 قيل	 فقد	 ال�سناعة.  هذه	 لتنمية	 تهديدا	 يمثل	 الأمرا�ض	 تف�سي	 اأن	 بيد	 الأجنبية.  العمالت	 من	 المكا�سب	 واإدرار	

في	 القانوني	 غير	 التجار	 ب�سبب	 عالميا	 انت�سرت	 	Koi herpes virus كوي	 هرب�ض	 فيرو�ض	 من	 وحيدة	 �ساللة	

كوي	 �سبوط	 �سمك	 اإلى	 بالن�سبة	 بالغة	 م�سكلة	 الم�ستمر	 الفيرو�ض	 هذا	 انت�سار	 ي�سبح	 اأن	 الممكن	 ومن	 الزينة.  اأ�سماك	

للتدابير	 الفعال	 التنفيذ	 يعمل	 اأن	 فيه	 الماأمول	 ومن	 المن�ساأ.  الطبيعي	 اأو	 منها	 الم�ستزرع	 �سواء	 ال�سائع،  وال�سبوط	

الم�ستقبل. في	 الأوبئة	 تلك	 مثل	 حدوث	 منع	 على	 ال�سمك	 اأمرا�ض	 انت�سار	 لوقف	 البالد	 تتبعها	 التي	

البلدان  من  عدد  ويعمل  العالم.  اأنحاء  كافة  في  تنت�سر  اأن  ويمكن  الظهور  في  اآخذة  الإيكولوجية  وال�سياحة 

الترفيهية  الأ�سماك  م�سايد  وتقوم  المائية.  الأحياء  بتربية  المت�سلة  الإيكولوجية  بال�سياحة  النهو�ض  على 

واأوكرانيا،  الرو�سي،  التحاد  وبالأخ�ض  اأوروبا،  و�سرق  و�سط  في  �ساأنه  له  بدور  والخزانات  البحيرات  في 

تربية  عمليات  باإدماج  ماليزيا  في  متنام  اهتمام  وهناك  البلطيق.  ودول  مولدوفا،  وجمهورية  وبيالرو�ض، 

وخذ".  "�سع  بطريقة  ال�سيد  وبرك  البحرية  الأقفا�ض  في  الأ�سماك  تربية  مثل  ال�سياحة،  في  المائية  الأحياء 

الإيكولوجية  ال�سياحة  تنمية  موا�سلة  فيها  تجري  اأن  يمكن  التي  المحتملة  المناطق  من  البحر  عر�ض  ومناطق 

الأحياء  تربية  مواقع  اإلى  بالزيارات  النهو�ض  المثال  �سبيل  على  فيمكن  المائية،  الأحياء  بتربية  المت�سلة 

المرجانية. ال�سعاب  رحالت  من  كجزء  الأقفا�ض  في  المائية 

المائية من خالل  الأحياء  تربية  منتجات  اإلى  قيمة  اإ�سافة  اإمكانية  من  ال�ستفادة  موا�سلة  اإلى  والحاجة 

وتوفر  وا�سع.  نطاق  على  مقبولة  الإنتاج،  تكاليف  زيادة  �سياق  في  ول�سيما  الغذائية،  غير  ال�ستخدامات  تنمية 

ومركبات  )الإربيان(  والكيتين  البلطي(  )�سمك  والجلود  )ال�سلمون(  الأح�ساء  مثل  التجهيز،  لعملية  الثانوية  المنتجات 

زيادة  تتوا�سل  اأن  المحتمل  ومن  المجال.  هذا  في  اإمكانات  الأخ�سر(،  البحر  )بلح  المفا�سل  التهابات  مقاومة 

وتكاليف  الأكثف  الإنتاج  تقنيات  على  الثمن عالوة  غالية  وتكنولوجيات  اآلت  ا�ستخدام  مع  الإنتاج  تكاليف 

في  بما  الإيرادات  لزيادة  ممكنة  و�سيلة  كل  ا�ستك�ساف  اإلى  المنتجون  يحتاج  قد  ولذلك  الرتفاع.  المتوا�سلة  الطاقة 

الغذائية. غير  ال�ستخدامات  اأجل  من  المائية  الأحياء  لتربية  الثانوية  المنتجات  ت�سويق  في  التو�سع  ذلك 

را�سخة  المائية  الأحياء  تربية  تعتبر  التي  والبلدان  المناطق  في  ال�سواهد،  تبين  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

مثل  مرتفعة(  باأحجام  تكن  )واإن  القيمة  منخف�سة  لأنواع  المنتجة  المزارع  عدد  في  انخفا�ض  يحدث  اأنه  فيها، 

وال�سين  ازداد.  قد  القيمة  المرتفعة  الأنواع  من  البحرية  الأحياء  تربية  مزارع  عدد  يكون  حيثما  ال�سبوطيات، 

المياه  في  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  في  النخفا�ض  معادلة  �سيتم  اأنه  ويبدو  كثيرة.  اأمثلة  بين  من  مثال 

التجارية  الأنواع  خالل  من  ول�سيما  البحري،  الإنتاج  في  التو�سع  بوا�سطة  الم�ستقبل  في  ما  حد  اإلى  العذبة 

البحرية  الأنواع  اأو  القيمة  المنخف�سة  العذبة  المياه  باأنواع  يتعلق  الأمر  كان  و�سواء  ن�سبيا.  القيمة  المرتفعة 

هاما. النوعية  المرتفعة  بالبذور  الإمداد  ف�سيظل  القيمة،  المرتفعة 

�سبل الح�سول على روؤو�س الأموال

محذقة،  تكنولوجيات  تتطلب  واأنواع  نظم  اإلى  المائية  الأحياء  تربية  في  التدريجيين  والتنويع  التكثيف  ومع 

من  الأموال  روؤو�ض  اإلى  الحاجة  تم�ض  ولن  التنمية.  في  رئي�سيا  عامال  الأموال  روؤو�ض  على  الح�سول  �سبل  تعتبر 

اأن  حيث  اأي�سا  المائية  الأحياء  تربية  على  التاأمين  اأجل  من  واإنما  فح�سب،  الت�سغيل  وتكاليف  ال�ستثمار  اأجل 

معروف  هو  ما  يفوق  ما  المخاطر  من  الرفيعة  التكنولوجيات  في  ال�ستثمارات  هذه  تجتذب  اأن  المحتمل  من 

التقليدية. المائية  الأحياء  تربية  في  عامة  ب�سفة 
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الموؤكد  فمن  المتقدمة،  البلدان  في  ق�سية  تمثل  ل  قد  الأموال  روؤو�ض  على  الح�سول  �سبل  اأن  حين  وفي 

اأ�سواق  تعتبر  قليلة،  وبا�ستثناءات  النامي.  العالم  في  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  اأمام  عثرة  حجر  تعتبر  اأنها 

ال�سحراء  جنوب  واأفريقيا  الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  واأمريكا  الهادي  والمحيط  اآ�سيا  في  الأموال  روؤو�ض 

�سعبا. اإليها  والنفاذ  القوام  �سعيفة  ال�سرقية  واأوروبا 

تلك  في  ب�سدة  محدودة  التنفيذ  مو�سع  الجديدة  التكنولوجيات  و�سع  اأو  تنمية  اإمكانيات  اأن  ذلك  ونتيجة 

الم�سكلة.  تلك  ت�ستمر  اأن  المتوقع  ومن  ب�سدة.  محدود  ولكنه  �سروري  الأجنبي  ال�ستثمار  اإلى  واللجوء  المناطق. 

بلد  من  الأموال  روؤو�ض  توجيه  في  المتنامية  ال�سهولة  تعمل  اأن  الممكن  فمن  التفاوؤل.  اإلى  يدعو  ما  هناك  اأن  بيد 

الكثيفة  ال�ستزراع  نظم  تمكين  على  لال�ستثمار،  مهيئة  و�سيا�سات  �سالحة  حكم  اأ�ساليب  وجود  �سريطة  اآخر،  اإلى 

الأجنبية  ال�ستثمارات  من  كبيرة  تدفقات  وجود  عن  ويبلغ  النامية.  البلدان  في  اأي�سا  التو�سع  من  المال  راأ�ض 

اأجل  من  واأوغندا  ونيجيريا  وناميبيا  وال�سنغال  غامبيا  بينها  ومن  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  بلدان  في  بالفعل 

تدخل  الأموال  روؤو�ض  من  هامة  تدفقات  عن  تقارير  هناك  اأن  كما  والبلطي.  ال�سلور  و�سمك  الإربيان  مثل  اأنواع 

اأن  المحتمل  ومن  اأخرى.  واأنواع  ال�سلمون  تربية  اأجل  من  و�سيلي،  البرازيل  ول�سيما  الالتينية،  اأمريكا  اإلى 

ما. حد  اإلى  طويل  لوقت  التجاه  هذا  ي�ستمر 

على	 الطلب	 اأن	 حيث	 جديدة،  ا�ستثمارية	 فر�سا	 يتيح	 بما	 ب�سرعة،  البحرية	 الأع�ساب	 زراعة	 ات�سعت	 وقد	

قيمة	 يدر	 المنتجات	 من	 نطاقا	 البحرية	 الأع�ساب	 �سناعة	 وتوفر	 كثيرا.  العر�ض	 تجاوز	 قد	 الطبيعية	 الموارد	

ال�ستهالك	 اأجل	 من	 الغذائية	 المنتجات	 ت�ساهم	 القيمة،  هذه	 ومن	 دولر.  مليارات	 		 6-5.5 تبلغ	 �سنوية	 اإنتاج	

والأغرة	 )الكراجين	 البحرية	 الأع�ساب	 من	 الم�ستخرجة	 المواد	 اإلى	 ويعزى	 دولر،  مليارات	 	5 بحوالي	 الب�سري	

الأ�سمدة	 مثل	 والمتفرقة،  ال�سغيرة	 ال�ستخدامات	 ت�سكل	 حين	 في	 المتبقية،  المبالغ	 من	 كبير	 جزء	 والألجينات( 

مرتفع	 دولي	 طابع	 له	 ال�سناعة	 من	 الق�سم	 وهذا	 المبلغ.  بقية	 الحيواني	 العلف	 اإلى	 الم�سافة	 والمواد	 الع�سوية	

اأن	 على	 موؤ�سرات	 وهناك	 مقيدا.  عامال	 الأموال	 روؤو�ض	 على	 الح�سول	 �سبل	 فيه	 تعتبر	 ل	 لن�ساط	 كمثال	 ويبدو	

المقبلة. العقود	 في	 البحرية	 الأع�ساب	 �سناعة	 تتو�سع	 اأن	 المحتمل	 من	

البيئية الإدارة 

بع�ض  في  تعقيدات  اإلى  يوؤدي  فقد  ثمنه.  لذلك  ولكن  ال�ستزراع،  عمليات  ربحية  موؤازرة  على  التكثيف  يعمل  قد 

الخ�سو�ض(.  وجه  على  الم�ستزرعة  الحيوانات  وب�سحة  المياه  بنوعية  يتعلق  ما  )في  المزارع  اإدارة  في  الأحيان 

و/اأو  المزارع  عدد  زيادة  بفعل  تجهد  التي  البيئي  الحمل  قدرة  ب�ساأن  �سواغل  هناك  تكون  ما  كثيرا  اأنه  كما 

الق�سايا. هذه  معالجة  ح�سن  مدى  على  القطاع  بها  يعمل  التي  الأداء  كفاءة  وتتوقف  الإنتاج.  نظم  تكثيف 

المائية  الأحياء  تربية  عن  والفو�سفات  النترات  من  الناتج  اعتبار  يمكن  اأنه   
9
العهد حديثة  درا�سات  وتبين 

تكون  فقد  ذلك  عن  ورغما  العالم.  مناطق  معظم  في  التغذوي  الحمل  في  م�ساهمتهما  حيث  من  �ساأن  ذي  غير 

في  الأخير  العقد  في  كبيرة  وا�سعة  خطوات  تحققت  لقد  الطحالب.  وازدهار  الغذائي  التغدق  على  محلية  اآثار  لهما 

الم�سهودة  والتح�سينات  الإنجازات  وعملت  المائية.  الأحياء  تربية  من  والع�سوية  الغذائية  المدخالت  من  التخفيف 

فيه  حافظت  الذي  الوقت  في  التغذية  مدخل  من  �ساأنه  له  ب�سكل  التقليل  على  المميكنة  التغذية  تكنولوجيا  في 

ال�سمك  زراع  ا�ستخدام  زيادة  بفعل  التطورات  هذه  تدعمت  وقد  القت�سادية.  الكفاءة  من  وح�سنت  الإنتاجية  على 

�سال�سل  مثل  الموؤ�س�سية  الم�سترية  والجهات  المدني،  والمجتمع  والم�ستهلكين،  الزراع  روابط  وتن�سط  الإراحة.  لنظام 

والمدونات  المعايير  بو�سع  النهو�ض  في  الرئي�سيين،  ال�ساأن  اأ�سحاب  جماعات  من  وغيرها  الذاتية  الخدمة  متاجر 

التح�سينات  تلك  كانت  ولقد  واجتماعيا.  بيئيا  م�سوؤول  ب�سكل  المائية  لالأحياء  تربية  وجود  كفالة  اإلى  ترمي  التي 

في  ت�ستمر  اأن  المحتمل  ومن  ال�سلمون.  ول�سيما  الأ�سا�سية،  ال�سلع  من  لعدد  بالن�سبة  العالم  �سعيد  على  ملحوظة 

اأعلى. اإلى  قوية  دفعة  الإنتاج  تعطي  ثم  ومن  المائية،  الأحياء  لتربية  العامة  ال�سورة  تح�سين  في  الم�ساهمة 

ارتفاع تكاليف الطاقة

كثير  في  الإنتاج  تكاليف  من  هامة  ح�سة  الراهنة،  العالمية  الطاقة  اأزمة  قبل  من  حتى  الطاقة،  تكاليف  تمثل 

التكنولوجيات  وا�ستخدام  التكثيف  من  المزيد  مع  المحتمل،  ومن  التجارية.  المائية  الأحياء  تربية  عمليات  من 

على  ويتوجب  الطاقة.  تكلفة  م�سكلة  ُتفاقم  ثم  ومن  الطاقة،  من  المزيد  ا�ستخدام  اإلى  الحاجة  تم�ض  اأن  المحذقة، 

لالأر�ض  بالن�سبة  الحال  هو  كما  الطاقة،  على  للح�سول  اأخرى  اأن�سطة  مع  تتناف�ض  اأن  المائية  الأحياء  تربية 

اأجل  من  للطاقة  التكلفة  منخف�سة  م�سادر  عن  البحث  اإلى  العالم  اأنحاء  مختلف  في  الباحثون  وي�سعى  والمياه. 

ال�سدد.  هذا  في  الخيارات  كاأحد  كفاءة  اأكثر  م�سخات  ا�ستخدام  اقترح  وقد  الم�سكلة.  هذه  حدة  من  التخفيف 

فاإنه  طاقة،  اإلى  يحتاج  الدوران  اإعادة  اأن  حين  وفي  الدوران.  اإعادة  نظم  ا�ستخدام  الأخرى  الخيارات  ومن 

الم�سخات  وت�ستخدم  الطاقة.  ا�ستخدام  في  كفوؤا  يعتبر  ثم  ومن  اأوطاأ  م�ستويات  من  الماء  �سخ  اإلى  يحتاج  ل 
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البلدان،  من  الكثير  في  العذبة  المياه  في  المائية  الأحياء  تربية  في  محدود  نطاق  على  الريح  بطاقة  المحركة 

من  الحجم  ومرتفعة  التكلفة  منخف�سة  م�سخات  ت�سميم  عن  العجز  اأن  كما  مرتفعة.  الراأ�سمالية  تكلفتها  اأن  اإل 

ال�سم�سية  بالطاقة  المحركة  الم�سخات  وتعاني  ا�ستخدامها.  من  يقيد  المالحة  المياه  في  الإربيان  ا�ستزراع  اأجل 

الم�ساكل. نف�ض  من 

وممار�سات  ا�ستراتيجيات  بو�سع  اأي�سا  الزراع  يقوم  بديلة،  م�سادر  اأجل  من  ال�سعي  اإلى  وبالإ�سافة 

لل�سخ  الالزمة  الطاقة  تكاليف  تدنية  يمكن  التربية،  اأ�ساليب  بع�ض  وفي  الطاقة.  من  الحتياجات  لتخفي�ض 

الت�سريف.  عدم  حتى  اأو  المنخ�ض  والت�سريف  الأحيائية  المعالجة  تقنيات  ا�ستخدام  وبين  بينها  الجمع  مع 

الإنتاج. في  الم�ستخدمة  التقنيات  هذه  ب�ساأن  البحوث  من  المزيد  اإلى  حاجة  ثمة  اأن  بيد 

الب�سرية الموارد  تنمية 

على  القطاع  نجاح  ف�سيعتمد  المائية.  الأحياء  تربية  لم�ستقبل  محورية  اأهمية  لها  الب�سرية  الموارد  تنمية 

في  الجديدة  التطورات  يواكب  الخا�ض  والقطاع  العام  للقطاع  الب�سرية  القدرات  بناء  في  التقدم  كان  اإن  ما 

في  ومرات  مرات  المو�سوع  هذا  حول  التحاور  تم  قد  اأنه  ورغم  والت�سريعات.  الدولية  والتجارة  التكنولوجيا 

الطلب  لتلبية  مائية  اأغذية  باإنتاج  الخا�ض  التحدي  لمواجهة  ب�سرية  قدرة  اإلى  الحاجة  فاإن  الأخيرة،  العقود 

ذات  الق�سايا  بين  ومن  المقبل.  العقد  في  كذلك  تظل  اأن  ويحتمل  هامة،  ق�سية  تزال  ل  الم�ستقبل،  في 

"ا�ستنزاف  ي�سمى  ما  وت�سمل  المائية،  الأحياء  تربية  قطاع  �سيطرة  نطاق  عن  يخرج  منها  والكثير  ال�سلة، 

المال  راأ�ض  وخ�سارة  المتقدمة  البلدان  اإلى  النامية  البلدان  من  المدربين  الأ�سخا�ض  هجرة  اأو  العقول" 

العالم،  اأنحاء  من  كثير  في  الب�سرية/الإيدز  المناعة  نق�ض  فيرو�ض  تاأثيرات  ب�سبب  والجتماعي  الب�سري 

ت�سفر  ما  كثيرا   ،2004 عام  في  الآ�سيوية  ت�سونامي  كارثة  مثل  الطبيعية،  الكوارث  اأن  كما  اأفريقيا.  ل�سيما 

المائية  الأحياء  تربية  على  توؤثر  العوامل  هذه  تظل  اأن  الممكن  ومن  الب�سرية.  القدرات  في  بالغ  تدمير  عن 

المنظور. الم�ستقبل  في 

والتطوير البحث 

هاما.  ي�سبح  والتطوير  البحث  فاإن  للتو�سع،  عليها  بال�سغوط  المائية  الأحياء  تربية  اإح�سا�ض  ا�ستمرار  مع 

والتي  والبتكارات،  المعارف  باأحدث  والممار�سين  ال�سيا�سات  �سناع  تزويد  تحديات  تواجه  والبحوث 

تربية  اأجل  من  لالأقفا�ض  المحذقة  الت�سميمات  اإلى  الم�ستزرعة  لالأ�سماك  الوراثية  التح�سينات  بين  تتراوح 

اأف�سل.  بيئية  واإدارة  لل�سحة؛  اأف�سل  واإدارة  لالأعالف؛  اأف�سل  واإدارة  البحر؛  عر�ض  في  مواقع  في  الأ�سماك 

للبحث  الأ�سا�سية  بالحتياجات  تت�سل  عوامل  ثالثة  بفعل  اأعيقت  المائية  الأحياء  تربية  تنمية  اأن  بيد 

الأ�سا�سية  البنية  و�سوء  الأ�سا�سيين،  البحوث  موظفي  ونق�ض  الأموال،  كفاية  عدم  وهي  األ  والتطوير، 

وتبرز  الب�سرية؛  الموارد  تنمية  في  ال�ستثمارات  من  المزيد  اإلى  الحاجة  اأخرى،  مرة  يف�سر،  وهذا  للبحوث. 

حاجة  فثمة  المائية.  الأحياء  لتربية  الم�ستدامة  للتنمية  حتمية  بو�سفها  غيرها  بين  من  الب�سرية  القدرة 

وينبغي  المائية.  الأحياء  لتربية  فر�ض  عن  للبحث  الب�سرية  الموارد  من  اأف�سل  ونوعية  اأكبر  عدد  اإلى 

تربية  ب�ساأن  كفاءة  اأكثر  واإدارة  وت�سريعات  تكنولوجيات  تطوير  تطلق  اأن  الناجحة  الب�سرية  الموارد  لتنمية 

المائية. الأحياء 

و�سبكاتها والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيات 

ونقل  لالت�سال  جديدة  فر�سا  والت�سالت  المعلومات  تكنولوجيات  في  والكبيرة  الم�ستمرة  التطورات  توفر 

الذي  التحدي  ويتمثل  التكلفة.  ومردودة  التوقيت  ح�سنة  بطريقة  المعارف  وتقا�سم  المكت�سبة  الدرو�ض 

هذه  اغتنام  في  المائية  الأحياء  تربية  بتنمية  يتعلق  ما  في  الآخرين  ال�ساأن  واأ�سحاب  الحكومات  يواجه 

القطاع. على  بالفائدة  يعود  بما  وتطبيقها  الفر�ض 

ورغم	 القطاع.  تنمية	 في	 هام	 بدور	 ال�سبكات	 بناء	 خالل	 من	 المعلومات	 تبادل	 يقوم	 اأن	 المحتمل	 ومن	

الأحياء	 لتربية	 الذات	 على	 معتمدة	 �سبكات	 اإيجاد	 في	 حينه	 حتى	 تنجح	 لم	 والزراعة	 الأغذية	 منظمة	 اأن	

ا�ستك�ساف	 يجرى	 فاإنه	  ،NACA الهادي	 والمحيط	 اآ�سيا	 في	 المائية	 الأحياء	 تربية	 مراكز	 �سبكة	 عدا	 ما	 المائية، 

و�سط	 في	 المائية	 الأحياء	 تربية	 لمراكز	 �سبكة	 اأن�سئت	 وقد	 الأقاليم.  من	 العديد	 في	 �سبكات	 اإقامة	 اإمكانيات	

ال�سبكات،  هذه	 مثل	 ت�سهم	 اأن	 الممكن	 ومن	 م�ستقلة.  ت�سبح	 اأن	 قريبا	 المتوقع	 ومن	  )NACEE( اأوروبا	 و�سرق	

مع	 تم�سيا	 حاجة،  وهناك	 للقطاع.  اأ�سرع	 تنمية	 في	 الالتينية،  واأمريكا	 ال�سحراء	 جنوب	 اأفريقيا	 في	 ل�سيما	

التابعة	 المائية	 الأحياء	 بتربية	 المعنية	 الفرعية	 اللجنة	 لتو�سيات	 وامتثال	 	
10

. 	1995 لعام	 كيوتو	 اإعالن	

ال�سبكات. هذه	 اإن�ساء	 دعم	 في	 بالنظر	 الدولية	 المعونة	 ووكالت	 الحكومات	 قيام	 اإلى	 الأ�سماك،  م�سايد	 للجنة	
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�سبل الو�سول اإلى الأ�سواق

تربية  نمو  على  تاأثيرها  الأ�سواق  تلك  في  الإتجار  على  والقدرة  النامية  والدولية  الوطنية  لالأ�سواق  �سيظل 

العقود  مدار  على  بالتدريج  تتزايد  الم�ستزرعة  الأ�سماك  في  الدولية  التجارة  اأخذت  لقد  المائية.  الأحياء 

على  مرتفعة  ا�ستيراد  تعريفات  ا�ستخدام  على  البلدان  بع�ض  التجارة  في  النمو  هذا  ا�ستحث  وقد  الما�سية. 

المناف�سة  من  المحلية  المائية  الأحياء  تربية  �سناعات  لحماية  كطريقة  الأ�سماك  �سيد  ومنتجات  الأ�سماك 

11
الأجنبية.

غير  الحواجز  اأن  بيد  للتجارة.  التدريجي  التحرير  مع  الحالت  من  كثير  في  التعريفات  تخفي�ض  تم  وقد 

الأ�سواق  اإلى  والنفاذ  للتجارة  رئي�سية  كعقبة  برزت  التقنية(  وغير  التقنية  الحواجز  ذلك  في  )بما  التعريفية 

وجه  على  الم�ستوردة،  البلدان  في  المحليون  المنتجون  وجه  وقد 
12

المتقدمة. البلدان  اإلى  لل�سادرات  بالن�سبة 

بلدان  من  الم�سدرون  )اأي  الوطنية  اأ�سواقهم  في  منتجات  يبيعون  الذين  اإلى  المتزايدة  التهامات  الخ�سو�ض، 

اإلى  المنا�سبات  من  عدد  في  ال�سكاوى  تلك  اأف�ست  وقد  الدعوم.  من  ال�ستفادة  و/اأو  الإغراق  اأجل  من  اأخرى( 

دنيا  باأ�سعار  العمل  اإدخال  ذلك  في  بما  الواردات،  تلك  �سد  ملمو�سة  تدابير  بتنفيذ  الم�ستوردة  البلدان  قيام 

المنازعات  هذه  عر�ض  ويجري  المزعومين.  الدعم  اأو  الإغراق  عن  للتعوي�ض  م�سادة  جمركية  ور�سوم  لال�ستيراد 

وا�ستملت  للمنظمة  التابعة  المنازعات  ت�سوية  اآلية  بوا�سطة  لحلها  العالمية  التجارة  منظمة  على  متزايد  ب�سكل 

والمنازعات  التهامات  تلك  من  متزايد  عدد  توقع  ويمكن  وال�سلمون.  الإربيان  مثل  م�ستزرعة  اأنواع  على  الأمثلة 

اأ�سبح  اأن  وبعد  الدولية،  التجارة  اإلى  المالية  الأحياء  تربية  منتجات  من  المزيد  ودخول  ال�سناعة  نمو  مع 

حدة. اأ�سد  �سوقية  ح�سة  على  التناف�ض 

للبلدان  التنظيمية  باللوائح  لاللتزام  الحاجة  بفعل  معقدا  ال�سادرات  اأ�سواق  اإلى  النفاذ  اأ�سبح  كما 

المحتمل  من  اأن  ويبدو   .)143-136 ال�سفحات  )انظر  المنتجات  و�سالمة  بجودة  والمتعلقة  الم�ستوردة 

وجودتها.  الأغذية  �سالمة  ب�ساأن  �سهادات  لإ�سدار  نظم  و�سع  خالل  من  الأ�سواق  اإلى  الو�سول  تح�سين  اإمكانية 

الإتجار  على  تاأثيره  لذلك  يكون  اأن  الممكن  فمن  التنظيمية،  واللوائح  المعايير  لتلك  المتثال  يتم  لم  واإذا 

ول�سيما  الزراع،  ي�سكل  لذلك،  ونتيجة  النامية.  البلدان  بع�ض  من  المائية  الأحياء  تربية  منتجات  في  الدولي 

اأف�سل  ممار�سات  لتنفيذ  جهودا  ويبذلون  عنقودية  تجمعات  اأو  �سغيرة  روابط  الحجم،  �سغيرة  الم�سغلة  الجهات 

باللتزام  للمطالبات  لال�ستجابة  كو�سيلة  فقط  لي�ض  ذلك،  اإلى  ينظرون  وهم  الذاتي.  تنظيمهم  وتح�سين  لالإدارة 

الإنتاج. خ�سائر  وتقليل  الأرباح  لزيادة  كطريقة  واإنما  الدولية،  التجارة  بمعايير 

من  فاإن  المائية،  الأحياء  لتربية  العالمي  الإنتاج  في  النامية  للبلدان  الملمو�سة  الم�ساهمة  اإلى  وبالنظر 

في  المائية  الأحياء  تربية  اإنتاج  من  الحال  بطبيعة  تقلل  اأن  المتقدمة  البلدان  في  المتنامية  الحمائية  �ساأن 

ح�سة  على  المحافظة  على  قادرة  المائية  الأحياء  تربية  تكون  اأن  احتمال  من  تقلل  ثم  ومن  النامي  العالم 

بتاأثير  خا�ض  بوجه  المنتجين  �سغار  و�سي�سعر  الحالية.  الم�ستويات  عند  الأ�سماك  من  المعرو�ض  من  الفرد 

لل�سلع  بالن�سبة  الأقل  على  لالمتثال-  المرتفعة  التكاليف  تحمل  على  يقدرون  ل  ربما  اإذ  المتزايدة  الحمائية 

الأمر. نهاية  في  الأعمال  ن�ساط  خارج  يدفعوا  اأن  يمكن  ثم  ومن  دولية-  ب�سفة  المنتجة  الأ�سا�سية 

اأ�سواق  ا�ستحداث  اإن  هام.  بدور  الأ�سواق  تنويع  يقوم  اأن  المحتمل  من  اأن  يبدو  الأحوال،  هذه  �سوء  وفي 

تحمل  التي  المائية  الأحياء  اأو  الع�سوية  المائية  الأحياء  تربية  منتجات  اأ�سواق  مثل  مالئمة،  بيئة  ذات 

المعروفة  والمنتجات  الأنواع  من  بكل  الخا�سة  المائية  الأحياء  تربية  مع  يتواكب  قد  اإيكولوجية،  عالمات 

متعددة  اتفاقات  بموجب  الأ�سماك  تجارة  تحرير  موا�سلة  من  المزيد  يوفر  اأن  الممكن  ومن  والم�ستحدثة. 

المائية. الأحياء  تربية  قطاع  نطاق  لتو�سيع  جديدة  فر�سا  جديدة  ثنائية  و/اأو  الأطراف 

ل�سيما  النامية،  البلدان  من  الكثير  في  المحلية  المائية  الأحياء  تربية  �سناعة  فاإن  ذلك،  اإلى  وبالإ�سافة 

المنتجة  الجهات  وتتحرك  النهائية.  للمنتجات  المحلية  ال�سوق  من  ح�سة  على  الواردات  مع  تتناف�ض  اآ�سيا،  في 

مجهزة  منتجات  ا�ستحداث  �سوب  ببطء  الم�سكلة،  هذه  على  للتغلب  محاولة  في  المائية،  لالأحياء  والمجهزة 

م�سارا  هذه  الم�سافة  القيمة  ا�ستراتيجية  وتمثل  �سواء.  حد  على  الت�سدير  واأ�سواق  الوطنية  الأ�سواق  اأجل  من 

الأ�سواق  ا�ستهداف  �سوب  اتجاه  هناك  اأن  كما  المائية.  الأحياء  بتربية  القائمة  المن�ساآت  ربحية  لتح�سين 

لـ"متاجر  منا�سب  نوع  من  اأو  الطبخ"  "�سهلة  م�سافة  قيمة  وذات  قيا�سيا  موحدة  بمنتجات  المحلية  الح�سرية 

الأ�سواق. على  المناف�سة  زيادة  مع  وتتكثف  التجاهات  هذه  تنمو  اأن  المحتمل  ومن  الذاتية".  الخدمة 

ال�سليمة الإدارة  ال�سيا�سات واأ�ساليب 

الأحياء  تربية  تنمية  على  رئي�سي  تاأثير  لها  ال�سيا�سي،  ال�ستقرار  ذلك  في  بما  ال�سليمة،  الإدارة  اأ�ساليب  اإن 

ال�ستثمارات  وتجتذب  الأعمال،  ن�ساط  ممار�سة  تكاليف  من  تقلل  اأنها  اإذ  الأحجام.  جميع  على  المائية 

وتقوم  �سواء.  حد  على  العالمي  ال�سعيد  وعلى  البالد  داخل  للقطاع  التناف�سية  القدرة  وتعزز  القطاع،  اإلى 
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الب�سرية،  والمهارات  الموارد  على  الح�سول  و�سبل  المالية،  ال�سيا�سات  مثل  الكلية،  القت�سادية  ال�سيا�سات 

اأ�سحاب  قبل  من  المتزايدة  الم�ساركة  و�ست�سبح  الأهمية.  من  القدر  نف�ض  وعلى  مماثل  بدور  والتكنولوجيا، 

خالل  من  المائية  الأحياء  تربية  ا�ستدامة  من  اأكبر  قدر  ويتحقق  اأهمية.  اأكثر  القطاع  اإدارة  في  ال�ساأن 

المائية. الأحياء  تربية  ل�سناعة  الذاتي  والتنظيم  الزراع  روابط  تدعيم 

يدار  ذلك،  من  وبدل  خا�ض.  بوجه  المائية  الأحياء  تربية  ب�ساأن  ت�سريعات  البلدان  من  الكثير  في  يوجد  ول 

وحيثما  مختلفة.  لتف�سيرات  الأحيان  من  كثير  في  تخ�سع  والتي  العرفية،  القوانين  من  العديد  بوا�سطة  القطاع 

الأحياء  تربية  ب�ساأن  قانوني  "باإجراء  القطاع  تزويد  تعني  ال�سليمة  الحكم  اأ�ساليب  فاإن  كذلك،  الأمر  يكون 

مواءمة  على  المقبلة  العقود  خالل  �ستعمل  العامة  الإدارات  اأن  ويبدو  الإجراءات  هذه  مثل  وتوجد  المائية". 

المائية. الأحياء  تربية  لتنمية  المتباينة  الم�ستويات  يعك�ض  بما  بلدانها،  بحاجات  تفي  لكي  القوانين  هذه 

مبالغ  ت�ستثمر  اأن  اإلى  مبتدئة  مائية  اأحياء  تربية  �سناعات  تملك  التي  البلدان  في  الحكومات  و�ستحتاج 

م�ساريع  اأجل  من  ول�سيما  المائية،  الأحياء  بتربية  الخا�سة  الإدارة  وترتيبات  الموؤ�س�سات  بناء  في  جمة  مالية 

البلدان،  في  قيدا  يمثل  القوانين  اإنفاذ  اأن  وحيث  والت�سديري.  ال�سناعي  التوجه  ذات  المائية  الأحياء  تربية 

المحتمل  ومن  ككل.  القطاع  وبوا�سطة  الزراع  روابط  خالل  من  الذاتي  التنظيم  زيادة  على  قوي  تركيز  ف�سيولى 

المرعية. القاعدة  ي�سبح  واأن  الذاتي  التنظيم  ينمو  اأن 

 الدعم الحكومي

اأ�سا�سيا  �سرطا  المائية  الأحياء  تربية  لقطاع  متزايد  دعم  بتوفير  الحكومة  التزام  يعتبر  وعموما، 

والخطط  لل�سيا�سات  ووا�سحة  مف�سلة  �سياغة  �سكل  اللتزام  هذا  وياأخذ  للقطاع.  الم�ستدامة  للتنمية 

التزام  م�ستوى  في  محتمل،  مقيد  عامل  وهو  التحدي،  ويتمثل  واف.  تمويلي  دعم  وتوافر  وال�ستراتيجيات 

القت�ساد  فر�ض  ظهور  مع  ذلك  عن  وتتحول  �ستتردد  فهل  النامية.  البلدان  حكومات  ول�سيما  الحكومات، 

اللتزام  م�ستوى  اأن  حين  وفي  النادرة؟  والطبيعية  المالية  الموارد  على  التناف�ض  وازدياد  الجديد  العالمي 

والرفاه  لالقت�سادات  المائية  الأحياء  تربية  لأهمية  تبعا  الأقاليم،  بين  ما  وفي  اإقليم  كل  داخل  يتفاوت 

ت�ساهم  التي  البلدان  في  الدعم  م�ستوى  ويزداد  اللتزام  يثبت  اأن  ذلك  عن  رغما  المتوقع  فمن  الوطنيين، 

اأو  الغذائي،  الأمن  وفي  الفقر  حدة  من  التخفيف  وفي  النمو  في  جم  ب�سكل  المائية  الأحياء  تربية  فيها 

ذلك. في  محتمل  م�ساهم  اأنها  على  اإليها  ينظر  حيثما 
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