
إن  تدم�اً.  وأشد  حدوثاً  أك�  املاضية  القليلة  العقود  يف  الطبيعية  الكوارث  أصبحت 
مهددة  ليست  املائية  األحياء  وتربية  السم�  الصيد  عىل  معاشها  يف  املعتمدة  املجتمعات 

عن  الخارجة  وبالتطورات  اإلنسان  يسببها  التي  باألحداث  أيضاً  بل  فحسب  الطبيعية  باملخاطر 
وهم  النامية،  الدول  يف  السم�  القطاع  يف  والعامل¦  األس¨ك  صيادي  معظم  يعيش  سيطرتهم. 

كالتلوث  باملخاطر  للتأثر  قابليتهم  من  تزيد  التي  املشاكل  من  عديداً  يواجهون  ما  غالباً 
والنزاعات  البحر  يف  الحوادث  مستويات  وارتفاع  املوارد  استغالل  يف  واإلفراط  البيئي  والتدهور 

للتأثر  خاص  بشكل  عرضة  الساحلية  املجتمعات  من  كث�اً  إن  الصناعي.  الصيد  عمليات  مع 
الغذا¼. األمن  وانعدام  الفقر  عن  الناجمة  باملخاطر 

املائية  األحياء  ومر¿  الصيادين  أرزاق  وسياق  األس¨ك،  مصايد  لقطاع  املميزة  الخصائص  إن 
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أساٍس  إلرساِء  أيضاً  بل  الفورية وخاللها،  اإلغاثة  قبل جهود  القرار  اتخاذ  عملية  لدعم  فقط 

لالستشفاء. مًدى  أبعَد  لتخطيٍط 
الدعم لتقديم  الرشكاء  من  واسعة  مجموعة  مع  التوجيهية  الخطوط  هذه  وضعت 

األحياء  وتربية  األس¨ك  مصايد  قطاع  واالحتياجات يف  الكوارث  عن  الناجمة  األرضار  وتقييم 
ومتطلبات  اإلجرائية  بوضوح  تُبَ¦ِّ  أساسية  وثيقة  عىل  التوجيهية  الخطوط  تعتمد  املائية. 

من  بسلسلة  مدعمة  األساسية هذه  الوثيقة  إن  الكارثة.  بعد  ما  تقويم حاجات  عن  اإلعالن 
وتربية  األس¨ك  ملصايد  املختلفة  بالنواحي  متعلقًة  نوعيًة  هدايًة  توفر  التي  التقنية  املالحق 
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ير تصد

إن  تدمرياً.  وأشد  حدوثاً  أكرث  املاضية  القليلة  العقود  يف  الطبيعية  الكوارث  أصبحت 
مهددة  ليست  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  عىل  معاشها  يف  املعتمدة  املجتمعات 
الخارجة  وبالتطورات  اإلنسان  يسببها  التي  باألحداث  أيضاً  بل  فحسب  الطبيعية  باملخاطر 
الدول  يف  السميك  القطاع  يف  والعاملني  األسامك  صيادي  معظم  يعيش  سيطرتهم.  عن 
باملخاطر  للتأثر  قابليتهم  من  تزيد  التي  املشاكل  من  عديداً  يواجهون  ما  غالباً  وهم  النامية، 
البحر  يف  الحوادث  مستويات  وارتفاع  املوارد  استغالل  يف  واإلفراط  البيئي  والتدهور  كالتلوث 
بشكل  عرضة  الساحلية  املجتمعات  من  كثرياً  إن  الصناعي.  الصيد  عمليات  مع  والنزاعات 

الغذايئ. األمن  وانعدام  الفقر  عن  الناجمة  باملخاطر  للتأثر  خاص 
األحياء  ومريب  الصيادين  أرزاق  وسياق  األسامك،  مصايد  لقطاع  املميزة  الخصائص  إن 
أجل  من  واضح  بشكل  مفهومًة  تكون  أن  يجب  ومجتمعاتهم  الطاقة،  املحدودي  املائية 
آلثار  تقويم  إجراء  الجوهري  ومن  الطوارئ.  حالة  يف  مناسبة  استجابة  تقديم  من  التمكن 
أيضاً  بل  وخاللها،  الفورية  اإلغاثة  جهود  قبل  القرار  اتخاذ  عملية  لدعم  فقط  ليس  الكارثة، 

لالستشفاء. مًدى  أبعَد  لتخطيٍط  أساٍس  إلرساِء 
عمل  من  فأكرب  أكرب  جزءاً  يصبح  والطوارئ  للكوارث  لالستجابة  والرشكاء  البلدان  دعم  إن 
مقاربات  الدويل  املجتمع  َر  طَوَّ هذه،  اإلغاثة  جهود  تحسني  أجل  ومن  الدولية.  الوكاالت 
الدامئة  اللجنة  ِقبَل  من  املُتَبَنَّى   − الجامعُي«  »النهُج  وأصبح  للكوارث.  لالستعداد  جديدة 
لضامن  الرئيسة  اآللية  ِبَوْصِفِة  اآلن  مستَخَدماً   −  2006 يف   )IASC ( الوكاالت  بني  املشرتكة 
األغذية  منظمة  بَت  نُصِّ الجامعي«  »النهِج  وضمن  للطوارئ.  وُمبِْكَرة  ومنسقة  فاعلة  استجابة 
األسامك  مصايد  يشمُل  الذي  الزراعي  بالقطاع  املعنية  للجامعة  قائداً  )الفاو(  والزراعة 

املائية. األحياء  وتربية 
وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  الشأن  أصحاب  املساهمني  من  توجيهيٌة  مجموعٌة  ُشكِّلَت 
تحليِل  وأدواِت  الُفْضىل  للمامرسات  ومقاييس  توجيهيٍة  خطوٍط  تطويِر  لتتوىل  املائية  األحياء 
العاملي  واملركز  الفاو  التوجيهية  املجموعة  تضمنت  الجامعة.  لصالح  الرسيع  للتأثر  القابليِة 
 GTZو  )NACA( آسيا  يف  املائية  األحياء  تربية  مراكز  وشبكة   WorldFish Center لألسامك 
املشاورات،  خالل  من  املصغرة،  العمل  مجموعة  اعتمدت  لذلك  باإلضافة   .)GIZ من  جزء  )اآلن 
َمت  قُدِّ وقد  األمر.  تطلب  كلام  الحقليني  املامرسني  والعاملني  األخرى  الوكاالت  خربات  عىل 
)J. Campbell )IMM Ltd و  و   B. Cattermoul فيهم  مبا  آخرين  قبل  إضافية من  إسهامات 

.S.N. Siriwardena
عقب  االحتياجات  تقويم  يف  يشاركون  الذين  ألولئك  مخصصة  التوجيهية  الخطوط  هذه 
حكوميني  وموظفني  املعنية  الوزارة  موظفي  هؤالء  يشمل  وقد  الوطني.  املستوى  عىل  الكارثة 
الحكومية.  غري  املنظامت  وموظفي  ودوليني  وطنيني  ومستشارين  املتحدة  األمم  من  ودوليني 
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تقويم  اإلعالن عن  اإلجرائية ومتطلبات  تُبنَيِّ بوضوح  أساسية  التوجيهية عىل وثيقة  الخطوط  تعتمد 
توفر  التي  التقنية  املالحق  من  بسلسلة  األساسية هذه مدعمة  الوثيقة  إن  الكارثة.  بعد  ما  حاجات 

املائية. األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  املختلفة  بالنواحي  متعلقًة  نوعيًة  هدايًة 

2017 ران(.  .Brown, D. & Poulain, F )ُمَحرِّ
واالحتياجات  األرضار  تقويم  حول  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  لقطاع  توجيهية  خطوط 

صفحة.  132 والزراعة.  األغذية  منظمة  روما،  الطوارئ.  حاالت  يف 
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وشكر تنويه 

األغذية  ملنظمة  الرئيس  املركز  يف  الفنيني  ولطاقم  ُمدَخالٍت  قدموا  الذين  ألولئك  بالشكر  ندين 
الخطوط  هذه  يف  ومساهامتهم  لجهودهم  جميعهم  املنترشة  ومكاتبها  )الفاو(  والزراعة 
 Magda Morales ،Tina Farmer ،Marianne Guyonnet لِـ  أيضاً  ٌه  ُمَوجَّ الشكر  التوجيهية. 
هذه  إعداد  أمكن  لقد  املطبوعة.  لهذه  النهايئ  اإلنتاج  يف  ملساهامتهم   Julian Plummerو
الفاو  آلية  خالل  من  والسويد  هولندا  ِقبَل  من  املقدمة  املالية  االعتامدات  بفضل  الوثيقة 
من  والرنويج  السويد  ِقبَل  ومن   FMM )FMM/GLO/003/MUL( الرشكاء  د  لِتََعدُّ
عاملية« إنسانية  استجابة  كفاءة  لبناء   2007 نداء  يف  الزراعي  القطاع  »إسهام  مرشوع   خالل 

.)OSRO/GLO/704/MUL(
األسامك  مصايد  لشؤون  الفاو  مستشار  كروما  عصام  السيد  ِقبَْل  من  للعربية  الرتجمة  أُنِجزَت 

بنكبور. رشوق  السيدة  ِقبَْل  من  الوثيقة  هذه  صفحات  تنسيق  وتم  املائية.  األحياء  وتربية 
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الدعائم  تتكاثف   – واالغتذايئ  الغذايئ  األمِن  ألجِل  الكارثِة  خطِر  خفُض  املَِرنَة:  الَعيِش  ُسُبَل 
إطاِر  وفَق  عمٍل  خطِط  تطبيِق  يف  البلدان  لدعم  الكارثة  خطر  لخفض  الفاو  عمل  إلطار  األربع 
سويِة  برفعِ  هذا  العمِل  إطاِر  ضمَن  للفاو  االسرتاتيجي  الهدُف  يَتََمثَُّل  لألداء.   Hyogo عمِل 
حياِل  املائية  األحياء  ومريب  األسامك  صيادي  عيِش  سبِل  مرونِة  ذلك  يف  مبا  العيش،  ُسبُِل  مرونِة 

واألزمات. دات  املَُهدِّ

 

GOVERN RISKS AND CRISES: 
Countries and regions adopt and implement legal,

policy and institutional systems and regulatory
frameworks for risk reduction and crisis

management

WATCH TO SAFEGUARD:
Countries and regions provide regular 
information and early warning against 
potential, known and emerging threats 

PREPARE & RESPOND:
Countries and regions affected by 

disasters and crises prepare for, and 
manage effective responses

APPLY RISK AND VULNERABILITY 
REDUCTION MEASURES:

 Countries reduce risks and vulnerability at 
household and community level

Increase 
resilience of 
livelihoods 
to shocks

 تََحكَّْم باملخاطِر واألزمات: 

َبَنَّى البُلداُن واملناطُق نُظاُمً وأُطَُر عمٍل قانونيٍة وسياسيٍة 

ُذها لَِخْفِض الخطِر وإدارِة األزمة  ِسيٍَّة وتَُنفِّ ومؤسَّ

 راِقْب واتَِّق: 
ُم البُلداُن واملناطُق معلوماٍت َدوريٍة  تَُقدِّ
وتحذيراٍت ُمبِكرٍَة حياَل األخطاِر املُتََوقََّعِة 

واملعروفِة والطارئة 

ْب واسَتِجْب:   تَاَهَّ
ُب البُلداُن واملناطُق املتأثرُة بالكوارِث  تتأهَّ

الِة وإدارتِها واألزماِت لالستجابِة الَفعَّ

 طَبِّْق تَدابريَ َخْفِض الخطر وقابليِة التَّأثُّر
الِت األخطاِر وقابليِة التَاثُِّر عىل  تَخِفُض البُلداُن ُمعدَّ

املستويني املنزيل واملُجتََمعي 

رَفُْع َسويَِّة ُمرونَِة 
ُسبُِل الَعيش حياَل 

َدمات الصَّ
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الفصل األول
مــة مقـد

الهدف من الخطوط التوجيهية  1−1

الحاالت  عقب  واالحتياجات  األرضار  تقويم  يف  لالستخدام  معدة  التوجيهية  الخطوط  هذه  إن 
التأهيل  وإعادة  اإلغاثة  احتياجات  لتقويم  وبُْنيًَة  نصائح  التوجيهية  الخطوط  م  تقدِّ الطارئة. 

املائية. األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  مبارشًة  املتعلقة 
باختالف  املائية  األحياء  تربية  و/أو  السميك  للصيد  الفرعي  للقطاع  التقويم  عملية  تختلف 
القطاعية  املتطلبات  تحديد هوية هذه  إجرائية  فإن  ذلك،  مع  الدقيق إلجرائها.  والتوقيت  الحال 
املتأثرة.  للمجتمعات  األوسع  الرزق  مصدر  هو  والذي  شامل  سياق  من  جزءاً  تكون  أن  يجب 

األخرى.1 التقويم  بعثات  مع  للتواصل  التقويم  فريق  يسعى  أن  مبكان  األهمية  من  لذلك 

لَِمن هذه الخطوط التوجيهية؟  2−1

املنظامت  موظفي  أو  املستشارين  ِقبَل  من  لالستخدام  مخصصة  التوجيهية  الخطوط  هذه 
تعقب  التي  األحوال  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  احتياجات  بتقويم  املكلفني 
ذوي  محرتفني  خرباء  كهذه  تقويم  بعمليات  القامئني  أولئك  يكون  أن  املُفرَتَض  ومن  الكارثة. 
ما  أحوال  يف  العمل  يف  خربة  ميتلكون  ممن  بالرضورة  يكونون  ال  قد  ولكن  بالقطاع   معرفة 

الكارثة. بعد 
القامئني  أولئك  تواجه  جوهرية  لقضايا  مناسٍب  فَْهٍم  توفري  إىل  التوجيهية  الخطوط  تهدف 
حول  تفصيالً  أكرثِ  توجيهاٍت  تقدم  التقنية  املالحق  أن  حني  يف  كهذه،  ظروف  يف  التقويم  عىل 
الكارثة. عقب  القطاع  تقويم  يغطيها  أن  يجب  التي  املختلفة  املواضيع  يف  هامة  تقنيٍة  اعتباراٍت 

متى تُسَتخَدم الخطوط التوجيهية؟  3−1

الكارثة  طبيعة  من  كل  عىل  يعتمد  وسوف  محدداً  ليس  الكارثة  بعد  ما  تقويم  إجراء  توقيت  إن 
ورسعتها.  االستجابة  مستوى  وعىل  مختلفة،  قطاعات  عىل  تأثريها  مدى  وعىل  فداحتها،  ومستوى 

.1 الشكل  يف  موضح  هو  كام  الهامة  املراحل  من  عدد  متييز  املبدأ،  حيث  من  ميكن 

 .ILO 2009 و FAO :عىل سبيل املثال الِفرَق العاملة عىل إجراء تقويم عام أوسع شموالً الذي يأخذ يف الحسبان نواٍح معاشية أوسع  1

 أداة تقويم الرزق – املحللة آلثار الكوارث عىل أرزاق األهايل واملستجيبة لها.
 FAO & ILO. 2009. The Livelihood Assessment Tool−kit – analysing and responding to the impacts of disasters on

 .the livelihoods on people. Rome and Geneva. 191 pp 
.)www.fao.org/fileadmin/templates/tc/tce/pdf/LAT_Brochure_LoRes.pdf متوفرة أيضاً عىل(
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الشكل 1
املراحل الرئيسة يف تقويم ما بعد الكارثة

كونها  إىل  متيل  فاملراحل  الدوام  عىل  واضحاً  ليس  املراحل  بني  ما  التقسيم  إن  الواقع  يف 
ببعض. بعضها  ومتعلقة  متداخلة 

ملصايد  القاعدي  الخط  األوىل:  الثالث  املراحل  يف  لالستخدام  معدة  التوجيهية  الخطوط  هذه 
تقويم  يأيت  للقطاع.  التفصييل  والتقويم  لألثر،  األويل  والتقويم  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك 
يف  التأهيل  إعادة  الحتياجات  أوسعٍ  لفهٍم  تفاصيل  ويقدم  األويل  التقويم  عقب  عادة  القطاع 
األويل  التقويم  بني  الفاصلة  الخطوط  تكون  ال  قد  األحوال  بعض  ويف  ذلك  مع  الكارثة.  أعقاب 
إدماج  الحقل  يف  املامرسني  مبقدور  سيكون  لذا  يكفي،  مبا  واضحًة  للقطاع  الالحق  والتقويم 
األويل  بالتقويم  الخاص  استبيانهم  يف  للقطاع  تفصيالً  األكرث  بالتقويم  الخاصة  التقويم  عنارص 
يتم  عندما  عالقة  ذا  سيصبح  التوجيهية  الخطوط  تلك  يف  العنارص  من  الكثري  فإن  كذلك  لألثر. 
األمد. بعيد  لتطوير  التخطيط  إىل  أي   − للكارثة  االستجابة  لعملية  الثالثة  املرحلة  إىل  الوصول 

أكرب. بتفصيل  الكارثة  بعد  ما  لتقويم  املختلفة  املراحل  إىل  التقسيم  أدناه  سيُبَحث 

بُنية الخطوط التوجيهية  4−1

الوثائق: من  رئيستني  مجموعتني  إىل  التوجيهية  الخطوط  تقسم 
الكارثة. — 1 لحاجات  تقويم  إجراء  على  للعمل  تمهيداً  توفر  وهذه  عامة.  توجيهية  خطوط 

جهود  بنية  على  خصوصاً  الضوء  تسليط  مع  الكارثة،  لحالة  الشامل  السياق  تقدم  فهي 
في  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  قطاع  تقويم  إدراج  كيفية  وعلى  اإلغاثة 
غير  الشمولية  القضايا  أيضاً  العامة  التوجيهية  الخطوط  هذه  تغطي  العام.  السياق 
المختصون  سيحتاجها  التي  التقديرات  الكارثة،  احتياجات  بتقديرات  المتعلقة  التقنية، 
مباشرتهم  قبل  أمرهم  من  بَيَِّنٍة  على  ليكونوا  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  في 

لعمل. ا
مفصلة — 2 تقنية  توجيهية  خطوطاً  المالحق  هذه  توفر  تفصيلية.  تقنية  توجيهية  خطوط 

األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  في  الرئيسة  الفرعية  القطاعات  تحت  ومنتظمة 
بتقويم  القائمون  يحتاج  التي  الجوهرية  للنقاط  ديَّة  تََفقُّ قوائم  تتضمن  وهي  المائية، 

بعملهم.  قيامهم  َمعرِِض  في  لتغطيتها  القطاع  احتياجات 

1−4−1 الخطوط التوجيهية العامة
. أدناه موضحة  فصول  ثالثة  إىل  العامة  التوجيهية  الخطوط  تنقسم 

 التخطيط لتطوير 
بعيد األمد

 تقويم تفصيلي 
لألرزاق والقطاع

 تقويم أولي
لآلثار

الخط القاعدي 
لمصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية
الكارثة
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الفصل  هذا  يقدم   − املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  وقطاع  الكوارث   :2 الفصل 
قطاع  عىل  املؤثرة  املميزة  والقضايا  الكارثة  أحوال  من  متعددة  ألمناط  النوعية  الخصائص 
خمسة  من  يتألف  وهو  املختلفة.  الكوارث  أعقاب  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

فرعية: فصول 
• للكوارث،	 املختلفة  األمناط 
• التأثر،	 وقابلية  الكوارث 
• املائية،	 األحياء  وتربية  األسامك  ومصايد  الكوارث 
• الكارثة،	 عقب  االستشفاء  يف  دوراً  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  تلعب  كيف 
• الكارثة.	 عقب  واالغتذايئ  الغذايئ  األمن  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  دور 

يحتاج  التي  الجوهرية  العوامل  بعض  الفصل  هذا  يَُفنِّد   − للكارثة  االستجابة  سياق   :3 الفصل 
يؤدون  الذي  العمل  أن  لضامن  أذهانهم  يف  يُبقوها  أن  الكارثة  بعد  ما  بتقويم  القامئني  أولئك 

فرعية: فصول  ثالثة  من  يتألف  وهو  الكارثة.  ألحوال  لالستجابة  الشمويل  اإلطار  مع  يتامىش 
• للكارثة،	 االستجابة  مراحل  فَهم 
• للكارثة،	 االستجابة  يف  الجامعية  املقاربة 
• للكارثة.	 لالستجابة  العريضة  باآللية  القطاعي  التقويم  ربط 

يجاز  بإ الفصل  هذا  يرشح   – شاملة  نظرة   – الكارثة  احتياجات  تقويم  إجراء   :4 الفصل 
أمناط  من  بكل  املتعلقة  الرئيسة  االعتبارات  وبعض  الكارثة  احتياجات  لتقويم  الرئيسة  األمناط 

الثالث: التقويم  مراحل  عىل  شاملة  نظرة  يقدم  ثم  تلك.  التقويم 
الفصل — 1 هذا  يقدم   – المائية  األحياء  وتربية  للِسماكَة  القاعدي  الخط  حول  معلومات 

بعضها  ومقارنتها  أساسية  معلومات  جمع  حول  الجوهرية  التوجيهات  بعض  الفرعي 
الكارثة. بعد  ما  تقويم  إلجراء  انطالٍق  كنقطِة  ِصها  وتََفحُّ ببعض 

بتقويم — 2 المتعلقة  النواحي  تلك  على  الفرعي  الفصل  هذا  يركز   – لألثر  أولي  تقويم 
التي  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  بمصايد  يتعلق  فيما  الكارثة  بعد  ما  متطلبات 
التالية: البنود  إلى  ينقسم  وهو  االستجابة.  واحتياجات  لألضرار  األولي  التقويم  تخص 

• لألثر؟	 األويل  التقويم  يهدف  إالَم 
• ذ؟	 يَُنفَّ متى 
• يحتويها؟	 أن  يتوجب  التي  املعلومات  هي  ما 

التفصيلي — 3 للتقويم  هداية  الفرعي  الفصل  هذا  يقدم   – للقطاع  التفصيلي  التقويم 
اآلتية: البنود  يتضمن  وهو  المائية،  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  صعيد  على  للقطاع 

• القطاعي؟	 التقويم  يهدف  إالَم 
• ذ؟	 يَُنفَّ متى 
• يحتويها؟	 أن  يتوجب  التي  املعلومات  هي  ما 

2.4.1 الخطوط التوجيهية التقنية التفصيلية
قوائم  ذلك  يف  مبا   ، تفصيالً أكرث  توجيهات  تحوي  مبالحق  ُمَدعََّمة  الرئيسة  التوجيهية  الخطوط  إن 

وتقدميها.  الرئيسة  باملعلومات  تقارير  إلعداد  وأطٍر  ٍق  تََحقُّ
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هي: واملالحق 
وإدارتها املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  سياسات   :1 امللحق 

تهدد  التي  واألخطار  واإلدارة،  السياسات  عىل  الكوارث  تأثريات  يف  امللحق  هذا  ينظر 
وإطار  القطاع  سياسات  لتحسني  والفرص  الكارثة،  أحوال  عن  تنجم  قد  التي  الجيدة  السياسة 

خالله. من  تحدث  أن  الفرص  بهذه  يُفرَتَُض  الذي  السياسات  عمل 
األسامك مصايد   :2 امللحق 

لعمليات  تقويم  إجراء  أجل  من  املطلوبة  التقنية  االعتبارات  بالتفصيل  امللحق  هذا  يغطي 
بنائها. وإعادة  تأهيلها  إعادة  واحتياجات  العذبة  املياه  يف  الصيد  أو  البحري  الصيد 

اإلرساء مواقع   :3 امللحق 
ويقدم  ما،  لكارثة  نتيجة  األسامك  مصايد  إرساء  ملواقع  املحتملة  األرضار  يف  امللحق  هذا  ينظر 

بنائها. وإعادة  تأهيلها  إعادة  أجل  من  التقنية  لالعتبارات  هدايًة 
املائية األحياء  تربية   :4 امللحق 

بعد  ما  حال  يف  املائية  األحياء  لرتبية  الفرعي  للقطاع  النوعية  التقنية  االحتياجات  هنا  ترَُشُح 
املختلفة. وأمناطها  املائية  األحياء  تربية  عمليات  مستويات  تغطية  ذلك  يف  مبا  الكارثة، 

الحصاد بعد  ما   :5 امللحق 
األسامك  مصايد  من  لكل  الحصاد  بعد  ما  لقطاع  النوعية  املتطلبات  يف  امللحق  هذا  ينظر 

املائية. األحياء  وتربية 
البيئة  :6 امللحق 

ما. لكارثة  نتيجة  تتغري  أن  لها  ميكن  وكيف  البيئية  األحوال  يف  امللحق  هذا  ينظر 
تقويم  بإجراء  املعنيني  ذين  للُمَنفِّ الحق  دعم  لتقديم  إضافية  توجيهية  مواد  تطوير  يتم  وقد 

املائية. األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  واالحتياجات  لألرضار 



5 امكَة وتربية األحياء املائية الكوارث وقطاع السِّ

الفصل الثاني

 الكوارث وقطاع مصايد األسـماك  
وتربيـة األحياء املائية

األمناط املختلفة للكوارث  1−2

ويتطلب  متواصلة  بخسائر  يتسبب  مجتمع،  أو  جامعة  حياة  يف  خطري  مَتَُزٍق  عن  عبارة  الكارثة 
أو  الجامعة  وقابلية  ما،  خطٍر  تأثري  آلية  عن  الكارثة  خطر  مفهوم   ُ يَُعربِّ خارجية.  مساعدة 

له. التََّعرُّض  ومدى  بالخطر،  للتأثر  املجتمع 
فئات: ثالث  يف  الكوارث  تصنيف  ميكن 

• املناخية 	 املائية  األخطار  عن  الناشئة  الكوارث  تتضمن  وهذه  طبيعية:  كوارث 
الحيوية  واألخطار  إلخ.(  والجفاف،  والعواصف،  املياه،  وَجيَشان  واألمواج  )الفيضانات، 

إلخ.(. بالحرشات،  والعدوى  )األوبئة، 
• والتي 	 البرشي  بالنشاط  مبارشة  املتعلقة  بالكوارث  هذه  تَُعرَّف  التكنولوجية:  الكوارث 

البَُنى  أو  اآلليات  يطاول  لحادث  نتيجة  أو  اإلدارة،  أو  التكنولوجيا  إلخفاق  نتيجة  هي 
. لتحتية ا

• عمليات 	 أو  العسكرية  النزاعات  عن  الناجمة  اإلنسانية  األزمات  املعقدة: وهي  الطوارئ 
العواقب.  مع  التعامل  يف  األهايل  ملساعدة  خارجية  مساعدة  تتطلب  التي  املدين  النضال 

• الحالة 	 فُجائية  الحسبان  يف  يأخذ  هام  متييز  مثة  الثالث،  العريضة  الفئات  تلك  ضمن 
تتعلق  التوجيهية  الخطوط  هذه  يف  املغطاة  االحتياجات  تقويم  أمناط  إن  الطارئة. 
أم  كانت  )طبيعية  الكوارث  هي  وهذه  املفاجئة«.  »الهجمة  طوارئ  يسمى  مبا  تحديداً 
ما  لألحوال،  ومثري  دراماتييك  أو  مفاجئ  تغري  عن  تُسِفُر  التي  معقدة(  أم  تكنولوجية 
»الهجمة  طوارئ  عن  تتميز  وهي  املتأثرة.  املجتمعات  ملساعدة  خارجياً  تدخالً  يتطلب 
بشكل  املرض  أو  كالجفاف  األحوال  من  معينة  منظومة  آثار  فيها  ترتاكم  التي  البطيئة« 

طارئة.2 حالًة  تُحِدَث  أن  إىل  بطيء 

5 الكوارث وقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية

ملزيد من البحث املتعمق يف خلفيات الكوارث ومصايد األسامك وتربية األحياء املائية:  2 

 Westlund, L., Poulain, F., Båge, H. & van Anrooy, R. 2007. Disaster response and risk management in the fisheries
sector. FAO Fisheries Technical Paper No. 479. Rome, FAO. 56 pp. )also available at www.fao.org/docrep/010/

.)a1217e/a1217e00.htm
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الكوارث وقابلية التأثر  2−2

ما: كارثٍة  إلنتاج  رئيسة  عوامل  ثالثة  تجتمع 
أو — 1 نفط  انسكاب  أو  طبيعية(،  )أخطار  إعصار  أو  كزلزال  الحدث،  إنه  الخطر:  مصدر 

هذه  أن  فَْهم  الهام  من  لكارثة.  ُمَهيٍِّئ  مسلح  نزاع  أو  تكنولوجية(  )أخطار  جسر  انهيار 
لكارثة. بالضرورة  تؤسس  ال  ذاتها  بحد  األحداث 

مختلفة. — 2 مجتمعات  على  األخطار  من  خطر  فيه  يؤثر  الذي  المدى  ويعني  التََّعرُّض: 
فداحته  وعلى  وزمانه،  حدوثه  مكان  على  يعتمد  سوف  معين  لخطر  الكارثي  األثر  إن 
فيها  حدث  التي  المنطقة  في  والممتلكات  األهالي  وجود  مدى  وعلى  آثاره،  وانتشار 

به. المتأثرة  المواضع  وفي  الخطر 
يتعاملوا — 3 أن  ُمَعيَّن  لخطٍر  المعرضين  األهالي  بوسع  الذي  المدى  وهي  للتأثر:  القابلية 

تأثيراته. مع 

األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  أجل  من  الكارثة  الحتياجات  تقويم  إجراء  َمْعِرِض  يف 
اآليت: الرئيسة  األوىل  الخطوة  تَُعرِّف  أن  يجب  املائية، 

• الخطر،	 مصدر 
• الخطر،	 لذلك  القطاع  يف  األهايل  تََعرُّض 
• الخطر.	 ذلك  بعواقب  للتأثر  القطاع  يف  املصالح  أصحاب  ملختلف  النسبية  القابلية 

واجتامعيٍة  فيزيائيٍة  عملياٍت  أو  عوامَل  عن  ناِجمٌة  »حالٌة  أنها  عىل  التأثر  قابلية  تَُعرَّف 
الرئيس  السبب  الفقر  يَُعدُّ   3 الخطر«. ألثِر  األهايل  جمهور  حساسية  من  تزيد  وبيئيٍة  واقتصاديٍة 
والتطور.  الكارثة  خطر  بني  ما  قوي  رابط  ومثة  العامل،  من  عديدة  أجزاء  يف  التأثر  قابلية  لزيادة 
يف  الرئيسة  العنارص  تكون  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  مجتمعات  من  عديد  ففي 

وشائعة. عامة  خصائصاً  والتََّعرُّض(  )الفقر  التأثر  قابلية 

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية والكوارث  3−2

أولئك  سيواجه  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  عىل  مؤثرة  كارثة  أي  أعقاب  يف 
ألن  لة  املؤهَّ اآلثار  من  للغاية  ومعقداً  واسعاً  طيفاً  الكارثة  بعد  ما  احتياجات  بتقويم  القامئني 
إن  أرزاقهم.  وعىل  املصالح  أصحاب  املساهمني  من  ومتنوعة  كبرية  رشيحة  حيوات  عىل  تنعكس 
سيكون  أنشطتها  وعىل  املختلفة  املجموعات  عىل  تأثريها  آليات  وفهم  اآلثار  هذه  بني  ما  التمييَز 

الصعوبة. يف  غاية  تََحٍد  مبثابة 
تقترص  أن  ميكن  ال  ما،  كارثة  آثار  بأن  اإلدراك  مبكان  األهمية  من  املهمة،  هذه  مقاربة  عند 
متكاملة  ُجملٍة  عىل  تؤثر  الكوارث  إن  تعويضها.  يُفرَتَُض  التي  املادية  الخسائر  من  مجموعة  عىل 
التجهيزات  من   – املادية  الخسائر  إن  عليها.  األهايل  يعتمد  التي  املرتابطة  والعالقات  األنشطة  من 
وغالباً  األرضار.  جملة  من  واحداً  جانباً  متثل   – التحتية  والبُنى  والسكنية،  اإلنتاجية  واملمتلكات 

املركز اآلسيوي للحد من الكوارث.  3 

 Asian Disaster Reduction Centre. 2005. Total disaster risk management – good practices 2005 [online]. [Cited 16
May 2013]. www.adrc.asia/publications/TDRM2005/TDRM_Good_Practices/GP2005_e.html
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تعويََض  أن  بحيث  وحاسمة،  عصيبة  األهايل  ألرزاق  املختلفة  العنارص  بني  العالقات  تكون  ما 
أحوال  مع  للتعامل  طاقاتهم  تأسيس  إعادة  من  الكارثة  ضحايا  بالرضورة  مُيَكِّن  لن  مفردٍة  عنارَص 
الكارثة  َحَدَث  إنَّ  ولعائالتهم.  ألنفسهم  للنامء  قابل  مستدام  رزق  واستعادة  الكارثة  بعد  ما 
التي تنعكس عىل أرزاق  وتأثريها وردود األفعال تَُشكُِّل جميعها ُجملًَة معقدًة من األسباب واآلثار 
رؤية   2 الشكل  يقدم  البعيد.  واملدى  القريب  املدى  من  كل  عىل  املتأثرة  الساحلية  املجتمعات 

الساحلية.4  املجتمعات  عىل  الكوارث  تأثري  كيفية  عن  تخطيطية 

األسامك  مصايد  عىل  كلياً  أو  جزئياً  يعتمدون  الذين  األهايل  عىل  الكارثة  آثار  لفهم  سعياً 
بني  العالقات  يفهموا  أن  القطاع  بتقويم  القامئني  أولئك  عىل  يتوجب  املائية،  األحياء  وتربية 
أٍي  فهم  يف  الحاسمة  األوىل  الخطوة  هي  هذه  شمويل.  بشكل  األهايل  أرزاق  يف  املختلفة  العنارص 
إعادة  أجل  من  َض  تَُعوَّ أْن  يجُب  املادية(  الخسائر  تعويض  ذلك  يف  )مبا  الجوهرية  العنارص  من 
ككل. للقطاع  اإلنتاجيِة  والكفاءِة  القطاع  يف  املنخرطني  لألفراد  الرزق  كسِب  طاقِة  من  كٍل  تأسيس 
األهايل  عىل  للتأثريات  الشمويل  الفهم  هذا  بتحقيق  عالقة  ذات  رئيسة  خطوات  ثالث  مثة 

.3 الشكل  يف  مبينة  وهذه  معينة.  كارثة  من  عاىن  الذي  القطاع  ضمن 
معني  بخطر   − اختالفهم  عىل   − القطاع  يف  املنخرطني  األهايل  تأثر  وقابلية  التعرض  فهم  إن 
يف  املختلفني  الفاعلني  حول  القاعدية  املعلومات  عىل  أو  القامئة  الخلفية  عىل  غالباً  يعتمد  سوف 

الشكل 2  آثار الكوارث عىل املجتمعات الساحلية

ملزيد من املعلومات حول أخطار الكارثة وقابلية التأثر يف قطاع مصايد األسامك:  4 

 Westlund, L., Poulain, F., Båge, H. & van Anrooy, R. 2007. Disaster response and risk management in the :
fisheries sector. FAO Fisheries Technical Paper No. 479. Rome, FAO. 56 pp. )also available at www.fao.org/

.)docrep/010/a1217e/a1217e00.htm
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عمليات  من  املبكرة  املراحل  يف  غالباً  ذ  يَُنفَّ الذي   − معينة  كارثة  آلثار  الخرائط  إن وضع  القطاع. 
القطاع  يف  للتأثر  املؤهلني  األهايل  هوية  تحديد  عىل  عموماً  يساعد  سوف   − الفورية  اإلغاثة 
احتياجات  بتقويم  القامئني  أولئك  تساعد  أن  املتاحة  الدراسات  لبعض  وميكن  وجودهم.  ومواقع 
أو  أشد  تكون  أن  القطاع  يف  فاعلة  مختلفة  ملجموعات  ميكن  كيف  حول  املزيد  فهم  يف  الكارثة 

الكارثة. بعواقب  للتأثر  قابلية  أقل 
من  بنائه،  وإعادة  القطاع  تأهيل  إعادة  لعملية  التفصييل  التصميم  وقت  يحني  عندما 
املعنيني  من  املختلفة  الزَُّمر  أرزاق  ملصادر  املختلفة  للنواحي  تفصييل  فَْهٍم  تََوفُِّر  مبكان  األهمية 
املصالح  أصحاب  من  املختلفني  املعنيني  إن  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاعات  يف 
الِعرِقيَّة،  واملجموعة  والعمر  فالجنس  فحسب،  القطاع  يف  أنشطتهم  طبيعة  خالل  من  يَُعرَّفون  ال 
ألمناط  متباينة  بطرق  لتََعرٍُّض  ل  تؤهِّ عوامل  كلها   )1 )اإلطار  االجتامعية  اإلقتصادية  وحالتهم 
مستوى  بني  أيضاً  الوضوح  شديدة  اختالفات  غالباً  هنالك  يكون  سوف  اختالفها.  عىل  املخاطر 
األحياء  لرتبية  الفرعي  القطاع  تعرض  مبستوى  مقارنًة  البحري  للصيد  الفرعي  القطاع  تعرض 
الفرعية  القطاعات  ضمن  املصالح  أصحاب  من  املعنيني  زَُمَر  فإن  نفسها،  وبالطريقة  املائية. 
وأمناط  املعنيني  هؤالء  فَْهَم  إنَّ  مختلفة.  بطرق  األخطار  لعواقب  معرضني  أيضاً  سيكونون  ذاتها 
األوىل  الخطوة  مبثابة  هو  معني  بخطر  تأثرت  قد  تكون  أن  يُتََوقَّع  التي  القطاعية  الفعاليات 

الكارثة. الحتياجات  تقويم  أي  إجراء  يف  الهامة 

الشكل 3  املراحل الرئيسة يف تقويم ما بعد الكارثة

Exposure

Who? 
Where? 

Vulnerability

What makes different 
people vulnerable to the 

impacts of a disaster?

Aspects of Exposure 
& Vulnerability

People’s 
characteristics 

(gender, age, 
ethnicity, social & 
economic status, 
history, location)

People’s asset base 
(access to human, 

natural, social, 
physical & financial 

assets)

Supporting policies, 
institutions & 

processes (service 
providers, supporting 

agencies & 
institutions, means of 

representation, etc.)

Capacity to deal with 
vulnerability 

(resilience, 
adaptability, capacity 

to deal with shocks) 

Hazard

مناحي التَّّعرُّض 
وقابلية التأثر

خصائص األهالي )الجنس، 
العمر، العرق، الحالة 

االجتماعية واالقتصادية، 
التاريخ، الموقع(

أساس موجودات األهالي 
)امكانية الوصول 

إلى األصول االنسانية 
والطبيعية واالجتماعية 

والمادية والمالية(

السياسات الداعمة، 
المؤسسات والعمليات 

)مقدمو الخدمات، 
الوكاالت والمؤسسات 

الداعمة، وسائل التمثيل 
إلخ(

كفاءة التعامل مع قابلية 
التأثر )استعادة الحيوية، 
قابلية التكيف، كفاءة 
التعامل مع الصدمات(

القابلية للتأثر

ما الذي يجعل أناس 
مختلفين قابلين لتأثٍر أشد 
أو أقل بعواقب كارثٍة ما؟

التََّعرُّض

َمن؟
أين؟

الكارثة



9 امكَة وتربية األحياء املائية الكوارث وقطاع السِّ

الجدول 1

كيف ميكن ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية أن تسهام يف اإلغاثة يف أعقاب الكارثة ويف عملية إعادة التأهيل والبناء والتطوير

التطوير المستدامإعادة التأهيل والبناءاإلغاثة من الكارثة

• يؤمن 	 حارضاً  متاٌح  سمٌك 

بالربوتني  غنياً  فورياً  غذاًء 

الفيتامينات  إىل  باإلضافة 

الدهنية.   واألحامض  واألمالح 

• ألعامل 	 واملهارات  التجهيزات 

استخدام  ميكن  اإلغاثة: 

وقوارب  الصيد  قوارب 

املُتََعلِّقات  لنقل  التجذيف 

ومؤن  آمنة  أماكن  إىل  الّقيَِّمة 

تطاولها  ال  منطق  إىل  اإلغاثة 

الكارثة. 

• كثرياً 	 إن  الرسيعة:  البداية 

األسامك  مصايد  أنشطة  من 

تتطلب  الطاقة  املحدودة 

املال  رأس  من  جداً  قليالً 

وميكن  املسبق،  االستثامري 

رسيعاً  مبامرستها  البدء  إعادة 

وهذا  ما.  كارثة  أعقاب  يف 

جهود  يدعم  أن  ميكن  بدوره 

ويؤسس  واإلغاثة  الطوارئ 

الوضع  الستعادة  إيجايب  لجٍو 

ِوي. السَّ

• تدعيم أرزاق ماليني من أهايل الريف: يعتمد أكرث من 3 بليون من الناس 	

عىل السمك يف 20 باملائة عىل األقل مام يستهلكونه من الربوتني الحيواين. 

مبارشة  منخرطني  كانوا  الناس  من  مليون   54.8 أن   2010 عام  َر  قُدِّ وقد 

أو  الساحلية  املياه  يف  السمك  إنتاج  يف  منه(  لبعض  أو  الوقت  )لكامل 

املائية.1  األحياء  تربية  16.6 مليون منخرطني يف  أكرث من  الداخلية، منهم 

املائية  األحياء  تربية  ويف  األسامك  مصايد  يف  منخرط  شخص  كل  ومقابل 

هنالك قرابة ثالثة أشخاص منخرطني يف أنشطة ما بعد الحصاد ومتمامتها 

أولئك  القطاع  العاملني يف  للناس  يُضاف  عندما  النساء.  منهم من  وكثري   –

عىل  أرزاقهم  يف  املعتمدين  عدد  يصبح  عيشهم  يف  عليهم  املعتمدين 
مليوناً.1  820 و  مليوناً   660 بني  ما  القطاع 

• االقتصادي 	 للتنوع  كُمضاِعٍف  والعمل  محلية  مناطق  يف  العوائد  تركيز 

وتربية  األسامك  مصايد  حصيلة  لحصاد  الجغرايف  الرتكز  إن  املوضعي. 

أساٍس موضعي.  للنمو عىل  مميٍز  إىل حافٍز  يؤدي  أن  املائية ميكن  األحياء 

كهذه،  محاِوَر  حول  االقتصادية  األنشطة  تجمع  إىل  هذا  ينتهي  ما  وغالباً 

البنى  يف  االستثامر  وإىل  الداعمة،  واملؤسسات  السوق  نظم  تطور  وإىل 

املوضعية. التحتية 

• مصايد 	 بإدارة  يتحقق  وهذا  للنمو:  املحلية  للحكومة  عوائد  توليد 

والرضائب.  الُجعاالت  الريع من خالل  واغتنام  األسامك الستغالٍل مستداٍم 

أوسع  تطور  أجل  من  املجتمع  يف  العوائد  مثل هذه  استثامر  إعادة  ميكن 

تقع  بذلك.  االقتصادية  السياسة  سمحت  إن  الفقر  خفض  واسرتاتيجيات 

بليون   86 العاملي يف حدود  الصعيد  التجارية ملصايد األسامك عىل  القيمة 

أمريكيا. دوالراً 

• من 	 أو  أخرى  قطاعات  من  لني  املَُرحَّ الوافدين  للناس  آمنة  شبكة  تأمني 

بيئات َحرَضيَّة خالل األزمات االقتصادية أو خالل النزاعات. يف مثل هذه 

أجل  )من  املحدودة  املهارة  ومتطلبات  املنخفضة  التكاليف  متثل  األحوال 

الذي  املتاح  األسامك  إىل مصايد  للدخول  فرصًة  األقل(  البدايئ عىل  الصيد 

املتناثرة  اإلرساء  مواقع  فإن  وكذلك  للعمل.  األخري  املالذ  مبثابة  يكون 

يف  متناهية  لرشائح  فرصاً  توفر  الناتجة  األسامك  من  الصغرية  والكميات 

للنساء(. )غالباً  بها  واإلتجار  األسامك  تجهيز  أنشطة  من  الصغر 

• مؤهل 	 ولكنه  آنياً  ياُلحظ  ال  قد  الذي  املستقبل  لصالح  مبخزون  االحتفاظ 

للخدمات  املائية  )كاملوارد  املستقبل  يف  للنمو  أهمية  ذا  دافعاً  يكون  ألن 

األخرى(. املحتملة  البيئي  النظام  وخدمات  الصيدالنية 

1 منظمة األغذية والزراعة. 2012. حالة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل 2012. روما. ص 209.
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اإلطار 1

التََّعرُّض وقابلية التأثر وآثار الكوارث – فهم االختالفات املبنية عىل الجنس

)يف  أدوارهم  بسبب  الكوارث  بعواقب  التأثر  قابلية  ومن  التعرض  من  متباينة  مستويات  والنساء  الرجال  يشهد 
املؤسسات  ويف  القرار  اتخاذ  يف  إسهامهم  وطريقة  املوارد  من  وقربهم  اإلنتاج(،  ويف  املجتمع  ويف  املنزلية  األعامل 
من  كانوا   2004 لعام  آسيا  تسونامي  ضحايا  من  باملائة   80 إىل  يرقى  ما  أن  ر  يَُقدَّ املثال:  سبيل  عىل  املحلية. 
النساء  دور  بتوقيت  املقرتن  الكارثة  توقيت  كان  وسرييالنكا  الهند  يف  األسامك  مصايد  مجتمعات  حالة  ويف  النساء. 
بدوره  لهذا  كان  الكارثة.  َحلَّت  عندما  الساحل  عىل  السمك  بائعات  من  كثريٍ  لتواجد  مدعاًة  األسامك  تسويق  يف 
االجتامعي  الوضع  يف  فاالختالفات  ذاته  وبالشكل  امكة.  السِّ لقطاع  الكارثة  من  االستشفاء  عملية  يف  هامة  معاٍن 
أيضاً  بدوره  لهذا  وميكن  جداً،  مختلفاً  يكون  قد  واالستشفاء  اإلغاثة  آليات  من  هم  ُدنُوَّ أن  تعني  والرجال  للنساء 

البعيد. املدى  عىل  للكارثة  نتيجًة  عليهم  األثر  يف  تباين  إىل  يؤدي  أن 

هو  ِضهم  تََعرُّ ومدى  والرجال  النساء  تأثر  قابلية  يف  تأثريها  كيفية  حيث  من  واحرتامها  االختالفات  هذه  فهم  إن 

 − جمعها  جرى  التي  املعلومات  لتفنيد  ممكٍن  جهٍد  كل  بذل  الحيوي  من  ما.  كارثة  آثار  تقويم  يف  رئيسة  خطوة 

النساء  الحتياجات  ميكن  كيف  الحسبان  يف  األخذ  مع  للجنس،  تبعاً  وفرزها   − الكارثة  الحتياجات  تقويم  أي  يف 

تتباين. أن  والرجال 

كالسن  بالكارثة  املتأثرين  بني  ما  متيز  التي  األخرى  الرئيسة  بالعوامل  مامثل  اهتامم  لبذل  غالباً  الحاجة  تربز 

العرقية. واملجموعات 

كيف ميكن ملصايد األسامك وتربيِة األحياِء املائيِة أن تلعبا دوراً يف   4−2

االستشفاِء َعِقَب الكارثة

يف  منخرطني  أناساً  ستتضمن  ما  وغالباً  كبرية،  املتأثرين  أعداد  تكون  أن  الكارثة  أحوال  يف  ميكن 
الطلب  سيكون  الخصوص،  وجه  عىل  الكبرية،  الكوارث  يف  ومتباينة.  عديدة  اقتصادية  قطاعات 
أن  لضامن  اإلغاثة  لجهود  أولويات  لوضع  حاجة  غالباً  هنالك  وستكون  هائالً  اإلغاثة  آليات  عىل 

اإلغاثة. يتلقى  من  أول  سيكونون  بالكارثة  تأثراً  واألكرث  إليها  حاجة  األشد  أولئك 
للجهود  األولويات  سلم  وضع  فإن  ة  املُلِحَّ الحاجات  بهذه  اإليفاء  ومبجرد  حال،  كل  عىل 
ذا  إسهاماً  يشكل  أن  ميكن  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  تأهيل  إلعادة  الرسيعة 
ميكن  النوعية  رفيع  غذاًء  األسامك  مصايد  تنتج  الكارثة.  من  لإلغاثة  الشاملة  للعملية  أهمية 
اإلنتاج  يتطلب  قد  ذلك  من  النقيض  وعىل  ما.  كارثٍة  أعقاب  يف  نسبياً  بشكل رسيع  عادًة  تحقيقه 
مستدام. محيل  غذاء  بإنتاج  املبارشة  من  يتمكن  أن  قبل  التأهيل  من  أطول  زمنية  فرتة  الزراعي 
وتربية  األسامك  ملصايد  ميكن  التي  الرئيسة  الطرق  لبعض  شاملة  نظرة   1 الجدول  يقدم 
إعادة  عملية  ويف  ما،  كارثة  أعقاب  يف  الفورية  اإلغاثة  يف  خاللها  من  تسهام  أن  املائية  األحياء 

األبعد. املدى  عىل  ذلك  تتبع  التي  والتطوير  والبناء  التأهيل 
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دور مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف األمن الغذايئ واالغتذايئ   5−2 

عقب الكارثة

الكوارث  يف  واالغتذايئ  الغذايئ  األمن  يف  هاماً  دوراً  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  تلعب 
من  هامة  أجزاًء  املائية  األحياء  ومربو  األسامك  صيادو  ُن  يَُكوِّ حيث  املجتمعات  ترضب  التي 
هاماً  جزءاً  السمكية  واملنتجات  األسامك  تشكل  ما  غالباً  املجتمعات  هذه  يف   ، أوالً املجتمع. 
الكارثة.  بعد  ما  أحوال  يف  عليها  املجتمعات  تلك  ستعتمد  ولذلك  الكارثة،  قبل  غذائها  من 
التي  األساسية  والزيوت  املغذيات  من  مستويات  السمكية  واملنتجات  األسامك  متتلك   ، وثانياً
الصغار  األطفال  والسيام   – الكارثة  بعد  ما  ظروف  يف  لألهايل  خاصة  أهمية  ذات  تكون  أن  ميكن 
فإن   ، وثالثاً  .HIV/AIDS املكتسبة  املناعة  بنقص  املصابني  وأولئك  الحوامل  والنساء  واملسنني 
تعزيز  وبالتايل  السمك،  حصاد  ملتابعة  رسيعاً  العودة  فيه  ميكن  قطاع  هو  األسامك  مصايد  قطاع 
لألسامك  ميكن   ، ورابعاً محدوداً.  الغذايئ  اإلمداد  يكون  قد  أوقات  يف  املحيل  الغذايئ  اإلمداد 

فوراً. الكارثة  عقب  والتغذية  للغذاء  جاهزاً  مصدراً  تكون  أن  محلياً  واملخزنة  املحفوظة 
اآليت: للطوارئ  لالستجابة  الفورية  األنشطة  تتضمن  قد 

• القاعدي 	 الخط  لفهم  التغذية  عىل  اإلرشاف  ومعطيات  املبكر  اإلنذار  معطيات  تقويم 
التفصيلية  واملعطيات  واملحيل  الوطني  واالغتذايئ  الغذايئ  لألمن   − الكارثة  قبل  فيام   −
املكتسبة  املناعة  نقص  وشيوع  املألوف،  املنزيل  الغذايئ  األمن  انعدام  فيها  )مبا  املقرتنة 
سن  دون  األطفال  لوفيات  الرصيحة  واملعدالت  للوفيات،  الرصيح  واملعدل   ،HIV/AIDS
الشديد  والشيوع  االستشفاء،  عىل  تؤثر  أن  ميكن  التي  األمراض  من  واألوبئة  الخامسة، 

سابقاً(. الشائع  التغذية  لنقص  الشديد  والشيوع  اإلسهالية،  أو  التنفسية  لألمراض 
• القاعدي 	 بالخط  مقارنًة  واالغتذايئ  الغذايئ  لألمن  للكارثة  أعقبت  التي  التغريات  تقويم 

التغريات. وأسباب  النظري 
• مصايد 	 ومنتجات  املجهزة  أو  املحفوظة  األسامك  من  الراهنة  املخزونات  آفاق  تقويم 

من  املصيدة  واألسامك  املُستَزَرَعة  األسامك  من  املحتملة  الفورية  واإلمدادات  األسامك 
الطارئة. الغذاء  إمدادات  يف  إلدراجها  الوطنية  املوارد  من  الفطرية  البيئة 

• الغذائية.	 املساعدات  يف  السمك  الستخدام  املُْحِبطَة  أو  الداعمة  السياسة  بيئة  تقويم 
• الطارئ 	 الدعم  مبادرات  يف  األسامك  مصايد  ومنتجات  السمك  استخدام  آفاق  تقويم 

لألسامك. قسائم  خالل  ومن  الغذائية،  واملقننات  العمل،  أجل  من  كالغذاء 
• األمن 	 يف  للسمك  املحتمل  بالدور  للطوارئ  االستجابة  مجال  يف  اآلخرين  العاملني  إبالغ 

الغذائية  املساعدات  أجل  من  السمك  توفر  مدى  وحول  الكارثة،  يف  واالغتذايئ  الغذايئ 
الكارثة. بعد  فيام 

• رسيعي 	 ألولئك  وخصوصاً  والتغذية  الغذاء  يف  السمك  دور  إىل  الحاجة  أهمية  إدراك 
املناعة  بنقص  املصابني  والناس  الحوامل  والنساء  املسنني  وكبار  الصغار  كاألطفال  التأثر 

.HIV/AIDS املكتسبة 
• لألرصدة 	 املسؤولة  لإلدارة  خاص  انتباه  بذل  مع  أفضل  بشكل  سابقاً  كان  ما  بناء 

الغذايئ  األمن  يف  السمكية  واملنتجات  للسمك  املستمر  الدور  لضامن  السمكية 
املستقبيل. واالغتذايئ 
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الفصل الثالث

للكارثة سياق االسـتجابة 

مراحل الكارثة واإلغاثة من الكارثة  1−3

اإلجاملية  املراحل  مع  كبري  بشكل  تتناغم  الكارثة  بعد  ما  احتياجات  لتقويم  املختلفة  األمناط  إن 
مرحلة  لكل  ستوضع  الطوارئ,  حاالت  معظم  يف  الكارثة.  بعد  ملا  االستجابة  يف  عموماً  مُتَيَّز  التي 
إن  تحديداً.  املرحلة  لتلك  النوعية  االحتياجات  مع  للتعامل  مختلفة  تقانات  املراحل  هذه  من 
تلك  تغذي  التي  املتنوعة  التقويم  وأمناط  الشائعة  االستجابة  وآليات  املراحل  تلك  بني  العالقات 

.4 رقم  الشكل  يف  موضحة  اآلليات 
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الشكل 4  العالقات بني مراحل الكارثة وآليات االستجابة وعمليات التقويم
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ما  للتوفيق  بحاجة  الِفَرُق  ستكون  التقويم.  لِِفَرِق  هام   4 الشكل  يف  املوضحة  العالقات  فهم  إن 
واآلليات  معها  يتعاملون  التي  للكارثة  االستجابة  ملرحلة  النوعية  واالحتياجات  أنشطتها  بني 

الوقت. من  املناسب  يف  املالمئة 
املثال  سبيل  فعىل  املفاجئة;  الهجامت  بطوارئ  تحديداً   4 الشكل  يف  املوضحة  املراحل  تتعلق 
الرئيسة  التكنولوجية  الكوارث  أو  الزالزل  أو  األعاصري  أو  كالفيضانات  الفاجعة  الطبيعية  الكوارث 
الهجامت  تحت  تندرج  ال  التي  الطوارئ  حالة  يف  الخطرية.  التلوث  حوادث  أو  النفط  كترسب 

وضوحا. أقل  املختلفة  املراحل  بني  ما  الفواصل  تكون  قد  املعقدة،  الطوارئ  أو  الرسيعة 

3−1−1 االستجابة الطارئة واإلغاثة
تتميز  املفاجئة.  الهجمة  كارثة  عقب  األوىل  السبعة  األيام  تغطي  بأنها  عادًة  املرحلة  هذه  تَُعرَُّف 
يتطلب  الوقت،  هذا  يف  مستقل.  بشكل  أنفسهم  دعم  عن  املتأثرين  السكان  بعجز  املرحلة  هذه 
يتمثل   .)2 اإلطار   ( الحياة  قيد  عىل  للبقاء  الدنيا  الرشوط  وتوطيَد  فورية  مساعدًة  السكان 

باآليت: االستجابة  آلليات  األسايس  الرتكيز 
بالكارثة. املتأثرين  للسكان  فورية  إغاثة  تأمني   .1

الِحَقة. بكوارث  التأثر  قابلية  تقليل   .2
صحية ومرافق  ومأوى  وطعام  وماء  صحة  من  األساسية  لالحتياجات  الوصول  ضامن   .3 

املتأثرين. األهايل  وحامية  الرزق  وسبل  عامة   

وتربية  بالساّمكَة  يتعلق  فيام  استثنائية  أهميًة  النقاط  هذه  من  األخرية  النقطة  تكتسب 
املائية  األحياء  وتربية  الساّمكَة  قطاع  عىل  األرضار  ألثر  األويل  التقويم  إن  إذ  املائية.  األحياء 
محلياً  الغذاء  تأمني  يف  املحتمل  إسهامه  الستعادة  القطاع  قابلية  رسعة  ضامن  يف  املساعدة  ميكنه 
البيئي  النظام  يف  الحاصل  الرضر  ومستوى  يتفق  )مبا  املناسب  الدعم  فمع  العيش.  ُسبُل  وبالتايل 
يستعيَد  أن  الزراعة،  منظومة  ضمن  األخرى  بالقطاعاِت  مقارنًة  السميك،  للصيد  ميكن  املايئ(، 

اإلعامر. وإعادة  لإلغاثة  الشاملة  بالعملية  اإلسهام  يف  يبدأ  وأن  أكرب  نسبية  برسعة  عافيته 

اإلطار 2

مصطلحات مراحل جهود اإلغاثة يف أعقاب الكارثة

هو  َعامَّ  جزئياً  مختلف  بشكل  الكارثة  بعد  لاِم  االستجابة  مراحل  تَُعرَُّف  قد  الحاالت  بعض  يف 
التوجيهية. الخطوط  هذه  يف  ُمستخدم 

الحياة  عىل  للحفاظ   − مبارشًة  بعدها  أو  الكارثة  أثناء   − الراميِة  للجهوِد  اإلغاثة  استجابُة  تشرُي 
األبعاد،  متعددة  عمليٍة  لوصِف  املبكر  االستشفاء  يُستَخَدُم  األساسية.  املؤونة  احتياجات  وتقديم 
مملوكٍة  بوسائَل  الدعِم  ذاتيِة  استشفاٍء  »...عملياِت  لتأسيس  اإلغاثة،  استجابة  مع  بالتوازي  ُذ  تَُنفَّ
هنا  إليهام  املُشار  املرحلتني  بني  »جرساً«  ميثل  فإنه  وبالتايل  األزمات«.  أعقاب  يف  لالستشفاء  محلياً 
األمد  املتوسط  االستشفاء  أما  البناء«.  وإعادة  التأهيل  »إعادة  و  واإلغاثة«  الطارئة  »االستجابة  بـ 

التوجيهية. الخطوط  يف  ُمستَخَدَمتان  هام  كام  البناء«  وإعادة  التأهيل  »إعادة  فيقابل 
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من  الرضورية  األساسية  االحتياجات  لتلبية  تُعطى  املرحلة  هذه  يف  األولوية  أن  حني  يف 
استعادة  ملتطلبات  الفوري  التحديد  أهمية  فإن  عامة،  صحٍة  ومرافَق  ومأوى  وصحٍة  وماٍء  غذاٍء 
املتأثرين  السكان  استشفاء  يعتمد  وال  متزايد.  بشكل  تُْدَرُك  أصبحت  قد  للناس  العيش  سبل 
قدرتهم  عىل  أيضاً  بل  فحسب  األساسية  االحتياجات  هذه  عىل  حصولهم  عىل  الكارثة  بعواقب 
دون  من  ميكن.  ما  بأرسع  استشفائهم  مسؤولية  ِل  وتََحمُّ املعتادة  الرزق  مصادر  استعادة  عىل 

املستقبلية. باألخطار  التأثر  رسيعي  سيبقون  ذلك 

3−1−2 إعادة التأهيل وإعادة البناء 
السكان  دعم  عىل  واسع  بشكل  وتركز  الفورية،  اإلغاثة  جهود  بعد  ما  فرتة  املرحلة  هذه  تغطي 
من  إنه  الكارثة.  هجمة  قبل  يعيشونها  كانوا  التي  للظروف  ميكن،  ما  بأفضل  للعودة،  املتأثرين 

قبل. مام  أفضَل  ظروٍف  الستعادِة  بناٍء  أسِس  وضع  الوقت  هذا  خالل  الواجب 
البحث  موضوع  الكارثة  طبيعة  عىل  بعيد  حد  إىل  املرحلة  لهذه  الدقيق  التوقيت  يعتمد 
عام  الهندي  املحيط  يف  تسونامي  كإعصار  الكبرية،  الفواجع  أعقاب  ففي  وفداحتها.  ومستواها 
الفورية  اإلغاثة  خاللها  تستأثر  التي  الفرتة  تطول  قد   ،2006 عام  باكستان  زلزال  أو   2004

إليهم. الوصول  وصعوبات  وأعدادهم  املعنيني  الناس  مستوى  بسبب  ببساطٍة  ذلك  باألولوية 
تُستأنَف  ومتى  البناء  وإعادة  التأهيل  إعادة  مرحلة  تنتهي  متى  تحديد  فإن  مشابه،  بشكل 
الكوارث  تتطلب  فقد  تقريره.  ويَصُعُب  الحدود  ألبعد  متبايٌن  األمد  الطويل  التطوير  عمليات 
استعادت  قد  أنها  وأفرادها  املتأثرة  املجتمعات  تَُعدَّ  أن  قبل  املنظمة  الجهود  من  سنواٍت  الكبرية 
جهٍة  من  أبداً.  بالكامل  تخطيها  ميكن  ال  قد  الكوارث  هذه  أمثال  عواقب  بعض  إن  طبيعتها. 
نسبيا  قصري  وقت  يف  عليها  التغلب  ميكن  آثار  عن  املحدودة  الطوارئ  حاالت  تُسِفر  قد  أخرى، 

اإلعامر. إعادة  جهود  من  محدوٍد  وِبَقْدٍر 

3−1−3 التطوير البعيد األمد
تقُدم،  البناء يف حالة  إعادة  وإن أضحت جهود  للكارثة  الفورية  اآلثار  تََخطِّي  تم  إن  عام،  بشكل 
البناء  إعادة  لدعم  اِتُِّخَذت  التي  اإلجراءات  أن  من  التأكد  فاألكرث  أهمية  األكرث  من  سيصبح  فإنه 

األوسع. والسياسات  والعمليات  التطوير  خطط  مع  َقت  نُسِّ قد 
األمد.  الطويل  التطوير  مجال  يف  هامة  فرصاً  الكارثة  عواقب  تتيح  فقد  إيجايب،  ومبفهوم 

خالل: من  توليدها  ميكن  وهذه 
• بالكارثة،	 متأثرة  نسبياً  محدودة  منطقة  يف  والوكاالت  املوارد  تركيز 
• للكارثة،	 كنتيجة  االجتامعية  والعالقات  واملؤسسات  التقليدية  الرتتيبات  تنظيم  إعادة 
• اإلنتاج 	 أنظمة  يف  عليها  الضوء  الكارثة  سلطت  التي  التأثر  وقابلية  الضعف  نقاط  إدراك 

لقامئة. ا
وإعادة  التأهيل  إعادة  مرحلة  من  ُمبِكٍر  وقٍت  يف  واستغاللها  الفرص  هذه  ميزات  إدراك  إن 

األمد. الطويل  التطوير  مرحلة  نحو  التقدم  ترسيع  من  مُيَكُِّن  البناء 
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املُقاَربَُة الجامعية  2−3

وكفاءة  التنبؤ  إمكانية  تقوية  بهدف  للطوارئ  الدولية  لالستجابة  الجامعية  املقاربة  طُِرَحت  لقد 
اإلنسانية،  لالستجابة  الحيوية  القطاعات  يف  رشاكات  بناء  عرب  واملُساءلة  والتنسيق  االستجابة 
هذه  من  كل  يف  معينة  منظامت  و/أو  لوكاالت  الرئيس  للدور  الرسمي  الطابع  إضفاء  وعرب 

عات. لقطا ا
ييل: بـام  جامعة  كل  يف  القيادية  الوكاالت  مسؤوليات  َدت  ُحدِّ

• بالذات.	 القطاع  ذلك  يف  للكارثة  لالستجابة  شاملٍة  سياسٍة  وضُع 
• الُفضىل.	 واملامرسات  القياسية  املعايري  تحديُد 
• املعنيني 	 أدوار  كفاءة  و»تجييش«  التدريب  ذلك  يف  مبا  لالستجابة  الكفاءة  بناء 

الصلة. ذات  املواد  من  املخزونات  واحتياطي  االحتياطيني 
• الوصول 	 وسبل  الطوارئ  لحالة  والتأهب  القدرات  تقويم  خالل  من  العملية  دعم 

املوارد. وتعبئة  والتأييد  التقنية  للمهارة 
هي  الزراعة،  مجموعة  تقود  التي  الوكالة  باعتبارها  )الفاو(،  والزراعة  األغذية  منظمة  إن 
يف  الطوارئ  لحاالت  االستجابة  بعمليات  يتعلق  فيام  الرئيسة  األربع  القضايا  هذه  عن  املسؤولة 
الزراعة  عن  فضالً  املائية،  األحياء  وتربية  كَة  السامِّ الزراعة  مجموعة  تتضمن  الزراعي.  القطاع 

والغابات. الحيوانية  والرثوة 
هذه  من  كل  يف  الرئيسة  والوكاالت  حالياً  أنشئت  التي  املنظومات   2 الجدول  يستعرض 

ملنظومات. ا

الجدول 2

ملخص املقاربة الجامعية لالستجابة العاملية لحالة الطوارئ

المجموعة / القطاعالمسؤول العالمي / الداعيالمجموعة / القطاعالمسؤول العالمي / الداعي

 الهيئة العليا لألمم املتحدة لشؤوناملأوى يف حالة الطوارئ 
الالجئني )UNHCR( )الرصاع الداخيل 

)[IDPs]( للمهجرين

 االتحاد الدويل لجمعيات الصليب األحمر
)IFRC(  والهالل األحمر 

)»الداعي« يف حاالت الكوارث(

 برنامج األمم املتحدةاالستشفاء املبكر
)UNDP(  اإلمنايئ

 تنسيق املخيامت / إدارةمنظمة الصحة العاملية  )WHO(الصحة
)CCCM(  املخيامت

UNHCR )األشخاص 
 [DPs] املهجرون 
من مواقع الرصاع(
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المجموعة / القطاعالمسؤول العالمي / الداعيالمجموعة / القطاعالمسؤول العالمي / الداعي

صندوق األمم املتحدة للطفولة  التغذية
)UNICEF(

UNHCR )املسؤول الحامية
العاملي عن املجموعة، 
قيادة املستوى الحقيل 

يف حاالت الرصاع( 

UNHCR، مكتب 
املفوض السامي لحقوق 

)OHCHR( اإلنسان 
UNICEF، )اتخاذ 

قرار بشأن القيادة عىل 
املستوى امليداين يف 

حاالت الكوارث(

املاء، منع تفيش األمراض، 
)WASH( العادات الصحية

UNICEF االتصاالت يف حاالت
الطوارئ

مكتب األمم املتحدة 
لتنسيق الشؤون 

 )OCHA( اإلنسانية
)مالك العملية( 

برنامج األغذية العاملي 
)WFP( )االتصاالت 

األمنية(،

UNICEF )اتصاالت 
البيانات(

 UNICEFالتعليم
تحالف إنقاذ األطفال

برنامج األغذية العاملي  الخدمات اللوجستية
)WFP(

الزراعة )متضمنة مصايد 
األسامك وتربية األحياء 

املائية(

منظمة األغذية والزراعة

القضية العارَِضة »الجماعات«

صندوق األمم املتحدة الجنسالدولية ملساعدة املسننيالعمر
 ،)UNFPA( للسكان

منظمة الصحة العاملية 
WHO )نائبي الرئيس(

فقدان املناعة املكتسبة برنامج األمم املتحدة للبيئة)UNEP( البيئة
HIV/AIDS

برنامج األمم املتحدة 
املشرتك املعني 
بفقدان املناعة 

 HIV/AIDS  املكتسبة
))UNAIDS

)تتمة الجدول 2(





19 كَِة وتربيِة األحياِء املائية إطاُر عمِل سياسِة قطاِع السمِّ

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ضمن  جميعها  الكارثة  استجابات  تطبيق  يحتاج 
من  عدد  من  هذا  يتكون  القطاع.  إدارِة  لسياسِة  واملُْنِشِئ  الواسع  العمل  إطار  ضمن  َذ  يَُنفَّ ألن 

أدناه: موضح  هو  كام  املختلفة  املكونات 

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد

والزراعة،  األغذية  منظمة  أعضاء  عن  ممثلني  ِقبَِل  من  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  َرت  طُوِّ
املدونُة  مُتَثُِّل  الحكومية.  غري  واملنظامت  األسامك،  صيد  وصناعة  الدولية،  الحكومية  واملنظامت 
املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  قضايا مصايد  واسع من  واتفاقيًة طوعيًة حول طيف  عاملياً  إجامعاً 
لهذه  وتنظيمها.  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  لتطوير  دولياً  بها  ُمعرَتٍَف  معايرَي  مُتَثُِّل  فهي 
وإعادة  واالستشفاء  االستجابة  لتوجيه  بها  ُموىص  ملامرساٍت  هاٍم  عمٍل  إطاَر  املدونة  م  تَُقدِّ الغاية 

القطاع. أَثَّرَت عىل  قد  أو حالة طوارئ  كارثة  أي  أعقاب  التأهيل يف 

نهج النظام البيئي للمصايد األسامك وتربية األحياء املائية 

النظام  نَهَج  تَتَبَنَّى  ألن  وتطويره  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  املصايد  قطاِع  إدارُة  أيضاً  تحتاج 
الُحسبان  يف  األخذ  خالل  من  املتنوعة  املجتمعية  األهداف  بني  التوازن  لتحقيق  وتسعى  البيئي. 
وتفاعالتها  البيئية  للنظم  والبرشية  الحية  وغري  الحية  املكونات  حول  الوضوِح  وعدَم  املعرفَة 
هاِدفٍَة  إيكولوجيٍة  حدوٍد  ضمن  األسامك  مصايد  يف  متكاملٍة  مقاربٍة  تطبيق  خالل  ومن  البينية، 
العاملة  األرَُس  َعيش  السرتاتيجيات  املعقدة  الطبيعة  إىل  بالنظر  األهمية  يف  غاية  أمر  وهذا  َرة.  وُمرَبَّ
واألرزاق.  األنشطة  تنوِع  معياُر  يَُسوُد  حيث  ومجتمعاتها،  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  صيد  يف 
تَبَنِّي  وبالتايل  لكارثة،  استجابٍة  أي  يف  بالكامل  إلدماجها  البيئي  للنظام  املقاربِة  هذه  مثُل  تحتاج 

القطاعات. بني  وُمتَباَدٍل  مشرتٍك  تنسيٍق  إىل  الحاجَة  تعزَز  أن  شأنها  من  شمولية  أكرثَ  مقاربٍة 

الفصل الرابع

عمِل سياسـِة قطاِع مصايد  إطارُ 
األسـماك وتربيِة األحياِء املائية
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إدارة خطر الكارثة

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  وإدارتها  والكوارث  األخطار  آثار  تخفيض  إن 
ُمَجرَِّد  من  أبعد  تذهب  الكارثِة  خطِر  فإدارُة   .)DRM( الكارثة  خطِر  إدارِة  عرب  تحقيقه  ميكن 
دمج  إىل   − الكارثة  خطر  من  الحد  جوهر  تشكل  التي  الجهود   – والتلطيف  والوقاية  ِب  التأهُّ
تتبنَّى  إنها  إداري.  عمل  إطار  ضمن  التأهيل  وإعادة  واالستشفاء  الطوارئ  لحالة  االستجابة 
تتوىل  حيثام  أفضَل  تطويٍر  بعملياِت  هذه  وتربط  والكوارث،  لألخطاِر  شموليًة  أكرث  مقاربًة 
هيوغو  عمل  إطار  هو  املُقاَربَة  هذه  وراء  الكامن  اإلطار  إن  املسؤوليَة.  الكارثة«  خطِر  »إدارُة 
ووسائل  مبادئ  ويعرض  للعمل  أولوياٍت  هيوغو  عمل  إطار  يحدد   .)HFA( للمبادرة   Hyogo
راسخ  أساٍس  عىل  الكارثة  خسائر  من  الحد  إىل  يهدف  إنه  الكارثة.  مع  تكيٍف  لتحقيِق  عملية 

الكارثة. مع  التكيف  عىل  واألمم  املجتمعات  لدى  مقدرٍة  بناء  طريق  عن 

أُطُر عمل املنظمة الدولية لصحة الحيوان / الفاو

ومنظمة   )OIE( الحيوان  لصحة  الدولية  واملنظمة  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت 
العامليِة  األنشطِة  لتنسيِق  يهدف  دويٍل  لتعاوٍن  األمد  طويل  أساساً   )WHO( العاملية  الصحة 
وهذا  البيئي.  اإلنسان–الحيوان–النظام  منظومَة  تهدد  التي  املشرتكة  الصحية  األخطار  ملواجهة 
منَو  أن  لضامن  املبادرات  اتخاذ  يتوجب  حيث  املائية  األحياء  تربيِة  قطاع  يف  خصوصاً  هام 
قبل  من  مناسب  نحو  عىل  َمني  ُمَخدَّ ُمستَقباَلً  َسيَُكونا  )وتعافيها(  املائية  األحياء  تربية  صناعات 
التقويم  مبادرات  تهدف  أن  يجب  وغريهم(.  )كالبيطريني  املائية  الحيوانات  صحة  يف  خرباء 
املزرعة  مستوى  من  بدءاً  االحتياجات  معالجة  إىل:  الكارثة  بعد  ما  الحتياجات  التمهيدي 
وإرشاك  والترشيع،  التعليم  وقضايا  التحتية  البنية  ومعالجة  الحكومة،  مستوى  إىل  السمكية 

العملية. يف  الخاص  والقطاع  األكادميية  واملؤسسات  الحكومات  يف  املعنيني  من  الشأن  ذوي 

التكيف مع التغري املناخي

وأكرث  تكراراً  أكرث  تكون  ألن  مرشحٌة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  الكوارَث  إن 
مندمجاً  املناخ  تغري  آثار  مع  التكيف  يكون  أن  يجب  املناخ.  لتغري  نتيجة  املستقبل  يف  ًة  ِحدَّ
ذكره  الجدير  القطاع.  لتطوير  األوسع  العمليات  وضمن  للكارثة  االستجابة  آليات  مع  بالكامل 
بشأن  املتحدة  لألمم  اإلطارية  االتفاقية  خالل  من  مغطاة  الهدف  هذا  لبلوغ  االرشادات  أن 

.)UNFCCC( املناخي  التغري 
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الفصل اخلامس

الكارثة احتياجات  تقـومي  عمليات 

إجرائيًة  املائية واحتياجاتها  األحياء  األسامِك وتربية  لتقويم أرضاِر مصايد  التوجيهية  الخطوط  وضعت 
من ثالثة عنارص مرتابطة ضمناً: )1( خٌط قاعدٌي ملصايد األسامك وتربيِة األحياء املائية، )2( تقويٌم أويٌل 
املائية، و )3( تقويٌم تفصييٌل لقطاِع مصايد األسامِك وتربيِة  لألثر عىل مصايد األسامِك وتربيِة األحياء 
األحياء املائية. يخدم كُل عنرٍص وظائَف مختلفة لكنها مرتابطة يف عملية التقويم. وقد يكون لكِل عنرٍص 
ُذ ِمن ِقبَِل أُناٍس مختلفني، كام هو موضح يف الجدول 3. أهدافاً مختلفة يف مجال آليات التمويل وقد يَُنفَّ

الجدول 3

الخطوط التوجيهية لتقويم األرضار واالحتياجات: العنارص والوظائف

الخط القاعدي لمصايد األسماك وتربية الخصائص
األحياء المائية

التقويم األولي لألثر − مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية

التقويم التفصيلي لقطاع مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية 

)DeFASA(

تقديم صورة جيدة ملصايد األسامك وتربية الهدف
األحياء املائية "االعتيادية" يف املناطق 

املعرضة ألخطار الكوارث الطبيعية.

تقديم مناشدات لالستجابة املبكرة 
للكارثة مقرتنة مبجموعة من األرقام 

التي تُحدد املتطلبات الشاملة لقطاعات 
مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 

إلعادة التأهيل وإعادة البناء بحيث يصبح 
ممكناً أن تبدأ عملية التعبئة للتمويل.

تقديم تقويم تفصييل ألثر الكارثة 
عىل األرزاق وتحديد الفرص 

والقدرات واحتياجات املساعدة عىل 
االستشفاء عىل مستويات املنزل 

واملجتمع واالقتصاد املحيل.

 عادة يف غضون أسبوع واحد من قبل الكارثة – )أثناءها(التوقيت
وقوع الكارثة.

سوف يستغرق حوايل األسبوع 
الستكامله.

يُبَْدأ به يف غضون سبعة أسابيع من 
وقوع الكارثة.

قرابة شهٍر واحد.

الوصول 
للمعلومات

محدود − ليس هناك متسع من الوقت وصول كامل
لزيارة املواقع جميعها والتحدث إىل 

طيف واسع من املُخرِبين.
أو − األمن و/أو مدى سالمة التنقل 

والوصول إىل الناس.

من املمكن زيارة مواقع كافية 
واستمزاج آراء مجموعة كاملة من 

املخربين.

معلومات 
أنموذجية

اإلحصاءات املنشورة: خرائط تُبني املناطق 
املعرضة للخطر والحدود اإلدارية، تقارير 
عن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، 

وثائق سياسة مصايد األسامك وتربية األحياء 
املائية واسرتاتيجياتها، تقوميات تشاركية، 

التقارير السالَِفة ملرشوع التطوير.

معلومات ثانوية، معلومات حول مصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية املحلية 

)مثل: أمناط األنشطة وعدد الصيادين(، 
املنظامت غري الحكومية، الحكومة، 

زيارات للسكان/للمنازل املتأثرة )عينة 
صغرية إن أمكن(.

معلومات ثانوية، طيف واسع من 
املخربين.

أهمية 
االفتراضات

متوسطة − ليس من املمكن التنبؤ 
متاما بطبيعة الكارثة أو حجمها أو كيف 

سيستجيب الناس.

عالية − الوقت غري كاٍف لجمع 
معلومات كاملة. يجب وضع افرتاضات 

بناء عىل الخربة السابقة.

منخفضة − الوقت كاٍف ملقابلة 
طيف واسع من املخربين.

نمط فريق 
التقويم

طاقم مصايد األسامك الوطني، املنظامت 
غري الحكومية، مجموعات الباحثني، وطاقم 
موظفي األقسام املسؤولة عن إدارة الكارثة.

اختصايص ذو خربٍة عامٍة يف مصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية سبق وأن 

تََعرََّض ملثل هذا النوع من حاالت الطوارئ.

اختصايص ذو خربٍة عامٍة يف مصايد 
ل  األسامك وتربية األحياء املائية ويَُفضَّ

أن يكون مدعوماً باختصاصيني.
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بتعاوٍن  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  تقويم  عملياُت  َذ  تَُنفَّ أن  األمثَِل  من 
لعمليات  الدقيقة  فاملالمح  األخرى.  واألرضار  االحتياجات  تقويم  عمليات  مع  تامَّني  وتنسيٍق 

مشاركتها. ولتوقيت  األرض  عىل  املوجودة  للوكاالت  تِبعاً  تتباين  ما  غالباً  هذه  التقويم 
احتياجاِت  بتقويم  القامئون  أولئك  يحتاج  التي  التقويم  يف  شيوعاً  األكرث  اإلجرائيات  بعض  إن 

تتضمن: منها  بَيَِّنٍة  عىل  يكونوا  أِلَن  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف  الرضِر 
ومؤسسات — 1 وكاالت  تشمل  تعاونية  جهود  أي  لوصف  هذا  يُستَْخَدم  مشترك:  تقويم 

 ،2004 تسونامي  بعد  تايلند،  في  الكارثة.  بعد  ما  احتياجات  تقويم  إلجراء  مختلفة 
األحياء  وتربية  األسماك  لمصايد  مشتركاً  تقويماً  والزراعة  األغذية  منظمة  نفذت 
إعصار  بعد  ميانمار،  في   ،2006 في  التايلندي.  والتعاونيات  الزراعة  وزير  مع  المائية 
شرق  جنوب  دول  ورابطة  ميانمار  حكومة  يشمل  مشترك  تقويٌم  َذ  نُفِّ  ،Nargis نرجس 
المنظمات  عن  وممثلين  جميعها  الرئيسة  المتحدة  األمم  ووكاالت   )ASEAN( آسيا 
في  تكراراً  أكثر  مستقبالً  األخير  المثال  هذا  سيصبح  الغالب  وعلى  الحكومية.  غير 

الكبيرة. الكوارث  أعقاب 
تقويم األرزاق: إن هذه مقاربة جديدة نسبياً لتحليل احتياجات ما بعد الكارثة، وتنطوي — 2

ما،  بكارثٍة  الناس  أرزاق  تأثر  كيفية  عن  القطاعات  بين  شموالً  أكثر  نظرة  اتخاذ  على 
التركيز على  بدالً من  القطاعات  اإلعمار في مختلف  وإعادة  التأهيل  إعادة  وكيفية دعم 
لمصايد  التفصيلي  التقويم  بين  ما  الربط  من  لمزيد  سواها.  عن  بمعِزٍل  معينة  قطاعات 

.)3( اإلطار  انظر  األرزاق،  وتقويم  المائية  األحياء  وتربية  األسماك 
المتخصصون — 3 به  يقوم  ما  مع  التوازي  وعلى  ذاته  الوقت  في  أخرى:  تقويم  عمليات 

من  للقطاع،  تفصيليٍة  تقويٍم  عملياِت  من  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  في 
الناجمة  لألضرار  تقويم  عمليات  بتنفيذ  قائمين  آخرون  متخصصون  يكون  أن  الُمحتََمل 
بين  القائم  الشكلي  التنسيق  مستوى  كان  ومهما  األخرى.  القطاعات  في  الكارثة  عن 
النتائج  مقارنة  مجال  في  أم  الحقل  في  كان  سواء  التعاون  فإن  هذه،  التقويم  عمليات 
أمٌر  هو   − القطاعات  بين  تداخالت  توَجُد  حيث   − للمعلومات  تقاطع  عمليات  وإجراء 
األضرار  إلى  ينظرون  إذ   − المتخصصون  يحتاج  األسماك  مصايد  في  األهمية.  غاية  في 
)وخصوصاً  البيئي  التقويم  عمليات  نتائج  فهم  إلى   − الفرعي  بالقطاع  لحقت  التي 
وعمليات  الساحلية(  والمياه  واألنهار  الرطبة  واألراضي  المائية  باألجسام  يتعلق  فيما 
إمكانية  ضمان  في  حيوياً  دور  تلعب  قد  التي  والنقل  التحتية  البنية  أضرار  تقويم 
المائية،  األحياء  تربية  في  الُمدَخالت.  دي  ُمَزوِّ إلى  الوصول  وضمان  األسماك  تسويق 
في  لألضرار  الشامل  التقويم  نتائج  الحسبان  في  األخذ  بمكاًن  األهمية  من  سيكون 

المياه. وقطاع  الزراعة  قطاع 
قطاع — 4 يكون  قد  واالغتذائي:  الغذائي  األمن  في  األسماك  لمصايد  المحتمل  الدور 

الكارثة  أثناء  ومساعدة  كبير  لدعم  بحاجة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد 
الذي  واالغتذائي  الغذائي  األمن  في  حيوياً  دوراً  يلعب  أن  أيضاً  يمكنه  لكن  وبعدها، 
التأهيل. وإعادة  الكارثة  باالستشفاء من  معنية  أخرى  وكاالت  يُستَكَشف مع  يحتاج ألن 
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اإلطار 3
الربط بني عمليتي تقويم القطاع وتقويم األرزاق

الناشطني  الناس  أرزاق  من  فقط  واحداً  جزءاً  املائية  األحياِء  وتربيُة  األسامُك  مصايد  متثُل  ما  عادًة 
االحتياجات  من  الكثري  تلبية  يف  فحسب  القطاعية  األنشطة  تأهيل  إعادة  تفشل  قد  و  القطاع،  يف 
األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  ملتطلبات  التفصيلية  املعلومات  فإن  مشابه،  بشكل  األخرى.  الهامة 
وتربيُة  األسامُك  مصايد  تُْعترََبُ  مجتمعاٍت  يف  لألرزاق  اٍل  فَعَّ تقويٍم  يف  جوهريًة  مساهمًة  م  ستقدِّ املائية 
أرزاٍق  تقويِم  يف  ميكن  ما  بأقرب  القطاع  تقويِم  إدماَج  إن  فيها.  الهاّمة  األنشطة  من  املائية  األحياء 
مقارنًة  االهتامم  من  تستحق  مبا  ستحظى  املائية  األحياء  وتربيَة  األسامَك  مصايد  أن  سيضمن  أوسع 
التكافليُة  العالقُة  الحسبان  يف  تُؤَخَذ  أن  سيضمن  تحديداً،  أكرث  وبشكل  األخرى.  األرزاق  باحتياجات 
ألنشطة  املوسمية  النامذج  طبيعة  فَْهم  الهام  من  املثال،  سبيل  فعىل  املختلفة.  األرزاق  عنارص  مع 
األنشطة  من  أٍي  فَْهِم  عىل  الِفَرَق  سيساعد  وهذا  األسامك.  صيد  أرزاق  يف  املختلفة  األرُسية  الرزق 
عىل  الرتكيَز  أن  يتَِّضُح  فقد  فوراً.  الكارثة  عقب  التأهيل  إعادة  جهود  يف  تركيٍز  َمَحلَّ  تكوَن  أن  يجب 
ذلك  يف  جميعهم  األسامك  مصايد  يف  املنخرطني  ألُرزاق  بالنسبة  أولويًة  يُِشكِّل  ال  قد  األسامك  مصايد 
إعادة  تعتمد  قد  وباملثل،  األسبقية.  تأخذ  ما  عادًة  أخرى  أنشطًة  أن  يف حني  تحديداً  العام  من  الوقت 
تدعم  أخرى  منزلية  أنشطٍة  تفعيِل  إعادِة  عىل  الصيد  أرس  يف  األسامك  مصايد  ألنشطة  الفّعال  التأهيل 
متاماً  مختلفة  أنشطة  حتى  أو  العائلة،  أفراد  ِقبَِل  من  وتسويقها  األسامك  كتجهيز  األسامك،  مصايد 

تفعيِل.  إعادُة  أُريَْد  إذا  مسانداً  دوراً  تلعَب  أن  شأنها  من  التي  القطاع  خارج 

الخط القاعدي ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية  2−5

ل؟ 5−2−1 إالَم يهدف أن َيَتَوصَّ
األسامك  ملصايد  »االعتيادية«  للنامذج  جيدة  صورة  لتقديم  القاعدي  الخط  معلومات  ُصممت 
الكارثة  قبل  فيام  الوضع  صورة  إن  طبيعية.  ألخطاٍر  معرضة  مناطَق  يف  املائية  األحياء  وتربية 

واالحتياجات. األرضار  تقويم  عملية  يف  هامة  الواقع  يف  هي 
لالستعداد  األمة  اسرتاتيجية  من  كجزٍء  الكارثة  قبل  بذلك  يُبارَشَ  أن  يجب  مثالية،  بطريقة 
وهكذا  الكارثة،  بعد  ما  لتقويم  »املُْنطَلَق«  ن  يؤمِّ فإنه  ممكناً،  هذا  يصبح  عندما  للكارثة. 
التقويم  يكون  التي  الحالة  يف  للقطاع.  التفصييل  والتقويم  لألثر  األويل  التقويم  فعالية  يعزز 
أيضاً  يوفر  أن  القاعدي  للخط  ميكن  فإنه  العاجلة،  النداءات  إطالق  قبل  ممكن  غري  لألثر  األويل 

النداءات. هذه  إلغناء  املحتملة  لألثار  استقراٍء  خلفياِت 
التالية: النوعية  األهداف  تحقيق  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  القاعدي ملصايد  الخط  ى  يَتََوخَّ

• للعائالت 	 وحصيلتها  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  أنشطة  بني  املقارنة  تسهيل 
وبعدها. ما  كارثِة  قبل  املحلية  واالقتصادات  واملجتمعات 

• وتربية 	 األسامك  مصايد  عىل  الكوارث  آلثار  تقويم  عمليات  إلجراِء  متينة  قاعدة  تأمني 
العاجلة. النداءات  تغذي  والتي  املائية،  األحياء 

• وتزويدها 	 لألثر  األويل  التقويم  فيها  مبا  الكارثة  بعد  ملا  فوريٍة  لتقومياٍت  »ُمْنطَلٍَق«  توفري 
متني. بأساس 

• للقطاع.	 عمقاً  األكرث  التفصييل  التقويم  أجل  من  قاعدة  تقديم 
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للوظيفة  متمم  جزء  هو  وتحليلها  وتحديثها  لألرزاق  القاعدي  الخط  معلومات  جمع  إن 
لألرزاق  القاعدي  الخط  معلومات  إعداد  ُل  يَُفضَّ أنه  ذلك، يف حني  مع  للكارثة.  لالستعداد  العامة 
أماكن  الكوارث يف  تقع  الدوام. عندما  يكون ممكناً عىل  قد ال  أن ذلك  إال  الكارثة،  تحلَّ  أن  قبل 

جداً. مخترصة  بطريقة  املوقع  يف  تُجَمع  أن  يجب  القاعدي  الخط  معلومات  فإن  متوقعة،  غري 

5−2−2 أنواع املعلومات
لألرزاق: قاعدي  خط  إلنشاء  هامة  التالية  املعلومات  أنواع  إن 

• والصيادين 	 األرايض  وأحجام  والتوظيف  السكان  توزع  تشمل  التي  املنشورة  اإلحصاءات 
الصيد. ومواسم  األسامك  ومريب  املرخصني 

• للحدود 	 تصويري  رسم  مع  للخطر  املعرضة  الجغرافية  املناطق  تُظهر  التي  الخرائط 
الهامة. اإلدارية 

• يف 	 واألخطار  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  بأرزاق  املتعلقة  والدراسات  التقارير 
ودراسات  رسمية  حكومية  تقارير  يتضمن  واسعاً  طيفاً  تغطي  وهذه  املهددة،  املناطق 
غري  املنظامت  ودراسات  الدويل  والبنك  املتحدة  األمم  وتقارير  أكادميية  وأبحاث 

والوطنية. الدولية  الحكومية 
• لتطوير 	 حالية  أو  ماضية  مشاريع  من  األرزاق  عن  املعلومات  و/أو  القاعدي  الخط 

املائية. األحياء  وتربية  الّسامكَة 
• ِقبَِل 	 من  بتسهيل   )PRA( املشرتك  الريفي  التقويم  عمليات  من  املستمدة  املعلومات 

القاعدي. الخط  فريق 

رشاكات مؤسساتية  3−2−5

التأهب  عملية  من  جزء  هو  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  القاعدي  الخط  إعداد  إن 
صلة  إلقامة  العمل  ِفَرق  تحتاج  لذلك  أمكن.  كلام  فيها  ُمدَمجاً  يكون  أن  ويجب  للكارثة،  العام 
واستعدادات  واالستجابة  للكارثة  ب  التأهُّ بأعباء  بالنهوض  املفوضة  الحكومية  اإلدارات  مع 
إدارة  يف  أيضاً  هامة  جيد هي  قاعدٍي  لخٍط  املطلوبة  املعلومات  من  الكثري  فإن  وباملثل،  الكارثة. 

بيوم. يوماً  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
)وطنياً  الحكومة  بحوزة  ميكن،  ما  بقدر  القاعدي  الخط  معلومات  ملكية  تبقى  أن  يجب 

. ) ومحلياً

5−2−4 اإلطار الزمني
العوامل.  من  مجموعة  عىل  معني  بلد  يف  القاعدي  الخط  الستكامل  املُْستَغَرق  الوقت  يعتمد 
والبيانات  الثانوية  املعلومات  وتََوفُّر  وتعقيداتها،  للخطر  املعرضة  املناطق  حجم  تتضمن  وهذه 
إلدارة  الالزمة  األنظمة  عىل  أيضاً  يعتمد  كام  البيانات.  لقواعد  الوصول  وامكانية  اإلحصائية 

للكارثة. والتأهب  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  إلدارة  البعيد  املدى  عىل  املعلومات 
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امَكة وتربية األحياء املائية متطلبات املعلومات للخط القاعدي للسِّ  5−2−5

ملصايد  القاعدي  للخط  ومتطلباتها  األساسية  املعلومات  لهيكلية  ملخصاً   )4 )الجدول  يقدم 
امللحقات. يف  ن  ُمتََضمَّ التقويم  إلجراء  التقني  التوجيه  إن  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك 

التقويم األويل لألثر  3−5

ل؟ 5−3−1 إالَم يهدف أن َيَتَوصَّ
املوجودة  والقدرات  واالحتياجات  األرضار  عن  األساسية  املعلومات  لألثر  األويل  التقويم  يجمع 

املوارد. من  واملتطلبات  للتدخل  املحتملة  واملناطق  املترضرين  السكان  لدى 
التي  األرقام  من  مجموعٍة  مع  يِل  األَوَّ العاجل  النداء  لتقديم  لألثر  األويل  التقويم  يهدف 
وإعادة  التأهيل  إلعادة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  لقطاع  الشاملة  املتطلبات  تحدد 
املُبَارَشَة  األعقاب  يف  العمل  سياق  يف  التمويل.  استجامع  بعملية  املبارشة  من  مُيَكِّن  مبا  البناء 
وحيث  مبارشة،  لزياراٍت  محدودة  واحتامالٍت  محدودة  متاحٍة  معلوماٍت  مع  خطرية،  لكارثة 
ضحايا  مع  ميدانية  تحقيقات  إجراء  فيه(  املرغوب  من  ليس  )وحتى  الصعب  من  يكون  قد  أنه 
املحتملة  الخسائر  عن  منطقٍي  تقويٍم  إجراُء  يكون  فقد  نفسية،  بصدمات  املصابني  الكوارث 
املرحلة  هذه  يف  املهم  اليشء  فإن  ذلك،  ومع  كبرياً.  تحدياً  التأهيل  بإعادة  املعنية  والتكاليف 
وإعادة  التأهيل  إعادة  مهمة  يف  للبدء  َمسًعى  يف  األموال  بتعبئة  تسمح  التي  األرقام  إيجاد  هو 

الظروف. به  تسمح  وقت  أقرب  يف  البناء 
لألثر: األويل  التقويم  أهداف 

• واعية 	 قرارات  التخاذ  للسلطات  املجال  إلتاحة  البيانات  تحليل  من  األول  املستوى  بناء 
العاجل. النداء  يف  َم  لِتَُقدَّ العاجلة  األوىل  املشاريع  بصياغة  أيضاً  والسامح 

• وتكامالً 	 تفصيالً  أكرث  ومقرتحات  كاملة  خطة  وإعداد  التحليل  من  ملزيد  األساس  وضع 
املائية. األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  السوي  الوضع  وإعادة  لالستجابة 

• مصايد 	 لقطاع  الحق  تفصييل  تقويم  يف  املتابعة  من  ملزيد  والقضايا  املجاالت  تحديد 
املائية. األحياء  وتربية  األسامك 

ذ؟ 5−3−2 متى ُيَنفَّ
يستغرق  أن  يجب  الطوارئ.  حالة  عن  اإلعالن  عقب  ميكن  ما  بأرسع  لألثر  األويل  التقويم  يُْجَرى 
العاجل  النداء  آليَة  النتائُج  تغذي  بأن  يسمح  مبا  أقل  أو  واحداً  أسبوعاً  لألثر  األويل  التقويم 
القاعدي  الخط  معلومات  عىل  كبري  بشكل  املُستغرق  الوقت  يعتمد  ممكن.  وقت  بأرسع  يِل  األَوَّ

للموقع. زياراٌت  أُنِْجزَت  إْن  املتأثرة،  للمناطق  الوصول  إمكانية  وعىل  املتوفرة، 
املناطق  مع  املبارش  التواصل  عىل  لألثر  األويل  التقويم  يعتمد  أن  يجب  ممكناً،  يكون  عندما 
الخط  يشكل  قد  الحال  هذه  ويف  متاحاً،  يكون  ال  ما  غالباً  هذا  أن  إال  املتأثرين.  والسكان 

للتقويم. األسايس  املصدر  للمعلومات  القاعدي 
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5−3−3 ما املعلومات التي يجب أن يحتويها التقويم األويل لألثر؟
التقويم  يف  تغطيتها  يتوجب  التي  للمعلومات  األساسية  املجاالت  بعض   5 الجدول  يستعرض 

لألثر. األويل 

1.   كيف كان الخط القاعدي قبل الكارثة؟

واالحتياجات. األرضار  لتقويم  األساس  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  القاعدي  الخط  معلومات  توفر  أن  ينبغي 

انظر: اإلرشادات،  ملزيد من 

• 	6−1 وامللحقات   1.4 الفصل 

2.   ما هو الوضع الحالي؟

توضح هذه املعلومات حجم الحدث وموقعه والسكان الذين تعرضوا له.
نوع الكارثة وحجمها )زلزال، تسونامي، إعصار، .. الخ(  1.2

املنطقة املتأثرة بالكارثة  2.2
الخسائر البرشية  3.2

• والوفيات	 اإلصابات 

• املرض	 انتشار 

• للكارثة	 نتيجة  للناس  كبري  نزوح  اي 

• واالغتذايئ	 الغذايئ  األمن  حال 
االستجابة املحلية والوطنية والدولية  4.2

• االستجابة؟	 ينسق  الذي  من 

• االستجابة؟	 ولفرق  للضحايا   − املتاحة  والتسهيالت  الخدمات  هي  ما 

• األخرى؟	 للطوارئ  االستجابة  ِفرَُق  تقدمه  أن  ح  املَُرجَّ ما 

• املساعدات؟	 وتسليم  التقويم  تنسيق  منظومات  هي  ما 

• الغذايئ واالغتذايئ؟	 األمن  لدعم  الكارثة  أعقاب  يف  فورياً  األسامك  إمدادات  تلعبه  أن  الذي ميكن  الدور  ما 
ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لضامن سالمة فريق التقويم؟  5.2

ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لضامن سالمة املستجيبني لعملية التقويم؟  6.2
ملزيد من اإلرشادات، انظر:

• التقويم األويل لألثر(	  – 3 Livelihoods Assessment Toolkit )املجلد  مجموعة أدوات تقويم األرزاق 

الجدول 5

املعلومات الواجب تغطيتها يف تقويم أويل لألثر
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3.   ما هي أثار الكارثة على مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؟

• لتحديد 	 املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  تأثرت مصايد  قد  مًدى  أي  إىل  املرحلة:  الرئيس يف هذه  السؤال  سيكون 

اآلثار  عن  تقريراً  تقدم  أن  الِفَرق  يتوجب عىل  املائية  األحياء  تربية  أو  األسامك  للتدخل يف مصايد  واضح  أساس 

التالية: للمجاالت  وفقاً 
أرزاق الرثوة السمكية  1.3

سياسة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية وإدارتها )انظر امللحق 1(  2.3
مصايد األسامك )انظر امللحق 2(  3.3

البنية التحتية ملصايد األسامك )انظر امللحق 3(  4.3
تربية األحياء املائية )انظر امللحق 4(  5.3

مصايد األسامك بعد الحصاد )انظر امللحق 5(   6.3
البيئة )انظر امللحق 6(  7.3

ملزيد من اإلرشادات، انظر:
• 	6−1 امللحقات  انظر  التقارير،  إعداد  وهياكل  امللخصة  للجداول 

4.   ما هو المطلوب لمساعدة الناس لالستشفاء واستعادة »حال ما قبل الكارثة«؟

كيف ميكن أن يسهم قطاع مصايد األسامك يف عملية اإلغاثة الفورية؟
• للربوتني؟	 رئيسة  كمصادر  السمكية  واملنتجات  األسامك  توفر  مدى  هو  ما 

• واإلنقاذ؟	 للبحث  الصيد  قوارب  و/أو  املعدات  توفر  ما هو مدى 

• الدعم؟	 هذا  لتسهيل  املطلوب  ما 
ما هي متطلبات إعادة التأهيل؟*  2.4

• األسامك؟	 مصايد  أرزاق  احتياجات  من حيث 

• املائية؟	 األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  املبارشة  املدخالت  من حيث 

• الدعم؟	 من حيث خدمات 

• الحقة؟	 تخطيٍط  الحتياجاِت 

• الزمنية؟	 الحدود  هي  ما 
ما هي الروابط مع برامج االستشفاء عىل نطاق أوسع وبرامج التطوير؟

ملزيد من اإلرشادات، انظر:
• امللخصة	 الجداول  لتفاصيل    6−1 امللحقات 

* يف هذه املرحلة، سيكون من املمكن حرصاً إعطاء تقديرات تقريبية لتكاليف إعادة تأهيل قطاع مصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية. يف التقويم التفصييل، تحتاج هذه التكاليف اىل إعادة النظر يف سياق التطلعات لتطويٍر طويل األمد وغريها 

من مبادرات االستجابة للكوارث، وذلك قبل أن تَُدقَّق مقرتحات الدعم.

اعتبارات أخرى للتقويم األويل لألثر
سيكون من غري املمكن معالجة املجاالت جميعها بشكل كامل يف إطار العمل أعاله، وقد يحتاج جزء كبري من التقويم 

األويل لألثر إىل أن يستند إىل معلومات ثانوية واستقراء من الخط القاعدي. ومع ذلك:
• االفرتاضات وكيف.	 ُوِضَعت  أين  للفريق  واضحاً  يكون  أن  الرضوري  من 

• إليها 	 ُمشاٌر  املعلومات  ُمتطلبات  أن  من  التأكد  الفريق  عىل  يجب  مدروسة،  تقديرات  إجراء  ممكناً  يكن  مل  إْن 

التفصييل. التقويم  يف  النظر  إلعادة  بحاجة  أنها  عىل 
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التقويم التفصييل للقطاع  4−5

5−4−1 ماذا يستهدف تحقيقه؟
األرزاق  عىل  الكارثة  ألثر  شامل  تقويم  تقديم  هو  للقطاع  التفصييل  للتقويم  األسايس  الهدف  إن 
وبهذه  املحيل.  واالقتصاد  واملجتمع  األرسة  مستوى  عىل  لالستشفاء  والكفاءات  الفرص  وتحديد 
باالشرتاك  واملركزية،  املحلية  الحكومة  لسلطات  قاعدٍة  مبثابة  يكوَن  ألن  يهدف  فإنه  الطريقة، 
للعمل  سليم  أساس  توفري  خالل  من  املساعدة  وتوجيه  واعيٍة  قراراٍت  التخاذ  الدويل  املجتمع  مع 
إن  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  الحتياجات  لالستجابة  مدروسة  وخطط  مشاريع  عىل 
يف  جاهزة  النتائج  تكون  أن  يستوجب  للقطاع  التفصييل  التقويم  من  املعلومات  عىل  الطلب 

الكارثة. هجمة  من  أشهر  ثالثة  غضون 
ونوعاً  كامً  كافية  معلومات  توفري  هو  للقطاع  التفصييل  التقويم  أهداف  أهم  أحد  إن 
األخذ  مع  هذا  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  موثوقة  مشاريعٍ  وثائق  بإعداد  تسمح 
ومؤمترات  املُراَجَعة  العاجلة  النداءات  تتم  قد  الكارثة  بعد  ما  سياق  يف  أنه  حقيقة  الحسبان  يف 
وقتاً  يتيح  ال  ما  أكرث،  ليس  الكارثة  وقوع  من  أسابيع   8−6 غضون  يف  املبكر  لالستشفاء  املانحني 

بعمق. للمشاريع  تخطيط  إلجراء  الحاالت  هذه  مثل  يف  كافياً 
عنها: اإلجابة  يف  للقطاع  التفصييل  التقويم  يساعد  التي  األساسية  األسئلة  بعض 

• الكارثة؟	 وقوع  قبل  الرزق  يكسبون  وإناث(  )ذكور  الناس  كان  كيف 
• أرزاقهم؟	 عىل  الكارثة  أحدثته  الذي  التأثري  هو  ما 
• داخل 	 الدخل  ومصادر  السمكية  اإلمدادات  عىل  الكارثة  أحدثته  الذي  التأثري  هو  ما 

املائية؟ األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  مجتمعات 
• واالغتذايئ؟	 الغذايئ  األمن  يف  فوراً  تسهم  أن  السمكية  واملنتجات  لألسامك  ميكن  كيف 
• املائية؟	 املوارد  قاعدة  تأثرت  كيف 
• واألرَُس 	 الناس  طورها  التي   − الرزق  كسب  واسرتاتيجيات  التَّاميش  آليات  هي  ما 

رَة؟ ُمَدمِّ و/أو  فعالة  هي  وكم   − اختالفها  عىل  التجارية  واألنشطة 
• واالقتصاد؟	 للبيئة  وي  السَّ الوضع  الستعادة  والكفاءات  الفرص  هي  ما 
• الطويلة 	 التطوير  اسرتاتيجيات  مع  تتامىش  أن  الكارثة  بعد  التأهيل  إلعادة  ميكن  كيف 

ككل؟ والوطنية  املحلية  للمجتمعات  األمد 
• واألرُس 	 األشخاص  ألرزاق  السوي  الوضع  الستعادة  الالزمة  األنشطة  أنواع  هي  ما 

اختالفها؟ عىل  واملجتمعات  التجارية  واألنشطة 
• بأفضل 	 البناء  »إعادة  أن  لضامن  اإلدارية  والنظم  السياسات  صياغة  إعادة  ميكن  كيف 

واقع؟ أمٌر  هو  سبق«  مام 

الخط  مع  سواء  َحٍد  عىل  التفصييل  التقويم  هذا  يُْستَْخَدَم  أن  ينبغي  املثالية،  الناحية  من 
يجب  هذا  القاعدي  فالخط  ُمسبقاً.  املَُعّد  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  القاعدي 
أفضل  بتحليل  ويسمح  الكارثة  قبل  ما  ألحوال  هامة  يٍَّة  كَمِّ وتقديراٍت  سياقياً  وصفاً  يوفر  أن 

الكارثة. سببتها  التي  للتغريات 
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فقد  ُوِجَدت  هي  إن  أو  موجودًة،  القاعدية  الخطوط  تكون  ال  قد  العملية  املامرسة  يف  ولكن 
ملصايد   − التفصييل  التقويم  يتضمن  أن  يجب  األحوال،  هذه  مثل  يف  وجزئية.  أَة  ُمَجزَّ تكون 

والكافية. املالمئة  القاعدي  الخط  معلومات  من  جملًة  ذاته   − املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

ذ؟ 5−4−2 متى ُيَنفَّ
األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  التفصييل  للتقويم  التخطيط  عند  زمنية  ضغوط  هنالك  سيكون 
هنالك  سيكون  الخصوص،  وجه  عىل  التنازالت.  بعض  إجراء  يتوجب  وقد  تنفيذه،  وعند  املائية 
للمواعيد  تلبيًة  رسيعاً  النتائج  لنقل  والحاجة  جهة  من  العملية  نوعية  بني  وموازنات  مقايضات 
أخرى. من جهة  الدويل  واملجتمع  والحكومات  املترضرين  السكان  احتياجات  تفرضها  التي  النهائية 
وسوف  الكارثة  حلول  تاريخ  من  يوماً   90 غضون  يف  عادًة  للقطاع  التفصييل  التقويم  يجري 
عن  عبارة  الفورية  املُخَرجات  ستكون  النهاية.  اىل  البداية  من  أسابيع  خمسة  قرابة  يستغرق 

األساسيني. القرار  صانعي  إىل  موجهاً  صحيفة   30 حوايل  من  تقرير 
للقطاع: التفصييل  التقويم  تنفيذ  عملية  يف  مراحل  ثالث  هناك 

• األوىل 	 املرحلة  تتميز  مفصل:  وتخطيط  للمعلومات  أويل  جمٌع  البداية؛   –  1 املرحلة 
رسمية  وغري  رسمية  متنوعة  مصادر  باستخدام  املعلومات  جمع  من  مكثفة  بفرتة 
من  عديداً  أيضاً  املرحلة  هذه  وستتضمن  والسياق.  للحالة  أولية  صورة  عىل  للحصول 
سيتضمن  وهذا  والتدريب.  امليداين  العمل  وتخطيط  اللوجستيات  لتصنيف  املقابالت 
ورسم  امليزانية  وتعزيز  الزمني  اإلطار  وتقرير  الفريق  وجمع  الَعيَِّنة«  »املنطقة  اختيار 

إلخ. والسكن،  كالنقل  اللوجستية  اإلمدادات  خطة 
• حول 	 املعلومات  لتوثيق  َمت  ُصمِّ إجرائية  إىل  يستند  امليداين:  العمل   –  2 املرحلة 

املُساَعَدة. طلبات  واستنباط  التأثريات 
• وكتابة 	 األخري  التحليل  األخرية  املرحلة  هذه  تتضمن  ونرشه:  العرض  كتابة   –  3 املرحلة 

إلعادة  طريٍق«  »خارطِة  إعداُد  هذا  يتبع  قد  ونرشه.  للحكومة  وعرضه  الفعيل  التقويم 
املقرتحة  املشاريع  ووثائق  املنطقي(  العمل  إطار  مسودة  )مثالً،  لألرزاق  السوي  الوضع 

الصلة. ذات 

5−4−3 ما املعلومات التي يجب أن يتضمنها التقويم التفصييل؟
التفصييل  التقويم  يغطيها  أن  يجب  التي  للمعلومات  األساسية  املجاالت   6 الجدول  يستعرض 

. للقطاع
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1.   كيف كان الخط القاعدي قبل الكارثة؟

يقدم الخط القاعدي ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية األساس لتقويم األرضار واالحتياجات
ملزيد من اإلرشادات، انظر:

• 	6–1 وامللحقات   5 الفصل 

2.   ما هو الوضع الراهن؟ 

توضح هذه املعلومات حجم الحدث وموقعه والسكان الذين تعرضوا له. يف التقويم التفصييل، سيكون لدى الفريق فرصة 
لتحديث تقرير التقويم األويل والتحقق من صحته. يجب أن تتضمن املعلومات:

نوع الكارثة وحجمها )زلزال، تسونامي، إعصار، .. الخ.(  1.2
املنطقة املتأثرة بالكارثة  2.2

الخسائر البرشية  3.2
• والوفيات	 اإلصابات 

• املرض	 انتشار 

• للكارثة	 نتيجة  للناس  كبري  نزوح  أي 

• والتغذية	 الغذاء  توافر 
االستجابة املحلية والوطنية والعاملية  4.2

• االستجابة؟	 ق  يُنسِّ من 

• االستجابة؟	 ولِفرَِق  للضحايا  املتاحة  والتسهيالت  الخدمات  هي  ما 

• األخرى؟	 للطوارئ  االستجابة  ِفرَُق  تقدمه  أن  ح  املَُرجَّ ما 

• املساعدات؟	 وتسليم  التقويم  تنسيق  منظومات 
ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لضامن سالمة فريق التقويم؟  5.2

ما هي الخطوات الواجب اتخاذها لضامن سالمة املستجيبني للتقويم؟  6.2
ملزيد من اإلرشادات انظر:

• التََّحقُّق(	 )قوائم  الكارثة  فصل 

• لألثر	 األويل  التقويم 

• التقويم األويل لألثر(	  – 3 Livelihoods Assessment Toolkit )املجلد  مجموعة أدوات تقويم األرزاق 

3.   ما هي تأثيرات الكارثة على مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؟

َمة يف التقويم األويل لألثر والتحقق من صحتها عىل املستويني املحيل والوطني. يجب مراجعة املعلومات املَُقدَّ
بغية وضع األساس لوثائق املشاريع املقرتحة لدعم إعادة تأهيل قطاعات مصايد األسامك وتطويرها ينبغي عىل ِفرَِق 

التقويم أن تقدم تقريراً عن اآلثار وفقاً للمجاالت التالية:
أرزاق مصايد األسامك  1.3

سياسة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية وإدارتها )انظر امللحق 1(  2.3
مصايد األسامك )انظر امللحق 2(  3.3

مصايد األسامك ما بعد الحصاد )انظر امللحق 3(  4.3
البنية التحتية ملصايد األسامك )انظر امللحق 4(  5.3

تربية األحياء املائية )انظر امللحق 5(  6.3
البيئة )انظر امللحق 6(  7.3

ملزيد من اإلرشادات انظر:
• 	6−1 امللحقات  انظر  التقارير  إعداد  وهياكل  امللخص  جداول 

الجدول 6

املعلومات التي يجب أن يغطيها التقويم التفصييل للقطاع
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4.   ما هو المطلوب لمساعدة الناس لالستشفاء واستعادة »حال ما قبل الكارثة«؟

فرص الحصول عىل املساعدة – اعتامداً عىل فَْهِم االستجابة الحالية وكفاءات السكان املترضرين  1.4
• األسامك	 مصايد  أرزاق  احتياجات 

• املختصة	 واإلدارات  وإدارتها  األسامك  مصايد  سياسات  دعم 

• املائية	 األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  املبارشة  املُدَخالت 

• الحصاد	 بعد  ما  األسامك  مصايد 

• البيئية	 التدابري 
الكميات والتكاليف  2.4

قنوات التوصيل  3.4
الجسور الرابطة مع برامج التطوير واالستشفاء عىل نطاق أوسع  4.4

ملزيد من اإلرشادات انظر:
• 	6–1 امللحقات 

)تتمة الجدول 6(
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مقدمة م 1−1 

الحكومات  تتخذها  التي  الخيارات  أنها  عىل  السياسات  فَْهم  ميكن  الوثيقة،  هذه  ألغراض 
رؤية  ميكن  كام  تتحقق.  أن  األهداف  لتلك  ميكن  وكيف  أهدافها،  ضوء  يف  األخرى  والهيئات 

السياسة. لتنفيذ  الالزمة  واالجراءات  الوسائل  أنها  عىل  اإلدارة 
وإدارتها.  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  سياسات  عىل  عميقاً  تأثرياً  للكوارث  يكون  قد 
فائضًة  ُمسَهبًَة  وكأنها  ُمؤقتاً  تبدو  القامئة  التطوير  سياسات  تجعل  الحاالت،  بعض  يف  فالكوارث، 
َد  تَُهدِّ أن  أو  كلها  السياسات  تركيز  َمَحلَّ  َل  تَُحوِّ أن  للكوارث  ميكن  أخرى،  حاالت  يف  الحاجة.  عن 
خالل  من  أفضل  بشكل  البناء  إلعادة  أيضاً  الفرصة  توفر  فهي  ذلك  مع  السياسات.  تلك  بتقويض 

استدامة. وأكرث  مرونة  وأكرث  عدالً  أكرث  بطرق  تنفيذها  وسبل  السياسات  صياغة  إعادة 

تأثريات الكوارث عىل السياسات واإلدارة م 2−1 

تنفيذها.  إدارة  وعىل طرق  السياسات  جوانب  من  كثري  عىل  كبرياً  تأثرياً  للكوارث  يكون  أن  ميكن 
السياسات: عىل  تؤثر  أن  يحتمل  التي  الرئيسة  التغريات  تشمل 

• املساعدين 	 والعاملني  وأرسهم  املائية  األحياء  ومريب  الصيادين  حيوات  فقدان 
املحيل  االقتصاد  يَُولِّد  الذي  املحيل  املجتمع  من  آخرين  وأعضاء  الحكوميني  واملسؤولني 

القطاع. ودعم  واإلدارة  القيادة  يف  رئيسة  أدواراً  ويلعب 
• القطاع.	 يف  الحكومية  التحتية  بالبنية  تلحق  التي  األرضار 
• املتعلقة 	 تلك  فقط  ليس   − املائية  األحياء  ومريب  األسامك  صيادي  ممتلكات  فقدان 

املنازل  مثل  شموالً  األوسع  املمتلكات  أيضا  ولكن  املائية،  األحياء  وتربية  بالصيد 
االجتامعات. وغرف  الطبية  واملرافق  واملدارس  النقل  ووسائل 

• العرض 	 عىل  يؤثر  ما  األسامك  حصيلة  النخفاض  نتيجة  واالغِتذايئ  الغذايئ  األمن  تراُجع 
الطعام. عىل رشاء  األسامك  ومريب  الصيادين  قدرة  وعىل  األسامك  من  املحيل 

• جميعها.	 املترضرة  للفئات  املعيشة  سبل  اسرتاتيجيات  تعطل 

امللحق 1

 سياسـة مصايد األسماك 
وتربية األحيـاء املائية وإدارتها
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• األسامك 	 وترََسُّب  املياه،  نوعية  يف  والتغريات  باملوائل،  تلحق  التي  كاألرضار  البيئية  اآلثار 
أو  األسامك  تقتل  قد  التي  السامة  املواد  من  والتلوث  الوحشية،  البيئة  إىل  املُستَزَرَعة 

نكهتها. عىل  تؤثر 
• بيعها.	 سعر  انخفاض  وبالتايل  األسامك،  بجودة  السوق  ثقة  فقدان 
• الدولة.	 وموظفي  املحليني  للسكان  صعبة  عمل  ظروف  إىل  يؤدي  ما  الخالفات  زيادة 
• الكوارث.	 عن  الناجم  لالضطراب  نتيجة  الفساد  زيادة 

أدناه  تَِرُد  تنفيذها.  وآلليات  للسياسة  الحايل  الرتكيز  تغري  أن  املحتمل  من  التغريات  هذه 
التأثري. ذلك  حدوث  كيفية  عىل  األمثلة  بعض 

سبل  اسرتاتيجيات  وعىل  األسامك  مصايد  قطاع  ديناميكية  عىل  كبري  أثر  الحياة  لفقدان  إن 
يتطلب  سوف   − ما  لكارثة  نتيجة   − املجتمعات  يف  الجنسني  بني  التوازن   ِ فَتََغريُّ األرَُس.  عيش 
 َ يَُغريِّ أن  أيضاً  الحياة  لفقدان  ميكن  التنمية.  سياسة  خاللها  من  ُذ  تَُنفَّ التي  الطريقة  يف  تعديالات 
يتطلب  قد  أيضاً  وهذا  فقراً.  األشد  الجامعات  صوت  كخفض   − املجتمعات  يف  القيادي  الهيكل 
وإعادة  املجموعة  تشكيل  عىل  أكرب  بشكل  الرتكيز  يتم  بحيث  السياسة  تنفيذ  طريقة  يف  تحوالً 

وجهوزيته. املجتمع  هيكلية  بناء 

من  الرغم  عىل  للفقراء  بالنسبة  وخصوصاً  بالغ  أثر  ذات  الخاصة  األصول  خسائر  تكون  قد 
يتطلب  قد  وهذا  ثراًء.  األكرث  الناس  خسائر  من  النقدي  باملعنى  أقل  تكون  قد  خسائرهم  أن 
للناس  بالنسبة  البيوت  فقدان  إن  اإلنتاجية.  القدرات  بناء  إلعادة  للدعم  حريصاً  استخداماً 
هؤالء  يتعرض  أن  يعني  قد  الساحلية  األرايض  عىل  محدودة  ممتلكات  لديهم  الذين  فقراً  األكرث 
تستوجب  وقد  املنطقة.  إىل  االنتقال  من  آخرون  يتمكن  بحيث  املوقع  ملغادرة  لضغوط  الناس 
املشرتكة  السياسات  تنسيق  املثال،  سبيل  عىل  السياحة،  وقطاع  الصيد  مجتمعات  بني  الرصاعات 

القطاعات. بني 

وآليات  الجارية  اإلمنائية  األنشطة  كفاءة  عىل  أيضاً  الحكوميني  املوظفني  فقدان  يؤثر  قد  كام 
يف  والخسائر  لألرضار  نتيجة  اضايف  تحٍد  َمَحلَّ  هذا  وسيكون  وفعاليتها.  للكوارث  االستجابة 
وتؤثر  الفورية  التأهيل  وإعادة  اإلصالح  جهود  من  تحد  قد  والتي  الحكومية،  التحتية  البنية 

البناء. إعادة  نهج  عىل 

إىل  التنمية  ميزانيات  من  املالية  االعتامدات  تحويل  يف  الرئيس  التغري  يتمثل  أن  ح  املَُرجِّ من 
يتم  مل  التي  الحاالت  ويف  أخرى.  مجاالت  يف  سياسات  تنفيذ  مترير  وبالتايل  اإلصالح،  ميزانيات 
هنالك  سيكون  التحتية  والبنية  والقوارب  للمعدات  جيدة  قاعدية  خطوط  تأسيس  أصالً  فيها 
ملصايد  للتأسيس  أقل  لفرٍص  وبالتايل  املفقودة  الصيد  طاقات  يف  مغالية  الدعاءات  احتامل 

مستدامة. أسامك 

حيث  من  أيضا  كبرياً  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  دور  يكون  أن  املرجح  من 
تأثرياً عىل  الغذايئ واالغتذايئ، ومن املحتمل أن يكون لعواقب كارثة ما  املساهمة يف تحقيق األمن 
فقدانها  أو  الحصاد  بعد  ما  معدات  تأذِّي  خالل  من  أكرب  بشكل  هذا  يتأثر  وقد  املدخالت.  هذه 
متوسط  إىل  املدى  قصري  تحوالً  هذا  يتطلب  وقد  الثلج.  ومعامل  والثالجات  التجفيف  كرفوف 
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والتصدير. املحيل  االستهالك  بني  ما  التوازن  إلعادة  القطاع  لسياسة  الرئيسة  االهتاممات  يف  املدى 

حامية  بغية  السياسات  لتغيري  أيضاً  الحاجَة  الكارثة  عن  الناجمة  البيئية  التغريات  تحفز  وقد 
استبعاد  الرضوري  من  يكون  قد  الحاالت،  بعض  ويف  املترضرة.  واألنواع  املخربة  البيئية  النظم 
للسوق  دعامً  يستتبع  أن  يحتاج  قد  وهذا  املستهلكني.  حامية  أجل  من  البيع  من  امللوثة  األسامك 

املنتجات. يف  الثقة  بناء  إلعادة  واملستهلك 

ميكن   − تُحِدثَه  أن  ما  كارثٌة  تستطيع  الذي   − املوازين  يف  االختالل  أشكال  من  شكل  أي  إن 
هنالك  وستكون  فاسدة.  مامرسات  يف  لالنخراط  فرصٍة  مبثابة  ذلك  لرؤيِة  الناس  بعض  يحفَز  أن 

الدنيا. للحدود  ذلك  خفض  لضامن  السياسات  صانعي  ِقبَل  من  خاصة  جهود  لبذل  حاجة 

التهديدات ملجريات السياسة الجيدة واإلدارة الجيدة يف ظروف ما بعد الكارثة م 3−1 

العامة  السياسة  تهدد  ظروف  تنشأ  أن  ميكن  جيدة،  للكارثة  االستجابة  نوايا  تكون  حني  يف 
الرضورة. عند  وتُعالَج  تُواَجه  وأن  الحسبان  يف  تؤخذ  أن  يجب  الظروف  وهذه  الجيدة. 

• االحتياجات 	 عىل  مبارشًة  الكارثة  عقب  املفهوم  الرتكيز  إن  األمد:  القصرية  الضغوط 
أو  األطول  املدى  عىل  السياسة  أهداف  يُضِعُف  قد  املترضرين  للسكان  األمد  القصرية 
حجبها  من  أسهل  لَْهَو  التأهيل  إعادة  يف  للمساعدة  اإلعانات  فتخصيص  معها.  يتعارض 
− بعد حادث  السوق  املبكرة لطرح األسامك يف  العودة  الكارثة. وباملثل، فإن  بعد مرور 
آثاراً  له  يكون  أن  ميكن  كامل  بشكل  بالسلعة  املستهلك  ثقة  استعادة  وقبل   − ما  تلوث 

األسواق. عىل  األمد  طويلة 
• أو 	 الطوارئ  حالة  أثناء  املختلفة  األطراف  بني  التنسيق  افتقاد  إن  الضعيف:  التنسيق 

سلبية  آثاراً  لها  يكون  أن  ميكن  سياسية  أيضاً رصاعات  عنه  ينتج  قد  الكوارث  أعقاب  يف 
عىل  الرتكيز  يؤدي  فقد  الفقراء،  احتياجات  مع  البيئية  السياسة  تتعارض  وقد  خطرية. 
معونة  شكل  عىل  املقدمة  املساعات  تؤدي  قد  كام  األسامك،  مبريب  اإلرضار  إىل  الزراعة 

لألسامك. الهشة  األسواق  تعطيل  إىل  غذائية 
• املجتمع 	 قادة  أو  الحكومة  موظفي  فقدان  يؤدي  أن  ميكن  املحلية:  القيادة  فقدان 

التأثري  عىل  قدرتها  من  الحد  وإىل  عنها  ملمثلنَي  تفتقد  محلية  مجتمعاٍت  إىل  الفاعلني 
تعكس  ال  مالمئة  غري  سياسات  ظهور  إىل  يؤدي  أن  ميكن  بدوره  وهذا  القرار.  صنع  يف 

األخرى. عىل  املجموعات  بعض  تفضل  أو  املحلية  والتطلعات  االحتياجات 
• قد 	 الطبيعي،  الوضع  الستعادة  االندفاع  ِخَضمِّ  يف  األصول:  الستبدال  الرديء  التخطيط 

آثار  إىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  التحتية  والبنى  األصول  استعادة  يؤدي 
غري  بشكل  اختريت  قد  الصيد  معدات  تكون  عندما  ذلك خصوصاً  يحدث  معاكسة.  بيئية 
املزارع  أن  أو  مالمئة،  غري  لتصاميم  وفقاً  أو  ضعيفًة  بُِنيَت  قد  القوارب  أن  أو  مناسب، 

سيئة. مواقع  يف  أُنِشئَت  قد  السمكية 
• للبيئات 	 السوي  الوضع  الستعادة  امللحة  الحاجة  تؤدي  أن  ميكن  البيئية:  النفعية 

أيضاً  ميكن  ما  الثقة  وتزعزع  القامئة  السيطرة  نظم  تتجاوز  قرارات  اتخاذ  إىل  املترضرة 
املستقبلية. اإلدارة  تدابري  عىل  سلباً  يؤثر  أن 
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• أن 	 ميكن  التأهيل  وإعادة  االستشفاء  دعم  ان  األمد:  الطويلة  املعونة  عىل  االعتامد 
وقدرتها  املجتمعات  مرونة  من  يقلل  ما  املعونات،  عىل  األمد  الطويل  االعتامد  يحفز 

التكيف. عىل 
• املدى 	 عىل  للامل  قيمة  توليد  أو  التكاليف  لتوفري  الحاجة  إن  التكاليف:  يف  التوفري 

فالبناء  البعيد.  املدى  عىل  األمثل  املستوى  دون  وعمليات  تِقانات  إىل  تؤدي  قد  القصري 
الحياة،  فقدان  أو  كثرية  صيانة  إىل  يؤدي  قد  املثال،  سبيل  عىل  للقوارب،  الضعيف 

أعىل. إصالح  وتكلفة  زائد  وقود  استهالك  إىل  تؤدي  قد  الرخيصة  واملحركات 

التخطيط  عند  الجيدة  العمل  لسياسة  التهديدات  هذه  الحسبان  يف  األخذ  األهمية  من 
التنفيذ. وعند  االحتياجات  لتقويم 

فرص تحسني سياسات مصايد األسامك وتربية األحياء املائية م 4−1 

لتهذيب  فرصاً  تتيح  أيضاً  الكوارث  فإن  السياسية،  للبيئة  التهديدات  من  عدد  مثة  أنه  حني  يف 
السياسات واإلدارة لضامن إعادة بناء القطاع بشكل أفضل. مثة حاجة متزايدة إلدراج إدارٍة ملخاطر 
الوضع عقب  إن  إدارتها.  املائية ومنظومات  األحياء  الكوارث ضمن سياسات مصايد األسامك وتربية 
 Hyogo Framework for Action( للتََّحرُّك  هيوغو  عمل  إطار  يف  للتفكري  فرصة  يتيح  الكوارث 
العمل  لرشح  خطًة   HFA مُتَثِّل  املائية.  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  ولتطبيقه    )HFA
أولويات  خمس   HFA تحدد  وتفصيله.  ووصفه  الكوارث  عن  الناجمة  الخسائر  من  للحد  املطلوب 

الكارثة: من  التعايف  عىل  القدرة  لتحقيق  العملية  والوسائل  التوجيهية  املبادئ  وتقدم  للعمل، 
• يعتمد 	 تنفيذه  وأن  ومحلية  وطنية  أولوية  هو  الكارثة  مخاطر  من  الحد  أن  من  تأَكَّْد 

قوي. مؤسيس  أساس  عىل 
• املبكر.	 اإلنذار  ْز  وَعزِّ وراقبها  ْمها  وقَوِّ الكارثة  مخاطر  ْد  َحدِّ
• عىل 	 التعايف  عىل  واملقدرة  السالمة  من  ثقافة  لبناء  والتعليم  واالبتكار  املعرفة  استخِدْم 

جميعها. املستويات 
• الكامنة.	 الخطر  عوامل  من  قَلِّْل 
• جميعها.	 املستويات  عىل  فعالة  إستجابة  أجل  من  للكارثة  االستعداد  ْز  ّعزِّ

يعكس  وهو  الكارثة،  مخاطر  من  للحد  عمل  إطار  والزراعة  األغذية  منظمة  طورت  وقد 
قطاع  لصالح  الخمس  أولوياته  تنفيذ  يف  األعضاء  ملساعدة  ويسعى   )HFA( هيوغو  عمل  إطار 

اآليت: يف  ملخصة  وهي  ذلك،  لتحقيق  واسعة  مجاالت  أربعة  يغطي  وهو  الزراعة. 
وأطر  والسياسات  املناسبة  بالترشيعات  األعضاء  بيئة  متكني  لدعم  هذا  يسعى  البيئة:  َمكِّْن 
والرثوة  الزراعة  يف  واالغِتذايئ  الغذايئ  األمن  أجل  من  الكارثة  مخاطر  من  للحد  املؤسسية  العمل 
وتعزيز  الطبيعية،  املوارد  وإدارة  والغابات  املائية  األحياء  تربية   / األسامك  ومصايد  الحيوانية 

املائية: األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ضمن  األمثلة  من  لتنفيذها.  املؤسسية  القدرات 
• القطاع.	 يف  الكارثة  مخاطر  من  الحد  عىل  الرتكيز  زيادة 
• أخرى.	 إدارية  معلومات  وأنظمة  شاملة  قاعدية  خطوط  بناء 
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• اإلمنائية 	 بالسياسات  أوثٍَق  بشكٍل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  سياسات  ربط 
املحيل. االقتصادي  بالنمو  املتعلقة  السياسات  وبتلك  األوسع 

• املخاطر.	 لتقويم  محسنة  وطرق  أفضل  طوارئ  خطط  تطوير 

ونظم  واالغِتذايئ  الغذايئ  األمن  معلومات  تعزيز  إىل  يسعى  وهذا  الوقاية:  أجل  من  راِقْب 
صنع  دوائر  وإعالم  املتعددة  التهديدات  مراقبة  لتحسني  بينها  فيام  والتنسيق  املبكر  اإلنذار 
ضمن  األمثلة  من  الربامج.  ووضع  والتأييد  والسياسة  واالستجابة  التأهب  مجاالت  يف  القرار 

املائية: األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع 
• األخرى.	 القطاعات  بنظم  وربطها  القطاع،  ضمن  ُمَحّسَنة  مبكر  إنذار  نظم  بناء 
• للكوارث.	 أفضل  استجابة  أجل  من  واملؤسسات  السياسات  تطوير 
• وقوع 	 حال  يف  واالغِتذايئ  الغذايئ  األمن  يف  السمكية  واملنتجات  األسامك  دور  تحسني 

كوارث.

االستعداد  املستويات من حيث  القدرات عىل جميع  تعزيز  إىل  يسعى هذا  لالستجابة:  ْب  تَأَهَّ
السوي،  الوضع  واستعادة  واالغِتذايئ،  الغذايئ  لألمن  املستقبلية  للتهديدات  االستجابة  لتحسني 
األسامك  مصايد  قطاع  ضمن  األمثلة  من  العيش.  ُسبُِل  عىل  املحتملة  السلبية  آثارها  من  والحد 

املائية: األحياء  وتربية 
• يف 	 املعرفة  هذه  مثل  وبناء  الناس،  من  املختلفة  املجموعات  عىل  الكارثة  آثار  فَْهم 

املستقبيل. التخطيط 
• املستقبل.	 يف  الكوارث  من  للمجتمعات  حاميٍة  توفري  إىل  الهادفة  التدابري  دعم 
• أفضَل 	 الستجابٍة  املحلية  واملجتمعات  املدين  واملجتمع  الحكومة  داخل  الكفاءات  بناء 

املستقبلية. للكوارث 
• الغذايئ 	 األمن  ضامن  يف  السمكية  واملنتجات  لألسامك  أكرب  بإسهام  تسمح  تدابري  بناء 

الكارثة. بعد  ما  أحوال  يف  واالغِتذايئ 
• األمد.	 طويل  اعتامداً  تولد  ال  بأساليب  األخرى  الدعم  وتدابري  اإلعانات  استخدام 

الغذايئ  لألمن  الكامنة  املخاطر  ملواجهة  هذا  يسعى  الحيوية:  الستعادِة  مرونًة  اِبِْن 
تطبيق  خالل  من  والرزق  العيش  سبل  واستعادة  التكيف  عىل  املقدرة  وبناء  واالغِتذايئ، 
األحياء  تربية   / األسامك  ومصايد  الزراعة  إدارة  يف  املتبعة  واملقاربات  والتدريبات  التقانات 
األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  ضمن  األمثلة  من  الطبيعية.  واملوارد  والغابات  املائية 

: ئية ملا ا
• سهولة 	 عىل  قدراتهم  لبناء  ومجتمعاتهم  املائية  األحياء  ومريب  الصيادين  مع  العمل 

عىل  االعتامد  خفض  خالل  من  والسيام  جميعها،  املستقبلية  الكوارث  أنواع  مع  التكيف 
املحيل  باالقتصاد  ومرتبطة  بديلة  متنوعة  رزق  سبل  تطوير  خالل  ومن  األسامك  مصايد 

والوطني.
• األسامك 	 تسويق  ومنظومات  الحصاد  بعد  ما  منظومات  الحيوية يف  مرونة الستعادة  بناء 

املستقبلية. الكوارث  مواجهة  يف  عملها  استمرار  ومساعدة  الخسائر  لتجنب 
• مصايد 	 قطاع  يف  الحاصلة  التغريات  الستيعاب  األوسع  املجتمعات  لدى  مرونة  بناء 

للكوارث. نتيجة  األسامك 
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• والنظم 	 السمكية  املوارد  قدرة  لضامن  السمكية  الرثوة  إلدارة  محسنة  أنظمة  بناء 
الصيد  كفاءة  تكون  بأن  ضامن  )وخصوصاً،  الكوارث  يف  الرسيع  االستشفاء  عىل  البيئية 

املتوفرة(. املوارد  مع  متوازنة 
• تدعم 	 التي  املقاربات  وتلك  جهة  من  اإلدارة  يف  البيئي  النظام  نهج  بني  ما  الجمع 

يف  املشاركة  عىل  خصوصاً  املتزايد  الرتكيز  مع  أخرى،  جهة  من  املجتمعي  التكيف 
السيطرة. منظومات 

• خفض 	 لضامن  وإدارتها  املائية  األحياء  لرتبية  بالتخطيط  خاصة  محسنة  سياسات  بناء 
سواء. حد  عىل  البيئية  اآلثار  وتقليل  للمخاطر  تعرضها 

والفوائد  وأدائه،  للقطاع  مراجعة  إجراء  الكارثة  بعد  ما  أحوال  يف  مبكان  األهمية  من  إنه 
وتضمن  كفاءًة  وأفضل  استدامًة،  أكرث  تجعله  التي  بالطريقة  هيكلته  وإعادة  يولدها،  التي 

للمنافع. عادالً  توزيعاً 

املعلومات األساسية املطلوبة لتقويم احتياجات الرضر: سياسة العمل  م 5−1 

واإلدارة

السياسة  قضايا  معالجة  بهدف  الكارثة،  أحوال  يف  للتقويم  املطلوبة  املعلومات  طبيعة  إن 
ييل  فيام  حدثت.  التي  التغريات  عن  ومعلومات  القاعدي  الخط  معلومات  تتضمن  واإلدارة، 

واإلدارة. العمل  لسياسة  تقويٍم  تنفيِذ  يف  ستساعد  التي  األساسية  األسئلة  لبعض  عرض 

م 1−5−1 اإلسهام يف األهداف اإلمنائية الوطنية

م 1−5−1−1 الخط القاعدي
• لالقتصاد 	 املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يقدمها  التي  املساهمة  هي  ما 

وعائدات  واالغِتذايئ  الغذايئ  واألمن  الفقر  من  والحد  العمل  فرص  حيث  من  الوطني 
االقتصادي؟ والنمو  التصدير 

• القطاع؟	 لتطوير  ُوِضَعت  التي  والغايات  األهداف  هي  ما 
• املختلفة؟	 الفرعية  لتطويرالقطاعات  ُوِضَعت  التي  والغايات  األهداف  هي  ما 
• األهداف؟	 هذه  لتحقيق  ُوِضَعت  التي  االسرتاتيجيات  هي  ما 
• والتمويل 	 )كالترشيعات  األهداف  هذه  لتنفيذ  بها  املعمول  السياسات  صكوك  هي  ما 

املعلومات  وتوفري  البحوث  وخدمات  اإلرشاد  وخدمات  اإلنفاذ  وخدمات  والقروض 
واملعدات(؟ والتدريب 

• التنفيذ؟	 قيد  ُوِضَعت  التي  السمكية  األرصدة  إدارة  تدابري  هي  ما 
• املائية؟	 األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  إلدارة  السيطرة  منظومات  هي  ما 

تقويم األثر م 2−1−5−1 
• بالكارثة؟	 الوطنية  اإلمنائية  األهداف  تحقيق  يف  القطاع  إسهام  تأثر  كيف 
• بالكارثة؟	 الحكومية  واملعدات  التحتية  البنية  تأثرت  كيف 
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• بالكارثة؟	 والبحثية  واإلرشادية  اإلنفاذية  الخدمات  تأثرت  كيف 
• الكارثة؟	 مع  التعامل  عىل  الحكومة  قدرة  تأثرت  كيف 
• اإلستجابة 	 من  لتتمكن  للتغيري  اإلدارية  وتدابريها  األسامك  مصايد  سياسة  ستحتاج  كيف 

الكارثة؟ بعد  ما  ومرحلة  للكارثة 
• معها؟	 التعامل  سيتم  وكيف  واإلدارة  للسياسة  الراهنة  التهديدات  هي  ما 

الناس يف القطاع م 2−5−1 

الخط القاعدي م 1−2−5−1 
• األسامك 	 مصايد  لقطاع  املختلفة  الفرعية  القطاعات  يف  املوظفني  األشخاص  عدد  هو  ما 

التجار،  املَُجهِِّزين،  األسامك،  مريب  ونساء[،  [رجال  )كالصيادين  املائية  األحياء  وتربية 
املحركات(؟ وُمصلحي  املرابني،  القوارب،  بَنِّايئ  الشباك،  ُمَصنِّعي  الناقلني، 

• القطاع؟	 عىل  معيشتهم  تعتمد  مدى  أي  إىل 

تقويم األثر م 2−2−5−1 
• بالكارثة؟	 تأثرت  مدى  أي  واىل  وماعددها  املترضرة  املجموعات  هي  ما 
• املترضرون؟	 هؤالء  يتمركز  أين 

ملكية األصول م 3−5−1 

لخط القاعدي م 1−3−5−1 
• تحوزها 	 التي  القطاع  بأعامل  املتعلقة  املمتلكات  ألنواع  الرئيسة  الفئات  هي  ما 

السمك  وأحواض  والشباك  واملحركات  والقوارب  )كاملنازل  املختلفة  املجموعات 
النقل  وَمْركَبات  التجهيز  ومعدات  واألدوات  الكهربائية  واملولدات  واملضخات 

األخرى. امللحقات  يف  أجريت  التي  التقوميات  إىل  الرجوع  يجب  واألسواق(؟ 
• واملكاتب 	 الزوارق  ذلك  يف  )مبا  السمكية  الرثوة  إدارة  تحوزها  التي  املمتلكات  هي  ما 

واملخابر(؟ واملَْركَبات 
• تتوزع؟	 هي  أين 

تقويم األثر م 2−3−5−1 
• بالكارثة؟	 والخاصة  العامة  املمتلكات  هذه  تأثرت  كيف 
• الوطنية؟	 اإلمنائية  األهداف  تحقيق  يف  القطاع  مساهمة  عىل  ذلك  أثر  كيف 
• اإلصالح؟	 عىل  املترضرة  الحكومة  قدرة  عىل  ذلك  أثر  كيف 

م 1−5−4 األمن الغذايئ واالغِتذايئ

م 1−5−4−1 الخط القاعدي
• ووطنياً؟	 محلياً  واالغِتذايئ  الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  القطاع  مساهمة  هي  ما 
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• واالغِتذايئ؟	 الغذايئ  األمن  أجل  من  القطاع  يعتمدون عىل  الذين  األشخاص  عدد  كم هو 
• القطاع؟	 عىل  يعتمدون  مدى  أي  إىل 
• السمك؟	 من  للمستهلكني  العامة  املواقف  هي  ما 

تقويم األثر م 2−4−5−1 
• بالكارثة؟	 واالغِتذايئ  الغذايئ  األمن  تأثر  كيف 
• التأهيل؟	 وإعادة  االستشفاء  عمليات  يف  اإلسهام  عىل  السمك  مقدرة  هي  ما 
• املستهلكني؟	 مواقف  تغريت  كيف 

الرصاع يف القطاع م 5−5−1 

م 1−5−5−1 الخط القاعدي
• الكارثة؟	 قبل  القطاع  يف  موجوداً  الرصاع  كان  مدى  أي  اىل 
• وملاذا؟	 به،  معنيًة  كانت  املجموعات  أي 
• الرصاع؟	 ملعالجة  اتخاُذها  تم  التي  التدابري  هي  ما 

تقويم األثر م 2−5−5−1 
• الكارثة؟	 وقوع  منذ  الرصاع  تغري  كيف 
• طريقة؟	 وبأي  تأثراً  األكرث  هو  من 

م 1−5−6 الفساد والنشاط غري القانوين

م 1−5−6−1 الخط القاعدي
• القطاع؟	 يف  القانوين  غري  والسلوك  الفساد  يحدث  مدى  أي  إىل 
• يظهرا؟	 أن  ميكن  شكل  وبأي  أين 
• ذلك؟	 ملعالجة  تُبَذل  التي  الجهود  هي  ما 

تقويم األثر م 2−6−5−1 
• الكارثة؟	 وقوع  منذ  تغريا  كيف 
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امللحق 2

معدات مصايد األسـماك والقوارب 
واحملركات

مقدمة م 1−2 

من  نوع  أي  باستخدام  املائية  الحيوانات  من  أي  التقاط  عملية  األسامك  مصايد  تقانة  تتضمن 
املياه  يف  أم  البحرية  البيئة  يف  سواء  قارب  ظهر  عىل  من  العمل  يتم  ما  وغالباً  الصيد،  طرق 
والِفخاخ  والشباك  )كالشصوص/الصنانري  البسيطة  بني  املُتَّبََعة  الصيد  طرق  تتباين  العذبة. 
لَة  املَُشغَّ الجيبية  السينة  شباك  أو  املاء  عمود  أواسط  يف  )كالجرف  واملعقدة  باليد(  ل  تٌَشغَّ التي 
وتوزعها  األسامك  مصايد  يف  املُستَهَدفَة  لألنواع  الكبري  التنوع  إن  كبرية(.  صيد  مراكب  قبل  من 
تطورت  لقد  فعال.  حصاد  تحقيق  أجل  من  وطرقه  الصيد  معدات  من  رُضوباً  يتطلب  الواسع 
صيادي  من  عديد  يعمد  التِّْقني.  والتقدم  املحلية  للتقاليد  تبعاً  العامل  أنحاء  يف  التِّقانات  تلك 
املستهدفة  واألنواع  الصيد  معدات  تغيري منط  إىل  الطاقة(  املحدودي  الصيادين  )والسيام  األسامك 

السوق. يف  الطلب  أو  الصيد  ملوسم  تبعاً  مختلفة  متعددة  صيد  ُعَدِد  استخدام  إىل  أو 
ومعدات  الصيادين  عىل  آثارها  يف  األسامك  مصايد  عىل  ما  لكارثة  الرئيس  التأثري  يتمثل 
معدات  استبدال  فبمجرد  لذا،  كلياً.  املوارد  َر  تَُدمَّ أن  النادر  من  األسامك  مصايد  ففي  صيدهم. 
إنتاج  سلسلة  عىل  واضحة  انعكاسات  لهذا  إن  األوىل.  سريته  يعاود  أن  لإلنتاج  ميكن  الصيد 
القطاع  عىل  املعتمدين  وأولئك  املتأثرين  أرزاق  مصادر  تأهيل  وإعادة  الغذايئ  واألمن  الغذاء 

والغذاء. العمل  يف 
فَهِم  الرضوري  من  األسامك،  مصايد  مبعدات  املتعلقة  واالحتياجات  األرضار  تقويم  معِرِض  يف 
التعقيدات  هذه  أخذ  مع  املعنيني.  املساهمني  تداخالت  وفَهِم  املتأثرة  األسامك  مصايد  تعقيدات 
بتقويم  املتعلقة  الرئيسة  التقنية  االعتبارات  اآلتية  الفصول  توضح  الحسبان،  يف  والتداخالت 

كالتايل: هذه  ُرتّبَت  وقد  األسامك.  مصايد  قطاع  يف  واالحتياجات  التلف 
• الصيد،	 معدات 
• الصيد،	 مراكب 
• املحركات.	

أن  ميكن  التي  الجغرافية  واملواقع  والقياسات  الصور  من  يناسب  مبا  التقني  التوجيه  يقرتن 
واالحتياجات. التلف  تقويم  أثناء  تُواَجه 
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اعتبارات تقنية لتقويم التلف واالحتياجات )معدات الصيد والقوارب  م 2.2 

واملحركات(

معدات مصايد األسامك م 1.2.2 

للمناطق  تبعاً  املحلية  االختالفات  تربز  الصيد.  معدات  من  جداً  واسعاً  طيفاً  الصيادون  يستخدم 
الفئات  ولكن  منط،  لكل  تفصييل  وصف  تقديم  املمكن  من  ليس  املستهدفة.  واألنواع  واملواسم 

املحلية. لألمناط  تبعاً  ووصفها  املعدات  تصنيف  من  مُتَكُِّن  اآلتية  الرئيسة 
بعض  ويف  املُستَهَدف.  السميك  للنوع  وفقاً  و/أو  لنمطها  وفقاً  الصيد  معدات  تصنيف  ميكن 
لتقانات  الفاو  موقع  يَُعدُّ  الصيد.  قارب  بنمط  يقرتن  أن  الصيد  وسيلة  لتصميم  ميكن  األحيان 
هوية  لتحديد  رئيساً  مصدراً    www.fao.org/fishery/fishtech/search/en األسامك  صيد 
األسامك  مصايد  ملعدات  الرئيسة  األمناط  إن  كنهها.  وفهم  الصيد  معدات  من  املختلفة  األمناط 

.1.2 م  الشكل  يف  موضحة 

الشكل م 1.2 األمناط العريضة من معدات الصيد

شباك السينةشباك جارفة َمناِكش 

شباك التحويط 

شصوص وخيوط  ِفخاخ 

شباك هاِبطَة 

آالت الحصاد 

 كالليب ومعدات
شباك الرفع  الَجرح 

 شباك الغالصم

 وشباك الحبائل 
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تقويم معدات مصايد األسامك م 2.2.2 

مصايد  ملعدات  والتقليدية  املحلية  التصاميم  من  متباينة  رضوب  التطبيقي  املجال  يف  تُشاَهُد 
الواجب  الرئيسة  االعتبارات  بعض  تتضمن  املحلية.  لالحتياجات  وفقاً  محورة  أمناط  أو  األسامك 

اآليت: الصيد  معدات  تقويم  خالل  الحسبان  يف  أخذها 
• بالقدر 	 واملحركات  والقوارب  الصيد  املحلية حول معدات  املعلومات  أمكن من  ما  اجمع 

املمكنة. الدقة  من  األفضل 
• أن 	 املرء  عىل  والقوارب،  األسامك  مصايد  ملعدات  التقنية  الخصائص  عن  السؤال  عند 

مصايد  معدات  من  املحظورة  )األمناط  النافذة  التنظيمية  األطر  الحسبان  يف  يأخذ 
الصور  تساعد  معينة(.  سمكية  ألنواع  الصيد  منع  ومواسم  الصيد،  طرق  ومن  األسامك 

الخصائص. إيضاح  يف  التفصيلية  والقياسات  الفوتوغرافية 

تقدم  جميعها.  التقويم  مناحي  يف  والقياسات  التقنية  الخصائص  فهم  الجوهري  من  إنه 
شيوعاً. األكرث  الالزمة  والخصائص  القياسات  حول  هدايًة  اآلتية  الفصول 

م 1.2.2.2 النسيج الشبيك والحبال وخيوط اإلصالح
املواد  من  مصنوعة  جميعها  اإلصالح  وخيوط  والحبال  عموماً  الحديثة  الشباك  أنسجة  إن 
PVA. وتبعاً لوسيلة الصيد تُستَخَدم مواد مختلفة أو توليفة  PE و  PP و  PES و  PA و  التالية: 

الفيزيائية. لخصائصها  وصفاً  ييل  وفيام  منها. 
• كثافًة 	 أعىل  لكونه  نظراً  يغرق  تركيبي  ليف  وهو  أميد،  بويل  نايلون  أيضاً  ويدعى   PA

األخرى  خصائصه  ومن  والحك.  للكرس  جيدة  مقاومة  ذو   ،)1.14  = )الكثافة  املاء  من 
جداً. الجيدة  واملطاطية  االستطالة 

• املاء 	 كثافة  أعىل من  كثافته  يغرق كون  تركيبي  ليف  إستري وهو  بويل  أيضاً  PES ويدعى 
ضعيفة  استطالته  ولكن  جيدة  ومطاطية  للكرس  جيدة  ومقاومة  ذو   ،)1.38  = )الكثافة 

يتمطط. ال  ألنه 
• املاء 	 أيضاً بويل بروبيلني وهو ليف تركيبي طاٍف كون كثافته أدىن من كثافة  PP ويدعى 

والحك. للكرس  جيدة  مقاومة  وذو   )0.92−0.91  = )الكثافة 
• املاء 	 كثافة  من  أدىن  كثافته  كون  طاٍف  تركيبي  ليف  وهو  إيثيلني  بويل  أيضاً  ويدعى   PE

جيدة. مطاطية  وذو  للحك  جيدة  مقاومة  وذو   )0.96−0.94= )الكثافة 
• من 	 أعىل  كثافتها  كون  تغرق  تركيبية  مادة  وهو  ألكول  فينيل  بويل  أيضاً  ويدعى   PVA

جيدة. واستطالته  للحك  جيدة  مقاومة  وذات   )1.32−1.3  = )الكثافة  املاء  كثافة 

م 2.2.2.2 مقاييس الشباك
وشباك  الطرح  وشباك  الرفع  لشباك  )بالنسبة  اآليت  مالحظة  الهام  من  الشبك  مادة  تحديد  عند 

إلخ(: الشاطئية  السينة  وشباك  والفخاخ  الغالصم 
• محلياً.	 متوفرة  املادة  كانت  إذا  وما   )PA ،PES ،PP ،PE( تحديد  املادة،  نوع 
• الخيط 	 متعددة  الخيط،  مفردة  مربومة،  أو  مضفورة  الخيوط  )عديدة  الجدلة  نوع 

الربمة(. مفردة  املفرد، 
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• بالـ 	 دامئاً  إليه  ويشار   «  Denier دينيري   « عادة  هو  والذي  الجدلة،  حجم  مقياس 
أصغر  األخري  الرقم  كان  وكلام   .210d/6 ،210d/9 ،210d/12 ،210d/15 ،210d/18

 .210d/12 من  أرفع   210d/6 الجدلة  فإن  لذلك  أرفع.  الجدلة  كانت 
• باملليمرتات. 	 تحديده  املعتاد  ومن  املفرد  الخيط  بقطر  د  تَُحدَّ الخيط  املفردة  الجدالت 

)قطر(. مم   0.40  × الخيط  مفرد   PA مثالً: 
• إلخ..(.	 أحمر،  بني،  أبيض،  أزرق،  )أخرض،  الشبيك  النسيج  لون 
• حجم فتحة العني هو طول العني بالنسبة للنسيج الشبيك ذي العقد. إنه املسافة بني عقدتني 	

عادًة  تُعطى  أن  2.2( – عىل  م  )الشكل  كلياً  تكون ممددة  ذاتها عندما  العني  متقابلتني يف 
َدة أو متقلصة والسيام يف  للعني املشدودة. خذ متوسط عدة عيون، إذ قد تكون أحياناً ُمتََمدِّ
الشباك املصنوعة يدوياً. يشار إىل حجم العني املشدودة باملليمرتات أو بالبوصات. من الهام 

تحديد العني مبقياس العني املشدودة ال مبقياس نصف فتحة العني.

العني حجم  قياس   2.2 م  الشكل     

 

عني مشدودة باملليمرتات أو البوصات

نصف عني 

 َعّد
  عيون
  الشبك
 عمقاً 

• الرصاص. 	 خط  إىل  العوم  خط  من  بدءاً  وذلك  عمقاً  العيون  بعدد  الشبك  عمق  يحدد 
العيون. إن لرشائح مختلفة من الشبك عدد مختلف من  تَُعدُّ  3.2 كيف  يصور الشكل م 
وتطبيقات  العني  وقياس  املاء  وعمق  السمك  نوع  عىل  يعتمد  وهذا  العمق  يف  العيون 
ارتفاع  قياس  فإن  وببساطة  العيون.  َعدِّ  أهمية  تكمن  وهنا  املنطقة،  يف  األسامك  مصايد 
الشبك  ارتباط  طريقة  اختالف  مع  سيختلف  االرتفاع  أن  إذ  كافياً  ليس  الشبك  رشيحة 

الرصاص. وخط  الَعوم  بخط 

الشبك عمق  يَُعدُّ  كيف   3.2 م  الشكل     
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• وهو 	 باألمتار(  عنه  )معرباً  الشبك  رشيحة  بطول  )مشدوداً(  الشبك  طول  ر  يَُقدَّ القياس: 
املشدودة. الشبك  لرشيحة  الكيل  األفقي  الطول 

كاآليت: شبك  لرشيحة  األمنوذجي  التوصيف  ويكون 
متعددة  الخيوط،  متعددة  الخيط،  )مفردة  الَجدلَة  منط   ×  )PA ،PES ،PE( النسيج  مادة  نوع 
الخيط املفرد( × قياس العني املشدودة )باملليمرتات( × عمق الشبك )عدد( × طول الشبك )أمتار(.

م 3.2.2.2 طوافات مصايد األسامك
وألوان  ثُقٍب  ومقاييس  طُُفٍو  ومعايري  وأحجام  أشكال  عىل  األسامك  مصايد  طوافات  توجد 
الصحيحة  املادة  عىل  الحصول  بهدف  بدقة  للتحديد  تحتاج  أيضاً  وهذه  متباينة.  عديدة 
هنالك  سيكون  إذ  الوقت  من  كثرياً  الحقليني  العاملني  عىل  سيوفر  الصحيح  فالتوصيف  املناسبة. 
نوعية  وهي  مختلفة  عديدة  استخدامات  للطوافات  إن  د.  املَُزوِّ ِقبَل  من  أقل  استفسارات 
املثال،  سبيل  عىل  السينة،  شباك  عىل  املستخدمة  فالطوافات  املختلفة.  الصيد  لطرق  بالنسبة 

العميقة. املياه  يف  الغالصم  شباك  عىل  املستخدمة  تلك  عن  كثرياً  تختلف 
• عربه 	 مير  الذي  الثقب  وقطر  والطول  والقطر  الشكل  خالل  من  الطوافات  تحديد  يجب 

أمكن. إن  ها  طُُفوِّ ومقياس  الَعوم،  خط  حبل 
• التالية:	 املعادلة  باستخدام  ما،  طوافٍة  طُُفّو  احتساب  ميكن 
• )سم(2	 القطر   × )سم(  الطول   ×  0.55  = بالغرامات  الطُُّفّو 
• املثال:	 سبيل  عىل   ،)4.2 م  الشكل  )انظر  الطوافات  من  املختلفة  األمناط  من  عديد  مثة 

مستطيل.−  سيجار،  بيضة،  بيضاوي،  علبة،  مثالً:  مختلفة،  أشكال 
أو −  صلبة  لدائن  أو  كلورايد(  فينيل  )بويل  د  مَمدَّ أو   PVC مثالً:  مختلفة،  مواد 

الومينيوم. أو  نفخه  إىل  ليُصاَر  مطاط  أو  بوليستريين 
عيوناً −  أو  الجوانب  عرب  أو  املركز  عرب  ثقوباً  لها  يكون  قد  بالشبك  الربط  بغية 

هام. معيار  الثقب  قطر  إن  لإلزالة(.  قابلة  )وأحياناً  للتثبيت 
• إلرفاقها 	 القياسات  وإجراء  رقمية  صورة  أخذ  األفضل  من  بالطوافات  يتعلق  فيام 

د. املَُزوِّ إىل  بالصورة 

الطوافات أمناط   4.2 م  الشكل      

السيجار العلبةبيضاويشكل  شكل 

سينة جيبية شبكة غالصم

الطَّلَقة الطوافة  طوافة قابلة للنفخ
 DAN طوافة 

للنفخ قابلة 

قياس القطر، واملحيط والطول
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 م 4.2.2.2 أثقال مصايد األسامك
واإلسمنت  كالفوالذ  أخرى  مواد  أيضاً  تُستَخَدُم  ولكن  الرصاص  من  عادة  الصيد  أثقال  تصنع 
االستخدام  عىل  يتوقف  مبا  وتتباين  مختلفة  عديدة  وأحجام  أشكال  يف  األثقال  تأيت  املسلح. 

.)5.2 م  الشكل  )انظر 
األعامق. يف  للصيد  )الصنانري(  الشصوص  وتالزم  مختلفة  شباك  عىل  األثقال  تُستَخَدم 

الهامة: النقاط  تتضمن 
• الهام 	 من  لذا  الصيد.  خيط  أو  الجدلة  أو  الحبل  عربها  ليُدَخَل  بثقوب  األثقال  تأيت 

بالغرامات. أو  بالكيلوغرامات  ووزنة  وحجمه  الثقل  وشكل  الثقب  قطر  تحديد 

الصيد أثقال  أمناط   5.2 م  الشكل     

 م 5.2.2.2 خط الرصاص
تصنيعية  بعملية  الحبل  مبركز  ملتحمة  الرصاص  من  حبيبات  ذو  حبل  هو  الرصاص  خط  إن 
كون  منفرد  بشكل  والرصاص  الحبل  لرشاء  املرء  يحتاج  ال  الرصاص  استخدام خطوط  عند  خاصة. 

الهامة: النقاط  تتضمن   . أصالً الً  ُمثَقَّ الحبل 
• قبل رشاء هذا النوع من املواد سيكون من الرضوري حساب الوزن الالزم لوحدة الطول 	

م.  100 لكل  بالكيلوغرامات  الرصاص  خط  يُوَصُف  الشبك.  من 

م 6.2.2.2 خط الطُُّفّو
بعملية  الحبل  يف  الطوافات  تُحاك  بالحبل.  الطُُّفّو  مواد  اقرتان  مبدأ  وفق  الطُُّفّو  خط  يعمل 

الهامة: النقاط  تتضمن  خاصة.  تصنيعية 
• بالتعاون 	 الطُُّفّو  متطلبات  الرضوري حساب  من  سيكون  املواد  من  النوع  هذا  قبل رشاء 

مع الصياد. يُوَصُف طُُّفّو خط الطُُّفّو بعدد كيلوغرامات القوة لكل 100 م من خط الطُُّفّو.

م 7.2.2.2 بناء الشباك وإصالحها
ة  املَُعدَّ الجدلة  وإن  األسامك.  مصايد  معدات  بناء  يف  جوهرية  عمليات  والرتكيب  اإلصالح  إن 
منها  املصنوعة  الجدلة  لخصائص  واملادة  الحجم  يف  مطابقة  بخصائص  تتمتع  أن  يجب  لإلصالح 

سيجار

ثقل ُركامي

بيضاوي

أثقال الصيد ذوات أشكال وأوزان مختلفة

أسطواين خاتم فوالذي أو إسمنتي
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نوع  خالل  من  واإلصالح  الرتكيب  جدالت  خصائص  د  تَُحدَّ إصالحها.  الالزم  الصيد  شبك  رشيحة 
املادة، أي )PA ،PES ،PP ،PE( ومنط الجدلة، أي )عديدة الخيوط مضفورة أو مربومة، مفردة 
 Denier  Rtex, Tex, دينيري  أو  الجدلة  وحجم  الربمة(  مفردة  املفرد،  الخيط  متعددة  الخيط، 

املطلوبة. الجدلة  لِِمَكبِّ  والوزن  واللون  إلخ.   ،/210d
الهامة: النقاط  تتضمن 

• اإلصالح:	 جدلة  لخصائص  أمنوذجية  أمثلة  ييل  فيام 
غ −   210D/12  × 500  × بيضاء   × مربومة  الخيوط  عديدة   ×  PA إصالح  جدلة 

. للِِمَكبِّ
 −. للِِمَكبِّ غ   500  × مم   0.50  × × خرضاء  الخيوط  × عديدة   PA إصالح  جدلة 

• الشبك 	 لرتكيب  حجم   – ذاتها  للشبكة  القطر  مختلفة  جدالت  الصيادون  يتطلب  قد 
ترقيعه. أو  الشبك  إلصالح  آخر  وحجم 

املستخدمة• ذاتها• املواد• هي• املواد• وهذه• مختلفة،• تركيبية• مواد• من• الحبال• تصنع• •	
هي استخدامها  الشائع  املواد  إن  أعاله(.  )املوصوفة  والجدالت  الشباك  رشائح  تصنيع   يف 

PA ،PES ،PP ،PE، إلخ.
• الحبال 	 توجد  بالبوصات(.  أو  باملليمرتات  )عادة  الحبل  قطر  تحديد  الجوهري  من 

تحديد  أو  الحبال  طلب  فعند  تحديده.  أيضاً  يجب  ما  وهذا  مضفورة  أو  مربومة 
أمنوذجي  تحديد  عىل  مثال  ضفرة.  لكل  والطول  اللون  تحديد  الرضوري  من  مواصفاتها 

الشبك: ملواصفات 
200 م للضفرة.  × × أزرق  × مربوم  PE × 8 مم 

م 8.2.2.2 أمناط أخرى ملعدات الصيد
الهامة: النقاط  تتضمن  محلية.  صناعة  هذه  تكون  ما  عادة  والِفخاخ:  الِجرار 

• للبناء.	 الرضورية  باملواد  قامئة  م  قدِّ
• املقاييس.	 مع  صورة  أو  تفصيلية  رسومات  م  قدِّ جاهزة  مصنعة  كانت  إن 

قبل  ومن  مختلفة  أحجام  منها  ولكل  املتباينة  األمناط  من  عديد  مثة  )الصنانري(:  الشصوص 
العاملون  يخىش  ذاك  وإذ  األصلية.  لألنواع  تقليداً  زائفة  رضوب  أيضاً  وهنالك  مختلفني.  ُمصنِّعني 

الهامة: النقاط  تتضمن  املعدات.  من  الزائف  رشاء  من  الحقليون 
• عىل 	 املوجود  املوديل  رقم  إعطاء  أمكن(  )إن  تََجنَّب  الشصوص  مواصفات  تحديد  عند 

وكذلك  بالرشاء  القامئة  للمنظامت  بالنسبة  مختلفة  أشياء  غالباً  يعني  هذا  ألن  العلبة، 
أخذها  يجب  التي  املختلفة  الهامة  املقاييس   6.2 م  الشكل  يُظِهر  للمنتجني.  بالنسبة 
)طول(.  واالنحناء  )طول(  الساق  األبعاد:  أعِط  األسامك.  مصايد  شصوص  توصيف  عند 
ِصف أيضاً اللون والطرف )مسطح أم مربوم( ذو عني أو دون عني )مسطح(. عند وجود 
م  Mustad    S.2330DT Nº 5. وإن أمكن قدِّ د أيضاً الصانع والنوعية، مثالً:  رقم حدِّ

األبعاد. مع  وصور  عينات 
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)الصنارة( الشص  قياسات   6.2 م  الشكل     

 

  

مختلفة.  ومواد  وأحجام  أشكال  عىل  هذه  توجد  والنَّهاشات.  الدوارة(  )الوصالت  املَراِود 
الهامة: النقاط  تتضمن 

• يشار 	 قد  أو  املثال،  سبيل  عىل   #8  ،#5  ،#1 رقمياً،  املَراِود  تُقاس  النوع.  تحديد  يجب 
تصنيعها. تم  حيث  األسواق  عىل  املستخدم  الرتقيم  نظام  يعتمد   .1/0 كالتايل  إليها 

• رسومات 	 )أو  عينات  تقديم  يحاول  أن  الحقيل  املختص  عىل  جميعها،  األحوال  يف 
أمناط  بعض   7.2 م  الشكل  يُظِهر  املَُصنِّع.  ترقيم  مفاتيح  أو  ضوئية(  صور  أو  تخطيطية 

الطاقة. املحدود  األسامك  صيد  يف  املستخدمة  األمنوذجية  املَراِود 

الطاقة املحدود  األسامك  صيد  يف  املستخدمة  األمنوذجية  املَراِود  أمناط   7.2 م  الشكل 

أمناط العيون

الشصوص وخصائصها مقاييس 

أنواع الطالء
نيكل

قصدير
ذهب

نيكل أسود

حلقية

االنحناء

الفجوة

العني

شص مقلوب 

Kirbed شص

الطول الكيل 
متضمناً 

السن

اة ُمَقسَّ ُمَدرََّجة 
أنشوطية

حلقة ُمَدرََّجة أنشوطية
مفتوحة حلقة 

مسطحة
ِمرَوديَّة )دوارة(

عني اإلبرة

ِمرَود نحايس ثاليث االتجاهات 

ِمرَود نحايس برمييلِمرَود مطيل بالنيكل 
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مراكب الصيد م 3.2.2 

املواقع  أو  البلدان  من  العديد  ففي  واألحجام.  األشكال  من  كبري  بتنوع  الصيد  مراكب  تتوفر 
يف  البناؤون  وأخذ  القامئة،  الفيزيائية  الظروف  مع  تأقلمت  قد  املراكب  هذه  تكون  املعينة 
التصميم  ينشأ  املناخية.  والظروف  املحلية  املراكب  بناء  وعادات  املتوفرة  املواد  الحسبان 
يناسب  واحد  حل  إعطاء  املمكن  من  ليس  لذلك  والتسويقية.  املائية  املوارد  وأحوال  ليتناسب 

كلها. األهداف 
من  املختلفة  األمناط  فهم  مبكان  األهمية  من  باملراكب  يتعلق  فيام  االحتياجات  تقويم  يف 
تنرشها.  هي  التي  الصيد  ومعدات  تستهدفها  التي  واملوارد  تُستَخَدم  هي  وكيف  املراكب، 
و/أو  بحري  معامري  ومهندس  األسامك  مصايد  يف  خبري  بإرشاك  األفضل  النحو  عىل  ذلك  ى  يُؤدَّ
يستغرق  قد  الحقل  إىل  الخربة  هذه  مثل  إحضار  ألن  نظراً  أنه  إال  البداية.  منذ  القوارب  بَنَّاِء 
ماهية  املحلية  العامة  باملصطلحات  يصف  أن  يجب  الرسيع  االستهاليل  التقويم  فإن  وقتاً، 
ومتعددة  مختلفة  رضوب  توجد  قد  ألنه  ونظراً  محلياً.  تَُصنَُّف  هي  وكيف  املستخدمة  املراكب 
َم  قُوِّ قد  الرضر  أن  لضامن  جوهرياً  يصبح  لها  املحيل  التصنيف  استخدام  فإن  القوارب  من 
أن  املحليني  األسامك  مصايد  ملوظفي  ميكن  الحسبان.  يف  أُِخذوا  قد  املحتاجني  املستفيدين  وأن 

ُمتَّبَع. تسجيل  أو  ترخيص  نظام  لديهم  يكون  وقد  التصنيف  يف  يساعدوا 
أن  أيضاً  وميكن  الظهر.  عدمية  و)2(  ظهر،  ذات   )1( رئيستني:  زمرتني  يف  املراكب  تَُصنَّف 
لنمط  تبعاً  أو  محرك(،  دون  أو  مبحرك  )مزودة  ُمَميَْكَنة  غري  أو  ُمَميَْكَنة  لكونها  وفقاً  تَُصنَّف 

العميقة(. املياه  يف  أو  يومي  أو  األيام  متعدد  املثال  سبيل  )عىل  متارسه  الذي  األسامك  مصايد 
األسامك: مصايد  مراكب  لتقويم  هداية  أدناه 

• أو 	 الرقائقي  الخشب  من  أو  الخشب  من  الصيد  مراكب  تبنى  أن  ميكن  البناء:  مواد 
لدائن  أو  بالزجاج  اة  ُمَقوَّ [لدائن   FRP أو   GRP أحياناً  )تدعى  الزجاجية  األلياف  من 
تقويم  معرض  يف  املسلح.  اإلسمنت  أو  الفوالذ  أو  األلومينيوم  من  أو  باأللياف](  اة  ُمَقوَّ
أمكن(  إن  الالتيني  )االسم  الخشب  نوع  السم  كاف  اهتامم  إيالء  يجب  االحتياجات 
الخصائص  متشابهة  مواد  متتلك  ال  قد  األحوال  بعض  يف  املحيل.  االسم  إىل  باإلضافة 
تكون  قد  بعينها  ألنواٍع  بالنسبة  الخشبية  )فاملوارد  كالوفرة  أو  التحلل  كمقاومة  ذاتها 
يتأكد  أن  التقويم  عن  املسؤول  عىل  بعيدة(.  أصقاع  من  تأيت  أنها  أو  الكمية  محدودة 

الخشب. من  النوع  ذلك  توفر  مدى  من 
• كثري 	 يف  الحال  هي  كام  تسلسيل  بأسلوب  مصنعًة  القوارب  كانت  إن  املصنعة:  القوارب 

والخصائص  املَُصنِّع  اسم  عىل  يحصل  أن  الحقيل  املكتب  فعىل   ،GRP قوارب  إنتاج  من 
توفرت. هي  إن  إلخ.  والرسومات   )brochures( املواصفات  وكتيبات 

• عىل 	 أو  أسفله  من  مسطحاً  يكون  أن  الصيد  مركب  لبدن  ميكن  البََدن/الهيكل:  شكل 
اللب. منزوِع  شجرٍة  كجذِع  يكون  قد  أو  مقوساً  أو   V الالتيني  الحرف  شكل 

• يجب 	 التي  اختالفها  عىل  للبدن  الرئيسة  املقاييس   8.2 م  الشكل  يبني  البدن:  مقاييس 
التقويم. خالل  أخذها 
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االحتياجات تقويم  خالل  أخذها  الواجب  للقوارب  النمطية  املقاييس   8.2 م  الشكل 

 

 

مقاييس القوارب املكشوفة )عدمية الظهر( 

مقاييس القوارب املغطاة )ذوات الظهر( 

LOA الطول الكيل 
B العرض 
D العمق 

LOA الطول الكيل 
B العرض 
D العمق 

َمقيسة عند منتصف الطول الكيل

LOA

D

D

D

D

D

D

B

B

B

D

B

LOA

َمقيسة عند الشعاع األعرض

 واٍق من الصدمات

قابل لإلزالة

 واٍق من الصدمات

قابل لإلزالة

LOA نصف الطول الكيل

نصف الطول الكيل

الظهر

السفينة وسط 

السفينة وسط 

َمقيسة عند الشعاع األعرض
LOA

الدفع واآلالت واملحركات م 4.2.2 

أو  خارجياً،  مركبة  أو  داخلياً  مبنية  محركات  بواسطة  أساساً  املحركة  بالقوة  الصيد  مراكب  د  تَُزوَّ
الديزل  أو  البنزين  وقود  املحركات  تستخدم  قد  الطرق(.  تلك  بني  بالجمع  )أو  باليد  أو  باألرشعة 

الكهربائية(. املحركات  )ونادراً  الكريوسني  أيضا  يُستَخَدم  البلدان  بعض  ويف 
أيضاً  يجب  والتي  الشباك،  لسحب  ُملَحقة  مساِعدة  تجهيزاٍت  حجامً  األكرب  املراكب  متتلك  قد 

إليها. اإلشارة 
ملساعدة  قامئة  )أدناه  الدفع  بنظم  يتعلق  فيام  اآليت  تحديد  الهام  من  االحتياجات  تقويم  يف 

الحقيل(: املوظف 

م 1.4.2.2 املحركات املبنية داخلياً
• والديزل.	 والكريوسني  البنزين  متضمناً  الوقود  نوع 
• سالسل 	 املحركات  صناع  ينتج  املتسلسل.  والرقم  الحصانية  والقوة  وطرازه  املحرك  منشأ 

املختلفة. العمل  وبيئات  للبلدان  ذاته  املحرك  من  مختلفة 
• يف 	 أو  املنطقة  يف  اإلصالح  وورشات  الغيار  بقطع  واإلمداد  موثوق،  محرك  توفر  مدى 

به. معرتف  للمحركات  محيل  ُمَصنِّع  عن  مندوباً  أرشك  الجوار. 
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• أم جاف.	 – رطب  العاِدم  منط 
• الرتوس.	 رسعة  ونسبة  والطراز  الرسعة  علبة  شكل 
• ل 	 تُسجَّ أن  يجب  وامليل:  الدارِسة  وقطر  ميينية(  أو  يسارية  إما  تكون  قد  )التي  الدارِسة 

القطر  نصف  قياس  ميكن  القطر  ولقياس  الدارِسة.  منها  املصنعة  املادة  وكذلك  جميعها 
الشفرات. إحدى  طرف  إىل  اإلدارة  لعمود  املركزي  الخط  من  بدءاً 

• املفتاح، 	 وحجم  العمود،  قارِنَِة  وقطر  وقطره،  العمود  طول   – الدارِسة  إدارة  عمود 
البناء. ومادة 

• وتفاصيل 	 والثخانة  الداخيل  والقطر  الطول  حدد   – املركب(  ر  )ُمَؤخَّ الَكوثَل  أنبوب 
زيت(. أم  )ماء  والتزليق  الختام 

• الثانية(.	 يف  )بالليرتات  وكفاءتها  املياه  تربيد  مضخة  حجم 
• الصغرية.	 القوارب  )ليست شائعة كثرياً عىل  أم هوائية  أم يدوية  اإلقالع – كهربائية  آلية 
• )مولدة 	 بَة  املَُنوِّ وكفاءة   )AH( ساعات  باألمبري  البطارية  حجم   – الكهربايئ  االستهالك 

)الفولطية(. الكهربايئ  الجهد  منظم  ذلك  يف  مبا  وَشْحِنِه  األمبري  وناتج  التيار(، 
• املحرك 	 كغرفة  املياه  عن  املعزولة  للمقصورات  املركب(  )جوف  ة  مَّ الجَّ ماء  مضخات 

)يدوية،  بالطاقة  اإلمداد  وتجهيزات  الكفاءة  اإليواء.  وأماكن  السمك  ومستودع 
الحركة(. نقل  سيور  أم  كهربائية 

م 2.4.2.2 املحركات املركبة خارجياً
بعض  متتلك  وقد  فعال.  قوة  مصدر  وتؤمن  الصغرية  القوارب  عىل  الشيوع  شديدة  هي  تلك 
تلك  أو  محلياً  املصنعة  املحركات  استخدام  ميكن  الطوارئ.  ألغراض  خارجياً  محركاً  املراكب 

.)1.2 م  )اللوحة   »longtails الطويلة  »الذيول  مثل  محلياً  املعدلة 
اآلتية: القامئة  وفق  ِصفها  الخارجية  املحركات  توصيف  عند 

• سالسل 	 املحركات  صناع  ينتج  املتسلسل.  والرقم  الحصانية  والقوة  وطرازه  املحرك  منشأ 
املختلفة. العمل  وبيئات  للبلدان  ذاته  املحرك  من  مختلفة 

• ما إذا كان املحرك يستخدم خزان خلط للوقود أم وقوداً واحداً فقط. إذ تستخدم بعض 	
البنزين. اىل  يتحول  املحرك  يسخن  إن  وما  لإلقالع  الكازولني  املحركات 

• املحركات.	 من  لكل  املستخدمة  الدارِسة  ألمناط  صورة  خذ 

)فييتنام( الذيل  طويل  ومحرك  خارجي  محرك   1.2 م  اللوحة    
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م 3.4.2.2 األرشعة
املحركة. للقوة  مساعدة  أو  رئيسة  كوسيلة  األرشعة  تُستَخَدم  قد 

• مركباً.	 والرشاع  القوارب  من  مامثل  لنوع  صورة  وخذ  املقاييس  وثبت  الرشاع  ارسم 

م 4.4.2.2 معدات السالمة وقطع غيار املحرك
• مثل:	 املركب  سطح  عىل  املوجودة  كلها  السالمة  معدات  سجل 

املوثقة −  النجاة  )سرتات  املركب  سطح  عىل  شخص  لكل  واحدة  النجاة،  سرتات 
،)SOLAS البحر  يف  األرواح  حامية  اتفاقية  مبوجب 

األقل،−  عىل  اثنان  )املِنَزَحة(  املركب  من  املاء  طرح  ِدالء 
العمل −  أثناء  املاء  كاٍف ألعامق  بطوٍل  البحر وحبل مرساة  قاع  لطبيعة  مرساة مالمئة 

االعتيادي،
كالدواسات،−  يدوية  تحريك  أداة  أي  أو  مجاذيف 
حاد،−  سكني 
مرآة،− 
إشارة(،−  )أنوار  يدوية  أنوار 
بهوايئ،−  مزود   )VHF( جداً  عالية  ترددات  ذو  راديو 
املركب،−  سطح  عىل  للطاقم  طَوقيَّة  طوافات  عوم  تجهيزات 
النار،−  إلطفاء  ِدالء  أو  الحريق  إطفاء  جهاز 
إضافية.−  بطاريات  مع  كاشفة  أنوار  أو  كهربايئ  مصباح 

• املركب،	 عىل  بالصيد  يقوم  الذي  الطاقم  َعَدَد  أيضاً  سجل 
• مثل:	 داخلياً  املبني  الديزل  ملحرك   – واملواد  التبديل  قطع  سجل 

الرسعة،−  علبة  زيت  مصايف  ذلك  يف  مبا  والزيت  الوقود  مصايف 
بَة،−  ملَُنوِّ ا
املياه،−  مضخة 
االحتياطي،−  البادئ 
املياه،−  ومضخة  بَة  املَُنوِّ أحزمة 
الخراطيم،−  وَحبَّاسات  احتياطية  خراطيم 
عازلة،−  الصقة  وأرشطة  كهربائية  أرشطة 
للمحرك،−  وزيت  شحم 
املركب،−  سطح  عىل  الكائنة  ولآلالت  للمحرك  ُعَدٌد 
الت   −  وموصِّ وسلك  للكهرباء  عازلة  الصقة  )أرشطة  مساعدة  تجهيزات 

احتياطية، ضوئية  وُحبابات  منصهرة  وفَواِصم  الصقة  ومواد  كهربائية 
الرسعة،−  وعلبة  والهيدروليك  للمحرك  احتياطية  زيوت 
املركب،−  ظهر  عىل  الكائنة  للتجهيزات  توجيهية  نرشات 
للترسب،−  مانعة  ومواد  املاء  ملضخة  احتياط  داِفع 
والزيت،−  الوقود  ملصفاة  صمولة(  )مفتاح  ربط  مفتاح 
االحتياطية،−  الدارسة  لتغليف  سد  مواد 
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للرحلة.−  الالزم  الوقود  من  زائدة  كمية  باملائة   30
• مثل:	 الخارجية  املحركات   – مناسبة  تبديل  قطع 

جيد   −  ربط  ومفتاح  مستعملة(  )غري  جديدة  احتياطية  احرتاق  شمعات 
، ت للشمعا

للرباغي،−   )Phillips( والتصالبية  املسطحة  املفكات  من  وطقم  َزَرديَّة 
احتياطي،−  إقالع  حبل 
احتياطي،−  دارِسة  دبوس 
مشقوق،−  احتياطي  دارِسة  دبوس 
الزيوت،−  ومزيج  الوقود  من  زائدة  كمية  باملائة   30
االحرتاق،−  لشمعات  الرشارة  فُرَجة  معايرة  حساس 
احتياطية.−  ُسدادات 

معلومات إضافية تتعلق باملراكب واملحركات م 5.2.2 

املالك  يقوم  ال  األحيان  من  كثري  ففي  املركب.  ملكية  منط  يوضح  أن  يجب  املركب:  ملكية 
اإلشارة  يجب  كام  لربابنة.  املركب  ويؤجرون  أسهامً  املستثمرون  ميتلك  قد  إذ  املركب،  بتشغيل 
و25  للربان،  باملائة   25 للاملك،  باملائة   50 )مثالً  الصيد  من  للدخل  التقديري  التقسيم  إىل 

الطاقم. أفراد  عدد  تسجيل  من  أيضاً  بد  ال  الخصوص  هذا  ويف  للطاقم(.  باملائة 
ومواقعهم. وبائعيها  املراكب  بنايئ  لعدد  أويل  تقويم  إجراء  يجب  املراكب:  أحواض 

السمكية  الرثوة  ووزارة  األسامك  مصايد  إدارة  إىل  بالتحدث  بدايًة  يُنَصح  املعطيات:  جمع 
سجل  كان  إن  املتأثرة.  للمنطقة  سجالت  أو  للمراكب  أرقام  لديها  يكون  قد  وكاالت  وأي 
تكون  البلدان  بعض  يف  ولكن  الوقت.  من  كبرياً  قدراً  يوفر  فهذا  محفوظاً  ما  صياٍد  أو  ما  مركٍب 
تجمع  أن  ميكن   .) مثالً النقل  )كوزارة  السمكية  الرثوة  وزارِة  غري  وزارٍة  يف  املراكب  سجالت 
منظامت  أيضاً  تحتفظ  قد  )محافظة/مقاطعة(.  املحيل  املستوى  عىل  معطيات  السجالت  هذه 

لألعضاء. اسمية  بقوائم  )تعاونيات/روابط(  املحلية  الصيادين 
إىل  بالتحدث  أيضاً  يُْنَصُح  إحصائية.  معطيات  أو  سنوي  وطني  كتاب  من  مثة  يكون  وقد 
السمكية  الرثوة  منظامت  و/أو  الصيادين  وأقوام  السمكية  الرثوة  كموظفي  املحليني  الخرباء 

املنطقة. يف  وتطبيقاته  األسامك  مصايد  نشاط  عن  شاملة  صورة  تكوين  بهدف 
للمعلومات: أخرى  مصادر 

• األخرى 	 املتحدة  األمم  وكاالت  )الفاو(،  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  منظمة  ممثل 
لجمعيات  الدويل  واالتحاد   )UNICEF و   UNDP )مثل  األسامك  مبصايد  املعنية 

،)IFRC( األحمر  والهالل  الصليب 
• السمكية 	 الرثوة  موظفو  )مثالً  املحيل  الصعيد  عىل  والسيام  الحكومية  املؤسسات  ممثلو 

البحر. وإدارة  السواحل  وحرس  السمكية  الرثوة  وإدارات  ُوِجدوا(  إن 
• الصيادين 	 أقوام  وروابط  الصيادين  مجتمعات  وممثلو  الصيادين  وأقوام  األسامك  مربو 

والدولية، املحلية  الحكومية  غري  والروابط  واملنظامت 
• والجامعات.	 والباحثون  األكادمييون 
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الصيد.  ووسائل  للمراكب  دقيقاً  وتحديداً  للصيد  رئيسٍة  مقارباٍت  أيضاً  هذا  يتيح  سوف 
)رمبا  يستعملون  التي  الصيد  معدات  بالتفصيل  يصفوا  أن  الصيادين  أقوام  من  يُطلب  أن  ميكن 
املحلية  األسامء  تحديد  يجب  متييزها.  عىل  قادرين  يكونوا  مل  إن  الصيد(  معدات  رسم  حتى 
ومن  األخرية.  هذه  استخدام  مواسم  تحديد  يجب  كام  ُوِجَدت(،  )إن  الصيد  ومعدات  للقوارب 
معدات  الصيادين  أقوام  يستخدم  األحيان  بعض  يف  الدولية.  القياس  وحدات  استخدام  املفضل 

للموسم. تبعاً  مختلفة  صيد 
للمعلومات: ثانوية  مصادر 

• مصايد 	 مصلحة  قبل  من  ة  املَُعدَّ البلدان،  يف  األسامك  مصايد  عن  املوجزة  اللمحات 
www.fao.org/fi/fcp/( والزراعة  األغذية  منظمة  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

بلد  يف  السمكية  الرثوة  لقطاع  شاملة  نظرة  املوجزة  اللمحات  هذه  م  تقدِّ  .)fcp.asp
غالباً  وهو  للغاية  متنوع   − ما  بلٍد  يف   − الطاقة  املحدود  الصيد  أن  يالحظ  ذلك  مع  ما. 

نوعية. ثقافة  موضع 
• مصايد 	 مصلحة  قبل  من  املعدة   )FIGIS( العاملية  األسامك  مصايد  معلومات  منظومة 

 .)www.fao.org/figis/( والزراعة  األغذية  مبنظمة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
األسامك. مصايد  تِقانات  حول  معلومات   FIGIS م  تقدِّ

• والدويل(.	 املحيل  الصعيدين  )عىل  للكوارث  الوطنية  التنسيق  بَُنى 
• املهيأة 	 والزراعة  األغذية  مبنظمة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  مصلحة  مكتبة 

.FI−library@fao.org عىل:  املكتبة  بأمني  االتصال  ميكن  املعلومات.  لتقديم 

الحاجة.  عند  إليها  للرجوع  ر  تَُصوَّ  / ضوئياً  مُتَسَح  أن  يجب  وطنية  معلومات  تتوفر  وحيث 
واملحركات. واملراكب  األسامك  مصايد  معدات  عن  موجٍز  إضافة  وميكن 

لزيارتها. متأثرة  قرية(  )أو  جامعة  اختيار  يجب  محلياً  العاملة  املؤسسات  مع  وبالتنسيق 
رئيسة: أخرى  وفعاليات  اعتبارات 

• مجتمعات 	 مواقع  لتحديد  للمنطقة  مخططات  استخدام  يجب  ممكناً  ذلك  يكون  حيث 
إلخ. للمياه  املتوسط  والعمق  املحلية  واألسامء  املحيطة  املناطق  وطبيعة  الصيد 

• القوارب، 	 األسامك،  مصايد  )معدات  الصيد  منظومات  عىل  الكارثة  أثر  حول  معلومات 
امللح،  إنتاج  أحواض  املستودعات،  واإلرساء،  املرافئ  مرافق  الرتكيبات،  التجهيز،  معدات 
اإلنتاج  يف  فَْقٍد  أي  وآثار  السميك،  اإلنتاج  عىل  املتوقع  األثر  األسامك(،  وإنتاج  النقل، 

املتأثرة. املجموعات  عىل  األخرى  واألثار  بالغذاء،  اإلمداد  عىل 
• املنخفضِة 	 املجموعات  إىل  خصوصاً  اإلشارة  مع  املتأثرة  املجموعات  حول  معلومات 

الوقت؟  كامل  البحرية؟  القواقع  يجمع  َمْن   / الصيد  ميارس  َمْن  الجنس:  وقضايا  الدخِل 
السمك  عىل  االعتامد  الدخل،  )خسائر  بالكارثة  تأثروا  قد  هم  كيف  الوقت؟  بعض 
أي  لديهم  هل  )أي:  الحياة  قيد  عىل  والبقاء  للتأقلم  اسرتاتيجياتهم  هي  ما  لالستهالك(؟ 

املمتلكات(؟ و/أو  واملال  الغذاء  لتأمني  فرصة 
• األسامك.	 تجهيز  وطرق  الصيد  طرق  حدد 
• سالمة 	 )مثالً:  واإلضافية  القامئة  باملشاكل  يتعلق  فيام  الكارثة  أسفرت  ماذا  عن  حدد 

لتحديد  محاولة  يف  القامئة  املشاكل  توصيف  املرحلة  هذه  يف  الهام  من  القوارب(. 
والتحسني  التدريب،  خيارات  )مثالً:  املستقبلية  األخطار  من  تقلل  سوف  التي  التدخالت 

الصيد(. معدات  من 
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• األسعار 	 ملعدالت  تقديري  وتوصيف  توضيحية  ومخططات  تفصيلية  معلومات  اجمع 
والتجهيزات  الصيد  القوارب ومعدات  توفر  الراهنة ومدى  املحلية  واألسعار  الكارثة  قبل 

بها. املُوىَص  باملُدخالت  قامئًة  وأِعّد  شيوعاً،  األكرث  االستخدام  ذات  األخرى 
• توزيع 	 يف  اعتامدها  املمكن  اآلليات  املحلية(  السلطات  مع  الوثيق  )بالتنسيق  ْد  َحدِّ

حاجة. األشد  للمستفيدين  املُدَخالت 
• اتصاالٍت 	 وأَْجِر  بالقطاع،  املتعلقة  واالسرتاتيجيات  الحكومية  التطوير  بخطط  علامً  ُخْذ 

والوطنية. والِجَهويَّة  املحلية  السمكية  الرثوة  بإدارات 

جمعها  ميكن  التي  والتكوينات  املعطيات  عىل  األمثلة  بعض  − م6.2  م1.2  الجداول  تقدم 
من  فإنه  واملصايد  والقوارب  األسامك  مصايد  معدات  تنوع  بسبب  أنه  الحظ  التقويم.  خالل 

موحد. أمنوذج  تقييس  الصعب 

وآثارها  األرضار  عن  موجز  إعداد  يجب  اَمكَة،  للسِّ العام  الوصف  إعداد  من  االنتهاء  مبجرد 
االبتدايئ  التقويم  أجل  ومن  إقليم(.  مقاطعة،  )محافظة،  اإلداري  املحيل/القسم  املستوى  عىل 
إجراء  املمكن  من  يكون  قد  ذلك  مع  العام.  املستوى  عىل  يكون  أن  املوجز  لهذا  ميكن  الرسيع 
ما  الحكومية  السجالت  كانت  إن  املنزيل/الفردي  املستوى  عىل  تفصيالً  أكرث  تقويٌم  عمليات 

ُمصانَة. زالت 

الجدول م 1.2

رسد وصفي لعنارص مصايد األسامك الرئيسة

منطقة و/أو اقليم 
الصيد )باعتماد 

التقسيمات 
الوطنية(

نمط المركب 
واالسم المحلي، 

نمط )أنماط( 
البناء، عدد أفراد 

الطاقم

الطول 
ومدى 
العرض 

)والوزن 
القائم 

)GT

المحرك/ 
 خيارات
 الدفع

وسيلة الصيد 
الرئيسة 
والثانوية

طريقة الصيد 
واألنواع 

الُمسَتْهَدَفة

الملكية/ 
التشغيل 

بشكل عام

القيمة

دوالر 
أمريكي

1. املركب 1 
منطقة الصيد 
واالقليم حيث 

يعمل

رسد وصفي 
للمركب )ذو 

سطح/غري ذي 
سطح.

خشبي، فوالذي، 
GRP

الطول، 
العرض، 

العمق
أو

 GT 10

داخيل، 
خارجي،
رشاعي،
تجذيف

شبك 
جارف 
سينة 

كيسية 
إلخ

املالك−
الربان 
ل املَُشغِّ

رسد وصفي 2. املركب 2
للمركب )ذو 

سطح/غري ذي 
سطح( خشبي، 
GRP ،فوالذي

الطول، 
العرض، 

العمق

3. إلخ.
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معدات الصيد

َل 26.088 وحدة صيد تألفت من 318 )1,22%(  مصايد األسامك وفقاً للسجالت عام 2003. ُسجِّ
من سينة برغوث البحر، و1.633 )%6,20( شباك القريدس، و1.800 )%6,90( سينة جيبية، 

و8.494 )%32,55( شبكة رفع، و933 )%3,58( صيد بالخيوط، ووحدات صيد صغرية بالخيوط 
الطويلة 9.949 )%38.14(، وفخاخ 1.851 )%7.09(، ومعدات صيد أخرى 1.110 )4,25%(.

قوارب الصيد

يتميز معظم ماليك القوارب يف مصايد األسامك بفرديتهم. ُيظِهر الجدول أدناه األعداد والوحدات السكانية 
وفقاً ألمناطها امُلسَتخَدمة عىل أسطول الصيد تبعاً للمقاطعات قبل تسونامي. تم الحصول عىل املعلومات 

من ميناف يف 2003.

رَة قوارب الصيد املفقودة وامُلَدمَّ

قوارب املحركات الداخلية

رَة موزعًة وفقاً للمحافظات واآلفاق  ُيظِهر الجدول أدناه فئات القوارب ذات املحركات الداخلية املفقودة وامُلَدمَّ
الساحلية  مقارنة مع ما كان موجوداً قبل كارثة تسونامي

معدات الصيد املفقودة وأسعارها التقديرية

أعداد معدات الصيد املفقودة وأسعارها التقديرية

رَة واملتبقية أعداد القوارب ذات املحركات الداخلية املفقودة وامُلَدمَّ

األعداد والوحدات السكانية تبعاً للمقاطعات قبل تسونامي

مواصفات وسيلة الصيد
مواصفات وسيلة الصيد

JAFNA

Table 16

Table 3

Table 2

Table 9

الجدول م 2.2 

مثال عن الرسد الوصفي لصيد األسامك
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الجدول م 3.2

تقويم موجز لألرضار عىل املستوى املحيل/محافظة/مقاطعة/إقليم

الناحية )اسم(المنطقة )اسم(المحافظة )اسم(تفاصيل الَمَحلَّة

االسم

GPS/تاريخ الزيارةالخريطة املرجع

المركب وفقاً للنمط )انظر 
أعاله(

االحتياجاتاألضرار )الوحدات المفقودة(في السابق )والوحدات(

المراكب

50050/200200املركب 1

املركب 2

أنواع معدات الصيد

املركب 1. خارجي

املركب 2. داخيل

أنواع معدات الصيد

املركب 1. نوع وسيلة 
الصيد 1

املركب 2. نوع وسيلة 
الصيد 2

الجدول م 4.2

تقويم موجز لقيمة األرضار واالحتياجات للمراكب/معدات الصيد/واملحركات

الوحدات نمط المركباسم المنطقةاسم المحافظة
المفقودة

تقدير األضرارفيما قبل
االستبدال

قيمةقيمةقيمة

دوالر أمرييكدوالر أمرييكدوالر أمرييكاملركب 1.املنطقة باملحافظة

املركب 2
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الجدول م 5.2

موجز عىل املستوى الوطني

تكلفة إعادة التأهيلقيمة األضرار )رقمياً(إجمالي إعادة التأهيل

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملركب من النمط 1

دوالر أمرييكدوالر أمرييكاملركب من النمط 2

الجدول م 6.2

مثال عن املعلومات التي ميكن لتقويم تفصييل أن يقدمها: الخسائر واألرضار يف آشيه Aceh بإندونيسيا

المحركالقارباسم الصياداالسمرقم

النوع

خارجي )خ(

داخيل )د(

BWE

الحالة
املقاييس )مرت(الطاقم

طول )ط( / عرض )ع(

عمق )ق(

)GT( وزن قائم

مفقود )ق(

ر )د( ُمَدمَّ

دمار خفيف 

)دخ(

جيد )ج(

مفقود )ق(املواصفات

ر )د( ُمَدمَّ

دمار خفيف 

)دخ(

حصان اسمGTقعطعددOJRخ/د/BWEعمرثاينأولقريةمنطقةمحافظةرقم

HP

علبة Asوقود

الرسعة

ق/د/دخدارِسة

1ABJohan 
Pahlawan

Padang 
Seurahet

TAUFIK 20دO−−261.60.81.4قR5.5B0.8−−8/7ق

2ABJohan 
Pahlawan

Padang 
Seurahet

SAIFUL  31دO−−281.50.81.6قDP 88D1−−8ق

3ABJohan 
Pahlawan

Padang 
Seurahet

HERMAN 31دCO−−91.80.92.7قDP 1212D1.31 : 
2.5

ق12

4ABJohan 
Pahlawan

Padang 
Seurahet

SULAIMANABAS34دC−−3132.50.95.5قDP 1616D1.31 : 
2.5

ق 

5ABJohan 
Pahlawan

Padang 
Seurahet

YUSPANDI 42دCO−−2142.10.95.0قDP 1616D1.31 : 
2.5

ق22

6ABJohan 
Pahlawan

Padang 
Seurahet

MAKSYAH 30دO−−3111.813.7قDP 1616D11 : 
2.5

12
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معدات الصيد

مفقود )ق(شص )صنارة( وخيطعدد مرات النشرنوع

ر )د(  ُمَدمَّ

دمار خفيف )دخ(
خيوط يدويةجرجارةخيوط طويلةمقاييس / الحبلمقاييس الشبكنرش

وسيلة 

الصيد

عدد 

مرات 

النرش

حجم عمقطول

العني 

حبل االسم

العوم

حبل 

الرصاص

الخيط النوعاملُْغرِق

الرئيس

الخيط 

الفرعي

عدد 

الصنانري

قياس 

الصنارة

الخيط 

الرئيس

الخيط 

الفرعي

عدد 

الصنانري

قياس 

الصنارة

الخيط 

الرئيس

الخيط 

الفرعي

عدد 

الصنانري

قياس 

الصنارة

ق / د / 

دخ 
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م 6.2.2   قراءات مرجعية لالستزادة

Ben−Yami, M. 1976. Fishing with light. FAO Fishing Manual. UK, Fishing News 
Books Ltd. 150 pp.

Ben−Yami, M. 1980. Tuna fishing with pole and line. FAO Fishing Manual. UK, 
Fishing News Books Ltd. 150 pp.

Ben−Yami, M. 1987. Purse seining with small boats. FAO Training Ser.  13. Rome, 
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Ben−Yami, M. 1988. Attracting fish with light. FAO Training Ser. 14. Rome, FAO. 
72 pp. (in English, French and Spanish)

Ben−Yami, M. 1994. Purse seining manual. FAO Fishing Manual. Rome, FAO, and 
UK, Fishing News Books Ltd.

Ben−Yami, M., comp. 1989. How to make and set FADs (fish aggregating devices). 
FAO Training Ser. 15. Rome, FAO. 68 pp. (in English, French and Spanish)

Bjarnason, B.A. 1992. Handlining and squid jigging. FAO Training Ser. 23. Rome, 
FAO. 62  pp. (in English, French and Spanish). Bottom Trawls for Small−Scale 
Fishing; Supp.1: Adaptation for Pair Trawling. FAO Fish. Tech. 189 (in English)

Caddy, J.F. & Bazigos, G.P. 1985. Practical guidelines for statistical monitoring of 
fisheries in manpower limited situations. FAO Fisheries Technical Paper No. 257. 
Rome, FAO. 86 pp. (also available at www.fao.org/docrep/003/T0011E/T0011E00.
HTM).

FAO. 1974. Otter board design and performance. FAO Fishing Manual. UK, Fishing 
News Books Ltd.

FAO. 1978. FAO catalogue of fishing gear designs. London, Fishing News Books Ltd.
FAO. 1987. FAO catalogue of small−scale fishing gear. Second edition. London, 

Fishing News Books Ltd. (multilingual)
FAO. 1993. Report of the Expert Consultation on the Marking of Fishing Gear, 

Victoria, British Colombia, Canada, 14–19 July 1991. Rapport de la Consultation 
d’Experts sur le Marquage des Engins de peche, Victoria, Colombie britannique, 
Canada, 14−19 juillet 1991. Informe de la Consulta de Expertos sobre el Marcado 
del Equipo de Pesca, Victoria, Columbia Británica, Canadá, 14−19 de julio de 1991. 
FAO Fisheries Report No. 485. Rome/Roma. 42 pp. (also available at www.fao.org/
docrep/010/t0759t/t0759t00.htm).

FAO. 1993. Recommendations on the Marking of Fishing Gear Supplement to the 
Report of the Expert Consultation on the Marking of Fishing Gear Victoria, British 
Columbia, Canada, 14–19 July 1991. FAO Fisheries Report No. 485 Suppl. Rome.

FAO. Dan Davey Myanmar . Report on visit to Myanmar to prepare designs and step−
by−step construction manuals for the construction of small multi−purpose vessels 
under project OSRO/MYA/805/SWE
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Fisherman’s pocket book (English version: Fishing News Books Ltd; UK; French 
version: Ed. Lavoisier, Paris, France; Spanish version: Ediciones Omega, Barcelona, 
Spain; Portuguese version: EDITAMAR, Lisboa, Portugal)Fisherman’s Workbook 
FAO/Blackwell Publishing Ltd http://www.fishknowledge.com/fnbbook.
asp?File=677

Fridman, A.L. & Carrothers, P.J.G. 1986. Calculations for fishing gear designs. FAO 
Fishing Manuals. Farnham, UK, Fishing News Books Ltd.

George, J.P. 1993. Longline fishing. FAO Training Ser. 22. Rome, FAO. 81  pp. (in 
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Hamabe, M., Hamuro, C. & Ogura, M. 1982. Squid jigging from small boats. FAO 
Fishing Manual. Farnham, UK, Fishing News Books Ltd. 74 pp.

Karlsen, L. & Bjarnason, B. 1987. Small−scale fishing with driftnets. FAO Fisheries 
Technical Paper No. 284. Rome, FAO. 64 pp. (in English, French and Spanish)

Klust, G. 1982. Netting materials for fishing gear. Second edition. FAO Fishing 
Manual. UK, Fishing News Books Ltd. 175 pp.

Klust, G. 1991. Fibre ropes for fishing gear. FAO Fishing Manual. UK, Fishing News 
Books Ltd. 216 pp. 

Libert, L., Maucorps, A. & Innes, L. 1987. Mending of fishing nets. FAO Fishing 
Manual. UK, Fishing News Books Ltd. 122 pp.

Nédélec, C. & Prado, J. 1990. Definition and classification of fishing gear categories. 
Définition et classification des catégories d’engins de pêches. Definición y clasificación 
de las diversas categorías de artes de pesca. FAO Fisheries Technical Paper / FAO 
Document technique sur le pêches / FAO Documento Técnico de Pesca No. 222 
Rev. 1. Rome/Roma, FAO. 92 pp. (also available at http://www.fao.org/docrep/008/
t0367t/t0367t00.htm).

Noel, H.S. & Ben−Yami, M. 1980. Pair trawling with small boats. FAO Training 
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Prado, J. 1991. Guide for essential field observations concerning fishing gear and vessels 
in small−scale fisheries. Report of the Expert Consultation on the Marking of Fishing 
Gear, Victoria, British Colombia, 14–19 July 1991. FAO Fisheries Circular No. 845. 
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Prado, J. & Drew, S. 1991. Trials and developments in fishing with handlines carried 
out by FAO during 1977−1989. FAO Fisheries Circular No. 838. Rome, FAO.
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Von Brandt, A. 1984. Fish catching methods of the world. Third edition. London, 
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امللحق 3

مواقع اإلرسـاء واملوانئ واملراسي

مقدمة م 1.3 

وتلعب  القطاع  يف  رئيسة  عنارص  هي  واملرايس  واملوانئ  األسامك،  مصايد  إرساء  مواقع  إن 
املجتمع  يف  محورية  نقاط  أيضاً  وهي  وتجهيزه.  وتسويقه  وتداوله  املَصيد  إرساء  يف  هاماً  دوراً 

للمجموعات. اجتامٍع  أماكِن  دور  تلعب  أن  وميكنها 
ممكنا،  ذلك  كان  حيثام  )اإلطار م1.3(.  للبلد  وفقاً  اإلرساء  مواقع  أنواع  تعريف  يختلف 

أدناه(: املبني  النحو  عىل  َدة  ُمَحدَّ )ولكن  املحلية  التعريفات  استخدام  يجب 

وإن  األعاصري.  للرضر خالل  ُعرَضًة  بشكل خاص  تجعلها  األسامك  مصايد  إرساء  مواقع  أماكن  إن 
أمر  املرافق  لهذه  الرسيع  التأهيل  إعادة  فإن  لذا  والزالزل.  املد  ملوجات  أيضاً  التحتية معرضة  بنيتها 
تأسيس  إعادة  أن  كام  التسويق(.  )وسالسل  وتوزيعه  السميك  اإلنتاج  إحياء  إعادة  يف  األهمية  بالغ 

املتأثرين. للسكان  الغذايئ  األمن  اعتبارات  أمر حيوي يف  األسامك وتسويقها  تجهيز  أنشطة 
)منظمة  البحرية  والبُنى  الشاطئ  عىل  املوجودة  البُنى  من  األسامك  إرساء  مرافق  تتكون 

تشمل: أن  ميكن  فهي   ،)2005 والزراعة،  األغذية 

الُبنى األرضية
• منطقة إصالح الشباك	
• قاعة/منطقة مزاد األسامك	
• مرافق تجهيز األسامك	
• مرافق التعبئة والتخزين	
• األكرب(	 )للمواقع  واملَغَسل  املِرحاض 
• مصنع الثلج ومخزن الثلج )للمواقع األكرب(	
• منطقة معالجة مخلفات األسامك 	

)للمواقع األكرب(
• منطقة تخزين الوقود	
• منطقة التزود باملياه العذبة وتخزينها	

• منطقة اجتامع الصيادين	
• منطقة تخزين للصيادين )للتجهيزات 	

واملحركات، إلخ.(
• مكتب الحكومة )مكتب اإلدارة(	
• غرفة الالسليك	
• ِخرات	 منطقة إعادة شحن املُدَّ
• املساحة األرضية للموقع إجامالً واألبنية	
• إمدادات الكهرباء )مآخذ الشبكة أو 	

مولدة(
• مرافق إصالح القوارب	

اإلطار م1.3
تعريف مرافق اإلرساء

البنية  ويشمل  معينة،  فيزيائية  مساحة  اإلرساء  مركز  أو  اإلرساء  موقع  يشغل 
املتاحة. واالجتامعية  واملالية  التِّْقنيِّة  والخدمات  القامئة  التحتية 
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البنى البحرية
• لرصيف	 ا
• ملُنَزلَق	 ا
• كارس األمواج	
• ِمرطَم األمواج	

الكارثة  احتياجاِت  تقويِم  ِفَرُق  تحتاج  الهياكل،  وحجم  املواد  ونوع  البنية  فهم  إىل  باالضافة 
هذا: يشمل  واإلدارية.  االجتامعية  العوامل  من  جملًة  الحسبان  يف  األخذ  إىل 

• الصيد(،	 )موسمية  وأنواعها  املرافق  تستخدم  التي  السفن  عدد 
• السلطة،	 ونطاق  وامللكية  اإلدارية  الرتتيبات 
• الصيادين(،	 غري  ذلك  يف  )مبا  ووظائفها  وأدوارها  والتعاونية  املحلية  الجامعات 
• عىل 	 سيؤثر  ذلك  كون  املحلية،  لألسواق  أم  التصدير  ألسواق  كان  )سواء  األسامك  تجهيز 

التداول(، مناطق 
• اإلنزال(.	 مبرافق  مرتبطة  تكون  أن  املمكن  )من  للصيادين  واالئتامنية  املالية  الرتتيبات 

تقويم األرضار م 2.3 

إذا  الزيارات.  خالل  من  األسامك  مصايد  إرساء  مواقع  بشأن  لألثر  األويل  التقويم  إجراء  ينبغي 
واإلقليميني  املحليني  األسامك  مصايد  كموظفي  املخربين  أهم  مع  فاملقابالت  ممكناً،  هذا  يكن  مل 
تقوميات  إجراء  ينبغي  األولية.  التقوميات  يف  للمعلومات  الوحيد  املصدر  يكونون  قد  الذين 

عملياً. ممكن  وقت  بأرسع  التفصيلية  والتقوميات  املتابعة 
ييل: ما  التقويم  لهذا  الرئيسة  املكونات  تتضمن 

ورسيعة. عامة  فكرة  ألخذ  القطاع  و/أو  الحكومة  مسؤويل  كِبار  زيارة   .1
اإلرساء. مواقع  أمناط  وصف   .2

األوصاف. من  للتحقق  أمكن  إن  ُمَمثِّلَة  مواقع  زيارة   .3
األرضار. لتسجيل  جميعها  للمواقع  العمل  فريق  ِقبَل  من  جامعية  زيارة   .4

واليقني(. التخمني  بني  ما  التمييز  من  التأكُّد  )مع  بها  تقرير  وتقديم  النتائج  تلخيص   .5
األمر. استدعى  إْن  الِحق  متابعٍة  تقويم   .6

اآليت: العمِل  ِفَرُق  تتذكر  أن  يجب 
• دقيٍق 	 لتحديٍد   GPS الجغرايف  املوقع  تحديد  نظام  استخدام  يجب  ممكناً،  يكون  حيث 

اإلرساء. مناطِق  ملواقعِ 
• للمرافق.	 صوٌر  تُلتََقُط  أن  يجب  ممكناً،  يكون  حيث 

م 1.2.3 مثال عن صفحات السجل
التسجيل. صفحات  عن  أمثلة   4.3 م   –  1.3 م  الجداول  توفر 
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الجدول م 1.3

مثال عن التصنيف املحيل ملواقع اإلرساء

مالحظاتالطريقة المحلية المستخدمة للتصنيف  أنواع مواقع اإلرساء )اسم محلي(

النوع 1   عدد القوارب وأنواعها1. 

 املرافق الشاطئية وأنواعها

البنى البحرية وأنواعها

النوع 1   عدد القوارب وأنواعها1. 

 املرافق الشاطئية وأنواعها

البنى البحرية وأنواعها

.3

الجدول م 2.3

مثال عن التصنيف املحيل ملواقع اإلرساء

منطقة فرعية/ناحيةمنطقة ......إقليم/محافظةتفاصيل الموقع

العددالقوارب املُستخِدَمة للموقعنوع املوقعاسم املوقع

الخريطة املرجع/نظام تحديد 
GPS املوقع الجغرايف

القارب 1تاريخ الزيارة: 

القارب 2الرقم املرجعي:

القارب 3

القارب 4

الحاجةاألضرار )تخمين(من َقْبل )والوحدات(اإلنشاءات

قاعة/ ساحة مزاد األسامك 

مرافق تجهيز األسامك

مرافق التعبئة والتخزين

املرحاض واملَغَسل 

مصنع الثلج ومخزن الثلج 

منطقة معالجة مخلفات 
األسامك

منطقة تخزين الوقود

منطقة تخزين / اإلمداد باملياه 
العذبة 

منطقة اجتامع الصيادين

منطقة إصالح الشباك
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منطقة التخزين املخصصة للصيادين 
)للمعدات واملحركات وغريها(

مكتب الحكومة )مكتب اإلدارة(

غرفة الالسليك 

ِخرَة )البطارية( منطقة شحن املُدَّ

املساحة األرضية للموقع واألبنية كلها

إمدادات الكهرباء )مآخذ أم ُمَولَِّدة(

مرافق إصالح القوارب

رصيف امليناء

املزلَق

كارس األمواج

ِمرْطَم األمواج

َعَدُد املراكب املُستخِدمة للمرافق وأنواعها 
)موسمية الصيد(

ترتيبات اإلدارة وامللكية والسيادة

الجامعات املحلية والتعاونية، أدوارها 
ووظائفها )مبا يف ذلك غري الصيادين(

تجهيز األسامك )سواء كان للتصدير أم 
لألسواق املحلية، كون ذلك سيؤثر عىل 

منطقة التداول(

الرتتيبات املالية واالئتامنية للصيادين 
)وهذه قد تكون مرتابطة(

....
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الجدول م 3.3

موجز لتقويم األرضار واالحتياجات ملواقع اإلرساء وفقاً ألنواعها
رقم موقع 

اإلرساء
المقاطعة/
المحافظة

الموقع المنطقة
الجغرافي 

GPS

عدد النوع
القوارب 

كلفة إعادة الضررمن َقْبل
التأهيل.

كلفة إعادة الضررمن َقْبل
التأهيل.

المرافق 
الشاطئية

المرافق 
الشاطئية

اإلنشاءات 
البحرية

اإلنشاءات 
البحرية

$$$$$$نوع 1.../...منطقة بمحافظة أرقم 1

رقم 2 

املجموع

الجدول م 4.3

موجز لتقويم احتياجات إعادة التأهيل

رإجمالي إعادة التأهيل كلفة إعادة التأهيلالعدد الُمَدمَّ

$USالنوع 1

$USالنوع 2

م 2.2.3 قراءات مرجعية رئيسة 

Sciortino, J.A. 1995. Construction and maintenance of artisanal fishing harbours and 
village landings. FAO Training Series No. 25. Rome, FAO. 137 pp. (also available 
at www.fao.org/docrep/v5270e/v5270e00.htm). 

Sigurdarson, S. 2005. Rehabilitation and reconstruction of fishing ports and fish−
landing sites in Aceh Province after the tsunami. Indonesia. Mission report, 
13 February – 13 March [online]. Rome, FAO. [Cited 20 May 2013]. ftp://ftp.fao.
org/fi/document/tsunamis_05/indonesia/cons_miss_rep/Sigurdur_Mar_05.pdf 
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امللحق 4

تربيـة األحياء املائية

مقدمة م 1.4 

أن  ُوِجَد(  )إْن  للتدخل  ميكن  كيف  إدراك  هو  الطوارئ  حالة  احتياجات  تقويم  من  الغرض  إن 
الوقت  ويف  حساسيًة،  األكرث  النقاط  تفيد  بطريقٍة  برتبيتها  املائية  األحياء  إنتاج  ترميم  يف  يساعد 
الذات.  عىل  املتأثرة  املجموعة  اعتامد  زيادة  و/أو  للتأثر  قابليتها  تقليل  ذلك،  أمكن  إْن  ذاته، 
االستزراع  عرب  األسامك  تنمية  أنَّ  الحسبان  يف  يأخذوا  أن  التقويم  بإجراءات  بالقامئني  يُفرَتَض 
الخربة  يتطلب  كام  الزراعة،  يف  الحال  كام هي  متاما  الخامل،  النبايت  النمو  من  زمنية  فرتة  يتطلب 

املُكتََسبَة. واملهارات 

ملحــة عن تقويم الضـــرر م 2.4 

جمع بيانات الخط القاعدي م 1.2.4 

املائية  األحياء  لرتبية  قاعدٍي  خٍط  بناِء  عمليِة  من  كجزٍء  العمل  هذا  مبعظم  القيام  من  بد  ال 
والبيانات  القاعدي  الخط  بيانات  إن  للكارثة.  األمة  ِب  تأهُّ مستوى  لرفعِ  العمل  َمعِرِض  يف 

أدناه: مدرجٌة  الكارثة  إدارة  بأهداف  الصلة  ذات  املائية  األحياء  تربية  قطاع  حول  األساسية 
• للمنطقة،	 السكاين  التعداد 
• السكاين،	 التجمع   / القرية  تفاصيل 
• القطاع:	 تفاصيل 

للنوع،−  وفقاً  املائية  األحياء  تربية  ملُنشآت  الجغرايف  املوقع 
للنوع،−  وفقاً  املائية  األحياء  تربية  تشغلها  التي  املساحة 
الرتبية،−  لنوع  وفقاَ  الرتبية  قيد  األنواع 
املرباة،−  األحياء  وأنواع  الرتبية  لنوع  وفقاً  اإلنتاج  نََزعات 
يف −  املعلومات  هذه  )تفيد  العاملة  غري  وتلك  املهجورة  املائية  األحياء  تربية  ُمنشآت 

أصالً(، واملهجورة  العاملة  غري  للُمنشآت  التعويض  خطر  استبعاد 
التجهيز،−  مصانع 
املعتِمد −  عليها/األشخاص(  املعتِمدين  وإجاميل  )األرَُس  املائية  األحياء  تربية  مجتمع 

مساحه  وحدة  لكل  الدخل  املائية،  األحياء  تربية  عىل  مبارش  غري  أو  مبارش  بشكل 
العمل، أجور  املائية،  األحياء  تربية  لنوع  وفقاً  أرسٍة  ولكل 

والتكلفة.−  املستخدمة  التجهيزات  أنواع  التجهيزات: 
• الزريعة، 	 توفري  املائية، مصادر  األحياء  تربية  لنوع  وفقاً  املياه  الحرجة: مصادر  املُدَخالت 

املخصبات، توفري  مصادر  الغذاء،  توفري  مصادر 
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• واالتصاالت،	 املواصالت  وتََوفُّر  بالطاقة  اإلمداد  التحتية:  البنية 
• )السلطات 	 الطوارئ  مرحلة  خالل  املفيدة  األشخاص/املؤسسات  البرشية:  املوارد 

تربية  مجال  يف  الفعالة  الحكومية  غري  املنظامت  الفالحني/املجموعات،  روابط  املحلية، 
البحوث(. يف  املنخرطون  والعلامء  الباحثون  املائية،  األحياء 

املسح وجمع البيانات م 2.2.4 

وإىل  الكارثة،  عواقب  حجم  تحديد  إىل  والخسائر  األرضار  لتقويم  البيانات  جمع  عملية  تهدف 
السوي وإعادة  الوضع  اآلنيَّة واملتوسطة األجل الستعادة  لتحديد االحتياجات  إجراء محاولة أوىل 
إىل  للوصول  أسٍس  لبناِء  صلٍه  ذات  تُجَمع  التي  واملعلومات  البيانات  تكون  أن  يجب  اإلعامر. 
رسيعة،  البيانات  جمع  عملية  تكون  أن  يجب  كام  واالستشفاء.  اإلغاثة  متطلبات  حول  قرارات 
اعتامد  ميكن  السياق  هذا  يف  البيانات  ولجمع  واٍف.  بشكٍل  الرئيسة  املشاكل  َد  تُتََفقَّ أن  عىل 
)كزعامء  املُخرِبين  أهم  مع  واملقابالت  العينات،  خالل  من  واملسح  البرصية،  التدقيق  عمليات 
التقويم  عمليات  و/أو  اإلعداد  املسبقِة  شبه  واملقابالت  الفالحني/املجموعات(،  وروابط  القرية 
املعلومات  مصادر  تحديد  من  بد  ال  املختصني.  قبل  من  ة  املَُعدَّ القطاع  حول  لة  املَُفصَّ ادة  الجَّ
بعض  من  إن  البيانات.  تلك  بتفسري  يقومون  الذين  ألولئك  نافعاً  ذلك  سيكون  إذ  إليها،  واإلشارة 

اآليت: املفيدة  املعلومات 
• والبيئة.	 األسامك  مبصايد  املعنية  والِجَهويَّة  املحلية  السلطات 
• القرية.	 وزعامء  املجتمع  قادة 
• الذاتية.	 املساعدة  مجموعات  و/أو  اإلدارة  مجموعات  الفالحني،  روابط 
• املنطقة.	 يف  الفعالة  الحكومية  غري  املنظامت 
• املتحدة.	 األمم  وكاالت 
• يف 	 ببحوثهم  املشاركون  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  مجال  يف  الباحثون 

. ملنطقة ا
• املتأثرة.	 املنطقة  يف  األخرى  األمن  وأجهزة  الرشطة  طواقم 
• 	.Satellites ْنِعيَّة  الصُّ التوابع  صور 
• جوية.	 صور 

الكارثة: حالة  لتقويم  املطلوبة  املعلومات  تتضمن 
• الكارثة.	 طبيعة 
• املتأثرة.	 الجغرافية  املنطقة 
• الرتبية،	 لنوع  وفقاً  املتأثرة  املائية  األحياء  تربية  منشآت  عدد 
• لألرضار.	 املقدرة  والقيمة  املائية  األحياء  تربية  منشآت  بَُنى  أحوال  البُْنيَوي:  الرضر 
• تربية 	 منشآت  يف  املستخدمة  تلك  من  واملدمرة  املفقودة  املعدات  املعدات:  ر  ترََضُّ

املائية. األحياء 
• والقيمة.	 الكمية  حيث  من  املحصول  يف  الفقد  اإلنتاج:  ر  ترََضُّ
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• غري 	 أو  مبارش  بشكل  املعتمدين  األشخاص  وعدد  األرَُس/العائالت  عدد  األرزاق:  فَْقُد 
األفراد  وعدد  اإلنتاج،  ِبَفْقِد  ُمِنيَت  التي  األفراد  وعدد  املائية،  األحياء  تربية  عىل  مبارش 

األجور. ِبَفْقِد  ُمِنيوا  الذين 
• واالتصاالت.	 والنقل  الطاقة  مصادر  املائية:  األحياء  لرتبية  التحتية  البنية  َمراِفق  ر  ترََضُّ
• السمكية والغذاء واملخصبات، واالنقطاعات 	 الجوهرية كالزريعة  ر مصادر املدخالت  ترََضُّ

اإلمداد. أقنية  يف  الحاصلة 
• فيها.	 الرواسب  وتراكم  وتلوثها  املائية  املوارد  كفساِد  للكارثة  الثانوية  اآلثار 
• غري 	 أخرى  مواٍش  األرض،  َخرات،  )املُدَّ التكيف  و/أو  البقاء  اسرتاتيجيات  حول  معلومات 

تأثر  وكيفية  الكارثة،  حدوث  قبل  املستخدمة  البديلة  الرزق  ومصادر  بالكارثة(  متأثرة 
كلها. هذه 

• دو 	 ُمَزوِّ املربني،  تنظيم  ائتامنية،  )تسهيالت  املحلية  االستجابة  كفاءة  حول  معلومات 
املناطق  من  الجوهرية  للمدخالت  املنتظم  التوفر  األحواض،  إصالح  كمقاويل  الخدمات 
املنظامت  به  تقوم  الذي  وما  واسرتاتيجياتها،  للتطوير  الحكومية  الخطط  املتأثرة(،  غري 

تحليل املعطيات واملعلومات وعرضها م 3.2.4 

النزعات  يُدرَِك  وأْن  الفعاليات،  برامج  مع  الربط  عىل  وعرضها  املعطيات  تحليل  يركَز  أْن  يجب 
قد   − أدناه  املذكور  − إلدراك  وعرضها  البيانات  تحليل  إنَّ  الراهنة.  باملشكلة  الخاصة  واملؤرشات 

لالستشفاء: األجل  واملتوسطة  الفورية  االحتياجات  تحديد  يف  يساعد 
• تأهيلها 	 إصالحها/إعادة  الواجب  تلك  أي  املادية،  املمتلكات  يف  الحاصل  الرضر  مستوى 

مستقبالً. إهاملها  أو  ترميمها/استبدالها  أو 
• بنائها.	 إعادة  أو  األصول  إصالح  يتم  مل  ما  إدراكِِه  من  يُتََمكََّن  لن  الذي  الدخل  تدفق 
• تحقيقه 	 املمكن  من  كان  الذي  املتوسط  اإلنتاج  تقويم  خالل  من  الخسائر  تقدير  ميكن 

العامل/املوظفني. ألجور  الضائعة  القيمة  خالل  من  أو  الكارثة،  تحدث  مل  لو  فيام 

إعداد التقارير م 4.2.4 

للصيغة  وفقاً  بالتحليل  الخاصة  والنتائج  واملؤرشات  والنََّزعات  املعلومات  تعميم  من  بد  ال 
وتنفيذها  الفعاليات  برامج  تصميم  من  القرار  وصانعي  الكارثة  إدارة  عن  املسؤولني  مُتَكِّن  التي 
هذا  نهاية  يف  ل  ُمَفصَّ وتقرير  مبديئ  وتقرير  موجز  تقرير  إلعداد  املقرتحة  الصيُغ  )ستُْعَرُض 

. مللحق( ا
فالغرض من  املبدئية.  أو  املوجزة  التقارير  الدقة يف  بأرقاٍم غايٍة يف  اإلبالغ  ليس من الرضوري 
واملعلومات  التعامل  بقدرات  وربطها  الكارثة  خطورة  مبدى  املُتَلَقِّي  إعالم  هو  املبديئ  التقرير 
بتوفري  التفصيلية  التقارير  تقوم  حني  يف  العون.  لتقديم  املوارد  بتعبئة  للمبارشة  املطلوبة 

اإلعامر. وإعادة  التأهيل  إعادة  متطلبات  عىل  الرتكيز  بغية  ِدقًَّة  أكرث  معلومات 
ومدى  املتطلبات  تقويم  إلعادة  مستمرة  عملية  التقارير  وإعداد  التقويم  أن  فَْهِم  من  بد  ال 

منتظمة. فرتات  عىل  اإلصالح  وتدخالت  االستجابة  مالءمة 
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املواصفات التقنية لتقويم احتياجات الرضر: تربية األحياء املائية م 3.4 

املدى  عىل  التأهيل  إلعادة  الطوارئ  حالة  متطلبات  لتحديد  االحتياجات  تقويم  إجراء  يجب 
تحديد  من  بد  ال  األجل،  القصري  املدى  سيناريو  يف  األجل.  الطويل  املدى  عىل  كام  األجل  القصري 
األنشطِة  الستعادة  ميكن  ما  بأرسع  والترصف  املتأثرين  ألولئك  الطارئة  املساعدة  توفري  متطلبات 
تقويم  أجل  من  مطلوبة  تقنيه  مواصفات  مثة  الرزق.  أسباب  تأسيس  إعادة  بغية  للدخل  املَُولَِّدِة 
االستشفاء  بعمليات  الخاصة  املتطلبات  إنجاز  إىل  باالضافه  وِقيَِمها،  كمياتها  وتحديد  األرضار 

اإلعامر. وإعادة  التأهيل  وإعادة 
من  واسعٍ  طيٍف  عرب  واالحتياجات  األرضار  تقويم  يف  الرئيسة  االعتبارات  القسم  هذا  يعرض 

وعملياتها. املائية  األحياء  لرتبية  اإلنتاجية  األنظمة 

األنظمة القامئة عىل اليابسة م 1.3.4 

م 1.1.3.4 منظومات األحواض الرتابية لرتبية األحياء املائية

أ( الرضر البنيوي

• الحواجز:	 نوع  يف  أوالً  النظر  العمل  فرق  عىل  الحواجز: 
كافة. − الجوانب  من  باألحواض  يحيط  الذي  الخارجي  الحاجز  املحيط:  الحاجز 
وما  − النمو  أحواض  بني  ما  تفصل  التي  التقسيم  حواجز  والثالثة:  الثانوية  الحواجز 

التوايل. عىل  الحضانة  حوض  مقصورات  بني 

الحواجز  )تشغل  الحوض  مساحة  التقويم:  عملية  يف  رئيسة  نَواٍح  أيضاً  هي  التالية  األمور  إن 
الطول  مرصوفة/ُمبَطَِّنة،  مادة  أي  نوع  الحوض(،  مساحة  من  باملائة   20−15 نسبة  عادة  
يُظِهر  هو  أم  جزئياً  أم  كلياً  مدمٌر  1.3(؛  م  )الشكل  قمته  وعرض  وارتفاعه  للحاجز  التقريبي 

الصدوع(. )عالمات  الضعف  دالالِت 

حساب حجم الرتبة يف حاجز ما   1.3                الشكل م 

    T 
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b = T + 2 (Zd) 
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b = T + 2 )Zd(
القمة عرض  أو  التاج  عرض   =  T القاعدة،  عرض   =  b  : حيث

الجانبي لالنحدار  األفقية  القيمة   =  Z الحاجز،  ارتفاع   =  d
)A(= [)b + T(/2] × d   : للحاجز العريض  املقطع  مساحة 

 )V(= A X L)الحاجز )طول    : الحاجز حجم 
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التقلص. فرق  االرتفاع 20% لقاء  إىل  عادة  يضاف  الحاجز،  يف  الرتبة  حجم  حساب  لدى 
• وعرضها 	 القناة  طول  الرتابية،  لألقنية  ُمبَطَِّنة  مادة  أي  نوع  والرصف:  اإلمداد  اقنية 

املرتاكمة،  واللحقيات  الرواسب  جزئياً،  مدمرة  كلياً،  مدمرة  الجانبيني،  منحدريها  وارتفاع 
والطول(. السامكة  الداخيل،  القطر  )املادة،  َنة  املُتََضمَّ األنابيب 

• الرئيسة 	 الرصف  وقناة  املياه  مبصدر  املزرعة  تصل  قناة  وهي  الرئيسة:  اإلمداد  قناة 
ترابية. املزرعة، وهي عادة ما تكون مبنية من مواد  التي تحمل مياه الرصف إىل خارج 

• والثالثة، 	 الثانوية  الحواجز  قمم  امتداد  عىل  تجري  وهي  وثالثة:  ثانوية  إمداد  قنوات 
القنوات مصنوعة  تكون هذه  أن  أحيانا  املمكن  إسمنتية. من  بطانة  لها  يكون  ما  وعادة 

للحواجز. العلوي  العرض  امتداد  عىل  َدة  ُمَمدَّ أنابيَب  تكون  قد  أو  زجاجية  ألياف  من 
• أم 	 )دائرية  القناة  مقطع  أبعاد  إسمنتية،  أو  خشبية  األرض:  تحت  وقنوات  أنابيب 

الحواجز  عرب  املياه  بتحويل  البنى  هذه  تقوم  ُوِجَدت(.  )إن  الجناحية  والجدران  مربعه( 
املشابهة. الرتابية  والسواتر  املزرعة  يف  املشيدة  والطرقات 

• القضبان.	 من  مبنظومة  أو  بأنابيب  مقرتنة  مبطنه  قنوات  املياه:  مدخل  انشاءات 
• فوالذية 	 صفائح  أو  خشبية  ألواح  ذات  إسمنتية  أو  خشبية  بوابات  املرصف:  انشاءات 

قامئة. بأنابيب  مقرتنة  املياه  بتدفق  للتحكم  وبوابات  َعمودية(،  قامئة  )أنابيب  وأنابيب 
• واألبعاد.	 املستخدمة  املواد  املضخة:  تركيب  بنية 
• والسعة.	 املستخدمة  املواد  والترصيف:  املنبع  أحواض 

ب( أرضار املعدات:
• املياه:	 مضخات 

مروحية −  مضخة  العميقة،  لآلبار  توربينية  مضخة  نابذة،  مضخة  املياه:  مضخة  نوع 
محوري(. تدفق  أم  مختلط  تدفق  أم  شعاعي  )تدفق 

الكفاءة −  أو  التفريغ  معدل  حيث  من  املضخة  كفاءة  املائية:  املضخة  مواصفات 
الُعلُّو  الحصان،  قوة  أو  كيلوواط  الزمن(،  وحدة  يف  لرتات  أو  مكعبة  )أمتار 
نقطة  إىل  وصوال  املياه  مصدر  سطح  من  بدءاً  الشاقولية  )املسافة  الكيل  الدينامي 

كهرباء(. بنزين،  )ديزل،  الطاقة  مصدر  التفريغ(، 
• التهوية:	 اجهزة 

أو −  الحاقن  شاقولية،  مضخة  َذة،  ُمرَذِّ مضخة  مجدافية،  عجلة  التهوية:  أجهزة  أنواع 
.ARO2 أو  الحاقنة  التهوية  أجهزة  الفقاعات،  مولد 

كيلوواط.−  أو  حصانية  قوة  الكفاءة: 
املحرك −  قوة  الزيت(،  من  )خال  بالوقود  كهربايئ/يعمل  هواء:  هوايئ/ضاغط  نافث 

 ،)bar )بار  التشغيل  ضغط  الزمن(،  وحدة  يف  )ليرت  الَخْرج  كفاءة  )كيلوواط(، 
)هرتز(. الرتدد   ،voltage الكهربايئ  الجهد 

• أو 	 )ثنايئ  الكهربايئ  الطور   ،)KVA املحوالت  قياس  أو وحدة  )كيلوواط  الكفاءة  املولدة: 
ر، الرتدد )هرتز(، املحرك )ثورة يف الدقيقة  voltage املَُقدَّ ثاليث الطور(، الجهد الكهربايئ 

الذايت. اإلقالع  آلية  بدون  أَم  مع  التشغيل،  زمن  فعالية  بنزين(  )ديزل،  الوقود   ،)rpm
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م 2.1.3.4 املَُفرَِّخات األرضية

أ( األرضار الُبنَيوية

• واألساس.	 واألرضية  واألبواب  والنوافذ  والجدران  السطح  بالبناء:  الالحق  الرضر 
• أو 	 ذاتها  األحواض  أحيانا  تُستَخَدم  الرتابية(:  األحواض  فقرة  )انظر  األمهات  حفظ  أحواض 

لعمليات الرتبية والفقس وكذلك لتنمية الريقات. أجزاء من األحواض بصفتها وسطاً 
• للتفريخ 	 مخصصة  وهي  للتفريخ،  الجاهزة  باألسامك  لالحتفاظ  )أحواض  الرتبية  أحواض 

وإخصاب البيض(: الشكل )دائري، مستطيل، الخ(، اللون واألبعاد أو الحجم وعدد األحواض.
الخ(.−  لدائن،  زجاجية،  ألياف  مسلح،  )إسمنت/إسمنت  املادة 

• الفقس(.	 حتى  املُخَصب  البيض  )لحضانة  الفقس  مرافق  أو  الحاضنات 
املياه −  الراكدة  األحواض  يف  املركبة  للفقس  الجدار  املزدوجة  القامشية  الكسوة 

الداخلية. األحواض   / الداخلية  القوارير  أو  الكساء(،  وعدد  )األبعاد 
مستطيل، −  دائري،  برمييل،  مخروطي،  بقمع،  أسفله  يف  ينتهي  )أسطواين  الشكل 

وعددها. األحواض   / القوارير  حجم  أو  واألبعاد  اللون  الخ(، 
شفاف، −  نصف  ايثيلني  بويل  شفافة،  لدائن  شفاف،  )زجاج  األحواض   / الِجرار  مادة 

الخ(. مستطيلة،  أو  دائرية  إسمنتية  أحواض  زجاجية،  ألياف  قامشية،  مواد 
• وللعناية 	 للفقس  كأحواٍض  مستخدمًة  الرتبية  أحواض  تكن  مل  )إن  الريقات  رعاية  َمَراِفق 

إىل  الرتبية  من حوض  البيض  نقل  من  عندئذ  بد  فال  بالريقات،  العناية  كأحواض  الالحقة 
أحواض  إىل  الفاقس  البيض  نقل  من  الفقس  بعد  بد  ال  أنه  كام  الفقس،  قوارير/أحواض 

بالريقات(. العناية 
الخ(.−  مستطيل،  )دائري،  الشكل 
الخ(.−  لدائن،  زجاجية،  ألياف  مسلح،  )إسمنت/إسمنت  األحواض  نوع   / املادة 
وعددها(.−  الِكساء  )أبعاد  املايئ  الجسم  يف  أو  األحواض  يف  ُمَركَّبَة  كِساء 

• اليافعة.	 باألسامك  العناية  مرافق  نوع  اليافعة:  األسامك  رعاية 
كِساء/−  األرض(،  عىل  القامئة  الرتابية  األحواض  نظام  فقرة  )انظر  ترابية  أحواض 

مبياه  مغمورة   )1.2.3 م  الفقرة  يف  األقفاص  فقرة  أيضا  )انظر  شبكية  أقفاص 
حوض. يف  أم  مفتوحة 

واملواد −  األبعاد   )1.2.3 م  الفقرة  األقفاص يف  فقرة  أيضا  )انظر  كِساء/أقفاص شبكية 
والعدد.

• الحي	 الغذاء  تربية  مرافق 
الحي.−  الغذاء  لرتبية  خارجية  منشاة  و/أو  داخلية  منشاة  املنشأة:  نوع 
الطحالب:−  لرتبية  داخلية  منشأه 

االختبار −−  أنابيب   − الطحالب  لرتبية  املعدة  والخزانات  األوعية  أنواع 
)الحجم(، بالخيزران  املحمية  القوارير  إىل  الدوارق  من  )الحجم(، 

بوروسيليكات −−  زجاج   – الرتبية  وخزانات  أوعية  يف  الداخلة  املواد  نوع 
الخ. ايثيلني،  بويل  الكربونات،  عديدات   ،borosilicate

وأبعادها،−−  الرتبية  أوعية  لحمل  املستخدمة  األلواح  أو  الرفوف  نوع 
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 −−،)wattage إضاءتها  وشدة  األنابيب  )عدد  فلورية  إضاءة   – اإلضاءة  نظام 
املعدات(،−−  أرضار  فقرة  تحت  التهوية  نظام  )انظر  التهوية:  نظام 
الكربون،−−  أوكسيد  ثاين  مصدر 
البويل −−  أكياس   – الطحالب  من  كبرية  كميات  لرتبية  املستخدمة  األوعية  أنواع 

الحجم(، أو  )األبعاد  األحواض  )الحجم(،  إيثيلني 
الطحالب،−−  من  كبرية  كميات  تربية  ألوعية  الحامل  الهيكل 
املعدات(،−−  أرضار  فقرة  تحت  الرتشيح  نُظُِم  أنواع  )انظر  الرتشيح  نظام 
الرطب، −−  بالبخار  التعقيم  أوتوكالف،  بالكلور،  تعقيم   − التعقيم   / التطهري 

فقرة  أيضا  )انظر  البنفسجية،  فوق  باألشعة  التعقيم  الجاف،  بالبخار  التعقيم 
املعدات(. أرضار  تحت  التطهري  تجهيزات 

الطحالب:−  لرتبية  خارجية  مرافق 
 −−،PVC بـ  مبطن  اسمنت  ايثيلني،  بويل  زجاجية،  ألياف   − الرتبية  أحواض 
قاع −−  ذو  دائري  )حوض  أسطوانية−مخروطية   − الرتبية  أحواض  شكل 

مخروطي(،
املعدات(.−−  أرضار  تحت  التهوية  نظام  )انظر  التهوية  نظام 

• واملفاصل	 والوصالت  األنابيب 
والطول،−  امكة  السَّ لألنابيب،  الداخيل  القطر   )PVC( األنابيب  مادة  نوع 
أبعادها.−   / وأقطارها  والوصالت  املفاصل  نوع 

• الصحي	 الحجر  مرافق 
مسلح، −  إسمنت  )إسمنت،  البناء  مادة  الحجم،  الشكل،   − الصحي  الحجر  أحواض 

زجاجيه(، أحواض  زجاجيه،  ألياف 
املعدات(.−  أرضار  فقرة  تحت  التهوية  نظام  )انظر  التهوية  نظام 

أرضار املعدات: ب( 

• اليابسة(	 القامئة عىل  الرتابية  املعدات تحت فقرة نظام األحواض  )انظر أرضار  املضخات 
• حات	 املَُرشِّ انواع 

ميكانيكيه:−  مرشحات 
مرشحات −−  رمليه،  مرشحات  اهتزازية،  غرابيل  دوارة،  غرابيل  ثابتة،  غرابيل 

مرشحات  النشيط،  الكربون  )مرشحات  كيميائية  مرشحات  املشطورات،  تراب 
كربونية من منط الدفعات أو مرشحات كربونية دامئة التدفق، مرشحات التبادل 

حيوية؛ مرشحات  الرغوة(،  تجزئة  األيوين، 
املواد؛−−  نوع   
مستوى −−  أو  الرتشيح  ومستوى  واملرشحات  الغرابيل  يف  الداخلة  املواد  نوع 

امليكانيكية،  املرشحات  يف  زمنية(  وحدة  لكل  مكعبة  أمتار  أو  )لرتات  التفريغ 
الحيوية. املرشحات  يف  املستخدمة  املواد 

خرطوشيه:−  مرشحات 
ونسبته.−−  الترصيف  كفاءة  العيون،  وقياس  الغربال  مادة 
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• التعقيم	 تجهيزات 
التعقيم−  أنواع 

باألوزون:−−  تعقيم  مغمورة(،  أم  )ُمَعلََّقة  البنفسجية  فوق  باألشعة  تعقيم 
º  معدل املوجه،  طول   − البنفسجية  فوق  باألشعة  التعقيم  مواصفات 

البنفسجية  فوق  باألشعة  املعقم  نوع  الزمن،  م3/وحدة  أو  التفريغ/ليرت 
مصابيح  وعدد  الضغط(  الضغط/منخفضة  عالية  زئبقية  )مصابيح 

البنفسجية؛ فوق  األشعة 
األوزون:−−  مولدة 
º .الطاقة متطلبات  التفريغ،  معدل   – األوزون  مولدة  مواصفات 

• حرارية	 مبادالت 
للغمر، −  ولفائف  أنابيب  الحرارة،  نقل  ألواح/لوحات  الحرارية:  املبادالت  أنواع 

لوحه. أو  ولفائف  حربة 
 −..voltage والجهد  الحرارة  نقل  مساحة  املواصفات: 

• التهوية	 نظام 
هواء−  ضاغطات   / هواء  نافثات 
املحرك −  قوة  الزيت(،  من  )الخايل  الوقود  باستخدام   / بالكهرباء  تعمل  املواصفات: 

الجهد،  )بار(،  التشغيل  ضغط  الزمن(  وحدة  )ليرت/  الَخْرج  كفاءة  )كيلوواط(، 
)هرتز( الرتدد 

املوصالت −  نوع  امكة،  والسَّ الداخيل  القطر  املادة،  نوع   – الهواء  توزيع  أنابيب 
واملفاصل.

• املولدة	
عىل −  القامئة  الرتابية  األحواض  نظام  فقرة  تحت  املعدات  أرضار  )انظر  الطاقة 

ليابسة(. ا
• صغرية	 مخربيه  معدات 

املنحل، −  األوكسجني  مقياس   ،pH حموضة  )مقياس  املياه  نوعية  اختبار  معدات 
الخ.  كيميائيه،  إلكرتونية  موازين  مجاهر،  امللوحة(،  لقياس  االنكسار  قرينة  وقياس 

م 3.1.3.4 األحواض
األلياف  آو  املسلح  اإلسمنت  من  عموماً  تُبنى  أنها  إال  كالربك  رئيس  بشكل  األحواض  تعمل 

جية. لزجا ا
• والسعة.	 األبعاد 
• أو 	 زجاجية  بألياف  مغطى  خشب  زجاجية،  ألياف  مسلح،  املستعملة:اسمنت  املواد 

بنية  داخل  النيوبرين  من  مطاطية  بطانات  أو  الڤينيل  ايثيلني،  والبويل  االيبوكيس،  بطالء 
الخشب. أو  األملنيوم  أو  املطيل  كالفوالذ  مدعومة 

• صوامع 	 شكل  عىل  تكون  قد  الدائرية  األحواض  بان  علام  مستطيل.  دائري،  الشكل 
والزوايا. األضالع  مثانية  وأحواض  جدا  عميقة 



87 تربية األحياء املائية

• النفايات 	 من  للتخلص  الدائرية  لألحواض  رضورية  املركزية  املصارف  املرصف:  تصميم 
موجود  ال(  )فَضَّ قائم  أنبوب  خالل  من  املياه  مبستوى  يُتََحكَّم  فعال.  بشكل  الصلبة 
األنبوب  الحوض. لدى استخدام  أو ضمن خط الرصف خارج  املركزي  مبارشة يف املرصف 
هروب  ملنع  بغربال  الترصيف  خط  تزويد  من  بد  ال  الخارجي  )الَعمودي(  القائم 

لسمك. ا
• املفرخات 	 فقرة  يف  املعدات  أرضار  عنوان  تحت  التهوية  نظام  فقرة  )انظر  التهوية  نظام 

اليابسة(. عىل  القامئة 

م 4.1.3.4 املجاري املائية:
األسامك  تُزَرع  حيث  املكثفة  الرتبية  من  نوعاً  املفتوح  التدفق  نظام  يف  األسامك  تربيُة  تَُعدُّ 
يف  األسامُك  تُزَرع  كبرياً.  املياه  تدفق  فيه  يكون  خزان  يف  أو  وضيق  متطاول  حوض  يف  بكثافة 
ذي  ُحبَيِْبي  بغذاٍء  ى  وتَُغذَّ إليها.  املتدفق  املاء  حجم  أساس  عىل  الخزانات  أو  األحواض  هذه 
توفري  املستمر  املاء  تدفق  يضمن  األوحد.  تغذيتها  مصدر  هذا  يكون  ما  وعادة  مدروس،  تركيب 

األيضية. النفايات  من  والتخلص  لألسامك  الالزم  األوكسجني 
• خارجية.	 داخلية،  مجاري  املائية:  املجاري  أنواع 
• املياه.	 وعمق  والطول  العرض  األبعاد: 
• املستطيلة 	 األحواض  تكون  ما  عادة  املائية:  املجاري  أحواض  بناء  يف  املستعملة  املواد 

من  إنشاؤها  فيمكن  الكبرية  الخارجية  املائية  املجاري  أما  املسلح،  اإلسمنت  من  مبنية 
فمن  الصغرية  الداخلية  املائية  املجاري  أما  باللدائن،  الداخيل  سطحها  تغطية  مع  الرتاب 

الخشب. أو  الزجاجية  األلياف  املعادن،  اللدائن،  املسلح،  اإلسمنت 
• للتحكم 	 بدقة  مصممٍة  ِببَُنى  مجهزًة  األحواض  تكون  أن  يجب  باملياه:  التحكم  بنية 

إىل  مستواها(  )أو  املياه  تدفق  ينخفض  عندما  إنذار  إشارة  يعطي  أماٍن  وبجهاِز  باملياه 
معني. حد  دون  ما 

• املغذيات 	 وكفاءتها،  الطوارئ  حالة  يف  املستخدمة  التهوية  أنظمة  أنواع  التجهيزات: 
تدفق  أنظمة  )يف  الطلب«.  »حسب  املغذيات  الحركة،  الذاتية  الغذاء  ناثرات   ، اآللية 
بشكل  للسمك  ُم  تَُقدَّ متكاملة  غذاء  حبيبات  عىل  املكثفة  التغذية  تعتمد  املستمر  املياه 
آلية  مغذياٍت  خالل  من  األول  املقام  يف  ذلك  ضامن  ميكن  محددة.  وبجرعات  منظم 
»حسب  املغذيات  أو  الحركة  الذاتية  الغذاء  موزعات  استخدام  ميكن  أنه  إال  مختلفة، 

الطلب«.

م 5.1.3.4 األنظمة التكاملية لرتبية األحياء املائية مع أنظمة الري/املاشية
• ومواٍش 	 األرز  حقول  مع  بالتكامل  املائية  األحياء  تربية  بها  تجري  التي  املتأثرة  املنطقة 

أخرى.
• املائية(.	 األحياء  لرتبية  الرتابية  األحواض  نظام  فقرة  )انظر  البُْنيَوي  الرضر 
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Aquarium م 6.1.3.4 تربية األسامك يف أحواض
• والرتبية	 األمهات  أحواض 

بنية −  نوع  زجاجية(،  أحواض  زجاجيه،  ألياف  )إسمنت،  املواد  نوع  الحجم،  األبعاد، 
األحواض  كانت  إن  الَعمودية(.  األنابيب  منافذ  بسيطة،  أنبوبية  )منافذ  املياه  ضبط 

املائية. األحياء  لرتبية  الرتابية  األحواض  نظام  فقرة  فانظر  ترابية  املستخدمة 
• أعاله(.	 مذكور  هو  )كام  اليافعة  واألسامك  الريقات  تربية  أحواض 
• أعاله(.	 مذكور  هو  )كام  التنمية  أحواض 
• أعاله(.	 مذكور  هو  )كام  الَحْجر  أحواض 
• الرئيسة	 األحواض 

لدائن«−  زجاجية،  ألياف  »إسمنت،  ونوعها  املواد  حجم  األبعاد، 
• اليابسة(.	 عىل  القامئة  املفرخات  عنوان  تحت  املعدات  أرضار  فقرة  )انظر  الرتشيح  نظام 
• اليابسة(.	 عىل  القامئة  املفرخات  عنوان  تحت  املعدات  أرضار  فقرة  )انظر  التهوية  نظام 
• التغليف	 مرافق 

زجاجيه.−  أحواضاً  تكون  ما  عادة  التَّهِيئَة:   / االحتجاز  أحواض  نوع 
صناديق −  اللََّدنيَّة،  األكياس  لِحام  جهاز  أوكسجني،  أسطوانات  التغليف:  معدات 

عازلة.
• القامئة 	 املفرخات  عنوان  تحت  املعدات  أرضار  فقرة  )انظر  الصغرية  املخربية  التجهيزات 

اليابسة(. عىل 

أنظمة تربية األسامك يف املياه املفتوحة م 2.3.4 

• يف 	 باألسامك  يحتفظ  املائية  األحياء  لرتبية  إنتاجي  نظام  أقفاص  يف  الرتبية  إن  األقفاص: 
ما. مايئ  جسم  يف  مغمورة  أو  عامئة  ُمستَوَعباٍت 

مغمورة −  أقفاص  أو  ما،  مايئ  جسم  يف  قاعية  ركيزة  عىل  ثابتة  أقفاص  القفص:  نوع 
عامئة. أقفاص  أو 

القفص.−  وحجم  األقفاص  عدد 
عايل −  اثيلني  بويل   ،  PVCأنبوب الخشب(،  )نوع  خشب  خيزران،  القفص:  إطار 

أملنيوم. أو  مغلفنة  حديدية  أنابيب   ،HDPE الكثافة 
بويل −   ،  PVCأنبوب الخشب(،  )نوع  خشب  خيزران،  العمل:  ومنصة  القفص  طوق 

أملنيوم. أو  مغلفنة  حديدية  أنابيب   ،HDPE الكثافة  عايل  اثيلني 
قاسية.−  شبكية  مادة  مرنة،  شبكية  مادة  من  املُستَوَعب: 

نايلون، −−  بروبيلني،  بويل  إيثيلني،  بويل  إسرت،  بويل  أميد،  بويل  مرنة:  شبكية  مواد 
الخيزران؛ وغرابيل 

العقد؛−−  عديم  شبيك  نسيج  أم  عقد  ذو  شبيك  نسيج  الشبيك:  النسيج  نوع 
الشبك؛−−  عني  قياس 
شبكية −−  مواد  قاسية،  شبكية  بوليمريات   − املواد  نوع  قاسية:  شبكية  مواد 

نسيج  أم  املَُغلفن  الفوالذ  من  ملحومة  شبكة  ونوعه(،  املعدن  )اسم  معدنية 



89 تربية األحياء املائية

مغلفنة  ملحومة  شبكة  أم  مغلفنة  مرتابطة  سالسل  مرتابطة،  سالسل  من  شبيك 
باللدائن. مكسوة 

التعويم، −  منظومة  دور  أيضا  تؤدي  التي  والخشب  الخيزران  منصات  التعويم:  نظام 
ل  )َسجِّ واللدائن  الفوالذ  من  براميل  واألبعاد(،  الحجم  ل  )َسجِّ ممدد  بوليستريين 

واألبعاد(. الحجم 
اإلرساء−  نظام 

النقاط.−−  متعدد  أو  أحادي  إرساء 
اإلرساء−−  نظام  مكونات 
مضفور، −−  نايلون  ايثيلني،  بويل  بروبيلني،  بويل  إسرت،  بويل  أميد،  )بويل  حبل 

)مرساة  مرساة  املَُغلفن(،  الفوالذ  من  بسلسة  مربوط  حبل  مضفور،  إسرت  بويل 
أم  الرمل  من  كيس  مسلحة،  إسمنتية  أم  إسمنتية  كتل  بحرية،  حديدية 

حديدي(. قضيب  خاصة،  إسمنتية  مرساة  الحىص، 
• يُغَرُز 	  . املايئ  الجسم  قاع  هو  قاعها  ثابتة  ُمَسيََّجة  أنها  عىل  الحظرية  تُعَرف  الحظائر: 

وفوقه  املاء  مستوى  تحت  ويُثَبَّت  ُمغرِقات  بواسطة  املايئ  الجسم  قاع  يف  السياج 
أنه  عىل  تعريفه  تم  الذي  القفص،  عن  الحظرية  متييز  من  بد  ال  هيكل.  بواسطة 
أم  السطح  عىل  عامئاً  كان  سواء  بإطار،  ُمَدعَّمة  مواد  من  وجوانب  قعٍر  ذو  ُمستَوَعٌب 
تُستعمل  التي  »ُمَسيََّجة«  لكلمة  كمرادٍف  »حظرية«  كلمة  استُعِملَت  باملاء.  كلياً  مغموراً 

ُمَسيََّجات. يف  الرتبية  يف 
)هكتارات(.−  املغلقة  املياه  مساحة  أو  الحظرية  أبعاد 
الحظرية.−  سياج  هيكل 
هيكل −  وطولها،  الخشبية  األعمدة  قطر  وطولها،  الخيزران  أعمدة  قطر  املواد:  نوع 

وطولها. الفوالذ  قضبان  قطر  َقالَة،  السِّ
 −. ملَُسيََّجة ا
األقفاص.−  عنوان  تحت  املَُسيََّجة  فقرة  انظر  املواد:  نوع 
الذي −  السياج  بقمة  املربوط  الحبل  هو  العلوي  )الحبل  والسفيل  العلوي  الحبل 

السياج  بأسفل  مربوط  السفيل  والحبل  املاء،  مستوى  فوق  للبقاء  املَُسيََّجة  يدعم 
داخل  السياج  انغراس  تسهيل  بغية  السفيل  بالحبل  املربوطة  املُغرِقات  وكذلك 

املايئ(. الجسم  رسير 
بويل −  إستري،  بويل  أميد،  )بويل  والسفيل  العلوي  الحبلني  يف  املستعملة  املواد 

كورولون(. إيثيلني،  بويل  بروبيلني، 
والسفيل.−  العلوي  الحبلني  قطر 
الخ.−  مسلحة،  إسمنتية  أو  إسمنتية  كتل  الشبكة:  تضمني  أجل  من  ُمغِرقات 

• هذه 	 تُستَخَدم  مناصب.  عىل  الرتبية  عن  ل  ُمَعدَّ أسلوب  هي  طويلة:  خيوط  عىل  الرتبية 
أفقي قرب  مُيَدُّ حبٌل بشكل  الرخويات.  تربية  الشاطئ ويف  عن  بعيداً  الرتبيه  الطريقة يف 
شاقولية  حبال  عىل  الرخويات  تنمو  عوامات.  بواسطة  السطح  فوق  ويبقى  املياه  سطح 
بواسطة  الطويلة  الخطوط  ن  تُؤمَّ األفقي.  بالحبل  تَُعلَّق  التي  »املُتََدلِّيات«  بـ  تُعرَُف 

طرف. كل  عند  اثنني  ُمرتََكِزين 
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الخطوط.−  وعدد  الواحد  الطويل  الخط  طول 
أبعادها: −  أو  العوامات  وحجم  طويل  لكل خط  وعددها  املستخدمة  العوامات  نوع 

العوامات  أنواع  فقرة  أيضا  )انظر  معدنية  براميل  خشبية،  براميل  الستايروفوم، 
األقفاص(. فصل  تحت 

األقفاص(.−  فصل  تحت  املرساة  فقرة  )انظر  املرساة   / املُرتََكز  نوع 
فقرة −  أيضا  )انظر  يوريثني  بويل   − بامليليمرت  الحبل وقطره  املستخدمة يف  املواد  نوع 

األقفاص(. فصل  تحت  املستخدمة  الحبال 
• بالرتبية 	 الخاصة  لتلك  مشابهة  مبادئ  الطوف  عىل  الرتبية  تعتمد  مناصب:  عىل  الرتبية 

بدال  املنصب  عىل  املَُعلَّقة  املتدليات  عىل  الرخويات  ترتكز  حيث  الطويلة،  الخطوط  عىل 
ليتناسب  املعلقة  الرتبية  ألسلوب  تحويراً  املنصب  أسلوب  يُعترََب  الطويلة.  الخطوط  من 
القاع وتغرس  تُساُق أعمدة خشبية إىل  املنصب،  إنشاء طوف  الضحلة. ومن أجل  واملياه 
الخيوط  تتوىل حمل  التي  أفقية  أعمدة  بواسطة  القوائم  تُوَصل هذه  م.   4−2 أبعاد  عىل 

منتظمة. مسافات  عىل  املثبتة  املعلقة 
املنصب.−  أبعاد 
خشبية.−  أعمدة   − املنصب  بناء  يف  املستخدمة  املواد 
كُمتدليات.−  املستخدمة  الحبال 

• غرينية 	 طينية  أو  طينية  مرتكزات  ذات  طميية  مسطحات  مرتكزات:  عىل  الرتبية 
القوية  الرياح  من  محمية  املياه  ضحلة  خلجان  يف   mangrove القرم  لغابات  مجاورة 

)الرخويات(. األصداف  لرتبية  جميعها  تستخدم  واألمواج 
املتأثرة.−  املساحة  ْر  قَدِّ

• البوتشوت 	 ِبِتقانَة  معروفه  املد−جزري  األفق  يف  قوائم  عىل  الرتبية  قوائم:  عىل  الرتبية 
الرخويات(  )صغار  الرخويات  ببذور  املحملة  الحبال  تُلَفُّ  األسلوب  هذا  يف   .bouchot
الشبك  نسيج  يُستَخَدم  املد−جزري.  األفق  يف   )bouchots( كبرية  شاقوليه  قوائم  حول 
أسفل  يف  ِوقايئ  حاجز  يوضع  والضياع.  االنفصال  من  لحاميتها  الرخويات  تغطية  يف 
من  األسلوب  هذا  يحتاج  للرخويات.  الوصول  من  كالسلطعون  املفرتسات  ملنع  القامئة 
البحر  لبلح  الغذاء  توفري  أجل  من  كبرية  مدجزرية  بآفاق  تتمتع  مواقع  إىل  الرتبية 

ملكتظ. ا
املتأثرة.−  القوائم  عدد  ْر  قَدِّ

م 3.3.4 أرضار اإلنتاج
الرتبية. لنظام  ووفقاً  املُستَزَرع  للنوع  وفقاً  لإلنتاج  الكامل  الفقد  أو  الجزيئ  الفقد 

م 1.3.3.4 الرضر يف مصادر املُدَخالت الحرجة واالنقطاعات الحاصلة يف قنوات اإلمداد
 ،tilapia )البلطي  للنوع  وفقاً  واإلصبعيات(  األسامك  )صغار  السمك  زريعة  إنتاج  يف  الفقد  إن 
تََوقُّف  بسبب  الخ(  للنوع،  وفقاً   ،shrimp الجمربي   ،catfish لَّور  الصِّ سمك   ،carp الكارب 
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مرحلة  إىل  اليافعة  األسامك  )تربية  العمل  عن  السمك  صغار  رعاية  وُمنشآت  املَُفرِّخات 
األمهات  فقدان مخزون  بسبب  و/أو  أحواض(  أو  أو حظائر  أقفاص  أو  ترابية  برك  اإلصبعيات يف 
التفريخ  أسامك  وزن   / وحجم  املتوسط  )الرقم  الكارثة  حالة  بسبب  التفريخ  أسامك  توفر  وعدم 

الحاجة(. أو  الفقد  نوع  حسب 
غذاء   ،shrimp القريدس  غذاء   − للنوع  )وفقاً  السمك  أغذية  توفر  عدم  أو  الَعَوز  كمية 

العمل. عن  بالغذاء  اإلمداد  مراكز  أو  الغذاء  مصانع  توقف  بسبب  الخ(  السمك، 
الخ(  فوسفات،  سوبر  اليوريا،  الكلس،   − النوع  )حسب  املخصبات  توفر  عدم  أو  العوز  كمية 

العمل. عن  باألسمدة  اإلمداد  مراكز  توقف  بسبب 

م 2.3.3.4 الرضر يف مصادر املياه
املحتملة. الرتسبات  أو  التلوث  أو  الفساد  بسبب  مستمرة  أم  طارئة  تهديدات  املياه،  مصدر  نوع 

م 3.3.3.4 الفقد يف مصادر الرزق
أو  لإلنتاج  الكامل  الفقد  بسبب  الدخل  تدفق  فَْقِد  من  يعانون  الذين  األشخاص  أو  األرَُس  عدد 

بنائها. إعادة  أو  األصول  إصالح  يتم  مل  ما  تفاديها  يتم  لن  والتي  األجور  فَْقِد 

م 4.3.3.4 األرضار يف مرافق البنية التحتية لرتبية األحياء املائية
الفعالة،  غري  أو  املعطلة  واالتصاالت  النقل  خدمات  املحلية،  الشبكة  من  الطاقة  تََوفُّر  فَْقُد 

الثلج. مصانع  تشغيل  عدم  بسبب  الثلج  توفر  عدم  أو  والعوز 

توصيات تتعلق برتبية األحياء املائية م 4.4 

• غري 	 املناطق  يف   − اإلصبعيات  منتجي   / اليافعة  باألسامك  املحليني  املزودين  ْد  َحدِّ
الكافية  اإلنتاجية  بالطاقة  يتمتعون  الذين   − التنافسية  التجارية  وباألسعار  املتأثرة 
 / اليافعة  األسامك  بإنتاج  للبدء  أشهر  عدة  األمر  يحتاج  قد  إذ  املتأثرة،  املناطق  لتزويد 

املتأثرة. املناطق  يف  اإلصبعيات 
• دي 	 ُمَزوِّ  / )كمنتجي  الحرجة  اإلنتاج  ُمدَخالت  دي  ُمَزوِّ مساعدة  الرضوري  من  يكون  رمبا 

الثلج(  )كصانعي  األخرى  الخدمات  ومقدمي  األسمدة(  دي  ُمَزوِّ  / منتجي  األغذية، 
الرتبية. للمساعدة يف عمليات  إذ أن مدخالتهم رضورية  املنتجني،  املزارعني  بالتوازي مع 

• استرياد 	 تشجيع  عدم  من  بد  ال  الكارثة،  بسبب  وفقدها  األمهات  َعَوِز  تعويِض  مجال  يف 
للمخاطر. املُْسبَق  بالتقويم  القيام  يتم  مل  ما  األمهات 

• االحتياجات 	 لتغطية  خارجي  دعٍم  أو  ميرسٍة  قروٍض  لتأمني  اإلمكانيات  استكشف 
األسمدة،  الجمربي،   / السمك  بذور  )مثال:  الحرجة  املُدخالت  كتوفري  املحددة  الشائعة 
استبدالها. أو  حات  التهوية واملرشِّ األساسية كاملضخات وأجهزة  املعدات  الغذاء( وإصالح 

• للعمليات 	 العودة  بغية  املائية  األحياء  ملريب  ميرسٍة  قروٍض  لتأمني  اإلمكانيات  استكشف 
اإلنتاجية.
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• يف 	 األسامك  مصايد  يف  باملشاركة  والرغبة  الفرصة  لديهم  ممن  األسامك  ملريب  الدعم  َوفِّْر 
األحياِء  تربيِة  أنظمِة  لتشغيل  العودة  حني  إىل  الُقوِت  لتأمني  الطاقة  محدودة  أنشطة 
الرتبية. اإلنتاج من  األمر عدة شهور الستعادة  إذ قد يحتاج  التي كانوا ميتلكونها،  املائية 

• فرص 	 إليجاد  برامج  خالل  من  مؤقت  أجر  عىل  الحصول  فرص  استكشاف  من  بد  ال 
يفتقرون  الذين  املتأثرين  ألولئك  األولوية  تُعطى  أن  يجب  منزيل.  دخل  لتوليد  عمل 
أنشطة  الستعادة  أشهر  عدة  يحتاجون  الذين  وألولئك  العيش،  لكسب  بديلٍة  فرٍص  إىل 

املائية. األحياء  تربية 
• دعٍم 	 لتقديم  الهادفة   − األمد  والقصرية  الطارئة  االبتدائية  التدخالت  تَُركَِّز  أن  يجب 

املعيشة  سبل  اسرتجاع  عىل   − إنتاجهم  يف  وأرضار  خسائر  تكبدوا  الذين  ألولئك  مبارٍش 
الدخل. توليد  ووسائل  اإلنتاجية  األصول  تقديم  خالل  من 

• الصغرية 	 املائية  األحياء  تربية  ألنظمة  املادية  األصول  إلصالح  األولويُة  تُعطى  أن  يجب 
معاودة  باإلمكان  يكون  وبذلك  الصغرية  واألقفاص  والرفوف  كاملناصب  استبدالها  أو 

اإلنتاجية. أنشطتها 
• مستوى 	 ضوء  يف  منفصل  بشكل  االستشفاء  ومتطلبات  لألرضار  تقويٍم  إعداد  املمكن  من 

املدخالت  ذات  املائية  األحياء  تربية  لعمليات  فبالنسبة  اإلنتاجية.  العملية  كثافة 
تربية  عن  منفصل  بشكل  تقومياتها  إعداد  ميكن  للجمربي(  الشاطئية  )كالرتبية  املكثفة 
أو  اإلنتاجية،  الطاقة  املحدودة  تلك  أو  كثافة،  األقل  املدخالت  ذات  املائية  األحياء 
رفوف   / مناصب  عىل  الرخويات   / املرصاع  ثنائيات  )كرتبية  للمربني  دعامً  األكرث  تلك 
ذات  املائية  األحياء  تربية  أن  ذلك  الطاقة(  محدودة  أقفاص  يف  والرتبية  ُمرتكزات   /

عهدها. سابق  السرتجاع  نوعيٍة  دعٍم  سياسِة  إىل  ستحتاج  املكثفة  املدخالت 

الصيغة املقرتحة للتقويم املفصل م 5.4 

الواجب  املعلومات  نوع  لتحديد  الالزمة  التقنية  الخلفية  حول  معلومات  القسم  هذا  يقدم 
للمساعدة.  أساساً  أيضاً  يوفر  كام  املائية.  األحياء  تربية  عملية  يف  املتطلبات  تقويم  يف  جمعها 

السابق. القسم  مع  بالتوازي  استخدامه  يجب 

أنواع األجسام املائية

• عذبة.	 مياه 
• مختلطة.	 شاطئية  مياه 
• بحرية.	 مياه 
• اإلدارة	  / النظام 
• مكثف.	 شبه  مكثف،  واسع،  شبه  واسع،  ُمْجتََمعية،  الخلفية،  الفناءات 
• الزراعة 	 مع  املائية  لألحياء  تكاملية  تربية  أقنية،  مائية،  مجاٍر  قفص،  ترابية،  بركة  أحواض، 

− الحديقة / الربكة / حظرية املوايش، أو الحيوانات مع األسامك، مثالً:   VAC مثالً: نظام(
سمك – بط، دجاج – سمك، سمك – خنزير، رز – سمك، رز – جمربي(.

• موسمي.	 واحدة،  إنتاجية  دفعة 
• واألقفاص 	 املكعبة  األمتار  أو  بالهكتار  الرُبَك  مقاييس  )مثالً:  وعددها  الوحدات  حجم 

املكعبة(. باألمتار 
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األنواع

• ذلك(.	 أمكن  ان  علمي  )اسم  إنكليزي  اسم  محيل/  اسم 
• 	. ملنشأ ا
• مائية.	 أحياء  تربية   – زراعة  متكاملة  مختلطة،  متعددة  تربية  النوع،  أحادية  تربية 

مرحلة العملية

• تفريخ.	
• نة.	 حضا
• الِحَقة.	 تنمية 

التغذيــة

• الخ(.	 الخاصة،  املزرعة  من  ُمَصنَّع،  )حي،  الغذاء 
• املصـدر.	
• التغذية.	 تطبيقات 
• 	. لسـعر ا
• محلياً.	 التوفر 

اإلصبعيات

• 	. لسـعر ا
• محلياً.	 التوفر 
• الصحية.	 األحوال 
• م3(.	 لكل  )إصبعيات  الواقعة  دَمة  الصَّ قبل  ما  السمك  صغار   / اإلصبعيات  زرع  كثافة 
• البدء؟	 تاريخ  املوسم؟  طول  الالحق؟  النمو  فصل  هو  ما 
• للزرع.	 املفضل  والحجم  سم(  أو  )غرام  عموماً  تُزَرع  التي  اإلصبعيات  حجم 

األمهــات

• العـدد.	
• اإلناث.	  / الذكور  نسبة 
• الزرع.	 كثافة 
• 	. لسـعر ا
• محلياً.	 التوفر 
• الصحية.	 األحوال 

األسمدة والكلـــس

• عضوية.	
• محلياً.	 التوفر 
• 	. لسعر ا
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املواد واملعدات

• الخ.	 مولدات،  مجدافية،  عجالت  مضخات،  ِدالء،  شباك،  أنابيب،  املعدات: 
• لدائن.	 زجاجيه،  ألياف  إسمنت،  األحواض:  مواد 
• أعمدة.	 عوامات،  الشبك،  عني  قياس  نايلون/لدائن،  القفص:  مواد 
• السمك.	 آفات  أجل  من  الدواء  توفر 

الســـــــــــــوق

• السوق.	 يف  املفضل  الحجم 
• املفضلة.	 األنواع 
• األسواق.	 يف  لألسامك  املختلفة  األحجام  أسعار 
• ميتاً.	 أم  حياً  السمك  بيع 
• املزرعة.	 بوابة  من  البيع 
• املتوفرة.	 النقل  وسائل 
• السنة.	 خالل  األسعار  تقلب 

توصيات أخرى بخصوص تربية األحياء املائية م 6.4 

تأمني املُدَخـــــــــــــالت

• قبل 	 جاهزة  تكون  أن  يجب  الخ(  أقفاص،  ترابية،  )برك  اإلنتاج  َمراِفق  أن  املفهوم  من 
املدخالت. توزيع  إجراءات  اتخاذ 

• ِقبَِل 	 من  والغذاء  اليافعة  األسامك   / كاإلصبعيات  املدخالت  إنتاج  يتم  ما  عادة 
منتجي  مساعدة  املنطقي  من  يكون  وقد  أضخم.  رأسامل  لقاء  ثراًء  أكرث  مستثمرين 
األشد  األسامك  مريب  مع  بالتوازي  الثلج  ومصنعي  والغذاء  اليافعة  األسامك   / اإلصبعيات 

فقراً. األشد  السمكية  املجتمعات  ملساعدة  رضورية  مدخالتهم  دامت  ما  فقراً 
• تنافسيه.	 تجارية  بأسعار  اإلصبعيات  ملنتجي  املحليني  دين  املَُزوِّ ْد  َحدِّ

األنـــــــواع

• الغذاء 	 متطلبات  إن  إذ  تقليدي.  بشكل  محليا  تَُربَّ  التي  األنواع  اختيار  عموما  ُل  يَُفضَّ
التقليدية.  السمك  ألنواع  بالنسبة  عموماً  أقل  تكون  الصلة  ذات  املُدَخالت  وتكاليف 
املتطلبات  فان  السيئة،  املياه  نوعية  تحمل  عىل  عادة  أقدر  األنواع  هذه  أن  ومبا 
اإلصبعيات  عىل  إلنفاقه  املال  من  فضالً  يوفر  ما  بكثري،  أقل  تكون  واألدوية  الكيميائية 

اخرى. أنشطٍة  عىل  أو  والغذاء 

اإلصبعيات

• املزارعون 	 اعتاد  التي  تلك  من  قليال  أكرب  املوزعة  اإلصبعيات  تكون  ان  األفضل  من 
أكرَب  السمك، وتتكيف برسعٍة  بآفات  أقل  تأثراً  األكرُب حجامً  تُبدي اإلصبعيات  إذ  رشاءها، 
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األقل  اإلصبعيات  عادة  املزارعون  يفضل  أقل.  وفياتها  معدل  ويكون  الربكة،  بيئة  مع 
الصغري. القياس  من  األكرب  العدد  عىل  الكبري  القياس  من  عدداً 

• لإلصبعيات.	 اإلجاميل  البقاء  معدل  لرفع  األنواع  من  خليٍط  باستخدام  يوىَص 
• األسعار 	 إن  زرُعها.  يُعاُد  سوف  التي  اإلصبعيات  بحجم  املتعلقة  التكاليف  من  ْق  تََحقَّ

أسعار  من  بكثري  أعىل  األغلب  عىل  تكون  عادًة،  عليها  واملتفق  تحديدها  يتم  التي 
يف  اإلصبعيات  يف  )َعَوز  متنوعة  الشأن  بهذا  املقدمة  والتفسريات  الفعلية.  السوق 
بواسطة  املُْنتََجة  لإلصبعيات  املتباينة  األحجام  طويلة،  مسافات  إىل  النقل  يحتاج  السوق، 
 300 أحيانا  هنالك  الخ(.  واحد،  قياس  تخصيص  الصعب  من  يجعل  ما  املفرخات، 
سم   5 بقياس  وإصبعيات  سم   3 بقياس  إصبعيات  بني  األسعار  يف  االختالفات  من  باملائة 

سم(.  5−3 بحدود  األحجام  تُطلَب  )أمنوذجيا 
• تَأَكَّد من إعالم املستفيدين وبشكل واضح بعدد األسامك التي سوف يتم استالمها، وبحجمها.	

األمهات

• األمد عىل طاقة 	 فورياً وطويل  أثراً  لذلك  ما، فسيكون  كارثة  أثناء  األمهات  يف حال دمار 
املجاورة  البلدان  من  األمهات  استرياد  يأيت  وقد  رسيعة.  معالجًة  وسيستدعي  اإلنتاج، 
األحياء  لحركة  الدولية  املعايري  استخدام  من  التفريخ  أسامك  السترياد  بد  ال  أخري.  كخيار 
املحتمل  اإلدخال  تجنب  بغية  الصحي  والحجر  الصحية  الشهادات  حيث  من  املائية 
أنواع جديدة.  استرياد   / إدخال  أيضا عدم  الرضوري  انه ملن  نقلها.  أو  األمراض  ملسببات 

حرصاً. املستوطنة  األنواع  من  األمهات  استرياد  عىل  االقتصار  يجب 

نقل األسامك وتداولها

• النهار 	 من  املتأخرة  املواقيت  ويف  الباكر  الصباح  يف  اإلصبعيات  توزيع  يتم  أن  يجب 
أثناء  الوفيات  معدل  خفض  أجل  من  نوعاً  منخفضة  الحرارة  درجة  تكون  حيث  حرصاً، 

لنقل. ا
• وتوقيته.	 اإلصبعيات  تحرير  كيفية  بخصوص  للمزارعني  املشورة  ْم  قَدِّ
• تجنب 	 بغية  اإلصبعيات  لنقل  بيضاء  أو   / فاتحه  ألوان  ذات  بالستيكية  أكياساً  استخدم 

عىل  يجب  حال،  أي  عىل  املياه.  حرارة  درجة  ارتفاع  وتفادي  الشمس  أشعة  تغلغل 
نقطة  من  النقل  عملية  قبل  للحاِفظات  النوعية  وجيد  كاٍف  أوكسجني  توفري  دين  املَُزوِّ

املَزَارع. إىل  التسليم 

الغـــــذاء

• مناسب.	 مكان  يف  الغذاء  بتخزين  يوىص 
• لبلوغها 	 كاٍف  بشكٍل  أسامكهم  إطعام  يف  صعوبًة  يجدون  فقد  فقراء  املستفيدين  أن  مبا 

معينة  نسبة  باستخدام  املزارعون  ينصح  لذلك  محددة.  فرتة  خالل  التسويقي  الحجم 
عىل   − والغذاء  والشباك  اإلصبعيات  من  لكل  املحددة   − الكلية  الدعم  تكاليف  من 
املرحلة  يف  لإلصبعيات  كاٍف  منٍو  معدِل  لضامن  ذلك  لإلصبعيات،  مخصٍص  غذاٍء  شكل 

الربكة. لزرع  التالية  األوىل  الزمنية 
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النوعية

• املصالح 	 مع  بالتعاون  املرشوع  ِقبَِل  من  النوعية  مراقبة  من  التأكد  يجب  التسليم،  قبل 
املائية. األحياء  وتربية  السمكية  باملصايد  املتخصصة  املحلية  اإلرشادية 

التدريب

• ما 	 التالزم  من  بد  ال  ومطلوباً،  واملال(  )الوقت  ممكناً  ذلك  يكون  عندما  الحاالت،  بعض  يف 
بني توزيع املدخالت واملعدات من جهة والتدريب و/أو اإلرشاد من جهة أخرى. ال بد من 
الشباك والُعيص  تدريب املستفيدين يف مجال االستخدام املناسب للمعدات )مثال استخدام 
تربية  عملية  يف  الفيضان  حال  يف  األسامك  فَْقِد  فُرَِص  لخفض  األسامك  لربكه  غطاء  لصنع 

األحياء املائية الخ(. يَُشكِّل ذلك مساهمًة هامة يف نتائج املرشوع وآثاره املرغوب بها.
• إنه ملن الرضوري يف تربية األحياء املائية إجراء تدريٍب عىل نقل اإلصبعيات وعىل إدارة 	

الرضوري  من  إنه  كام  املستفيدين،  عىل  اإلصبعيات  بتوزيع  القيام  قبل  ذلك  األحواض، 
التدريب. دورة  أثناء  اإلرشادية  املواد  تقديم 

• من 	 جزٍء  يف  األسامك  جمع  كيفية  عىل  املزارعني  تدريب  يجب  الشباك،  تقديم  عند 
للمزارعني  كافية  شباك  تقديم  مالياً  املجدي  من  يكوَن  لن  إذ  الرز،  من حقل  أو  الحوض 

بالكامل. الرز  حقول  و/أو  بَُركِِهم  لتطويق 

املســــــــتفيدون

• حاجات 	 مثالً  املختلط  فللمجتمع  مناسبة.  بطريقة  املستفيدين  تحديد  الرضوري  ملن  إنه 
إلخ( قد يؤدي  )الصياد، مالك بركة األسامك،  أرزاقهم  الناس وفق سبل  مختلفة. إن تقسيم 
إىل إغفال آخرين متأثرين بشكل فادح يف املجتمع )أي غري املنتجني وأولئك األشخاص الذين 

ال ميلكون أراٍض(. لذا فإنه من الرضوري أيضا إرشاك اإلدارة املحلية يف العملية.

االئتمـــــــــــان

• إمكانية 	 من  بكثري  أعىل  مستًوى  عىل  يكون  قد  املائية  األحياء  تربية  ُمدَخالت  استبدال  إن 
العائالت  مديونية  يف  يُسهم  وقد  أيضاً(،  تأثر  قد  للعائلة  النقدي  التدفق  كان  )إن  التحمل 
َمَحلَّ  إن  األبطأ.  البداية  اختياُر  ُل  يَُفضَّ لذا  الغذاء(.  لرشاء  باالستدانة  العائالت  تقوم  )فقد 
أعظَم  قيمٍة  ذا  تنفيذه – ولكنه قد يكون  الطوارئ والذي هو من األصعب  املساعدة حاَل 
التمويل من أجل  الحصول عىل  يَكُمُن يف تحسني سبل  بالكارثة –  املتأثرين  بالنسبِة ألولئك 

إعادة االستثامر يف أنشطِة الرزق وسبل العيش املُتَأثِّرة.
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امللحق 5

املائية  األحياء  وتربية  األسـماك  مصايد 
عقب احلصاد: األسـواق والتجهيز

مقدمة م 1.5 

كونها  األهمية  غاية  يف  املائية  األحياء  وتربية  كَة  السامِّ قطاع  يف  الحصاد  بعد  ما  عمليات  إن 
معدل  ذو  منتج  فالسمك  والتصدير.  املحيل  لالستهالك  الغذاء  وتنتج  كبرية  عمٍل  فرَص  توفر 

قصرية. فرتة  خالل  ويُستَهلََك  يُباَع  أن  يجب  فإنه  يَُجهَّْز،  أو  يُحَفْظ  مل  وما  مرتفع،  عوائد 
• سالسل 	 لفشل  ميكن  )حيث  الطوارئ  حاالت  يف  االغِتذائية  والقضايا  الغذايئ  األمن  إن 

هي  كغذاء(  األسامك  إىل  الوصول  يف  الغذايئ  لألمن  مشاكل  إىل  يؤدي  أن  التسويق 
)انظر:  العامل  بلدان  من  لكثريٍ  للربوتني  الرئيس  املصدر  هو  فالسمك  هامة.  اعتباراٌت 
الغذائية  العنارص  أيضاً  األسامك  تَُوفِّر   .)www.fao.org/focus/e/fisheries/nutr.htm
السوقية  السلسِة  أهميِة  تقويِم  عند  الحسبان  يف  الحقيقة  هذه  أخذ  وينبغي  الهامة، 
التأهيل  إعادة  فإن  وبالتايل   .)www.fao.org/fishery/topic/2888/en )انظر: 
املساعدات  عىل  االعتامِد  من  تقلَل  أن  ميكن  وتسويقها  األسامك  لتجهيز  الرسيعة 
الغذايئ. لذلك فإن استبدال و/أو إصالح معدات  َن األمن  الغذائية عقب الطوارئ وتَُحسِّ
يكون  أن  ميكن  التدخني،  وأفران  التجفيف  رفوف  مثل  منها  البسيطة  حتى  التجهيز، 
آالت  مثل  وتشغيلها  تعقيداً  األكرث  املنشآت  تركيب  قبل  الوقت  يخترص  وأيضا  هاماً، 

التربيد. ومخازن  الثلج 
• له 	 التجاري  املستوى  عىل  الباردة(  السلسلة  )التجميد،  وحفظها  األسامك  تجهيز  إن 

مائية  وتغذية  الطور  ثالثية  كهربائية  تغذية  يتطلب  ما  وغالباً  ومالية،  اقتصادية  تكلفة 
غيار. وقطع  موثوقة 

• املقرتنة 	 التكاليف  منخفضة  والتخمري  والتدخني  كالتجفيف  املحسنة  التجهيز  طرق  إن 
لهذه  ميكن  لذلك،  نتيجة  واملستهلكني.  للزبائن  بالنسبة  مضافة  قيمة  وذات  بالتجهيز، 
لصيادي  إضافياً  دخالً  رسيع  بشكل  تحقق  أن  أقَل  ماٍل  رأَس  تتطلب  التي  التِّقانات 

والتجار. غالباً(  )النساء  األسامك  ملجهزي  ودخأل  األسامك 
• النقل 	 إن  السمكية.  املنتجات  توزيع  لرسعة  األساسية  اللَِّبَنة  هي  األسامك  أسواق 

األسامك  إرساء  ومراكز  املحلية  )السمكية(  األسواق  إىل  الوصول  وإمكانية  واالتصال 
األسامك  ملَُريبِّ  عادٍل  وسعٍر  رسيعٍة  عوائد  لضامن  رضورية  أساسيات  هي  واملستودعات 

الصيادين. ومجتمعات 



خطوط توجيهية لقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية حول تقويم األرضار واالحتياجات يف حاالت الطوارئ 98

• أقل 	 أنها  عىل  الحصاد  بعد  ما  أنشطة  إىل  يُنظَُر  ما  غالباً  الكوارث،  بعد  ما  حاالت  يف 
الحسبان  يف  األخذ  ينبغي  مبعظمها.  تنهض  النساء  كانت  إْن  والسيام  قيمة،  وأقل  تعداداً 
يف  للغذاء  رئيسة  مصادر  تكون  قد  )فهي  السمكية  غري  املائية  املنتجات  أهمية  أيضاً 

البلدان(. من  كثري 

السالسل واألسواق م 1.1.5 

تحليِل  معرض  ففي  والتسويق.  التجهيز  هام  الحصاد  بعد  ما  ألنشطة  الرئيسني  املفتاحني  إن 
من  احتياجاتها،  وتحليِل  وتسويٍق،  تجهيٍز  من  الحصاد  بعد  ما  بأنشطة  لحقت  التي  األرضاِر 
هم  من  فَْهَم  إن  القيمة(.  )وسلسلة  أحياناً  املعقدة  والتجهيز  اإلنتاج  سالسل  مراعاة  الهام 
بشكل  موجهٌة  لإلصالح  املبذولة  الجهود  أن  لضامن  رضوري  أمٌر  السوق  سلسلة  يف  املشاركون 

رسيعة. نتيجة  وذات  صحيح 
أخرى.  وأسواٍق  منتجاٍت  سالسل  مع  بشدة  األسامك  سوق  سالسل  تندمج  الحاالت،  بعض  يف 
تحتوي   .)1−5 م  )الشكل  تعقيداً  أكرث  أو  بسيطة  السالسل  تكون  أن  ميكن  النظرية،  الناحية  من 

من: عنارص  عىل  البحرية  املأكوالت  لقيمة  األمنوذجية  السلسلة 
ثانوي  تجهيز   >= أويل  تجهيز   >= املائية  األحياء  تربية  من  اإلنتاج  أو  األسامك  مصايد  حصيلة 

املستهلك  >= بالتجزئة  بيع   >= بالجملة  بيع   >=
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وفقاً  تتباين  أن  وميكن  متشعبة  األخرى  املائية  واملنتجات  باألسامك  اإلمداد  سالسل  إن 
أم  حياً  أم  كان  طازجاً  السميك  املنتَج  لحال  وفقاً  أيضاً  السالسل  تتباين  والبلد.  واملنطقة  للمرىس 
واملخصبات.  الدجاج  وعلف  السمك  كمسحوق  الثانوية  املنتجات  لحال  وفقاً  وكذلك  معالجاً، 
األخر  البعض  يخضع  بينام  مزادي،  نظام  يف  الجامعون  و/أو  املشرتون  ينتظم  املرايس  بعض  يف 
األخرية،  النظم  يف  كله.  هذا  من  ملزيٍج  أو  الكارتل،  أو  الشاري  احتكار  أو  البائع  احتكار  لنظام 
ذلك  مع  املُدَخالت.  و/أو  الصيد  معدات  لتأمني  املشرتين  من  القروض  الصيادون  يتلقى  قد 
أٍي  تحديد  الهام  من  محددين.  ملشرتين  للبيع  ومضطرين  بالديون  مثقلني  يكونوا  ما  غالباً  فهم 
يوفر  الذي  النظام  فإن  عموماً،  الكارثة.  من  املترضرة  املرايس  يف  ُمعتََمداً  كان  اإلرساء  نظم  من 
عقب  اإلمداد  سالسل  إعامر  إعادة  وتحتاج  املفتوح،  املزاد  نظام  هو  للمنتجني  األفضل  الفوائد 

ُوِجَدت. حيث  األماكن  يف  النظم  تلك  ضياع  عدم  لضامن  الكارثة 
الجملة،  تجار  إىل  األسامك  ينقلون  الذين  الجامعني  مع  اإلرساء  عند  اإلمداد  سلسلة  تبدأ 
التجزئة  وتجار  الجامعني  تصنيف  وميكن  مبارشة.  يشرتون  الذين  التجزئة  تجار  إىل  باإلضافة 
أو  الزوارق،  أو  النارية،  الدراجات  أو  الهوائية،  الدراجات  مستخدمي  أو  الرَّاِجلني،  أولئك  اىل 
وصناديق  واملوازين  السالل،  مقتنياتهم  تشمل  وقد  التجميد.  شاحنات  أو  أوالعربات  القوارب، 
التي  الصيد  قرى  يف  متمركزين  املوزعون  أو  الجملة  تجار  يكون  قد  واملركبات.  العزل/الثلج 

تتأثر. مل  أو  تأثرت  التي  املجاورة  البلدات  يف  أو  بالكارثة  تأثرت 
إىل  باإلضافة  واملجهزة،  الطازجة  باألسامك  اإلمداد  لسلسلة  التخطيطي  التمثيل  فإن  وهكذا 
أهداف  ذات  مجموعات  ِقبَل  من  ذ  يَُنفَّ أن  يجب  األسامك،  مبصايد  املقرتنة  املنتجات  من  غريها 
األمنوذجية  األمناط  لتحديد  الجوهريني  العارفني  مع  مقابالت  خالل  ومن  َدة  ُمَحدَّ واضحة 
إمداد  سلسلة  به  تأثرت  الذي  املدى  لتقويم  رضورياً  هذا  يَُعدُّ  الكارثة.  من  مترضٍر  ملجتمعٍ 
ما  كارثة  بعد  اإلعامر  إعادة  إن  السلسلة.  من  املختلفة  املفاصل  يف  الخسائر  واحتساب  معينة 
لسالسل  ُمتَأَنٍّ  تقويم  إجراء  دون  للمنتجني  الصيد  ومراكب  املعدات  تقديم  عىل  يركز  الذي   −

ككل. القطاع  عىل  سلبية  عواقب  له  سيكون   − السالسل  تلك  تأهيل  إعادة  ولخطوات  اإلمداد 
التالية: للبيانات  حاجة  مثة   )1.5 م  )اإلطار  اإلمداد  سلسلة  عىل  الكارثة  أثرت  كيف  لتقويم 

• األسامك؟	 إرساء  موقع  يف  للتجارة  سائداً  كان  الذي  الشكل  هو  ما 
• للمشرتين؟	 املدينني  الصيادين  نسبة  هي  ما 
• والعرق(؟	 )الجنس  الجامعون/التجار  هم  من 
• دويل(؟	 وطني،  ِجَهوي،  )محيل،  الجامعون/التجار  يأىت  أين  من 
• التجارة؟	 يف  املستخدمة  املعدات  أنواع  هي  ما 
• املستخدمة؟	 النقل  وسائل  أنواع  هي  ما 
• املُرَسيات؟	 يف  شيوعاً  األكرث  املصيدة  املائية  األحياء  أنواع   / السمكية  األنواع  هي  ما 
• للقطعة 	 أم  للكيلوغرام  سعراً  للصيادين  يُدفع  هل  لقاءها؟  تُدفَُع  التي  األسعار  هي  ما 

للكومة؟ أم 
• العالية 	 املواسم  خالل  الرشوط  هذه  تختلف  كيف  للصيادين؟  التجارية  الرشوط  هي  ما 

ملنخفضة؟ وا
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التجهيز:

)الغسيل  األسامك  تنظيف  مثل  التداول  ويتضمن  واألطفال،  النساء  ِقبَل  من  التجهيز  يتم  ما  غالباً 
أو  األرسة  مستوى  عىل  باالتنظيف  القيام  ميكن  تدخينها.  أو  تجفيفها   / ومتليحها  والتجويف( 
َغر/  الصِّ يف  متناهية  )مشاريع  تجهيز  مخيامت/سقائف  يف  القطعة  ألسعار  وفقاً  يتم  ما  غالباً  هو 
التلف،  رسيعة  سلعة  األسامك  أن  ومبا  املوسمية.  عىل  النشاط  هذا  مستوى  ويعتمد  صغرية(، 
إرساء  أوقات  مع  منسجمة  تكون  طويلة  ساعات  الصيد  ذروة  موسم  خالل  املجهزون  يعمل  فقد 
بدون  األرسة كعمل  تدخينها عىل مستوى  أو  الرخويات   / األسامك  تجفيف  يتم  أن  األسامك. ميكن 
إْن  القطعة.  أسعار  حسب  أو  املأجور  للعمل  الصغرية(  )املنشآت  التجهيز  مخيامت  يف  أو  أجر 
عواقب عىل  له  يكون  قد  التجهيز  من  الدخل  تراجع  فإن  الصيد،  ذروة  الكارثة خالل موسم  َحلَّت 
لألوقات  مجوهرات(  )مال،  باالدخار  النساء  تقوم  ما  غالباً  لذا  املنخفض،  املوسم  يف  االستمرار 
يف  املنخرطني  لألشخاص  بالنسبة  والدخل  املمتلكات  خسائر  التقويم  يتضمن  أن  يجب  الصعبة. 

العيش. كسب  ُسبَُل  الستعادتهم  الالزم  الوقت  طول  مدى  وكذلك  التجهيز 

اإلطار م 1.5 
طرق التقويم الرسيع

ذوي  موظفني  تتطلب  ولكنها  التكلفة،  وُمْجِديََة  ُمرِضيَة   RA الرسيع  التقويم  طرق  تكون  أن  ميكن 
رسيعة  تقويم  بأساليب  تحصيلها  ميكن  فاملعلومات  وتحليلها.  املعلومات  جمع  مبهام  للقيام  خربة 
االلتزام  بشدة  املستحسن  من  فإنه  البيانات  بجمع  البدء  وقبل  جميعها  األحوال  يف  ولكن  مختلفة، 

التالية: الهامة  بالخطوات 
• العام.	 دليلك  بصفتها  األداء  هات  ُمَوجِّ عىل  معتمداً  الالزمة،  باملعلومات  شاملة  قامئة  نَظِّْم 
• مبا 	 الزراعية،  األغذية  سلسلة  عن  ُجِمَعت  وأن  سبق  التي  كافًة  السابقة  املعلومات  ْص  تََفحَّ

العامة،  بالسياسات  املتعلقة  التوصيات  بشأن  ووثائق  البحوث،  وتقارير  الدراسات،  ذلك  يف 
ووثائق  الحكومية،  والوثائق  التقويم،  وتقارير  التقنية،  واألوراق  الصلة،  ذات  والترشيعات 
ومعلومات  ثانوية  بيانات  تقدم  أن  املطبوعات  لهذه  ميكن  حيث  إلخ.  املمثلة،  املنظامت 
التي  األكادميية  والهيئات  والرشكات  للمنظامت  ذكراً  وكذلك  الثانوية  للبيانات  مصادٍر  عن 

أساسية. معلومات  مصادر  فيها  يوجد  أن  ميكن 
• تظهر 	 بحيث  فيها  املرغوب  باملعلومات  قامئة  لتدوين  املعلومات  لفجوات  مصفوفة  ْر  طَوِّ

السلسلة  وطول  ومنتجاتها  ووصفها  املعلومات  مصادر  تظهر  وبحيث  الصفوف،  عىل 
 .)4 امللحق  يف  ذلك  عىل  مثاالً  )انظر  األعمدة  عىل  للتسليم  النهائية  واملواعيد  الزمنية 
التقويم  أساليب  عرب  البيانات  جمع  يف  الباحثني  سرتشد  املعلومات  فجوات  مصفوفة  إن 

الرسيع.
• الثلج« 	 »كرة  بطريقة  يسمى  ما  فإن  الصدد،  هذا  ويف  بك.  الخاصة  املعلومات  مصادر  ْد  َحدِّ

يف  تفيد  قد  أساسية،  أخرى  معلومات  مصادر  إىل  املعلومات  مصادر  فيها  تشري  التي 
التعريف. من  أخرى  أشكاٍل  استكامِل 

• واختربها.	 للمقابلة،  دليلَك  بنوِد  بتطوير  قُْم 
• التي 	 الجديدة  األساليب  باتباع  وتحليلها  بتنظيمها  وقُْم  الالزمة،  املعلومات  بجمع  قُْم 

« اآلن...  نقدمها 
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صالحيتها.  ومدة  األسامك  جودة  عىل  للمحافظة  املختلفة  التقانات  من  عديد  يُستَخَدُم 
إىل  تحتاج  املحلية  التباينات  فإن  )أدناه(،  ة  ِعدَّ رئيسة  ملقاربات  وفقاً  تصنيفها  ميكن  وبينام 
لالستهالك  املائية  واملنتجات  األسامك  من  كبرية  كمية  تجهيز  ميكن  التقويم.  عملية  أثناء  توصيف 
األكرب  التجاري  التجهيز  أما  املجتمعية.  املجموعات  أو  األرسة  مستوى  عىل  ولألسواق  املحيل 
األنواع  تشمل  والصادرات.  الوطنية  الغذائية  اإلمدادات  يف  يسهم  بحيث  إجراؤه  فيمكن  حجامً 

ييل: ما  من(  مزيج  هي  )أو  للتجهيز  الرئيسة 
• الرسيع.	 والتربيد  الثلج  إضافة 
• الجاف.	 والتجميد  والساخن(  البارد  )التدخني  والتدخني  والتمليح  التجفيف 
• )للبسرتة 	 اإلشعاعات  تأيني  أو  والتعقيم(  والبسرتة  والسلق  الطهي  مثل  )تقانات  التعليب 

بامليكروويف. التسخني  أو  التعقيم(  أو 
• الحيوي«.	 »الحفظ  أحياناً  تسمى  التي  التخليل،  أو  التنقيع  أو  التخمري 
• والتربيد(.	  N2و  CO2 ،O2 باستخدام  األحيان  بعض  )يف  بالتفريغ  تغليف 

عىل  التجهيز  معطيات  تغطية  إىل  املوسمية  اللوائح  خالل  من  تُجَمُع  التي  البيانات  تحتاج 
التايل: النحو 

• يف 	 ذاتياً  تُستَهلَُك  التي  املجهزة(  الحية،  )العذبة،  املائية  واملنتجات  األسامك  نسبة  ماهي 
املَبيَعة؟ املنتجات  تلك  إىل  املجتمع 

• ذكوراً 	 أطفال  رجال،  نساء،  محددة،  عرقية  جامعات   – التجهيز  يف  املشاركون  هم  من 
إناثاً؟ أم  كانوا 

• املشاريع 	 يف  القطعة  بسعر  أو  بأجر  العمل  العاملة،  األرَُس   – التجهيز  تنظيم  يتم  كيف 
الصغرية؟ َغر/  الصِّ يف  املتناهية 

• املوسمية؟	  – األشهر  من  أي  وخالل  األخرى  املائية  األنواع   / األسامك  أنواع  ما هي 
• التدخني؟	 و/أو  التمليح  التجفيف،  الغسيل،  التجويف،  التنظيف،   − الطرق  أنواع  ما هي 
• ما هي املوارد التي تُستخَدم – األواين ، املعدات ،املباين ، املاء، الثلج، امللح و/أو الوقود؟	
• بالكارثة؟	 املتأثرة  املوارد  هذه  إىل  الوصول  ميكن  مدى  أي  إىل 

اعتبارات تقنية لتقويم األرضار واالحتياجات م 2.5 

إضافة الثلج والتربيد الرسيع )للصيد السميك وتربية األحياء املائية( م 1.2.5 

من  فالعديد  النامية.  البلدان  يف  األسامك  مصايد  يف  الثلج  فيه  يستخدم  الذي  املدى  يتفاوت 
يف  أفضل  بشكل  الثلج  يتوفر  ان  املرجح  من  الثلج.  يستخدم  ال  الداخلية  املياه  يف  الصيد  أنظمة 
من  الطازجة.  األسامك  صالحية  عىل  للحفاظ  هاماً  مورداً  يَُعدُّ  وهو  الساحلية،  األسامك  مرايس 
كثري  يف  آخر.  مكان  من  نُِقَل  أم  محيل  مصنع  يف  أُنِتَج  قد  الثلج  كان  إذا  مام  التحقق  الرضوري 
الثلج  لنقل  نفسها  دة  املَُجمِّ الشاحنات  التجار  من  مجموعة  أو  التاجر  يستخدم  األحيان  من 
النامية،  البلدان  معظم  ويف  املحيل.  املجتمع  خارج  األسامك  ونقل  املستهلِكة  املجتمعات  إىل 
متنها. عىل  الثلج  تستخدم  حرصاً  الكبرية  السفن  أن  حني  يف  األسامك،  إرساء  عند  الثلج  يُستخَدم 

عن: بيانات   )2.5 م  )اإلطار  التقويم  سيحتاج  العام،  الصعيد  عىل 
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• املجتمع؟	 يف  الثلج  يُستخَدُم  مدى  أي  إىل 
• الرضر؟	 مدى  هو  وما  املجتمع،  يف  للثلج  مصنع  هنالك  كان  هل 
• يأتون؟	 أين  ومن  الثلج  تجار  هم  من 
• الثلج؟	 ينقلون  الذين  بالتجار  لحقت  التي  الخسائر  هي  ما 
• السمكية؟	 االمدادات  بسلسلة  الثلج  سلسلة  تتصل  كيف 
• الثلج؟	 إمدادات  إستعادة  ميكن  متى 
• بالثلج؟	 اإلمداد  استعادة  يتم  ان  إىل  املتاحة  البديلة  الحفظ  كفاءات   / تقانات  هي  ما 

وهي: الثلج  استخدام  بشأن  تحديداً  أكرث  بيانات  التقويم  يتضمن  ألن  حاجة  مثة 
• )باألطنان/يوم(؛	 الثلج  إنتاج  إجاميل 
• الثلج	 ألواح  أم  الثلج  رقائق  أم  البحر  العذبة/مياه  املياه  ثلج  املعمل:   نوع 

)www.fao.org/docrep/003/P3407E/P3407E05.htm#4.2%20Flake%20Ice :انظر(
• الكهربائية(؛	 والتغذية  والطاقة  )النوع  املياه  تنقية  محطات 
• ثالثية 	 أم  الطور  أحادية  املولدات،  أم  األسايس  الكهربايئ  )التيار  الكهرباء  احتياجات 

املحوالت(؛  حجم  الطور، 
• للمعمل؛	 املصنعة  الرشكة 
• الوحدة(؛	 )تكلفة  الثلج  تكاليف 
• إلخ(.	 خاص،  قطاع  )تعاونية،  وإدارته  الثلج  مصنع  ملكية 

انتاجه: بعد  الثلج  استخدام  وصف  أيضاً  يجب 
• 	 )www.fao.org/DOCREP/003/P3407E/P3407E09.HTM :انظر( باردة  صناديق 

للنقل؛ أو  أو يف األسواق  السفن  وميكن أن تكون عىل منت 
• والتكاليف(؛	 واملسافات  املستخدمة  )املركبات  واألسامك  الثلج  نقل 
• اإلنتاج.	 موسمية 

اإلطار م2.5
التقويم الرسيع ملنظمة األغذية والزراعة بعد كارثة تسونامي، سريالنكا

القطاع  قبل  من  مملوكني  الثلج  لقوالب  اثنني  َمصَنعني  قبل  من  رئيس  بشكل  الثلج  تزويد  يتم 
توشارا  )مصنع  املصنعني  هذين  من  واحداً  فإن  ذلك،  ومع  امليناء.  أرجاء  خارج  يقعان  الخاص 
ووحدة  الثلج  لقوالب  وحدات  أربع  من  )املؤلف  الثاين  املصنع  أما  الخدمة.  خارج  هو  للثلج( 
كله.  الالزم  بالثلج  امليناء  وميد  ماتارا   − جايل  الرئيسة  الطريق  عىل  فيقع  الثلج(  لرقائق  واحدة 

كغ.  50 زِنَِة  LKR/لقالب   105 مقابل  املصنعني  هذين  قبل  من  الثلج  يباع 
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التجفيف والتمليح والتدخني م2.2.5  

بالهواء  التجفيف  تشمل  وهي  السمك.  لحم  من  املياه  إزالة  عىل  هذه  الحفظ  طرق  تعمل 
الرطوبة  تستقطب  للامء  رابطة  مواد  واستخدام  بالتجميد  والتجفيف  والتدخني  والتمليح 
والتدخني  والتمليح  التجفيف  مثل  الطرق  هذه  بعض  استُْخِدَمت  وقد  كله.  هذا  من  ومزيج 
أو  الشميس،  والتجفيف  كالتمليح  شديدة،  ببساطة  تُنفذ  أن  وميكن  السنني.  آلالف  بالحرارة 

إلخ. النسبية،  والرطوبة  الحرارة  بدرجة  التحكم  مع  بالكامل  آلية  معدات  باستخدام 

م 1.2.2.5 التجفيف الهوايئ
• عادة خالل 	 هذا  يتم  األرض.  عىل  األسامك  بنرش  البسيط  الهوايئ  التجفيف  يتم  أن  ميكن 

املبارش. الشمس  ضوء  يف  أو  الظل  يف  السمك  يرُتَك  بحيث  الجاف  الطقس 
• 	www.fao.org/docrep/005/T0606B/ )انظر:  التجفيف  رفوف  استخدام  ميكن 

بتحسني  والسامح  األرض  عن  األسامك  لرفع  أخرى  تجفيف  وأساليب   )T0606B14.htm
من  يقلل  أيضا  وهذا   .)1.5 م  والجدول   1.5 م  واللوحة   2.5 م  )الشكل  الهواء  دورة 
كاستخدام  الحرشات،  للحد من غزو  االحرتاز  مزيد من  إجراء  إلخ. وميكن  التلوث،  فرص 
باستخدام  التجفيف  فيتم  التجاري  النطاق  عىل  أما  الرفوف.  لتغطية  البوليثني  أنفاق 

األسامك. تجفيف  أنفاق  أو  األفران 

للسمك األريض  التجفيف   – أمنوذجي  تجفيف  ِمنّصب   2.5 م  الشكل 

املتأثرة: املنطقة  يف  املستخدمة  املجففات  من  الرئيسة  لألنواع  وصفاً  التقويم  يقدم  أن  ينبغي 
• استخدامها(؛	 )وكيفية  املستخدمة  املجففات  أنواع  مقاييس 
• املقاييس/املواصفات(؛	 )مع  البناء  يف  املستخدمة  املواد 
• بناؤها؛	 أم  تم رشاؤها  إذا  فيام 
• املجفف؛	 مساحة 
• ُمْنَحِدر.	 ُمْنَحِدر/غري 
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يف  املرتفعة  التجفيف  مناصب  وإدخال  األرض  عىل  السمك  تجفيف   1.5 م  اللوحة 
 2009 الثاين/يناير  كانون  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية   ،Kalemie

. الفاو املصدر: 
 

م 2.2.2.5 التمليح
ميكن   .)2.5 م  )اللوحة  األسامك  لحفظ  البلدان  من  عديد  يف  الصوديوم(  )كلور  امللح  يُستخَدم 
من  الرطوبة  إلزالة  امللح  يُستخَدم  والتجفيف.  التدخني  مع  بالجمع  أو  لوحده  امللح  استخدام 

للمجهزين. منه  كافية  كميات  تتاح  أن  ويجب  األسامك، 
األسامك: لتمليح  الرئيسة  الطرق  تتضمن 

• ملح(؛	 باملائة   10−6 )عادة  املاء  يف  امللح  محلول  السمك يف  يوضع  ملحي، حيث  محلول 
• السمك.	 سطح  عىل  الجاف  امللح  بتطبيق  الجاف،  التمليح 

املحلية  األساليب  وصف  يجب  لذا   ،)1.5 م  )الجدول  املقاربات  هذه  بني  ما  الجمع  ميكن 
تتضمن  ُمستَوَعبات.  أو  براميل  يف  السمك  وضع  وميكن  توفرها.  ومدى  امللح  أنواع  وكذلك 

املطلوبة: املعلومات 

2009 ميامنار،  مملحة،  أسامك  منتجات   2.5 م  اللوحة 

. الفاو املصدر: 



105 الصيد السميك وتربية األحياء املائية عقب الحصاد: األسواق والتجهيز

• واملواسم(،	 والكميات  السمكية  )األنواع  املحلية  التمليح  أمناط 
• للُمستَوَعبات،	 املستخدمة  املواد 
• املُستَوَعبات،	 حجم 
• ونوعه.	 امللح  مصدر 

م 3.2.2.5 التدخني
التحكم  عىل  تنطوي  معقدة  عملية  فهي  ويطهوها.  ويجففها  يحفظها  أن  األسامك  لتدخني  ميكن 
ويحفظانها.  األسامك  يطهوان  املوقد  وقوة  الوقود  نوع  إن  النبايت.  الفحم  ونشارة  الخشب  بحرق 

إىل: عموما  التدخني  عمليات  تنقسم 
• 30−40 درجة مئوية )هذا يستخدم 	 اللحم  تتجاوز درجة حرارة  البارد حيث ال  التدخني 

املعتدلة(؛ املناخات  يف  أساسا 
• األسامك.	 لحم  طهو  يتم  حيث  الساخن  التدخني 
• منتجات 	 يعطي  أن  وميكن   )1.5 م  )الجدول  والتجفيف  التمليح  مع  التدخني  يستخدم 

من  التدخني  طرق  تختلف  بعيدة.  أسواق  إىل  بالنقل  يسمح  مبا  الصالحية  َمديَدَة 
 ،)3.5 م  )الشكل  واسع  نطاق  عىل  تجارية  عمليات  اىل  محلياً  مصنعة  بسيطة  تصاميم 

.)www.fao.org/docrep/005/T0606B/T0606B14.htm( انظر: 
املطلوبة: املعلومات  تتضمن 

• واألسواق(.	 املوسمية،  الكميات،  السمكية،  )األنواع  املحلية  التدخني  أمناط 
• الصنع(.	 منزلية  أم  )مشرتاة  التدخني  لجهاز  املستخدمة  املواد 
• ومخططاتها.	 املُستَوَعبَات  أبعاد 
• ونوعه.	 املستخدم  الوقود  خشب  مصدر 

»Chorkor« فرن  تصميم   3.5 م  الشكل 

86 
 

 

التخمري والتخليل و »الحفظ الحيوي« م 3.2.5 

وتجهيزها  وحفظها  األسامك  تداول  )انظر  والحفظ  للتجهيز  شائعة  طريقة  األسامك  تخمري  إن 
تَُفكِّك   .)NRI http://nzdl.sadl.uleth.ca/cgi−bin/library? ( 2 الجزء  يف املناطق املدارية: 



خطوط توجيهية لقطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية حول تقويم األرضار واالحتياجات يف حاالت الطوارئ 106

منها  أبسط  مواد  إىل  كالربوتينات  األسامك  لحوم  يف  الكبرية  املعقدة  املواد  التخمري  عملية 
متباينة.  درجات  إىل  اللحم  تفكيك  هو  التخمري  هدف  فإن  األخرى  الحفظ  لطرق  خالفاً  وثابتة. 
األنزميات  بفعل  التفكك  يتم  العملية.  لهذه  امللح  أو  املَُنكِّهات  إضافة  األحيان  بعض  يف  ميكن 

هي: املخمرة  للمنتجات  الثالث  الرئيسة  الفئات  إن  الدقيقة.  الحية  الكائنات  أو  األسامك  يف 
• السمك(.	 )صلصة  سائل  إىل  فيها  السمُك  ل  يَُحوَّ التي  املنتجات 
• عجينة.	 إىل  فيها  السمك  يُختَزَُل  التي  املنتجات 
• 	.)1.5 م  )الجدول  نوعاً  سليمًة  أو  سليمًة  فيها  األسامك  تبقى  التي  املنتجات 

م 1.3.2.5 صلصة السمك
رسطان  أو  الجمربي  األحيان  بعض  يف  )أو  الصغرية  األسامك  تخمري  السمك  صلصة  إنتاج  يتضمن 
مطلوب  هو  مام  أطول  لفرتة  األسامك  ر  تَُخمَّ سائل.  إلنتاج  البحرية(  الحيوانات  من  وغريها  البحر 
الصلصات  تحوي  لتختمر.  وترتك  امللح  مع  وعاء  يف  األسامك  تَُعبَّأ  السمك.  عجينة  إنتاج  لدى 
أمالح  نسبة  عىل  تحتوى  ولكنها  الربوتني،  تََفكُّك  ومنتجات  األمينية  األحامض  من  خليطاً  املنتجة 

للنكهة. كتوابل  وتستخدم  عالية. 
 5:1 بنسبة ملح−سمك من  امللح  برميل مع  توضع يف  ثم  أوالً  األسامك  تُغَسل  الصلصة:  لتحضري 
من  السائل  يرَُصف  شهراً.   18−5 ملدة  ليختمر  ويرُتك  بلُطف  وامللح  السمك  مزيج  يُضَغط   .1:1 إىل 
أوقات  يف  املُنتَج  من  مختلفة  درجات  عىل  الحصول  ميكن  االستعامل.  قبل  ويُصفى  الربميل  أسفل 

.)4.5 م  )الشكل  السمك  وزن  من  باملائة   90 قرابة  يعادل  السمك  صلصة  من  والعائد  مختلفة، 
اآليت: املطلوبة  املعلومات  منط  يتضمن 

• األسواق(،	 املوسمية،  الكميات،  السمكية،  )األنواع  السمك  صلصة  إلنتاج  املحلية  األمناط 
• الصنع(.	 منزلية  أم  )مشرتاة  املستخدمة  املواد 
• ومخططاتها.	 املُستَوَعبات  مقاييس 
• ونوعه.	 املستخدم  امللح  مصدر 

2009 ميامنار،  مملحة،  أسامك  منتجات   4.5 م  الشكل 
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األلواح القاعدية مرتوكة جانبا

املصدر: أعيد رسمها من الشكل 19 يف يف املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة آلسيا 
والرشق األقىص، بانكوك )1967(. الدراسات اإلقليمية ملجلس مصائد األسامك يف الهند 
واملحيط الهادئ رقم 4. تجهيز األسامك يف منطقة الهند - املحيط الهادئ التي جمعها 

G.N. Subba Rao

املصدر: أعيد رسمها من الشكل 19 يف يف املكتب اإلقليمي ملنظمة األغذية والزراعة آلسيا 
والرشق األقىص، بانكوك )1967(. الدراسات اإلقليمية ملجلس مصائد األسامك يف الهند 
واملحيط الهادئ رقم 4. تجهيز األسامك يف منطقة الهند - املحيط الهادئ التي جمعها 

G.N. Subba Rao
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م 2.3.2.5 معجون السمك
األرسة.  معيشة  مستوى  عىل  هاماً  نشاطاً  البلدان  من  كثري  يف  السمك  معجون  إنتاج  يشكل  قد 
إىل  املائية(  الحيوانات  من  غريها  أو  البحر  رسطان  أو  )الجمربي  السمك  سحق  عن  عبارة  فهو 
املنتج  يجفف  أن  ميكن  والتوابل(.  الحار  )كالفلفل  األخرى  املنكهات  أو  امللح  مع  معجون 
حوايل  إىل  رطوبته  تصل  حتى  للهواء  مانع  محكم  ُمستَوَعٍب  يف  ليختمر  يرتك  ولكنه  بالشمس 
املحلية  األسواق  يف  للبيع  أو  منزلياً  املعجون  استخدام  ميكن  األصلية.  املادة  من  باملائة   50–35

.)3.5 م  )اللوحة 
املطلوبة: املعلومات  تتضمن 

• املوسمية، 	 الكميات،  السمكية،  )األنواع  السمك  معجون  من  املحيل  اإلنتاج  أمناط 
األسواق(.

• الصنع(.	 منزلية  أم  )مشرتاة  املستخدمة  املواد 
• ومخططاتها.	 املُستوَعبات  مقاييس 
• ونوعه.	 املستخدم  امللح  مصدر 

2009 ميامنار،  محلية،  سوق  يف  )يساراً(  ر  ُمَخمَّ سمك  ومعجون  )مييناً(  سمك  صلصة   3.5 م  اللوحة 

 

  

م 3.3.2.5 التعليب
نسبياً  جديدة  تقانة  هو  والتعقيم(  والبسرتة  والسلق  كالطهي  تقانات  من  فيه  )مبا  التعليب 
مختومة  علبة  يف  املنتج  لتعقيم  الحرارة  الطريقة  هذه  تستخدم  البلدان.  من  عديد  يف  ُوِجَدت 
نباتية.  زيوت  أو  ملحي  محلول  أو  املاء  يف  السمك  تعليب  ميكن  البكترييا.  دخول  دون  للحيلولة 
تشمل  إلخ(.  الحراشف   وتقشري  والتجويف  الرأس  )إزالة  األسامك  تجهيز  يتوجب  التعليب،  قبل 
التجهيز.  أثناء  عموماً  الحرارة  ودرجة  العلبة  إىل  الحرارة  نقل  التعليب  يف  الرئيسة  االعتبارات 

البلدان. من  كثري  يف  الطاقة  محدودة  تعليب  منشأت  تُوَجُد 

م 4.3.2.5 أساليب أخرى
استخدام  مع  أحياناً  )ُمرَتاِفق  بالتفريغ  التغليف  األسامك  ملعالجة  األخرى  الطرق  تتضمن 
أو  التعقيم(  أو  )للبسرتة  املؤينة  واإلشعاعات  بالتجميد،  والتجفيف  والتربيد(،   N2و  CO2، O2

بامليكرويف. التسخني 
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الجدول م 1.5

موجز لألدوات والُعَدد واملُسَتوعبات املستخدمة يف كل من طرق التجهيز وسعر الواحدة منها وأعدادها املطلوبة الالزمة لكل 

أرسة، ميامنار، 2009 

ر 
ليت

 1
00

ة 
سع

ك،
سم

 لل
يل

تط
س

 م
ي

َدن
َ ق ل

دو
صن

ت
صا

بو
 6

 ×
 1

4 
× 

21
ة 

قب
مث

ة 
َدنيَّ

َ ة ل
يني

ص

صة
بو

 1
4 

ع(
فا

ارت
( 

× 
21

ر( 
قط

( 
ب،

ثق
 م

ي
َدن

َ ض ل
حو

صة
بو

 8
ع( 

فا
ارت

( 
× 

12
ر( 

قط
( 

ية
غط

ت أ
ذا

ة 
َدنيَّ

َ ء ل
ِدال

ت
صا

بو
 3

 ×
 6

ع 
طي

تق
 لل

ن
لف

مغ
 ال

الذ
فو

 ال
ن

 م
ن

كي
س

صة
بو

 2
 ×

 6
س، 

ؤو
لر

ع ا
قط

ن ل
لف

مغ
 ال

الذ
فو

 ال
ن

 م
ن

كي
س

ع 
نز

 و
ح

رائ
ش

 ال
يع

قط
وت

ق 
ش

 لل
ن

لف
مغ

 ال
الذ

فو
 ال

ن
 م

ن
كي

س
صة

بو
 1

 ×
 5

ف 
اش

حر
ال

اء
لم

ع ل
مان

ر 
ئَز

ِم

ت
ازا

قف

س
لرأ

ء ل
طا

غ

ة يَّ
َدن

َ ة ل
زم

ج

ت
صا

بو
 9

 ×
 1

4 
ي

َدن
َ ع ل

طي
تق

ح 
لو

كغ
 2

0 
ى

 إل
شر

مؤ
و 

 ذ
ان

يز
م

12
م 

رق
ة 

عي
صنا

ف 
ص

ة ن
رام

ف

صة
بو

 1
1 

× 
19

ي 
دن

ض ل
حو

800 0004 00025 50033 0002 2003 2502 0001 2006004 0001 7502 8002 2004 0006 52كلفة الِوْحَدة

1. معجون سمك مخمر 
yay−(  وصلصة مخمرة

)kyo nga−pi
26666666126661

2. معجون قريدس مخمر 
hmyin−( وصلصة مخمرة
ngan−pyar− و nga−pi

)yay

2666612666114

3. سمك مملح ومجفف     
)nga−chauk(

2666666126664

4. قريدس مملح ومجفف     
)pazum−chauk(

2666612861

5. سمك أو قريدس مدخن  
)nga kyat−taik أو 
) pazun kyat−taik

266666128641

nga−pi−( 6. سمك مملح
)gaung

26666612866

7. مقرمشات السمك/
القريدس، أو رقائقها 

nga−mote ، pazum−(
 )mote

16666128662

8. قريدس وسمك مخمر 
)pazun chin /nga chin(266666128662

املصدر: الفاو
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جمع البيانات والتحليل واملوجز م 3.5 

املعالجة  لتقانات  عام  وصف  مع  الرئيسة  األسواق  سالسل  عن  موجز  وصف  إعداد  يجب 
.)5.5 م   −  2.5 م  )الجداول  املترضرة  املنطقة  يف  الرئيسة 

الجدول م 2.5

وصف عام لتجهيز األسامك محلياً

األنماط الرئيسة للتجهيز )االسم 
المحلي(

الوصف وطريقة التصنيف المحلية 
المستخدمة

تعليق

منط السمك )واملوسمية(1. التجهيز 1
منط التجهيز

سلسلة التسويق
التسهيالت الالزمة وأمناطها

العوامل االجتامعية )كيف تؤثر؟(
املوقع

منط السمك )واملوسمية(2.  التجهيز 2
منط التجهيز

سلسلة التسويق
التسهيالت الالزمة وأمناطها

العوامل االجتامعية )كيف تؤثر؟(
املوقع

 3.  إلخ
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الناحية )اسم(المنطقة )اسم(المحافظة )اسم(تفاصيل الَمَحلَّة

االسم

GPS تاريخ الزيارةمصدر الخريطة/نظام املوقع الجغرايف
الرقم املرجعي

االحتياجالضرر )تقديرياً(من َقْبل )مع الوحدات(معدات التجهيز وفقاً للنمط

1.   الثلج والتربيد الرسيع

معمل الثلج 1 )رقائق 10 طن/يوم(

معمل الثلج 2 )مكعبات 10 طن/يوم(

تجار الثلج

الصناديق الباردة )التاجر(

الصناديق الباردة )الصيادون(

املخازن الباردة

السيارات املربدة

2.   التجفيف

املجففات الشمسية )االستهالك املحيل املحدود 

10 كغ/يومياً

أفران التجفيف

3.   التمليح

4.   التدخني )التدخني الحار/البارد(

5.   التعليب

6.   التخمري

7.   أمناط أخرى

3.5 م  الجدول 
لَِمَحلٍَّة/مقاطََعة األرضار  لتقويم  ملخص 
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المقاطعة 
اسم

المنطقة 
اسم

الموقع 
الجغرافي 

GPS

كلفة إعادة الضررمن َقْبلالوحداتنمط التجهيز
التأهيل

المجموع

املرافق 
الشاطئية

املرافق 
الشاطئية

$US$US$US$USمنط 1..../....منطقة بمحافظة أ

منط 2

كلفة إعادة التأهيلكلفة الضرر )رقمياً(إجمالي إعادة التأهيل

$US$USالنمط 1

$US$USالنمط 2

4.5 م  الجدول 
للنمط تبعاً  واالحتياجات  التجهيز  أرضار  لتقويم  ملخص 

5.5 م  الجدول 
للطوارئ موجزة  تقديرات 

قراءات مرجعية رئيسية م 4.5 

Da Silva, C.A. & de Souza Filho, H.M. 2007. Guidelines for rapid appraisals of 
agrifood chain performance in developing countries. Agriculture, Management, 
Marketing and Finance Occasional Paper No.  20. Rome, FAO. 111  pp. (also 
available at www.fao.org/docrep/010/a1475e/a1475e00.htm)

Gudmundsson, E., Asche, F. & Nielsen, M. 2006. Revenue distribution through the 
seafood value chain. FAO Fisheries Circular No. 1019. Rome, FAO. 42 pp. (also 
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امللحق 6

لبيئـة ا

مقدمة م 1.6 

الطبيعية.  البيئة  نوعية  عىل  كبرياً  اعتامداً  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يعتمد 
املجتمعات  إستشفاء  عىل  تأثريها  حيث  من  البيئة،  عىل  عميقاً  تأثرياً  الكوارث  تؤثر  أن  ميكن  إذ 
األرضار  تقويم  من  كجزٍء  الهام،  ومن  تأهيلها.  إعادة  وعىل  الكارثة  من  املترضرة  املحلية 

تصحيحية. إجراءات  اتخاذ  إىل  والحاجة  وعواقبها  التأثريات  تلك  فهم  واالحتياجات، 
أدناه: املوضحة  تلك  البيئي  بالتغري  يتعلق  فيام  القطاع  يف  الرئيسة  املُْقلَِقة  املجاالت  تشمل 

مصايد األسامك
• مع 	 املُرساة  املُستَبقاة  واألنواع  املُستَهَدفَة  األنواع  أرصدة  وتشمل  السمكية:  األرصدة 

املُستَبَعَدة. واألنواع  املُستَهَدفَة  األنواع 
• يف 	 املُدَرَجة  األنواع  تلك  وتشمل  واملحمية:  واملهددة  للخطر  املعرضة   )ETP( األنواع 

األغذية  ملنظمة  الدولية  العمل  خطط  ويف  الدولية  أو  الوطنية  االتفاقيات   / الترشيعات 
والزراعة.

• املصايد.	 دعم  يف  الجوهري  الدور  ذات  والحضانة  التفريخ  كمهود  املوائل: 
• يف 	 تتواجد  الذي  نطاقاً  األوسع  البيئي  املجتمع  الحسبان  يف  األخذ  مع  البيئي:  النظام 

املصايد.

تربية األحياء املائية
• السمكية.	 والرخويات/الزريعة  القرشيات  هوائم  ذلك  يف  مبا  تُستزَرع:  التي  األنواع 
• الغذاء.	 وفعالية  الفطرية  املوارد  استخدام  ذلك  يف  مبا  الغذاء: 
• املائية.	 األحياء  تربية  تنمية  تدعم  التي  املوائل  الُحسبان  يف  األخذ  مع  املوائل: 
• االستيعابية 	 والقدرة  نطاقاً  األوسع  البيئي  املجتمع  الُحسبان  يف  األخذ  مع  البيئي:  النظام 

.)EIAs( البيئي  األثر  تقويم  عمليات  دور  ذلك  يف  مبا  املائية،  األحياء  تربية  لتطوير 

اآلثار املحتملة للكوارث عىل البيئة م 2.6 

مصايد  بيئة  عىل  الكارثة  تسببها  أن  ميكن  التي  الالحقة  واآلثار  التأثريات  من  عدد  هنالك 
وتشمل: املائية.  األحياء  وتربية  األسامك 
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• الغذاء.	 إمدادات  فقدان  أو  املوائل  فقدان  أو  للتلوث  نتيجة  الوحشية  األسامك  وفيات 
• الزريعة.	 إنتاج  مزارع  ومن  السمكية  املزارع  من  األسامك  فقدان 
• وكيميائية 	 نفطية  )ملوثات  امللوثات  عن  الناجم  لحومها  فساد  أو  األسامك  موت 

ة(. وُمِشعَّ
• الصيد 	 معدات  فقدان  عن  الناجم  الصيد  جهد  النخفاض  نظراً  الوحشية  األرصدة  ع  تََوسُّ

الطلب. انخفاض  أو 
• تراجع امكانية الحصول عىل الغذاء لرتبية األسامك بسبب اآلثار عىل األرصدة الوحشية.	
• التخطيط 	 عن  الناجم  الصيد  جهد  لتزايد  نتيجة  السمكية  األرصدة  اٍستغالل  يف  إفراط 

الصيد. أسطول/معدات  تأهيل  إلعادة  الرديء 
• 	.)ETP( واملحمية  واملهددة  للخطر  املعرضة  األنواع  أرصدة  عىل  معالجتها  يتعذر  آثار 
• الَقرْم 	 غابات  ومناطق  املرجانية  والشعاب  السالحف  تعشيش  كمواقع  املوائل  دمار 

خصائصها. تغري  أو  البحرية  األعشاب  ومهود   mangrove
• الرطبة.	 لألرايض  البيئية  الخصائص  من  يغري  ما  جديدة  مساراٍت  العذبة  املياه  اتِّخاذ 
• املفقودة.	 الصيد  معدات  بواسطة  الهوية  مجهول  لصيد 
• امللح.	 النتشار  نتيجة  املوائل  تعرتي  تغريات 
• امللوثة.	 أو  التالفة  األسامك  طرح  عن  ناجم  تلوث 

املتطلبات الرئيسة لتحديد احتياجات اإلدارة البيئية يف أحوال ما بعد  م 3.6 

الكوارث

الفورية  القرارات  صنع  صدارة  يف  أو  اإلدارة  صدارة  يف  البيئية  االعتبارات  تكون  ال  ما  غالباً 
لحياة  واملُنِقَذة  الفورية  االحتياجات  إىل  باإلضافة  ذلك،  مع  الكارثة.  حدوث  بعد  تتخذ  التي 
االستشفاء  قرارات  تأثري  كيفية  يف  للنظر  حاجة  أيضا  هناك  الكارثة،  من  املترضرة  املجتمعات 
. مستقبالً الناس  أرزاق  عىل  هذه  ستؤثر  وكيف  الطويل،  املدى  عىل  البيئة  عىل  التأهيل  وإعادة 
وتربية  األسامك  مصايد  لعمليات  البيئية  اإلدارة  احتياجات  تحديد  ميكن  الكارثة،  وقوع  بعد 
أن  التقويم  لهذا  ميكن   .)ENA( البيئية  لالحتياجات  تقويٍم  إجراء  خالل  من  املائية  األحياء 
صلة  ذات  غري  أخرى  بيئية  جوانب  يغطي  الذي  )ذلك  شموالً  أوسع   ENA من  جزءاً  يكون 
األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  الحتياجات  أوسع  تقويم  يف  ناً  ُمتََضمَّ يكون  أن  أو  باألسامك(، 

ئية. ملا ا
عمليات  لتنفيذ  عميل  دليل  بتطوير   )UNEP, 2008( للبيئة  املتحدة  األمم  برنامج  قام 
لكنها  منفصلة  مراحل  ثالث  تصميُم  جرى  الكوارث.  بعد  ما  أحوال  يف  البيئية  لالحتياجات  تقويٍم 
جمعٍ  تعزيز  مع  بالتوازي  واالحتياجات  املستويات  مختلف  عىل  االهتامم  لرتكيز  تهدف  مرتابطة 
تلخيص  ميكن  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد  يتعلق  وفيام  للمعلومات.  وفاعٍل  سلٍس 

أدناه. املبني  النحو  عىل  الثالث  املراحل 



115 البيئـة

املرحلة 1 – الخط القاعدي ملا قبل الكارثة
قبل  مبارشة  سائدة  كانت  التي  الفعلية  الحالة  عن  املوثوقة  املعلومات  من  قدر  أكرب  جمع  إن 
َوَردِّ  القاعدي،  الخِط  حاِل  لفهِم  رضوري  أمر  للكارثة،  املؤدية  األحداث  خالل  وكذلك  الكارثة، 
املختلفة  املصادر  من  عديد  من  اإلفادة  ميكن  السياق  هذا  يف  لها.  املؤدية  لألحداث  الكارثة  آثار 

اآلتية: املجاالت  الرئيسة  األسئلة  تتضمن  للمعلومات. 
• املعرضة 	 الرئيسة  واألنواع  الرئيسة  واملوائل  الرئيسة  لألرصدة  البيئية  املالمح  هي  ما 

واملحمية؟ واملهددة  للخطر 
• الربية؟	 والحياة  األسامك  ومصايد  املائية  األحياء  تربية  إلدارة  القامئة  الخطط  هي  ما 
• تنفيذها؟	 تم  التي  بالبيئة  املتعلقة  السابقة  التقويم  عمليات  هي  ما 
• األحياء 	 تربية  وإنتاج  األسامك  كُمرَسيات  املوجودة،  النوعية  املعلومات  قواعد  هي  ما 

الِجَهوي؟  / الوطني  النطاق  عىل  املائية 
• ميكن 	 وكيف  الطبيعية  املوارد  إدارة  حول  املوجودة  املحلية  املعرفة  مصادر  هي  ما 

استخدامها؟

املرحلة 2 – تحليل الوضع وتقويم املوقع
خرائط  عىل  للمخاطر  إسقاط  عملية  إجراء  ميكن  جمعها،  تم  التي  املعلومات  إىل  استناداً 
للبيانات  جمٌع  هذا  يسبق  املحتمل.  التأثري  أو  للقلق  املثرية  الرئيسة  املناطق  عىل  الضوء  لتسليط 
األمم  برنامج  يُويِص  وخطورته  الوضع  مستوى  ولتقويم  وتحقٌق.  ومراقبٌة  املُستَهَدفَة  األرض  عىل 

:)2008( النطاق  عريضة  مقاربات  بثالث   UNEP للبيئة  املتحدة 
• مكتبية، 	 ودراسات  الخلفيات  يف  بحث  شكل  يأخذ  قد  الذي  البيانات،  من  مزيٍد  جمُع 

يف  الحكوميني  وغري  الحكوميني  الهامني  الفاعلني  مع  املقابالت  بعض  إجراء  مع  تزامناً 
لبلد. ا

• مالحظات 	 تتضمن  أن  يُفرَتَُض  املوقع  يف  تقويم  بعمليات  ُمستَكَمالً  للمخاطر  أويل  تحليل 
مبارشة.

• والصناعة.	 املجتمع  من  املترضرين  عن  ممثلني  مع  املصالح  أصحاب  مشاورات 

املرحلة 3 – إرشاك أصحاب املصالح ومشاورتهم
الناس – بدءاً من صانعي القرار يف الوزارات وانتهاًء باملامرسني  التواصل مع طيف واسع من  إن 
عملية  من  أسايس  جزء  هو   − الطبيعية  املوارد  بعض  عىل  مبارشاً  اعتامداً  املعتمدين  الفعليني 
خالل  املشاورات  بعض  تحدث  سوف  الحال  وبطبيعة   .)ENA( البيئية  االحتياجات  تقويم 
الناس  أصوات  أن  من  التأكد  أهمية  الحسبان  يف  وباألخذ  ذلك  مع  املوقع.  تقويم  عمليات 
يجب  َدت،  ُحدِّ قد  األمد(  )والبعيدة  الفورية  احتياجاتهم  وأن  لَت،  ُسجِّ قد  وخرباتهم  أنفسهم 
أن  لضامن  أساسية  فرصة  أيضاً  املشاورات  تَُعدُّ  خاصاً.  اهتامماً  العمل  من  املرحلة  هذه  إيالء 
بينام  املبكر،  االستشفاء  عملية  يف  للمساهمة  فرصاً  املترضر  املجتمع  يف  جميعهم  لألفراد  يكون 
معالجة  إناث(   − )ذكور  كالجنس  املُستَعِرَضة  القضايا  تكون  أن  ضامن  نفسه  الوقت  يف  يتوجب 

صحيح. بشكل 
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لتقديم: البيئية  االحتياجات  تقويم  عملية  تسعى  أن  ينبغي  العموم،  وجه  عىل 
• البيئية،	 لألرضار  شاملة  تقوميات 
• املترضرة.	 الطبيعية  للموارد  البيئي  التأهيل  خطط  لتطوير  أساس 

املائية  األحياء  لرتبية  البيئية  اإلدارة  تركيز  يكون  أن  يرجح  املتوسط،  إىل  القصري  املدى  عىل 
عاب  والشِّ املياه  كنوعية   − الرئيسة  الطبيعية  للبيئات  الوقت  إتاحة  عىل  األسامك  ومصايد 
الطويل،  املدى  عىل  أما  الكارثة.  آثار  من  للتعايف   − السمكية  واملوارد  الَقْرم  وغابات  املَرجانية 
أن  ميكن   − جميعهم  املصلحة  أصحاب  بإرشاك  التأهيل  إلعادة   − اإلدارة  خطط  تطوير  فإن 

املوارد. لهذه  األجل  طويلة  مستدامة  إدارة  يضمن 

الخصائص الفنية لتقويم احتياجات األرضار: البيئة م 4.6 

تتضمن  أن  يجب  البيئية،  القضايا  ملعالجة  ما،  كارثٍة  حاِل  يف  ما،  لتقويٍم  املطلوبة  املعلومات  إن 
األسئلة  بعض  ييل  فيام  حدثت.  التي  ات  التغريُّ حول  ومعلومات  القاعدي  الخط  حول  معلوماٍت 

البيئي. التقويم  تنفيذ  يف  ستساعد  التي  الرئيسة 

الحالة البيئية م 1.4.6 
م 1.1.4.6 الخط القاعدي للبيئة البحرية

• الشعاب 	  ، )مثالً البحث  موضوع  املنطقة  يف  املوجودة  املختلفة  البحرية  املوائل  هي  ما 
الرملية،  الشواطئ  القرم،  غابات  البحرية،  األعشاب  مناطق  الطني،  مسطحات  املرجانية، 

الصخرية(؟ الشواطئ  للشاطئ،  املجاورة  املناطق 
• موسمياً؟	 املوائل  تلك  تتغري  كيف 
• مواقعها؟	 هي  أين 
• املائية؟	 األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  منظور  من  أهمية  األكرث  هو  منها  أي 
• املصلحة؟	 أصحاب  مجموعات  ملختلف  أهمية  األكرث  هو  املوائل  من  أي 
• مساحة؟	 أي  امتداد  وعىل  مدى،  أي  وإىل  بالكارثة،  تأثرت  التي  املوائل  هي  ما 
• امللوحة(؟	 تغري  تعرية،  دمار،  تلوث،   : )مثالً التغري  اتخذه  الذي  الشكل  هو  ما 
• النظام 	 وتكامل  الحي  واملخزون  املحيل  الحيوي  التنوع  سالمة  عىل  الكارثة  أثرت  كيف 

لبيئي؟ ا
• تجارياً؟	 استغاللها  يجري  التي  الرئيسة  السمك  أرصدة  هي  ما 
• للدعم؟	 استغاللها  يجري  التي  الرئيسة  السمك  أرصدة  هي  ما 
• واملحمية؟	 واملهددة  للخطر  املعرضة  األنواع  هي  ما 

م 2.1.4.6 تقويم تأثر البيئة البحرية
• بالكارثة؟	 تأثرت  التي  السمكية  األرصدة  هي  ما 
• بالكارثة؟	 األرصدة  تلك  تأثرت  كيف 
• بالكارثة؟	 واملحمية  واملهددة  للخطر  املعرضة  األنواع  تأثرت  كيف 
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م 3.1.4.6 الخط القاعدي لبيئة املياه العذبة
• )كالبحريات 	 البحث  موضوع  املنطقة  يف  املوجودة  املختلفة  العذبة  املياه  موائل  هي  ما 

املغمورة(؟ والغابات  الفيضية  والسهول  والجداول  واألنهار 
• موسمياً؟	 املوائل  تلك  تتغري  كيف 
• مواقعها؟	 هي  أين 
• املائية؟	 األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  منظور  من  أهمية  األكرث  هو  منها  أي 
• اختالفها؟	 عىل  املصلحة  أصحاب  مجموعات  منظور  من  أهمية  األكرث  هو  منها  أي 

م 4.1.4.6 تقويم تأثر بيئة املياه العذبة
• مساحة؟	 أي  امتداد  وعىل  مدى،  أي  وإىل  بالكارثة،  تأثرت  التي  املوائل  هي  ما 
• امللوحة(؟	 تغري  تعرية،  دمار،  تلوث،   : )مثالً التغريُّ  اتخذه  الذي  الشكل  هو  ما 
• النظام 	 وتكامل  الحي  واملخزون  املحيل  الحيوي  التنوع  سالمة  عىل  الكارثة  أثرت  كيف 

لبيئي؟ ا
• تجارياً؟	 استغاللها  يجري  التي  الرئيسة  السمك  أرصدة  هي  ما 
• للدعم؟	 استغاللها  يجري  التي  الرئيسة  السمك  أرصدة  هي  ما 
• واملحمية؟	 واملهددة  للخطر  املعرضة  األنواع  هي  ما 
• بالكارثة؟	 تأثرت  التي  السمكية  األرصدة  هي  ما 
• بالكارثة؟	 األرصدة  تلك  تأثرت  كيف 
• بالكارثة؟	 واملحمية  واملهددة  للخطر  املعرضة  األنواع  تلك  تأثرت  كيف 

م 5.1.4.6 الخط القاعدي لبيئة تربية األحياء املائية
• األسامك؟	 لرتبية  تُستَخَدم  التي  العذبة  املياه  وموائل  البحرية  املوائل  هي  ما 
• تجارياً؟	 تَُربَّ  التي  الرئيسة  األسامك  أنواع  هي  ما 
• للدعم؟	 تَُربَّ  التي  الرئيسة  األسامك  أنواع  هي  ما 
• املوائل؟	 هذه  يف  املوسمي  التغري  هو  ما 
• مواقعها؟	 هي  ما 
• عن 	 الناجم  والتلوث  املياه  )كنضح  املائية  األحياء  تربية  بنشاط  املوائل  هذه  تتأثر  كيف 

النفايات(؟ أو  األغذية 
• املائية؟	 األحياء  تربية  منظور  من  أهمية  األكرث  هو  املوائل  تلك  من  أي 
• اختالفها؟	 عىل  املصلحة  أصحاب  ملجموعات  أهمية  األكرث  هو  املوائل  تلك  من  أي 

م 6.1.4.6 تقويم تأثر بيئة تربية األحياء املائية
• مساحة؟	 أي  امتداد  وعىل  مدى  أي  وإىل  الكارثة،  من  املترضرة  املوائل  هي  ما 
• امللوحة(؟	 تغري  تعرية،  دمار،  تلوث،   : )مثالً التغريُّ  اتخذه  الذي  الشكل  هو  ما 
• كيف أثرت الكارثة عىل سالمة التنوع الحيوي املحيل واملخزون الحي وتكامل النظام البيئي؟	
• بالكارثة؟	 تأثرت  السمكية  املزارع  من  أي 
• بالكارثة؟	 املزارع  تلك  تأثرت  كيف 
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اإلدارة البيئية م 2.4.6 
م 1.2.4.6 الخط القاعدي لنظم اإلدارة البيئية الحالية

• البحرية؟	 البيئة  يف  بها  املعمول  الحالية  البيئية  اإلدارة  نظم  هي  ما 
• العذبة؟	 املياه  بيئة  يف  بها  املعمول  الحالية  البيئية  اإلدارة  نظم  هي  ما 
• املائية؟	 األحياء  تربية  يف  بها  املعمول  الحالية  البيئية  اإلدارة  نظم  هي  ما 

م 2.2.4.6 تقويم تأثر نظم اإلدارة البيئية الحالية
• بالكارثة؟	 النظم  تلك  تأثرت  كيف 

م 3.2.4.6 الخط القاعدي للسيطرة البيئية
• البحرية؟	 البيئة  يف  بها  املعمول  السيطرة  نظم  هي  ما 
• العذبة؟	 املياه  بيئة  يف  بها  املعمول  السيطرة  نظم  هي  ما 
• املائية؟	 األحياء  تربية  يف  بها  املعمول  السيطرة  نظم  هي  ما 

م 4.2.4.6 تقويم تأثر نظم السيطرة البيئية
• بالكارثة؟	 النظم  تلك  تأثرت  كيف 
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إن  تدم�اً.  وأشد  حدوثاً  أك�  املاضية  القليلة  العقود  يف  الطبيعية  الكوارث  أصبحت 
مهددة  ليست  املائية  األحياء  وتربية  السم�  الصيد  عىل  معاشها  يف  املعتمدة  املجتمعات 

عن  الخارجة  وبالتطورات  اإلنسان  يسببها  التي  باألحداث  أيضاً  بل  فحسب  الطبيعية  باملخاطر 
وهم  النامية،  الدول  يف  السم�  القطاع  يف  والعامل¦  األس¨ك  صيادي  معظم  يعيش  سيطرتهم. 

كالتلوث  باملخاطر  للتأثر  قابليتهم  من  تزيد  التي  املشاكل  من  عديداً  يواجهون  ما  غالباً 
والنزاعات  البحر  يف  الحوادث  مستويات  وارتفاع  املوارد  استغالل  يف  واإلفراط  البيئي  والتدهور 

للتأثر  خاص  بشكل  عرضة  الساحلية  املجتمعات  من  كث�اً  إن  الصناعي.  الصيد  عمليات  مع 
الغذا¼. األمن  وانعدام  الفقر  عن  الناجمة  باملخاطر 

املائية  األحياء  ومر¿  الصيادين  أرزاق  وسياق  األس¨ك،  مصايد  لقطاع  املميزة  الخصائص  إن 
من  التمكن  أجل  من  واضح  بشكل  مفهومًة  تكون  أن  يجب  ومجتمعاتهم  الطاقة،  املحدودي 
ليس  الكارثة،  آلثار  تقويم  إجراء  الجوهري  ومن  الطوارئ.  حالة  مناسبة يف  استجابة  تقديم 
أساٍس  إلرساِء  أيضاً  بل  الفورية وخاللها،  اإلغاثة  قبل جهود  القرار  اتخاذ  عملية  لدعم  فقط 

لالستشفاء. مًدى  أبعَد  لتخطيٍط 
الدعم لتقديم  الرشكاء  من  واسعة  مجموعة  مع  التوجيهية  الخطوط  هذه  وضعت 

األحياء  وتربية  األس¨ك  مصايد  قطاع  واالحتياجات يف  الكوارث  عن  الناجمة  األرضار  وتقييم 
ومتطلبات  اإلجرائية  بوضوح  تُبَ¦ِّ  أساسية  وثيقة  عىل  التوجيهية  الخطوط  تعتمد  املائية. 

من  بسلسلة  مدعمة  األساسية هذه  الوثيقة  إن  الكارثة.  بعد  ما  تقويم حاجات  عن  اإلعالن 
وتربية  األس¨ك  ملصايد  املختلفة  بالنواحي  متعلقًة  نوعيًة  هدايًة  توفر  التي  التقنية  املالحق 

املائية. األحياء 

األسماك  مصايد  لقطاع  توجيهية  خطوط 
املائية حول تقومي  وتربية األحياء 

األضرار واالحتياجات في حاالت الطوارئ
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