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 متهيد
 

 ايد األمساك وتربية األحياء املائية املستدامة من أجل حتقيق األمن الغذائي والتغذيةمص

 

يتناول هذا التقرير جزءًا هامًا للغاية من األمن الغذائي والتغذوي يف العام، وإن كان مهماًل يف الكثري من  

ي والتغذوي للجميع. وغالبًا ما مّت بصورة األحيان، أال وهو: دور األمساك وأهميتها يف السعي إىل حتقيق األمن الغذائ

اعتباطية فصل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية عن أجزاء أخرى من النظم الغذائية والزراعية يف الدراسات 

واحلوارات وصنع السياسات اخلاصة باألمن الغذائي. وأوّد أن أهّنئ جلنة األمن الغذائي العاملي على القرار الذي 

 إلعادة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بالكامل إىل صلب احلوار حول األمن الغذائي والتغذوي. اختذته 

 

ويتضمن التقرير عرضًا توليفيًا للرباهني القائمة حول املسارات املعقدة بني مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  

 ذلك األبعاد البيئية واالقتصادية واالجتماعية، فضاًل عن من جهة واألمن الغذائي والتغذوي من جهة أخرى، مبا يف

املسائل املتصلة باحلوكمة. وهو يلقي الضوء على ما ينبغي القيام به لكفالة استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 من أجل تعزيز تأثريها اإلجيابي على األمن الغذائي والتغذوي. 

 

ضب لكن الشامل يف الوقت نفسه إىل مساعدة اجملتمع الدولي يف تشاطر وفهم الطائفة ويسعى هذا التقرير املقت 

الواسعة من املسائل اليت جتعل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية شقًا هامًا بهذا القدر يف اجلهود الرامية إىل ضمان 

 األمن الغذائي للجميع.

 

تقرير لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي ويسّرني بشكل خاص أن نتمكن من إطالق هذا ال 

والتغذية، الذي أعّدته جلنة األمن الغذائي العاملي ليكون منطلقًا للحوار يف الدورة احلادية واألربعني للجنة املزمع عقدها 

لثالثني للجنة مصايد ، خالل األسبوع الذي يصادف انعقاد الدورة احلادية وا4112خالل شهر أكتوبر/تشرين األول 

. وإّن جلنة مصايد األمساك تضّم أصحاب مصلحة 4112يونيو/حزيران  13األمساك يف منظمة األغذية والزراعة أي يف 

يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من خمتلف أحناء العام. وآمل أن يشكل هذا التقرير أساسًا بّناًء للحوار 

 ويف جلنة األمن الغذائي العاملي.صلحة يف جلنة مصايد األمساك بني خمتلف أصحاب امل

 

لتزويد جلنة األمن  4111وكان فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية قد أنشئ يف سنة  

إليه من ثّم لدى  الغذائي العاملي يف األمم املتحدة بتحليل قائم على الرباهني وموجه حنو السياسات من أجل االستناد

مناقشة السياسات ورمسها. ويف حني أّن التدخالت احملددة على مستوى السياسات جيب أن تقوم على فهم السياق 

احملدد هلا، فإّن تقرير فريق اخلرباء يقّدم براهني تتناول خمتلف السياقات املعّقدة وتوصيات مفيدة ميكن االسرتشاد 

 على مستوى السياسات. بها يف التدخالت احملددة السياق 
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ويتمحور عمل فريق اخلرباء حول مواضيع حتددها جلنة األمن الغذائي العاملي. وهذا هو التقرير السابع الذي  

يصدر حتى اليوم. وكانت التقارير السابقة قد تناولت ستة مواضيع تتعلق باألمن الغذائي والتغذية وتوقفت عندها جلنة 

إىل أهميتها يف جدول األعمال العاملي للسياسات، مبا يف ذلك تقّلب األسعار، حيازة األراضي  األمن الغذائي العاملي نظرًا

واالستثمارات الدولية يف الزراعة، تغري املناخ، احلماية االجتماعية، الوقود البيولوجي، واالستثمار يف زراعة أصحاب 

عن الفاقد الغذائي واهلدر الغذائي يف سياق النظم الغذائية  احليازات الصغرية. ومن املقرر أن يصدر هذا العام أيضًا تقرير

املستدامة. والعمل جاٍر أيضًا إلعداد تقرير لفريق اخلرباء عن املياه واألمن الغذائي وهو سيندرج أيضًا يف إطار مناقشات 

 . 4115جلنة األمن الغذائي العاملي حول السياسات يف سنة 

 

عضوًا مبا فيهم الرئيس ونائب الرئيس. ويضّم فريق اخلرباء  15اخلرباء من  وتتألف اللجنة التوجيهية لفريق 

أيضًا جمموعة واسعة من الباحثني املوجلني العمل على تقارير خمتلفة. ويساهم يف عملنا أيضًا عدد كبري من اخلرباء 

. 4113ية األوىل يف خريف اآلخرين، مبا يف ذلك العديد من املراجعني األقران. وقد انتهت والية اللجنة التوجيه

وامسحوا لي أن أشيد مبا حتّلت به جلنة األمن الغذائي العاملي من حكمة من خالل إعادة تعيينها أربعة من األعضاء 

 ، نائبة الرئيس، وذلك لضمان االستمرارية الالزمة يف العمل.Maryam Rahmanianاملنتهية واليتهم، مبا فيهم السيدة 

 

 شريف وسروري أن يتم انتخابي من قبل األعضاء يف اللجنة التوجيهية خلفًا  ولقد كان من دواعي 

 كرئيس للجنة التوجيهية. وأوّد أن أنتهز هذه الفرصة ألعرب عن تقديري اخلالص  M. S. Swaminathan للسيد

اخلرباء من  الذي وقبل مغادرته منصبه هذاترك بصماته على أول ألف يوم من عمل فريق M. S. Swaminathan للسيد

 خالل ما حتلى به من رؤية وطاقة. 

 

وال يسعين إال أن أشيد أيضًا جبميع األعضاء يف اللجنة التوجيهية األوىل وبالعدد الكبري من األفراد الذين كان  

نة هلم الفضل يف القيمة العالية لعمل فريق اخلرباء. وأتقدم بالشكر أيضًا إىل زمالئي الذين يعملون حاليًا يف اللج

التوجيهية على ما بذلوه من جهود وتفاٍن يف العمل وعلى ما قدموه من مساهمات ناجحة يف سبيل ذلك. وأوّد بصورة 

زمالئه يف و Vincent Gitzخاصة أن أسّلط الضوء على االلتزام االستثنائي واملساهمات الكربى ملنسق فريق اخلرباء السيد 

 أمانة فريق اخلرباء.

 

 للعدد الكبري من اخلرباء الذين ساهموا يف إعداد هذا التقرير، مبا يف ذلك األعضاء وإني ممنّت أيضًا  

لقّيمني على ا Martin Kumarو Sheryl Hendriksيف اللجنة التوجيهية األوىل واحلالية لفريق اخلرباء، وباألخص 

 ( واألعضاء يف فريق )فرنسا Christophe Beneوظيفة اإلشراف يف اللجنة التوجيهية وقائد فريق املشروع 

)اهلند(  Vijay Gupta Modadugu)جنوب أفريقيا( و Moenieba Isaacsو)النرويج(  Gro-Ingunn Hemreاملشروع 

)أسرتاليا(. وقد استفاد التقرير أيضًا إىل حد كبري من تعليقات  Meryl Williams)الصني( و Ningsheng Yangو

عدد كبري من اخلرباء واملؤسسات من خالل إعطاء تعليقات مستفيضة حول واقرتاحات املراجعني األقران اخلارجيني و

اختصاصات التقرير ومسودته األوىل أيضًا. ويف اخلتام، ال يفوتين أن أتوجه بالشكر إىل الشركاء من مقدمي املوارد الذين 

 يدعمون عمل فريق اخلرباء باستقاللية تامة. 
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 4112مارس/آذار  8، اليت غادرتنا بصورة مأساوية يف Chandrika Sharmaوإننا نهدي هذا التقرير إىل روح  

إعداد هذا التقرير بوصفها واحدة من  يف  Chandrikaللخطوط اجلوية املاليزية. وقد شاركت  MH 370على منت الرحلة 

ادثة األليمة. األعضاء يف استعرا  األقران حيث وافتنا باستعرا  مفصل وبّناء للغاية قبل أيام قليلة على هذه احل

 روحها الودودة والبناءة ضمن الفريق وحنن سنفتقدها بال شّك. وسوف يذكرها اجملتمع الدولي ب Chandrikaومتيزت 

ملا حتّلت به من شغف وتفان ٍِ يف دعم العاملني يف صيد األمساك، ال سيما النساء منهم، واجملتمعات احمللية املهمشة 

حها يف سبيل حقهم يف عدالة أفضل ويف سبيل إحراز تقدم للحد من عدم املساواة للعاملني يف صيد األمساك، ولكفا

 واجلوع.
Per Pinstrup-Andersen 

 
 رئيس اللجنة التوجيهية 

 لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

 4112مايو/أيار  41
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 والتوصيات املوجز

 

أو مجعها من  2ا بواسطة أنشطة استزراع األمساك/تربية األحياء املائية، سواء مّت انتاجه1تشّكل األمساك 

املخزونات الربية البحرية أو من خمزونات املياه الغذبة، مصدرًا رئيسيًا للربوتني والعناصر املغذية األساسية، ويربز 

ات فعالية يف حتويل الغذاء إىل أغذية اعرتاف متزايد مبزاياها التغذوية واملعّززة للصحة. وُتعترب األمساك من أكثر الكائن

 عالية اجلودة. وتوّفر األمساك واملنتجات املتعّلقة بها دخاًل وسبل معيشة للعديد من اجملتمعات حول العام. 

 

تتأّثر مساهمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف األمن الغذائي والتغذية راهنًا ويف املستقبل بالعديد من  

 ت بني قضايا متعددة متعّلقة بالبيئة والتنمية والسياسات واحلكومة. التفاعال

 

وتسهم احلاجة إىل توفري الغذاء للعدد املتزايد لسكان العام وإىل تلبية الطلب املتنامي على األمساك يف زيادة  

ية وتنمية تربية األحياء الضغط على املوارد الطبيعية، وتطرح حتديات أمام استدامة مصايد األمساك البحرية والداخل

املائية. كما تثري العديد من القضايا املتعّلقة بإدارة سالسل قيمة األمساك لتأمني احلق يف الغذاء جملتمعات مصايد 

األمساك وضمان توافر األمساك للجميع. كما تطرح تساؤالت بشأن أدوار الفاعلني املتعددين ومساهماتهم )جمتمعات صيد 

احليازات الصغرية وشركات صيد األمساك الدولية، إخل.( يف قطاع شديد التنّوع للغاية، وعرضة األمساك، وأصحاب 

 لعدم مساواة ملحوظ.  

 

ويف هذا اإلطار، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي التابعة لألمم املتحدة إىل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين  

لية وتشغيلية موّجهة حنو السياسات تتناول دور مصايد األمساك وتربية األحياء باألمن الغذائي والتغذية إعداد دراسة عم

املائية املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، مع أخذ اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية ملصايد األمساك 

 ة األحياء املائية. يف االعتبار، مبا يف ذلك مصايد األمساك احلرفية باإلضافة إىل مراجعة تنمي

 

واعرتافًا بأهمية األمساك بالنسبة إىل األمن الغذائي والتغذية، ما الذي جيب فعله للحفاظ على هذه املساهمة أو  

حتى حتسينها اليوم ويف األمد الطويل، نظرًا إىل التحديات اليت يواجهها قطاعا مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

احلوكمة، يف ظّل القيود االقتصادية والظروف السكانية اليت يتعّين عليهما االستجابة هلا؟ حياول من حيث االستدامة و

 هذا التقرير اإلجابة على هذا السؤال. 

 

 

 
 

                                                      
 نّوعة إمنا تستثين األعشاب املائية والطحالب.تشمل أاألمساكأ يف هذا التقرير الزعنفيات والقشريات والرخويات، وحيوانات مائية مت  1

 ُيستخدم يف هذا التقرير مصطلحا استزراع األمساك وتربية األحياء املائية بصورة متبادلة.   2
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 االستنتاجات الرئيسية
 

 األمساك كمصدر غذاء مهم

 

ئة من متوسط متناول كّل فرد بامل 41مليارات نسمة بنحو  3تزّود اليوم مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  -1

باملئة من متناول كّل فرد. وميكن أن تتخّطى  15مليار نسمة إضافية حبوالي  1.3من الربوتني احليواني و

باملئة يف بعض البلدان. ففي بلدان إفريقيا الغربية الساحلية، حيث شّكلت مصايد األمساك  51هذه احلصة 

ت احمللية، ُتعترب نسبة إمجالي الربوتني يف الغذاء من األمساك مرتفعة تارخييًا عنصرًا مركزيًا يف االقتصادا

باملئة يف غامبيا وسرياليون وغانا. وينسحب ذلك أيضًا على آسيا حيث تعترب  61بشكل الفت: مثاًل أكثر من 

 مصايد األمساك مهمة للغاية وتنامت أنشطة استزراع األمساك بسرعة خالل السنوات الثالثني املاضية:

باملئة يف كمبوديا وبنغالدش وإندونيسيا وسري  61و 51ويرتاوح إمجالي الربوتني يف الغذاء من األمساك بني 

النكا. وتوّفر األمساك نسبة عالية مشابهة من الربوتني يف الغذاء البشري يف معظم الدول اجلزرية الصغرية 

 باملئة تقريبًا يف جزر املالديف(.  61)مثاًل 

 

مليون طن من مصايد األمساك  61.3) 4114مليون طنًا من األمساك بصورة شاملة يف عام  158 مّت إنتاج -4

مليون طنًا من تربية األحياء املائية الداخلية والبحرية( ومّت استخدام  66.6الطبيعية الداخلية والبحرية و

تربية األحياء املائية بشكل  من –طنًا منها لالستهالك البشري. ومسح النمو املستمر يف إنتاج األمساك  136

وحتّسن فعالية اإلنتاج وقنوات التوزيع بزيادة إمدادات األمساك لغذاء  –رئيسي منذ تسعينيات القرن املاضي 

كيلوغرامات للفرد يف السنة إىل  6، من 1651كّل فرد بأكثر من ثالثة أضعاف على املستوى العاملي منذ عام 

. غري أّن هذا الرقم العاملي خيفي بعض االختالفات اإلقليمية 4114 عام كيلوغرام للفرد يف السنة يف 16.4

 4111يف عام  3كيلوغرامًا للفرد 41.2اهلامة. وميّثل نصيب آسيا حوالي ثلثي االستهالك العاملي لألمساك و

لفرد يف كيلوغرامًا ل 41.7الشمالية ) أمريكاكيلوغرامًا للفرد يف السنة( و 44.1مستوى مشابه ألوروبا ) –

 6.3و 6.6، 11.2الالتينية والشرق األدنى أقل نسبة استهالك للفرد ) أمريكاالسنة(. وتسّجل إفريقيا و

، على التوالي(. أما أوقيانيا فتحظى بأعلى مستويات للفرد مبعّدل 4111كيلوغرامًا للفرد يف السنة يف عام 

 كيلوغرامًا للفرد يف السنة.   45.1

 

لعام وبشكل أهم التوّسع احلضري وارتفاع مستويات التنمية ومستويات املعيشة والدخل ويعترب منو سكان ا -3

العوامل احملّركة الرئيسية لزيادة الطلب على األمساك ومثار البحر وعلى تنمية مصايد األمساك. وكان الطلب 

، ومع تزايد 1651منذ عام باملئة يف السنة  4.5يف ارتفاع مستمر يف البلدان املتقّدمة والنامية بنسبة تفوق 

 الثروات يف البلدان الكثيفة السكان مثل الصني واهلند، حيتمل أن يستمر الطلب يف االرتفاع. 

 
 

                                                      
لفواقد تشري هذه األرقام إىل استهالك األمساك أالظاهرأ باملعادل بالوزن احلي، مبا يف ذلك األجزاء غري الصاحلة لألكل ومن دون احتساب ا  3

 اليت تعقب جين املصيد. 
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 أولت اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية اهتمامًا حمدودًا لألمساك

 

لغذائي والتغذية على مّت إيالء اهتمام حمدود حتى اآلن لألمساك كعنصر أساسي يف اسرتاتيجيات األمن ا -2

وقد رّكزت املناظرات املتخصصة  املستوى الوطين ويف املناقشات والتدخالت األوسع نطاقًا اخلاصة بالتنمية.

مبصايد األمساك بشكل رئيسي على قضايا االستدامة البيولوجية والفعالية االقتصادية ملصايد األمساك، 

اجملاعة وسوء التغذية ودعم سبل املعيشة . إاّل أّن االستهالك متجاهلًة املسائل املرتبطة مبساهمتها يف خفض 

املتزايد لألمساك وإضافته إىل غذاء السكان ذوي الدخل احملدود )مبن فيهم النساء احلوامل واألمهات 

املرضعات واألطفال(، يوّفر وسائل مهمة لتحسني األمن الغذائي والتغذية لعدة أسباب. أواًل، التوافر احليوي 

باملئة من الربوتني يف املصادر النباتية. كما حتتوي األمساك على  15إىل  5وتني األمساك هو أعلى بنحو لرب

عّدة أمحا  أمينية أساسية لصحة اإلنسان خاصة الليسني وامليثيونني. ثانيًا، إّن الرتكيبة الدهنية لألمساك 

لسلة، مع العديد من اآلثار املفيدة احملتملة فريدة بفعل األمحا  الدهنية املتعددة عدم التشّبع وطويلة الس

على صحة البالغني ومنو األطفال. ويعترب العديد من األمساك السطحية الصغرية املتدنية التكلفة مثل األنشوفة 

والسردين من أغنى مصادر األمحا  الدهنية املتعددة عدم التشّبع وطويلة السلسلة. ثالثًا، تشّكل األمساك 

الفيتامينات د وأ وب واملعادن )الكالسيوم والفوسفور واليود  –للمغذيات الدقيقة األساسية مصدرًا مهمًا 

خاصة يف عدد كبري من أنواع األمساك الصغرية اليت تستهلك كاملًة )مع  –والزنك واحلديد والسيلينيوم( 

 العظام والرأس واألحشاء(. 

 

 لعاملاملخاطر والضغوط اليت تؤّثر على مصايد األمساك يف ا

 

منذ مطلع تسعينيات القرن املاضي، متحورت العديد من العناوين يف وسائل اإلعالم والوثائق العلمية  -5

واحلمالت البيئية حول فكرة مفادها أّن مجيع موارد مصايد األمساك يف العام تعاني من أزمة نتيجة لصيد 

تصّنف منظمة األغذية والزراعة خمزونات األمساك املفرط. ويرتكز سرد هذه األزمة على بعض املربرات. و

األمساك إما بوصفها غري مستغّلة أو مستغلة استغالاًل معتداًل أو مستغلة بالكامل أو مستغّلة بإفراط أو مستنفدة 

أو يف طور التجّدد. وتظهر حتليالت املخزونات البحرية العاملية زيادة يف النسبة املئوية للمخزونات املستغّلة 

املستنفدة مع الوقت، يف حني ينخفض عدد املخزونات السمكية غري املستغّلة أو املستغّلة استغالاًل  بإفراط أو

 61معتداًل. وباإلمجال، استقر إنتاج مصايد األمساك الطبيعية العاملية منذ منتصف التسعينيات على حنو 

 مليون طن يف السنة. 

 

إما بفعل الصيد العار  ألنواع  –يف البحر )املصيد املرجتع(  ميكن لألمساك اليت يتّم صيدها أن تنتهي ملقاًة -6

 –غري مستهدفة أو ألمساك ما دون احلجم الطبيعي أو بفعل اجلودة املتدنية أو بسبب ضرر جزئي أو تلف 

ما حيول دون نقلها إىل الرب لعدم إمكان استغالهلا جتاريًا. وخيتلف حجم املصيد السمكي املرجتع بشكل 

مصايد األمساك وضمنها، حيث ترتاوح معدالت املصيد املرجتع من احملدودة جدًا يف بعض  ملحوظ بني

باملئة يف بعض  61-71مصايد األمساك الساحلية الصغرية أو يف مصايد أمساك الرحنة يف األطلسي، إىل 
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ع، حيث مصايد أمساك القاع بشباك البحر. ويصعب على حنو خاص تقدير األحجام العاملية للمصيد املرجت

يكون أي رقم عاملي معر  تشكيك كبري. وقد قّدر التقرير األخري الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

حول املوضوع نسبة املصيد املرجتع العاملي بثماني باملئة من إمجالي املصيد العاملي، مع نسبة أدني  4115

 باملئة ملصايد األمساك الصغرية.  7.3تبلغ 

 

البيانات احلديثة أّن فرتة االستثمار املرتفع يف السفن الكبرية احلجم، اليت بلغت ذروتها يف منتصف  وتؤّكد -7

الثمانينيات، قد وّلت بشكل ملحوظ. غري أّنه يف املناطق االقتصادية اخلالصة )املناطق االقتصادية اخلالصة، 

شغيل كبار وصغار، ارتفع العدد ميل حبري من الساحل(، حيث يتواجد قّيمون على الت 411على مسافة 

اإلمجالي للقوارب الصغرية بشكل الفت وازدادت قوتها خالل الفرتة عينها. ونتيجة لذلك، ال تزال قدرات 

الصيد العاملية مرتفعة جدًا، ومع بعض االستثناءات اجلديرة بالذكر، م يتّم حتى اآلن إدخال التعديالت 

ُيستنفد العديد من موارد مصايد األمساك استنفادًا حادًا فيما ال تزال  املطلوبة على قدرات صيد األمساك. كما

اإلعانات )غالبًا من خالل دعم أسعار الوقود( مستمرة. كما ال ُيعَلن بصورة منهجية عن األحجام املفّصلة هلذه 

 اإلعانات يف كّل مكان. 

 

د )خمزونات األمساك( أو ُتستغل بإفراط، تكون حني تتدهور البيئة والنظم البيئية لإلنتاج و/أو قواعد املوار -8

قدرات القطاع يف تطبيق وظائف األمن الغذائي والتغذية حمدودة ومتدنية. وبالتالي يتّم االعرتاف باستدامة 

مصايد األمساك من حيث أبعاد مواردها البيئية والطبيعية كشرط الزم لألمن الغذائي والتغذية. غري أّن 

من حيث املمارسة، معقدة وال تزال غري موّثقة بشكل كافٍِ، وباإلضافة إىل ذلك قد ال  الصالت بني البعدين،

تعتمد نتائج مصايد األمساك من حيث األمن الغذائي والتغذية فقط على استعادة املخزون إمنا أيضًا على 

 إمكانية النفاذ إىل املصيد وتوزيعه. 

 

الطاقة والتنمية الساحلية وبناء املرافئ والبنى التحتية آلثار األنشطة مثل التنقيب عن النفط ومنشآت  -6

الساحلية األخرى وإدارة السدود وتدفق املياه )خاصة يف مصايد األمساك الداخلية( إخل. مفاعيل جسيمة على 

اإلنتاجية املائية وعلى املوائل اليت تضمن استدامة املوارد )مثل التآكل والتلّوث( أو على سبل معيشة 

صيد األمساك )مثاًل من خالل منع النفاذ إىل مناطق صيد األمساك أو النزوح من املستوطنات جمتمعات 

الساحلية(. كما يكمن ألنشطة احلفظ وإنشاء مناطق حبرية حممية أن تؤّثر على سبل معيشة جمتمعات صيد 

 األمساك احمللية. 

 

ايف ألنواع األمساك واجتاه أنواع املياه الدافئة حنو تظهر آثار تغّير املناخ بوضوح مع حتّوالت يف التوزيع اجلغر -11

القطبني، وحتّمض احمليطات والتغيريات يف الظروف الساحلية اليت تؤّثر على املوائل. ولذلك آثار متنّوعة 

على اإلنتاج. فقد تواجه مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الداخلية ارتفاعًا يف نسبة النفوق بفعل موجات 

ر وشح املياه والتنافس على املياه. وسوف تتأّثر مفاعيل تغّير املناخ على السكان الذين يعتمدون على صيد احل

األمساك بتطّور فرص صيد األمساك )تطّور املوارد املتوّفرة، استحقاقات الصيد وقدراته، تطّور التكاليف 
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ات احلاالت الشديدة مع تنامي خماطر إحلاق التشغيلية يف اإلنتاج والتسويق( وتطّور األسعار. وتتزايد تأثري

الضرر بالبنية التحتية واملوائل أو خسارتها. كما ميكن أن يؤدي ارتفاع مستوى البحر إىل انتقال اجملتمعات 

 إىل مناطق أخرى. 

 

 الفرص والتحديات يف تربية األحياء املائية

 

باملئة، ما  8مّرة مبتوسط منو سنوي يفوق  14ستزرعة خالل العقود الثالثة األخرية، ارتفع إنتاج األمساك امل -11

جيعله قطاع إنتاج األغذية األسرع منوًا. واملعروف اليوم، على نطاق واسع، أّن الزيادة املستقبلية املتوقعة 

 للطلب األمساك سُتلبى من خالل إنتاج تربية األحياء املائية. 

 

ية علفها إىل كتلة جسم بشكل أكرب مقارنة مع احليوانات الربية. حتّول األمساك يف إطار تربية األحياء املائ -14

 61فعلى سبيل املثال، يتطّلب إنتاج كيلوغرام من بروتني حلم البقر )وعلى التوالي حلم اخلنزير واألمساك( 

كلغ( من احلبوب. باإلضافة إىل ذلك، تتمّتع أيضًا نظم اإلنتاج  13كلغ و 38كريوغرامًا )على التوالي 

يوانية املائية ببصمة كربونية أقل للكيلوغرام الواحد من النتائج مقارنة مع نتائج نظم اإلنتاج احليوانية احل

الربية األخرى. كما أّن انبعاثات النيرتوجني والفوسفور من نظم إنتاج تربية األحياء املائية هي أقل بكثري 

ّنها أعلى قلياًل من انبعاثات نظم إنتاج حلم مقارنة مع نظم إنتاج حلم البقر أو اخلنزير على الرغم من أ

 الدواجن. 

 

وهناك  –إمنا بنسبة أدنى قلياًل مما كانت عليه حتى مؤخرًا  –يتوّقع أن تستمر تربية األحياء املائية بالنمو  -13

 نشاط. اهتمام شديد لدى الفاعلني املختلفني )من القطاعني العام واخلاص( يف عّدة بلدان باالخنراط يف هذا ال

 

مبا يف ذلك بعض  –تالزمت تنمية تربية األحياء املائية أيضًا مع جمموعة من التحديات والعوامل اخلارجية  -12

العوامل اليت تؤّثر على األمن الغذائي، لكن اخلرباء يف جمال تربية األحياء املائية هم أكثر ثقة حاليًا يف أّن 

تربية األحياء املائية هي يف صدد التحّول إىل تربية أكثر استدامة  مرحلة املشاكل البيئية احلادة قد مّرت وأّن

 على املستوى البيئي. 

 

غالبًا ما كانت تنمية تربية األحياء املائية تؤّثر سلبًا على االستخدامات السابقة لألراضي واملياه، مبا ينعكس  -15

اك. ومع توزيع مساحات أكرب بصورة مبا يف ذلك عدد كبري من صيادي األمس –على سبل معيشة الكثريين 

تدرجيية على عمليات تربية األحياء املائية على البحريات أو أحوا  املياه أو على طول الساحل، حيتمل 

أن تؤّثر خمزونات األمساك الربية وزيادة االكتظاظ على أنشطة صيد األمساك يف املناطق اليت ال تزال مفتوحة 

عت النزاعات حني مّت إدخال تربية األحياء املائية إىل منطقة حيث كانت أمام جين األمساك الربية. وشا

 أنشطة صيد األمساك قائمة يف األساس ال سّيما على املستوى املعيشي. 
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أما بالنسبة إىل إنتاج املاشية، فتشّكل أمرا  األمساك )مثل متالزمة النفوق املبكر( تهديدًا دائمًا لإلنتاج  -16

احمللية. ويعترب أيضًا استعمال املضادات احليوية واملواد الكيميائية يف النظم املكّثفة مصدر  وبالتالي للمواشي

قلق وقد ضعت بلدان عّدة لوائح تنظيمية حول استعمال املضادات احليوية واألدوية واملواد الكيميائية يف إنتاج 

 تربية األحياء املائية. 

 

ون تربية األحياء املائية يف البيئة خطرًا على األصناف الربية )مثل ميكن أن يشّكل اإلطالق احملتمل ملخز -17

خطر األنواع الغازية أو خطر حتّول األمساك احملّورة وراثيًا إىل أمساك غازية أو التداخل مع جمموعات برية( 

 والنظم البيئية. 

 

ألمساك آكلة اللحوم واألمساك القارتة املستزرعة كمساحيق وزيوت مسكية لتغذية اتستعمل األمساك أيضًا  -18

وأنواع القشريات )شأن السلمون والسلمون املرقط والتونة واألربيان والبلطي، والدواجن وغريها من املواشي. 

جداًل شديدًا على الرغم من أّن نسبة التقليص وأثار استخدام األمساك بغر  أتغذية األمساكأ وهو ما يسّمى 

مليون طن يف السنة( يف  46باملئة ) 43اك العاملية اليت تستخدم كمساحيق اخنفضت من معّدل إنتاج األمس

مليون طن(، بفضل تنمية بدائل املساحيق السمكية واستعماهلا  16) 4114باملئة يف عام  11التسعينيات إىل 

الربية واستعمال  مبا يف ذلك بروتينات النباتات واملنتجات املصّنعة من فضالت األمساك واحليوانات

السالالت احملّسنة للحيوانات املائية مع حتويل أفضل للعلف. إاّل أّنه من منظور األمن الغذائي والتغذية، ال 

يزال النقاش مستمرًا حول استحسان استعمال هذه األمساك مباشرة لالستهالك البشري بداًل من استعماهلا 

ة أاألدنى درجةأ ميكن أن ُتستهلك من األشخاص الذين يعانون كمساحيق مسكية، سّيما وأّن األمساك املغّذي

 من انعدام األمن الغذائي، عوضًا عن استخدامها لتغذية األمساك اليت يستهلكها املستهلكون األكثر ثراء. 

 

 عمليات صيد األمساك الضّيقة النطاق يف مقابل العمليات الواسعة النطاق

 

مليون نسمة يف العام يعتمدون مباشرة على األنشطة املتعّلقة مبصايد  141ن تشري التقديرات إىل أّن أكثر م -16

األمساك )صيد األمساك، وجتهيزها وجتارتها(، وتعيش األغلبية الساحقة منهم يف البدان النامية والناشئة. 

مقارنة % من صيادي األمساك. كما تقّدم عادة مصايد األمساك الصغرية، 61تضّم مصايد األمساك الصغرية 

باملصايد الكبرية، مساهمات مباشرة وغري مباشرة يف األمن الغذائي: تضمن توافر األمساك ذات األسعار 

املقبولة يف متناول السكان الفقراء وهي وسيلة رئيسية لضمان استدامة سبل معيشة السكان املهّمشني واملعرضني 

مصايد األمساك الصغرية )مبا فيها املصايد الداخلية( أو للمخاطر يف البلدان النامية. وغالبًا ما ُيقّلل من شأن 

يتّم جتاهلها من حيث اإلنتاج اإلمجالي واملساهمة يف األمن الغذائي والتغذية. ونادرًا ما يتّم تضمني املصيد من 

عم اجملتمعات اليت تعيش على صيد األمساك يف إحصاءات املصيد الوطين. إاّل أّن هناك ما يكفي من األدّلة لد

 الرتكيز على مصايد األمساك الصغرية للتدخالت اخلاصة باألمن الغذائي والتغذية يف البلدان النامية. 
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ميكن أن تساهم مصايد األمساك الصناعية الصغرية أيضًا يف األمن الغذائي والتغذية للفقراء يف البلدان النامية،  -41

لألمساك السطحية املغذية زهيدة الثمن وسهلة التخزين والنقل  خاصة عندما حيّبذون التسويق التجاري الواسع النطاق

)مثل األمساك املعّلبة( على غرار السردين أو سردين البلشار أو الرنكة أو األنشوفة أو حتى التونة. وكما لوحظ يف ما 

أيضًا بصورة غري مباشرة  يتعّلق بتجارة األمساك الدولية، فإّن اإليرادات اليت حتققها العمليات الكبرية ميكن أن تساهم

 يف األمن الغذائي من خالل خلق فرص عمل حيث توجد تشريعات حلماية ظروف العمل الالئقة. 

 

غري أّن األساطيل الكبرية والصغرية النطاق )مثل الشباك اجلّرافة( ميكن أن تتنافس على املوارد ومناطق  -41

ملناطق اليت تعمل فيها بصورة مشرتكة، وهذا يزيد يف الصيد، ما قد يؤدي إىل نزاعات يف ا ومعداتاألمساك 

معظم احلاالت من تعّر  صغار القائمني على التشغيل للمخاطر ويهدد رفاهيتهم ومداخيلهم وأمنهم الغذائي. 

 وميكن هلذا التنافس أن ينعكس سلبًا أيضًا على املوائل الساحلية. 

 

ضحًا متامًا ما إذا كان حجم العمليات حمايدًا أم ال لناحية نتائج بالنسبة إىل تربية األحياء املائية، فليس وا -44

األمن الغذائي والتغذية. ويف إفريقيا، أخفقت تربية مكّونات األحياء املائية على نطاق ضّيق، يف توّقع تدني 

توسطة احلجم( مستوى الفقر وانعدام األمن الغذائي، وحتّول االهتمام اليوم إىل املشاريع األكرب قلياًل )أي امل

واألكثر توّجهًا حنو اجلانب التجاري، على أمل أن حيقق هذا النموذج اجلديد جناحًا أكرب يف توفري نتائج 

األمن الغذائي. لكن النقاش ال يزال مفتوحًا يف آسيا. ففي حني يّدعي بعض العلماء أّن املشاريع املتوسطة 

باملئة  81إىل  71الفقر وحتقيق األمن الغذائي، إاّل أّن  احلجم هي أكثر فعالية يف معاجلة عمليات احلّد من

 من إنتاج تربية األحياء املائية جنم حتى اآلن عن االستزراع على نطاق صغري.

 

 النقاشات العالقة حول جتارة األمساك

 

% من 37ولية ، مّثلت التجارة الد4114تعترب األمساك أحد أكثر األغذية اليت تتّم جتارتها دوليًا. ويف عام  -43

مليار  71مليار دوالر أمريكي، منها  146إنتاج األمساك اإلمجالي، حيث بلغت قيمة إمجالي الصادرات 

دوالر أمريكي لصادرات البلدان النامية. وتشري األدّلة إىل أّن جتارة األمساك الدولية ميكن أن يكون هلا 

ون على صيد األمساك وعلى أمنهم الغذائي تأثريات خمتلطة على رفاهية السكان احملليني الذين يعتمد

وتغذيتهم. فمن جهة، يشري بعض احملللني إىل املساهمة اليت تقّدمها إيرادات الصادرات من مصايد األمساك 

لالقتصادات احمللية وإىل اإليرادات احلكومية اإلضافية مع توافر فرص إلعادة توزيع هذه اإليرادات على 

ا يف ذلك دعم األمن الغذائي والتغذية. فضاًل عن ذلك، ميكن أن يكون ملفاعيل التدخالت لصاحل للفقراء، مب

النمو وتوفري فرص العمل النامجة عن تنمية مصايد األمساك انعكاسات إجيابية غري مباشرة على األمن 

ة املرحبة الغذائي والتغذية للفقراء. غري أّن دراسات أخرى، أظهرت يف املقابل، تعايش جتارة األمساك الدولي

جدًا واليت توّلد إيرادات مباليني الدوالرات مع ظروف معيشية بائسة للمجتمعات احمللية اليت تسبب 

القّيمون على التشغيل الصناعي بنزوحها أو أقصيت عن التجارة بفعل اللوائح التنظيمية التجارية الصارمة يف 

ص عمل والنفاذ إىل مصادر الغذاء الغين. كما العديد من احلاالت، فخسرت بالتالي إمكانية احلصول على فر
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ُتربز األّدلة القائمة أّن حكومات الدول النامية م تتفاو  دائمًا على اتفاقات صاحلة مع القّيمني األجانب يف 

 قطاع صيد األمساك يف ما خيص املوارد املستخرجة من مصايدها. 

 

رت السياسات والتدخالت الوطنية والدولية حتى اليوم دعمًا يف ظّل تنافس البلدان ضمن االقتصاد العاملي، وّف -42

قويًا لتجارة األمساك الدولية، موليًة يف غالبية األحيان اهتمامًا ودعمًا حمدودين لتجارة مصايد األمساك 

 اإلقليمية واحمللية، على الرغم من قدرتها على حتسني األمن الغذائي والتغذية، ال سّيما للمجموعات املعّرضة

الذين ُيهّمشون  –للمخاطر. ومن شأن العدد الكبري للمنتجني والتجار الصغار وغري النظاميني )خاصة النساء( 

أن يكونوا قادرين  –عادة بفعل عوملة جتارة األمساك املوّجهة حنو عدد قليل من األنواع امُلتاجر بها عامليًا 

تجارة احمللية أو اإلقليمية، حيث يتوافر الطلب على االخنارط بصورة أفضل يف فرص السوق اليت توّلدها ال

على جمموعة متنّوعة من األنواع واملنتجات احمللية اليت ميكن أن تنتجها مصايد األمساك الصغرية، واليت 

تعترب جتارتها أسهل على هذه املستويات. ومع إيالء اهتمام أكرب للسياسات، ميكن للتدخالت املنّظمة بعناية 

البنية التحتية للسوق( والبحوث والتجارة اإلقليمية/احمللية يف البلدان النامية أن تساعد )مثل التنمية و

والذي ال ميكن لواردات  –بالتالي على ضمان توافر أكرب لألمساك حمليًا، ما يسهم يف خفض التوتر املتنامي 

قد يوّفر الرتكيز املتجدد بني الطلب على األٍِمساك وعرضها. ويف إفريقيا،  –األمساك وحدها أن حتّد منه 

على التجارة احمللية للمنتجات حافزًا إضافيًا لرتبية األحياء املائية، اليت كانت تتصارع مع حتديات 

اإلنتاج. كما ميكن لتزايد طلب السكان احلضريني )والريفيني( الذين يتنامى عددهم، على األمساك أن يعّزز 

  حميط املدن على سبيل املثال. االستثمارات يف تربية األحياء املائية يف

 

متحور الرتكيز الرئيسي ملخطط تصديق املصيد حتى اليوم على التوسيم اإليكولوجي ملعاجلة مسائل االستدامة  -45

البيئية. وتتّجه هذه املخططات تدرجييًا حنو مشول املسؤولية االجتماعية واعتبارات العمل، لكّنها أخفقت 

ات األمن الغذائي والتغذية. ومع بعض االستثناءات احملدودة، يعين التصديق يف حتى اآلن يف تضمني اعتبار

الغالب البلدان املتقّدمة ومصايد األمساك الكبرية احلجم. وال بد من بذل مزيد من اجلهود لوضع املؤشرات 

نات ورصدها املالئمة لنتائج األمن الغذائي والتغذية لعمليات مصايد األمساك حبيث ميكن استهداف التحسي

بصورة أفضل. وحاليًا يتّم تطبيق خمططات التصديق، إاّل أّن تأثريها على األمن الغذائي والتغذية ال يزال غري 

 واضح. 

 

 احلماية االجتماعية وحقوق العمل

 

يعيش معظم هؤالء الصيادين أو السكان الذي يعملون يف جمال استزراع األمساك/جتهيز األمساك و/أو يف  -46

األمساك يف البلدان النامية ويكسبون دخاًل متدنيًا، ويعتمدون عادة على العمل غري النظامي. كما أّنهم  جتارة

يتعرضون لثالثة مستويات من اإلقصاء: وجود أو عدم وجود لوائح تنظيمية للعمل واحلماية االجتماعية يف 

ية العمل غري النظامي من دون النفاذ إىل البلد؛ تطبيق هذه اللوائح أو عدم تطبيقها على مصايد األمساك؛ وأهم

خمططات احلماية االجتماعية )خمططات البطالة أو املعاشات التقاعدية، التأمني الصحي، إخل.(. وعلى 
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، إاّل 4117يف عام  188الرغم من أّن منظمة العمل الدولية اعتمدت اتفاقية العمل يف قطاع صيد األمساك رقم 

اخلاص بظروف العمل يف قطاع صيد األمساك كان بطيئًا ال سيّما  188قة على العهد أّن التقّدم باجتاه املصاد

 يف البلدان النامية. 

 

 املساواة ب ن اجلنس ن

 

مليون شخصًا، أي حوالي  56وجدت احملاولة الشاملة األوىل لتقدير عدد العمال يف قطاع صيد األمساك أّن  -47

مليون شخص، هم  141السل التوريد التابعة هلا والبالغ عددهم نصف العاملني يف قطاع مصايد األمساك وس

من النساء. ويعود ذلك بشكل رئيسي إىل العدد املرتفع جدًا للنساء العامالت املنخرطات يف أنشطة جتهيز 

األمساك )مبا يف ذلك مصانع التجهيز( ويف العمليات الصغرية )غري النظامية( لتجارة األمساك. غري أّن 

يف مصايد األمساك الصغرية وسالسل التوريد خارج إطار اإلنتاج ليست مسّجلة بشكل سليم، لذلك الوظائف 

قد يكون العدد الفعلي للنساء العامالت يف هذا القطاع أعلى. وال تتوافر تقديرات مشابهة حتى الساعة 

 مليون نسمة.  38للعاملني يف قطاع تربية األحياء املائية البالغ عددهم 

 

رب اجلنسانية مع جمموعة من العوامل املتعددة اجلوانب )مثل الدرجة االقتصادية واجملموعة اإلثنية أو تعت -48

السن أو الدين(، ُمحّدد رئيسي للعديد من السبل املختلفة اليت ميكن من خالل أن تؤّثر مصايد األمساك 

والنفاذ إليها واالستقرار ومالءمة النظام وتربية األحياء املائية على نتائج األمن الغذائي والتغذية، وتوافرها 

 الغذائي للمجموعات السكانية املعنية مباشرة بإنتاج األمساك وسالسل التوريد وإمنا أيضًا مبا يتخّطى ذلك. 

 

يشّكل الرجال أغلبية العاملني يف عمليات اإلنتاج املباشر يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. أما معظم  -46

ال اليت تقوم بها النساء مثل مجع السقط، والغوص، واملعاجلة التالية للمحصول، والبيع، فليس معرتف األعم

بها أو ال يتّم تسجيلها جيدًا، بالرغم من مساهماتها االقتصادية ومساهماتها األخرى. وال ُتجمع البيانات 

لسياسات اهتمامًا حمدودًا للنساء املوّزعة حبسب نوع اجلنس بشكل روتيين ويؤدي ذلك جزئيًا إىل إيالء ا

 وللبعد اجلنساني للقطاع. 

 

 احلوكمة

 

تّتسم احلوكمة بأهمية خاصة يف حتديد النفاذ إىل موارد مصايد األمساك ووحدة موارد املصايد وتوزيع منافع  -31

األفراد األمساك. ويف معظم البلدان، مّت إيالء القليل من االهتمام للسبل اليت سيكسب بفعلها خمتلف 

واجملموعات )مبا يف ذلك األشخاص األكثر فقرًا واملهّمشني يف سالسل توريد مصايد األمساك وتربية األحياء 

املائية، إمنا أيضًا املستهلكني الفقراء على العموم( النفاذ أو خيسرونه أو ُيستبعدون عن النفاذ إىل موارد 

يجة استعمال األمساك كسلع غذائية. ويف هذا األمساك، بسبب أصول سلسلة توريد منتجة أخرى أو نت
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الصدد، تشري األدّلة إىل أّن صكوك حقوق اإلنسان هي أدوات فّعالة ومهمة للتأّكد من أّن الدول تفي بواجباتها 

 مبا يف ذلك تلك املتعلقة باحلق يف الغذاء. 

 

لغذبة، ُيعرتف عادة باملصاحل املرتبطة ويف ظّل االستغالل االقتصادي املتزايد والتنافسي للمحيطات واملياه ا -31

باألمساك واألمن الغذائي والتغذية عادة على املستوى الدولي، إمنا فقط مبصطلحات عامة وبالغية. وقد كشف 

حتليل الشراكات واملبادرات الدولية القائمة عن غياب االسرتاتيجيات املفّصلة اليت تربط منو اإلنتاج 

 التغذية. واستدامته باألمن الغذائي و

 

مع االستثناء امللحوظ للمبادرات اليت تقودها األمم املتحدة واليت مّت اتباع عملية استشارية شاملة جدًا من  -34

أجلها، يشوب اخللل معظم مبادرات احلوكمة احلديثة األخرى املتعّلقة باحمليطات بسبب النقص يف متثيل 

 ة. القّيمني الصغار على التشغيل من البلدان النامي

 

على املستوى الوطين، يظهر العدد احملدود للتحليالت التجميعية األخرية املتوافرة أّن اإلدارة املشرتكة ملوارد  -33

مصايد األمساك، سواء من حيث التأثريات املباشرة من خالل النفاذ إىل قاعدة املوارد وحتسني وضعها، أو 

األنشطة املتعّلقة بصيد األمساك، م حتقق التحسينات املسارات غري املباشرة من خالل الدخل الوارد من 

 املتوّقعة حتى اآلن يف جمال األمن الغذائي والتغذية. 

 

 التوصيات
 

 تستحق األمساك موقعًا مركزيًا يف اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية  - 0
 

 ينبغي على الدول أن
 
ألمن الغذائي والتغذية املشرتكة العابرة للقطاعات الوطنية، مع أ(جتعل األمساك عنصرًا أساسيًا يف سياسات وبرامج ا)1

تعزيز اإلنتاج الصغري النطاق والرتتيبات احمللية )مثل عمليات التوريد من خالل   الرتكيز بشكل خاص على

 األسواقاحمللية، مثاًل للوجبات املدرسية( وغريها من أدوات السياسة العامة، مبا يف ذلك التثقيف الغذائي.
 
التغذوية الرامية إىل معاجلة النقص يف املغذيات الدقيقة ،خاصة لدى  األمساك يف براجمها وتدخالتها تضّمنب( )1

األطفال والنساء، يف ضوء احرتام اخلصوصيات الثقافية وتشجيع التوريدات احملليةومع أخذ التكاليف واملنافع 

 باالعتبار.

 

لبناء قدرات البلدان النامية بغية التفاو  على شروط أفضل يف اتفاقات صيد  املساعدة والتعاون الدوليني ج( توّطد)1

 األمساك حلماية األمن الغذائي والتغذية لسكانها.
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د( تلغي معونات الدعم املضّرة اليت تشجع الصيد املفرط، بهدف إحراز تقدم يف املساعي الرامية إىل وقف الرتاجع )1

. ومتكن إعادة توجيه اإليرادات املتاحة للدول من اإلعانات امللغاة حنو االستثمارات يف احلالي يف أرصدة األمساك العاملية

سلع عامة تدعم األمن الغذائي والتغذية املرتبطني مبصايد األمساك املستدامة )مثل تطوير البنية التحتية وتنمية 

 االقتصادية. اتهموإمكان القدرات(، أو لتحسني سبل معيشة املقيمني يف جمتمعات صيد األمساك

 

 ينبغي على الدول ومعاهد البحوث الوطنية والدولية ووكاالت التنمية أن

 

هـ( جتري دراسات منتظمة داخل األسر املعيشية للتوصل إىل فهم أفضل للمسارات بني  األمساك وبني مسائل نوع )1

 الصيد املفرط لألمساك. وينبغي أن جتري اجلنس والوضع التغذوي لألفراد واألسر، مبا يف ذلك أيضًا دراسات حول تأثري

 هذه الدراسات على أساس بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس.

 

تراجع املمارسات واخليارات املتعلقة باالرجتاع يف مصايد األمساك من منظور األمن الغذائي والتغذية، وكذلك  و()1

 فيما يتعلق باستدامة املوارد والنظام اإليكولوجي.

 

 ت واملخاطر ملصايد األمساك يف العامل، مبا يف ذلك تأثريات تغري املناخالتهديدا -4
 

 ينبغي على الدول أن
 
أ( تعّمم اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ املرتبطة باألمساك واألمن الغذائي والتغذية يف مجيع السياسات )4

ملستويني الوطين ودون الوطين، مبا يف ذلك من خالل واإلجراءات املتعلقة برتبية األحياء املائية ومصايد األمساك على ا

ربطها بالبحوث على املناخ والطقس ووكاالت توقع األحوال اجلوية،وإعداد دراسات حمددة وتوفري املرونة يف آليات 

 اإلدارة واحلوكمة حيث تدعو احلاجةإىل ذلك.

 

فهم األثر احملتمل لتغري املناخ على األمن ب( تنخرط يف حوار وحتليل اشتماليني لبناء سيناريوهات تهدف إىل )4

الغذائي والتغذية يف املناطق األكثر عرضة للمخاطر )مثاًل،الدواللساحليةوالدول اجلزرية الصغرية( اليت ميكن أن تتأثر، 

 ووضع اإلجراءات الضرورية وتنفيذها من خالل عمليات اشتمالية.
 

 ينبغي على منظمة األغذية والزراعة أن
 
املالئمة لالستخدام يف حتسني  أدوات تقييم املوارد ومفاهيم احلوكمةإلعادة وضع وىل قيادة اجلهود العاملية تت ج()4

مساهمة األمساك يف األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك من خالل وضع نهج جديدة تستعمل يف مصايد األمساك 

 صائص احملددة ملصايد األمساك الصغرية.املتعددة األنواع واملتعددة املعداتتكون أكثر تكيفًا مع اخل
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 الفرص والتحديات يف تربية األحياء املائية - 1
 

ينبغي على مؤسسات البحوث الوطنية والدولية )مثل مراكز اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية(، 

 املمولة من احلكومات والوكاالت األخرى أن 
  

طوير الرامية إىل حتسني استدامة تربية األحياء املائية وإنتاجيتها يف النظم الصغرية أ( تقود مبادرات البحوث والت)3

وينبغي أن تركز البحوث على الرقابة الصحية وسالمة األغذية، وحتسني خمزونات األعالف اليت .والكبرية على السواء

سية املساهمة يف األبعاد املختلفة لألمن ال تنافس األغذية البشريةمباشرة، والتدجني والتحسني الوراثي للسمات الرئي

اإليكولوجية لإلنتاج على مستوى املزارع وعلى مستوى -الغذائي والتغذية، ودمج تربية األحياء املائية يف النماذج الزراعية

 املشهد الطبيعي، وحتسني الروابط مع سلسلة األغذية، مع إيالء االعتبار الواجب لسالمة النظم اإليكولوجية.

 

 بغي على الدول وأصحاب املصلحة من القطاع ن العام واخلاص واجلهات الفاعلة الدولية األخرى أنين
  

تضع إجراءات مناسبة لتحقيق املزيد من خفض استعمال املساحيق والزيوت السمكية كعلف يف تربية األحياء  ب()3

بديلة وعرب الرتويج لألمساك منخفضة املستوى املائية وإنتاج املواشي وينبغي تشجيع إلغائها من خالل استعمال مصادر 

 الغذائي )األمساك آكلة العشب واألمساك آكلة اللحوم(.

 

ج( توفر شروط تطوير وتنفيذ جتارب التعاون بني بلدان اجلنوب لتشجيع تبادل خربات التعلم يف جمال تربية األحياء )3

 املائية.

 

 العمليات الكبريةالعمليات الصغرية احلجم لصيد األمساك مقابل  -2
 

 ينبغي على احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف القطاع ن العام واخلاص أن
  

أ( يقّروا مبساهمة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف األمن الغذائي والتغذية، وأن يأخذوايف االعتبار خصائصهالدى )2

لقة مبصايد األمساك، مبا يف ذلك من خالل التمثيل املالئم تصميم وتنفيذ مجيع السياسات والربامج الوطنية والدولية املتع

 واالشتمالي. 

 

التنظيم، ذلك أن هذه الرتتيبات تساهم بشدة يف تعزيز دمج   الذاتية املهنية احمللية والتعاونيات ب( يدعموا املنظمات)2

 املشّغلني  الصغار يف األسواق. 

 

 ولة عن مصايد األمساك أنينبغي على الوكاالت الوطنية واإلقليمية املسؤ
 
ج( تعطي أولوية عالية لدعم مصايد األمساك الصغرية احلجم من خالل التخطيط الناجعوالتشريعات واالعرتاف )2

باحلقوق واملوارد أو توزيعها. وينبغي على احلكومات، يف األماكن اليت تتنافس فيها مصايد األمساك الصغرية مع 
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ز مساهمة األوىل يف األمن الغذائي والتغذية، وأن تضع على حنو خاص لوائح تنظيمية العمليات األوسع نطاقًا، وتعزي

 للسياسات  الوطنية اليت حتمي مصايد األمساك الصغرية. 

 

 التجارة واألسواق -3
 

 ينبغي على الدول أن 
 
يات املتعلقة بتجارة أ( تضمن أن يؤخذ األمن الغذائي والتغذية باالعتبار بشكل أفضل يف أهداف السياسات واآلل)5

األمساك الدولية واإلقليمية واحمللية، مبا يف ذلك من خالل التطوير االشتمالي خلطوط توجيهية وإجراءات ولوائح 

 تنظيمية حلماية األمن الغذائي والتغذية للسكان احملليني. 

 

 ية والوزارات الوطنية أنينبغي على الوكاالت الدولية واهليئات االقتصادية وهيئات مصايد األمساك اإلقليم
  

ب( ختصص املزيد من االهتمام يف جمال السياسات ومن املوارد لتطوير وتعزيز ودعم جتارة األمساك احمللية )5

واإلقليمية. كما ينبغي أن يراعي االستثمار اخلطوط التوجيهية الطوعية اخلاصة باألراضي ومصايد األمساك والغابات 

ملسؤول يف الزراعة. وينبغي عليها أن تعيد توجيه املوارد إىل دعم وبناء قدرات اجلهات الفاعلة واحرتام مبادئ االستثمار ا

املختلفة املعنية بأنشطة جتارة األمساك احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية، خاصة من خالل سالسل القيمة اليت تشمل 

 اق صغري.مصايد األمساك الصغرية وتربية األحياء املائية والتسويق على نط

 

 ينبغي على احلكومات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدني أن
 
ج( تدعم وضع واستخدام معايري إصدار شهادات استدامة، حالية أو جديدة، تشمل معايري األمن الغذائي والتغذية )5

 وتيسري اخنراط املشغلني الصغار عن طريق توفري الدعم الكايف وبناء القدرات.

 

 احلماية االجتماعية وحقوق العمال -3
 

 ينبغي على الدول أن
 
بشأن العمل يف قطاع صيد األمساك لضمان حتسني ظروف العمل 188أ( تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )6

 واألمن االجتماعي للعاملني يف قطاع صيد األمساك.

  

 طنية بالتعاون مع وكاالت مصايد األمساك أنينبغي على الدول،خاصة وكاالت العمل احلكومية الو
 
ب( حتّسن اللوائح التنظيمية اخلاصة بالعاملني يف قطاع صيد األمساك على املستوى الوطين، مبا يف ذلك العامالت يف )6

على منت سفن صيد األمساك. وينبغي أن  مصانع جتهيز األمساك واألسواق والعمال املهاجرون وفرق العمل احمللية

 صاحلة لإلحبار وأن ظروف العمل يف البحر آمنة. املالكون أن سفنهم يضمن
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ج( تتخذ تدابري لوضع نظم للحماية االجتماعية،فيشكل حد أدنى لألجور  وبرامج للضمان االجتماعي للصيادين )6

 والعاملني يف قطاع صيد األمساك، مبن فيهم العاملون حلسابهم اخلاص والنساء والعمال املهاجرون.

 املساواة ب ن اجلنس ن -7
 

 ينبغي على الدول أن
 
أ( تضمن أال تؤدي سياساتهاوتدخالتها اخلاصة برتبية األحياء املائية ومصايد األمساك إىل  تأثريات سلبية على )7

 النساء  وأن تشّجع املساواة بني اجلنسني.

 

ا يف ذلك حقوق منح الرتاخيص ب(حتافظ على املساواة بني اجلنسني يف مجيع نظم حقوق مصايد األمساك، مب)7

والنفاذ. وينبغي أن تشمل تعريفات صيد األمساك مجيع أشكال جين املصيد  مبا يف ذلك األشكال اليت متارسها النساء 

 وميارسها املشغلون الصغار، من مثل مجع الالفقاريات يف املناطق الداخلية يدويًا أو باستخدام معدات صغرية جدًا.

 

 مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة أن ينبغي على جلنة 
 
بشأن سياسات املساواة بني اجلنسني واملساهمات االقتصادية، مثاًل،خطوط توجيهية تقنية  خاصًا ج( تضع توجيهًا)7

 متعلقة بنوع اجلنس يف قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األمساك ضمن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

  

 ينبغي على جلنة األمن الغذائي العاملي أن
 
د( حتّث املنظمات الدولية والوطنية يف قطاع األمساك على تناول البعد اجلنساني يف قطاعي مصايد األمساك وتربية )7

ية يف األحياء املائية تناواًل كاماًليف سياساتها وإجراءاتها الرامية إىل ختطي التجاهل غري املقصود لالعتبارات اجلنسان

 النهج احلالية.

 

 ينبغي على برامج املساعدة اإلمنائية أن
 
 هـ( تعي القضايا اجلنسانية وتعطي األولوية للمشاريع املرتكزة على نوع اجلنس.)7

 

 احلوكمة -8
 

 ينبغي على الدول أن 
 
خلاص باحلقوق املدنية أ( تفي بالتزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدولي ا)8

 والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

 ينبغي على الدول أن
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ب( تقّيم السياسات والتدخالت واالستثمارات اليت هلا روابط مباشرة وغري مباشرة مع مصايد األمساك وجمتمعات )8

 تمعات احمللية املتأثرة يف الغذاء. صيد األمساك من حيث تأثرياتها على حق اجمل

 

ج( تستخدم اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة الرشيدة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق )8

حول احلقوق اجلماعية واملوارد املشرتكة، لتصميم 3-8األمن الغذائي الوطين، مع اإلقرار باألهمية اخلاصة للمادة 

 الربامج ووتقييمها،خاصة تلك اليت تؤثر على حصول جمتمعات صيد األمساك على املوارد الطبيعية.السياسات و

 

د( تضمن مشاركةجمتمعات صيد األمساك والعاملني يف قطاع صيد األمساك مشاركة فّعالة وجمدية يف مجيع القرارات )8

 اليت تؤثر على متتعهم باحلق يف الغذاء.

 

الغذائي والتغذية، املراعيينللقضايا اجلنسانية،جزءًا ال يتجزأ من آليات حوكمة سلسلة  هـ( تضمن أن يشكل األمن)8

القيمة اخلاصة باألمساك، مبا يف ذلك السياسات احلكومية الوطنية ومعايري إصدار الشهادات وسياسات املسؤولية 

 االجتماعية للشركات.

 

اصة مبن يعانون انعدام األمن الغذائي وجمتمعات صيد األمساك و( حتمي رمسيًا احلقوق واحليازة اجلارية للمواقع اخل)8

 والسكان األصليني واجملتمعات القبلية،
 
ز( تدعم تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مثاًل من خالل مساعدتها على احلصول على أفضل ممارسات )8

 اإلدارةومشاريع التسليف مبا ميكنها من أن تبقى مرحبة.

  

 نظمة األغذية والزراعة أنينبغي على م
 
ح( تقود إصالح حوكمة مصايد األمساك واحمليطاتالدولية بهدف حتسني شفافية ومتثيل مجيع الربامج واملبادرات )8

الدولية الرئيسية لضمان اشتمال الصيادين الصغار اشتمااًل كاماًل يف هذه الربامج. وينبغي أن تتخطى هذه الربامج تركيزها 

مو االقتصادي واالستدامة اإليكولوجية وأن تهدف إىل إعطاء أولوية لألمن الغذائي والتغذية والتخفيف من املبكر على الن

 وطأة الفقر.

 

 ينبغي على جلنة األمن الغذائي العاملي وجلنة مصايد األمساك أن
 
ية واجلهات الفاعلة املعنية ط( تدعوا دورة خاصة مشرتكة تتضمن اهليئات الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائ)8

لتبادل وجهات النظر بشأن كيفية تنسيق سياساتها وبراجمها إلحراز تقدم يف نتائج أنشطتها من حيث األمن الغذائي 

 والتغذية.
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 املقّدمة

 

 من مجعهاأو  5استزراع األمساك/تربية األحياء املائية أنشطة)سواء مّت انتاجها بواسطة  4األمساك ستعملُت 

يف العديد من البلدان النامية أو من خمزونات املياه العذبة(  ، الساحلية، العيدة عن الشاطئالبحرية – املخزونات الربية

، 4111إىل أّن األمساك مّثلت يف عام  أ(4112) ملنظمة األغذية والزراعةويشري التقدير األخري للربوتني. كمصدر رئيسي 

وتوفري األغذية ككّل.  املستهلكيف املائة من الربوتني  6.5و لسكان العام احليوانيلربوتني ا متناوليف املائة من  17

وبالتالي فإّن ضمان األمن الغذائي العاملي يتطّلب إدارة  يضع ضغوطًا على املوارد الطبيعية.للعدد املتنامي لسكان العام 

طاعات األخرى، ويف الوقت نفسه تليب الطلب حريصة وحوكمة حتمي هذه املوارد من االستغالل املفرط وتأثريات الق

 التغذوية.  األطعمةاملتزايد على 

 

، ال سّيما يف البلدان النامية. ويقّدر أّن أكثر من واملدخولوتشّكل األمساك أيضًا مصدرًا رئيسيًا للسبل املعيشية  

األمساك، استزراع األمساك، جتهيز مليون نسمة يف العام تعتمد مباشرة على األنشطة املتعلقة باألمساك )صيد  158

قائمني صغار على التشغيل يعيشون يف بلدان  منهم من يف املائة 61أكثر من  ويتكّون. 6األمساك، وجتارة األمساك(

 نامية. 

 

على حنو خاص، غنيًا بالعديد من املغذيات الدقيقة األساسية، اليت غالبًا ما تكون  مغذيًاتعترب األمساك غذاء  

وجود املغذيات األساسية )مثل  بشكل جّيد غذاء الفقراء. وتوّثق الدراسات املنشورة ال سّيما يفالغذاءات   ناقصة يف

 Omega 3وأمحا    DHDومحض  EPAمحض واألمحا  الدهنية الطويلة السلسلة، و( Dو B12اليود، والفيتامني 

 . Dلكالسيوم واحلديد والزنك والفيتامني با جدًا الغينحمتوى األمساك ، والربوتني العالي اجلودة والدهنية

 

واألمساك بتعبري أوسع، مبا يف ذلك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، تضطلع بدور بالغ األهمية يف األمن  

بعض الشرائح السكانية املعرضة للمخاطر ل وال سّيما ،بوصفها موّلدًا للغذاء )التوافر( وسبل العيش واملدخول 7الغذائي

 (. االستخداماملهّمشة )النفاذ( وتوّفر املغذيات الدقيقة األساسية )و

 

، لطاملا مّت التقليل من أهمية مصايد األمساك وتربية األحياء املالية يف حتقيق األمن قليلةاستثناءات إاّل أّنه ومع  

املتخصصة يف جمال األمساك، الغذائي والتغذية، سواء من جانب جمتمع األمن الغذائي أو من جزء مهم من املناقشات 

                                                      
 تشمل أاألمساكأ يف هذا التقرير الزعفنيات والقشريات والرخويات وحيوانات مائية متنّوعة، إمنا تستثين األعشاب املائية والطحالب. 4

 ُيستخدم يف هذا التقرير مصطلحا استزراع األمساك وتربية األحياء املائية بصورة متبادلة.  5
 (. كامل أو جزئي فقط )ال تتضّمن األنشطة غري املنتظمة/أنشطة الكفاف والوظائف املومسية القصرية املدى الوظائف بدوام 6

، أيوجد األمن الغذائي عندما تتوفر لكل الناس ويف كل وقت اإلمكانات املادية واالقتصادية للحصول 1666وفق مؤمتر القمة العاملي لألغذية عام  7

املأمونة واملغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية وأفضلياتهم الغذائية من أجل حياة نشطة وصحيةأ. وترتبط أربعة أبعاد  على ما يكفيهم من األغذية

وانب لألمن الغذائي بهذا التعريف بصورة ضمنية: التوافر والنفاذ واالستقرار واالستخدام. وجتّسد هذه األبعاد، وحتديدًا بعد أاالستخدامأ ج

 املتعّلقة بالغذاء والرعاية.  التغذية السليمة 
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منهجية حديثة وكشفت مراجعة واليت ترّكزت يف أغلب األحيان على إدارة املورد بداًل من مساهتمه يف رفاهية السكان. 

تعمل يف جمال التغذية واألمن الغذائي أّن أقطاع األمساك يفتقر بشكل الفت إىل  ،لوكاالت دولية للبحوث والتطوير

، Allisonاألغذية الدقيقة، وحتديدًا حيث ميكن أن يكون هلا التأثري األكربأ )لعجز يف فض اخلاسرتاتيجيات 

Delaporte وHellebrandt de Silva ،4113 .) 

 

يف الوقت نفسه، يواجه القطاع تغيريات وحتديات رئيسية. فمصايد األمساك مهددة بصيد األمساك املفرط،  

 آثارهايطرح التطّور امللحوظ يف تربية األحياء املائية أسئلة عّدة حول ووالساحلية. على املناطق املائية  والتنافسوالتلّوث 

خدمني آخرين لألر  ويتعّين عليها أيضًا أن تواجه منافسة من مست ،البيئية على األر  واملياه والتنّوع األحيائي

على األمساك والنمو الالحق يف املتزايد  جه القطاعان تغيريات اقتصادية رئيسية نامجة عن الطلب العامليواملياه. ويوا

سالسل األغذية  عويؤدي كّل ذلك إىل نشوء فاعلني كبار غالبًا ما يندجمون بصورة أفضل مجتارة األمساك الدولية. 

 ةاالقتصادي التنميةاقتصادية واجتماعية مهمة، من  نتائج معالوحدات الصغرية التقليدية،  مقارنة معوالتجارة الدولية 

التغيريات يف تنظيم العمل وتوافر الوظائف. ويصعب تقييم املسائل املتعّلقة بتجارة األمساك واملساهمات النسبية  إىل

وتّتسم مسألة التنظيم مثريًا للجدل.  املوضوع هذا مقابل الكبرية يف األمن الغذائي، وال يزال 8ملصايد األمساك الصغرية

بالغة، إىل جانب كيفية مشاركة القطاعات الصغرية أو الكبرية احلجم بصورة االقتصادي للقطاع يف هذا السياق بأهمية 

وهذا يثري أيضًا مسألة حوكمة مصايد خمتلفة يف األسواق احمللية أو الدولية، وكيفية مساهمتها يف األمن الغذائي. 

 اإليكولوجية األوسع. األمساك وتربية األحياء املائية وموقع القطاعات ضمن البيئة االجتماعية واالقتصادية و

 

إىل فريق اخلرباء  4114يف هذا السياق، طلبت جلنة األمن الغذائي العاملي التابعة لألمم املتحدة يف أكتوبر  

إعداد دراسة عملية وتشغيلية موّجهة حنو السياسات تتناول دور مصايد  الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية

املائية املستدامة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية، مع أخذ اجلوانب البيئية واالجتماعية  األمساك وتربية األحياء

األحياء  تربية واالقتصادية ملصايد األمساك يف االعتبار، مبا يف ذلك مصايد األمساك احلرفية باإلضافة إىل مراجعة تنمية

 .9املائية

املستدامة يف حتقيق األمن  املائية  مساك وتربية األحياءمصايد األويهدف التقرير احلالي الذي حيمل عنوان  

إىل حتليل دور مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بالنسبة إىل األمن الغذائي، مع تقييم الوضع  والتغذية الغذائي

ائي والتغذية، واإلشارة احلالي الذي يواجهه القطاعان )مصايد األمساك وتربية األحياء املائية( يف ما يتعّلق باألمن الغذ

 إضافة إىل التحديات احلالية واملستقبلية.  ،إىل التغيريات اجلارية

 

أما السؤال الرئيسي الذي سيطرحه هذا التقرير فسيتناول ما يلي: أاعرتافًا بأهمية األمساك بالنسبة إىل األمن  

ى حتسينها اليوم ويف األمد الطويل، نظرًا إىل الغذائي والتغذية، ما الذي جيب فعله للحفاظ على هذه املساهمة أو حت

                                                      
 ُيستخدم مصطلح أصغري النطاقأ يف كافة أجزاء هذا التقرير. كما يستخدم عادة مصطلح آخر يف املواد املنشورة )مصايد األمساك أاحلرفيةأ( 8

 لوصف القائمني الصغار على التشغيل ومتييزهم عن القائمني الكبار على التشغيل.  

 ورة مشروع فريق اخلرباء الرفيع املستوىلوصف د 3انظر املرفق  9



 

31 

األمساك وتربية األحياء املائية من حيث االستدامة واحلوكمة، يف ظّل القيود  التحديات اليت يواجهها قطاعا مصايد

 االقتصادية والظروف السكانية اليت يتعّين عليهما االستجابة هلاأ؟
 

--- 
 

وتربية األحياء املائية إضافة إىل سالسل األغذية املرتبطة بها  يغطي هذا التقرير أنشطة مصايد األمساك 

 ومساهمتها يف األمن الغذائي بأبعاده األربعة. 

 

ملياه أو قاع ، ومنطقة ااألمساكأو نوع  أصنافمن حيث أاألشخاص املعنيني، أو  10األمساك مصايدُتّحدد  

وتتأّلف مصايد ة أعالهأ. و مزيج من اخلصائص املذكورأ البحر، وأسلوب صيد األمساك وفئة القوارب وغاية األنشطة

األنشطة الداخلية )املياه وكذلك  ،حريات امللحية ويف عر  البحراألمساك البحرية اليت تعمل على طول الساحل، والب

وميكن متييز  العذبة( يف البحريات أو األنهار أو اخلزانات أو السهول الفيضية أو املسطحات املائية الدائمة أو املومسية.

األمساك، بصفتها نشاط اقتصادي، حبجمها التشغيلي،  ايدترفيهية(. وتتمّيز مصمصايد أمساك جتارية أو معيشية أو 

 الكبرية املصايدعن  النطاقالصغرية  مصايد األمساك. وما ميّيز النطاق والواسعةالنطاق الذي يرتاوح بني األنشطة الصغرية 

 األمساك فمصايدأ غالبًا ما يتوقف على السياق بصورة جزئية؛ نطاقأّن مصطلح أبالضرورة ، حيث واضحًا ليس 

بشكل متوسطة احلجم يف بلد آخر. غري أّنه من املمكن حتديد بعض اخلصائص  مصايديف بلد ما ميكن أن تعترب  الصغرية

واستثمارات رأمسالية متدنيةأ، أنشطة أذات مدخالت بتتمّيز  وتربية األحياء املائية . فمصايد األمساك الصغريةعمومي

صف . كما أّنها تعمل عادة كمؤسسات نوعمليات قائمة على يد عاملة مكثفة ،من حيث رأس املال وأجهزة متدنية

 (. Garcia et al ،4118لالستهالك الذاتي ) اإلنتاجفظ حصة من معيشية قائمة على األسر، حيث حت

 

مصدرًا عامليًا أساسيًا وتربية األحياء املائية  –ك الصغرية خاصة مصايد األمسا –مصايد األمساك  تشّكل 

مليون نسمة )العاملون وعائالتهم( يعتمدون كليًا أو جزئيًا  841و 661ما بني  أّن أيضًا ويقّدرللوظائف والسبل املعيشية. 

 ، Allison  ،Delaporteكمصدر للمدخول والدعم ) والقطاعات ذات الصلةمصايد األمساك وتربية األحياء املائية  على

شخصًا اخنرطوا يف القطار األساسي ملصايد مليون  58.3ووفقًا ألحدث تقدير، فإّن (. Hellebrandt de Silva ،4113 و

ويقّدر أّن املراحل األخرى من سلسلة أ(. )4112)منظمة األغذية والزراعة،  4114األمساك وتربية األحياء املائية يف عام 

 Worldبنسبة تتجاوز الضعف ) ًاأشخاص ميكن أن توّظفمساك وجتارتها، القيمة، جتهيز األ

Bank/FAO/WorldFish ،4114 .)وتعترب مصايد األمساك الصغرية مهمة، إمنا غالبًا ما  .والعديد منهم هم من النساء

 ة ويف يتّم التقليل من قيمتها، كمصدر للتوظيف واألمن الغذائي واملدخول، ال سّيما يف البلدان النامي

يف القطاع الصغرية النطاق  11يف املائة من صيادي األمساك بدوام كامل أو جزئي 61املناطق الريفية: ينخرط حوالي 

(World Bank/FAO /WorldFish ،4116 ويعترب ،)اريع تربية األحياء املائية صغرية مش يف املائة من 81إىل  71

 (. Subasinghe et al. ،4114النطاق )
 

                                                      
10 http://www.fao.org/fi/glossary 
يف هذا التقرير، سيتّم استخدام مصطلح أصيادي األمساكأ األكثر حيادًا من الناحية اجلنسانية بصورة منهجية، إىل جانب مصطلحات أخرى  11

 أ أو أجمتمع صيادي األمساكأ.مثل أالصيادين

http://www.fao.org/fi/glossary
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ويلحظ العديد من العلماء  األمساك. ألهمية االجتماعية واالقتصادية ملصايدهمية الثقافية امللحوظة ااألتدعم  

أأسلوب حياةأ خاص صيد األمساك )على نطاق واسع أو ضّيق( هو أيضًا  يدرسون مصايد األمساك أّن ناالجتماعيني الذي

(Pollnac ،Pomeroy وHarkes ،4111 ؛Pollnac وPoggie ،4118 ؛Smith و Clay ،4111 ؛Coulthard ،

Johnson و McGregor ،4111 ؛Armitage et al ،4113 .)حبس متمّيز للغاية جمتمعات صيد األمساك  وتّتسم

 (. McGoodwin، 4111لهوية الثقافية والروابط االجتماعية )لوقوي جدًا 

 

ائي والتغذية، خاصة عند النظر يف هناك اهتمام متزايد بإدماج أفضل للبعد الزمين يف شواغل األمن الغذو 

 يقودوهذا العالقات بني املوارد املتاحة إلنتاج األغذية والزيادة املتوقعة للطلب، اليت حيّفزها منو السكان واملداخيل. 

بأبعاده  من منظور بيئي. ويدعو األمن الغذائي يف املقام األّولتتّم مقاربتها بطبيعة احلال إىل مسألة استدامة اإلنتاج، اليت 

البعد البيئي  –إىل استطالع أفضل لألبعاد الثالثة لالستدامة  –التوافر والنفاذ واالستخدام واالستقرار  –األربعة 

ويتطّلب (. 4112إدماج البعد الزمين عند القيام بذلك )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، وإىل  –واالقتصادي واالجتماعي 

واملتصلة أيضًا بسبل وافر األمساك اليوم ويف املستقبل، ر يف إدارة املوارد املتعلقة بتاألمن الغذائي على حنو خاص النظ

لك طريقة تفاعلها مع لنظم املختلفة جبميع أبعادها وكذاملعيشة واملدخول احملقق حاليًا ويف املستقبل. وهذا يعين معاينة ا

 سانية. األمن الغذائي، مع إيالء اهتمام خاص للمسائل االجتماعية واجلن
 

--- 
 

ة يف حتقيق األمن الغذائي وتربية األحياء املائية املستدامويعترب إعداد  تقرير حول دور مصايد األمساك  

 السباب عدة. صعبًاوالتغذية 

 

سيكون ذلك شبيهًا بكتابة تقرير حول مساهمة صيد ففنا بإجراء مقارنة، أواًل بفعل اتساع النطاق. فإذا ما جاز 

اليت تعترب معًا )ومع سالسلها الغذائية( مرتبطة باألمن وتربية املاشية احملاصيل زراعة ية وأنشطة احليوانات الرب

 . ةالغذائي والتغذية، من مدخل املزرعة إىل مستوى السوق العاملي

 

توح النصف مفإدارة مصايد األمساك )من النفاذ ثانيًا، يتطّلب ذلك النظر يف املسائل الفنية نفسها، مثل أمناط  

نظم تربية األحياء املائية الواسعة مقابل نظم اإلنتاج املكّثفة، إىل جانب صيد األمساك اخلاصة الفردية( أو  إىل حقوق

النظر منذ البداية يف العالقة املنفعية لألمساك مع التوجهات االقتصادية واالستهالكية اليت حتّركها. كما يستلتزم ذلك 

اك توّفر األغذية واملغذيات الدقيقة األساسية للذين يتناولونها. كما تؤمن مدخواًل وسبياًل األمن الغذائي والتغذية. فاألمس

حيّولونها أو يبيعونها. وهذا بدوره يؤدي إىل إيالء اعتبار للمسائل االقتصادية  وأينتجونها  وأمعيشيًا للذين جيمعونها 

واملستهلكني والبلدان واألفراد )مبا يف ذلك االعتبارات مثل سعر األمساك وتوزيع املنافع االقتصادية بني املنتجني 

املياه واألر (. وعند مناقشة هذا املوضوع، ال بّد اجلنسانية( والتنافس على املوارد )التنافس على األمساك، وكذلك على 

فعاليتها يف حتويل ووتغذية األمساك إمنا ايضًا القيمة التغذوية اخلاصة جدًا لألمساك  –من معاينة التغذية البشرية 

األمساك وتربية األحياء لتحقيق األمن الغذائي  مصايداستدامة ويف النهاية، يستوجب ضمان . العلف إىل أغذية

 حوكمة ومؤسسات سليمة.  ،املستقبلي
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بني هذه املسائل الشديدة التباين حتديات رئيسية من حيث املنهجية هلذا النوع من  أوجه الرتابطتطرح  

 املشاريع. 

 

ي التخصصات، من التغذية إىل املسائل االقتصادية إىل أفكرأ وفهم أمتعدَدوالتحدي األّول هو احلاجة القصوى  

 واالجتماعية، من علم األحياء اخلاص باألمساك إىل حوكمة األسواق وسالسل األغذية. 

 

منا أيضًا بني األحجام )املكانية معاينة الروابط بني املقاربات التخصصية إالتحدي الثاني يف احلاجة إىل  ويكمن 

يف  اآلثارما هو تأثري التجارة العاملية على كّل جزء من العام ويف نهاية املطاف على كّل أسرة؟ تتجّلى بعض والزمنية(. 

مصايد األمساك وتربية  بني قطاعي. فضاًل عن ذلك، ميكن أن ختتلف هذه املقاربات املتعددة نسبة إىل غريهاوقت الحق 

ما باالستدامة للغاية، ال سّيما يف عالقتهيتباينان  لكنهما أيضًا ،عادهاأب يف بعض من الذين يرتابطانحياء املائية، األ

ميكن لرتبية األحياء املائية أن تعتمد على ك أن تدير موردًا للمدى الطويل. فيما يتعّين على مصايد األمساالبيئية. ف

قطاعي مصايد األمساك وتربية ولكّن بقطاعات اإلنتاج احليواني األخرى.  توّسعها احلديث وعلى فعاليتها، مقارنة

طرح هو والسؤال الذي ُيات، والتلّوث وتغّير املناخ. االستخدامالتنافس على  –يواجهان تهديدات متعددة  األحياء املائية

قبل. وتتطّلب مسائل من هذا القبيل وتوزيع املوارد بني خمتلف املناطق؛ وبني اليوم واملست قايضاتاملحول كيفية تقييم 

 يف الوقت نفسه ومراعاة األطر الزمنية املختلفة.  الشديدة التفاوت اآلثارإدماج 

 

يف كّل جانب تقريبًا، من موارد  تتبلوريف البيانات اليت أما التحدي الثالث فينبع من الثغرات والشكوك  

إنتاج  حولالتقارير إعداد ما يكفي من يف العادة ر. غري أّنه ال يتّم األمساك العاملية إىل التجارة احمللية ونفقات األس

يف اإلنتاج األساسي وكذلك يف قطاعات التجهيز والتجارة. والنقص يف األمساك. وهناك العديد من الوظائف غري النظامية 

بني إدارة مصايد الروابط معاينة الروابط احملتملة بني املسائل الرئيسية، مثل  البيانات جيعل من الصعوبة مبكان

البيانات والتوقعات  . ولتخطي هذه الصعوبات، استخدمنا أفضل، بشكل صارماألمساك ومداخيل األسرة والتغذية

هذه البيانات والتوقعات بدراسات  استتبعنا)الثانوية( املتاحة واملنشورة، اليت حتدد عند اإلمكان موثوقيتها. كما 

استخدام دراسات التجارب هذه، من ب خالل حلقيت مشارورات مفتوحتني. لكنمقرتحة  أمثلةجتارب حملية، مبا فيها 

ي ميّيز مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، ال بد من إيالء اعتبار ّنه نظرًا إىل التنّوع الشديد الذاملهم أن نتذّكر دائمًا أ

 . االستنباطدقيق لعمليات 
 

--- 
 

لتالي. حيّلل الفصل األّول مساهمات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف والتقرير منّظم على الشكل ا 

ضافة إىل أهمية القطاع كمصدر إ ،وتوّجهات االستهالكحتقيق األمن الغذائي. ويصف إنتاج األمساك العاملي واإلقليمي 

ة السليمة وينظر يف مسائل سالمة يف التغذيعلى مستوى األسر واملستوى القطري. كما حيّلل مساهمة األمساك  للمدخول

. وحيّلل الفصل الثاني العالقات بني االستدامة يف مصايد املرجتعاملصيد وال سّيما  واهلدر الفواقداألغذية وكذلك أهمية 

وينظر يف وضع موارد مصايد األمساك وحمّفزات قدرة صيد واألمن الغذائي والتغذية.  ،األمساك وتربية األحياء املائية

املفاعيل احملتملة لتغّير املناخ على مصايد األمساك اك قبل حتليل التأثريات البيئية لرتبية األحياء املائية وكذلك األمس
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وتربية األحياء املائية. ويراجع األدّلة حول آثار احلجم والتجارة على األمن الغذائي والتغذية وكذلك اجلوانب 

العالقات بني مسائل احلوكمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  االجتماعية واجلنسانية. ويدرس الفصل الثالث

التغذية، على مستويات عّدة، من املستوى الدولي إىل اإلقليمي والوطين والوطين الفرعي. وخيلص واألمن الغذائي و

 الفصل الرابع إىل استنتاجات استنادًا إىل الفصول السابقة بهدف اقرتاح التوصيات. 
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 أهمية األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية -0

 

. غري أّن دخولواملاألغذية حتقيق األمن الغذائي والتغذية من خالل توفري ور مهم يف تضطلع األمساك بد 

وإىل  املناقشات املتعّلقة باألمن الغذائي والتغذية. مبحاذاةاألمساك ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية توضع دائمًا 

جمتمع األمن ، فيما ال يزال حد ما، يرّكز جمتمع مصايد األمساك يف املقام األّول على األمساك واملوارد ذات الصلة

الغذائي، على الرغم من توّسع تعريف األمن الغذائي ليشمل األمناط الغذائية وتأثريها على التغذية، موّجهًا بشكل 

حاجة إىل الربط بشكل أفضل بني مع تركيز على األغذية األساسية. ومثة  ،رئيسي حنو النفاذ إىل األغذية وتوافرها

 يف هذا الفصل.  مّت تفصيلهامواضيع األمساك واألمن الغذائي والتغذية ألسباب عدة، 

 

توى الربوتني واحمل( 1أهمية األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية: ) لرتسيختربز ثالثة جوانب أساسية  

( 3والسبل املعيشية؛ و) للمدخول( دور أنشطة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية كمصدر 4مساك كغذاء؛ )لأل املغذي

 لألمساك يف إنتاج/حتويل الربوتينات. والفعالية النسبية 

 

تتضّمن العالقات بني األمساك واألمن الغذائي والتغذية عّدة أمساراتأ خمتلفة مباشرة وغري مباشرة، تعمل 

بعض  ومتزجاخلاصة.  عمليته التفاعليةلكّل ومستويات متعددة من مستوى األسر إىل املستوى الكلي العاملي،  على

تأثرياتها حيال األمن الغذائي والتغذية، كما هي احلال، على سبيل املثال، يف اجملتمعات الفقرية حيث املسارات 

 مقايضات. مسارات أخرى تؤدي إىل هناك . إاّل أّن مدخولللتشّكل األمساك يف الوقت نفسه مصدرًا للتغذية ومصدرًا 

 

حنّلل يف هذا الفصل املسارات املختلفة من األمساك إىل األمن الغذائي والتغذية نسبة إىل األبعاد األربعة لألمن  

 الغذائي. 
 

 صة يف سياق كغذاء بشري وإمنا أيضًا كعلف خااألمساك واستعماهلا  اًل، توافر األغذية، من حيث إنتاجأّو

 الطلب املتنامي على األمساك. 

  ثانيًا، النفاذ إىل األغذية، من خالل احلقيقة اليت مفادها أّن األمساك ومجيع األنشطة املرتبطة بها يف أسلسلة

بية من مستوى األسر إىل ، مع تأثريات إجياواملدخول والثروةاألمساكأ متّثل وسيلة مهمة لتوليد الوظائف 

أاألمساك ملن؟أ، اعرتافًا  مسألةمن مسألة النفاذ هذه، سنناقش ادية األكرب. وكجزء األحجام االقتص

 باالختالف الكبري احملتمل الذي ميكن أن يكون موجودًا بني توافر األمساك واحلاجة الفعلية إليها. 

  باألمن  عد أاالستخدامأ اخلاصُبوهو  –ثالثًا، واألهم، سنفّصل مساهمة األمساك يف التغذية السليمة

  الغذائي. 

 والذي يشّكل حبد ذاته  – ينتج البعد الرابع )االستقرار( من اجلمع بني التوافر والنفاذ على املستوى الكليو

 وللنفاذ والتوافر واالستخدام على املستوى الكلي/مستوى األسر.  –وظيفة الستدامة القطاع 
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( مبا يف ذلك 4112)فريق اخلرباء الرفيع املستوى،  اهلدرو الفواقدوأخريًا، ال بد أيضًا من األخذ يف االعتبار  

، ملعاينة مساهمة مصايد األمساك وتربية املرتبط باالستهالك واهلدر املصيد جين والفواقد اليت تعقب املرجتعاملصيد 

 األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. 

 

أ األمن لتوفريكيف ترتابط يف ما بينها أيظهر ارات املختلفة ومن الناحية التصّورية هذه املس 1ميّثل الشكل  

 الغذائي والتغذية. 

  

 توافر األمساك والطلب عليهال األهمية املتزايدة :لألغذيةاألمساك  0-0
 

 : السمك ملن؟التوّجهات يف إنتاج األمساك 0-0-0
 

شكل أمساك حية أو طازجة  علىضمن جمموعة واسعة من املنتجات. وهي توّزع كغذاء ميكن جتهيز األمساك  

-أو مقلية أو جمففة مسلوقةمعاجلة حراريًا أو خممرة أو جمففة أو مدخنة أو مملحة أو خمللة أو  وأأو مرّبدة أو مثلجة 

 (. أ4114جمّلدة أو مفرومة أو مسحوقة أو معّلبة أو كمزيج من اثنني أو أكثر من هذه األشكال )منظمة األغذية والزراعة، 

 

طن من مصايد  مليون 11.6) 4114نًا من األمساك يف عام طمليون  158مّت إنتاج عيد العاملي، على الصو 

من تربية  42.7من تربية األحياء املائية الداخلية و 21.6من مصايد األمساك البحرية،  76.7األمساك الداخلية، 

أ(.  4112)منظمة الزراعة واألغذية، البشري، مليون طنًا منها لالستهالك  136األحياء املائية البحرية(، مّت استخدام 

مثل قشرة الرخويات ورأس عادل الوزن احلي، مبا يف ذلك األجزاء غري القابلة لألكل مبمجيع األرقام الشاملة  وتستعر 

 .جين املصيد الفواقد اليت تعقبومن دون احتساب السمكة، إخل. 
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 للمسارات املختلفة ب ن األمساك واألمن الغذائي والتغذيةالتمثيل التصّوري : 0الشكل 

 

 

 

 

 

 التجهيز والتجارة

غري املباشرة جتارة األمساك رة من خالل توافر األغذية الغنية باملغذيات على مستوى األسر ومستويات السوق احمللية واملناطقية والوطنية. وتتضّمن املسارات املسارات املختلفة اليت تساهم من خالهلا األمساك يف األمن الغذائي والتغذية. وتساهم األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية مباش 1ظهر الشكل ي
 اذ إىل سلع غذائية أخرى )مبا فيها منتجات األمساك يد ولألفراد املنخرطني يف أنشطة متعلقة باألمساك مثل العاملني يف مصانع جتهيز األمساك. وتسمح املداخيل بالنفوتوليد اإليرادات على مستوى األسر أو على مستويات أعلى )مستوى وطين(، مبا يف ذلك من خالل تأمني املداخيل للعاملني على منت سفن الص

 األزهد مثنًا(. 

37 
37 
 

 

 قطاعات أخرى

المدخول من 

 األسماك

 العلف

 األغذية

األغذية الحيوانية 

 غير السمكية

 األغذية السمكية

 التغذية/االستخدام

 حصة المغذيات/البروتينات 

 ي الغذاءف

 

العوامل االجتماعية والثقافية 

 )الدين، التقاليد، العادات الغذائية(

مدخول األسر من قطاعات 

 أخرى

 

مدخول األسر التي تعتمد 

 على األسماك

 األجور

 النفاذ إلى األغذية

 الفواقد االستهالكية

 التوافر

االستثمارات في 

 قطاعات أخرى

 
)التجهيز والتجارة، 

 وغير ذلك(

 

 الوظائف الثانوية

)طاقم العمل، استزراع األسماك، 

 العاملون المياومون(

 

 الوظائف األساسية

 المياه

 تربية األحياء المائية

 البنية التحتية

 المدخالت

 األراضي

 مصايد األسماك

المنتجات 

 البحر الحيوانية

 األنهار

 الموارد السمكية

 رأس المال

 

 التنافس على الموارد وتأثيرها

 

 صيد األسماك المفرط

 النقد/التجارة

 

 

 األرباح واالستثمارات

 إنتاج األسماك

الصيد العارض 

 والمصيد المرتجع

 قد ما بعد المصيدالفا
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 2102-0591اإلنتاج العالمي لألسماك واستخدامها في الفترة   4الشكل 

  

 

 

. *حتتسب الفواقد على أساس يف منظمة األغذية والزراعة ائيةإدارة مصايد األمساك وتربية األحياء امليف املعلومات و فرع اإلحصاءات :املصدر

تستعر  مجيع األرقام الشاملة مبعادل الوزن احلي، مبا يف ذلك األجزاء غري القابلة . Kelleher ،4115يف املائة من املصيد حبسب  8تقدير 

 . ب جين املصيدلألكل مثل قشرة الرخويات ورأس السمكة، إخل. ومن دون احتساب الفواقد اليت تعق

 

يف ظّل النمو املستمر يف إنتاج األمساك )من تربية األحياء املائية بشكل رئيسي منذ التسعينيات، حيث استقر  

إنتاج أ(، وتزايد فعالية اإلنتاج وحتّسن قنوات التوزيع، ارتفع  3الشكل  –إنتاج مصايد األمساك على مستوى معني 

كيلوغرامًا/للفرد/يف السنة يف عام  6، منتقاًل من أ(4)الشكل  1651منذ عام بًا العاملي بثالثة أضعاف تقري األمساك

يف املائة  3.4. والواقع أّنه مع متوسط منو يبلغ (3)الشكل  4114 يف عام  كيلوغرامًا/للفرد/يف السنة 16.4 إىل 1651

ن النمو السكاني العاملي )منظمة بالفعل منوًا أسرع م لألمساك ، شهد العر  العاملي4116-1661يف السنة للفرتة 

حيث تشّكل الصني فاعاًل رئيسيًا، وتتوّلى  (. ويرتّكز جزء كبري من هذا النمو يف آسيا،أ 4114األغذية والزراعة، 

 . (ب()3بصورة مذهلة تلبية زيادة الطلب احمللي من خالل زيادة اإلنتاج احمللي لرتبية األحياء املائية )الشكل 

 

من توافر األمساك وساهمت يف التوعية على املنتجات السمكية يف العام ويف حياء املائية زادت تربية األ 

 استهالكها. كما مّكنت من تلبية النمو يف الطلب على األمساك وخففت من وطأة الضغط على خمزونات األمساك الربية. 
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أيضًا بشكل غري مباشر يف التغذية  وإضافة إىل استعمال األمساك كغذاء بشري بصورة مباشرة، فإّنها تساهم 

 Taconحياء املائية والدواجن/املاشية )البشرية حني تستعمل كمصدر للعلف )املساحيق السمكية( ألعالف تربية األ

أنواع األمساك السطحية الصغرية بشكل  –طنًا من األمساك  41.7، ُخّصص 4114(. ويف عام Metian ،4116و

مليون  16.3يف املائة منها ) 75لالستخدام كعلف، ومّت حتويل  –واملاكريل والسردين  أساسي مثل األنشوفة والرحنة

املستزرعة واألنواع القشرية آكلة اللحوم والقارتة مثل إىل مساحيق مسكية وزيوت مسكية كعلف لألمساك  12طنًا(

، استعمل 4111املاشية. ويف عام  السلمون، والسلمون املرقط، والتونة، واألربيان والبلطي وكذلك الدواجن وغريها من

يف املائة( والدواجن  41يف املائة من إمجالي املساحيق السمكية العاملية كعلف لألمساك املستزرعة، تليها اخلنازير ) 73

 (.Jackson ،4113و Shepherdيف املائة( ) 5)

 

 األمساك لألغذية للفرد للعامل والص ن املساهمة النسبية لرتبية األحياء املائية ومصايد األمساك يف إنتاج 1الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : فرع اإلحصاءات واملعلومات يف إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة. املصدر

 

من الغذائي. وعلى سئلة هامة حول األاملاشية على املساحيق السمكية أبعض وويطرح اعتماد األمساك املستزرعة  

األمساك )خاصة األمساك السطحية الصغرية  الستخدامحنو خاص، هل املساحيق السمكية هي السبيل األكثر فعالية 

اليت  DHDو APDاألمحا  الدهنية  - األمحا  الدهنية املتعددة عدم التشّبع وطويلة السلسلةبالزهيدة الثمن والغنية 

ك اليت تستعمل حاليًا إلنتاج املساحيق السمكية( أو هل يكون هلذه األمساك على غرار تل - Omega 3حتتوي على 

يف البلدان حيث مّت صيده؟ حصة أكرب من املصيد مباشرة تأثري أكرب على األمن الغذائي إذا ما تناول مستهلكون حمليون 

 . 4.3.4سئلة بتعّمق أكرب يف القسم سيتّم استطالع هذه األ

 
 

                                                      
مليون طنًا كأمساك ألغرا  التزيني، والستعماالت مرتبطة بالثقافة )اإلصبعيات، القلي، إخل( والُطعم  5.2مّت استخدام احلجم املتبقي البالغ  12

ت الفراء، )منظمة الزراعة واألغذية، واالستخدامات صيدلية وكذلك كمواد خام للتغذية املباشرة يف تربية األحياء املائية، وللماشية وحيوانا
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 : األمساك ملن؟ستهالك األمساكالتوّجهات يف ا 0-0-4

 

يف املائة يف  4.5شهد الطلب على األمساك يف البلدان النامية واملتقّدمة على السواء ارتفاعًا بنسبة أكثر من  

الكثيفة السكان مثل الصني واهلند، من املرّجح أن ( ومع تزايد الثروة يف البلدان Fronc ،4117و Petersonالسنة )

 (.Rosenberg ،4111و Garciaلب بقوة أكرب )ترتفع مستويات الط

 

أمساك السلور النمو يف تربية أدى لنشوء قطاع تربية األحياء املائية. وقد وكان تزايد الطلب يف السوق أساسيًا  

الربية بشكل الفت طلب املستهلكني يف أسواق األمساك البيضاء، اليت اخنفضت فيها حصة املنتجات إىل تلبية البلطي و

 رور الوقت.مع م

 

ويعترب النمو السكاني يف العام، لكن األهم اقرتان التمدن، وارتفاع مستويات التنمية، ومستويات املعيشة،  

(. Speedy, 2003) واملأكوالت البحريةوالدخل، عوامل رئيسية لتزايد الطلب على األغذية احليوانية وال سيما األمساك 

االقتصاية ص لدى شرائح اجملتمع األكثر ثراء ويتزايد مع مستوى التنمية وإن الطلب على األمساك مرتفع بشكل خا

 ومستويات املعيشة.

 

( إىل أّن التغيريات يف التفضيالت الغذائية اليت حيّفزها 1667) Courboiو Crossonو Delgadoويشري  

الك الفرد من اللحوم واألمساك يف كيلوغرامًا السته 6.3و 5.7التحّضر وحده شّكلت يف السابق نسبة إضافية ترتاوح بني 

والتحضر معًا، وحني  ألمساك هي أسرع حيث جتتمع الثروةبصورة إمجالية، فإّن الزيادات يف استهالك الفرد لالسنة. 

(. وهذا يفّسر على سبيل املثال، الزيادة Courboi ،1667و Crossonو Delgadoيكون العر  احمللي يف تزايد أيضًا )

 .13ب على األمساك يف االقتصادات الناشئة يف آسياالسريعة يف الطل

 

السوق األكثر منوًا خالل العقد املقبل على األقل حيتمل أن تتواجد يف االقتصادات ونظرًا إىل ورد أعاله، فإّن  

وغرامًا كيل 42.2والتحضر. ففي الصني مثاًل، يتوّقع أن يرتفع الطلب على األمساك من  الثروةالناشئة اليت تّتسم بتنامي 

 (.World Bank ،4113) 4131كيلوغرامًا للشخص يف السنة حبلول عام  21إىل  4111للشخص يف السنة يف عام 

 

اختالفات إقليمية  4111كيلوغرامًا للفرد يف السنة يف عام  16.4بنسبة  الستهالك األمساك الرقم العامليفي خي 

وإمنا ايضًا عن االختالفات يف الثقافات واملعتقدات والعادات  ةفعالي األقّلشديدة، تنجم عن قنوات األسواق احمللية 

 للسكان. وتؤّثر كّل هذه العوامل على مستويات االستهالك.  ئيةقدرات الشراالالغذائية و

 
 

                                                      
13 Betru وKawashima (4116 يقّدمان بيانات من أثيوبيا تشري إىل أّن التحّضر يؤّثر على نسب استهالك األغذية احليوانية بصورة مستقلة عن )

( بيانات من 4111) McGranahanو Stageقّدم املدخول. إاّل أّن نتائج أخرى توّفر معلومات ختتلف بفارق بسيط عن هذه االستنتاجات. وي

احلضرية اهلند والصني ويعددان دراسات من فيتنام ومجهورية تانزانيا املتحدة تلحظ أّن العائالت ذات املداخيل املتعادلة يف البيئات الريفية و

 ال ختتلف يف استهالكها لألغذية من مصادر حيوانية.



 

41 

 التطّورات اإلقليمية الستهالك األمساك للفرد 2الشكل 

 
 

 متّثل اخلطوط العام. ألمساك وتربية األحياء املائية. املعلومات يف إدارة مصايد اإحصاءات منظمة األغذية والزراعة وفرع  :املصدر

 مجهورية الو الدميقراطية الشعبية، ماليزيا، ويشمل جنوب شرق آسيا: بروني دار السالم، كمبوديا، الصني، إندونيسيا، 

 M49رى مصّنفة تبعًا لتصنيف األمم املتحدة املناطق األخميامنار، الفلبني، سنغافورة، تايلند، تيمور لسيت وفيتنام. 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49.htm.  LAC كا الالتينية والبحر الكارييبي= أمر . 

 

 استهالك األمساك العاملي (، متّثل آسيا حنو ثلثي )أ(4112وحبسب منظمة األغذية والزراعة ) 

كا الشمالية يكيلوغرامًا للفرد يف السنة( وأمر 44.1وهو مستوى مماثل ألوروبا ) – 4111كيلوغرامًا للفرد يف عام  41.2و

كا يكيلوغرامًا للفرد يف السنة(. أما إفريقيا وأمر 45.1كيلوغرامًا للفرد يف السنة(، وقريب من مستويات أوقيانيا ) 41.7)

، 4111كيلوغرامًا للفرد يف السنة يف عام  6.3و 6.6، 11.2نية والشرق األدنى فتسجل أدنى استهالك للفرد )الالتي

على التوالي(. وعلى املستوى اإلقليمي الفرعي، تعترب مستويات االستهالك ضمن نطاق آسيا مرتفعة على حنو خاص ويف 

 (.2تزايد يف جنوب شرق آسيا )الشكل 

 

االستهالك السنوي الظاهر للمنتجات السمكية للفرد شهد منوًا مستقرًا يف البلدان النامية  وعلى الرغم من أّن 

البلدان املنخفضة الدخل ذات العجز الغذائي  ( ويف4111كيلوغرام يف عام  17.6إىل  1661كيلوغرام يف عام  5.4)من 

ال يزال أدنى من املناطق املتقّدمة إىل حّد كبري  هإاّل أّن(، 4111كيلوغرام يف عام  8.6إىل  1661كيلوغرامًا يف عام  2.2)

 (. 4111كيلوغرام يف عام  43.1إىل  1661كيلوغرام يف عام  17.1)من 

 

 ذات العجز الغذائيالدخل  املنخفضةاك يف البلدان أهمية األمس

 

البلدان املنخفضة الدخل يف العديد من غري أّن األمساك تشّكل يف الوقت نفسه مصدرًا رئيسيًا للربوتني احليواني  

؛ منظمة Allison ،4111؛ Allison ،4117و Béné ،Macfadyen؛ Reynolds ،1663)ذات العجز الغذائي

ملنظمة األغذية  املوازنات الغذائية(، واستنادًا إىل 4111) Bénéو Kawarazukaووفق (. )أ4114األغذية والزراعة، 

حيث متّثل األمساك أكثر من ثلث إمجالي بني البلدان الثالثني يف العام  بلدًا من 44، مّت تصنيف 4116لعام  والزراعة
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4111عجز غذائي يف عام  ذاتالدخل  منخفضةالربوتني احليواني املتاح كبلدان 
. وهذا يظهر أّن أغلبية البلدان حيث 14

لالطالع على  1)انظر املرفق  تشّكل األمساك جزءًا مهمًا من الربوتني احليواني هي بلدان فقرية وتعاني من عجز غذائي

 البيانات(. 

 

 التوّجهات يف أسعار األمساك 0-0-1

 

ومن املهم أيضًا النظر يف التغيريات يف أسعار  يعتمد الطلب على األمساك على السعر )ويتأثر السعر بالطلب(.  

مييل إىل العشرين املاضية  خالل السنوات اخلمسة عشرة إىل يف سعر األمساك منتجات اللحوم األخرى. وكان التوّجه

اخنفضت من تربية األحياء املائية مثل السلمون. ومن باب التناقض، ترد إمنا ليس بالنسبة إىل عّدة منتجات  –االرتفاع 

 .يف املائة خالل الفرتة نفسها 51أسعار اللحم األمحر حبوالي 

 

فا  سعر األمساك مقارنة مع ما ميكن أن ة مسحت باخنما من شك يف احلقيقة أّن تنمية تربية األحياء املائي 

من خالل  االحنداري (. ويظهر هذا التأثري5)الشكل  4111-4111يكون عليه. وهذا يتجلى على حنو خاص يف الفرتة 

نتيجة لواقع أّن تربية األحياء املائية عر  يأتي تأثري التأثري العر  وتأثري التنافس على األسعار.  آليتني اثنتني:

يف  5.8مبعدل منو سنوي بلغ من خالل توفري حجم متزايد من األمساك يف السوق العاملية، األمساك  توافر ضوحزادت بو

 .)أ((4114املائة يف العقد األخري )منظمة األغذية والزراعية، 

 

ك بشكل أما تأثري املنافسة فينبع من حقيقة مفادها أّن تربية األحياء املائية أوجدت سوق أكثر تنافسية لألمسا 

قد مّت توثيق نتيجة هذه اآلثار على سعر وإمجالي، من خالل بيع منتجاتها عمومًا بسعر أقل من مصيد األمساك الربية. 

وجمّهزيها  سعار املدفوعة لصيادي مسك السلمونتراجعت األاألمساك الربية بالنسبة إىل عّدة أنواع. على سبيل املثال، 

ورة دراماتيكية مع توّسع إنتاج السلمون املستزرع يف العام خالل التسعينيات يف الواليات املتحدة األمريكية بص

(Knapp ،Roheim وAnderson ،4117كما لوحظت توّجهات مماثلة بالنسبة إىل األربيان الربي .) ( أو املرّبىBéné ،

Cadren وLantz ،4111 .)القيمة املستهلكة من جانب املثالني يتناوالن املنتجات العالية ين وعلى الرغم من أّن هذ

مستهلكني ذوي دخل مرتفع، إاّل أّن األدلة تشري إىل أن هذه التأثريات تتبلور على نطاق أوسع مبا يف ذلك لناحية 

ومّت تبيان التأثري ليتسبب بصعوبات اقتصادية هامة لصيادي األمساك (. De Silva ،4118األمساك املتدنية القيمة )

( فيما يتزايد توافر األمساك Anderson ،4117و Knapp ،Roheimك السلمون يف أالسكا، )مثاًل صيادو وجمهزو مس

 للمستهلكني. 

 

  

                                                      
 (.1)املرفق  4112ال تزال ترد على قائمة البلدان املنخفضة الدخل ذات عجز غذائي لعام  44دها بلدًا من أصل البلدان البالغ عد 18 14
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 األمساك والطلب عليها عرضتوّقعات  0-0-2

 

، .Hall et al؛ Garcia ،4111و Rice؛ Rosenberg ،4111و Garciaبعض التوقعات احلديثة ) أعطت 

( World Bank ،4113؛ 4113منظمة األغذية والزراعة،  –يدان االقتصادي ؛ منظمة التعاون والتنمية يف امل4111

 سنة(.  15-11بني األمساك واألمن الغذائي والتغذية يف األمد املتوسط )يف أفق  شاملة للرابطصورة 

 

اع تكاليف ويتوّقع أن تستمر أسعار املنتجات السمكية باالرتفاع بقوة خالل العقد املقبل نتيجة للطلب الشديد، وارتف

أن حتافظ أسعار منتجات املاشية على مستويات  ،أ(. كما يتوّقع من جهة أخرى 6اإلنتاج ومنو اإلنتاج البطيء )الشكل 

تكاليف العلف األعلى )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة مرتفعة نسبيًا لعّدة سنوات، ما يعكس 

ة أّنه يتوّقع أن تبقى أسعار احملاصيل ومنتجات املاشية مرتفعة خالل العقد القادم (. واحلقيق4113األغذية والزراعة، 

املتنامي على األغذية والوقود احليوي، )فريق اخلرباء الرفيع املستوى بفعل اجلمع بني توّجهات اإلنتاج املتدني والطلب 

 لنمو السريع املستمر الستهالك الفرد كما يتوّقع ارتفاع أسعار املساحيق والزيوت السمكية يف ظّل ا. أ( 4113

 (.)ب(6)الشكل 

 

 1.2يتوّقع أن يرتفع استهالك األغذية السمكية للفرد يف العام بنسبة +(، 4113وحبسب البنك الدولي ) 

كيلوغرام للفرد يف السنة يف  16.4، انطالقًا من 4144كيلوغرام للفرد يف السنة حبلول عام  41.6كيلوغرام للفرد، وبلوغ 

ية من جديد االختالقات وختفي هذه األرقام العاملاملتوّقعة يف سعر األمساك.  ات، وذلك على الرغم من الزياد4114عام 

اإلقليمية، مع توّقع زيادة استهالك األمساك للفرد يف مجيع القارات باستثناء إفريقيا وأوقيانيا وآسيا اليت تظهر أعلى 

فيما يقّدر جتاوز إنتاج تربية األحياء  4111عام  ياتج مصايد األمساك على مستوتايضًا أن يستقر إنأنسبة منو. ويتوّقع 

يف  64و 4144يف املائة من إمجالي االستهالك البشري حبلول عام  53وبلوغ  4115املائية إنتاج مصايد األمساك يف عام 

 (. World Bank ،4113) 4131املائة حبلول عام 

 

يتجاوز  من املتوقع أنملائية، املتوّقع أن يستمر يف التوّسع يف مجيع القارات، وبفضل إنتاج تربية األحياء ا 

. 4115عام  حبلول إمجالي إنتاج األمساك )املصيد وتربية األحياء املائية( إنتاج حلم البقر أو اخلنزير أو الدواجن

، 4141يف املائة يف عام  86ع حصة تبلغ وستستمر آسيا يف السيطرة على اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية، مع توّق

، ستبقى تربية األحياء احتمال تباطؤ النمووعلى الرغم من يف املائة من إمجالي اإلنتاج.   61حيث متّثل الصني وحدها 

 (. World Bank ،4113املائية أحد أسرع قطاعات إنتاج األغذية السمكية منوًا للعقود املقبلة )

 

لكن إن تمل تزايدها حافزًا إضافيًا لالستثمارات يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. ستوّفر األسعار احمل 

م تتّم إدارتها بصورة سليمة، فيمكن أن يؤدي ذلك إىل انهيار خمزون األنهار واملخزون البحري، وبالتالي إىل خفض 

 اإلمداد من مصايد األمساك. 
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 )أ(..71منظمة األغذية والزراعة : املصدر

 األسعار السابقة واملتوقعة للمحاصيل ومنتجات املاشية )مبا يف ذلك األمساك( واملساحيق والزيوت السمكية 3الشكل 

 

 

http://www.oecd.org/site/oecd-( 4113ة يف امليدان االقتصادي ): توّقعات منظمة التعاون والتنمياملصدر

faoagriculturaloutlook.htm-oecd-faoagriculturaloutlook/database. *ع احلبوب باستثناء القمح احلبوب اخلشنة هي مجي
 فهي متوقعة.  4144-4112هي مؤقتة. أما األسعار اعتبارًا للفرتة  4113واألرز. أسعار عام 
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ومن املرّجح أن تواصل البلدان النامية التوّجهات السابقة يف تسيري جزء كبري ومتنام من مواردها األساسية حنو  

عديل رئيسي يف وجهات النظر االجتماعية واالقتصادية يف هذه البلدان الصادرات، حبثًا عن العمالت الصعبة ومن دون ت

وتنمية مصادر بديلة لسبل املعيشة، إال أّن اخلطر يكمن يف أّن موارد مصايد األمساك فيها ستظّل خاضعة لضغط كبري 

 . (World Bank ،4113جدًا فيما قد تنخفض مساهمة األمساك، ال سّيما يف األمن الغذائي احمللي )

 

ومثة أمر هام غري معروف وهو ما إذا كانت األحجام املهمة لالمساك املتدنية القيمة ستبقى مستعملة يف عمليات  
التحويل إىل مساحيق والزيوت مسكية. ومع زيادة الطلب العاملي على األمساك، ال سّيما للمجتمعات األكثر فقرًا والبلدان 

بصورة  -( االستخدام احلالي كعلف حيواني 1بني ثالث وجهات رئيسية: ) النامية، ستكون هذه املوارد عرضة لضغوط
( األغذية إلعادة بناء خمزونات أنواع األمساك املفرتسة )مثاًل 3( األغذية للبشر؛ و)4متزايدة لرتبية األحياء املائية؛ )

 التونة، القد(، واليت يتّم عادة التغاضي عنها.

 

 وسبل املعيشة دخولللمصايد األمساك وتربية األحياء املائية كمصدر : أنشطة النقداألمساك مقابل  0-4

 لتحقيق األمن الغذائي

 

احملاصيل النقدية اخلاصة بها  ةتتأّتى إحدى املساهمات األساسية لألمساك يف األمن الغذائي والتنمية من وظيف 

(et al Béné ،4116(أ))  قليل جدًا من صيادي ومربي األمساك للمجتمعات اليت تعتمد على األمساك. ويستهلك عدد

لقاء  . ويعمل معظم العاملني يف قطاع األمساكسلعة متداولة جممل إنتاجهم، حيث لطاملا كانت األمساك بداًل من ذلك

الوظائف  من على مستوى السلسلة الغذائية السمكية من املصيد. وُتؤّمن الوظائف واملدخول حصتهم املال الناجم عن بيع

ن وغري النظاميني، النظاميوجتار األمساك ثانوية )الوظائف اليف الربك(، إىل  املياومون )طاقم الصيد، العاملون األساسية

  . 1انظر الشكل  –يف مصانع جتهيز األمساك، إخل.( العاملون 

 

 الوظائف والسبل املعيشية املعتمدة على األمساك

 

تبطة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية بني نطاقات ترتاوح تقديرات الوظائف العاملية يف األنشطة املر 

أم  بدوام جزئي وصيادي ومربي األمساكخمتافة، فرتّكز إما على اإلنتاج األولي، مبا يف ذلك صيادي األمساك العارضني 

سم بصعوبة ال، و/أو مبا يشمل التحويل والتوزيع والتجارة، اليت ميكن أن تكون بدورها أكثر أو أقل ختصصًا. وتّت

وارتباك على حنو خاص بفعل املستوى املرتفع للوظائف غري النظامية يف القطاع وبسبب النمو السريع لرتبية األحياء 

 املائية، غالبًا كعنصر مكّمل ألنشطة زراعية أخرى. 

 

على مصايد مليون نسمة )العاملون وعائالتهم( يعتمدون كليًا أو جزئيًا  841و 661ويقّدر أيضًا أّن ما بني  

 Hellebrandt، وAllison ،Delaporteاألمساك وتربية األحياء املائية والقطاعات ذات الصلة كمصدر للمدخول والدعم )

de Silva ،4113.) 
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مليون شخصًا اخنرطوا يف القطار األساسي ملصايد األمساك وتربية األحياء  58.3ووفقًا ألحدث تقدير، فإّن  

أ(. ويقّدر أّن املراحل األخرى من سلسلة القيمة، جتهيز  4112ظمة األغذية والزراعة، )من 4114املائية يف عام 

( World Bank/Fao /WorldFish ،4114بنسبة تتجاوز الضعف ) ًااألمساك وجتارتها، ميكن أن توّظف أشخاص

 والعديد منهم هم من النساء.

 

عاملني عارضني بدوام كامل أو جزئي يف يف ملزارع يف قطاع تربية األحياء املائية، يشمل التوظيف على صعيد ا 

ويتضّمن التوظيف يف مراحل أخرى على  .يف املفرخات واحلاضنات ومنشآت اإلنتاج عرب التسمني وظائف مومسية

وظائف يف توريد املدخالت والتجارة املتوسطة وتوزيع األمساك احمللي مستوى سالسل قيمة تربية األحياء املائية، 

يف املائة من اإلنتاج  41واستنتاجًا من دراسة جتربة حول عشرة بلدان متّثل أقل من . بيعهاوتصديرها ووجتهيزها 

يف سالسل  املوّظفني( أّن إمجالي التواصل الشخصي، 4112) Subasingheو Phillipsالعاملي لرتبية األحياء املائية، قّدر 

 مليون شخصًا يعملون بدوام كامل.  38قيمة تربية األحياء املائية العاملية ميكن أن يناهز 

 

األمساك الصغرية مصدرًا مهمًا إمنا يتّم التقليل من شأنه يف العادة، للوظائف واألمن والغذائي تعترب مصايد  

؛ Béné ،4112و Neiland؛ Ellis ،4111و Allisonواملدخول، خاصة يف البلدان النامية ويف املناطق الريفية )

Béné ،4116 ؛Allison ،Horemans وBéné ،4116 ؛Menezes ،Eide وRaakjęr ،4111.)  ويقّدر أّن حوالي

مليون يف العام يؤمنون سبل  32يف املائة من صيادي األمساك العاملني بدوام كامل أو جزئي والبالغ عددهم  61

مبا يف ذلك مصايد  –صيد العاملي يف املائة يف إمجالي امل 81. وُيقّدر أّنهم يساهمون بـالنطاقمعيشتهم من القطاع الصغري 

 Mills؛ FAO/World Bank/WorldFish ،4116الذي يستعمل لالستهالك البشري احمللي ) –األمساك الداخلية 

et al ،4111.)  غري أّنه من املرجح أن تكون هذه األرقام أقل مما هي عليه فعليًا كونها مستقاة من إحصاءات رمسية يف

 Kolding ،Béné؛ Mills et al ،4111فيها احتساب القائمني الصغار على التشغيل )مناطق نادرًا ما يتّم 

 (. Bavinck ،4112و

 

أنشطة قائمة على يف املائة من مشاريع تربية األحياء املائية صغرية النطاق، وتكون عادة  81إىل  71ويعترب  

يث ميكن االحتفاظ جبزء من اإلنتاج الستهالك ُتدمج على مستوى املزارع مع احملصول وتربية املاشية، وحالعائالت 

 (. Subasinghe et al ،4114؛ Davy ،4116و De Silvaاألسر )

 

 مستوى األسر

 

يعيش العديد من صيادي األمساك أو األشخاص العاملني يف تربية/جتهيز األمساك و/أو جتارة األمساك يف  

وال يستفيدون من خمططات احلماية  ،عادة على العمل غري النظاميالبلدان النامية، ويكسبون مدخواًل متدنيًا ويعتمدون 

وميكن أن توّفر مصايد األمساك فرصًا للسكان . 15(أو التقاعد، التأمني الصحي، إخل االجتماعية )خمططات البطالة

                                                      
، إاّل أّن التقّدم باجتاه املصادقة 4117يف عام  188على الرغم من أّن منظمة العمل الدولية اعتمدت اتفاقية العمل يف قطاع صيد األمساك رقم  15

يف البلدان النامية، حيث تكاد ال توجد أّية قوانني لتوفري احلماية االجتماعية. كما هناك حاجة إىل عملية كان بطيئًا ال سّيما  188على العهد 
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)وأحيانًا فريدًا(  واألسر األكثر فقرًا واملعدومني الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، حيث توّفر هلم مصدرًا مهمًا

. ومع ذلك، فإّن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية توّفر مصدرًا مهمًا )وأحيانًا فريدًا( لسبل للمدخول واملعيشة

  (.Béné ،4111و Kawarazuka)املعيشة 

 

يف املناطق ك املساهمة النسبية ألنشطة صيد األمساك يف مدخول األسر يف جمتمعات مربي وصيادي األمسا  7الشكل 

  النهرية على طول نهري لويالكا وسالونغا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية
 

 

 
 (..( إىل األكثر ثراء )الفئة .(. تصنيف األسر من حيث الفئة، من األكثر فقرًا )الفئة )أBéné et al.  (711.): املصدر

 

مّت مجعها من جمتمعات صيد األمساك وتربيتها يف سبيل املثال، تبّين دراسة قائمة على البيانات اليت على  

كيلومرت من نهري لويالكا وسالونغا يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، أّن كلما كان سكان  516مناطق نائية على طول 

 أ  Bene et al ،4116هذه اجملتمعات أفقر، كلما زاد اعتمادهم على أنشطة صيد األمساك لتأمني املدخول )

مبا يف ذلك الغذاء األفضل  –(، وكلما ازدادت أهمية صيد األمساك يف حتسني نفاذ هذه اجملتمعات إىل الغذاء 7والشكل 

كلما ازدادت بالتالي أهمية صيد األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي هلذه اجملتمعات، وكذلك يف  –جودة 

 . توفري ظروف صحية وإصحاحية

 

ألمساك الذين يعيشون يف مناطق معزولة أو نائية يف ظروف معيشية قاسية، وميكن أن يكون بعض صيادي ا 

ميسورين نسبيًا من حيث املدخول بفضل األموال النقدية اليت حيّصلونها من أنشطتهم يف جمال صيد األمساك )مثاًل 

Panayotou ،1685 ؛Neiland وMadakan وBéné ،4115؛Béné et al. ،4116 .)أ 

 

ى حي ال يكون صيد األمساك املصدر ن تضطلع دائمًا بدور مهم يف حتقيق األمن الغذائي، حتوميكن لألمساك أ 

 (.1الرئيسي للمدخول )انظر اإلطار 

 

                                                                                                                                                                     

لتجمع حتقق مستقلة لفهم االتفاقات التعاقدية بالكامل وشروط العمل ولوائح الصحة والسالمة ومنافع التقاعد للعاملني يف قطاع صيد األمساك )ا

 (. 4113صايد األمساك، الدولي لدعم العاملني يف م
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لتنمية األحياء املائية ألنواع اإلجيابية  املفاعيلالضوء على  ،عّدة دراسات يف جمال تربية األحياء املائية ألقت 

)حيث يكون عادة استزراع األمساك مّكماًل لنشاط زراعي رئيسي(، مع آثار ّوعة متعددة من االستزراع مع أنشطة متن

إجيابية على حتقيق املدخول واألمن الغذائي والتغذية والوضع التغذوي لألسر العاملة يف قطاع تربية األحياء املائية، مثل 

، Deyو Kumar؛ Dey et al.، 4116؛Belton ،4116و Jahan ،Ahmedخفض عدد األطفال ناقصي الوزن )

  (.Aiga et al. ،4116؛4116
 

اذ إىل األغذية العالية املرتبطة مبدى كفاية إيرادات األمساك و/أو كفاءة استعماهلا يف تأمني النف غري أّن الدرجة 

تربية طرق استخدام األسر العاملة أم ال يف جمال األدلة اليت توّثق ري السمكية( ال تزال غري واضحة. وتقّل اجلودة )غ

أإيرادات األمساك  النظري التالي: مغايرة. ويبقى املسار إثباتاتاملنشورة وال تقّدم عامة أّي  املواداألمساك ملدخوهلا يف 

من ذيةأ على مستوى األسر غري حمّدد األمن الغذائي والتغمبا يؤدي إىل حتقيق  ←شراء األغذية اليت تسمح ب ←

ة ترتبط بالقضية األكرب وهي استخدام املدخول واالستثمارات لتحسني األمن حيث الكمية على نطاق واسع: وهي مسأل

أ، فريق اخلرباء الرفيع  4114الغذائي والتغذية لألسر العاملة يف قطاع استزراع األمساك )فريق اخلرباء الرفيع املستوى 

 (. (ب)4113املستوى 

 
ى املستوى القطري، من خالل توليد اإليرادات من ُيعرتف أيضًا مبساهمة جتارة األمساك يف األمن الغذائي عل 

الصادرات والضرائب ورسوم الرتاخيص ومن الدفع للنفاذ إىل املوارد من جانب األساطيل األجنبية أو االستثمار األجنيب 

، Kleihو Bostock ،Greenhalgh؛ James ،4111و Valdimarssonيف تربية األحياء املائية بشكل أساسي )

(. وتتجاوز قيمة جتارة األمساك العاملية قيمة التجارة الدولية (أ)FAO ،4117؛ World Bank ،4112؛ 4112

 (. World Bank ،4111جلميع الربوتينات احليوانية األخرى جمتمعة )

 

 للمدخول  –إمنا هام  –صيد األمساك كإطار ثانوي    :0اإلطار 

 ة مصايد األمساك الصغرية احلجم كمصدر ثانوي للمدخول فّصلت دراسة يف مقاطعة كومبونغ توم يف كمبوديا أهمي

(Hori et al. ،4116 وخالل املوسم اجلاف، ينتقل بعض القرويني إىل حبرية تونلي ساب، اليت تقع على بعد .)كيلومرتًا من القرى اليت جرت  31

فقط )للمعيشة يف املقام األّول( يف حقول األرز والربك واجلداول فيها الدراسة، ويبيعون معظم مصيدهم لقاء أموال نقدية، فيما يبيع آخرون األمساك 

ليت احمليطة بالقرى. ويساهم املدخول احملقق من صيد األمساك يف البحرية يف املدخول السنوي لألسر، والذي قّدر بنحو ضعف مدخول اجملموعة ا

من نقص يف خمزون األرز، يستعمل عادة النقد احملقق من بيع األمساك لشراء  ونظرًا إىل أّن مجيع القرى تعاني(. Hori et al. ،4116تبقى يف القرى )

لوحظ أّن األسر الريفية الفقرية تنخرط يف صيد األمساك على نطاق صغري يف جمموع املوارد  –جرت أيضًا يف كمبوديا  -األرز. ويف دراسة أخرى 

ووّفر  1يف املائة  34.5أقل بقليل من األجور اليومية للعاملني البالغة  –الي مدخوهلا يف املائة من إمج 31.4املشرتكة كنشاط رئيسي ثان. وهذا أنتج 

 (.Chamnan et al. ،4116فرصًا لتحقيق املدخول، خاصة خالل املوسم األعجف بعد حصاد األرز، حني ال يتوافر عمل للعمال املياومني )
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 احمللي الزراعي مساهمة إنتاج األمساك يف إمجالي الناتئج 0اجلدول 
 

 السنة البلدان
القيمة اإلمجالية إلنتاج األمساك 

 دوالر أمريكي( 0111)

قيمة اإلنتاج كنسبة مئوية من إمجالي 

 الناتج احمللي الزراعي

 %59.9 000 492 2005 ناميبيا

 %49.9 385 960 6 2007 نام تيفي

 %26.3 453 382 4 2004 تايلند

 %24.3 104 952 2 2006 بنغالديش

 %20.4 736 313 2007 السنغال

 %19.4 328 877 2006 غانا

 %11.1 439 245 2007 موزامبيق

 Badjeck (4111 .)و Scholtens: املصدر
 

 املستوى القطري وجتارة األمساك

 

 لصادرات)أي القيمة اإلمجالية يعترب صايف صادرات األمساك واملنتجات السمكية بالنسبة إىل البلدان النامية،  

بشكل ملحوظ خالل الصادرات األمساك ناقص القيمة اإلمجالية لواردات األمساك( مرتفعًا على حنو خاص. وقد منت 

 47.7و 4111دوالر يف عام  مليار 18.3إىل  1681مليار دوالر أمريكي يف عام  3.7العقود األخرية، حيث ارتفعت من 

خفضة الدخل ذات نبالنسبة إىل البلدان املو. 4114يف عام  ريكيأم مليار دوالر 35.1، لبلوغ 4111مليار دوالر يف عام 

مليار دوالر يف  4.1، مقارنة مع 4111مليار دوالر أمريكي يف عام  2.7العجز الغذائي، بلغ صايف إيرادات الصادرات 

املعادل بالوزن  يف املائة )يف حجم 61يف املائة )القيمة( و 51. وتناهز حصة الصادرات من البلدان النامية 1661عام 

وبالنسبة إىل بعض البلدان، فإّن مساهمة (. أ 4114احلي( من جتارة األمساك العاملية )منظمة األغذية والزراعة، 

 (. 1األمساك يف إمجالي الناتج احمللي الزراعي هلذه البلدان أساسية )اجلدول 

 

لكن على املستويني الوطين والعاملي.  مرتفعة ميكن أن توّلد إيراداتوتظهر هذه اإلحصاءات أّن األمساك  

لشراء )استرياد( سلع غذائية أخرى  تستعمل هذه اإليراداتكانت إذا  ليس واضحًا ما بالنسبة إىل البلدان كما األسر،

وسيتّم استطالع أسئلة  وبالتالي تساهم بفعالية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية.غري مسكية )أو أمساك بأسعار معقولة( 

األمن الغذائي؟ يف حال نعم، لصاحل حتّسن جتارة األمساك  كانت إذال تأثريات جتارة األمساك على األمن الغذائي )حو

 . 4.2.4من هم الراحبون/اخلاسرون يف جتارة األمساك الدولية؟( بتعّمق أكرب يف القسم من؟ 

  

 التغذوي لألسراالستهالك الذاتي لألمساك لتحقيق األمن  0-1

 

رئيسيًا إن م  غذاًءالبلدان النامية، متّثل األمساك الواردة من مصايد األمساك الصغرية  من البيئات يف يف كثري 

من مصدر حيواني للسكان املعتمدين على صيد األمساك، حيث يوّفر الربوتني العالي اجلودة الرئيسي  الغذاءميكن 

 (. Béné ،4111و Kawarazukaواملغذيات الدقيقة األساسية على السواء )
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مساهمة مصايد األمساك الصغرية احلجم )وخاصة مصايد  شأنالتقليل من غالبًا على مستوى األسر، يتّم  

ما يتّم تضمني املصيد من اجملتمعات اليت تعيش على صيد األمساك الداخلية( يف استهالك األسر الريفية، ونادرًا 

 ؛Thouk ،1666 و Ahmed ،Tanaتها يف أحيان كثرية )األمساك يف إحصاءات املصيد الوطين ويتّم جتاهل أهمي

Dey et al. ،4115؛ Béné وFriend ،4111.) 

 

الشاسعة يف االستهالك الذاتي لألمساك يف اجملتمعات الريفية.  فاتغري أّن الدراسات القائمة تظهر االختال 

يف املائة من األمساك تستهلك يف املنزل يف  75على سبيل املثال، قّدر أّن حنو  ففي مجهورية الو الدميقراطية الشعبية

يف املائة  41-11(. ومن باب املفارقة، يف بابوا غينيا اجلديدة، قّدر أّن Garaway ،4115بعض اجملتمعات الريفية )

(. وعلى حنو Friedman et al. ،4118اليت تصطادها األسر حتفظ لالستهالك املنزلي ) لزعفنياتا فقط من إمجالي

ية، يبدو أّن السكان يف املناطق اليت تتواجد فيها األمساك بشكل وافر على مدار السنة، يستهلكون األمساك أكثر عموم

 (. Pinca et al. ،4118؛ Neiland et al. ،4111اليت يصطادها أعضاء األسر ونادرًا ما يشرتونها يف األسواق )

 

تدنية القيمة يف السوق، وتشمل أيضًا يف الكثري من هذه األسر من األمساك امل يفتكون عادة األنواع املستهلكة  

؛ Meusch et al. ،4113األحيان حيوانات مائية أخرى مثل الضفادع والرخويات والقواقع يف املياه العذبة )

Chamnan et al. ،4116 .)عترب الزراعة نشاطها الرئيسي إمنا اليت تعيش جبوار أحوا  املياه وحتى األسر اليت ُت

واألنهار والسهول الفيضية، إخل.( فغالبًا ما تنخرط يف أنشطة صيد األمساك خالل موسم الذروة يف صيد األمساك )الربك 

 (. Karim ،4116؛ Sultana 4116 و Thompson ،Khan؛ Roos ،4111بهدف استهالك األمساك يف املنزل )

 

 صيد األمساك إذا كانت تعيش جبوار يف األسر اليت تعاني من انعدام األمن الغذائيكما تنخرط النساء يف  

(، وتشري البيانات املنبثقة من جتارب فردية والواردة من جمتمعات صيد األمساك يف Merten ،4112أحوا  املياه )

أصغر  ًاأمساك واليت تكون عادة –إىل أّن نسبة أكرب من األمساك اليت تصطادها النساء  مجهورية الكونغو الدميقراطية

يلحظ ُتحفظ لالستهالك املنزلي. وفيما م ُيجَر أّي حتليل تغذوي مفّصل يف هذه احلاالت،  –الي مغذية أكثروبالتحجمًا 

بالرغم من أّنه يكاد يكون هامشيًا من حيث  –الذاتي أّنه هذا املزج بني األمساك الصغرية والنسبة العالية لالستهالك 

، .Béné et alاء بدور مهم يف األمن التغذوي ألعضاء األسر )ميكن أن يضطلع صيد األمساك من جانب النس –الكمية 

 (. (أ)4116

 

ألسر اليت مغايرة متّكننا من مقارنة استهالك األمساك بني ا أدّلةإاّل أّنه يف معظم هذه الدراسات، ال تتوافر أّي  

فهو  املواد املنشورةلذي وجد يف تعتمد على صيد األمساك وتلك اليت ال تعتمد على هذا اجملال. أما االستثناء الوحيد ا

نيجر الداخلية يف نيجرييا، تشري إىل أّن استهالك األمساك يف األسر اليت والية الغوس الساحلية ووالية دراسة جرت يف 

هو ضعف االستهالك يف األسر اليت ال تعتمد على صيد األمساك، يف حني تتشابه مستويات  تعتمد على صيد األمساك

 (. Rana ،4117و Gomna) استهالك اللحوم

 



 

51 

 تربية األمساك

 

الذين  ،كما يف حال مصايد األمساك الصغرية، ميكن أن يساهم مربو األمساك على نطاق صغري إىل متوسط 

 Subasinghe et) يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية العاملي 81يف املائة منهم يف آسيا، يف أكثر من  61يعيش حنو 

al. ،4114) ومن املتوقع أن تساهم األمساك املستزرعة يف حتسني الوضع التغذوي لألسر من خالل االستهالك الذاتي .

 و Ahmedمباشرة، وعرب بيع األمساك املستزرعة لقاء النقد بصورة غري مباشرة لتحسني القدرة الشرائية لألسر )

Lorica،4114 ؛Dey et al. ،4116 ؛Jahan ،Ahmed وBelton ،4116)16 .ويف اهلند الحظ Kumar و Dey 

من متناول األسر اليت يف املائة  11.6بنسبة ( أّن متناول الطاقة لدى األسر اليت متتلك بركًا لألمساك كان أعلى 4116)

يف صفوف يف املائة  11بنسبة   أدنى ال متلك بركًا، وأّن انتشار قلة التغذية كان اليت تضّم أعضاء يكسبون أجورًا إمنا

أنواع مقاطعة دينايبور يف بنغالدش أّن  وأظهر استقصاء آخر يف . 17لدى عامة السكانمنه برك األمساك  أصحاب

ال األمساك الصغرية هي أصناف غذائية مهمة لألسر املتدنية املدخول اليت متتلك بركًا لألمساك، ال سّيما يف األشهر اليت 

(. ويف ماالوي، لوحظ أّن تواتر استهالك Islam ،4117ة )تتوافر فيها اخلضار أو تكون غري متاحة بأسعار مقبول

 . (Dey et al ،4116.األسر اليت متتلك بركًا للألمساك ) ىاألمساك الطازجة واجملففة هو أعلى لد

 

ال تزيد األسر اليت متتلك بركًا لألمساك بالضرورة استهالكها لألمساك. وم يالحظ إاّل أّنه يف حاالت أخرى،  

م يف استهالك األمساك بني األسر املنتجة وغري املنتجة يف مقاطعة كيشوريغانيي يف بنغالدش على سبيل أي فارق مه

كما يشري استقصاء آخر يف بنغالدش إىل أّن األمساك اليت مّت  (.467، صفحة Thompson et al، 4114املثال ).

يف املائة يف احلجم  11-1ط بنسبة ترتاوح بني إنتاجها من خالل تربية األحياء املائية احمليطة باملساكن ساهمت فق

يت مّت شراؤها من وأّن األمساك الواردة من مصايد األمساك الربية وال ،اإلمجالي لألمساك املستهلكة على مستوى األسر

إىل  يف املائة، حبسب املوسم( بالنسبة 66-57املصدر األهم الوحيد لألمساك املستهلكة حمليًا ) تاألسواق احمللية كان

 (. Roos ،4111األسر مع أو بدون برك لألمساك )

 

من أسباب ذلك أّن األمساك اليت تنتجها تربية األحياء املائية ختتلف عادة عن األمساك املزّودة من جمموع و 

(. Ahmed ،4111و Preinاملوارد من حيث  أنواعها أو أصنافها، ومن حيث األهداف اليت تسعى إىل حتقيقها )

اك املتوسطة أو الكبرية نتاج األمسة كبرية من إنتاج تربية األحياء املائية )حتى على نطاق صغري( حنو إوتتجه نسب

سواق األعلى قيمة. وتعترب يف الواقع األمساك اليت تنتجها تربية األحياء املائية أحمصواًل نقديًاأ بداًل من احلجم لأل

 أحمصول غذائيأ من جانب منتجيها. 

 

  

                                                      
تلك اليت غري أّن األدّلة ليست قاطعة. والعديد من الدراسات إمنا ليس كّلها تشري بصورة خاصة إىل زيادة يف استهالك األسر لألمساك، ال سّيما ل 16

 (. Ahmed ،4111 و Preinتستثمر يف تربية األحياء املائية يف الربك أو يف نظم الزراعة وتربية األحياء السمكية املدجمة )

 لكن ال حيّدد هؤالء املؤلفون ما إذا كانت االختالفات مهمة من الناحية اإلحصائية.  17
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  الصحة البشريةومساك التغذوية منافع األ 0-2

 

ما يكفي من الربوتني الذي حيتوي على مجيع األمحا  األمينية األساسية،  الصحي أن يشملينبغي  

 األمساكحمتوى ، والفيتامينات واملعادن. وإذا مّت احلفاظ على (EPA/DHAالدهون مع األمحا  الدهنية األساسية )و

ا طازجة(، تشّكل األمساك مصدرًا غنيًا اجلودة بشكل أساسي أو عند تناوهل العالي التجهيز)من خالل  الغين باملغذيات

خماطر سوء التغذية  من على السواء أن تساعد على التخفيفيف الغذاء البشري الي لألمساك بهذه املغذيات. وميكن بالت

مع نقص يف الغذاء املتوازن  الطاقةقد تظهر معًا عندما ميتزج متناول مرتفع جدًا من اليت واألمرا  غري املعدية، 

(Allison ،Delaporte وHellebrandt de Silva ،4113 ؛Larsen ،Eilertsen وElvevoll ،4111 ؛Miles 

 (. Rangel-Huerta et al. ،4114؛ Calder ،4114و

 

 الربوت ن

 

ن معدهلا ملتناول الفرد من % م41مليار نسمة حبوالي  3.1تزّود اليوم مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  

(. (أ)4114يف املائة من متناول الفرد منها )منظمة األغذية والزراعة،  15نسمة إضافية بنحو  1.3الربوتني احليواني، و

يف املائة يف بعض البلدان. ففي البلدان الساحلية الواقعة يف غرب إفريقيا، حيث كانت  51وميكن أن تفوق هذه احلصة 

مركزيًا يف االقتصادات احمللية لقرون عدة، نسبة الربوتني املوجود يف الغذاء الوارد من األمساك مرتفعة  عنصرًااألمساك 

يف املائة يف سرياليون وغانا. وترتسم الصورة نفسها يف  63يف املائة يف غامبيا، و 64يف املائة يف السنغال،  27جدًا، مثاًل 

 الصغرية، حيث تعترب مساهمة األمساك كمصدر للربوتني مهمة للغاية: بعض البلدان اآلسيوية وبعض الدول اجلزرية

يف املائة  53يف املائة يف إندونيسيا، و 52يف بنغالدش، ويف املائة  57يف املائة يف كمبوديا و 86يف املائة يف امللديف، و 71

 (.(أ)4114يف سري النكا )منظمة األغذية والزراعة، 

 

إمكانية  ألّنلألفراد  اإلمجالييف متناول الربوتني  بشكل ملحوظ ، تساهم األمساكنياحليواالربوتني إضافة إىل  

يف املائة من الربوتني املتأتي من مصادر نباتية )منظمة الصحة  15-5هضم الربوتني من األمساك هي أعلى بنحو 

د من األمحا  األمينية (. وحتتوي األغذية من مصادر حيوانية، مبا فيها األمساك، على العدي1685العاملية، 

على متناول متوازن من األمحا  األمينية األساسية من األساسية، خاصة الليزين وامليثونني، اليت تسّهل احلصول 

تضمني األمساك يف الغذاء متناول  حيّسنوبالتالي (. Metian ،4113و Tacon، 1685الغذاء )منظمة الصحة العاملية، 

لألمساك أن تعّو  عن النقص يف األمحا  األمينية هذه يف عناصر أخرى من الغذاء.  حيث ميكن ،الربوتني اإلمجالي

؛ وهذه هي احلال يف العديد من البلدان لألمساك أن تضطلع بدور مهم يف أنواع الغذاء القائمة على النباتبالتالي ميكن و

 املنخفضة الدخل ذات العجز الغذائي. 

 

توافر ظروف  من دونلة بواسطة البكترييا والفريوسات على سبيل املثال، بسهو تتبددغري أّن جودة الربوتني  

النظافة أو التخزين السليمة. وبالتالي، فإّن أساليب التجهيز واحلفظ السليمة مهمة للحافظ على القيمة التغذوية العالية 

 (. 4114لربوتني األمساك )منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 
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 الدهون

 

على شكل محض  األمحا  الدهنية الطويلة السلسلةتركيبة الدهون يف األمساك فريدة، حيث تتضّمن  

، مع عدة مفاعيل مفيدة حمتملة على صحة البالغني ومنو األطفال DHDو APDومحضي  )DRDاألراكيدونيك )

(Thilsted ،Roos وHassan ،1667)يف البلدان النامية،عادة  جتارتها . ومن بني أنواع األمساك األقل مثنًا واليت تتّم 

األمحا  الدهنية املتعددة عدم قد تكون رمبا األمساك السطحية الصغرية مثل األنشوفة والسردين إحدى أغنى مصادر 

ومن باب التناقض، فإّن حجم (. 4111)وزارة الزراعة يف الواليات املتحدة األمريكية،  التشّبع وطويلة السلسلة

مثل الشبوط والبلطي هو  أالكبرية احلجمأاملتعددة عدم التشّبع وطويلة السلسلة يف أمساك املياه العذبة  األمحا  الدهنية

 أقّل، فيما م حيدد بعد حجم هذه األمحا  يف األنواع األصلية األصغر. 

 

لسلسلة يف وتبّين أّن متناول األمساك يؤّثر على مستويات األمحا  الدهنية املتعددة عدم التشّبع وطويلة ا 

لدى النساء املرضعات اللواتي  DHAأّن مستوى حليب األم املرضعة. وعلى سبيل املثال، أظهرت إحدى الدراسات 

ومن باب (. Chulei et al. ،1665يعشن يف مناطق ساحلية يف الصني هو أعلى من املستويات يف مناطق أخرى )

من أمساك املياه العذبة،  ةتناوالت عاليمب حيظنياللواتي  تتمّتع النساء يف مجهورية تانزانيا املتحدة، التشابه،

(. Luxwolda et al. ،4112تتخّطى التوصيات احلالية تركيبة الرضع )يف حليبهّن  DHDو ARAمضي حلمبستويات 

اجلنيين عند األطفال اخلدج مرتبطًا  DHA محض وضع ويكونكما تنتقل هذه األمحا  الدهنية من األم إىل اجلنني، 

 Hornstra ،Vonhouwelingenكل إجيابي مبحيط الرأس والوزن والطول عند الوالدة )بش

(. كما ذكر أّن هذه األمحا  الدهنية املتعددة عدم التشّبع وطويلة السلسلة تؤّثر Foremanvandrongelen ،1665و

عامًا  14-5األطفال بني  يف القراءة واللفظ عند أوجه التحّسنإجيابًا على قدرة التعّلم، اليت تقاس على أساس 

(Richardson وMontgomery ،4115.) 

 

 املغذيات الدقيقة

 

الذي يلّخص البيانات املتوافرة حول احملتوى التغذوي لألمساك واجملموعة يف أربع  4كما هو مبّين يف املرفق  

ويقارنها أيضًا واألمساك الدهنية،  أمساك املياه العذبة الكبرية، أمساك املياه العذبة الصغرية، األمساك اهلزيلة :فئات

تعرف األمساك بأّنها مصدر مهم (، Kawarazuka ،4111مع احملتوى الغذائي ألصناف أخرى من األغذية )

الكالسيوم، الفوسفور، اليود، الزنك، احلديد مثل ، واملعادن Bو Dالفيتامينات  –للمغذيات الدقيقة األساسية 

كما حتتوي  .(Bonham et al. ،4116أ؛  Roos et al. ،4117؛ Thilsted ،4113 و Roos ،Islam) ،والسلينيوم

وث أجريت مؤخرًا أّن أنواع األمساك اليت تستهلك كاملة مع . وتشري حبDاألمساك الغنية بالدهون على الفيتامني 

وتتواجد هذه األجزاء دقيقة العظام والرأس واألحشاء )األمساك الصغرية عادة( تؤدي دورًا حامسًا يف متناوالت املغذيات ال

 على سبيل املثال يتواجد الزنك بشكل وافر ال سّيما يف األمساك اليت تؤكل كاملة. حيث ترتّكز معظم املغذيات الدقيقة. 
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 املنافع التغذوية لألمساك: السردين كمثال: 4اإلطار 

األمساك مثل السردين )سردين حلم  غرام من 151ر يف شرحية حبجم اليت تتواف نافعاملميكن توضيح أهمية األمساك للتغذية البشرية من خالل 

غرامًا )أو ما يوازي تقريبًا احلاجة ألسبوع  1.5غرامًا من الدهون. ويتكّون   17غرامًا من الربوتني العالي اجلودة و 37وتوّفر هذه الشرحية البلشار(. 

 Richardsonلنمو الدماغ الطبيعي، وقدرة التعّلم لدى األطفال ) األساسية Omega 3من األمحا  الدهنية واحد( من هذه الدهون 

األمرا  غري املعدية مثل أمرا  القلب واألوعية الدموية شأن السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وأمرا  ( وللوقاية من Montgomery ،4115و

كيلوغرامًا، سوف يضمن ذلك  71للبالغني الذين يزنون  التغذويةتطلبات ونظرًا إىل امل(. 4111القلب التاجية )اهليئة األوروبية لسالمة األغذية، 

أساسي  B12كما أّن احلديد والفيتامني  .واحد ليوممتناول اليود الكايف ليومني )اليود أساسي ملكافحة تضخم الغدة الدرقية والقماءة( واحلديد 

زن الكالسيوم يف مجيع األعضاء وخاصة يف أنسجة العظام وكذلك لتمعدن العظام. ضروري للحفاظ على توا Dللوقاية من األنيميا، فيما الفيتامني 

 .18أمقويًا للعظامأميليغرامًا من الكالسيوم، الذي يعترب مع الفوسفور معدنًا  855وتوّفر شرحية من السردين 

 

 

وُيعرتف حاليًا بصورة متزايدة باملساهمة احملتملة اليت ميكن لألمساك )حتى بكميات صغرية( أن توّفرها  

 يات الدقيقة مثل النقص بالفوسفور يف البلدان املنخفضة الدخل ذات عجز غذائي ملعاجلة النواقص املتعددة يف املغذ

 (.Thilsted ،4114؛ Béné ،4111و Kawarazukaب؛  Roos et al. ،4117)مثاًل 

 
تطّبق بعض احملاذير على هذا التقييم الواسع ألهمية األمساك يف حتقيق التغذية اجليدة. وقد جرت معظم  

إىل حتديد كمية حمتوى املغذيات الدقيقة يف األمساك اليت تؤكل يف البلدان النامية يف آسيا )يف الدراسات الرامية 

بنغالدش وكمبوديا بشكل رئيسي(. وتتوافر معلومات أقل بكثري بشأن األنواع يف أحناء أخرى من البلدان النامية، 

، انظر أاألمساك الزيتيةأو أاألمساك البيضاءأ وخاصة يف إفريقيا. فاألمساك املختلفة هلا مسات تغذوية خمتلفة )مثاًل
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 ية؟هل من فارق ب ن األمساك الربية واألمساك املستزرعة من منظور التغذية البشر: 1اإلطار 

ترسيخ تربية األحياء املائية، و/أو زيادة اإلنتاج املستدام تنظر معظم البلدان حاليًا يف فرصة يتوّقع تزايد استهالك األمساك على مستوى العام، و

ول من األمساك غذائي. وبالتالي يطرح سؤال مشروع يف هذا السياق: ماذا سيعين هذا التحيف البلدان املنخفضة الدخل ذات عجز للقطاع، وكذلك 

 الربية إىل األمساك املستزرعة، من حيث الكفاية التغذوية؟

 (. 4، مع نتائج تغذوية )انظر املرفق مجعهااألمساك يعين عددًا أكثر حصرًا من األنواع الربية اليت يتّم  استزراعأّواًل، 

جلودة بروتني األمساك واحلمض األميين بني األمساك املستزرعة توصيف مشابه ثانيًا، بالنسبة إىل األنواع نفسها، تشري املعرفة احلالية إىل 

ك املستزرعة اليت تكون عادة أغنى بالدهون من األمساك الربية. واألمساك الربية. وميكن أن خيتلف حجم الربوتني على أساس الوزن بفعل األمسا

 د من السمك. وكلما كانت السمكة أمسن، كلما اخنفض احلجم املطلق للربوتني يف غرام واح

االستبدال الكامل أو اجلزئي للزيت السمكي الغذائي بالزيت النباتي يؤّثر وأظهرت مجيع األمساك املستزرعة اليت مّتت دراستها حتى اآلن أّن 

يف الغذاء نباتي وبالتالي، فإّن تضمني الزيت ال(. Ng،4116 و Turchini ، Torstensenعلى تركيبة احلمض الدهين يف الشرحية القابلة لألكل )

. DHDو  APDمحضي  وإىل خفض ترّكزات Omega 6إىل زيادة ترّكزات األمحا  الدهنية النباتية لفئة  سيؤدي القائم على األمساك املستزرعة

يع أعلى بكثري من مجاملعززين للصحة يف األمساك املستزرعة، إمنا ستكون املستويات  DHDو  APDإىل خفض مستويات محضي   سيفضيوهذا 

األخرى اليت تبّين أّنها ختتلف يف األمساك املستزرعة واليت تعتمد على ترّكزها يف الغذاء، واملغذيات . 3السلع الغذائية األخرى املذكورة يف املرفق 

وي مقارنة مع غري أّن االختالف يف املعادن هو ثان(. Graff et al. ،4114 ؛ Lorenzen et al. ،1668 واملعادن ) Aو D،Dهي الفيتامينات 

 المتصاص املعادن وحفظها على مستوى أمعاء األمساك. املغذيات األخرى اليت مّت قياسها، بفعل النظام التنظيمي املعّقد 
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( وقد ختتلف هذه األنواع أيضًا بالنسبة إىل األمساك اليت تنتجها تربية األحياء املائية واليت تستزرع بشكل 4املرفق 

ستنباط خمتلف، ال سّيما تلك اليت تتلقى أنواعًا/مستويات خمتلفة من األعالف. بالتالي، ال بد من توخي احلذر عند ا

 التغذوية من نوع أمساك إىل آخر أو من منطقة إىل أخرى.  القيمة

 

 واألغذيةسالمة األمساك 

 

/التسمم من الطحالب السمومبشواغل تشري إىل خماطر قوبلت مساهمة األمساك يف التغذية السليمة والصحة  

 العام.  منطرح إشكاليات يف أحناء عّدة املضرة والبكترييا والفريوسات وامللّوثات الكيميائية يف األمساك، اليت ت

 

وتشّكل وميكن أن يتواجد عدد من املرّكبات العضوية وغري العضوية اخلطرة يف األمساك ومثار البحر األخرى.  

املخاطر الصحية األهم من حيث تعّر  الكائنات البحرية، املعادن الثقيلة مثل ميثيل الزئبق املرّكبات اليت متّثل 

يتواجد ميثيل الزئبق يف كميات صغرية يف أنواع عّدة من األمساك. (. STAP ،4114والقصدير العضوي ) والكادميوم

العديد من األمساك املفرتسة، فيما تتزايد يرتاكم يف سلسلة األغذية، يتّم بلوغ املستويات األعلى يف  ونظرًا إىل أّنه

وهلذه األسباب، أثري (. Marcotrigiano ،4111و Storelli، Giacominelli ،Stufflerالرتكزات مع العمر واحلجم )

، حتتوي على مستويات منها حيال استهالك التونة، حيث أّن التونة، وال سّيما األنواع الطويلة العمرهاجس خاص 

 وعلى وميثيل الزئبق هو مسمم للخاليا العصبية يؤّثر على النظام العصيب اجلانيب عند البالغنيمرتفعة من ميثيل الزئبق. 

رتكزات ضة بشكل خاص هلذا اخلطر، وميكن لكما أّن دماغ اجلنني يعكون عرالنظام العصيب املركزي عند األطفال. 

وميكن أن (. Grandjean et al. ،4112ميثيل الزئبق املتزايدة أن تؤدي إىل ضعف يف املهارات املعرفية واحلركية )

ات، مثل احلّبار، وحلم السلطعون البين، ويف رؤوس األربيان. وتتواجد قريالالف يتواجد الكامديوم لدى أعداد كبرية من

حيث مّت يف أيضًا مرّكبات القصدير العضوي بشكل رئيسي يف الرخويات الثنائية نتيجة للتلّوث، خاصة يف املوانئ، 

 (. 4111العاملية،  طالء القوارب )منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة موادالسابق استخدام مرّكبات القصدير يف 

 

املتعدد الديوكسني ومواد الفينيل الثنائي ب ،خطرة على الصحةتعترب مواد املركبات العضوية األهم اليت  وتتمّثل 

دهون من األمساك لوتشّكل االكامفيكلور )التوكسافني( واهليدروكربونات العطرية املتعددة احللقات. ليها الكلورات، ي

ومواد الفينيل الثنائي املتعدد الكلورات )منظمة األغذية  املصدر األهم ملتناول الديوكسني البحرية يف معظم األحيان

 لدىمشكلة يف املقام األّول  مواد الفينيل الثنائي املتعدد الكلوراتتعترب و(. 4111والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 

حتويل مركبات الفينيل الثنائي املتعدد الكلورات مثل الرخويات الثنائية، األقل قدرة على الكائنات األدنى مستوى 

وطاملا أّن تعّر  الكائنات األم إىل الديوكسني )من (. 4111وإفرازها )منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 

ام لوزن بيكوغرام/كيلوغر 71اجلائز املؤقت البالغ األمساك واملصادر الغذائية األخرى( ال يتجاوز املتناول الشهري 

اجلسم، فإّن خطر النمو العصيب لدى اجلنني ليس مهمًا. ويف مستويات تعّر  الكائنات األم للديوكسني )من األمساك 

خماطر النمو العصيب لدى اجلنني قد ال املتناول الشهري اجلائز املؤقت، فإّن واملصادر الغذائية األخرى( اليت تتجاوز 

 (. 51، صفحة 4111ة/منظمة الصحة العاملية )منظمة األغذية والزراع تبقى ضئيلة



 

56 

التحديات الرئيسية يف احملار، بالسموم املسببة وترتبط مسية حمدودة عن السموم الطحلبية. تتوافر معلومات  

واملسببة لإلسهال. وميكن أن تتأّتى البكترييا يف املنتجات السمكية من أنواع الليسترييا واجلراثيم املائلة للشلل 

من حيث العدد بفعل غياب النظافة خالل عمليات التجهيز. يا والشيغيال والسلمونيلال. وعادة ما تتزايد هذه والريسين

شّكل حتديًا يف مجيع أنواع التغذية مبا فيها األمساك. سبب األهم لاللتهاب عند البشر، وهي توتعترب السلمونيلال ال

على أساليب النظافة والتجهيز. وسيؤّثر أيضًا أسلوب النظافة  وللحّد من التعّر  إىل اجلراثيم، ال بّد من الرتكيز

. وعلى األرجح، ال يتّم norovirusوفريوس  Dوالتجهيز على وجود الفريوسات خاصة االلتهاب الكبدي بفريوس 

تنقية الرخويات  عرف أّنُيكما (. Koopmans ،4114؛ Cliver ،4111يف أّي إحصاءات ) التلّوثتسجيل العديد من 

راكم البكترييا أو الفريوسات املوجودة يف املياه. وبالتالي، عندما تكون األمساك وغريها من مثار البحر متصلة بأمرا  ُت

 (. Lees ،4111، فإّن معظم احلاالت تسبب بها الرخويات الثنائية وال سّيما احملار )19تنتقل عن طريق فريوس

 

العالجي والوقائي  االستخداماألخرية مع زيادة سريعة يف تالزم منو تربية األحياء املائية يف السنوات  

مبا فيها تلك املهمة يف العالجات البشرية، لتجاوز أوجه القصور يف  ،للمضادات احليوية/املواد املضادة للميكروبات

احملصور  غري االستخدامإىل أّن  ،اجملّمعةشروط النظافة والظروف غري الصحية يف استزراع األمساك. وتشري األدلة 

مقاومة للمضادات احليوية هو ضار لألمساك والصحة البشرية والبيئة وأّنه ال بد من بذل جهود ملنع منو وانتشار 

 اإلنسانصحة اء املائية للحّد من خطرها على احليوية/مضادات امليكروبات يف تربية األحيملضادات األمرا  عرب ا

(Serrano ،4115 ؛Cabello ،4116 ؛Heuer et al. ،4116 ؛Cabello et al. ،4113) . 

 

 املفرط للمضادات احليوية/األدوية/املواد الكيميائية يف تربية االستخداموضعت بلدان عّدة، إداركًا منها لتأثري و 

األحياء املائية على صحة اإلنسان، أنظمة صارمة بشأن استعمال املضادات احليوية/األدوية/املواد الكيميائية يف تربية 

 (. GAA ،4111حياء املائية/إنتاج األغذية احليوانية )األ

 

ابية الستهالك إاّل أّنه عند معاينة اآلثار معًا بصورة إمجالية، مييل اخلرباء إىل االتفاق على أّن اآلثار اإلجي 

ثاًل )انظر معلى نطاق واسع املرتبطة مبخاطر التلّوث سمح بتخطي اآلثار السلبية احملتملة األمساك املرتفع ت

Mozaffarian و Rimm ،4116 ،؛ 4111؛ منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العامليةHoekstra et al. ،

، نّظمت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية، بناء على طلب من هيئة الدستور 4111يف عام (. 4113

الديوكسني يف األمساك واملنافع الصحية بالزئبق و الغذائي، مشاورات مع اخلرباء بشأن املخاطر الصحية املرتبطة

على أّن استهالك األمساك يقّلص معّدل الوفيات أ(. وشّدد اخلرباء  4114الستهالك األمساك )منظمة األغذية والزراعة، 

بالتالي  وحيّسن النمو العصيب لدى األجنة واألطفال وهوالنامجة عن اإلصابة مبر  القلب التاجي لدى السكان البالغني 

مهم للنساء يف سن اإلجناب والنساء احلوامل واألمهات املرضعات، متفوقًا على املخاطر الصحية املرتبطة بالزئبق 

 والديوكسني. 

 

                                                      
 تشري التقارير إىل أّن األمرا  اليت تنتقل عن طريق فريوس هي من بني األسباب العشرة األكثر شيوعًا لألمرا  عند البشر. 19



 

57 

 على األمن الغذائي والتغذية األمساك وانعكاساته الفاقد من 0-3

 

، متها، خاصة لألمساك الطازجةميكن للفواقد واهلدر أن تكون مهمة على مستوى سالسل األغذية السمكية بر 

 باإلضافة إىل ذلك، هناك فئة حمددة من الفواقد(. 4112قابل للتلف )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، ألّن األمساك منتج 

التالف املرجتع قبل نقل األمساك إىل الرب. كما ميكن أن يكون هناك صيد صيد اجلانيب واملأال وهي امل يف مصايد األمساك

 (. 4112ري كبرية )فريق اخلرباء الرفيع املستوى، غذوية وذات قيمة حتى لو كانت الفواقد من حجم املصيد غفواقد ت

 

 مرجتعات األمساك

 

األمساك اليت  رجتعُتميكن أن  –قبل نقل األمساك إىل الرب، وبالتالي من دون احتسابها يف إحصاءات اإلنتاج  

بأضرار بالغة( أو مصابة  ،، يف معظم احلاالت ميتة، أو على شفري املوتعةتكون األمساك املرجتالبحر ) إىلمّت صيدها 

الصيد العار  ألنواع غري مستهدفة أو ألمساك ما دون احلجم الطبيعي أو بفعل اجلودة املتدنية أو ضرر إما بفعل  –

املصيد السمكي املرجتع وخيتلف حجم ما حيول دون نقلها إىل الرب لعدم إمكان استغالهلا جتاريًا.  –جزئي أو تلف 

حيث ترتاوح معدالت املصيد املرجتع من احملدودة جدًا يف بعض مصايد بشكل ملحوظ بني مصايد األمساك وضمنها، 

يف املائة يف بعض  61-71يف مصايد أمساك الرنكة يف األطلسي، إىل  على سبيل املثال األمساك الساحلية الصغرية أو

حيث يكون أي املرجتع،  للمصيد األحجام العامليةتقدير  على حنو خاص يصعبو. مصايد أمساك القاع بشباك البحر

 4115ي معر  للتشكيك فيه بصورة كبرية. وقد قّدر التقرير األخري الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام رقم عامل

يف  3.7العاملي، مع نسبة أدني تبلغ نسبة املصيد املرجتع العاملي بثمانية يف املائة من إمجالي املصيد  ،حول املوضوع

صص واليت لسياسات أو التشريعات اخلاصة باحل(. ومتيل بعض اKelleher ،4115) املائة ملصايد األمساك الصغرية

 تشجيع ممارسات ارجتاع األمساك. لكن مع تزايد النقص يف األمساك ىلمتنع نقل األمساك الصغرية احلجم إىل الرب، إ

أنواع جديدة اعتربت حيث يتّم إدماج  –على األقل جزئيًا  –جيري حّل مشلكة األمساك املرجتعة وارتفاع أسعارها، 

وتنقل اليوم معظم مصايد يف عادات أكل املستلكني واألسواق بصورة تدرجيية.  ،سابقًا أقل أهلية لالستغالل التجاري

 السابق مقارنة معلالستهالك البشري  املصيدحجمًا أكرب من ( تايلندالوسطى، اهلند،  أمريكااألربيان )مثاًل يف 

(Kelleher ،4115). 

 

اخلطوط التوجيهية الدولية ، اعتمدت جلنة مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة 4111يف عام  

جيهات وقّدمت توأ(.  4111)الطوعية( بشأن إدارة املصيد اجلانيب وخفض املصيد املرجتع )منظمة األغذية والزراعة، 

إلدارة املصيد اجلانيب وخفض املصيد املرجتع يف مجيع مصايد األمساك واملناطق يف العام، مع تدابري ترتاوح بني األطر 

 املوائل املتأّثرة. مج مجع البيانات، لضمان حفظ األنواع املستهدفة وغري املستهدفة، وكذلك التنظيمية املالئمة وبرا
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األمساك، قرارًا مبنع رمي األمساك  ملصايداألوروبي، مبوجب السياسة املوحدة ، اختذ االحتاذ 4113ويف عام  

حّيز التنفيذ اعتبارًا من  الالئحة هذه تاملرجتعة يف مصايد األمساك يف املياه العميقة، مثل املكاريل والرحنة. وقد دخل

4116ناير/كانون الثاني ، مع تطبيق حظر إضايف يف مصايد أخرى اعتبارًا من ي4115اني يناير/كانون الث
20 . 

 الفواقد اليت تعقب جين املصيد

 

األمساك غذاء قابل بشدة للتلف وبالتالي فإّنها عرضة لنسبة مرتفعة من الفواقد اليت تلي جين املصيد بعد نقل  

ل أو ودة، بفعل املعاجلة اليت جتري بعد جين املصيد خالل النقاألمساك إىل الرب، إما على أساس الكمية أو اجل

، .Gustavsson et alالتخزين أو التجهيز أو على الطريق حنو األسواق أو يف األسواق بانتظار البيع. وحبسب 

كفواقد أو مهدورة على املستوى العاملي من النقل إىل يف املائة من األمساك اليت تنقل إىل الرب تنتهي  47(، فإّن 4111)

هدرها املرجتعة قبل نقلها إىل الرب يف االعتبار، فإّن فواقد األمساك و الرب حتى االستهالك. ويف حال أخذت األمساك

 يف املائة على املستوى العاملي.  36)بالنسبة املئوية من حاالت النقل إىل الرب( تبلغ 

 

جين املصيد مهمة بني مرحلة النقل إىل الرب والتجهيز )ما بعد الصيد( خاصة  وتعترب فواقد األمساك اليت تعقب 

فإّن البنية التحتية الضعيفة ملعاجلة األمساك وعدم ، 21البلدان النامية. ووفق هيئة غرف التجارة والصناعة يف اهلنديف 

توافر منشآت التخزين املالئمة، والتغليف غري املناسب يف العمليات اليت تلي جين املصيد يف مصايد األمساك، تؤدي إىل 

يف املائة من قيمة عمليات نقل األمساك إىل الرب  45والر أمريكي، ما يعادل مليار د 4.5خسائر اقتصادية سنوية بقيمة 

 من املصايد البحرية يف اهلند.  

 

(، يعترب اهلدر على مستوى املستهلكني مهمًا إىل حّد كبري يف 4111) .Gustavsson et alوأخريًا، وحبسب  

 البلدان الغنية وحمدودًا يف مناطق أخرى. 

 

 اجلودة واخلسائر التغذويةمن حيث  الفواقد

 

من حيث اجلودة وعلى املستوى التغذوي  فواقدليب املعاجلة والتجهيز غري املناسبة إىل اميكن أن تؤدي أس 

(Gram وHuss ،1666 ؛Ababouch وGram ،4112 ؛Adams وMoss ،4118 وقد يؤدي ذلك إىل خسائر .)

. وال بد من توافر متطلبات حمددة وتقنيات ع فقدان اجلودةالذي يتالزم م اقتصادية جسيمة مع تدني قيمة األمساك

البكترييا املسببة حلفظ األمساك بهدف احلفاظ على اجلودة التغذوية لألمساك وإطالة فرتة صالحيتها واحلد من نشاط 

ألمساك يف وال حتدد مساهمة ا(. أ 4114لتلف وتفادي الفواقد النامجة عن سوء املعاجلة )منظمة األغذية والزراعة، ل

فحسب، بل بأساليب التجهيز احمللي وأمناط األكل.  لألمساك الطازجةمتناوالت املغذيات الدقيقة باحملتوى الغذائي 

استعرا  ونتيجة لذلك، أعادت دراسات عّدة احتساب احملتوى الغذائي الفعلي لألجزاء القابلة لألكل من خالل 

وإعدادها كوجبة طعام )مثاًل ترك الرأس وقطعه، إزالة جزء من األحشاء( األساليب احمللية املستعملة لتنظيف األمساك 

                                                      
20

 policy/-fisheries-common-new-under-discards-fish-bans-/2013/12/10/eunewswire.com-ens 
21

  archive.php?id=3874-prels/shownewshttp://www.assocham.org/ 

http://ens-newswire.com/2013/12/10/eu-bans-fish-discards-under-new-common-fisheries-policy/
http://www.assocham.org/prels/shownews-archive.php?id=3874
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، .Roos et al؛ Chamnan et al. ،4116مصححة احلسابات لتضمني ما يهدر من الطبق بعد تناول الوجبات )

 . 4ويرد ذلك يف املرفق أ، ب، ج، د(.  4117

 

بأدوار مهمة يف حتقيق األمن الغذائي تضطلع ملائية األمساك وتربية األحياء االحظنا يف هذا الفصل أّن مصايد  

والتغذية السليمة بشكل مباشر وغري مباشر. ويتوّقع أن يستمر إنتاج األمساك يف النمو، بفضل تربية األحياء املائية، اليت 

ي وحتسينها حيّفزها الطلب املتزايد. ويف الوقت نفسه، يواجه القطاع حتديات للحفاظ على مساهمته يف األمن الغذائ

 وسيتّم النظر يف ذلك يف الفصل التالي. بصورة مستدامة. 
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حنو استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل حتس ن األمن الغذائي  -4

 والتغذية

 

هذا أظهر الفصل األول األدوار اهلامة اليت تؤديها األمساك يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. ونستعر  يف  

الفصل ظروف وسبل التفعيل الكامل إلمكانيات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف اإلسهام يف حتقيق األمن 

 الغذائي والتغذية.

 

ولتحديد أفضل السبل اليت ميكن أن تسهم بها مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف األمن الغذائي  

القطاع ونستعر  التحديات والفرص الرئيسية اليت يصادفها من حيث االستدامة والتغذية، من املهم أن نفهم تنظيم 

البيئية واالقتصادية واالجتماعية والتنمية. وينظر هذا الفصل من عدسة األمن الغذائي والتغذية للنظر يف أوجه التعاضد 

 واملفاضالت بني املسارات املختلفة الستدامة القطاع.

 

 4-4اليت يصادفها القطاع من حيث االستدامة البيئية )القسم  الرئيسية الفرصوقبل استعرا  التحديات و 

وبهدف حتسني (، 5-4( واالجتماعية )2-4لرتبية األحياء املائية(، واالقتصادية ) 3-4بالنسبة ملصايد األمساك و

 (.1-4نعر  باختصار بعض السمات اهلامة للقطاع )فهمها، 

  

 سم بها القطاع لفهم عالقاته باالستدامةبعض السمات اهلامة اليت يت 4-0

 

يتسم قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بتباين كبري. فهناك موارد وظروف اقتصادية واجتماعية  

 متنوعة حترك تنظيم القطاع ويتباين بالتالي أداء اهلياكل املختلفة بأبعادها البيئية واالقتصادية واالجتماعية.

 

متنوعة للعمليات ويوجد تنوع واسع من حيث املستويات التنظيمية يرتاوح بني أنشطة غري وهناك أحجام  

 رمسية ومشروعات صغرية وجهات فردية تعمل حلسابها اخلاص وأعمال كبرية يف القطاع الرمسي.

 

ذه، اليت وجيري التمييز عموما بني مصايد األمساك الواسعة النطاق والصغرية النطاق. وترتبط مسألة النطاق ه 

تتحدد أساسا حبجم القوارب، ارتباطا وثيقا باملوارد املستغلة وقربها من الشاطئ. وليس مثة تعريف مقبول عموما 

وأنظر  أ،4115أملصايد األمساك الصغرية النطاقأ، لكن ميكن حتديد بعض السمات اهلامة )منظمة األغذية والزراعة، 

سفن صيد صغرية نسبيا )لو وجدت(، بدون مرافق للتخزين البارد أو مرافق  أيضا مقدمة هذا التقرير(، من قبيل استخدام

حفظ أخرى، وتقوم برحالت صيد قصرية بالقرب من الشاطئ لالستهالك احمللي أساسا. وهي أكثر كثافة يف العمالة 

 دات يدوية.وتستوعب قدرا أقل من رأس املال والطاقة باملقارنة باملصايد واسعة النطاق وغالبا ما تستخدم مع
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. ويؤدي هذا إىل ختصص 22واملوارد السمكية تضم أنواعا خمتلفة للغاية. وتلزم معدات حمددة عموما لصيد أنواع معينة

مع صيادين معينني وأساطيلهم، ومعداتهم احملددة. وميكن صيد املوارد  اليت تتعاملالسفن، وغالبا أيضا املوانئ 

لون على نطاق صغري ويعيشون بالقرب من مناطق الصيد أو بواسطة عمليات الساحلية إما بواسطة صيادين حمليني يعم

 حملية أو أجنبية واسعة النطاق.

 

وتستلزم املوارد الواقعة بعيدا عن الساحل، يف أعالي البحار، واستغالهلا، سفنا أكرب وأضخم ومعدات معينة  

تخزين البارد. وهذه األنواع من مصايد األمساك أكرب وأثقل، وحمركات أو وسائل دفع أقوى، وقدرات للتخزين مثل ال

أكثر كثافة يف رأس املال. وميكن ملصايد األمساك الواسعة النطاق أن تزيل، بسبب طاقة الصيد اجملمعة، كميات كبرية 

املصيد العرضي، فإن هدف االقتصار  خطرمن األمساك من البحار. ويف حال استخدام معدات معينة تؤدي إىل ارتفاع 

 إنزال أنواع معينة قد يرتجم إىل ارتفاع مستويات املرجتع. على

 

ويف بعض األماكن، ميكن أيضا ملصايد األمساك الصغرية واملتوسطة والكبرية النطاق أن تستهدف أماكن صيد  

ة عادوأنواعا وأسواقا خمتلفة بقدر كبري، وتتبع طرقا خمتلفة متصلة بالتسويق التجاري. فعلى سبيل املثال، تكون 

مصايد األمساك صغرية النطاق غالبا ما تكون مفتوحة بقدر أكرب خلدمة  لكنمصايد األمساك الواسعة النطاق متخصصة، 

جمموعات أكثر تنوعا من املصيد. ويف أماكن أخرى، ميكن ملصايد األمساك الصغرية واملتوسطة والواسعة النطاق أن 

وتستخدم معدات أصغر )ختتلف فقط يف القوة والكفاءة(، وتستهدف  تتواجد جنبا إىل جنب وتتقاسم أماكن الصيد ذاتها،

 األنواع ذاتها، وتتنافس يف األسواق ذاتها، وتتنافس أيضا يف أنشطة ما بعد الصيد.

 

بالنسبة للسمك املصيد. فاألمساك املصيدة ميكن أن تباع يف األسواق  أساسيني وشروط التخزينويعد الصون  

بتحويل وجتهيز ضئيلني أو بال أي حتويل وجتهيز، أو بأشكال تقليدية  -القيمة القصرية  احمللية وتدخل يف سالسل

للتحويل مثل التجفيف أو التدخني أو التمليح. وميكن أيضا لألمساك أن تصل إىل أسواق أبعد وهو ما يستلزم إما سلسلة 

إىل مرافق مناسبة للتحويل أو التجهيز  تربيد أو جتهيز مثل التعليب، ومعدات واستثمارات ذات صلة. وتشكل احلاجة

بعد الصيد، وهي كثيفة أيضا يف رأس املال ونطاقها أوسع من السفن ذاتها، عنصرا متعلقا بالرتكيز االقتصادي للقطاع. 

وغالبا ما يصاحبها طلبات بالتخصص والتوحيد القياسي للمنتج )التجانس يف احلجم واجلودة والنضارة(. وهذا له 

الكميات املرجتعة، نظرا ألن السمك الذي جيري صيده وال يتوافق مع مواصفات السوق أو التجهيز سيتم  نتائجه على

 إلقاؤه من على ظهر السفينة.

 

                                                      
( أ كانت شباك القاع والشباك الكيسية وشباك اجلر بني السطح والقاع هي ثالثة من معدات الصيد اخلمس 4111) Chuenpagdeeوفقا لـ  22

وتعمل كلها تقريبا يف املصايد واسعة النطاق فقط وتسهم بنحو ثالثة أرباع املصيد العاملي. أما املعدتان األخريان  – 4112األكثر شيوعا يف عام 

يف  13ا يف مصايد األمساك صغرية النطاق أو كبرية النطاق )الشباك اخليشومية أو اخلوانق(، ويعزى إليها نسبة األكثر شيوعا فيمكن تشغيلهم

نوعا خمتلفا من املعدات، وهي يف األغلب معدات مستخدمة يف  46يف املائة املتبقية من اإلنتاج العاملي من  15املائة من املصيد. وتأتي نسبة الـ 

 ة النطاق مثل شبكات الرفع والشباك الفوالذية والتجريف والشباك الكيسية والغوص واإلمساك باليدأ.مصايد األمساك الصغري
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كبريا من األنشطة الفرعية، من قبيل صنع  عددًاوأخريا، من الناحية االقتصادية، حتفز مصايد األمساك  

 مبصايدكات. وتوفر مجيعها فرصا إضافية للعمالة وإدرار الدخل متصلة الشباك، وبناء السفن، وإصالح وصيانة احملر

 ، وتكون عادة يف مواقع قريبة من املوانئ ومواقع إنزال املصيد. األمساك

 

يف  37، مثلت التجارة الدولية نسبة 4114وتشكل األمساك غذاًء من أكثر األغذية املتجر بها دوليا. ويف عام  

مليار دوالر  71مليار دوالر أمريكي، منها  146إلنتاج السمكي، وبلغ جمموع قيمة الصادرات املائة من جمموع قيمة ا

أ(. وهلذا أثره على البنية التحتية الالزمة للرتويج  4112أمريكي صادرات للبلدان النامية )منظمة األغذية والزراعة، 

 التجاري للمنتج، وخاصة نظرا ألن السمك يعد سلعة سريعة التلف.

 

(. وتقدم أيضا خمتلف أنواع 3غالبا ما تتوىل احلكومات واهليئات العامة ختصيص حقوق الصيد )أنظر الفصل و 

مليار  35إعانات دعم مصايد األمساك البحرية الطبيعية مببلغ  Sumaila et al. (2013) إعانات الدعم إىل القطاع. وقدر

يف املائة من اجملموع العاملي( والعمليات الواسعة  68ملتقدمة )دوالر أمريكي على النطاق العاملي، مع هيمنة البلدان ا

يف املائة من اجملموع العاملي(. وعلى  57اإلعانات مدخالت رأس املال والبنية التحتية ) تتضّمن. وميكن أن 23النطاق

مية مصايد األمساك املستوى العاملي، تأخذ نسبة تقرتب من ربع اإلعانات شكل إعانات لدعم الوقود. وتتلقى مشاريع تن

يف املائة من اجملموع العاملي  1يف املائة و 3وبرامج تنمية جمتمعات الصيد احمللية أجزاء أقل من األموال العامة، حنو 

 (.Sumaila et al ،4111)على التوالي 

 

حنو  وتؤكد البيانات احلديثة أن فرتة االستثمار الضخم يف السفن كبرية احلجم، اليت وصلت إىل ذروتها 

استقرت أساطيل السفن الكبرية يف  ومنذ مطلع التسعينيات،منتصف مثانينيات القرن املاضي، قد انتهت إىل حد كبري. 

(. ومع ذلك، ففي املناطق االقتصادية اخلالصة أ 4112أ،  4116حجمها إن م تكن قد استقرت يف طاقتها )الفاو، 

جهات كبرية وصغرية، زاد جمموع عدد وطاقة السفن الصغرية ميل حبري من الساحل(، حيث تعمل  411)اليت متتد 

زيادة كبرية خالل الفرتة ذاتها. ونتيجة لذلك، ال تزال طاقة الصيد العاملية عالية للغاية، ورمبا يف أعلى نقطة هلا على 

 (.Garcia and Rosenberg,، 4111) اإلطالق، وم جتر، ببعض االستثناءات امللحوظة، تعديالت يف طاقة الصيد

 

 يؤديأ(، ما  4116وقد اخنفض عدد السفن اليت تبنى حديثًا يف السنة بشكل ملحوظ منذ التسعينيات )الفاو،  

   (. Garcia and Grainger, 2005تدني عدد سفن االسطول يف املستقبل )إىل 

 

 وحسنت التكنولوجيا طاقة الصيد وكفاءته وكذلك السالمة على منت السفن، وحسنت  

  ض احلاالت انتقائية الصيد وجودة املنتج، ولكنها أسهمت أيضا يف الصيد املفرط يف مجيع أحناء العاميف بع

(Garcia and Newton, 1997 .) وحياججSquires and Vestegaard (2013) بأن التغري التقين أرمبا ميثل أكرب ،

                                                      
23 Sumaila et al. (2010) صنف وحدد إعانات الدعم بأنها: إعانات لتعزيز االنتفاع )إدارة مصايد األمساك، والبحث والتطوير، واملناطق ،

ة )تشييد السفن وجتديدها، ومشاريع تنمية مصايد األمساك، والبنية التحتية للتسويق والتخزين، البحرية احملمية(؛ وإعانات لتعزيز القدر

 واإلعفاءات الضريبية، وإعانات الوقود(؛ وإعانات متنوعة )مساعدات للصيادين، إعادة شراء السفن، وجمتمعات الصيادين احملليني(.
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اله غري املقيد يف توجيه مصايد األمساك إىل مسار عنصر ضغط قائم بذاته على مصايد األمساك العامليةأ. وسيستمر استعم

 من األمتتة التدرجيية وتقليل العمال، مع ما لذلك من آثار سلبية حمتملة على اجملتمعات الساحلية من حيث العمالة

(Garcia and Rosenberg, 2010.) 

 

رك الرجال عادة يف صيد وقطاع مصايد األمساك هو قطاع يتجسد فيه بشكل واضح الفرق بني اجلنسني. فيشا 

األمساك، وهي مهنة من أخطر املهن، ألن اخلروج إىل البحر يقرتن غالبا مبجموعة من املخاطر من قبيل الظروف 

(. وتشارك النساء يف جتهيز Davis, 2011) اجلوية القاسية، واإلجهاد املفرط نتيجة طول الورديات، وخطورة املعدات،

 (.4112د القريبة من الشاطئ )منظمة األغذية والزراعة، األمساك وتسويقها وأنشطة الصي

 

ويبدو أن استقرار منو تربية األحياء املائية يف سياق إنتاج مصايد األمساك يشكل عامال أساسيا يف االستدامة يف  

عية ال ميكنها أن مصايد األمساك الطبي إىل أّنالقطاعني معا، ويف تفعيل دور األمساك يف األمن الغذائي يف املستقبل نظرا 

. وقطاع تربية األحياء املائية يشهد أيضا منوا كبريا مما يتيح فرصة للتنويع على األمساك جتاري الزيادة يف الطلب

وتهيئة فرص للعمل وأنشطة جديدة إلدرار الدخل يف املناطق الريفية، ويسهم يف حتقيق األمن الغذائي بهذه الطريقة. 

نمية الثروة احليوانية بصفة عامة، مبا يف ذلك املخاطر تلك املتعلقة بتاملائية مسائل مماثلة لوجتلب تنمية تربية األحياء 

واألمرا  )مثل متالزمة النفوق املبكر اليت ظهرت مؤخرا واليت تؤثر على تربية الروبيان(. ومثة تنوع يف نظم تربية 

افة رأس املال وكثافة العمالة. وميكن أن تكون بعض األحياء املائية على نطاقات خمتلفة للتشغيل وبدرجات خمتلفة لكث

تتيح نظم أخرى صالت قوية مع ونظم تربية األحياء املائية كثيفة متاما يف التكنولوجيا ومتقدمة تكنولوجيا للغاية. 

نظم تجه بعض . وبالنسبة للثروة احليوانية، تاألمساك( -)مثل نظم األرز الزراعة وخاصة النظم املتكاملة والزراعة املروية

 بقدر أكرب حنو التصدير يف حني تتجه غريها حنو األسواق احمللية. تربية األحياء املائية

 

ويف ضوء السمات الرئيسية للقطاع، سنستعر  التحديات والفرص البيئية واالقتصادية واالجتماعية الستدامة  

 لغذائي والتغذية.مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل اإلسهام يف األمن ا

 

املوارد واملخاطر البيئية والضغوط اليت تؤثر على مصايد األمساك يف العامل وآثار ذلك على األمن  4-4

 الغذائي

 

بالنسبة ألنشطة اإلنتاج الزراعي والغذائي األخرى، تعد اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية أساسية لضمان  

 التغذية.مساهمة األمساك يف األمن الغذائي و

 

ويواجه  .ومن منظور البيئة واملوارد، يعترب الصيد اجلائر من أهم الضغوط اليت تواجه مصايد األمساك البحرية 

القطاع أيضا تهديدات أخرى، تبدأ من تلوث وتدهور النظام اإليكولوجي كأثر لألنشطة البشرية األخرى، وخاصة يف 

 .تغري املناخواملناطق الساحلية، 
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علق مبصايد األمساك البحرية والداخلية، تتمثل القضية الرئيسية يف إدارة األرصدة السمكية والنظم وفيما يت 

اإليكولوجية، ضمن بيئة ديناميكية ختضع لتقلبات املناخ وتغريه، بطريقة حتقق أكرب قدر من املصيد دون املساس 

ة أيضا منافسة من أنشطة أخرى )اقتصادية وتواجه مصايد األمساك البحرية والداخلي بغالت الصيد يف املستقبل.

 وترفيهية( ذات خماطر بيئية خمتلفة.

 

الف من األنواع املختلفة، اليت يتألف معظمها من عدة أرصدة متميزة يف نظم آمصايد األمساك  جتين 

ستدامة البيئية إيكولوجية حبرية خمتلفة. فيتعني علينا أن نتوخى احلذر لئال نستخلص بيانات شاملة حول املوارد واال

 .من جمموعة فرعية حمدودة من النتائج واملالحظات

 

 الصيد اجلائر و"أزمة مصايد األمساك يف العامل" 4-4-0

 

أثارت مسألة املدى الذي جتاوزت به املصايد الطبيعية مستويات الصيد اآلمنة واملستدامة، وبلغت فيه مرحلة  

، أي تقريبا يف وقت تدهور أرصدة أمساك القد 1664واعتبارا من عام  عام.األزمة، نقاشات قوية بني اخلرباء والرأي ال

الكندية، تناولت العديد من عناوين وسائل اإلعالم والورقات العلمية واحلمالت البيئية فكرة تعر  مجيع موارد مصايد 

نظر أقل تشاؤما وأكثر دقة األمساك يف العام ألزمة بسبب الصيد اجلائر. وأعربت منظمة األغذية والزراعة عن وجهة 

 (.أ 4111 منظمة األغذية والزراعة،البحرية يف العام )على سبيل املثال، تقرير  مواردولكنها مع ذلك جادة بشأن حالة 

 

وتصنف منظمة األغذية والزراعة وجهة النظر اليت تشري إىل أأزمة مصايد األمساك يف العام أ هلا وجاهتها.  

أنها غري مستغلة بالقدر الكايف، أو مستغلة بطريقة معتدلة، أو مستغلة بالكامل، أو مستغلة األرصدة السمكية على 

وتظهر حتليالت األرصدة السمكية البحرية يف العام زيادة يف النسبة  استغالال مفرطا، أو مستنفدة، أو آخذة يف التعايف.

الزمن، بينما يتناقص عدد األرصدة غري املستغلة بالقدر املئوية لألرصدة املستغلة استغالال مفرطا واملستنفدة على مدى 

وتظهر حتليالت املنظمة لألرصدة البحرية يف العام أن إنتاج املصايد الطبيعية يف العام  الكايف أو املستغلة بطريقة معتدلة.

بة املئوية لألرصدة مليون طن سنويا، مع زيادة يف النس 61حوالي  قد استقر منذ منتصف تسعينيات القرن املاضي عند

استغالال مفرطا على مدى الزمن واخنفا  يف نسبة األرصدة غري املستغلة بالكامل )منظمة األغذية والزراعة،  املستغلة

أ( فإن أنسبة األرصدة السمكية البحرية املقررة ضمن مستويات  4112ووفقا ملنظمة األغذية والزراعة ) (.ب 4111

، وذلك عندما حددت 4111يف املائة يف عام  71.4إىل  1672يف املائة عام  61مستدامة بيولوجيا اخنفضت من 

يف املائة من األرصدة السمكية قد جرى صيدها عند مستوى غري مستدام من الناحية  48.8التقديرات أن نسبة 

دة اليت مت صيدها ، مثلت األرص4111رة لعام املقدالبيولوجية، وبالتالي تدخل يف نطاق الصيد املفرط. ومن األرصدة 

 يف املائة.أ  6.6يف املائة وتلك اليت م يتم صيدها بالكامل  61.3بالكامل 

 

أن اهلدف اإلمنائي يف استعراضها لوضع موارد مصايد األمساك البحرية العاملية ( ب 4111املنظمة )تقّدر  

املستوى إىل اليت يتّم صيدها بإفراط دة السمكية لأللفية الذي وضعه مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة الستعادة األرص
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، كان على األرجح صعب التحقيق إىل حّد كبري، بالرغم من 4115حبلول عام  األقصى استدامة القادر على إنتاج املصيد

 (. Worm, 2009بعض البلدان واملناطق )التقّدم اجلّيد احملرز يف 

 

ملناقشات العلمية واآلراء واآلراء املضادة بشأن املنهجيات اليت اجلدل حول أزمة أمصايد األمساكأ من اوينبع  

استخدمتها خمتلف الدراسات، واليت صادفت اعرتاضا النطوائها على تبسيط وأخطاء منهجية وثغرات ملحوظة يف 

دام والتفسري ومن االستخ -خاصة بالنسبة ملصايد األمساك يف البلدان النامية وإن كان األمر ال يقتصر عليها -البيانات 

حول مكان ومدى استخدام املوارد بشكل غري مستدام.  خالفأيضا  وهناك(. 4غري املناسبني للبيانات )انظر اجلدول 

 (.4وأخريا، تفاوتت وجهات النظر حول ما إذا كانت مصايد األمساك تتعافى يف ظل اإلدارة اجليدة )اجلدول 

 

( وأنه 1-4يد قد بلغت أعلى مستوياتها حتى اآلن )أنظر القسم ومثة نقطة هامة يف النقاش وهي أن قدرات الص 

نقطة أسحب االستثمارات يف أصول رأس املال  Sumaila et al. (2010)توجد إعانات دعم لتعزيز القدرات بلغت وفقا لـ 

ع ذلك، فعلى الرغم الطبيعيأ وأدت إىل استغالل مفرط للموارد يستحيل معه تعظيم الفوائد املستدامة يف األجل الطويل. وم

من هذه السجاالت، هناك إمجاع علمي عام على أن هناك اآلن زيادة يف طاقة الصيد، وقدرا كبريا من الصيد اجلائر، 

جلنة مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة، اليت وضعت خطة عمل  اعرتفت، كما وبالتالي يتعني اختاذ إجراء

 (. 1666مساك )منظمة األغذية والزراعة، دولية إلدارة قدرة صيد األ

 

وعلى الرغم من عدم االتفاق التام، حقق خرباء تقديرات األرصدة السمكية ملصايد األمساك تقاربا كبريا يف  

وجهات نظرهم بأن مصايد األمساك العاملية ستكون أكثر إنتاجية إذا ما مت تقليل املستويات احلالية للصيد اجلائر. وإذا 

ح للعديد من األرصدة املستغلة استغالال مفرطا التعايف، ثم جيري صيدها على حنو مستدام، فستتمكن مصايد ما ُأتي

 األمساك من أن توفر بشكل مستدام صيدا أكثر بكثري من املستويات احلالية.

 

 ما هو أثر أزمة مصايد األمساك والصيد اجلائر على األمن الغذائي والتغذية؟

 

النقاش العام بشأن أزمة مصايد األمساك يف العام غالبا ما يشري بشكل سطحي إىل أثارها على الرغم من أن  

على األمن الغذائي، وأحيانا على التغذية، فإن اخلطاب يهيمن عليه طابع بيئي واقتصادي، ويعتمد بشكل شبه 

ساسا حول أهداف ضمان، أو ويدور هذا اخلطاب أ (.2حصري على الطرق البيولوجية لتقييم األمساك )انظر اإلطار 

 .استعادة، أقصى قدر من اإلنتاجية البيولوجية والقيمة االقتصادية لألرصدة السمكية
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 اآلراء واآلراء املضادة السائدة يف النقاش العلمي بشأن أزمة مصايد األمساك – 4اجلدول 

 اآلراء املضادة اآلراء بشأن أزمة مصايد األمساك

  ائة يف الكتلة احليوية يف امل 61اخنفا  بنسبة

 (Myers and Worm, 2003) لألمساك املفرتسة

 استخدمت بيانات وطرق حتليل غري مناسبة 

 م تستنفذ أرصدة التونة )باستثناء التونة الزرقاء اخلياشيم( بهذا القدر 
(Polacheck, 2006; Sibert et al., 2006) 

  نتيجة  4128سينتهي الصيد التجاري حبلول

 ,.Worm et al) الي النهيار األرصدةاملعدل احل

2006)  

  نعم تنهار بالفعل مصايد األمساك لكنها تتجه إىل إعادة بناء نفسها بنفس املعدل

 (Branch, 2008) تقريبا

  ال تتوافر لكثري من األرصدة السمكية الصغرية بيانات مناسبة لالستخدام يف

 لنطاقالتحليل، وخاصة بالنسبة ملصايد األمساك الصغرية ا

  االحتماالت املستقبلية بشأن مصايد األمساك البحرية متباينة، وتنطوي على

 (Worm et al., 2009) تكهنات إجيابية وسلبية، تتوقف على األرصدة

  مصايد األمساك ذات البيانات الضعيفة واليت م

جير تقييمها تتجه إىل أن تكون أسوأ حاال 

وتتعايف كثري  باملقارنة باملصايد اليت جري تقييمها.

بفعل  من مصايد األمساك اليت جري تقييمها

 .(Costello et al., 2012)اإلدارة 

  بالنسبة لألقاليم اليت م جير فيها إال عدد اقل من التقييمات، خلصThorson, 

Branch and Jensen (2012)،  إىل أنه ال توجد سوى أدلة ضئيلة تشري إىل تزايد

جير تقييمها، رغم الندرة الشديدة يف البيانات يف بعض  نسبة هبوط األرصدة اليت م

األقاليم. إال أن نسبة األرصدة غري املقيَّمة اليت تعرضت للهبوط )اليت تقدر حاليا 

  يف املائة استنادا إىل بيانات عمليات تفريغ األمساك( آخذة يف التزايد 5بنسبة 

 من كميات الصيد حسب النوع ال جيري يف كثري من البلدان النامية اإلبالغ عن كثري 

وبالتالي ال ،  Costello et al. (2012ضمن البيانات التكميلية يف ) S3 الشكل)

 . ميكن تقييم هذه األرصدة

  على مستوى اجملموع العاملي، أخذ املستوى

التغذوي للسمك الذي جيري تفريغه يف االخنفا  

 ,.Pauly et al))أالصيد يف أسفل شبكة األغذيةأ( 

1998)  

  أالصيد يف أسفل شبكة األغذيةأ ليس منتشرا على النطاق اإلقليمي، مثال يف النظم

اإليكولوجية البحرية الكربى. ومع ذلك فإن الصيد يأخذ بشكل متزايد مزيدا من 

الصيد عرب/ وأسفل/ وأعلى  -املوارد البحرية من خالل أمناط متعددة للصيد

 ;Essington, Beaudreau and Wiedenmann, 2006)الشبكات الغذائية 

Branch et al., 2010) 

 

 

 وعندما تتدهور البيئة والنظم اإليكولوجية لإلنتاج، و/أو قواعد املوارد )األرصدة السمكية(  

 Agardy أو تستغل استغالال مفرطا، تصبح قدرات القطاع على أداء وظائف األمن الغذائي والتغذية حمدودة أو منخفضة

and Alder, 2007)شبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ، / ومنظمة األغذية والزراعة ؛

لألرصدة املستغلة استغالاًل مفرطًا مستويات وفرة أقل، وبالتالي فهي تنتج أقّل. وهي تتطّلب خطط إدارة صارمة  (.4114

يف  42ّم صيد غالبية األرصدة من أهم األنواع )اليت شّكلت حنو املستدام من الناحية البولوجية. ويتإلعادة بناء إنتاجها 

( بالكامل وبعضها يستّغل استغالاًل مفرطًا )منظمة األغذية 4111املائة من إنتاج مصايد األمساك البحرية العاملية يف عام 

ملستغلة بإفراط أن يزيد األرصدة اأ(، ميكن إلعادة بناء  4112أ(. ووفق منظمة األغذية والزراعة ) 4112والزراعة، 

 كي. يرمليار دوالر أم 34مليون طن، ما يعادل  16.5اإلنتاج بـ
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تقدير عدد األشخاص )اإلضافيني( يف البلدان اليت تعاني من عجز غذائي  ،Srinivasan et al. (2010)اقرتح  

ل أكثر استدامة. ووضع املؤلفون قد أدير بشك قطاع مصايد األمساكالذين كان ميكن أن يستفيدوا من األمساك لو أن 

تقديرات خلسائراملصيد النامجة عن اإلفراط يف صيد األمساك وحولوها إىل طاقة غذائية حمتملة. وبافرتا  أن حمتوى 

 41غرام من عمليات التفريغ البحري، وجدوا أنه كان من املمكن أن يتجنب  111سعرا حراريا لكل  141الطاقة يبلغ 

ذية سنويا إذا م تكن مصايد األمساك مستغلة استغالال مفرطا. وعلى الرغم من أن احلسابات مليون شخص نقص التغ

ختضع للنقاش، وال تأخذ بعني االعتبار البعد التغذوي لألمساك، وال تعاجل قضايا التخصيص والوصول، فإن الدراسة 

خسارة مطلقة لإلنتاج احملتمل الذي ميكن أن  تستخلص نقطة مفادها أن اإلفراط يف استغالل املوارد أو تدهورها يؤدي إىل

 .يستخدمه املنتجون واملستهلكون لتحقيق األمن الغذائي والتغذية

 

وصاغت أيضا النبذة السردية ألزمة مصايد األمساك والنقاش حول االستدامة اإليكولوجية العديد من احلمالت  

إىل هذه احلمالت  دعتية )انظر أدناه(. ويف اآلونة األخرية، البيئية، مبا يف ذلك من خالل الرتويج للعالمات اإليكولوج

. وعلى سبيل املثال، يف حالة مصايد مسك األنشوجة يف الصيد تقليلاالستخدام احمللي لألمساك ضمن اسرتاتيجيات 

ة الصغرية، مساك السطحياستخدام أوسع نطاقًا ألنواع األإىل  Pikitch et al. (2012) (، دعاEngraulis ringensبريو )

 . والطيور والثدييات األكرب يف النظام اإليكولوجي اليت تعترب تقليديًا أأمساكًا علفيةأ كغذاء لألمساك األكرب حجمًا

 

استدامة مصايد األمساك بأبعاد مواردها البيئية والطبيعية هي شرط ال غنى عنه  أنوبالتالي جرى االعرتاف ب 

لن تعتمد النتائج الطويلة األمد ، 1ولكن كما رأينا يف الفصل  من الغذائي والتغذية.ألل االستدامة الطويلة األمد لتحقيق

ملصايد األمساك من حيث األمن الغذائي والتغذية على تعايف األرصدة فحسب بل على الوصول إىل املصيد وتوزيعه أيضًا. 

 ات االستدامة اليت ميكن أن يتبعها القطاع. مسار شحذأأوبالتالي فإن إيالء اعتبار لألمن الغذائي والتغذية يؤدي إىل 

 
 

 الغرض التارخيي من إجراء تقييمات لألرصدة السمكية  :2اإلطار 
 

األمساك من كان علم تقييم األرصدة السمكية، ألكثر من قرن، امليدان الرائد يف علوم مصايد األمساك، وتعامل املمارسون مع البعد اإلنساني ملصايد 

(. واجتهت اإلدارة إىل الرتكيز على تعظيم كمية وقيمة املصيد، والنمو االقتصادي Smith, 1994ة مصايد األمساك وصناعة الصيد )خالل وكاالت إدار

ى للقطاع، واستقرار األرصدة يف إطار هذه الظروف بدال من تعظيم سبل كسب العيش واألغذية واألمن الغذائي. لكن هذه احلجج مبنية أساسا عل

مثل التوزيع املنصف للموارد، والتجهيز  -مع ذلك من أن أاألهداف الوطنية األخرى Saetersdal (1992)تبعة يف البلدان املتقدمة. وحذر املمارسات امل

قد تعترب أهم بالنسبة لالقتصادات الوطنيةأ. وبغض النظر، ففي املعتاد ال تستخدم  -الذي يضيف القيمة، والعمل، وعائدات العمالت األجنبية 

نواع اذج تقييم األرصدة السمكية والتحليل الثانوي املناسب يف نصح املديرين بشأن أهداف التوزيع، من قبيل األمن الغذائي وإدارة كثري من أمن

أدوات كثرية  األمساك املهمة لألمن الغذائي والتغذية. ومع ذلك فإن تقييم األرصدة السمكية والتحليل الثانوي وطرق اإلدارة ذات الصلة ميكن أن توفر

كأداة لتقديم  ميكن االضطالع بهذا العمل عن طريقها، وميكن هلذا أن يتيح جماال ثريا للغاية لعمل احملللني. ولكي يكون تقييم األرصدة السمكية فعاال

م توصيات بكيفية حتقيق نتائج نصح يف جمال األمن الغذائي والتغذية يتعني أن يكون جزءا أساسيا يف أطر احلوكمة واإلدارة املناسبة من أجل تقدي

 األمن الغذائي والتغذية.
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 الضغوط البيئية على النظم اإليكولوجية للمصايد البحرية واملصايد الداخلية  4-4-4

 

الصيد اجلائر، وإن كان يعترب عموما من أهم الضغوط اليت تواجه مصايد األمساك البحرية، فإن هذه املصايد  

 أوسع ملواردها، يرتاوح بني التلوث وتردي النظم اإليكولوجية الناجم عن أثر تواجه أيضا تهديدات 

 ، 4115األنشطة البشرية األخرى، وخاصة يف املناطق الساحلية )تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية، 

حلل، كما (. وبعبارة أخرى، فإن جزءا من املشكلة، وبالتالي جزءا من اMacleod, 2005, Cochrane et al., 2009و

 ، الستدامة مصايد األمساك يكمن خارج القطاع.3سنرى يف الفصل 

 

واألنشطة من قبيل التنقيب عن النفط ، ومنشآت الطاقة، والتنمية الساحلية، وبناء املوانئ والبنى التحتية  

ها، هلا آثار هائلة على الساحلية األخرى، وإدارة السدود وتدفق املياه )خاصة بالنسبة ملصايد األمساك الداخلية(، وغري

التعرية والتلوث(، أو على سبل عيش جمتمعات   من خاللإنتاجية األحياء املائية، وعلى املوائل اليت تدعم املوارد )مثاًل

وتواجه مصايد  الصيد )مثال من خالل احلرمان من الوصول إىل مناطق الصيد أو التشريد من املستوطنات الساحلية(.

( فضال عن التنافس Allan et al., 2005فس النوع من اآلثار )تقييم النظام اإليكولوجي لأللفية، واألمساك الداخلية ن

املصايد الطبيعية  تواجهوميكن أيضا أن  على استخدام املياه واالضطرابات النامجة عن إقامة السدود وتعديل قاع األنهار.

 ائية )انظر أدناه(.الساحلية والداخلية احمللية آثار تنمية تربية األحياء امل

 

تقطع السدود جريان األنهار، وتولد تغريات هيدرولوجية على طول السلسلة املتكاملة للنظم اإليكولوجية و 

يف نهاية املطاف  تؤّثرميكن أن ( Vannote et al., 1980; Junk, Bayley and Sparks, 1989; FAO, 2001) للنهر

ل أكثر اآلثار وضوحا يف أن السدود ميكن أن توقف حتركات األمساك املهاجرة ويتمث مصايد األمساك املرتبطة بها. على

(. وأثر السدود على أنشطة مصايد األمساك ليس جديدا، وقد مت توثيقه بقدر كبري 5على طول جماري األنهار )اإلطار 

من الغذائي والتغذية. (، ولكن نادرا ما دار هذا النقاش حول األMarmulla, 2001ومناقشته يف املؤلفات لسنوات )

وتشمل يف نهاية املطاف مسائل توزيعية بني السكان احملليني الذين اعتادوا  .واملفاضالت معقدة ويصعب قياسها كميا

االعتماد على هذه املصايد احمللية لتحقيق أمنهم الغذائي وتغذيتهم املباشرة وغري املباشرة مقابل املزيد من التنمية 

وهذه املفاضالت والتوترات ال ميكن إجياد حل كامل هلا بسهولة من خالل برامج التعويض  للبلد.االقتصادية العامة 

املناسبة، وغالبا ما ال يتم تنفيذ هذه الربامج، ويكون السكان احملليون يف النهاية هم اخلاسرون عموما يف هذه العمليات 

 أاإلمنائيةأ.

 

تقييم املوارد احلالية واملستقبلية مع مراعاة الضغوط ى اإلدارة علوفيما يتعلق باألمن الغذائي، يتعني أيضا  

وعلى سبيل  واالحتياجات احمللية واإلقليمية، مبا يف ذلك الزيادة السكانية املتوقعة، واألنشطة االقتصادية األخرى.

دية وأمنها الغذائي يف حتقيق تنميتها االقتصا على مصايد األمساك املثال، تعتمد الدول اجلزرية الصغرية بشكل خاص

ستستلزم إدارة متأنية وتقييما للموارد، مبا يف ذلك النهج املبتكرة، مثل إنزال املصيد العرضي وتنمية . وهذا والتغذوي

  (.6)أنظر اإلطار  تربية األحياء املائية
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 حالة نهر امليكونغ -أثر السدود على مصايد األمساك النهرية :3اإلطار 

(. Baran, 2006يف املائة من املصيد السمكي ) 71-21نوعا من األمساك املهاجرة من مسافات طويلة، متثل ما يصل إىل  135د يف نهر امليكونغ، يوج

هر امليكونغ وتتيح هذه اهلجرات لألمساك موائل مناسبة لوضع البيض قد ال تتوافر يف مناطق التغذية عند املصب. وأدت خطط تنمية الطاقة املائية يف ن

شري إىل يد القلق إزاء تكاليفها البيئية واالقتصادية واالجتماعية احملتملة، ويسود قلق شديد إزاء األثر على مصايد األمساك يف حو  النهر. وأإىل تزا

ية، واثنان يف من هذه السدود يف مجهورية الو الدميقراطية الشعب 7سدا على اجملرى األساسي للنهر خالل العقد املقبل. وتقع  11أن من املقرر إقامة 

يف املائة من جمرى  55سدا  11كمبوديا، وسيجري تقاسم سدان بني مجهورية الو الدميقراطية الشعبية وتايلند. وسُتحوِّل هذه السدود البالغ عددها 

لواقع، فمن املعتقد أن أثر السدود النهر إىل خزان مما يغري تدفقات املياه ويؤدي بالتالي إىل تردي موائل تغذية وتربية األمساك على طول النهر. ويف ا

(. ويف ضوء هذا، Dugan, 2008; Baran and Myschowoda, 2008على وقف هجرة األمساك ميثل أكثر التهديدات خطورة ملصايد األمساك )

عند أعلي ما ميكن من جمرى  دعت االستعراضات األخرية ألثر السدود املقامة على نهر امليكونغ احلكومات إىل اختاذ إجراءات بشأن إقامة السدود

 (.Dugan et al., 2010النهر وعلى الروافد مما يقلل أثرها على مصايد األمساك )

 

التغلب على التحديات اليت تواجه توافر األمساك على املستوى احمللي لتلبية احتياجات النظام الغذائي القائم على األمساك يف جزر  :3اإلطار 

 احمليط اهلادئ

من البلدان واألقاليم اجلزرية يف احمليط اهلادئ اعتمادا كبريا على األمساك من أجل احلصول على اإلمدادات  44تمعات الساحلية يف تعتمد اجمل

بلدان الربوتينية، يف إطار اخليارات احملدودة إلنتاج أو استرياد مصادر أخرى للربوتني. وعلى وجه اخلصوص، حتول ندرة األراضي يف كثري من ال

ة أو قاليم اجلزرية يف احمليط اهلادئ دون إنتاج حماصيل احلبوب ورعي احليوانات. والقوة الشرائية حمدودة أيضا، مما حيد من واردات األغذيواأل

 ُيَحوِّل اإلنفاق إىل أغذية مستوردة ضعيفة اجلودة.

، أوصت شعبة 4118(. ويف عام Cheng, 2010حناء اإلقليم )واألمرا  غري املعدية )السكري، والسمنة، ومر  القلب( آخذة يف الزيادة يف خمتلف أ

كجم من السمك للشخص يف السنة، وباحملافظة على املستويات األعلى  35الصحة العامة يف أمانة مجاعة احمليط اهلادئ بنظام غذائي يوصي بتناول 

 (.Bell et al., 2009؛ و 4118بشكل تقليدي الستهالك األمساك حيثما أمكن )مجاعة احمليط اهلادئ، 

البلدان ومع ذلك، فإن مدى املساحة املتاحة من الشعاب املرجانية )اليت تدعم معظم إنتاج مصايد األمساك الساحلية يف هذه املناطق( يف كثري من 

السكان احملليني الذين تتزايد  واألقاليم اجلزرية يف احمليط اهلادئ تشكل قيدا قويا على زيادة كمية األمساك اليت ميكن صيدها بشكل مستدام لتغذية

من البلدان واألقاليم  8( عنصرا ُمقيِّدا يف Newton et al., 2007أعدادهم بسرعة. وتعد مساحة الشعاب املرجانية وإنتاجها املستدام من األمساك )

اتو، وجزر سليمان، وغوام، وساموا، وكومنولث بابوا غينيا اجلديدة، وفانو -هي 4135منها يف عام  6اجلزرية يف احمليط اهلادئ حاليا )وسيكون يف 

كجم من السمك للشخص يف  35جزر ماريانا الشمالية، وساموا األمريكية، وكريباس، وناورو( لضمان إمدادات حملية توفر الكمية املوصى بها البالغة 

 (.Bell et al, 2009; Bell, Johnson and Hobday, 2011العام )

 املياه العذبة باعتبارهما خيارين لزيادة اإلمدادات احمللية لألمساك. وحددت لذلك التونة وبلطي

 وُحدد استزراع مسك البلطي على أنه مناسب، نظرًا إىل درجات احلرارة  وإىل توافر املياه بفعل ظروف تساقط األمطار 

(Pickering et al., 2011, SPC, 2013.) 

حمللي وإقامة شبكات أأجهزة اجتذاب األمساكأ اليت جتتذب جتمعات التونة، وتوضع بالقرب من وأي تزايد يف إمدادات التونة سينتج من الصيد ا

يام السواحل، ويسهل وصول الزوارق اخلفيفة مبجدافني والقوارب الصغري مبحركات إليها، ومثة وسيلة أخرى لزيادة إمدادات التونة تتم أثناء ق

(. ففي خالل عمليات النقل بني McCoy, 2012فن شحن األمساك يف موانئ احمليط اهلادئ )السفن املزودة بشبكات كيسية بنقل صيدها إىل س

رية لتوفري السفن، ُيفصل املصيد العرضي والتونة صغرية احلجم عن التونة اليت ستورد إىل مصانع التعليب. وميكن إنزال املصيد العرضي والتونة الصغ

 أمساك منخفضة التكلفة للسكان احملليني. 

 

، إما كأمهات أو يف مراحل األمساك الربيةوتشمل تربية األحياء املائية القائمة على الصيد الطبيعي صيد  

احلياة املبكرة بغر  الرتبية املباشرة الالحقة يف ظل ظروف خاضعة للرقابة. وميارس ذلك على جمموعة متنوعة من 
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البحرية، وهو ميكن أن يكون نشاطًا اقتصاديًا واجتماعيًا ذا أنواع األمساك والالفقاريات اليت تعيش يف املياه العذبة و

أهمية كبرية يف حد ذاته، غالبا ما يهيئ العديد من فرص العمل للفقراء، على الرغم من طابعه املؤقت مع تطور نظام 

لنسبة ألنواع األحياء تربية األحياء املائية. ومع ذلك، فإن هذه املمارسة قد تسفر عن آثار سلبية على مصايد األمساك. فبا

للزريعة الربية أو األمهات أو األمساك الصغرية  باجلملةاملائية ذات القدرة اإلجنابية املنخفضة، فقد يرتتب على الصيد 

ميكن أن يؤدي املصيد العرضي من (. وHair, Bell and Doherty, 2002) األمساك البيضاءآثار سلبية على جتمعات 

 جنب مع األنواع املستهدفة إىل فقدان التنوع البيولوجي، وحيتمل أن يؤثر على مصايد األمساك األنواع األخرى جنبا إىل

الطبيعية. وأخريا، ميكن أن تضر ممارسات الصيد املدمرة جلمع الزريعة الطبيعية أو األمهات مبوائل مصايد األمساك 

 (.7)أنظر اإلطار 

 

 يان يف آسيا وأمريكا الالتينيةحالة الروب –اصطياد الزريعة الربية  :7اإلطار 

ة أنواع على الرغم من حتسن إنتاج الزريعة عن طريق التفقيس، فال تزال تربية الروبيان يف بعض البلدان تعتمد على مجع الزريعة من الربية، وخاص

أثر مجع الزريعة من الربية على اليت ال يزال من الصعب أن تكتمل دورات حياتها متاما يف أحوا  التفريخ. و Penaeus monodonمن قبيل 

ل يف نيكاراغوا التجمعات الربية لألنواع املستهدفة واألنواع اليت جيري اصطيادها عرضا وإرجاعها إىل املياه )املصيد العرضي(. فعلى سبيل املثال، يقا

 صايد األمساك.أن مجع الزريعة من الربية يعد عامال رئيسيا مسؤوال عن تقليل الروبيان الربي وسائر إنتاج م

 Briggs et al. (2004); Soto et al. (2012): املصدر

 

 تغري املناخ 4-4-1

 

ستتفاعل التغريات يف املناخ العاملي واإلقليمي مع العديد من العوامل األخرى اليت تنظم توزيع وبيئة املوارد وتؤثر على 

 (.Merino et al., 2012الك يف املستقبل )قدرة وأداء قطاع مصايد األمساك البحرية لتلبية معدالت االسته

 

وخالفا ملعظم احليوانات األرضية، فإن أنواع احليوانات املائية متغرية احلرارة )من ذوات الدم البارد(، وستوثر  

التغيريات يف درجات حرارة املوائل بسرعة أكرب وبشكل ملحوظ على عملية التمثيل الغذائي والنمو والتكاثر والتوزيع، 

أثر أقوى على توزيع وإنتاجية الصيد وتربية األحياء املائية. وميكن للرتابط بني النظم املائية ألنواع األمساك أن يتيح  مع

 .هلا اهلجرة رغم التغريات يف ظروف النظم اإليكولوجية

 

ح البحر، وذوبان ومن املتوقع أن تؤدي التغريات املرتقبة يف أمناط املناخ والظواهر املتطرفة، وارتفاع مستوى سط 

الكتل اجلليدية، وارتفاع محوضة احمليطات، والتغريات يف تدفقات األنهار إىل تغيريات كبرية يف جمموعة واسعة من 

النظم اإليكولوجية املائية وتتسبب يف آثار على مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف كثري من األماكن )منظمة األغذية 

 (.4112الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ، ؛ وب 4116والزراعة، 

 

؛ والفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ، Cochrane et al., 2009واآلثار املناخية واضحة بالفعل ) 

ووجدت الدراسات أن هناك تغيريات يف تركيبة أنواع املصايد الطبيعية البحرية، ترتبط بالتغريات يف درجات  (.4112
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رارة احمليطات؛ وتشمل تغريات يف التوزيع اجلغرايف ألنواع األمساك هي: زيادة يف أنواع املياه الدافئة يف خطوط ح

العر  العليا واخنفا  يف األنواع شبه االستوائية يف املناطق املدارية )الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ، 

اإلنتاجية يف خطوط العر  العالية واخنفا  اإلنتاجية يف خطوط العر   (. وتشري التغريات املتوقعة إىل زيادة4112

؛ والفريق احلكومي الدولي املعين بتغري Barange et al, 2014) املنخفضة/املتوسطة، مع وجود فروق إقليمية كبرية

 ي (. وستضاف آثار تغري املناخ إىل ضغوط أخرى، هي التلوث وتدهور النظام اإليكولوج4112املناخ، 

؛ 4112والصيد اجلائر وخاصة يف املناطق الساحلية والشعاب املرجانية )الفريق احلومي الدولي املعين بتغري املناخ، 

Barange et al., 2014 .)عرضة الشعاب املرجانية، اليت تؤدي دورا مهما يف العديد من مصايد األمساك الساحلية، و

وتكفي درجات حرارة تزيد عن درجة واحدة أو درجتني عن الدرجة بشكل خاص للتأثر بالتطرف يف درجات احلرارة؛ 

القصوى العادية إلحداث اضطراب يف العالقة التعاونية بني السوطيات الدوارة ومضيفاتها املرجانية، مما يؤدي إىل 

احمللية، ة البشرييف املائة من الشعاب املرجانية واقعة حتت التهديد املباشر للضغوط  61وتعترب  تبييض املرجان.

(. وسيتكبد إنتاج تربية 4112)الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ،  يف املائة مع تغري املناخ 75وترتفع إىل 

)الفريق احلكومي  األحياء املائية من الكائنات احلية املتكلسة مثل احملار خسارة يف املوائل بسبب حتمض احمليطات

 (.4112الدولي املعين بتغري املناخ، 

 

 ويتوافر قدر أقل كثريا من املعلومات بشأن آثار تغري املناخ على مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية. 

وكشفت بعض الدراسات عن وجود تغيريات يف تكوين األنواع. وتعزو دراسات أخرى اخنفا  اإلنتاج يف بعض حبريات 

قابل وازنت هذا االفرتا  دراسات أخرى تشري تقديراتها أن اخنفا  اإلنتاج شرق أفريقيا إىل تغري املناخ، ولكن يف امل

(. ويف املناطق اليت تعاني من 4112يعزى إىل تغري يف ممارسات الصيد )الفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ، 

اك الداخلية معرضة للخطر )الفريق ضغوط مائية وتنافس على املوارد املائية، ستكون تربية األحياء املائية ومصايد األمس

نقص تصريف األنهار بنسبة  (4115وآخرون ) Xenopoulos(. وتوقع 4112احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ، 

نهرا يف مجيع أحناء العام اليت تتوافر بيانات بشأن األنواع السمكية فيها، مما يؤدي إىل  133يف املائة يف  81تصل إىل 

ومن  ، وذلك أساسا يف املناطق املدارية وشبه املدارية.4171ملائة من التنوع البيولوجي السمكي حبلول عام يف ا 75فقدان 

املرجح أن تتباين آثار تغري املناخ بنفس قدر التغريات نفسها، وستكون حمسوسة من خالل التغريات يف فرص الصيد 

اإلنتاج والتسويق( وأسعار البيع، إىل جانب زيادة يف خماطر  )املوارد املتاحة واالستحقاقات( والتكاليف التشغيلية )يف

(. وقد تواجه أيضا اجملتمعات اليت 4118وقوع أضرار أو خسائر يف البنية التحتية واإلسكان )منظمة األغذية والزراعة، 

 املضمونة تعتمد على صيد األمساك ضعفا متزايدا من حيث نقص استقرار سبل كسب العيش، وفقدان االستحقاقات غري

(، وزيادة يف خماطر السالمة أثناء الصيد، وفقدان أيام يف عر  البحر بسبب سوء Allison et al., 2009بالفعل )

وستواجه أيضا تآكال يف احليز املعيشي الساحلي والنهري؛ وسيكون الرتفاع مستوى سطح البحر  األحوال اجلوية.

 ني يف املناطق املنخفضة.والظواهر املناخية القصوى أثر خاص على املقيم

 

(، بعد أن قرنوا اعتماد االقتصادات والنظم الغذائية على مصائد األمساك 4112وآخرون ) Barangeويشري  

باآلثار املتوقعة لتغري املناخ إىل أن هذه اآلثار ستثري أشد قلق يف جنوب وجنوب شرق آسيا، وجنوب غرب أفريقيا، 

 وسلطوا الضوء على أهمية عوامل أخرى مثل اسرتاتيجيات اإلدارة. غرية النامية.وبريو، وبعض البلدان اجلزرية الص
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توافر اإلمدادات  وستؤثر بالتالي هذه اآلثار لتغري املناخ على األبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية وهي: 

ق اخلرباء الرفيع املستوى فري؛ Cochrane et al.  ،4116الغذائية واستقرارها وإمكان احلصول عليها واستخدامها )

(. وقد يزيد عدم 4112، والفريق احلكومي الدولي املعين بتغري املناخ Garcia and Rosenberg ،4111وب؛  4114

التيقن والضعف بني الصيادين ومستزرعي األمساك على املستوى احمللي، ورمبا ال تتناسب حقوق الوصول احلالية مع 

الظروف املتغرية إىل فرتة من عدم االستقرار الكمي والنوعي يف اإلمدادات. ومن غري الواضح التحول يف املوارد. وقد تؤدي 

ما إذا كانت مصايد األمساك الصناعية أو مصايد األمساك احلرفية أفضل جتهيزا ملواجهة عدم االستقرار هذا. وقد تكون 

وتوقعت دراسة أجراها  على أنواع جديدة.بعض التغيريات إجيابية أيضا، وتفتح فرصا جديدة مع إمكانية احلصول 

Fulton (4111 على مصائد األمساك االسرتالية أن تتمكن مصايد األمساك الواسعة النطاق، األكثر مرونة، من أن تزيد )

؛ بينما تشهد املصايد الصغرية فروقا تبعا للمناطق، من 4161يف املائة حبلول عام  61من قيمة عملياتها بنسبة تصل إىل 

سيتوقف توافر األمساك للمستهلكني على أداء اإلدارة ويف املائة.  11يف املائة إىل زيادة قدرها  51و 31فا  بني اخن

ومن املمكن أن تتغري إمكانية احلصول على األمساك ألن  وإعادة توجيه تدفقات التجارة العاملية يف نهاية املطاف.

 األسعار من املرجح أن ترتفع.

 

يف الضغوط على مصايد األمساك البحرية، فإن القدرة على تلبية الطلب على األمساك سيتوقف ويف سياق تزايد  

 ، يف سياق تغري املناخ، على أداء تربية األحياء املائية بأبعادها املختلفة.املستقبل بقدر أكرب من أي وقت

 

 ق األمن الغذائيالفرص والتحديات اليت تواجهها تربية األحياء املائية يف ما يتصل بتحقي 4-1

 

يف  8مرة، مبتوسط منو سنوي يزيد على  14يف العقود الثالثة املاضية، ازداد إنتاج األمساك املستزرعة مبقدار  

، بلغ إنتاج 4114املائة، مما جعلها أسرع قطاعات إنتاج األغذية منوا، وتليب النمو يف الطلب على األمساك. ويف عام 

مليون طن )منظمة األغذية والزراعة،  67ية والبحرية أعلى مستوى على اإلطالق عند تربية األحياء املائية الداخل

وكان النمو ممكنا من خالل جمموعة واسعة من االبتكارات التكنولوجية ولكنه استتبع تغيريات كبرية يف  أ(.)4112

 .استخدام األراضي واملياه

 

مليون طن حبلول  63األمساك املستزرعة سيزيد إىل  ( إىل أن الطلب على4113وتشري تقديرات البنك الدولي ) 

. وبالتالي فإن القضية هي زيادة اإلنتاج مع تقليل اآلثار البيئية اخلارجية ومواصلة تقليل آثار تربية األحياء 4131عام 

ج الربوتني املائية للموارد الطبيعية، وخاصة، من منظور األمن الغذائي والتغذية، مقارنة مع األشكال األخرى إلنتا

 واملغذيات.
 

وأخلت يف غالب األحيان حتويالت األراضي واملياه من أجل استحداث تربية األحياء املائية باالستخدامات  

؛ واملفوضية األوروبية، Finger-Stick ،1666و Barracloughالقائمة واملستخدمني، وسبب بعضها ضررا بيئيا )

 مما أدى إىل انتقادات ومحالت بيئية مضادة لرتبية األحياء (، 4114(، EJF؛ ومؤسسة العدالة البيئية )1666

وإىل احلمالت  - ردا يف املقام األول على استزراع الروبيان وأمساك السلمون وتربية األحياء املائية املكثفة -املائية 
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 ;Béné, 2005; De Silva and Davy, 2009املنادية بالعدالة االجتماعية يف حال تأثر سبل عيش صغار الصيادين )

Naylor et al., 1998; Naylor et al., 2000.) أيضا خماوف بشأن أثر األنواع الغازية اهلاربة من املزارع و/أو  وثارت

األنواع الغريبة الدخيلة على جمموعات األمساك الطبيعية من حيث التفاعالت اإليكولوجية واآلثار الوراثية للتهجني 

 (.horstad et al., 2008 ؛ وب 4115األغذية والزراعة،  وانتشار األمرا  )منظمة

 

ويف نهاية املطاف، سيتوقف إنتاج تربية األحياء املائية املستدامة بيئيا على توليفة مناسبة من نظم الزراعة )مبا  

لسلة األغذية، يف ذلك إدارة الصحة(، واستخدام املوارد )مثل األراضي واملياه والطاقة(، واستزراع األنواع يف أسفل س

)مثل األمساك الفالتة،  اإلنتاجوإدارة  واستخدام املدخالت املناسبة )األعالف، والزريعة، والعمل، والبنية التحتية(

واألمرا (، نظرا للمفاضالت مع االستخدامات األخرى لقواعد املوارد )املياه، واألراضي( والنظر يف خيارات ابتكارية 

(، وغريها من االبتكارات التكنولوجية لتحسني ممارسات Lebel et al., 2010راعها )مثل أنواع جديدة جيري استز

إدارة صحة األمساك، وإقفال دورة احلياة لعدد أكرب من األنواع، وحتسني مراقبة جودة املنتجات ونظم 

 التسويق/التوزيع.

 

مدى صلتها ) واحللول ذات الصلة(  فما هي حتديات االستدامة البيئية اليت تواجه تربية األحياء املائية وما 

 باألمن الغذائي والتغذية ؟ نستكشف يف هذا القسم بعضا من هذه القضايا.

 

 الفعالية النسبية ملوارد نظم إنتاج تربية األحياء املائية 4-1-0

 

ثر فعالية من أك –تعترب األمساك يف نظم تربية األحياء املائية عناصر فعالة للغاية يف حتويل العلف إىل بروتني  

يف املائة من األغذية املستهلكة  18(. وعلى سبيل املثال، حتّول الدواجن حنو 3معظم نظم املاشية الربية )اجلدول 

(. ويتطّلب إنتاج Halwart ،4116 و Hasanيف املائة يف حالة األمساك ) 31يف املائة مقارنة مع  13واخلنازير حنو 

كيلوغرامًا مقارنة  38لوغرامًا من احلبوب، فيما يستلزم كيلوغرام من حلم اخلنزير كي 61.1كيلوغرام من بروتني البقر 

كيلوغرامًا يف حالة األمساك. ويعود معظم هذا االختالف إىل حقيقة أّن األمساك هي متغّيرة احلرارة )ختتلف  13.5مع 

ق طاقة للحفاظ على حرارة جسم ثابتة. حرارة اجلسم لدى األمساك مع حرارة املياه اليت تعيش فيها( وبالتالي ال تنف

إضافة إىل ذلك، ونظرًا إىل أّن احليوانات املائية، ال سّيما  الزعفنيات، املدعومة بدنيًا بوسائل مائية، ُتستعمل موارد أقل 

 على أنسجة اهليكل العظمي، وخيصص جزء كبري من األغذية اليت تتناوهلا إىل منو اجلسم بصورة فعالة.  

 

نظم اإلنتاج احليواني املائية ببصمة كربونية أقل للكيلوغرام الواحد من املخرجات مقارنة مع نظم تتمّتع  

(.  وانبعاثات النيرتوجني والفوسفور )كيلوغرام واحد من النريتوجني Hall et al. ،4111اإلنتاج احليواني الربية )

ملائية هي أقل بكثري مقارنة مع نظم إنتاج حلم البقر والفوسفور لكّل طن من الربوتني( من نظم إنتاج تربية األحياء ا

واخلنزير وأعلى بقليل من نظم إنتاج الدواجن. والواقع أّن بعض نظم إنتاج تربية األحياء املائية مثل استزراع الرخويات 

 (.8الثنائية متتص انبعاثات النيرتوجني والفوسفور من نظم أخرى )الشكل 
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 ذية احليوانية الرئيسية إىل علف وبروت نفعالية حتويل األغ 1اجلدول 

 السلعة
مشتقات 

 احلليب
 الدجاح البيض الشبوط

حلم 

 اخلنزير
 حلم البقر

نسبة التحويل إىل أغذية )كتلة العلف/كتلة املنتجات 
 31.7 10.7 4.2 4.2 2.3 0.7  –القابلة لألكل( 

فعالية التحويل إىل أغذية )كتلة العلف/كتلة املنتجات 
 %3 %9 %24 %24 %43 %143  –لألكل( القابلة 

 %15 %14 %20 %13 %18 %3.5 احملتوى الربوتيين )% الكتلة القابلة لألكل(

فعالية التحويل إىل بروتني )الربوتني يف املنتجات 
 %5 %13 %18 %30 %30 %40 القابلة لألكل/الربوتني يف العلف(

االحتساب على أساس متوسط العلف املطلوب يف الواليات املتحدة  Smil (4111.)وتني من (. أرقام التحويل إىل بر4111) .Hall et al: املصدر

 . 1666األمريكية يف عام 

 

 انبعاثات النيرتوج ن والفوسفور من نظم اإلنتاج احليواني 8الشكل 

 

حم البقر واخلنزير والدجاج مستخرجة من (. والبيانات اخلاصة بل4111) .Hall et al: البيانات اخلاصة باألمساك مستقاة من املصدر
Flachowsky (4114 )وPoštrk (4113 .) 

 

 أعالف تربية األحياء املائية واستخدام جريش السمك وزيت السمك 4-1-4

 

على الرغم من أن الرخويات والزعنفيات اليت تتغذى على املواد العالقة )مثل الشبوط الفضي، والشبوط كبري  

لفا، فإن إنتاج تربية األحياء املائية يعتمد يف جزء كبري منه على بعض األعالف التكميلية أو تستلزم ع الرأس( ال

 Tacon, Hasan and Metian لـ ب(. ووفقا4114اخلارجية، مبا يف ذلك جريش السمك )منظمة األغذية والزراعة، 

يف  61عاملية وإنتاج تربية القشريات البحرية، ويف املائة من األمساك ال 81(، متثل تربية األحياء املائية املعلوفة 4111)

وتستخدم األنواع يف أسفل السلسلة الغذائية اليت يستزرع معظمها يف البلدان  املائة من اإلنتاج العاملي للحيوانات املائية.

ية مثل السلمون النامية قدرا أقل من األعالف التكميلية وجريش السمك، بينما ال تزال األنواع يف أعلى السلسلة الغذائ

وتوجد  والسلمون املرقط والروبيان تعتمد على األمساك الربية من أجل جريش السمك وزيت السمك يف األعالف املركبة.

 فروق كبرية، مع ذلك، بني البلدان فيما يتعلق مبصادر وكفاءة استخدام املوارد السمكية الربية يف األعالف 

(Tacon, Hasan and Metian, 2011.) 
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زال استخدام األمساك الربية يف جريش السمك وزيت السمك إلنتاج األمساك مبعث جدل عام كبري  ماو 

(Wijkstrom, 2012ويف .)  مليون طن، مت حتويل  16، من جمموع املصيد من األمساك يف العام، البالغ 4114عام

؛ ومنظمة األغذية Tacon, Hasan and Metian, 2011يف املائة منه إىل جريش السمك وزيت السمك ) 11حوالي

(. وتشكل أمساك السطح الصغرية، وخاصة األنشوجة، املساهم الرئيسي يف عملية التحويل، وغالبا أ 4114والزراعة، 

ما يتباين حجم جريش السمك وزيت السمك املنتج يف مجيع أحناء العام سنويا وذلك وفقا لتقلبات املصيد من هذه 

ريش السمك وزيت السمك، ُتستخدم أيضا األمساك أاملنخفضة القيمةأ )وتسمى أيضا أنفاية وباإلضافة إىل ج األنواع.

 .سياآ( مباشرة كعلف يف تربية األحياء املائية، وخاصة يف 24األمساكأ

 

نسبة إنتاج األمساك اليت تستخدم كجريش مسك من متوسط  25ومنذ أوائل تسعينيات القرن املاضي، اخنفضت 

 مليون طن(. 16) 4114يف املائة يف عام  11إىل  مليون طن يف السنة( يف تسعينيات القرن املاضي 46)يف املائة  43يبلغ 

وعموما، من املتوقع أن ينخفض استخدام جريش السمك يف علف تربية األحياء املائية مع مرور الوقت، وذلك بفضل 

ربوتينات النباتية، ومنتجات نفايات األمساك تزايد التنمية الفعالة واستخدام بدائل جلريش السمك، مبا يف ذلك ال

 ,Taconواحليوانات الربية واستخدام سالالت أفضل وحمسنة من احليوانات املائية مع حتسني التحويل إىل علف )

Hasan and Metian, 2011 وتشكل األعالف املركبة عنصرا كبريا يف تكاليف اإلنتاج، وبالتالي فإن هناك حافزا .)

 .ولوجيا حنو أعالف زهيدة الثمن وأكثر استدامةلتطوير التكن

 

األعالف وزيت  26ومن منظور األمن الغذائي والتغذية، وعلى الرغم من عدد فرص العمل اليت توفرها صناعتا 

السمك، فإن السؤال األساسي هو هل ستقل أكفاءةأ بعض هذه األمساك اليت تستخدم حاليا لالستهالك البشري غري 

ومراعاة احلاجة إىل أتغذية ومع أخذ كّل شيء يف االعتبار، استخدمت لالستهالك البشري املباشر. املباشر إذا ما 

مليون  14.3، استخدم 4114األمساكأ، يساهم إنتاج تربية األحياء املائية العاملية يف إمداد األمساك العاملي: يف عام 

ن يف تربية األحياء املائية. وبالتالي يبلغ املعّدل مليون ط 66.6كعلف لألمساك، إلنتاج عاملي بلغ طن من األمساك 

 4-3-4(. وكما يتبّين يف القسم 4، وهو مييل إىل االرتفاع )انظر الشكل 1إىل  5.2العاملي، مع تضمني مجيع النظم، 

بالنسبة إىل  ، مقارنة مع غريها من احليوانات املستزرعة. غري أّنهبروتنيفعااًل للعلف إىل  تعترب األمساك أيضًا حمواًل

، فإّن هناك تربية األحياء املائية اخلاصة باألنواع اآلكلة اللحوم اليت تغذى بواسطة األعالف املركبة يف نطاقبعض النظم 

أضعاف من الكتلة احليوية لعلف األمساك مقارنة مع األمساك اليت يتّم إنتاجها  5إىل  1.3حاجة إىل ما يقارب 

(Naylor et al., 2000, Boyd et al., 2007 .) 

 

                                                      
ألنواع املعنية هي يف الواقع أنواع  ميكن أن  تكون مناسبة لالستهالك البشري إذا ما أتيح مصطلح أنفاية األمساكأ غري مناسب ألن العديد من ا 24

 هلا أن تنمو وميكن استخدام بعضها كأمساك تقدم على املائدة مباشرة.

ية جلريش السمك أكثر يرجع هذا االخنفا  أساسا إىل نقصان حجم املواد اخلام املستخدمة إلنتاج جريش السمك، وزيادة استخدام بدائل غذائ 25

 (.Davis and Sookying, 2009; Hardy, 2009; Nates et al., 2009فعالية من حيث التكلفة )
وظيفة يف جمال أعالف مصايد أمساك، وصناعات جريش السمك/زيت السمك، وصناعات أعالف األمساك/الروبيان  67 211أنشئ ما يقدر بـ  26

 (.Wijkstrom, 2012جمال تربية األحياء املائية باستخدام األعالف ) باإلضافة إىل العديد من املشاريع يف
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وتعترب العديد من األنواع اليت حتتل مرتبة أعلى يف السلسلة الغذائية )مثل السلمون والسلمون املرقط والروبيان(  

 أنواعا ذات قيمة سوقية عالية، وتباع بشكل حصري تقريبا للمستهلكني األكثر ثراء من البلدان املتقدمة، الذين 

ألنواع األمساك السطحية الصغرية )وهي غنية خاصة باملغذيات،  ميكن أن يكونال تنقصهم املغذيات بالضرورة. و

( اليت تستخدم لتغذية هذه األمساك اليت PC-PUFAsاألمحا  الدهنية غري املشبعة املتعددة،  –والُفْسفاِتيِديل ُكوِلني 

رب من حيث األمن الغذائي والتغذية لو حتتل مرتبة أعلى يف السلسلة الغذائية والقشريات وكذلك الثروة احليوانية أثر أك

 بيعت يف األسواق احمللية للبلدان املنخفضة الدخل ذات العجز الغذائي.

 

وتساهم أيضا بالتأكيد البحوث الرامية إىل إجياد مصادر بديلة للربوتني لتحل  ويبدو التسويق احمللي ممكنا. 

 ية يف زيادة توافر هذه األمساك لالستهالك البشري.حمل جريش السمك يف أعالف املاشية وتربية األحياء املائ

 

 حتديات وفرص التحس ن الوراثي يف جمال تربية األحياء املائية 4-1-1

 

، الذي يتيح التحسني الوراثي لألرصدة يف تربية األحياء املائية، حمركا أساسيا لكفاءة 27يشكل االستئناس 

(. Dunham et al., 2001فرصة لتقليل األثر اإليكولوجي للقطاع )اإلنتاج، وسيظل يشكل هذا احملرك، ومن ثم يتيح 

 لى الرغم من أن من الصعب وضع تقديرات ملدى االستئناس واستعمال األرصدة احملسنة وراثيا وع

(Benzie et al., 2012 فتشري تقديرات إحدى الدراسات إىل أن حوالي ،)يف املائة من األنواع املستزرعة مستأنسة  41

(. ومع ذلك، ففي حال عدم وجود برامج فعالة Bilio, 2008سبة األنواع املستأنسة تزداد مع جمموع اإلنتاج )وأن ن

 للتحسني الوراثي والرتبية، فقد تكون األرصدة املستزرعة أدنى حتى من اجملموعات الربية بسبب التزاوج الداخلي 

(Eknath and Doyle, 1990; Acosta and Gupta, 2010.) 

 

ومن ن املرجح أن تركز تنمية تربية األحياء املائية يف املستقبل على عدد أقل من األنواع مما تركز عليه اآلن. وم 

وإن كانت له أيضا ( Bilio, 2008; Browdy et al. 2012وجهة النظر البيئية، يتيح التحسني الوراثي فرصا كبرية )

 . يعي على مستوى النظام البيئي واألنواع واملستوى الوراثيبعض املخاطر. وهو يستلزم حفظ التنوع البيولوجي الطب

 

وم تكن اعتبارات األمن الغذائي والتغذية عامال أساسيا على الدوام يف صون املادة الوراثية وبرامج التحسني  

ك املثال املصاحل التجارية عوامل حمركة رئيسية لربامج حتسني السالالت. وُيظه ر مع ذلالتجارة و الوراثي. ومتثل

الذي بدأ كمبادرة لألمن الغذائي ملساعدة صغار (، GIFTالناجح لربنامج إنتاج مسك البلطي املستزرع احملسن وراثيا )

النامية على حتسني اإلنتاجية والرحبية، أن نهج األمن الغذائي والتغذية اخلاص بربامج  مستزرعي األمساك يف البلدان

 ,Eknath, 1995; Gupta and Acosta يف تنمية تربية األحياء املائية واألسواق )الرتبية ميكن أن يفضي إىل منو كبري

2004.) 

 

                                                      
(  اتقان الدورة البيولوجية لألمساك )التكاثر، وإنتاج 4( اختيار األنواع الطبيعية املهمة؛ و)1يشري االستئناس يف تربية األحياء املائية إىل: ) 27

 وف االستزراعية، من خالل االنتقاء/ التحسني الوراثي.(  تكيف هذه األنواع مع الظر3صغار األمساك والتسمني(؛ و)
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 الفرص والتحديات التقنية يف تربية األحياء املائية 4-1-2

 

 أن تتخطىتربية األحياء املائية  جيب علىاملائية يف األمن الغذائي والتغذية،  األحياءلتعظيم مساهمة تربية  

 (: 4111األحياء املائية/منظمة األغذية والزراعة ية التالية )شبكة مراكز تربية التحديات التقن
 

  استئناس عدد كبري من األنواع املستزرعة للحد من االعتماد على الزريعة الربية املصيدة، ويعد هذا أمرا

 (؛4-4-4أساسيا للحد من أثر تربية األحياء املائية القائمة على الصيد الطبيعي )انظر القسم 

  تطوير نظم لالستزراع وممارسات للرتبية متطورة وفعالة إىل جانب نظم اإلنتاج التقليدية املتكاملة للمحاصيل

 واألمساك والثروة احليوانية مع خفض اآلثار السلبية على البيئة؛

 ع حتسني إدارة األعالف من خالل تنمية أعالف فعالة من حيث التكلفة وكاملة من الناحية التغذوية م

 خفض استخدام جريش السمك، جنبا إىل جنب مع نظم إدارة فعالة لألعالف؛

 إنتاج سالالت حمسنة من خالل تطبيق علم الوراثة وبرامج الرتبية االنتقائية لعدد من األنواع؛ 

 تطبيق التكنولوجيا األحيائية؛ 

 ما إىل ذلك.حتسني ممارسات إدارة صحة األمساك من خالل تطوير اللقاحات وأدوات التشخيص، و 

 

 يشعر خرباء تربية األحياء املائية اآلنعند النظر بصورة استشرافية إىل هذه التحديات وإىل إمكانية جتاوزها،  

بقدر أكرب من الثقة بأن عصر املشاكل البيئية احلادة قد انتهى، وأن تربية األحياء املائية هي على طريق االستدامة 

(Costa-Pierce et al., 2012وأ ،) نها أصبحت تدرجييًا شكال أكثر قبوال إلنتاج األمساك، حيث وفت بوعدها

للتخفيف من وطأة الفقر وحتسني األمن  (Muir, 1999)الذي حظي منذ أمد بعيد مبناصرة املؤسسات اإلمنائية  األصلي،

 الغذائي وتعزيز التنمية االقتصادي. 

 

ودورها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية: احلجم  اقتصادات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 4-2

 واجلوانب التجارية

 

من منظور اقتصادي، يوجد جانبان مرتابطان هلما أهمية خاصة هنا وهما: الفصل بني الوحدات الصغرية  

وماذا يعنيان لألمن النطاق والواسعة النطاق وأهمية التجارة الدولية يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية على السواء، 

 الغذائي والتغذية للفئات املختلفة )مثل سكان املناطق الساحلية مقابل املراكز احلضرية الداخلية(.

 

ويواجه قطاعا مصايد األمساك وتربية األحياء املائية تغيريات اقتصادية رئيسية حتركها زيادة الطلب العاملي  

وتؤدي هذه بدورها إىل ظهور جهات عاملة على نطاق واسع،  باألمساك. على األمساك والنمو الالحق للتجارة الدولية

وغالبا ما تكون أكثر اندماجا يف سالسل األغذية والتجارة الدولية من الوحدات التقليدية الصغرية احلجم، مع ما يرتتب 
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تنظيم العمل وتوافر فرص  على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية هامة، ترتاوح بني التنمية االقتصادية والتغريات يف

تقييم القضايا املتعلقة بتجارة األمساك، واملساهمات النسبية يف األمن الغذائي ملصايد األمساك  العمل. ومن الصعب

الصغرية النطاق مقابل مصايد األمساك الواسعة النطاق، وتظل مثرية للجدل. ومن املسائل اليت هلا أهمية كبرية يف هذا 

ظيم االقتصادي للقطاع، وكيف تساهم القطاعات الصغرية أو الواسعة النطاق بشكل خمتلف يف األسواق الصدد مسألة التن

 .احمللية أو الدولية، وكيفية إسهامها يف حتقيق األمن الغذائي والتغذوي لفئات حمددة، اعتمادا على السياق

 

 حجم العمليات واألمن الغذائي 4-2-0

 

االقتصادي الكبري للقطاع. فما هي النتيجة املرتتبة على ذلك بالنسبة لألمن  أبرزت مقدمة هذا الفصل التباين 

الغذائي والتغذية؟ وكيف تعمل القطاعات الصغرية والواسعة النطاق على التوالي يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية؟ وقد 

يع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية متت بالفعل مناقشة هذه املسألة يف السياق الزراعي يف تقرير فريق اخلرباء الرف

، والذي أظهر الدور اهلام ب( 4113) االستثمار يف زراعة أصحاب احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائياملعنون 

 . ألصحاب احليازات الصغرية يف تأمني األمن الغذائي يف مجيع أحناء العام

 

، غالبا ما ب( 4113الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية )وعلى غرار ما أبرزه تقرير فريق اخلرباء  

أفقر الفقراءأ، ويؤكد أنهم " يرتدد أيضا السرد التالي يف أدبيات مصايد األمساك: فهو يقدم صغار الصيادين على أنهم

عملية التحديث  يف نهاية املطاف، وكجزء منولن يكونوا أبدا تنافسيني؛ وأنهم فقراء جدا وضعفاء ومهمشني. 

ولن يتمتع سوى عدد  أالطبيعيةأ،ستحل حملهم نشاطات أوسع نطاقا، تكون قادرة على االخنراط يف السوق العاملية.

 من صغار الصيادين بقدرات يف العمل احلر متكنهم من التطور، وسيختفي األغلبية.قليل 

 

عية واالقتصادية الرئيسية على النحو الوارد يف ووفقا للسرد املتزامن املستند إىل سلسلة من املؤشرات االجتما 

 ؛ Lindquist, 1988؛ وThomson 1980) 1681، اليت وضعها عدد من املؤلفني منذ عام 2اجلدول 

، Kolding, Béné and Bavinckو؛ أ 4114؛ ومنظمة األغذية والزراعة، Pauly, 2006و؛ Berkes et al., 2001و

رية عموما مساهمات مباشرة وغري مباشرة أكرب لألمن الغذائي من مصايد األمساك مصايد األمساك الصغ(، تقدم 4112

لتوفري سبل العيش للفئات  أساسيةالواسعة النطاق: فهي تتيح أمساكا بأسعار معقولة ويف متناول الفئات الفقرية، وهي 

ق جتتذب اهتماما ودعما وموارد أقل النطا املهمشة والضعيفة من السكان يف البلدان النامية. غري أن املصايد الصغرية

بشكل عام ولكل صياد على حده باملقارنة مبصائد األمساك الواسعة النطاق، اليت جتتذب استثمارات رأمسالية 

 ومساعدات حكومية كبرية من حيث البنية التحتية وأولويات السياسات.

 

تتبنى فيها احلكومات ووكاالت التنمية وجهات  ووفقا لألمثلة املطروحة يف النقاش الدائر أعاله، الذي غالبا ما 

 نظر حمددة سلفا، تكون للعالقات بني حجم املصايد واألمن الغذائي والتغذية آثار مهمة يف السياسات.
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ونوضح أدناه كيف يرتبط هذا النقاش بشأن أاملصايد الصغرية النطاق مقابل الواسعة النطاقأ باألمن الغذائي  

ما األربعة، وهي التوافر وإمكانية احلصول واالستخدام واالستقرار. وتتسم بأهمية خاصة كيف يتباين والتغذية، يف أبعاده

أداء القطاعات فيما يتعلق بتوافر األمساك، من حيث كفاءة املوارد )مبا يف ذلك مسألة املرجتع(، ومن حيث احلصول 

لة غري املاهرة، ووظائف احلماية( والتنمية على املوارد السمكية، وكذلك من حيث فرص العمل )خاصة بني العما

 االقتصادية واحلصول على الغذاء. 

 

 توافر األمساك
 

 51على الرغم من أن مصايد األمساك الواسعة النطاق ُتنز ل إىل الرب كميات من الصيد أكثر عموما )ما يقرب من  

فإنه جيري توجيه كل مسكة تقريبا جرى مليون طن ملصايد األمساك الصغرية النطاق(،  21مليون طن، مقارنة مع 

يف املائة من إنزال األساطيل  81اصطيادها من مصايد األمساك صغرية النطاق إىل االستهالك البشري، مقارنة مع 

عموما، تشري التقديرات، بشكل مطلق، إىل أن مصايد األمساك الصغرية والكبرية النطاق تساهم بشكل عام و الصناعية.

 مليون طن سنويا(. 21 االستهالك البشري املباشر لألمساك )حوالي بنفس الكميات يف
 

وبالتالي فإن النتيجة املهمة هي أن كرب عدد صغار الصيادين يعو  إىل حد كبري قدرة اإلنتاج الفائقة ملصايد  

األساطيل األكرب األمساك الواسعة النطاق، مما جيعل مصايد األمساك الصغرية النطاق على نفس القدر من األهمية مثل 

من حيث توافر األمساك. وباإلضافة إىل ذلك، فإن نسبة كبرية من صيد مصايد األمساك الصغرية النطاق الذي جيري 

إنزاله توجه إىل املستهلكني يف البلدان النامية يف األسواق احمللية أو اإلقليمية. ويصُدق هذا على وجه اخلصوص بالنسبة 

يف املائة من إنتاج املصايد الداخلية الصغرية النطاق داخل بلد املنشأ  62حيث ُتسَتهلك نسبة ملصايد األمساك الداخلية، 

(Mills et al., 2011.) 

 مقارنات ب ن مصايد األمساك الصغرية النطاق والواسعة النطاق يف الدراسات السابقة - 2اجلدول 

 الفوائد
 الواسعة النطاق الصغرية النطاق

0 4 1* 2 3 0 4 1* 2 3 

 املصيد السنوي لالستهالك البشري 

 )مباليني األطنان(
~20 24 20-30 ~30 ~40 24 29 15-40 ~30 ~40 

 املصيد السنوي املختزل إىل جريش/زيوت

 )مباليني األطنان( 
 n.a. 20-30 ~15 22~ 19~ .. .. غري متوافر .. ..

األمساك وأشكال احلياة البحرية األخرى 

 مباليني األطنان(املرجتعة إىل البحر )
 n.a. 6-16 n.a. 8-20 ~8 2~ .. غري متوافر 0 غري متوافر

 2~ 0.5~ 0.5 0.5 0.45~ 30 < 12 < 50 12 < 8 < عدد صيادي السمك املستخدمني )باملاليني(

صيادو السمك املستخدمون لكل مليون دوالر 

 أمريكي مستثمر يف سفن الصيد

1 000  
-  

10 000 

500 
- 

4 000 
.. 

500 
- 

4 000 

200 
- 

10 000 

10  
- 

100 

5 
- 

30 
.. 

5 
- 

30 

3 
- 

30 

 40-30 37~ 19-14 19-14 14-10 15-3 5~ 2.5-1 2.5-1 2-1 االستهالك السنوي للوقود )مباليني األطنان( 

 2-1 2-1 5-2 5-2 5-2 15-3 8-4 20-10 20-10 20-10 املصيد )باألطنان( لكل طن من الوقود املستهلك

 ,Kolding, Béné and Bavinck(5)؛ Pauly, 2006( 2؛ )Berkes et al., 2001 (3)؛Lindquist, 1988( 4) ؛Thomson, 1980 (1): املصدر

2014. *Berkes et al.، تشمل كل من مصايد األمساك البحرية والداخلية.  



 

81 

لنطاق يف األمن الغذائي والتغذية: عرض أمثلة البحرية الغنية بالزيوت الواسعة والصغرية االسطحية مساهمات مصايد األمساك  :8اإلطار 

 لسردين ومسك املاكريل الفَرسيل

. وأكثر 28يعد واحدا من أهم األصناف الغذائية يف النظم الغذائية يف جنوب أفريقيا، وخاصة بالنسبة للفقراء -املعروف أيضا بسمك البلشار -السردين

يف صلصة الطماطم، أو صلصة الفلفل احلار، أو مملح. وتعد  – املقام األول يف ثالث وصفات األشكال شيوعا هو مسك البلشار املعلب، الذي يأتي يف

صغرية سهولة ختزينه ونقله، وكذلك مذاقه، عامال يفسر الرتويج التجاري العاملي للمنتج. ومثة ميزة أخرى وهي أن السردين املعلب يأتي يف علب 

ومجيعها مسعرة بأقل مما يكافئ دوالر أمريكي واحد يف جنوب أفريقيا. وميكن أن ُيستهلك مع  غرام، 211غراما، و 415غراما، و 155أحجامها 

صوال إىل اخلرب أو األرز أو البطاطس أو طحني الذرة أو حتى يؤكل مبفرده. وميكن العثور على مسك البلشار امُلعلب يف مجيع أحناء جنوب افريقيا و

 ,Franzمسك البلشار اآلتي من ناميبيا أحد أكرب سلع االسترياد اهلامة يف مجهورية الكونغو الدميقراطية )املناطق الريفية. وبطريقة مماثلة، يعد 

Hempel and Attwood, 2004.) 

ها. الة فيوتعد صناعة املاكريل الَفَرسي أحد أهم مصايد األمساك يف ناميبيا، وأكربها يف احلجم، وثاني أضخم صناعة يف القيمة، وزادت حاليا العم

( يف اجلنوب األفريقي. ويتألف األسطول الصناعي املشارك يف استغالل Trachurus capensisوتعترب ناميبيا أيضا املنتج الرئيسي للماكريل الفرسي )

بني السفن، يف املائة(  81املاكريل الفرسي من سفن حملية وسفن صيد روسية مؤجرة مزودة بثالجات. وجيري نقل الكم األكرب من املصيد )حوالي 

يف املائة من أجل إعادة التصدير أو للتجهيز على الرب )الفاو،  41حيث تنقل مباشرة إىل األسواق يف غرب أفريقيا، وال جيري تفريغ إال نسبة 

ة تصل إىل عامني (. وهذه األنواع هلا شعبية كبرية بني السكان احملليني ألنها متوافرة بسهولة ورخيصة، وميكن نتيجة للتعليب حفظها ملدب4117

يف املائة من األطفال  31يف املائة( يعيشون يف فقر )أقل من دوالرين يف اليوم(، ويعاني  56ونقلها بسهولة. وال يزال ما يزيد على نصف سكان ناميبيا )

ب(. وللمساعدة يف حتسني  4117)الفاو، من سوء التغذية ويعيشون يف مناطق ذات كثافة سكانية عالية يف املناطق الشمالية الوسطى والشمالية الشرقية 

لى أكل مساهمة األمساك يف التغلب على سوء التغذية، حقق الصندوق االستئماني النامييب لتعزيز استهالك السمك جناحا نسبيا يف حث الناميبيني ع

املنتج منتجا أساسيا يف التصدي لسوء التغذية بني مزيد من األمساك، ويؤدي هذا إىل جانب الفوائد التغذوية للماكريل الفرسي املعلب إىل جعل هذا 

 األطفال.
 

 
ويف ظل ظروف معينة، ميكن أن تسهم أيضا العمليات الواسعة النطاق مساهمة كبرية يف حتقيق األمن الغذائي  

ك شكل أمساك والتغذية وتوفري الغذاء لفقراء الريف واحلضر يف البلدان النامية أو البلدان الصاعدة، وغالبا ما يأخذ ذل

 29.(Paterson et al., 2010معلبة. ومصايد السردين الواسعة النطاق يف جنوب أفريقيا تعد مثاال جيدا يف هذا الصدد )

وبالتالي فإن استهالك األمساك السطحية الغنية بالزيوت )املاكريل، والرجنة، ومسك البلشار، والسردين، واألنشوجة( 

ردة له أهمية خاصة يف املناطق النامية مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكربى )انظر اإلطار اليت يتم صيدها حمليا أو املستو

(. والسردين واملاكريل وغريها من األمساك السطحية الصغرية ليست، مع ذلك، األنواع الوحيدة اليت ميكن استغالهلا 8

ن يف البلدان املنخفضة الدخل ذات عجز صناعيا وتعود بالنفع على األمن الغذائي والتغذية لنسبة كبرية من السكا

 غذائي.
 
 
 

                                                      
يف الواقع، فإنه حتى قبل أن تصبح األنواع السمكية احمليطية الصغرية، مثل السردين، أغذية مأمونة يسهل نقلها وتوصيلها للجنود وعمال  28

مناطق العام، وخاصة يف أمريكا الالتينية وأفريقيا وأوروبا، املناجم يف القرنني التاسع عشر والعشرين،  فإنها كانت تستهلك يف املعتاد يف مجيع 

 (.Alder et al., 2008وساهمت بقدر كبري يف النظام الغذائي البشري، وخاصة للفقراء )

ة حملي ( يف الساحل الغربي واجلنوبي جلنوب أفريقيا، وُيعَلب يف ستة مصانعSardinops sagaxجيري صيد السردين يف جنوب أفريقيا ) 29

الصناعة، اليت يعد السردين   للتعليب. ومنذ إنشاء صناعة أمساك السطح الصغرية يف جنوب أفريقيا يف أربعينيات القرن املاضي، تعترب هذه

 ,Hara and Raakjaer, 2009;  Haraواحدا من أهم أنواعها، األكرب من حيث حجم الصيد الذي يتم إنزاله، والثانية من حيث القيمة )

2013.) 
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 كفاءة استخدام املوارد
 

ختتلف مصايد األمساك الصغرية النطاق أيضا يف الطريقة اليت تكون بها أكثر أو أقل كفاءة يف استخدام املوارد  

 لنفس كمية اإلنتاج أو األمساك اليت تتيحها.
 

الوقود األحفوري، وتستخدم عمليات مصايد األمساك الواسعة وتعتمد عمليات صيد األمساك بشكل كبري على  

النطاق مقدارا من الوقود لكل طن من املصيد يبلغ حوالي عشرة أضعاف الوقود الذي تستخدمه مصايد األمساك الصغرية 

 (.2النطاق )انظر اجلدول 
 

إما بسبب  -يد )إرجاعها( وقد ينتهي املطاف باألمساك اليت يتم صيدها إىل سكبها من على ظهر قوارب الص 

العرضي من األنواع غري املستهدفة، أو نقص حجم األمساك عن ما يسمح به القانون، أو بسبب اخنفا   املصيد اجلانيب

مما جيعلها غري جديرة باإلنزال من الناحية التجارية. وهنا أيضًا تعمل مصايد  -والضرر اجلزئي أو التلف  النوعية

(. ويف الواقع، فإن بعض الصيادين احلرفيني )على 5-1سعة النطاق بشكل خمتلف )انظر القسم األمساك الصغرية والوا

 Béné, Macfadyen andسبيل املثال يف موزامبيق( جيمعون حتى الصيد املرجتع من السفن الكبرية احلجم ويسوقونه )

Allison, 2007.) 

 

على املصايد احمللية الصغرية النطاق واألمن الغذائي احلصول على املوارد: أثر مصايد األمساك الواسعة النطاق 

 والتغذية
 

فرضت حكومات إندونيسيا وماليزيا وسري النكا واهلند حظرا على الصيد بشباك اجلر يف مصايدها الشاطئية  

متباينة. (. وكانت النتائج الفعلية هلذه القرارات 6الساحليني على املوارد )اإلطار  الصيادينبهدف محاية حصول صغار 

ففي ماليزيا، على الرغم من أن حظر الصيد بشباك اجلر كان يف حدود مخسة أميال فقط وجرت إعادة حتديد مناطق 

الصيد على أساس أنواع املعدات سعيا لتحقيق قدر أكرب من اإلنصاف يف إعادة توزيع احلقوق على صغار الصيادين، ففي 

ي من جانب السفن الكبرية احلجم، وحتى من جانب الصيادين األجانب، يف املمارسة العملية، حيد عدم االمتثال والتعد

ويف سري النكا، تبني أن  (.Viswanthan et al., 2001مناطق الصيد احملظورة من اآلثار اإلجيابية احملتملة للحظر )

يد من اخلرباء من وصدرت دعوات من قبل العد (Bavinck, 2003إنفاذ سياسة حظر الصيد بشباك اجلر تكتنفه مشاكل )

أجل حتسني الصكوك االقتصادية لتحفيز سفن الصيد بالشباك اجلرافة على أال تتعدى على مناطق املصايد الصغرية 

 (.Kuperan and Sutinen, 1998النطاق )مثل 
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 بل كسب العيش واألمن الغذائيبعض اآلثار على س –أثر الصيد بشباك اجلر على نطاق واسع على جمتمعات الصيد الصغرية النطاق  :9اإلطار 

إلبقاء  صناعة شباك اجلر الواسعة النطاق هي شباك ضخمة على شكل ُقمع مزودة مبجموعة متنوعة من الرتكيبات واحلبال الفوالذية واخلشبية الالزمة

اجلر الواسعة النطاق قوة ميكانيكية كبرية فم الُقمع مفتوحا. وُتَجر هذه الشبكات وراء سفن صيد مميكنة قوية تسمي سفن اجلر. وتستلزم أيضا شباك 

ك اليت لسحبها إىل ظهر السفينة. وميكن وصف شباك اجلر تقنيا بأنها فعالة وغري انتقائية وكثيفة وكفؤة. وتستخدم شباك اجلر لصيد أنواع األمسا

بأنها شبكات سطحية أو شبكات للوسط أو شبكات قاعية تسكن طبقات املياه على السطح والوسط والقاع يف البحر/البحرية، ويشار إليها بشكل متباين 

دارة على التوالي. وتستلزم شباك اجلر الواسعة النطاق استثمارات رأمسالية ضخمة، وتكاليف تشغيل مرتفعة، وتوجد ضغوط عند تشغيلها يف نظم اإل

 (.Nedelec and Prado, 1990; Watling and Norse, 1998باحلصص أن تنشئ وحتتفظ بسجل للتعقب لتربير احلصص يف املستقبل )

املناطق وتنتشر شباك الصيد السطحية الواسعة النطاق يف املياه املعتدلة واالستوائية لصيد أسراب السمك من أنواع األمساك السطحية الصغرية يف 

ب األنواع السطحية املستهدفة، جيري أيضا االقتصادية اخلالصة لكثري من البلدان. وتنفذ العمليات من هذا القبيل على أساس سنوي. وإىل جان

طادونها اصطياد قدر كبري من األمساك األكرب حجما والثدييات البحرية، ألن األوىل فريسة لألخرية. وهذه األمساك األكرب كان صغار الصيادين سيص

ة مع صغار الصيادين احملليني، الذين غالبا ما يكونون باستخدام معدات انتقائية، وضعيفة إىل حد ما، ويف مواسم مناسبة. ويسفر هذا أيضا عن منافس

منها  مهمشني متاما. ويف كثري من مصايد األمساك املدارة على أساس احلصص، تعترب هذه األنواع األكرب حجما مستغلة بشكل مفرط وبالتالي ُيحرم

الواسع النطاق بشباك اجلر  شباك اجلر. وغالبا ما يرتبط الصيد الصيادين؛ لكن غالبا ما جيري إغفال أو التغاضي عن الصيد أالعرضيأ بواسطة صغار

 (.Naylor and Burke, 2005لألنواع السطحية، باستثناءات بارزة، بتزويد صناعة تربية األحياء املائية بعلف السمك )

لنزاع احلادين على كل من املوارد وحيز الصيد وال يزال الصيد بشباك اجلر الواسعة النطاق، على مدى الوقت وحاليا، املصدر الرئيسي للمنافسة وا

 خسائر بالنسبة صغار الصيادين. وغالبا أيضا ما تدمر شباك اجلر الكبرية فعليا معدات الصيد الصغرية واالنتقائية لصغار الصيادين مما يتسبب يف

عدم  –(. وهلذا العنف الرباعي اجلوانب Mathew, 1990اقتصادية كبرية. وتتكرر الصدامات مع زوارق صغار الصيادين وتؤدي إىل فقدان األرواح )

أثر كبري على الدخول واألرصدة اإلنتاجية وحياة صغار الصيادين  -إمكانية الوصول إىل املوارد ومكان الصيد؛ ودمار معدات الصيادين وفقدان احلياة 

ات صغار الصيادين من عالقاتها املعتادة مع النظم اإليكولوجية وليس فقط على األمن الغذائي. ويف كثري من البلدان أسفر هذا عن حرمان جمتمع

 البحرية. وأدى هذا يف املقابل إىل حرمانهم من الطريقة اليت يستمدون منها هويتهم الثقافية واملكانية والروحية.

من جانب الدولة يف مراحل خمتلفة لسبب أو  ويف بلدان كثرية يف أرجاء العام، منع الصيد بشباك الصيد الواسعة النطاق أو خضع لتقييدات كبرية

وإقليم هونغ كونغ  أكثر من املشار إليها أعاله. وتشمل القائمة مجلة بلدان منها إندونيسيا وترينيداد وماليزيا وكوستاريكا والربازيل وفنزويال وإكوادور

ة واالجتماعية االقتصادية الضارة اليت تعرضت هلا جمتمعات الصيد اخلاضع إلدارة خاصة واهلند والسنغال. ويف هذه البلدان أدت اآلثار اإليكولوجي

ا أسفر عن الصغرية الساحلية من جراء الصيد بشباك اجلر الواسعة النطاق إىل عنف بدني كبري وبالتالي إىل اضطراب يف أمناط كسب العيش املعتادة مم

 انعدام األمن يف الدخل والغذاء.

الواسعة النطاق إىل زيادة يف األمساك اليت جيري تفريغها يف املوانئ الكبرية، مما ميزق األماكن املبعثرة اليت كانت  ويؤدي بالطبع الصيد بشباك اجلر

تعيش فيها يف السابق جمتمعات الصيد الصغرية. ورغم أن هذا ييسر، من ناحية، اقتصادات احلجم الكبري، فإنه يضع من ناحية أخرى عقبات 

عات السمك وجمهزي السمك من جمتمعات الصيد الصغرية ذات املوارد املالية احملدودة واليت ليس لديها سوى إمكانية لدخول املوانئ أمام بائ

ر على حمدودة للوصول إىل املرافق الضخمة للبنية التحتية واملواصالت. ويرتتب على ما ينتج عن ذلك من فقدان النساء فرص العمل والدخل أثر ضا

 من األسر الصغرية العاملة يف الصيد.األمن الغذائي لكثري 

 ومنظمة العمل التعاوني لدعم العاملني يف قطاع األمساك، تعميم شخصي John Kurien: املصدر

 

 األثر على العمالة والتنمية االقتصادية واحلصول على األغذية

 

غذية على متغريين أساسيني: بالنسبة تتوقف كيفية تأثري هيكل القطاع على ُبعد األمن الغذائي املتعلق باحلصول على األ

للسكان املعتمدين على األمساك، يتوقف على عدد الوظائف ومستوى الدخل؛ وبالنسبة للمستهلكني، يتوقف على 

 أسعار السمك.
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مليون  34، تشري التقديرات إىل أن Thomsonواستنادا إىل أحدث حتديث للتحليل األولي الذي أجراه  

(. Kolding, Béné and Bavinck ،4112باشر يف أحد أشكال أنشطة الصيد يف العام )يشاركون بشكل م 30نسمة

يف املائة منهم يف عمليات صغرية النطاق. وهكذا، فإن العمالة يف مصايد األمساك الصغرية أعلى  61ويعمل ما يزيد على 

اك الواسعة النطاق. ووفقا ملا يبينه عدة مرات لكل طن من السمك الذي جيري إنزاله إىل الرب باملقارنة مبصايد األمس

، فإن تنمية فرص العمل وما يرتبط بذلك من إدرار للدخل تعد عنصرا هاما لألمن الغذائي. ويف هذه األبعاد، 1الشكل 

، فإنه بالنسبة 2تؤدي املصايد الصغرية النطاق أداًء أفضل بكثري عن املصايد الواسعة النطاق. ووفقا ملا يتضح من اجلدول 

وظيفة،  31وظائف و 3كل مليون دوالر جيري استثمارها، توفر املصايد الواسعة النطاق عددا من الوظائف يرتاوح بني ل

 وظيفة. 11 111و  411بينما تتيح املصايد الصغرية النطاق وظائف يرتاوح عددها بني 
 

مل احتياطيأ يف البلدان ومثة وظيفة هامة أيضا لقطاع صيد األمساك الصغري النطاق، وهي وظيفة توفري أع 

النامية، نظرا للطابع اجملمع املشرتك لقاعدة املوارد. فعدد كبري من صغار الصيادين وبائعي )بائعات( السمك ال ميتلكون 

أرا ، وبالنسبة هلم توفر مصايد األمساك بديال هاما للزراعة لدعم سبل كسب العيش يف غياب فرص أفضل يف أماكن 

 أخرى.
 

 تربية األحياء املائية اليت تعتربأصغرية النطاقأ باهتمام خاص يف كل من آسيا  وحظيت أشكال 

(Friend and Funge Smith, 2002; De Silva and Davy, 2009) ( ويف أفريقياHarrison, 1994; Jamu and 

Brummett, 2004مخسة عقود من  (. ومع ذلك، فقد فشل القطاع يف أفريقيا بشكل عام يف البناء على ما حتقق خالل

وأدى هذا النهج إىل التشكيك يف احلكمة التقليدية القائلة بأن املشاركة  عمل مشاريع رائدة بتوجيه من اجلهات املاحنة.

املباشرة للمنتجني ذوي الدخل املنخفض يف تربية األحياء املائية ينبغي أن توفر إمكانية أكرب للتخفيف من حدة الفقر 

ونتيجة  (.Brummett, Lazard and Moehl, 2008; Beveridge et al., 2010من الغذائي )واملساهمة يف حتقيق األ

لذلك، فإن عددا متزايدا من الدراسات وأوراق املناقشة بشأن تربية األحياء املائية يف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى 

ت التوجه التجاري، حيث يتم توظيف تدعو اآلن لالستثمار يف مشاريع متوسطة احلجم ويف عدد أكرب من الشركات ذا

عدد أقل من الناس، ولكن مع زيادة تطوير اإلنتاج والنواتج الوطنية لألمن الغذائي. ومن املثري لالهتمام، أن العمل الذي 

( يف آسيا توصل إىل استنتاج مماثل، وهو أن 4114) Belton, Haque and Littleو( 4111) وآخرون  Deyبهقام 

ك متوسطي احلجم املوجهني بقدر أكرب حنو التجارة قد يكونون يف الواقع أفضل جتهيزا لتحقيق تنمية مستزرعي األمسا

القطاع جنبا إىل جنب مع تعزيز مساهمته يف األمن الغذائي على املستوى الوطين. وبينما يدعي بعض العلماء أن املشاريع 

ق األمن الغذائي فقد تكون األدلة اليت يستندون إليها يف املتوسطة هي األكثر فعالية يف معاجلة احلد من الفقر وحتقي

 حتليالتهم )بضع دراسات حالة يف بنغالديش( ال تزال أضيق من أن تتيح التعميم الكامل.
 

 االستثمار يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية الصغرية النطاق لتحقيق األمن الغذائي والتغذية
 

من هذه األفكار بشأن مسائل احلجم واألمن الغذائي والتغذية؟ أوال أنه رمبا يوجد ما الذي ميكن أن نستخلصه  

تشابه بني الزراعة وتربية األحياء املائية، مع أهمية اهليكل الصغري النطاق من حيث اإلنتاج العاملي. ويف آسيا، على 

اء املائية من مزارع صغرية تشمل األشكال يف املائة من إنتاج تربية األحي 81و  71سبيل املثال، يأتي ما يرتاوح بني 

التقليدية لرتبية األحياء املائية. ومع ذلك، فإن تربية األحياء املائية املتوسطة احلجم ميكن أن حتقق نتائج ومساهمات 

يد وثانيا، فإن مصا(. Belton et al., 2011bمبهرة، وأن تصبح حمور تركيز االجتاهات يف املستقبل )على سبيل املثال، 

األمساك الصغرية، باملقارنة مبصايد األمساك األكرب حجما، تقدم عموما إسهامات مباشرة وغري مباشرة أمشل لألمن 

                                                      
 ال يأخذ هذا الرقم يف احلسبان األشخاص الذين يشاركون يف أنشطة ما بعد الصيد )التجهيز واالجتار(. 30
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الغذائي: فهي تتيح األمساك بأسعار معقولة وبشكل ميسور للسكان الفقراء وتشكل وسيلة رئيسية للمحافظة على سبل 

لنامية. وتوجد لذلك أدلة كافية تدعم الرتكيز على مساهمات املصايد كسب العيش للفئات املهمشة والضعيفة يف البلدان ا

الصغرية يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف البلدان النامية. وثالثا، ميكن أيضا ملصايد األمساك الواسعة النطاق أن 

ما توجه أنشطتها حنو إنتاج تؤدي دورا هاما يف بعض الظروف يف دعم األمن الغذائي والتغذية يف البلدان النامية، عند

واالجتار بأمساك رخيصة ويسهل ختزينها ونقلها )على سبيل املثال، التعليب( إىل األسواق احمللية أو اإلقليمية، ومن 

 األمثلة التوضيحية يف هذا الصدد مسك البلشار يف جنوب أفريقيا.
 

 االجتار باألمساك واألمن الغذائي 4-2-4
 

، مثلت التجارة الدولية 4114(. ويف عام 6كثر األغذية املتجر بها دوليا )أنظر الشكل تعد األمساك غذاء من أ 

مليار دوالر أمريكي، منها  146يف املائة من جمموع إنتاج األمساك وقيمته، حيث بلغ جمموع قيمة الصادرات  37نسبة 

أ(. والبلدان النامية مدجمة بشكل  4112 مليار دوالر أمريكي لصادرات البلدان النامية )منظمة األغذية والزراعة، 71

جيد يف التجارة العاملية للمأكوالت البحرية، وتدفق صادرات املأكوالت البحرية من البلدان النامية إىل البلدان املتقدمة 

 أ(. 4114آخذ يف التزايد )منظمة األغذية والزراعة 
 

 عجز غذائي والبلدان النامية واملتقدمة جتارة األمساك يف البلدان املنخفضة الدخل ذات   - 9الشكل 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 دائرة اإلحصاءات واملعلومات التابعة إلدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة. املصدر:
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86 

 نقاش مل حيسم بعد 

 

 Kentانظر على سبيل املثال  -إن مسألة تأثري جتارة األمساك العاملية على األمن الغذائي ليست باجلديدة  

(. وال تزال األوساط العلمية منقسمة حاليًا بني رأيني على طريف النقيض، ميكن للمرء أن جيدها أيضا يف 1667)

 األدبيات املتعلقة بتجارة السلع الغذائية.

 

يدة يف ختفيف ويقول أحد الرأيني، الذي يتبع النظرية العامة بشأن التجارة، إن جتارة األمساك الدولية مف 

وطأة الفقر وحتقيق األمن الغذائي. وُيحاَجج بأن صادرات األمساك، ميكن أن يكون مبثابة احملرك لنمو البلدان النامية 

اليت تتمتع مبوارد مسكية كبرية ويزودها مبصادر مهمة لتدفقات النقد األجنيب، وبعائدات اقتصادية إجيابية عموما، 

 إيرادات حكومية إضافية، مع فرص إلعادة توزيعها من أجل تدخالت لصاحل الفقراء، وخيفض الديون الدولية ويوفر 

مبا يف ذلك دعم األمن الغذائي والتغذية. وميكن أن تعزز إيرادات األمساك املصدرة التوازن الغذائي بني االسترياد 

ة لتزويد السوق احمللية من خالل والتصدير على املستوى الوطين، وحتقق التوازن مع اإلنفاق على األغذية املستورد

 ؛ Valdimarsson ،4113أ؛ و 4117حسابات وطنية أفضل لألمن الغذائي )ومنظمة األغذية والزراعة، 

 .Valdimarsson and James ،4111)31؛ وWorld Bank ،4112 و ؛ostock, Greenhalgh and Kleih ،4112و

ة عن تنمية مصايد األمساك )سواء يف جمال مصايد األمساك أو وباإلضافة إىل ذلك فإن آثار النمو والعمالة النامج

 (.Kurien ،4112التجهيز( ميكن أن يكون هلا نتائج إجيابية غري مباشرة على األمن الغذائي والتغذية للفقراء )

 

سب تشري وجهة النظر األخرى إىل أن التجارة الدولية لألمساك تؤثر سلبا على األمن الغذائي وخيارات سبل ك 

 ;Kent, 1997; Jansen, 1997العيش للفقراء من خالل حرمان االقتصاد احمللي والسكان احملليني من األمساك )

Abila and Jansen, 1997; Ruddle 2008 ويقال أيضا إن السياسات العاملية لتجارة األمساك تؤدي إىل فقدان .)

 Jansen, 1997; Porter, 2001; Kaczynski andية )الوظائف احمللية وتؤثر سلبا على تطوير صناعة الصيد احملل

Fluharty, 2002; Abila, 2003.)  وعلى حنو مواز، يقال أيضا إن اتفاقات الصيد املربمة بني البلدان ذات الدخل

 Kaczynski andاملرتفع )املستوردة( والدول النامية ) املصدرة( تستغل عادة الدول النامية دون توفري عوائد جمزية )

Fluharty, 2002 ،ويستشهد هؤالء املؤلفون املختلفون كدليل يف هذا الصدد 4114؛ وبرنامج األمم املتحدة للبيئة .)

 ,Porterبضآلة الفوائد االقتصادية الواضحة اليت متكنت الدول النامية من استخالصها حتى اآلن من هذه االتفاقات )

1999; Petersen, 2003الت اإليرادات اليت تعيد العمليات األجنبية استثمارها مرة أخرى (، ويشريون إىل اخنفا  معد

يف القطاع وقلة استخدامها ملرافق التجهيز احمللية والبنىى التحتية. وأخريا، تشري بعض التحليالت النظرية إىل أن 

القيمة عدد قليل من اإليرادات الناجتة عن تصدير األمساك يف البلدان اليت يهيمن فيها على سلسلة األسواق العالية 

الشركات أو املستثمرون األجانب، قد أتتسربأ من االقتصاد الوطين يف شكل هروب رؤوس األموال واإلنفاق على 

 (.Wilson and Boncoeur, 2008واردات السلع الفاخرة، خملفًة القليل إلعادة االستثمار يف التنمية )

 

                                                      
نالحظ، مع ذلك، أنه إذا كانت هذه السلع الغذائية املستوردة تفتقر إىل املغذيات، فهناك خطر يتمثل يف أنها ميكن أن تؤدي إىل نقص  31

 حيتمل أن يكون قد أثر بالفعل على السكان. املغذيات، أو حتى تفاقم هذا النقص، الذي
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أو تزيد انعدام األمن الغذائي للمقيمني يف البلدان النامية الذين وبالتالي، فهل تقلل التجارة الدولية لألمساك  

، أمرت الوكالة النروجيية للتعاون 4113هم يف أشد احلاجة إىل املغذيات اليت حتتوي عليها هذه األمساك؟ يف عام 

بني التجارة جتارة األمساك لصاحل الشعوب: حنو فهم العالقة بإجراء دراسة عاملية بعنوان أ (NORADاإلمنائي )

( بينما تولت منظمة األغذية والزراعة يف نفس الوقت تنظيم مشاورة Kurien, 2004أ )الدولية لألمساك واألمن الغذائي

(. وبعد عشر سنوات من الدراسة األولية اليت 4113للخرباء بشأن التجارة الدولية لألمساك واألمن الغذائي )الفاو، 

روجيية للتعاون اإلمنائي بإجراء دراسة للمتابعة: حتليل سلسلة القيمة للتجارة ، أمرت الوكالة النKurienأجراها 

الدولية لألمساك واألمن الغذائي مع تقييم اثر القطاع الصغري النطاق )الوكالة النروجيية للتعاون يف جمال التنمية، 

 (.4113ومنظمة األغذية والزراعة، 

 

ت بشكل مستقل يف آرائها والتقت عند نفس النتائج )الوكالة وتقاربت أحدث ثالثة استعراضات شاملة أجري 

 Allison, Delaporte and Hellebrandt deو؛ 4113منظمة األغذية والزراعة،  -النروجيية للتعاون يف جمال التنمية

Silva ،4113؛ وArthur et al ،4113اضحة (. وخلصت إىل استنتاج مفاده إنه: يف أحسن األحوال، تعد األدلة غري و

وعلى األسوأ، ليس مثة دليل قوي/ قاطع يثبت أي من  -مع بعض القصص اإلجيابية، ولكن السلبية أيضا -ومتناقضة 

 :Arthurالروايتني. وننقل هنا جزءا مقتبسا من االستنتاج الذي خلص إليه االستعرا  الذي أجراه 
 

يعكس أساسا عدم  دبيات متناقضة نسبيا، مماإن النتائج اليت تنبثق عن هذه اجملموعة غري املتجانسة من األ 

، .Arthur et al) اليت متيز املناقشات احلالية.أ وجود أدلة ملموسة، واملناقشة الالحقة غري احملسومة

 (.17، الصفحة 4113

 

مشلت  واالستعرا  الذي أجرته الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة يستند إىل دراسات حالة

 بلدا ولذلك فإنه يبدو جازما إىل حد ما: 12

 

يتلقى صغار الصيادين ومستزرعو األمساك أقل فوائد اقتصادية  ،أباملقارنة باجلهات األخرى يف سلسلة القيمة

من حيث مبلغ املال الذي حيصلون عليه مقابل منتجاتهم. بينما وجد أن اجملهزين وأسواق البيع بالتجزئة 

)الوكالة النروجيية  رب من الفوائد التوزيعية لسلسلة القيمة نظرا لتمتعهم بقوة تفاوضية أكرب.أيتلقون قدرا أك

 (.6، الصفحة 4113للتعاون اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة، 

 

من  واملستمد -Allison, Delaporte and Hellebrandt de Silva (4113 )من  ، املستخلص5اجلدول  ويقدم 

 توضيحا للحالة. ويبدو من دراسات احلاالت البالغ عددها -Kurien (2004)ملي األولي الذي أجراه التحليل العا

األثر أ)العمود األول  دراسة واملدرجة يف التحليل أن التجارة الدولية لألمساك هلا أثر إجيابي على عائدات التجارة 12

اآلثار على العاملني يف قطاع أ؛ وأعلى صيادي األمساكورمبا على تهيئة فرص للعمل )أاآلثار  على عائدات التجارةأ(

 .األمساكأ(. غري أنه يبدو أن هذه اإليرادات ال ترتجم إىل نتائج إجيابية من حيث االستهالك احمللي لألمساك
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 اآلثار املباشرة وغري املباشرة لتجارة األمساك على األمن الغذائي 3اجلدول 

 اآلثار على 

يادينالص عائدات التجارة  
العامل ن يف قطاع 

 األمساك

االستهالك احمللي 

 لألمساك
 املوارد السمكية

 --- + ++ +++ +++ نيكاراغوا

 --- + ++ +++ + الربازيل

 - - ++ + +++ شيلي

 --- -- - و + ++ +++ السنغال

 -- -- - و + -- --- غانا

 + + +++ +++ +++ ناميبيا

 --- --- - و + + - كينيا

 -- +++ ++ ++ ++ كاسري الن

 --- + +++ ++ +++ تايلند

 --- - - و + - ++ الفليب ن

 - + + + +++ فيجي
 

 أثر أجيابي كبري +++  أثر أجيابي ملموس ++  أثر أجيابي ضئيل +

 أثر سليب كبري ---  أثر سليب ملموس --  أثر سليب ضئيل -
 

 Kurien (2004) . بتصرف من، Allison, Delaporte and Hellebrandt de Silva (2013) :املصدر

 

وتعترب حالة مصايد مسك الفرخ النيلي يف حبرية فيكتوريا الواقعة بني كينيا وأوغندا ومجهورية تنزانيا املتحدة  

وتولد مصايد األمساك إيرادات مرتفعة بسبب تصدير  يف شرق أفريقيا مثاال توضيحيا على وجه اخلصوص يف هذا الصدد.

يف  مليون دوالر أمريكي 211و 451لنيلي إىل األسواق األوروبية، اليت تشري التقديرات إىل أنها تتباين بني مسك الفرخ ا

(. ومع ذلك، ال ترتجم إيرادات التصدير بالضرورة إىل نتائج لألمن الغذائي Thorpe and Bennett, 2004السنة )

وال تكفي إيرادات األمساك  لك على األوضاع احمللية.احمللي، ألنها ستعتمد على كيفية توزيع هذه اإليرادات، وكذ

وآخرون أن املناطق األوغندية  Gehebوجد  وعلى سبيل املثال، بالضرورة ملوازنة التفاوت القائم بني األسر أو املناطق.

منتظم يف  والتنزانية الواقعة على ضفاف البحرية تكشف، على الرغم من وقوعها أقرب إىل املوارد السمكية، عن ارتفاع

 .32معدالت األطفال الذين يعانون من التقزم واهلزال باملقارنة مع املناطق املوجودة يف بقية بلدانهم

                                                      
ال يزعم هنا أن جتارة األمساك هي السبب وراء هذه احلالة، حيث أن هناك عوامل كثرية أخرى ميكن أن تفسر كون أن املناطق الواقعة على  32

قارنة مبناطق أخرى. وهناك سبب حمدد ضفاف البحرية تسجل بطريقة منهجية معدالت أعلى من األطفال الذين يعانون من التقزم واهلزال بامل

 -وهو أنها جتتذب املعدمني، وتشري هذه احلالة إىل أن إيرادات جتارة األمساك، على الرغم من كرب أحجامها، ال تتسرب إىل السكان احملليني

 لتقزم واهلزال يف املقام األول.أو أن هذه اآلثار م تنجح يف التغلب على العوامل األخرى اليت أدت إىل هذه املستويات العالية من ا
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مصايد مسك الفرخ النيلي أعدادا كبرية من الوظائف، فإنها م تغريأالعالقات غري استحداث وعلى الرغم من  

وأكد (. Geheb et al., 2008اين إىل حد كبري للدخلأ )املتكافئة للغاية بني الصيادين واملصانعأ، مع أتوزيع متب

( هذا التفاوت يف اإليرادات ودورها يف عرقلة التوصل 4113أحدث تقرير للوكالة النروجيية للتعاون يف جمال التنمية )

ادات دخل إىل نتائج إجيابية للنشاط على املستوى احمللي يف األمن الغذائي والتغذية ، ويبني التقرير أن متوسط إير

 يف املائة أكثر من إيرادات الصيادين. 451املصدرين الكينيني لسمك الفرخ النيلي يبلغ 

 

وأخريا، فإن العمود األخري على اليسار )أاآلثار على املوارد السمكيةأ( يهم األمن الغذائي والتغذية. وإذا كانت  

(، فيبدو أن جتارة األمساك الدولية تعمل 4-4كد يف القسم استدامة املوارد شرطا ال غنى عنه لألمن الغذائي )وفقا ملا تأ

ضد األمن الغذائي. فالطلب العاملي يفر  ضغوطا إضافية، وما م تتم إدارة مصايد األمساك يف بلد ما على حنو مستدام، 

لية يف بلدان وترتبط بعض حاالت الطلب على األمساك بنقص األمساك احمل فقد يؤدي ذلك إىل إفراط يف استغالل املوارد.

أخرى، مثلما هو احلال بالنسبة لبلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اليت تقيد صيد األمساك فيها من 

 .أجل إعادة بناء أرصدتها

 

 جتارة األمساك اإلقليمية واحمللية: بدائل األمن الغذائي الداعمة للفقراء

 

تتوسع املؤسسات يف القطاع بوسائل مماثلة لقطاعات األغذية األخرى. ما زال الطلب على األمساك مستمرا و 

وتشارك شركات صيد األمساك وتربية األحياء املائية يف عمليات الدمج والشراء والتكامل الرأسي يف سلسلة اإلمداد. وتقوم 

عددة اجلنسيات( باستخدام مصانع جتهيز األمساك )اليت غالبا ما متتلكها شركات يف البلدان املستوردة أو شركات مت

سفن الصيد اخلاصة بها على حنو متزايد، وتوظف طواقم خاصة بها أو عماهلا لرتبية األمساك، وتسيطر على مؤسسات 

 Jansen, 1997; Goss, Burch andوتسويق الصادرات )ها وتوزيعها أخرى متصلة بشراء اإلمدادات السمكية ونقل

Rickson, 2000; Crosoer, van Sittert and Ponte, 2006; Felzensztein and Gimmon, 2007) ومن الصعب .

على حنو متزايد بالنسبة لصغار املنتجني مواكبة مستوى االستثمارات والظروف الفنية الالزمة، على سبيل املثال، 

( Belton et al., 2011aاالمتثال إلجراءات نظام حتليل املخاطر ونقاط الرقابة احلرجة، أو حتى التوسيم اإليكولوجي )

 ;Gibbon, 1997; Henson et al., 2000) قدرتهم التنافسية وفرصتهم لالندماج يف األسواق العاملية مما يزيد من تقليل

Henson and Mitullah, 2004; Kambewa, Ingenbleek and van Tilburg, 2008.) 

 

 ,Dolan and Humphrey, 2000; Gibbon and Ponteووفقا للحال يف الصناعات الغذائية الزراعية األخرى ) 

(، تؤدي هذه العملية إىل استبعاد عدد متزايد من صغار املنتجني من الوصول إىل األسواق الكبرية )الصيادون 2005

وميكن لرتتيبات  33ومستزرعو السمك( وصغار جمهزي األمساك الذين كانوا يعملون بالفعل على هامش قطاع التصدير.

عاقدي، كما هو احلال يف صناعة الروبيان على سبيل املثال، أن متكن صغار املنتجني من الوصول إىل االستزراع الت

                                                      
(، يف تصنيفهم للحوكمة يف سلسلة القيمة العاملية، أن إعادة تنظيم القطاعات اليت تؤدي 4115) Gereffi, Humphrey and Sturgeonيالحظ  33

وعادة ما يكون ذلك على حساب  إىل مزيد من التكامل الرأسي يقرتن عموما بزيادة التباين يف القوة بني خمتلف اجلهات الفاعلة يف السالسل،

 املستويات األدنى )املنتجني(.
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يستلزم شروطا وقواعد  للزراعة التعاقدية(، ولكن التطبيق العادل Goss, Burch and Rickson, 2000األسواق الكبرية )

 اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي،مناسبة للتعامل بداهة مع القوة غري املتكافئة لألطراف )فريق 

( خيارات مماثلة، مع حتديات مماثلة ألصغر Umesh et al., 2009(. وتتيح ترتيبات االستزراع العنقودي )ب 4113

 األطراف املعنية.

 

عاملي، شغلون من القطاع اخلاص )غالبا ما تدعمهم احلكومات( إىل التنافس يف االقتصاد الوبينما يسعى امل 

وفرت السياسات والتدخالت الوطنية والدولية حتى اآلن دعما قويا لتجارة األمساك الدولية. وعلى الرغم من أن من 

الصواب أن نشري إىل أن جتارة األمساك العالية القيمة وتصديرها إىل األسواق الدولية قد ال يستبعد بالضرورة األمساك 

لبلدان الفقرية )ألنها أحيانا ما تشمل أنواعا خمتلفة و/أو منتجات خمتلفة(، بشكل مباشر من مائدة املستهلكني يف ا

فيظل صحيحا أنه غالبا ما ال يوىل إال قدر قليل من االهتمام والدعم لتجارة مصايد األمساك اإلقليمية واحمللية، على 

 ة للفئات األضعف الرغم مما تنطوي عليه من قدرة على حتسني األمن الغذائي والتغذية، وخاصة بالنسب

(Béné, Hersoug and Allison, 2010; Allison, 2011 (. وميكن مقارنة هذا الوضع باحملاصيل النقدية )الُبن والكاكاو

 والقطن( يف الزراعة.

 

واالجتاه حنو مزيد من جتارة األمساك اإلقليمية أو احمللية يف البلدان النامية، وإيالء اهتمام أكرب للسياسات،  

خالت املصاغة بعناية، مثل التنمية والبنى التحتية والبحوث، ميكن أن خيلف آثارا إجيابية على األمن الغذائي والتد

والتغذية للمستهلكني الفقراء يف املناطق احلضرية والريفية وصغار املنتجني لعدة أسباب خمتلفة وإن كانت متصلة، ويرد 

 (.11توضيح هلا أدناه )اإلطار 

 

 حالة مصايد األمساك الداخلية –ئد جتارة األمساك احمللية فوا :01اإلطار 

من التغذوي جيري االجتار على نطاق واسع يف األسواق احمللية يف أرجاء العام باألمساك من املوارد اجملمعة املشرتكة، اليت تسهم بقدر كبري يف األ

يف املائة من األسر  52( أن Chamnan et al., 2009ية يف كمبوديا )للسكان احملليني. وعلى سبيل املثال، أظهرت استقصاءات استهالك األغذ

ك من تستهلك السمك يوميا، مما يضع السمك يف املرتبة الثانية بعد األرز، من حيث تكراره يف النظام الغذائي. وجيري شراء أغلبية هذه األمسا

(. وتشري التقديرات أيضا إىل أن األمساك واحليوانات Chamnan et al., 2009األسواق احمللية، وكانت توفر يف األصل من مصايد األمساك الصغرية )

يف املائة من جمموع ما تتناوله النساء من بروتني وكالسيوم وزنك وحديد، على التوالي،  33و 36و 51و 37البحرية األخرى تسهم يف املتوسط بنسب 

السمك يف النظام الغذائي كمصدر أساسي للربوتني واملغذيات الدقيقة، بل وأيضا الدور  يف املنطقة املشمولة باالستقصاء، مما يؤكد مرة أخرى أهمية

(. ويف أفريقيا جنوب الصحراء الكربى، تؤكد Chamnan et al., 2009الرئيسي لتجارة األمساك احمللية يف ضمان إمكانية احلصول على هذه السلعة )

لتجارة احمللية. ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية، على سبيل املثال، كشفت البيانات اجملمعة من أيضا البيانات احملدودة للغاية املتاحة أهمية ا

يف املائة تستهلك السمك كل يوم(. واألصناف األكثر استهالكا، يف  31مرة يف األسبوع ) 5.17منطقة لوبومباشي أن األسر تستهلك السمك يف املتوسط 

 اجملففة من حبرية تنجانيقا أو من البحريات األصغر يف زامبيا. وجيري االجتار بها وبيعها حمليا  هذه املناطق، هي األمساك الصغرية

(Mujinga et al., 2009 .) 
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أوال، أن زيادة االجتاه حنو التجارة احمللية واإلقليمية، ستفتح أسواقا جديدة وتتيح فرصا جديدة للتنمية  

، Nayakيف االقتصاد غري الرمسي، وخاصة النساء )انظر، على سبيل املثال، لعدد كبري من صغار املنتجني والتجار 

( والذين عادة ما يهمشون بفعل عوملة جتارة األمساك املوجهة حنو عدد قليل من األنواع املتجر بها عامليا. ويف 4117

متنوعة من األنواع واملنتجات الواقع فإن الطلب يتوافر بقدر أكرب، على املستويني احمللي أو اإلقليمي، على جمموعة 

 اليت ميكن أن تنتجها مصايد األمساك الصغرية، وتعترب جتارتها أسهل على هذه املستويات.

 

وثانيا، من املفيد أن تتوافر مزيد من األمساك على املستوى احمللي، مما يسهم يف خفض التوتر املتنامي بني  

ات السمك وحدها أن ختففه. وبالتالي ميكن هلذه الزيادة أن تسهم الطلب على األمساك وعرضها، الذي ال ميكن لوارد

يف املساعدة يف خفض العجز املتزايد بني الطلب على األمساك يف البلدان النامية وعرضها، الذي ال تسده على حنو ُمرٍ  

أي من اإلجراءات  حتى اآلن واردات األمساك املنخفضة القيمة. ومثة أمر رئيسي غري معلوم، وهو إىل أي مدى يؤثر

على العر  واستدامة املوارد احمللية. ويف أفريقيا، قد  -سلبا أو إجيابا -املتخذة لتعزيز التجارة عند هذه املستويات

يكون الرتكيز املتجدد على التجارة احمللية للمنتجات حافزا إضافيا لرتبية األحياء املائية، اليت كانت تواجه أساسا 

شأن تزايد طلب السكان احلضريني )والريفيني(، الذين يتنامى عددهم، على األمساك أن يعزز حتديات اإلنتاج. ومن 

(. ويف احلاالت Brummett et al. ،4111االستثمارات يف تربية األحياء املائية يف حميط املدن على سبيل املثال )

سواق جديدة للقطاع الصغري النطاق األخرى اليت ينخفض فيها الطلب احمللي يف الوقت احلالي، فيمكن البحث عن أ

 ( 43، ص 4113واملنتجات ذات الصلة والرتويج هلا )الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي ومنظمة األغذية والزراعة، 

 

ثالثا، ستتيح لصغار املشغلني، خاصة من يعملون على اهلامش بني األسواق النظامية وغري النظامية، إعادة  

التجارية اليت غالبا ما منعتهم قيود حمددة مثل شروط السوق الصارمة، وعدم اتساق نظم سالمة املشاركة يف الفرص 

يف قطاع يتحكم فيه املشرتون يف األسعار )على سبيل املثال، وفقا  -األغذية، والقوة التفاوضية غري املتكافئة بشأن األسعار

 (.4112، يف Pierce and O’Connorملا اتضح يف تقرير تربية احملار يف فيتنام الذي أعده 

 

رابعا، ستمكن من موازنة الرتكيز من جانب العديد من اجلهات الفاعلة على أسواق التصدير الكبرية الوحيدة،  

مثل الروبيان والتونة واألمساك البيضاء، والتخفيف من أثر اإلخالء الذي ختلفه، نظرا ألن دعم القطاعني العام واخلاص 

أن يأتي على حساب البنية التحتية إلنتاج السوق احمللي وجتار األمساك احملليني واملستهلكني لسوق التصدير ميكن 

احملليني )مبا يف ذلك اهتمام واضعي السياسات الوطنية والدولية، وجهود البحث والتطوير، والدعم اإلداري، وأموال 

ق اإلقليمية واحمللية إعادة توجيه املوارد اخلاصة . وتعين إعادة توجيه األمساك حنو األسوا11املاحنني(، انظر اإلطار 

 والعامة واهتمام صانعي السياسات كذلك حنو صغار املشغلني، مع ما لذلك من أثار على األمن الغذائي والتغذية.
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 ما هو سبب إقامة جتارة ب ن البلدان األفريقية؟ :00اإلطار 

مليون نسمة السمك بانتظام  411تنتجه أفريقيا من مسك. ويف أفريقيا، يتناول ما يزيد على  تعد أفريقيا سوقا يتمتع بإمكانية هامة الستيعاب ما

(Heck, Béné and Reyes-Gaskin, 2007 ويتزايد هذا العدد مع النمو السريع للسكان يف أفريقيا، بل ومع تسارع انتقال قطاع متسع للعيش يف ،)

يف املائة يف  47فظة على املستوى احلالي الستهالكها، سيلزم ألفريقيا كمية من األمساك أكرب بنسبة احلضر. وتشري التقديرات إىل أنه من أجل احملا

 12.4ومن أجل حتسني نصيب الفرد يف أفريقيا من اإلمدادات لكي يضاهي الرقم العاملي احلالي ) (.WorldFish Center, 2005) 4141السنة يف عام 

ماليني طن أخرى من السمك يف السنة يف أفريقيا باملستويات احلالية لإلنتاج  11، سيتعني توريد 4141عام  باستثناء الصني( حبلول –كجم للفرد 

 والتصدير.

القيمة ورغم أن الطلب على األمساك الطازجة آخذ يف التزايد يف أفريقيا )وخاصة يف املناطق احلضرية(، فال يزال السمك املدخن واجملفف ومنخفض 

غلبية العظمى من األمساك اليت يستهلكها سكان الريف، بل وأيضا الطبقات املنخفضة الدخل يف املناطق احلضرية. ويتوىل صيد ميثل حتى اآلن األ

ابهم هذه األمساك املنخفضة القيمة وجتهيزها جهات تشغيل صغرية النطاق، تعمل ضمن شركات كثيفة يف العمالة يف الغالب يعمل فيها أصحابها حلس

يف املائة من النساء والرجال العاملني يف الصيد وجتهيز السمك يف أفريقيا جنوب الصحراء هم حرفيون  65لواقع فإن ما يزيد على اخلاص. ويف ا

(. وباإلضافة إىل الصيادين احملرتفني الساحليني املتفرغني للعمل Overa, 2003; Gordon, 2005; Abbott et al., 2007يتجرون بالسمك حمليا )

املستزرعني، وجمهزي وجتار السمك الذين يعملون  -ملة، يتعني أيضا إدماج الصيادين املومسيني العاملني يف املصايد الداخلية، والصيادينوجتار اجل

وب ماليني أسرة تشارك بدرجات خمتلفة يف األنشطة املتصلة باألمساك يف أفريقيا جن 6و 6بشكل غري متفرع أو على حنو متفرغ، وهو عدد يرتاوح بني 

(. ويف الوقت احلالي، مع ذلك، يواجه الكم األكرب من هؤالء املنتجني والتجار األفارقة غري Heck, Béné and Reyes-Gaskin, 2007الصحراء )

ياسية جلودة املنظمني وغري املهرة حتديات ضخمة يف إمكانية الوصول إىل أنشطة عالية القيمة لالجتار باألمساك، بسبب صعوبة االمتثال للمتطلبات الق

 األغذية اليت تفرضها البلدان املستوردة واليت تقبلها مؤسسات التجارة الدولية )مثال منظمة التجارة العاملية( كقيود على التجارة 

(Henson et al., 2000; Gibbon and Ponte, 2005; Kambewa, Ingenbleek and van Tilburg, 2008وباإلضافة إىل ذلك، فإن منتجاتهم .) 

دة قوة املساومة احمللية قد ال حتظى بطلب من األسواق الدولية، باستثناء حالة األسواق الصغرية اليت ختدم املغرتبني. ويتمثل السؤال هنا يف كيفية زيا

 اليت يتمتع بها صغار املشغلني يف كل من األسواق الداخلية والدولية.

 

الغذائي على الصعيد احمللي من مصايد األمساك الواسعة النطاق املوجهة حنو التجارة  التحديات والفرص بالنسبة لفوائد األمن :04ار اإلط

 العاملية: التونة املعلبة كمثال

 ميكن لتعليب التونة أن يسهم يف األمن الغذائي بطرق متنوعة حسب طريقة تنظيمه، ويقدم مثاال جيدا للتسعري املتنوع ألجزاء السمكة.

غاية لدى جتار التجزئة يف االحتاد األوروبي والواليات املتحدة واليابان ألنها مصدر سهل االستعمال للربوتني وينمو االهتمام والتونة املعلبة شائعة لل

 (.Hamilton et al., 2011بها يف األسواق الصاعدة يف أمريكا الالتينية والشرق األوسط واالحتاد الروسي وجنوب أفريقيا )

 برية من املنتجات الثانوية، وتتباين املمارسات املتعلقة باستخدام هذه املنتجات الثانوية يف املناطق اجلغرافية املختلفة.وتولد صناعة التعليب كمية ك

بق سياسات ومنا تعليب التونة منوا كبريا يف مثانينيات القرن املاضي بسبب عمليات التعهيد إىل مصادر خارجية يف البلدان املنخفضة الدخل اليت تط

(. Miyake et al., 2010ة يف اإلدارة الصناعية وتقع بالقرب من مناطق الصيد مثل تايلند والفلبني وإندونيسيا وبابوا غينيا اجلديدة وإكوادور )خمتلف

 Hamiltonاحمللي )يف املائة من التونة املعلبة يف العام رغم قلة الطلب  45مليون طن، وأنتجت تايلند  1.7، جاوز إنتاج التونة املعلبة 4111ويف عام 

et al., 2011.وجيري لذلك تصدير معظم اإلنتاج .) 

يف املائة من اإلنتاج احمللي.  31و 41والوضع يف بابوا غينيا اجلديدة خمتلف نظرا لوجود طلب كبري على التونة املعلبة يف السوق احمللي يرتاوح بني 

يف  71ع إمكانية الوصول بال رسوم مجركية إىل أسواق االحتاد األوروبي، جيري تصدير ومجيع األمساك تورد حمليا من سفن بابوا غينيا اجلديدة، وم

(. وحيرص املستثمرون األجانب على االستثمار يف مزيد من عمليات التعليب. Hamilton et al., 2011املائة من التونة املعلبة إىل االحتاد األوروبي )

اجية منخفضة للعمال، وارتفاعا يف تكلفة العمل، وارتفاعا يف االستثمار يف رأس املال، وارتفاعا يف ومع ذلك، فإن بابوا غينيا اجلديدة تسجل إنت

مان ويف سيشل تكاليف العلب املستوردة املستخدمة يف التعليب، وقصورا يف البنية التحتية )الطاقة واملياه العذبة(. وهذه التحديات شائعة يف جزر سلي

 ذلك.ويف مدغشقر ويف موريشيوس ك

ومن شأن تسعري املنتجات الثانوية لصناعة تعليب التونة أن يسهم يف األمن الغذائي على املستوى احمللي ويف البلدان اجملاورة. ويف  

ة لصناعة نويتايلند، تستخدم هذه املنتجات الثانوية كطحني التونة وزيت التونة ومركزات التونة الذائبة. ويف الفلبني، ُتحوَّل معظم املنتجات الثا

ألكل من قطاع التعليب إىل طحني التونة، ولكن تعلب أيضا التونة السوداء وتصدر إىل البلدان اجملاورة. وتستخدم املنتجات الثانوية للتونة الصاحلة ل

يف إنتاج صلصة السمك. التونة الطازجة/ املثلجة، مثل الرؤوس واخلياشيم، يف صنع الشوربة حمليا وتستخدم األحشاء يف صنع املشهيات حمليا أو 

 (. Globefish Research Programme, Vol. 112, July 2013وتستخدم أيضا بقايا اللحم والزوائد يف االستهالك البشري )
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منظمة  -ومع ذلك ، ينبغي للمرء أن يالحظ أيضا أن بعض الدراسات ) الوكالة النروجيية للتعاون اإلمنائي 

إىل احلاجة إىل تدابري مناسبة مصاحبة ومناذج تنظيمية وبرامج حمددة، كي يستفيد  ( أشارت4113األغذية والزراعة، 

القطاع الصغري من الفرص اليت ميكن أن تتيحها إعادة التوجه حنو التجارة احمللية واإلقليمية. ويف الواقع، فإن عددا 

لية، وحمدودية البنى التحتية، من املشاكل اهليكلية يستلزم أيضا معاجلة، وتشمل: نقاط الضعف يف األسواق احمل

، وسوء احلوكمة، والطابع غري القانوني/غري املبلغ عنه جلزء من التجارة، وعدم قدرة احلكومات التعاقدي وانعدام األمن

على االستفادة منها. وتلزم لذلك استثمارات ضخمة مالية ولبناء القدرات لتحسني سوء نوعية األغذية وظروف سالمتها 

طاعات على طول سالسل السوق احمللية والقطرية واإلقليمية وهي: اإلنزال، والنقل، والتخزين البارد، جلميع الق

والتوزيع. وجيب أيضا تناول االبتكارات يف جمال تكنولوجيات التجهيز واحلفظ املنخفضة التكلفة املناسبة لالختناقات 

ن أنشطة ما بعد الصيد اليت نفذت يف أفريقيا )مثل نقص املؤسسية والظروف السيئة اليت تؤثر على الغالبية العظمى م

 الكهرباء، وُبعد وعدم احلصول على إمدادات املدخالت(. وحيتاج الكثري من هذا إىل استثمارات القطاع اخلاص.

 

ربط مصائد األمساك  أيضًا ( كيف ميكن14وتبني بعض األمثلة مثل تعليب التونة يف بعض البلدان )انظر اإلطار  

وإن كان مع بعض التحديات اهلامة  –برية اليت تتحول عموما إىل التجارة العاملية بنتائج األمن الغذائي احمللي الك

 املرتبطة برأس املال واالستثمار يف البنى التحتية.

 

 املساهمة اليت يسهم بها إصدار شهادات األمساك يف االستدامة جبميع أبعادها ويف األمن الغذائي والتغذية

 

عت معايري إصدار الشهادات الطوعية لتحقيق االستدامة أساسا لتعزيز وتشجيع اإلدارة املستدامة للموارد. وض 

وتشكل هذه املعايري قيودا إضافية للوصول إىل األسواق بالنسبة ملصايد األمساك الصغرية. وميكنها إدماج شواغل األمن 

 الغذائي يف معايريها.

 

ئيسي ملخطط إصدار شهادات األمساك على التوسيم اإليكولوجي ومسائل اإلنتاج وينصب اآلن حمور الرتكيز الر 

املستدام بيئيا. وم يول نظر كافٍِ لألبعاد األخرى لالستدامة واألمن الغذائي. وعند استحداث مفهوم إصدار شهادات 

، ُأعرب عن قلق يف البداية (أ 4114؛ ومنظمة األغذية والزراعة، Sutton ،1668تشهد على استدامة املصادر السمكية )

إزاء األثر احملتمل الذي ميكن أن ختلفه على مصايد األمساك الصغرية النطاق. ورأى خرباء التنمية أن إصدار الشهادات 

(. 1668سيمكن كبار موزعي األمساك من السيطرة على املوارد، وليس صغار املنتجني )االحتاد الدولي حلفظ الطبيعة، 

 (.3)انظر الفصل  اجلهود اإلمنائية يف حتقيق المركزية احلوكمة تركيزني يف ذلك احلني حمل وكان صغار املنتج

 

ومصايد األمساك املعتمدة مبوجب نظام إصدار الشهادات من جانب جملس اإلشراف البحري الرائد، تقع يف  

لدان النامية، وخاصة تلك اليت تتوىل الغالب من البلدان املتقدمة. وجرى اعتماد جمموعة قليلة من مصايد األمساك يف الب

عمليات أكرب نطاقا من أجل التصدير، على سبيل املثال مصايد أمساك التونة الوثابة بالقصبة واخليط يف جزر امللديف، 

وأمساك النازلي يف جنوب أفريقيا، وأمساك تونة البكور اليت يتم صيدها باخليوط الطويلة يف فيجي. ويف حاالت نادرة، 

إقليم بن تري الذي جيمع باليد يف مصايد األمساك الصغرية من احلصول على الشهادات، ومن أمثلتها حمار  تتمكن



 

62 

(. وباستخدام معايري 4113فيتنام، ومصايد أمساك جراد البحر الصخري األمحر املكسيكية )جملس التوجيه البحري، 

األغذية والزراعة )منظمة األغذية والزراعة،  جملس اإلشراف البحري وشروط إصدار الشهادات اليت حددتها منظمة

( كدليل توجيهي، تعمل عدة منظمات غري حكومية مع اجملتمعات أ 4114ب؛ ومنظمة األغذية والزراعة،  4116

  34احمللية ملساعدتها على االنتقال برتتيبات إدارتها ملصايد األمساك وترتيبات الصيد حنو معايري إصدار الشهادات.

 لس اإلشراف البحري صراحة املسؤولية االجتماعية يف رسالته.وال يذكر جم

 

وتنتج مجيع مصايد األمساك املعتمدة منتجات لسوق التصدير. ومع ذلك، فليست كل مصايد األمساك على  

ساعد على حتسني املردود ميكن أن ينطاق صناعي، مما يدل على أن إصدار الشهادات والعمليات املصاحبه هلا 

حتسني الطرق من الوكاالت و ، واخلدمات،إيالء قدر أكرب من االهتمام، مثل واالجتماعي لصغار الصياديناالقتصادي 

( واإلبالغ عن جتربة مصايد جراد 4113احلكومية، واملساعدة يف محاية الوصول إىل املوارد )جملس اإلشراف البحري، 

 البحر الصخري األمحر املكسيكية(.

 

، ويضع اآلن 4111األحياء املائية، على غرار جملس اإلشراف البحري، يف عام تأسس جملس رعاية تربية و 

مثانية معايري )أمساك أذن البحر، والرخويات الثنائية الصمامات، ومسك السلمون املرقط يف املياه العذبة، 

ة يف مهمته على نوعا. وال يقتصر جملس رعاية تربية األحياء املائي 14والبنغاسيوس، والبلطي، والسلمون( تغطي 

اإلشارة إىل االستدامة البيئية ولكن يشري أيضا إىل املسؤولية االجتماعية. ووفقا ملعايري جملس رعاية تربية األحياء املائية، 

، تتعلق املسؤولية االجتماعية باملعايري املتعلقة باملوظفني ب( 4116واتباعا للمبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة )

 عمق بشأن أبعاد األمن الغذائي والتغذية.وال تت

 

وباإلضافة إىل جملس اإلشراف البحري وجملس رعاية تربية األحياء املائية، توجد عدد من املشاريع الشبيهة  

إلصدار الشهادات، مثل أدلة املستهلكني للمأكوالت البحرية املستدامة اليت وضعها الصندوق العاملي للحياة الربية، وما 

من تصنيف أمحر وأصفر وأخضر للمأكوالت البحرية، وأصدقاء مأكوالت البحر املستدامة، وبطاقات أداء منظمة  تتضمنه

السالم األخضر للمأكوالت البحرية املستدامة. ويربز العديد من هذه املشاريع أدلة معينة للمستهلكني متعلقة ببلدان 

مية األدلة أيضا حلمالت الدعوة إىل استدامة املأكوالت البحرية، حمددة موجهة أساسا حنو االستدامة البيئية. ونظرا أله

فقد تتأثر أساليبها ونتائجها باحتياجات احلمالت. وبالتالي فهي تنتقل أيضا ببطء حنو معايري تتعلق باملسؤولية 

اء املسؤولية االجتماعية ألن عمالءها الرئيسيني، مثل سالسل احملال العمالقة، تشعر بالقلق بالنسبة لسمعتها إز

االجتماعية للشركات. ومرة أخرى، ُتفسر املسؤولية االجتماعية، اآلن، على أنها اإلنصاف يف التعامل مع العمال يف 

 35سلسلة اإلمداد وليس املساءلة الكاملة عن األمن الغذائي والتغذية.

                                                      
لس انظر على سبيل املثال الصندوق العاملي حلماية الطبيعة واجلهات األخرى اليت تستخدم عملية مشروع حتسني املصايد استنادا إىل معايري جم 34

 يت تضم املصايد التسع ضمن مشاريع حتسني املصايدانظر قائمة الصندوق العاملي للحياة الربية احلالية  ال -اإلشراف البحري

https://sites.google.com/site/fisheryimprovementprojects 
االجتماعية  للشركات الزراعية الصناعية م تذكر األمن  على سبيل املثال، وجدت مبادرة الزراعة املستدامة )غري مؤرخة( أن بيانات املسؤولية 35

 من املعايري واملدونات القائمة بذاتها. 12مسالة واردة يف  16الغذائي )أو اجلنسني( ضمن 

 

https://sites.google.com/site/fisheryimprovementprojects
https://sites.google.com/site/fisheryimprovementprojects
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بيئية )وهي عنصر وبإجياز، فحتى اآلن، وجه إصدار الشهادات بشكل رئيسي حنو حتقيق االستدامة ال 

أساسي ولكنها غري كافية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية(. ويوفر اهتمام األسواق الصاعدة باملسؤولية االجتماعية مزيدا 

من الفرص لتوسيع جدول أعمال إصدار الشهادات حبيث يشمل اعتبارات األمن الغذائي والتغذية. ويتجاوز األمن 

سؤولية االجتماعية على النحو الذي حتدده يف الوقت احلاضر بيانات املسؤولية الغذائي والتغذية، مع ذلك، امل

 االجتماعية للشركات.

 

ضئيلة  العاملي األمن الغذائي والتغذية نظرا ألن تغطيتها إلنتاج األمساك مسائلولن حتّل الشهادات وحدها  

(. ج 4112ادات )منظمة األغذية والزراعة، وألن من الصعب وصول اجلهات الفاعلة الصغرية إىل خمططات إصدار الشه

( وأهمية توجهات Meybeck and Gitz, 2014ويتيح اهتمام املستهلكني وجتار التجزئة مبعايري االستدامة الطوعية )

األسواق وخصوصا األسواق الدولية الكبرية، فرصا جديدة لتطوير املعايري الطوعية وإدماج شواغل األمن الغذائي يف هذه 

 طات.املخط

 

اجلوانب االجتماعية واملتعلقة باجلنس ن ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف حتقيق األمن  3 -4

 الغذائي والتغذية
 

 العوامل االجتماعية اليت تؤثر على األمن الغذائي على الصعيد األسري  4-3-0

 

ك وجتارة األمساك يف إدرار دخل على وثقنا مدى أهمية أنشطة صيد األمساك واستزراع األمسا 1-4يف القسم  

الصعيد األسري. ويف الوقت نفسه، ال يعين بالضرورة توافر كميات كبرية من النقود اليت تدرها األمساك أن األسر 

العاملة يف الصيد أو تربية األمساك تنعم باألمن الغذائي. وأشارت اللمحات عن الفقر اليت أعدت يف كوت ديفوار، على 

ل، إىل أن انعدام األمن الغذائي ميكن أن يكون متأصال بني الصيادين احلرفيني من حيث توافر األغذية سبيل املثا

(. وتشري أيضا األدلة املستمدة من جمتمعات الصيد اليت Pittaluga, 2002, p. 3ونوعيتها، وتنوع األنظمة الغذائية )

انتشار نقص التغذية بني صغار الصيادين يف بعض  تعيش على ضفاف حبرية فيكتوريا إىل أنه ميكن بالفعل مالحظة

احلاالت على الرغم من القيام بأنشطة ذات صلة باألمساك توفر فرص إدرار الدخل. وقد ُيعزى هذا املستوى العالي من 

 نقص التغذية بني بعض جمتمعات الصيد إىل وقوع هذه اجملتمعات يف املناطق الريفية املهمشة النائية، حيث يتسم 

 ;Allison, Béné and Andrew, 2011; Mills et al., 2011النظم الصحية باحملدودية ) -أو الوصول إىل -ديم تق

Béné and Friend, 2011 على وجه اخلصوص ألمرا  ومنها املالريا واألمرا  اليت املرتفع (، و/أو بسبب تعرضها

 التصال اجلنسي وفريوس نقص املناعة البشرية/ اإليدز تنتقل عن طريق املياه )مثل البلهارسيا( واألمرا  املنقولة با

(Allison and Seeley, 2004; Béné and Merten, 2008; Parker et al., 2012 اليت تقو  الفوائد الصحية ،)

 36(.Seeley and Allison, 2005; McPherson, 2008املستمدة من استهالك األمساك )مثال 

                                                      
ما ترتبط بزيادة  تتفق هذه النتائج املتباينة مع األدبيات األعم )خارج مصايد األمساك(؛ ففي حني أن من املسلم به أن الزيادات يف الدخل عادة 36

استهالك الطاقة من األغذية األساسية، خاصة بالنسبة لألسر الفقرية، إىل جانب استهالك األغذية غري األساسية، وخصوصا اللحوم 

(Alderman 1986،)  فقد أكدت األدبيات أيضا أن الزيادة يف دخل األسرة، مع حتسني فرص احلصول على األغذية، ال تسهم بشكل مباشر
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غذية، تباع األمساك املنتجة من تربية األحياء املائية أو اليت يتم اصطيادها وعندما تعاني األسر من نقص األ 

(. فعلى سبيل Karim, 2006; Islam, 2007من املصايد الطبيعية من أجل شراء املواد الغذائية األساسية األرخص )

ة أقل مما تصيده باملقارنة املثال، يف منطقة حبرية تشاد، تبني أن أفقر األسر العاملة يف صيد األمساك تستهلك نسب

وهي يف هذه احلالة الُدخن  -باألسر امليسورة، وتبيع بدال من ذلك معظم أمساكها لتتمكن من شراء مواد غذائية أرخص

(. وبالتالي فإن املساهمة املباشرة لألمساك يف األمن الغذائي ألفقر األسر قد تكون أقل مما Béné et al.,  ،4113أساسا )

وهذا يشري  37موما، مما حيول دون حصول هذه األسر على الفوائد التغذوية الكاملة اليت تتيحها األمساك.كان يعتقد ع

إىل أن انعدام فرص احلصول على األغذية يف بعض احلاالت قد يؤدي إىل سعي األسر الفقرية لتأمني مقدار ما تستهلكه 

 من طاقة، على حساب حالتها التغذوية.

 

ما تكون األسواق غري فعالة )مثال بسبب ضعف البنى التحتية، وعدم احلصول على ويف ظروف أخرى، حيث 

املدخالت واالئتمان( أو حيثما تكون املوارد السمكية يف تراجع، فإن الدخل من صيد األمساك قد ال يكفي حتى لشراء 

من الناحية التغذوية من  أكثر من احملاصيل األساسية النشوية، مما يرتك جمتمعات الصيد يف وضع ليس أفضل حاال

اجملتمعات اليت ال تعمل يف صيد األمساك. فنقص احلديد، على سبيل املثال، كان ملحوظا يف بعض جمتمعات الصيد، 

حتى على الرغم من اإلقرار باحتواء األمساك على نسبة عالية من احلديد. ويف اهلند، على سبيل املثال، وثقت دراستان 

يف املائة من  71 النساء يف اجملتمعات الساحلية. ووجدت إحدى الدراسات أن أكثر من كبريتان سوء التغذية بني

العامالت بالصيد يف اجملتمعات الساحلية من واليات اندرا براديش وكارناتاكا وكرياال وتاميل نادو يعانني من فقر الدم، 

(. ووجدت دراسة Bentley and Griffiths, 2003يف املائة من دخلهن على األغذية ) 61على الرغم من إنفاقهن حوالي 

يف  74(، ركزت حتديدا باملثل على احلالة التغذوية لصائدات األمساك، أن Vijaykhader et al., 2006كبرية أخرى )

يف املائة من سوء التغذية احلاد. ويف الدراسة  4.6املائة يعانني من فقر الدم، ومن سوء تغذية خفيف؛ بينما تعاني نسبة 

 ألوىل، م تكن هناك أي صلة بعادات األكل، ولكن كلما كانت األسرة أفقر، ارتفع حدوث فقر الدم.ا

 

وأخريا، فإن األسباب الرئيسية لنقص التغذية أكثر تعقيدا من جمرد الكمية الغذائية املستهلكة، مع عوامل  

(. فعلى سبيل 1661)اليونيسيف، أخرى حيتمل أن تكون هلا أهمية، مثل ممارسات رعاية األطفال أو األمرا  

املثال، يفرت  أن انتشار نقص الوزن بني األطفال دون سن اخلامسة يف جنوب آسيا يعزى إىل الوضع االجتماعي 

(. وليس هناك سبب لالعتقاد بأن جمتمعات الصيد أو جمتمعات تربية von Grebmer et al., 2009املتدني للمرأة )

اطر من بقية السكان. ويف الواقع، فإن االرتفاع الكبري يف نسبة تعر  جمتمعات صيد األمساك أقل تعرضا هلذه املخ

األمساك لألمرا  املذكورة أعاله، يشري إىل أن جمتمعات الصيد رمبا تواجه يف الواقع خماطر أعلى لإلصابة بنقص 

 38التغذية من بقية السكان.

                                                                                                                                                                     

(. ويف الواقع، قد ُينفق الدخل إلضايف على أغذية ذات قيمة غذائية منخفضة أو حتى von Braun et al., 1992سني السالمة التغذوية )يف حت

 Quisumbingعلى مواد غري غذائية )الكحول، والسجائر    وغريهما(، وخاصة إذا كان هذا الدخل اإلضايف يأتي من خالل الرجل يف األسرة )

et al., 1995.وتعترب الفروق داخل األسر يف احلصول على األمساك وغريها من األغذية مهمة بالنسبة لألمن الغذائي والتغذية .) 
من املرجح أن ينطبق هذا على وجه اخلصوص عندما تكون فرص احلصول على األغذية اليت جتري املتاجرة بها متاحة. ويف أماكن أخرى  37

 ىل األسواق حمدودين، فيبدو أن هذا االجتاه تقهقر، وأن األسر الفقرية تستهلك حصة أكرب من مصيدها.حيثما يكون النقد وفرص الوصول إ
 (.Kissling et al., 2005) غالبا ما يكون انتشار هذه األمرا  يف جمتمعات الصيد أعلى منه يف صفوف بقية السكان 38
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وتربية األحياء املائية من جهة واألمن الغذائي وتظل الصالت بني اجلوانب االجتماعية ملصايد األمساك  

والتغذية من جهة أخرى جماال رئيسيا إلجراء مزيد من البحوث والدراسات ومجع البيانات، من أجل التغلب على 

ندرة األدلة والطابع املستند إىل نقطة ما لألدلة املتاحة حاليا، وخصوصا من أجل تغطية األبعاد املتعلقة باجلنسني 

 غذية للصالت بني األمساك واألمن الغذائي.والت

 

 املساواة ب ن اجلنس ن واألمن الغذائي والتغذية 4-3-4

 

ينشأ انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية من عدم املساواة، مبا يف ذلك عدم املساواة بني اجلنسني. ويف أدبيات  

اة بني اجلنسني والتنميةأ أساسا على املرأة، وتتجاهل أن مصايد األمساك، تركز ورقتا أاملساواة بني اجلنسنيأ وأ املساو

ظروف الرجال وسلوكهم هلما أهمية أيضا يف العالقات االجتماعية والعالقات بني اجلنسني؛ وأنه ميكن أيضا أن يعاني 

 الرجال من انعدام األمن الغذائي والتغذوي بسبب العمل املقسم بني اجلنسني يف قطاع األمساك.

 

كر املساواة بني اجلنسني يف سياق مصايد األمساك عادة موضوعات تقسيم العمل يف مصايد األمساك، ويثري ذ 

ودور املرأة يف اجملاالت اإلنتاجية واإلجنابية، ومتثيل املرأة يف القطاع، والنساء يف مؤسسات مصايد األمساك وتربية 

(. وبدأت مع ذلك يف الظهور حتليالت أعمق، تكشف Harper et al., 2013; Williams et al., 2012aاألحياء املائية )

ديناميات القضايا اجلنسانية ذات األهمية لألمن الغذائي والتغذية، مثل أهمية التقاطعات بني املساواة بني اجلنسني 

آلثار على والعوامل االجتماعية مثل الثقافة والطبقة االقتصادية والدين والوضع االجتماعي )أتفاعل عوامل متعددةأ( وا

اجلنسني للتغيريات القطاعية الضخمة مثل التحديث وامليكنة، وتركز السوق، وختفيضات تكلفة اليد العاملة، وكذلك 

 آثار الكوارث احلادة. وعلينا أن منيز هنا بني عالقة نوع اجلنس باألمساك واألمن الغذائي والتغذية بالنسبة ملا يلي: 

(؛ و)ب( أولئك الذين يشكلون جزءا من سالسل إمداد األمساك )املنتجون واجملهزون )أ( السكان بوجه عام )املستهلكون

 الذين يتأثرون بشكل مباشر بقدر أكرب. -والتجار( 

 

 السكان بوجه عام : املساواة ب ن اجلنس ن، واألمساك، واألمن الغذائي، والتغذية

 

يقتني على األقل: التغذية واحلصول على تعترب املساواة بني اجلنسني بني عموم السكان أمرا مهما بطر 

 األمساك.

 

وتشمل اجلوانب اجلنسانية لدور األمساك يف األمن الغذائي والتغذية املوازنة بني فوائد تناول احلامل لألمساك  

ميثيل أثناء منو اجلنني واألطفال أثناء منو الدماغ يف مرحلة الطفولة وخماطر األضرار النامجة عن التلوث بالديوكسني و

، استعرضت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 4111يف هذا التقرير(. ويف عام  1الزئبق )انظر الفصل 

( هذه املخاطر والفوائد، وخلصتا إىل أن األمساك عموما توفر 4111)منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية، 

اصر املغذية األساسية األخرى، مبا يف ذلك األمحا  الدهنية املتعددة غري للناس الطاقة والربوتني وجمموعة من العن

. وفيما يتعلق باستهالك األمهات واألطفال لألمساك، اعرتف التقرير أنه، يف معظم n-3املشبعة طويلة السلسلة 
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ء يف سن اإلجناب وأن الدراسات، تفوق فوائد األمحا  الدهنية املتعددة غري املشبعة خماطر ميثيل الزئبق على النسا

استهالك األمهات لألمساك يقلل من خطر نقص النمو العصيب عن احلد األمثل لدى أطفاهلن باملقارنة مبن ال يتناولن 

 (.4111األمساك )منظمة األغذية والزراعة/ منظمة الصحة العاملية، 

 

تغذية على حنو كاف يف مناقشات األمن ونادرا ما يتم التشديد على التوعية بدور األمساك يف األمن الغذائي وال 

الغذائي والتغذية. وبدون التوعية بالطابع املفيد لألمساك كمصدر للربوتني اجليد واملغذيات الدقيقة، فقد ال يتم 

استهالكها. ويف البلدان النامية، هناك شرط مهم لضمان هذه التوعية وهي تعليم اإلناث القراءة والكتابة، وكذلك إتاحة 

 د اإلعالمية ذات الصلة.املوا

 

ورغم عدم القيام يف عموم السكان بدراسة الفرق يف احلصول على األمساك كغذاء داخل األسرة، فمن املرجح أنه  

يوجد فارق حبسب نوع اجلنس، ألن األمساك غالبا ما تكون أعلى يف السعر من غريها من األغذية، وأكثر تقلبا يف 

ة. ويف أوقات الندرة، قد تفقد األسرة بأكملها إمكانية احلصول على األمساك، ولكن من األسعار، وتعاني من ندرة مومسي

املرجح أن تكون املرأة أكثر تضررا بسبب وضعها التابع نسبيا يف معظم اجملتمعات، واخنفا  دخلها وحتكمها يف 

 (.Quisumbing et al., 1995؛ وMaxwell and Smith, 1992أموال األسرة )

 

ات األزمات والكوارث، وتبعا لطابع األزمة وموقعها، تعاني النساء والرجال من خماطر خمتلفة وتتاح ويف أوق 

/ World Bank/FAOهلم فرصا خمتلفة أثناء األزمة وبعدها، مبا يف ذلك احلصول على األغذية وخدمات اإلغاثة )

IFAD ،4116افر معلومات حمددة عن دور األمساك يف هذه ؛ وانظر أيضا التغيري املرتبط بنوع اجلنس أدناه(. وال تتو

تشكل عادة جزءا  الظروف. ونظرا لسعر األمساك والطابع القابل للتلف للعديد من املنتجات السمكية، فإن األمساك ال

( 4113من اإلمدادات الغذائية املستخدمة يف اإلغاثة يف حاالت الكوارث أو اجملاعات. ويوصي برنامج األغذية العاملي )

إدماج الربوتني احليواني يف النظم الغذائية لإلغاثة من اجملاعة، ولكن املكونات اليت تعتمد على احلليب، وليس ب

السمك أو اللحم، هي اليت تقدم يف شكل عينة األغذية الرتكيبية. وبينما تؤكد اخلطوط التوجيهية لربنامج األغذية 

لنساء املرضعات )مثل احلديد وفيتامني ألف واألمحا  الدهنية(، العاملي على أهمية نقص التغذية اليت تعاني منها ا

 فإنها ال تتناول الدور الذي ميكن أن تؤديه األمساك.

 

 اجملتمعات املرتبطة باألمساك: نوع اجلنس، واألمساك، واألمن الغذائي والتغذية

 

ي نوع اجلنس دورا أساسيا يف يف الفئات السكانية املرتبطة مباشرة بسالسل اإلنتاج واإلمداد السمكي، يؤد 

وهي التوافر، وإمكانية احلصول، واالستقرار،  –خمتلف اآلليات والعمليات اليت حتدد األمن الغذائي والتغذية 

واالستخدام، وكفاية التغذية. ويؤثر نوع اجلنس، جنبا إىل جنب مع العوامل املتقاطعة املتعددة مثل الطبقة االقتصادية 

و السن أو الدين، على األمن الغذائي والتغذية بطرق ال تعد وال حتصى. وجيري استكشاف مخس طرق أو الفئة العرقية أ

ذات أولوية هنا هي: أمناط عمل اجلنسني يف قطاع األمساك، وإغفال املنظور اجلنساني يف سياسات قطاع األمساك، 

 تعددة اجلوانب.ونوع اجلنس داخل األسرة، والتغري اجلنساني داخل القطاع، والقضايا امل
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 نوع اجلنس والعمل يف قطاع األمساك

 

العمل الذي يؤديه الناس وكيف ُيثابون عليه، له أثر كبري على أمنهم الغذائي وتغذيتهم، ومن حوهلم.  

وبالتالي، فمن أجل اكتساب فهم أفضل لألمناط اجلنسانية يف جمال العمل، ينبغي النظر يف البيانات املصنفة حسب 

 بصورة منتظمة.نوع اجلنس 

 

ويتباين معظم العمل يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حسب نوع اجلنس. وتؤدي النساء كافة أنواع  

أقل بروزا بكثري من وضع الرجال، مما يؤدي يف الغالب إىل  ةاملعتاد أدوارهّناألنشطة تقريبا يف قطاع األمساك ولكن 

ياء املائية هي جماالت للرجال يف البلدان املتقدمة والبلدان النامية على السواء تصور بأن مصايد األمساك وتربية األح

(Davis and Nadel-Klein, 1992; Bennett, 2005; Williams, Nandeesha and Choo, 2004 ويهيمن الرجال .)

ثري من أعمال املرأة، مثل التقاط على العمل املتعلق مباشرة بإنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. وال ُيعرتف بك

الفضالت والغوص والتجهيز بعد الصيد والبيع، أو ال جيري تسجيلها بشكل جيد، على الرغم من مساهماتها 

(. ويف إندونيسيا على سبيل املثال، يقوم Weeratunge, Snyder and Choo, 2010االقتصادية وغريها من املساهمات )

بيانات عن مصايد األمساك لكل حمافظة عن عدد الصيادين الذين يعملون إما بدوام  مكتب اإلحصاءات جبمع وإعداد

كامل وجلزء من الوقت بشكل أرئيسيأ أو بدوام جلزء من الوقت بشكل أثانويأ، ولكن هذا يشري عموما إىل الصيادين 

ل أنشطة كثري من النساء يف (. وباملثل، يف شيلي، ال ُتسجFitriana and Stacey, 2012, p. 160الذكور فقط )انظر 

(. ويف Araneda et al., 2005قطاع األمساك كأنشطة رمسية وبذلك ال ميكن للنساء احلصول على دعم من القطاع )

العديد من البلدان األخرى أيضا، ال ميكن تسجيل النساء ضمن الصيادين، وهكذا فهن خارج نظم دعم القطاع وتنمية 

ل األخري حنو اتباع نهج سلسلة اإلمدادات بأكملها يعين أن البعد اجلنساني يف مصايد القدرات. ومع ذلك، فإن التحو

األمساك أصبح اآلن أبرز، نظرا ألن من املرجح أن يزيد عدد النساء الالتي يدخلن يف عداد العامالت )منظمة األغذية 

 (.4113والزراعة، 

 

دعم حقوقهن، ولكن غالبا ما يكون عليهن بناء ورغم أن النساء والفئات احملرومة ينظمن أنفسهن أيضا ل 

قدراتهن لالستفادة من القوانني اجلديدة اليت متكنهن من الوصول إىل الفوائد، كصيادات حمرتفات )على سبيل املثال، 

 (.Miranda and Maneschy, 2010; Pierri and de Azevedo, 2010يف الربازيل، انظر 

 

 لتقدير عدد العاملني يف جمال الصيد أن ما يقرب من نصف العدد البالغ ووجدت احملاولة الشاملة األوىل 

يف  27مليون أو  56مليون شخص الذين يعملون يف قطاع مصايد األمساك الطبيعية وسالسل اإلمداد التابعة هلا ) 141

مساك الصغرية النطاق يف (. ويرتبط الغالبية العظمى من هذا العمل مبصايد األMills et al., 2011املائة( من النساء )

مليون(، وكثري منهم من النساء، عدد عمال الصيد  82البلدان النامية. ويفوق عدد العاملني يف أنشطة ما بعد الصيد )

الكبرية، تفوق أعداد النساء عدد  ويف مصايد األمساك الداخلية الصغرية ومصايد األمساك البحرية 39مليون(. 35)

                                                      
أي التصنيع والتسويق  -ظائف املباشرة وغري املباشرة )مبا يف ذلك التابعةتشري تقديرات أحدث ُأعدت بشأن العمل إىل أن جمموع عدد الو 39

 (.Teh and Sumaila 2013مليونا ) 461والتجهيز واالجتار( اليت وفرتها مصايد األمساك البحرية تبلغ حوالي  -وإصالح املعدات
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(. ومع ذلك، فإن وظائف 6الة األخرية إىل عدد النساء العامالت يف التجهيز )اجلدول الرجال، ويرجع ذلك يف احل

مصايد األمساك الصغرية وسالسل اإلمداد خارج اإلنتاج هي األسوأ تسجيال، وبالتالي فإن النسبة املئوية الفعلية للمرأة 

 40قد تكون أعلى من ذلك.

 

يف املائة يف نيجرييا واهلند،  71ىل آخر، على سبيل املثال أكثر من وتتباين مشاركة املرأة تباينا كبريا من بلد إ 

 (.Mills et al., 2011، 7يف املائة أو أقل يف بنغالديش وموزامبيق )اجلدول  5و

 

مليونا. ومع  31وال تتوافر بعد تقديرات قابلة للمقارنة للعاملني يف قطاع تربية األحياء املائية البالغ عددهم  

صحائف وقائع عن اللمحة العامة لقطاع تربية األحياء املائية اليت أعدتها منظمة األغذية والزراعة أن ذلك، ُتبني 

مشاركة املرأة ختتلف حسب البلد ونوع املؤسسة وحجمها، فعلى سبيل املثال تكون عادة أنشط يف العمليات الصغرية 

ما، يتوافر قدر أقل من املعلومات عن عمل اجلنسني . وعمو(Williams et al., 2012bواملفاقس والتجهيز بعد الصيد )

 يف جمال تربية األحياء املائية مقارنة باملعلومات املتعلقة مبصايد األمساك.

 

 العمالة يف مصايد األمساك العاملية الطبيعية حسب نوع اجلنس  - 3اجلدول 

 مصايد األمساك واسعة النطاق مصايد األمساك صغرية النطاق 
 اجملموع

 اجملموع الداخلية البحرية اجملموع الداخلية لبحريةا 

 34 3 1 2 31 18 13 عدد الصيادين )باملاليني(

 82.5 7.5 0.5 7 75 38 37 عدد وظائف ما بعد الصيد )باملاليني(

 116.5 10.5 1.5 9 106 56 50 اجملموع

 %47 %62 %28 %66 %46 %54 %36 النسبة املئوية للنساء 

 .Mills et al. (2011): املصدر

 

 النساء يف القوة العاملة يف مصايد األمساك يف البلدان النامية - 7اجلدول 

 جمموع القوة العاملة البلد/ دراسة حالة

 )بآالف الدوالرات(

 النسبة املئوية

 %73 500 6 نيجرييا

 %72 316 10 اهلند

 %57 624 1 كمبوديا

 %40 372 غانا

 %32 129 السنغال

 %30 493 الربازيل

 %19 078 12 الصني

 %5 253 3 بنغالديش

 %4 265 موزامبيق

 .14-3(، اجلدول 4114) World Bank /FAO /WorlFish Center: املصدر

                                                      
عدد  النساء فحسب، ولكن أيضا يف عدد أبناء الشعوب  إن اإلحصاءات عن املشاركة يف سالسل إمدادات األمساك، ال تنطوي على نقص يف 40

 .األصلية والرجال يف وظائف معينة
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ووفقا للحال يف معظم االقتصادات اخلاضعة لتزايد العوملة، فإن دخل املرأة يف جمال مصايد األمساك وتربية  

ل من دخل الرجل، على األقل جزئيا ألن املرأة حمصورة يف أعمل أقل نفوذا وأقل أجرا األحياء املائية عادة ما يكون أق

(Neis et al., 2005 وحتى حيثما تشكل املرأة األغلبية، كما هو احلال يف مصانع التجهيز، فال يرتقي إال عدد قليل .)

 De Silva and وجد ري النكا،منهن إىل مستويات اإلشراف واإلدارة. ويف دراسة أجريت على عشرة مصانع يف س

Yamao (2006) .أن من يرتقني إما أفضل تعليما من أقرانهن الذكور، أو زوجات لكبار املديرين 

 

 اجلنساني يف السياسات واملمارسات يف قطاع األمساك املنظورإغفال 

 

 أن السياسات  ال يتم مجع البيانات املصنفة حسب نوع اجلنس بشكل روتيين، وينتج عن ذلك إىل حد ما، 

ال توجه سوى اهتمام ضئيل إىل البعد اجلنساني يف قطاع األمساك. ومجيع الصكوك املعيارية الرئيسية األخرية، بدءا من 

بالفعل االهتمام  متنع(، وبالتالي Williams et al., 2012cمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، تغفل املنظور اجلنساني )

 اجلنسني يف سياسات وبرامج التنمية على املستويني العاملي والوطين.املوضوعي باملساواة بني 

 

وهناك صلة قوية يف املعتاد بني مصايد األمساك الصغرية النطاق وسبل عيش املرأة واألمن الغذائي والتغذوي، ولكن يتم 

د املبذولة مليكنة وحتديث جتاهل احتياجات املرأة يف القطاع. وقد مت توجيه مساعدات تنمية القطاع للرجال يف اجلهو

الصيد وتربية األحياء املائية؛ بينما تركز الربامج العامة للمساواة بني اجلنسني/املرأة على االحتياجات األساسية للمرأة 

 يف حالة مصايد أمساك جزر احمليط اهلادئ. Ram-Bidesi (2008) انظر على سبيل املثال -

 

نساني ميكن أن تكون له آثار كبرية على اجلنسني. فقد أثر على سبيل وعلى الرغم من أن إغفال املنظور اجل 

املثال التوجه حنو امليكنة واستخدام املركبات اآللية سلبا على املرأة. فقد انتقل اإلنزال بعيدا عن الشواطئ إىل مراكز 

ألن املرأة ينقصها االئتمان إنزال مركزية، مما حيد من حصول املرأة على األمساك لالستهالك احمللي والبيع. ونظرا 

والبنية التحتية، فال تتاح هلا إال فرصة للحصول على األمساك ذات القيمة املنخفضة فقط، مع هوامش ربح أقل، أو 

على وظائف فرز/جتفيف األمساك املنخفضة األجر. وتتوىل النساء يف الغالب ختزين األمساك على نطاق صغري، ولكن 

رد يديرها الرجال. وغالبا ما يتجاهل صانعو السياسات أو ال يلمون بالعواقب اجلنسانية هلذه معظم مرافق التخزين البا

 االجتاهات القطاعية.

 

وتفر  بعض ظروف العمل مشاكل يف سلسلة القيمة ألنها ال تتغري، على سبيل املثال البنية التحتية األساسية  

كبناء أسواق جديدة مثال. ويف الوقت احلاضر، تعاني العتيقة لألسواق، فضال عن تهديدات حدوث تغري وشيك، 

 منشآت مثاًلفاألوضاع يف العديد من أسواق السمك واملوانئ/مراكز اإلنزال من ضعف إمكانية الوصول إىل املنافع األساسية 

 ا نوقش يف املسالك البولية(. ووفقا مل يف من التهابات معاناة النساء إىلغالبا  يؤديمراحيض وعدم توافر  النظافة

وصول املرأة إىل األسواق احمللية والوطنية واإلقليمية، وإزالة العوائق  لتعزيز، تكرس جهود قليلة 4-2-4القسم 

األساسية، وحتسني ظروف العمل. يف مومباي ، على سبيل املثال، تواجه البنية التحتية األساسية للسوق مشاكل 
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 تتمكن جمموعات خمتلفة من النساء العامالت يف التسويق على االتفاق التلوث والتنافس يف الطلب على العقارات؛ وم

 (.Peke, 2013بشأن االحتياجات املشرتكة؛ وتؤدي البطالة بني الرجال إىل توتر العالقات بني اجلنسني )

 

ملرأة/ ويف السنوات الثالثني املاضية، بذلت جهود دورية لبدء سياسات وممارسات عاملية لقطاع األمساك بشأن ا 

نوع اجلنس ولكن معظمها م يتجاوز األطر الزمنية للمشاريع اليت بدأت مبوجبها. وغالبا ما تركز هذه اجلهود مباشرة 

 على نوع اجلنس واألمن الغذائي والتغذية، على سبيل املثال، برنامج استدامة سبل العيش املستمدة من املصايد 

 مج اإلقليمي لسبل العيش يف قطاع مصايد األمساك ج(، والربنا4117)منظمة األغذية والزراعة، 

(Lentisco and Alonso, 2012 ويف عام .)عقدت منظمة األغذية والزراعة حلقة عمل للمساعدة يف متهيد 4111 ،

 (. وللمرة األوىل، ُسلط الضوءأ 4114الطريق إىل األمام، وتشارك حاليا يف املتابعة الداخلية )منظمة األغذية والزراعة، 

على املساواة بني اجلنسني كموضوع خاص يف تقرير منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة عن حالة مصايد األمساك 

 (.أ 4114وتربية األحياء املائية يف العام )منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعية، 

 

اك، أنه م جير استثمار سوى القليل ومن النتائج األخرى املرتتبة على إغفال املنظور اجلنساني يف قطاع األمس 

يف حبوث التنمية للمساعدة يف فهم مشاكل عدم املساواة بني اجلنسني وكيفية معاجلتها. وما استثمر يف حبوث عن 

 املنظور اجلنساني يركز أساسا على املرأة، مع عدد قليل جدا من الدراسات لبحث أهمية السلوك الذكوري 

(Allison, 2013والعالق ،).ات بني اجلنسني وآثارها على األمن الغذائي والتغذية 

 

وتتجه مشاريع التنمية، اليت تدمج عنصر املساواة بني اجلنسني ضمن عناصرها، إىل الرتكيز على ُنهج  

اقتصادية الضيقة لتمكني املرأة. ويوجه الدعم إىل إتاحة فرص كسب الدخل للمرأة، غالبا على مستويات الرعاية 

  Choo and Williamsفقط، مع جتاهل العوامل االجتماعية والثقافية األقوى. وقد استعر   االجتماعية

مخس حلقات دراسية حول املساواة بني اجلنسني ومصايد األمساك، يرجع تارخيها ودراسة  41، قيد اإلعداد( 4112)

امسة. وأثقلت بعض التدخالت ، ووجدت أن العديد من املشاريع جتاهلت عوامل القوة املنهجية احل1668إىل عام 

اإلمنائية كاهل املرأة بعمل إضايف. والرتقاء سلم التمكني، يتعني أن ُتكًفل للمراة فرصة الوصول بشكل مشروع وحقوق 

مأمونة يف احليز املكاني واملوارد، باإلضافة إىل التدريب، واالعرتاف املهين واملكانة. والثقافة متيل إما إىل دعم متكني 

أو احلد منه، ولكن م تنفذ سوى تدخالت قليلة سعيا للتغيري. واألهم من ذلك، أن التمكني يستغرق وقتا طويال املرأة 

وغالبا ما يتعني على وكاالت تنمية مصايد األمساك أن متر بتغيري تنظيمي عميق لكي تتصدي بقدر وافٍِ للمساواة بني 

 (.Debashish et al., 2001, Nowaza, 2001اجلنسني )

 

 الرتتيبات اجلنسانية داخل األسرة

 

(. ونادرا ما تعمل األسرة Porter, 2012ختلق الثقافات واملمارسات احمللية تنويعات ال تنتهي لشكل األسرة ) 

 يتبّين  كوحدة منفردة، وغالبا ما ال حتتفظ حبسابات مالية عامة. ومن نتائج العديد من الدراسات

 ة على األرجح إطعام وكسوة وتعليم األطفال وأفراد األسرة املعالني النساء هن من يتولني يف األسر أّن
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(Quisumbing et al., 1995; Porter, 2012 وعندما تكون املوارد واألصول شحيحة، ميكن أن يكون التفاو  على .)

هذه القضايا يف جمتمعات الصيد الساحلية يف مجهورية  Porter (2012) استخدام الدخل واألصول حامسا للبقاء. ودرس

تنزانيا املتحدة اليت تستخدم فيها النساء مواردهن الشحيحة ويتفاوضن بشأنها لدعم أسرهن الالتي يقمن برعايتها بصفة 

 منفردة، ويف بعض األحيان، الالتي يتقامسن مسؤوليتها مع زوج/شريك. 

 

يشية هلا عواقب هامة عندما تستهدف اسرتاتيجيات تنمية قطاع األمساك يف وهذه التعقيدات داخل األسرة املع 

كثري من األحيان توجيه املساعدة إىل األنشطة اليت يهيمن عليها الذكور مثل التكنولوجيات اجلديدة للصيد وتربية 

نها ليست موجهة أيضا ملثل هذه املساعدة أثر إجيابي ضئيل على األمن الغذائي األسري، نظرا أل يكون وقداألمساك. 

 ملساعدة النساء الالتي من املرجح أكثر أن يعطني أولوية أكرب لألمن الغذائي.

 

وأخريا، فإن األسر املعيشية اليت تعوهلا امرأة متيل إىل أن تكون أكثر فقرا بشكل ملحوظ، وبالتالي أكثر عرضة  

عوهلا رجل. فعلى سبيل املثال، وجدت دراسة كمبودية ألكثر ألن تعاني من انعدام األمن الغذائي باملقارنة باألسر اليت ي

أن مستويات حمو األمية كانت أعلى للذكور  Ahmed et al. (1998)أسرة تعتمد يف معيشتها على الصيد،  5 111من 

سر اليت يف املائة(، وتتعثر خطى األسر اليت تعيلها نساء عن األ 57يف املائة( باملقارنة مع النساء ربات األسر ) 85)

 يعوهلا ذكور يف النشاط االقتصادي، ويف أعداد األطفال الذين يلتحقون باملدارس ومستويات اإلسكان.

 

 التغيريات السريعة يف القطاعات واالعتبارات اجلنسانية

 

شهد قطاع األمساك تغيريا هيكليا واقتصاديا سريعا وتغيريا يف املوارد، وما زال هذا التغري مستمرا. ومعظم  

عوامل التغيري، سواء كانت داخلية أو خارجية، حمايدة من حيث نوع اجلنس، إال أن هلا نتائج جنسانية كبرية 

(Neis et al., 2005 والكوارث يف اجملتمعات املرتبطة باألمساك هي شكل آخر من أشكال التغري السريع جدا اليت قد .)

 ذية، رغم أو بسبب كيفية تقديم اإلغاثة بعد الكوارث. تكون هلا أيضا آثار جنسانية على األمن الغذائي والتغ

 

وثبت يف الغالب أن املزاعم القائلة بأنه متت تهيئة العديد من فرص العمل اجلديدة للمرأة يف قطاع األمساك  

أساسها ضعيف، يف اجململ، ألن التحول يف كثري من األحيان يلغي أيضا بعض الوظائف. فعلى سبيل املثال، فقدت 

ساء احملليات قدرا كبريا من أعماهلن التقليدية يف جتهيز األمساك يف والية غوجارات )اهلند( مع سيطرة الصيد الن

 والتجهيز الصناعي على العمل. ومت توظيف النساء املهاجرات من وال ييت كرياال وكانياكوماري 

 يت حالة العامالت متدنية (، وبقNayak, 2007برواتب هزيلة يف املصانع، بدال من النساء احملليات )

(Gopal, Geethalakshmi and Unnithan, 2009.) 

 

وأصبح الكثري من عمل قطاع األمساك ذا طابع أنثوي وعرضي، مما جيعل التحقق من صحة تقديرات املكاسب  

متعن بها واخلسائر يف الوظائف أمرا صعبا. وقد ختسر النساء فرصة احلصول على األمساك لالجتار بها اليت كن يت

 ,MacDonaldسابقا، ولكن من املرجح أن يزيد عدد النساء الالتي يعملن بدون أجر وال تسجل أعدادهن )مثال، 
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(. ومع الزيادة يف حجم املشاريع، على سبيل املثال تربية األمساك على نطاق صناعي، قد يتقلص جمموع العمالة 2005

 املزارع السمكية األسرية. ويف مصايد األمساك، خيفض العديد وحتوِّل األنشطة مواقعها، نظرا لالستيالء على 

 من مشغلي السفن تكاليف التشغيل اخلاصة بهم باستخدام العمال املهاجرين الذين يتقاضون يف الغالب 

رواتب منخفضة. وهذا ميكن أن يضيف خماطر بالنسبة لسالمة العمال ألنهم قد ال يكونوا مدربني مبا فيه الكفاية يف 

 ند والشباك اجلرافة احملوطة يف تايلال السالمة يف البحر، على سبيل املثال على الشباك اجلرافة جم

(Chokesaguan, Ananpongsuk and Wanchana, 2009 ويف الواقع، فإن ظروف عمل العمال الذكور أساسا على .)

غذية والزراعة واملنظمة البحرية الدولية سفن الصيد لقيت اهتماما من منظمة العمل الدولية، اليت وافقت مع منظمة األ

(. ولكن، بعد سبع سنوات من 4117بشأن العمل يف قطاع صيد األمساك ) 188على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

 االتفاق عليها، م تصدق سوى أربعة بلدان فقط على االتفاقية حتى اآلن.
 

غيري، ميكن أيضا أن يسبب اخنفا  املوارد السمكية عدة أنواع وباإلضافة إىل العوملة باعتبارها شكال قويا للت 

من التغيريات اجلنسانية. وعادة ما تكون أضعف األسر هي تلك اليت تعمل فيها املرأة والرجل على حد سواء يف مصايد 

(. ومع Fitriana and Stacey, 2012لألمساك آخذة يف االحنصار، على سبيل املثال يف جزر بانتار، بإندونيسيا )

اخنفا  إنتاج مصايد األمساك، يصبح عمل املرأة مثل جتهيز األمساك وبيعها أقل بروزا، ولكن دعمها االجتماعي يف 

داخل األسر املكروبة، أكثر انتشارا، ولكن بسبب وصمة  -غري املوثق عادة –األسرة أكثر أهمية. ويصبح العنف املنزلي 

م يتم توثيق تداعيات هذا على األمن الغذائي لألسر املعيشية. وغالبا ما ينتقل العار االجتماعية، يصبح طي الكتمان. و

الرجال الذين تشردوا بسبب أزمات مصايد األمساك إىل عمل وبيئات اجتماعية تتداخل مع تلك اخلاصة باملرأة، على 

 يف حلقة بيع السمك يف بلدة فلبينية.  Turgo (2012)النحو الذي وصفه 

 

 اإلغاثة بعد الكوارثاجلنسانية، و

 

وللكوارث املختلفة آثار خمتلفة على النساء والرجال، وعادة ما تؤثر بشكل كبري على جمتمعات الصيد وتربية  

ة بسبب غرق الناقل 4116األحياء املائية الصغرية النطاق. ويف غومياراس، الفلبني، أثر االنسكاب النفطي الكبري يف عام 

Solar I شخص. وتأثر األمن الغذائي للمرأة على حنو أخطر  41 111ش الساحلية ملا يقرب من على سبل كسب العي

 من الرجال. وأزالت الكارثة بشكل مؤقت أنشطة املرأة يف جمال صيد األمساك على الساحل وداخل البحر 

(Defiesta, 2013ومنحت عمليات مواجهة حاالت الطوارئ أعمال اإلغاثة وإعادة التأهيل بشكل تف .) ،ضيلي للرجال

وأحالت النساء والفتيات إىل زيادة االعتماد على العمل املنزلي والعمل خارجه، وعرضتهن ملزيد من العنف األسري يف 

(. وعموما، فاقمت هذه الكارثة الساحلية Badayos-Jover, 2013املنزل والتحرش اجلنسي يف مالجئ الطوارئ )

 .مرأةالتهميش االقتصادي على املستوى احمللي لل

 

، اخرتق إعصار فرانك )أو فنغشن، بإمسه الدولي( الفلبني، وكان أشد وطأة 4118ويف منتصف يونيو/حزيران  

 وفا  على أربع حمافظات يف فيساياس الغربية. وكان الصيد والزراعة من األنشطة الرئيسية للمتضررين 

(Suyo et al., 2013 وعلى عكس االنسكاب النفطي الناجم عن غرق .) السفينةSolar I أثر إعصار فرانك على أفراد ،
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األسرة بالتساوي، وعملت النساء والرجال بطرق متكاملة لتأمني ومحاية أصول األسرة، ولكن ظهرت الفروق بني 

اجلنسني يف اآلليات املفضلة للتكيف والتفادي يف املستقبل. وأعطت املرأة األولوية لسالمة األسرة البدنية واملالية، يف 

 ني اجته الرجال إىل أعمال موجهة بقدر أكرب إىل اخلارج هي التيسري واإلدارة حلماية أسرهم.ح

 

وغالبا ما تكون اجملتمعات الساحلية والنهرية وعلى ضفاف البحريات عرضة للكوارث الطبيعية بسبب موقعها  

قه على حد سواء. ويعترب استهداف على السواحل. وميكن جلهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار أن تساعد التعايف وأن تعو

جهود التعايف باحلجم الصحيح وتلبية االحتياجات احمللية حامسا يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية. ويف حاالت 

، أصبحت جهود التعايف اهلائلة من جانب 4112الكوارث الساحلية الكربى مثل تسونامي احمليط اهلندي عام 

(؛ وقد تتضارب Stirrat, 2006; Tewfik et al. 2008لوكاالت تنافسية وليست تعاونية )الوكاالت الدولية وغريها من ا

احتياجات التنمية الطويلة األجل على نطاق املشاريع الصغرية مع جهود اعادة البناء الفورية اليت استهدفت البنى 

جمتمعات الصيد يف بعض األحيان إىل  (؛ وأدى نقلRegnier et al., 2008التحتية الكبرية، مبا يف ذلك بناء القوارب )

(. وحيثما يتم تشخيص االحتياجات احمللية Ingram et al., 2006فقدانها ملواقعها الساحلية األصلية يف سري النكا )

بشكل صحيح وحتظى بدعم من اجلهود الوطنية وكذلك الدولية، جيري اإلبالغ عن مزيد من النجاح. فعلى سبيل 

الطبيعية احمللية، اليت ُتستخدم لرتبية الروبيان بشكل  tambakإندونيسيا، مت بنجاح إصالح برك املثال، يف آتشيه يف 

مكثف، باستخدام التكنولوجيا املطورة يف وقت سابق يف املركز األسرتالي للبحوث الزراعية الدولية بالتعاون مع املشاريع 

 (.Martin, 2008الفنيني الوطنيني بدعم دولي )اإلندونيسية، واليت ُقدمت إىل املزارعني من خالل الشركاء 

 

 القضايا املتعددة اجلوانب

 

يف سلسلة توريد األمساك، يعترب البعد اجلنساني واحدا من األبعاد اإلنسانية األساسية اليت ميكن أن تؤثر  

خيلق جمموعة من على األمن الغذائي. فهو يتداخل مع الطبقة والعمر والدين ووضع املهاجرين وعوامل أخرى، مما 

العوامل اليت ميكن أن تؤثر على فرص بعض اجلماعات اليت تعاني من انعدام األمن الغذائي والعكس. ويف هذا السياق، 

ال تقتصر خماطر األمن الغذائي والتغذية على النساء يف العمليات الصغرية النطاق. وميكن أيضا أن حتدث )للنساء 

كرب، ويف مصانع التجهيز على الساحل. وهذه توظف الكثري من الناس الفقراء، والرجال( على السفن الصناعية األ

وغالبا ما يكونون من العمال املهاجرين الذين يكسبون دخال هزيال ويعملون يف ظل ظروف صعبة. ومعظم العمالة املهاجرة 

 روف العمل اخلطرة.منخفضة األجر، وبالتالي تنطوي على خماطر األمن الغذائي. وهذا ميكن أن يضاعف من ظ

 

ورأت دراسة أولية للجرمية املنظمة عرب الوطنية يف صناعة الصيد أن تراجع األرصدة السمكية الساحلية وانعدام  

األمن الغذائي املرتتب على ذلك يف اجملتمعات اليت تعتمد عليها، يعد عامال يف توفري الرجال والشباب للعمل بالسخرة 

(. ووجدت الدراسة أن ضحايا االجتار بالبشر من الذكور يعملون قسريا على أسفن de Coning, 2011على سفن الصيد )

الصيد واألطواف أو منصات الصيد يف امليناء، أو يف مصانع جتهيز األمساكأ. وقد ال يكون األمن الغذائي والتغذية 

 لوا يف الوطن.مضمونا هلؤالء العمال، وال يعرف إال القليل عن األمن الغذائي ألولئك الذين ظ
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وقد تضطر النساء واألطفال إىل ممارسة الدعارة يف املوانئ ومصانع التجهيز. وتشري التقارير إىل أنه حتى لو م  

( أو Nishchith, 2001يتم االجتار بهن فإن النساء يكن عرضة خلطر االستغالل اجلنسي يف بعض مصانع التجهيز )

 (. وغالبا ما تعمل النساء والرجال يف مصانع التجهيز Béné and Merten, 2008حتى يف مواقع التفريغ )

 (؛ وقد تكون النساء أكثر تأثرا من الرجال Nag and Nag, 2007يف ظل ظروف خطرة على صحتهم )مثل 

(Jeebhay, Robins and Lopata, 2004.) 

 

)النساء، والرجال واألطفال( جزءا وباإلضافة إىل االجتار بالبشر والسخرة، تعترب العمالة التعاقدية املهاجرة  

 يف املائة من العمال  75متزايد من الصناعات السمكية الوطنية، على سبيل املثال يف تايلند، تتألف نسبة 

 الذكور على سفن الصيد التايلندية من البورميني والكمبوديني، والباقي من مواطين تايلند 

(Chokesaguan, Ananpongsuk and Wanchana, 2009.) 

 

عاما( يعملون  18ويعد العمر أيضا أحد العوامل املتعددة اجلوانب املهمة. فحتى الفتيات والفتيان )حتت سن  

(. ومن 4113بأعداد كبرية يف مصايد األمساك لتأمني أمنهم الغذائي واألمن الغذائي ألسرهم )الفاو/ منظمة العمل الدولية 

(، تبني أن غالبية العمال األطفال هم من Allison, Béné and Andrew, 2011خالل البيانات احملدودة املتاحة )

الصبية. وغالبا ما يكون العمل خطرا، ولكنه يلحق يف كل احلاالت تقريبا أضرارا مدى احلياة باألطفال، ألنه حيد من 

امل تؤدي بصورة ومجيعها عو -فرصهم للحصول على التعليم النظامي وفرص العمل والتقدم االجتماعي يف وقت الحق 

 غري مباشرة إىل انعدام األمن الغذائي.
 

--- 
 

شهدنا يف هذا الفصل أنه ميكن تعزيز املساهمة احملتملة لألمساك يف األمن الغذائي والتغذية واالستفادة منها  

القتصادية بأقصى قدر ممكن يف األجل الطويل من خالل ضمان التنمية املستدامة هلذا القطاع يف األبعاد الثالثة: ا

 والبيئية واالجتماعية.

 

ويشري حتليل العالقات بني األبعاد الثالثة لالستدامة واألبعاد األربعة لألمن الغذائي والتغذية إىل عاملني من  

 العوامل احلامسة.

 

لساحلية أوال، أن اإلدارة املستدامة للموارد، واألرصدة السمكية ولكن أيضا املياه واألراضي، وخاصة يف املناطق ا 

 والنهرية، أمر بالغ األهمية لدعم وضمان األمن الغذائي والتغذية، وخاصة يف األجل الطويل.

 

وثانيا، أن احلصول على املوارد والطريقة اليت توزع بها املوارد والدخول املتأتية منها بني البلدان، على  

األمن الغذائي  ضرورية لضمان اجلنسانية، ، مع مراعاة االعتباراتالسالسل الغذائية، وحتى داخل األسر مستوى

 والتغذية الفعالة.
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 حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية -1

 

أثار هذا التقرير مسألتني هامتني. ما مدى جودة األداء الذي ميكن أن يتواله قطاع األمساك ومصايد األمساك يف  

ائي والتغذية؟ وكيف ميكن أن يتغلب هذا القطاع على حتديات االستدامة لتحسني وتعظيم مساهمة حتسني األمن الغذ

األمساك فيهما؟ رأينا يف الفصل السابق أن األجوبة على هذه األسئلة تكمن يف العديد من اجملاالت، بدءًا من 

التجارة وقواعدها، والقواعد املنظمة لسالسل  التكنولوجيا إىل القضايا االجتماعية، مبا يف ذلك إدارة املوارد، وتوجهات

 القيمة، وسياسات التنمية، إخل.

 

عمومًا، ليس هناك للمسألتني املذكورتني أعاله من حل فريد حمدد سلفًا، وقد عرضت الفصول السابقة طائفة  

 من اخليارات املختلفة اليت ميكن تطبيقها وتعبئتها ملختلف السياقات الوطنية واإلقليمِية.

 

 قة اليت يتّم فيها حتديد واختيار وتصميم وتنفيذ هذه اخليارات. الطريحوكمة القطاع وحتّدد  

 

 حملة عامة عن قضايا حوكمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 1-0

 

ميكن تلخيص احلوكمة، بطريقة مبسطة، على أنها مكونة من عناصرثالثة: القواعد نفسها )مبا يف ذلك  

الرمسية وغري الرمسية(؛ والعملية/الطريقة اليت توضع بها هذه القواعد ومن يساهم يف هذه العملية؛ والطريقة القواعد 

 اليت بها ُتنّفذ هذه القواعد )وُترصد إخل( ومن ينخرط يف ذلك. 

 

د يتسم القطاع بشبكة معقدة متنوعة من القواعد وحقوق احلصول على املوارد، وقواعد دولية ووطنية وقواع 

أكرب يف اجلهات قد يكون من باقي قطاعات الزراعة بتباين  وممارسات حملية متعارف عليها. كما يتميز أيضًا عن غريه

يف بيئة تستخدمها ومبوارد تستغلها أنشطة اقتصادية أيضًا يعمل قد الفاعلة اليت كثريًا ما تتنافس على املوارد ذاتها. كما 

من قطاعات الزراعة. وهلذه اخلصائص الثالث متّثل حوكمة مصايد األمساك  أخرى، أكثر بكثري مما يف حالة غريه

 وتربية األحياء املائية واعتبارات هديف األمن الغذائي والتغذية يف هذا اجملال حتديًا خاصًا.

 

تارخييا، ترّكز النقاش على قضية رئيسية هي كيفية التوفيق بني االستدامة البيئية للموارد وبني النتائج  

، 4 (. ولكن، كما هو مبني يف الفصلBeddington, Agnew and Clark, 2007االقتصادية لألنشطة ذات الصلة )

توزيع النواتج االقتصادية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية )األمساك والدخل( واجلوانب االجتماعية هي 

وللمستهلكني. وتزايد إضافة هدف األمن الغذائي حمدداترئيسية لضمان منافع األمن الغذائي والتغذية للمنتجني 

 والتغذية، وكذلك األهداف االجتماعية، هو تعقيد مسألة صعبة أصاًل هي مسألةالتوفيق بني البعدين االقتصادي والبيئي. 

 

تثري هذه األسئلة عددا من املسائل املتعلقة باحلكومة من مثل: كيف يتقّرر ما ينبغي فعله على خمتلف  

ياتومن ذا الذي يقرر وكيف ميكن تنظيم هذا القطاع؟ ما هي الرتتيبات الرئيسية يف قطاع مصايد األمساك؟ ما هي املستو



 

118 

اليت تواجهها مصايد  الرتتيبات الرئيسية خارج قطاع مصايد األمساك اليت تؤثر عليه؟ ما هي حتديات احلوكمة

ي والتغذية؟ وكيف ُتدمج ترتيبات وخطط احلوكمة القائمة هذه األمساك وتربية األحياء املائية لتحقيق هديف األمن الغذائ

 الشواغل وما هي األدلة املتوفرة لتقييم أدائها فيما يتعلق بهذه التحديات؟ 

 

مصايد األمساك جتّمع ملوارد مشرتكة، وتكتنف إدارتها إدارةمستدامة، إضافة إىل السمات اخلاصة إلدارة  

 ة بسبب الصعوبات احملددة اليت تتعلق برصد ومراقبة املوارد وضبط كيفيةاستغالهلا. املوارد املشرتكة، تعقيدات إضافي

تعتمد تربية األحياء املائية على كل من إمكانية احلصول على األراضي واملياه )العذبة أو مياه البحر(، وعلى  

 ملعدل النمو يف القطاع.ضمان أمن احليازة، ما يفر  حتديات حمددة، مبا يف ذلك للمصايد الطبيعية، نظرًا 

 

 هناك أربعة جوانب رئيسية إلدارة قطاع تربية األحياء املائيةإدارةمستدامة: 
 

 بالنسبة ملصايد األمساك، قياس األرصدة السمكية ووضعية املوارد،  -1

 إسناد احلقوق يف موارد األمساك واملياه واألراضيوإقرارها،  -4

 الرصد والضبط، إخل.( إدارة النظام )مبا يف ذلك طرائق  -3

 حتقيق بيئة داعمة )سياسات، برامج، تدابري دعم( ملختلف األطراف الفاعلة.  -2

 

تتطلب هذه النقاط حوكمةكافية،حوكمة تستوعب تزايد تعقيد النواتج املتوقعة: االستدامة االقتصادية والبيئية  

 ة.االقتصادية، فضاًل عن هديف األمن الغذائي والتغذي-واالجتماعية

 

إن إمكان احلصول على موارد األمساك واألراضي واملياه، وتوزيع منافع األمساك ودرجة فعالية تقاسم هذه  

املنافع )مبا يف ذلك من الذي حيصل على الدخل من األمساك وكذلكمن يأكلها،نظرًالقوى السوق( اعتبارات هامة يف 

ق املتنوعة اليت ميكن بها أن يكسب أو خيسراألفراد احلوكمة. وتؤثر اآلليات املؤسسية وآليات السوقعلى الطر

واجلماعات )أساسًا األكثر فقرًا وتهميشًا يف سالسل مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،ولكن أيضًا املستهلكون الفقراء( 

األمساك  أو يقصون عن احلصول على املوارد السمكية وغريها من أصول سالسل اإلمداد اإلنتاجية أو احلصول على

 كسلعة غذائية. 

 

ونظرًا ألن احلوكمة حتدث على مستويات خمتلفة )من الدولي إىل احمللي(، نستخدم هذه املستويات كطريقة  

لتنظيم النقاش يف هذا الفصل. وسريّكز التحليل على حوكمة القطاع، مع األخذ يف االعتبار حسب االقتضاء آليات 

 تؤثر عليه أو حتدد نواتج األمن الغذائي. واليتع احلوكمة األخرى الواقعة خارج القطا

 

بصورة عامة جدًا، ميكن وصف املشهد العاملي للمبادئ والقواعد اليت حتكم هذا القطاع على أنهامنظمة على  

ى أربع مستويات، من العاملي إىل اإلقليمي إىل الوطين ودون الوطين )مبا يف ذلك مستوى املنطقة ومستوى املقاطعة واملستو

 احمللي(؛ 
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( هو مستوى املعاهدات واالتفاقيات والصكوك ذات الطبيعة امللزمة أو غري امللزمة 1-3املستوى العاملي )القسم  

الدولية وكذلك اإلعالنات الدولية املختلفة. أما املستويات اإلقليمي والوطين ودون الوطين فهي مستوياتالتنفيذ أو اإلدارة 

 (.4-3)القسم 

 

منطقية بني املستويات من الدولي إىل احمللي: تضع النصوص املعتمدة على املستوى الدولي إىل  وهناك روابط 

 :حّد أو آخرمبادئ عامة وخطوط توجيهية )ملزمة أو طوعية( ترتجم إىل

 

(؛ 1-4-3اتفاقيات أخرى متعددة األطراف )مثاًل إقليمية، ثنائية، إخل( إلدارة جماالت و/أو أرصدةحمددة)القسم 

فيذ على املستوى الوطين )التزام الدول( من خالل القوانني والسياسات والربامج الوطنية. ويف أحيان كثرية، تتطلب وتن

(. 4-4-3وطنية )القسم -النصوص على املستوى األعلى )النطاق األوسع( تنفيذ تشريعات وطنية أو حتى قواعد دون

املستويات بقواعد أخرى، كمثل تلك املتعلقة حبيازة  وتتأثر الصكوك اخلاصة بقطاع األمساك على كل مستوى من

 األراضي واملياه ومحاية البيئة وحقوق اإلنسان واحلقوق االجتماعية واللوائح االقتصادية. 

 

وهناك أحيانًا كثرية على كل مستوى من املستويات تفاعالت معقدة بني الصكوك اليت تنظم قطاع أاألمساكأ  

خرى، وكذلك مع العديد من املبادرات الدولية )والربامج ذات الصلة( ذات األهمية ملصايد وتلكالتيتنظمالقطاعات األ

املاضية، واليت ترتبط يف كثري من األحيان خبطاب سائد هو خطاب  15األمساك اليت منت بسرعة يف السنوات الـ

 (.1-4-4)أنظر القسم  أمصايد العام يف أزمةأ

 

 احلوكمة على املستوى الدولي 1-4

 

ننظر يف هذا القسم من منظور األمن الغذائي والتغذية يف ترتيبات وبنى وقواعد احلوكمةاليت تفعل فعلها على  

قطاع األمساك وعلى املوارد الطبيعية ذات العالقة اليت حتافظ على استدامة املوارد السمكية، كما ننظر يف العوامل 

 االقتصادية واالجتماعية ذات الصلة. 

 

ء أن جيد مرتبطًا بقضايا احلوكمة هذه، سواء من حيث التأثري عليها أم من حيث ترتيبات وميكن للمر 

 تنفيذها، وفرة من املبادرات والشراكاتالدولية اليت نتناوهلا أيضا بإجياز. 

 

تلعب احلوكمةعلى املستوى الدولي دورًا كبريا، خصوصًا بالنسبة ملصايد األمساك البحرية. فخمسة وستون يف  

أن تستغل  ائة من حميطات العام هي أأعالي حبارأ دولية، ال بد من تنسيق دولي وقواعد دولية إذا كان ملواردهاامل

يف املائة من احمليطات لوالية وطنية يف مناطق اقتصادية خالصة. ولضمان  35استغالاًل مستدامًا. وخيضع حوالي 

املة داخل منطقة اقتصادية خالصة درجة معينة من القواعد االستغالل املستدام للموارد، حتتاج مصايد األمساك الع

(، ذلك أن أنواع عديدة تنتقل أثناء دورة حياتها Brundtland, 1987واللوائح التنظيمية الدولية والتنسيق الدولي )

رحتال وتكاثرها و/أو تعتمد على أنواع أخرى هي حبد ذاتها متنقلة، وهذه تتضمن أنواع األمساك السطحية كثرية اال

 وأمساك ترحتل ما بني البحر واملياه العذبة. 
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 النصوص الدولية الرئيسية واالتفاقات ذات الصلة واملرتبطة بالبحار ومصايد األمساك 01الشكل 

  

 

 حقوق اإلنسان 

تمر األمم المتحدةمؤ  

  لقانون البحار 

 
  

 البحار
 مصايد األسماك

مدونة السلوك 

بشأن الصيد 

 الرشيد

التنمية  

 المستدامة 

 البيئة

 التجارة

ةعالمي  

 إقليمية

 وطنية  

 على القضاء اتفاقية
 التمييز أشكال جميع
 المرأة ضد

 الطوعية التوجيهية المبادئ
 للحق التدريجي اإلعمال لدعم

 سياق في كاف غذاء في
 الوطني الغذائي األمن

الخطوط التوجيهية الطوعية 
بشأن الحوكمة المسؤولة 

راضي ومصايد لحيازة األ
األسماك والغابات في سياق 

 األمن الغذائي الوطني
 

متثال سفن اتفاقية الفاو ال
 الصيد في أعالي البحار

 

اتفاقية األمم المتحدة 

 لألرصدة السمكية

التي  االتفاق بشأن التدابير
تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد 
غير القانوني دون إبالغ ودون 

 تنظيم وردعه والقضاء عليه

 المتداخلة السمكية )األرصدة
 واألنواع الكثيرة المناطق

 االرتحال(
 

 الخطوط التوجيهية
 

مصايد أعماق البحار -  
الوسم البيئي -    

استراتيجيات طوعية لتحسين 
المعلومات عن حالة ووجهات 

مصايد األسماك الطبيعية 
 وتربية األحياء المائية

 الفنية التوجيهية لخطوطا
 الرشيد الصيد بشأن

 

  الدولية  خطة العمل
1666الطيور البرية   -   
1666أسماك القرش   -  
  1666درات بناء الق -

  دون القانوني غير الصيد -
 4111 تنظيم ودون إبالغ -

  

 التوجيهية الخطوط
 لضمان الدولية

 مصايد استدامة
 الصغيرة األسماك

 الحجم

األطراف متعدد بيئي اتفاق  

 

1664ريو   
41جدول أعمال القرن   

4114ريو   
األهداف اإلنمائية 

  4111لأللفية 
أهداف التنمية 

4115المستدامة   

البيولوجي  التنوع ةاتفاقي
1664 
 الدولية التجارة اتفاقية

 المهددة األنواع في
 من باالنقراض
 الحيوان مجموعات

1673البرية  والنبات  
حفظ أنواع  اتفاقية

الحيوانات البرية 
1676ة المهاجر  

اتفاقات منظمة 
 التجارة العالمية 

 الدستور هيئة
 الغذائي

 
 للعمل العالمية لقمةا

 المحيطات بشأن

 

 مبادرات عالمية 

نمو األزرقال  

يذ
نف

لت
 ا

 الشراكة
 من العالمية
 أجل

 المحيطات

 قانونيا النصوص واالتفاقات الملزمة هي في المستطيالت



 

111 

يطاتأ ويف إطار على املستوى الدولي، تندرج حوكمة مصايد األمساك على حد سواء يف إطار أحوكمة احمل 

أحوكمة مصايد األمساك الدوليةأ، مثل اتفاقات مصايد األمساك الدولية وهيئات مصايد األمساك اإلقليمية. ويشارك 

 العديد من موارد املياه الداخلية حدودًا مع بلدان متعددة.

 

 يد األمساكالعمليات احلكومية الدولية واتفاقيات األمم املتحدة ذات الصلة بالبحار ومصا 1-4-0

 

بالنسبة ملصايد األمساك البحرية، تعّداحلوكمة الدوليةبرعاية األمم املتحدة، عن طريق هيئتني حكوميتني  

عملية األمم 1666دوليتني: اجلمعية العامة لألمم املتحدة، بالنسبة لشؤون احمليطات وقانون البحار، وتدعمها منذ عام 

منظمة األغذية والزراعة و 41حة العضوية املتعلقة باحمليطات وقانون البحار،املتحدة االستشارية غري الرمسية املفتو

وإعداد الصكوك والتوجيه وبناء  وجلنة مصايد األمساك التابعة هلا، اليت تتعامل مع السياسات وترتيب األولويات

ة وتعزيز مساهمة مصايد األمساك بالتصرف املسؤول يف جمال مصايد األمساك وتربية األحياء املائية وإدار القدرات املتعلقة

 . يف األمن الغذائي والتخفيف من حّدة الفقر

 

وقد صاغت هاتان اهليئتان اتفاقيتني رئيسيتني دوليتني على مستوى رفيع، واحدة تتعلق بشؤون البحار، وهي  

وهي مدونة السلوك بشأن  ، واألخرى تتعلق باألمساك ومصايد األمساك،1684اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

. ويضع هذان الصكان معًا قواعد الستغالل البحار ومواردها واحلفاظ عليها، وكذلك للطريقة 1665الصيد الرشيد لعام 

اليت ينبغي أن تنفذ بها هذه القواعد وتضبط، مع مسؤوليات حمددة لدول العلم والدول الساحلية ودول امليناء )انظر 

 (. 13اإلطار 

 

أيضا اتفاقات أخرى تتعلق أساسًامبجاالت أخرى ترتبط مبصايد األمساك أو ميكن أن تؤثر على الطريقة وهناك  

اليت حتقق بها مصايد األمساك األمن الغذائي والتغذية: وميكن أن تكون هذه الرتتيبات صكوكًا شاملة واسعة )كتلك 

ثرحتديدًا برابط غري مباشر، مثل االتفاقيات املتعددة املتعلقة بالتنمية املستدامة أو حبقوق اإلنسان(، أو صكوكًا أك

(، يف 4114) Glaumannو Kimاألطراف واالتفاقات الثنائية املختلفة املتعلقة باالستعماالت املختلفة لألنهار. ووجد 

املوارد، حيث  اعتمدت نهجًا نفعيًا لتعظيم استخداماستعرا  حلوكمة املياه العابرة للحدود أّن معظم االتفاقات القائمة 

 يتكّرق عدد قليل منها إىل تسوية النزاعات واالستدامة اإليكولوجية واستدامة األمساك. 

 

 )"االتفاقية"(0984اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

 

اقات االتفو 1684،42توفرالتطورات يف القانون الدولي للبحار، وخاصة اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لعام 

والنصوص املرتبطة بها نظام حوكمة ملزم للمحيطات وإطارًاإلدارة قاع البحار واملوارد البحرية. وتعطي االتفاقية حقوقًا 

                                                      
دوراألغذية البحرية يف األمن الغذائي العامليأ ، أ4112أيار/مايو  31-47ستناقش العملية التشاورية يف اجتماعه اخلامس عشر،  41

http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm. 
42 nts/convention_overview_convention.htmhttp://www.un.org/Depts/los/convention_agreeme 

http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm
http://www.un.org/Depts/los/consultative_process/consultative_process.htm
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
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كما تعطي  43ومسؤوليات للدول الساحلية متعلقة باالستخدام األمثل للموارد السمكية يف مناطقها االقتصادية اخلالصة.

ات االتفاق، من خالل املنظمات الدولية واإلقليمية املناسبة، على التدابري الالزمة الدول الساحلية ودول العلم مسؤولي

للمحافظة على األرصدة السمكية خارج املناطق االقتصادية اخلالصة، مبا يف ذلك األنواع املرحتلة. فهي تنص على أنه 

عها، وتفر  على الدول واجب العمل إن توفرت شروط معينة، فإن احلق يف الصيد يف أعالي البحار مفتوح للدول مجي

 على اعتماد تدابري للمحافظة على املوارد احلية يف أعالي البحار.

 

 دولة تتخذها األمساك اليت مبصايد وقد كان هناك تطوير تدرجيي للقانون الدولي يف جمال التدابرياملتعلقة 

 معنية الوالية القضائية لدولة امليناء، رغم أنها أساسًا ام حد اليت تتناول إىل 1684امليناء، وذلك منذ اعتماد اتفاقية عام 

 يف الصيد سفن امتثال لتعزيز والزراعة األغذية منظمة مبسألة التلوث البحري. وأدرجت تدابري دولة امليناء يف اتفاقية

 األمم واتفاقية الزراعة(،و )اتفاقية االمتثال ملنظمة األغذية 1663 لعام الدولية واإلدارة الصيانة لتدابري البحار أعالي

1665لعام السمكية األرصدة بشأن املتحدة
44. 

 

 دول األسواق و الدول غري الساحلية و دول امليناءو دول العلم: 01اإلطار 

 دول العلم

هلذه السفن بصيد تتحمل البلدان اليت لديها سفن صيد أمساك خارج مياههامسؤولية إصدار شهادات مناسبة هلذه السفن وضمان أن يكون مسموحًا 

ج األمساك.ووفقا للمدونة، ينبغي على أدول العلمأ )اليت تصدر أعالمًالسفن صيد( أن حتتفظ بسجالت مفّصلة عن السفن اليت متارس الصيد خار

 .مياهالبلد، وأن تتأكد من أن سفنها آمنة وأنها مؤمنة

 دول امليناء

ءات، كمثل تفتيش سفن الصيد األجنبية عند دخول موانئها، للمساعدة على ضمان أن السفينة وفقا للمدونة، ينبغيعلى بلدان امليناء أن تعتمد إجرا

ارتكبتها  املعنية قامت بصيد مسؤول رشيد.وينبغي على بلدان امليناء أن تتعاون مع بلد العلم عندما يطلب املساعدة يف التحقيق يف خمالفات حمتملة

وينبغي أن تكون لدى هذه األماكن مرافق خلدمة السفن وبائعي األمساكومشرتيها.  .نزاملالذًاآمنًا لسفن الصيدويتعني أن تكون املوانئ وأماكن اإل.سفنها

 .كما ينبغي أيضًا توفري إمدادات مياه عذبة وترتيبات صرف صحي ونظم ختلص من النفايات

 الدول غري الساحلية

حلية احلق يف املشاركة، على أساس منصف، يف استغالل جزء مناسب من فائض املوارد (، ينبغي أن يكون للدول غري السا66وفقا لالتفاقية )املادة 

اجلغرافية ذات احلية للمناطق االقتصادية اخلالصة للدول الساحلية من املنطقة دون اإلقليمية نفسها أو اإلقليم نفسه، مع مراعاة الظروف االقتصادية و

ق هذه املشاركة الدول املعنية من خالل اتفاقيات ثنائية أو دون إقليميةأو إقليمية، آخذةباالعتبار، من الصلة جلميع الدول املعنية. وتضع شروط وطرائ

 )…( بني مجلة أمور أخرى )...( احلاجة إىل جتنب اآلثار الضارة على جمتمعات صيد األمساك أو صناعات صيد األمساك للدولة الساحلية؛

 ية يف الدول املعنية. واالحتياجات التغذوية للمجموعات السكان

 دول األسواق

فقد منت التجارة غري الرمسية لألمساك وتقدم  .يستورد بعض البلدان كميات كبرية من األمساك وهي أيضا موضع اهتمام متزايد

لتعقب وقمع وكبح  ، 4113أ اليت أطلقتها عام Project Scale املنظمةالدوليةللشرطةاجلنائية )اإلنرتبول(، من خالل مبادرة أبروجيكت سكيل

 ومكافحة جرائم صيد األمساك، منظورات مثرية لالهتمام إىل مكافحة األسواق السوداء لألمساك واإلجتار الذي يغذي هذه األسواق

                                                      
ميل حبري من الساحل. وحتدد الدولة الساحلية كمية املصيد  411وفقا لالتفاقية، املنطقة االقتصادية اخلالصة هي منطقة الميكن أن تتجاوز  43

ن تسمح الدولة الساحلية لدول أخرى بالنفاذ إىل املسموح بها من املوارد احلية وتنظم مصايد األمساك يف املنطقة االقتصادية اخلالصة. وميكن أ

 منطقتها االقتصاديةاخلالصة،خصوصًا يف حالة وجود فائض يف كمية الصيد املسموحبه.

من أحكام بشأن حفظ وإدارة  1684 ديسمرب/ كانوناألول 11لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحاراملؤرخة  1665اتفاق عام  44

 ة السمكية املتداخلة املناطق واألرصدة السمكية الكثرية االرحتالاألرصد
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 0993مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )"املدّونة"( لعام 

 

أدواتها و 46اتفاقية طوعية، ، وهي1665)أاملدونةأ( لعام  45ما زالت مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 

وخطوطًا توجيهية طوعية وخطوطًا  47جيات طوعيةات الصلة، وتضم خططأعمال دولية واسرتاتيذ 21املشتقة الـ

توجيهية لتطوير األطر والسياسات واألنشطة القانونية على املستوى  توجيهية تقنية، النص الرئيسي الذي يوّفر خطوطًا

 .12الوطين أو على مستوى مصايد أمساك حمددة. ترد أهداف املدونة يف اإلطار 

 

 الساحلية ولألنشطة املتعلقة بسفن الصيد ودول العلم ودول امليناء. توفر املدونة خطوطًا توجيهية للدول 

 

على الرغم من أن املدونة أتعرتف بالدور احليوي ملصايد األمساك يف األمن الغذائي العامليأ، وعلى الرغم من  

 لالحتياجات األولوية إعطاء مع األغذية جودة وفى الغذائي األمنيف  األمساك مصايد أن من بني أهدافها أتعزيز مساهمة

 فقط. أربع احملليةأ، إاّل أنها ال تشريإىل األمن الغذائي سوى مرات للمجتمعات التغذوية

 

( أن أاملدونة تولي قدرًا ضئياًل ج)Williams et al ،4114) 4114وقد وجد التقييم اخلارجي للمدونة لعام  

إال عابرًا ]مصايد األمساك الصغرية احلجم[أ. وم يرد أيضًا أي للغاية من االهتمام لألمن الغذائي أو الفقر وال تذكرهما 

تفصيل هلذين املوضوعني يف صكوك املدونة اليت ترّكز يف الغالب على االستدامة البيئية والقضايا الفنية املتعلقة باملوارد 

التقييم، من بني مجلة أمور  وأوصى تقرير .بداًل من الرتكيز على من يستخدمون هذه املوارد ويستفيدون منها املائية،

أخرى، أنه ينبغي على املنظمة أن تكفل أن تكون األهداف التنموية، من مثل املساواة بني اجلنسني واألمن الغذائي 

 . واحلد من الفقر،القوة احملركة األساسية لعملها فيما يتعلق جبميع أنواع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية

 

الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف سياق األمن الغذائي والقضاءعلى  اخلطوط التوجيهية

 الفقر

 

بوضع صك دولي بشأن مصايد األمساك  4111يف عام  األغذية والزراعة أوصت جلنة مصايد األمساك يف منظمة 

قتصادية اال-االجتماعية تنمية وللقر ، دعمًا ملبادرات وطنية وإقليمية ودولية للتخفيف من حدة الفالصغرية احلجم

يستند ذلك  ،48. ووفقًا للمنظمةاستخدامًا مستدامًااستخدام املوارد  وتشجيعتحسني حوكمة مصايد األمساك ول، املنصفة

                                                      
45 http://www.fao.org/fishery/code 
 طريق عـن -التأثري  هذا ثلم بالفعـل هلـا أن أو –إلزامي  تأثري هلـا يكون أن ميكـن أحكاما أيضـا املدونة أحتوى املدونة، من 1-1وفقًا للمادة  46

 واإلدارة الصيانـة لتدابري البحــار أعالي يف الصيد سفـن امتثال تعزيـز اتفاقية مثـل األطـراف، بيـن فيمـا ملزمة أخــرى قانونية صكـوك

 .أ1991لعــام  الدوليـة

 لقرش أمساكا حلفظ الدولية العمل (؛ وخطة1668لة )الطوي اخليوط مصايد يف البحرية للطيور العار  الصيد من للحد الدولية العمل خطة 47

 تنظيم ودون إبالغ دون القانوني غري الصيد ملنع الدولية العمل (؛ وخطة1668) الصيد طاقة إلدارة الدولية العمل وخطة (؛1668وإدارتها )

 (.4111عليه ) والقضاء وردعه
48 http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines 

http://www.fao.org/fishery/code
http://www.fao.org/fishery/ssf/guidelines
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الغذائي وإىل  إىل االعرتاف املتزايد مبصايد األمساك الصغرية احلجم كمساهم رئيسي يف التخفيف من حدة الفقر ويف األمن

وجيه املقدم من عدد من املؤمترات واالجتماعات واملشاورات العاملية واإلقليمية اليت نظرت يف كيفية اجلمع بني الت

مصايد األمساك املسؤولة والتنمية االجتماعية يف جمتمعات الصيد الصغرية الساحلية والداخلية. ويتوقع أن تعتمد جلنة 

  .4112 ثني يف يونيو/ حزيرانمصايد األمساك النص يف دورتها احلادية والثال

 

( إىل أتعزيز مساهمة مصايد األمساك الصغرية 11، الفقرة ب 4112يهدف النص، كما تلخصه املنظمة ) 

احلجم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف العام، واملساهمة يف حتقيق التنمية العادلة والقضاء على الفقر، والتوصل إىل 

املصايد، والرتويج لكفالة مستقبل مستدام لكوكب األر  وللشعوب كافة من النواحي االقتصادية استخدام مستدام ملوارد 

بهاأصحاب املصلحة لتحسني حوكمة يستعني ويقرتح أتوجيهات ميكن أن تستعني بها الدول و.واالجتماعية والبيئيةأ

ية مبصايد األمساك الصغرية احلجم مصايد األمساك الصغرية احلجم وتنميتهاأ. كما يشجع النص على أزيادة التوع

 وتطوير املعارف عنهاأ.

 

 اتفاقيات ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

 

البيانات  (4116وآخرون ) Agnewالصيدغريالقانونيدونإبالغودونتنظيم مصدر قلق شديد متزايد. فقد راجع  

ة الصيد غري القانوني دون إبالغ على الصعيد العاملي ترتاوح ما بلدًاوعن أعالي البحار، فقّدروا أن قيم 52املتاحة عن 

مليون طن من األمساك. وتعطل هذه املستويات  46و  11مليار دوالر سنويًا، وميثل ذلك ما يرتاوح بني 43.5و11بني 

األمساك وللتنوع خطط اإلدارة املستدامة وتشكل تهديدًا عامليًا الستدامة مصايد األمساك وإلدارة وحفظ موارد مصايد 

(. وهناك قلق من أن الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ج 4112منظمة األغذية والزراعة، البيولوجي البحري )

أالبلدان النامية (، 4116وآخرون ) Agnewيؤثر أيضًا على مصايد األمساك الصغرية احلجم واألمن الغذائي. ووفقًا لـ 

شطة غري القانونية اليت يقوم بها صيادوها وتقوم بها سفن قادمة من دول صيد يف املياه هي األكثر تعرضًا خلطر األن

 .بعيدةأ

 
واآلليات الرئيسية يف هذا اجملال هيأخطة العمل الدولية ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم  

امللزم  4116نظمة األغذية والزراعة لعام، وهي صك طوعي أدرج يف املدونة، واتفاق م4111وردعه والقضاء عليهألعام 

الذي تدعمه  49قانونًا أبشأن تدابري دوالمليناء ملنع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليهأ

وتركزاخلطة ويركز االتفاق اهتمامهما على املسؤوليات الدولية لدول العلم والدول الساحلية ودول امليناء منظمة اإلنرتبول .

ستدام وغري القانوني دون إبالغ (. وهناك اعتماد متزايد على دول امليناء للقيام مبكافحة الصيد غري امل13)أنظر اإلطار 

 . 50ودون تنظيم،ذلك أن دول العلم ميكن أن ختفق يف التحكم بفعالية بعمليات الصيد اليت تقوم بها سفن ترفع أعالمها

                                                      
قدم يهدف هذا االتفاق أإىل منع األمساك املصيدة  بطريقة غري قانونية من دخول األسواق الدولية من خالل املوانئ. مبوجب شروط املعاهدة، ت 49

تفتيش منتظمة وفق املعايري حد أدنى عاملية، ومتنع السفن السفن األجنبية إشعارًا مسبقًا وتطلب إذنًا بدخول امليناء، وجتري البلد ان عمليات 

 املخالفة من استخدام امليناء أواستخدام بعض خدماته وتنشأ شبكات لتبادل املعلومات.

 http://www.fao.org/fishery/psmانظر على سبيل املثال  50

http://www.fao.org/fishery/psm
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 هداف مدونة السلوك للصيد الرشيد: أ02 راإلطا

 أهداف مدونة السلوك للصيد الرشيد هي:

 ت الصلة، مبادئالصيد الرشيد و أنشطة املصايد الرشيدة، مع مراعاة مجيع ما يرتبط بها من أن ترسي، وفقًا لقواعد القانون الدولي ذا

 جوانب بيولوجية وتكنولوجية واقتصادية واجتماعية وبيئية وجتارية؛

 رشيدة؛ أن ترسي مبادئ ومعايري إلعداد وتنفيذ سياسات وطنية لصيانة املوارد السمكية ومصايد األمساك وإدارتها وتنميتها بطريقة 

  اإلطار القانوني واملؤسسي الالزم لعملية الصيد الرشيد ولصياغة وتنفيذ  –أو حتسني  –أن تكون صكًا مرجعيًا يساعد الدول على وضع

 اإلجراءات املناسبة؛

 نونية،سواء كانت أن تكون مرشدًا ميكن استخدامه حيثما كان ذلك مناسبًا يف صياغة وتنفيذ االتفاقيات الدولية وغريها من الصكوك القا

 ملزمة أم طوعية؛

 أن تيسر وتشجع التعاون الفين واملالي وغري ذلك من أشكال التعاون يف صيانة املوارد السمكية ومصايد األمساك وإدارتها وتنميتها؛ 

 مجتمعات احمللية؛أن تعزز مساهمة مصايد األمساك يف األمن  الغذائي وفى جودة األغذية، مع إعطاء أولوية لالحتياجات التغذوية لل 

 أن تشجع محاية املوارد املائية احلية وبيئتها املائية واملناطق الساحلية؛ 

  أن تشجع جتارة األمساك واملنتجات السمكية، مبا يتفق والقواعد الدولية ذات الصلة، وتاليف اختاذ تدابري تشكل حواجز خفية أمام هذه

 التجارة؛

 وكذلك النظم األيكولوجية املرتبطة بها والعوامل البيئية ذات الصلة؛أن تشجع البحوث يف جمال مصايد األمساك، 

 مصايد األمساك. تضع معايري سلوك جلميع املشتغلني يف قطاع أن 

 

وعلى الرغم من أّن معظم هذه الصكوك تذكر مصايد األمساك الصغرية احلجم، إال أنها ال تنظر يف ظروف  

هي أن جزءًا كبريًا مما يصيده  الصعبةاعتبارات حمددة هلا. وإحدى املسائل تضع وال مصايد األمساك الصغرية احلجم 

ويعود ذلك أساسًا إىل  –صغار الصيادين يف البلدان النامية غري مبلغ عنه، ورمبا يندرج يف إطار أاألمساك غري املنظمةأ 

 ء: أليس واضحًا ما إذا كانت هذه اجلهودالغذا يف باحلق املعين االفتقار إىل نظم الرصداملناسبة. وكما أشاراملقرراخلاص

( ففي حني ميثل الصيد الصناعي غري القانوني وغري املبلغ عنه وغري املنظم …).سديدة ضد الصيد غري القانوني

وتشبيه هذا املصيد بالصيد غري القانوني يقلل من شأن الدور الذي .مشكلة، ال يبّلغ عن معظم ما يصطاده صغار الصيادين

 حتقيق األمن الغذائي، وال يشجع الصيادين املعنيني على التحول إىل ممارسات تتحلى بقدرأكربمن يسهم به يف

 .(4114األمم املتحدة، )أاملسؤولية

 

التزامات وواجبات الدول. يتعني على  4116وينظم اتفاق املنظمة لعام  4111تنظم خطة العمل الدولية لعام  

ري لتدابري ووسائل التحكم يف مكافحة الصيدغري القانوني وغري املبلغ عنه وغري الدول أن تضع احلد األدنى من املعاي

املنظم. وميكن للدول، بوضعها مثل هذه اللوائح التنظيمية على املستوى الوطين،أن متيز مبا يناسب ما بني مصايد 

الصيدغري  ملكافحة 1115/4118 األمساك الصناعية ومصايداألمساكاحلرفية. فمثاًل، قام االحتاد األوروبي، يف الئحته

القانوني وغري املبلغ عنه وغري املنظمبتبسيط نظام شهادات املصيد من األساطيالحلرفية. ويتطلب التصدي للصيدغري 

القانوني نهجًا خمتلفًا يف جمال مصايد األمساك الصناعية عنه يف جمال مصايداألمساكالصغرية احلجم،فهذه األخرية 

ج تنمية القدرات واخنراط أصحاب املصلحة يف وضع خطط إلدارة مصايد األمساك الوطنية/دون تتطلب أكثر من برام
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اإلقليمية إدارةمستدامةمبا يؤدي إىل تعزيز األمن الغذائي. كذلك فإن مصايد األمساك الصغرية احلجم عرضه أيضًابصورة 

 خاصة آلثار الصيدغري القانوني وغري املبلغ عنه وغري املنظم.

 

 االتفاقات والصكوك املتصلة باألمساك 1-4-4

 

ميكن للمرء أن حيدد ثالث جمموعات من االتفاقات والصكوك الرئيسية الشاملة ذات النطاق األوسع من قطاع  

األمساك واليت مع ذلك تتصل اتصااًل حامسًا بالطريقة اليت ميكن بها ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية أن حتقق 

والتغذية. تتشكل اجملموعة األوىل من حقوق اإلنسان وال سيما احلق يف الغذاء. والثانية مستمدة من  األمن الغذائي

 (. 11تفاقات البيئية املتعددة األطراف )راجع الشكل االتفاقات العامة حول التنمية املستدامة. وتتألف الثالثة من اال

 

 الصكوك القائمة على احلقوق

 

سان على فهم وتنظيم حوكمة القضايا املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية بطريقتني ميكن أن تساعد حقوق اإلن 

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز و  الشرعة الدولية حلقوق اإلنسانرئيسيتني. األوىل مبينة مثاًليف صكوك من مثل 

يعها على سبيل املثال كيف تنبغي إدارة ، اليت حتدد مجإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةو ضد املرأة

احلوكمة كي متكن أصحاب املصلحة املعنيينمن التعبري عن شواغلهم، وجتعل باإلمكان احرتام املبادئ العريضة 

 لإلنصاف، مبا يف ذلك املساواة بني اجلنسني. 

 

لى املوارد واألمن الغذائي، أما الطريقة الثانية فمبينة يف الصكوك الدولية املتعلقة حبوكمة إمكان احلصول ع 

املبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن الغذائي كمثل أ

أ، املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم اإلعمال التدرجيي للحق يف غذاء كاف يف سياق األمن الغذائي الوطينو أالوطينأ

 وء على الدور اهلام ملصايد األمساك الصغرية احلجم يف األمن الغذائي.اليت تسلط الض
 

 صكوك التنمية املستدامة

 

أدى السعي إىل حتقيق التنمية املستدامة إىل نشوء طائفة واسعة من اتفاقات عريضة،ويف كثري من األحيان ذات  

ة واإلنصاف االجتماعي والتنمية االقتصادية. وعلى نطاق شامل،تطمح إىل التوفيق بني اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعي

يف حتديد اجتاهات متفق عليها للتنمية املستدامة للقطاع ضمن  العاملي املستوى على رئيسيًا لعبت هذه مجيعا دورًا هذا،

 هدافاألأو 1664اليت اعتمدت يف مؤمتر ريو يف عام  41مثل جدول األعمال إطار التنمية املستدامة األوسع نطاقا، 

 . أ0222لعام  اإلمنائية لأللفية

 

( على أهمية استدامة 4113األمم املتحدة، أ)املستقبل الذي نصبو إليهأ 41تشدد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر ريو+ 

 (. كما أنها تعيد التأكيد جمددًا113مصايد األمساك وتربية األحياء املائية لألمن الغذائي والتغذية وسبل العيش )الفقرة 
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كمثل ما يتعلق  51بشأن تدابري تتعلق مبصايد األمساك، دولية ( على عدة اتفاقات والتزامات177-166لفقرتان )ا

باستعادة األرصدة السمكية، والتنفيذ الكامل لالتفاق اخلاص باألرصدة السمكية، والقضاء على الصيدغري القانوني وغري 

املبلغ عنه وغري املنظم،والتعجيل بإحراز تقدم يف التنفيذ الكامل لالتفاق بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء، 

وااللتزامات بالقضاء على معونات الدعم اليت تبدو غري  إلقليمية إلدارة مصايد األمساك،وحتسني أداء املنظمات ا

 املنطقة. ومن األهمية مبكان  على القائمة مناسبة، وتكرار التأكيد على احلاجة إىل حفظ الشعاب املرجانية واإلدارة

ت يف جمال صيد األمساك والسكان األصليني ، اليت تلزم ضمان إمكان حصول صيادي الكفاف والنساء العامال175الفقرة 

 .سواقعلى مصايد األمساك والوصول إىل األ

 

 االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

 

ترتبط املسائل العاملية املتعلقة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية أيضًاباالتفاقات البيئية املتعددة األطراف بني 

 الدول، ومنها:
 

  تهدف  اليت 1673لعام بشأن التجارة الدولية يف أنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقرا أأاالتفاقية

 إىل ضمان أن ال تهدد التجارة الدولية يف عينات احليوانات والنباتات الربية بقاءها. 

 ساس القانوني لتدابري ، وهي معاهدة إطار توّفر األ1676لعام أاتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرةأ

 حفظ منّسقة دوليًا للحيوانات املهاجرة وموائلها وممرات هجرتها.

 اليت تهدف إىل أاحلفاظ على التنوع البيولوجي واالستخدام املستدام 1664لعام أاتفاقية التنوع البيولوجيأ ،

ثية، مبا يف ذلك عن طريق احلصول ملكوناته والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناجتة عن استخدام املوارد الورا

على املوارد الوراثية ونقل التكنولوجيا ذات الصلة بصورة مالئمة، معا ألخذ يف احلسبان مجيع احلقوق على 

وهكذا فإن هذه االتفاقية مصدر هام للمبادئ، وخري  52هذه املوارد والتكنولوجيات،وعن طريق التمويل املالئمأ.

 (.15اإلطار مثال على ذلك نهج النظام اإليكولوجي )أنظر 

 

 املدونة، يف تربية األحياء املائيةأ بعد اإليكولوجي النظام أنهجو األمساكأ مصايد يف اإليكولوجي النظام نهجوقد وضع أ

 كوسيلتني لتنفيذها.وطّورا 

 

 املبادرات الدولية 1-4-1

 

املاضية، وهي كثريًا ما  15الـتكاثرت املبادرات الدولية ذات الصلة بإدارة مصايد األمساك سريعًا يف السنوات  

  (. 1-4-4د العام يف أزمةأ )انظر القسم ي يذهب إىل أن أمصاي( الذ1-4-4ترتبط باخلطاب السائد )أنظر القسم 

 

                                                      
فيما يتعلق حبوكمة احمليطات،  41ستعرا  نتائج مؤمتر ريو+ال COFI/2012/6/Rev.1نظر الوثيقة اأ51 

://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/cofi_30/6rev1e.pdfftp 
52

 en.pdf-www.cbd.int/doc/legal/cbdhttp:// 

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/cofi_30/6rev1e.pdf
ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/cofi_30/6rev1e.pdf
http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-en.pdf
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يف هذه الرؤية  ، يساهم جزئيًايدعو إىل إصالح جوهري ملصايد األمساك العاملية نشأ يف العقد األخري سرد قوي 

 االقتصادي لتربيرا –الغارقة  يتمثل بتقرير البنك الدولي/منظمة األغذية والزراعة أاملليارات يتغذى منها، لكنه أيضًا

هذا السرد إىل إجراء إصالح كبري ملصايد األمساك يف  ويدعو 53(.World Bank/FAO 2009األمساكأ، ) مصايد إلصالح

العام، وميكن تلخيصه على النحو التالي: أتنفق املليارات من الدوالرات كل عام، ما يضع مصايد األمساك يف العام 

ا ينبغي على دخول حلبة الصيد، وهناك حاجة إىل كبح مجاح هذا أالسباق على حبفز أعداد أكرب مم يف خطر كبري

غري العقالني، ووضع نظم إدارة صحيحة، وخفض العدد اإلمجالي للصيادين والتصدي للصيد غري القانوني دون  الصيدأ

د مصايد األمساك إبالغ ودون تنظيم. وستتيح هذه اإلصالحات، إن نفذت بنجاح، جين أقصى قدر من الريع من موار

وأسرتاليا(، وميكن للبلدان استخدام هذا الريع  مثل أيسلندا والنرويج ونيوزيلندا –)كما جرى فعاًل يف بعض البلدان 

 النتشال الناس من الفقرأ.

 

 حملة موجزة عن نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية:  03ر اإلطا

طراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي نهج النظام اإليكولوجي على أنه أاسرتاتيجية لإلدارةاملتكاملة لألراضي واملياه واملوارد احلية لقد عّرف مؤمتر األ

ة تشجع الصون واالستخدام املستدام بطريقة منصفة. وهكذا، سيساعد تطبيق نهج النظام اإليكولوجي على التوصل إىل توازن يف األهداف الثالث

الصادرعن االجتماع  V/6ر قية: الصون؛ واالستخدام املستدام؛ والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استغالل املوارد الوراثيةأ. )القرالالتفا

 اخلامس ملؤمتر األطراف(.

ملعارف ومناحي عدم اليقني املتعلقة يسعى نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك إىل حتقيق التوازن بني أهداف اجملتمع املختلفة، مبراعاة ا

ذات معنى.  باملكونات احليوية والالحيوية والبشرية للنظم اإليكولوجية وتفاعالتها، وتطبيق نهج متكامل يف مصايد األمساك يف إطار حدود إيكولوجية

يشدد  –املستدامة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية  ونهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك / يف تربية األحياء املائية آلية لتحقيق التنمية

األمساك والصيادون/  –على العمليات الكلية واملتكاملة والتشاركية. ويتطلب إدراج التفاعالت املتبادلة بني العناصر اليت تشكل صميممصايد األمساك 

 .اجتماعي(-خرى)أي نظام إيكولوجيوكذلك عناصر النظام البيئي والنظام البشري األ –مزارعو األمساك 

نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك / تربية األحياء املائية هو التخطيط ملصايد األمساك وتنميتها وإدارتها بطريقة تعاجل الغر  من 

ن اجملموعة الكاملة من السلع واخلدمات االحتياجات والرغبات املتعددة للمجتمعات، دون تهديد خيارات األجيال القادمة فيما يتعلق باالستفادة م

 اليت توفرها النظم اإليكولوجية البحرية.

 :املبادئ التاليةنهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األمساك / يف تربية األحياء املائية أن يلتزم بوبناًء على ذلك، ينبغي لتطبيق 

 تطبيق النهج التحوطي عند مواجهة عدم اليقني؛ 

 عارف املتوفرة، العلمية أو التقليدية على حد  سواء؛استخدام أفضل امل 

 األهداف املتعددة للمعرفة وقيم خدمات النظام اإليكولوجي؛ 

 تبين اإلدارة التكيفية؛ 

 توسيع نطاق مشاركة أصحاب املصلحة؛ 

 استخدام اجملموعة الكاملة من التدابري اإلدارية؛ 

 تعزيز التكامل القطاعي وتعددية التخصصات. 

 FAO (2003; 2009b), De Young et. al (2012): املصدر

 
 

                                                      
(، يقرتح Kelleher and Willmann, 2006)  PROFISHمعتمدًا أساسًا على نتائج تقرير أاستنزاف الريعأ، وهو مبادرة ممولة من برنامج  53

وى العام بسبب اإلفراط يف الصيد. هذا تقدير مبلغ الريع الذي يفقد حاليًا على مست 4116تقرير البنك الدولي /منظمة األغذية والزراعة لعام  

ملياردوالر فقدت يف السنة، وميثل ذلك أالفرق بني املنافع االقتصادية احملتملة واملنافع االقتصادية  51وخيلص التقرير إىل أن ما يقرب من 

 (.13،صفحة World Bank/FAO ،4116الصافية الفعلية من مصايد األمساك البحرية العامليةأ )
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 جمموعة فّوارة من املبادرات الدولية بشأن احمليطات والنمو األزرق واملياه: 03اإلطار 

للصناديقاخلريية،بالشراكة مع جامعة أكسفورد ومؤسسات خريية.وهدف اللجنة هو  PEW كمبادرة من منظمة )أ(نشأت أجلنة احمليطات العامليةأ

اغة توصيات قصرية ومتوسطة وطويلة األجل جمدية سياسيًاوتقنيًاملعاجلة القضايا التالية اليت تواجه أعالي البحار: اإلفراط يف صيد صي

الي األمساك؛واخلسائر الكبرية يف املوائل والتنوع البيولوجي؛ واالفتقار إىل اإلدارة الفعالة وإنفاذ القوانني؛وأوجه القصور يف حوكمة أع

مع خرباء من جمموعات خمتلفة أمكرس لتعزيز ائتالف دولي ال يستهدف الربح جيهو و ب()املنتدى العاملي للمحيطاتأمثال آخر هو أ وهناك.رالبحا

 احلكم الرشيد للمحيطات والتنمية املستدامة للشعوب الساحلية واجلزرية يف مجيع أحناء العام ولسالمة النظم اإليكولوجية البحرية.أ

العمل الوطنية املتفق عليها. وتهدف إىل أتعبئة  لى تنفيذ االلتزامات العاملية وخططع )ج(بقيادةالبنكالدوليالشراكةالعامليةمنأجالحمليطاتأوترّكز أ

لول عام التمويل واملعارف ُتطلق على نطاق غري مسبوق حلوجملربةلصاحل للمجتمعات احمللية والبلدان ورفاه العام.أ وأهداف الشراكة هي التمكن حب

ة، والتقليل من طبيعة النفاذ املفتوح ملصايد األمساك عن طريق إنشاء من زيادة إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية زيادة كبرية ومستدام 4144

يق اتفاقات حيازة مسؤولة وتأمني حقوق إمكان احلصول للصيادين، وإعادة بناء األرصدة السمكية اليت تتعر  للصيد املفرط )مبا يف ذلك عن طر

ببت هذه األهداف بقلق بني جمموعات الدعوة واخلرباء املعنيني باألمن ختفيض معونات الدعم(، وحتقيق عوائد اقتصادية أكرب.ويف البداية، تس

ة على حتمل الغذائي والتغذية.فعلى الرغم من أن املبدأ األوالملوجه للشراكة يرّكز رمسيًا على احلد من الفقر وإمكانية احلصول على الغذاء والقدر

 أنها عجزتعن إدراك االقتصاد السياسي للنقاش وللمقايضات واملنافسات والصراعات تكاليفهوأشكال خمتلفة من اإلنصاف والدعم التغذوي، إخل، إال

مون على مبادئها اليت ميكن أن توجد بني املبادئ واألهدافاملختلفة. ولكن مبا أن املبادرة يف مراحلها املبكرة، فإن لديها الفرصة إلدخال مزيد من املض

 .املوجهة األوىل

.وعقدت مؤخرًا 4114عام  41يد على جدول األعمال العاملي للمحيطات. وقد انبثق مفهوم أاالقتصاد األزرقأ من مؤمتر ريو+النمو األزرقأ موضوع جدأ

من البنك الدولي وحكومة  مببادرة4112يف أبريل/ نيسان عام  )د(قالقمة العاملية للعمل من أجل احمليطات يف سبيل حتقيق األمن الغذائي والنمو األزر

دعومة بسلسلة من املؤمترات اإلقليمية، وهي تهدف إىل أتطوير خارطة طريق بإجراءات ملموسة تربط ما بني السياسات واالستثمارات هولندا، م

كذلك أطلقت منظمة األغذية والزراعة مؤخرًا يف . )هـ(جلعل االستدامة الطويلة األجل للمحيطات احلية مقرتحًا ميكن التعويل عليهأ)...(  والتدابري

وهي برنامج إطار عاملي ستساعد املنظمةمن خالله البلدان على وضع وتنفيذ برنامج العمل  ،)و(أأمبادرة النمو األزرق 4112اير/ كانون الثاني ين

لتحفيز زيادة  ز()برنامج الشراكة العاملية للنهو  برتبية األحياء املائيةأأ 4113االقتصادي للنمو األزرق.ومتشيا مع هذا، أطلقت املنظمة أيضًا يف عام 

 .مستدامة يف إنتاج تربية األحياء املائية

 ،)ط(جملس املياه العامليأو أ )ح(، بقيادة البنك الدوليالشراكة العاملية للمياهأوهي تشمل: أ. ت ومبادرات متعلقة باملياه العذبكما طّورت أيضًا شراكا
م تلك الشراكات واملبادرات سوى القليل من االهتمام باألمساك أو باألمن الغذائي والتغذية وال يبدي معظ )ي(والذي تقوده اليونسكمنتدى املياه العامليأوأ

 املتعلقة باألمساك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  /http://www.globaloceancommission.org  )أ(

  /http://globaloceanforum.com  )ب(

  /http://globaloceanforum.com  )ج(

  /http://globaloceanforum.com  )د(

  ,http://acofb2013.kkp.go.id ،(4113طات، واألمن الغذائي والنمو األزرق )يونيو/حزيران مؤمتر آسيا للمحي  )هـ(
  http://www.fao.org/news/story/en/item/212685)و(  

 http://www.fao.org/news/story/en/item/202782)ز(  
 http://www.gwp.org  )ح(
 http://www.worldwatercouncil.org  )ط(

 http://www.globalwaterforum.org)ي(  
 

وكان لسرد أإصالح مصايد األمساكأ هذا صدى يف أعمال عدد كبري جدًا من املؤسسات واملنظمات، مبا يف ذلك  

جزء كبري من الوسط البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة، ويف 

األكادميي يف جمال مصايد األمساك ويف كثري من أوساط املنظمات البيئية الدولية. وقد استثمرت األموال للضغط باجتاه 

مثل الشراكة العاملية من أجل احمليطات، وبرنامج البنك الدولي  –أإصالح مصايد األمساكأ من خالل برامج خمتلفة 

ا وبراجمه الفرعية )مثل برنامج مصايد األمساك اإلقليمية يف غرب أفريقي PROFISHامة بشأن مصايد األمساك املستد

WARFPوالشراكة اإلقليمية من أجل مصايد األمساك األفريقية التابعة للشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا،) 

http://www.globaloceancommission.org/
http://globaloceanforum.com/
http://globaloceanforum.com/
http://globaloceanforum.com/
http://acofb2013.kkp.go.id/
http://www.fao.org/news/story/en/item/212685
http://www.fao.org/news/story/en/item/202782
http://www.gwp.org/
http://www.worldwatercouncil.org/
http://www.globalwaterforum.org/
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NEPAD-PAF ألفريقية وبراجمها الفرعية )مثل اسرتاتيجية اإلصالح الشاملة ملصايد األمساك اCAFRS ؛ ووثائق

(. وقد بدأ بعض هذه الربامج بالعمل Leal, 2010؛ World Bank/FAO, 2009؛Sutinen, 2008وتقارير خمتلفة )مثل 

 فعاًل يف أفريقيا وآسيا مبساعدة ودعم من البنك الدولي. 

 

(. كما تؤثر 16 اإلطارات )وقد تدفقت يف العقد املاضي مبادرات موازية ومنظمة ذاتيًا عامليًا متعلقة باحمليط 

 حوكمة املياه أيضًا على حوكمة مصايد األمساك، وانتشرت أيضًا يف جمال املياه، مبادرة دولية )انظر أيضًا 

(. وتظهر جمموعات املبادرات املتزايدة هذه أّن عددًا كبريًا من أصحاب املصلحة يبحثون عن مسارات 2-2-3القسم 

 لسياسات واالستثمار واالبتكار. جديدة لالستدامة من حيث وضع ا

 

لكن هذه املبادرات جتلب معها حتديات حوكمة حمددة. أوهلا هو كيفية صياغة وتنسيق تلك املبادرات  

املوازية املختلفة وأهدافها، وكلها ختتلف يف النطاق واملنظور، مبا يف ذلك عالقتها بشواغل األمن الغذائي والتغذية. ومن 

ف سرتتبط هذه املبادرات بالصكوك واملؤسسات األخرى عربالنطاقات املكانية والقضائية. كما أن غري الواضح أيضًا كي

أحد الشواغل هو كيف ميكن أن ترتجم إىل عمل متماسك على األر ، باإلضافة إىل الواليات املتداخلة واالستخدام 

 اجملزأ لألموال.
 

 
ا يكون الرتكيز الرئيسي هلذه املبادرات املختلفة على التوتر كما رأينا أيضا يف حالة الصكوك الدولية، كثريًا مو 

بني منو اإلنتاج واالستدامة البيئية، يف سياق استغالل اقتصادي تنافسي متزايد للموارد البحرية وموارد املياه العذبة. 

ر إىل التحليل املفّصل وإىل وعندما ينوه باألمن الغذائي والتغذية، فإن ذلكيكون عمومًابأسلوب خطابي: فهناك عمومًاافتقا

جذب املزيد من االهتمام  (. وإذاAllison et al., 2013اسرتاتيجيات ربط منو اإلنتاج واستدامتهباألمن الغذائي والتغذية )

حتديًا حقيقيًا، فيمكن أن توفر الشراكات  يف أدوات احلوكمة الدولية الرمسية بقضايا األمن الغذائي والتغذية يشّكل

واملبادرات احلالية وسيلة إلحداث مثل هذه التغيريات. إال أنها ستحتاج إىل أن تبدأ، على مستواها، بكفالة أن الدولية 

يوىل املزيد من االهتمام يف عملياتها ونواجتها إىل قضايا األمن الغذائي والتغذية والنظر يف مصاحل املاليني من املستخدمني 

 فيها حتسني الشفافية الداخلية واالشتمالية والتوازن، ومن بني أمور أخرى،وتلك نتيجة ميكن أن يساهم  -النهائيني

السماح ألصحاب املصلحة وللوكاالت اليت لديها معرفة باألمن الغذائي والتغذية بالدعوة إىل ذلك. وباستثناء ملحوظ 

 مثار املبادرات بعض حوكمة إنف للمبادرات اليت تقودها األمم املتحدة واليت تتبع عمومًا عمليات تشاورية اشتمالية،

 54والتنوع اإلقليمي. تساؤل،خصوصًا فيما يتعلق باالشتمالية

 
 
 

 

                                                      
عضوًا من الشراكةالعامليةمنأجالحمليطات،املكّلفة أبتوجيه مرحلة تصميما  31املثال، يف حالة جمموعة العمل املؤقتة املكونة من  على سبيل 54

 لشراكة العاملية من أجل احمليطات وتقديم اخلربة للوثيقة اإلطارية اليت متلي كيف وأين ستنشط الشراكة العاملية من أجل احمليطاتأ 

(GPO, 2013 ،)42 منهم من الواليات املتحدة(، وال تتضمن اجملموعة أي  15) عضوًا هم من منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 من العاملني يف قطاع صيد األمساك واستزراع األمساك يف العام. يف املائة 65عضو من آسيا أو أفريقيا، وهما منطقتان يرتكز فيهما 
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 احلوكمة على املستوى اإلقليمي 1-1

 

هيآليات تعمل من خالهلا الدول  –منها يف العام  51يوجد حاليًا أكثر من  –هيئات مصايد األمساك اإلقليمية 

وختتلف واليات هذه اهليئات. فتلك اليت واليتها  ة و/أو تنمية مصايد األمساك،واملنظمات معًا سعيًا إىل صون وإدار

إدارية، وتشكل حوالي النصف، تدعى منظمات إقليمية إلدارة مصايد األمساك، وميكنها أن تعتمد تدابري ملزمة 

 بحار.من بني مجلة أمور مبؤمتر األمم املتحدة لقانون ال تسرتشد ألعضائها. وهي يف دورها وعملها

 

للمساعدة على تنفيذ احلوكمة الدولية لألرصدة السمكية  أنشئت املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك 

 العابرة للحدود. وينخرط معظمها أساسًا يف إدارة مصايد األمساك الصناعية، وعلى الرغم من أن هلذه أيضًا عناصر تتعلق

. فمثاًل، املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد أمساك هاة م يربزا بقوة يف عملباألمن الغذائي، فإن األمن الغذائي والتغذي

(، لكنها ال تركز على إمكان Allen, 2010اخلمس املوجودة معنية مبحاولة ضمان توفر واستقرار أرصدة التونة ) التونة

ك يف غرب ووسط احمليط حصول اجملتمعات احمللية على هذه األمساك واالستفادة منها. ويف حالة مصايد األمسا

 أالكثري من التفكري انصب على كيفية حتقيق أقصى قدر من العائداتإىل أن  (Bell et al. 2009اهلادئ، خلص)

هناك جمال كبري لتحسني التخطيط الوطين،  من هذا املورد الثمني. ولكن حتى بالنسبة لسمك التونة، والوظائف الوطنية

ومؤخرا أثريت خماوف إزاء التحديات اليت تواجه املنظمات  .لألمن الغذائي أ خصوصًا يف كيفية استخدام التونة

للوفاء بأهدافها املتمثلة  الالزمة واإلشراف واملراقبة ما يتعلق بالقيام بالبحوث والرصد يف اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك

 فا  األرصدة.يف حتسني صون املوارد وإدارتها، وإزاء عجزها يف بعض احلاالت عن وقف اخن

 

املشرتكة منذ السبعينيات، مثااًل عن الدمج اإلقليمي إلدارة  األمساك مصايد سياسةيف االحتاد األوروبي، تعطي  

بصورة ظاهرة أهدافًا متعددة: خاصة باالستدامة مصايد األمساك اليت تغطي صيد األمساك وتربية األحياء املائية وتتضّمن 

وفق اإلصالح الذي خضعت له  ماعية وكذلك باملساهمة يف التغذية الصحية. وتهدف السياسة،البيئية واالقتصادية واالجت

تقسيم ممارسة ارجتاع إىل جعل أساطيل صيد األمساك أكثر انتقائية يف مصيدها وإىل  4112يناير/كانون الثاني  1يف 

وضع قل إىل الرب. وتعرتف باحلاجة إىل األمساك غري املرغوب فيها إىل مراحل، من خالل اإلدخال التدرجيي ملوجب الن

األمد الطويل. وأخريًا، تشمل سياسات مصايد األمساك املشرتكة  أهداف مستدامة طويلة األمد بهدف تعظيم املصيد يف

أصحاب املصلحة. وتتضّمن لوائح اإلدارة اليت حتددها سياسة مزيدًا من الالمركزية ومزيدًا من املشاورات املكثفة مع 

إىل املياه لرصد أي سفن تتمّتع بإمكانية الدخول إىل مياه ومناطق  بالوصولألمساك املشرتكة: اللوائح اخلاصة مصايد ا

حمددة؛ ضوابط على جهود صيد األمساك للحد من قدرة صيد األمساك واستخدام السفن؛ تدابري فنية لتنظيم استخدام 

تائج املكّونة بشكل رئيسي من احلد من حجم األمساك معدات الصيد وأين وكيف ميكن للصيادين الصيد؛ ضوابط الن

 اليت ميكن جنيها من مصيدة معّينة، ال سيّما من خالل إمجالي املصيد املسموح به. 
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 احلوكمة وإدارة املوارد على املستوي ن الوطين ودون الوطين 1-2

 

ارد السمكية، وكيفيةتشكيل وتشغيل على املستوى الوطين، تتعلق قضايا احلوكمة ذات الصلة بكيفية عزو املو 

نظم اإلدارة املختلفة، مباشرة يف قطاع األمساك وكذلك يف القطاعات املتصلةبه. وباإلضافة إىل ذلك، 

 فيكثريمناألحيان،تعمل احلوكمةعلى املستوى الوطين يف إطار احلوكمة الدولية. 

 

بها، مبا يف ذلك مراقبة السفن اليت تبحر حتت تتحمل الدول مسؤولية تنفيذ االتفاقات الدولية اليت التزمت  

علمها أو اليت تدخل موانئها. وهي مسؤولة أيضًا عن إدارة املوارد اليت تقع ضمن مسؤوليتها، سواء الوطنية أو اليت 

 تشكل جزءًا من اتفاق دولي أو متعدد األطراف أو ثنائي. ويشمل ذلك ضمان أاّل يتجاوز الصيداملستويات اليت ثبتت. 

 

 ,Beddington, Agnew and Clarkوتستخدم الدول سياسات وأدوات خمتلفةلضمان احرتام مستويات الصيد ) 

(،تربز من بينها إدارة قدرات صيداألمساك وحقوق الصيد، مبا يف ذلك ختصيص حصص فردية سنويا. وقد صمم 2007

 كثري من األحيان عن طريق حوافز اقتصادية، العديد من البلدان سياسات تهدف إىل احلد من اإلفراط يف قدراتالصيد،يف

مبا يف ذلك شراء القدرات أخرى و/أو جعل معوناتدعماالستثمار مشروطة خبفض القدرة. ومع ذلك، لوحظ أن هذه 

(. ويعتقد أن Beddington, Agnew and Clark, 2007الربامج ال تزيل احلوافز االقتصادية اليت تدفع باجتاه اإلفراط 

ئمة على حقوق الصيد، أو على حقوق النفاذ إىل املصايد، واليت ميكن اعتبارها يف بعض احلاالت بديال، أكثر النظم القا

تتحكم وكفاءة، شريطة أن يتم التعامل مع الصيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيمتعاماًل صحيحا )انظر أعاله(. 

حرية والداخليةبرتتيبات قانونية وآليات مؤسسية خمتلفة، ويف بلدان كثرية حبقوق النفاذ إىل كل من مصايد األمساك الب

كثري من األحيان حتتل القواعدالقائمة على األعراف و/ أو املتبناة من اجملتمع احمللي منزلة هامة يف هذه 

 الرتتيباتواآلليات.

 

سنوية إلدارة ولكن ليس وحدها فقط، حصص الصيد ال ويستخدم عدد متزايد من البلدان، املتقدمة أساسًا 

 .املوارد

 

على املستويني الوطين ودون الوطين، قد يكون التوتر عاليًا بني حقوق النفاذ الواسعة النطاق واحلاجة إىل و 

 ضمان استدامة املوارد.

 

على هذا املستوى، مستوى التنفيذ، ينبغي أن تؤخذ باالعتبار التآزرات واملقايضات بني احلفاظ على النظم و 

ة وصون وإدارة املوارد من جهة وبني شواغل األمن الغذائي والتغذية من جهة أخرى. وخصوصًا كيفية اإليكولوجي

واملوارد وضمان احليازة وبني محاية املوارد يف  واملياه الداخلية التوفيق )وملنفعة من( بني إمكانية الوصول إىل البحر

ملختلفةأو التدابري املختلفة على األمن الغذائي؟ وماذا نعرف املستقبل؟ وما الذي نعرفهعن تأثري اسرتاتيجيات اإلدارة ا

 عن ترتيبات احلوكمة اليت تعمل بشكل أفضل لتحقيق األمن الغذائي والتغذيةملختلف اجملتمعات احمللية املعنية؟
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ميكن أن تكون هذه املسائل معقدة بشكل خاص. فحقوق احلصول على موارد مصايد األمساك وحقوق  

ُتحدديف كثري من األحيان بشكل رديء أو يكون إنفاذها غري فّعال أو توزيعها غري عادل، وترتبط حبقوق استخدامها 

استخدام األراضي وحقوق استخدام املياه )خاصة يف حالة مصايد األمساك الساحلية والداخلية(. وهي أيضًا يف أحيان 

التقليدية والعرفيةوال يعرتف بها وال حتمى دائمًا مبوجب  كثرية، وحتى يف البلدان الصناعية، حتكمها القوانني والقواعد

لوائح تنظيمية أحديثةأ ترتاكب على مستويات أعلى. ومن هذا املنظور، كيفية احلوكمة على حقوق احليازة أمر هام 

 بشكل خاص، بالنظر إىل الروابط بني حقوق احليازة واألمن الغذائي.

 

غرية احلجم، وروابطها الوثيقة مع اجملتمعات احمللية مع القيادة يتعار  تغري وتنوع مصايد األمساك الص

واإلدارةوالتحكم باملوارد من أعلى إىل أسفل. وعالوة على ذلك، ال يرتبط الفقر يف اجملتمعات احمللية اليت تعتمد على 

ة واقتصادية صيد األمساك بالضرورة مباشرة باإلفراط يف استغالل املوارد، بل يعكس عيوبًا مؤسسية وسياسي

 ,Béné, 2003; Béné, McFadayen and Allisonفياجملموعات السكانية الريفية )ويف بعض احلاالت احلضرية( )

(. ويف بعض األحيان،يؤدي تهميش وانتهاك حقوق الصيادين ومن يعتمدون على صيد األمساك إىل االفتقار إىل 2007

صحة والتعليم، واالفتقار إىل املشاركة والتمثيل يف عملية صنع إمكان احلصول على اخلدمات العامة، مبا يف ذلك ال

السياسات، ويف كثري من احلاالت، إىل االفتقار إىل إمكان الوصول إىل أسواق أو جتارة كفؤة. ولذا هناك حاجة إىل اجلمع 

الصيد  بني إدارة املوارد وبني تناول التنمية االجتماعية واالقتصادية )اجلمعية الدولية لدعم عمال

(ICSF،)4117،4116،منظمة األغذية والزراعةc ؛Allison et al., 2011.) 
 

 يف هذا القسم، نبدأ بأن نتناول بإجياز نهجني أبسيطنيأ إلدارة املوارد، يركز أوهلما أساسًا على األمساك 

ميكن أن تنطبق (، حيث 4-2-3(، بينما يركز الثاني على املنطقة )مناطق حبرية حممية، القسم 1-2-3ص )احلص

-املياه-الربتدابري أو قيود إدارية حمددة، قبل النظر يف احلوكمة الالمركزية واملسائل املرتبطة بالتفاعالن بني نظم حقوق 

 (، وتنمية تربية األحياء املائية، وسالسل األغذية وحقوق الغذاء.2-2-3)القسم رالبح

 

 حصص صيد األمساك 1-2-0

 

 اع مصايد األمساكطيفًا عريضًا من نظم حقوق احلصول واالستخدام واإلدارة، ترتاوح ميكن أن جيد املرء يف قط 

ما بني حقوق ضعيفة جدًا وحقوق قوية جدًا حمددة بوضوح. وتعمل هذه النظم بأشكال خمتلفة فيما يتعلق بالبيئة 

 والنتائج االجتماعية واالقتصادية، مبا يف ذلك من حيث األمن الغذائي والتغذية. 

 

نظم احلصص الفردية أمثلة على نظم حقوق إدارة يستخدمها عدد متزايد من احلكومات، خاصة يف البلدان  

عموما لنوع واحد من األمساك يف أرضية صيد واحدة تستغلهاأساطيل كبرية  55املتقدمة،لتنظيم صناعة صيد األمساك،

                                                      
معينة.مثيتم لفرتة زمنية الوزن و، عادة بنوع حمددلبه  املسموحجمموع املصيد املنّظم حيدد، هلذه للتحوي قابلةال صصاحل يف نظم 55

، ما يعين أن هذه احلصص تأجريوبيع و بشراء العديد من الدول سمحويألفراد.، لأنصبة احلصصحمدد من اجملموع، يدعىختصيصجزء

 للتحويل. احلصص قابلة
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احلقوق يف أيدي الشركات القادرة على  احلصص ما مييل إىل مراكمة احلجم. وقد أثريت خماوفحول إمكانية نقل

وعالوة على (. Copes, 1986) من آثار حمتملة على األمن الغذائي وعلى وجهة األمساك املصيدة شرائها، مع ما لذلك

 ذلك، فإن هذه األنواع من األدوات ال تنطبق بطبيعتها على مصايد األمساك الصغرية املتعددة األنواع واملتعددة املعدات

 بلدان النامية.يف ال

 

 أمن "املناطق البحرية احملمية" واألمن الغذائي  1-2-4

 

املناطق البحرية احملمية هي وحدات إدارية حمددة مكانيًا، حتظر فيهاأو تقّيد األنشطة البشرية مثل الصيد 

(McCayand Jones, 2011وهي تنشأ عادة ألغرا  الوقاية أو احلفظ، ولكن أيضا كأداة إلدارة مص .) ايد األمساك

 ,.Worm et alإلعادة بناء األرصدة السمكية أو الستعادة هيكل اجملتمعات احمللية، على افرتا  زيادة الغلة )

(. ويستمد الكثري من Pikitch et al., 2004(، أو كجزء من نهج النظام اإليكولوجي بالعالقة مع مصايد األمساك )2009

االلتزامات يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامةواتفاقية التنوع البيولوجي،  زخم إنشاء املناطق البحرية احملمية من

يف املائة على األقل من كل منطقة من مناطق العام البحرية والساحلية  11اليت تهدف إىل احملافظة على فعالية 

 (.Sharma and Rajagopalan, 2013اإليكولوجية )

 

ة املشرتكة واإلدارة اجملتمعية(، املناطق البحرية احملمية واحدة من أدوات إىل جانب الالمركزية )اإلدارو 

(. ففي عام Mascia, Claus and Naidoo, 2010اإلدارة األكثر استخدامًا يف كل من البلدان املتقدمة والبلدان النامية )

املائة من اجلروف  يف 2.4يف املائة من حميطات العام و 1.17ة منطقة حمم 5881، غطى ما جمموعه 4111

 (. Toropova et al, 2010القارية،وتقع املناطق البحرية احملمية كلها تقريبًا داخل مناطق خاضعة لوالياتوطنية )

 

وختتلف املناطق البحرية احملمية عن مناطق اإلدارة احمللية أو اجملتمعية، إذ أناحلكومات الوطنية هي اليت  

 (. Sharma and Rajagopalan, 2013أسفل )-إىل-كثريةباتباع نهج من أعلىعمومًا تصمم قواعدها، ويف أحيان 

 

أما األدبيات اليت تدرس الروابط بني املناطق احملمية البحرية وخفض الفقر واألمن الغذائي فشحيحة  

ق احلصول على ومتضاربة. فإنشاء املناطق احملمية البحرية ينطويعلى إعادة توزيع أنواع خمتلفة من احلقوق )مثاًل، حقو

 املوارد أوحقوق االنسحاب أو حقوق اإلدارة(، ميكن أن تفقدها اجملتمعات احمللية أو تضمنها أو تكسبها 

(Mascia and Anne, 2008 .) 

 

( أن احلاالت اليت ضعفت فيها حقوق احليازة أو فقدت 4113) Sharma and Rajagopalanوأورد تقرير  

 من احلاالت اليت تعززت فيها هذه احلقوق. بعد إدخال املناطق احملمية أكثر

 

من ناحية، هناك أدلة قوية على أن إنشاء املناطق احملمية البحرية يؤدي إىل زيادة يف الكتلة احليوية  

)تقديرات مستقلة عن مصايد األمساك(، تنجم عنها زيادات يف املصيد ومنافع حمتملة يف خفض الفقر واألمن الغذائي 
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(Thorpe, Bavinck and Coulthard, 2011 وأظهرت إحدى الدراسات يف حبرية روفينا الغون يف جزر سولومون أن .)

لدى سكان القرى اليت فيها مناطق حممية حبرية فّعالة قدر أعلى من متناول الطاقة والربوتني مما لدى سكان مناطق 

 (.Aswani and Furusawa, 2007ليست فيها مناطق حبرية حممية أو مناطق حبرية حممية فّعالة )

  

 McClanahanمثل ما يبني  –األمساك من ناحية أخرى، م ترتجم الزيادات يف املصيد ويف الدخل من 

(،كما Allison, Delaporte and Hellebrandt de Silva, 2013بالضرورة إىل خفض للفقر ) –( يف حالة كينيا 4111)

أنظر مثاُل  –التقليدية إقصاء اجملتمعات احمللية عن مناطق صيدهايشري أيضًا عدد متزايد من الدراسات إىل خماطر 

Foaleet al (4113 أو )Benjaminsen and Bryceson (4114 ما يؤدي إىل تأثريات ضارة على األمن الغذائي ،)

 للسكان احملليني. 

 

ر املناطق احملمية (، يف مراجعة لألدبيات العلمية لتقييم آثا4111) Mascia, Claus and Naidooوقد وجد  

على مخسة من مؤشرات الرفاه البشري )األمن الغذائي وحقوق املوارد والعمالة والتنظيم اجملتمعي والدخل(، أن األمن 

أقلية من  الغذائي عمومًا ظل مستقرًا أو ازداد يف املناطق البحرية احملمية األصغر واألقدم، ولكن دائمًا تتأثر سلبًا

 األقل.  على الصيادين
 

غري أن هناك افتقارًا واسعًا إلىاألدلة على وجود رابط سبيب إجيابي قوي بني املناطق احملمية البحرية واألمن  

بالنسبة للمجتمعات  الغذائي احمللي. ويبدو أن املناطق البحرية احملمية ليست جيدة بانتظام وال سيئة بانتظام

حسني توثيق اآلثار االجتماعية وآثار األمن الغذائي اإلجيابية الساحلية، وهناك حاجة إىل إجراء مزيد من البحوث لت

ولتحسني تقدير أثر عامل حقوق احليازة اليت متتلكها اجملتمعات  (،Mascia, Claus and Naidoo, 2010والسلبية )

 (.Sharma and Rajagopalan, 2013احمللية )

 

 احلوكمة الالمركزية  1-2-1

 

ة، حصل يف العديد من البلدان حتول من نهج اإلدارة املركزية إىل جمموعة من نظم يف األعوام الثالثني األخريو 

، حيث ، ترتاوح من أاإلدارة املشرتكةأ إىل أاإلدارة اجملتمعيةأملصايد األمساك واملوارد املرتبطة بها اإلدارة الالمركزية

رجات خمتلفة إىل طائفة من أصحاب املصلحة بد نقلهاأو  يتّم تشاركها تدابري اإلدارةوتنفيذ ومراقبة  تصميم أصبح

 مثل احلكومات احمللية أو تعاونيات أو مجعيات صيد األمساك أو جمتمعات الصيادين أأقرب إىل املواردأاملختلفني 

(Pomeroy, 1995; 2001; Pomeroy and Berkes, 1997; Jentoft, McCayand Wilson, 2010وحدثت .)  ترتيبات

مشابهة يف قطاعات أخرى. كما ميكن أن ترتبط كثري من األحيان بالتوازي مع سياسات  األمساك يف قطاع الالمركزية يف

 شهادات األمساك واألمن الغذائي والتغذية أعاله(. أيضًا جبهود برنامج حتسني مصايد األمساك )انظر 

 

يف ذلك حتسني الفعالية اإلدارية  كان هناك العديد من املربرات هلذه التحّركات باجتاه اإلدارة الالمركزية، مبا 

وخفض تكاليف التنفيذ، وحتسني االمتثال يف احلاالت اليت كانت فيها الوكاالت املرمزية تفتقر إىل القدرات واملوارد، 
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ألهداف اإلدارة املستدامة للموارد من خالل وضع املستخدمني النهائيني يف موقع حتّمل مسؤولية وحماسبة أكرب 

(Pomeroy, 2001; Béné and Neiland, 2006; Jentoft, McCay and Wilson, 2010 ،DAFF, 2011ومتّثل .) 

 أحد األسباب األخرى املذكورة لالنضمام إىل اتفاق إدارة مشرتكة يف إقصاء صيادي األمساك التجاريني 

(Almeida, Lorenzen and McGrath, 2009 .) 

 

 أكثردميقراطيةأ نظام حوكمة''ثري من األحيان على أنها تعترب حوكمة مصايد األمساك الالمركزية يف ك 

( Nielsen et, 2004 الخنراط املستخدمني النهائيني فيها وتفويض املسؤوليات هلم. وعلى هذا النحو، ارتبطت ،) هذه

 حتى ولو كانت هذه –( Berkes, 1995, 2009خبفض الفقر وبالسياسات املراعية للفقراء وبالتمكني )املخططات 

 . (Béné and Neiland, 2004, 2006)األّولية  ألجندات غائبة يف البداية عن حجج تأسيسهاا

 

غري أّنه من املهم النظر يف مدى حسن أداء اإلدارة الالمركزية، مقارنة مع اإلدارة املركزية، يف ما يتعّلق  

 األمن الغذائي والتغذية.  باالستدامة البيئية واالقتصادية واالجتماعية ملصايد األمساك ومن حيث نتائج

 

أواًل، هناك حتديات منهجية متعلقة بتقييم نتائج هذه النظم. وجيب النظر يف املخططات الالمركزية بطبيعتها  

(. وال ميكن بالفعل إجراء مقارنات مباشرة وواسعة النطاق Pomeroy and Berkes, 1997كّل حالة على حّدة )

النتائج اإلجيابية إىل إدخال اإلدارة الالمركزية . وكذلك، ليس من السهل دائمًا عزو للمخططات الالمركزية ألسباب عّدة

حبد ذاتها، بصورة منفصلة عن آثار سياسات أو برامج أخرى، ميكن أن تكون خمتلفة جدًا يف طبيعتها. وال تكون نتائج 

ال التقييم اليت جرت يف مرحلة مبكرة نظم كهذه فورية دائمًا إمنا طويلة األمد، ما يطرح تساؤالت بشأن نتائج أعم

 للغاية. 

 

ثال ثانيًا، ختفق أحيانًا اإلدارة الالمركزية يف حتسني احلوكمة، عندما يكون توزيع الصالحيات على سبيل امل 

ا من جانب بعض فئات الفاعلني احملليني للنهو  بأجنداتهم اخلاصة على حساب جيري استخدامهمنحازًا وحني 

 (. Béné et al., 2009bآخرين )

 

السلطة واحلقوق مع طائفة واسعة  إضافة إىل األنظمة العرفية،، عادة اإلدارة املركزية أو الالمركزية تعملثالثًا،  

وجيب النظر إىل أداء اإلدارة الالمركزية (. Ruddle, 1994; Béné et al., 2003والقواعد للرصد واملساءلة واإلنفاذ )مثاًل،

 ذلك كيف تغطي وتتفاعل مع هذه األنظمة العرفية، اليت غالبًا ما قاومت التغيريات اجلذرية يف بصورة شاملة مبا يف

 املراجعاتملاذا يظهر عادة التحليل الشرحي أو (. وهذا يفّسر Neiland et al., 2005; Adhuri, 2013السياق السياسي )

ارة نتائج خمتلطة من حيث األهداف النهائية لوفرة بشأن أداء خمططات اإلدارة الالمركزية يف ما يعّلق بأهداف اإلد

 األمساك، وحتسني الوصول إىل موارد األمساك )أو النظرة إليها من جانب املستخدمني النهائيني( ومدخول األسر 

(Béné et al., 2009b ؛Evans, Cherrett and Pemsl, 2011 .) ووجدCinner وAswani (4118)  يف مراجعتهما

رية القائمة على األعراف وأثرها على استدامة املوارد، أّن هذه اإلدارة كانت فّعالة يف ذات مستويات مرتفعة لإلدارة البح

 كانت عرضة للخلل جراء الضغوط االقتصادي أو نتيجة وصول فاعلني جدد. من املساواة والبعيدة عن األسواق، ولكن 
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وميكن للمرء حتديد الشروط واملبادئ اليت  الفشلحامسة يف تفسري النجاح أو ويبدو أّن خمططات احلوكمة  

الوصول إىل املوارد حتسني  من أجلميكن لعملية حوكمة هذه املخططات أن حتققها يف أفضل احلاالت لكي تسري جيدًا 

ي ما حيتمل أن حيّفز مداخل الذين يعتمدون على هذه املوارد لتأمني معيشتهم وأمنهم الغذائ –ووضع املوارد حبد ذاتها 

 (. 17)أنظر اإلطار 

 

وميكن أن تتضّمن هذه الشروط واملبادئ: املعلومات اجلّيدة وإجياد سبل لدمج املعرفة واملقاربات احمللية  

والعلمية، وتقاسم فهم املسائل وأهداف أصحاب املصلحة املنخرطني يف املخطط، وحتديد األهداف املتضاربة، واالتفاق 

الرصد واملساءلة، وإجياد طرق إلدارة األهداف فافية واشتمال العملية، مبا يف ذلك على الغايات املوّحدة، وضمان ش

القصرية األمد ملعظم الفاعلني، واالستفادى من ممارسات وهياكل وقواعد اإلدارة اليت تشمل وجهات النظر الطويلة األمد 

حتى ولو كان على مستوى  –األهمية  املستندة إىل اجملتمع القائم. وينبغي أن تضطلع السلطات العامة بدور بالغ

 خمتلف ومع مسؤوليات إدارية خمتلفة. 

 

تقّدم حقوق استخدام األراضي يف مصايد األمساك مثااًل عن اإلدارة الالمركزية للموارد. وحق استخدام األراضي  

و يف األفراد يف حاالت يف مصايد األمساك هو نهج إلدارة مصايد األمساك قائم على املنطقة، ُتمنح فيه اجملموعات أ

نادرة، امتيازات مأمونة وحصرية لصيد األمساك يف منطقة حمددة. وحلقوق استخدام األراضي يف مصايد األمساك 

املصصمة تصميمًا جّيدًا ضوابط مناسبة على معدل الوفيات يف جمال صيد األمساك ومساءلة صيادي األمساك عن االمتثال 

 (. Poon and Bonson, 2013هلذه الضوابط )

 

 قيمة وحتديات احلوكمة احمللية: 07اإلطار

(، يف مسألة حوكمةاملوارد املشرتكة، أو أاملوارد اجملّمعةأ.هناك اآلن توافق يف 1661 ،4111) Ostrom( إىل 1668) Hardinنظرت أدبيات هامة من 

مبادئ التصميمأ الثمانية املختلفة لإلدارة املستقرة للموارد اجملّمعة اآلراء واسع النطاق على االعرتاف بقيمة احلوكمة احمللية، شريطة أن ُتحرتم أ

 Ostrom (1661:)املشرتكة احمللية اليت حددها 

 حدود حمددة بوضوح )اإلقصاء الفعلي لألطراف اخلارجية غري املؤهلة(؛ 

 قواعد فيما يتعلق بتخصيص وتوفري موارد مشرتكة تكّيف وفقًا للظروف احمللية؛ 

 مجاعي تتيح ملعظم من ختصص هلم املوارد املشاركة يف عملية صنع القرار؛-ارترتيبات خي 

 رصد فّعال يقوم به مراقبون يكونون ممن ختصصلهماملوارد أو يكونون مسؤولون جتاههم؛ 

 عقوبات متدرجة ملن ينتهكون قواعد اجملتمع احمللي ممن ختصص هلم املوارد؛ 

 ري مكلفة؛آليات حلل النزاعات يسهل احلصول عليها وغ 

 تقرير مصري اجملتمع احمللي الذي تعرتف به السلطات األعلى؛ 

ستوى يف حالة املوارد اجمّلمعة املشرتكة األكرب، تنظيم على شكل طبقات متعددة ملشاريع متداخلة، مع جتّمع صغري ملوارد مشرتكة حملية على م

 .القاعدة

وارد العابرة للحدود أو احلاجة إىل إدارة املوارد ألصحاب شأن أكثر تنّوعًا ذوي مصاحل وأطر تواجه هذه النماذج حاليًا حتديات كبرية مثل إدارة امل

 زمنية أكثر تباينًا يف ظّل تزايد الضغوط عادة على املورد حبّد ذاته. 

 Ostrom (1990, 2010) and Place et al. (2013)مقتبس من املصدر: 
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األمساك يف جمموعة من السياقات حول العام، وبرز اهتمام استعملت حقوق استخدام األراضي يف مصايد  

متزايد يف استعمال هذه احلقوق إلدارة مصايد األمساك. وال متنح معظم نظم حقوق استخدام األراضي يف صيد األمساك 

ي أو ألفراد أو جمموعات، لنوع حبرملكية مناطق صيد األمساك، بل ختصص يف العادة امتيازات حصرية جلين املصيد 

إحدى املناطق مبجتمع ما لإلدارة املستدامة وتسمح مقاربات كهذه، تربط (. 18أكثر يف منطقة حمددة )انظر اإلطار 

والطويلة األمد للموارد، بتنفيذ مقاربات النظام البيئي وقد تفضي أيضًا إىل تنظيم الصيادين على نطاق صغري من أجل 

حقوق استخدام األراضي يف مصايد األمساك بشكل إىل السوق. وتعمل اختاذ خطوات مجاعية حنو التحّول والوصول 

احلق واملسؤولية إلدارة خمزون ما، وحتمي هذا احلق فّعال مثل اإلدارة القائمة على اجملتمع حيث تفّو  الدولة 

 وتشرف على النظام برمته. 

 

 البحر -املياه-تفاعالت األرض 1-2-2

 

املياه الداخلية والساحلية، وكذلك تربية األحياء املائية، على احلصول تعتمد مصايد األمساك، خصوصًا يف  

على املوارد واألمساك واألراضي واملياه، وكلها خاضعة جملموعات متنوعة ومعقدة من القواعد واالتفاقات، الرمسية وغري 

حيان جهات فاعلة أكرب. الرمسية على حد سواء، واليت تنافسها عليها أنشطة اقتصادية أخرى تديرها يف أكثر األ

وميكن أن يؤدي هذا الوضع إىل صراعات خمتلفة وإىل حرمان صيادي األمساك الصغار ومزارعي األمساك الصغارمن 

حقوق النفاذ، ما يتهدد سبل عيشهم. وحيث تكون هناك أنظمة ملكية متباينة وتكون االستخدامات حصرية كليًا أو 

يث تكون حقوق امللكية غري حمددة بطريقة سليمة أو موزعة على عدد كبري من جزئيا، ال بد من أن تنشأ نزاعات. وح

 املستخدمني، قد يكون من الصعب العثور على حلول.

 

وكما حبث تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذيةعن االستثمار يف الزراعة يف  

تكون نظم الزراعة هذه يف كثري من األحيان معقدة تشمل جمموعة متنوعة من احليازات الصغرية لتحقيق األمن الغذائي، 

(. ويشمل ذلك احلقوق يف األغذية الربية املتنوعة HLPE, 2013bاألنشطة، يتطلبالعديد منها احلصول على املوارد )

(Bharucha and Pretty, 2010 وكما هو موضح أعاله،فيأحيانكثرية، تكون حقوق صيد األمساك .) عنصرًا حامسًا يف

األمن الغذائي والتغذية لألسر األكثر فقرًا. ويف كثري من احلاالت، ميكن أن يعّطل فقدان حق 

الصيداألمنالغذائيلألسرةاملعيشية متامًا، حتى لو م يكن الصيد إال جزءًا من جمموعة أوسع نطاقا من األنشطة. ومن 

 من الغذائي، إال إذا توفرت ملن خيتربونها فرصة التعريف بها.الصعب إدراك وتقييم وتعويضهذه التأثريات على األ

 

وترتبط حقوق صيد األمساك يف األنهار بعالقات متنوعة مع حيازة األراضي. فقد تكون مرتبطة مبلكية األر ،  

تنسب بشكل املباعة أو املستأجرة. وميكن أيضًا أن تكون مفصولة عن ملكية األر  اليت حتتفظ بها أحيانًا الدولة أو 

منفصل. بل قد تكون القواعد خمتلفة باختالف أنواع األمساك، فمثاّل هناك قواعد خمتلفة يف اسكتلندا حلقوق صيد 

مسك السلمون وحقوق صيد مسك الرتوتالبحري. وعندما تفصل حقوق مصايد األمساك عن حيازة األراضي، فإنها تشمل 

ثل، يتطلب احلصول على حق مجع املخلفات، وهو يف كثري من األحيان حق النفاذ، ما قد يكون مصدرا للنزاعات. وبامل

حق تكفله األعراف، الوصول إىل الشاطئ. ويف العديد من البلدان، مسك السلمون الربي موضوع معارك قانونية صعبة 
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 أخرى، بني أصحاب حقوق صيد األمساك على طول النهر؛ أو حتى، كما هو احلال يف كاليفورنيا، ألن استخدامات 

 ال سيما الزراعية منها، تقلل املياه املتاحة لألمساك.

 

ومبا أن يف املناطق الساحلية وضفاف األنهار أنشطة متنوعة، مبا يف ذلك التحضر وتربية األحياء املائية، إخل،  

ة )فريق اخلرباء ميكن أن تتعر  للخطر حقوق النفاذ اليت ال ترتبط حبيازة األراضي أو ترتبط حبيازة لألراضي غري آمن

(. وعالوة على ذلك، قد يواجه النظام اإليكولوجي املائي الذي تعتمد عليه األمساك تهديدًا من 4111الرفيع املستوى، 

املستخدمني اآلخرين للمياه أو/و من تطوير أنشطة اقتصادية. ويف مثل هذه احلاالت، يندر أن تراعي ترتيبات حوكمة 

 املياه على مصايد األمساك أو على األمن الغذائي للصيادين.  املياه بشكل سليم آثار إدارة

 

 أمثلة عن حقوق استخدام األراضي يف مصايد األمساك: 08اإلطار 

ول اخلط النظام الياباني املوّحد حلقوق صيد األمساك هو برنامج شامل لتبادل املصيد يدير مصايد األمساك يف املناطق القريبة من السواحل على ط

ي الطويل من خالل ختصيص مناطق آمنة أو حقوق استخدام األراضي لصيد األمساك، لتعاونيات مجع املصيد. وقد تطّور النظام مع الوقت وهو الساحل

سق لإلدارة ام متنامنوذج إلدارة األنواع املتنقلة يف املناطق القريبة من السواحل من خالل شبكة من التعاونيات الواسعة النطاق. ويعتمد الربنامج على نظ

خاصة من  –ارية املشرتكة، مبا يف ذلك طبقات متداخلة للحوكمة من املستوى الفدرالي نزواًل إىل املستوى املناطقي. وعّزز تصميم الربنامج مقاربات ابتك

وجتميع ترتيبات مجع مبا يشمل التنسيق ضمن وعلى مستوى حقوق استخدام األراضي يف مصايد األمساك )والتعاونيات(  –جانب صيادي األمساك 

 املصيد لتحسني الفعالية االقتصادية واستدامة املورد. 

ملناطق يف العام. يعترب الربنامج الوطين الشيلي حلقوق استخدام األراضي لصيد موارد أحياء القاع من أكرب الربامج تبادل املصيد القائمة على األنواع وا

منطقة خمتلفة على طول الساحل. ويرّكز الربنامج على إدارة الصيادين  551ما يزيد عن  صياد حريف يديرون بصورة مشرتكة 17111وهو يضم 

شرتكة من احلرفيني الذين يستخدمون قوارب صغرية ويستهدفون موارد أحياء اخلام يف املناطق القريبة من السواحل. ويدير النظام الطوعي لإلدارة امل

رئيسي اللوكو، الرخويات األعلى قيمة يف شيلي ويؤمن وصواًل آمنًا ملوارد أحياء القاع إىل جمموعات جانب احلكومة والقطاع وصيادي األمساك بشكل 

ايد الصيادين احلرفيني. ويشمل املشورة العلمية من األكادمييني لتوجيه اإلدارة. وجيب إدارة اللوكو ضمن نطاق حقوق استخدام األراضي يف مص

 مؤهلة أيضًا حلقوق االستخدام احلصرية ضمن النظام. األمساك والعديد من األنواع األخرى 

يف أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، بذلت احلكومة يف ساموا جهودًا حثيثة إلضفاء الطابع الرمسي على حقوق صيد األمساك العرفية 

ني العريف يف ساموا، متّكنت جمموعات من للمجتمعات األصلية ودعمها. ومن خالل اإلصالحات التشريعية، واستحداث نظام حقوق املستخدم

الصيادين منظمة حبسب القرى من وضع وإدارة حقوق استخدام األراضي يف مصايد األمساك بصورة طوعية على مساحات تقليدية لصيد األمساك 

االستخدام املستدام للموارد ومتكني القرى وتنظيم مصيد أعضاء اجملتمع والصيادين اخلارجيني الذين يصطادون يف مياههم. صّمم النظام لتحقيق أهداف 

ستخدام يف جمال إدارة مصايد األمساك. وتتضّمن خصائص التصميم الرئيسية املشاركة الفاعلة حلكومة ساموا يف جهود توجيه استحداث وإدارة حقوق ا

سافاتا، أرسى أعضاء اجملتمع حقًا الستخدام األراضي يف  األراضي يف مصايد األمساك ودمج ممارسات اإلدارة التقليدية لتحقيق االستدامة. ويف مقاطعة

احمللية  مصايد األمساك على مستوى املقاطعة مع شبكة من احملميات الذي مينع الصيد فيها لزيادة األداء األحيائي وضمان استدامة السبل املعيشية

 يف املستقبل. 

استخدام األراضي يف مصايد األمساك بنجاح على احلفاظ على عناصر نظم احليازة اليت  ويعتمد تضمني نظم احليازة العرفية يف النظم الرمسية حلقوق

-ةتتيح له حتقيق النجاح، مع إدخال مؤسسات إضافية تعّزز اإلدارة العرفية يف وجه تكنولوجيا صيد األمساك احملّسنة والتغيريات االجتماعي

 االقتصادية. 

 Poon and Benton, 2013: املصدر
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، إما الستغالل مواد أو إلنشاء ممرات مائية، آثار هامة طويلة جراء السدود ثاًل، قد تكون لتغيري قاع النهرفم 

)منظمة األغذية  األجل على التجمعات السمكية والنظم اإليكولوجية، بتدمري مناطق تكاثر أو مناطق تغذية هامة

تدفقات املد واجلزر والنظم اإليكولوجية  والتحضر بعمق . وبشكل مشابه، وقد تغّير مشاريع التنمية(4111والزراعة، 

ما يؤدي إىل عواقب هامة على املوارد البحرية، وبالتالي على السكان الذين يعتمدون على الصيد واجلمع.  الساحلية،

دام شركات كما تؤثر إدارة املياه وكميتها ودرجة حرارتها وتلوثها أيضًا على النظم اإليكولوجية لألمساك، كمثل استخ

الكهرباء املاء لتربيد حمطات توليد الطاقة، ويؤثر عليها أيضًا استخدامات األنشطة االقتصادية األخرى والتلوث الذي 

تسببه، مبا يف ذلك الزراعة واالستهالك احلضري. وكثريًا ما ترتبطشواغل الصيادين بالقضايا البيئية اليت ميكن أن توفر 

 كة سعيًا إىل إنشاء مصايد أمساك مستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. فرصًا لوضع اسرتاتيجيات مشرت

 

وخصوصًا املياه  هكذا، سيتطلب إدماج الشواغل املتعلقة باألمن الغذائي والتغذية أن تدرج يف إدارة املوارد، 

األمن الغذائي واقتصاد األسر واألراضي، اعتبارات تتعلق حبقوق الصيد وأثر إدارة املياه على األمساك، وبالتالي على 

املعيشية للصيادين. ويستدعي ذلك حتسني مشاركة الصيادين واالعرتاف حبقوقهم واحتياجاتهم يف ترتيبات إدارة املياه، 

خاصة وأن األنشطة اليت ميكن أن تؤثر عليها تقودها يف كثري من األحيان أطراف فاعلة ومصاحل قوية. وكثريًا ما تكون 

 اسية هي إدماج اعتبارات حقوق االستخدام غري الرمسية يف نظم احلوكمة واإلدارة والتخطيط الرمسية.املسألة األس

 

 تربية األحياء املائية وحقوق احلصول على األراضي واملياه والبنية التحتية تنمية 1-2-3

 

ظرًا للمتطلبات احملددة قد يكون احلصول على  املوارد لرتبية األحياء املائية مصدر تنازع بصفة خاصة، وذلكن 

هلذا النشاط الذي ينبغي أن جيري على أراٍ  مناسبة، وخاصة أراٍ  مرتبطة مبوارد مائية مناسبة، يف سياق تنمية 

جمموعة واسعة من األنشطة األخرى،  معقوية للنشاط، وبالنظر إىل االستخدامات املنافسة يف هذه املساحات احملددة 

  مبا يف ذلك مصايد األمساك.

 

ضرورية ضرورة جوهرية للتنمية واالستثمارات يف قطاع تربية األحياء يف احلصول على األراضي واملياه واحلقوق اآلمنة 

 . املائية. وترتبط قضايا احلقوق مبوقع النشاط نفسه

 

 تنمية تربية األحياء املائية، والتنافس ب ن أشكال تربية األحياء املائية

 

األنواع املختلفة الستزراع األمساك،ما يؤدي إىل حماباة بعض املستخدمني وبعض  قد ختتلف احلقوق حتى بني 

 (.Ramachandran, 2012األنواع، مثل محاية األعمال األكرب مقابل األصغر، أو الرجال مقابل النساء )

 

ز على أساس نوع يف اهلند، عانت مشاريعرتبية األحياء املائية فيما يتعلق باحلقوق يف احليز الساحلي من التحي 

(. ففي جنوب اهلند، انطلق استزراع بلح البحر Ramachandran, 2012اجلنس وصغر حجم هذه العمليات اجلديدة )

على ساحل ماالبار يف البداية كعمل نسائي وأبرنامج متكنيأ تدعمه حركة أجمموعة املساعدة الذاتية أالتابعة لوكاالت 
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(. ولكن عندما أصبح استزراع بلح Kripa and Surendranathan, 2008مية )احلكومة اهلندية واملنظمات غري احلكو

البحر ناجحًا ومرحبًا، بدأ الرجال باالنتقال إىل هذا العمل وم تتمكن اجلماعات النسائية قانونيًا من محاية حقوقها يف 

بحر املفتوحة، الذي يتطلب رأمسال استخدام أرضيات االستزراع. ويف هذه األثناء، طّور االستزراع يف أقفاص يف مياه ال

أكرب لبدء العمل، رجال لديهم قدر أكرب من رأس املال ومحت الدولة من البداية حقوقهم يف مواقع األقفاص 

(Ramachandran, 2012.) 

 

 تنمية تربية األحياء املائية والتنافس مع مصايد األمساك )الداخلية والبحرية(

 

بادل مكانيًا بني تربية األحياء املائية يف األراضي الداخلية وبني جين األمساك كثريًا ما يكون هناك تأثري مت 

الربية؛ إذ قد يتداخل هذانالقطاعان الفرعيان ويتنافساعلى النفاذ إىل امليناء وعلى استخدام املوائل يف الرب واملياه وعلى 

 (.Hoagland and Powell, 2003االستثمارات )

 

املياه العذبة واملاحلة على حد سواء قضايا معقدة تتعلق بتخطيط األراضي وتنشأ يف البيئات ذات  

 (. Place et al. 2013وختطيطالساحلللتعامل مع االستعماالت املتنافسة بني تربية األحياء املائية وبي قطاع الصيد )
 

أو اخلطوط الطويلة أو فمثاًل، قد حتل مواقع مرافق تربية األحياء املائية، مثل الربك أو احلظائر الشبكية 

الطوافات يف قاع البحرحمل بعض أشكال نشاط الصيد. وإذ ختصص تدرجييًامساحات أكرب لرتبية األحياء املائية يف 

البحريات واملسطحات املائية أو على طول الساحل، حيتمل أن تؤثر األرصدة السمكية الربية األصغر واالزدحام على 

 بقى مفتوحة جلين األمساك الربية. أنشطة الصيد يف املناطق اليت ت

 

وتنتشر النزاعات بوجه خاص عندما تبدأتربية األحياء املائية يف منطقة أنشطة صيد األمساك راسخة فيها من  

 (. فمثاًل، فيأحيانكثرية، حيتمل أن توضع مزارع االستزراع يف Marshall, 2001; Soto et al., 2012قبل )

 ان يستخدمها سابقًا الصيادون إما مباشرة للصيد أو كممر إىل مناطق الصيد األقفاص اجلديدة يف مناطق ك

(Halwart, Soto and Arthur, 2007.) 

 

ويف كثري من احلاالت، ميارس الصيادون والقائمون على زراعة األمساك النفاذ إىل النظام املائي يف إطار  

 جمموعات خمتلفة من القواعد واحلقوق القانونية.

 

 ربية األحياء املائية واألنشطة األخرىتنمية ت

 

بشكل  ًاحامس ًاحيازة األراضي واحلصول على املياه أمر أمنتتطلب تربية األحياء املائية استثمارات، ما جيعل  

على األر ، خاصة يف حالة تريبة األحياء  مطلق. ويف الوقت نفسه توجد هذه األنشطة يف مناطق تتعر  لتنافس شديد

خمتلفة أخرى )الري والطاقة  أنشطةألراضي الداخلية، كما أنها تعتمد على املياه اليت تنافسها عليها املائية يف ا
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والصناعة واالستهالك البشري، إخل(. ويتطلب ذلك، خصوصًا يف البلدان واملناطق اليت تطورت فيها تربية األحياء املائية 

راضي واملياه مع أهداف االستدامة واألمن الغذائي والتغذية. وميكن األإدارة دمج هذه الشواغل احملددة املتعلقة ب حديثًا،

أن تنشأ عن شواغل األمن والتغذية ضرورة التحكيم بني املقايضات احملتملة بني األنشطة املختلفة، ما يتطلب حتقيق 

 توازن،ال بني املصاحل االقتصادية واإلنتاجية فحسب بل أيضا بني القضايا االجتماعية.

 

 احلوكمة يف سالسل األغذية السمكية 1-2-3
 

يف الفصل الثاني، العديد من نواتج األمن الغذائي مدفوع بتنظيم وحوكمة أسواق األمساك وسالسل  كما حبثنا 

 األغذية.
 

معينة، كالصيد يف البحر يف  بتشجيعها أنواع تنظيم وتلعب التجارة الدولية دورًا رئيسيًا يف توجيه اإلنتاج، 

، وبفرضها معايري جودة تتطلبها أسواق التصدير. وبشكل عام، ينشئ هذه املعايري إما املشغلون الكبار من قوارب كبرية

 وملصلحةالقطاع اخلاص و/أواملنظمات غري احلكومية يف البلدان املستوردة. وسيساعد اإلدماج األفضل للبلدان املصدرة 

ستور الغذائي واملنظمات املعنية باملعايري اخلاصة،على جعل الصيادين الصغار يف هيئات وضع املعايري، مثل هيئة الد

 املعايري تأخذ باالعتبار البلدان النامية وخصوصيات مصايد األمساك الصغرية احلجم.
 

وعلى وجه اخلصوص، ستعمل حوكمة أكثر اشتماال ملعايري االستدامة الطوعية بشكل أفضل لصاحل صيادي  

اغل األمن الغذائي والتغذية يف املعايري ومن خالل وضع إجراءات مكّيفةالحتياجات األمساك الصغار، من خالل دمج شو

 (.Mathew, 2011, FAO 2014bوقدرات اجلهات الفاعلة الصغرية )
 

 وتلعب خطط إصدار الشهادات أيضًا دورًا مهما يف حتديد أأفضالملمارساتاإلداريةأ، للزراعة بشكل  

 ألحياء املائية.(، وكذلك لرتبية اFAO 2014cعام )
 

 وباإلضافة إىل املدونة وصكوكها ذات الصلة برتبية األحياء املائية، جنح نسبيًا االستخدام املعمم لنهج أأفضل 

اإلداريةأ كسبيل للمضي قدما يف التصدي لبعض التحديات اليت تواجه قطاع تربية األحياء املائية، وخاصة  املمارسات

 ,.Hishamunda et al( 3-4غري املنضبطة لرتبية األمساك على البيئة )أنظر القسم  اآلثار اليت قد ختلفها التنمية

(. ولكن كما رأينا يف الفصل الثاني، قد تؤدي هذه الرتتيبات إىل خطر إقصاء املنتجني الذين يفتقرون إىل الوعي 2012

 ;Stanley, 2000منتجون صغار ) كثرية يانالالزم والقدرتني التنظيمية واالستثمارية الالزمتني للمشاركة، وهؤالء يف أح

Vandergeest, 2007; Bush et al., 2013; Khiem, Bush and Coles 2011; Ha, Bush and Dijk, 2013 كما .)

ينبغي تكييف أفضالملمارساتاإلدارية ومدونات املمارسة مع تنوع احلاالت وتوفري جمموعة مناسبة من اخليارات التقنية. 

ملزارعني من خالل املساعدة املقدمة هلم النجاح يف االستفادة من أفضالملمارساتاإلدارية من خالل الزراعة وميكن لصغار ا

(، Umesh et al., 2009العنقودية، كما تبني يف املشروع الصغري احلجم الستزراع الروبيان يف مخس واليات يف اهلند )

 ثر من الضعف لكل وحدة استثمار نقدية.حيث اخنفض خطر األمرا  وزادت األرباح السنوية إىل أك
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 شراكة ب ن القطاع ن العام واخلاص قائمة على اجملتمع لتنمية استزراع خيار البحر يف جنوب غرب مدغشقر : 09اإلطار 

 تعتمد على صيد خيار البحر كان خيار البحر غذاًء  متميّزًا لقرون خلت يف آسيا. واليوم هناك سوق دولية مرحبة خليار البحر. وتتعّر  السكان اليت

 خلطر يف مناطق عّدة من العام. ويعترب استزراع خيار البحر حاليًا كبديل عن املصيد الربي. 

البحر يف منطقة توليارا )جنوب غرب مدغشقر( تتواجد فرص اقتصادية قليلة تتخطى صيد األمساك ويعتمد سكان املناطق الساحلية إىل حّد كبري على 

تهم. وبالنسبة إىل جمتمعات صيادي األمساك يف فيزو، وهم السكان شبه البدو الساحليني يف مدغشقر والذين يعيشون يف هذه املنطقة، لتأمني معيش

أصبح خيار البحر مصدر أساسيًا للمدخول. ومنذ التسعينيات، أّدى االستغالل املفرط خليار البحر إىل تراجع ملحوظ يف وفرتها، مع عواقب 

تصادية معاكسة بفعل زيادة الشح يف منتج التصدير العالي القيمة، وعواقب إيكولوجية حيث يعترب مسك البحر بوصفه من آكالت اق-اجتماعية

 الرواسب الكلية عنصرًا رئيسيًا يف استدامة النظم اإليكولوجيةالساحلية يف املناطق االستوائية. 

بدعم من مجعية التنمية جلامعة بلجيكا، جمتمعات حملية ومنظمات غري  1666 ومجعت إحدى الشراكات اليت أطلقتها حكومة مدغشقر يف عام

ية حكومية وأصحاب مصلحة من القطاع اخلاص البتكار شكل من تربية األمساك باملياه البحرية قائم على القرى حيث تتوّلى جمتمعات ساحلية ترب

إىل  4118مّت بناؤها بواسطة متاحة على املستوى احمللي. وأّدى ذلك يف عام  صغار أمساك خيار البحر من ناتج املفاقس يف حظائر حبرية بسيطة،

لبحر يف إنشاء أّول شركة خاصة ترتكز على الرتبية املائية خليار البحر يف مدغشقر. وتتعاون الشركة مع منظمات غري حكومية حملية لرتبية خيار ا

اه البحرية على الساحل اجلنوبي الغربي يف مدغشقر. ويتكاثر خيار البحر الذي يتّم إنتاجه وحدة قائمة على القرى لرتبية األمساك باملي 51شبكة من 

بإفراط  يف احلظائر قبل جنيه، ما يشّكل كتلة حيوية ناشئة، وتوّفر شبكة تربية األمساك باملياه البحرية وسيلة لدعم استجماع أصناف برية تستغل

لة بأسواق التصدير ومتّكن العائالن من تطوير أعماهلا اخلاصة يف جمال تربية األحياء املائية. وتوّفر شديد. وتربط الشراكة جمتمعات ساحلية معزو

 نهجًا جديدًا لتنمية سبل معيشية جديدة للمجتمعات يف املنطثة.  

 Robinson and Pascal, 2009; Toral-Granda, Lovatelli, and Vasconcellos, 2008; McVean et al., 2005: املصدر

 
ويلعب تنظيم سالسل األغذية السمكية، والطريقة اليت تنّظم بها اجلهات الفاعلة الصغرية وتتفاعل مع  

احملّولينوالتجار دورًا حامسا يف حتديد الدخل، من حيث املستوى واالستقرار على حد سواء ويف توفري أتشطة معيشية 

حتويل (، وكذلك الفرص اليت يقّدمها 16التجارة )راجع اإلطار قابلة للنمو، مبا يف ذلك لتعظيم الفرص اليت متنحها 

 (. 14وتثمني أجزاء األمساك املتعددة )راجع اإلطار 

 

 تنفيذ نهج قائمة على احلقوق على املستوى الوطين 1-2-7

 

ن يف معظم البلدان، م يعط غريالقليل من االهتمام للطرق املختلفةاليت يكسب بها األفراد واجلماعات )مب 

فيهماألكثر فقرًا وتهميشا يف مصايد األمساك وسالسل إمداد تربية األحياء املائية، وأيضا املستهلكون الفقراء( أو خيسرون 

املوارد السمكية أوأصول سلسلة اإلمداد اإلنتاجية األخرى أو األمساك كسلعة غذائية. ويف هذا الصدد، تشري األدلة إىل أن 

أدوات هامة فّعالة للمساعدة على ضمان أن تفي الدول بالتزاماتها، مبا يف ذلك االلتزامات الصكوك املستندة إىل احلقوق 

 املتعلقة باحلق يف الغذاء.

 

لإلدارة املسؤولة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق األمن  0210أاملبادئ التوجيهية الطوعية لعام 

توجيهات بشأن كيفية تأمني احلقوق،  4114ن الغذائي العاملي يف عام اليت اعتمدتها جلنة األمالغذائي الوطينأ

عن احلقوق اجلماعية واملوارد املشرتكة  3-8خصوصًا حقوق من يعتمدون على املوارد مباشرة يف سبل عيشهم. واملادة 

لية على املوارد ذات صلة بتصميم وتقييم السياسات والربامج، وخاصة تلك اليت تؤثر على حصول جمتمعات الصيد احمل

 الطبيعية.
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ويف سياق يواجه فيه صغار صيادي األمساك منافسة متزايدة على موارد طبيعية تتناقص من مصايد األمساك  

لإلعمال املطرد للحّق يف  0222اخلطوط التوجيهية الطوعية لعام الكبرية احلجم األكثر قوة، ميكن أن يساعد تنفيذ أ

(. مثاًل، تنص املبادئ 41على ضمان حتقيق األمن الغذائي والتغذية )اإلطار ئي الوطينأغذاء كافٍِ يف سياق األمن الغذا

 التوجيهية بوضوح على أنه يتعني على الدول االمتناع عن اعتماد أي سياسة تؤثر على أراضي وأنشطة 

 واملسبقة واملستنرية  صغار صيادي األمساك احلرفيني وأبناء الشعوب األصلية ما م يتم احلصول على موافقتهم احلرة

(de Schutter 2012 ،وتتعلق التوصيات األكثر صلة يف املبادئ التوجيهية بإمكانية احلصول على املوارد الطبيعية .)

ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة يف عمليات صنع القرار، واملعاملة التفضيلية لقطاعات السكان األكثر انكشافًا على 

 (. Ekwall and Cruz, 2009املخاطر )

 

 وتغذية أفضل ألمن الغذائيزيد من حوكمة أفضل مل 1-3

 

تظهر جمموعة كبرية من األعمال أهمية احلوكمة الصاحلة والسياسات واملمارسات لتحقيق اإلمكانات الكاملة  

 ملصايد األمساك وتربية األحياء املئية لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. 
 

يد، أنه إىل حد ما، كلما كان النطاق أوسع )على املستوى الدولي(، بدا أن شهدنا يف ترتيبات حوكمة الص 

املوضوع هو األمساك،وبدا أن اهلدف هو محاية املوارد و/أو حتسني استغالهلا، أساسا من وجهة نظر اقتصادية، مبا يف 

ستويات الدولية تولي أهمية ذلك البعد الزمين. وهذا هو السبب يف االنطباع بأن ترتيبات حوكمة صيد األمساك على امل

 أقل لألمن الغذائي والتغذية والشواغل االجتماعية باملقارنة مع الشواغل األخرى املتصلة بإدارة مصايد األمساك. 

 

باملقابل، يعين تصغري النطاق حنو الوطين واحمللي أن أاإلسنادأ املتعاقب للموارد أو إمكانية احلصول عليها  

كثري من األحيان مع إثراء األهداف. ففي النطاقات األصغر ميكن للرتتيبات أنتشمألهدافًا أكثر  أو إدارتها يرتافق يف

تنوعًا، مبا يف ذلك اجلوانب االجتماعية. ومن هنا فإنها أكثر مياًل إىل اشتمال شواغل متنوعة تتعلق باألمن الغذائي 

  والتغذية.

 

الصكوك الدولية  وألناألكرب )بسبب ما ورد أعاله  لنطاقاتويف النطاقات مجيعًا، ولكن رمبا بقدر أكرب يف ا 

تؤطر فيكثريمناألحيانالصكوكعلى املستوى الوطين(،قد تكون الطريقة اليت تشمل بها الصكوك بعدي األمن الغذائي 

 والتغذية أحد الشواغل. 

 

 احلق يف الغذاء يف ميدان العمل يف مصايد األمساك يف جنوب إفريقيا: 41اإلطار 

. وادعى الصيادون أّن 1668صياد حريف يف جنوب إفريقيا دعوى مجاعية عقب اعتماد قانون املوارد البحرية احلية يف عام  5111فعت جمموعة من أر

وارد املالسلطات الوطنية أخفقت يف إعطائهم حقوق الصيد املناسبة نظرًا إىل أّنهم م ُيمنحوا االعرتاف القانوني أكصيادين حرفينيأ ضمن قانون 

. 1666عام البحرية احلية. واعتربوا أّن تطبيق قانون املوارد البحرية احلية انتهك حّقهم يف الغذاء كما هو معرتف به يف دستور جنوب إفريقيا يف 

ذية مؤقتة وإطالق ومسح قرار صادر عن احملكمة وكذلك اتفاق مّت التوّصل إليه مع السلطات الوطنية، جملموعة الصيادين بالتوّصل إىل تدابري إنقا

 .Ekwall and Cruz, 2009عملية التفاو  على سياسة جديدة لصيد األمساك تقضي بتغيري ظروفهمأ. 
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فمثاًل، ال تفّصل مواضيع األمن الغذائي أو الفقر ومصايد األمساك الصغرية احلجم بعمق يف املدونة، فهي ترّكز  

 تصلة باملوارد املائية، بداًل من الرتكيز على من يعتمدون عليها. أكثر على االستدامة البيئية والقضايا التقنية امل
 

لذا هناك حاجة إىل إدماج أفضل لشواغل األمن الغذائي والتغذية يف خطط تطوير احمليطات ومصايد األمساك  

ة يف اخلطط اإلمنائية وتربية األحياء املائية، وباملقابل ضمان أن يؤخذ يف االعتبار دور األمساك يف األمن الغذائي والتغذي

(. وسيكون اجلانبان كالهما حامسني يف ضمان أن يستطيع هذا القطاع الوفاء UN, 2014واالسرتاتيجيات األوسع نطاقا )

 مبجموعة من األهداف أكثر تعقيدًا دون أن ُيهّمش اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا. 
 

تغيريات  لريادة وإحداث ملبادرات الدولية وسيلة أفضلوميكن أن توفر اجملموعة الواسعة من الشراكات وا 

 . ولكن، كي تنجح يف ذلك، فإنها حباجة إىل حتسني الشفافية واالشتمالية والتوازن يف إدارة عملياتها هي نفسها.كهذه
 

ة، لألبعاد املختلفة للمشكللذلك هناك حاجة إىل حوكمة أفضل وأكثر اشتمااًل وإرساء نظم حوكمة أكثر وعيًا  

تتيح ألصحاب املصلحة املشاركة بنشاط يف عمليات صنع القرارويف آليات مناسبة إلدارة وتعريف احلقوق، حنو جعل 

 املستخدمني النهائيني راعني مسؤولني للموارد. 
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 االستنتاجات والتوصيات -2

 

ات، وخاصة لبعض بلدان يف األمن الغذائي والتغذية كغذاء وكمصدر غين باملغذي تلعب األمساك دورًا حامسًا 

النقص الغذائي املنخفضة الدخل وللسكان األكثر انكشافًا على املخاطر. كما توفر أيضًا فرص عمل ودخل يف البلدان 

النامية،خصوصًا من خالل مصايد األمساك الصغرية احلجم وتربية األحياء املائية. ومع ذلك، م تكن هذه األدوار يف 

بها متامًا وال مدجمة يف األمن الغذائي ويف سياسات مصايد األمساك. ولذا يقرتح فريق اخلرباء كثري من األحيان معرتفًا 

الرفيع املستوى املعين باألمن الغذائي والتغذية استنتاجات وتوصيات تركز على جماالتثمانية: تأكيد موقع مركزي 

اليت تواجهها مصايد األمساك يف العام،  لألمساك يف اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية، والتصدي للتهديدات

وكذلك الفرص والتحديات يف تربية األحياء املائية، واإلقرار بأهمية عمليات الصيد الصغرية احلجم، مع إيالء اهتمام 

خاص للتجارة واألسواق، وحتسني احلماية االجتماعية وحقوق العمال، وكذلك املساواة بني اجلنسني، وأخريًا حتسني 

 يف حوكمة القطاع. والتغذية األمن الغذائي إدماج

 

 تستحق األمساك موقعًا مركزيًا يف اسرتاتيجيات األمن الغذائي والتغذية -0

 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية تكون غائبة فعليًا يف مجيع التقارير العاملية عن األغذية  تكادعادة  

ذية والزراعة عن حالة األغذية والزراعة وتقريرها عن انعدام األمن وانعدام األمن الغذائي )مثل تقرير منظمة األغ

الغذائي(، كما يكاد يغيب األمن الغذائي وتغيب التغذية فعليًا يف التقارير عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

ل، مدونة السلوك بشأن الصيد )مثل تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العام( ويف السياسات )مث

الرشيد(. ينبغي ملء هذه الثغرات بإدماج تقارير احلالة عن األمساك والتقارير عن األمن الغذائي والتغذية يف تقارير 

 األغذية العامة ويف تقارير مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. 

كامال وال تدمج يف برامج واسرتاتيجيات الزراعة  ال يعرتف بالكامل بأدوار األمساك اعرتافًا أحيانًا كثرية، 

واألمن الغذائي. وبصورةخاصة،ألن األمساك مغذية أكثر من األطعمة النباتية األساسية، وتوفر مستويات عالية من 

ة، ( الصحية واملغذيات الدقيقLC-PUFAsالربوتني احليواني واألمحاضالدهنية املتعددة عدمية التشّبع وطويلة السلسلة )

والنساء ميكنها أن تلعب دورًا بالغ األهمية يف حتسني احلالة التغذوية لألفراد، وخصوصًا املعرضني لسوء التغذية 

. ومع ذلك، باستثناءات قليلة، م تدرج األمساك حتى اآلن إال بشكل هامشي يف النقاش الدولي بشأن األمن احلوامل

الغذائية غري مدرك إلمكانات مساهمة األمساك يف النقص يف املغذيات الغذائي والتغذية. وال يزال كثري من الربامج 

 الدقيقة ومعاجلة سوء التغذية وال يعرتف بهذه اإلمكانات وال يبين عليها.

 

 ينبغي على الدول أن
 
ية، مع أ( جتعل األمساك عنصرًا أساسيًا يف سياساتوبرامج األمن الغذائي والتغذية املشرتكة العابرة للقطاعات الوطن)1

تعزيز اإلنتاج الصغري النطاق والرتتيبات احمللية )مثل عمليات التوريد من خالل   الرتكيز بشكل خاص على 

 األسواقاحمللية، مثاًل للوجبات املدرسية( وغريها من أدوات السياسة العامة، مبا يف ذلك التثقيف الغذائي.
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رامية إىل معاجلة النقص يف املغذيات الدقيقة ،خاصة لدى ب( تضّمن األمساك يف براجمها وتدخالتها التغذوية ال)1

األطفال والنساء، يف ضوء احرتام اخلصوصيات الثقافية وتشجيع التوريدات احمللية ومع أخذ التكاليف واملنافع 

 باالعتبار.
 
ضل يف اتفاقات صيد ج( توّطد املساعدة والتعاون الدوليني لبناء قدرات البلدان النامية بغية التفاو  على شروط أف)1

 األمساك حلماية األمن الغذائي والتغذية لسكانها.
 
د( تلغي معونات الدعم املضّرة اليت تشجع الصيد املفرط، بهدف إحراز تقدم يف املساعي الرامية إىل وقف الرتاجع )1

نات امللغاة حنو االستثمارات يف احلالي يف أرصدة األمساك العاملية. ومتكن إعادة توجيه اإليرادات املتاحة للدول من اإلعا

سلع عامة تدعم األمن الغذائي والتغذية املرتبطني مبصايد األمساك املستدامة )مثل تطوير البنية التحتية وتنمية 

 القدرات(، أو لتحسني سبل معيشة املقيمني يف جمتمعات صيد األمساك وإمكاناتهم االقتصادية.
 

 نية والدولية ووكاالت التنمية أنينبغي على الدول ومعاهد البحوث الوط
 

هـ( جتري دراسات منتظمة داخل األسر املعيشية للتوصل إىل فهم أفضل للمسارات بني  األمساك وبني مسائل نوع )1 

اجلنس والوضع التغذوي لألفراد واألسر، مبا يف ذلك أيضًا دراسات حول تأثري الصيد املفرط لألمساك. وينبغي أن جتري 

 على أساس بيانات مصنفة حسب نوع اجلنس. هذه الدراسات

 

ميثل املرجتع العاملي من األمساك )األمساك امللقاة يف البحر بسبب تدني جودتها أو بسبب التلف أو أضرار  

جزئية حلقت بها أو ألنها من أنواع غري مستهدفة أو ذات حجم أدنى من احلجم القانوني( جزءًا كبريًا من املصيد 

يف املائة من جمموع مصيد األمساك يف العام،  8حوالي  4115 ويقدر أن نسبة املرجتع كانتفي عام – البحري يف العام

يف املائة بالنسبة ملصايد األمساك الصغرية احلجم. وحتى اآلن، ركز معظم البحوث على املرجتع  3.7ومبعدل أقل يبلغ 

 األمن الغذائي والتغذية.ب املتعلقةجيابية والسلبية من مصيد األمساك على جوانب الصون البيئي وأغفل اجلوانب اإل

 كذلك فإن اهلدر يف أجزاء أخرى من سلسلة القيمة لألمساك كبريأيضًا وم يدرس إاّل قليال.
 

 ينبغي على الدول ومعاهد البحوث الوطنية والدولية ووكاالت التنمية أن
 
صايد األمساك من منظور األمن الغذائي والتغذية، وكذلك تراجع املمارسات واخليارات املتعلقة باالرجتاع يف م و()1

 فيما يتعلق باستدامة املوارد والنظام اإليكولوجي.

 

 التهديدات واملخاطر ملصايد األمساك يف العامل، مبا يف ذلك تأثريات تغري املناخ -4

 

جلغرايف لألنواع وانتقال آثار تغري املناخ مرئية بالفعل، من حيث التغيريات اليت طرأت على التوزيع ا أضحت  

األنواع اليت تعيش يف املياه األدفأ حنوالقطبني، وحتّمض احمليطات والتغريات يف الظروف الساحلية اليت تؤثر على 

املوائل. وكانتلذلك تأثريات خمتلفة على اإلنتاج. وقد تواجه مصايداألمساك الداخلية وتربية األحياء املائية ارتفاعًايف 
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بسبب موجات احلر وندرة املياه والتنافس على املياه. وستعتمد آثار تغري املناخ على السكان املعتمدين معدل الوفيات 

على األمساك على تطور فرص الصيد )تطور املوارد املتوفرة وحقوق وقدرات الصيد، وتطور التكاليف التشغيلية يف اإلنتاج 

تطرفة بالتزايد،مع ما يرتافق معها من تزايد خماطر األضرار أو والتسويق( وتطور األسعار. وقد أخذت آثار األحداث امل

اخلسائر يف البنية التحتية واإلسكان. وقد يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إىل نقل اجملتمعات احملليةإىل أمكنة 

 أخرى.

 

 ينبغي على الدول أن

 

من الغذائي والتغذية يف مجيع السياسات تعّمم اسرتاتيجيات التكيف مع تغري املناخ املرتبطة باألمساك واأل أ()4

واإلجراءات املتعلقة برتبية األحياء املائية ومصايد األمساك على املستويني الوطين ودون الوطين، مبا يف ذلك من خالل 

وإعداد دراسات حمددة وتوفري املرونة يف آليات  ربطها بالبحوث على املناخ والطقس ووكاالت توقع األحوال اجلوية،

 إىل ذلك. دارة واحلوكمة حيث تدعو احلاجةاإل

 

تنخرط يف حوار وحتليل اشتماليني لبناء سيناريوهات تهدف إىل فهم األثر احملتمل لتغري املناخ على األمن  ب()4

والدول اجلزرية الصغرية( اليت ميكن أن  الساحلية الدول الغذائي والتغذية يف املناطق األكثر عرضة للمخاطر )مثاًل،

 ، ووضع اإلجراءات الضرورية وتنفيذها من خالل عمليات اشتمالية.تتأثر

  

جلميع أنواع األغذية، مبا  األمد ولتلبية طلب البشر املتزايد على األغذية، ينبغي تأمني اإلنتاج املستدام الطويل 

د مصايد األمساك يف ذلك إنتاج األمساك. ويف حالة مصايد األمساك الطبيعية، يتطلب ذلك احلفاظ على قاعدة موار

 هذه الطبيعية، مدعومًا بتقييم للموارد والنظم اإليكولوجية يف مصايد األمساك. وينبغي توسيع األساليب العلمية ملثل

والقدرات على القيام بها بقدر كبري، خصوصًا يف البلدان النامية. فقد خضعت تقييمات موارد مصايد األمساك  التقييمات

وحوكمتها إىل هيمنة البلدان املتقدمة، وإىل نهج ومناذج مصايد النوع الواحد من  مصايد األمساك احلالية وصالتها بإدارة

األمساك على نطاق صناعي اليت تهدف إىل تعظيم العوائد البيولوجية واالقتصادية من املوارد. وتقليديا، تشدد التقييمات 

كثرية أنواع وأحجام  حجما، فتغفل أحيانًا ألمساك األكربعلى حتسني الغلة من األنواع ذات القيمة األعلى، وعمومًا ا

 ذات األهمية لألمن الغذائي والتغذية. األمساك

 

 ينبغي على منظمة األغذية والزراعة أن

 

املالئمة لالستخدام يف حتسني  أدوات تقييم املوارد ومفاهيم احلوكمة إلعادة وضع تتوىل قيادة اجلهود العاملية ج()4

ك يف األمن الغذائي والتغذية، مبا يف ذلك من خالل وضع نهج جديدة تستعمل يف مصايد األمساك مساهمة األمسا

 تكون أكثر تكيفًا مع اخلصائص احملددة ملصايد األمساك الصغرية. املتعددة األنواع واملتعددة املعدات
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 الفرص والتحديات يف تربية األحياء املائية -1

 

 حد كبري يف إنتاج األمساك العاملي واألمن الغذائي والتغذية. ومع بلوغ اإلنتاج تساهم تربية األحياء املائية إىل 

من مصايد األمساك الطبيعيةطورًا مستقرًا يف العقد األخري، وضآلة فرص زيادة اإلنتاج إىل حد كبري يف املستقبل، يتعني 

ايد يف السنوات املقبلة وتساهم يف األمن الغذائي على تربية األحياء املائية أن تلعب دورًا رئيسيًا يف تلبية الطلب املتز

 والتغذية.

 

ومع الزيادة املتوقعة يف إنتاج تربية األحياء املائية لتلبية الطلب على األمساك، ينبغي علىنحوأفضل ضبط  

تاج استخدام املساحيق السمكية يف غذاء األمساك وخفضه. فالكثري من األمساك السطحية الصغرية املستخدمة يف إن

 مساحيق السمك صاحل لألكل، وميكن أن يسهم يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية يف البلدان النامية.

 

ينبغي على مؤسسات البحوث الوطنية والدولية )مثل مراكز اجلماعة االستشاريةللبحوثالزراعيةالدولية(، املمولة 

 من احلكومات والوكاالت األخرى أن 

  

ث والتطوير الرامية إىل حتسني استدامة تربية األحياء املائية وإنتاجيتها يف النظم الصغرية تقود مبادرات البحو أ()3

وينبغي أن تركز البحوث على الرقابة الصحية وسالمة األغذية، وحتسني خمزونات األعالف اليت .والكبرية على السواء

الرئيسية املساهمة يف األبعاد املختلفة لألمن  ال تنافس األغذية البشريةمباشرة، والتدجني والتحسني الوراثي للسمات

اإليكولوجية لإلنتاج على مستوى املزارع وعلى مستوى -الغذائي والتغذية، ودمج تربية األحياء املائية يف النماذج الزراعية

 ة.املشهد الطبيعي، وحتسني الروابط مع سلسلة األغذية، مع إيالء االعتبار الواجب لسالمة النظم اإليكولوجي

 

 ينبغي على الدول وأصحاب املصلحة من القطاع ن العام واخلاص واجلهات الفاعلة الدولية األخرىأن

  

ب(تضع إجراءات مناسبة لتحقيق املزيد من خفض استعمال املساحيق والزيوت السمكية كعلف يف تربية األحياء )3

ادر بديلة وعرب الرتويج لألمساك منخفضة املستوى املائية وإنتاج املواشي وينبغي تشجيع إلغائها من خالل استعمال مص

 الغذائي )األمساك آكلة العشب واألمساك آكلة اللحوم(.

 

ج( توفر شروط تطوير وتنفيذجتارب التعاون بني بلدان اجلنوب لتشجيع تبادل خربات التعلم يف جمال تربية األحياء )3

 املائية.
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 مقابل العمليات الكبرية العمليات الصغرية احلجم لصيد األمساك -2

  

كثريًا ما يقلل من أهمية مصايد األمساك الصغرية احلجم )خصوصًا مصايد األمساك يف األراضي الداخلية( يف  

غذاءاألسر الريفية أو حتى يتم جتاهلها، ألنه نادرًا ما يتم تضمني كميات املصيد من صيد الكفاف يف إحصاءات املصيد 

دلة كافية تثبت أن مصايد األمساك الصغرية احلجم تشّكل مدخاًل حامسا لتدخالت األمن الوطنية. مع ذلك،تتوفر أ

 الغذائي والتغذية يف البلدان النامية.

 

 ينبغي على احلكومات وأصحاب املصلحة اآلخرين يف القطاع ن العام واخلاص أن

  

لدى  يف االعتبار خصائصها لتغذية، وأن يأخذواأ( يقّروا مبساهمة مصايد األمساك الصغرية احلجم يف األمن الغذائي وا)2

تصميم وتنفيذ مجيع السياسات والربامج الوطنية والدولية املتعلقة مبصايد األمساك، مبا يف ذلك من خالل التمثيل املالئم 

 واالشتمالي. 

 

تساهم بشدة يف تعزيز دمج   التنظيم، ذلك أن هذه الرتتيبات الذاتية املهنية احمللية والتعاونيات ب( يدعموا املنظمات)2

 املشّغلني  الصغار يف األسواق. 

 

 ينبغي على الوكاالت الوطنية واإلقليمية املسؤولة عن مصايد األمساك أن

 

( تعطي أولوية عالية لدعم مصايد األمساك الصغرية احلجم من خالل التخطيط الناجعوالتشريعات واالعرتاف ج)2

نبغي على احلكومات، يف األماكن اليت تتنافس فيها مصايد األمساك الصغرية مع باحلقوق واملوارد أو توزيعها. وي

العمليات األوسع نطاقًا، وتعزيز مساهمة األوىل يف األمن الغذائي والتغذية، وأن تضع على حنو خاص لوائح تنظيمية 

 للسياسات  الوطنية اليت حتمي مصايد األمساك الصغرية.

 

 التجارة واألسواق -3

 

القرائن إىل أّنه ميكن  أن يكون لتجارة األمساك الدولية تأثريات خمتلطة على رفاهية السكان احملليني  تشري 

اليت ميكن العاملني يف قطاع صيد األمساك وعلى أمنهم الغذائي وتغذيتهم. ومن جهة، يلحظ بعض احملللني املساهمة 

احمللية واإليرادات احلكومية اإلضافية، مع فرص  أن تقّدمها إيرادات الصادرات من مصايد األمساك لالقتصادات

إضافة إىل ذلك، ميكن أن  إلعادة توزيع هذه املوارد للتدخالت لصاحل الفقراء، مبا يف ذلك دعم األمن الغذائي والتغذية.

والتغذية  يكون آلثار النمو والتوظيف النامجة عن تنمية مصايد األمساك نتائج إجيابية غري مباشرة على األمن الغذائي

تعايش جتارة األمساك الدولية املرحبة جدًا واليت توّلد إيرادات  أظهرت يف املقابلأخرى غري أّن دراسات للفقراء. 

اليت تسبب القّيمون على التشغيل الصناعي بنزوحها مباليني الدوالرات مع ظروف معيشية بائسة للمجتمعات احمللية 
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تنظيمية التجارية الصارمة يف العديد من احلاالت، فخسرت بالتالي إمكانية أو أقصيت عن التجارة بفعل اللوائح ال

كما ُتربز األّدلة القائمة أّن حكومات الدول النامية م تتفاو  احلصول على فرص عمل والنفاذ إىل مصادر الغذاء الغين. 

 ملوارد املستخرجة من مصايدها.دائمًا على اتفاقات صاحلة مع القّيمني األجانب يف قطاع صيداألمساك يف ما خيص ا

  

الذين ُيهّمشون عادة بفعل  –ومن شأن العدد الكبري للمنتجني والتجار الصغار وغري النظاميني )خاصة النساء(  

أن يكونوا قادرين على االخنراط بصورة  –عوملة جتارة األمساك املوّجهة حنو عدد قليل من األنواع امُلتاجر بها عامليًا

السوق اليت توّلدها التجارة احمللية أو اإلقليمية، حيث يتوافر الطلب على جمموعة متنّوعة من األنواع أفضل يف فرص 

 .واملنتجات احمللية اليت ميكن أن تنتجها مصايد األمساك الصغرية، واليت تعترب جتارتها أسهل على هذه املستويات

عناية )مثل التنمية والبنية التحتية للسوق( والبحوث ومع إيالء اهتمام أكربللسياسات، ميكن للتدخالت املنّظمة ب

والتجارة اإلقليمية/ احمللية يف البلدان النامية أن تساعد بالتالي على ضمان توافر أكرب لألمساك حمليًا، ما يسهم يف 

 عرضها.بني الطلب على األمساك و –والذي ال ميكن لواردات األمساك وحدها أن حتّد منه  –خفض التوتر املتنامي 

ويف أفريقيا، قد يوّفر الرتكيز املتجدد على التجارة احمللية للمنتجات حافزًا إضافيًا لرتبية األحياء املائية، اليت كانت 

كما ميكن لتزايد طلب السكان احلضريني )والريفيني( الذين يتنامى عددهم، على األمساك  تتصارع مع حتديات اإلنتاج.

 ية األحياء املائية يف حميط املدن على سبيل املثال.أن يعّزز االستثمارات يف ترب

 

 ينبغي على الدول أن 

 

أ( تضمن أن يؤخذ األمن الغذائي والتغذية باالعتبار بشكل أفضل يف أهداف السياسات واآلليات املتعلقة بتجارة )5

وجيهية وإجراءات ولوائح تنظيمية األمساك الدولية واإلقليمية واحمللية، مبا يف ذلك من خالل التطوير االشتماليلخطوط ت

 حلماية األمن الغذائي والتغذية للسكان احملليني. 

 

 ينبغي على الوكاالت الدولية واهليئات االقتصادية وهيئات مصايد األمساك اإلقليمية والوزارات الوطنية أن

  

م جتارة األمساك احمللية ب( ختصص املزيد من االهتمام يف جمال السياسات ومن املوارد لتطوير وتعزيز ودع)5

واإلقليمية. كما ينبغي أن يراعي االستثمار اخلطوط التوجيهية الطوعية اخلاصة باألراضي ومصايد األمساك والغابات 

واحرتام مبادئ االستثمار املسؤول يف الزراعة. وينبغي عليها أن تعيد توجيه املوارد إىل دعم وبناء قدرات اجلهات الفاعلة 

عنية بأنشطة جتارة األمساك احمللية أو الوطنية أو اإلقليمية، خاصة من خالل سالسل القيمة اليت تشمل املختلفة امل

 مصايد األمساك الصغرية وتربية األحياء املائية والتسويق على نطاق صغري.

 

 ينبغي على احلكومات واملنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدني أن

 

م معايري إصدار شهادات استدامة، حالية أو جديدة، تشمل معايري األمن الغذائي والتغذية ج(تدعم وضع واستخدا)5

 وتيسري اخنراط املشغلني الصغار عن طريق توفري الدعم الكايف وبناء القدرات.
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 احلماية االجتماعية وحقوق العمال -3

 

اك وإنتاج تربية األحياء املائية يف على املستوياجتميعها، يعمل العديد من النساء والرجال يف مصايد األمس 

وظائف منخفضة األجر، ويف كثري من األحيان يف ظروف عمل صعبة وخطرة. ويف قطاع األمساك،يتأثر األمن الغذائي 

وتتأثر التغذية للعديد من العاملني،مبا يف ذلك األعداد الكبرية ممن يعملون حلسابهم اخلاص، سلبًا من ظروف العمل 

ة وغري النظامية. وحتسني احلماية االجتماعية للعمال يف قطاع صيد األمساك عامل حاسم يف حتقيق الصعبة واخلطر

 األمن الغذائي والتغذية.

 

 ينبغي على الدول أن

 

بشأن العمل يف قطاع صيد األمساك لضمان حتسني ظروف  188أ( تصادق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم )6

 للعاملني يف قطاع صيد األمساك.العمل واألمن االجتماعي 

  

 ينبغي على الدول،خاصة وكاالت العمل احلكومية الوطنية بالتعاون مع وكاالت مصايد األمساك أن

 

ب( حتّسن اللوائح التنظيمية اخلاصة بالعاملني يف قطاع صيد األمساك على املستوى الوطين، مبا يف ذلك العامالت يف )6

ق والعمال املهاجرون وفرق العمل احملليةعلى منت سفن صيد األمساك. وينبغي أن يضمن مصانع جتهيز األمساك واألسوا

 املالكون أن سفنهمصاحلة لإلحبار وأن ظروف العمل يف البحر آمنة.

 

تتخذ تدابري لوضع نظم للحماية االجتماعية،فيشكل حد أدنى لألجور  وبرامج للضمان االجتماعي للصيادين  ج()6

 ع صيد األمساك، مبن فيهم العاملون حلسابهم اخلاص والنساء والعمال املهاجرون.والعاملني يف قطا

 

 املساواة ب ن اجلنس ن -7

 

تشّكل النساء )عددًا( نصف القوى العاملة يف سالسل قيمة مصايد األمساك الطبيعية، وحصة كبرية يف سالسل 

أقل ويف كثري من األحيان عملهن غري نظامي. وهناك يف تربية األحياء املائية، ولكن مساهماتهنغري معرتف بها وأجورهن 

قطاع األمساكفجوة معرفية رئيسية فيما يتعلق بنوع اجلنس، ولذا ال ميكن للقطاع أن حيرز تقدمًايف نهج لتنمية القطاع 

 يف سالسل هادفة جيدا تقوم على املساواة بني اجلنسني، خصوصًا فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذية.فعمل املشاركني

قيمة األمساك موّزع حسب نوع اجلنس وحمفوف بالالمساواة، ويؤدي إىل حتديات يف األمن الغذائي والتغذية. كما أن 

آثار التحوالت الكربى اليت حتدث يف قطاع األمساك متمايزة حسب نوع اجلنس، رغم أن السياسات واملمارسات اليت 

اجملتمعات احمللية املرتبطة برتبية األحياء املائية ومصايد األمساك،  تقود التغيريات ال متيز بني اجلنسني. ويف

نادرةهي املعلوماتاملتوفرة عن األسر املعيشية، مبا فيها تلك املتعلقة بالبعد اجلنساني، عن الروابط بني األنشطة ذات 

يق قدر أكرب من املساواة يف قطاع الصلة باألمساك واملتناول من األمساك واحلالة التغذوية. وهناك حاجة إىل تشجيع حتق
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األمساك، وحتسني املعارف وتنوير السياسات واإلجراءات بشكل أفضل لتحقيق األمن الغذائي والتغذية واإلنصاف بني 

 اجلنسني.

 

 ينبغي على الدول أن

 

ريات سلبية على أ( تضمن أال تؤدي سياساتهاوتدخالتها اخلاصة برتبية األحياء املائية ومصايد األمساك إىل  تأث)7

 النساء  وأن تشّجع املساواة بني اجلنسني.

 

حتافظ على املساواة بني اجلنسني يف مجيع نظم حقوق مصايد األمساك، مبا يف ذلك حقوق منح الرتاخيص  ب()7

اء والنفاذ. وينبغي أن تشمل تعريفات صيد األمساك مجيع أشكال جين املصيد  مبا يف ذلك األشكال اليت متارسها النس

 وميارسها املشغلون الصغار، من مثل مجع الالفقاريات يف املناطق الداخلية يدويًا أو باستخدام معدات صغرية جدًا.

 

 ينبغي على جلنة مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة أن 

 

،خطوط توجيهية تقنية تضع توجيهًاخاصًابشأن سياسات املساواة بني اجلنسني واملساهمات االقتصادية، مثاًل ج()7

 متعلقة بنوع اجلنس يف قطاع تربية األحياء املائية ومصايد األمساك ضمن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.

  

 ينبغي على جلنة األمن الغذائي العاملي أن

 

األمساك وتربية حتّث املنظمات الدولية والوطنية يف قطاع األمساك على تناول البعد اجلنساني يف قطاعي مصايد  (د)7

يف سياساتها وإجراءاتها الرامية إىل ختطي التجاهل غري املقصود لالعتبارات اجلنسانية يف  األحياء املائية تناواًل كاماًل

 النهج احلالية.

 

 ينبغي على برامج املساعدة اإلمنائية أن

 

 نس.هـ( تعي القضايا اجلنسانية وتعطي األولوية للمشاريع املرتكزة على نوع اجل)7
 

 احلوكمة -8

 

يف حتديد إمكان احلصول على موارد مصايد األمساك وسالمة هذه املوارد ويف  هامة بصفة خاصة احلوكمة 

 خيسراألفراد أو يكسب أن بها توزيع منافع األمساك. وال يوىل يف معظم البلدان سوى اهتمام قليل للطرق اليت ميكن

 املستهلكون أيضًا ولكن املائية، األحياء وتربية األمساك مصايد سالسل يف وتهميشًا فقرًا األكثر واجلماعات )أساسًا

 على احلصول أو اإلنتاجية اإلمداد سالسل أصول من وغريها السمكية املوارد على احلصول عن يقصون الفقراء( أو
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أدوات هامة وفّعالة  ويف هذا الصدد، تشري األدلة إىل أن الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان، غذائية. كسلعة األمساك

 للمساعدة على ضمان أن تفي الدول بالتزاماتها، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باحلق يف الغذاء.

 

ويف مواجهة االستغالل االقتصادي املتزايد والتنافسي للمحيطات واملياه العذبة، جيري علىاملستوىالدولي  

لتغذية ، ولكن فقط بعبارات عامة بالغية. ويكشف حتليل التنويه باملصاحل املتعلقة باألمساك واألمن الغذائي وا

الشراكات واملبادرات الدولية القائمةأن هناك افتقرًا إىل اسرتاتيجيات تفصيلية تربط بني منو اإلنتاج واستدامته وبني 

 ني من البلدان النامية. األمن الغذائي والتغذية. وكثريًا ما تكون الشراكات العاملية منقوصة فيما يتعلق بتمثيل صغار املشغل

 

وعلى الصعيد الوطين،يبني العدد احملدود من التحاليل التلوية احلديثة العهد املتوفرة أناإلدارة املشرتكة ملوارد  

سواء من حيث اآلثار املباشرة عرب  مصايد األمساك ملتنجزحتى اآلن التحسينات املتوقعة يف األمن الغذائي والتغذية،

املوارد وحتسني حالتها أم من حيث املسارات غري املباشرة عرب الدخل  املتأتي من األنشطة املتصلة  احلصول على قاعدة

 بالصيد.

 

 ينبغي على الدول أن

 

أ( تفي بالتزاماتها مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية )8

 ص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.والسياسية والعهد الدولي اخلا

 

 ينبغي على الدول أن

 

ب( تقّيم السياسات والتدخالت واالستثمارات اليت هلا روابط مباشرة وغري مباشرة مع مصايد األمساك وجمتمعات )8

 صيد األمساك من حيث تأثرياتها على حق اجملتمعات احمللية املتأثرة يف الغذاء. 

 

اخلطوط التوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة الرشيدة حليازة األراضي ومصايد األمساك والغابات يف سياق ج( تستخدم )8

حول احلقوق اجلماعية واملوارد املشرتكة، لتصميم 3-8األمن الغذائي الوطين، مع اإلقرار باألهمية اخلاصة للمادة 

 تمعات صيد األمساك على املوارد الطبيعية.السياسات والربامج ووتقييمها،خاصة تلك اليت تؤثر على حصول جم

 

جمتمعات صيد األمساك والعاملني يف قطاع صيد األمساك مشاركة فّعالة وجمدية يف مجيع القرارات  د( تضمن مشاركة)8

 اليت تؤثر على متتعهم باحلق يف الغذاء.

 

جزءًا ال يتجزأ من آليات حوكمة سلسلة  للقضايا اجلنسانية، هـ( تضمن أن يشكل األمن الغذائي والتغذية، املراعيني)8

ت املسؤولية القيمة اخلاصة باألمساك، مبا يف ذلك السياسات احلكومية الوطنية ومعايري إصدار الشهادات وسياسا

 االجتماعية للشركات.
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صيد األمساك  و( حتمي رمسيًا احلقوق واحليازة اجلارية للمواقع اخلاصة مبن يعانون انعدام األمن الغذائي وجمتمعات)8

 والسكان األصليني واجملتمعات القبلية،

 

 ز( تدعم تنمية املؤسسات الصغرية واملتوسطة، مثاًل من خالل مساعدتها على احلصول على أفضل ممارسات اإلدارة)8

 ومشاريع التسليف مبا ميكنها من أن تبقى مرحبة.

  

 ينبغي على منظمة األغذية والزراعة أن

 

كمة مصايد األمساك واحمليطاتالدولية بهدف حتسني شفافية ومتثيل مجيع الربامج واملبادرات ح( تقود إصالح حو)8

الدولية الرئيسية لضمان اشتمال الصيادين الصغار اشتمااًل كاماًل يف هذه الربامج. وينبغي أن تتخطى هذه الربامج تركيزها 

إىل إعطاء أولوية لألمن الغذائي والتغذية والتخفيف من  املبكر على النمو االقتصادي واالستدامة اإليكولوجية وأن تهدف

 وطأة الفقر.

 

 ينبغي على جلنة األمن الغذائي العاملي وجلنة مصايد األمساك أن

 

ط( تدعوا دورة خاصة مشرتكة تتضمن اهليئات الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية واجلهات الفاعلة املعنية )8

ر بشأن كيفية تنسيق سياساتها وبراجمها إلحراز تقدم يف نتائج أنشطتها من حيث األمن الغذائي لتبادل وجهات النظ

 والتغذية.
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 شكر وتقدير

 

يوّجه فريق اخلرباء الرفيع املستوى شكرًا حارًا إىل مجيع املشاركني الذين أسهموا مبدخالت وتعليقات قّيمة  

املشاورتني اإللكرتونيتني املفتوحتني، وقد درات األوىل حول النطاق املقرتح للدراسة، أما الثانية فقد كانت عن  للغاية يف

املسودة األّولية )النسخة صفر( للتقرير. وترد قائمة املشرتكني وكذلك الوقائع الكاملة هلذه املشاورات على املوقع 

 اإللكرتوني لفريق اخلرباء. 

 

ريق اخلرباء الرفيع املستوى أن يشكر وسائل اإلعالم االجتماعية اليت نشرت املعلومات اخلاصة ويوّد أيضًا ف 

 بعملية التشاور على نطاق أوسع. 

 

كما يعرب فريق اخلرباء الرفيع املستوى عن تقديره للتعليقات الواردة ممن شاركوا يف استعراضات األقران  

القائمة الشاملة باملشاركني يف استعرا  األقران على املوقع اإللكرتوني لفريق  للمسودة شبه النهائية هلذا التقرير. وترد

 اخلرباء الرفيع املستوى.

 

ونوّد أن نشكر أيضًا موّظفي إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة على  

 Stefania و Sachiko Tsujiعلى دوره التنسيقي وإىل  Lahsen Ababouch مساهماتهم القّيمة. ونوّجه شكرًا خاصًا إىل 

Vannuccini و Gabriella Laurenti  من فرع اإلحصاءات واملعلومات على إحصاءاتهم القّيمة واملقّدمة يف الوقت

 املناسب. 

 

 John؛ WorldFishوالعديد من الزمالء يف  Stephen Hallويف اخلتام، يشكر فريق اخلرباء الرفيع املستوى  

Kurien وJohann Bell مراجعهم ومساهماتهم املفيدة.  على 

 
 
 
 
 
 

مت إعداد النسخة العربية حتت إشراف دائرة برجمة االجتماعات والوثائق التابعة ملنظمة األغذية والزراعة )دائرة برجمة 

  االجتماعات والوثائق، جمموعة الرتمجة العربية(.
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 املرفقات

الربوت ن بالغرام/للفرد/يف اليوم يف البلدان اليت تتمّتع باحلصة األعلى من األمساك يف إمجالي استهالك  0ألف 

 4101إمجالي استهالك الربوت ن احليواني يف عام 

 
ومجهورية الو  . وكانت كمبوديا وإندونسيسا4112تشّكل البلدان حتت اخلط املتقطع جزءًا من قائمة البلدان املنخفضة الدخل ذات عجز غذائي لعام 

. وميكن االطالع على القائمة احملدثة للبلدان املنخفضة 4111الدميقراطية الشعبية وفانواتو على قائمة البلدان املنخفضة الدخل ذات عجز غذائي لعام 

 http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/الدخل ذات عجز غذائي على العنوان اإللكرتوني التالي: 

Béné (4111 ) و Kawarazukaاملصدر: حمّدث من 

0 20 40 60 80 100

 بروتين األسماك

 بروتينات حيوانية أخرى

 البروتين النباتي

 

 

 

 الملديف

 اليابان

 ماليزيا

 جمهورية كوريا

 ميانمار

 كمبوديا

 فيجي

 فانواتو

 فيتنام

 إندونيسيا

 تايلند

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 الفلبين

 سيراليون

 جزر القمر

نسيبساو تومي وبر  

 غينيا االستوائية

 غامبيا

 جزر سليمان

 غانا

 السنغال

 سري النكا

 ساحل العاج

 الكاميرون

 جيبوتي

 بنغالدش

 بنين

 نيجيريا

 موزامبيق

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

http://www.fao.org/countryprofiles/lifdc/en/


 

162 

 احملتوى الغذائي لألمساك وأغذية أخرى )ملائة غرام( 4ألف 

 

 الربوت ن  االسم العلمي/االسم الشائع

 الدهون

إمجالي  املصدر املالحظات A فيتام ن الزنك احلديد الكالسيوم
 الشحوم

 )الدهون(

إمجالي 
الدهون 
 املشبعة

إمجالي الدهون 
غري املشبعة 

 املتعددة
EPA DHA 

معادل نشاط  ميليغرام ميليغرام ميليغرام غرام غرام غرام غرام غرام غرام الوحدات  
أالريتينول  

بغرام  111لكّل     

أمساك املياه 

العذبة الكبرية 

 واألربيان 

 1 خام، قابل لألكل 9 1.48 1.24 41 0.114 0.238 1.431 1.08 5.60 17.83 الكارب

 1 مستزرع، خام، قابل لألكل 15 0.74 0.50 9 0.207 0.067 1.568 1.77 7.59 15.60 الصلور اإلفريقي

0.00> 0.475 0.34 0.99   كاناسرتياتوس )رأس األفعى(
 2 خام، كامل، تايلند         0.133 1

 1 خام، قابل لألكل 0 0.33 0.56 10 0.113 0.007 0.476 0.77 1.70 20.80 البلطي

Macrobrachiumnipponense )2 خام، قابل لألكل، تايلند         0.061 0.008 0.020 0.37 1.13   )األربيان 

أمساك املياه 

 العذبة الصغرية

Amblypharyngodonmola (Mola)             776 5.70 3.20 >2 680 3 كل. بنغالدشخام، قابل لأل 

Esomusdanricus (Darkina)             775 12.00 4.00 500-1 500 3 خام، قابل لألكل. بنغالدش 

Esomuslongimanus(Chanwaphlieng)             350 45.10 20.30 100-500 5 ,4 خام، قابل لألكل. كمبوديا 

Helostomatemmincki (Kanthtrawb)             432* 5.3* 6.5* 100-500 5 ,4 خام، قابل لألكل. كمبوديا 

Puntiusticto(Puti)             992 3.00 3.10 500-1 500 3 خام، قابل لألكل. بنغالدش 

Rasboratornieri(Changwamool)             700* 0.70* 2.7* >1 500 5 ,4 خام، قابل لألكل. كمبوديا 

Anabas testudineus 0.00> 0.384 0.34 0.99   باس السلحفاتي()األنا
 2 خام، كامل، تايلند         0.088 1

Puntiusbrevis (Swamp barb)   0.90 0.31 0.314 0.000 0.047         2 خام، كامل، تايلند 

Rasboraborapensis(Blacklinerasbora)   0.86 0.33 0.319 0.002 0.083         2 خام، كامل، تايلند 

 األمساك البحرية

 1 خام، قابل لألكل، أوروبي 15 1.72 3.25 147 0.911 0.538 1.637 1.28 4.84 20.35 األنشوفة

 1 خام، قابل لألكل، احمليط اهلادئ 32 0.99 1.12 83 0.689 0.969 2.423 2.04 9.04 16.39 الرنكة

 1 خام، قابل لألكل 50 0.63 1.63 12 1.401 0.898 3.350 3.26 13.89 18.60 املاكرييل

 1 خام، قابل لألكل، الفلبني 30 0.82 0.32 51     1.840 1.67 6.73 20.53 مسك الكانوس )اللبين(

 1 معّلب بالزيت، مواد صلبة مستنفدة مع عظام 11 1.9 2.0 275 0.9 0.6 2.5 2.5 10.5 24.60 السردين

 20,1 12.9 2.2 3.6 0.6 0.9 4.7 0.2 0.3 8.5  6   (Salmosalar)السلمون األطلسي املستزرع 

 27.3 1.1 0.5 0.4 0.1 0.3 2.9 0.9 0.4 3.5  6 (Thunnusalalunga) التونة 

األغذية 

احليوانية املصدر 

 األخرى

 0 3.57 1.64 24   0.696 11.29 30.00 14.30 حلم األبقار
 3يف املائة من اللحم اخلالي من الدهن،  71خام، 

 1 يف املائة دهون

 1 صدر غري مطبوخ 0 0.78 1.11 19   3.340 3.26 15.75 14.70 صدر الدجاج

 1 خام، كامل 140 1.11 3.23 171 0.037 0.004 7.555 3.10 9.94 35.60 بيض الدجاج

 1 مجيع الدرجات، خام 292 3 2.67 8.99 8   1.306 1.56 4.83 16.90 كبد الدجاج

 1 يف املائة دهون اللنب 3.7 33 0.37 0.05 119   0.136 2.28 3.66 3.28 ألبان األبقار

األغذية النباتية 

 املصدر

 1 خام 1 0.34 0.27 16   0.048 0.28 0.28 1.40 الكسافا

 1 أبيض، طويل احلبة، مطبوخ 0 0.49 1.20 10   0.323 0.28 0.28 2.69 األرز

 1 ناضج، مطبوخ 0 0.86 2.22 35   0.278 0.09 0.09 8.67 الفاصوليا الشائعة

 1 خام 835 0.24 0.30 33   0.117 0.04 0.17 0.93 اجلزر

 1 خام 769 0.44 1.70 135   0.338 0.70 0.70 3.30  الفاصوليا اخلضراء

 1 خام 469 0.53 2.71 99   0.165 0.39 0.39 2.86 السبانخ

   500< 3.50< 3.00< 100< 0.400< 0.400< 2.000<     15.00< السقف: نسبة عالية 

غرام  111؛ )ب( تقّدم املعلومات الغذائية يف مقارنة على أساس RAE(. )أ(: معادل نشاط الريتينول 4111) Kawarazukaمالحظة: تشري اخلانات املظللة إىل قيم ذات نسبة عالية. الفراغ: عدم توافر بيانات. البيانات جمّمعة من 
= 6ب(؛  4117) Roos et. al= 5أ(؛  4117) .Roos et al= 2(؛ 4111) Roos= 3(؛ 4111) Little و Karapangiotidis ،Yakupitiyage= 4(؛ 4115)وزارة الزراعة األمريكية  =1فقط. *خام، أجزاء منظفة؛ املراجع: 

a.com/component/option,com_neocomposition/Itemid,53/lang,en/http://nutraqu

http://nutraqua.com/component/option,com_neocomposition/Itemid,53/lang,en/
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 لفريق اخلرباء الرفيع املستوى املشاريعدورة  1ألف 

 

، من إصالح جلنة األمن الغذائي العاملي رئيسي كجزء 4116ُأنشئ فريق اخلرباء الرفيع املستوى يف عام  

وعة واسعة من أصحاب املصلحة امللتزمني بالعمل معًا بشكل بصفتها املنتدى الدولي واحلكومي الدولي األمشل جملم

 . 56متناسق دعمًا للعمليات اليت يقودها البلد حنو إزالة اجلوع وضمان األمن والتغذية جلميع الكائنات البشرية

 

 لألمن الغذائي احلالي الوضعتقييم وحتليل وتتمّثل الوظائف الرئيسية لفريق اخلرباء الرفيع املستوى يف : 

األساسية؛ وتقديم حتليالت ومشورة علمية ومبنية على املعرفة بشأن قضايا حمددة متصلة  والتغذية وأسبابه

بالسياسات، باالستناد إىل ما هو متاح من حبوث وبيانات ودراسات تقنية عالية اجلودة؛ وحتديد القضايا املستجدة، 

 بل ولفت االنتباه إىل اجملاالت الرئيسية.ومساعدة األعضاء على ترتيب أولويات اإلجراءات يف املستق

 

ويستمد الفريق واليته من جلنة األمن الغذائي، ويرفع تقاريره إليها. ويصدر الفريق تقاريره وتوصياته ويسدي  

 املشورة مبعزل عن موقف احلكومات من أجل توجيه وإذكاء النقاش من خالل تقديم حتليالت شاملة ومشورة.

 

 اخلرباء من مستويني:ويتألف هيكل فريق  

 

  من اخلرباء الدوليني املرموقني يف جماالت متنوعة متصلة باألمن الغذائي  15جلنة توجيهية تتألف من

والتغذية، يعينهم مكتب جلنة األمن الغذائي. ويشارك أعضاء اللجنة التوجيهية للفريق بصفتهم الشخصية 

 يت ينتمون إليها.وليس كممثلني للحكومات أو املؤسسات أو املنظمات ال

  الفرق املسؤولة عن املشاريع اليت تعمل يف مشروع بعينه، وتتوىل اللجنة التوجيهية اختيار أعضائها وإدارتها

 من أجل حتليل قضايا معينة وتقديم تقارير عنها.

 

عمل فريق ولضمان الشرعية العلمية ومصداقية العملية، وكذلك الشفافية واالنفتاح على كافة أشكال املعرفة، ي 

 اخلرباء الرفيع املستوى بناء على قواعد حمددة بدقة توافق عليها جلنة األمن الغذائي.

 

ودورة املشروع إلعداد التقارير، وإن كانت مقيدة زمنيا للغاية فإنها تشمل مراحل واضحة املعام تفصل بني  

ذائي. وينّظم فريق اخلرباء الرفيع املستوى حوارًا لغبلورة املسألة من الناحية السياسية والطلب املوجه من جلنة األمن ا

يف  مسؤول عن املشروع ضمن إطار زمين حمدد وبشأن موضوع بعينهيشمل عمل فريق علميًا موّجهًا حنو السياسات. وهذا 

إجراء مشاورات خارجية كما يتضّمن  ظّل توجيهات عملية ومنهجية صادرة عن اللجنة التوجيهية وحتت إشرافها. 

واستعراضًا علميًا خارجيًا لألقران حول املشروع ما قبل النهائي. وتتوّلى اللجنة التوجيهية وضع الصيغة حة مفتو

 (. 11النهائية للتقرير واملوافقة عليها خالل اجتماع وجاهي )الشكل 
 

                                                      
 www.fao.org/cfsاإللكرتوني التالي الغذائي متاحة على العنوان  وثيقة إصالح جلنة األمن  56

http://www.fao.org/cfs


 
 

166 

لثانية، جيري فريق اخلرباء الرفيع املستوى مشاورتني خارجيتني لكل تقرير: األوىل، عن نطاق الدراسة؛ وا 

حول املسودة األّولية أقيد العملأ )النسخة صفر(. وهذا يتيح الفرصة لفتح العملية أمام تقديم مساهمات من مجيع 

منهم(، وكذلك مجيع أصحاب الشأن  1 411اخلرباء املهتمني ومن قائمة خرباء الفريق الرفيع املستوى )يوجد حاليا 

لرفيع املستوى بفهم املشاكل والشواغل بصورة أفضل، وبإثراء قاعدة املعرفة، لفريق اخلرباء ااملعنيني. وتسمح املشاورات 

 سعيًا إلدماج وجهات النظر واآلراء العلمية املتنّوعة. مبا يف ذلك املعرفة االجتماعية، 

 

م إىل وُينشر ويرتجالذي وافقت عليه اللجنة التوجيهية إىل جلنة األمن الغذائي العاملي،  النهائي وحيال التقرير 

يف إثراء املناقشات  بهاللغات اخلمسة الرمسية لألمم املتحدة )العربية والصينية والفرنسية والروسية واإلسبانية( ويستفاد 

 واملداوالت يف جلنة األمن الغذائي. 

 

ومجيع املعلومات املتعلقة بفريق اخلرباء الرفيع املستوى، وعمليته، وتقاريره السابقة متاحة على املوقع  

  hlpe-www.fao.org/cfs/cfs: اإللكرتوني للفريق

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe


 

167 

 دورة مشروعات فريق اخلرباء الرفيع املستوى 00الشكل 

 

 

رفيع املستوى الاخلرباء لغذائي العاملي بتحديد والية فريق تقوم جلنة األمن ا
 على مستوى االجتماع العام والتغذية باألمن الغذائي املعين

 

رفيع املستوى الاللجنة التوجيهية التابعة لفريق اخلرباء تقوم 
 بتعريف أساليب اإلشراف على املشروع، وتقرتح نطاق الدراسة 

 

 ُيعرض مشروع نطاق الدراسة على مشاورة الكرتونية مفتوحة

 

رفيع الالتوجيهية التابعة لفريق اخلرباء  اللجنةتعني 
 فريق املشروع، وتستكمل اختصاصاتهاملستوى 

 

 (V0من التقرير ) 1النسخة  فريق املشروع التابع لفريق اخلرباء الرفيع املستوىيصدر 

 

 من التقرير بشكل علين لبدء مشاورات إلكرتونية بشأنها 1 النسخة تصدر

 من التقرير 1ينتهي فريق املشروع من النسخة 

املراجعني إىل  V1النسخة  والتغذية فيع املستوى املعين باألمن الغذائيالراخلرباء يقدم فريق املشروع التابع لفريق 
 اخلارجيني، إلجراء استعرا  أكادميي يقوم على الدالئل 

 

 رفيع املستوىالفريق املشروع التابع لفريق اخلرباء يقوم 
 (V2نهائية من التقرير ) شبهبإعداد نسخة 

 

اللجنة التوجيهية التابعة ( رمسيًا إىل اللجنة V2تقدم النسخة )
 العتمادها لفريق اخلرباء الرفيع املستوى

 

 حتال النسخة النهائية املوافق عليها إىل جلنة األمن الغذائي وتنشر علنا

 الغذائي األمن جلنة إىل املستوى رفيعال اخلرباء فريق تقرير يقدم
 السياسات بشأن حوار وإجراء ملناقشته العاملي

ن جلنة األم

 الغذائي العاملي

 اللجنة التوجيهية

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

 اللجنة التوجيهية

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

الفريق املسؤول 

 عن املشروع

 

 اللجنة التوجيهية

جلنة األمن 

 الغذائي العاملي

جلنة األمن 

 الغذائي العاملي
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