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هيد
ال تزال مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية تشكل مصدراً هاماً 

لألغذية والتغذية والدخل وسبل العيش ملئات مالي� األشخاص يف 
مختلف أنحاء العا�. وقد سّجلت إمدادات األس�ك للفرد الواحد 

يف العا� رق�ً قياسياً جديداً قدره 20 كيلوغرام يف عام 2014 بفضل 
النمو الكب° يف قطاع تربية األحياء املائية الذي بات يؤّمن اآلن 
نصف مجموع األس�ك املخصصة لالستهالك البرشي، باإلضافة 

إىل تحّسن طفيف يف حالة بعض األرصدة السمكية بفعل تحّسن 
إدارة مصايد األس�ك. وعالوة عىل ذلك، ال تزال األس�ك إحدى 

أكÅ السلع الغذائية تداوالً يف التجارة العاملية، حيث تشكل البلدان 
النامية مصدر أكÅ من نصف صادرات األس�ك من حيث قيمتها. 

وتسلط تقارير صادرة حديثاً أعّدها خرباء رفيعو املستوى ومنظ�ت 
دولية والقطاع وممثلو املجتمع املدË، الضوء عىل الطاقات الهائلة 

املختزنة حالياً يف املحيطات ويف املياه الداخلية، وهي طاقات 
مرشحة لالزدياد مستقبالً، بحيث ستساهم بشكل ملحوظ يف تحقيق 

األمن الغذاÒ وتأم� الغذاء الكايف لسكان العا� الذين من املتوقع 
أن يصل عددهم إىل 9,7 مليارات نسمة بحلول سنة 2050.

ويندرج إطالق طبعة عام 2016 من تقرير حالة مصايد األس�ك 
وتربية األحياء املائية يف العا� يف هذا السياق وتُعقد عليه آمال 

كربى. وسيساهم عدد من التطورات الدولية الكربى األخ°ة يف 
تعزيز وظيفته الرئيسية كمصدر لتحليل مستن° ومتوازن وشامل 

للبيانات العاملية عن مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية 
واملسائل املتصلة بذلك. 

الذي ُعقد يف  بالتغذية  الثاË املعني  الدويل  أوالً، اعتمد املؤßر 
روما خالل شهر نوفمرب/ترشين الثاË 2014 إعالن روما وإطار 

التزامهم بوضع  العا�  قادة  فيه�  العمل وه� وثيقتان جدد 
التغذية وإىل  القضاء عىل سوء  وتطبيق سياسات تهدف إىل 

املغذية  الغذائية  إتاحة األäاط  تحويل نظم األغذية من أجل 
البحرية  األس�ك واألغذية  أهمية  املؤßر عىل  وأكد  للجميع. 

املحلية  املجتمعات  من  للعديد  والصحة  للتغذية  كمصدر 
بروتينات ومغذيات  توفره من  ما  تعتمد عىل  التي  الساحلية 

اإلنجاب  النساء يف سّن  بالنسبة إىل  دقيقة أساسية، خاصة 
التي  الفريدة من نوعها  الفرصة  الصغار. وشدد عىل  واألطفال 
ملتابعة  املائية  األحياء  وتربية  األس�ك  تتيحها مصايد  أن  æكن 

أäاط غذائية  إىل  للتوصل  بالتغذية  املعني   Ëالثا الدويل  املؤßر 
القطاع  الهام لهذا  للدور  اكتساب وعي أكرب  صحية. ومع 

لتوف° أäاط  املوارد  إدارة  التغذية، تزداد مسؤولية  بالنسبة إىل 
العا�. أنحاء  املواطن� يف مختلف  لجميع  غذائية صحية 

الدول األعضاء  2015، اعتمدت  25 سبتمرب/أيلول  ثانياً، يف 
 2030 لعام  املستدامة  التنمية  املتحدة خطة عمل  األمم  يف 

من  مؤلفة  مجموعة  املستدامة، ضمن  التنمية  وأهداف 
169 غاية لé تسرتشد بها  17 هدفاً طموحاً ُحددت لها 

واملؤسسات   Ëاملد واملجتمع  الدولية  والوكاالت  الحكومات 
األخرى يف السنوات الخمس عرشة املقبلة (2030−2016). 

إäائية عاملية يف  أول دفعة  املستدامة  التنمية  أهداف  وتُعترب 
بزمامها. وهي تضع أهدافاً محددة  الدول األعضاء  تأخذ  التاريخ 

تحقيقها  بها  يجدر  واملتقدمة عىل حد سواء،  النامية  للبلدان، 
ضمن إطار زمني معّ�، عىل أن يجري رصد اإلنجازات بصورة 
التقدم والحرص عىل عدم إه�ل أحد. ويتصل  دورية لقياس 

املستدامة بصورة مبارشة ðصايد  التنمية  أهداف  عدد من 
القطاع،  لهذا  املستدامة  وبالتنمية  املائية  األحياء  وتربية  األس�ك 

ويركز أحد تلك األهداف بشكل رصيح عىل املحيطات (هدف 
واستخدامها  ومواردها  املحيطات  حفظ  املستدامة 14  التنمية 

إىل  العا�  االنتقال عىل مستوى  إىل  مستداماً). وسعياً  استخداماً 
مناخ مشّجع  توف°  إىل  البلدان  حالياً  تعمل  املستدامة،  التنمية 
إىل  باالستناد  والحوكمة −  السياسات واملؤسسات  عىل مستوى 

لالستدامة  الثالثة  األبعاد  فيها  تراعى  الرباه�  قا÷ة عىل  مقاربة 
الصلة  وثيقة  غايات  مع   − والبيئية)  واالجت�عية  (االقتصادية 

وتقرير  والزراعة  األغذية  منظمة  تؤدي  البعض. وسوف  ببعضها 
حالة مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية يف العا� دوراً 

املتصلة  املحددة  الغايات  لعملية رصد  األمامية  الخطوط  يف 
التنمية  2 و14 من أهداف  الهدف�  بالنسبة إىل  املنظمة  بوالية 

عنها. تقارير  ورفع  املستدامة، 

ثالثاً، يف 8 و9 أكتوبر/ترشين األول 2015، اجتمع 600 مندوب 
الخاص ومنظ�ت  70 من األعضاء يف املنظمة والقطاع  æثلون 

املدË، يف مدينة فيغو يف  املجتمع  غ° حكومية ومنظ�ت 
السلوك  اعت�د مدونة  عىل  إسبانيا لالحتفال ðرور عرشين عاماً 

(املدونة) ولالطالع عىل ما حققته من  الرشيد  الصيد  بشأن 
االجت�ع  وأكّد  تطبيقها.  التي تعرتض  العوائق  إنجازات وعىل 

املستدامة  للتنمية  املدونة  به  الذي تضطلع  الرئييس  الدور  عىل 
لبلوغ  الحيّة وعىل رضورة اإلرساع يف تطبيقها  املائية  للموارد 
املستدامة، ال سي�  التنمية  الصلة من أهداف  الغايات ذات 
14. ويفرتض االنتقال من االلتزام إىل العمل  غايات الهدف 

والرصد  التحليل  مستوى  أكرب عىل  مسؤولية  املدونة  لتطبيق 
األس�ك  حالة مصايد  املنظمة وتقرير  لكل من  التقارير  ورفع 

العا�.  املائية يف  األحياء  وتربية 
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رابعاً، ُعقد االجت�ع الحادي والعرشون ملؤßر األطراف يف اتفاقية 
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغ° املناخ يف باريس، فرنسا، خالل 
شهر ديسمرب/كانون األول 2015. وقد شهد االجت�ع التوصل إىل 

اتفاق دويل غ° مسبوق هو اتفاق باريس. ويهدف االتفاق إىل تعزيز 
االستجابة العاملية للتهديد الذي يشكله تغ° املناخ يف سياق التنمية 

 املستدامة وجهود القضاء عىل الفقر، ðا يف ذلك إبقاء الزيادة يف 
معدل الحرارة العاملية ما دون درجت� (2) مئويت� عن مستوياتها يف 

حقبة ما قبل العرص الصناعي وزيادة القدرة عىل التكيف مع التأث°ات 
السلبية لتغ° املناخ وتعزيز القدرة عىل مقاومة تغ° املناخ من دون 
أن يشكل ذلك تهديداً عىل إنتاج األغذية. أما املواضيع التي احتلت 

الصدارة يف مؤßر األطراف الحادي والعرشين فكانت دور املحيطات 
واملياه الداخلية والنظم اإليكولوجية املائية لتنظيم درجة الحرارة 
 واحتباس الكربون وقد أبرزت الطابع امللّح لعكس االتجاه السائد 

حالياً يف االستغالل املفرط والتلوث إلعادة خدمات النظم اإليكولوجية 
املائية إىل حالتها األصلية واستعادة القدرة اإلنتاجية للمحيطات. 

وستشكل الطبعة الحالية والطبعات املقبلة من تقرير حالة مصايد 
األس�ك وتربية األحياء املائية يف العا� مصدراً رئيسياً للمعلومات 
بشأن التقدم املحرز يف تطبيق اتفاق باريس وجدواه بالنسبة إىل 

املحيطات واملياه الداخلية.

الصيد  ملواجهة  املنظمة  بذلتها  التي  الجهود  أ~رت  لقد  خامساً، 
نتائج ملموسة. وبدأ نفاذ  القانوË دون إبالغ ودون تنظيم  غ° 
التداب° التي تتخذها دولة  االتفاق الصادر يف عام 2009 بشأن 
القانوË دون إبالغ ودون تنظيم وردعه  امليناء ملنع الصيد غ° 

2016. ويُعترب هذا خطوة  5 يونيو/حزيران  والقضاء عليه يف 
الصيد  آفة  الدويل ضد  املجتمع  ملكافحة  هاماً  رئيسية ومحركاً 
غ° القانوË دون إبالغ ودون تنظيم. وقد تصل حصة الصيد 

غ° القانوË إىل 26 مليون طن من األس�ك سنوياً أو أكÅ من 
الطبيعية.  السنوي اإلج�يل من املصايد  الناتج  املائة من  15 يف 

وباإلضافة إىل األرضار االقتصادية، æكن لهذه امل�رسات أن 
العديد من  الغذاÒ يف  البيولوجي املحيل واألمن  التنوع  تهدد 

املذكور ينص عىل واجبات ملزِمة ويضع  البلدان. واالتفاق 
إىل دخول  تسعى  التي  األجنبية  السفن  لتفتيش  معاي° محددة 

ميناء دولة أخرى. واألهم من هذا كله أّن التداب° املتخذة 
أنها شاركت يف الصيد  التي تشك يف  تسمح لبلد ما ðنع السفن 

بالتايل دون دخول  القانوË من دخول موانئها وتحول  غ° 
والدولية. وسيشكل  املحلية  األسواق  إىل   Ëالقانو املصيد غ° 

هذا نقطة تحول يف الكفاح الطويل األمد ضد امل�رسات غ° 
املائية.  األحياء  وتربية  األس�ك  القانونية يف قطاعي مصايد 

لض�ن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  اعت�د  عقب  وأخ°اً، 
 Òالغذا النطاق يف سياق األمن  استدامة مصايد األس�ك صغ°ة 

والقضاء عىل الفقر الصادرة يف شهر يوليو/ßوز 2014، تم إطالق 
الحكومية  غ°  الفاعلة  واألطراف  الحكومات  لدعم  شامل  برنامج 

الصيد  تعزيز مجتمعات  إىل  الرامية  املبادرات  تنفيذ  أجل  من 
الصمود.  الغذاÒ وقدرتها عىل  أمنها  وتعزيز  النطاق  صغ°ة 

النطاق فرص عمل لنسبة 90 يف  وتؤّمن مصايد األس�ك صغ°ة 
الطبيعية. وسيتم  األس�ك  العامل� يف قطاع مصايد  املائة من 
أكÅ فأكÅ من اآلن فصاعداً إس�ع صوتهم واحرتام حقوقهم 
الالئق يف  العمل  يُشكل  أعّم،  وح�ية سبل عيشهم. وبصورة 

املقاربة  من  هاماً  املائية جزءاً  مصايد األس�ك وتربية األحياء 
القطاع. هذا  إزاء  املنظمة  تتبعها  التي  االسرتاتيجية 

ولقد أخذت املنظمة بع� االعتبار املستجدات املذكورة أعاله يف سياق 
مبادرة النمو األزرق التي أطلقتها لتكثيف عملها الرامي إىل دعم 

اإلدارة املستدامة للموارد املائية الحية وتحقيق التوازن ب� استخدامها 
وصونها بصورة مسؤولة من النواحي االقتصادية واالجت�عية والبيئية. 

وإّن إدراك الدور الحيوي الذي يتع� عىل املحيطات واملياه 
الداخلية تأديته لتوف° الغذاء والتغذية وفرص العمل ألجيال 

الحارض واملستقبل وللوفاء بااللتزامات التي نصت عليها خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030 واتفاق باريس إäا يعيد تركيز دور 

هذا املطبوع باعتباره مصدراً فريداً للتحليالت واملعلومات العاملية 
عن تنمية مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية. وآمل صادقاً أن 

يشكل تقرير حالة مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية 2016 
مساهمة قيّمة يف سبيل مواجهة التحديات املاثلة أمامنا وتعزيز 

الفهم للعوامل التي تحدد معا� قطاع مصايد األس�ك وتربية 
األحياء املائية والنظم اإليكولوجية املائية ومساهمتها يف تحقيق 

الغايات ذات الصلة ضمن أهداف التنمية املستدامة.
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اما  لت ية الت م ا  الت
عا –  األسماك    األ

152 مصايد األسماك 
د  الصم  مصايد األسماك  اء ال  ب

ا  ال  تربية األحياء املائية م   
157 ا  ر ال ا

يا  ا مة   ا
امل  تد  دم م ت ح امل  

ائمة  ا  ه ال 161 بش ال  مصايد األسماك 
167 ام  ا

زء الرابع ا
1 1 الـتوقعات 

تربية  ب مصايد األسماك  ت اءمة م  م
تدامة مية امل طة الت  األحياء املائية م 

172 لعا  
191 ام  ا
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اجلداول واألشكال واإلطارات
 اجلداول 

 1− إنتاج مصايد األسماك
 وتربية األحياء املائية واستخدامه 

5 يف العامل  

 2− إنتاج مصايد األسماك
 الطبيعية البحرية: البلدان املنتجة 

11 الرئيسية 

 3− إنتاج مصايد األسماك
  الطبيعية البحرية: األنواع 

14 واألجناس الرئيسية 

 4− إنتاج مصايد األسماك
  الطبيعية البحرية: مناطق الصيد 

 الرئيسية اليت حددتها 
15 منظمة األغذية والزراعة  

 5− إنتاج مصايد األسماك
 الطبيعية الداخلية: البلدان 

17 املنتجة الرئيسية 

 6− إنتاج جمموعات األنواع الرئيسية
 من أسماك املوجهة لالستهالك 

 البشري من مزارع الرتبية الداخلية 
 ومزارع تربية األحياء املائية البحرية

23 والساحلية يف عام 2014

 7− إنتاج النباتات املائية املستزرعة
25  يف العامل  

 8− إنتاج مزارع الرتبية حسب اإلقليم
واجملموعة اخملتارة من املنتجني الرئيسيني 

 اإلقليميني: كمية اإلنتاج اإلمجايل 
27 العاملي ونسبته املئوية  

 9− البلدان املنتجة اخلمسة والعشرون
 األوىل واجملموعات الرئيسية لألنواع 

29 املستزرعة يف عام 2014  

 10− صيادو األسماك ومستزرعو 
33 األسماك حسب اإلقليم يف العامل 

 11− عدد صيادي األسماك 
 ومستزرعي األسماك يف بلدان 

34 وأقاليم خمتارة 

 12− عدد املشتغلني حسب نوع 
 اجلنس يف جمموعة خمتارة من 

35 البلدان  

 13− جمموع أساطيل الصيد 
 حسب اإلقليم يف عام 2014 )السفن 

 املزوَّدة مبحركات وغري املزودة 
36 مبحركات معًا( 

 14− األعداد والنسب من حيث
 طول السفن املزوَّدة مبحركات 
 يف أساطيل الصيد يف جمموعة 

 خمتارة من املناطق والبلدان 
37 واألقاليم  

 15− أكرب عشرة بلدان مصدرة
 ومستوردة لألسماك واملنتجات

53  السمكية  

 16− حصص جمموعات األنواع
  الرئيسية يف التجارة العاملية 

67 لعام 2013  

 17− اجملموع ونصيب الفرد من
 إمدادات أسماك املائدة حسب 

 القارة والتجمع االقتصادي يف
77 عام 2013  

 18− تاريخ أشكال منظمات
 صيادي األسماك والعمل 

129 اجلماعي يف البلدان النامية 

 19− متوسط الدرجات يف
 استبيان املدونة حول الزراعة 
 لعام 2015 بشأن وجود تدابري 

137 للحد من التعرض لتغري املناخ 

 20− قضايا األنواع الدخيلة
  التوسعية »العشرون األوىل« 

149 يف أوروبا  

 21− إعالن روما بشأن الصيد
  الرشيد يف املصايد الداخلية: 

 عشر خطوات حنو ترشيد 
153 الصيد يف مصايد األسماك الداخلية  

 22− النتائج الرئيسية لنموذج
 األسماك: مقارنة بني عام 2015 

 والفرتة 2013 - 2015 : 
175 اإلنتاج )مبكافئ الوزن احلي(  

 23− النتائج الرئيسية لنموذج
 األسماك: مقارنة بني عام 2025 

 والفرتة 2013 – 2015: 
 اإلمدادات السمكية الغذائية 

179 )مبكافئ الوزن احلّي(  

 24− النتائج الرئيسية لنموذج
 األسماك: مقارنة بني عام 

 2025 والفرتة 2013 - 2015 :
183 التجارة )مبكافئ بالوزن احلّي(  

 األشكال 

 1− اإلنتاج العاملي من مصايد
 األسماك الطبيعية وتربية

3 األحياء املائية 

 2− استخدام األسماك وإمداداتها
3 يف العامل 

 3− اجتاهات املصيد البحري يف
 العامل وبيانات منفصلة عن 

13 األنشوجة 

 4− اجتاهات مصيد الرجنة
13 األطلسية واملاكريل األطلسي  

 5− اجتاهات مصيد جمموعات
15 أنواع رأسيات األرجل 

 6− اإلنتاج العاملي من احليوانات
 والنباتات املائية يف مزارع الرتبية 

 حسب احلجم والقيمة 
19 )2014 – 1995(

 7− حصة مزارع الرتبية بالنسبة
20 جملموع إنتاج احليوانات املائية  

 8− اإلنتاج العاملي من أنواع تربية
 األحياء املائية املعلوفة وغري 

25 املعلوفة )1995 – 2014( 

 9− نصيب الفرد من إنتاج تربية
30 األحياء املائية )باستثناء النباتات املائية( 

 10− نسبة سفن الصيد البحري
 املزوَّدة وغري املزوَّدة مبحركات 

36 حسب اإلقليم يف عام 2014 

 11− توزيع سفن الصيد املزوَّدة
 مبحركات حسب اإلقليم يف 

36 عام 2014 

 12− توزيع أحجام سفن الصيد
  املزوَّدة مبحركات حسب اإلقليم 

37 يف عام 2014  

 13− استخدام اإلنتاج العاملي
عا حبسب  من األسماك )موزَّ

39 الكمية(،1962 - 2014 

 14− األعداد والنسب من حيث
 طول السفن املزوَّدة مبحركات 
 يف أساطيل الصيد يف جمموعة 

 خمتارة من املناطق والبلدان 
47 واألقاليم  

 15− استخدام إنتاج األسماك
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تا األسماك  دا   15− است
مية ا  ال م   العا 

47  

تا مصايد األسماك    −1 
53 تصدير   هة ل ميا امل ال العا 

ا  ا ح ال ا الت  1− تد
ا م  ا م ال حصة   

56 يمة    حي ال

ا م  الصا ا  ا  1− ال
ية   م ا ال ت امل  األسماك 
ا   الي م ا ت األ  

58 ائ  ا الع  ال

ا ت امل ا األسماك   −1 
 60 ية  م  ال

ة  م ا  ا ا   −20 
ية م  ا تا م ال ال  

61 امية   دا ال الب

ة  ا ال ية  مة األ ر م  21− م
61 ألسعا األسماك 

67 بيا  اليابا   22− سعا األ

يا  ا  ال سعا سماك ال  −23 
68 ية  د األمري املت

ابة   ة ال  2− سعا الت
68 د   يا تاي ري

م   25− سعا م ال
يا يا  ملا ري  الص  

69 دا  ل  

ي  م  ي ال  2− سعا 
69 دا   ل يا    الص

ا مدا مة األسماك  ا ا  2− م
س  مت ا  ي ت ا  م ال

72 ال  –   

ر  صي ال اء   2− األسماك 
س  مت ا  مدا  م ا

74 ال  –   

بية األحياء  بية ل مة ال ا  2− امل
املصايد الطبيعية  األسماك   املائية 

 77 هة لالستهالك البشري  امل

 30− التط م مصايد األسماك 
ا تربية األحياء املائية يدية   الت
ة لعد  ة الشام ام ه املت   ال

85 ا   طا

ي  يطا ال م ة ل ام مة املت 31−  ا
ا  طا ام ب ال ة  الت ا يع با

ا   ا  
85 ية  طا ية ال ا

ة سماك  را   32− م
119 ية    امليا الدا

ية   ال ال س ال  33− مت
ية ح   مصايد األسماك الدا

119 ا   ال ط املائ   امل

تا مصايد األسماك الطبيعية   −3 
تربية األحياء املائية  العا ح   

177 ا  

سماك   35− األسعا العاملية ل
ية ح ي ا سمية  يمت ا  بال

177 ا  

ة  ته ية امل ا  3− األسماك ا
181 ا    

احي األسماك   3− حصة م
دمة  ت يتية امل ري الب ال  

م  تا ال ال    
181 بية  ا ال بيا  م األ

بية األحياء  بية ل ص ال  3− ا
مصايد األسماك الطبيعية   املائية 

181 ستهالك  ا تا  م ا

ارات   اإل

ال  تا األ سا  ا  −1 
26 تها  تربية األحياء املائية  ا

 2− استدامة مصايد األسماك 
40 رية  ية الب لة األ

لية ا الد ي  3−  التص
66 ية   م  ل ال

ا  م األ استهدا م  − ال
دا متعد  الت    

81 د   ديا املع الت

87 مصايد األسماك  5− الب 

مة بش  ي امل ا  − تطبي م
ر  ة الب ط لة  م ا امل  ا

89 ر األس   الب س  األبي املت

مائية  ة األحي ا  − ال
ام ب تربية األحياء    الت

101 ة املائية  ا ال املائية 

رائ تربية األحياء  س   − 
113 ا   د املائية 

ا م مشر  ت − الد امل
ا املصيد العر يا  اتي  اس
ا مصايد األسماك ال    

123 ب    ر ال باك ا تعم  ت

عة  10− ما  ح األسماك املر
123 طا العا    

ما  ي م ا  تع ي ستا  −11 
ا  س  امل ت ي األسماك ل يا  

ا م  الصيد  ي ت رية   الب
127 يد  الر

ة الشرا ا   12−  ا
يم ب  ي الت التع   

129 ي األسماك   يا ما  م

 13− تعري العم الري الالئ
137 ة  ا ال ية  مة األ  م

تد  ا األساسية  م  1− ال
يد األسماك  يا   ح ا

163 لعا    

ا ا اإل ا  األ ا  ا
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كر وتقدير

املائية ðنظمة  إدارة مصايد األس�ك وتربية األحياء  2016 موظفو  العا�  املائية يف  السمكية وتربية األحياء  املوارد  أعد تقرير حالة 
اإلدارة  الوثيق مع كبار موظفي  بالتشاور  التابعة لإلدارة،  املعلومات واالتصاالت  إدارة  العام لجنة  التوجيه  مت  األغذية والزراعة. وقدَّ

املائية لحسن عبابوش. األحياء  واقتصاديات مصايد األس�ك وتربية  ُشعبة سياسات  العام ملدير  وتحت اإلرشاف 

ويشمل الجزء األول، وهو االستعراض العاملـي، مساهمـات من كل من لحسـن عبابـوش، وJ. Alder، وA. Anganuzzi، وU. Barg، و
D. Bartley (متقـاعـد)، وM. Bernal، وG. Bianchi، وM. Boccia، وM. Camilleri، وV. Chomo، وT. Farmer، وN. Franz، و

 ،G. Laurentiو ،N. Hishamundaو ،R. Hilbornو ،M. Hasanو ،J. Geeو ،L. Garibaldiو ،S. Funge-Smithو ،C. Fuentevilla
 ،M. Torrieو ،P. Suuronenو ،A. Stankusو ،D. Sotoو ،J. Sandersو ،R. Metznerو ،P. Manniniو ،A. Lovatelliو ،A. Lemو

وJ.Turner، وS. Vannuccini، وY. Ye، وX. Zhou. وأعد معظم األشكال والجداول S. Montanaro ومساهمون من مجموعة مختارة 
األقسام. من 

J. Aguilar-Manjarrez  (البيانات املطلوبة  M. Taconet، وS. Tsuji، و  واملساهمون الرئيسيون يف الجزء الثاË، قضايا منتقاة، هم: 
للنمو األزرق)؛ وC. Reidy Liermann، وD. Lymer، وE. Fluet-Chouinard، وP. McIntyre، وD. Bartley (تحس� تقييم مصايد 

األس�ك الداخلية)؛ وD. Kalikoski، وP. Suuronen، وS. Siar (الحد من املصيد العريض واملصيد املرتجع يف مصايد األس�ك التي 
 ،N. Franzالكب°ة؛ والحفاظ عىل مصايد األس�ك من خالل منظ�ت صيادي األس�ك والعمل الج�عي)؛ و الجر   تستعمل شباك 

وU. Barg، وF. Marttin، وM.E. D’Andrea (تعزيز العمل الالئق)؛ وD. Soto وP. Bueno (تربية األحياء املائية وتغ°ُّ املناخ). 

 ،J. Dickو ،J. Caffreyو ،G. Marmulla :وكان من ب� املساهم� يف الجزء الثالث، وهو نقاط بارزة يف الدراسات الخاصة 
وC. Gallagher، وF. Lucy (األنواع الدخيلة التوسعية املائية)؛ وD. Bartley (عرش خطوات نحو ترشيد الصيد يف مصايد األس�ك 

الداخلية)؛ وJ. Toppe (التغذية: التحول من االلتزامات إىل األفعال)؛ وF. Poulain (بناء القدرة عىل الصمود يف مصايد األس�ك وتربية 
املستخدم�). والحيازة وحقوق  (الحوكمة   R. Metznerاملائية)؛ و األحياء 

.S. Vannucciniو ،T. Farmerو ،U. Barg ،وأعد الجزء الرابع، وهو التوقعات

والطباعة. الرتجمة  املراسم خدمات  واملجلس وشؤون  املؤßر  لُشعبة  التابعة  والتوثيق  االجت�عات  برمجة  دائرة  مت  وقدَّ

التصميم وتخطيط  التحريري ويف مجايل  الدعم  املنظمة  املؤسسية يف  االتصاالت  التابع ملكتب  واملطبوعات  املكتبة  فرع   وقدم 
ت. السِّ الرسمية  باللغات  الخارجي  الشكل 
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اجلزء األول

اإلستعرا العاملي
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ي   ا ي  الم الصيا
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اإلستعرا العاملي

ا األ

رة عامة  ن
العاملي − كيف  الصعيد  التحديات عىل  يف مواجهة أحد أعظم 

9 مليارات نسمة بحلول عام 2050 يف  �كن إطعام أك� من 
التنافس  االقتصادي واملايل وتزايد  اليق�  املناخ وعدم  سياق تغ� 

أيلول  الدويل يف سبتمرب/  الطبيعية – قطع املجتمع  املوارد  عىل 
التزامات ® يسبق لها مثيل، وذلك عندما  2015 عىل نفسه 

املستدامة  التنمية  املتحدة خطة  األمم  األعضاء يف  الدول  تبنت 
ملساهمة  أهدافاً  أيضاً  التنمية هذه  2030. وتحدد خطة  لعام 

التوجه إىل  املائية يف  وسلوك مصايد األسÂك وتربية األحياء 
الطبيعية  املوارد  استخدام  والتغذية يف   Äالغذا األمن  تحقيق 

وبيئيا. واجتÂعياً  اقتصادياً  مستدامة  تنمية  لضÂن 

انتقال إنتاج األغذية  بعد مرور العديد من آالف السن� عىل 
عىل األرض من أنشطة الصيد وجمع الثÂر إىل الزراعة، تحول 

إنتاج األغذية املائية من االعتÂد يف املقام األول عىل صيد 
األسÂك الربية إىل تربية املزيد من أنواع األسÂك املستزرعة. 
2014، تحقق معلم بارز عندما تفوقت للمرة األوىل  ويف عام 

املائية يف إمدادات األسÂك  مساهمة قطاع تربية األحياء 
برياً. وسيكون  املصيدة  األسÂك  البرشي عىل مساهمة  لالستهالك 

املتزايد عىل األسÂك كغذاء  الطلب  تلبية  ا  من الرضوري جدٌّ
ذلك سيشّكل  لكن   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  لخطة  وفقاً 

هائال. تحدياً  أيضاً 

أواخر  منذ  نسبياً  ثابتاً  إنتاج مصايد األسÂك  بقاء  ومع 
النمو  عن  مسؤولة  املائية  األحياء  تربية  أصبحت  الثÂنينات، 

 .(1 الكب� يف إمدادات األسÂك لالستهالك البرشي (الشكل 
املائة فقط من  7 يف  املائية  فبينÂ كانت حصة تربية األحياء 

إمدادات األسÂك لالستهالك البرشي يف عام 1974، ازدادت هذه 
الحصة إىل 26 يف املائة يف عام 1994 وإىل 39 يف املائة يف عام 

2004. وقد لعبت الص� وما تزال دوراً رئيسيا يف هذا النمو، إذ 
أنها تستحوذ عىل أك� من 60 يف املائة من إنتاج تربية األحياء 

استفاد  الص�)  (باستبعاد  العا®  بقية  العا®. غ� أن  املائية يف 

أيضاً، إذ زادت حصة تربية األحياء املائية فيها من اإلمدادات 
مـن  بأك�  البرشي  لالستهالك  املخصصـة  األسمـاك  من  اإلجÂلية 

.1995 الضعف منـذ عام 

العاملية من األسÂك لالستهالك  وقد تجاوز áو اإلمدادات 
أنها يف  إذ  املاضية،  الخمسة  العقود  السكاã يف  النمو  البرشي 

الفرتة 1961-2013، تزايدت æعدل سنوي بلغ 3,2 يف املائة، أي 
ما يعادل ضعف وت�ة áو السكان، وأدى ذلك إىل زيادة متوسط 

الظاهر  ازداد االستهالك  2). فقد  الواحد (الشكل  الفرد  نصيب 
9,9 كيلوغرام يف  لألسÂك للفرد الواحد يف العا® من متوسط بلغ 
19,7 كيلوغرام  التسعينات وإىل  14,4 كيلوغرام يف  الستينات إىل 
يف عام 2013، وتش� التقديرات األولية لعامي 2014 و2015 إىل 

البيانات  20 كيلوغرام (خضعت  يتجاوز  النمو إىل ما  مزيد من 
للتدوير). وباإلضافة إىل زيادة  1 جميعها  الجدول  املعروضة يف 

اإلنتاج، هناك عوامل أخرى ساهمت يف ارتفاع االستهالك، وهي 
التوزيع  قنوات  وتحّسن  األفضل  واالستغالل  الهدر  تشمل خفض 

الدخل  مستويات  وارتفاع   ãالسكا بالنمو  املرتبط  الطلب  وتنامى 
دوراً هاماً يف  الدولية أيضاً  التجارة  والتوسع الحرضي. وقد لعبت 

للمستهلك�. أوسع  خيارات  توف� 

ورغم أن استهالك الفرد السنوي لألسÂك áا باطراد يف املناطق 
النامية (من 5,2 كيلوغرام يف عام 1961 إىل 18,8 كيلوغرام 

يف عام 2013) ويف بلدان العجز الغذاÄ ذات الدخل املنخفض 
(من 3,5 كيلوغرام إىل 7,6 كيلوغرام)، إال أنه ال يزال أقل بكث� 

مÂ يف املناطق األك� áواً، مع أن الفجوة أخذت تضيق. ففي 
الواحد يف  2013، بلغ االستهالك الظاهر لألسÂك للفرد  عام 

كب�ة  نسبة  الواردات  وتشكل  كيلوغرام.   26,8 الصناعية  البلدان 
النمو،  املتقدمة  البلدان  يف  املستهلكة  األسÂك  من  ومتنامية 

إنتاج  تدهور  أو  ثبات  مقابل  املستقر  للطلب  نتيجة  وذلك 
النامية، حيث �يل  البلدان  أما يف  املحلية.  مصايد األسÂك 

املتوفرة محلياً،  املنتجات  االعتÂد عىل  إىل  استهالك األسÂك 
بتأث�  ولكن  بالطلب.   Âأك� م بالعرض  فاالستهالك مدفوع 

االقتصادات  يف  للمستهلك�  تتوفر  أصبحت  املحيل،  الدخل  ارتفاع 
الناشئة أسÂك أك� تنوعاً من خالل تزايد واردات األسÂك.

ا األ
 »

  



 الشكل 1 

اإلنتاج العاملي من مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية

 الشكل 2 

استخدام األسماك وإمداداتها يف العامل
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ستعرا العامل ا األ ا

الغذائية  النظم  الكب� يف استهالك األسÂك  النمو  وقد عزز هذا 
متنوعة ومغذية. ففي  أغذية  بتوف�  العا®، وذلك  للناس حول 

عام 2013، مثّلت األسÂك حوايل 17 يف املائة من متناول سكان 
العا® من الربوت� الحيواã و6,7 يف املائة من الربوت� املستهلك 

كله. وعالوة عىل ذلك، زودت األسÂك أك� من 3,1 مليار شخص 
æا يقرب من 20 يف املائة من متوسط استهالك الفرد الواحد 

غنياً  من الربوت� الحيواã. وباإلضافة إىل كون األسÂك مصدراً 
الذي يحتوي عىل  الرفيعة  الجودة  الهضم ذي  السهل  للربوت� 

األساسية  الدهون  توفر  فإنها  األساسية،  األمينية  األحÂض  كافة 
الدهنية-أوميغا3)،  األحÂض  من  الطويلة  السلسلة  (مثل 

الكالسيوم  والفيتامينات (دال وألف وباء) واملعادن (æا يف ذلك 
كاملة.  أكلت  إذا  والسيلينيوم)، خاصة  والحديد  والزنك  واليود 

و�كن أن يكون لتناول حتى كميات صغ�ة من األسÂك 
القاõة عىل  الغذائية  النظم  إيجاö كب� عىل  تأث� تغذوي 

وبلدان  البلدان األقل áواً  النباتات، وينطبق ذلك عىل كث� من 
الدخل املنخفض. وتوفر األسÂك عادة،  الغذاÄ ذات  العجز 

فوائد صحية  املشبعة،  الدهون غ�  عالية من  نسبة  الحتوائها 
الدموية. كÂ تساعد  القلب واألوعية  يف الحÂية من أمراض 
العصبي لألجنة والرضع. و�كن أن  الدماغ والجهاز  عىل áاء 
أيضاً  رئيسياً  دوراً  القيمة  الغذائية  بخصائصها  األسÂك  تلعب 
املتوازنة، وكذلك، عن طريق  الغذائية غ�  النظم  يف تصحيح 

السمنة. مكافحة  يف  االستبدال، 

العا®  الكيل ملصايد األسÂك يف  اإلنتاج  2014، كان  يف عام 
البحرية  املياه  من  طن  مليون   81,5 منها  طن،  93,4 مليون 

وبالنسبة   .(1 (الجدول  الداخلية  املياه  من  طن  مليون  و11,9 
رئيسيا،  منتجاً  الص�  ظلت  البحرية،  األسÂك  مصايد  إلنتاج 

الرويس.  واالتحاد  األمريكية  املتحدة  والواليات  إندونيسيا  تليها 
مليون طن   2,3 إىل  ب�و  األنشوجة يف  املصيد من  انخفض  وقد 

السابق،  العام  2014 – أي إىل نصف ما كان عليه يف  عام 
 –  1998 عام  القوية يف  النينيو  عاصفة  منذ  مستوى   ûأد وذلك 

من أك�  ليبلغ  املصيد  تعاىف   ،2015 عام  بحلول   ولكن 
1998، ® تكن  األوىل منذ عام  3,6 مليون طن. وللمرة 

حلت  إذ  املصيد،  حيث حجم  من  ترتيباً  األعىل  هي  األنشوجة 
أربع  سجلت  كذلك  أالسكا.  بلوق  سمك  بعد  الثانية  املرتبة  يف 

(الكركد)  البحر  وجراد  التونة  (أسÂك  للغاية  قيمة  مجموعات 
يف  جديدة  قياسية  مصيد  أوزان  األرجل)  ورأسيات  والروبيان 
واألنواع  التونة  أسÂك  من  املصيد  وكان مجموع   .2014 عام 

تقريبا. طن  مليون   7,7 الشبيهة 

لألسÂك  إنتاجاً  املنطقة األك�  الهادئ  وظل شÂل غرب املحيط 
الهادئ وشÂل رشق املحيط  املصيدة، يليه غرب وسط املحيط 
املحيط  الهندي. وباستثناء شÂل رشق  املحيط  األطليس ورشق 

األطليس، حققت هذه املناطق زيادات يف أوزان املصيد باملقارنة 
البحر األبيض  مع املتوسط للعقد 2003-2012. أما الوضع يف 

 Âفيه املصيد  انخفض  إذ  بالخطر،  فينذر  األسود  والبحر  املتوسط 
æقدار الثلث منذ عام 2007، ويعزى ذلك أساسا إىل انخفاض 
األنشوجة والرسدين،  الصغ�ة مثل  السطح  املصيد من أسÂك 

األنواع. غالبية  أيضاً  تأثرت  ولكن 

حوايل  الداخلية  املياه  يف  العاملي  املصيد  بلغ  كذلك 
إىل  أدى  إيجابياً  اتجاهاً  مواصالً   ،2014 عام  11,9 مليون طن يف 

وهناك ستة عرش  املايض.  العقد  املائة يف  37 يف  نسبتها  زيادة 
طن   200  000 فيها  الداخلية  املياه  من  املصيد  يتجاوز  بلداً 

العاملي. اإلجÂيل  املائة من  80 يف  معاً |ثل  سنويا، وهي 

املائية  الحيوانات  تربية  إنتاج  بلغ  أيضاً،   2014 عام  ويف 
مرة  أول  بيعها  لدى  قيمتها  قدرت  طن،  73,8 مليون 

هذه  وتشكلت  أمري}.  دوالر  مليار   160,2 æقدار 
ذات  األسÂك  من  طن  مليون   49,8 من  مجموعها  يف 

طن  مليون  و16,1  أمري})،  (99,2 مليار دوالر  الزعانف 
مليون  و6,9  (19 مليار دوالر أمري})،  الرخويات  من 
و7,3  أمري})  دوالر  مليار   36,2) القرشيات  من  طن 
ذلك  يف  æا  األخرى،  املائية  الحيوانات  من  مليون طن 

الص�  إنتاج  وبلغ  أمري}).  (3,7 مليار دوالر  الربمائيات 
املائة  60 يف  أك� من  أي   ،2014 عام  مليون طن يف   45,5

البلدان  وكان  املائية.  األحياء  تربية  من  العاملي  اإلنتاج  من 
ومرص.  وبنغالديش  نام  وفييت  الهند  هي  الرئيسية  املنتجة 

من  طن  27,3 مليون  تربية  جرت  ذلك،  إىل  وباإلضافة 
تربية  زالت  وما  (5,6 مليار دوالر أمري}).  املائية  النباتات 

أغلبيتها  البحرية  األعشاب  تشكل  التي  املائية،  النباتات 
 50 حوايل  يف  |ارس  اآلن  وأصبحت  برسعة  تنمو  الساحقة، 
حوايل  أن  وللبيئة   Äالغذا لألمن  æكان  األهمية  ومن  بلدا. 
الحيوانات  من  العا®  يف  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  نصف 

املربوك  سمك  تشمل  تغّذى،  ال  أنواع  من  جاء  والنباتات 
االغتذاء  وأنواع  الرأس  الكب�  واملربوك  الفيض  (الكارب) 
واألعشاب  الصÂم)  الثنائية  الرخويات  (مثل  الرتشيحي 

تُغّذى  التي  لألنواع  أرسع  كان  اإلنتاج  áو  أن  غ�  البحرية. 
تُغّذى. ال  التي  لألنواع  منه 

  » 

  



ويقّدر أن 56,6 مليون شخص كانوا يف عام 2014 يعملون يف 
األولي�، وكان  املائية  األحياء  قطاعي مصايد األسÂك وتربية 
36 يف املائة منهم يعملون بدوام كامل، و23 يف املائة بدوام 

جزÄ، وكان الباقون إما صيادين ب� الح� واآلخر أو أن 
وضعهم كان غ� محدد. ويف أعقاب اتجاه تصاعدي استمر فرتة 

طويلة، ظلت األعداد مستقرة نسبيا منذ عام 2010، يف ح� 
زادت نسبة من يزاولون تربية األحياء املائية من هؤالء العÂل 

من 17 يف املائة يف عام 1990 إىل 33 يف املائة يف عام 2014. 
ويف عام 2014، كان 84 يف املائة من سكان العا® العامل� يف 

تليها  املائية يف آسيا،  تربية األحياء  قطاع صيد األسÂك وقطاع 
الكاريبي  البحر  ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  املائة)  يف   10) أفريقيا 

الذين يزاولون تربية  18 مليوناً  الـ  (4 يف املائة). ومن ب� 
األسÂك، كان 94 يف املائة يف آسيا. ومثّلت النساء 19 يف املائة 

من كافة املشارك� مبارشة يف القطاع األويل يف عام 2014، ولكن 
تصبح  مثالً)  والتجارة،  (التجهيز  الثانوي  القطاع  يُشمل  عندما 

النصف. العاملة حوايل  القوى  النساء يف  حصة 

2014 بحوايل  العا® يف عام  الصيد يف  ويقدر إجÂيل عدد سفن 
لعام  مقابله  من  جداً  قريب  رقم  وذلك  سفينة،  مليون   4,6

تألّف من  2012. وكان األسطول يف آسيا هو األكرب عدداً، إذ 
العاملي،  األسطول  املائة  يف   75 تشّكل  سفينة،  مليون   3,5

ومنطقة  الالتينية  وأمريكا  املائة)،  يف   15) أفريقيا  تأ@  ثم 
املائة)،  يف   2) الشÂلية  وأمريكا  املائة)،  يف   6) الكاريبي  البحر 
املائة  64 يف  العاملي، كان  الصعيد  املائة). وعىل  (2 يف  وأوروبا 

æحرك،  يعمل   2014 عام  يف  عنها  املبلّغ  الصيد  سفن  من 
فكانت  املناطق  باقي  أما  آسيا،  منها يف  املائة  يف   80 تقع 

كان  نفسه،  العام  املائة. ويف  10 يف  أقل من  منها  كٍل  حصة 
املزودة  الصيد  من سفن  املائة  85 يف  لحوايل  اإلجÂيل  الطول 

الصغ�ة هي  السفن  مرتاً، وهذه   12 أقل من  العا®  æحركات يف 
لسفن  املقّدر  العدد  وكان  العا®.  مناطق  جميع  يف  املهيمنة 

املياه  يف  العاملة  وأك�  مرتاً   24 طولها  يبلغ  التي  األسÂك  صيد 
ذاته  العدد  64 سفينة، وهو   000 2014 حوايل  البحرية يف عام 

.2012 الذي كان يف عام 
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ستعرا العامل ا األ ا

العا® عموماً،  البحرية يف  السمكية  األرصدة  تتحسن حالة  و® 
إىل  رغم إحراز تقدم ملحوظ يف بعض املناطق. واستناداً 

التجارية  السمكية  لألرصدة  والزراعة  األغذية  منظمة  تحليل 
ذات  السمكية  األرصدة  نصيب  انخفض  تقييمها،  التي جرى 

املائة يف عام  90 يف  املستويات املستدامة بيولوجيا من 
1974 إىل 68,6 يف املائة يف عام 2013. وهكذا، اعترب مستوى 
بيولوجياً،  السمكية غ� مستدام  األرصدة  31,4 يف املائة من 

أي أنها كانت قد تعرضت للصيد املفرط. ويف عام 2013، 
بلغ حده  فيها  الصيد  أن  اعترب  التي  السمكية  مثّلت األرصدة 
 Âالتي جرى تقييمها، بين املائة من األرصدة  58,1 يف  الكامل 

فيها |اماً  الصيد  إمكانات  التي ® تستغل  األرصدة  نسبة  بلغت 
مستمراً  انخفاضاً  األخ�ة  انخفضت هذه  10,5 يف املائة. وقد 

تقريباً من عام 1974 إىل عام 2013، أما األرصدة التي اعترب أن 
الكامل فقد انخفضت من عام 1974 إىل  الصيد فيها بلغ حده 

عام 1989، ثم زادت إىل 58,1 يف املائة يف عام 2013. وباملقابل، 
بيولوجياً، ال  املستدامة  السمكية غ�  األرصدة  نسبة  ازدادت 

املائة  10 يف  الثÂنينيات، من  سيÂ يف أواخر السبعينيات ويف 
يف عام 1974 إىل 26 يف املائة يف عام 1989. وبعد عام 1990، 

بيولوجياً، وإن  املستدامة  األرصدة غ�  زيادة نسبة  استمرت 
إنتاجية  أنواع األسÂك العرشة األعىل  يكن ببطء أكرب. واستأثرت 

بحوايل 27 يف املائة من اإلنتاج العاملي من مصايد األسÂك 
البحرية يف عام 2013. غ� أن معظم أرصدتها مستغلة |اماً وال 

للصيد  قد تعرضت  كانت  منها  تبقى  إنتاجها؛ وما  زيادة  |كن 
إنتاجها إال بعد استعادة عافية   املفرط فال |كن زيادة 

بنجاح. األرصدة 

التي تستخدم  العاملي من األسÂك  وقد زادت حصة اإلنتاج 
لالستهالك البرشي املبارش زيادة كب�ة يف العقود األخ�ة، من 

67 يف املائة يف الستينات إىل 87 يف املائة، أي إىل أك� من 
146 مليون طن، يف عام 2014. أما الـ 21 مليون طن املتبقية 

فقد استخدمت يف منتجات غ� غذائية، إذ اختزل 76 يف املائة 
منها إىل مسحوق السمك وزيت السمك يف عام 2014، واستخدم 

ما تبقى إىل حد كب� يف مجموعة متنوعة من األغراض، æا يف 
املائية. وقد  املبارشة يف تربية األحياء  للتغذية  ذلك كمواد خام 

بتزايد صناعة  تصبح  الثانوية  املنتجات  من  االستفادة  أخذت 
وآمنة  بطريقة مضبوطة  مناولتها  متناٍم عىل  تركيز  مع  هامة، 

الهدر. إىل تقليل  أيضاً  وصحية، ما يؤدي 

ويف عام 2014، كان 46 يف املائة (67 مليون طن) من أسÂك 
االستهالك البرشي املبارش يف شكل أسÂك حية طازجة أو مربدة، 

وتلك هي األشكال املفضلة أك� من غ�ها والتي تحصل عىل 
أسعار عالية يف بعض األسواق. وكان باقي اإلنتاج مخصصا لألكل 

يف أشكال مجهزة مختلفة: حوايل 12 يف املائة (17 مليون طن) 
يف أشكال مجففة أو مملحة أو مدخنة أو مقّددة أخرى، 

و13 يف املائة (19 مليون طن) يف أشكال معّدة أو محفوظة، 
44 مليون طن) مجمدة. والتجميد هو  و30 يف املائة (حوايل 

وقد  البرشي،  لالستهالك  األسÂك  لتجهيز  الرئيسية  الوسيلة 
مثّل يف عام 2014 ما نسبته 55 يف املائة من مجموع األسÂك 

الكيل  املائة من اإلنتاج  البرشي و26 يف  املعالجة لالستهالك 
لألسÂك.

املكون� األك�  السمك يعتربان  السمك وزيت  يزال مسحوق  وما 
املستزرعة. وملواجهة  األسÂك  واألسهل هضÂً إلطعام  تغذية 

لتغذية  الطلب عىل األعالف  ازدياد  ارتفاع أسعارهÂ، ومع 
تتناقص  املركبة  األعالف  املستخدمة يف   Âكمياته أخذت  األسÂك، 

انتقائية  أك�  بصورة   Âاستخدامه يجري  إذ  واضحاً،  تناقصاً 
أقل ويف مراحل محددة من  االسرتاتيجية برتكيزات  كمكونات 

البيّاضات ومرحلة  وتربية  التفريخ  اإلنتاج، وال سيÂ يف مرحلتي 
األخ�ة. التغذية 

رئيسيا يف قطاعي مصايد األسÂك  الدولية دوراً  التجارة  وتلعب 
العمل وتوف�  املائية، فهي تساهم يف خلق فرص  وتربية األحياء 
وأيضاً  والتنمية،  االقتصادي  النمو  وتحقيق  الدخل  وتوليد  الغذاء 

والتغذية. و|ثّل األسÂك واملنتجات   Äالغذا األمن  يف تحقيق 
التجارة،  العاملي تداوالً يف  الغذاء  أك� قطاعات  السمكية أحد 

إذ يقّدر أن حوايل 78 يف املائة من منتجات املأكوالت البحرية 
البلدان  من  العديد  ويف  الدولية.  التجارية  للمنافسة  يتعرض 

واملنتجات  األسÂك  تعد صادرات  والنهرية،  الساحلية  واملناطق 
السمكية رضورية لالقتصاد، إذ |ثّل أك� من 40 يف املائة من 
الجزرية،  البلدان  بعض  املتداولة يف  للسلع  اإلجÂلية  القيمة 
و|ثل عىل الصعيد العاملي أك� من 9 يف املائة من مجموع 

التجارة  القيمة و1 يف املائة من  الزراعية من حيث  الصادرات 
السمكية  التجارة يف األسÂك واملنتجات  اتسعت  السلع. وقد  يف 

إنتاج مصايد  تزايد  العقود األخ�ة، يدفعها  يف  كب�اً  اتساعاً 
الطلب، فأصبح قطاع مصايد األسÂك يعمل يف  األسÂك وارتفاع 
إىل ذلك، هناك  متزايدة. وباإلضافة  بالعوملة بصورة  تتسم  بيئة 

تجارة هامة يف خدمات مصايد األسÂك.

الرئييس لألسÂك وأكرب ُمصّدر لألسÂك  املنتج  والص� هي 
بسبب  رئييس  مستورد  بلد  أيضا  السمكية. وهي  واملنتجات 

  



أخرى، فضالً عن  بلدان  للتجهيز خارجية يف  االستعانة æصادر 
تزايد االستهالك املحيل ألنواع ال تنتج محلياً. ولكن يف عام 

الزيادة املستمرة، شهدت تجارة مصايد  2015، بعد سنوات من 
التجهيز. ويف عام  األسÂك فيها تباطؤاً مع انخفاض يف قطاع 

 ًÂقي ،ãالثا الرئييس  البلد املصّدر  ال+ويج، وهي  2015، سّجلت 
البلد  نام  2014، أصبحت فييت  قياسية للصادرات. ويف عام 

انخفاضاً  التي شهدت  تايلند،  متجاوزة  الثالث،  الرئييس  املصّدر 
بانخفاض إنتاج  كب�اً يف صادراتها منذ عام 2013، ارتبط أساساً 

الروبيان بسبب مشاكل أمراض تعرّض لها. ويف عامي 2014 
و2015، كان سوق االتحاد األوروö (منظمة عضو) هو السوق 

األكرب لواردات األسÂك وبفارق واسع، تليه سوق الواليات 
اليابان. وسوق  األمريكية  املتحدة 

تبلغ  التي ®  النامية،  2014، شهدت االقتصادات  وبحلول عام 
صادراتها يف عام 1976 سوى 37 يف املائة من التجارة العاملية، 

ارتفاع حصتها من الصادرات اإلجÂلية من األسÂك إىل 
القيمة و60 يف املائة من حيث الكمية  54 يف املائة من حيث 

هاماً  التجارية مصدراً  الحي). و|ثل مصايد األسÂك  (الوزن 
إىل  باإلضافة  النامية،  البلدان  من  لكث�  األجنبية  بالعملة  للدخل 
 Äلة ويف تحقيق األمن الغذاÂالهام يف توليد الدخل والع دورها 
والتغذية. ويف عام 2014، قّدرت صادرات األسÂك من البلدان 

الصادرات  أمري}، وبلغ صايف  80 مليار دوالر  بـقيمة  النامية 
الواردات) 42 مليار دوالر أمري}، أي أعىل  (الصادرات ناقصاً 

واألرز  والتبغ،  اللحوم،  (مثل  الرئيسية  الزراعية  السلع  من سائر 
مجتمعة. والسكر) 

املائية  األحياء  وتربية  األسÂك  تتأثر حوكمة مصايد  أن  وينبغي 
وأهداف   ،2030 لعام  املستدامة  التنمية  بخطة   ًÂعظي تأثراً 

األمم  اتفاقية  أطراف  ملؤ|ر  باريس  واتفاق  املستدامة،  التنمية 
التنمية  أهداف  وتوفر  املناخ.  بتغ�  املتعلقة  اإلطارية  املتحدة 

لتوجيه اإلجراءات  169 إطاراً  الـ  17 وغاياتها  الـ  املستدامة 
 ãاملد واملجتمع  الدولية  والوكاالت  للحكومات  اإلáائية 

لتتناغم  املقبلة   15 الـ  السنوات  واملؤسسات األخرى عىل مدى 
والجوع.  املدقع  الفقر  بالقضاء عىل  املتمثل  الطموح  الهدف  مع 

واستخدام  املستدامة  واإلدارة  والتغذية   Äالغذا األمن  ويحتل 
املستدامة  التنمية  أهداف  يف  بارزاً  موقعاً  الطبيعية  املوارد 

الثالثة  األبعاد  وتدمج  البلدان جميعاً  تنطبق عىل  التي  وغاياتها 
وعالوة  والبيئية).  واالجتÂعية  (االقتصادية  املستدامة  للتنمية 

اتفاق باريس بأن تغ� املناخ يشكل تهديداً  عىل ذلك، ينوه 
ولهدف  املستدامة  وللتنمية  العاملي   Äالغذا لألمن  أساسياً 

تكيّف  تضمن  أن  للحوكمة  ينبغي  الفقر. وهكذا،  القضاء عىل 
املناخ  آثار تغ�  املائية مع  مصايد األسÂك وتربية األحياء 
والتكيف. الصمود  الغذاÄ عىل  اإلنتاج  وتحّسن قدرة نظم 

األغذية  منظمة  أطلقتها  التي  األزرق»  النمو  «مبادرة  وتساعد 
العاملية  العمل  وتنفيذ خطة  البلدان عىل وضع  والزراعة 

األحياء  وتربية  املستدامة  األسÂك  يتعلق æصايد   Âفي الجديدة 
الناجم  االقتصادي  والنمو  الغذائية  والنظم  العيش  وسبل  املائية 

تطبيق  تشجع  فهي  املائية.  اإليكولوجية  النظم  عن خدمات 
اإليكولوجي  النظام  ونهج  الرشيد»  الصيد  بشأن  السلوك  «مدونة 

النظام اإليكولوجي يف تربية األحياء  يف مصايد األسÂك ونهج 
املستدامة،  التنمية  من أهداف  إذ تعكس عدداً  املائية. وهي 

الكث�ة  الساحلية  املجتمعات  الخصوص  وجه  عىل  تستهدف  فإنها 
املخاطر، حيث  املنكشفة عىل  األسÂك  واملعتمدة عىل مصايد 

نتيجة  لإلجهاد  فعالً  اإليكولوجية  النظم  من  العديد  يتعرض 
الضارة. الصيد واملÂرسات  التلوث وتدهور املوائل واإلفراط يف 

املائية  اإليكولوجية  النظم  تعزيز حوكمة  إىل  وهناك حاجة 
املائية. ومن  واملوارد  للمياه  املتزايد  االستخدام  مع  للتعامل 

بعينها  منطقة  تجري يف  التي  األنشطة  مختلف  تنسيق  الرضوري 
االستدامة  الرتاكمية واملواءمة ب� أهداف  بآثارها  واالعرتاف 

الحوكمة  من  إضافة طبقة  يتطلب  القانونية. وهذا  واألطر 
بأهداف  الوفاء  القطاعات وضÂن  التنسيق عرب  مع  للتعامل 

النظم  البيئة وحÂية  الحفاظ عىل  املشرتكة يف  االستدامة 
التنمية  أهداف  إىل  السعي  أثناء  البيولوجي  والتنوع  اإليكولوجية 

واالقتصادية. االجتÂعية 

بشأن  السلوك  قامت مدونة  املاضية،  العرشين  السنوات  طوال 
املستدامة  للتنمية  العاملية  املرجعية  الوثيقة  بدور  الرشيد  الصيد 

الرغم  املائية. وعىل  األحياء  وتربية  األسÂك  لقطاعي مصايد 
يفرضها أصحاب  التي  والقيود  التنفيذ  القصور يف  أوجه  من 

يتعلق   Âفي كب�ة  تطورات  املدونة  اعتÂد  منذ  املصلحة، حدثت 
تقدم ملحوظ يف رصد  الستة. وكان هناك  األساسية  بفصولها 

املصيد وجهد  اإلحصاءات عن  السمكية وجمع  األرصدة  حالة 
عمليات  وأصبح ضبط  اإليكولوجي.  النظام  نهج  وتطبيق  الصيد 

(لكنه  اآلن  بكث�  أقوى  الخالصة  االقتصادية  املناطق  الصيد يف 
الوطنية). ويجري  الواليات  الواقعة خارج نطاق  املناطق  أقل يف 

اآلن اتخاذ خطوات ملكافحة صيد األسÂك غ� القانوã دون 
الصيد وتنفيذ خطط  تنظيم وللتحكم يف قدرات  إبالغ ودون 

أعطيت  وقد  البحرية.  والطيور  القرش  أسÂك  للمحافظة عىل 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ستعرا العامل ا األ ا

الغذاء وضÂن جودته، وهناك اهتÂم  أهمية قصوى لسالمة 
العريض  الصيد  الصيد ومشاكل  بعد  ما  متزايد æعالجة خسائر 

األحياء  تربية  الرشعي�. وقد كان áو  والتجارة غ�  والتجهيز 
املائية تربية رشيدة رائعا، إذ أصبح اآلن لدى العديد من 

االستزراع  لعمليات  بيئية  بتقييÂت  للقيام  إجراءات  البلدان 
املاÄ وضبط هذه العمليات والتقليل إىل أدû حد من اآلثار 

الغريبة. األنواع  الضارة إلدخال 

املصايد صغ�ة  لتأم�  الطوعية  التوجيهية  «املبادئ  و|ثل 
الفقر»،  الغذاÄ والقضاء عىل  املستدامة يف سياق األمن  النطاق 

التي أقرّت يف عام 2014، توافقاً عاملياً يف اآلراء حول املبادئ 
النطاق  األسÂك صغ�ة  مصايد  وتطوير  لحوكمة  والتوجيهات 

املساهمة  والتغذية. وهي تهدف إىل   Äالغذا األمن  تعزيز  باتجاه 
واالقتصادية  االجتÂعية  والظروف  املنصفة  التنمية  تحس�  يف 

ملجتمعات صيد األسÂك املحلية، جنبا إىل جنب مع اإلدارة 
أدلة عىل  بالفعل  األسÂك. وهناك  املستدامة واملسؤولة ملصايد 

التوجيهية. املبادئ  تنفيذ هذه  خطوات هامة يف 

ويرغب العديد من أصحاب املصلحة املعني� باملأكوالت البحرية 
يف تعزيز اإلدارة املستدامة للموارد ومكافأة منتجات املأكوالت 
البحرية اآلتية من مصادر مسؤولة æنحها أفضلية يف األسواق. 
وتحقيقاً لهذه الغاية، وضعت تداب� تستند إىل السوق تعرف 
بتداب� التوسيم اإليكولوجي. وقد زاد عدد الخطط الطوعية 
إلصدار الشهادات واإلقبال عليها من جانب أسواق االست�اد 

الرئيسية زيادة درامية منذ أن ظهر أول الوسوم اإليكولوجية 
لل$كوالت البحرية يف عام 1999. و�كن أن توفر مثل هذه 

الخطط حوافز فعالة لاللتزام Âæرسات تعزيز االستدامة.

رئيٌيس يف حوكمة  دوٌر  األسÂك  اإلقليمية ملصايد  وللهيئات 
50 هيئة من هيئات  مصايد األسÂك املشرتكة. وهناك قرابة 
العا®، معظمها ال يفعل غ� إسداء  مصايد األسÂك يف أنحاء 

املشورة ألعضائه. غ� أن منظÂت إدارة مصايد األسÂك 
مصايد  هيئات  تتفرع عن  هامة  اإلقليمية، وهي مجموعة 

األسÂك، |لك من الوالية والقدرة ما �ّكن أعضاءها من اعتÂد 
العلمية.  األدلة  تداب� حفظ وإدارة ملزمة مستندة إىل أفضل 
السمكية املشرتكة  املوارد  للكث� من  الراهن  الوضع  وقد أدى 

اإلقليمية، ما أدى  لبعض هيئات مصايد األسÂك  انتقادات  إىل 
الهيئات.  بدوره إىل نقاشات حول كيفية تعزيز وإصالح هذه 
والتنقيحات  األسÂك  أداء هيئات مصايد  استعراضات  وأدت 

أنه  أدائها. غ�  التأسيسية إىل تحس�  التي أدخلت عىل صكوكها 
ليس بوسع هذه الهيئات أن تكون فعالة إال بقدر ما تسمح به 

مبارشاً عىل مشاركة  اعتÂداً  أداؤها  الدول األعضاء فيها، ويعتمد 
السياسية. وإرادتهم  والتزامهم  أعضائها 

ومن املتوقع أن يؤدي دخول «اتفاق منظمة األغذية والزراعة 
 ãالقانو الصيد غ�  امليناء ملنع  تتخذها دولة  التي  التداب�  بشأن 

النفاذ  دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه» حيز 
القانوã دون إبالغ  وتنفيذه إىل تقدم كب� يف مكافحة الصيد غ� 

العاملي  التطبيق  ذلك، سيشّكل  إىل  وباإلضافة  تنظيم.  ودون 
التي  العلم،  دولة  أداء  بشأن  الطوعية  التوجيهية  للخطوط 

تكملة هامة   ،2014 عام  والزراعة  األغذية  منظمة  اعتمدتها 
دولة  مسؤوليات  لتنفيذ  بتحسينه  امليناء  دولة  تداب�  التفاق 

التجارية  التداب�  العلم. وعالوة عىل ذلك، ستكون مفيدة جداً 
الوصول إىل األسواق (من مثل تتبع وتوثيق املصيد  وتداب� 

اإليكولوجي). التوسيم  وخطط 

و�كن للرشاكات أن تكون فعالة جداً يف تحس� استدامة مصايد 
املحيطات  «برنامج  ويهدف  املائية.  األحياء  وتربية  األسÂك 

برتكيزه  الوطنية»،  الواليات  نطاق  عن  الخارجة  املشرتكة/املناطق 
العميقة، وتأكيده  البحار  التونة ومصايد األسÂك يف  عىل أسÂك 

واإلقليمي  العاملي  التنسيق  وتعزيز  قيّمة  عىل خلق رشاكات 
الوطنية،  الواليات  نطاق  الخارجة عن  املناطق  قضايا  بشأن 

الفعالة واملستدامة ملوارد مصايد األسÂك  إىل تعزيز اإلدارة 
نطاق  الخارجة عن  املناطق  البيولوجي يف  التنوع  واملحافظة عىل 

دوليا.  عليها  متفق  عاملية  ألهداف  تحقيقاً  الوطنية،  الواليات 
الوطنية»  الواليات  عن  الخارجة  املناطق  «برنامج  بتمويل  ويقوم 

العاملية  البيئة  2014، مرفق  الذي بدأ يف عام  املبتكر،  الخميس 
بتعاون وثيق مع ثالث وكاالت  والزراعة  األغذية  وتنسقه منظمة 

الرشكاء. من  متنوعة  ومجموعة  للمرفق  تابعة  تنفيذية 

وهناك مبادرة رشاكة أخرى هي برنامج الرشاكة العاملي للنهوض 
برتبية األحياء املائية الذي أنشأته منظمة األغذية والزراعة. 

والهدف منه هو جمع الرشكاء معاً ليوجهوا مواردهم التقنية 
واملؤسسية واملالية بفعالية وكفاءة دعÂً ملبادرات عاملية وإقليمية 

ووطنية لرتبية األحياء املائية. وعىل وجه التحديد، يسعى 
برنامج الرشاكة هذا إىل تشجيع وتعزيز الرشاكات االسرتاتيجية 
واستخدامها لتعبئة املوارد الالزمة لتطوير وتنفيذ مشاريع عىل 

n مختلف املستويات.
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ستعرا العامل ا األ ا

إنتاج مصايد األسماك 
الطبيعية

مجموع إنتاج مصايد األسÂك 
لطبيعية ا

بلغ مجموع اإلنتاج العاملي من مصايد األسÂك الطبيعية 
93,4 مليون طن يف عام 2014. وتتناول األقسام التالية اتجاهات 

املصيد يف املياه البحرية واملياه الداخلية كالً عىل حدة.

بانتظام عن إحصاءاتها  تُبلّغ  وما زالت هناك عدة بلدان ال 
الوثوق |اماً يف  السنوية من املصيد للمنظمة أو ال �كن 

الزيادة æقدار الضعف تقريباً يف عدد األنواع  بياناتها. غ� أن 
20 عاماً، من  بيانات املنظمة يف أقل من  التي تشملها قاعدة 

035 1 يف عام 1996 (أول إصدار يتضمن بيانات منفصلة بشأن 
إىل  املائية)  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسÂك  إنتاج مصايد 

033 2 يف عام 2014، تش� إىل تحسن عام يف جودة البيانات 
عة. املُجمَّ

البيانات  من  التحقق  يتم  املنظمة،  بيانات  قاعدة  تجميع  وعند 
وتستكمل  به،  املحتفظ  املصيد  بشأن  البلدان  من  رسمياً  املقدمة 
املنظÂت  مثل  أخرى،  املتاحة من مصادر  بالبيانات  البيانات  تلك 

بأنواع أسÂك  املختصة  األسÂك  اإلقليمية إلدارة مصايد 
التونة وأسÂك القرش أو األنواع األخرى غ� التونة يف مناطق 

تجمعها  التي  بالبيانات  تستكمل   Âك الشاسعة1  املحيطات 
وموريتانيا)  غينيا-بيساو،  (مثل  الوطنية/اإلقليمية  السلطات 

بشأن املصيد يف الدول التي تزاول الصيد يف املياه البعيدة داخل 
أن  التكمييل  العمل  هذا  ويكفل  الخالصة.  االقتصادية  مناطقها 
األقل جزءاً  تشمل عىل  للمنظمة  التابعة  املصيد  بيانات  قاعدة 
التي ترفع أعالم املواءمة  تُبلغ عنه السفن  من املصيد الذي ال 

املياه  الصيد يف  تُحِكم سيطرتها عىل أساطيل  التي ال  البلدان  أو 
البعيدة.

الطبيعية  املصايد  بيانات  قواعد  أيضاً  املنظمة  وتستخدم 
استخدام األسÂك  بيانات  إىل  باإلضافة  املائية  األحياء  وتربية 

األسÂك  الظاهري من  االستهالك  نسبة  لحساب  الدولية  وتجارتها 

تساعد هذه  أن  البلد، و�كن  السمكية حسب  واملنتجات 
وعندما  أخطاء.  تشوبها  التي  البيانات  تحديد  املعلومات عىل 

يعرف بوجود مصايد أسÂك ال تتاح عنها أي بيانات من مصادر 
تربية  املنظمة املصيد وإنتاج  ر  تقدِّ أو من مصادر أخرى،  رسمية 

البيانات قدر  قاعدة  املُبلغ عنه الستكÂل  املائية غ�  األحياء 
أرقام تقديرات  انخفاض  املستطاع وللتقليل إىل أدû حد من 

الواقع. لألسÂك عن  والعاملي  الوطني  االستهالك 

اإلنتاج العاملي من املصايد 
البحرية الطبيعية 

البحرية  املياه  الطبيعية يف  األسÂك  إنتاج مصايد  بلغ مجموع 
81,5 مليون طن يف عام 2014، بزيادة طفيفة عن السنت� 

العاملي يف مصايد  2). غ� أن االتجاه  السابقت� (الجدول 
العادة عن طريق استبعاد  يُحلل يف   (3 البحرية (الشكل  األسÂك 

الب�وفية).  األنشوجة   ،Engraulis ringens) األنشوجة  مصيد 
ويرجع ذلك إىل أن وفرة األنشوجة متباينة بدرجة كب�ة (إذ 
كب�اً  يكون مصيدها  أن  النينو)، و�كن  تتأثر æوجات ظاهرة 
البرشي ولكنه  الكب�ة منه لالستهالك  األغلبية  توجه  وال  جداً 

يحوَّل إىل مسحوق سم}.

وازداد املصيد العاملي، بدون األنشوجة، منذ عام 1950 حتى 
 .(3 عام 1988 عندما تجاوز املصيد 78 مليون طن (الشكل 

تُعرب  (التي رæا  التقلبات  املصيد بعد ذلك رغم بعض  واستقر 
البعيدة  املياه  الصيد يف  أنشطة  انخفاض ملحوظ يف  أيضاً عن 

بعد حل االتحاد السوفييتي). وخالل الفرتة من عام 2003 حتى 
 Äيل حالة من االستقرار االستثناÂ2009، شهد املصيد اإلج عام 

صاحبتها تقلبات من سنة إىل أخرى، ولكنها ® تتجاوز بأي حال 
بالكمية املطلقة. وكانت هناك أخ�اً  املائة  من األحوال واحد يف 

زيادة سنوية طفيفة منذ عام 2010 حتى وصل اإلنتاج إىل ذروة 
78,4 مليون طن  العاملي  بلغ املصيد  2014 عندما  جديدة يف عام 

األنشوجة. بدون 

ويف عام 2014، ازداد املصيد يف 13 من ب� 25 بلداً من بلدان 
الصيد الرئيسية إىل أك� من 000 100 طن مقارنة بعام 

2013 (الجدول 2). وُسجلت أكرب زيادات يف الصيد يف الص� 
وإندونيسيا ومياáار يف آسيا، ويف ال+ويج يف أوروبا، ويف شييل 

الجنوبية. أمريكا  « وب�و يف 

  



 اجلدول 2 

رية: البلدان املنتجة الرئيسية إنتاج مصايد األسماك الطبيعية الب

تالف اال

متوس البلد أو اإلقلي
2012 200320132014

متوس 
 2012 2003

2014 
2014–20132014–2013

ا يةباأل بة امل اال باأل

626 39016,16,0843 811 76414 967 92213 759 12الص

يا ي 931 52526,87,0391 016 5946 624 7275 745 4د

ية د األمري يا املت 026 161–3,1–4674,6 954 4934 115 5005 734 4ال

س ا الر 630 85–2,1–70218,5 000 3324 086 1624 376 3ا

465 12,50,28–364 630 8993 621 6223 146 4اليابا

ب
7 063 2615 827 0463 548 689–49,8–39,1–2 278 357

1 918 0491 956 4161 1 226 56033,628,2270 144

د 82110,80,00 418 3 8212 418 3 311 085 3ا

ا 100 10035,94,0104 711 0002 607 9272 994 1يي 

ا  370 24064,48,8218 702 8702 483 6422 643 1ميا

ي ر 284 4,810,7222–288 301 0042 079 3482 417 2ال

ي
3 617 1901 770 9452 175 486–39,922,8404 541

1 2 462 8851 967 5411 1 357 586–44,940,3390 045

ب 603 3,90,36–350 137 7472 130 7202 224 2ال

يا ية  567 1,08,4132–626 718 0591 586 6801 736 1ه

د 790 54–3,4–23,9–746 559 5361 614 7531 048 2تاي

يا 773 24–1,7–1267,6 458 8991 482 9651 354 1مالي

ي 977 103–6,9–2053,2 396 1821 500 3531 352 1امل

ر 870 14735,29,0111 350 2771 238 5841 998امل

يا 086 53722,012,4122 103 4511 459981 904سبا

دا 928 289–21,2–23,6–558 076 4861 366 2701 409 1ي

ية ا الصي عة تاي ا 073 2449,915,5143 068 1711 400925 972م

556 13,81,411–196 640835 195823 969دا

ت 067 43–5,0–8,6–355 422815 916858 891األ

د ة املت 945 99221,419,8124 047754 146630 622املم

رك 680 7,711,576–019 339745 787668 806الدا

026 43946,829,0149 415663 003514 452ا

ا  173 6120,90,030 953 43966 923 84366 328 66م  25 

ا العامل 233 3530,90,7586 549 12081 963 50780 793 80ا

دا   حصة   ب
ية بة امل بال

82,182,782,1

ي Engraulis ringens  ب  ية  ة الب ش امي مصيد األ تبعد م ا  ي
ة ا ال ية  مة األ ديرا م  ت

  



ستعرا العامل ا األ ا

ة  يتب  الص

التي ذكرت يف تقاريرها الرسمية أنه تم  وازداد مصيد الص� 
صيده يف مناطق صيد غ� املنطقة "61 شÂل غرب املحيط 

الهادئ" من 000 586 طن يف عام 2013 إىل 000 880 يف عام 
2014 بسبب زيادة مصيد رأسيات األرجل (جنوب املحيط 

 (öالجنو (القطب  والكريل  الهادئ)  املحيط  األطليس وجنوب 
وازداد املصيد يف املنطقة 61 بنحو 000 550 طن. غ� أن جانباً 
من إنتاج الص� من أسÂك املصايد الطبيعية يف عام 2014 يف 
املنطقة 61 �كن أن يكون راجعاً إىل مناطق أخرى ألن أنواع 

املياه  "مصايد أسÂك  بأنها من  الص�  تصنفها  التي  املصيد 
الواقعة خارج   61 املنطقة  مصيد  أيضاً  التي تشمل  البعيدة" 

1,35 مليون طن  ازداد من  للص�،  الخالصة  االقتصادية  املنطقة 
إىل أك� من 2 مليون طن يف عام 2014 يف الصادرات الوطنية. 

ويف عام 2014، تراجع مصيد األنشوجة يف ب�و إىل 2,3 مليون 
 ûطن، ليصل بذلك إىل نصف مستوياته يف عام 2013 وإىل أد

النينو القوية يف عام 1998،  مستوى له منذ حدوث ظاهرة 
ولكنه ازداد من جديد يف عام 2015 ووصل إىل أك� من 

3,6 مليون طن. ومع ذلك، وصل مصيد كل األنواع األخرى يف 
ب�و يف عام 2014 إىل أعىل مستوى له منذ عام 2001 حيث 

املجنَّح  الحبار  القيِّمة، مثل  األنواع  زيادة يف مصيد  سجلت 
استقر  النقيض من ب�و،  الضخم، والنازيل، واألربيان. وعىل 

0,8 مليون طن،  مصيد شييل من األنشوجة يف عام 2014 عند 
الهبوط  بذلك  ليتوقف  األنواع األخرى  ازداد مصيد جميع   Âبين

الذي بدأ يف عام 2007.

و® تحتل األنشوجة ألول مرة منذ عام 1998 املرتبة األوىل ب� 
يتب�َّ   Âبلوق أالسكا. وك املصيد، حيث تفوق عليها سمك  أنواع 

اتجاهات املجاميع  الكب� يف  بالرغم من االستقرار   ،3 الجدول  من 
تفاوتات  املنفردة  الرئيسية  األنواع  مصيد  شهد  البحرية  العاملية 

السنوات. مر  ملحوظة عىل 

الرنجة  تراجع مصيد  املجاورة،  والبحار  األطليس  املحيط  ويف 
الثلث فيÂ ب� عامي  األطلسية æ (Clupea harengus)قدار 

 Scomber) ازداد مصيد املاكريل األطليس Â2009 و2014، بين
æ (scombrusقدار الضعف (انظر االتجاهات املÂثلة يف 

الرئيسية  الصيد  بلدان  الرنجة يف  مصيد  وانخفض  الشكل 4). 
الرويس) وسجلت جميع  واالتحاد  وآيسلندا  (ال+ويج  الثالثة 

البلدان التي تعمل يف شÂل رشق املحيط األطليس زيادات كب�ة 
النوع  إنزال مصيد هذا  أيضاً  املاكريل. ويجري حالياً  يف كميات 

التي  وغرينالند  آليسلندا  الخالصة  االقتصادية  املناطق  من  األخ� 
® يكن يصاد فيها بكميات كب�ة من قبل. ولعل ذلك راجع إىل 

تغ�ُّ املناخ، بالرغم من أن هذه النظرية تحتاج إىل مزيد من 
-2009 الفرتة  املحلية.2 وعقب تحسن ملموس خالل  الدراسات 
 (Gadus morhua) 2013، استقر مصيد سمك القد األطليس
عند نحو 1,3 مليون طن يف شÂل رشق األطليس، ولكنه ظل 

بدرجة كب�ة يف شÂل غرب األطليس حيث ® يتجاوز  منخفضاً 
التسعينات.  70 طن منذ االنهيار يف مطلع   000

ويف شÂل املحيط الهادئ، ُسجلت زيادات كب�ة يف مصيد سمك 
سوريس املحيط الهادئ (Cololabis saira) ورسطان البحر 

املنظمة،  بيانات  (Portunus trituberculatus). وشملت قاعدة 
باإلضافة إىل الزيادات التي ُسجلت يف مصيد النوع األول يف 
بلدان أخرى، مصيد ذلك النوع يف الص� من مصدر إضايف. 

التونة وجراد  القيمة، هي  عالية  أربع مجموعات  وسجلت 
قياسية جديدة  أرقاماً  األرجل،  البحر واألربيان ورأسيات 

التونة واألنواع  2014. وبلغ مجموع مصيد  يف مصيد عام 
التونة  مصيد  وتجاوز  تقريباً.  طن  7,7 مليون  بالتونة  الشبيهة 

الصفراء من  الزعانف  تونة  3 مالي� طن واقرتب مصيد  الوثابة 
إليها يف السنت� 2003 و2004،  التي كانت قد وصل  مستوياته 
أبو  البيضاء وسمك  التونة  واستقر مصيد  1,5 مليون طن.  وهو 

انخفض  أنه  بالرغم من  السندرية،  التونة  سيف، شأنه شأن 
æقدار 000 80 طن عن مستويات الذروة لعام 2004 عندما 

0,5 مليون طن. وبالرغم من ك�ة استهداف األنواع  اقرتب من 
الثالثة من تونة الزعانف الزرقاء (Thunnus maccoyii، و

T. thynnus) لحجمها وأسعارها يف السوق  T. Orientalis و 
العاملية، فإن إسهامها يف املصيد ثانوي (حوايل 000 40 طن 
اتجاهات املصيد تبعث عىل االطمئنان يف  معاً)، وإن كانت 

اآلونة األخ�ة يف أعقاب سنوات من الهبوط الكب�. 

األمري}  البحري  الجراد  املايض، �ثل  القرن  ومنذ 5انيات 
البحري ال+ويجي  (Homarus americanus) والجراد 

(Nephrops norvegicus) أك� من 60 يف املائة من مصيد 
جراد البحر يف العا®. ويف عام 2014، تجاوز مصيدهÂ معاً 
الجراد  املجموعة، وسجل مصيد  70 يف املائة من مصيد كل 
البحري األمري} رقÂً قياسياً حيث وصل إىل 000 160 طن 

العاملي  2008. وظل املصيد  بعد زيادة مستمرة منذ عام  تقريباً 
3,5  مليون طن منذ عام 2012،  من األربيان مستقراً عند 

 »

  » 

  



 الشكل 3 

وجة ر يف العامل وبيانات منفصلة عن األن ات املصيد الب ا ا

 الشكل 4 

لسي لسية واملاكريل األ ة األ ات مصيد الر ا ا
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 اجلدول 3 

رية: األنواع واألجنا الرئيسية إنتاج مصايد األسماك الطبيعية الب

تالف اال

ة االس العلمي االس بالل
ة لد  اإلنكليز
ة  منظمة األ

والزراعة

متوس 
2012 2003

متوس 20132014
2003

 2012
2014 

–2013
2014

2014–2013

ا يةباأل بة امل اال باأل

Theragra 
chalcogramma

Alaska pollock 
(= walleye pollock)2 860 8403 239 2963 214 42212,4–0,8–24 874

Engraulis ringens
Anchoveta 

(= Peruvian 
anchovy)

7 329 4465 674 0363 140 029–57,2–44,7–2 534 007

Katsuwonus pelamisSkipjack tuna2 509 6402 974 1893 058 60821,92,884 419
Sardinella spp.1Sardinellas nei2 214 8552 284 1952 326 4225,01,842 227

Scomber japonicusChub mackerel1 804 8201 655 1321 829 8331,410,6174 701
Clupea harengusAtlantic herring2 164 2091 817 3331 631 181–24,6–10,2–186 152

Thunnus albacaresYellowfin tuna1 284 1691 313 4241 466 60614,211,7153 182
Decapterus spp.1Scads nei1 389 3541 414 9581 456 8694,93,041 911

Scomber scombrusAtlantic mackerel717 030981 9981 420 74498,144,7438 746
Engraulis japonicusJapanese anchovy1 410 1051 329 3111 396 312–1,05,067 001

Gadus morhuaAtlantic cod897 2661 359 3991 373 46053,11,014 061

Trichiurus lepturusLargehead hairtail1 311 7741 258 4131 260 824–3,90,22 411

Sardina pilchardusEuropean pilchard 
(= sardine)1 088 6351 001 6271 207 76410,920,6206 137

Dosidicus gigasJumbo flying squid778 384847 2921 161 69049,237,1314 398
Micromesistius 

poutassou
Blue whiting 

(= poutassou)1 357 086631 5341 160 872–14,583,8529 338

Scomberomorus spp.1Seerfishes nei834 548941 741919 64410,2–2,3–22 097

Illex argentinusArgentine shortfin 
squid446 366525 402862 86793,364,2337 465

Nemipterus spp.1Threadfin breams 
nei536 339581 276649 70021,111,868 424

Cololabis sairaPacific saury465 032428 390628 56935,246,7200 179
Portunus 

trituberculatusGazami crab356 587503 868605 63269,820,2101 764

Acetes japonicusAkiami paste 
shrimp580 147585 433556 316–4,1–5,0–29 117

Strangomera 
bentincki

Araucanian 
herring580 805236 968543 278–6,5129,3306 310

Sprattus sprattusEuropean sprat611 525394 405494 619–19,125,4100 214
Clupea pallasiiPacific herring330 017510 025478 77845,1–6,1–31 247

Gadus macrocephalusPacific cod373 547464 367474 49827,02,210 131

ا  م  25 ن
ا 

34 232 52632 954 01233 319 537–2,71,1365 525

ا العامل 233 3530,90,7586 549 12081 963 50780 793 80ا

ا  حصة   
ية  بة امل ال ا 

42,440,740,9

ر ا  ة  م م nei  مد
ا املصيد م   ي  املصيد املب   احد  ا ال  مصيد األ



 اجلدول 4 

ذية والزراعة مة األ ق الصيد الرئيسية ال حددتها من رية: منا إنتاج مصايد األسماك الطبيعية الب

تالف اال

قة  رمز من
يد يدال قة ال متوس اس من

2012 200320132014

متوس 
2003

 2012
2014 

–2013
20142014–2013

ا يةباأل بة امل اال باأل

ي األ21 ر ا 493 11– 0,6– 13,8–254 842 7471 853 3781 136 2ما 

ي األ27 ر ا 526 200 2,4 3,5–722 654 1968 454 5998 969 8ما 

ي األ31 س ا 644 110– 8,5– 18,2–897 186 5411 297 7341 450 1ر 

ي األ34 س ا 073 193 4,6 69512,4 415 6224 222 6344 929 3ر 

37
س  ر األبي املت  الب

ر األس 554 131– 10,6– 25,1–776 111 3301 243 4991 484 1الب

ي األ41 ر ا  2 021 0941 974 0862 419 98419,7 22,6 445 898

ي األ47 ر ا  1 479 7461 380 6081 574 8386,4 14,1 194 230

دي51 ي ا 194 120 2,6 5608,9 699 3664 579 7564 313 4ر ا

دي57 ي ا 418 434 5,7 25628,3 052 8388 617 4067 274 6ر ا

ا61 ي ا ر ا 667 593 2,8 6698,4 967 00221 374 79521 256 20ما 

ا67 ي ا ر ا 723 56– 1,8– 70311,2 148 4263 205 9783 831 2ما 

ا71 ي ا س ا 452 423 3,4 23013,5 822 77812 398 74812 298 11ر 

ا77 ي ا س ا 209 117– 5,8– 7854,5 907 9941 024 2312 825 1ر 

ا81 ي ا ر ا  642 355581 852543 030–15,5 –6,7 –38 822

ا87 ي ا ر ا  11 716 9468 518 1176 890 058–41,2 –19,1 –1 628 059

48 18 
88 58

ط الشما  ا ال م
ط ا 279 75 31,8 89693,0 617311 608236 161ال

ا  ا
العامل

80 793 50780 963 12081 549 3530,90,7586 233
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ستعرا العامل ا األ ا

األحمر  األربيان  باستثناء  الرئيسية،  أنواعه  مصيد  شأنه شأن 
األرجنتيني (Pleoticus muelleri) الذي استمر يف الزيادة حتى 

أعقاب  بدأ يف  اتجاه  السابقة، وهو  القياسية  تجاوز مستوياته 
هبوط كب� يف عام 2005. 3 

العمر وتتأثر  النمو وقص�ة  أنواع رسيعة  األرجل  ورأسيات 
الغالبية  السبيط  أسÂك  و|ثل  البيئية.4  بالتقلبات  كب�اً  تأثراً 

5)، وعقب هبوط يف عام 2009،  العظمى من املصيد (الشكل 
الضخمة  املجنَّحة  الحبار  أسÂك  بسبب  السبيط  مصيد  ن  تحسَّ

(Dosidicus gigas) يف رشق املحيط الهادئ والحبار األرجنتيني 
قص� الزعانف (Illex argentinus) يف غرب املحيط األطليس. 

القاعي واألخطبوط مستقراً  الحبار  2008، ظل مصيد  ومنذ عام 
نسبياً عند نحو 000 300 طن و000 350 طن عىل التوايل، 

و�ثل ذلك بالرغم من ذلك تراجعاً يف الحبار القاعي وزيادة يف 
السابقة. بالسنوات  مقارنة  األخطبوط 

وازداد عدد البلدان التي تُبلغ عن مصيد الهالميات، وبكميات كب�ة 
يف معظم الحاالت. وليس واضحاً حتى اآلن ما إذا كان ذلك راجعاً 
إىل تطوير مصايد جديدة لتزويد السوق يف آسيا باإلمدادات أو ما 

إذا كان مؤرشاً لتدهور بيئي وتهديداً ملصايد األسÂك حيث يتنافس 
قنديل البحر مع األسÂك عىل الغذاء ويقتات عىل يرقاتها.5 

ويب� الجدول 4 بيانات املصيد حسب مناطق الصيد الرئيسية 
التي حددتها املنظمة. ويرجع هبوط املصيد يف جنوب رشق 

املحيط الهادئ إىل تراجع مصيد األنشوجة الذي سبقت اإلشارة 
إليه أعاله. ومن املناطق األخرى التي شهدت تراجعاً يف املصيد 

شÂل غرب األطليس، وغرب وسط املحيط األطليس، وجنوب غرب 
املحيط الهادئ. وتُنذر الحالة يف منطقة البحر املتوسط والبحر 

األسود بالخطر حيث تراجع املصيد æقدار الثلث منذ عام 2007، 
ويتعلق هذا االنخفاض أساساً بأنواع األسÂك البحرية السطحية 

الصغ�ة، مثل األنشوجة والرسدين، ويؤثر أيضاً عىل معظم 
مجموعات األنواع. وتتمثل مناطق الصيد التي يتجه فيها املصيد 

نحو الزيادة يف شÂل غرب املحيط الهادئ واملنطقة الغربية 
الوسطى منه، وكذلك منطقتي املحيط الهندي. وتتسم االتجاهات 
الطويلة األجل يف جنوب غرب األطليس بتقلبها الشديد متأثرة إىل 

حد كب� بتقلب مصيد الحبار األرجنتيني القص� الزعانف. 

بالعديد  املتعلقة  السابقة  والسنوات   2013 عام  بيانات  وعدلت 
من البلدان التي تزاول الصيد يف املنطقة 34 (رشق وسط 
العاملي  املصيد  بيانات  لقاعدة  األخ�  التنقيح  األطليس) يف 

معلومات جديدة.  توافر  بعد  والزراعة  األغذية  ملنظمة  التابعة 
وأسفر ذلك عن اتجاه نحو الزيادة يف السنت� 2013 و2014 

ليقرتب املصيد اإلجÂيل من مستوى الذروة املسجل يف عام 
ل6 الضوء عىل áط من الدورات يف  2010. ويسلط تحليل مفصَّ
أعوام   6 الزمنية ب�  الفرتات  تراوحت  التاريخي، حيث  املصيد 

إنتاج مصايد  و13 عاماً، وتراجعت حصة املصيد يف مجموع 
البعيدة  املياه  الصيد يف  التي تزاول  الدول  الطبيعية يف  األسÂك 

قبالة سواحل غرب أفريقيا من 57,5 يف املائة عام 1977 إىل 
16,7 يف املائة يف عام 2013. 

الطبيعية يف جنوب رشق  إنتاج مصايد األسÂك  واستقر مجموع 
1,4 مليون طن سنوياً خالل العقد األخ�  األطليس عند نحو 
ب�   Âفي للمصيد  املرتفع  املستوى  انخفاض ملموس يف  عقب 
عامي 1965 و1989. ومصدر الجانب األكرب من هذا املصيد 
الساحلية  البلدان  يف  الخالصة  االقتصادية  املناطق  هو  حالياً 

مصيد  تراجع  أفريقيا) حيث  وجنوب  وناميبيا  (أنغوال  الثالثة 
األنواع األخرى غ� التونة يف أعايل البحار إىل بضع مئات من 

األطنان يف السنوات األخ�ة. 

تديرها هيئة صيانة  التي   öالجنو القطب  الصيد يف  ويف مناطق 
الكريل  ازداد مصيد   ،öالجنو القطب  الحيّة يف  البحرية  املوارد 
(Euphausia superba) زيادة كب�ة إىل قرابة 000 300 طن 

يف عام 2014، وهو مستوى ® يصل إليه املصيد منذ مطلع 
باتاغونيا  أسÂك  بينÂ ظل مصيد  املايض،  القرن  تسعينات 

السعر (Dissostichus eleginoides) عند حوايل  العالية  املسننة 
000 11 طن بسبب تداب� اإلدارة.

املنتج�  لبعض  تشكِّل شاغالً  البيانات  زالت جودة  وما 
إندونيسيا  عنه  أبلغت  الذي  البحري  املصيد  وازداد  الرئيسي�. 
العرشين  السنوات  ومستمرة خالل  ملحوظة  بصورة  ومياáار 

األخ�ة. غ� أن إنتاج املصايد الطبيعية الذي تم اإلبالغ عنه ® 
أو ® يستمر يف الزيادة يف الحاالت التي وقعت  ينخفض كث�اً 

 ،2004 األول  تسونامي ديسمرب/كانون  (مثل  كوارث طبيعية  فيها 
2008) وأثار ذلك قلق املنظمة  واإلعصار نارغيس يف مايو/أيار 
يتعلق   Âوفي الرسمية.   Âإحصاءاته عىل  التعويل  إمكانية  بشأن 

التقديرات  مثل  الجديدة،  التقديرات  كشفت  بإندونيسيا، 
الهندي،  املحيط  التونة يف  التي أصدرتها هيئة مصايد أسÂك 
عن أن املصيد رæا كان يقيَّم بالناقص يف املايض وبالتايل فإن 

ناشئة عن تحسن تغطية  الزيادة يف املصيد �كن أن تكون 
يتعلق æياáار،   Âاملتفرقة. وفي اإلنزال  الكب� من مواقع  العدد 

ة  ص تاب ل  »
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 اجلدول 5 

إنتاج مصايد األسماك الطبيعية الداخلية: البلدان املنتجة الرئيسية

تالف اال

متوس البلد
2012 200320132014

متوس 
 2012 2003

2014 
2014–20132014–2013

ا يةباأل بة امل اال باأل

005 12– 0,5–1573,6 295 1622 307 3512 215 2الص

ا 060 78 03078,86,0 381 9701 302 5221 772ميا

د 639 73 00034,26,0 300 1 3611 226 4111 968ا

ي ال 347 34 8052,93,6 458995 401961 967ب

يا 995 22– 4,4–00534,5 000505 375528 375مب

947 41 19618,210,0 249461 331419 390دا

يا ي 003 7 19029,51,7 187420 509413 324د

يا 967 14 46639,44,4 499354 264339 254ي

د يا املت ا ية ت 074 36– 11,5–9,3–933 007278 631315 307ه

204 13– 5,3–8,5–992 196236 006250 259مصر

ي ا 026 3– 1,3–3,1–527 553235 170238 243ال

س ا الر 196 37– 14,2–1,6–854 050224 563262 228ا

ية  را ية ال الد 596 3– 1,6–2,5–000 220 5961 557223 225ه

ب 562 12 53627,16,3 974213 051200 168ال

د 493– 0,2–1,5–800 293209 937210 212تاي

ا 300 11 1004,75,7 800208 677196 198يي 

ا  236 145 59117,61,5 540 3559 395 7569 111 8م   

ا العامل 832 189 88117,41,6 895 04911 706 51011 130 10ا

دا   حصة   ب
ية  بة امل بال

80,180,380,2

ة ا ال ية  مة األ ديرا م  ت

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل

  



ستعرا العامل ا األ ا

أن  املنظمة عن  إليها  توصلت  التي  األخ�ة  االستنتاجات  كشفت 
أك�  مستهدفة  مستويات  إىل  تستند  كانت  الرسمية  اإلحصاءات 

املنظمة حالياً  وتقيم  واقعية.  بيانات  إىل جمع  استنادها  من 
اتصاالت مع إدارة مصايد األسÂك يف مياáار إلدارة مرشوع رائد 
ليشمل  توسيعه  (بغرض  املناطق  أحد  البيانات يف  لتحس� جمع 

املتعلقة  الرسمية  األرقام  مراجعة  يف  معاً  وللعمل  برمته)  البلد 
أو  العرش  السنوات  الطبيعية خالل  األسÂك  بإنتاج مصايد 

الخمس عرشة األخ�ة. 

أن يسفر عن  املتوقع  الذي من  بيانات مياáار  لتنقيح  وخالفاً 
نُظم  التحسينات يف  انخفاض يف املصيد اإلجÂيل املسجل، تؤدي 

العادة إىل زيادة املصيد املسجل  الوطنية يف  البيانات  جمع 
ويجري  نة.  محسَّ وتغطية  أفضل  نظام  لالعتÂد عىل  نتيجة 

اللجنة  مع  بالتعاون  املنظمة  من  التقني  للتعاون  تنفيذ مرشوع 
نُظم جمع  تعزيز  أجل  غينيا من  أسÂك خليج  اإلقليمية ملصايد 

أفريقيا. وتب�َّ  بلدان يف  بيانات مصايد األسÂك يف خمسة 
البيانات يف الكام�ون ®  من املرشوع أن النظام الحايل لجمع 

يشمل نحو 000 13 زورق. وأُدرجت تقديرات املصيد الوطني 
التي ® تشملها  الزوارق  املنظمة الحتساب  بيانات  قاعدة  يف 

البيانات عن فرتة سابقة.  العينات، æا يف ذلك استقراء 

الطبيعية  العاملي للمصايد  اإلنتاج 
يف املياه الداخلية

الداخلية  املياه  الطبيعية يف  املصايد  العاملي من  اإلنتاج  وصل 
إىل 11,9 مليون طن يف عام 2014، ليستمر بذلك اتجاه 

إيجاö أسفر عن زيادة نسبتها 37 يف املائة خالل العقد األخ� 
16 بلداً فقط،  العاملي يف  (الجدول 5). وتركز معظم اإلنتاج 
الداخلية  املياه  السنوي من  املصيد  فيها  يتجاوز  بلدان  وهي 

000 200 طن و�ثل إجÂالً 80 يف املائة من املجموع العاملي.

البيانات عن املصيد يف املياه  أن نُظم جمع  ومن املعروف |اماً 
الداخلية يف عدة بلدان ال �كن الوثوق بها أو غ� موجودة. 

وأدى ذلك ببعض الخرباء إىل اقرتاح تقديرات ملصيد املياه 
تُجمعها  التي  األرقام  عىل  يزيد كث�اً  الذي  العاملي  الداخلية 

بالنظر  أنه  البحري.7 عىل  املصيد  املنظمة، بل ويزيد عن 
املياه  التي لديها مصيد كب� من  للبلدان  العدد املحدود  إىل 

تراجع مالي� األطنان اإلضافية من املصيد  أن  الداخلية، �كن 

12 مليون  البالغ  الحايل  الرقم  التي ستضاف إىل  املُبلغ عنه  غ� 
الصيد األوىل. طن تقريباً من بلدان 

غ� أن جميع البلدان الثÂنية األوىل الواردة يف الجدول 5 
املُبلغ عنه زيادة كب�ة يف  الداخلية  املياه  بالفعل مصيد  زادت 

املبالغة  السنوات األخ�ة. وعالوة عىل ذلك، وبالنظر إىل مسائل 
البالغات يف مياáار (أعاله)، من املتوقع تخفيض األرقام  يف 

æصيدها. املتعلقة 

وأبلغت بعض بلدان الصيد الرئيسية يف أفريقيا (جمهورية تنزانيا 
املتحدة ومرص وجمهورية الكونغو الد�قراطية) ويف أوروبا/آسيا 

(االتحاد الرويس) ويف أمريكا الجنوبية (الربازيل) بانخفاض املصيد 
يف املياه الداخلية. وهذا االنخفاض ال يث� الدهشة نظراً لتأثر 
املياه الداخلية تأثراً كب�اً بالتلوث والتدهور البيئي، و�كن أن 

n .ًتؤدي املوائل املحدودة إىل استغالل املوارد استغالالً مفرطا

إنتاج تربية األحياء املائية
مجموع إنتاج تربية األحياء املائية 

من حيث الحجم والقيمة

يف عام 2014، بلغت األسÂك8 التي صيدت من مزارع 
رت قيمة مبيعاتها األوىل  73,8 مليون طن، وقدِّ الرتبية 
49,8 مليون طن  أمري}، منها  160,2مليار دوالر  æبلغ 

الزعنفية (99,2 مليار دوالر أمري})،  من األسÂك 
الرخويات (19 مليار دوالر أمري})،  و16,1 مليون طن من 
و6,9 مليون طن من القرشيات (36,2 مليار دوالر أمري}) 

الضفادع  فيها  æا  األخرى،  املائية  الحيوانات  و7,3 مليون طن من 
إنتاج أسÂك  6). ويوجه كل  (الشكل  (3,7 مليار دوالر أمري}) 

أن  بالرغم من  البرشي،  لالستهالك  تقريباً  املائية  األحياء  تربية 
الغذائية.  غ�  لألغراض  استخدامها  �كن  الثانوية  املنتجات 

البلدان دأبت عىل إبالغ املنظمة بأسعار  وبالنظر إىل أن بعض 
املزرعة، يرجح تقدير  باعتبارها أسعار باب  البيع األول  ما بعد 

البيانات  أن  بأعىل من قيمته. غ�  املائية  األحياء  تربية  إنتاج 
تب�  املجمعة،  املستويات  عىل  تستخدم  عندما  بالقيمة،  املتعلقة 

القيمة يف  النسبية من حيث  واألهمية  التطور  اتجاهات  بجالء 
نفسه.  املائية  األحياء  تربية  قطاع  داخل  مقارنتها 

ة  يتب  الص
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حصة مزارع الرتبية بالنسبة جملموع إنتاج احليوانات املائية
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ستعرا العامل ا األ ا

املائية  األحياء  تربية  العاملي من أسÂك  اإلنتاج  وبلغ 
44,1 يف املائة من مجموع اإلنتاج (æا يف ذلك االستخدامات 
املائية يف  األحياء  وتربية  الطبيعية  املصايد  الغذائية) من  غ� 

عام 2014، مقابل 42,1 يف املائة يف عام 2012، و31,1 يف املائة 
7). وكشفت جميع القارات عن اتجاه  يف عام 2004 (الشكل 

عام نحو زيادة يف حصة إنتاج تربية األحياء املائية من مجموع 
إنتاج األسÂك بالرغم من تراجع هذه الحصة يف أوسيانيا يف 

األخ�ة. الثالث  السنوات 

زيادة  الوطني عن  املستوى  أُجريت عىل  التي  القياسات  وكشفت 
الطبيعية  املصايد  أسÂك  إنتاج  املستزرعة عىل  األسÂك  إنتاج 

يف 35 بلداً يف عام 2014. ويبلغ عدد سكان هذه الفئة من 
3,3 مليار نسمة، أي 45 يف املائة من سكان  البلدان مجتمعة 

املنتجة  البلدان  املجموعة خمسة من  بلدان هذه  العا®. وتشمل 
وبنغالديش ومرص.  وفييت نام  والهند  الص�  وهي  الرئيسية، 
سائر  لدى  النسبي  بتطوره  املائية  األحياء  تربية  قطاع  ويتميز 
اليونان  مثل  املجموعة،  املندرجة ضمن هذه  الثالث�  البلدان 

الو  وجمهورية  أوروبا،  يف  وهنغاريا  التشيكية  والجمهورية 
آسيا. يف  ونيبال  الشعبية  الد�قراطية 

املائية كميات  األحياء  تربية  تنتج  إنتاج األسÂك،  إىل  وباإلضافة 
العاملي من أسÂك  اإلنتاج  املائية. وبلغ  النباتات  هائلة من 

بالوزن  مليون طن   101,1 املائية مجتمعة  األحياء  تربية  ونباتات 
رت قيمته اإلجÂلية عند باب املزرعة  الحّي يف عام 2014، وقُدِّ

املائية  النباتات  أمري}، وساهمت  مليار دوالر   165،8 æبلغ 
27,3 مليون طن (5,6 مليار دوالر أمري})  املستزرعة æا قدره 

أرباع  املستزرعة ثالثة  بالتايل األسÂك  6). وتشكِّل  (الشكل 
الحجم، و|ثل  املائية حسب  األحياء  تربية  إنتاج  مجموع 

ولكن حصتها يف مجموع  واحداً،  ربعاً  املستزرعة  املائية  النباتات 
(أقل  متناسبة  غ�  بصورة  منخفضة  املائية  األحياء  تربية  قيمة 

من 5 يف املائة). 

وتجاوز حجم اإلنتاج العاملي من األسÂك والنباتات املائية 
املستزرعة مجتمعة حجم إنتاج املصايد الطبيعية يف عام 2013. 

وفيÂ يتعلق باإلمدادات الغذائية، وفرَّت تربية األحياء املائية للمرة 
األوىل يف عام 2014 أسÂكاً أك� مÂ وفرته مصايد األسÂك الطبيعية 

(انظر القسم املتعلق باستهالك األسÂك يف الصفحة 71). 

مجموعات األنواع الرئيسية املنتَجة

ُسجل يف عام 2014 يف بيانات املنظمة عن اإلنتاج ما مجموعه 
580 نوعاً و/أو مجموعة أنواع مستزرعة عىل نطاق العا®، æا 

فيها األنواع التي كانت تستزرع يف املايض. وتشمل مفردات هذه 
األنواع 362 من األسÂك الزعنفية (æا فيها األنواع املهجنة)، و104 

من الرخويات، و62 من القرشيات، و6 من الضفادع والزواحف 
و9 من الالفقاريات املائية، 37 نوعاً من النباتات املائية.

وخالل العقد املمتد من عام 2005 حتى عام 2014، اتسع إنتاج 
األسÂك املستزرعة بنسبة 5,8 يف املائة سنوياً، مقابل 7,2 يف املائة 
يف العقد السابق (1995-2004). ومثَّلت تربية األسÂك الزعنفية 

يف املياه الداخلية، وهي من أك� أنواع عمليات تربية األحياء 
املائية شيوعاً يف العا®، 65 يف املائة من الزيادة يف إنتاج األسÂك 

خالل الفرتة من عام 2005 حتى عام 2014. وتساهم تربية 
األسÂك الزعنفية يف الربك الرتابية الداخلية بأكرب نسبة من تربية 
األحياء املائية يف األمن الغذاÄ والتغذية يف العا® النامي بالرغم 

من زيادة إدخال تربية األسÂك الزعنفية يف األقفاص إىل األماكن 
التي تسمح فيها الظروف بذلك النوع من الرتبية. وكÂ يتب�َّ 

من الجدول 6، فإن مجموعات األنواع الرئيسية املنتجة من 
تربية األحياء املائية يف املياه الداخلية واملياه البحرية والساحلية 

متفاوتة ب� القارات. و�ارس استزراع النباتات املائية الذي تغلب 
عليه األعشاب البحرية من حيث الحجم، يف نحو 50 بلداً. واتسع 

استزراع النباتات املائية بنسبة 8 يف املائة سنوياً خالل العقد 
األخ� مقابل 6,2 يف املائة يف العقد السابق وازداد اإلنتاج بأك� 

من الضعف خالل تلك الفرتة (الجدول 7).

 Kappaphycus) البحرية املدارية أنواع األعشاب  و�ثل استزراع 
الرئييس  العامل  إندونيسيا  alvarezii، و.Eucheuma spp) يف 

الذي يساهم يف áو إنتاج النباتات املائية يف العا®. وزادت 
املستزرعة  البحرية  األعشاب  من  السنوي  إنتاجها  إندونيسيا 

بأك� من 10 أضعاف، مقابل أقل من مليون طن يف عام 2005 
ووصل إنتاجها بذلك إىل 10 مالي� طن يف عام 2014، وتهدف 
النمو. وازدادت  املعدل من  الوطنية إىل مواصلة هذا  سياستها 

البحرية  األعشاب  العاملي من  اإلنتاج  إندونيسيا من  حصة 
املستزرعة من 6,7 يف املائة يف عام 2005 إىل 36,9 يف املائة يف 

عام 2014. 
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ر من مزارع الرتبية الداخلية  سماك املوجهة لالستهالك الب موعات األنواع الرئيسية من   إنتاج 
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ستعرا العامل ا األ ا

وال تُعرب إحصاءات تربية األحياء املائية املتاحة بدقة عن إنتاج 
الطحالب املجهرية املستزرعة عىل نطاق العا® وتقل كث�اً عن الواقع 
يف اإلحصاءات العاملية للمنظمة. من ذلك عىل سبيل املثال أن إنتاج 

طحالب السب�ولينا (.Spirulina spp) ال يُبلغ عنه سوى بضعة بلدان، 
و�ثل ذلك جزءاً ضئيالً فقط من اإلنتاج الفعيل يف العا® (الجدول 7). 

وتنتج بلدان مثل اسرتاليا والهند وإرسائيل واليابان وماليزيا ومياáار 
طحالب السب�ولينا والطحالب املجهرية األخرى منذ سنوات كث�ة عىل 

نطاق واسع دون تبليغ املنظمة ببيانات اإلنتاج.

إنتاج تربية األحياء املائية املعلوفة 
وغ� املعلوفة

يُنظر إىل األعالف عىل نطاق واسع باعتبارها تشكل عائقاً كب�اً أمام 
áو إنتاج تربية األحياء املائية يف كث� من البلدان النامية (اإلطار 1). 

ومع ذلك، تحقق نصف اإلنتاج العاملي من تربية األحياء املائية 
يف عام 2014، حسب الحجم، æا يف ذلك إنتاج األعشاب البحرية 

والطحالب املجهرية (27 يف املائة) واألنواع الحيوانية التي تتغذى 
بالرتشيح (22,5 يف املائة) من دون تغذية باألعالف (الشكل 8).

وأنتجت تربية األنواع الحيوانية غ� املعلوفة 22,7 مليون طن 
يف عام 2014، أي 30,8 يف املائة من اإلنتاج العاملي من كل أنواع 
األسÂك املستزرعة. وتشمل أهم األنواع الحيوانية غ� املعلوفة 

ما ييل: (1) نوعان من األسÂك الزعنفية، هÂ الشبوط الفيض 
والشبوط الكب� الرأس اللذان يستزرعان يف العادة يف مزارع 

الرتبية يف املياه الداخلية؛ (2) ثنائيات الصÂمات (البطلينوس 
واملحاريات وبلح البحر وغ�ها)؛ (3) الحيوانات األخرى التي 

تتغذى بالرتشيح (مثل قربة البحر) يف املناطق البحرية والساحلية.

وأنتجت أوروبا 000 632 طن من ثنائيات الصÂمات يف عام 
2014، و|ثلت بلدانها املنتجة الرئيسية يف إسبانيا (000 223 طن) 

وفرنسا (000 155 طن) وإيطاليا (000 11 طن). وبلغت تربية 
ثنائيات الصÂمات يف الص� يف عام 2014 حوايل 12 مليون طن، 
أي أك� æقدار خمسة أضعاف مÂ يف سائر أنحاء العا®. وتشمل 
البلدان املنتجة الرئيسية األخرى لثنائيات الصÂمات يف آسيا كالً 
من اليابان (000 377 طن)، وجمهورية كوريا (000 347 طن) 

وتايلند (000 210 طن). 

وازداد إنتاج األنواع املعلوفة برسعة أكرب من إنتاج األنواع غ� 
إنتاج األنواع غ� املعلوفة �كن أن  املعلوفة بالرغم من أن 

يكون أك� فائدة من حيث تأث�ه عىل األمن الغذاÄ والبيئة. 
وتقل يف العادة تكلفة إنتاج األنواع غ� املعلوفة يف مزارع 
أفريقيا وأمريكا  يف  اإلنتاج متأخر كث�اً  الرتبية، ولكن هذا 

لتحس�  األنواع  تنويع  إمكانات من خالل  يتيح  الالتينية، وقد 
املناطق.  تلك  الوطني يف  الصعيد  والتغذية عىل   Äالغذا األمن 

7,4 مليون طن من اإلنتاج العاملي من  وبلغ حصاد الص� 
املياه  الرتبية يف  بالرتشيح يف مزارع  تتغذى  التي  الزعنفيات 

8,2 مليون طن يف عام 2014، وأنتجت  الداخلية والتي بلغت 
آخر. 40 بلداً  الكميات املتبقية يف أك� من 

توزيع اإلنتاج ونصيب الفرد من 
اإلنتاج والبلدان املنتجة الرئيسية

استمر التحسن يف التغطية العاملية إلحصاءات إنتاج تربية األحياء 
املائية، وتشمل قاعدة بيانات املنظمة حالياً رقÂً قياسياً يبلغ 200 

بلداً وإقليÂً. و® يطرأ أي تغي� عىل النمط العام لعدم تكافؤ توزيع 
اإلنتاج ب� املناطق وب� البلدان داخل نفس اإلقليم (الجدول 8). 

واستأثرت آسيا بنحو 89 يف املائة من اإلنتاج العاملي من أسÂك 
نت  الرتبية املوّجهة إىل االستهالك البرشي يف العقدين الفائت�. وحسَّ

أفريقيا واألمريكيتان حصة كل منها من مجموع اإلنتاج العاملي، 
بينÂ ُسجل هبوط طفيف يف حصة كل أوروبا وأوسيانيا.

وسارت التطورات يف تربية األحياء املائية بوت�ة أرسع من 
النمو السكاã، وأسفر ذلك عن زيادة يف نصيب الفرد من إنتاج 
تربية األحياء املائية يف العقود الثالثة األخ�ة يف معظم األقاليم 

مت آسيا ككل عىل سائر القارات يف زيادة نصيب  (الشكل 9). وتقدَّ
هة إىل االستخدام البرشي،  الفرد من إنتاج األسÂك املستزرعة املوجَّ

وإن كانت هناك فروق كب�ة ب� مختلف األقاليم الجغرافية يف آسيا. 

 ويف عام 2014، بلغ إنتاج تربية األحياء املائية أك� من
000 200 طن يف 25 بلداً. وأنتجت تلك البلدان معاً 96,3 يف املائة 

من األسÂك املستزرعة، و99,3 يف املائة من النباتات املائية 
املستزرعة يف العا® (الجدول 9). 

وتتفاوت األنواع املنتجة وأهميتها النسبية يف مجموع اإلنتاج 
الوطني تفاوتاً كب�اً ب� البلدان املنتجة األوىل. وما زالت الص� 
أكرب منتج عىل اإلطالق بالرغم من أن حصتها يف اإلنتاج العاملي 

من أسÂك مزارع الرتبية تراجعت بنسبة طفيفة من 65 يف املائة 
 n .إىل ما دون 62 يف املائة يف العقدين األخ�ين
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 اجلدول 7 

إنتاج النباتات املائية املستزرعة يف العامل
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ار 1 اإل

ارسات إنتاج األعالف وإدارتها يف تربية األحياء املائية

مة  ية   الصا  امل ة ال Hasan, M ال R   New, M B , eds   On farm feeding and feed management in aquaculture  
متاحة  ة  ة   ام ة ال ي م ال ا يت ا مد ر ة تشم  ة   ا ال ية  مة األ ما م تربية األحياء املائية  بش مصايد األسماك 
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ت  ي امل ر  را  ري م اسة  د 
ا تربية  تها  م ا ال  تا األ سا  ا األم م 

اسة   ي   الد د الت ت ي األحياء املائية 
ا  استعرا د  ا  دا  ة بب ا اسا حالة 
يا   تا  ل ي ا صصة  مت يمية  ي  ا مل

سعا  ة ب ا ال مت ا األسماك ب يد م بد م ت
ا  طا امة ل ي ا ا م امل ة  عالة م حي الت

ي  ائ تر ية م امل ية  ا ال الت تا األ
د  ا  ة ب ا ال  العالئ  سيما ت 

ا  ت مراح حيا األ ية  با الت ت باملتط
يا  ري سيا  ال املائية   ة  م األ ت امل

ال   ع األ ا مص ها  ت ا  ي ها امل ت ت
ري   الي   ي الت ية  تا ي ا تع

ا دا ة  ري ال   ت األ
طا  تا  ال طا ا ام تعي  د  اك 

ي  ص  التم ي سب ا ل  ا   الص 
ة بطرائ  د املعر ية  ا الت ا بت ا  ا ت ا

ا يتي  ي  اية التد د  ا  هي ي العالئ  تر
ا م  ا طا العا  ا ال را ة  ائ ا  ا م

تاحة سب  ا  اس امل ابطاته لت ا   ا امل ا
ا  ك امل ة  يد ي ا ا التص د ال  

يا املالئمة  مية الت ا  طا ال دا    م الب
ا  ها  بد م تعري امل ي ال  لة األ ا مل
تا  عاي ا ال  ال  ا األ سا  ا بد 

دا   ديد است ي  ر م ال ت األم   امل
ية  دا الت دا  ي است تع اءتها  ية املالئمة  الت
ا  ا   تا امل تا  ا ال  ال األ س

اء  م  ا  تا  امل را ا د م يطة لر ب
ية  ي ي   م  التد معد ال ال  ي األ

ية  ي راءا تص ا  ا
ة م  ي ب ال اسعة  تا ال  بد   ا
ك  ية ال تا مية ب  ال ية  ا ال ديد العال

ة   ال املص األ ية  مال الع ر امل الطبيعية 
ا  ا بها  األ حت ا يا  ا   امل امل
م  األم  ت  امل ي  لت ي  ا م  ة  ت امل
ال  األ الي  ت ي  العالئ  ي  تر يا  م

تبة  امل ا  ا اميا   الدي ه    ب 
ر  ت  األ ا يب  سا تر ا الع    

يتع  امة  ايا  ا  ال ي  التش تصا  ا البي 
طي  د  تبا  ا ا   ا  امل  

ابطا  ال يد  ا  امل ا  ا  شطته 
ا  اء  األ الي  الت ال  ية ب  األ تصا ا

ب  ا  ي ي  د  ال سي  األ
دا  با  بد م است ي األ ته   د  

د  ا ر م  م ا ال ية  تصا ا ا
ا امل

ا  املعاي  ت ا يمية  ابة الت ع الر يش 
ما  ا  يمة الع املائ مع ة    مراح س

دامها  است ال  ال  ت األ ا األ مدا ت 
ال املائية  تا األ ة سياسا مالئمة  يا يتع 
دا  ال  الب تا األ معاي  يمية  ر ت  
ية  س د امل ي ال ب تع ي ل بعد  ال  ت ب
ا   مت ا د  الر ا  لة  ا ا امل  ال
ر ال  ايا األ م ال طا تربية األحياء املائية 

ا   ما ب امل شر املع ي  تها التد ب معا ي
مامه سب ال  ي  ي ت ا ال ا امل سيما 
ع  ي  ي ية  ا ا ية  ل ا الت ر التط  
ا معد  ما  ا شر املع ا  ا ا ب
سا  ا ديد  ال ا تا األ يا  ل األ بت

تع  د ال ت ام الر تبا ل يالء ا ب  ي تها  ا
ا  ية  ا ا برسائ  يد امل ية لت سائ ا بال

ال  ا األ حد م ا ت  يشم  سبي امل
ي العالئ  تر ي  امل األسعا  ما  ا  مع

ا ة امل ا معد 



تارة 199520002005201020122014األقالي والبلدا ا

اا 710,9 484,31 285,61 110,2399,6646,21 األ

0,451,231,462,182,232,32)النسبة املئوية( 

امصر 137,1 017,71 71,8340,1539,7919,61ب األ

ية  بة امل 0,291,051,221,561,531,54ال

اء مصر يا باست ري اما  4,44,87,19,913,916,9ب األ

ية بة امل 0,020,010,020,020,020,02ال

يا اي 16,625,756,4200,5253,9313,2ب األ

ية  بة امل 0,070,080,130,340,380,42ال

راء ال  يا  الص ري
يا ي اء  باست

ا 17,429,043,1155,6198,8243,7ب األ

ية بة امل 0,070,090,100,260,300,33ال

تا ااألم 351,6 988,43 514,22 176,92 423,42 919,61 األ

3,774,394,914,264,504,54)النسبة املئوية( 

ي ا ر ال االب 28,339,729,937,228,733,2ب األ

ية  بة امل 0,120,120,070,060,040,05ال

اي 214,5 071,41 157,1391,6723,9701,11ب األ

ية  بة امل 0,641,211,631,191,611,65ال

ي اء  ية باست ا الالتي امري 544,2 284,61 117,01 255,6407,6754,61ب األ

ية بة امل 1,051,261,701,891,932,09ال

ا الشمالية امري 478,7584,5668,5659,0603,7559,7ب األ

ية  بة امل 1,961,801,511,120,910,76ال

ا اس 601,9 954,565 439,258 188,252 422,539 677,528 21 األ

88,9187,6888,4788,9288,7088,91)النسبة املئوية( 

سط اسيا ال 14,36,74,07,815,725,5ب األ

ية  بة امل 0,060,020,010,010,020,03ال

ال الرئي االص  469,0 108,345 734,241 120,736 522,128 855,721 15ب األ

ية  بة امل 65,0366,3963,4862,2961,8561,62ال

اء الص  ية باست سيا الشر
ال الرئي

ا 545,1 532,51 572,61 555,61 371,81 549,01 1ب األ

ية بة امل 6,354,233,512,672,312,09ال

يا ي اد 253,9 067,74 304,83 197,12 641,1788,51ب األ

ية  بة امل 2,632,432,703,914,625,77ال

ا ايي  397,1 084,83 670,63 437,32 381,1498,51ب األ

ية بة امل 1,561,543,244,534,644,60ال

اء  سيا باست ر   
ا يي  يا  ي د

ا 194,8 431,73 401,03 614,93 444,42 151,71 1ب األ

ية بة امل 4,724,465,905,775,164,33ال

 اجلدول 8 

تارة من املنتجني الرئيسيني اإلقليميني: موعة ا  إنتاج مزارع الرتبية حس اإلقلي وا
وية ا العاملي ونسبت امل كمية اإلنتاج اإل

  



  

تارة 199520002005201020122014األقالي والبلدا ا

ي ال اب 956,9 726,11 308,51 317,1657,1882,11ب األ

ية  بة امل 1,302,031,992,222,602,65ال

د اا 881,0 209,54 785,84 967,43 942,52 658,81 1ب األ

ية  بة امل 6,805,996,706,426,336,62ال

د  اء ا بية باست سيا ا
ي ال ب

ا 57,172,8219,7397,5483,8547,4ب األ

ية بة امل 0,230,220,500,670,730,74ال

ربية اسيا ال 51,7118,0189,5256,3294,5331,4ب األ

ية  بة امل 0,210,360,430,430,440,45ال

اا 930,1 852,32 544,22 134,92 050,72 580,92 1 األ

6,486,334,824,314,293,97)النسبة املئوية( 

ية ابا الشر 183,5195,9239,0251,3278,6304,3ب األ

ية  بة امل 0,750,600,540,430,420,41ال

ي ر اال 332,5 321,11 019,81 277,6491,3661,91ب األ

ية  بة امل 1,141,521,491,731,991,81ال

اء  با الشمالية باست
ي ر ال

ا 205,6309,0327,6363,5391,3402,8ب األ

ية بة امل 0,840,950,740,620,590,55ال

بية ابا ا 480,6640,8541,5573,5579,3595,2ب األ

ية  بة امل 1,971,981,220,970,870,81ال

ربية ابا ال 433,6413,7365,0336,0282,0295,3ب األ

ية  بة امل 1,781,280,820,570,420,40ال

ا ان اس 94,2121,5151,5189,6186,0189,2 األ

0,390,370,340,320,280,26)النسبة املئوية( 

االعا 7 ,783 465,673 972,866 297,758 417,744 382,532 24ب األ

ي  الر   ت عة ل ا تة  دا م بة لبع الب ا لعا  بال البيا ائية  ا  ال ت امل باتا املائية  ا ال ا  تشم  البيا مال
 Composition of macro geographical  د مة  األ املت حصاءا امل را  را أل ي  ة    الي املد األ دا  دا بالب ة بالب ي املتع ا الت
ا  تب   ما ا د  ا  continental  األ املت  regions, geographical sub regions, and selected economic and other groupings

http unstats un org unsd methods m m regin htm 

 اجلدول 8 

)تتمة(



 اجلدول 9 

201 موعات الرئيسية لألنواع املستزرعة يف عام  رون األو وا مسة والع البلدان املنتجة ا

املنتجو 
الرئيسيو

ية األسماك الزعن

ات و اتالر القشر
أنوا 
مائية 

ر أ

مو 
األسماك

النباتات 
املائية

مو 
إنتاج تربية 

ياء  األ
املائية

تربية 
ياء  األ
املائية 

لية الدا

تربية 
ياء  األ
املائية 

ة  ر الب
لية السا

ا ب األ

795,3 326,358 469,013 993,5839,545 418,73 189,713 029,71 26الص

يا ي 330,9 077,014 253,910 857,6782,344,4613,90,14 2د

د 884,0 881,03,04 4…391,190,014,2385,7 4ا

ا 411,4 397,114,33 478,5208,5198,9506,24,93 2يي 

ب 337,6 549,62 788,01…299,3373,041,174,6ال

ي ال 956,9 1…956,9 1…130,2…733,193,7 1ب

يا ية  567,4 087,01 17,283,4359,34,515,9480,41ه

ي ر 332,5 1…332,5 1……330,42,0 0,11ال

227,4 214,512,81 1……68,7899,4246,4ي

137,1 1…137,1 1…7,2……129,9 1مصر

020,4 33,8238,7376,81,66,1657,0363,41اليابا

ا 42,815,6962,22,1964,3…901,91,8ميا

د 934,8…401,019,6209,6300,44,1934,8تاي

ي ا 22,165,10,3561,80,7562,5…474,3ال

يا 106,364,342,661,90,6275,7245,3521,0مالي

ية  ه
يا الشعبية 

ية را 0,164,2444,3508,5…3,80,160,2الد

د  يا املت ال
ية 425,9…425,9…178,321,2160,565,9األمري

368,2…368,2…340,0…28,20,0ا

ا  عة تاي ا م
ية 117,397,899,021,93,6339,61,0340,6الصي

يرا  ية  ه
سالمية 320,2…320,2…22,5…297,50,1ا

يا 313,2…313,2…………313,2ي

يا 15,544,0222,50,20,0282,20,0282,2سبا

يا 234,3…0,1234,3……108,2126,1تر

د ة املت 204,6…204,6……13,5167,323,8املم

ا 204,00,3204,3…43,56,0154,50,0ر

ر  م ال ا
ة  م دا ا ب ل

185,4 127,298 058,227 638,3890,971 696,76 837,515 041,25 42العشري األ

090,7 307,0101 783,727 915,1893,673 113,26 302,616 559,36 43العامل

ية  بة امل ال
ة  م دا ا ب ل
العشري األ 

م العامل 96,592,697,496,099,796,399,397,1 ا

ر تا  ي تا  متاحة   ح ا ا ا ة الرم يع  بيا مالح

  



  

 الشكل 9 

ناء النباتات املائية( نصي الفرد من إنتاج تربية األحياء املائية  )باست
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 الشكل 9 

ناء النباتات املائية( نصي الفرد من إنتاج تربية األحياء املائية  )باست
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ستعرا العامل ا األ ا

يادو األسماك 
ومستزرعو األسماك

للدخل  املائية مصدراً  األحياء  األسÂك وتربية  يوفِّر قطاع مصايد 
العا®.  العيش ملالي� كث�ة من األشخاص يف جميع أنحاء  وكسب 
وتش� آخر التقديرات (الجدول 10) إىل أن 56,6 مليون شخص 
وتربية  الطبيعية  األسÂك  يل ملصايد  األوَّ القطاع  يعملون يف  كانوا 
للعمل يف هذا القطاع  غ |اماً  األحياء املائية يف عام 2014. وتفرَّ

36 يف املائة من مجموع هذا العدد، بينÂ عمل 23 يف املائة 
أو غ�  إما صيادون موسميون  والباقي  بصورة متفرغة جزئياً، 

الوضع. محددي 

زيادة عىل  أي  تطرأ   ®  ،2010-2005 الفرتة  منذ  مرة  وألول 
وتربية  األسÂك  مصايد  قطاع  يف  املشتغل�  عدد  مجموع 

ذلك  ويرجع  القطاع،  يف  إجÂالً  العمل  وتراجع  املائية.  األحياء 
صياد،  مليون   1,5 نحو  بلغ  انخفاض  إىل  كلية  شبه  بصورة 
أك�  ظل  فقد  املائية  األحياء  تربية  يف  املشتغل�  عدد  وأما 

األسÂك  مصايد  يف  العامل�  نسبة  بالتايل  وتراجعت  استقراراً. 
املائية  األحياء  وتربية  األسÂك  مصايد  قطاع  داخل  الطبيعية 
 ،2014 املائة يف عام  67 يف  1990 إىل  املائة يف عام  83 يف  من 

إىل   17 من  األسÂك  استزراع  يف  املشتغل�  نسبة  ازدادت   Âبين
املائة.  33 يف 

عدد  استقرار  عىل  مؤرشاً  العÂلة  يف  الطفيف  الرتاجع  ويبدو 
النطاق  الصغ�ة  العمليات  زالت  وما  القطاع.  يف  املشتغل� 
العيش، ال سيÂ يف  ُسبل كسب  تؤدي دوراً حاسÂً يف دعم 

من  والتخفيف   Äالغذا األمن  يف  وتساهم  الريفية،  املناطق 
قياس  ر  يتعذَّ املشغل�،  صغار  دور  لطبيعة  ونظراً  الفقر.  حدة 
العادة  يف  املشاركة  هذه  وتتسم  الدقة،  وجه  عىل  مشاركتهم 
الزمنية  واملشاركة  متعددة  قطاعات  يف  غ  املتفرِّ غ�  بالعمل 

املتفرغة  أو  العرضية  أو  (املوسمية  والدينامية  املختلطة 
كث�  يف  ونائية  متفرقة  أماكن  يف  عمليات  يف  واملشاركة  جزئياً) 
مساهÂت صغار  أهمية  تزيد  ذلك،  عىل  وعالوة  األحيان.  من 
توحي  ما  األحيان عىل  كث� من  الغذاÄ يف  األمن  املشغل� يف 

الجهود  ن  تحسِّ أن  املتوقع  ومن  االقتصادية.  الحسابات  به 
للنمو  الداعمة  واإلحصاءات  البيانات  إتاحة  لزيادة  املبذولة 

املبادئ  مثل  املÂرسات،  أفضل  بشأن  املشورة  وإسداء  األزرق 
األحياء  وتربية  األسÂك  مصايد  إحصاءات  لتعزيز  التوجيهية 

تشجيع  طريق  عن  اإلبالغ  التعداد،9  إطار  بواسطة  املائية 
النطاق  الصغ�ة  العمليات  عن  اإلبالغ  تحس�  عىل  البلدان 

زيادة  شأن  ومن  االستقصائية.  واالستبيانات  التعداد  خالل  من 
غ�  للعمل  -االقتصادية  االجتÂعية  املساهÂت  عىل  الرتكيز 

االقتصادية  املساهÂت  عىل  الرتكيز  مجرد  وليس  املوسمي 
الذين  األشخاص  من  مزيد  احتواء  عىل  يساعد  أن  البحتة 

القطاع. يف  العمل  يزاولون 

ويف عام 2014، تركز 84 يف املائة من سكان العا® املشتغل� 
املائية يف آسيا، وتلتها  يف قطاع مصايد األسÂك وتربية األحياء 

والكاريبي  الالتينية  أمريكا  ثم  تقريباً)  املائة  (10 يف  أفريقيا 
(4 يف املائة). وعمل أك� من 18 مليون (33 يف املائة من كل 

املشتغل� يف القطاع) يف استزراع األسÂك وتركز هذا العدد 
أساساً يف آسيا (94 يف املائة من كل عدد املشتغل� يف تربية 

املائة  (1,9 يف  والكاريبي  الالتينية  أمريكا  وتلتها  املائية)،  األحياء 
3,5 مليون شخص)، ثم أفريقيا 1,4 يف املائة  من املجموع، أو 

2,6 مليون شخص). من املجموع، أو 

عدد  اتجاهات  تفاوتت  األخ�ة،  العرشين  السنوات  وخالل 
وتربية  األسÂك  ملصايد  يل  األوَّ القطاع  يف  املشتغل�  األشخاص 
إحصاءات   11 الجدول  ويعرض  اإلقليم.  حسب  املائية  األحياء 
البلدان،  من  مختار  عدد  يف  القطاع  يف  املشتغل�  عدد  بشأن 
حيث  ذروته،  فيها  بلغ  النمو  أن  يبدو  التي  الص�،  فيها  æا 
املجموع  من  املائة  يف   25) شخص  مليون   14 من  أك�  عمل 

من  املائة  يف   24 أي  مالي�،   9) األسÂك  العاملي) يف صيد 
أي مالي�،   5) األسÂك  استزراع  ويف  العاملي)،   املجموع 

وأمريكا  أوروبا  وشهدت  العاملي).  املجموع  من  املائة  يف   27
املشتغل�  األشخاص  عدد  يف  تناسبية  زيادة  أكرب  الشÂلية 

زيادة   Âفيه وُسجلت  الطبيعية،  املصايد  يف  األسÂك  صيد  يف 
استزراع  يف  املشتغل�  عدد  يف  انخفاض  وحتى  بل  طفيفة، 

يف  اإلنتاج  اتجاهات  غرار  عىل   (10 (الجدول  األسÂك 
شهدت  املقابل،  ويف  املائية.  األحياء  وتربية  الطبيعية  املصايد 
الناشط�  السكان  وعدد   ãالسكا النمو  حيث  وآسيا،  أفريقيا 
مستمرة  زيادات  االزدياد،  يف  آخذ  الزراعة  قطاع  يف  اقتصادياً 

املصايد  من  األسÂك  صيد  يف  املشتغل�  األشخاص  عدد  يف 
املشتغل�  يف  أعىل  زيادة  معدالت  وحتى  بل  الطبيعية، 

أعداد  يف  االتجاهات  هذه  وتقابل  األسÂك.  باستزراع 
مصايد  إنتاج  يف  مستمرة  زيادات  أيضاً  القطاع  يف  املشارك� 

تربية  إنتاج  يف  أكرب  زيادات  وحتى  بل  الطبيعية،  األسÂك 
املناطق. هذه  يف  املائية  األحياء 

ة  ص تاب ل  »

  



ب�  ما  موضعاً  الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  إقليم  ويحتل 
االنخفاض،  آخذ يف   ãو سكاá أعاله، يف ظل  املبيَّنة  االتجاهات 
الزراعة  قطاع  يف  اقتصادياً  النشط�  السكان  عدد  يف  وتناقص 

قطاع  يف  معتدلة  بوت�ة  املتزايدة  والعÂلة  املايض،  العقد  خالل 
واستمرار  الطبيعية،  املصايد  إنتاج  وتناقص  األسÂك،  مصايد 
إنتاج  أن  غ�  املائية.  األحياء  تربية  إنتاج  يف  النسبية  الزيادة 

زيادة  إىل  باملثل  يؤدي  ال  قد  بقوة  املتزايد  املنطقة  هذه 
يوجه  األسÂك، حيث  استزراع  يف  املشتغل�  عدد  قوية يف 

لتلبية  اإلقليم  هذا  يف  املستزرعة  املهمة  الكائنات  من  العديد 
التنافسية  بقدرتها  تتسم  التي  األجنبية  األسواق  احتياجات 

وتخفيض  والجودة  الكفاءة  عىل  تركيزاً  بالتايل  وتتطلب  الكب�ة، 
أك�  التكنولوجية  التطورات  عىل  االعتÂد  وزيادة  التكاليف 

البرشية. العاملة  األيدي  عىل  االعتÂد  من 

وما زال العمل يف صيد األسÂك عموماً آخذ يف الرتاجع يف 
االقتصادات ذات رؤوس األموال الكثيفة، ال سيÂ يف معظم البلدان 

األوروبية، وأمريكا الشÂلية واليابان. فمثالً، خالل الفرتة 1995-
2014، انخفض عدد األشخاص العامل� يف الصيد البحري بنحو 400 
2 يف آيسلندا، و000 128 يف اليابان، و000 13 يف ال+ويج. ومن ب� 
العوامل التي �كن أن تفرسِّ ذلك سياسات تخفيض القدرة الزائدة 
لألساطيل، واالعتÂد بدرجة أقل عىل القوة البرشية نظراً للتطورات 

التكنولوجية وما يرتبط بها من زيادة يف الكفاءة. 

التقارير  2005-2014 جودة  الفرتة  نت ببطء خالل  وتحسَّ
الجنس،  القطاع، حسب نوع  مة عن عدد املشتغل� يف  املقدَّ
العÂلة  12 إحصاءات  الجدول  التقارير. ويعرض  تلك  وتواتر 
البلدان. وتش�  الجنس يف مجموعة مختارة من  حسب نوع 

التقديرات إىل أن النساء استأثرن إجÂالً بأك� من 19 يف املائة 
يل ملصايد  من كل عدد األشخاص املشتغل� مبارشة يف القطاع األوَّ
األسÂك وتربية األحياء املائية يف عام 2014. ويش� تقرير صدر 

العاملة عىل نطاق  القوة  النساء يشكلن نصف  إىل أن  مؤخراً 
العا® يف حاالت الجمع ب� العمل يف قطاع مصايد األسÂك 

هة  األويل والثانوي.10 ويف ظل تحسن اإلبالغ ووضع سياسات موجَّ
لزيادة قدرة املرأة عىل صنع القرار يف القطاع، من املتوقع أن 

املرأة  القطاع. وتزاول  للمرأة يف  الفعلية  يزداد اإلبالغ واملشاركة 
يف العادة أعÂالً منخفضة األجر أو أعÂالً غ� مدفوعة األجر 

دون يكون لها أي وضع رسمي، ويحول ذلك دون حصولها عىل 
السياسا@. ومن شأن تحس� اإلحصاءات  املالية والدعم  املوارد 
الصغ�،  النطاق  وعىل  الصناعي  النطاق  عىل  باملشغل�  املتعلقة 

الحصاد  بعد  ملا  الثانوي  بالقطاع  املتعلقة  البيانات  إىل جانب 
من فهم أهمية مساهمة  ن كث�اً  أن يحسِّ الخدمات،  وقطاع 

 ،Äك وتربية األحياء املائية، واألمن الغذاÂاملرأة يف مصايد األس

n.العيش كسب  وُسبل 

 اجلدول 10 

يادو األسماك ومستزرعو األسماك حس اإلقلي يف العامل
200020052010201220132014

با

يا 674 0095 8856 0275 4305 1754 4ري

730 66247 04047 34549 92649 64643 39سيا

779705662647305413با

ي ا ال ية  ا الالتي 444 4332 2512 1852 9072 7741 1مري

ا الشمالية  346329324323325325مري

يا 1261221241274746سيا

632 78056 27256 66758 41857 84551 46العامل

ت األسماك ها م م
يا 91140231298279284ري

032 09818 17518 91518 63017 21114 12سيا

103911021037766با

ي ا ال ية  ا الالتي 214239248269350356مري

ا الشمالية 6109999مري

يا 555656سيا

753 81818 86118 51218 11518 63215 12العامل

  



  

 اجلدول 11 

تارة قالي  ياد األسماك ومستزرعي األسماك يف بلدان و عدد 

200020052010201220132014 األسماك

ا املاالعامل 632 78056 27256 66758 41857 84551 46اال   األ

اسي 91100112113110110ال ال

879 96237 41237 15539 30439 21336 34باالصيد 

ياس 94100108109105104الر ال

753 81818 86118 51218 11518 63215 12باتربية األحياء املائية

ياس 84100122125125124الر ال

ا املاال 161 28214 44114 99214 90313 93612 12اال   األ

اسي 100100108112111110ال ال

036 0909 2269 0139 3899 2138 9باالصيد

ياس 110100107110108108الر ال

124 1925 2145 9795 5144 7224 3باتربية األحياء املائية

ياس 82100110116115114الر ال

ا  ا ع  ا م
ال

314352330329374331باالصيد  تربية األحياء املائية

ياس 89100949310694الر ال

217247247238285244باالصيد

ياس 881001009711599الر ال

9810584908987باتربية األحياء املائية

ياس 9310079868583الر ال

6,15,15,34,94,04,6االا

اسي 120100104967890ال ال

ا ن ا املان 011 9846 0935 9726 5 097 2485 5اال   األ

اسي 103100117120117118ال ال

667 6402 7492 6202 2 590 1052 3باالصيد

ياس 120100101106102103الر ال

344 3443 3443 3513 3 507 1432 2باتربية األحياء املائية

ياس 85100134133133133الر ال

ا ا 260222203174181173االال

اسي 11710091788278ال ال

ا املاامل 262279272266273271اال   األ

اسي 9410097959897ال ال

244256241210216215باالصيد

ياس 9610094828484الر ال

182431565656باتربية األحياء املائية

ياس 78100131239234234الر ال

106106107114103110االامل

اسي 10010010210898103ال ال

ا املاال 241919181818اال   األ

اسي 13010099969393ال ال

201513121211باالصيد

ياس 13810089837775الر ال

4,34,25,55,96,06,3باتربية األحياء املائية

ياس 102100131139142151الر ال

ياس لعا    م الر ال



سطو الصيد حالة 
 تقدير األسطول العاملي 

اإلقليمي وتوزيعه 

تش� التقديرات إىل أن مجموع عدد سفن الصيد يف العا® 
بلغ نحو 4,6 مليون سفينة يف عام 2014 (الجدول 13). 

وكان األسطول يف آسيا هو األكرب، حيث تألف من 3,5 مليون 
سفينة، أي 75 يف املائة من األسطول العاملي، ثم تأ@ أفريقيا 

الالتينية  املائة تقريباً)، ثم أمريكا  التايل (15 يف  يف املركز 
املائة) وأوروبا  الشÂلية (2 يف  والكاريبي (6 يف املائة) وأمريكا 

(2 يف املائة).

وأشارت التقارير إىل أن 64 يف املائة من سفن الصيد املُبلغ عنها 
يف العا® يف عام 2014 مزودة æحركات (57 يف املائة يف عام 

2012). غ� أن هذا الرقم يُعرب عىل األرجح عن تراجع مؤقت 
دة æحركات. وعموماً فإن  يف جودة اإلبالغ عن السفن غ� املزوَّ

البحار  العاملة يف  السفن  بكث� يف  أعىل  باملحركات  التسي�  نسبة 
عنها يف األساطيل التي تعمل يف املياه الداخلية. غ� أن اإلبالغ 
مصايد  لتصنيفها حسب  الكافية  بالجودة  يكن   ® البيانات  عن 

اإلقليمي  التوزيع   10 الشكل  ويب�  والداخلية.  البحرية  األسÂك 
ونسبتها.  املزودة æحركات  والسفن غ�  املزودة æحركات  للسفن 

متكافئ  غ�  توزيعاً  املزودة æحركات  السفن  أسطول  ويتوزَّع 
املائة من أسطول السفن  80 يف  العا®؛ وتستأثر آسيا بنسبة  حول 

املزودة æحركات املُبلغ عنه، وتقل النسبة عن 10 يف املائة يف 
 .(11 إقليم من سائر األقاليم (الشكل  كل 

توزيع السفن بحسب الحجم 
وأهمية القوارب الصغ�ة

2014، بلغت نسبة ُسفن الصيد املزودة æحركات ويقل  يف عام 
85 يف املائة تقريباً يف العا®، وكانت  طولها اإلجÂيل عن 12 مرتاً 
 .(12 السائدة يف كل األقاليم (الشكل  الُسفن الصغ�ة هي  تلك 

التي يصل طولها  املزودة æحركات  الصيد  ُسفن  نسبة  وبلغت 
الطّنية اإلجÂلية أك�  أو أك� (وتبلغ حمولتها  24 مرتاً  إىل 

من 100 طن تقريباً) 2 يف املائة من كل ُسفن الصيد املزودة 
الهادئ  املحيط  أقاليم  أكرب يف  النسبة  تلك  æحركات، وكانت 

إىل  التقديرات  وأشارت  الشÂلية.  وأمريكا  وأوروبا،  وأوسيانيا، 
أو أك� العاملة يف  أن عدد ُسفن الصيد التي يبلغ طولها 24 مرتاً 

64 سفينة.11  000 بلغ نحو  البحرية  املياه 

 اجلدول 12 

تارة من البلدان موعة  ن يف  تغلني حس نوع ا عدد امل
20102011201220132014ن اال

با
اليا 1,22,21,01,31,3اس

10,29,49,67,37,4

15,721,322,523,729,4اي

66,592,495,888,987,3

30,025,224,423,922,6االيابا

172,9152,7149,3157,1150,5

يشي 1,11,01,01,11,1ام

28,128,128,128,228,3

سيا 0,00,10,10,20,2اسا ل

2,52,52,62,72,8

ا 17,620,916,510,714,2اسري 

218,9248243,4257,3276,5

ة  يتب  الص
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 الشكل 10 

201 ركات حس اإلقلي يف عام  ر املزودة و املزودة مب نسبة سفن الصيد الب

 الشكل 11 

201 ركات حس اإلقلي يف عام  توزيع سفن الصيد املزودة مب

 اجلدول 13 

ركات  201 )السفن املزودة مب يل الصيد حس اإلقلي يف عام  سا  موع 
ركات معا( و املزودة مب

ن مال ال امل من ا

با

606,0 4العامل

يا 679,214,7ري

459,575,1 3سيا

95,52,1با

ي ا ال ية  ا الالتي 276,26,0مري

ا الشمالية  87,01,9مري

يا 8,60,2سيا
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 الشكل 12 

201 ركات حس اإلقلي يف عام  حجام سفن الصيد املزودة مب توزيع 

 اجلدول 14 

يل الصيد يف  سا ركات يف  و السفن املزودة مب ق والبلدان واألقالي األعداد والنس من حي  تارة من املنا موعة 

ا الع
انا ال

ن  ال
امل 

ا

ن   ال

≤  م, م, م

يةالعد بة امل ال

ائر 77769,328,52,2 20144ا

20143 81593,72,83,5

ا 71799,20,70,1 20146ال

تا دا  37284,312,03,7 201493با ب

ية ر يا ال ي لي 01098,51,40,1 20144ب

ا ا 201472289,910,10,0ري

ي 74197,42,20,4 201475مل

ا 22483,412,04,6 201415ميا

58596,03,80,2 201418ما

ا 201481696,92,11,0ت

201450587,94,47,7اي
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ستعرا العامل ا األ ا

بأرقام هوية فريدة مقّدمة  الصيد املسّجلة  غ� أن عدد ُسفن 
الدولية12 وهو رشط مسبّق إلدراجها يف  البحرية  املنظمة  من 

تقريباً. 23 سفينة   000 الصيد،13 ما زال  العاملي لسفن  السجل 

وتزيد هيمنة الُسفن الصغ�ة (التي يقل طولها اإلجÂيل عن 
12 مرتاً) يف مصايد أسÂك املياه الداخلية حيث تش� التقديرات 

إىل أنها |ثّل أك� من 91 يف املائة من كل السفن املزودة 
ح أن تكون تقديرات األهمية النسبية للقطاع  æحركات.14 ويرجَّ
الصغ� النطاق ملتوية بسبب عدم إجراء تقديرات كافية لهذا 

الجزء من القطاع. وال تخضع السفن الصغ�ة يف كث� من األحيان 
للتسجيل عىل غرار السفن الكب�ة، وحتى عندما تسّجل فإنها قد 
ال تُدَرج ضمن اإلحصاءات الوطنية. وتزداد حّدة نقص املعلومات 
والتقارير يف حالة األساطيل الداخلية التي ال تخضع عادة لجهات 
التسجيل الوطنية أو املحلية. ويب�ِّ الشكل 12 التوزيع اإلقليمي 

للسفن الصغ�ة املزّودة æحّركات، بينÂ يوّضح الجدول 14 أعداد 
الُسفن املزّودة æحركات وتوزيعها حسب الطول يف مجموعة 

مختارة من البلدان واألقاليم. وتهيمن فئة السفن األقل طوالً يف 
كل مجموعة البلدان واألقاليم املختارة، وترتاوح ب� 99 يف املائة 

n يف السلفادور ونحو 70 يف املائة يف الجزائر.

حالة موارد مصايد 
األسماك

مصايد األسÂك البحرية

حتى  العا®  يف  البحرية  األسÂك  مصايد  يف  ع  التوسُّ استمر 
مليون طن يف عام   86,4 إنتاجية قدرها  إىل ذروة  وصلت 

وبلغ  الهبوط.  نحو  ذلك  بعد  عموماً  اتجهت  ولكنها   ،1996
وبلغ   .2013 عام  مليون طن يف   80,9 املسّجل  العاملي  اإلنتاج 
ب�  من  الهادئ  املحيط  غرب  مستوياته يف شÂل  أعىل  اإلنتاج 

بلغ  حيث  املنظمة،15  حّددتها  التي  الرئيسية  الصيد   مناطق 
العاملي) يف  البحري  املصيد  املائة من  (27 يف  مليون طن   21,4

الهادئ  املحيط  ووسط  غرب  منطقة  بعدها  وجاءت   ،2013 عام 
وجنوب  املائة)،  يف   15) 12,4مليون طن  فيها  اإلنتاج  بلغ  التي 

مليون طن   8,9 اإلنتاج  بلغ  الهادئ، حيث  املحيط   رشق 
فيها اإلنتاج  بلغ  التي  األطليس  املائة)، وشÂل رشق   (11 يف 

املائة). 8,4 مليون طن (10 يف 

املقدرة،16 كشفت حصة  لألرصدة  املنظمة  تحليل  إىل  واستناداً 
املستدامـة  املستويات  يف حدود  املستغلة  السمكية  األرصدة 

بيولوجياً عن اتجاه نحو الهبـوط من 90 يف املائـة يف عام 
1974 إىل 68,6 يف املائـة يف عام 2013 (الشكل 13). وهكذا 

فقد أشارت التقديرات إىل أن 31,4 يف املائة من األرصدة 
فقد  وبالتايل  بيولوجياً  نحو غ� مستدام  السمكية صيدت عىل 

استغلت استغالالً مفرطاً. ومن كل األرصدة املقّدرة يف عام 
كامالً  استغالالً  استغلت  التي  األرصدة  بلغت نسبة   ،2013

استغالالً  استغلت  التي  األرصدة  نسبة  وبلغت  58,1 يف املائة، 
 .(13 الشكل  املوّضح يف  الخط  بينها  10,5 يف املائة (يفصل  مفرطاً 

بصورة  ناقصاً  استغالالً  استغلت  التي  األرصدة  وانخفضت حصة 
شبه مستمرة اعتباراً من عام 1974 حتى عام 2013 ولكن حصة 
 1974 انخفضت منذ عام  استغالالً كامالً  التي استغلت  األرصدة 

حتى عام 1989 قبل أن تعاود االرتفاع إىل 58,1 يف املائة يف 
عام 2013. وازدادت يف املقابل نسبة األرصدة التي صيدت عند 
السبعينات  أواخر  يف  وبخاصة  بيولوجياً،  مستدامة  غ�  مستويات 
ويف الثÂنينات من القرن املايض، من 10 يف املائة يف عام 1974 

إىل 26 يف املائة يف عام 1989. وبعد عام 1990، استمرت 
الزيادة، وإن كانت بوت�ة أبطأ، يف عدد األرصدة التي صيدت 

عند مستويات غ� مستدامة، ووصل العدد إىل 31,4 يف املائة يف 
عام 2013.

و|ثّل استدامة مصايد األسÂك الهدف األول إلدارة املصايد 
املقبول عموماً، فإن وفرة  التعريف  2). وبحكم  (انظر اإلطار 

بيولوجيا  مستدامة  غ�  مستويات صيدها  تكون  عندما  األرصدة 
القصوى،  املستدامة  الغلة  يُنِتج  أن  الذي �كن  املستوى  تقل عن 

وتتطلّب هذه  مفرطاً.  استغالًل  تكون مستغلة  فإنها  ثم  ومن 
األرصدة خطط إدارة صارمة الستعادة وفرة املخزونات الالزمة 

وفرة  وأما  الكاملة.  املستدامة  البيولوجية  اإلنتاجية  لتحقيق 
املستدامة  املستويات  يكون صيدها يف حدود  التي  املخزونات 

أعىل  أو  القصوى  املستدامة  الغلة  عند مستوى  فتكون  بيولوجياً 
الغلة  يكون صيدها عند مستوى  التي  األرصدة  وتُنِتج  منه. 

أو  القصوى  املستدامة  لغلتها  مساوياً  مصيداً  القصوى  املستدامة 
ع آخر يف  قريباً جداً منها. وال يوجد بالتايل أي مجال ألي توسُّ

املستدامة  الغلة  للحفاظ عىل  فّعالة  إدارة  توف�  املصيد، ويجب 
كث�اً  األحيائية  كتلتها  تزيد  التي  األرصدة  وتتعرّض  القصوى. 

املستغلة  (األرصدة غ�  القصوى  املستدامة  الغلة  عىل مستوى 
تنطوي  أن  و�كن  نسبياً  منخفضة  لضغوط صيد  كامالً)  استغالالً 
السلوك بشأن  ملدّونة  إنتاجها. ووفقاً  زيادة  إمكانات  عىل بعض 

املفرط  الصيد  ينبغي من أجل تاليف  (املدّونة)،  الرشيد  الصيد 

ة  ص تاب ل  »

  



الفّعالة واالحرتازية قبل زيادة معدل صيد  وضع خطط لإلدارة 
كامالً. استغالالً  املستغلة  األرصدة غ�  تلك 

ويتفاوت إنتاج مصايد األسÂك تفاوتاً كب�اً بتفاوت األنواع. 
وبلغت األنواع العرشة األك� إنتاجية 27 يف املائة تقريباً من إنتاج 
مصايد األسÂك الطبيعية البحرية يف العا® يف عام 2013. وتستَغل 

معظم أرصدة تلك األنواع استغالالً كامالً، وهي بالتايل ال تنطوي 
عىل أي إمكانية لزيادة إنتاجها، بينÂ تُستََغل بعض األرصدة 

استغالالً كامالً، وال �كن زيادة إنتاجها إالّ بعد تجديدها بنجاح. 
ويُستَغل |اماً النوعان الرئيسيان من أرصدة أنشوجة جنوب رشق 

املحيط الهادئ وبلوق أالسكا يف شÂل املحيط الهادئ، والرنجة 
األطلسية سواًء يف شÂل رشق األطليس أو يف شÂل غربه.

القّد األطليس استغالالً مفرطاً يف شÂل غرب األطليس،  ويستغل 
يف  استغالالً مفرطاً  يُستَغل  أو  كامالً  استغالالً  يُستَغل  ولكنه 

 Scomber) ك شك الزروÂل رشق األطليس. وتُستَغل أسÂش
الهادئ استغالالً كامالً، وتُستَغل  japonicus) يف رشق املحيط 

التونة  الهادئ. وتُستَغل  املحيط  استغالالً مفرطاً يف شÂل غرب 
ناقصاً. استغالالً  تُستَغل  أو  كامالً  استغالالً  الوثّابة 

بالتونة  الشبيهة  واألنواع  التونة  مصيد  مجموع  وبلغ 
العاملي) يف عام  (9 يف املائة من املصيد  7,4 مليون طن تقريباً 

الباقور،  الرئيسية، وهي  أنواع تونة األسواق  2013. وساهمت 
والتونة  أنواع)  (ثالثة  الزرقاء  الزعانف  وتونة  السندرية،  والتونة 

5,1 مليون طن  الصفراء، æا مقداره  الزعانف  الوثّابة، وتونة 
يف عام 2013، بزيادة قدرها نصف مليون طن خالل السنت�. 

70 يف املائة من هذا املصيد منطقة املحيط الهادئ.  وكان مصدر 
إنتاجية،  الرئيسية  األسواق  تونة  أنواع  أك�  الوثّابة  التونة  و|ثّل 
إذ ساهمت بنحو 66 يف املائة يف مصيد التونة الرئيسية يف عام 
(حوايل  السندرية  والتونة  الصفراء  الزعانف  تونة  وتليها   ،2013

26 و10 يف املائة عىل التوايل).

وأشارت التقديرات إىل أن 41 يف املائة من أرصدة أنواع التونة 
ِصيَدت يف حدود مستويات غ� مستدامة  السبعة  الرئيسية 
املائة æستويات  59 يف  بلغت  نسبة  بينÂ صيدت  بيولوجياً، 

استُغلّت  أو  كامالً  استغالالً  (استُغلت  بيولوجياً  مستدامة 
التونة  إنزال  2013. واستمرت عمليات  ناقصاً) يف عام  استغالالً 
الوثّابة يف الزيادة æرور الوقت حتى وصلت إىل 3 مالي� طن 

يف عام 2013. وال يوجد سوى عدد قليل جداً من أرصدة أنواع 
يُعرَف عنها سوى  التي ال تُعرف حالتها أو ال  الرئيسية  التونة 

التونة، وما زالت القدرة  القليل جداً. وما زال الطلب كب� عىل 
التونة مستمرة. وال بد من إدارة  الكب�ة ألساطيل صيد  الزائدة 

مفرطاً. استغالالً  املستغلة  األرصدة  استعادة  أجل  فّعالة من 
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ار 2 اإل

رية ذية الب دلة األ استدامة مصايد األسماك و

ام ست ا ع 
مية حاسمة   تا مصايد األسماك ب ت استدامة  ت

ا  يا م ية ل الت ائ  األم ال سب  العي 
ما  امل ية  ما ال ر ا ت ا  م األ

ا مصايد األسماك  يمية  ما ا لية م امل الد
ما  ة م   ائ ا  ة م ا ال ية  مة األ م

ل تب  ال   ية  م ا ال استدامة امل
ئة  ا الت ر ا  ال مية  ما  ا امل
ال  ته م  ية امل ايد م  ت ا مت ه

ة  مصايد  ا ا  ت ا امل ا  ا  سي  الت
ته   د  امل ما ال ت تدامة  املع م

يدا  ا ملصايد األسماك املدا  ابة م  ت 
ا مصايد األسماك  ا لت    تش حا

اء ح تعري ما يش  ا  ا د ت ل  ي م 
س  ب   التعري امل استدامة ملصايد األسماك 
ية  ة العاملية املع عت ال ي  طا  التعري ال

ي  ا ا مية ال ت احتيا مية "الت الت ة  بالبي
بية  مة  ت ا يا ال د األ را ب ا  ا ا

" اتها احتيا
ية  تما " ا اما ال  د " مة األ املت د م

ا   ا  اك ات ية لالستدامة  بي ية  تصا ا
ا ال  تم بامل يد ا ستدامة تتع باستمرا ت  ا
راءا  ي  ا ال الطبيعية  املد البعيد  ر ت

راءا   ل   ي  د ال   د م 
ي  ص   ا ي يد ال تدامة   الت م
ا مصايد األسماك  ر ا ال ت امل تم  م ا ل م
ية  الت الد  العمالة  اء  ا األ ال   امل
ية  تما ا ا ا تشم ا ة   امل ا با

ي  ية  ا تمعا الصيد  لالستدامة  
ح  ا ب ا  ا امل صا  الد  ا

ا لالستدامة  بالتا    ا األساسية  ا
تم ا ال تع  ا  امل

تها  ا را سياسا مصايد األسماك  أل
ال   م ص  تدامة ال ة امل ه ال ترس م
ا األ  ات ا  ا الب د ل ية األ املت ا ات

ك  ة ال مد ية  م د ال د بش األ املت
مة  تها م د ة ال  املد يد  بش الصيد الر
ا  ا ب  دا ا تتم  ة  ا ال ية  األ
ة  الصيد  ا اء  معد ال ال ب  ا

ص   تدامة ال ة امل ة بال يا امل ت د امل
د  ر األ ما  ت  يا  ت  ت امل
ه  م ص  تدامة ال ة امل ت ال ا  م ي
ايا م  ة  يد  معا ص م تدامة ال ة امل ال

ه  ا امل د    ا األ است ر  الصيد امل
ال  ا املتعد  ال ب األ ما التدا م ي 

ة   ا ية   ل ا بي اء  س ية  ل ي ا
ية  تصا ا ية  تما ا ا  تبا ا ل  الصيد 

ي ي   ط ه ي بالتا 
يا  ية  ي ية تتم   ا ال ية  الرئي ية  ال

ديد  د   مصايد األسماك  ال ستدامة  ا
ال  ل م  ي  تدامة   ا م ا  ما 

ا  ي حالة ال ه األ ي ام ال ه 
 األسماك ��
يد�� ية   الت
ر�� سر  ت  الد املت م الصيد يتي ل

ا ا ال ا  ه ال ا ال يت
ا يت م �� ا  راءا ا ا ي  ا ا  

ا ا ال تطر  ال ي حالة الت
د  �� ا  حا ترا األ ا ا   ل

د ديد األ يتي  د م  الصيد 
ا �� راءا ا ه   ا  ا الد م ا 

 

ر  د مد  ستدامة   يي ا األس الشائ لت
ر يع  ت ال ا م ت ل  ا ية  م د ال األ

د  يع  ر  ت ال ا م ما ا ستدامة  ا
د  ل م الطبيع  تت األ م  ستدامة  ا

ب   م األحيا  با  د ت الت ية  م ال
ا  ت   د    ا ب  ل

ها "  ة   م األحياء ب ر املص يا ال ت م
ا  ا  مصايد األسماك    تدامة"  م
تدامة   لي م ة ما  تدامة  س ها م ا ب ا

ية  م د ال ديد األ ت  ب تد م ة التالية ب ال
بية تائ س ي   ي ب   ي ح  

د  الصيد  ا لالستدامة   يا ال امل
ي يهد  د ال عة بال ا  الصيد مرت ا 

ستمرا  ي سيتع ا ا  األ الط ية امل تا
تم م ا ل ي م  

ية  م يي  ستدامة  ت يا ا ر   ه ا ال
تم  تدامة ال تع  ا ا امل ش امل ت ا  ا

ا الطبيع  ال ا  ا ا  ا ب  ت ة ل تي
ا  يطر    ا م  املم ال   ملا 

يي استدامة مصايد األسماك   ب ت ا ي ا
ا  ر امل ا   ي ا ا ا  ا  سا ما 

ر  ا تتم الع ا الطبيع  ا ال ر ال   ي
تدامة ملصايد األسماك  ا امل ا ا  ية ل الرئي

ا ال تطر  حالة  ي د الت د    ال
ابة  عالة لالست راءا  ا  د  ا ال ا  امل

ا ي الت لت 



ار 2 اإل

رية ذية الب دلة األ استدامة مصايد األسماك و

ال ال ا  ت ال  ال امل
ستدامة  ا با ي ا  تبا يد ا ه الصيد الر يرتب م
لة   ب يهية امل ط الت ة م ا م ة  املد
ا مصايد األسماك   ية  ي طا بش  س 

ة املبا  ا ال "تب  املد د   ة  املد
يد  سالي الر بة ل ك بال لية ل املعاي الد

ميتها  ت تها  ا ية  ا املائية ا ة امل يا ما  بهد 
ا  ا ل ا ال ح يالء ا عالة م  ة  بطري

ا مصيد  يي  "  ت ل الت البي ل  ي ا
ديد  ة  سا املد مع م مصايد األسماك  

ا  ا ا ص   ا ال
ا  ا ا صائ  ة بال  ا املد تت

ر   صائ  ت ا  ت ا يد  الر
تصا   با األ  استدامة مصايد األسماك 

ستدامة يد ي  ا الصيد الر

ام ست عام م  ا  ال 
العالما  رية  الب ية  األ لة  م  ال  اك 

تهد  ال  ا  الشها دا  ططا  ية  ل ي ا
يمة  ة  س ة    املص ا  تعري   
تدامة  م املصيد  ا  ا  ا  ا  رية  الب ية  األ

ا  ططا   د  تعتمد  تدامة  م   
الرئي  د  ال  ر  م  ا  الشها دا 

ة  ا بص  ته  امل ئة  الت ا  يد  ت  
سماك  مصايد  ش   ت ال  ية  م ال ا  ت امل  
ل  لي  ال  ا  ت امل تدامة  م ا  مدا 
ا  الشها ية   ل ي ا العالما  تش  
ا  ي ت حدا   " ال ائ   " ه  م  ءا 

ال  مها  ت ال  املصايد  ا  سا  ا  

مصايد  ب  التميي  ري  هائ     ال د  ا
ا  األس ستد  تدامة  امل تدامة   امل األسماك 

ا  ا يا  ت م تد  تعا  ال  األسماك  مصايد 
را  ل ب  م ي  راء  ري  الت    

ت ل ام  بر دا 
ية  الما األ ة   ي اء حا  باست

هة   لي م ا  رية تعتمد  حالة امل الب
ا حالة  ديد الد تعا مع معاي  يا  العم
صائصها  املعاي   ا مصايد األسماك  م

ية  ا بي ها  يشم بع ا  ا ا ما  م ي  ت
املصيد املر   ير  م املصيد العر 
ت  ة  امل تهد ا  امل املصيد العر ل

د  ي  م ال ت ال عاي امل اء  ي  م ال ال
يها   ا ال ي  ية ح  ا ل ي العالمة ا
ل باستدامة  د  يتع  ت املصيد العر  م
ا العالمة  د ا ال  تيا ل با ية  تا األ

ا  ل  ا ا بع العالما  ل  ت ي  ي
لة  ب د  ت م لة لعالمة ما  ب ية ال ت م البي

ر لعالمة 
يد العالما  ب  تت ا ي ت را ا أل

ط  ا با دا الشها ططا  ية  ل ي ا
ال  ل  ي ا سي  الت مة بش  م ل يهية  الت

ستدامة  ر  ا ام ال امل ل    
ية م ل  تما ا ا تبا ا ب  تشم  ي

ا  ر العم الالئ  ل ايا العمالة  م 
ل  ي ا ا ا ال عة  ا ر ال ية األ البي

ة  الطا ي  را حتبا ا ا ا ا ا  م  ري  الب
ة  ية ملعا ل ي طا العالما ا س  بة  ت املط

ال لالستدامة ال اما  الد

ة امعة    د مطاب  ة املت مية  Our Common Future  املم الت ة  ية بالبي ة العاملية املع  ال

 Resolution adopted by the General Assembly ي  د   World Summit Outcome  األ مة األ املت  م
http data unaids org Topics UniversalAccess worldsummitoutcome يرا  ح ي تب   ي  A RES

resolution oct en pdf

http www ا   ي متاحة  ا  ا مد ر ا تشم  ما   يد  ك بش الصيد الر ة ال ة  مد ا ال ية  مة األ  م
fao org docrep i a i a pdf

ي  ة  sheries� shery products from marine capture� sh and� Guidelines for the ecolabelling of الت ا ال ية  مة األ  م
 www fao org docrep i t i t htm  ا ي متاحة  ا  ما    األ 

ما    Guidelines for the Ecolabelling of Fish and Fishery Products from Inland Capture Fisheries  ة ا ال ية  مة األ م
 www fao org docrep ba a ba a pdf   ا ي ا متاحة 

.

  



ستعرا العامل ا األ ا

العا® تغي�ات كب�ة منذ  البحرية يف  وشهدت مصايد األسÂك 
تفاوتت مستويات  وبناًء عىل ذلك،  املايض.  القرن  خمسينات 

النمط  ويختلف  اإلنزال.  عمليات  أيضاً  تباينت   Âك الصيد 
التنمية  ملستوى  تبعاً  املنطقة  باختالف  اإلنزال  لعمليات  الزمني 

البلدان يف  بها  التي |ر  والتغي�ات  واالقتصادية  الحرضية 
تقسيم مصايد األسÂك إىل ثالث  املجاورة. و�كن عموماً  املنطقة 

عاملياً؛  ثابتة  قيمة  متذبذبة حول  (1) مجموعة   مجموعات: 
 (2) اتجاه عام نحو الهبوط يف أعقاب ذروات تاريخية؛ 

(3) اتجاه مستمر نحو الزيادة منذ عام 1950.

وتشمل املجموعة األوىل مناطق رشق وسط املحيط األطليس، 
وشÂل رشق املحيط الهادئ، ورشق وسط املحيط الهادئ، 

وجنوب غرب املحيط األطليس، وجنوب رشق املحيط الهادئ، 
وشÂل غرب املحيط الهادئ. ووفّرت هذه املناطق 47 يف املائة 

تقريباً من مجموع املصيد البحري العاملي يف عام 2013. ويشمل 
العديد منها مناطق تيّارات مائية صاعدة وتتسم بشدة تقلّبيتها 

الطبيعية. ويُستَغل نحو 70 يف املائة من األرصدة السمكية يف 
هذه املجموعة يف حدود املستويات املستدامة بيولوجياً.

وساهمت املجموعة الثانية يف 21 يف املائة من املصيد البحري 
العاملي يف عام 2013، وتشمل شÂل رشق املحيط األطليس، وشÂل 

غرب املحيط األطليس، وغرب وسط املحيط األطليس، والبحر األبيض 
املتوسط والبحر األسود، وجنوب غرب املحيط الهادئ، وجنوب رشق 

املحيط الهادئ. ويعّرب انخفاض املصيد يف بعض الحاالت عن تداب� 
إدارة املصايد االحرتازية أو الهادفة إىل إعادة تكون األرصدة، وينبغي 
بالتايل أالّ يُنظَر إليها باعتبارها سلبية. وتش� التقديرات إىل أن حوايل 

65 يف املائة من األرصدة السمكية يف هذه املجموعة داخلة ضمن 
املستويات املستدامة بيولوجياً.

الثالثة ثالث مناطق فقط، هي غرب وسط  وتضّم املجموعة 
الهندي.  املحيط  الهندي، وغرب  املحيط  الهادئ، ورشق  املحيط 

وساهمت هذه املناطق الثالث يف 31 يف املائة من مجموع 
املصيد البحري يف عام 2013. ومع ذلك، ما زال هناك كث� من 
 ãّتد األقاليم بسبب  الفعيل يف بعض  املصيد  التيقن بشأن  عدم 

السمكية  األرصدة  نسبة  وتصل  اإلحصائية.  البالغات  نُظم  جودة 
أعىل  إىل  بيولوجياً  املستدامة  املستويات  املستغلة يف حدود 

مستوى لها يف هذه املجموعة (77 يف املائة).

ويبلغ اإلنتاج أعىل مستوى له يف منطقة شÂل غرب املحيط 
وتقلّب  املنظمة.  التي حّددتها  الصيد  مناطق  ب�  الهادئ من 

17 مليون و24 مليون طن تقريباً يف  مجموع مصيدها ب� 
21,4 مليون طن  املايض، وبلغ نحو  القرن  5انينات وتسعينات 

يف عام 2013. وأك� األسÂك وفرة يف هذه املنطقة هي األسÂك 
اليابانية  األنشوجة  وفّرت  حيث  الصغ�ة،  السطحية  البحرية 

1,9مليون طن يف عام 2003، ولكنها تراجعت بعد ذلك إىل نحو 
1,3مليون طن يف عام 2013. ومن العوامل األخرى التي تساهم 

الذنب  الشعرية  املنطقة األسÂك  يف مجموع املصيد يف هذه 
شأنها  مفرطاً،  استغالالً  مستغلة  تُعتَرب  التي  الرأس  الضخمة 

شأن سمك شك الزرو. وهناك نوعان من أرصدة بلوق أالسكا 
مفرطاً.  استغالالً  آخر مستغل  ونوع  كامالً،  استغالالً  املستغلة 
24 يف املائة من األرصدة السمكية يف  ويُستَغل عموماً حوايل 

استغالالً مفرطاً. الهادئ  املحيط  شÂل غرب 

العادة بتذبذب  الهادئ يف  وتتسم منطقة رشق وسط املحيط 
2,1 مليون طن  مصيدها منذ عام 1980، وأنتجت ما يقرب من 

يف عام 2013. وأك� األنواع وفرة يف هذه املنطقة هي بلشار 
الصفراء،  الزعانف  وتونة  الهادئ  املحيط  وأنشوجة  كاليفورنيا 

بيولوجياً.  املستدامة  املستويات  حدود  يف  مستغلة  جميعاً  وتُعتَرب 
و® يُستَغل إجÂالً يف حدود املستويات غ� املستدامة سوى 

9,1 يف املائة من األرصدة يف عام 2013. وتتميّز أيضاً املنطقة 
الهادئ، بنسبة كب�ة من  املجاورة، وهي جنوب رشق املحيط 

املصيد،  يف  الكب�ة  والتقلُّبات  الصغ�ة  السطحية  البحرية  األنواع 
وإن كان من الواضح أنها تتجه منذ عام 1993 نحو الرتاجع 

20 مليون طن إىل 10 مالي� طن  من مستويات مرتفعة بلغت 
يف عام 2013. ويُستَغل 41 يف املائة من أرصدة أسÂك هذه 

مستدامة. غ�  æستويات  املنطقة 

املصيد  بلغ مجموع  األطليس،  املحيط  يتعلّق برشق وسط   Âوفي
3,9 مليون طن  املايض،  القرن  يتذبذب منذ سبعينات  الذي ظّل 

الذروة  بانخفاض طفيف عن مستويات   ،2013 تقريباً يف عام 
التي كان قد وصل إليها يف عام 2010. وتشّكل األنواع البحرية 

املائة من عمليات  50 يف  السطحية الصغ�ة ما يقرب من 
منفرد  نوع  وأهم  املتنّوعة”.  الساحلية  “األسÂك  وتليها  اإلنزال، 

 Sardina) من حيث عمليات اإلنزال عىل الرب هو الرسدين
إنزالها سنوياً  التي جرى  كّمياته  تراوحت  pilchardus)، حيث 

0,6 و1 مليون طن. وتُعتَرب معظم  خالل العقد األخ� ب� 
مستغلة  أو  بالكامل  مستغلة  السطحية  البحرية  األرصدة 

بإفراط، باستثناء بعض األرصدة، مثل أرصدة الرسدين يف جنوب 
القاعية ب� االستغالل  رأس بوجادور. ويرتاوح استغالل املوارد 

املنطقة.  أنحاء  املفرط يف معظم  بدرجة كب�ة واالستغالل  الكامل 

ة «  ص تاب ل

  



46,5 يف املائة من األرصدة املقّدرة يف منطقة  ويُستَغل عموماً 
بيولوجياً،  األطليس æستويات غ� مستدامة  املحيط  رشق وسط 

املائة يف حدود املستويات املستدامة. 53,5 يف  ويُستَغل 

ب�   املصيد  مجموع  تراوح  األطليس،  املحيط  غرب  جنوب  ويف 
الزيادة  أعقاب فرتة من  1,7 مليون طن و2,6 مليون طن (يف 

مجموع  وبلغ  املايض)،  القرن  5انينات  أواسط  يف  انتهت 
تشملها  التي  األنواع  وأهم   .2013 عام  مليون طن يف   2 املصيد 

بلغ  الذي  الزعانف  قص�  األرجنتيني  الحبّار  اإلنزال  عمليات 
يقرب فقط من  ما  أي   ،2013 مليون طن يف عام  إنتاجه نصف 

ومفرط.  كامل  ب�  استغالله  وتراوح  الذروة،  مستوى  نصف 
الرسدين الربازييل الذي بلغ إنتاجه ما  الهامة أيضاً  ومن األنواع 
يقرب من 000 100 طن يف عام 2013 واعتُِرب ُمستَغالً بإفراط. 

ويف هذه املنطقة، استُِغل 50 يف املائة من األرصدة املقّدرة 
النسبة  استُِغلت   Âبين بيولوجياً،  مستدامة  غ�  مستويات  عند 

بيولوجياً. املستدامة  الحدود  املائة، ضمن  50 يف  املتبقية، وهي 

3,2 مليون طن  الهادئ  وأنتجت منطقة شÂل رشق املحيط 
من األسÂك يف عام 2013، وهو مستوى متوسط منذ مطلع 

الوحيد  النوع  أالسكا  بلوق  املايض. و�ثّل  القرن  سبعينات 
األك� وفرة الذي �ثّل حوايل 40 يف املائة من مجموع عمليات 

بنسبـة كب�ة  والنازيل وموىس  القّد  أسمـاك  أيضاً  اإلنزال. وتُسهم 
يف املصيـد. وتش� التقديرات إىل أن 14 يف املائة من األرصدة 

مستدامة  غ�  æستويات  مستغلة  املنطقة  هذه  السمكية يف 
ناقصاً. أو  املائة استغالالً كامالً  86 يف  بيولوجياً، ويُستَغل 

ويف شÂل رشق املحيط األطليس، اتجه مجموع املصيد نحو 
القرن  انتعاشاً يف تسعينات  1975، ثم سّجل  الرتاجع بعد عام 
املايض، وبلغ8,7 مليون طن يف عام 2013. وتراجعت برسعة 
البياض األزرق يف عمليات اإلنزال املعلنة من  كّميات أسÂك 
2,4 مليون طن يف عام 2004  مستويات الذروة التي بلغت 
ووصلت إىل 000 628 طن يف عام 2013. وانخفضت حاالت 

القّد وسمك موىس والباليس،  الصيد يف حالة  أثناء  النفوق 
الرئيسية من هذه األنواع.  بعد وضع خطط إلنعاش األرصدة 

القطبية  املنطقة  قّد  تفريخ  أرصدة  وازدادت بصفة خاصة 
املنخفضة  املستويات  تعافيها من  بعد   2008 عام  الشÂلية يف 

املمتدة من ستينات حتى 5انينات  الفرتة  لوِحظت يف  التي 
السيث والحدوق  أرصدة أسÂك  بالكامل  املايض. وتُستَغل  القرن 

املاء  الشÂلية. وما زالت أكرب أرصدة قبان  القطبية  املنطقة  يف 
إىل  الكبل�  أرصدة  بينÂ عادت  استغالالً مفرطاً،  الرميل مستغلة 

بشأن األسÂك  القلق سائداً  الكامل. وما زال  حالة االستغالل 
البيانات  تُعتَرب  التي  العميقة  املياه  أسÂك  وأنواع  الحمراء 
للصيد  أن تكون عرضة  ح  املرجَّ بها محدودة ومن  املتعلقة 

املفرط. وما زال األربيان الشÂيل والكركند ال+ويجي يف حالة 
املائة تقريباً  21 يف  تُعتَرب نسبة  جيدة عموماً. ويف هذه املنطقة 

مفرطاً. استغالالً  مستغلة  السمكية  األرصدة  من 

وشهدت منطقة شÂل غرب املحيط األطليس هبوطاً كب�اً يف 
عمليات اإلنزال التي تراجعت من نحو 4,2 مليون طن يف مطلع 

سبعينات القرن املايض إىل 1,9 مليون طن يف عام 2013، أي 
أقل من 50 يف املائة من مستويات الذروة. و�كن للوائح اإلدارة 
املكثّفة أن تكون مسؤولة جزئيا عن هذا الهبوط. وكشفت بعض 
األرصدة عن عالمات تدل عىل االنتعاش خالل العقد األخ� (مثل 

سمك هلبوت غرينالند، وسمك الفالوندر األصفر الذيل، والهلبوت 
األطليس، والحدوق، وسمك الكلب أبو شوكة). ومع ذلك، ما زالت 

بعض مصايد األسÂك التاريخية، مثل مصايد القّد، والفالوندر 
الساحر، والسمك األحمر، تفتقر إىل أدلّة تُثبت انتعاشها، أو ال 

تكشف إالّ عن قدر محدود من االنتعاش. وما زالت الالفقاريات 
عموماً قريبة من مستويات الوفرة القياسية. ويستغل 31 يف املائة 

من األرصدة السمكية يف هذه املنطقة استغالالً مفرطاً.

ويف غرب وسط املحيط األطليس، ساد اتجاه عام نحو االنخفاض 
منذ عام 2000، ووصل مجموع املصيد إىل 1,3 مليون طن يف 

السنت�  املسّجلة يف  الطفيفة  الزيادة  بالرغم من   2013 عام 
2011 و2012 إىل 1,5 مليون طن. وأك� األنواع إنتاجية يف 

 ،(Brevoortia patronus) اإلقليم هي سمك َجلف منهيدن
القرن  1 مليون طن يف منتصف 5انينات  حيث بلغت نحو 

النصف حتى وصل إىل  املايض، ولكن املصيد انخفض æقدار 
0,5 مليون طن يف عام 2013. ويُعتَرب هذا النوع مستغالً 

استغالًال كامالً. وازدادت عمليات إنزال الرسدين املربوم يف 
املستغلة  األرصدة  ويُصنَّف ضمن  املايض،  القرن  تسعينات 

الهامور  لت تغي�ات مؤخراً يف حالة أرصدة أسÂك  بإفراط. وُسجِّ
األربيان  أن  بإفراط. ويبدو  تُستَغل  أنها  يبدو  التي  والنّهاش 

حالياً  يُستغل  متزايدة، حيث  لضغوط صيد  تعرّض  الشÂيل  البّني 
الحالة تنطبق عىل  التقارير إىل أن نفس  استغالالً كامالً. وأشارت 

املحار الكأيس األمري} (Crassostrea virginica) الذي يبدو 
أنه يتجه باطّراد نحو االستغالل املفرط ما ® تتخذ إجراءات 

إلدارته. ويُستَغل إجÂالً 44 يف املائة من األرصدة السمكية يف 
ويُستَغل  بيئياً،  استغالالً غ� مستدام  األطليس  املحيط  غرب وسط 

بيولوجياً. املستدامة  الحدود  املائة من األرصدة ضمن  56 يف 
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ستعرا العامل ا األ ا

اتجاه نحو  وظهر يف منطقة جنوب رشق املحيط األطليس 
املايض حيث  القرن  املصيد منذ مطلع سبعينات  االنخفاض يف 

1,3 مليون طن  3,3 مليون طن إىل  تراجع مجموع اإلنتاج من 
يف عام 2013. و�ثّل سمك اإلسقمري وسمك النازيل أهم نوع� 
25 و22 يف املائة  التي بلغت نسبتها  من حيث عمليات اإلنزال 
العميقة قبالة سواحل  املياه  نازيل  التوايل. وعادت أرصدة  عىل 

ناميبيا  قبالة سواحل  الضحلة  املياه  كيب  ونازيل  أفريقيا  جنوب 
الجيدة  االنضÂم  عمليات  بسبب  بيولوجياً  مستدامة  كمستويات 

نت  2006. وتحسَّ التي طُبِّقت منذ عام  الصارمة  وتداب� اإلدارة 
بأنها  تَُصنَّف  وباتت  والرنجة  األفريقي  الجنوب  بلشار  أرصدة 
مستغلة |اماً يف عام 2013. وال تُستَغل الرنجة املربومة ذات 

كامالً. وظلّت أسÂك ماكريل كونن  استغالالً  البيضاء  الرأس 
تُستَغل بإفراط يف عام 2013. وتدهورت حالة أرصدة سمكة 
الصيد غ�  بشدة عمليات  تستهدفها  التي  الربملون  البحر  أُذن 

مفرطاً. استغالًل  تُستَغل  زالت  وما   ،ãالقانو

األسود من  والبحر  املتوسط  األبيض  البحر  وتراجع مصيد 
2 مليون طن يف عام 1982 إىل 1,2 مليون طن يف عام 2013. 

البوري األحمر  النازيل ومعظم أرصدة  وتُعتَرب جميع أرصدة 
بالنسبة  الوضع كذلك  يكون  أن  املرّجح  بإفراط، ومن  مستغلة 
الزبيدي  أنواع سمك  الرئيسية لسمك موىس ومعظم  لألرصدة 

البحري. ومن جهة أخرى، ما زالت أرصدة األسÂك البحرية 
املستدام.  الصيد  املتوسط ضمن حدود  الصغ�ة يف  السطحية 

لتهديدات أخرى، مثل  اإلقليم  األرصدة يف  أيضاً  وتتعرّض 
والتغي�ات  باملغّذيات  اإلغناء  وآثار  األحمر  البحر  أنواع  توغُّل 

الرتس واألنشوجة  البحر األسود. وتُعتَرب أرصدة سمك  البيئية يف 
بعض  بينÂ طرأ  األحمر،  البحر  يف  استغالالً مفرطاً  مستغلة 
السنوات األخ�ة. ويُستَغل  ن عىل حالة اإلسربط يف  التحسُّ

املتوسط  البحر  املقّدرة يف منطقة  59 يف املائة من األرصدة 
نسبة  واستغلت  بيولوجياً،  مستدام  غ�  استغالالً  األسود  والبحر 
بلغت 41 يف املائة استغالالً كامالً أو ناقصاً يف عام 2013. غ� 

املتوسط  األبيض  البحر  العامة ملصايد أسÂك  الهيئة  تقديرات  أن 
تش� إىل أن نحو 85 يف املائة من األرصدة السمكية يف هذه 
الفرق  ذلك  ولعل  مستدامة،  غ�  مستغلة æستويات  املنطقة 

التقييم�، حيث |ثّل تقديرات  التغطية يف كال  اختالل  راجع إىل 
األبيض  البحر  العامة ملصايد أسÂك  الهيئة  التي حّددتها  األرصدة 

املتوسط 30 يف املائة فقط من املصيد الذي تم إنزاله.

املحيط  إنتـاج غرب وسـط  زيادة مستمرة يف مجمـوع  وسجلت 
12,4 مليون طن  الهادئ حتى وصـل إىل ذروة جديدة بلغت 

الشبيهة  التونة واألنواع  الرئيسية هي  2013. واألنواع  يف عام 
املائة من مجموع عمليات  26 يف  التي ساهمت يف نحو  بالتونة 

رئيسية يف  أنواعاً  أيضاً  اإلنزال. و�ثل الرسدين واألنشوجة 
املائة من اإلنتاج  15 يف  اإلقليم. وتسهم هذه املنطقة بنحو 

كامالً  استغالالً  إما مستغلة  األرصدة  العاملي. ومعظم  البحري 
أو مستغلة بإفراط، ال سيÂ يف الجزء الغرö من بحر الص� 

املبلغ عنه بسبب  املصيد  ارتفاع  استمرار  يرجع  الجنوö. ورæا 
الحساب  وإمكانية  جديدة،  مناطق  ليشمل  الصيد  توسيع 
املزدوج يف إعادة شحن املصيد ب� مناطق الصيد. وتؤدي 

ازدواجية الحساب إىل تحيُّزات يف تقديرات اإلنتاج، و�كن أن 
تقدير  األرصدة. ومÂ يجعل  اتجاهات سلبية يف حالة  تخفي 

للمنطقة  املدارية  املدارية وشبه  الخصائص  األرصدة غ� مؤكد 
إىل جانب تدã جودة بيانات املصيد. ويستغل 77 يف املائة من 

بيولوجياً. مستدامة  æستويات  املنطقة  تلك  أسÂك  أرصدة 

الهندي تشهد زيادة يف عمليات  وما زالت منطقة رشق املحيط 
اإلنزال التي ارتفعت بنسبة 50 يف املائة خالل العقد األخ� 
ووصلت إىل ما مجموعه 7,7 مليون طن. وازدادت باطراد 

أندامان، وال  البنغال وبحر  اإلنزال من مناطق خليج  عمليات 
توجد أي بوادر تدل عىل تراجع عمليات اإلنزال. غ� أن ما 

يقرب من 42 يف املائة من املصيد يف هذه املنطقة يرجع إىل 
التي ستسبب صعوبات يف  البحرية غ� املحددة”  فئة “األسÂك 

رصد حالة األرصدة واتجاهاتها. و�كن أن تنشأ زيادة املصيد يف 
الواقع عن التوسع يف الصيد D يشمل مناطق أو أنواع جديدة. 

و�كن أن يكون تراجع املصيد يف مصايد األسÂك داخل املنطقة 
إىل تخفيض  ناجÂً يف جانب منه  الخالصة ألسرتاليا  االقتصادية 

الزائدة،  القدرة  من  للحد  الهيكيل  والتكييف  الصيد  جهد 
والتوجيه الوزاري الذي صدر يف عام 2005 بهدف وقف الصيد 

استغالالً  املستغلة  األرصدة  تكوين  بإعادة  والسÂح  املفرط 
مفرطاً. ويكشف آخر تقييم عن أن 85 يف املائة من األنواع 
كانت يف حدود االستغالل املستدام بيولوجياً يف عام 2013.

ويف غرب املحيط الهندي، استمر مجموع عمليات اإلنزال يف 
الزيادة وبلغ 4,6 مليون طن يف عام 2013. وكشف تقدير أُجري 

مؤخراً عن أن املاكريل اإلسباã الرفيع الخطوط يف الخليج الفاريس 
وقُبالة سواحل باكستان والهند يستغل استغالالً كامالً أو بإفراط. 

وبيانات املصيد يف هذه املنطقة ليست مفصلة تفصيالً كافياً 
لتقدير األرصدة. غ� أن لجنة مصايد أسÂك جنوب غرب املحيط 

الهندي رشعت عام 2010 يف إجراء تقدير ألرصدة األنواع الرئيسية 
داخل منطقة واليتها باالستناد إىل أفضل البيانات واملعلومات 

  



املتاحة. وتشري التقديرات إجامالً إىل أن 68 يف املائة من أرصدة 
األسامك استُغلت استغالالً كامالً أو بإفراط، وأن 32 يف املائة من 

األرصدة استغلت مبستويات غري مستدامة.

وبلغت نسبة أرصدة أسامك مصايد األسامك البحرية يف 
العامل التي استغلت يف حدود املستويات املستدامة بيولوجياً 

68,5 يف املائة يف عام 2013. ومع ذلك، أشارت التقديرات إىل أن 
31,5 يف املائة من أرصدة األسامك املصنَّفة بأنها مستغلة بإفراط 

تشكل حالة تبعث عىل القلق بالنسبة ملصايد األسامك. وال يسبب 
الصيد املفرط، وهو استغالل وفرة األرصدة إىل ما دون املستوى 

الذي ميكن أن ينتج غلة مستدامة قصوى، ليس فقط آثاراً 
إيكولوجية سلبية، بل يقلل أيضاً من إنتاج األسامك، وهو ما يؤدي 

بدوره إىل نتائج اجتامعية واقتصادية سلبية. وتذهب التقديرات 
إىل أن إعادة تكوين األرصدة املستغلة استغالالً مفرطاً ميكن أن 
يزيد من إنتاج املصايد مبقدار 16,5 مليون طن وأن يحقق ريعاً 

سنوياً مقداره 32 مليار دوالر أمرييك17 وهو األمر الذي من املؤكد 
أن يزيد من مساهمة مصايد األسامك البحرية يف األمن الغذايئ 
واالقتصادات والرفاه للمجتمعات الساحلية. ويبدو الوضع أكرث 
حرجاً بالنسبة لبعض موارد األسامك الكثرية الرتحال واملتداخلة 

املناطق وغريها من املوارد التي تصاد فقط أو جزئياً يف أعايل 
البحار. وينبغي أن يستخدم اتفاق األمم املتحدة بشأن األرصدة 

السمكية الذي بدأ نفاذه يف عام 2001 كأساس قانوين لتدابري 
إدارة مصايد أسامك أعايل البحار. 

الطبيعية  األسامك  مصايد  تواجهها  التي  التحديات  من  وبالرغم 
العامل، يجري إحراز تقدم طيب يف تخفيض معدالت  البحرية يف 

البحرية  اإليكولوجية  والُنظم  األرصدة  تكوين  وإعادة  الصيد 
الفعالة يف بعض  املستغلة بإفراط من خالل إجراءات اإلدارة 

الصيد  قانون  األمريكية، أضاف  املتحدة  الواليات  املناطق. ويف 
بإفراط  املستغلة  األسامك  بإعادة مصايد  تقيض  املستدام رشوطاً 

إىل حالة سليمة. وبحلول عام 2013، أعيد بناء 64 يف املائة 
التي شملتها  بإفراط  املستغلة  واألربعني  األربعة  األرصدة  من 

إعادة تكوينها،  أو حقق نجاح كبري يف  القانون  متطلبات 
وازدادت اإليرادات بنسبة 92 يف املائة مقارنة مبا كانت عليه 

يف بداية عملية إعادة تكوين األرصدة.18 وعالوة عىل ذلك، 
الصيد املفرط يف مصايد األسامك  القضاء عىل  متكنت أسرتاليا من 

التي تديرها حكومة كومنولث أسرتاليا يف عام 2014. ويف 
االتحاد األورويب، تراجعت معدالت الصيد يف 70 يف املائة من 

رة أو ازدادت وفرة األرصدة يف شامل رشق املحيط  األرصدة املقدَّ

الذي تحقق يف  النجاح  أمثلة مامثلة عىل  أيضاً  األطليس.19 وهناك 
كثري من املصايد األخرى يف كل أنحاء العامل. من ذلك عىل سبيل 

النازيل،  ناميبيا أعادت تكوين أرصدتها من أسامك  املثال أن 
البحر.20 ويربهن هذا  أُذن  ونجحت املكسيك يف استعادة أرصدة 

بإفراط،  املستغلة  األرصدة  تكوين  إعادة  إمكانية  النجاح عىل 
وسوف تؤدي عملية إعادة تكوين األرصدة إىل زيادة الغالت 

تزايد قوة  اجتامعية واقتصادية جمة. ومع  وإىل تحقيق فوائد 
اإلعالن الدائم عن اإلرادة السياسية يف املجال الدويل وتزايد 
التي تعرضت الستغالل  استعادة األرصدة  الحاجة إىل  قبول 

مفرط من أجل ضامن استدامة املوارد واألمن الغذايئ والرفاه، 
تحقق مستويات طيبة  أن  العاملية  البحرية  األسامك  ميكن ملصايد 

الطويل.  التقدم صوب االستدامة عىل األجل  من 

مصايد أسامك املياه الداخلية

الداخلية  املياه  ما زالت تقديرات حالة موارد مصايد أسامك 
البيانات  العامل بسبب ندرة  الصعوبات يف  أكرب  تنطوي عىل 

العنارص  املتخصصة. ومن  املوارد  بها ونقص  الوثوق  التي ميكن 
 96 املصيد. ويقوم  بيانات عن  التقدير وجود  لذلك  الرئيسية 

التي لديها  البلدان واألقاليم  218 من  وإقليامً من بني  بلداً 
بإبالغ  الداخلية  للمياه  الطبيعية  األسامك  إنتاج سميك يف مصايد 
املنظمة ببيانات عن مصيدها )الذي يرتاوح بني طن واحد و2,3 
ر املنظمة اإلنتاج يف 53 بلداً آخر.21 ويرتاوح  مليون طن(، وتقدِّ

اإلنتاج يف 69 بلداً آخر ما بني 0 و 0,5 طنا يف السنة. وعندما 
املثال  بوسائل تشمل عىل سبيل  تعمقاً  أكرث  تحليالت  إجراء  يتم 

االستقصاءات  أو  التعدادات  أو  املنزيل،  االستهالك  استقصاءات 
الطبيعية  األسامك  إنتاج مصايد  أن  يتبنيَّ  هة،  املوجَّ اإلطارية 

العادة.22  بالناقص يف  ر  يقدَّ الداخلية 

باملوائل  املتعلقة  البديلة  والبيانات  للمعلومات  وميكن 
أن  للسكان  واالجتامعية-االقتصادية  الدميوغرافية  والخصائص 

العيش  ُسبل كسب  الداخلية يف  األسامك  توضح مساهمة مصايد 
التعرف عىل حالة املوارد.  واألمن الغذايئ، ولكنها ال تساعد عىل 
الداخلية  املياه  ملوائل  الالتينية، ميكن  وأمريكا  وآسيا  أفريقيا  ويف 
للغذاء  هاماً  توفِّر مصدراً  أن  الواسعة  الداخلية  ومصايد األسامك 

الرطبة. غري  األنهار واألرايض  العيش ملجتمعات ضفاف  وكسب 
السمكية  التجمعات  بدون معلومات عن حالة  الصعب  أن من 

استدامتها. نحو يحقق  املصايد عىل  تلك  إدارة 
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ستعرا العامل ا األ ا

املختص� æصايد  اآلخرين  واملهني�  الرشكاء  مع  املنظمة  وعملت 
األسÂك يف استحداث وسائل قوية وموثوقة ملعالجة هذه 

الحديثة23 ® تثبت حتى اآلن نجاحها،  الخطط  املسألة. غ� أن 
التكلفة  من حيث  وفعالة  عملية  منقحة  اسرتاتيجية  وضع  ويلزم 
عىل  دقيقاً   ًÂتقيي الداخلية  األسÂك  تقييم حالة مصايد  أجل  من 

n نطاق عاملي. 

استخدام األسماك 
ا هيز و

كب�اً  تبايناً  املائية  األحياء  وتربية  األسÂك  إنتاج مصايد  يتباين 
من حيث األنواع وأشكال املنتجات. و�كن إعداد األنواع 

غذائية  سلعة  األسÂك24  تجعل  كث�ة  مختلفة  بطرق  الكث�ة 
شديدة التنوع. غ� أن األسÂك رسيعة العطب أيضاً و�كن أن 

تتلف برسعة أكرب من أي أغذية أخرى ورسعان ما تغدو غ� 
الصحة بسبب  د  يهدِّ صالحة لألكل، بل و�كن أن تشكِّل خطراً 

عن  الناشئ  والتكرس  الكيميائية،  ات  والتغ�ُّ امليكروبات،  áو 
وتجهيزها  األسÂك  مناولة  تتطلب  ولذلك  الداخلية.  اإلنز�ات 

عناية  صيدها  بعد  ونقلها  خزنها  وتداب�  وتعبئتها  وحفظها 
الفاقد  ولتاليف  التغذوية  وخصائصها  جودتها  للحفاظ عىل  خاصة 

أن  وتجهيزها  األسÂك  لتقنيات حفظ  منها. و�كن  واملهدر 
األسÂك وتسويقها  توزيع  بذلك  وتتيح  التلف  تقلل من معدل 

تخفيض درجة  التقنيات  تلك  العا®. وتشمل  نطاق  عىل 
(التعليب،  الحرارية  واملعالجة  والتجميد)،  (التربيد  الحرارة 

والتمليح،  (التجفيف،  املتاحة  املياه  وتقليل  والتدخ�)،  والغيل، 
ومع  والتربيد).  (التعبئة  التخزين  بيئة  وتغي�  والتدخ�)، 

باستخدام طائفة  األسÂك وتوزيعها  أيضاً حفظ  ذلك، �كن 
واسعة من األساليب والعروض األخرى، æا يف ذلك املنتجات 

أو  الغذائية  لالستخدامات  املوجهة  املنتجات  ومختلف  الحيّة، 
األغذية  تجهيز  التكنولوجي يف  التطوير  زال  وما  الغذائية.  غ� 
زيادات  ُسجلت  البلدان، حيث  كث� من  يف  وتعبئتها مستمراً 

واالبتكار  وربحيتها،  وفعاليتها  الخام  املواد  استخدام  كفاءة  يف 
يف تنوع املنتجات. وعالوة عىل ذلك فإن التوسع يف استهالك 
األخ�ة  العقود  خالل  التجاري  وتسويقها  السمكية  املنتجات 

وبالجوانب  وبسالمتها،  األغذية  بنوعية  متزايد  اهتÂم  صاحبه 
األغذية وحÂية  عىل سالمة  الفاقد. وحفاظاً  وتقليل  التغذوية، 

تداب� صحية صارمة عىل  متزايدة  بصورة  اتُخذت  املستهلك، 
والدولية.  الوطنية  التجارة  مستوى 

العاملي من األسÂك املستخدمة يف  وازدادت حصة اإلنتاج 
االستهالك البرشي املبارش زيادة كب�ة يف العقود األخ�ة 

من 67 يف املائة يف ستينات القرن املايض إىل 87 يف املائة أو 
أك� من 146 مليون طن يف عـام 2014 (الشكل 14). وأما 

إىل  سائر اإلنتاج، وهو 21 مليون طن، فقد وجه كله تقريباً 
املائة (15,8 مليون طن)  76 يف  الغذائية، ومنها  املنتجـات غ� 
حوِّلت إىل مساحيق وزيوت سمكية يف عام 2014؛ وتستخدم 

أو  للزينة  منها كأسÂك  كب�  املتبقية يف جانب  الكمية 
للصيد،  وكطعوم  إلخ)،  األسÂك،  (اإلصبعيات، وصغار  للرتبية 
لرتبية  املبارش  للعلف  خام  وكÂدة  وكاستخدامات صيدالنية 

الفراء.  إنتاج  ولحيوانات  للÂشية  وكذلك  املائية،  األحياء 

ويف عام 2014، شكلت األسÂك الحيّة أو الطازجة أو املربدة 
46 يف املائة (67 مليون طن) من أشكال األسÂك املجهزة 

لالستهالك البرشي املبارش، وهي يف كث� من األحيان األشكال 
األك� تطوراً واألعىل سعراً يف بعض األسواق. وأما سائر اإلنتاج 

مختلفة،  بأشكال  تجهيزه  فقد جرى  األكل  املستخدم ألغراض 
(17 مليون طن) مجففة أو مملحة أو  منها 12 يف املائة تقريباً 

مدخنة أو يف أشكال معالجة أخرى، و13 يف املائة (19 مليون 
طن) مجهزة أو محفوظة، و30 يف املائة (44 مليون طن تقريباً) 
املوجه  للسمك  الرئيسية  التجهيز  طريقة  هو  والتجميد  دة.  مجمَّ
لالستهالك البرشي، وهو �ثل 55 يف املائة من مجموع األسÂك 

إنتاج  املائة من مجموع  البرشي، و26 يف  املجهزة لالستهالك 
األسÂك يف عام 2014.

ويتباين  هامة.  العاملية تخفي فروقاً  البيانات  أن هذه  غ� 
استخدام األسÂك، واألهم من ذلك، هو تفاوت أساليب 

البلدان.  داخل  بل وحتى  والبلد،  واإلقليم  القارة  تجهيزها حسب 
السمك.  نسبة من مسحوق  أعىل  الالتينية  أمريكا  بلدان  وتنتج 
املجمدة واملجهزة  ُ|ثل األسÂك  الشÂلية،  أوروبا وأمريكا  ويف 

االستهالك  املستخدمة يف  ثلثي األسÂك  أك� من  واملحفوظة 
أفريقيا عن متوسط  املعالجة يف  البرشي. وتزيد نسبة األسÂك 
ق أسÂك كث�ة حيّة أو طازجة.  العاملية. ويف آسيا، تسوَّ النسبة 

ولألسÂك الحيّة قيمة خاصة يف جنوب رشق آسيا والرشق 
األقىص (ال سيÂ ب� سكان الص�) ويف األسواق املتخصصة يف 

املهاجرة.  اآلسيوية  الجاليات  ب�  رئيسية  أخرى، وبصورة  بلدان 
التجارة  الحيّة يف  و|ارس الص� وبلدان أخرى مناولة األسÂك 

وتستخدمها منذ أك� من 000 3 سنة. وازداد تسويق األسÂك 
وتحسن  التكنولوجية  التطورات  بفضل  األخ�ة  السنوات  يف  الحيّة 

الطلب. و�كن أن يرتاوح نقل األسÂك  « اللوجستيات وزيادة 
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ستعرا العامل ا األ ا

أكياس  األسÂك يف  لنقل  البسيطة  الحرفية  الُنظم  ب�  الحيّة 
وحاويات  وخزانات  باألكسج�،  مشبَّعة  أجواء  بالستيكية يف 

لذلك، ونُظم عىل جانب كب� من  أو معدلة خصيصاً  مصممة 
الحرارة  تنظِّم درجة  التقدم تركب فوق شاحنات ومركبات أخرى 

األكسج�. ومع ذلك،  تدويرها، وتضيف  املياه وتعيد  ح  وترشِّ
الحيّة ونقلها عىل تحديات  ينطوي تسويق األسÂك  أن  �كن 

الصارمة يف كث�  الجودة  الصحية ومعاي�  اللوائح  كب�ة يف ظل 
أنحاء من  التسويق والتجارة يف  من األحيان. وال تخضع عمليات 

تعتمد عىل  ولكنها  رسمية،  تنظيمية  للوائح  آسيا  جنوب رشق 
 ،öك الحيّة يف أسواق مثل االتحاد األوروÂالتقاليد. غ� أن األس

الحيوان  رعاية  تشمل  متطلبات  لجملة  |تثل  أن   يتع�َّ 
النقل. أثناء 

الرئيسية يف مجال  االبتكارات  األخ�ة، سمحت  العقود  وخالل 
األسÂك  توزيع  بالتوسع يف  والنقل،  الثلج  التربيد وصناعة 

طازجة ويف أشكال أخرى. ونتيجة لذلك، ازدادت حصة األسÂك 
البرشي  املجمدة يف مجموع استخدام األسÂك يف االستهالك 

يف البلدان النامية من 3 يف املائة يف ستينات القرن املايض إىل 
11 يف املائة يف 5انينات القرن املايض و25 يف املائة يف عام 2014 

(الشكل 15). وازدادت أيضاً خالل نفس الفرتة حصة األسÂك 
4 يف املائة يف ستينات القرن املايض  املجهَّزة واملحفوظة (من 
إىل 9 يف املائة يف 5انيات القرن املايض و10 يف املائة يف عام 

التقنية واالبتكارات،  التطورات  بالرغم من  2014). ومع ذلك، 
ما زالت بلدان كث�ة، خاصة االقتصادات األقل áواً، تفتقر إىل 

الصحية،  اإلنزال  مراكز  مثل  الكافية،  والخدمات  األساسية  البنية 
الصالحة  واملياه  عليها،  التعويل  �كن  التي  الكهرباء  وإمدادات 
والنقل  التربيد،  الثلج، وغرف  والثلج، ومصانع  والطرق،  للرشب، 
العوامل،  املالõة. وهذه  والتخزين  التجهيز  يف ثالجات، ومرافق 

املدارية، تؤدي إىل  الحرارة  وبخاصة عندما تصاحبها درجات 
خسائر كب�ة بعد الصيد، وإىل تدهور الجودة، حيث �كن أن 
تتلف األسÂك أثناء وجودها يف قوارب الصيد، وعند اإلنزال، 

انتظار  وأثناء  السوق  إىل  نقلها  التجهيز، وعند  أو  التخزين  وأثناء 
التقديرات إىل أن خسائر ما بعد  أفريقيا، تش� بعض  بيعها. ويف 

الحصاد ترتاوح ما ب� 20 و25 يف املائة، بل وتصل إىل 50 يف 
العا®  املائة.25 وتشكل خسائر ما بعد الحصاد يف كل أنحاء 

شاغالً رئيسياً وتقع يف معظم سالسل توزيع األسÂك، إذ تش� 
التقديرات إىل أن 27 يف املائة من مصيد األسÂك العاملي الذي 

يتم إنزاله إىل الرب يفقد أو يهدر فيÂ ب� اإلنزال واالستهالك. 
الفاقد  اإلنزال، سيبلغ  املرتجع قبل  املصيد  أُدرجت كميات  وإذا 
35 يف املائة من الكميات التي يتم إنزالها  واملهدر من األسÂك 

إىل الرب ويعاد ما ال يقل عــن 8 يف املائة من األسÂك إىل البحر 
تخفيض  يتناول  الذي  القسم  (انظر  استخدامها26  يتم  ال  وبالتايل 

.(120 الصفحة  املرتجع،  واملصيد  العريض  املصيد 

األساسية لألسواق يف  البنية  اختناق  يتسبب  أن  أيضاً  و�كن 
املذكورة  القصور  الحد من تسويق األسÂك. وتعني جوانب 
العادات االستهالكية املتجذرة، أن األسÂك  أعاله، إىل جانب 

ق أساساً يف البلدان النامية حيّة أو طازجة (53 يف املائة من  تسوَّ
هت لالستهالك البرشي يف عام æ (2014جرد  األسÂك التي وجِّ

مثل  األخرى،  التقليدية  باألساليب  أو تحفظ  أو صيدها،  إنزالها 
سائدة  األساليب  زالت هذه  وما  والتدخ�.  والتجفيف،  التمليح، 

يف كث� من البلدان، خاصة يف أفريقيا ويف آسيا. ويف البلدان 
رة)  املخمَّ أو  املدخنة  أو  (املجففة  املعالجة  األسÂك  ُ|ثل  النامية، 

11 يف املائة من كل األسÂك املوجهة لالستهالك البرشي. ويف 
للتحويل  طرقاً  التجهيز  يستخدم  النامية،  البلدان  من  كث� 
والتعليب،  والتمليح،  إىل رشائح،  التقطيع  مثل  تقدماً،  أقل 

توفِّر  العÂلة  الكثيفة  األساليب  وهذه  والتخم�.  والتجفيف، 
فرص كسب العيش ألعداد كب�ة من السكان يف املناطق 

الريفية.  االقتصادات  مكونات  أهم  ستظل  ولعلها  الساحلية، 
غ� أن تجهيز األسÂك خالل العقد األخ� تطور أيضاً يف كث� 

البسيطة  النامية. و�كن أن يرتاوح ذلك ب� اإلزالة  البلدان  من 
لألحشاء أو قطع الرؤوس أو التقطيع إىل رشائح، وب� إضافة 

والطهو،  البانيه،  خلطة  استخدام  مثل  تقدماً،  أك�  بأساليب  قيمة 
السلعة  لقيمة  تبعاً  لكل سمكة عىل حدة،  الرسيع  والتجميد 
الصناعة  بالطلب من  التطورات  بعض هذه  وتتأثر  والسوق. 
الرتبية،  أنواع  وبالتحوالت يف  التجزئة،  املحلية عىل مستوى 
التجهيز،  عمليات  إجراء  مع جهات خارجية عىل  وبالتعاقد 

خارجية  يتصلون برشكات  الذين  النامية  البلدان  يف  وباملنتج� 
معها.  متزايدة  بصورة  وينسقون 

تبايناً  العقود األخ�ة أشد  السمكية يف  وبات قطاع األغذية 
التجزئة  الكب�ة ورشكات  املتاجر  وُ|ثل سالسل  دينامية.  وأك� 
تحديد  يف  الرئيسية  الفاعلة  العنارص  متزايدة  بصورة  الكب�ة 

الدولية.  التوزيع  قنوات  توسيع  عىل  والتأث�  املنتجات  متطلبات 
مع  رأسياً  ويتكامل  ويرتكز جغرافياً،  كثافة،  أك�  التجهيز  ويكون 

املجهزين  تكامل  ويزداد  بها.  ويتصل  العاملية  اإلمداد  سالسل 
أفضل  املنتجات والحصول عىل غالت  تنويع  لزيادة  املنتج�  مع 

البلدان  يف  املتطورة  والسالمة  الجودة  ملتطلبات  واالستجابة 
يُعهد به إىل  التجهيز  املستوردة. و5ة جزء كب� من أنشطة 
تزايد  والعاملي، مع  اإلقليمي  املستوي�  جهات خارجية عىل 

  » 

  



عدد البلدان املشاركة يف ذلك، وإن كان نطاق ذلك يعتمد 
والنقل. من  العÂلة  املنتجات وتكاليف  األنواع وأشكال  عىل 

دة الكاملة يف األسواق  ذلك عىل سبيل املثال، أن األسÂك املجمَّ
األوروبية وأسواق أمريكا الشÂلية ترسل إىل آسيا (الص� عىل 

الهند وإندونيسيا  بلدان أخرى، مثل  الخصوص، وكذلك إىل  وجه 
است�ادها.  يعاد  ثم  وتغليفها،  إىل رشائح  لتقطعيها  وفييت نام) 

الخارجية يف  وقد تفرض قيود عىل زيادة االستعانة باملصادر 
والنظافة  الصحة  متطلبات  بسبب  النامية  البلدان  لدى  اإلنتاج 

العÂلة يف بعض  تكاليف  بها، وكذلك  الوفاء  التي يصعب  العامة 
البلدان، ال سيÂ يف آسيا، وكذلك تكاليف النقل. و�كن أن تؤدي 

التوزيع والتجهيز،  العوامل إىل تغي�ات يف مÂرسات  كل هذه 
عىل زيادات يف أسعار األسÂك.

والجانب األكرب من اإلنتاج املوّجه لالستهالك البرشي يف 
أو مجهزة  املتقدمة يسوق يف شكل منتجات مجمدة  البلدان 

أو محفوظة. وازدادت نسبة األسÂك املجمدة من 25 يف املائة 
يف ستينات القرن املايض إىل 42 يف املائة يف 5انينات القرن 

املائة  57 يف  بلغت  قياسية عالية  املايض، وُسجلت مستويات 
ثابتة،  2014. وظلت حصة األشكال املجهزة واملحفوظة  يف عام 

وبلغت 27 يف املائة يف عام 2014. ويف البلدان املتقدمة، 
التغي�ات  إىل جانب  القيمة،  إضافة  االبتكارات يف مجال  تلتقي 

السهلة ومجموعة  األغذية  توف�  الغذائية، حول  العادات  يف 
ويتعلق ذلك  العالية.  املضافة  القيمة  املنتجات ذات  أوسع من 

البانيه أو املدخنة  أو  الطازجة أو املجمدة  باألسÂك  أساساً 
املعلبة، ويتم تسويقها كوجبات جاهزة لألكل و/أو أجزاء  أو 

دة. وباإلضافة إىل  متحكم يف عددها وشكلها، وذات نوعية موحَّ
ذلك، استخدمت نسبة 13 يف املائة من إنتاج األسÂك املوجهة 

أو  أو مملحة  املتقدمة مجففة  البلدان  البرشي يف  لالستهالك 
مدخنة أو معالجة بطرق أخرى يف عام 2014. 

وتُجهز نسبة كب�ة، وإن كانت آخذة يف الرتاجع، من إنتاج 
العاملية يف شكل مساحيق وزيوت سمكية،  األسÂك  مصايد 
البرشي عندما  بالتايل بدور غ� مبارش يف االستهالك  وتسهم 

ومسحوق  املاشية.  وتربية  املائية  األحياء  لرتبية  كعلف  تستخدم 
بعد طحن وتجفيف  يتكون  الذي  الخام  الدقيق  السمك هو 

األسÂك أو أجزاء منها، وأما زيت السمك فهو يف العادة سائل 
الحصول عليه عن طريق عرص األسÂك  بني/أصفر شفاف �كن 

أو  الكاملة  املنتجات من األسÂك  إنتاج تلك  املطهوة. و�كن 
السمكية األخرى  الثانوية  املنتجات  أو من  بقايا األسÂك  من 

إلنتاج  األنواع  من  كث�  ويستخدم  التجهيز.  عمليات  الناشئة عن 

وخاصة  الزيتية،  األسÂك  و|ثل  السمكية،  والزيوت  املساحيق 
وتؤثر  املستخدمة.  الرئيسية  األنواع  مجموعات  األنشوجة، 

يتناول  الذي  القسم  (انظر  األنشوجة  النينو عىل مصيد  ظاهرة 
التشدد يف  10) وأدى  الصفحة  الطبيعية،  إنتاج مصايد األسÂك 

التي  تداب� اإلدارة إىل تقليص مصيد األنشوجة وسائر األنواع 
التحويل إىل مساحيق وزيوت سمكية.  عادة ما تستخدم يف 
تبعاً  السمك  وزيت  السمك  إنتاج مسحوق  بالتايل  ويتقلب 

السمك  إنتاج مسحوق  األنواع. وبلغ  تلك  ات يف مصيد  للتغ�ُّ
ذروته يف عام 1994 عندما وصل إىل 30,1 مليون طن (æكافئ 
الوزن الحّي) وأعقبه تذبذب وتراجع عام منذ ذلك الح�. ويف 

15,8 مليون طن بسبب  2014، بلغ إنتاج مسحوق السمك  عام 
املساحيق  الطلب عىل  الزدياد  ونظراً  األنشوجة.  انخفاض مصيد 

املائية،  األحياء  تربية  والزيوت والسمكية، ال سيÂ من صناعة 
إنتاج نسبة متزايدة من  بارتفاع األسعار، يجري  واقرتان ذلك 
ما  غالباً  التي  الثانوية  األسÂك  منتجات  السمك من  مسحوق 
التقديرات غ�  البحر كمصيد مرتجع. وتش�  تلقى يف  كانت 
ترتاوح ب�  بنسبة  الثانوية تساهم  املنتجات  أن  إىل  الرسمية 

25 و35 يف املائة تقريباً من مجموع حجم املساحيق والزيوت 
السمكية املنتجة. ويف ظل عدم توقع أي مواد خام إضافية من 

السطحية)،  البحرية  األسÂك   Âال سي) الكاملة  األسÂك  مصيد 
سيلزم الحصول عىل أي زيادة يف إنتاج مسحوق السمك من 

الثانوية، مع إمكانية أن يؤثر ذلك عىل  املنتجات  إعادة تدوير 
 .(171 الصفحة  التوقعات،  يتناول  الذي  القسم  (انظر  تركيبتها 

الدهنية  متاح لألحÂض  أغنى مصدر  السمك  وبينÂ �ثل زيت 
لإلنسان   Äالغذا للنظام  الهامة  السلسلة  طويلة  املشبَّعة  غ� 

القسم  (انظر  الحاسمة  الوظائف  من أجل مجموعة كب�ة من 
األفعال،  االلتزامات إىل  التحول من  التغذية:  يتناول  الذي 

الصفحة 152)، ما زال معظم زيت السمك يوجه إىل أعالف 
والزيوت  املساحيق  إنتاج  لرتاجع  ونظراً  املائية.  األحياء  تربية 

بديلة  مصادر  استكشاف  يجري  أسعارها،  وارتفاع  السمكية 
ذلك  æا يف  السلسلة،  الطويلة  املشبَّعة  الدهنية  لألحÂض 

القطب  كريل  مثل  الكب�ة،  البحرية  الحيوانية  العوالق  أرصدة 
العوالق  منتجات  تكلفة  أن  األرجل. غ�  الجنوö ومجدافيات 

أو  بإدراجها كمكون زيتي  الحيوانية أعىل من أن تسمح 
بروتيني عام يف علف األسÂك. وما زالت املساحيق والزيوت 
وأسهلها  املغذية  بالعنارص  غنًى  املكونات  أك�  تعترب  السمكية 

ارتفاع  عن  وتعويضاً  املستزرعة.  األسÂك  بالنسبة ألعالف   ًÂهض
األسعار يف ظل ازدياد الطلب عىل األعالف، هناك اتجاه واضح 
األعالف  السمكية يف  والزيوت  املساحيق  كميات  تخفيض  نحو 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ستعرا العامل ا األ ا

االنتقائية  زيادة  املائية مع  األحياء  تربية  املستخدمة يف  املركبة 
مراحل  أقل ويف  اسرتاتيجية æستويات  استخدامها كعنارص  يف 

محددة من اإلنتاج، ال سيÂ يف منشآت التفريخ، وأرصدة 
النهائية. الغذائية  والُنظم  التفريخ، 

االتجاه نحو زيادة تجهيز منتجات األسÂك يف سلسلة  ويؤدي 
الثانوية األخرى  اإلمداد إىل زيادة كميات األحشاء واملنتجات 

التي �كن أن تشكل ما يصل إىل 70 يف املائة من األسÂك 
تباع  وال  الصناعي.27  التجهيز  عمليات  بعد  املحار  وسمك 

األسواق بسبب عدم  الثانوية عادة يف  السمكية  املنتجات 
تقيِّد  التي  الصحية  اللوائح  بسبب  أو  عليها  املستهلك�  إقبال 

تنظِّم جمع هذه  أن  اللوائح  لهذه  أيضاً  استخدامها. و�كن 
وتجهيزها  ومناولتها  وتخزينها  ونقلها  الثانوية  املنتجات 

السمكية،  الثانوية  املنتجات  وكانت  منها.  والتخلص  واستخدامها 
القيمة، وكانت  املايض منخفضة  تُعترب يف  الفضالت،  فيها  æا 

منها.  التخلص  يتم  كان  أو  املستزرعة  للحيوانات  كعلف  تستخدم 
املنتجات  باستخدام  االهتÂم  ازداد  األخ�ين،  العقدين  وخالل 

إضافياً  أن |ثل مصدراً  ألنها �كن  أيضاً  نظراً  السمكية  الثانوية 
التحول  التغذية:  يتناول  الذي  القسم  (انظر  للتغذية   ًÂمه

152). وأضحى استخدام  من االلتزامات إىل األفعال، الصفحة 
تركيز  هامة صاحبها  البلدان صناعة  الثانوية يف شتى  املنتجات 

للمراقبة.  وخاضعة  وصحية  مأمونة  بطريقة  مناولتها  عىل  متزايد 
كفاءة  زيادة  من  نة  املحسَّ التجهيز  تكنولوجيات  أيضاً  و|كِّن 

الثانوية  املنتجات  تستخدم  ذلك،  االستخدام. وعالوة عىل 
السمكية يف مجموعة واسعة من األغراض األخرى. و�كن 

الرؤوس والهياكل والرشائح مبارشة كغذاء أو �كن  استخدام 
األسÂك،  نقانق  مثل  البرشي،  لالستهالك  منتجات  إىل  تحويلها 

األسÂك. وتستهلك  األسÂك، وصلصة  األسÂك، وجيالت�  وفطائر 
اللحم،  القليل من  التي تحتوي عىل  الصغ�ة  عظام األسÂك  أيضاً 
املنتجات  وتستخدم  اآلسيوية.  البلدان  بعض  خفيفة يف  كوجبات 

األحياÄ/الغاز  الديزل  وإنتاج  العلف،  إنتاج  األخرى يف  الثانوية 
واملنتجات  (الكيتوسان)  الغذائية  الحمية  ومنتجات  الحيوي، 

(بعد  الطبيعية  واألصباغ  الزيوت)،  فيها  (æا  الصيدالنية 
والعمليات  (الكوالج�)،  التجميل  ومستحرضات  االستخراج)، 

تستخدم  السمكية  الثانوية  املنتجات  أن  غ�  األخرى.  الصناعية 
املائية واملاشية، ويف غذاء  املبارشة لرتبية األحياء  التغذية  أيضاً يف 
إلنتاج   Gتر التي  للحيوانات  كعلف  أو  األليفة  املنزلية  الحيوانات 
واألسمدة.  (السيالج)  املتخمر  السم}  العلف  الفراء، ويف صناعة 

أمعاء   Âال سي السمكية،  الثانوية  املنتجات  بعض  وتتلف 
ينبغي تجهيزها وهي ال تزال طازجة.  األسÂك، برسعة، ولذلك 

الربوتينية  للُحالمات  مصدراً  وهياكلها  األسÂك  أمعاء  وتشكِّل 
النشطة  للبيتيدات  محتمل  كمصدر  متزايد  باهتÂم  تحظى  التي 

األسÂك  السم} وأعالف  الربوت�  ُحالمات  أحيائياً. وتستخدم 
أمعاء األسÂك يف  الحصول عليها من  يتم  التي  املتخمرة28 

األسÂك.  األليفة وأعالف  املنزلية  الحيوانات  أعالف  صناعات 
القرش يف كث� من املستحرضات  وتستخدم غضاريف أسÂك 

إىل مساحيق وكر�ات وكبسوالت، كÂ يحدث  الصيدالنية وتحوَّل 
املبايض واملخ  القرش، مثل  بالنسبة لألجزاء األخرى من أسÂك 
بأهميته يف صناعة  األسÂك  واملعدة. ويتسم كوالج�  والجلد 

األغذية، حيث  تجهيز  وكذلك يف صناعة  التجميل،  مستحرضات 
الكوالج�. من  الجيالت�  يستخرج 

لإلنز�ات  ممتازاً  لألسÂك مصدراً  الداخلية  األجهزة  وتشكل 
إنز�ات  من  األسÂك مجموعة  وتستخرج من  املتخصصة. 

والكيموتربس�،  والرتيبس�،  الببس�،  مثل  الربوتيني،  التحلل 
الليباز. من ذلك عىل سبيل  إنز�ات  والكوالجينازات فضالً عن 
املنظفات  إنزيم هاضم يستخدم يف تصنيع  الربوتياز  أن  املثال 

األغذية  تجهيز  والقاذورات، ويف  البكت�ية  اللويحات  إلزالة 
تعد مصدراً  التي  األسÂك  وتوفِّر عظام  البيولوجية.  والبحوث 

واملعادن  للكالسيوم  ممتازاً  مصدراً  والجيالت�،  للكوالج�  جيداً 
الذي �كن استخدامه يف األغذية  الفسفور  األخرى، مثل 

أو األعالف أو كمكمل غذاÄ. و�كن أن يساعد فوسفات 
املوجود يف عظام  األباتايت،  مثل هيدروكيس  الكالسيوم، 

األسÂك، عىل رسعة إصالح العظام يف أعقاب اإلصابات الكب�ة 
الجراحية.29 وتوفِّر جلود األسÂك، ال سيÂ جلود  العمليات  أو 
التي تستخدم  الجلود  الجيالت� وكذلك   ،ًÂاألكرب حج األسÂك 

اليد، واملحافظ، واألحزمة،  يف صنع املالبس، واألحذية، وحقائب 
استخدامها  يشيع  التي  األنواع  وتشمل  األخرى.  واملصنوعات 

والقد،  واللينغ،  والسلمون،  القرش،  من جلودها سمك  لالستفادة 
والشبوط،  النييل،  الفرخ  البلطي، وسمك  الخنزير، وسمك  وسمك 

والقاروس. وباإلضافة إىل ذلك، تستغل أسنان سمك القرش يف 
اليدوية. املشغوالت 

فئة هامة من  الصÂمات  وثنائيات  القرشيات  وتشكِّل أصداف 
نظراً  بأهميتها  استخدامها  كفاءة  وتتسم  الثانوية.  املنتجات 

وتجهيزها،  إنتاجها  بزيادة  املرتبطة  املتولدة  الكب�ة  لألحجام 
ويستخدم  لألصداف.  الطبيعي  التدهور  معدل  وانخفاض 

البحر،  األربيان ورسطان  الذي يستخرج من قشور  الكيتوسان 
املائية،  العالجات  مثل  التطبيقات،  من  كب�ة  يف مجموعة 

واملرشوبات،  واألغذية  الزينة،  وأدوات  التجميل،  ومستحرضات 

  



وتستخرج  الصيدالنية.  واملستحرضات  الزراعية  الكيميائية  واملواد 
وأكستاكزاس�)  (كاروتينويدات  القرشيات  نفايات  من  األصباغ 

استخراج  و�كن  الصيدالنية،  املستحرضات  صناعة  يف  الستخدامها 
الثانوية  املنتجات  وزعانفه، ومن  السمك  الكوالج� من جلد 

توفِّر  أن  البحر  بلح  التجهيز. و�كن لقشور  أثناء  األخرى 
ويف  الصناعية.  األغراض  الكالسيوم الستعÂالتها يف  كربونات 

البناء  البلدان، تدخل قواقع املحار كÂدة خام يف صناعة  بعض 
الكالسيوم). و�كن  (أوكسيد  الحّي  الج�  إنتاج  والتشييد ويف 

اللؤلؤ ومسحوق األصداف.  تحويل األصداف إىل مسحوق  أيضاً 
األدوية ومستحرضات  اللؤلؤ يف صناعة  ويستخدم مسحوق 
غني  (وهو مصدر  األصداف  ويستخدم مسحوق  التجميل، 

والدواجن.  الحيوانات  علف  غذاÄ يف  كمكمل  بالكالسيوم) 
مادة  السمكية، وهي  الفضة  األسÂك يف تصنيع  وتستخدم قشور 
والدهانات.  البيوكيميائية  والعقاق�  األدوية  تدخل يف صنع  خام 

البحر يف  بلح  استخدام محار اإلسكالوب وقشور  و�كن 
اليدوية واملجوهرات ويف صنع األزرار.  املشغوالت 

البحرية  اإلسفنجيات  أنواع  أُجريت عىل  التي  البحوث  واكتشفت 
للرسطان.  املقاِومة  العنارص  من  والالسعات عدداً  والربيوزوانات 

ومع ذلك، وبعد اكتشافها، ولدواعي الحفاظ عىل املوارد، ® 
وإáا  مبارشة  البحرية  الكائنات  تستخرج من  العنارص  تعد هذه 
زالت خاضعة  ما  التي  األخرى  الُنهج  كيميائياً. ومن  تركيبها  يتم 

الغرض. لهذا  الستخدامها  اإلسفنجيات  بعض  زراعة  للبحث 

وباإلضافة إىل كميات األسÂك التي سبقت اإلشارة إليها، شهد 
عام 2014 جمع ما يقرب من 28,5 مليون طن من األعشاب 

البحرية والطحالب األخرى الستهالكها املبارش أو تجهيزها 
كغذاء (وهو ما دأبت عليه اليابان وجمهورية كوريا والص�) أو 
الستخدامها كسÂد ويف املستحرضات الصيدالنية ومستحرضات 

التجميل وألغراض أخرى. وتستخدم األعشاب البحرية منذ زمن 
بعيد يف تغذية املاشية ويف الطب، مثل عالج نقص اليود وكطارد 

للديدان الطفيلية. وتجهز األعشاب البحرية صناعياً الستخراج 
املخ�ات، مثل اآللجينات، أو األغرة، أو الكراجينان، أو �كن 
استخدامها عموماً يف شكل مسحوق مجفف، كإضافة للعلف 
الحيواã. وينصب أيضاً اهتÂم متزايد عىل القيمة التغذوية 

لعديد من أنواع األعشاب البحرية بسبب غناها بالفيتامينات 
واملعادن والربوتينات النباتية الطبيعية. وبدأ إنتاج كث� من 

األغذية واملرشوبات بطعم األعشاب البحرية (æا فيها الجيال@)، 
وترتكز أسواقها الرئيسية يف إقليم آسيا واملحيط الهادئ، مع تزايد 

االهتÂم بها أيضاً يف أوروبا وأمريكا. غ� أن األعشاب البحرية 

تتميَّز بتباين كب� يف تكوينها، تبعاً لنوعها، ووقت جمعها وموئلها. 
وازدادت البحوث التي تستكشف أيضاً استخدام األعشاب البحرية 
كبديل عن امللح. ويجري وضع إجراءات للتجهيز الصناعي للوقود 

n .ك واألعشاب البحريةÂالحيوي من نفايات األس

ارة األسماك وسلعها
التجارة بدور رئييس يف قطاع مصايد األسÂك وتربية  تسهم 

إمدادات  العمل، وتوف�  تهيئة فرص  املائية من حيث  األحياء 
االقتصادي  النمو  الدخل، واملساهمة يف  األغذية، وإدرار 

القسم  ويتناول هذا  والتغذوي.   Äالغذا األمن  وتحقيق  والتنمية، 
السمكية  واملنتجات  التجارة  يف  الرئيسية  االتجاهات  بالتوضيح 
الهام للتجارة  فقط. غ� أن من املهم تسليط الضوء عىل الدور 

يف خدمات مصايد األسÂك. ويشمل ذلك طائفة واسعة من 
والتجهيز؛ وضبط  والصيد  اإلدارية؛  الفنية  الخربة  األنشطة: 

الخدمات  وتقديم  املوانئ  واستخدام  السفن؛  ومراقبة  األمن 
تشغيل  أطقم  مع  والتعاقد  السفن  وإصالح  باملوانئ؛  املتصلة 

البنية  مرافق  وتشييد  الصيد؛  سفن  واستئجار  وتدريبها؛  السفن 
وال  البيانات.  وتحليل  األرصدة  وتقدير  والبحوث  األساسية؛ 

الخدمات  تحققها هذه  التي  اإلجÂلية  القيمة  اآلن  تتاح حتى 
ل يف العادة مع الخدمات  يف مجال مصايد األسÂك، إذ تسجِّ

األنشطة.30 بسائر  املتصلة 

أك� أجزاء قطاع  السمكية أحد  و|ثل األسÂك واملنتجات 
األغذية العاملي تداوالً يف التجارة، إذ تش� التقديرات إىل أن 

تتعرض ملنافسة  البحرية  املائة من منتجات األغذية  78 يف  حوايل 
السمكية  واملنتجات  األسÂك  وتسهم صادرات  دولية.31  تجارية 

البلدان والعديد من األقاليم  بدور أسايس يف اقتصادات كث� من 
تجارة  نسبة  وبلغت  والداخلية.  والجزرية  والنهرية  الساحلية 
املثال  2014 عىل سبيل  األسÂك واملنتجات السمكية يف عام 
التجارة يف  40 يف املائة من مجموع قيمة السلع املتداولة يف 
فارو، وغرينالند، وآيسلندا، وملديف،  الرأس األخرض، وجزر 

يف  |ثل  السمكية  املنتجات  تجارة  وكانت  وفانواتو.  وسيشيل، 
نفس السنة عىل النطاق العاملي أك� من 9 يف املائة من مجموع 

املائة  الحرجية) و1 يف  املنتجات  (باستثناء  الزراعية  الصادرات 
القيمة. من حيث  للبضائع  العاملية  التجارة  من 

كب�اً يف تجارة األسÂك  وشهدت العقود األخ�ة اتساعاً 
السم}  اإلنتاج  باتساع  ذلك  مدفوعة يف  السمكية  واملنتجات 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ستعرا العامل ا األ ا

وزيادة الطلب، وما صاحب ذلك من زيادة يف عوملة بيئة عمل 
إنتاج األسÂك يف بلد ما وتجهيزها  قطاع مصايد األسÂك. و�كن 

بزيادة  يف بلد آخر واستهالكها يف بلد ثالث. ويرتبط ذلك أيضاً 
االنخفاض  فيها  يوفر  أخرى  لبلدان  التجهيز  عمليات  إسناد 

النسبي يف األجور وتكاليف اإلنتاج ميزة نسبية كÂ جاء يف 
(الصفحة 46).  وتجهيزها  األسÂك  استخدام  يتناول  الذي  القسم 

وتجهيزها  السمكية  املنتجات  إعداد  طريقة  كث�اً  ت  وتغ�َّ
الطلب  ازدياد  املستهلك يف ظل  إىل  وتوصيلها  وتسويقها 

النقل  وتحس�  األغذية  نُظم  التجارة وعوملة  تحرير  وسياسات 
يف  التغي�ات  وكذلك  التكنولوجية،  واالبتكارات  واللوجستيات، 

السياسية  الجغرافية  األحوال  أيضاً  وساهمت  والتسويق.  التوزيع 
وتعزيزها.  الهيكلية  االتجاهات  بتلك  الدفع  بدور حاسم يف 
العالقات ب� عوامل  التعقد يف  وتعددت االتجاهات وازداد 

التحول بخطى رسيعة. وساهمت كل  التغي�، ومىض  ذلك 
التحول من االستهالك املحيل  العوامل يف تيس� وزيادة  تلك 

إىل األسواق الدولية. ويتجىل هذا التغي� بأوضح صوره يف 
 ،2014 التجارة. ويف عام  الجغرايف للمشاركة يف  النطاق  اتساع 

أشارت تقارير أك� من 200 بلد إىل صادرات وواردات لألسÂك 
كب�ة  بصورة  وáطها  التجارة  هيكل  ويتباين  السمكية.  واملنتجات 

اإلقليم.  وحسب  السلعة  حسب 

اتساعاً  السمكية  واملنتجات  األسÂك  يف  العاملية  التجارة  واتسعت 
كب�اً خالل العقود األخ�ة وازدادت بأك� من 245 يف املائة من 

حيث الكم (æكافئ الوزن الحّي) منذ عام 1976 حتى عام 
2014، وæا نسبته 515 يف املائة إذا أخذت يف االعتبار فقط 
نسبة  الكمية  البرشي. و|ثل هذه  لالستهالك  األسÂك  تجارة 

كب�ة من مجموع إنتاج األسÂك الذي ُصّدر منه حوايل 36 يف 
هة  منتجات مختلفة موجَّ الحّي) يف شكل  الوزن  (æكافئ  املائة 

لالستهالك البرشي أو لألغراض غ� الغذائية يف عام 2014 
القطاع وتكامله  انفتاح  16)، وهو ما يُعربِّ عن مدى  (الشكل 

مع التجارة الدولية. وازدادت هذه النسبة من 25 يف املائة يف 
عام 1976 إىل ذروة بلغت 40 يف املائة يف عام 2005. وتباطأ 

املساحيق  اإلنتاج وصادرات  تراجع  بسبب  أساساً  بعد ذلك  النمو 
السمكية املرتبطة به. وإذا أخذت يف االعتبار تجارة األسÂك 

اإلنتاج  نسبتها يف مجموع  فقط ستكون  البرشي  لالستهالك 
السم} قد ازدادت باستمرار حتى وصلت إىل ما يقرب من 

29 يف املائة يف عام 2014.

وسجلت التجارة العاملية يف األسÂك واملنتجات السمكية áواً كب�اً 
أيضاً من حيث القيمة، إذ ارتفعت الصادرات من 8 مليارات دوالر 

أمري} يف عام 1976 إىل 148 مليار دوالر أمري} يف عام 2014 
æعدل áو سنوي بلغ 8 يف املائة بالقيمة االسمية، و4,6 يف املائة 

استثنائيتان رئيسيتان  الحقيقية. وُسجلت حالتان  بالقيمة 
يف السنت� 2009 و2012. ويف عام 2009، يف ظل االنكÂش 

االقتصادي العاملي العام، تراجعت التجارة بنسبة 6 يف املائة 
مقارنة æستوياتها يف عام 2008. غ� أن الهبوط ارتبط فقط 

بالقيمة بسبب انخفاض األسعار والهوامش. و® يكن االنخفاض 
متكافئاً، وواجهت بلدان نامية كث�ة، عىل وجه الخصوص، زيادة 

يف الطلب والواردات يف عام 2009. وخالل السنت� التاليت�، 
انتعشت التجارة بقوة، حيث بلغ النمو اإلجÂيل 15 يف املائة 
يف عام 2010 و17 يف املائة يف عام 2011 ووصلت التجارة إىل 

130 مليار دوالر أمري}. ويف عام 2012، ظلت التجارة مستقرة 
ل زيادة إالّ بنسبة 1 يف املائة مقارنة بالسنة  نوعاً ما، و® تسجِّ
السابقة. ونجم ذلك الركود أساساً عن تراجع األسعار الدولية 

ملجموعة مختارة من األسÂك واملنتجات السمكية املستخدمة 
يف االستهالك البرشي، ال سيÂ األنواع املستزرعة. وباإلضافة إىل 

ذلك، انخفض أيضاً الطلب يف كث� من األسواق الرئيسية بسبب 
االنكÂش االقتصادي الذي ما زال يؤثر عىل ثقة املستهلك. واعرتى 

الطلب قدر كب� من عدم التيقن يف كث� من البلدان املتقدمة. 
وازدادت التجارة مرة أخرى æا نسبته 7 يف املائة يف عام 2013 

لية لعام 2014  و6 يف املائة يف عام 2014. غ� أن التقديرات األوَّ
تش� إىل تراجع بنحو 10 يف املائة إىل 135 مليار دوالر أمري}. 
ويرجح أن تكشف األرقام النهائية عن أن الرتاجع ارتبط أساساً 

بالقيمة، بينÂ سجلت األحجام املتداولة يف التجارة انخفاضاً 
تراوح ب� 2 و3 يف املائة فقط مقارنة بعام 2014. وتشمل 

أسباب ذلك الركود ضعف كث� من األسواق الناشئة الرئيسية 
عقب فرتات طويلة من النمو القوي يف سوق األغذية البحرية 

وانخفاض أسعار عدد من األنواع الهامة. وعالوة عىل ذلك، يبدو 
أن االنكÂش االقتصادي يف الربازيل واالتحاد الرويس ساهم بدور 

يف ذلك الركود عىل األقل من حيث القيمة بالدوالر األمري}، 
حيث تراجعت الواردات يف عام æ 2014ا نسبته 46 يف املائة يف 

االتحاد الرويس (14 يف املائة بالروبل الرويس) و23 يف املائة يف 
الربازيل (ولكن بزيادة نسبتها 6 يف املائة بالريال الربازييل). ومنذ 
عام 2014، تأثرت أيضاً واردات االتحاد الرويس بالحظر املفروض 

عىل األسÂك املستوردة من بعض البلدان. غ� أن السبب الرئييس 
وراء االنخفاض الذي بلغ 10 يف املائة يف تجارة األسÂك يف العا® 
من حيث القيمة يرجع إىل تحسن قيمة الدوالر األمري} مقابل 

رة  العمالت األخرى، ال سيÂ عمالت البلدان الرئيسية املصدِّ
لألغذية البحرية، مثل االتحاد األوروö، وال+ويج، والص�، وهو ما 

« �كن أن يُعربِّ يف جانب منه عن انخفاض مرونة سعر الرصف.
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ستعرا العامل ا األ ا

العامة.  االقتصادية  بالحالة  وثيقاً  ارتباطاً  األسÂك  تجارة  وترتبط 
السنوات  يف  قوياً  العاملية áواً  البضائع  وشهدت صادرات 

العرشين األخ�ة، إذ قفزت إىل 18 تريليون دوالر أمري} يف 
2014، أي ما يناهز أربعة أضعاف قيمتها املسجلة يف عام  عام 

1995. غ� أن هذا النمو العام ® يكن يس� بوت�ة منتظمة. 
املايض  القرن  أواخر تسعينات  ارتفاع تدريجي حتى  فقد حدث 

وأعقبته زيادة قوية من عام 2002 حتى عام 2008 يف فرتة 
رئيسية  محرِّكة  قوة  تشكِّل  الناشئة  السوق  اقتصادات  فيها  باتت 

عام  للبضائع يف  العاملية  التجارة  وتراجعت  العاملي.  النمو  لهذا 
2008، قُبيـل االنتعـاش  2009 عقب األزمة االقتصادية يف عـام 

بوتيـرة  بعد ذلك  لتنمـو  2010 و2011،  السنتيـن  القـوي يف 
بلغ  القيمة،  2012-2014. ومن حيث  الفرتة  فـي  معتدلـة 

2,4 يف املائة من  1 يف املائة سنوياً، وبلغ متوسطه  متوسط النمو 
حيث الحجم يف الفرتة من عام 2012 حتى عام 2014. وتش� 

البيانات املتاحة عن عام 2015 إىل حدوث ركود آخر يف األسواق 
النمو وصاحبه  املتقدمة  االقتصادات  االنتعاش يف  وتراجع  الناشئة 

العوامل  أساساً. وشملت  القيمة  التجارة من حيث  انكÂش يف 
التي ساهمت يف ركود التجارة واإلنتاج يف عام 2014 ويف عام 

الناشئة  الناتج املحيل اإلجÂيل يف االقتصادات  2015: تباطؤ áو 
املتقدمة؛ واحتدام  البلدان  االقتصادي يف  االنتعاش  تكافؤ  وعدم 

العاملي؛  االستثÂر  áو  وضعف  الجغرافية؛  السياسية  التوترات 
الدوالر؛  ارتفاع سعر  العاملية؛ وتأث�  وتطور سالسل اإلمداد 
الزخم يف تحرير  القوية يف سعر الرصف؛ وتباطؤ  والتقلبات 

التباطؤ الذي طرأ  العوامل أيضاً عىل  التجارة.32 وأثرت كل تلك 
الدويل33  البنك  العام ملصايد األسÂك. وذكر  النمو  مؤخراً عىل 

أن االقتصاد العاملي ال بد أن يتكيَّف مع فرتة جديدة من النمو 
بانخفاض  الكربى، وسيتميَّز  الناشئة  األسواق  يف  تواضعاً  األك� 

التجارة ورؤوس األموال. السلع وتضاؤل تدفقات  أسعار 

رة واملستوردة األوىل.34 وُ|ثل  البلدان املصدِّ  15 ويب� الجدول 
ر لألسÂك  أكرب مصدِّ أنها   Âالرئييس للسمك، ك الص� املصدر 
أنها ال |ثل  بالرغم من   2002 السمكية منذ عام  واملنتجات 

البضائع. وتتجه أيضاً  1 يف املائة من مجموع صادراتها من  سوى 
الص�  لتصبح  النمو،  نحو  السمكية  املنتجات  الص� من  واردات 

بذلك ثالث أكرب مستورد يف العا® منذ عام 2011. ونجمت 
الزيادة يف واردات الص� يف جانب منها عن إسناد عمليات 
االستهالك  تنامي  يُعربِّ ذلك عن   Âلبلدان أخرى، ك التجهيز 
البلد. غ� أنه يف عام  املحيل لألنواع غ� املنتجة محلياً يف 

الزيادات املطردة، شهدت تجارتها من  2015 عقب سنوات من 
املائة يف  6 يف  األسÂك تباطؤاً صاحبه انخفاض بلغت نسبته 

 Âبين الصيني)  باليوان  املائة  بالدوالر األمري} (4 يف  الصادرات 
ولكنها  األمري}،  بالدوالر  طفيفاً  انخفاضاً  وارداتها  انخفضت 

التباطؤ عن  اليوان. ونشأ هذا  املائة بقيمة  2 يف  ارتفعت بنسبة 
التجهيز. األمري} وتراجع يف قطاع  الدوالر  تحسن سعر 

ر، منتجات متنوعة تشمل  أكرب مصدِّ  ãثا ال+ويج، وهي  وتوفِّر 
وسمك  الصغ�ة  السطحية  البحرية  واألنواع  املستزرع،  السلمون 

قياسياً   ًÂال+ويج رق 2015، سجلت  التقليدي. ويف عام  البياض 
يف قيمة صادراتها، ال سيÂ صادرات السلمون والقد. وازدادت 

تراجعت  ولكنها  ال+ويجية،  بالكرونة  املائة  8 يف  بنسبة  صادراتها 
بنسبة 16 يف املائة من حيث القيمة بالدوالر األمري}. ويف 

2014، أصبحت فييت نام ثالث أكرب مصدر وتفوقت عىل  عام 
 ،2013 كب�اً يف صادراتها منذ عام  تايلند هبوطاً  تايلند. وواجهت 

األربيان بسبب  إنتاج  بانخفاض  أساساً  الهبوط  وارتبط ذلك 
تراجع صادراتها يف عام  األمراض. واستمر  بتفيش  تتعلق  مشاكل 

بالدوالر األمري} وبنسبة  املائة  14 يف  2015 (بنسبة بلغت 
انخفاض  بسبب  أساساً  التايلندي) وذلك  بالباهت  املائة  10 يف 

األربيان والتونة. ويوجد لدى  األربيان، وتراجع أسعار  إنتاج 
كب�  بدور  تسهم  تجهيز هامة  اآلسيوي� صناعات  البلدين  هذين 

العمل والتجارة.  يف االقتصاد من خالل تهيئة فرص 

واليابان  األمريكية  املتحدة  والواليات   öاألورو االتحاد  ويعتمد 
املحيل.  استهالكها  لتلبية  السمكية  الواردات  عىل  كب�اً  اعتÂداً 

ويف عام 2014، بلغت وارداتها مجتمعة 63 يف املائة حسب 
العاملية من األسÂك  الواردات  القيمة و59 يف املائة حسب كمية 

أكرب سوق منفرد   öاألورو االتحاد  السمكية. و�ثل  واملنتجات 
54 مليار  التي بلغت قيمتها  عىل اإلطالق لواردات األسÂك 
دوالر يف عام 2014 (28 مليار دوالر إذا استُبعدت التجارة 
املائة  6 يف  البينية داخل االتحاد األوروö)، بزيادة نسبتها 

مقارنة بعام 2013. وتش� تقديرات عام 2015 إىل انخفاض 
نسبته 11 يف املائة يف قيمة الواردات بالدوالر األمري}؛ وأما 

باليورو فقد ازدادت الواردات بأك� 6 يف املائة. وتفوقت 
الواليات املتحدة األمريكية يف عام 2011 ثم مرة أخرى منذ 

أكرب مستورد منفرد  تقليدياً  التي ظلت  اليابان  2013 عىل  عام 
السمكية  الواردات  تراجعت  السنوات األخ�ة،  لألسÂك. ويف 

زيادة  أّدى إىل  الذي  العملة  لضعف  أيضاً  نتيجة  اليابانية 
تكلفة الواردات. ويف عام 2015، انخفضت واردات اليابان من 

األمري}  بالدوالر  املائة  9 يف  بنسبة  السمكية  األسÂك واملنتجات 
13,5 مليار دوالر أمري}، ولكنها ازدادت بنسبة  ووصلت إىل 

4 يف املائة بال� الياباã. ويف عام 2015، وصلت واردات األسÂك 

  » 

  



التجارة  من  فقط  املائة  يف   37 بنسبة  صادراتها  استأثرت 
املائة من  54 يف  1976 زيادة يف حصتها إىل  العاملية يف عام 

نفس  2014. وخالل  عام  األسÂك يف  قيمة صادرات  مجموع 
60 يف املائة من إجÂيل  38 إىل  الفرتة، ازدادت صادراتها من 

مصدراً  األسÂك  تجارة  و|ثل  الحّي).  (بالوزن  األسÂك  صادرات 
إىل  باإلضافة  النامية،  البلدان  من  كث�  يف  األجنبية  للعملة  هاماً 
فرص  وتهيئة  الدخل  إدرار  يف  القطاع  يؤديه  الذي  الهام  الدور 

تتفاوت  القطاع  أهمية  أن  غ�  والتغذية.   Äالغذا واألمن  العمل 
ويف  الواحد.  اإلقليم  داخل  وحتى  بل  النامية،  البلدان  ب�  كث�اً 

مليار   80 النامية  البلدان  صادرات  قيمة  بلغت   ،2014 عام 
األسÂك  من  الصافية  صادراتها  إيرادات  ووصلت  أمري}،  دوالر 

أمري}،  دوالر  مليار   42 الواردات)  منها  مخصوماً  (الصادرات 
واألرز  والتبغ  اللحوم  (مثل  األخرى  الزراعية  السلع  من  أك�  أي 

السمكية  الصناعات  وتعتمد   .(20 (الشكل  مجتمعة  والسكر) 
كمنافذ  سواًء  املتقدمة  البلدان  عىل  بشدة  النامية  البلدان  يف 
املحيل  االستهالك  إىل  هة  املوجَّ لوارداتها  كمصادر  أو  لصادراتها 
فضالً  السعر  منخفضة  صغ�ة  سمكية  أنواع  األساس  يف  (وهي 

أو  الناشئة)  لالقتصادات  القيمة  عالية  سمكية  أنواع  عن 
قيم  æقارنة  ذلك  عىل  التدليل  و�كن  لديها.  التجهيز  لصناعات 
وحدة  قيمة  وتقل  واملتقدمة.  النامية  البلدان  يف  التجارة  وحدة 
البلدان  واردات  وحدة  قيمة  عن  كث�اً  النامية  البلدان  واردات 
أمري}/كغ  دوالر   5,3 مقابل  دوالر أمري}/ كغ   2,5) املتقدمة 

(إذ  للصادرات  بالنسبة  القيمتان  تتÂثل   Âبين  (2014 عام  يف 
السنة)  نفس  يف  أمريكية/كغ  دوالرات   4-3,8 ب�  تقريباً  ترتاوح 

األنواع  من  خليطاً  النامية  البلدان  صادرات  تشمل  حيث 
قيمة. األقل  واألنواع/املنتجات  القيمة  العالية 

عىل  كب�اً  اعتÂداً  السمكية  واملنتجات  األسÂك  تجارة  وتعتمد 
األسÂك  واردات  عىل  تهيمن  التي  املتقدمة  البلدان  من  الطلب 

الواردات  املائة من  (73 يف  تراجع حصتها  العا® رغم  يف 
2004 و85  81 يف املائة يف عام  2014 مقابل  العاملية يف عام 

الكمية  من حيث  كث�اً  وتقل حصتها   .(1994 عام  املائة يف  يف 
ويُعربِّ ذلك عن  املائة،  57 يف  تبلغ  إذ  الحّي)،  الوزن  (æكافئ 
البلدان  و|ثل  تستوردها.  التي  املنتجات  وحدة  قيمة  ارتفاع 
من  لوارداتها  مصدراً  السواء  عىل  النامية  والبلدان  املتقدمة 

املائية،  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسÂك  مصايد  منتجات 
والتجهيز  اإلنتاج  عىل  املنتج�  من  كب�اً  عدداً  ذلك  ع  ويشجِّ

والتصدير.

18,8 مليار دوالر أمري}،  يف الواليات املتحدة األمريكية إىل 
7 يف املائة مقارنة بعام 2014.  بانخفاض بلغ 

ازدادت أهمية كث�  الذكر،  السالفة  البلدان  إىل  وباإلضافة 
التدفقات  واستمرت  الناشئة.  املصدرة  والبلدان  األسواق  من 

ل يف كث�  التجارة ال تسجِّ بالرغم من أن هذه  الكب�ة  اإلقليمية 
 Âمن األحيان بصورة وافية يف اإلحصاءات الرسمية، ال سي

نة  املحسَّ التوزيع  نُظم  ومكَّنت  بأفريقيا.  املتعلقة  اإلحصاءات 
اإلقليمية.  التجارة  زيادة  املائية من  األحياء  تربية  إنتاج  واتساع 

السمكية  واملنتجات  األسÂك  تجارة  تدفقات   17 الشكل  ويلخص 
الشكل ليست  التي يعرضها  العامة  2014. والصورة  يف عام 

شاملة، إذ ال تتاح بيانات كاملة عن التجارة يف كل البلدان، ال 
املتاحة إىل  البيانات  أفريقية. ومع ذلك، تش�  بلدان  سيÂ عدة 

الكاريبي  والبحر  الالتينية  أمريكا  إقليم  زال  وما  عامة.  اتجاهات 
النامية  والبلدان  أوسيانيا  لألسÂك، شأنه شأن  قوياً  صافياً  مصدراً 

منذ  راً صافياً  أفريقيا ُمصدِّ ُ|ثل  القيمة،  يف آسيا. ومن حيث 
عام 1985 (باستثناء عام 2011). غ� أن أفريقيا ظلت ملدة 
يُعربِّ عن  الكمية، وهو ما  طويلة مستورداً صافياً من حيث 

املحيطية  لألنواع  أساساً  (بالنسبة  الواردات  قيمة وحدة  انخفاض 
تجارة  بعجز يف  الشÂلية  وأمريكا  أوروبا  وتتميَّز  الصغ�ة). 

.(18 األسÂك (الشكل 

وخالل السنوات العرش األخ�ة، تحركت أáاط التجارة الدولية 
لصالح التجارة ب� البلدان املتقدمة والبلدان النامية. وما زالت 

البلدان املتقدمة |ارس التجارة فيÂ بينها، وبلغت قيمة صادرات 
هة من بلدان متقدمة إىل بلدان متقدمة أخرى 78  األسÂك املوجَّ
هة إىل بلدان  يف املائة يف عام 2014. غ� أن نسبة الصادرات املوجَّ

نامية ازدادت خالل العقود الثالثة األخ�ة وذلك أيضاً بسبب 
استعانتها æصادر خارجية لتجهيز إنتاجها من مصايد األسÂك. 
ويف الوقت نفسه، بينÂ ال تزال البلدان املتقدمة |ثل أسواقها 
الرئيسية، زادت البلدان النامية التجارة فيÂ بينها، واستأثرت 

تجارة األسÂك ب� البلدان النامية بنسبة 40 يف املائة من قيمة 
صادراتها من األسÂك واملنتجات السمكية يف عام 2014. 

التجارة يف  أáاط  التي طرأت عىل  التغي�ات  أهم  ومن 
تجارة  يف  النامية  البلدان  حصة  تنامي  األخ�ة  السنوات 

االقتصادات  ذلك من هبوط يف حصة  وما صاحب  األسÂك 
التي  النامية  االقتصادات  وشهدت  (الشكل 19).  املتقدمة 

ة  يتب  الص
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 الشكل 17 

201 موع الواردات من حي القيمة(  تدفقات التجارة حس القارة )حصة 
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201 موع الواردات من حي القيمة(  تدفقات التجارة حس القارة )حصة 
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 الشكل 18 

و الفائ ايف العجز  ارة إ  تل األقالي مع اإل الواردات والصادرات من األسماك واملنتجات السمكية يف 
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ارة األسماك واملنتجات السمكية
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 الشكل 20 

تارة من السلع الزراعية من البلدان النامية موعة  ادرات  ايف 

 الشكل 21 

ذية والزراعة ألسعار األسماك مة األ ر من م

–25

–15

–5

5

15

25

35

45

199320032013

 األم
ا

 ال
ا

ا

ال

سماك
األ

بيع
 الط

املطا
ر

ال امل
ا ا

ال
شاي

ال التب األ ال
أللبا

ا

60

80

100

120

140

160

180

9092 94 96980002040608101214 16 

ماملصايد الطبيعية تربية األحياء املائيةا

100 
 2004

2002

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

اير ي
ا ا ال

رية ية الب ر ل ا ا ال مصد البيا

  



ستعرا العامل ا األ ا

املحيل  االستهالك  لتلبية  الواردات  الكب� عىل  االعتÂد  و�ثل 
الجمركية  الرسوم  وراء خفض  رئيسياً  املتقدمة سبباً  البلدان  يف 

املفروضة عىل واردات األسÂك، خاصة يف أسواق الواردات 
الثالث الكربى، وهي االتحاد األوروö والواليات املتحدة 

استثناءات  الرغم من وجود بضعة  واليابان، عىل  األمريكية 
وأتاح  معيَّنة).  وأنواع  املضافة  القيمة  املنتجات ذات  (بعض 

أسواق  إىل  السمكية  املنتجات  توريد  النامية  للبلدان  ذلك 
باهظة. ونشأ  تواجه رسوماً جمركية  أن  املتقدمة دون  البلدان 
العاملية  التجارة  اتساع عضوية منظمة  أعقاب  االتجاه يف  هذا 
األطراف  الثنائية واملتعددة  التجارة  اتفاقات  ودخول عدد من 

نامية كث�ة ما زالت تفرض تعريفات  بلداناً  النفاذ. غ� أن  حيز 
السمكية، وبالرغم من  كب�ة عىل واردات األسÂك واملنتجات 

أن ذلك يُعرب يف العادة عن السياسة املالية أك� من كونه 
اإلقليمية.  التجارة  آثار ضارة عىل  فإنه ينطوي عىل  وقائياً  تدب�اً 

والثنائية،  اإلقليمية  التجارة  اتفاقات  وبفضل  الوقت،  وæرور 
البلدان  يف  أيضاً  االنخفاض  من  التعريفات مزيداً  تلك  ستشهد 
البلدان áواً). وأáاط  النامية (مع منح بعض االستثناءات ألقل 
التجارة  السوق وقواعد  أُسس  العاملية ال تحددها فقط  التجارة 

الدولية، بل وكذلك، بدرجة متزايدة، ديناميات أدق أخرى. 
النامية يف  البلدان  تواجهها  التي  الحواجز  أهم  أحياناً  وترتبط 

بالقدرة  أوثق  ارتباطاً  املتقدمة  البلدان  إىل  زيادة صادراتها 
تشمل  وهذه  باستمرار.  املتطورة  االست�اد  متطلبات  تلبية  عىل 

باملعاي�  ارتباطها  يزداد   Âوالسالمة، ك الجودة  مجاالت مثل 
االستدامة  بشهادات  أقرب،  عهد  منذ  وكذلك  والتوسيم،  التقنية 

العÂلة  وظروف  االجتÂعية  والظروف  الطوعية  البيولوجية 
بها. وبعض هذه  الخاصة  التوريد  الصناعة وجهات  داخل 

غ�  ملزمة.  فهي  وبالتايل  تنظيمية  باالست�اد  الخاصة  املتطلبات 
أن الرشكات الخاصة، سواًء أكانت رشكات تجزئة أم رشكات 

التي  مواصفاتها  متزايدة  بصورة  د  تُحدِّ أم سالسل مطاعم،  تجهيز 
الوفاء بها. و�كن أن ترتبط اآلثار األخرى  يتع�َّ عىل املنتج� 

التجارة،  أمام  التقنية  بالحواجز  النامية  البلدان  التجارة يف  عىل 
الخصائص  د  تحدِّ التي  واملعاي�  التقنية  اللوائح  إىل  ويش� ذلك 

بشأن  العاملية  التجارة  منظمة  اتفاق  ويتضمن  للمنتج.  املحددة 
التجارة قواعد تهدف رصاحة إىل منع تلك  أمام  التقنية  الحواجز 

التداب� من أن تشكِّل حواجز ال داعي لها، وإن كانت ال تزال 
التجار. أمام  إيجاد صعوبات  قاõة وتتسبب يف 

الخاصة  املتطلبات  بتلك  الوفاء  ترتبط صعوبات  أن  أيضاً  و�كن 
البلدان.  بعض  الداخلية يف  بالهياكل  وثيقاً  ارتباطاً  باالست�اد 

بلدان كث�ة  زالت  ما  التقني واالبتكارات،  التقدم  وبالرغم من 

أن  الكافية، وهو ما �كن  األساسية والخدمات  البنية  إىل  تفتقر 
بالتايل  السمكية، و�كن  املنتجات  يؤثر عىل جودة و/أو سالمة 

أن يسهم يف وقوع خسائر فيها أو إيجاد صعوبات يف التسويق. 
التنظيمية  األُطر  إىل  النامية  البلدان  بعض  تفتقر  أن  و�كن 

مصايد  لقطاع  املستدامة  للحوكمة  الكافية  املؤسسية  والقدرات 
األسÂك، فضالً عن ضيق فرص الوصول إىل االئتÂنات واالفتقار 
تتأثر  الدقيقة واملوثوقة عن األسواق. و�كن أن  إىل املعلومات 
الجÂرك  تصنيفات  معالجة  بطريقة  النامية  البلدان  تجارة  أيضاً 
الجمرæ ،Dا يف ذلك طول  التخليص  وتحديد قيمتها وإجراءات 
الدخول  ازدواجيتها، ومتطلبات  أو  الشهادات  إجراءات إصدار 

كث�  التلف يف  الرسيعة  السمكية  املنتجات   ãوتعا املرهقة. 
من األحيان حاالت تأخ� �كن أن تشكِّل أحد أهم العوامل 

املساهمة يف خسائر ما بعد الحصاد (باإلضافة إىل عدم كفاءة 
أن  الجÂرك  الرتفاع  أيضاً  والتخزين). و�كن  والتغليف  الحصاد 
الحواجز غ�  أثر  تقييم  التجارة. ويصعب عموماً  عىل  يؤثر سلباً 
اعتبارها  ولكن �كن  االقتصادي،  والرفاه  التجارة  أمام  الجمركية 

التجارة وتحقيق áو  لتوسيع  كب�ة  بدرجة  املهم  مهمة. ومن 
التعليم  (يف  ومتوافقة  متكاملة  سياسات  وجود  اقتصادي 

الكيل).  االقتصاد  واستقرار  األعÂل  وبيئة  والحوكمة 

وفيÂ ييل بعض القضايا الرئيسية التي نشأت خالل فرتة السنت� 
األخ�ة وما زالت تؤثر عىل التجارة الدولية يف املنتجات السمكية: 

الحقوق �� إدارة مصايد األسÂك وتوزيع  العالقة ب� سياسات 
للقطاع؛ االقتصادية  واالستدامة 

بشأن �� التجزئة  وقطاع  الجمهور  عامة  لدى  املتنامي  القلق 
مفرطاً؛ استغالًل  السمكية  األرصدة  بعض  استغالل 

إنتاج األسÂك وتجارتها؛�� النطاق يف  الصغ�  القطاع  دور 
العÂلة �� االجتÂعية وظروف  الظروف  بشأن  القلق  ازدياد 

التوريد؛ وجهات  الصناعة  داخل 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم وأثره عىل سلسلة �� الصيد غ� 

القطاع؛ العÂلة داخل  القيمة وعىل ظروف 
القطاع املحيل ملصايد األسÂك وتربية األحياء �� األثر عىل 

املستزرعة؛ املنتجات  زيادة واردات  املائية جراء 
عوملة سالسل اإلمدادات وما يصاحبها من زيادة إسناد ��

اإلنتاج إىل جهات خارجية؛ أنشطة 
املحتمل عىل �� وأثرها  اإليكولوجية  العالمات  الكب�ة يف  الزيادة 

األسواق؛ إىل  النامية  البلدان  إمكانية وصول 
عدم االستقرار االقتصادي وازدياد النزعة الحÂئية باستخدام ��

الحواجز غ� الجمركية أو فرض تعريفات كب�ة عىل الواردات؛

ة  ص تاب ل  »

  



النامية  البلدان  يف  الناشئة  االقتصادات  أيضاً  تستورد  ذلك، 
محلياً. الستهالكها  أعىل  قيمة  ذات  أنواعاً  متزايدة  بصورة 

قطاع  لرصد  أساسية  واملفصلة  الدقيقة  التجارة  وإحصاءات 
مصايد األسÂك وللمساعدة عىل إرساء أساس إلدارة مالõة 

الوطنية  التجارة  إحصاءات  وبالرغم من تحسن  األسÂك.  ملصايد 
القليل من املعلومات  م سوى  كث�ة ما زالت ال تقدِّ فإن بلداناً 

الدولية يف  تقاريرها عن تجارتها  األنواع يف  املفصلة حسب 
ن هذا الوضع منذ عام 2012 بفضل  األسÂك. ومع ذلك، تحسَّ
املتداولة يف  البحرية  األغذية  لتصنيف  أنسب  نُظم  استحداث 

ن هذه  3). ومن املتوقع أن تحسِّ التجارة الدولية (انظر اإلطار 
الدولية يف األسÂك واملنتجات  التجارة  بيانات  التطورات دقة 

لسمكية. ا

العقود  املائية يف  تربية األحياء  إنتاج  الكب� يف  التوسع  وساهم 
األخ�ة بدور كب� يف زيادة االستهالك وتسويق األنواع التي 

الطبيعية، وباتت  املصايد  يف  أساساً  كانت تصاد من قبل 
الدولية  التجارة  من  متزايدة  نسبة  |ثل  املستزرعة  املنتجات 

التحسينات األخ�ة يف تصنيفات  يف األسÂك. وبالرغم من 
التي  املنتجات  الدولية ب�  التجارة  التجارة، ال |يِّز إحصاءات 

من أصل طبيعي أو من أصل االستزراع. ومن ثم فإن التقسيم 
األحياء  وتربية  الطبيعية  األسÂك  مصايد  منتجات  ب�  الدقيق 

التفس�ات. وتش�  أمام  الدولية مفتوح  التجارة  املائية يف 
املائية |ثل ما يرتاوح  التقديرات إىل أن منتجات تربية األحياء 
التجارة، ولكنها  املتداولة يف  الكميات  20 و25 يف املائة من  ب� 
|ثل ما يرتاوح ب� 33 و35 يف املائة من حيث القيمة، وهو ما 

للتصدير ومعني  الصناعة موجه  من  يدل عىل أن جزءاً هاماً 
األسواق  إىل  املوجهة  نسبياً  العاملية  القيمة  ذات  املنتجات  بإنتاج 

هة لالستهالك  املوجَّ املنتجات  االعتبار  الدولية. وإذا أخذت يف 
البرشي فقط، تزيد النسبة إىل ما يرتاوح ب� 26 و28 يف املائة 

من الكميات املتداولة يف التجارة وما يرتاوح ب� 35 
القيمة.  و37 يف املائة من حيث 

عميقاً عىل  تأث�اً  املائية  تربية األحياء  زيادة  أيضاً  وأثرت 
املنتجات  أحجام  ازدياد  والتوزيع. ويف ظل  اللوجستيات 

ولكن  للنقل،  إيجاد حلول جديدة  بات مطلوباً  املستزرعة، 
النقل ذات الصلة كانت أكرب من أن تعوضها زيادة  تكاليف 

الحجم،  التوزيع بسبب وفورات  تكلفة  تقلل من  التي  األحجام 
السمكية  املنتجات  تنافسية  زيادة  إىل  بالتايل  وأّدى ذلك 

املستزرعة مقارنة بسائر األغذية ومصادر الربوت�. ومكَّن ذلك 

الدويل �� التدفق  الكربى يف  اإلقليمية  التجارية  االتفاقات  أثر 
السمكية؛ للمنتجات 

املنتج� �� السلع بوجه عام واألثر عىل  تقلب أسعار 
واملستهلك�؛

التجارة يف �� تقلب أسعار سعر رصف العملة وأثره عىل 
السمكية؛ املنتجات 

القيمة �� واملنافع عىل طول سلسلة  الهوامش  وتوزيع  األسعار 
األسÂك؛ ملصايد 

التجارية لألسÂك واملنتجات �� الغش يف األسÂء  حاالت 
لسمكية؛ ا

بالقواعد �� الوفاء  بلدان يف  تواجهها عدة  التي  الصعوبات 
والسالمة؛ الجودة  املفروضة عىل  الصارمة 

العائدة �� واملنافع  والحقيقية  املتصورة  املخاطر  ب�  التضارب 
البرشية من استهالك األسÂك؛ الصحة  عىل 

املائية.�� األحياء  تربية  بشأن  املصلحة  أصحاب  تصورات 

تشمل  أن  السمكية  واملنتجات  األسÂك  إمداد  لسلسلة  و�كن 
الصيادين/ الذين يرتاوحون ب�  من أصحاب املصلحة  كب�اً  عدداً 

تؤثر  أن  و�كن  النهائي�.  واملستهلك�  األسÂك  مستزرعي 
متباينة  بدرجات  املصلحة  أصحاب  عىل  الذكر  السالفة  القضايا 
وقدرتهم  التعاقدية  وعالقاتهم  القيمة  سلسلة  يف  ملوقعهم  تبعاً 

والعمالء. املوردين  مع  التفاوض  النسبية عىل 

الرئيسية السلع 

من  مزيداً  السمكية  واملنتجات  األسÂك  يف  التجارة  تشهد 
زيادة  جانب  إىل  الكب�  والتجزؤ  الدينامي  والتطور  التعقد 

الوعي  زيادة  عن  ذلك  ويُعربِّ  املنتجات.  وأشكال  األنواع  تنوع 
وأفضلياتهم،  أذواقهم  عن  يكشفون  الذين  املستهلك�  لدى 

يرتاوح  الذي  التنوع  من  أكرباً  قدراً  تتيح  التي  واألسواق 
من  واسعة  متنوعة  ومجموعة  الحيّة  املائية  الحيوانات  ب� 
األسÂك  تجارة  من  هامة  نسبة  وتتألف  املجهزة.  املنتجات 

والتونة  واألربيان  السلمون  مثل  القيمة،  عالية  أنواع  من 
بعض  تداول  أيضا  ويجري  والدنيس.  والقاروس  القاع  وأسÂك 
قيمتها  يف  نسبياً  املنخفضة  ولكن  أحجÂها  يف  الوف�ة  األنواع 

وكذلك  بل  الوطني  املستوى  عىل  فقط  ليس  كب�ة  بكميات 
األسÂك  تداول  املثال  سبيل  عىل  ذلك  من  ودولياً.  إقليمياً 

أساساً  وتصديرها  كب�ة  بكميات  الصغ�ة  السطحية  البحرية 
ومع  النامية.  البلدان  يف  املنخفض  الدخل  ذوي  املستهلك�  إىل 
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األغذية البحرية املستزرعة من إيجاد أسواق جديدة والوصول إىل 
مستهلك� ُجدد يف كل أنحاء العا®. وينطبق ذلك بصفة خاصة 
نة حيث سهَّل  عىل املنتجات السمكية الطازجة واملربَّدة واملدخَّ
التوزيع اإلقليمي بالشاحنات والتوزيع األقاليمي والدويل جواً، 
خاصة لرشائح السمك، إمكانية توصيل إمدادات منتظمة من 

املنتجات املستزرعة إىل األسواق واملستهلك�. وشهد أيضاً توزيع 
ته زيادة  دة اتساعاً كب�اً يرسَّ منتجات تربية األحياء املائية املجمَّ
األحجام والتخفيضات الكب�ة يف تكاليف النقل. ومن أمثلة ذلك 

نجاح أسÂك البلطي والسلور الكاملة املجمدة من آسيا التي بات 
يف إمكانها الوصول إىل أسواق جديدة يف كل أقاليم العا®.

وبينÂ حللت دراسات كث�ة درجة التكامل ب� أسÂك املصايد 
الطبيعية واألسÂك املستزرعة يف مجموعة من األسواق، ال 

يوجد أي توافق عام يف الرأي حول ما إذا كانت أسعار األسÂك 
املستزرعة ستستجيب دوماً ألسعار أسÂك املصايد الطبيعية أو 
العكس، وما إذا كان ألحدهÂ ميزة طبيعية. ويتوقف ذلك عىل 

النوع، وشكل املنتج، والسوق موضوع التحليل. غ� أن بعض 
األنواع املتداولة بك�ة يف التجارة، مثل السلمون واألربيان، تتميَّز 

فيÂ يبدو بدرجة كب�ة من التكامل من حيث األنواع، وهو ما 
يوحي بأن ازدياد اإلمدادات املعروضة من تربية األحياء املائية 
يف تلك األسواق كان وسيظل عامالً رئيسياً مؤثراً عىل اتجاهات 
األسعار. ويف السنوات األخ�ة، باستثناء الفرتة من منتصف عام 

2013 حتى منتصف عام 2014، ازدادت أسعار أنواع أسÂك 
املصايد الطبيعية أك� من الزيادات يف أسعار األنواع املستزرعة، 
وهو ما يدل عليه مؤرش املنظمة ألسعار األسÂك35 الذي يصف 

تطورات األسعار يف قطاع متباين نسبياً (الشكل 21). 

يف  نسبياً  الدولية لألسÂك بشكل عام مرتفعة  األسعار  وكانت 
2014، ولكنها سجلت هبوطاً طفيفاً خالل جزء من عام  عام 
2015، بالرغم من أنها ظلت عىل ارتفاعها بعد ذلك. ويش� 
مؤرش املنظمة اإلجÂيل ألسعار األسÂك إىل أن األسعار التي 

بلغت 100 يف سنة األساس 2002-2004 اتجهت بعد مستوى 
الذروة يف مارس/آذار 2013 (164)، نحو الهبوط إىل 135 

املستهلك� يف  الطلب من  تراجع  2015 بسبب  يوليو/|وز  يف 
أنواع معيَّنة  الرئيسية وازدياد املعروض من إمدادات  األسواق 
من األسÂك. وشهدت بعض أهم األنواع املتداولة يف التجارة، 

عاماً يف األسعار خالل  التونة والسلمون واألربيان، هبوطاً  مثل 
النصف األول من عام 2015. وُسجلت زيادات يف أسعار أنواع 

الرنجة، ورأسيات األرجل، واملحار، واإلسكالوب.  أخرى، مثل 
.2015 وطرأ تحسن طفيف عىل األسعار بحلول نهاية عام 

املائة  92 يف  ونظراً لرسعة تلف األسÂك واملنتجات السمكية فإن 
الحّي) شمل  الوزن  الكمية (æكافئ  فيها من حيث  التجارة  من 
والطازجة) يف  الحية  الكاملة  األسÂك  (باستثناء  مجهزة  منتجات 

عام 2014. ويزداد تداول األسÂك يف التجارة كأغذية مجمدة 
(40 يف املائة من مجموع الكمية يف عام 2014 مقابل 22 يف 

املائة يف عام 1984). وخالل العقود األربعة األخ�ة، تضاعفت 
املنتجات ذات  املجهزة واملحفوظة، æا فيها كث� من  األسÂك 
الكمية، حيث  نسبتها يف مجموع  املضافة، من حيث  القيمة 
ارتفعت من 9 يف املائة يف عام 1984 إىل 18 يف املائة يف عام 

الحيّة والطازجة  2014. وبالرغم من رسعة تلف األسÂك 
املستهلك�  ازدادت بسبب طلب  فيها  التجارة  فإن  واملربدة 
عليها وأضحت |ثل نحو 10 يف املائة من تجارة األسÂك يف 

العا® يف عام 2014، ويرجع الفضل يف ذلك أيضاً إىل تكنولوجيا 
األسÂك  التجارة يف  وتشمل  املبتكرة.  والتوزيع  والتغليف  التربيد 

ولكنها  الكب�ة  بقيمتها  تتسم  التي  الزينة  أسÂك  أيضاً  الحيّة 
تكاد ال تُذكر من حيث الكمية. ويف عام 2014، شملت نسبة 
لالستهالك  هة  منتجات موجَّ رة  املصدَّ الكميات  78 يف املائة من 

والزيوت  املساحيق  كب�ة من  كميات  التجارة  البرشي. وشملت 
(أمريكا  الرئيسية  املنتجة  البلدان  ألن  عموماً  وذلك  السمكية 

مراكز  عن  بعيدة  وآسيا)  االسكندنافية  والبلدان  الجنوبية 
وآسيا).  (أوروبا  الرئيسية  االستهالك 

بلغت  التي  السمكية  واملنتجات  األسÂك  صادرات  تشمل  وال 
إضافياً  مبلغاً   2014 عام  يف  أمري}  دوالر  مليار   148 قيمتها 

البحرية  األعشاب  |ثله  أمري}  دوالر  مليار   1,8 قيمته 
الثانوية  واملنتجات  املائة)  يف   62) األخرى  املائية  والنباتات 
واإلسفنجيات  املائة)،  يف   27) لألكل  الصالحة  غ�  السمكية 

املائية  النباتات  تجارة  وازدادت  املائة).  يف   11) واملرجانيات 
 1 1984 إىل أك� من  0,1 مليار دوالر أمري} يف عام  من 

وشييل  إندونيسيا  وكانت   ،2014 عام  يف  أمري}  دوالر  مليار 
كانت   Âبين املنتجات،  لتلك  مصدر  أهم  كوريا  وجمهورية 

الرئييس  املستورد  األمريكية  املتحدة  والواليات  واليابان  الص� 
واملنتجات  السمكية  املساحيق  إنتاج  ازدياد  ظل  ويف  لها. 

عمليات  عن  املتخلفة  األسÂك  بقايا  من  املستمدة  األخرى 
األسÂك  استخدام  يتناول  الذي  القسم  (انظر  التجهيز 

املنتجات  تجارة  أيضاً  ازدادت   ،(46 الصفحة  وتجهيزها، 
دوالر  مليون   90 من  لألكل  الصالحة  غ�  السمكية  الثانوية 

0,2 مليار دوالر أمري} يف عام  1984 إىل  أمري} فقط يف عام 
.2014 2004، و0,5 مليار دوالر أمري} يف عام 

  



وت  السلمو وال
العاملية بقوة خالل  التجارة  السلمون والرتوت يف  ازدادت حصة 

القيمة  منفردة من حيث  أكرب سلعة  ليصبحا  األخ�ة  العقود 
يف عام 2013 (الجدول 16). ويزداد إجÂالً الطلب بصورة 

السلمون املستزرع يف املحيط األطليس،  مطردة، ال سيÂ عىل 
أمام أنواع جديدة  وبدأت أسواق جديدة يف فتح أبوابها أيضاً 

املستزرع خالل  السلمون  أسعار  وتقلبت  املجهزة.  املنتجات  من 
أسعار   Âالً مرتفعة، ال سيÂاألخ�ين، ولكنها ظلت إج العقدين 

أن �ثل نسبة متزايدة  املتوقع  الذي من  ال+ويجي  السلمون 
السلمون يف  املقابل، تواجه صناعة  الرئيسية. ويف  يف األسواق 

شييل، وهي ثاã أكرب منتج ومصدر للسلمون، هبوطاً يف األسعار 
املنتجة  البلدان  مقارنة æعظم  اإلنتاج  تكاليف  يف  وارتفاعاً 

الشيلية خسائر  املائية  األحياء  تربية  وتكبدت رشكات  األخرى، 
كب�ة يف عام 2015. وباإلضافة إىل إنتاج السلمون املستزرع، 

الطبيعية  املصايد  الهادئ يف  املحيط  حقق مصيد سلمون 
مستويات جيدة بصفة خاصة خالل عام 2015، ال سيÂ يف 

 ãثا الطبيعية  املصايد  املصيد من  أالسكا حيث سجل مجموع 
أعىل نسبة عىل اإلطالق. ودفعت وفرة املصيد أسعار جميع 
الهبوط.  نحو  الطبيعية  املصايد  من  الرئيسية  السلمون  أنواع 
ومن املهم أيضاً تسليط الضوء عىل أن موافقة إدارة األغذية 

املحّور  السلمون  إنتاج  املتحدة مؤخراً عىل  الواليات  والعقاق� يف 
وراثياً كانت مثار كث� من الجدل العام يف كل أنحاء العا®.

د األربيا والقر
بعد  القيمة  الثانية من حيث  املرتبطة  يف  األربيان حالياً  يرتبع 

أك� املنتجات تداوالً يف التجارة. وينتج األربيان  أن ظل عقوداً 
النامية، ويدخل جانب كب� من  البلدان  يف  والقريدس أساساً 

هذا اإلنتاج يف التجارة الدولية. غ� أنه يف ظل تحسن الظروف 
البلدان إىل  الطلب املحيل يف تلك  االقتصادية، يؤدي تحسن 

الزيادة  بالرغم من  السنوات األخ�ة،  الصادرات. وخالل  تراجع 
املنتجة  البلدان  العا®، واجهت  إنتاج األربيان املستزرع يف  يف 

الرئيسية، ال سيÂ يف آسيا، هبوطاً يف اإلنتاج بسبب أمراض 
األربيان. ومع ذلك، وللمرة األوىل منذ عام 2012، انتعش إنتاج 

التي تُعد منتجا  2015 يف تايلند  األربيان املستزرع يف عام 
انخفاضاً  لألربيان  العاملية  األسعار  وانخفضت  له.  رئيسياً  ومصدراً 

السابقة  السنة  الوقت من  بأسعارها يف نفس  مقارنة  كب�اً 
2014 مستويات قياسية عالية  أنها سجلت يف عام  بالرغم من 

(الشكل 22). وخالل النصف األول من عام 2015، قفزت أسعار 
األربيان æا يرتاوح ب� 15 و20 يف املائة مقارنة بالنصف األول 

من عام 2014، وذلك بسبب اختالل العرض والطلب يف الواليات 

انخفاض  وألحق  واليابان.   öاألورو واالتحاد  األمريكية  املتحدة 
بإيرادات الصادرات وأثر سلباً عىل هوامش أرباح  األسعار أرضاراً 

النامية. املناطق  كث� من  املنتج� يف 

ر اء األ أسماك القا واألسماك البي
القد، والنازيل، والفحام،  القاع، مثل  أنواع أسÂك  تتميَّز سوق 

حالياً  تحكمها  التي  القواعد  وتختلف  كب�،  بتنوع  والبلوق، 
اختالفاً كب�اً عن قواعد املايض. وكان إجÂيل املعروض من 

إمدادات أسÂك القاع أعىل يف السنت� 2014 و2015 بفضل 
الذي شهدته عدة أرصدة نتيجة ملÂرسات اإلدارة  االنتعاش 
لألنواع، وكانت عىل  تبعاً  السليمة. ومع ذلك، ُسجلت فروق 

سبيل املثال إمداد القد وف�ة، بينÂ كان هناك نقص يف 
الفحام والحدوق. واستقرت بوجه عام أسعار أسÂك  إمدادات 
القاع خالل السنت� األخ�ت�. وظل سمك القد واحداً من أك� 
الرتاجع الطفيف يف  بالرغم من  ارتفاعاً يف السعر  القاع  أسÂك 

والفحام  الحدوق  أسعار  استقرت   Âبين  (23 (الشكل  األسعار 
والنازيل. 

العا®،  البيضاء يف  القاع تهيمن عىل سوق األسÂك  وظلت أسÂك 
املائية.  األحياء  تربية  أنواع  قوية من  منافسة  تواجه حالياً  ولكنها 
البدائل األقل   Âالبيضاء املستزرعة، ال سي أنواع األسÂك  ووجدت 

األسÂك  أسواق  إىل  والبنغاسيوس، طريقها  البلطي  مثل  تكلفة، 
عن  الكب�  التوسع  إمكانية  للقطاع  وتتيح  التقليدية  البيضاء 

الذي  البنغاسيوس  ُجدد. و�ثل  إىل مستهلك�  الوصول  طريق 
التجارة  نسبياً يف  له، نوعاً حديثاً  نام أكرب مصدر  تُعد فييت 

البلدان. ومن  إىل عدد متزايد من  ر حالياً  الدولية، ولكنه يصدَّ
املتوقع أن يؤدي الطلب املطرد من كل أنحاء العا® عىل هذا 
إنتاجه يف سائر  بتنمية  قُدماً  الدفع  إىل  نسبياً  الرخيص  النوع 

السنت� األخ�ت�، ظل  البلدان املنتجة، ال سيÂ يف آسيا. وخالل 
التي تعد أكرب سوق،  املتحدة األمريكية  الواليات  الطلب قوياً يف 
الواردات  اتجهت  املقابل،  الالتينية. ويف  وكذلك يف آسيا وأمريكا 

املوّجهة إىل السوق الرئيسية األخرى يف االتحاد األوروö نحو 
الهبوط.

الواليات  التجزئة يف  البلطي منتجاً شعبياً يف قطاع  وما زال سمك 
بينÂ |ثل  النوع،  لهذا  أكرب سوق  تُعد  التي  األمريكية  املتحدة 
الطازج)  (املنتج  الوسطى  وأمريكا  د)  املجمَّ (املنتج  آسيا  بلدان 

النوع  الرئيسية. وما زال الطلب عىل هذا  البلدان املورِّدة 
محدوداً يف أوروبا، وتراجعت الواردات تراجعاً طفيفاً يف عام 

الجنوبية  البلطي يف االتساع يف آسيا وأمريكا  إنتاج  2015. وبدأ 

ة  يتب  الص
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ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



  

ار 3 اإل

سني التصنيفات الدولية للسلع السمكية

ا  ي بري تب    ا ك العاملية  ا  ما مة ا ك العاملية  Overview  م ما مة ا    م
www wcoomd org en topics nomenclature overview aspx 

تب    ا د  ا  حصاءا  األ املت عبة ا   Central Product Classi�cation CPC  Ver د     األ املت
http unstats un org unsd cr registry cpc asp  ا ي بري
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 الشكل 22 

سعار األربيان يف اليابان

 اجلدول 16 

موعات األنواع الرئيسية يف التجارة العاملية لعام 2013 حصص 
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دة األمريكية سماك القاع يف الواليات املت سعار 

 الشكل 24 

فريقيا وتايلند ابة يف  سعار التونة الو
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ولندا ملانيا و و السم وجريش فو الصويا يف  سعار مس

 الشكل 26 

ولندا سعار زي السم وزي فو الصويا يف 
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ستعرا العامل ا األ ا

وأفريقيا يف ظل اتساع حجم املعروض من اإلمدادات يف األسواق 
الص�، وهي من  أن  الرئيسية. غ�  املنتجة  البلدان  املحلية لدى 
اإلنتاج  تراجع   2015 الرئيسية، شهدت يف عام  املنتجة  البلدان 

الركود  يُعربِّ عن حالة  التجهيز، وهو ما  ما وتقلص أنشطة  نوعاً 
التي سادت السوق. وانخفضت إجÂالً أسعار الواردات يف 

 Âانتظام املعروض من اإلمدادات. وفي معظم األسواق بسبب 
2015 وارتفعت  العرض يف عام  الدنيس، تراجع  يتعلق بأسÂك 

ل  القاروس و® تسجَّ إمدادات  استقرت عموماً   Âبين األسعار، 
سوى زيادة هامشية يف األسعار يف بعض األسواق.

التونة
التونة يف السنت� األخ�ت� حالة من عدم  شهدت أسواق 

تم  التي  املصيد  الكب�ة يف كميات  التفاوتات  االستقرار بسبب 
إنزالها وما ترتَّب عىل ذلك من تقلبات يف األسعار (الشكل 24). 
التونة  2014، ونتيجة النخفاض املصيد، ازدادت أسعار  ويف عام 
السنوات  املعتدل عليها. وتراجع يف  الطلب  بالرغم من  العا®  يف 

أكرب سوق لرشائح  تقليدياً  التي ظلت  اليابان  األخ�ة نشاط 
التونة. ويف عام 2015، ازدادت للمرة األوىل واردات الواليات 

املنقولة جواً  الطازجة  التونة  أسÂك  األمريكية من  املتحدة 
آثار  اليابانية إىل  العملة  اليابان. وأّدى ضعف  بواردات  مقارنة 
الطازجة  التونة  التونة، وانخفضت واردات  سلبية عىل واردات 
يف عام 2015 مقارنة بعام 2014. واحتدمت املنافسة أيضاً من 

الكب�ة،  املتاجر  واألك� شعبية يف تجارة  األقل سعراً  السلمون 
مبيعات رشائح  يبدو،   Âفي السلمون،  مبيعات  تتجاوز  حيث 

املعلَّبة يف بعض  التونة   التونة. وانخفضت واردات سوق 
األمريكية  املتحدة  الواليات  فيها  æا  الرئيسية،   األسواق 

الخام. وأّدى  املواد  انخفاض أسعار  بالرغم من  وإيطاليا وفرنسا 
ذلك إىل تراجع كب� يف واردات املواد الخام املجمدة إىل تايلند 
العا®. ويف املقابل، ازداد  للتونة املعلبة يف  التي تُعد أكرب منتج 

الطلب عىل التونة املعلبة يف الرشق األدû ورشق آسيا ويف 
الالتينية يف ظل  التقليدية، خاصة يف آسيا وأمريكا  األسواق غ� 
إىل زيادة طلب  انخفاض األسعار. وأدى انخفاض األسعار أيضاً 

 رشكات التعليب يف االتحاد األوروö عىل رشائح أعىل بطن 
املطهوة.  التونة 

رأسيات األرجل 
القاعي،  (الحبار  األرجل واستهالكها  الطلب عىل رأسيات  ازداد 

األخ�ة.  السنوات  زيادة طفيفة يف  والسبيط، واألخطبوط) 
لهذه  ومستورد  مستهلك  أكرب  واليابان  وإيطاليا  إسبانيا  وما زالت 

أكرب  تايلند وإسبانيا والص� واألرجنت� وب�و  األنواع. وكانت 

وموريتانيا  املغرب  احتلت   Âبين القاعي،  والحبار  للسبيط  مصدر 
الرئييس يف صادرات األخطبوط. وتقوم فييت نام  والص� املركز 

السبيط يف  بتوسيع أسواق رأسيات األرجل، æا يشمل  حالياً 
جنوب رشق آسيا. كÂ أن بعض البلدان اآلسيوية األخرى، مثل 

-2014 الفرتة  الهند وإندونيسيا، مصدر هام لإلمدادات. ويف 
 Â2015، شهدت األسواق الرئيسية زيادات يف األخطبوط أك� م

القاعي  الحبار  والسبيط. وكشفت سوق أسÂك  القاعي  الحبار  يف 
التي ظلت راكدة لبعض الوقت عن بوادر انتعاش يف أواخر 

السبيط.  لنقص املعروض من إمدادات  أيضاً  2015 استجابة  عام 
2015 بسبب تحسن  وبينÂ تراجعت أسعار األخطبوط يف عام 
بسبب  أساساً  السبيط وذلك  أسعار  أيضاً  العرض، هبطت  حالة 

الطلب. انخفاض 

وق السم  مس
النينو،  الناجم أساساً عن ظاهرة  السنوي  التذبذب  يف ظل 

 Âبين  ،2005 منذ عام  السمك تدريجياً  إنتاج مسحوق  تراجع 
استمر الطلب اإلجÂيل يف االزدياد، مÂ دفع األسعار نحو أعىل 

وانخفضت   .2014 عام  أواخر  املسجلة حتى  التاريخية  مستوياتها 
2015 (الشكل 25)  األسعار بعد ذلك حتى منتصف عام 

عندما بدأت األسعار يف االرتفاع مرة أخرى يف ظل توقع نشاط 
املتوقع أن تظل أسعار مسحوق  النينو. ومن  قوي لظاهرة 

الطلب. ويف  استمرار  البعيد بسبب  املدى  السمك مرتفعة يف 
عام 2015، ازداد مجموع اإلنتاج مقارنة æا كان عليه يف عام 

2014، ولكن شييل أنتجت كميات أقل. ويف عام 2015، سجلت 
أقل  السمك،  الرئيسيان ملسحوق  املصدران   Âب�و وشييل، وه

حجم للصادرات يف السنوات الست األخ�ة. وظلت الص� أكرب 
مستورد ملسحوق السمك الذي وصل حجم وارداته يف عام 

2015 إىل نفس مستويات عام 2014. 

ز السم
انخفاض  بسبب  السمك وذلك أساساً  إنتاج زيت  أيضاً  يرتاجع 

اإلنتاج يف أمريكا الالتينية، وفرض حصص أك� رصامة عىل املواد 
التقلبات. ويف  الخام، مÂ يسهم يف الضغط عىل األسعار وزيادة 

مقارنة  طفيفاً  انخفاضاً  السمك  إنتاج زيت  2015، سجل  عام 
æستوياته يف عام 2014، وصاحب ذلك تراجع مساهÂت ب�و 

أسعــار زيت  الخصــوص. ووصلت  وكذلك شييل عىل وجه 
تراجعــت حتى منتصــف  2014 ثم  السمك إىل ذروتهــا يف عام 
26) قبل أن تسجل ارتفاعاً طفيفاً يف الجزء  عــام 2015 (الشكل 

نظراً  السمك مرتفع  والطلب عىل زيت  السنة.  املتبقي من 
هاماً  كونه مكوناً  لإلنسان فضالً عن  تغذوي  الستخدامه كمكِّمل 

ة  ص تاب ل  »

  



الذي يبلغ وزنه 150 غراماً من األسÂك ما يرتاوح ب� 50 
الربوت� للشخص  اليومية من  املائة من االحتياجات  و60 يف 

الُنظم  البالغ. و�كن لربوت� األسÂك أن �ثل مكوناً حاسÂً يف 
ينخفض  قد  التي  بالسكان  املكتظة  البلدان  لبعض  الغذائية 

النمط  فيها املتناول اإلجÂيل من الربوت�. و�كن أن يتب� من 
البلدان اعتÂدها بشدة عىل األغذية  الغذاÄ يف كث� من هذه 

الذي يكتسب فيه استهالك األسÂك أهمية  الوقت  األساسية يف 
الحرارية  السعرات  النسبة ب�  املساعدة عىل تحس�  خاصة يف 

ما ُ|ثل األسÂك ملثل  والربوتينات. وباإلضافة إىل ذلك، غالباً 
معقولة  بأسعار   ãحيوا بروت�  مصدر  السكانية  املجموعات  هذه 

قد ال تقل فقط عن أسعار مصادر الربوت� الحيواã األخرى، 
بروت� حيواã مفضل ويشكِّل جزءاً  مصدر  أيضاً  ولكنها تشكل 

املثال  والتقليدية. من ذلك عىل سبيل  املحلية  الوجبات  من 
أن األسÂك تسهم بنسبة تبلغ أو تتجاوز 50 يف املائة من 

الجزرية  الدول  الحيواã يف بعض  الربوت�  املتناول من  مجموع 
وإندونيسيا  وغانا  وكمبوديا  بنغالديش  يف   Âمثل الصغ�ة،  النامية 
وس�اليون ورسي النكا. ويف عام 2013، بلغت نسبة األسÂك يف 

الربوت� الحيواã حوايل 17 يف املائة، و6,7 يف املائة من كل أنواع 
دت  الربوت� الذي استهلكه سكان العا®. وعالوة عىل ذلك، زوَّ

األسÂك أك� من 3,1 مليار شخص æا يقرب من 20 يف املائة من 
 .(27 (الشكل  للفرد   ãالحيوا الربوت�  املتناول من  متوسط 

هة لالستهالك  وظل إجÂالً املعروض من إمدادات األسÂك املوجَّ
النمو السكاã خالل العقود  العا® أكرب من معدل  البرشي يف 

السنوي  النمو  متوسط معدل  بلغ  األخ�ة، حيث  الخمسة 
إلمدادات األسÂك 3,2 يف املائة يف الفرتة 1961-2013 وبلغ يف 
1,6 يف املائة خالل نفس  املقابل معدل النمو السكاã يف العا® 

الفرتة. ومن هنا ازداد متوسط نصيب الفرد من األسÂك. وازداد 
العا® من  الظاهري لألسÂك يف  الفرد من االستهالك  نصيب 

14,4 كيلوغرامات  املايض إىل  القرن  9,9 كيلوغرامات يف ستينات 
يف تسعينات القرن املايض و19,7 كيلوغرامات يف عام 2013 يف 
الوقت الذي تش� فيه تقديرات عام 2015 إىل مزيد من النمو 

اإلنتاج  20 كيلوغراماً. وال تفرسِّ زيادات  ليتجاوز االستهالك بذلك 
وحدها ذلك االتساع. وهناك عوامل أخرى كث�ة ساهمت يف 

الهدر، واالستخدام بصورة أفضل،  انخفاض معدل  ذلك، æا فيها 
بالنمو  الطلب، واقرتان ذلك  التوزيع، وازدياد  قنوات  وتحسن 
التجارة  الحرضي. وساهمت  والتوسع  الدخل  وازدياد   ãالسكا
املتاحة  الخيارات  بدور هام عن طريق توسيع  أيضاً   الدولية 

املستهلك�. أمام 

وبالنظر  اللحوم.  آكلة  األسÂك  أنواع  لعلف مجموعة مختارة من 
الطلب املطرد واملتزايد، ال يتوقع انخفاض أسعار زيت  إىل 

n السمك عىل األجل الطويل. 

استهالك األسماك
إنتاج مصايد األسÂك وتربية األحياء  النمو امللموس يف  أدى 

العقدين  الخمس� األخ�ة، خاصة يف  السنوات  املائية يف 
عة  العا® عىل استهالك أغذية منوَّ األخ�ين، إىل تعزيز قدرة 

السليم مقادير   Äالغذا النظام  بد أن يشمل  ومغذية. وال 
األمينية  التي تحتوي عىل كل األحÂض  الربوتينات  كافية من 
أوميغا  الدهنية  األحÂض  (مثل  األساسية  والدهون  األساسية 

لألسÂك،  و�كن  واملعادن.  والفيتامينات  السلسلة)  الطويلة   -3
العنارص املغذية، أن تسهم بدور  بتلك  وهي مصدر غني 
التغذية،  يتناول  الذي  القسم  (انظر  األهمية  بالغ  تغذوي 

(دال،  الفيتامينات  æختلف  غنية  واألسÂك  الصفحة 152). 
الكالسيوم واليود  وألف، وباء) فضالً عن املعادن (æا فيها 

كاملة. وتوفِّر  أُكلت  إذا   Âوالسيلينيوم)، ال سي والحديد  والزنك 
تحتوي عىل  القيمة  وعالية  الهضم  بروتينات سهلة  أيضاً  األسÂك 

كل األحÂض األمينية األساسية. ويف ح� أن متوسط نصيب 
فإن كمية صغ�ة  الفرد من استهالك األسÂك قد يكون منخفضاً 

من السمك �كن أن يكون لها أثر تغذوي إيجاö هام عىل 
العجز  بلدان  النبا@، وهو ما ينطبق عىل كث� من   Äالغذا النظام 
البلدان áواً. وباإلضافة إىل  الغذاÄ ذات الداخل املنخفض وأقل 
 Âض غ� مشبَّعة، السيÂك غنية يف العادة بأحÂذلك، فإن األس

السلسلة. وتوفِّر األسÂك  الطويلة   3 أوميغا −  الدهنية  األحÂض 
القلب والرشاي� واملساعدة  الحÂية من أمراض  فوائد صحية يف 

الرُضع.  العصبي لدى األجنة واألطفال  عىل áاء املخ والجهاز 
الخرباء عىل أن اآلثار اإليجابية الستهالك مقادير كب�ة  ويوافق 

املتصلة  املحتملة  السلبية  اآلثار  كب�ة  بدرجة  تفوق  األسÂك  من 
التلوث/السالمة.37  æخاطر 

توفِّر األسÂك حوايل  اليومي،  العاملي  املتوسط  ومن حيث 
34 سعراً حرارياً فقط للفرد. ومع ذلك، �كن أن تزيد عىل 

البلدان التي تعاã نقصاً يف األغذية  للفرد يف  130 سعراً حرارياً 
الغذاء  التي أصبحت تفضل األسÂك يف  أو  البديلة،  الربوتينية 

وال+ويج وجمهورية  واليابان  آيسلندا  (مثل  ذلك  وتحافظ عىل 
الصغ�ة). وتسهم األسÂك  الجزرية  الدول  كوريا والعديد من 
الجزء  الحيواã، إذ يوفِّر  الربوت�  بقيمة غذائية أكرب من حيث 
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ستعرا العامل ا األ ا

الكمية  الزيادة يف استهالك األسÂك من حيث  وتفاوت توزيع 
وداخلها.  واألقاليم  البلدان  ب�  الفرد  يستهلكها  التي  واألنواع 

من ذلك عىل سبيل املثال أن نصيب الفرد من استهالك األسÂك 
البلدان يف أفريقيا جنوب الصحراء  أو تراجع يف بعض  ثابتاً  ظل 

أفريقيا)  ونيج�يا وجنوب  وليب�يا  ديفوار  (مثل كوت  الكربى 
اليابان خالل  وكذلك، ولكن من مستويات مرتفعة أصالً، يف 

الفرد من  العقدين األخ�ين. وُسجلت أعىل زيادة يف استهالك 
األسÂك يف رشق آسيا (من 10,8 كغ يف عام 1961 إىل 39,2 كغ 

يف عام 2013)، وجنوب رشق آسيا (من 13,1 إىل 33,6 كغ، 
وشÂل أفريقيا (2,8 إىل 16,4 كغ). ويعود إىل الص� معظم 

النمو يف نصيب الفرد من توافر األسÂك يف العا® خالل العقدين 
إنتاج األسÂك، ال سيÂ تربية  الكب� يف  التوسع  األخ�ين بسبب 

األحياء املائية، وتصدير حصة كب�ة من هذا اإلنتاج. وازداد 
الظاهري لألسÂك باطراد، ووصل إىل  الفرد من االستهالك  نصيب 

حوايل 37,9 كغ يف عام 2013 (14,4 كغ يف عام 1993)، وبلغ 
متوسط معدل النمو السنوي 5 يف املائة يف الفرتة 2013-1993. 
وخالل السنوات القليلة األخ�ة أدى ازدياد الدخل وال�وة عىل 

للمستهلك�  املتاحة  األسÂك  أنواع  تنويع  إىل  املحيل  املستوى 
يف الص� بسبب تحويل بعض صادرات األسÂك نحو السوق 

املحلية، فضالً عن الزيادة يف واردات األسÂك. وإذا استبعدت 
الص� فإن نصيب الفرد السنوي من إمدادات األسÂك يف سائر 
أنحاء العا® يكون 15,3 كغ تقريباً يف عام 2013، أي أعىل من 

الستينات (11,5 كغ)، والسبعينات (13,4 كغ)  املتوسط يف 
القرن املايض. وخالل تسعينات  والثÂنينات (14,1 كغ) من 

القرن املايض، ظل نصيب الفرد من إمدادات األسÂك يف 
تراوح  عند مستوى  نسبياً  الص�، مستقراً  استبعاد  بعد  العا®، 
ب� 13,1 و13,6 كغ، وإن كان أقل من مستوياته يف 5انيات 
نفس القرن، حيث ازداد السكان æعدل أرسع من معدل áو 

بلغ  البرشي (æعدل سنوي  هة لالستهالك  املوجَّ إمدادات األسÂك 
1,6 و0,9  يف املائة عىل التوايل). ومع ذلك، ومنذ مطلع األلفية 
النمو  الثانية، تجاوز املعروض من اإلمدادات مرة أخرى معدل 

السكاã (æعدل سنوي بلغ 2,5 و1,4 يف املائة عىل التوايل). 
ويلخص الجدول 17 نصيب الفرد من إمدادات األسÂك حسب 
كمية  ب�  ومن  الرئيسية.  االقتصادية  املجموعة  القارة وحسب 
140,8 مليون طن،  البرشي، وهي  املتاحة لالستهالك  األسÂك 
يف عام 2013، 38 استأثرت آسيا بأك� من ثلثي املجموع، أي 
46,5 مليون طن خارج  99 مليون طن (23 كغ للفرد)، منها 

الص� (16 كغ للفرد)، بينÂ انخفضت إمدادات األسÂك كث�اً 
الفرد من االستهالك) يف  ارتفاع نصيب  يف أوسيانيا (بالرغم من 

أفريقيا.

كب�اً  تفاوتاً  التغذوي  املتناول  األسÂك يف  وتتفاوت مساهمة 
الكمية  البلدان واألقاليم وداخلها وذلك من حيث  فيÂ ب� 

27 و28). ويتوقف هذا  (الشكالن  الفرد  التي يستهلكها  واألنواع 
البديلة  التباين يف االستهالك عىل مدى توافر األسÂك واألغذية 

السمكية يف  املوارد  إىل  الوصول  إمكانية  وتكلفتها، فضالً عن 
االجتÂعية  والعوامل  لإلنفاق،  املتاح  والدخل  املجاورة،  املياه 

األكل،  وعادات  الغذائية،  التقاليد  مثل  والثقافية،  -االقتصادية 
والبنية  والتسويق،  واألسعار،  واملواسم،  والطلب،  واألذواق، 

السنوي  الفرد  لنصيب  االتصال. و�كن  ومرافق  األساسية، 
من االستهالك الظاهري لألسÂك أن يرتاوح ب� أقل من 

كيلوغرام واحد يف بلد ما وأك� من 100 كيلوغرام يف بلد آخر 
البلدان،  الفروق كب�ة داخل  أن تكون  (الشكل 28). و�كن أيضاً 
والنهرية ومناطق  الساحلية  املناطق  االستهالك عادة يف  يزيد  إذ 

الداخلية. املياه 

البلدان األك�  تفاوتات يف استهالك األسÂك ب�  وتوجد أيضاً 
الفرد  الرغم من زيادة نصيب  والبلدان األقل تقدماً. وعىل  تقدماً 

املناطق  باضطراد يف  السمكية  املنتجات  استهالك  من  السنوي 
النامية (من 5,2 كغ يف عام 1961 إىل 18,8 كغ يف عام 2013) 

ويف بلدان العجز الغذاÄ ذات الدخل املنخفض (من 3,5 إىل 
بالرغم  7,6 كغ)، 39 ما زال أقل كث�اً مÂ يف املناطق األك� تقدماً 

من أن الفجوة آخذة يف االنكÂش. و�كن أن تكون القيم 
الرسمية  اإلحصاءات  إليها يف  املشار  القيم  أعىل من  الفعلية 

املصايد  وبعض  الكفاف  مصايد  مساهÂت  تسجيل  لقصور  نظراً 
الفرد من االستهالك  2013، بلغ نصيب  النطاق. ويف عام  الصغ�ة 
 Âبين كيلوغرامات،   26,8 الصناعية  البلدان  لألسÂك يف  الظاهري 

البلدان  أشارت التقديرات إىل أنه بلغ 23 كيلوغراماً يف كل 
املستهلكة  األسÂك  من  ومتزايدة  كب�ة  نسبة  وتتألف  املتقدمة. 
الطلب املطرد  الواردات وذلك بسبب  املتقدمة من  البلدان  يف 

النامية،  البلدان  وثبات أو تراجع اإلنتاج املحيل من األسÂك. ويف 
املتاحة  املنتجات  الغالب عىل  األسÂك يف  استهالك  يعتمد 

من  للمعروض  تبعاً  األسÂك  سلسلة  وتتحرك  وموسمياً،  محلياً 
اإلمدادات وليس حسب الطلب. غ� أن ازدياد الدخل وال�وة 
الناشئة  االقتصادات  املستهلك� يف  املحيل جعل  املستوى  عىل 

الواردات.  املتاحة بسبب زيادة  أنواع األسÂك  يلمسون تنوعاً يف 

 ãالحيوا الربوت�  املتناول من  مساهمة األسÂك يف  أيضاً  وتتباين 
النسبي  االنخفاض  من  وبالرغم  والنامية.  املتقدمة  البلدان  ب� 

النامية  البلدان  ترتفع حصة  األسÂك،  استهالك  يف مستويات 
الدخل املنخفض من بروت� األسÂك  الغذاÄ ذات  العجز  وبلدان 
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سماك املائدة حس القارة والتجمع االقتصاد يف عام 2013 1 موع ونصي الفرد من إمدادات  ا
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99,023,0سيا

16,522,2با

يا 1,024,8سيا
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ر مة النسبية لرتبية األحياء املائية واملصايد الطبيعية يف األسماك املوّجهة لالستهالك الب املسا
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ستعرا العامل ا األ ا

ومقارنة  املتقدمة  البلدان  بحصة  مقارنة  الغذائية  نُظمها  يف 
2013، بلغت نسبة األسÂك  العاملي عموماً. ويف عام  باملتوسط 
البلدان  20 يف املائة تقريباً من املتناول من الربوت� الحيواã يف 

النامية، وحوايل 18 يف املائة يف بلدان العجز الغذاÄ ذات الدخل 
تراجعت  االزدياد، ولكنها  النسبة آخذة يف  تلك  املنخفض. وظلت 

بروتينات حيوانية  استهالك  ازدياد  األخ�ة بسبب  السنوات  يف 
املتقدمة، وعقب زيادة مستمرة حتى عام  البلدان  أخرى. ويف 

 ãك يف املتناول من الربوت� الحيواÂ1989، انخفضت حصة األس
 Âمن 13,9 يف املائة يف عام 1989 إىل 11,7 يف املائة 2013، بين

االزدياد. األخرى يف  الحيوانية  الربوتينات  استهالك  استمر 

ازداد متوسط استهالك األسÂك  العقدين األخ�ين،  وخالل 
الكب�  النمو  جراء  العاملي  املستوى  السمكية عىل  واملنتجات 

2014 منعطفاً هاماً  املائية. وشهد عام  إنتاج تربية األحياء  يف 
املستزرعة  األنواع  استهالك  النسبية يف  الزيادة  التحول نحو  يف 
قطاع  مساهمة  أتت  عندما  الطبيعية  املصايد  بأسÂك  مقارنة 

هة لالستهالك  املوجَّ إمدادات األسÂك  األنواع املستزرعة يف 
األوىل،  للمرة  الطبيعية  املصايد  أسÂك  تتجاوز مساهمة  البرشي 

و�ثل ذلك زيادة هائلة حيث بلغت حصة أسÂك مزارع 
الرتبية يف مجموع اإلمدادات 7 يف املائة يف عام 1974، و26 يف 
املائة يف عام 1994، و39 يف املائة يف عام 2004 (الشكل 29). 
النمو، إذ تستأثر بأك� من  رئيسياً يف هذا  ولعبت الص� دوراً 
60 يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية يف العا®. عىل أنه 

تربية  التقديرات إىل أن حصة  الص�، تش�  استبعاد  حتى بعد 
بلغت نحو  البرشي  هة لالستهالك  املوجَّ املائية يف األسÂك  األحياء 

33 يف املائة يف عام 2013، مقابل 15 يف املائة تقريباً يف عام 
املائية  الكب� لقطاع تربية األحياء  األثر  أيضاً  1995. ويؤكد ذلك 
املحلية واإلقليمية والدولية  د األسواق  األقاليم، حيث زوَّ يف كل 

وجذابة.  مغذية  æنتجات 

وثنائيات  والسلمون  األربيان  قبيل  أنواع من  وساهمت 
السلور (æا يف ذلك  البحر وسمك  الصÂمات والبلطي ورسطان 

الطلب واالستهالك  بدور مفصيل يف دفع  البنغاسيوس)  سمك 
التحول من االعتÂد يف املقام األول عىل صيدها  العاملي� بفضل 
الرتبية، وما صاحب  إنتاجها يف مزارع  الطبيعية نحو  املصايد  من 

ذلك من تراجع يف أسعارها وزيادة قوية يف تسويقها. و|ثل 
الغذاÄ من خالل  لألمن  أيضاً مصدراً هاماً  املائية  تربية األحياء 

(أيضاً  القيمة  املنخفضة  العذبة  املياه  أنواع  لبعض  الكب�  اإلنتاج 
البرشي. لالستهالك  أساساً  املوجهة  املتكامل)  االستزراع  من خالل 

من  والرخويات  والقريدس  األربيان  إنتاج  ازدياد  ويف ظل 
نصيب  ازداد  أسعارها،  يف  النسبي  والهبوط  الرتبية،  مزارع 

من  كب�اً  ازدياداً  القرشيات  توافر  من  السنوي  الفرد 
عام  كيلوغرامات يف   1,8 إىل   1961 عام  0,4 كيلوغرامات يف 
رأسيات  فيها  (æا  الرخويات  توافر  من  نصيبه  وازداد   ،2013

الفرتة). وأدى  3,1 كيلوغرامات يف نفس  0,8 إىل  األرجل) من 
أنواع  من  مختارة  ومجموعة  والرتوت  السلمون  إنتاج  ازدياد 

السنوي  الفرد  نصيب  يف  كب�  áو  إىل  العذبة  املياه  أسÂك 
املياه  ب�  املهاجرة  واألنواع  العذبة  املياه  أنواع  استهالك  من 

 1961 عام  يف  كيلوغرامات   1,5 من  العذبة،  واملياه  املالحة 
السنوات  2013. و® تشهد  عام  كيلوغرامات يف   7,3 إىل 

وما  األخرى،  األوسع  املجموعات  كب�ة يف  تغي�ات  أي  األخ�ة 
األسÂك  مصايد  إنتاج  إىل  أغلبها  يف  تعود  كث�ة  أنواع  زالت 

األسÂك  استهالك  من  السنوي  الفرد  نصيب  واستقر  الطبيعية. 
و3,1   2,9 يناهز  مستوى  عندما  البحرية  واألسÂك  القاعية 

ب�  من  القاعية  األسÂك  زالت  وما  التوايل.  عىل  كيلوغرامات 
أوروبا  شÂل  يف  املستهلكون  يفضلها  التي  الرئيسية  األنواع 
هو  االستهالك  من  السنوي  الفرد  (نصيب  الشÂلية  وأمريكا 
2013). وتفضل  عام  التوايل يف  كيلوغرامات عىل  9,2 و4,3 

األبيض  البحر  بلدان  يف  أساسية  بصورة  األرجل  رأسيات 
 19,7 البالغة  الحصة  ب�  ومن  آسيا.  وبلدان رشق  املتوسط 

عام  يف  الفرد  الستهالك  املتاحة  األسÂك  من  كيلوغرامات 
املائة منها إىل األسÂك  74 يف  2013، يعود مصدر حوايل 

(أي  املائة  25 يف  يقرب من  ما  املحار  الزعنفية. ووفَّرت أسÂك 
القرشيات،  من  كغ   1,8 منها  للفرد،  كيلوغرامات   4,9 نحو 

الرخويات  األرجل، و2,6 كغ من  رأسيات  و0,5 كغ من 
الطحالب  وأنواع  البحرية  األعشاب  حالياً  تدخل  وال  األخرى). 
املتعلقة  والزراعة  األغذية  منظمة  أغذية  موازنات  يف  األخرى 
إنتاجها  من  هاماً  جزءاً  أن  غ�  السمكية.  واملنتجات  باألسÂك 

ذلك عىل  آسيا. من  ثقافات، ال سيÂ يف  كغذاء يف عدة  يستهلك 
نوري  تسمى  التي  الحمراء  البحرية  األعشاب  أن  املثال  سبيل 

التقليدي  الغالف  وPorphyra) هي   ،Pyropia) اليابان  يف 
ذلك،  إىل  وباإلضافة  الحساء.  أنواع  يف  وتستخدم  للسويش، 

 ãاليابا والكونبو   (Undaria pinnatifida) الوكام  يستزرع 
(Laminaria / Saccharina japonica) وأعشاب املوزوكو 

كغذاء.  الستخدامها   (Nemacystus spp) البحرية 

وخالل العقدين األخ�ين، تأثر استهالك األسÂك واملنتجات 
السمكية كث�اً بعوملة نُظم األغذية وباالبتكارات والتحسينات يف 

  » 

  



التجهيز والنقل والتوزيع والتسويق وعلوم وتكنولوجيا األغذية. 
وأّدت تلك العوامل إىل تحسينات ملموسة يف الكفاءة، وتخفيض 
التكاليف، وتوسيع الخيارات، وزيادة سالمة املنتجات وتحسينها. 

ت التطورات يف النقل املربّد  ونظراً لرسعة تلف األسÂك، يرسَّ
ملسافات طويلة والُشحنات الواسعة النطاق واألرسع تجارة 

واستهالك مجموعة واسعة من األنواع وأشكال املنتجات، æا يف 
ذلك األسÂك الحيّة والطازجة. و�كن للمستهلك� االستفادة 

ن الواردات من توافر األسÂك  من اتساع الخيارات، حيث تحسِّ
واملنتجات السمكية يف األسواق املحلية. وباتت األáاط الغذائية 
العاملية أك� تجانساً وعوملة، وإن كانت ال تزال متنوعة بدرجة 

كب�ة، ويصاحب ذلك تحول عن األغذية األساسية، مثل الجذريات 
 Âوالدرنيات نحو مزيد من املنتجات الغذائية الربوتينية، ال سي

اللحوم واألسÂك واأللبان والبيض والخرضوات. وازداد توافر 
الربوت� إجÂالً، ولكن هذه الزيادة ® تتوزَّع توزيعاً متكافئاً. وما 
زال املعروض من إمدادات الربوت� الحيواã أكرب كث�اً يف البلدان 

الصناعية والبلدان املتقدمة األخرى مقارنة بالبلدان النامية. 
 ،ãغ� أنه بعد بلوغ مستوى مرتفع من استهالك الربوت� الحيوا
بدأت االقتصادات األك� تطوراً يف الوصول إىل مستويات التشبُّع 

وأضحت أقل استجابة لنمو الدخل ولسائر التغي�ات مقارنة 
الدخل. بالبلدان املنخفضة 

أهمية  وتزداد  االستهالكية،  العادات  عىل  تغي�ات  أيضاً  وتطرأ 
األغذية،  تحض�  وسهولة  األكل،  يف  اإلفراط  قبيل  من  قضايا 

املال،  مقابل  والقيمة  والنوعية،  األخالقية،  والقواعد  والصحة، 
فرتات  عىل  والرفاه  الصحة  تأث�  ويزداد  واألمان.  واالستدامة، 
هذا  خاصة يف  بصفة  بارز  بدور  األسÂك  وتساهم  االستهالك، 

املنافع  يؤكد  الدالئل  من  متزايداً  عدداً  إن  حيث  الصدد، 
األغذية  قطاع  ويواجه  األسÂك.  تناول  يحققها  التي  الصحية 

الحياة  وأساليب  الدخل،  ازدياد  جراء  هيكلية  تغي�ات  عموماً 
جديدة.  أسواق  وظهور  التجارة،  وتحرير  والعوملة،  الجديدة، 

أك� مرونة يف ظل دخول  العا®  األغذية يف  وأضحت أسواق 
القيمة  ذات  املنتجات  ذلك  يف  æا  إليها،  جديدة  منتجات 

ساعد   Âوم تجهيزها.  املستهلك�  عىل  يسهل  التي  املضافة 
مثل  الحديثة،  التجزئة  قنوات  áو  األسÂك  استهالك  زيادة  عىل 
تجزئة  مشرتيات  نسبة  وتزيد  الكربى،  واملتاجر  الكب�ة  املتاجر 

املائة يف كث�  70 و80 يف  البحرية عىل ما يرتاوح ب�  األغذية 
بضعة  قبل  سائدا  كان   Âع كب�اً  تحوالً  ذلك  و�ثل  البلدان.  من 
املحلية  واألسواق  التقليديون  األسÂك  تجار  كان  عندما  عقود 

البلدان.  معظم  يف  املشرتيات  لتلك  رئيسية  تجزئة  منافذ 
واملتاجر  الوطنية،  عرب  والرشكات  التجزئة،  سالسل  أيضاً  وتؤثر 

البلدان  يف   Âسي ال  االستهالك،  أáاط  عىل  متزايداً  تأث�اً  الكب�ة، 
االختيار،  من  أوسع  مساحة  للمستهلك�  وتتيح  النامية، 

كث�  يف  وتوفِّر  األغذية،  توافر  يف  املوسمية  التقلبات  وتقلل 
عدة  األمان. وشهدت  من  أكرب  بقدر  تتسم  أغذية  األحيان  من 

رسيعة  زيادة  الالتينية،  وأمريكا  آسيا  يف  وبخاصة  نامية،  بلدان 
الكب�ة. املتاجر  عدد  يف 

عىل  ملحوظاً  تأث�اً  املتنامي  الحرضي  التوسع  أيضاً  ويؤثر 
عىل  الطلب  عىل  أيضاً  يؤثر   Âك األغذية،  استهالك  أáاط 

يف  التحسينات  الحرضي  التوسع  ز  ويحفِّ السمكية.  املنتجات 
وبالتايل  األساسية،  والبنية  التربيد  وسالسل  والتوزيع  التسويق 

وتسهيل  الغذائية  املنتجات  اختيار  من  أوسع  مساحة  إتاحة 
املناطق  بسكان  مقارنة  ذلك،  عىل  وعالوة  عليها.  الحصول 

دخلهم  من  أكرب  نسبة  إنفاق  املدن  سكان  عىل  يغلب  الريفية، 
األغنى  األغذية  من  تنوعاً  أك�  أنواع  واستهالك  األغذية  عىل 

سكان  يتناول  ذلك  إىل  وباإلضافة  والدهون.   ãالحيوا بالربوت� 
األحيان،  أغلب  يف  املنازل  خارج  طعامهم  الحرضية  املناطق 

والسهلة  الرسيعة  األغذية  من  أكرب  مقادير  ويستهلكون 
املناطق  سكان  عدد  ازداد  املتحدة40  لألمم  ووفقاً  التحض�. 

نسمة  مليون   746 من   ،1950 عام  منذ  الحرضية æعدل رسيع 
30 يف املائة إىل  2014، أي من  3,9 مليار نسمة يف عام  إىل 

أن تصل  املتوقع  العا®. ومن  املائة من عدد سكان  54 يف 
زالت  وما   .2050 عام  بحلول  66 يف املائة  إىل  النسبة  هذه 

البلدان  ب�  مستمرة  الحرضي  التوسع  مستويات  يف  التفاوتات 
شهدت  التي  األقاليم  شملت   ،2014 عام  ويف  العا®.  وأقاليم 

املائة  يف   82) الشÂلية  أمريكا  الحرضي  التوسع  مستويات  أعىل 
والكاريبي  الالتينية  وأمريكا  الحرضية)،  املناطق  يف  يعيشون 
املقابل، ما زالت  املائة) وأوروبا (73 يف املائة). ويف  (80 يف 

ويعيش   ،Âمنه األعظم  الجانب  يف  ريفيت�  وآسيا  أفريقيا 
الحرضية،  املناطق  املائة من سكان كل منهÂ يف  40 و48 يف 

يف  الريفي�  السكان  من  املائة  يف   90 زهاء   Âفيه ويعيش 
الحرضي،  توسعها  مستوى  انخفاض  رغم  آسيا،  أن  غ�  العا®. 

الحرضية  املناطق  سكان  من  املائة  يف   53 بنسبة  تستأثر 
الالتينية  وأمريكا  املائة)،  يف   14) أوروبا  وتليها  العا®،  يف 

العيش  نحو  التحول  من  وبالرغم  (13 يف املائة).  والكاريبي 
يزدادون  العا®  يف  الريفي�  السكان  فإن  الحرضية  املناطق  يف 
عددهم  يصل  أن  املتوقع  ومن   1950 عام  منذ  بطيئة  بوت�ة 

عدد  حالياً  ويبلغ  سنوات.  بضع  الذروة يف غضون  مستوى  إىل 
ومن  تقريباً،  نسمة  مليار   3,4 العا®  يف  الريفي�  السكان 

بحلول  نسمـة  مليـار   3,2 إىل  العـدد  هـذا  ينخفض  أن  املتوقع 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ستعرا العامل ا األ ا

الريفي�  السكان  من  عــدد  أكرب  الهند  يف  ويوجـد  عام 2050. 
نسمة). مليون   635) الص�  وتليها  (857 مليون نسمة) 

املناطق  يف  التغذية  بنقص  املصاب�  األشخاص  أغلبية  ويعيش 
يف  التحسينات  من  وبالرغم  النامية.  البلدان  من  الريفية 

الطويلة  اإليجابية  واالتجاهات  األغذية  توافر  من  الفرد  نصيب 
(æا  التغذية  نقص  زال  ما  التغذوية،  املستويات  يف  األجل 

بالربوت�  الغنية  األغذية  استهالك  مستويات  نقص  ذلك  يف 
لتقرير  ووفقاً  ومستمرة.  ضخمة  مشكلة  �ثل   (ãالحيوا

41 ما زال    2015 العا®  الغذاÄ يف  انعدام األمن  حالة 
إليه  يحتاجون  الذي  الغذاء  إىل  يفتقرون  كث�ون  أشخاص 

التقرير  ويش�  والصحة.  النشاط  موفورة  حياة  أجل  من 
املائة من سكان  795 مليون شخص (10,9 يف  إىل أن حوايل 
التغذية،  نقص  يعانون  كانوا   2016-2014 الفرتة  يف  العا®) 

ذلك  و�ثل  النامية.  األقاليم  يف  780 مليون شخص  منهم 
األخ�  العقد  مليون شخص خالل   167 قدره  æا  تراجعاً 

ويتضح   .1992-1990 بالفرتة  مقارنة  و216 مليون شخص 
 ãالسكا áوها  من  بالرغم  النامية  األقاليم  يف  أك�  االنخفاض 

يف  الجوع  مكافحة  يف  املحرز  التقدم  عرقل   Âوم الكب�. 
فضالً  شموالً،  واألقل  األبطأ  االقتصادي  النمو  األخ�ة  السنوات 

أفريقيا  مثل  األقاليم،  بعض  يف  السيايس  االستقرار  عدم  عن 
نسبة  تراجعت  ككل،  النامية  األقاليم  ويف  آسيا.  وغرب  الوسطى 

السكان  مجموع  ب�  التغذية  نقص  يعانون  الذين  األشخاص 
12,9 يف املائة  1990-1992 إىل  23,3 يف املائة يف الفرتة  من 
املحرز  التقدم  تباين معدالت  وأّدى   .2016-2014 الفرتة  يف 

الذين  األشخاص  عدد  توزيع  تغي�ات يف  إىل  األقاليم  ب� 
األشخاص  معظم  زال  وما  العا®.  يف  التغذية  نقص  يعانون 

وتليها  آسيا،  جنوب  يف  يعيشون  التغذية  نقص  يعانون  الذين 
نفسه،  الوقت  ويف  آسيا.  ورشق  الصحراء  جنوب  أفريقيا  مبارشة 
ذلك  æا يف  العا®،  أنحاء  السكان يف جميع  كب� من  يعاã عدد 

 .Äالغذا بالنظام  املتصلة  واألمراض  البدانة  النامية،  البلدان 
املنتجات  استهالك  يف  اإلفراط  عن  املشكلة  هذه  وتنجم 

غ�   Äالغذا النظام  عن  فضالً  بالدهون،  والغنية  املصنَّعة 
من  لها  æا  لألسÂك،  و�كن  الحياة.  أساليب  وخيارات  املالئم 
تلك  تصحيح  يف  كب�  بدور  تساهم  أن  قيمة،  تغذوية  خواص 

n الغذائية.  االختالالت 

احلوكمة والسياسات
جدول أعÂل عاملي – طموحات 

عاملية

ة عام 2030 أهداف التنمية املستدامة و
التزامات غ� مسبوقة ملواجهة  نفسه  الدويل عىل  املجتمع  قطع 
القرن الحادي والعرشين – أالّ وهو كيفية  أحد أعظم تحديات 

9,7 مليار نسمة بحلول عام 2050  توف� الغذاء ملا يربو عىل 
التيقن االقتصادي واملايل، وتنامي  املناخ وعدم  يف سياق تغ�ُّ 

الطبيعية. املوارد  عىل  املنافسة 

ويف سبتمرب/أيلول 2015، اعتمدت الدول الـ193 األعضاء يف 
42 وتتألف   .2030 لعام  املستدامة  التنمية  املتحدة خطة  األمم 

لتوجيه  املستدامة كإطار  للتنمية  17 هدفاً  2030 من  خطة عام 
املدã وسائر  واملجتمع  الدولية  والوكاالت  الحكومات  إجراءات 

الخمس عرشة  السنوات  التنمية خالل  لتحقيق  املؤسسات 
املتمثل يف  الطموح  الهدف  السعي إىل تحقيق  املقبلة يف إطار 
التنمية  املدقع والجوع. وتَُربز يف كل أهداف  الفقر  استئصال 
األمن  املنظمة –  التي تشكل صلب عمل  العنارص  املستدامة 

بصورة  واستخدامها  الطبيعية  املوارد  وإدارة  والتغذية،   Äالغذا
بنهج  2030 األخذ  مستدامة. ومن األسايس لتحقيق خطة عام 

تتناول كل األبعاد  التي  املتعددة  متكامل يف بلوغ األهداف 
املستدامة.  للتنمية  والبيئية)  واالجتÂعية  (االقتصادية  الثالثة 

وتطرح خطة عام 2030 رؤية لعا® يتسم بقدر أكرب من العدالة 
الركب.  واالزدهار والسلم واالستدامة وال يتخلف فيه أحد عن 

التغذية  للفقر وسوء  والخطة ال تدعو فقط إىل وضع نهاية 
للجميع،  والتعليم  والصحية  الرعاية  عىل  الحصول  ُسبل  وإتاحة 

مع الرتكيز يف كل ذلك بشكل رئييس عىل قضايا املساواة ب� 
إىل القضاء عىل كل أشكال اإلقصاء  الجنس� – بل تدعو أيضاً 

وانعدام املساواة يف كل مكان. وسيجري أيضاً يف إطار هذه 
واملستدام،  والشامل  املطرد  االقتصادي  النمو  تعزيز  الخطة 

للجميع. الالئق  العمل  وتوف�  واملنتجة،  الكاملة  « والعÂلة 

  



ار 4  اإل

داف متعددة –  : استهداف منافع و النمو األزر
ديات املعقدة التغل عل الت

تب    ا ل  ا  ة بالت البي ية املتع ا ت ية  ا ميا الدا ل ل ل  الت البي ة بالت البي ية املتع ا ت 1 ا
www cbd int waters  يا ماي
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www cbd int waters doc wwd wwd press brief sdg en pdf  يا   ماي

ة  ا ال ية  مة األ ائية  م ا العا ال با احتيا سماك   ام ل ء  الد املت رير ي  ة  ت ا ال ية  مة األ 3 م
www fao org news story ar item icode  يا تب   ماي ا  ا 

ها  األ ا  الب ية  امليا الدا يطا  م  ل
ا  ة  ا  ية م ا د  ا ا امليا  ت ا

ا   ا استمر ا ة  ت م يمة  يد  حالة س
تربية األحياء  ت مصايد األسماك  يتها  تا سالمتها 

بت   املائة  ا  ا  ائ ل ا ال املائية ال
تد سب  العي  ا العامل  ي ت ا م ال

ديرا   تش الت ا العا  اء   املائة م س ل
ت  ي  ي ال ال ا رب ال    املائة م 

بة  ا الر األ يطا   ال الطبيعية يدا  ا
ا العاملية م ال  ي    املائة م الت

م  يا ل ئي ا  ر ية  اح ياحة ال را  ال
ية  سيما   اح دا ال ي   م الب تصا ا

ا ال  يرا تشم ا امية  ية الص ال الد ا
يا  مري س يا   ا  م يطا ح ا ا تد

اء ب  ب ا يت ية  اح ال رية  ياحة الب م ال
ا  ي املائ  ي يها ال ا ا  يطا  ة ا ا

ها األ  ي ال  مراح ت د ال ما  ة املت الطا
بية الط العامل   ئي  ت ه بد    ت
ا  ديد   ي  ا  ا ا  ي اك  ة  الطا

ا  ا ر م  ا م الب ت ا م ت ي  ا  
ا  امل ية  ي ا ا ا امل ية  را الصيد ت امل

ت مة ل ا ا الطالء امل م مد  ت مة ل ا امل
شطة  األ ل   ية الت البي ا ت ا 

ير م  ال  ي   البا ما ت البشرية 
رية   الب بال  ة  ا م ية  الدا ميا  ية ل ل ي ا
م ب التهديدا ال  ا تهديدا  ر ية تعت  األ

ية  ل البي ا  امل ية  ل ي ا ال  ت  هها  ا ت
ا  تد ائ  دا امل ي  ي املا املرتبطة بها الت

الت   ر  ال امل ست ا س امليا 
م املع ب حاليا   ية  ا ريبة ال ا ال األ

شا  ة  ال ا ا ال ها اس  ا طا 
د ب  يطا  يا  ا البشري    ا
ال  ست لة  ا تش األ تدامة  يا  م ت م

ترا  ائ  تد امل الت  ا  م ر ل امل

ا  ت امل ية  ا ا ال ا األ ات ل  الت البي
ر  ا امل بة  ا الر تتعر األ م  الت
الة  رية ل الب شا  ا األ ب ة  املا عا  ت امل

ا  ح ا ا  ا م ت امل ا ي طر  عد ت با
سا  املما ا  ا مة  ع ا ا  ما  العامل 

ي  بال  ت ا   ل الصيد  ال ا  
ر  ل ال يا تربية األحياء املائية  م اء  د 

با  تمعا الصيد يش  ال العمالة   است
تربية  ي استدامة مصايد األسماك  ما  ية  ئي
ا املالي م  ر م ا م يتعر ل األحياء املائية 

تربية  ي يعتمد  مصايد األسماك  ا ال األ
ي  يشه  هي األسماك ل  األحياء املائية 

يته ت ت  ائ  ال ه  م
ية  اح ال رية  الب ية  ل ي ا ال  ا  بات 
ائ  ل امل ا   ية  ميا الدا ية ل ل ي ال ا
ما استدامة  ر حتمية م   ية  ا ا امل

تربية األحياء املائية  تشد مبا  مصايد األسماك 
ل  ي ا ا ه ال م األ   مة ل امل

تربية األحياء املائية  ب   مصايد األسماك 
تدامة  ي سب  العي امل ا  تع ي ع  ت

مية  ا بت ا ية  اح تمعا الصيد ال  
تربية األحياء املائية  طا  مصايد األسماك الص ال

ماية  ا ا  األس ا  ال العا  الت مها 
ة  ر العم الالئ   س ية  تما ا

األسماك يمة 
ية  مة األ  حد  املدير العا مل

ا  ب ة  ا   ا سي يا  را ي  ة  ا ال
ها  ب  ت ائ امل ال  األم ال ا   ت
تعام بها م العا  ة ال  م تت  الطري
ا البي م  اءمة الر ما م األ  بد م 
تدا  املد  اء امل ع الر ية  ا ب ا ا

ت  ب ت ال ا  مي  سة ل م ة م ي ي ح الط
ا  د  ا ت ي ي م األ ال ال ي  مة بتع امل

املائية ا  ا لة مل امل تدامة  امل

  



ستعرا العامل ا األ ا

البلدان عىل  اتفقت   ،2015 لعام  التنمية  وخالل مؤ|ر |ويل 
لدعم خطة عام  قوياً  أبابا التي أرست أساساً  خطة عمل أديس 

أبابا43 خطة عام 2030 وتكملها  2030. وتدعم خطة عمل أديس 
التنفيذ.  بوسائل  املتعلقة  غاياتها  سياق  توضيح  يف  وتساعد 
واملؤسسات  املحلية؛  العامة  باملوارد  العمل:  وترتبط خطة 

 Äاáاإل والتعاون  والدولية؛  املحلية  الخاصة  واملالية  التجارية 
والديون  للتنمية؛  محركاً  بوصفها  الدولية  والتجارة  الدويل؛ 

والعلم  الُنظمية؛  املسائل  ومعالجة  الديون؛  تحمل  والقدرة عىل 
والرصد  والبيانات،  القدرات؛  وبناء  واالبتكار  والتكنولوجيا 

واملتابعة. 

الناس والكوكب واالزدهار  وينصب اهتÂم خطة عام 2030 عىل 
والسالم والرشاكة. وتؤكد املنظمة44 أن األغذية والزراعة هي 

الجوهرية ب�  للصلة  2030 نظراً  السبيل إىل تحقيق خطة عام 
الناس والكوكب واملسار نحو áو شامل ومستدام.

األمن  بشأن  للمنظمة  االسرتاتيجي  لإلطار  الشاملة  والرؤية 
الطبيعية  املوارد  وإدارة  املستدامة  والزراعة  والتغذية   Äالغذا
املستدامة،  التنمية  أهداف  من  بالعديد  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط 
 Ä2 (”القضاء عىل الجوع وتوف� األمن الغذا ال سيÂ الهدف 
 12 والهدف  املستدامة“)،  الزراعة  وتعزيز  نة  املحسَّ والتغذية 
 15 14 (املحيطات)، والهدف  (االستهالك واإلنتاج)، والهدف 

إتاحة   2 للهدف  النهائية  الغايات  وتشمل  البيولوجي).  (التنوع 
وإنتاجية  التغذية،  ومعالجة سوء  الغذاء،  الحصول عىل  ُسبل 

املستدامة  والزراعة  ودخلهم،  الصغ�ة  الحيازات  أصحاب 
تُعالج   Âبين الزراعي،  البيولوجي  والتنوع  الصمود،  والقادرة عىل 

أسعار  وتقلب  والتجارة  االستثÂر  التنفيذ“  ”وسائل  غايات 
األغذية.

14 (”حفظ املحيطات  الهدف  وترتبط عدة غايات من غايات 
مستدام  نحو  واستخدامها عىل  البحرية  واملوارد  والبحار 

األسÂك  æصايد  واضحاً  ارتباطاً  املستدامة“)  التنمية  لتحقيق 
يف ح� أن غاياتها األخرى �كن أن تنطوي عىل تداعيات 
æصايد  املتصلة  الغايات  وتدعو  األسÂك.  ملصايد  بالنسبة 

األسÂك إىل: اتخاذ إجراءات من أجل تنظيم الصيد عىل نحو 
املُبلغ  القانوã وغ�  املفرط والصيد غ�  الصيد  فعال؛ وإنهاء 

إعانات  رة؛ ومعالجة  املدمِّ الصيد  املنظَّم ومÂرسات  عنه وغ� 
تتحقق من  التي  االقتصادية  الفوائد  األسÂك؛ وزيادة  مصايد 

املائية؛  األحياء  املستدامة ملصايد األسÂك وتربية  اإلدارة  خالل 
املوارد  إىل  الحرفي�  الصيادين  إمكانية وصول صغار  وتوف� 

البحري،  التلوث  منع  أخرى  غايات  البحرية واألسواق. وتغطي 
اتفاقية  وتنفيذ  والساحلية،  البحرية  اإليكولوجية  الُنظم  وإدارة 
القاõة  والدولية  اإلقليمية  والُنظم  البحار  لقانون  املتحدة  األمم 

وتربية  األسÂك  العليا ملصايد  األولوية  ذات  التطبيق  الواجبة 
 ،2 األحياء املائية. وتتناول أهداف أخرى (مثل األهداف 

اإليكولوجية  الداخلية ونُظمها  املياه  و6، و15) حÂية موارد 
التوقعات  يتناول  الذي  الرابع  الجزء  وترميمها وإدارتها. ويرد يف 

عام  ارتباط خطة  لكيفية  التحليل  171) مزيد من  (الصفحة 
وتربية  األسÂك  بقطاع مصايد  املستدامة  التنمية  وأهداف   2030

املائية. األحياء 

 2016 املتحدة يف مارس/آذار  اللجنة اإلحصائية لألمم  ووافقت 
تنفيذ غايات أهداف  العاملية لرصد  املؤرشات  عىل مجموعة من 
املؤرشات  تلك  املنظمة يف وضع  املستدامة.45 وساهمت  التنمية 

 .14 الهدف  الغايات، æا فيها مؤرشات غايات  ملجموعة من 
املستوى  الرفيع  السيايس  املتحدة  األمم  ملنتدى  يكون  وسوف 

بالتنمية املستدامة  دور محوري يف اإلرشاف عىل  املعني 
العاملي. الصعيد  عىل  واالستعراض  املتابعة  عمليات 

وعالوة عىل ذلك، واعرتافاً æا يشكله تغ�ُّ املناخ من خطر 
والقضاء  املستدامة  والتنمية  العاملي   Äالغذا األمن  د  يهدِّ جسيم 

عىل الفقر، اجتمعت دول العا® يف أواخر عام 2015 خالل 
اتفاقية األمم  الحادية والعرشين ملؤ|ر األطراف يف  الدورة 

اتفاق باريس.46 وال  املناخ العتÂد  املتحدة اإلطارية بشأن تغ�ُّ 
الغابات ومصايد األسÂك،  الزراعة، æا يشمل  تتكيَّف  بد أن 

مع آثار تغ�ُّ املناخ وال بد من تحس� قدرة نُظم إنتاج األغذية 
املتنامية من  عىل مواّجهة تغ�ُّ املناخ من أجل إطعام األعداد 

يتجزأ من  القضايا كجزء ال  معالجة هذه  أيضاً  السكان. ويتع�َّ 
خطة عام 2030 التي تدعو إىل التعاون الدويل عىل أوسع نطاق 

الدفيئة  غازات  انبعاثات  من  بالحد  التعجيل  بهدف  ممكن 
الناجمة عن  الضارة  اآلثار  مع  التكيُّف  ومعالجة مسألة  العاملية 

”باتخاذ إجراءات عاجلة  13 تحديداً  الهدف  املناخ. ويتعهد  تغ�ُّ 
وآثاره“.  املناخ  لتغ�ُّ  للتصدي 

مبادرة املنظمة للنمو األزرق
النمو األزرق دعÂً للخطة  2013 مبادرة  أطلقت املنظمة يف عام 
العمل  نحو  املتنامي  الدويل  للحراك  واستجابة  الجديدة  العاملية 
بالتوازي مع األمن الغذاÄ. وسوف تساعد  النمو األزرق  لدعم 

البلدان عىل وضع خطط  املنظمة من خالل هذه املبادرة 
وتنفيذها.  األزرق  والنمو  األزرق  لالقتصاد 

  » 

  



ُسبل �� وتحس�  البحرية  األغذية  قيمة  كفاءة سالسل  تشجيع 
والشباب؛ للنساء  خاصة  العيش،  كسب 

الساحلية �� املوائل  استعادة  تنظم  التي  والنهج  النظم  تعزيز 
اإليكولوجية  الُنظم  وخدمات  البيولوجي  والتنوع  الحيوية 

الحرارة،  وتنظيم درجات  املياه،  وترشيح  الكربون،  (احتجاز 
الشديدة،  الجوية  الظواهر  ومن  التعرية  من  والحÂية 

إىل ذلك). وما  اإليكولوجية،  والسياحة 

املنظمة عىل األصعدة  النمو األزرق، تعمل  ودعÂً ملبادرة 
الدولية  املنظÂت  مع  بالرشاكة  والوطنية  واإلقليمية  العاملية 

والتنمية  التعاون  ومنظمة  للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  (مثل 
الدويل)  والبنك  العاملية،  البيئة  االقتصادي، ومرفق  امليدان  يف 
(مثل شبكة  املائية  األحياء  وتربية  األسÂك  ومنظÂت مصايد 

الهادئ،  إقليم آسيا واملحيط  املائية يف  األحياء  تربية  مراكز 
الدويل  التجمع  (مثل   ãاملد واملجتمع  العاملي لألسÂك)،  واملركز 
للصيادين  العاملي  واملنتدى  األسÂك،  العامل� يف مصايد  لدعم 

الخاص.  والعامل� يف صيد األسÂك) والقطاع 

دة عبية متزا مبادرة النمو األزرق – 
األزرق.  النمو  مبادرة  نطاق  لتوسيع  األعضاء  املنظمة مع  تعمل 

الصعيد  عىل  أعÂل  تكملها  إقليمية48  مبادرات  وانطلقت 
واسرتاتيجيات  سياسات  وتنفيذ  وضع  عىل  للمساعدة  القطري، 

للنمو األزرق. ويف عام 2015، اتخذت كينيا، باالشرتاك مع 
لصالح مجموعة مختارة من  األزرق  النمو  مبادرة  املنظمة، 

أحد  إندونيسيا، وهي  واعتمدت  كينيا.  الساحلية يف  املناطق 
االقتصادية  للتنمية  شاملة  العا®، خطة  الجزر يف  أكرب مجموعات 

الجزائر  العمل أيضاً يف  النمو األزرق. ويجري  ملبادرة  وفقاً 
واملغرب  وموريتانيا  ومدغشقر  األخرض  والرأس  وبنغالديش 
األزرق يف خطط  النمو  لدمج مفاهيم  والسنغال وسيشيل 

 ،2015 الوطنية. ويف ديسمرب/كانون األول  السياسات  وإجراءات 
للنمو األزرق49  ميثاقاً  التي وقعت مؤخراً  الرأس األخرض  عرضت 

مبادرة النمو األزرق يف ‘خطة عمل ليÂ – باريس الرفيعة 
املستوى – الرتكيز عىل الزراعة’ كجزء من أحداث الدورة 

املتحدة  األمم  اتفاقية  الحادية والعرشين ملؤ|ر األطراف يف 
املناخ.  تغ�ُّ  بشأن  اإلطارية 

العام æفهوم  الوعي  بناء  وعزَّزت املنظمة، يف إطار سعيها إىل 
التوعية وبناء الرشاكات. ويف  النمو األزرق، جهودها يف مجال 

بشأن  للعمل  العاملية  القمة  2014، شارك يف  أبريل/نيسان 
التي عقدت يف الهاي بهولندا طيف واسع من  املحيطات50 

املتحدة  وانبثق مفهوم ”االقتصاد األزرق“ عن مؤ|ر األمم 
للتنمية املستدامة (ريو + 20) لعام 2012. 47 ويؤكد هذا 
املفهوم صون املوارد وإدارتها بصورة مستدامة عىل أساس 
أك�  السليمة  املائية  اإليكولوجية  الُنظم  بأن  القائل  الطرح 
.(4 (اإلطار  اقتصادات مستدامة  لتحقيق  إنتاجية ورضورية 

الجديد  مع اإلطار االسرتاتيجي  النمو األزرق |اماً  وتتفق مبادرة 
تصميم  ومحور  ومخرجاتها.  االسرتاتيجية  وأهدافها  للمنظمة 
الطبيعية  األسÂك  استدامة مصايد  األزرق هو  النمو  مبادرة 
األغذية،  ونُظم  العيش  املائية، وُسبل كسب  األحياء  وتربية 
املائية.  اإليكولوجية  الُنظم  من خدمات  االقتصادي  والنمو 

املنظمة  مدونة  تنفيذ  تعزيز  نحو  والرتكيز  الدعم  املبادرة  وتوجه 
اإليكولوجي يف  النظام  (املدونة) ونهج  الرشيد  الصيد  بشأن 
التي  املبادرة  املائية. وهذه  األحياء  مصايد األسÂك وتربية 

املستدامة،  التنمية  أهداف  14 وسائر  الهدف  غايات  د  تُجسِّ
واملعتمدة  والساحلية  املحلية  املجتمعات  عىل  تحديداً  تركز 

فيها  تنوء  التي  للمخاطر  واملعرضة  الكث�ة  األسÂك  عىل مصايد 
املوئل  وتدهور  التلوث  بضغوط  اإليكولوجية  الُنظم  بالفعل 

إىل تسخ�  الضارة األخرى. وسعياً  والصيد املفرط واملÂرسات 
إمكانات  تسخ�  وكذلك  والسواحل،  والبحار  املحيطات  إمكانات 

األنهار والبح�ات واألرايض الرطبة، تهدف املبادرة إىل ما ييل: 

وتحفيز �� املفرط،  والصيد  الضارة  الصيد  القضاء عىل مÂرسات 
املوارد وتبني مصايد  ن صون  النمو وتحسِّ تُعزز  التي  الُنهج 
القانوã دون إبالغ  للصيد غ�  أسÂك مستدامة وتضع حداً 

تنظيم.  ودون 
البلدان.�� ب�  التعاون  لتعزيز  مناسبة  تداب�  اتخاذ  ضÂن 
�� Äر واالبتكار لدعم األمن الغذاÂتحفيز وضع السياسات واالستث

والحد من الفقر واإلدارة املستدامة للموارد املائية الحية.

املنظمة عملها عىل مجموعة متنوعة من  تركز  اإلطار،  ويف هذا 
األنشطة:

السياسات �� تعزيز  أجل  املائية من  األحياء  برتبية  قُدماً  الدفع 
استزراع األسÂك واملحاريات  السليمة يف مجال  واملÂرسات 

ومستدامة؛ مسؤولة  بصورة  املائية  والنباتات 
الصلة من أجل استعادة �� تنفيذ املدونة والصكوك ذات  دعم 

إبالغ  القانوã دون  الصيد غ�  السمكية ومكافحة  األرصدة 
إنتاج  والنمو يف  السليمة  املÂرسات  تنظيم، وتعزيز  ودون 

األسÂك عىل نحو مستدام؛

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل
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التي  الُسبل  القمة عىل  مؤ|ر  وركز  باملحيطات.  املعنية  الجهات 
والتمويل يف توسيع  الحوكمة والرشاكات  بها  أن تساعد  �كن 

دت القمة عىل الدور املحوري  النمو األزرق. وشدَّ نطاق أنشطة 
ويف  املستدامة  التنمية  يف  الساحلية  واملناطق  والبحار  للمحيطات 

النمو األزرق. 2030 تحت مظلة مبادرة  تحقيق خطة عام 

العاملي من أجل  وانطالقاً من هذا الزخم وهذا الحشد 
النمو  أجل  من  للعمل  العاملية  الشبكة  انطلقت  املحيطات، 

األزرق يف مارس/آذار 2015 لتيس� الرشاكات، والتفاوض وتعزيز 
النمو  االستثÂرات يف  تحفيز  إىل  أيضاً  الشبكة  العمل. وتسعى 
الحكومات وقطاع األعÂل واملطورين وصيادي  األزرق لدعم 

البيئة  والعلÂء وخرباء  املائية  األحياء  برتية  واملختص�  األسÂك 
والدولية.  اإلقليمية  املنظÂت  وكذلك   ãاملد واملجتمع 

دمج مصايد األسÂك وتربية األحياء 
املائية يف أطر الحوكمة األوسع

الحاجة إىل إدارة مصايد األسÂك وحوكمتها عىل  تأكدت 
نطاق أوسع بعد أن بات واضحاً أن مصايد األسÂك التي ال 

املوارد.  لتنظيم تفيض يف كث� من األحيان إىل استنفاذ  تخضع 
بالزيادة  الوفاء  وعجزت املوارد السمكية يف حاالت كث�ة عن 

الصيد وما يصاحبها من تطورات  الخاضعة لضوابط يف  غ� 
مصايد  فهم حوكمة  و�كن  الصيد.  تكنولوجيا  يف  متنامية 

والعمليات  والوسائل  املؤسسات  من  مجموعة  باعتبارها  األسÂك 
القص� ووضع  التشغيلية عىل األجل  التي ترتاوح ب� اإلدارة 

وكان هدفها  الطويل.51  األجل  والتخطيط عىل  السياسات 
البداية تخفيف آثار مصايد األسÂك عىل األنواع  الرئييس يف 

والعلوم  األسÂك  التقليدية ملصايد  اإلدارة  أن  املستهدفة. غ� 
األسÂك  تجمعات  الرتكيز عىل  نحو  تتجه  إليها  تستند  التي 

الصيد  عن  الناشئة  الخارجية  العوامل  مراعاة  دون  املستهدفة 
(مثل  البيئية  والعوامل  البرشية  األنشطة  النظر يف سائر  ودون 

النظام  نهج  ويستفيد  تقييÂتها.  يف  املناخية)  ات  والتغ�ُّ التقلبات 
اإليكولوجي يف إدارة مصايد األسÂك52 من إدارة مصايد األسÂك 

يف  أيضاً  النظر رصاحة  نطاقها مع  ع  يوسِّ ولكنه  التقليدية، 
لالستدامة. واالقتصادية  االجتÂعية  الجوانب 

للمسار  مÂثل  مسار  وفق  املائية  األحياء  تربية  تنمية  وتس� 
األحياء  تربية  قطاع  وشهد  األسÂك.  مصايد  تنمية  يف  املتبع 

هذا  تنمية  وتهدف   .1980 عام  بعد  للغاية  رسيعاً  áواً  املائية 
مع  االقتصادي  والعائد  اإلنتاجية  تعظيم  إىل  أساساً  القطاع 
زمنية  مدة  اإلنتاج يف غضون  زيادة  األغلب عىل  الرتكيز يف 

صعيد  عىل  ُمرضية  نتائج  يحقق  أن  النهج  لهذا  و�كن  قص�ة. 
املتوسط  األجل�  وأما يف  القص�.  األجل  والدخل يف  اإلنتاج 

من  سلبية  تكون  أن  �كن  الصافية  النتائج  فإن  واألطول، 
أن  يتع�َّ  ولذلك،  واالقتصادي.  والبيئي  االجتÂعي  املنظور 

بطريقة  وتنميتها،  املائية  األحياء  تربية  تخطيط  يراعي 
وتحقيق  والبيئية،  واالقتصادية  االجتÂعية  األهداف  متوازنة، 
وعالوة  األهداف.  تلك  لتحقيق  الحوكمة  من  الكايف  املستوى 

نسبياً،  جديداً  قطاعاً  املائية  األحياء  تربية  ُ|ثل  ذلك،  عىل 
مثار  يكون  أن  القطاع  يستخدمه  الذي   Äاملا للحيز  و�كن 

أقدامها.  ترسخت  التي  االقتصادية  القطاعات  سائر  مع  خالف 
وغ�  مبارشاً  تأث�اً  تؤثر  أن  �كن  التي  القطاعات  أمثلة  ومن 

والزراعة،  األسÂك،  مصايد  الطبيعية  املوارد  حالة  عىل  مبارش 
لهذه  و�كن  والسياحة.  والنقل  والصناعية،  الحرضية  والتنمية 

استخدام  عىل  املائية  األحياء  تربية  مع  تتنازع  أن  القطاعات 
املوارد  عىل  مستخدم�  عدة  يتنافس  وعندما  البحرية.  البيئة 
حد  إىل  تتدهور  أن  االجتÂعية  للعالقات  �كن   ،Äاملا والحيز 

إىل  الوصول  تنظِّم  قواعد  وتنفذ  توضع   ® ما  والتوتر  املواجهة 
أيضاً  املائية  األحياء  تربية  وتواجه  واستخدامها.  املوارد  تلك 

تلوث  مثل  األخرى،  البرشية  األنشطة  عن  ناجمة  مخاطر 
والصناعية. الزراعية  األنشطة  بسبب  املائية  املجاري 

إطاراً  املائية  األحياء  تربية  اإليكولوجي يف  النظام  نهج  ويشكل 
املائية  تربية األحياء  للتخطيط واإلدارة من أجل دمج قطاع 
آليات  أيضاً  النهج  ويوفِّر هذا  املحيل.  التخطيط  بفعالية يف 

إدارة  تحقيق  أجل  من  التنظيمية  والسلطات  املنتج�  مع  للعمل 
مراعاة  املائية عن طريق  األحياء  تربية  لعمليات  فعالة  مستدامة 
الحوكمة.53  وأهداف  االقتصادية   – واالجتÂعية  البيئية  األهداف 

الساحلية والشاطئية،  املناطق  األنشطة يف  ازدياد  ويف ظل 
الُنظم  تستخدم  التي  القطاعات  ب�  التنسيق  إىل  الحاجة  باتت 

الُنظم  استخدام هذه  الستدامة  البحرية رشطاً  اإليكولوجية 
اإليكولوجية وما يرتتب عىل ذلك من تركيز عىل الحاجة إىل 

.(30 (الشكل  البرشية  لألنشطة  املتكاملة  « اإلدارة 
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 التطور من مصايد األسماك التقليدية وإدارة تربية األحياء املائية 
املة لعدة قطاعات إ النهج املتكاملة ال

 الشكل 31

يطات الذ يعرتف باحلاجة إ التكامل وذج احلوكمة املتكاملة للم  
بني القطاعات واحلفا عل اهلوية القطاعية

رتك بني القطاعات م متعدد القطاعات

قطاعي

ي  ل ا اإل م  ال ا ا ال م اإل
ا  ي يف اإل ل ا اإل نه ال

ا  ا ال م ام ل ا املت اإل
ا ال  الت امل

ل  مصايد األسماك  ي ا ا ه ال
تربية األحياء املائية

ياحة ل  ال ي ا ا ه ال

ال ة  ل  الطا ي ا ا ه ال

ر ه 

حلوكمة وتكاملها 
تعقد ا

الزمن 

مصايد األسماك التقليدية
إدارة تربية األحياء املائية 

ا  ي الرئي  األ ال
تائ  ال تا  ال با ة  تهد امل

ص ا ال ية  حد تصا ا

ام اإليكولوجي  نهج الن
يف مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية 

ستدامة  ام يرا ا ه 
ية  تما ا ية  ل ي ا

ر   ي ية  تصا ا
ة ر ام ا الع

اإلدماج الكامل ملصايد األسماك 
وتربية األحياء املائية يف 

ام  اإلدارة القائمة عل الن
و اإلدارة املتكاملة  اإليكولوجي 

ق الساحلية   للمنا

تربية  تش مصايد األسماك 
مة  ءا م  ا األحياء املائية 
ا  ا متعد  طا ة   ام املت

ل مع  ي ا  ي
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نهج  (مثل  القطاعية  اإلدارة  نُهج  لتحس�  نُهج  وانبثقت عدة 
اإليكولوجي  النظام  ونهج  األسÂك  اإليكولوجي يف مصايد  النظام 
التكامل ب�  بينÂ تركز نُهج أخرى عىل  املائية)  يف تربية األحياء 
اإليكولوجي، ونهج  النظام  القاõة عىل  اإلدارة  القطاعات، مثل 

البحري.55   ãاملكا والتخطيط  اإلدارة54  اإليكولوجي يف  النظام 
االلتباس بشأن  الُنهج أن يخلق حالة من  و�كن النتشار هذه 

. ويقرتح  النسبية يف أي سياق مع�َّ الُنهج أو مزاياها  أهمية تلك 
يف هذا السياق áوذج يب� العالقة ب� مصايد األسÂك وإدارة 

املائية من ناحية، وأُطر اإلدارة األوسع واملتعددة  تربية األحياء 
بينها. الناحية األخرى دون حدوث أي تعارض  القطاعات من 

مة املائية املتكاملة و نهج ا
النمو السكاã وتضاؤل املوارد والتطورات يف املناطق  أدى 

املائية)  الساحلية (æا يف ذلك مصايد األسÂك وتربية األحياء 
االقتصادي  بالدور  واالستهانة  الحوكمة  بضعف  ذلك  واقرتان 

الذي تساهم به املوارد الساحلية يف املجتمع، إىل تدهور املوئل، 
املجتمعات  وازدياد هشاشة  املستخدم�،  ب�  نزاعات  ونشوب 

السنوات  امتداد  للقلق عىل  مبعثاً  ذلك  الساحلية. وظل  املحلية 
األربع� األخ�ة. وبزغ يف 5انينات القرن املايض مفهوم اإلدارة 
االستدامة  قضايا  معالجة  أجل  من  الساحلية  للمناطق  املتكاملة 

النزاعات  لحسم  عاماً  إطاراً  باعتبارها  الساحلية  املناطق  يف 
املستخدم�.56 مختلف  ب�  التفاعالت  عن  الناشئة 

اإليكولوجي مؤخراً  النظام  القاõة عىل  اإلدارة  واكتسب مفهوم 
زخÂً هائالً. من ذلك عىل سبيل املثال أن اإلدارة القاõة عىل 

للبيئة57  املتحدة  األمم  برنامج  حالياً  لها  يروج  اإليكولوجي  النظام 
والتخطيط  البحرية،58  اإليكولوجية  للُنظم  الكب�ة  والحركة 

لعلوم  الدولية  الحكومية  اللجنة  تجريه  الذي  البحري   ãاملكا
األساس  يختلف  وال  اليونسكو.  ملنظمة  التابعة  املحيطات 

اإلدارة  اإليكولوجي عن  النظام  القاõة عىل  املنطقي لإلدارة 
النظام  عىل  القاõة  اإلدارة  ولكن  الساحلية،  للمناطق  املتكاملة 
بأن  إيكولوجي، مع االعرتاف  اإليكولوجي تنطبق عىل أي نظام 
ومصايد  والشحن  النفط  واستخراج  (التعدين  البرشية  األنشطة 

األسÂك وتربية األحياء البحرية وما إىل ذلك) تشهد هي األخرى 
إىل اإلدارة  áواً كب�اً يف املناطق البحرية. وتجري الدعوة حالياً 

بها من تخطيط  يرتبط  وما  اإليكولوجي  النظام  القاõة عىل 
اإليكولوجية  الُنظم  يف  االستدامة  قضايا  ملعالجة  بحري   ãمكا

النظام  لُنهج مثل  الرتويج  الوقت نفسه  املائية. ويجري يف 
تربية  اإليكولوجي يف  والنظام  اإليكولوجي يف مصايد األسÂك 
إدارة مصايد األسÂك وتربية  لتعزيز مÂرسات  املائية  األحياء 

فإنها  تبدو متشابهة  الُنهج  أن هذه  وبالرغم من  املائية.  األحياء 
املتعددة  الحوكمة  أي  الحوكمة،  من  مختلفة  مستويات  تعالج 

والقطاعية  اإليكولوجي)  النظام  القاõة عىل  (اإلدارة  القطاعات 
النظام  النظام اإليكولوجي يف مصايد األسÂك و/أو نهج  (نهج 

املائية) وكالهÂ مطلوبان.  األحياء  تربية  اإليكولوجي يف 

ويؤكد أحد النÂذج تنوع املكونات أو األدوار يف أي نظام متسق 
الذي  الدور  النظام  ويب� هذا  املحيطات.59  لحوكمة  ومتكامل 
�كن أن تقوم به مختلف العنارص الفاعلة املؤسسية يف اإلدارة 
املتكاملة، مع االحتفاظ æعرفتها املتخصصة، وأُسسها القانونية 

ومعاي�ها، ولكن انطالقاً من أُسس وأهداف مشرتكة يف صنع 
القرار. وهكذا فإن هذا النموذج ينظر إىل اإلدارة القطاعية القوية 

باعتبارها جزءاً هاماً من نظام متكامل للحوكمة (الشكل 31). 

إلقليم/ متكاملة  توضع خطط  القطاعات،  املتعدد  املستوى  وعىل 
املصلحة  أصحاب  مختلف  وصول  لتنظيم  مع�َّ  إيكولوجي  نظام 

لها، وتوضع أهداف مشرتكة لصون  املوارد واستخدامهم  إىل 
القطاعات  يف  املستخدم�  حقوق  أيضاً  د  وتُحدَّ وتنميتها.  املوارد 

القطاعي، يدار كل قطاع  عند هذا املستوى. وعىل املستوى 
املحددة  واألهداف  العامة  االستدامة  مبادئ  متسقة مع  بطريقة 

، مع استخدام أدوات اإلدارة الخاصة به، وأُطره  لإلقليم املع�َّ
 .(5 (اإلطار  ومؤسساته  القانونية 

قليلة ولكن  الحوكمة  ترتيبات  النوع من  أمثلة هذا  زالت  وما 
املتكاملة  لإلدارة  ال+ويج خططاً  بالفعل.60 ووضعت  نُفذ  بعضها 
الخطط من خالل  وتنفذ هذه  ال+ويجي.  والبحر  بارينتس  لبحر 

مجموعة  برئاسة  القطاعات  متعددة  مجموعات  من  نظام 
العامة  املسؤولية  عليها  تقع  التي  البيئة  وزارة  تنسقها  توجيهية 
القائم عىل  الرسمي  التنظيمي  الهيكل  أن  الخطة. غ�  تنفيذ  عن 

، أي أن اإلدارة القاõة عىل القطاعات ما  القطاعات ® يتغ�َّ
اإليكولوجي.  النظام  القاõة عىل  اإلدارة  زالت تشكل ركيزة 

املستدامة61  والزراعة  لألغذية  رؤية جديدة  املنظمة  وتنفذ 
وتحافظ  للجميع،  ومتاحة  مغذية  األغذية  فيها  تكون  التي 

اإليكولوجية  الُنظم  الطبيعية عىل وظائف  املوارد  إدارة  فيها 
الوقت الحارض ويف املستقبل. ويف  لدعم احتياجات اإلنسان يف 
تتاح لصيادي األسÂك ومستزرعي األسÂك وسائر  الرؤية،  هذه 

التنمية  يف  نشط  بدور  للمشاركة  الفرصة  املصلحة  أصحاب 
الالئق  العمل  بظروف  ويتمتعون  منها،  واالستفادة  االقتصادية 

املنظمة  عادلة. وتعرتف  أسعار  تسودها  بيئة  « ويعملون يف 

  » 
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البرتو ومصايد األسماك
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شطة  راء األ ايد  ها مت يطا العا  تتعر 
ا م الصيد  يها م  ت  ما ي البشرية 
يا ال  م دائ  ائ ال الت بد ر  امل

ا    ما الب التعدي   رية  ا الب ال
ي تت ب ال  د ال املع ريد  ر  الطاب ال بال

شا البشري   ا ال رية   ية الب ل ي ا
اما مة  ه م

طي  يطا   م ة ل ام مة املت تهد ا
ي  ا  رية م مرا شطة الب األ ري  ي الب ا

ائد  ي ال ل بهد تع رية  ا الب ا الص
بية  ا ال ي   حد م ا الت ية  ما ا

مة  م امله  ا ية  ل ي ال ا ة   البي
ة  ا ا الت ال ل  يطا مرا م ة ل ام املت

ي  ا  ما مرا م م   ها ال تها 
يا  م ا   ا د امل ة   البي ة  ا ا الص
ية   م ا ال ا بية  ت ال ال طي  الت

را  يتط است مصايد األسماك  ا الب 
ة   ائ باحا  ب   يد  ا  ما الب است
م ل  ا   األ ال ب ا  ة ت ا ص ما يعط ل
شرا ال  ا  مد  با الب مت ر م  ب

ية    ها  بالر م  ما مصايد األسماك 
د م الت   ه  تتمت ب ال م األحيا 

يا  ا أل ا  ت امل ها  ل دا  مع الب
تدامة  ير بص م ا  د  ا املت د م امل ال
ي   الت ا  م ت األم ل ي امل م  
ال  ا اسة الت بية   ا ال  حد م ا

ا  عالة ل ط  ت ح يت   ا ب الص
ا ي ت

ال  رية  ا الب ال يا ال  ر الرئي لعم األ
تا   يا ا م مية  ي حا ال ا ب امل ت

اء  ية  م د ال احة األ مصايد األسماك  
ة  ام مة املت ية   ل را العا ا ري  الت

يا ال   م طي  ة  ال مرح يطا  م ل
ائد م  احة   تت  ر ا ا م  د 
ا  صا ال ال تش م ر ح م ا ا م

رية مية 
يميائية  ا ال التصري ميا  ية ل ا ا  ل

يمياء  ا  ال ي ب ت ريبا  ت الت صا  م امل
ا  ية   الب اء  امليا ا سماك س ية ل ي ا

يميائية    ا ال ر امل بالر م   حة  ت امل
عالية م  يتها ب ا  مية التصري ا  ي   ت

ا   ل  سبي امل يمية م  ائ الت ال ال
مة   ما يت تصري   ا ائ  ر ل ي  ر ال
ال  سا ال م  ي  تطبي ت املما ا
ي    يطا م  الت م ة ل ام مة املت ا

يا ال م ر  حد م 
طا  ا   د ا ا  ا  ا ش  ا ت

ا    ة  تا ا  ل   ب  ب   يت
ا    سائر األ املد البعيد  األسماك 

ا  دما ال تال   ب ا ت ئ  ا بامل را ت 
يميائية  ا ال ل  امل ال   ل  ي ا

ا التشتي  م م ابا  ي ا دمة  ت ت امل
ر  دما تالم األسماك مبا مية  الية ال د ت 

يطا  ت بد   م ة ل ام مة املت  ل
ابة    ست ا م  ا ط طي ل الت
ا  التها م  ال ة  ي  لت األحدا الع

ل ي ا
د  ا يطا  ت م ة ل ام مة املت  ل

ي  الب  التعاي  ا شطة مصايد األسماك 
ال  ا تشا ال  الت د ا بالر م  ري  الب

ية  ا الب تشا م ا ت   ا ات الص ب 
يطا  م ة ل ام مة املت طي ا ا لت ة   ب امل

ائد   ت األم م ال ي امل دا م  سيم الب
ت  ا  الص
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بالحاجة  تعزيز كل قطاع بصورة مستدامة، كÂ تسلم  برضورة 
ويعني  للقطاعات.  الشاملة  الحوكمة  أجل  الفرص من  اغتنام  إىل 

تنطوي  التي  والتكاليف/الفوائد  املفاضلة  جوانب  تحليل  ذلك 
اسرتشاداً  البحرية  البيئات  يف  املوارد  استخدامات  مختلف  عليها 

من  كجزء  الشاملة  الدولية)  (ورæا  الوطنية  التنمية  بسياسات 
القرار  اإليكولوجي. ومن األسايس لصنع  النظام  قائم عىل  نهج 

تحليل جوانب  اإليكولوجي  النظام  القاõة عىل  اإلدارة  تنفيذ  يف 
املعتمدة عىل  السيناريوهات  يشمل  æا  القطاعات،  ب�  املفاضلة 

األدوات  وترتاوح  املكانية/الجغرافية.  والجوانب  الزمن  عنرص 
النوعية  التحليالت  الصدد ب�  التي �كن أن تفيد يف هذا 

تدعم  التي  والنÂذج  تشاركية،  نُهج  والفوائد من خالل  للتكاليف 
التي  القرار  دعم  وأدوات  اإليكولوجية  بالُنظم  املتعلقة  املحاسبة 
البديلة.62  القرارات  وسيناريوهات  نتائج  استكشاف  عىل  تساعد 

البيانات يف معظم الحاالت  ومع ذلك، بالنظر إىل أن توافر 
التحليل، رæا ستكون أك�  النوع من  سيكون محدوداً يف هذا 
املتاحة، واألخذ بنهج  املعارف  األدوات فائدة استخدام أفضل 

اتخاذ  النزاع. وسوف يتع�  التفاوض وحسم  وقاÄ، ونُهج 
باألهداف  يتصل   Âفي السيايس  املستوى  النهائية عىل  القرارات 

التحليالت  تلك  تتطلب  حال،  أية  وعىل  العامة.  املجتمعية 
للحوكمة تكون مشرتكة ب�   ًÂنُظ بها من قرارات  وما يرتبط 

التهديدات  أجل مواجهة  من  أيضاً  تحقيق ذلك  ويلزم  القطاعات. 
التكيُّف يف كث� من األحيان  إذ يتطلب  املناخ،  التي يفرضها تغ�ُّ 

الطبيعية.  للمسطحات  ونُهجاً  القطاعات  ب�  مشرتكة  نُهجاً 

االستنتاجات
زيادة  مع  للتعامل  املائية  اإليكولوجية  الُنظم  تعزيز حوكمة  يلزم 

نهاية  امتد يف  (الذي  البحرية  البحري واملوارد  الحيز  استخدام 
تنسيق  ويلزم  الداخلية).  املائية  املسطحات  ليشمل  املطاف 

الرتاكمية،  بآثارها  واالعرتاف   ، إقليم مع�َّ األنشطة يف  مختلف 
الذي  النحو  القانونية عىل  االستدامة واألُطر  ومواءمة أهداف 

يجري الرتويج له عىل سبيل املثال يف إطار اإلدارة القاõة 
إضافة طبقة حوكمة  ذلك  ويتطلب  اإليكولوجي.  النظام  عىل 

األهداف  تحقيق  ولضÂن  القطاعات  ب�  التنسيق  مع  للتعامل 
اإليكولوجي  النظام  وصون  البيئية  الحÂية  الستدامة  املشرتكة 

أهداف  تحقيق  نفسه عىل  الوقت  والعمل يف  البيولوجي  والتنوع 
التنمية االجتÂعية واالقتصادية. غ� أن من املهم اإلشارة إىل أن 
اإلدارة  يف  أساسياً  ركناً  تشكل  السليمة ستظل  القطاعية  الحوكمة 

اإليكولوجي. النظام  عىل  القاõة 

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 
 الصادرة عن املنظمة – 20 عاماً 

بعد الصدور

الصك  السابقة  العرشين  السنوات  امتداد  املدونة عىل  شكلت 
األسÂك  مصايد  لقطاعي  املستدامة  للتنمية  العاملي  املرجعي 

التنفيذ وقيود  الثغرات يف  وبالرغم من  املائية.  األحياء  وتربية 
بالفصول  متصلة  هائلة  تطورات  تحققت  املصلحة،  أصحاب 

منذ  أدناه)  مناقشتها  ترد  (التي  للمدونة  الستة  األساسية 
وتحقق  والعاملية.  واإلقليمية  الوطنية  املستويات  عىل  اعتÂدها 

تقدم ملحوظ يف رصد حالة عدة أرصدة سمكية، ويف جمع 
النظام  نهج  الصيد، ويف تطبيق  املصيد وجهد  إحصاءات عن 

الصيد يف  اإليكولوجي يف مصايد األسÂك. وتُعد مراقبة عمليات 
أقل  (وإن كانت  أقوى كث�اً  الخالصة حالياً  االقتصادية  املناطق 

اتخاذ  الوطنية). ويجري  الوالية  الواقعة خارج نطاق  املناطق  يف 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم  الصيد غ�  خطوات ملكافحة 

(انظر القسم الذي يتناول الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون 
97)؛ والحيلولة دون تراكم مزيد من طاقة  الصفحة  تنظيم، يف 

منها؛ وتنفيذ خطة لحÂية أسÂك  الحد  املفرطة و/أو  الصيد 
األغذية  واكتسبت سالمة  وصونها.  البحرية  والطيور  القرش 
وضÂن جودتها بصورة مطردة أهمية أساسية، ويزداد عىل 

الصيد،  بعد  الفاقد  ملعالجة  التخفيف  تداب�  تطبيق  العا®  نطاق 
الرشعي�.  غ�  والتجارة  والتجهيز  العريض،  املصيد  ومشاكل 

إذ يوجد  ملحوظاً،  املسؤولة áواً  املائية  األحياء  تربية  وشهدت 
تربية  لعمليات  البيئي  للتقييم  إجراءات  بلدان  عدة  لدى  حالياً 

أدû حد من  العمليات، وللتقليل إىل  املائية، ولرصد  األحياء 
الدخيلة. األنواع  الناجمة عن  الضارة  التأث�ات 

د األسماك ا إدارة م
تتناول املادة 7 من املدونة كل العنارص الرئيسية لنظام إدارة 
مصايد األسÂك. ومع ذلك، كان من الرضوري وضع توجيهات 

إضافية يف كث� من املبادئ لدعم التنفيذ العميل من خالل إطار 
صارم لحوكمة مصايد األسÂك63 ويوضح النهج الوقا64Ä الطريقة 

ه بها الرؤية املستقبلية الحصيفة إدارة مصايد  التي ينبغي أن توجِّ
األسÂك ويربز الحاجة أيضاً إىل اتخاذ إجراءات لإلدارة يف حاالت 

 Äعدم التيقن. ومن التطورات الهامة يف تطبيق النهج الوقا

 »

  » 
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ولة  أن اإلدارة املس مة ب ي املن  تطبيق مفا
ر األسود ر األبي املتوس والب يف منطقة الب

تب    م ما  ة  ا  ا ال ية  مة األ س  م ر األبي املت سماك الب ة العامة ملصايد  ي ة  ا ا ال ية  مة األ 1 م
www.fao.org/gfcm  با اير

 Compendium of  ة ا ال ية  مة األ س  م ر األبي املت سماك الب ة العامة ملصايد  ي ا ا را ة ب ا ة ا ام ائمة ال ر ال 2 ا
با  اير تب    ا  decisions of the General Fisheries Commission for the Mediterranean  ا 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/faoweb/GFCM/Compliance/GFCM-CompendiumDecisions-en.pdf 

س  ر األبي املت سماك الب ة العامة ملصايد  ي ة  The State of the Mediterranean and Black Sea Fisheries ا ا ال ية  مة األ 3 م
(www.fao.org/3/a-i5496e.pdf  ا ي متا  ا  يطاليا   ما 

س  ر األبي املت سماك الب ة العامة ملصايد  ي ا
لة   ة  م ا ال ية  مة األ ة تابعة مل ي
تربية األحياء املائية  تدامة ملصايد األسماك  مية امل الت

ة الصيد  ط م ر األس  الب س  ر األبي املت  الب
د  ها املتعا را ي  ال ت م  ية   الرئي

تعدي  ة ب  ي ا ت ا ر ا   د ال يب 
صائ  مة  ا ها امل ي العامة ال تد ا امل

ي  ية  ا ل ي ال ا املمي ملصايد األسماك 
ه  بي  ي م  ا ا م ت ة  ا ة سبا ي  ا

ط  ا ا مصايد األسماك  ية   ل ي ال ا
ا  ما الب سماك   ا مصايد  يهية  الت

يهية بش استدامة مصايد األسماك  ط الت ا
ط  سا ا ة  املما م م  طا   ال
ر األبي  سماك الب ة العامة ملصايد  هي يهية ل الت

ر األبي  ا مصايد األسماك  الب س بش  املت
ة  مة املتع يا امل الت ر األس  الب س  املت

ا   ب م شاء  ا مصايد األسماك  ط 
ية  ا ر ال شطة الصيد بشباك ا ر  ح يها املصايد 
ة  ي ل ا ت ها    م  م  امليا ال ي 

ر  م د  امة  شطة م  ي  ت ي  ا ت ي
تما  ا طا  يمي ح مصايد األسماك  ال
بال  ا   ة الصيد  ال ا ري مل ة  ا
يا  تما ت ر ا ة األ تشم األم ي   ت
ائمة  يا بش   ت اء  لة املي بش تداب 

بال   ا   العة  الصيد  ال بال ال
د ال دا   بش است ي  ت

ا  ا د  را املتعا ابة لد م األ است
ابعة  ب الد ال مية  ية الع ستشا تها ا م 

مة  حالة مصايد  ت ير م ا د ت ة ت هي ال ل ال
ية  اتي ا اس را ا  يمها بهد  ا األسماك  

ا األ  رير م ت يت ا مصايد األسماك  بش 
ر  الب س  ر األبي املت سماك الب  حالة مصايد 

ية  م ا ال رير حالة امل مر لت م  ي  األس ال
ديدا   ي  تربية األحياء املائية  العا م ال
دمة م  ما م ة مع ي ة با ا ة التطبي ا ط م
د  ة  املتعا را املتعا األ د  را املتعا األ

ية را ي ا البب ستعرا ر م ا م مصا  ت
با  الصيد مص شطة  يال أل رير  الت م  يت

ية  تصا ا ية  تما ا ا  املت ي  سا ب ل
د  ية  األ ل ي ما ا املع صائ املصيد 

صا لتداب الص  م ا يشم حالتها  ية  م ال
يد ما  يا  ة س ط تشهد  امل ا املت  ا
تت  يا  ي  م األسماك س , م ر م  ي

ة  تهد ا امل بالت الشديد ل مصايد األسماك 
طا  يش األسط الص ال معدا الصيد 
ا   د يد  اء   املائة م ال ال ي
ة  ط ها تعم  م ير  ا ا الت ة  ي   س

ة   س الصيد بالشباك العائمة    ي ا
ر  ري م حي ال  س ا معد الت

يمة ري م حي ال  معد الت
س  ر األبي املت م  الب تا ال يش ا

تش  الد  اء  ا مهما ل ر األس مصد الب
ري  يا ت م يمة  م  ديرا    الت

ي   املصيد م مصايد األسماك الطبيعية  ا
ب  مري  يا   , م ا  ب 

ية  م ال ا  ت امل ية م  ال ا  س الصا مت
ة   ط عة  امل ا ية ال اح م الد ال

ا  ال ال   مري  يا    م
يمة  ا ال ا  ت ا تصدير امل يا  م ل   

د  ت ت  لية امل ا األ ت ة م امل ة املشت ا امل
س   ر األبي املت سماك الب ة العامة ملصايد  ي ا
ر م  ر ما ي د مبا ت ة ت ط سماك امل مصايد 
ا  ا ي  العام  الص ا ي   ب م

هي األسماك  ية م  ا ال
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وضع واستخدام اسرتاتيجيات شاملة وصارمة بشأن الصيد، æا يف 
ذلك جمع البيانات وبروتوكوالت الرصد، وعمليات تقييم حالة 

األرصدة، وتحديد النقاط املرجعية، وقواعد مراقبة الصيد. 

األسÂك65  مصايد  بإدارة  املتعلقة  التوجيهية  الخطوط  وتُربز 
توجيهات  وتوفِّر  األسÂك  إدارة مصايد  لنظام  الرئيسية  العنارص 
اإليكولوجي  النظام  نهج  واستُحدث  نفسها.  اإلدارة  عملية  بشأن 

املستدامة  التنمية  مبادئ  تنظيم  األسÂك66 إلعادة  يف مصايد 
إلدارة  واالقتصادية)  واالجتÂعية  اإليكولوجية  الجوانب  فيها  (æا 
بتنفيذها.  االلتزام  وزيادة  عليها  الضوء  وتسليط  األسÂك  مصايد 

تفاصيل  األسÂك  اإليكولوجي يف مصايد  النظام  نهج  د  ويحدِّ
العملية ملصايد األسÂك  اإلدارة  اتخاذها يف  الواجب  الخطوات 

من أجل ضÂن اتساق القرارات مع هذه املبادئ. 

الداخلية67  األسÂك  æصايد  املتعلقة  التوجيهية  الخطوط  وتعرتف 
الطبيعية  األسÂك  مصايد  الداخلية عن  األسÂك  مصايد  باختالف 

املورد  الرتابط مع سائر مستعميل  البحرية من حيث درجة 
الرئيسية املحددة منذ عهد أقرب إعادة  املاÄ. ومن األولويات 

املتدهورة.68  العذبة  املياه  موائل  تأهيل 

اتساع نطاق  السمكية املشرتكة من  املوارد  واستفاد اإلرشاف عىل 
وتحققت  األسÂك.  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  وتعزيز  التغطية 

اإلقليمية  فوائد من وضع وتنفيذ خطط إلدارة مصايد األسÂك 
الدولية  العمل  لخطط  الهامة  العنارص  فيها  æا  والوطنية، 

استدامة  أيضاً  6). وعولجت  (اإلطار  املدونة  املعتمدة æوجب 
الهشة بصفة خاصة، مثل  األنواع  التي تستهدف  األسÂك  مصايد 
التي تتسبب يف مستويات عالية من نفوقها،  أو  القرش،  أسÂك 

الدولية لصيانة أسÂك  العمل  وذلك من خالل اعتÂد خطة 
إبالغ  وازداد  لها.69  الداعمة  التوجيهية  والخطوط  وإدارتها  القرش 

أربعة  القرش æقدار  أنواع أسÂك  بإحصاءات مصيد  املنظمة 
أضعاف يف الفرتة من عام 1995 حتى عام 2013، ووصلت إىل 
البيانات. و�كن القول  1 سلسلة من سالسل  173 نوعاً و656 

األسÂك تحسنت،  املتعلقة æصايد  اإلحصاءات  بأن جودة  عموماً 
بيانات  إذ تضاعف تقريباً عدد األنواع املسجلة يف قاعدة 

املنظمة بشأن مصيد األسÂك ووصل إىل 004 2 أنواٍع فيÂ ب� 
عامي 1996 و2013. ويدل ذلك عىل أن نُظم جمع البيانات 

تناول جودة اإلحصاءات   70ًÂتقيي أن  نت. غ�  الوطنية قد تحسَّ
املقدمة إىل املنظمة بشأن املصيد يف الفرتة 2000–2009 خلص 

م مجموعات  النامية تقدِّ البلدان  40 يف املائة من  إىل أن أقل من 
كافية. بيانات 

بحالة  املتعلقة  املعلومات  لتحس�  اسرتاتيجية  اعتÂد  وعقب 
مدونة  انطلق مرشوع  واتجاهاتها،71  الطبيعية  األسÂك  مصايد 

املعلومات  تحس�  اسرتاتيجية   – األسÂك  الخاصة æصايد  السلوك 
للمساعدة  وذلك  واتجاهاتها،  الطبيعية  األسÂك  مصايد  حالة  عن 
السمكية،72  املوارد  تنفيذ االسرتاتيجية. وإىل جانب نظام رصد  يف 

واتجاهات  السمكية  األرصدة  لحالة  العاملي  الرصد  يرسَّ ذلك 
مصايد األسÂك. ويجري تنفيذ عدة مبادرات أخرى، كان آخرها 

نطاق  عىل  البيانات  جمع  لتحس�  األفريقية،73  االسرتاتيجية 
العا®.

يد عمليات ال
ما زال الصيد �ثل أحد أك� املهن خطورة يف العا®. وبفضل 
والزراعة  األغذية  بعيد ب� منظمة  أمد  القائم منذ  التعاون 
ترسي  الدولية،  البحرية  واملنظمة  الدولية  العمل  ومنظمة 

وتُطبَّق  أحجامها،  بكل  الصيد  عىل سفن  حالياً  الدولية  الصكوك 
العامل� عىل مN هذه السفن. عىل كل 

واكتسبت نُظم الرصد واملراقبة واإلرشاف دوراً محورياً يف 
اإلدارة املستدامة ملصايد األسÂك، خاصة يف ظل ازدياد القلق 
الدويل حيال الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم. ويف 

الدولية ملنع  العمل  املنظمة خطة  أعضاء  اعتمد   ،2001 عام 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء  الصيد غ� 

املدونة من  ل  تُكمِّ أدوات» محددة  أتاحت «مجموعة  التي  عليه 
أجل التصدي للصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم. ويف 
التوجيهية  الخطوط  األسÂك  لجنة مصايد  اعتمدت   ،2014 عام 

العلم، ومن املتوقع أن يكون لهذه  الطوعية بشأن أداء دولة 
العا®  امتثال دول  التوجيهية دور هام يف تعزيز  الخطوط 

السفن  رصد  نُظم  إىل  وباإلضافة  الدولية.  والتزاماتها  لواجباتها 
التكنولوجيات  فإن  التقليدية،  واإلرشاف  واملراقبة  الرصد  ونُظم 

الخلوية،  الهواتف  تطبيقات  أو  الساتيل،  التصوير  مثل  الجديدة، 
للعمليات  التعاونية  اآلليات  وكذلك   ،ãاإللكرتو الرصد  نُظم  أو 

تآزرات  إيجاد وتطوير  املعلومات، تسهم يف  وتبادل  املنسقة 
وتجعلها  واإلرشاف  واملراقبة  الرصد  عمليات  فعالية  تزيد من 

أقدر عىل الوصول إىل الهدف. 

مت املنظمة من خالل مشاريع املساعدة الفنية توجيهات  وقدَّ
بشأن تداب� زيادة كفاءة إدارة املصيد العريض والحد من املصيد 

املرتجع يف مصايد األسÂك الرئيسية يف كل أنحاء العا® (انظر 
القسم الذي يتناول تخفيض املصيد العريض واملصيد املرتجع، يف 

مت املنظمة أيضاً إرشادات فنية بشأن كيفية  الصفحة 120). وقدَّ

  » 

  



التخفيف من آثار الصيد غ� املقصود الناجمة عن معدات الصيد 
املهجورة أو املفقودة أو املستغنى عنها بشكل آخر.

معدات  æسألة  وثيقاً  ارتباطاً  الصيد  معدات  توسيم  ويرتبط 
املستغنى عنها بشكل آخر،  أو  املفقودة  أو  املهجورة  الصيد 

أمد  للمنظمة وألعضائها منذ  مثار قلق  زالت  ما  وهي مسألة 
الصيد  لتوسيم معدات  بعيد. ومن شأن وضع معيار مقبول 

املتصلة æعدات  املشاكل  الساحلية يف معالجة  الدول  يفيد  أن 
املستغنى عنها بشكل آخر. ومن  أو  املفقودة  أو  املهجورة  الصيد 
الصيد  الداعية إىل إجراء توسيم مالئم ملعدات  األسباب األخرى 

السالمة البحرية وردع الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون 
األخرى  املهتمة  واألطراف  أعضائها  مع  املنظمة  وتسعى  تنظيم. 
إىل وضع خطوط توجيهية فنية بشأن أفضل املÂرسات، وسوف 

(1) وسيلة عملية ونافذة  ما ييل:  التوجيهية  الخطوط  توفِّر هذه 
نظام  و(2)  ومواقعها؛  الصيد  معدات  ملكية  لتحديد  املفعول 

�كن أن يطبق عاملياً و�كن أن يدعم إدارة مصايد األسÂك يف 
الدولية. بااللتزامات  الوفاء 

البنية األساسية، ال تجري أعÂل  وبالرغم من االستثÂر يف 
النامية  البلدان  الصيد يف  موانئ  لكث� من  بشكل سليم  الصيانة 

الفعالة.  اإلدارة  إيرادات كافية واالفتقار إىل  بسبب عدم تحصيل 
م املنظمة مساعدة فنية إىل األعضاء من أجل زيادة نظافة  وتقدِّ
أدلة،  الخربات وأفضل املÂرسات، وتصدر  الصيد، وتُعمم  موانئ 

مشاركة  وتُعزز  واملستخدم�،  املديرين  قدرات  تنمية  وتيرسِّ 
الصيد ومراكز تفريغ املصيد. إدارة موانئ  أصحاب املصلحة يف 

ياء املائية تنمية تربية األ
املائية زيادة كب�ة،  إنتاج تربية األحياء  منذ اعتÂد املدونة، زاد 
العا®. وبذلت  السمكية يف  اليوم يف نحو نصف األغذية  ويسهم 

تربية  املدونة يف قطاع  اعتÂد  لتيس�  كب�ًة  املنظمة جهوداً 
املائية من خالل توف� املعلومات واملطبوعات،æ 74ا يف  األحياء 
تنفيذ  دة75 وكذلك من خالل  فنية محدَّ توجيهية  ذلك خطوط 

تربية  حالة  عن  املعلومات  لتحس�  العامة  والخطة  االسرتاتيجية 
76.2007 وبُذلت  التي اعتمدت يف عام  املائية واتجاهاتها  األحياء 

البلدان عىل وضع وتنفيذ  أيضاً جهود هائلة من أجل مساعدة 
أجل  املائية من  األحياء  لرتبية  اسرتاتيجيات وخطط وطنية 

القطاع.  يف  املستدامة  التنمية  تحقيق 

ولوائح  للتنمية  وخططاً  مالõة  سياسات  البلدان  معظم  ووضعت 
من  أك�  ووضع  للقطاع.  املستدامة  التنمية  لضÂن  تنظيمية 

األغذية  بشأن سالمة  تنظيمية  لوائح  البلدان77  90 يف املائة من 
املزارع وحقوق املستخدم�. ونفذ ما ال  وقواعد لدعم تسجيل 

البيئي، ويش�  األثر  تقييم  تنظيم  لوائح  70 يف املائة  يقل عن 
أجل  التنظيمية من  اللوائح  تنفيذ  إىل سالمة  50 يف املائة  نحو 

الغريبة إىل جانب صحة األسÂك. وتنفذ  األنواع  مراقبة استخدام 
يف 70 يف املائة من البلدان مÂرسات جيدة أو أفضل لإلدارة 

التنفيذ  الذي ما زال يعرتي  القصور  بالرغم من  كآليات داعمة 
البلدان املستجدة يف مجال تربية  البلدان، خاصة يف  يف بعض 

الدور االجتÂعي  أن  يبدو  العاملي،  الصعيد  املائية. وعىل  األحياء 
م إىل صغار  املقدَّ الدعم  املتكرر يف  املائية والنقص  لرتبية األحياء 
بذل  ويلزم  املدونة.  تنفيذ  أمام  رئيسية  عقبة  يشكل  املستزرع� 

والتعزيز، مثل دمج  الدعم  آليات  لتحس�  الجهود  مزيد من 
واملناطق  املياه  إدارة مستجمعات  املائية يف خطط  األحياء  تربية 

املائية عىل  األحياء  لرتبية  اإليجابية  اآلثار  الساحلية، وضÂن 
االئتÂنات  وتحس�  العيش،  كسب  وُسبل  املحلية  املجتمعات 

الحكومية يف  املساعدة  املستزرع�، وتحس�  إىل صغار  مة  املقدَّ
الكوارث. حاالت 

لية د األسماك  إدارة املنا السا ا دمج م
وتنمية  املوارد،  السكاã، وتضاؤل  النمو  ارتفاع معدالت  أسفر 
الساحلية (æا يف ذلك مصايد األسÂك وتربية األحياء  املناطق 

القوي  الفهم  الحوكمة وعدم  املائية) واقرتان ذلك بضعف 
من  كث�  املجتمع يف  الساحلية يف  للموارد  االقتصادية  للمساهمة 

املستخدم�،  نزاعات ب�  املوئل، ونشوب  األحيان عن تدهور 
لذلك،  ونتيجة  الساحلية.  املحلية  املجتمعات  هشاشة  وازدياد 
5انينات  يف  الساحلية  للمناطق  املتكاملة  اإلدارة  مفهوم  انبثق 

الساحلية  املناطق  االستدامة يف  قضايا  ملعالجة  املايض  القرن 
ب�  التفاعالت  الناشئة عن  النزاعات  للتعامل مع  عام  كإطار 

املستخدم�.

بشأن  مفصلة  توجيهية  1996، صدرت خطوط  عام  ويف 
التي  الساحلية78  املناطق  إدارة  يف  األسÂك  مصايد  دمج 

حقوق  تخصيص  مثل  ذاك،  آن  ابتكارية  اعتربت  نُهجاً  مت  قدَّ
لوضع  السبيل  باعتباره  الساحلية  املوارد  وتقييم  املستعمل�، 

 ًÂودع القطاعات.  ب�  اإلدارة  نتائج  ملقارنة  مشرتكة  معاي� 
األدلة، شاركت  القاõة عىل  اإلدارة  األسÂك يف  لدمج مصايد 
واإلحصاءات  البيانات  مجموعات  إدماج  جهود  يف  املنظمة 
واإلحصاءات  التصنيفات  نُظم  يف  األسÂك  æصايد  املتعلقة 

البيئية  للمحاسبة  املتحدة  األمم  نظام  مثل  والوطنية،  الدولية 
واالقتصادية79.
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ستعرا العامل ا األ ا

يد والتجارة ارسات ما بعد امل
تتناول املدونة أيضاً تجارة األسÂك واستخدامها. واسرتشدت 
املبادرات املتخذة مؤخراً، مثل وضع خطوط توجيهية بشأن 

مخططات توثيق املصيد، والخطوط التوجيهية للتوسيم 
اإليكولوجي، باألحكام ذات الصلة الواردة يف املدونة. وتدعم 

املنظمة دولها األعضاء يف تنفيذ املادة 11 من املدونة لتيس� وضع 
املعاي� وتعزيزه وتنسيقه والتشارك فيه ضمن إطار هيئة الدستور 

الغذاÄ املشرتكة ب� منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 
العاملية.

وتكشف نتائج آخر تقييم ذا@ ألعضاء املنظمة عن أن بعض 
الحكومات تش� إىل تحسينات تدريجية وبلوغ مستوى جيد 

إجÂالً يف تنفيذ التداب� املتصلة Âæرسات ما بعد املصيد 
والتجارة. ومع ذلك، ما زالت هناك اختالفات كب�ة عىل املستوي� 

اإلقليمي واألقاليمي. وتستخدم املنتديات وحلقات العمل 
واملشاريع البحثية واالجتÂعات اإلقليمية والدولية لتشجيع 

الحوار ب� العنارص الفاعلة الرئيسية يف سوق األغذية البحرية 
العاملية ولتعزيز التنسيق بشكل أفضل ب� البلدان واملنظÂت 

الدولية ومؤسسات القطاع الخاص يف اعتÂد األحكام ذات الصلة 
الواردة يف املدونة.

ودخل النظام الحاسوö ملعلومات تسويق األسÂك (غلوبفيش) 
طور التشغيل منذ عام 1984 لتوف� معلومات دقيقة وغ� 

متحيزة عن التسويق والتجارة، مع الرتكيز عىل ضÂن حصول 
البلدان النامية واالقتصادات التي |ر æرحلة انتقالية عىل 

األدوات واملعرفة واملعلومات التي |كنها من املنافسة العاملية 
مت املنظمة إرشادات بشأن  يف أسواق األغذية البحرية. وقدَّ

إصدار الشهادات الطوعية لألغذية البحرية كتدب� سوقي لتعزيز 
اإلدارة املستدامة ملصايد األسÂك والتجارة. وتشكِّل خطوط 

املنظمة التوجيهية بشأن التوسيم اإليكولوجي خط األساس ألداة 
لتقييم مخططات  عاملية للمقارنة املعيارية استحدثت مؤخراً 

إصدار الشهادات الطوعية باالستناد إىل املدونة والصكوك األخرى 
الصادرة عن املنظمة. ومن املتوقع أن تحد املبادرة العاملية 

لألغذية البحرية املستدامة (انظر القسم الذي يتناول الحوكمة 
والسياسات املدفوعة بقوى السوق، يف الصفحة 94) من االلتباس 
الذي يعرتي سوق األغذية البحرية يف الحاالت التي تك� وتتنوع 

فيها خطط إصدار الشهادات الطوعية.

د األسماك ا و م
تُعزز املدونة البحث العلمي يف البيولوجيا واإليكولوجيا 

البيئية واالقتصاد والعلوم االجتÂعية وتربية  والتكنولوجيا والعلوم 
األحياء املائية وعلوم التغذية. وأُعدت برامج لتعزيز القدرات يف 

مجال تقييم األرصدة التي تناسب بشكل خاص املناطق املدارية80 
والتحليالت االقتصادية الحيوية، وتقييÂت املوارد، باستخدام سفن 

البحوث، وáذجة الُنظم اإليكولوجية81 وتقييم طاقة الصيد.82 
وسعت أيضاً برامج رئيسية إىل تعزيز املعرفة بشأن وفرة املوارد 

السمكية وتوزيعها. وأجرى برنامج نهج النظام اإليكولوجي يف 
مصايد األسÂك – نانسن املمول من ال+ويج مؤخراً بحثاً عن 

املوائل والُنظم اإليكولوجية البحرية. وأُجريت من خالل تطبيق 
املدونة برامج بحثية هامة أخرى بشأن األبعاد البرشية ملصايد 
األسÂك، æا يف ذلك الجوانب االجتÂعية واالقتصادية، وأتاحت 

هذه الربامج معلومات جديدة عن العنارص الالزمة لتحقيق 
استدامة مصايد األسÂك.

 مصايد األسÂك صغ�ة النطاق:
 أداة دولية جديدة لتحس� 

الحوكمة والتنمية

الغذاÄ والقضاء  النطاق يف األمن  تسهم مصايد األسÂك صغ�ة 
العمل  الفقر عن طريق توف� األغذية والدخل وفرص  عىل 
القوة  50 يف املائة من  النساء نحو  ملالي� األشخاص. وُ|ثل 

التجهيز  النطاق، ال سيÂ يف  العاملة يف مصايد األسÂك صغ�ة 
القطاع يواجه تحديات من قبيل: تراجع املوارد  والتجارة. غ� أن 

األخرى  القطاعات  وتفوق  املائية؛  املوائل  وتدهور  السمكية؛ 
النطاق  الصيد صغ�ة  املنافسة مع مجتمعات  األك� قوة يف 

عىل الوصول إىل األرايض واملياه؛ وعالقات القوة غ� املتكافئة؛ 
الخدمات؛ واملشاركة املحدودة  الوصول إىل  واالفتقار إىل ُسبل 
يف صنع القرار، وهو ما يؤدي يف كث� من األحيان إىل سياسات 

ومÂرسات غ� مواتية داخل القطاع وخارجه. وعالوة عىل ذلك، 
األحيان مشقة  الكافية يف كث� من  الحوكمة غ�  تعاã هياكل 

كب�ة يف توف� الدعم الرضوري. ومع ذلك، تتجه بعض املنتديات 
القضايا  بهذه  االعرتاف  نحو  متزايدة  بصورة  السياسات  وعمليات 

 : ومعالجتها

  



م إىل الجمعية العامة لألمم �� يعرتف تقرير املقرر الخاص املقدَّ
املتحدة بشأن الحق يف الغذاء بأن مصايد األسÂك توفِّر ُسبل 

كسب العيش والدخل واألمن الغذاÄ والتغذية لعدد كب� من 
د التقرير أيضاً التحديات التي تواجه مصايد  األشخاص. ويحدِّ

األسÂك العاملية، æا فيها االستدامة البيئية وعوملة صناعة 
الصيد83. 

املتحدة �� األمم  الصادرة عن مؤ|ر  الختامية  الوثيقة  تؤكد 
إليه  نصبو  الذي  املستقبل  بعنوان  املستدامة  بالتنمية  املعني 

التنمية  النطاق يف حفز  بقوة دور مصايد األسÂك صغ�ة 
الناس من  الحاجة إىل |ك� جميع  د عىل  املستدامة، وتشدِّ

التنمية.84 تحقيق  كامل يف  بدور  املساهمة 
املسؤولة �� الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  تعرتف 

لحيازة األرايض ومصايد األسÂك والغابات يف سياق األمن 
اإلنسان  التمتع بحقوق  الحيازة يف  أمن  الوطني بدور   Äالغذا

الغذاء.85  للحق يف  التدريجي  واإلعÂل 
�� Äيعرتف فريق الخرباء الرفيع املستوى املعني باألمن الغذا

والتغذية يف تقريره املتعلق باستدامة مصايد األسÂك وتربية 
األحياء املائية بأن األسÂك |ثل أحد أهم املنتجات الغذائية 

د التقرير عىل التفاعالت الكث�ة ب� قضايا البيئة  املغذية. ويشدِّ
والتنمية والسياسات والحوكمة التي تؤثر عىل تنمية مصايد 
األسÂك. ويُربز التقرير أيضاً أهمية األمن االجتÂعي والعمل 

الالئق واملساواة ب� الجنس� والحوكمة الشاملة للقطاع.86

ما استدامة  وعية ل و التوجيهية ال  ا
اق ة الن د األسماك ص ا م

شهد يوم 10 يونيو/حزيران 2014 حدثاً بارزاً بشأن مصايد 
األسÂك الصغ�ة النطاق. ففي ذلك اليوم، وافق ممثلون عن أك� 

من 100 بلد ومراقبون من منظÂت املجتمع املدã واملنظÂت 
اإلقليمية واملنظÂت غ� الحكومية عىل الخطوط التوجيهية 

الطوعية لضÂن استدامة مصايد األسÂك صغ�ة النطاق يف سياق 
األمن الغذاÄ والقضاء عىل الفقر87 يف لجنة مصايد األسÂك، التي 

ُ|ثل املنتدى الحكومي الدويل العاملي الوحيد املعني بقضايا 
مصايد األسÂك وتربية األحياء املائية. ويعرب هذا الصك الدويل 

الجديد عن التوافق العاملي حول مبادئ وتوجيهات حوكمة 
مصايد األسÂك الصغ�ة النطاق وتنميتها.

استدامة  بشأن ضÂن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتشكِّل 
لتعزيز مساهمة  أداة هامة  النطاق  األسÂك صغ�ة  مصايد 
الغذاÄ والتغذية.  األمن  النطاق يف  الصغ�ة  مصايد األسÂك 

التنمية  املساهمة يف تحس�  إىل  الطوعية  الخطوط  وتهدف هذه 
مجتمعات  االقتصادية يف   – االجتÂعية  والظروف  املنصفة 

املستدامة واملسؤولة  اإلدارة  النطاق إىل جانب  الصغ�ة  الصيد 
املعني�  إىل  هة  موجَّ التوجيهية  الخطوط  األسÂك. وهذه  ملصايد 

ومجتمعات  الحكومات  وتشجيع  توجيه  إىل  وترمي  بالقطاع، 
أمن  ولضÂن  معاً  للعمل  املصلحة  أصحاب  الصيد وسائر 

الصيد صغ�ة  مجتمعات  لصالح  األسÂك  مصايد  واستدامة 
سائر  التوجيهية  الخطوط  ل  وتكمِّ قاطبة.  واملجتمع  النطاق 

اإلنسان.  مبادئ حقوق  وتنبع من  الدولية  الصكوك 

بي مباد  و ت  من السياسات إ العمل 
ما استدامة  و التوجيهية ل  ا

اق ة الن د األسماك ص ا م
مصايد  استدامة  لضÂن  التوجيهية  الخطوط  تنفيذ  سيستند 

املشاركة والرشاكة، وسينطلق من  النطاق إىل  األسÂك صغ�ة 
اإلقليمي  التعاون  إطار من  واملحيل ضمن  الوطني  املستوي� 

القدرات.  وتنمية  السياسات،  الوعي، ودعم  وتعميق  والدويل، 
استمرار  التوجيهية  الخطوط  مبادئ  تطبيق  يتطلب  وسوف 

املجتمع  ومنظÂت  والحكومات  املانح�  من  واالستثÂر  االلتزام 
املعني� اآلخرين من أجل جعل  املدã وسائر أصحاب املصلحة 

للتغي�.  فعالة  أدوات  التوجيهية  الخطوط  تلك 

ومن غ� املرجح أن يكون التنفيذ عملية سهلة وخطية، وإن كانت 
هناك بالفعل أدلة عىل اتخاذ خطوات هامة يف االتجاه السليم. 

وعىل الصعيد العاملي، أُدمجت الخطوط التوجيهية لضÂن استدامة 
مصايد األسÂك صغ�ة النطاق يف مبادئ االستثÂر املسؤول يف 

الزراعة ونُظم األغذية التي اعتمدتها لجنة األمن الغذاÄ العاملي يف 
عام 2014. وباإلضافة إىل ذلك، نظَّمت منظÂت املجتمع املدã، مثل 

التجمع الدويل لدعم العامل� يف مصايد األسÂك واملنتدى العاملي 
للعامل� يف مصايد األسÂك، حلقات عمل لوضع اسرتاتيجيات 

متصلة بدورها يف تنفيذ الخطوط التوجيهية املذكورة. وتواصل 
الباحثون من خالل شبكة «Too Big To Ignore» بشأن مصايد 

األسÂك صغ�ة النطاق، وهي شبكة لديها مجموعة معنية بتنفيذ 
الخطوط التوجيهية.

لضÂن  التوجيهية  الخطوط  اإلقليمية  املنظÂت  من  وأدرج عدد 
اسرتاتيجياتها،88  النطاق يف  األسÂك صغ�ة  مصايد  استدامة 

مستعدة  واملنظمة  التنفيذ.  عمليات  البلدان يف  بعض  ورشعت 
العمليات.  لدعم رشكائها يف هذه 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ستعرا العامل ا األ ا

والسياسات   الحوكمة 
املدفوعة بقوى السوق

البحرية  باألغذية  املعني�  املصلحة  أصحاب  من  العديد  يرغب 
األغذية  منتجات  للموارد ومكافأة  املستدامة  اإلدارة  تعزيز  يف 
دخول  إمكانية  æنحها  مسؤولة  مصادر  توفرها  التي  البحرية 
قاõة  تداب�  اتُخذت  الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  املفضلة.  األسواق 

اإليكولوجي.  التوسيم  بطاقات  باسم  تُعرف عموماً  السوق  عىل 
الطوعية  الشهادات  وسجلت زيادة كب�ة يف عدد خطط إصدار 

االتحاد  الرئيسية يف  الواردات  أسواق  واستيعابها من جانب 
واليابان  األمريكية  املتحدة  والواليات  (منظمة عضو)،   öاألورو

البحرية يف عام  إيكولوجي لألغذية  أول بطاقة توسيم  منذ ظهور 
89.1999

العاملية بشأن  املبادرة  البحرية هو  وآخر تطور يف توسيم األغذية 
32 رشكة من  البحرية. وموَّلت مجموعة من  استدامة األغذية 

يستغرق ثالث  البحرية وحكومة واحدة مرشوعاً  األغذية  رشكات 
كانت  إذا  ما  لتقييم  أداة مقارنة مرجعية عاملية  لتطوير  سنوات 
املÂرسات  أفضل  الطوعية متسقة مع  الشهادات  إصدار  خطط 
بشأن  للمنظمة  التوجيهية  والخطوط  املدونة  وتشكِّل  العاملية. 

املستخدمة يف هذه  للمتطلبات  األساس  الشهادات90  إصدار 
األداة يف  التجريبية طوعياً، وأُطلقت  االختبارات  األداة. وأُجريت 

.2015 األول  أكتوبر/ترشين 

الزيادة الرسيعة  وخالل السنوات الخمس عرشة األخ�ة، أّدت 
يف عدد خطط إصدار الشهادات الخاصة وتنوعها إىل زيادة 

البحرية.  األغذية  قيمة  سلسلة  وااللتباس عىل طول  التكاليف 
عامة إلصدار  الحكومات خططاً  بعض  أنشأت  لذلك،  واستجابة 

والتوسيم  املسؤولة،  اآليسلندية  األسÂك  مصايد  مثل  الشهادات، 
البحرية،  األغذية  لتوسيم  وأالسكا  اليابان،  البحري–  اإليكولوجي 

املتحدة. ويكتسب  الواليات  للدالف� يف  اآلمنة  التجارة  وإدارة 
املعتمدة عىل  النامية  البلدان  الخيار شعبية، خاصة يف  هذا 

صادرات األسÂك ولدى القطاعات صغ�ة النطاق التي رæا ال 
بصورة  الشهادات  إلصدار  الباهظة  التكاليف  تحمل  تستطيع 

الحاالت مع هيئات  الحكومات يف بعض  فردية. واشرتكت 
التوسيم  لبطاقات  نسخ وطنية  الخاصة إلعداد  الشهادات  إصدار 
النطاق  املائية صغ�ة  تربية األحياء  الخاصة، ال سيÂ يف قطاعات 

السليمة يف  الزراعية  املÂرسات  النامية، مثل معاي�  البلدان  يف 
السليمة. الزراعية  للمÂرسات  التايلندي  والربنامج  نام،  فييت 

وظلت بطاقات التوسيم الطوعي يف سوق األغذية البحرية مبعث 
قلق ملنظمة التجارة العاملية. ويرجع السبب يف ذلك إىل أن 

املعاي� الطوعية غ� مشمولة يف االتفاق العام بشأن التعريفات 
الجمركية والتجارة أو غ�ها من اتفاقات منظمة التجارة العاملية 
ذات الصلة91 حتى بالرغم من أن بطاقات التوسيم اإليكولوجي 
�كن أن تؤثر عىل الوصول إىل األسواق. و5ة متسع يف اتفاقات 

منظمة التجارة العاملية لتفس� بطاقات التوسيم العامة كمعاي� 
فنية، وهو ما �كن أن يفيض إىل مزيد من قضايا املنازعات التي 

تُعرض عىل منظمة التجارة العاملية يف ظل ازدياد عدد البلدان 
التي تعتمد بطاقات التوسيم الوطنية. ومن األمثلة الحديثة قرار 

فريق منظمة التجارة العاملية بشأن النظام األمري} لبطاقات 
التوسيم الخاصة بسالمة الدالف�.92 

القدرة عىل  بأنها:   Äالغذا الدستور  التتبع يف  إمكانية  وتُعرَّف 
تتبع حركة غذاء مع�َّ من خالل مرحلة (مراحل) محددة من 
األغذية  تتبع  إمكانية  وأضحت  والتوزيع.93  والتصنيع  اإلنتاج، 
الصيد غ�  يف مكافحة  رئيسياً  قريب مكوناً  منذ عهد  البحرية 

 ãيردع الصيد غ� القانو Âدون إبالغ ودون تنظيم. وم ãالقانو
دون إبالغ ودون تنظيم منع دخول منتجات األسÂك غ� 

املنظمة  اتفاق  التصديق عىل  فإن  وبالتايل  األسواق.  إىل  القانونية 
 ãالقانو الصيد غ�  امليناء ملنع  تتخذها دولة  التي  التداب�  بشأن 

دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه �ثل خطوة 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم.  الصيد غ�  هامة نحو مكافحة 
ويُستخدم النفاذ إىل األسواق يف اثنت� من أهم أسواق است�اد 

األسÂك ملكافحة هذا النوع من الصيد، أي أن وثائق تتبع 
من  كل  أساسية يف  مكونات  تشكِّل  القانونية  السمكية  املنتجات 
 94.öاألورو االتحاد  التي أصلحت يف  للصيد  املشرتكة  السياسات 

املعني  املتحدة  الواليات  لرئيس  التابع  املهام  فريق  وخطة عمل 
إبالغ ودون تنظيم.95  القانوã دون  الصيد غ�  æكافحة 

السوق يف مكافحة  القاõة عىل  الشاملة األخرى  الُنهج  ومن 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم تتبع األغذية  الصيد غ� 

السفينة  من  بداًء  برمتها  املسؤوليات  البحرية عىل طول سلسلة 
وتعاوناً  تنسيقاً  ذلك  يتطلب  النهاÄ. وسوف  املستهلك  إىل  وصوالً 

الدويل. ويف هذا الصدد، وضعت املنظمة  كب�ين عىل املستوى 
توثيق املصيد96 يف عام  مرشوع خطوط توجيهية بشأن خطط 
التالية: أن تكون متسقة مع أحكام  2015 عىل أساس املبادئ 

القانون الدويل ذي الصلة؛ وأالّ تفرض حواجز ال داعي لها أمام 
التجارة؛ وأن تكون متكافئة؛ وأن تكون قاõة عىل املخاطر؛ وأن 
إلكرتونية  تكون  وأن  موثوقة وبسيطة وواضحة وشفافة؛  تكون 

  



إرشادات  م  التوجيهية طوعية وتقدِّ الخطوط  أمكن. وهذه  إن 
املصلحة  أصحاب  الدولية وسائر  الحكومية  واملنظÂت  الدول  إىل 

الطبيعية  األسÂك  املصيد يف مصايد  توثيق  بشأن وضع خطط 
وتعزيزها. ومواءمتها  واستعراضها  وتنفيذها 

عرشون سنة بعد إصدار مدونة 
السلوك بشأن الصيد الرشيد: 

الهيئات اإلقليمية ملصايد األسÂك 
يف سياق االتفاقات الدولية

السياق الدو
لتعزيز حوكمة  أفضل سبيل  بأن  الدويل  املجتمع  اعرتاف  يزداد 

الهيئات  مصايد األسÂك املشرتكة هو عن طريق تعزيز دور 
إقليمية ملصايد  50 هيئة  زهاء  األسÂك. وهناك  اإلقليمية ملصايد 
م سوى املشورة  العا®، ومعظمها ال يقدِّ أنحاء  األسÂك يف جميع 
إىل أعضائها. غ� أن املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد األسÂك، 

ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  من  هامة  فرعية  مجموعة  وهي 
تداب�  اتخاذ  القدرة عىل  بوالية، وألعضائها  األسÂك، مكلفة 

العلمية.  األدلة  باالستناد إىل أفضل  الصون واإلدارة  ملزمة بشأن 

وشهد النصف األخ� من القرن تحوالً واضحاً يف دور الهيئات 
األمم  اتفاقية  البداية  وكانت  األسÂك،  ملصايد  اإلقليمية 

املتحدة بشأن األرصدة  األمم  اتفاق  البحار، ثم  لقانون  املتحدة 
الجديد  الدور  السمكية، واملدونة. واتجه االهتÂم آنذاك إىل 

الدول  اقتىض من  الذي  األسÂك  اإلقليمية ملصايد  للهيئات 
التعاون من أجل ضÂن  إنشاء منظÂت إقليمية ألداء واجب 
الطويل وإدارة مصايدها.  السمكية عىل األجل  صون األرصدة 

الهيئات  أساسه  تقوم عىل  الذي  العام لالستدامة  املبدأ  ويشكل 
املائية  اإلقليمية ملصايد األسÂك، والذي يهدف إىل صون املوارد 

أركان مبادرة  من  أساسياً  األقاليم، ركناً  وإدارتها وتطويرها داخل 
النمو األزرق (انظر القسم الذي يتناول جدول أعÂل عاملي – 

.(80 الصفحة  طموحات عاملية، يف 

ات الراهنة د التعاو اإلقليمي والت
ينطوي التعاون اإلقليمي عىل إمكانية: زيادة الكفاءة من حيث 

تقاسم املعرفة والقدرة عىل اتخاذ تداب� لإلدارة مستندة إىل 
العلوم؛ وتعزيز البحث العلمي؛ وتقديم الدعم الفني واملايل، 

وكذلك نقل املعرفة والتكنولوجيا؛ وتجنب ازدواجية التكاليف، 
التكاليفية للجهود.  الفعالية  وزيادة 

وينبغي أن تصبح الرشاكات التعاونية وعمليات التنسيق وعالقات 
التآزر لب جميع اآلليات اإلقليمية إلدارة املصايد وصون البيئة. 

وينبغي السعي إىل تحقيق هذا الهدف ب� الهيئات اإلقليمية 
ملصايد األسÂك وكذلك وكاالت األمم املتحدة واملنظÂت 
الحكومية الدولية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف، 

واملنظÂت الدولية غ� الحكومية، وبرامج الُنظم اإليكولوجية 
البحرية الكب�ة، والربامج امليدانية التي تعمل منذ فرتة طويلة 

(مثل برنامج نانسن)، مع مراعاة والية كل منها.

وأفضت الحالة الراهنة لكث� من املوارد السمكية املشرتكة إىل انتقاد 
الهيئات اإلقليمية ملصايد األسÂك، وأّدى ذلك بدوره إىل نقاشات 

حول كيفية تعزيز النظام الدويل إلدارة مصايد األسÂك وإصالحه. 
ومع ذلك، ال �كن للهيئات اإلقليمية ملصايد األسÂك أن تصبح 

فعالة إالّ بالقدر الذي تتيحه لها دولها األعضاء، ويتوقف أداؤها 
مبارشة عىل مشاركة أعضائها وانخراطهم وإرادتهم السياسية.

وتواجه املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد األسÂك بصفة خاصة 
تحديات هائلة تشمل ما ييل:

صنع القرار: تتطلب معظم املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد ��
األسÂك توافقاً عاماً ب� أعضائها من أجل اعتÂد اللوائح 

التنظيمية، ويعزف بعضها عن اللجوء إىل إجراءات التصويت. 
ومن هنا فإن صنع القرار يكون بطيئاً، وغالباً ما تكون 

القرارات امللزمة النهائية أضعف من أن تفي بالقاسم املشرتك 
.ûاألد

عدم التيقن بشأن حالة املوارد: يحصل كث� من أعضاء ��
املنظÂت غ� الحكومية إلدارة مصايد األسÂك عىل مشورة 

علمية يشوبها عدم التيقن بسبب االفتقار إىل البيانات 
أو البحث العلمي يف األنواع املستهدفة، أو نقص املعرفة 

بهيكل النظام اإليكولوجي ووظائفه. وال يُطبق دوماً يف تلك 
املؤسسات نهج وقاÄ يف اإلدارة.

التغطية الجغرافية: ال تدخل مناطق أعايل البحار الهامة ضمن ��
اختصاصات املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد األسÂك املكلَّفة 

بوالية تنظيم أنشطة الصيد، مثل مصايد األسÂك القاعية. 
والواقع أن كث�اً من املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد األسÂك 
ال تنظِّم سوى صيد أنواع معيَّنة، مثل أسÂك التونة والساملون 

والرقود.

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ستعرا العامل ا األ ا

الشامل من قبل األعضاء: �� السيايس واالمتثال  االلتزام  عدم 
اإلقليمية  املنظÂت  تتخذها  التي  القواعد  إنفاذ   يفتقر 

 إلدارة مصايد األسÂك، والذي يرتك لكل عضو عىل حدة، 
 إىل الفعالية بسبب نقص املوارد أو القدرات أو 

السياسية.  اإلرادة 
الفعالة ألنشطة غ� األعضاء: من األسايس �� املراقبة  عدم 

املتعاونة مع  العلم غ�  أنشطة سفن دول   مراقبة 
اإلقليمية. الرتتيبات 

 نقص التمويل والقدرات لدى األمانات �كن أن يشكل ��
عائقاً كب�اً.

اإلقليمية إلدارة مصايد  املنظÂت  وبالنظر إىل أن عمل 
تنفيذ عمليات  التحديات، يجري  تلك   ãيعا ما زال  األسÂك 

العمليات  هذه  وتشمل  التحديات.  تلك  عىل  للتغلب  مختلفة 
الهيئات،  لهذه  التأسيسية  الصكوك  وتنقيح  األداء  استعراضات 
ويفيض ذلك يف كث� من األحيان إىل تحس� األداء. ومهÂ كان 
الدعم الذي �كن لآلليات اإلقليمية أن توفره، ال بد   مستوى 
التنفيذ يقع يف جانب كب� منه  التشديد مجدداً عىل أن   من 

يف يد الدول.

ية  ا اعتبارات إ
اإلقليمية  الهيئات  الجاري حالياً حول دور  النقاش  أن  يبدو 

الهيئات  متزايداً من هذه  ملصايد األسÂك يتجاهل أن عدداً 
املائية يف واليتها.  األحياء  لرتبية  املستدامة  التنمية  أدرج  قد 

املستوى  املائية عىل  األحياء  تربية  تنمية  تناول  ر ميزة  تقدَّ وال 
اإلقليمي حق قدرها يف كل الحاالت. وتشمل هذه امليزة جوانب 
ب�  والتفاعالت  اإليكولوجية،  الُنظم  واعتبارات  والسوق،  اإلنتاج 

الربِّية، واألهم من ذلك  املائية ومصايد األسÂك  تربية األحياء 
للحدود. العابرة  املائية  الحيوانية  األمراض  آثار  تشمل  أنها 

ر جدول أعÂل مصايد األسÂك الدويل  وعالوة عىل ذلك ال يقدِّ
اإلقليمية ملصايد األسÂك  الهيئات  األحيان عمل  يف كث� من 

تعزيز  æهمة  واملكلفة  الداخلية  األسÂك  æصايد  املختصة 
الدولية.  العذبة  املياه  املشاطئة ملسطحات  البلدان  ب�  التعاون 
بعض  الداخلية يف  املياه  أسÂك  اإلقليمية ملصايد  الهيئات  و|ثل 

التنوع  تحمي  التي  الوحيدة  للحدود  العابرة  اآلليات  األقاليم 
األسÂك.  مصايد  استدامة  وتعزز  العذبة  للمياه  البيولوجي 

املناطق  األسÂك، ال سيÂ يف  اإلقليمية ملصايد  الهيئات  وتؤدي 
الغذاÄ والتغذية وتهيئة  املدارية، دوراً حاسÂً وقيÂًِّ يف األمن 

فرص العمل وإدرار الدخل.

الهيئات  أداء  السوق مؤخراً حوافز لتحس�  وأتاحت إجراءات 
السلبية ضيق  الحوافز  أمثلة  ومن  األسÂك.  ملصايد  اإلقليمية 

الدول  أو  املمتثلة  الدول غ�  السمكية من  املنتجات  أمام  الفرص 
غ� املشاركة للنفاذ إىل األسواق الكربى. ويف املقابل، �كن 

الدؤوب عن  إيجابياً عن طريق بحثها  لألسواق أن توفِّر حافزاً 
باالستدامة. لها  املشهود  األسÂك  تنشأ يف مصايد  التي  املنتجات 

æا   ،ãاملد املجتمع  الصادرة عن منظÂت  البيانات  وساهمت 
السيايس  الوعي  تعميق  الدولية، يف  الحكومية  املنظÂت غ�  فيها 

أن ما  الواضح أيضاً  التغي�. ومن  العام بالحاجة إىل  والوعي 
الهيئات  الذي �كن أن يفيض إىل تعزيز  التغي�  يدفع نحو 

أساطيل  االقتصادية يف  األزمات  اإلقليمية ملصايد األسÂك هو 
التكاليف  فهم  لتحس�  املوارد. و�كن  أزمات  وليست  الصيد 

الهيئات  األعضاء يف  أن يساعد  العمل  تأخ�  ينطوي عليها  التي 
الذا@. القصور  التغلب عىل حالة  األسÂك عىل  اإلقليمية ملصايد 

االقتصادية  الوطنية واألولويات  وال تيرس جداول األعÂل 
مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظÂت  تعزيز  عملية  املتنوعة 

أنه عند مناقشة قضايا  األسÂك. من ذلك عىل سبيل املثال 
الصيد يف  تزاول  التي  الساحلية والدول  الدول  التخصيص، تطرح 

النقاش. ويكمن  تزيد من صعوبة  آراء معارضة  البعيدة  املياه 
املتنوعة  األعضاء  البلدان  لطموحات  االستجابة  يف   التحدي 

إلدارة  اإلقليمية  املنظÂت  منافع عضوية  بتقاسم  يتصل   Âفي
األسÂك.  مصايد 

أفضل  ملراعاة  مفيدة  آلية  الناجحة  الخربات  والتعلم من 
األسÂك. وطرأت  اإلقليمية ملصايد  الهيئات  املÂرسات يف 

األسÂك  اإلقليمية ملصايد  الهيئات  بعض  كب�ة عىل  تغي�ات 
التغي�ات بدرجات  بعد إجراء استعراضات لألداء. وركزت هذه 

اإلقليمية  الهيئات  تنظِّم  التي  القواعد  تحديث  عىل  متفاوتة 
الصون واإلدارة (وبخاصة  ملصايد األسÂك؛ وتحس� تداب� 

القانوã دون إبالغ  ما يتصل منها بالحد من آثار الصيد غ� 
النظام  الوقاÄ ونهج  النهج  تنظيم)؛ ودمج مبادئ مثل  ودون 

اإليكولوجي يف اإلدارة.

ب� مختلف  الفعال�  والتنسيق  للتعاون  ذلك، �كن  وعالوة عىل 
السلطات املختصة أن يسهÂ بدور رئييس كب� يف نجاح 

حالياً  املختصة  اإلقليمية  املنظÂت  وتحتاج  اإلقليمية.  املبادرات 
التعاون فعاالً من خالل آليات رسمية وأنشطة  إىل جعل هذا 

مشرتكة، خاصة عن طريق إيجاد صالت ب� إدارة مصايد 

  



والعمل  البيولوجي  التنوع  ومبادرات صون  القاõة  األسÂك 
تتضارب  التي  املؤسسات  انتشار  الوقت نفسه عىل تجنب  يف 

أن يسعى  الدويل  للمجتمع  األحيان. وينبغي  والياتها يف بعض 
وتحقيق  والتعاون  التنسيق  إىل  االقتضاء  وعند  متزايدة  بصورة 

واضحة  لوجود عالقة  نظراً  اإلقليمية  الحوكمة  آليات  ب�  التكامل 
البيئية. ب� مصايد األسÂك واإلدارة 

شر رئيسي دور املنظمة 
ظلت املنظمة عىل امتداد سنوات كث�ة تُعزز الهيئات اإلقليمية 

ملصايد األسÂك وتدعمها. وشاركت املنظمة بدور مبارش يف إنشاء 
كث� من تلك الهيئات، ويف وضع إطار رسمي للفرص القاõة من 
أجل تقاسم الخربات يف إقليم مع�َّ أو تنفيذ العمليات املطلوبة 

لإلدارة املستدامة للموارد املشرتكة. واستفادت هذه الهيئات 
اإلقليمية ملصايد األسÂك من مشورة املنظمة بشأن املسائل الفنية 

واستفادت أيضاً من دعمها اإلداري والقانوã وأعÂل األمانة 
الفنية.  بالعمليات والجوانب  املتعلقة 

ودأبت املنظمة عىل دعم أنشطة الهيئات اإلقليمية االستشارية 
ملصايد األسÂك التي أنشئت æوجب املادة السادسة من دستور 

املنظمة بعدد من الطرق املختلفة، حيث قدمت خدمات األمانة، 
والتوجيه املتعلق باإلجراءات، والدعم الفني واملايل اإلضايف. غ� أن 

الحالة مختلفة بالنسبة لهيئات اإلدارة (أي املنظÂت اإلقليمية إلدارة 
مصايد األسÂك) املنشأة æوجب املادة الرابعة عرشة من دستور 

املنظمة. وهذه الهيئات تتمتع بقدر أكرب من االستقاللية؛ وال يدخل 
كث� منها ضمن إطار املنظمة، كÂ أنها مستقلة مالياً ووظيفياً. ومع 

ذلك تتعاون املنظمة عن كثب مع املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد 
م لها املعلومات والدعم حسب االقتضاء، æا يشمل  األسÂك وتقدِّ

دعم شبكة أمانات هيئات املصايد اإلقليمية.

بأهمية  املنظمة  به  الذي تضطلع  الداعم  الدور  ويكتيس 
إقليمية جديدة إلدارة مصايد  اتفاقات  إرساء  خاصة يف عملية 
االستشارية  اإلقليمية  الهيئات  تطور  املساعدة يف  األسÂك ويف 

مصايد  إلدارة  إقليمية  منظÂت  لتصبح  القاõة  األسÂك  ملصايد 
األسÂك. وينطبق ذلك يف كث� من األحيان عىل الحاالت التي 

للتعامل مع  إطار رسمي  اإلقليمية إىل  اإلدارة  فيها  تحتاج 
املشرتكة  السمكية  املوارد  إدارة   Âللحدود، ال سي العابرة  القضايا 

أن تقوم  ب� دولت� أو أك� من دولت�. ومن الطبيعي |اماً 
املراحل االستهاللية واألوىل من تطور  أثناء  املنظمة بدور رئييس 

به من خربة  تتمتع  ملا  نظراً  اإلقليمية ملصايد األسÂك  الهيئات 

األطراف  أن معظم  الدولية، فضالً عن  الحكومية  العمليات  يف 
أعضاء  األسÂك  ملصايد  اإلقليمية  الهيئات  يف  األعضاء  املحتملة 
أيضاً يف املنظمة. ويف األقاليم التي ال تعتمد بقوة عىل اإلدارة 
لبناء  األسايس  الدعم  املنظمة  م  تقدِّ املشرتكة،  للموارد  املشرتكة 
إرساء وتعزيز هيئات جديدة ملصايد  القدرات من أجل عملية 

األساسية  البنية  األساسية وتطوير  النصوص  األسÂك، ودعم وضع 
لتشغيلها. املطلوبة 

والخالصة أن الهيئات اإلقليمية ملصايد األسÂك ما زالت آخذة يف 
التطور استجابة للطلب املتزايد عىل االستدامة، وبفضل الدروس 
املستفادة وااللتزام األقوى من دولها األعضاء. وتقف املنظمة إىل 

جانب أعضائها يف هذا التطور من خالل الرشاكات الراسخة والدعم 
عند اللزوم. 

 ãالصيد غ� القانو 
دون إبالغ ودون تنظيم

ائص ا
القانوã دون إبالغ ودون  الصيد غ�  يُعرَّف عموماً مصطلح 

بالنظر  أنه  الصلة97. غ�  الدولية ذات  العمل  تنظيم يف خطة 
الصيد  وعمليات  الوطنية  والترشيعات  الحوكمة  أُطر  تنوع  إىل 
يف كافة أرجاء املعمورة، وما تتخذه املنظÂت اإلقليمية إلدارة 

مصايد األسÂك من تداب� للصون واإلدارة، هناك عدد من 
الثالثة  املكونات  ب�  املتداخلة  والحاالت  الرمادية  املجاالت 

القانوã دون إبالغ ودون تنظيم. للصيد غ� 

وتناولت دراسة أُجريت مؤخرا98ً املكونات الثالثة للصيد غ� 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم وتب� لها وجود تحديات عملية 
يف وضع «تعاريف» عملية للصيد غ� القانوã والصيد دون إبالغ 
والصيد دون تنظيم. ومع ذلك فقد خلصت الدراسة إىل إمكانية 

وصف الخصائص العامة لكل نوع من هذه األنواع، مع مراعاة ما 
طرأ من تطورات منذ اعتÂد خطة العمل الدولية ملنع الصيد غ� 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، عىل النحو 

التايل: �كن أن تغطي عبارة «الصيد غ� القانوã» أنواعاً كث�ة من 
املخالفات التي تتناىف مع القوان� الوطنية أو تداب� الصون واإلدارة 

املتخذة من املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد األسÂك، خاصة يف 
الحاالت التي يوجد فيها تعريف واسع للصيد واألنشطة املتصلة به. 
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«عدم  لتصبح  إبالغ»  دون  «الصيد  عبارة  صياغية  إعادة  �كن 
ويقصد  الصيد».  بنشاط  املتصلة  املعلومات  كل  عن  اإلبالغ 
باملعنى  «صيدا»  ليست  التي  األنشطة  حرصاً  املصطلح  بهذا 

متصلة  كانت  وإن  متميزة  أنشطة  ولكنها  للكلمة،  الضيق 
ويشمل  بعده.  أو  الصيد  فعل  أثناء  تقع  أن  و�كن  بالصيد، 

صحيحة،  غ�  معلومات  تقديم  أو  معلومات،  تقديم  عدم  ذلك 
الصون  وتداب�  القوان�  مع  يتناىف  æا  اإلبالغ  القصور يف  أو 

األسÂك  مصايد  إلدارة  اإلقليمية  املنظÂت  من  املتخذة  واإلدارة 
ال  أو  القانون  يقتضيه  ال  الذي  واإلبالغ   (ãالقانو غ�  (الصيد 

اإلقليمية  املنظÂت  من  املتخذة  واإلدارة  الصون  تداب�  تقتضيه 
وإن  تنظيم)  دون  (الصيد  األسÂك  مصايد   إلدارة 

مستصوباً.  كان 

بأنشطة  تنظيم يف جانب كب� منها  الصيد دون  ترتبط عبارة 
تتبع دولة معيَّنة والتي ليست أطرافاً يف  التي ال  السفن 

الدول  تنظيم  اإلقليمية إلدارة مصايد األسÂك، وعدم  املنظÂت 
بسهولة.  عليها  واملحاسبة  التي ال �كن رصدها  األنشطة  بعض 

يد  القانو  ة ال  التقدم احملرز  مكا
دو إبال ودو تنظي

عملياً يف تحديد حجم  نهجاً  إليها أعاله  املشار  الدراسة  تقرتح 
الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم عىل أساس تحديد 

القانوã» و«دون  الصيد «غ�  التي تندرج ضمن فئات  األنشطة 
بالتناوب، لتكوين قاõة  أو  إبالغ» و«دون تنظيم» عىل حدة 

تنظيم.  إبالغ ودون  القانوã دون  الصيد غ�  بأنشطة  عة  ُمجمَّ
و�كن بعد ذلك أن تساعد قياسات أو تقديرات مدى الصيد 
الذي �كن أن ينسب إىل كل نشاط من األنشطة املذكورة يف 

 ãالقانو الصيد غ�  مكافحة  إجراءات  أولويات  لتحديد  القاõة 
الترشيع والتنظيم والرصد  دون إبالغ ودون تنظيم من خالل 

الحوكمة  أُطر  الفعال. وتشكل  واإلنفاذ  واملراقبة واإلرشاف، 
إرادة سياسية  الضعيفة، إىل جانب عدم وجود  القانونية  واألُطر 

القانوã دون  للصيد غ�  التصدي  أمام  رئيسية  كافية، عقبات 
الصكوك  تنفيذ  الجديد عىل  الرتكيز  إبالغ ودون تنظيم. غ� أن 
املتفق عليها دولياً �كن أن يكون فعاالً (انظر أدناه). وعالوة 
النامية  الدول  عىل ذلك، 5ة تحديات هائلة أمام تعزيز قدرة 

الخاصة  بها سفنها  تقوم  التي  الصيد  أنشطة  عىل رصد ومراقبة 
معاي�  وضع  أيضاً  مياهها وموانئها. و�ثل  األجنبية يف  والسفن 
التتبع رشطاً  وآليات  والتجارة  السوق  إىل  للنفاذ  عاملياً  مقبولة 
تنظيم. إبالغ ودون  القانوã دون  للصيد غ�  للتصدي  رئيسياً 

ورشعت عدة دول يف وضع وتنفيذ خطط عمل وطنية وفقاً لخطة 
العمل الدولية ملنع الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم 

وردعه والقضاء عليه. غ� أن هناك توافقاً عاملياً يف الرأي عىل أن 
بدء رسيان االتفاق بشأن التداب� التي تتخذها دولة امليناء ملنع 

الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه 
(5 يونيو/حزيران 2016) وتنفيذ ذلك االتفاق �ثل عالمة بارزة 

يف مكافحة الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم. وأضحى 
تنفيذ اإلتفاقية ممكنا بعدما أودعت أك� من 25 دولة وثائق 
االلتزام بها لدى املدير العام للمنظمة. وتواصل املنظمة عقد 

حلقات عمل إقليمية لتنمية القدرات من أجل التوعية باالتفاق 
وفهمه ودعم تنفيذه عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. 

التوجيهية الطوعية للمنظمة  العاملي للخطوط  التطبيق  ويشكِّل 
بشأن أداء دولة العلم لعام 992014 تكملة هامة لالتفاق املتعلق 

بالتداب� التي تتخذها دولة امليناء ملنع الصيد غ� القانوã دون 
إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه. وتهدف هذه الخطوط 

التوجيهية إىل منع الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم 
وردعه والقضاء عليه بوسائل تشمل الرصد والتقييم وتشجيع 
تنفيذ مسؤوليات دولة العلم. ويعني تحس� أداء دول العلم 
وتنفيذ االتفاق املذكور، واالستعانة بالرصد واملراقبة واإلرشاف 
الفعال وتكملة ذلك بتداب� النفاذ إىل السوق والتجارة (مثل 
التتبع، وتوثيق املصيد، وخطط التوسيم اإليكولوجي) القضاء 

بصورة ملموسة عىل الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون تنظيم. 
وأحرزت عموماً دول السوق تقدماً بطيئاً نحو وضع الخطط 

املالõة، ويلزم زيادة تقدير دورها املحتمل يف مكافحة الصيد غ� 
القانوã دون إبالغ ودون تنظيم. ومن املتوقع تحقيق تقدم يف 
هذا الصدد من خالل العمل حالياً عىل وضع خطوط توجيهية 

دولية لخطط توثيق املصيد بتنسيق من املنظمة. 

النقل  الصيد وسفن  لسفن  العاملي  السجل  يشكِّل  أن  و�كن 
الصيد غ�  أداة حيوية ملكافحة  التموين100  املربَّدة وسفن 

امللزمة  إبالغ ودون تنظيم دعÂً للصكوك  القانوã دون 
ما  التي  األداة  املتعلقة æصايد األسÂك. وهذه  القاõة  والطوعية 
املرخصة،  بالسفن  قاõة  تقترص عىل  لن  التطوير  قيد  زالت حالياً 
عنها  تاريخية  ومعلومات  السفن  تفاصيل  أيضاً  ستشمل  ولكنها 
وحاالت  واملراقبة،  التفتيش  وبيانات  ترخيصها،  عن  ومعلومات 

االتفاق  الدولية، مثل  الصكوك  تنفيذ  املوانئ لدعم  رفض دخول 
 ãالقانو الصيد غ�  امليناء ملنع  تتخذها دولة  التي  التداب�  بشأن 

دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

  



معالجة  الدولية يف  الحكومية  املنظÂت  تعاون  أيضاً  ويسهم 
تنظيم  إبالغ ودون  القانوã دون  بالصيد غ�  املتعلقة  القضايا 

بدور كب� يف تطوير وتعزيز نُهج ملعالجة املشكلة. من ذلك عىل 
األغذية  املشرتكة ب� منظمة  العمل  أن مجموعة  املثال  سبيل 

 ãالقانو غ�  بالصيد  املعنية  الدولية  البحرية  واملنظمة  والزراعة 
تناولت مؤخراً  به  املتصلة  دون إبالغ ودون تنظيم واملسائل 

االتفاق بشأن  استيعاب  املحرز يف  التقدم  أمور شملت:  جملة 
القانوã دون  الصيد غ�  امليناء ملنع  تتخذها دولة  التي  التداب� 
أرقام  إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛ واستخدام نظام 

الدولية يف سياق  البحرية  املنظمة  الصادر عن  السفن  تعريف 
وتقييم  وتتبعها؛  ورصدها  السفن  هوية  وتحديد  العاملي؛  السجل 

أداء دول العلم.

برنامج الرشاكة العاملي للنهوض 
برتبية األحياء املائية

أمام صانعي  رئيسياً  الجوع يشكل تحدياً  التغلب عىل  ما زال 
زعÂء  ويُدرك  للرشكات.  اجتÂعية  و�ثل مسؤولية  السياسات 

إىل معالجة  امللحة  الحاجة  الحوكمة  أرفع مستويات  العا® عىل 
الجوع صدارة  املربم عىل  القضاء  القضية؛ وتحتل مسألة  هذه 

املعلنة.  السياسية  أعÂلهم  جداول 

و�كن للتنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية أن تساعد املجتمع 
عىل تحقيق هذا الهدف. وتوفِّر تربية األحياء املائية حالياً أك� 
من 50 يف املائة من كل األسÂك املستهلكة. وتدر دخالً لصغار 

املنتج� و|ّكن كبار املزارع� والرشكات من توليد مالي� الوظائف 
مقابل أجور جيدة لألفراد املفتقرين إىل املوارد. وتُعزز تربية 

األحياء املائية أيضاً الحالة التغذوية لألرسة و|كنها من الحصول 
عىل السكن الالئق وخدمات الصحة والتعليم.101 وهكذا فقد 

أثبتت تربية األحياء املائية أنها قادرة عىل املساهمة يف استئصال 
الجوع، والقضاء عىل انعدام األمن الغذاÄ والتغذوي، والفقر، يف 

كث� من أنحاء العا®.

بالتايل مزيداً  النمو وتدر  املائية يف  األحياء  تربية  ول} تستمر 
التغلب عىل عقبات  يتع�َّ  االقتصادية،   – االجتÂعية  الفوائد  من 

واالسرتاتيجيات  السياسات  أمور تشمل  كث�ة من خالل جملة 
املعلومات  وتقاسم  قوية  بحثية  برامج  تدعمها  التي  السليمة 

ألهمية  وإدراكاً  والعاملي.  اإلقليمي  املستوي�  واملعرفة عىل 

التآزر ب� الخربات واملوارد يف  التعاون النشط وعالقات 
واملعرفة،  املعلومات  تبادل  وكذلك  والخاص  العام  القطاع� 

األحياء  برتبية  للنهوض  العاملي  الرشاكة  برنامج  املنظمة  أنشأت 
لتوصيل  الرشكاء  الجمع ب�  إىل  الربنامج  املائية. ويهدف 

 ًÂدع وبكفاءة  بفعالية  واملالية  واملؤسسية  الفنية  مواردهم 
األحياء  تربية  مجال  يف  والوطنية  واإلقليمية  العاملية  للمبادرات 
األحياء  برتبية  للنهوض  العاملي  الرشاكة  برنامج  ويسعى  املائية. 

االسرتاتيجية،  الرشاكات  وتحس�  تعزيز  إىل  تحديداً  املائية 
املشاريع  لتجهيز  الالزمة  املوارد  لجمع  الرشاكات  تلك  واستخدام 

املستويات. شتى  عىل  وتنفيذها 

للتعاون  الرشاكة مع رشاكة بوسان  القائم عىل  النهج  ويتفق هذا 
املعني  اإلقليمي  الوزاري  االجتÂع  الفعال102 وتوصية   Äاáاإل

والتنمية  والتغذية   Äالغذا األمن  أجل  املائية من  األحياء  برتبية 
إنشاء صندوق عاملي لرتبية األحياء  االقتصادية يف آسيا بشأن 

املتحدة،  املائية،103 ومبادرات الرشاكة األخ�ة تحت رعاية األمم 
æا فيها مرفق رشاكات األمم املتحدة. وعالوة عىل ذلك فإن أحد 
املراجع  االسرتاتيجي  اإلطار  املحددة يف  السبع  األساسية  الوظائف 

األمن  تحقيق  إىل  الهادفة  الرشكات  «تيس�  تتمثل يف  للمنظمة 
الحكومات  ب�  الريفية  والتنمية  والزراعة  والتغذوي   Äالغذا

الخاص».104  والقطاع   ãاملد واملجتمع  التنمية  والرشكاء يف 

املائية  األحياء  برتبية  للنهوض  العاملي  الرشاكة  برنامج  ويغطي 
والثالث�  الحادية  لجنة مصايد األسÂك يف دورتها  اعتمدته  الذي 

التنمية واملساعدة  105،2014 خمسة مجاالت عامة:  يف عام 
والدعوة  واملعاي�؛  القواعد  السياسات؛ ووضع  الفنية؛ وحوار 

املعرفة ونرشها. ويستهدف هذا  وإدارة  واملعلومات  واالتصال؛ 
رئيسية:  مخرجات  ستة  تحقيق  الربنامج 

واسرتاتيجياتها   املائية  األحياء  تربية  سياسات  تكييف 
املستويات  عىل  التوجيهية  وخطوطها  ومدوناتها  وقوانينها 

لتلبية  املؤسسات،  وتعزيز  والوطنية،  واإلقليمية  العاملية 
اإلنتاج. استدامة  الناشئة وضÂن  االحتياجات 

البيولوجي   والتنوع  البيئة  أدû حد من مخاطر  إىل  التقليل 
املائية وتهددها، وزيادة كفاءة  األحياء  تربية  تنشأ عن  التي 

قطاع تربية األحياء املائية يف إنتاج األغذية ذات املصدر 
.ãالحيوا

الرشاكة يف معالجة قضايا   قائم عىل  نهج  تشجيع وتعزيز 
لرتبية  املستدامة  التنمية  وتعزيز  املائية  األحياء   تربية 

املائية. األحياء 
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لتكون   املائية  األحياء  تربية  وإقليمية يف  عاملية  تجارة  تعزيز 
أصحاب  مصالح  وتضمن  ومنصفة  ومأمونة  وعادلة  مجزية 

الصغ�ة. الحيازات 
تغ�ُّ   آلثار  للتصدي  وتكييفية  تخفيفية  تداب�  بتنفيذ  املبادرة 

وإقليمياً.  عاملياً  عليه  االتفاق  يتم  ما  املناخ حسب 
املائية   األحياء  تربية  إنتاج  نُظم  االبتكارات يف  تشجيع وتعزيز 

7) وآليات تقديم الخدمات املالية، æا  (انظر املثال يف اإلطار 
الصغ�ة. الحيازات  أصحاب  احتياجات  تلبية  يشمل 

األحياء  برتبية  للنهوض  العاملي  الرشاكة  برنامج  يؤدي  وسوف 
العاملي لرتبية األحياء  اإلنتاج  القريب إىل تحس�  املائية يف املدى 

الجوع،  القضاء عىل  االستدامة، واملساهمة يف  املائية وزيادة 
العا®. وسوف يسهم  الغذاÄ والتغذية، والفقر يف  وانعدام األمن 

عىل األجل األطول باستمرار يف بناء عا® متحرر من الجوع 
وأحسن صحة وأك� ثراًء.

األحياء  برتبية  للنهوض  العاملي  الرشاكة  برنامج  ينفذ  وسوف 
املائية الذي صمم D يغطي فرتة ترتاوح ب� 10 أعوام و15 عاماً 
العاملية  2016 وفق نهج مرحيل عىل املستويات  اعتباراً من عام 

واسع من  تنفيذه طيف  والوطنية، وسيشرتك يف  واإلقليمية 
إقامة  الجهود وسييرس  ازدواجية  يتجنَّب  الرشكاء.106 وسوف 

صالت وتآزر وتكامل ب� الرشكاء.

وسوف تغطي كل مرحلة خمس سنوات سيجري خاللها تطوير 
وتنفيذ مجموعة من املشاريع. وسوف يسهم كل مرشوع يف 

التي ستسهم  الستة  الربنامج  أك� من مخرجات  أو  تحقيق واحد 
للربنامج،  اإليجابية  واآلثار  النواتج  تحقيق  بدورها يف ضÂن 

للمنظمة.  االسرتاتيجية  األهداف  وبالتايل 

للنهوض  العاملي  الرشاكة  برنامج  لتنفيذ  الرئيسية  والوسائل 
البلدان  ب�  الفني  التعاون  يف  ستتمثل  املائية  األحياء  برتبية 

القطاع�  ب�  والرشاكات  الجنوب،  بلدان  ب�  والتعاون  النامية، 
الغاية،  لهذه  وتحقيقاً  الوطنية.  واملبادرات  والعام،  الخاص 

األحياء  (تربية  مرشوع�  تنفيذ  �كن  التمويل،  بتوفر  ورهناً 
آسيا،  وجنوب رشق  أفريقيا  يف  الشباب  عÂلة  أجل  من  املائية 
االستزراع  عىل  القاõة  األسÂك  ومصايد  املائية  األحياء  وتربية 

الغذاء  توف�  أجل  من  السمكية  األرصدة  تعزيز  ومÂرسات 
الصغ�ة).  الجزرية  النامية  الدول  يف  العمل  وفرص  والدخل 

للشباب،  العمل  فرص  توليد  إىل  املرشوعان  هذان  ويهدف 
األمن  وتعزيز  الريفية)  املناطق  يف  (خاصة  الفقر  من  والحد 
الريفية  املناطق  يف  العيش  كسب  وُسبل  والتغذوي   Äالغذا
الصغ�  النطاق�  عىل  املستدامة  الزراعة  مشاريع  خالل  من 

عىل  الواقعة  الضغوط  من  نفسه  الوقت  يف  والتقليل  واملتوسط، 
الطبيعية.  املائية  املوارد 

املحيطات املشرتكة – اإلدارة 
املستدامة ملصايد األسÂك وصون 

التنوع البيولوجي يف املناطق 
الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

مناطق  الوطنية هي  الوالية  نطاق  الواقعة خارج  املناطق 
أو  إدارتها عىل دولة بعينها  التي ال تقع املسؤولية عن  املحيطات 
عىل دولة وحدها دون غ�ها. وينطوي تحقيق اإلدارة املستدامة 

الواقعة  املناطق  يف  البيولوجي  التنوع  السمكية وصون  للموارد 
لتعقد  نظراً  بالغة  الوطنية عىل صعوبة  الوالية  نطاق  خارج 

وتنوعها.  املعنية  الفاعلة  العنارص  عدد  وك�ة  اإليكولوجية  الُنظم 
الوالية  الواقعة خارج نطاق  فوائد إدارة املناطق  و|تد أيضاً 

ما تتناثر  غالباً  إذ  الساحلية،  البلدان  لتشمل  بفعالية  الوطنية 
الخالصة.  االقتصادية  مناطقها  يف  السمكية  املوارد 

الواقعة  باملناطق  الخاص  املشرتكة107/الربنامج  املحيطات  وبرنامج 
الذي يركز عىل مصايد أسÂك  الوطنية  الوالية  خارج نطاق 

قيِّمة وتعزيز  د عىل تكوين رشاكات  البحار ويشدِّ التونة وأعÂق 
الوطنية  الوالية  نطاق  الواقعة خارج  املناطق  قضايا  التنسيق يف 
املوارد  إدارة  وإقليمياً، يهدف إىل تعزيز كفاءة واستدامة  عاملياً 

الواقعة خارج  املناطق  البيولوجي يف  التنوع  السمكية وصون 
عليها  غايات عاملية متفق  بلوغ  أجل  الوطنية من  الوالية  نطاق 

دولياً. و�وَّل هذا الربنامج االبتكاري الذي بدأ تنفيذه يف عام 
املنظمة  وبتنسيق من  العاملية  البيئة  مرفق  قبل  2014 من 

العاملة  املنفذة األخرى  الوكاالت  بتعاون وثيق مع ثالث من 
ويشمل  الرشكاء.109  العاملية108 ومجموعة من  البيئة  مرفق  مع 
الوطنية  الوالية  نطاق  الواقعة خارج  باملناطق  الخاص  الربنامج 

التالية. التكميلية  األربعة  « املشاريع 

  



ار 7 اإل

 الزراعة األحيومائية - التكامل بني
تربية األحياء املائية والزراعة املائية

ب ة م  ام باتية املت ية ال م ة ال ا طا  ال مائية   ة األحي ا اء م ال تا ال ة    ا ال ية  مة األ  1 م
ما  تربية األحياء املائية العد   ية  مصايد األسماك  ة   Somerville, C., Cohen, M., Pantanella, E., Stankus, A. & Lovatelli, A.

www.fao org/3/a-i4021a.pdf  ا ي متاحة  ة  يطاليا  

ام  دي ب  ام تعا مائية  ت ة األحي ا ال
ية  تربية األحياء املائية  تا األ تم م   م

ة املائية  ا م  ال ا ال ست سة ا ا  
ة  ا م ال باتا  املاء بد تربة  ة ال ا  

ير  ي تد ا م يعا  ي ال   مائية  األحي
امليا

ي ي  ي ال ا تربية األحياء املائية املعيا ير 
ايا ال  ال ية  ير امليا املا الع ا تد  

سماك   ا ل ي ها  يب املاء  ي ي ا  املاء  ت
يا  مائية ير الد ال بامل ة األحي ا ا ال  
يا  ا ت الب باتا  ية  ال ت ي  ال  م 
يا  باتا  امل تت ال ايا األسماك  ي  بتم

ا  ا يتها   ية  تع بعد ت لد   العم املت
ا  ت ية  م ها  العم ة ال  تي ال األسماك 
د  ل ا ا  ر ا ة م األسماك  ا يمة م ا 

يا معا امليا بامل ت م ت م
ال   مائية    ة األحي ا  ل
احة  م  م ت بعمالة   ال ا  ت م امل
دا  باست يميائية   ا  دا م باست ا  األ
ا   ا ال ر    بال ي م امليا  ال

ت األم  ا م ت م ب ا ه  ة  ي بة  ملرا
الت  ر األمرا  ا ت  ا م ا ي  ي ا
ا  مبيدا ل سمد  ة   ا ا  ا ا

ا    ا  ا ال ل يش  ال  
يدية   ة الت ا ديا ال يد  الت  بع  ت
بة  تد ال ا  ت امل بة  هة  امليا الع ا م
يها  مائية  األما ال يتد  ة األحي ا تص ال
رية  ا ا يها امليا م امل تش  بة  ت ال م

ة  ا امل اح  ا  ا م ا ال ي امل
ية  مالئمة  ا مائية الت ة األحي ا   ال

ا  ا   مهد   األما  
طا يتع   اسعة ال ما  ال ال ست ب ا

ة مد  ا اية  ام بع ر   الع املش ال

م   تها  م ت ية  ا م ال  ر املد ا ت
هرباء  ة ال ت ة  با ال اء  الب ا  ل األسماك 

امة  ا ا ال  األس يها  ي  ية التع ا م
ة  ت ا امل ر اب ا ي م سعا  تعد لد  امل

ة  ا م ال ا  الية م مبيدا ا يا ا
ر  ا ر تربية األحياء املائية  ا مائية ب  األحي
ي  ة املائية  بد بالتا م ال   ا ال

التشا معه  اء  ا
مة  د امل مائية  ة األحي ا ال مية  ما لت

مائية   ة األحي ا اء م ال تا ال يا   ليال 
ك  اء   بعة م األ ا  طا  
ية  ا ا ال الد  ي  امل يا  ي يا  ي د

يرا   ح ي ي ة مصايد األسماك  ال ل ال
يدا  ة تتط م ر ا  تبا مائية با ة األحي ا  ال

ا  ر حد  ل  ال   تما  م ا
ة  ا ا ال ا   م  مي ا الي ة   

يا   ي د اء  ي  د   ت مائية امل األحي
يا بد م  ي د د  د  ا متابعة ا
ة  دا ا ح ري التعا ب ب مة  امل

ر  ا مائية   ة األحي ا يمية ح ال ية  م 
دا العا  ي ب ب م  ي مد ا  لتد

ة  ا ة ح ال ص يبية م ة تد مة ح د امل
يا ري ما  ي الشر األ  دا  مائية لب األحي

تا  ب  ت ة  امل ا طا ال تا  س 
ا  لت ال ا ة   م  ميا  بت

ية   ا ت ي م ا  دا امل اء است با 
د  ا ال  ي املد ت ية  تا األ م   ري 
يا  ايا  ال   ي ال ت م الت 
ة  ا ستدامة  بالتا ل ا ا  يرا ا اء  ال
تع األم  ية  تصا مية ا مائية  تد الت األحي
ا  دا امل اء است ال  ية م  الت ائ  ال
دي  ت  الت ية ل ا ة  سي د    ت

ية ا األ مدا العامل 

  



ستعرا العامل ا األ ا

د أسماك التونة وصو التنو  ا اإلدارة املستدامة مل
ة  اق الوال ارج ن البيولوجي  املنا الواقعة 

نية الو
تنقسم أنشطة املرشوع إىل ثالثة مكونات. ييرس املكون األول 

الوقاÄ من خالل اعتÂد اسرتاتيجيات  النهج  تنفيذ  ما ييل: (1) 
الرئيسية؛ (2) صياغة خطط لإلدارة عىل  التونة  ملصيد أرصدة 

اإليكولوجي يف مصايد األسÂك. ويسعى  النظام  نهج  أساس 
املكون الثاã إىل الحد من الصيد غ� القانوã دون إبالغ ودون 

للرصد واملراقبة  تنظيم عن طريق وضع مÂرسات فضىل 
النامية عىل االمتثال  واإلرشاف، ومن خالل تعزيز قدرة الدول 

دون   ãالقانو غ�  الصيد  ومكافحة  القاõة  التنظيمية  للوائح 
العمليات،  إىل  م املرشوع دعÂً رئيسياً  إبالغ ودون تنظيم. ويقدِّ

توثيق  امليناء، ومخططات  دول  تفرضها  التي  الضوابط  مثل 
األنشطة  وتقيِّم  املرخصة.  للسفن  العاملي  السجل  وأ|تة  املصيد، 
اإللكرتوã يف  الرصد  نُظم  التجريبية يف غانا وفيجي كيفية دمج 

الثالث  املكون  النامية. ويهدف  الدول  السفن يف  أساطيل  مراقبة 
النظام اإليكولوجي عن طريق  إىل الحد من أثر الصيد عىل 

تشجيع ما ييل: (1) وضع خطط إلدارة أسÂك القرش يف منطقة 
البحرية  للطيور  العارض  النفوق  الحد من   (2) الهادي؛  املحيط 

القرش؛  الصغ�ة وأسÂك  التونة  البحرية وأسÂك   والسالحف 
فيها شبكات  تتسبب  التي  العارض  النفوق  تقييم حاالت   (3)

الخيشومية.  الصيد 

د األسماك وصو التنو  ا اإلدارة املستدامة مل
ار  ية  أعماق الب ة ا ر  البيولوجي للموارد الب

اق ارج ن كولوجية  املنا الواقعة   والنظ اإل
نية ة الو الوال

الكفاءة واالستدامة يف استخدام  يهدف املرشوع إىل تحقيق 
البيولوجي  التنوع  البحار وتعزيز صون  الحيّة يف أعÂق  املوارد 

الوطنية من خالل  الوالية  الواقعة خارج نطاق  يف املناطق 
ييل: ما  عىل  منهجياً  تطبيقاً  اإليكولوجي  النظام  نهج  تطبيق 

اإلدارة املستدامة ملصايد أسÂك أعÂق �� تحس� مÂرسات 
الُنظم  الواقعة عىل  النظر أيضاً يف اآلثار  البحار مع 

بها؛  املتصلة  اإليكولوجية 
وتعزيز �� الضعيفة  البحرية  اإليكولوجية  الُنظم  حÂية  تحس� 

اإليكولوجية  املناطق ذات األهمية   صون وإدارة مكونات 
البيولوجية؛ أو 

املناطق. �� التخطيط عىل مستوى  أدوات  اختبار 

وسوف يركز كث� من أنشطة املرشوع عىل جنوب رشق منطقة 
املحيط األطليس، وغرب املحيط الهندي، وجنوب رشق املحيط 

الهادي، وسيعمل مبارشة مع أصحاب املصلحة املعني� (æا يشمل 
البلدان من خالل املنظÂت اإلقليمية إلدارة مصايد األسÂك) 

ومع الرشكاء يف الصناعة وبرنامج البحار اإلقليمية. وسوف تنفذ 
املنظمة املرشوع من خالل الرشاكة مع برنامج األمم املتحدة 

للبيئة وبدعم من املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة. 

د األسماك  ا ات من أجل استدامة م ات احملي را
ج لالبتكار واإلصال ا وصو التنو البيولوجي 

البنك الدويل، إىل  يهدف هذا املرشوع، الذي ينفذ بتنسيق من 
القطاع�  ب�  التحويلية  الرشاكات  الرائدة يف  االستثÂرات  حفز 

املستدامة لألرصدة  اإلدارة  الهادفة إىل تعميم  العام والخاص 
الواليات  داخل  الواقعة  املناطق  االرتحال يف  الكث�ة  السمكية 

إقليمياً  املرشوع  كب� من  ينفذ جانب  الوطنية وخارجها. وسوف 
الفرعية:  املشاريع  ب� 

النطاق �� التونة صغ�ة  أسÂك  – مصايد  البنغال  منطقة خليج 
الطويلة؛ الصيد  خيوط  باستخدام 

التي �� التونة  الهادي – مصايد أسÂك  غرب ووسط املحيط 
البعيدة؛110 املياه  الصيد يف  تزاول  التي  الدول  أساساً  تتعقبها 

الكاريبي – مصايد �� والبحر  األطليس  املحيط  غرب/وسط 
تستهدف  التي  النطاق  والتجارية صغ�ة  الرتفيهية  األسÂك 

الخرمان؛ أسÂك 
أسÂك �� مصايد  استدامة  زيادة   – الهادي  املحيط  رشق 

الجرافة  الشباك  فيها  تستخدم  التي  السوداء  الوثابة  التونة 
الكب�ة.

التنسيق  وباإلضافة إىل ذلك، سيدعم مركز فكري عاملي 
إنشاء مرفق عاملي  األقاليم وسيجري  ب�  والتعاون  والتواصل 
االبتكارية. األنشطة  االبتكار من أجل دعم مجموعة من  ملِنح 

ز القدرة العاملية عل إدارة املنا الواقعة  تعز
عالية نية ب ة الو اق الوال ارج ن

يهدف هذا املرشوع الذي ينفذ تنفيذاً مشرتكاً ب� املنتدى العاملي 
للمحيطات ومنظمة األغذية والزراعة ومجموعة كب�ة من 

الرشكاء، إىل تيس� الحوار والتنسيق العاملي� واإلقليمي� حول 
السياسات يف قطاعات متعددة، وتحس� إدارة املعرفة والتوعية 

واملساهمة يف زيادة القدرة عىل صنع القرار عىل مختلف 

  » 

  



ا باملنا الواقعة  نامج ا  ملخص ال
نية ة الو اق الوال ارج ن

الوالية  نطاق  خارج  الواقعة  املشرتكة/املناطق  املحيطات  برنامج 
إىل جنب مع كل الرشكاء  جنباً  يتيح فرصة للميض قدماً  الوطنية 

عن طريق تعبئة املوارد واملعرفة والخربة من أجل إحداث 
املستدامة ملصايد  اإلدارة  إىل تحس�  تحولية تفيض  تغي�ات 

الواقعة  املناطق  البيولوجي يف  التنوع  العا® وصون  األسÂك يف 
الوطنية.  الوالية  نطاق  خارج 

مستويات إدارة املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية. 
ويسعى املرشوع إىل تحقيق هذه األهداف من خالل ما ييل:

املستوى مشرتكة �� رفيعة  إقامة حلقات عمل وحلقات حوار 
وتنسيق  املصلحة،  أصحاب  من  العديد  تشمل  القطاعات  ب� 
الوالية  نطاق  الواقعة خارج  باملناطق  الخاص  الربنامج  رسائل 

به؛ والتوعية  الوطنية 
إقليمي �� برنامج  تطوير جÂعات مÂرس� ذات صلة، وإقامة 

للزمالة من أجل تعزيز قدرة القيادات عىل إدارة موارد 
واملشاركة  الوطنية  الوالية  نطاق  الواقعة خارج  املناطق 

الدولية؛ املناقشات  يف  أكرب  بفعالية 
شبكة �� إلكرتونية عىل  وبوابة  العامة  للتوعية  شبكة  إنشاء 

اإلنرتنت.111 
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اء   ال ائ  طا  سيا األم ال استدامة مصايد األسماك  ال

 www.fao.org/3/a-i4356a/index.html  ا ي متاحة  ة  ما   ر  ال
ما  88 يهية ل ط الت يمية ال  ا ما ا ة امل م م 

ا  ية ا ياتها م اتي طا  اس استدامة مصايد األسماك  ال
 The policy  يا ري مية   ديد م  الت ة ا ري  الشرا األ

   framework and reform strategy for fisheries and aquaculture in Africa
با  اير تب    ا  ا 

 http://rea.au.int/en/sites/default/files/AU-IBAR%20-%20Fisheries%20
Policy%20Framework%20and%20Reform%20Strategy.pdf 

س األ   ر  سماك  ة مصايد  ي ة  ا ال ية  مة األ م
 Resolution WECAFC/15/2014/10 on the strategic action programme for

 the sustainable management of the shared living marine resources of the
 Caribbean and north Brazil shelf large marine ecosystems (CLME+ SAP
www.wecafc.org/en/  با اير تب    ا  ا 

recommendations-and-resolutions/resolutions.html 
س  ر األبي املت سماك الب ة العامة ملصايد  ي ا ة  ا ال ية  مة األ م
صايد األسماك الص  يم األ املع  ام ا ي ل ا ر م  م
مة   م ر الرئي ل ة املع  امل هي ال ل ال ة  ام طا الد ال ال

تب    ا يا   ا  يطاليا  ال  ماي ما 
www.fao.org/3/a-ax856a.pdf  با اير

ا  89 طبيعة     د العامل ل الص ر  ي ة ي س ر م
ا     رية   ا ملصايد األسماك الطبيعية الب دا الشها

ري ي الب الت
90  Guidelines for the Ecolabelling of Fish  ة ا ال ية  مة األ م

 and Fishery Products from Marine Capture Fisheries. Revision 1. Directives
 pour l'étiquetage écologique du poisson et des produits des pêches de

 capture marines. Révision 1. Directrices para el ecoetiquetado de pescado
ما   y productos pesqueros de la pesca de captura marina. Revisión 1.
www.fao.org/docrep/012/i1119t/i1119t.pdf  ا ي متاحة  ة    

سي  لية بش الت يهية الد ط الت ة  ا ا ال ية  مة األ م
ية  ية م املصايد الطبيعية الدا م ا ال ت امل سماك  ل ل ي ا

www.fao.org/docrep/015/ba0001a/  ا ي ة متاحة  ما  
ba0001a00.htm 

ا  دا الشها ية  يهية ال ط الت ة  ا ا ال ية  مة األ م
www.fao.org/  ا ي متاحة  ة  ما   بية األحياء املائية  ل

 docrep/015/i2296a/i2296a00.htm

باتية  91 ة ال الص ة  ا العاملية بش تطبي تداب الص مة الت ا م ات
التداب  ا  ا ا املتع با ت ا ا  ما الت ية  ا الت ا املتع با ت ا

ية  ي التع
مة  92 ري م تدامة  تب ل مية امل الت ا  ت املر الد ل

سي  ا ت د  بطا يا املت رتها ال ا العاملية  التعديال ال  الت
مية  الت ا  ت ا  املر الد ل د الت ا ا  د ت ة ل م ا ة  الت

با   اير تب    ا را  ي ي س تدامة  ا  امل
www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/wto-panel-finds-us-revisions-to-

 dolphin-safe-tuna-labels-in-conflict-with

اية  93 ة  ا ا ال   Traceability  ة ا ال ية  مة األ م
www.fao.org/  با اير تب    ا ته  ا  امل

 ag/againfo/themes/en/meat/quality_trace.html

يمية   الصا   94 ة الت ا  سريا الالئ بد  
ا   ال تمع مل الصيد  ا  ساء  بية  ية األ  امل

ي اء  ال ي   بال  ت
بال   95 ا   ة الصيد  ال ا ية  ة العم الرئاسية املع ر

 Action Plan for Implementing the Task  رية ية الب ي  األ ت
تب    ا مة  ط العا ا Force Recommendations   ا 
www.nmfs.noaa.gov/ia/iuu/noaa_taskforce_report_  با اير

 final.pdf

اء بش  96 ا  مشا ا رير  ة  ت ا ال ية  مة األ م
رير     لي  الت ما  ي ي املصيد  ط ت
www.fao.  ا ي متا  يطاليا  ما  تربية األحياء املائية  مصايد األسماك 

 org/3/a-i5063a.pdf 
ط  حة  ية امل يهية الط ط الت ة  ا ا ال ية  مة األ م

ة  ة مصايد األسماك ال ي  ا  ر ي املصيد  م م ال ت
ير  ا د   ع شر امل ة  ام ا األسماك الد ا ية بت ية املع ر ال

تب    ا  COFI:FT XV/2016/Inf.7  با اير ر   امل
با   اير  

ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/COFI/cofift_15/Inf7a.pdf.

لية مل الصيد   97 طة العم الد ة   ا ال ية  مة األ م
متاحة  ة  ما   ي  اء  ال ي   بال  ت ا   ال

 www.fao.org/docrep/003/y1224a/y1224a00.htm  ا ي
98  Tsamenyi, M., Kuemlangan, B. & Camilleri, M. 2015. Defining illegal,

ة  ا ال ية  مة األ unreported and unregulated (IUU) fishing  م
 Report of the Expert Workshop to Estimate the Magnitude of Illegal,

  Unreported and Unregulated Fishing Globally, Rome, 2–4 February 2015
ما   FAO Fisheries and Aquaculture Report No. 1106.  ا الص

 www.fao.org/3/a-i5028e.pdf  ا ي ة متا  مة   امل
ية  99 يهية الط ط الت ة  ا ا ال ية  مة األ م

تربية  ا مصايد األسماك    FI Institutional Websites. لة الع اء  بش 
تب   ا يرا   ح ي دي  ي ما  األحياء املائية  ا 

www.fao.org/fishery/topic/16159/ar  با اير  
ة  ال العامل ل الصيد  100 ا ال ية  مة األ م

تربية األحياء املائية  ا مصايد األسماك  ي   س التم س ال امل 
اير تب    ا با   اير دي   ما   ا 

 www.fao.org/fishery/global-record/ar  با
ية – 101 تما ا ا ة   الت ا ال ية  مة األ م

ة مصايد األسماك الد  بية األحياء املائية  ا  ية ل تصا ا
د  سبتم ي ا بية األحياء املائية  تصة ب ية ا ر ة ال ة ل ال ال

با  اير تب    ا  COFI:AQ/III/2006/5  ي 
 ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/013/j7988a.pdf 

عالية  102 ت املع ب ي امل تد الراب الر ا امل ة   ت  الشرا
ا  يا   ية  مه سا  د  ب ي  ة ال املع

لي  103 ا  ي مب سري  ل د  
اتي املرا   104 س ا ا ة  ا ا ال ية  مة األ م

يرا  ح ي ما  ي ال  ال ة  ام مة الد ال ر امل ا م
www.fao.org/  با اير تب    ا  C 2013/7 

 docrep/meeting/027/mg015a.pdf

بية  105 ه ب ة العامل ل ام الشرا ة  بر ا ال ية  مة األ م
اير تب    ا  COFI:AQ/2013/SBD.2 األحياء املائية  ا

www.afdf.org/wp-content/uploads/12d-Global-Aquaculture-  با
 Advancement-Partnership-GAAP-Program.pdf

لية  106 مية الد ا ا س امل د  ا األ املت تم  اء ا يشم الشر
ا  ي ا ية  ال لية  ا الب الد س م لية  ي الد ا التم س م

ا  الشب مية  ما  ا امل تم املد  ا ا  طا ا ال ية  ا األ
ة  ا الص ا  مية  ا

ة  Common Oceans  ا  107 ا ال ية  مة األ م
www.commonoceans.org/  با اير تب    ا ما 

طبيعة  108 د العامل ل الص الب الد  ة  بي د ل ام األ املت بر
تم املد  109 ا يمية  ا ا ا ا ي ما  اء ا يشم الشر

ة  ا الص ية  ا ا األ ي ا
ا  110 ا  را  ات طة ي ال ل ا  ة  ال العام
ية  111 ا ر ا ر  مر سب 
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ا ا ال

ايا منتقاة ق
البيانات املطلوبة من 

جل النمو األزر
القضية

نهجاً  األزرق  للنمو  والزراعة  األغذية  منظمة  مبادرة  تشكِّل 
التنمية  أبعاد  كل  تعالج  متعددة  أهدافاً  يشمل  متكامالً 

القسم  (انظر  والبيئية  واالجت�عية  االقتصادية   – املستدامة 
ويتطلب   .(80 الصفحة  يف  العاملي  األع�ل  جدول  يتناول  الذي 

أساس  عىل  لإلدارة  نهجاً  بوصفها  املبادرة،  هذه  تنفيذ  نجاح 
تخصصات  من  املناسب  الوقت  ويف  موثوقة  معلومات  الحقائق، 

ات،  التغ¶ُّ ورصد  األساس،  تحديد خطوط  أجل  من  متعددة 
االجت�عية  االستدامة  تحقيق  أجل  من  القرار  صنع  ودعم 

والبيئية. واالقتصادية 

املمكنة الحلول 

قي استدامة  يز مبادرة النمو األزرق  ور تر  
د من تدهور املوائل، و د األسماك، وا ا  م

التنو البيولوجي 
(مثل  الطبيعية  املوارد  حالة  لتقييم ورصد  بيانات  ذلك  يتطلب 
واألرايض،  واملياه  املائية،  اإليكولوجية  والُنظم  السمكية،  املوارد 

األس�ك واستدامتها.  وأداء مصايد  املائية)،  الوراثية  واملوارد 

تقييم األرصدة السمكية ورصدها
السمكية من  املوارد  النمو األزرق Äا لسالمة  تعرتف مبادرة 
لتقيي�ت  األس�ك، وÄا  استدامة مصايد  أساسية يف  أهمية 

للموارد  العامة  الحالة  السمكية من دور حيوي يف فهم  األرصدة 
السمكية يف  املوارد  يتناول حالة  الذي  القسم  (انظر  السمكية 

الصفحة 38). 

الغالب  ويتم يف  كث¶ة  بيانات  األرصدة  تقييم  وتتطلب عملية 
البيانات. عىل أن شتى  إجراؤها يف سياق مؤسسات تعاË قلة 

أحكام  فيها  Äا  التقدير،  إجراءات  تستخدم  التي  األساليب1 
ما تحد  الخرباء، Ñكن أن تساعد يف اإلدارة الوقائية. وغالباً 

التقييم. وعالوة  نتائج  دقة  البيانات وجودتها من  توفُّر  مشاكل 
عىل ذلك، ما زالت إجراءات اإلدارة متخلفة عن استنتاجات 

الشائع اآلن استخدام  التقييم. ويف إطار معالجة ذلك، بات من 
د سلفاً.  باالستناد إىل ×وذج حصاد محدَّ التكيُّفية  لإلدارة  نهج 

الجودة عن املصيد وعمليات  فائقة  بيانات  تُتاح  أن  املهم  ومن 
 Ùاملناسب وتقاسمها ب الوقت  البيانات يف  الصيد وغ¶ ذلك من 

السياسات وصيادي  ومقرري  العل�ء  مثل  املصلحة،  أصحاب 
متكاملة  بيانات  قواعد  البيانات يف  تلك  لتجميع  األس�ك. وÑكن 

وتتيح  التحليل.  عمليات  كث¶اً  ييرس  أن  التقييم  إجراء  قبل 
بيانات األس�ك2 وقاعدة  قاعدة  املعارف، مثل  قواعد  بالفعل 

إيكولوجية  معارف  بسهولة عىل  االطالع  البحرية،3  الحياة  بيانات 
املتعلقة  البيانات  تجميع  باملثل  وÑكن  شاملة.  وبيولوجية 

بالرغم من أن عدم االتفاق عىل سياسات  الصيد  باملصيد وجهد 
تحقيق  أمام  عائقاً  زال يشكل  ما  البيانات ورسيتها  تقاسم  بشأن 
وإدارة  املعلومات  تكنولوجيا  قدرات  لتعزيز  أيضاً  ذلك. وÑكن 

البيانات أن يساعد يف هذا الصدد.

ومن الخطوات الهامة األخرى صوب تحقيق مزيد من الفعالية 
يف إدارة مصايد األس�ك تقاسم نتائج تقيي�ت األرصدة. وعىل 
مستوى العل�ء، Ñكن ملجموعات البيانات املوثقة توثيقاً جيداً 

والتي تسمح باستنساخ التقيي�ت أن تزيد من الشفافية، وâكِّن 
البلدان النامية من تقييم املوارد، وتوفِّر املشورة إىل مديري 

مصايد األس�ك. وعالوة عىل ذلك، يحتاج أصحاب املصلحة إىل 
الحصول عىل نتائج التقيي�ت يف صيغة سهلة الفهم.4 ويشهد 
العديد من األمثلة الوطنية5 عىل أن اللمحات العامة الواضحة 

والشاملة عن حالة املوارد السمكية وخيارات اإلدارة وما يتصل 
بها من عواقب ساعدت عىل اتخاذ إجراءات حاسمة عىل صعيد 

السياسات بشأن معالجة الصيد املفرط. 

  



ولعل من املفيد، ال سي� عند تحديد أولويات رصد مصايد 
رة مقارنة بكل  املقدَّ باألرصدة  املتعلقة  األرقام  األس�ك، فحص 

رة يف كل  املقدَّ السمكية  املوارد  األرصدة املعروفة، ومقارنة حالة 
السمكية6  املوارد  األرصدة واألنواع واملناطق. ويسهِّل نظام رصد 

باالستناد  األرصدة  تقييم  نتائج  تجميع  العمل عن طريق  ذلك 
بالرغم من  املعروفة،  السمكية  األرصدة  قاéة شاملة لجرد  إىل 

أن النظام ما زال يف حاجة إىل مزيد من نتائج التقييم من أجل 
شاملة. تكوين صورة 

الحفاظ عىل التنوع البيولوجي وإصالح املوائل
املتدهورة  املوائل  إصالح  بحتمية  األزرق  النمو  مبادرة  تعرتف 

نُظم  إنتاجية   Ùتحس أجل  من  البيولوجي  التنوع  عىل  والحفاظ 
أجل  من  متواصلة  جهود  وتُبذل  واستدامتها.  األس�ك  مصايد 

البيولوجي،  التنوع  عن  للمعلومات  شامل  مستودع  تطوير 
رصد   Ùتحس أجل  من  وشيوعها،  املائية  األنواع  جرد  قوائم  مثل 

ويجمع  اإليكولوجية.  والبص�ت  التنوع  ووصف  التغي¶ات 
جهود  املحيطات7  بشأن  الجغرافية  البيولوجية  املعلومات  نظام 
أجل  من   íالعا أنحاء  جميع  يف   Ùواإليكولوجي التصنيف  خرباء 
×اذج  ويجري وضع  األنواع.  لوجود  فريد  عاملي  مصدر  توف¶ 

توزيعات  خرائط  لرسم  املستودع  هذا  جانب  إىل  كث¶ة  تحليلية 
التنوع  ثراء  توزيع  وتحليل  املائية)8  الخرائط  (مثل  األنواع 
نطاقات  تحوالت  فهم  تعزيز  وبالتايل  وتطوره،  البيولوجي 
واالجت�عية  البيئية  وآثارها  املناخ  تغ¶ُّ  سياق  يف  األنواع 

ملصايد  البحثية  املسوحات  أن  من  وبالرغم  االقتصادية.   –
األنواع،  بوجود  املتعلقة  بالبيانات  غنية  مصادر  تشكل  األس�ك 

املعلومات  تقاسم  اتفاقات  من  القليل  سوى  حالياً  يوجد  ال 
املعلومات  نظام  قبيل  من  ملستودعات  املعرفة  هذه  تتيح  التي 

املحيطات. بشأن  الجغرافية  البيولوجية 

عىل  للصيد  السلبية  اآلثار  من  حد   ñأد إىل  للتقليل  ويلزم 
مصايد  يف  البارزة  البحرية  الثدييات  (مثل  البيولوجي  التنوع 

اإليكولوجية  الُنظم  يف  واملرجانيات  اإلسفنجيات  أو  التونة، 
وتشمل  لإلدارة.  اسرتاتيجيات  لوضع  بيانات  الهشة)  البحرية 

العريض  املصيد  أنواع  عن  فردية  مشاهدات  البيانات  تلك 

هذا  ويتطلب  الصيد.  عمليات  أثناء  دالة  أنواع  أو"مقابلة" 
إرشاك  أو  السفن،   ôم عىل   Ùعلمي  Ùمراقب نرش  عموماً  النشاط 
عىل  األوىل  الحالة  وتنطوي  البيانات.  جمع  يف  األس�ك  صيادي 

قضايا  الثانية  الحالة  تطرح  بين�  وتحيُّزات،  باهظة  تكاليف 
عىل  تعتمد  التي  املؤâتة  الُنظم  وتتيح  والخصوصية.  الرسية 

املرجح  غ¶  من  ولكن  كب¶ة،  إمكانات  الصور  إىل  التعرف 
العاجل. القريب  يف  واسع  نطاق  عىل  تطبيقها 

تطبيق  البيانات سيتوقف عىل  تقاسم  التقدم يف  فإن  وعموماً 
أك÷  الصيد) سياسات وم�رسات  (الدول وصناعة  البيانات   øمال

الصدد أن صناعة  التشجيع يف هذا  انفتاحاً. وم� يبعث عىل 
الصيد يف أع�ق البحار تعمل اآلن مع العل�ء واملديرين يف 

اإليكولوجي يف مصايد األس�ك.  النظام  نهج  سياق 

وفي� يتعلق باملوائل الساحلية (مثل غابات املنغروف 
واملستنقعات)، تسهِّل نُظم املعلومات الجغرافية وعمليات 

االستشعار عن بُعد بصورة متزايدة التمييز بÙ أنواع النباتات ورسم 
ات. عىل أنه  خرائطها الهامة لتحديد خطوط األساس ورصد التغ¶ُّ

يلزم بذل مزيد من الجهود لجعل استع�ل تلك األدوات سهالً عىل 
.ûمديري القطاع املا

مكافحة الصيد غ� القانو� دون إبالغ ودون تنظيم
أولوية  القانوË دون إبالغ ودون تنظيم  الصيد غ¶  تُعد مكافحة 
عليا يف مبادرة النمو األزرق. ويف هذا الصدد، أحدثت التطورات 
والتكنولوجيات  البيانات.  ثورة يف جمع  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

بسجالت  املتعلقة  املشرتكة  البيانات  قواعد  هي:  الرئيسية 
اآللية  والُنظم  الصيد؛  تقييم رخص  أجل  وتراخيصها من  السفن 
تحركات  املستخدمة يف رصد  السفن  ونُظم رصد  الهوية  لتحديد 
املصيد؛  الفوري عن  لإلبالغ  اإللكرتونية  السفن  السفن؛ وسجالت 
أجل  السفن من  التصوير عىل ظهر  أجهزة  باستخدام  والتفتيش 

املوانئ  عند دخول  واالتصاالت  الصيد؛  لعمليات  الكاملة  املراقبة 
السوق من  اإللكرتوË مع معلومات  والتعامل  منها؛  والخروج 
عن  معلومات  لتوف¶  املصيد  توثيق  ومخططات  التتبع؛  أجل 

التكنولوجيات من تشديد  أن âكِّن هذه  املتوقع  املصيد. ومن 
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التجارية  الشهادات  الرصد واملراقبة واإلرشاف، وإصدار  وإحكام 
التوزيع، وتوليد إحصاءات  لتتبع األس�ك يف كل مراحل سلسلة 

التشغيلية. املصادر  من  املستمدة  البيانات  أساس  شاملة عىل 

غ¶ أن بواعث القلق بشأن الرسية واقرتان ذلك بعدم وجود 
البيانات يحول دون الدمج  الثقة يف أمن  معاي¶ واالفتقار إىل 

تقاسم  األسايس  الُنظم. ومن  بÙ مختلف  للبيانات  املبارش 
 Ëاإللكرتو النظام  املسؤولÙ من خالل   Ùاملستعمل  Ùب املعلومات 

التغطية  ثغرات  لسد  واملراقبة واإلرشاف  للرصد  عاملياً  املوحد 
القانوË دون إبالغ  التي Ñكن أن تسهِّل أنشطة الصيد غ¶ 

بطيئة،  بوت¶ة  العاملي  التنسيق  نحو  التقدم  تنظيم. وÑيض  ودون 
بسبب  واملناطق  الدول   Ùب واسعاً  تبايناً  االلتزام  ويتباين مستوى 

األس�ك  مصايد  وتشكِّل  التقنية.  القدرات  ومتطلبات  التكاليف 
التنفيذ،  أمام  النطاق Äا لها من سفن كث¶ة أكرب تحد  صغ¶ة 

واملخططات  التكنولوجيات  تلك  استخدام  العادة  يف  يبدأ  ولذلك 
مع السفن األكرب ثم بعد ذلك مع السفن الصغ¶ة، وتتيح 

جديدة. فرصاً  املحمولة  الهواتف  تطبيقات 

رصد األداء من أجل تحقيق اإلستدامة 
Ñكن وصف أداء مصايد األس�ك من الناحية االجت�عية – 

االقتصادية، والبيئية، وكذلك من ناحية اإلدارة. وÑكن أن توفِّر 
قوائم الجرد نقطة انطالق لتوصيف ونرش األهمية االجت�عية 

– االقتصادية ملصايد األس�ك من حيث مشاركة األشخاص، 
واالستث�رات االقتصادية (حجم السفن وأعدادها)، والعوائد (املصيد 

الذي يتم تفريغه بالحجم والعملة). وتويص املنظمة باستخدام 
قوائم جرد مصايد األس�ك باعتبارها السبيل لتحسÙ صورة مصايد 
األس�ك الصغ¶ة النطاق وُسبل كسب العيش املتصلة بها من أجل 

التأث¶ يف القرارات عىل صعيد السياسات واإلدارة. وÑكن أيضاً 
استخدام قوائم الجرد لتحديد خصائص مصايد األس�ك من حيث 

آثارها املحتملة عىل التنوع البيولوجي (عن طريق تحديد أنواع 
املصيد عىل سبيل املثال). ويف تربية األحياء املائية، Ñكن لقوائم 
جرد منشآت االستزراع9 أن تزوِّد مقرري السياسات باملعرفة التي 

âكِّنهم من التخطيط واإلدارة بفعالية. ويتناول اإلطار 8 استخدام 
نُظم املعلومات الجغرافية واالستشعار من بُعد لتسهيل هذا العمل.

وأخ¶اً، Ñكن استخدام قوائم الجرد لوصف فعالية إدارة مصايد 
األس�ك يف تحقيق االستدامة.10 وÑكن أن يؤثر ذلك بدوره عىل 

 Ùع عىل تحس مشرتيات املستهلكÙ ويوفِّر بالتايل حوافز تشجِّ
اإلدارة حسب� يدل عىل ذلك تنامي م�رسة التوسيم اإليكولوجي 

لألس�ك. 

توافر املياه ملصايد األس�ك الداخلية وتربية األحياء املائية
من  كث¶اً  املائية  األحياء  الداخلية وتربية  األس�ك  توفِّر مصايد 
تلك  تقيَّم  قل�  الهامة. ومع ذلك،  اإليكولوجية  الُنظم  خدمات 
التقدير. وبالتايل  إسهاماتها حق  العادة  ر يف  تقدَّ الخدمات وال 

القطاعات عند  تلك  األحيان  السياسات يف كث¶ من  يغفل صّناع 
االستخدامات  املائية ملختلف  املوارد  الحصول عىل  تحديد سبل 

األس�ك  تقييم مصايد   Ùيتناول تحس الذي  القسم  (انظر 
العرش  الخطوات  يتناول  الذي  115 والقسم  الصفحة  الداخلية يف 

 .(148 الصفحة  الداخلية يف  الرشيد يف مصايد األس�ك  للصيد 

ويشكل اإلطار املركزي لنظام املحاسبة البيئية واالقتصادية يف 
األمم املتحدة11 معياراً عاملياً لرصد استدامة استخدام املوارد 
الطبيعية. فهو يوفر إطاراً لجمع معلومات عن توافر املياه 

واستخدامها ثم بعد ذلك املفاضلة بÙ مختلف االستخدامات. 
عىل أن تطبيق هذا النظام يف حالة املياه العذبة يواجه صعوبات 

عملية ناشئة أساساً عن ندرة البيانات وتحديات إصدار إحصاءات 
قابلة للمقارنة دولياً. وبالرغم من أن االستشعار من بُعد ونُظم 
املعلومات الجغرافية أداتان قيمتان فإن تطبيقه� عىل املصايد 

الداخلية وتربية األحياء املائية تأخر كث¶اً عن تطبيقه� يف سائر 
القطاعات.

وائد  ادة ال يز مبادرة النمو األزرق ز ور تر
د ة إ أق  اد االقت االجتماعية – 

ينطوي تحقيق هذا الهدف عىل رصد األداء واالستدامة يف 
القيمة  سلسلة  املائية يف  املوارد  باستخدام  املتصلة  األنشطة 
والتجارية  الزراعية  األنشطة  عن  منفصلة  وبصورة  بأرسها، 

املعلومات عن اإلسهامات االجت�عية  األخرى. غ¶ أن 
للقطاع مجزأة، وتجّمع يف كث¶ من األحيان مع  واالقتصادية 
األنشطة  عىل  وتركز  األخرى،  بالقطاعات  املتعلقة  املعلومات 
الكفاف) يف  وأنشطة  الحرفية  األنشطة  (وليس عىل  التجارية 

القيمة أو  بكامل سلسلة  قطاع اإلنتاج األّويل، وال تعرتف âاماً 
البيانات أن يؤدي  النقص يف  لهذا  بها. وÑكن  املتصلة  األنشطة 

إىل سياسات مغلوطة. من ذلك عىل سبيل املثال أن مرشوع 
 ûأشار إىل أن سياسات األمن الغذا (SmartFish) 12,الصيد الذ

بالرغم  األس�ك  تتجاهل  األفريقية  البلدان  بعض  والتغذية يف 
للسكان ك� تشهد عىل ذلك  الغذائية  الُنظم  أهميتها يف  من 
يُستهان Äساهمة  ذلك،  وعالوة عىل  املتخصصة.  املسوحات 

األبعاد  بالتايل صياغة سياسات مناسبة تعي  املرأة، وال Ñكن 
الكوارث عىل قطاع  آثار  التقص¶ يف اإلبالغ عن  الجنسانية. وÑثل 
املجاالت  املائية مثاالً آخر يوضح  « مصايد األس�ك وتربية األحياء 
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ا د رس خرائ تربية األحياء املائية ور

با  اير ي الد   ما تا مة  ر  م امل ة  NASO aquaculture maps collection مت ا ال ية  مة األ 1 م
www.fao.org/fishery/naso-maps/en/ 

ا  د ر مرا تربية األحياء املائية  يا  م ت 
حد  تا  امة  ا ساسية  ا  را ببيا ا ال
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طا  ة العامة  ال م رائ ال ة  م ر  ت

ما  صر  ائمة  مة  بية األحياء املائية  امل ال ل
ا   ا يشم األ صائصها  تربية األحياء املائية 
رائ  ة م ا م تهد  ا تا  ا ا  ست ا

رائ   ير يا   ل ال تعتمد  ت
يعها  بالتا تش امية  دا ال د الب ا ا سب مل  
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يتناول  الذي  القسم  (انظر  البيانات  قصور يف  يعرتيها حالياً  التي 
.(157 بناء القدرة عىل الصمود يف الصفحة 

لتقييم  معيارية  ومنهجيات  توجيهية  إىل خطوط  حاجة  وهناك 
املائية يف كل مراحل  البيولوجية  املوارد  املحدد الستخدام  اإلسهام 

التي جرت مؤخراً  املحاوالت  القيمة. واستخدمت يف  سلسلة 
للحصول عىل ملحة رسيعة  التعدادات  استقصاءات عىل ×ط 
األنشطة  يشمل  (Äا  واالقتصادية  االجت�عية  اإلسهامات  عن 

النهج  بيد أن هذا  القيمة.  التجارية) يف كل مراحل سلسلة  غ¶ 
عاملية.  معاي¶  إرساء  قبل   Ùوالتحس االختبار  من  مزيداً  يتطلب 

كث¶ة  تقيي�ت وتوقعات  األس�ك  املنظمة ألسعار  ويخدم مؤرش 
باألس�ك، وÑكنه  يتصل  في�  االقتصادية  والحالة   ûالغذا لألمن 

بالتايل أن يساعد يف هذا الصدد.

دمات يز مبادرة النمو األزرق تقيي  ور تر  
كولوجية النظ اإل

تشمل أمثلة خدمات الُنظم اإليكولوجية التي توفرها املوارد 
الحيّة املائية مصايد األس�ك الرتفيهية والسياحة املتصلة 

باألس�ك، والتنوع البيولوجي وإسهامات املوئل يف مرونة النظام 
اإليكولوجي (مثل أشجار املنغروف لح�ية الكائنات الحيّة عىل 

خطوط السواحل). وتشمل هذه الخدمات أيضاً التخفيف من أثر 
تغ¶ُّ املناخ، مثل إعادة تدوير الكربون بفعل الطحالب، واحتجاز 

الكربون عن طريق أشجار املنغروف أو الشعاب املرجانية.

ومن الرضوري تحسÙ فهم أدوار رأس املال الطبيعي وخدمات 
الوطنية من أجل مراعاة  االقتصادات  اإليكولوجي يف  النظام 

املائية  املوارد  تقدمها  التي  االقتصادية  لإلسهامات  أفضل 
واالقتصادية عىل  البيئية  املحاسبة  نظام  (من خالل  املتجددة 

حاليا13ً  العمل  يجري  املناخ،  بتغ¶ُّ  يتعلق  وفي�  املثال).  سبيل 
البصمة  لتقييم  تطويرها  جرى  التي  العامة  املنهجيات  لتطبيق 

املائية.  املوارد  الزراعة والغابات عىل  الكربونية يف قطاع 

ً اإلجراءات املتخذة مؤخرا

للنمو األزرق. من ذلك  البيانات  يزداد االعرتاف باالحتياجات من 
عىل سبيل املثال أن املجلس البحري األورو) حث عىل توجيه 

العلمية  البحوث  إىل  األوروبية  العامة  البحوث  استث�رات âويل 
وإنشاء خطوط  املفهوم âاماً  البحار غ¶  لنظام أع�ق  األساسية 

االسرتاتيجية  العمل  األخرى خطة  األمثلة  بيئية.14 ومن  أساس 

الكاريبي  منطقة  يف  الكب¶ة  البحرية  اإليكولوجية  الُنظم  بشأن 
د  التي تهدِّ وجرف ش�ل الربازيل من أجل معالجة األخطار 
فرص النمو األزرق يف املنطقة. وسوف يركز مرشوع لدعم 

يُعزز  التعاونية، وسوف  والرتتيبات  الحوكمة  الخطة عىل  هذه 
لتدهور  تتصدى  التي  الكث¶ة  املستقلة  املبادرات   Ùب التآزرات 

يجمع  والتلوث. وسوف  املستدامة  الصيد غ¶  املوئل، وم�رسات 
اإليكولوجية  الُنظم  بشأن حالة  مخرجاته  أيضاً  املرشوع  هذا 

باعتبارها  املنطقة  يف  املشرتكة  الحيَّة  البحرية  واملوارد  البحرية 
اإلنرتنت.  للمتابعة عىل  شاملة  أداة 

 (iMarine) 15وعالوة عىل ذلك، تثبت مبادرة البحار الذكية
(املمولة من املفوضية األوروبية) إمكانية تلبية احتياجات 

البيانات املطلوبة للنمو األزرق من خالل الجيل الثاË من نهج 
العلوم16 (Science 2.0) الذي يستخدم تقاسم املعلومات والتعاون 
من خالل تكنولوجيات الشبكات االبتكارية. وتهدف مبادرة البحار 

الذكية إىل تقديم خدمات بيانات تتسم بكفاءة التكاليف عن 
طريق التمكÙ من تجميع مستودعات البيانات والربامج الحاسوبية 

واملنهجيات والخربات. وسوف يستخدم مرشوع الجرس األزرق 
(BlueBRIDGE) الذي أُطلق مؤخراً، بيئات البحوث االفرتاضية 

ملبادرة البحار الذكية من أجل تحقيق األهداف املتعددة لدعم نهج 
ع أيضاً نطاقه  النظام اإليكولوجي يف مصايد األس�ك. وسوف يوسِّ

ليشمل مجاالت أخرى من مجاالت النمو األزرق، مثل تتبع املنتجات 
السمكية، والتخطيط املكاË، واألداء االجت�عي – االقتصادي والبيئي 

لرتبية األحياء املائية.

التوقعات

املعلومات يف كث¶ من األحيان عمليات صنع  توافر  يقيِّد عدم 
واملعلومات  األزرق.  النمو  أجل  والتخطيط من  السياسات 
موجودة يف كث¶ من األحيان، ولكنها مجزأة بدرجة كب¶ة، 

باستخدام  أو تجمع  تُفقد)  ما  (وغالباً  إليها  الوصول  ويتعذر 
املعلومات Äعزل  تُجمع  الحاالت،  كث¶ من  معاي¶ مختلفة. ويف 

املعلومات   Ùب للربط  مفاتيح  األخرى وبدون  املعلومات  عن 
تنفيذ اإلدارة  أمام  كب¶اً  كل منها باآلخر. ويشكل ذلك تحدياً 

األزرق. النمو  مبادرة  تقتضيه  ما  لعدة قطاعات حسب  الشاملة 

ويلزم تحقيق تكامل بÙ مختلف مبادرات جمع البيانات وعرب 
القطاعات املختلفة ويف سلسلة القيمة بأرسها، ال سي� من أجل 

التقييم االجت�عي واالقتصادي املتعلق باالستدامة. ويتطلب أيضاً 

  » 

  



ذلك التكامل تبادل الخربات واألساليب واألدوات ذات الصلة 
والوفاء يف الوقت نفسه باملتطلبات الخاصة باملوارد املائية. 

 Ùويف سياق تتوزع فيه موارد املعلومات والخربات واألدوات ب
التواصل  آليات âُكِّن من  منظ�ت متعددة، من املهم وجود 

املكونات  تُعترب  الصدد،  املعلومات. ويف هذا  بكفاءة عرب شبكات 
رضورية. التالية  الثالثة 

أوالً، سيسهِّل تعزيز معاي¶ املعلومات وقدرات التنسيق تبادل 
املعلومات عن طريق التمكÙ من استخدام تصنيفات ومفاهيم 

دة. وÑكن توسيع املعاي¶ القاéة، مثل  وتراكيب بيانات موحَّ
نظام املحاسبة البيئية واالقتصادية، وتكييفها من أجل ض�ن 

وضوح الصورة في� يتعلق بقطاع مصايد األس�ك يف املحاسبة 
البيئية والس�ح يف الوقت نفسه بإمكانية املقارنة مع سائر 

القطاعات. ومن األسايس تطبيق املعاي¶ الجيوفضائية واإلحصائية 
الناجحة17 من أجل تعزيز تبادل املعلومات، وهو رشط أسايس 

للتحليل املتكامل الواسع النطاق ملصادر االستشعار من بُعد ونُظم 
املعلومات الجغرافية عىل سبيل املثال. ويف مجاالت من قبيل 
عمليات الصيد التي تفتح فيها تطورات تكنولوجيا املعلومات 

آفاقاً جديدة لجمع البيانات، يكون ظهور معاي¶ جديدة18 موضع 
ترحيب. وبدون هذه املعاي¶، رÄا ال يتمكَّن أصحاب املصلحة يف 
املؤسسات والصناعة من تحمل تكاليف أشكال اإلبالغ املتعددة. 
وأخ¶اً، يتعÙَّ الربط والتوصيل بÙ املعاي¶ املعتمدة حتى Ñكن 

للمعلومات أن تتدفق عرب املجاالت.

وثانياً، من املهم توف¶ منصات عاملية وإقليمية ووطنية لتقاسم 
البيانات واملعلومات. وÑكن للتكنولوجيات القاéة أن تدير 

وتحلل مقادير هائلة من البيانات التي تجمع باستخدام مجموعة 
متنوعة من األساليب وأجهزة االستشعار، Äا فيها التصوير 

الساتيل، نُظم رصد السفن وغ¶ها من نُظم اإلرسال، الهواتف 
الذكية وأجهزة الفيديو. وÑكن للتطورات الرائدة أن تستخدم 

البنى األساسية للبيانات املوزَّعة من أجل تزويد ج�عات 
امل�رسÙ املتخصصÙ بطيف واسع من خدمات البيانات، Äا 

يشمل تقاسم البيانات، وتنسيقها، وتحليلها، ونرشها. وتتيح أيضاً 
تلك البنى األساسية إمكانات هائلة لتطبيق معاي¶ املعلومات 

وتحقيق تآزرات بÙ املنصات عىل املستويات كافة.

 øالشب التواصل  وترتيبات  الرشاكات  تعزيز  الحيوي  وأخ¶اً، من 
األخرى، إذ ال Ñكن ألي منظمة أن تغطي وحدها جميع 

األزرق.  النمو  مبادرة  متطلبات 

وتوفِّر  املنظمة19 صالحة  القاéة يف  االسرتاتيجيات  كانت  ولنئ 
املطلوبة  البيانات  من  االحتياجات  لتلبية  التوجيهية  املبادئ 

املجاالت  الذكر عىل  السالفة  القيود  يُستدل من  األزرق،  للنمو 
إىل تركيز من أجل تحقيق تقدم  التي هي يف حاجة حالياً 

لوضع  عاملي  إىل رشاكة/تحالف  املنظمة  تدعو  ولذلك  حقيقي. 
إطار عاملي للبيانات من أجل النمو األزرق. ومن خالل هذا 

تجمع  التي  الرشاكات  تنسيق  من  املنظمة  ستتمكن  اإلطار، 
واملنهجيات،  املعلومات،  ومعاي¶  البيانات،  (مستودعات  األُسس 

للبيانات)  التعاونية  األساسية  والبنى  والخربات،  واألدوات، 
 Ùب متكاملة  بصورة  واستخدامها  البيانات  لجمع  املطلوبة 

العلوم  املبادرات والتخصصات. وسوف يشارك اإلطار يف حركة 
القدرات من أجل  تُعزز  بالتايل أن  املفتوحة،20 ومن املتوقع 

التنمية  النامية، ألهداف  البلدان  إصدار مؤرشات، Äا يشمل 
أن تستفيد عمليات  السياق  املتوقع يف هذا  املستدامة. ومن 
وإدارتها من خربة  األس�ك  املتعلقة Äصايد  السياسات  صنع 
عن  البيئية  والج�عات  البيولوجي  والتنوع  الزراعة  ج�عات 

ورسم  بالتحليل  الخاصة  منهجياتها  استخدام  إعادة  طريق 

n الخرائط.

سني تقيي مصايد 
األسماك الداخلية: 
تطورات النمذجة 

التجريبية للغلة
القضية

الذي  الداخلية  املعني Äصايد األس�ك  العاملي  املؤâر  أكد 
عقد يف املنظمة يف روما يف يناير/كانون الثاË 2015 إدراكه 

األس�ك  لتقييم مصايد  أساليب جديدة  إىل  املتزايدة  للحاجة 
يتناول  الذي  القسم  (انظر  وتصنيفياً  وزمنياً  مكانياً  الداخلية – 

الداخلية  األس�ك  الرشيد يف مصايد  للصيد  العرش  الخطوات 
العاملي أي  النطاق  يف الصفحة 148). وال توجد حالياً عىل 

مصايد  بشأن غالت  عليها  التعويل  Ñكن  بيانات  مجموعات 
العذبة، سواًء  املياه  أنواع  التي تشمل جميع  الداخلية  األس�ك 
أو بطيئة  املائية)  األنهار واملجاري  التدفق (مثل  أكانت رسيعة 
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ا ت ايا م ا  ا ال

كث¶ من  ويفتقر  املياه).  البح¶ات وخزانات  (مثل  التدفق 
بيانات عن مصايد  الوطنية إىل وسائل جمع  البلدان والوكاالت 

النطاق  األس�ك مبارشة من مختلف مصايد األس�ك صغ¶ة 
إنتاج مصايد األس�ك  األكرب من  الجانب  التي تشكل  واملتفرقة 

الحكومات والج�عات  أن تجري  الرضوري  الداخلية. ومن 
املتحدة  األمم  مثل  والصون،  والتنمية  باملعونة  املعنية  الدولية 

الحالية  للغالت  دقيقة  تقديرات  الحكومية،  غ¶  واملنظ�ت 
األمن  الفعالة صوب تحقيق  الجهود  إثراء  أجل  واملحتملة من 

البيئة. عىل  والحفاظ   ûالغذا

ومصايد األس�ك الداخلية هي يف العادة مصايد صغ¶ة النطاق 
وكفافية أو ترفيهية بطبيعتها. ويجعل ذلك من تتبع غالت تلك 
املصايد باستخدام األساليب التقليدية القاéة عىل تفريغ املصيد 

مسألة صعبة ومكلفة. وتُبلغ الدول املنظمة باإلحصاءات املتعلقة 
Äصيدها السنوي بدرجات متفاوتة من الدقة (مثل قيم الغالت 

املت�ثلة التي يتم اإلبالغ عنها عىل مدار عدة سنوات متتالية، 
وهو ما يدل عىل عدم جمع بيانات جديدة)، وí يُبلغ عن املصيد 

الداخيل يف عام 2013 سوى 151 دولة. ويعني ذلك أن عىل 
ر البيانات املفقودة من اإلحصاءات العاملية. وتش¶  املنظمة أن تقدِّ

عدة تقارير إىل أن هذه اإلحصاءات تقلل من قيمة املصيد Äا ال 
يقل عن 50 يف املائة.21 من ذلك عىل سبيل املثال، أن مجموع كل 
الغالت التي أبلغت عنها الدول التي تغطي جزءاً من حوض نهر 

امليكونغ – Äا فيها املياه التي ال تدخل ضمن حوض نهر امليكونغ 
– أقل م� ورد يف تقارير هيئة نهر امليكونغ بشأن ذلك الحوض 
وحده.22 وينطبق نفس النمط عىل تقارير الدول الواقعة حول 

بح¶ة فيكتوريا والتقارير املستقلة عن غلة تلك البح¶ة.23

الداخلية  األس�ك  مصايد  لغالت  الناقص  التقدير  ويعني 
إدارة  أن خطط  تقدمها  التي  اإليكولوجية  الُنظم  وخدمات 
املصايد.  تلك  احتياجات  األحيان  تتجاهل يف كث¶ من  املياه 

ويربز بوضوح أكرب الطلب عىل نُظم املياه العذبة من القوى 
السياسات، خاصة يف  والري والصناعة، يف مناقشات  املائية، 
السكان عىل مصايد  اعت�د  فيها  يشتد  التي  النامية  املناطق 

الكايف Äصايد األس�ك تهديداً  األس�ك. ويشكل عدم االهت�م 
رئيسية  قضية  وÑثل  البيولوجي،  والتنوع  البرشية  للمجتمعات 

امليكونغ ونهر األمازون، ك� تواجه كث¶اً من  تواجه نظامي نهر 
.íالعا نطاق  األصغر عىل  الكفافية  األس�ك  مصايد 

البيانات عىل األرض بشأن مصايد  ويف ظل تحديات جمع 
الداخلية، هناك حاجة إىل أدوات تقييم واسعة  األس�ك 

والدولية. وÑكن  الوطنية  السياسات  أن ت÷ي  النطاق Ñكن 
نطاقات جغرافية  للغلة يف  تقديرات  توفِّر  أن  الرقمية  للن�ذج 

من  واملحتملة  الحالية  الغالت  تقدير   Ùتحس ويلزم  واسعة. 
أجل قياس حالة مصايد األس�ك بطريقة موثوقة، وتربير دور 
السياسات. وعالوة عىل  مناقشات  الداخلية يف  مصايد األس�ك 
التقديرات  ذلك، Ñكن إلدارة مصايد األس�ك أن تستخدم تلك 

والحفاظ عىل  مستداماً  استخداماً  املوارد  استخدام  لض�ن 
يتسبب  التي  األس�ك"  "استنفاد  آثار  ومنع  اإليكولوجية  الُنظم 
فيها تفضيل صيد األس�ك الكب¶ة يف إحداث تحوالت يف أنواع 
انهيار مصايد  وأحجام تجمعات األس�ك، وÑكن أن يؤدي إىل 

األس�ك. 

املمكنة الحلول 

ينبغي  الداخلية،  املصايد  أس�ك  تقدير غالت  يتسنى   øل
للن�ذج: (1) أن تراعي عوامل الحفاظ عىل اإلنتاج بصورة 

والشكل  الهيدرولوجي،  والنظام  األّويل،  اإلنتاج  مثل  مستدامة، 
املعاكسة  البرشية  اآلثار  تعالج  أن  املاû؛ (2)  للموئل   ûالفيزيا

املياه،  تحويل  وعمليات  والسدود،  الصيد،  (مثل ضغوط 
للتعديل  قابلة  تكون  أن   (3) والري)؛  االستخراج،  وعمليات 
معينة  مصايد  يف  وÑكن  بسهولة.  للتحديث  وقابلة  مكانياً 

مدفوعة  متطورة  ×اذج  باستخدام  العوامل  تلك  توضيح 
أن  بيانات كث¶ة. غ¶  استخدام  بعمليات تشمل وضع معاي¶ 
البيانات  قلة  تتفق مع  الن�ذج ال  تلك  البيانات يف  متطلبات 

العاملي. وبدالً  النطاق  املمثلة عىل  املتنوعة  يف مصايد األس�ك 
من ذلك، يفضل تطبيق ×اذج غالت عملية تستخدم مؤرشات 
األس�ك  امللحوظة يف غالت مصايد  االختالفات  لتوضيح  بيئية 

املالحظة  بيانات  التجريبية عىل  الن�ذج  وتعتمد هذه  املتعددة. 
األرصدة  تقيي�ت  أو من  العلمية  االستقصاءات  املستمدة من 
يف بضعة مسطحات مائية، وتُطبَّق بعد ذلك عىل نطاق أوسع 

التي Ñكن  باالستناد إىل متغ¶ات املؤرشات  املياه األخرى  لتشمل 
أكرب.  بسهولة  عليها  الحصول 

لة بية لل جة التجر النم
القرن  تسعينات  منتصف  التجريبية يف  الغلة  ×اذج  تطوير  بدأ 

أو  البح¶ة  انحدارات خطية تشمل عمق  باستخدام  املايض 
اإلنتاج  عن  كبديل  بسهولة  استقصاؤها  التي Ñكن  املياه  كيمياء 

األسايس. وتطور الجمع بÙ هذه املؤرشات إىل مؤرش قياسات 
الشكل وتأث¶ الرتبة (morphoedaphic) الذي طُبق يف البداية 

  



البح¶ات وخزانات  الكندية ثم بعد ذلك عىل  البح¶ات  عىل 
املياه املدارية يف أفريقيا.24 وثبت بعد ذلك أن مساحة السطح 

التعويل عليه وحده لحساب غالت  وحدها مؤرش Ñكن 
البح¶ات  الحÙ مساحة سطح  ذلك  منذ  البح¶ات،25 وهيمنت 

التطبيقات  الغالت يف  الخرائط، عىل ×اذج  التي تقاس من 
العادة متوسطاً  البيانات âثل يف  النطاق. غ¶ أن هذه  واسعة 
السطح، م� يحول  أو تعطي ملحة رسيعة عن مساحة  سنوياً 

املوسمية عىل  التباينات   Ùب العالقات  اشتقاق  بالتايل دون 
لكث¶  األس�ك، وهي عملية حاسمة  املياه وغالت مصايد  مستوى 

نهر  تونيل ساب،  (مثل بح¶ة  اإلنتاجية  املائية  املسطحات  من 
امليكونغ).

املعرتف  النهج  ويتيح  النهري.  املصيد  لتقدير  أقل  نُهج  وهناك 
تربط  التدفق  البطيئة  للن�ذج  نهرية  نظائر  نطاق  أوسع  به عىل 

بالغلة عىل أساس  الفييض  السهل  القناة و/أو مساحة  طول 
وهذه  بأفريقيا.26  يتعلق  ومعظمها  املالحظ،  املصيد  بيانات 
املُبلغ عنها جيدة بصورة  والغلة  املادي  املوئل   Ùالعالقات ب

لألنهار  بالنسبة   0,9 االرتباط عىل  يزيد معامل  معقولة (حيث 
األفريقية)، ولكنها يف حاجة إىل اختبار عرب نطاق ×وذجي أكرب 

واسع. نطاق  الصارم عىل  تطبيقها  قبل  وزمنياً  مكانياً 

اإلجراءات املتخذة مؤخراً

بُعد  من  واالستشعار  الجغرافية  املعلومات  نظام  استخدام  ع  وسَّ
باتت تشمل مؤرشات أدق وأك÷  التي  النمذجة  نُهج  مجموعة 

موثوقية بشأن الغالت، Äا يف ذلك قياسات مبارشة لإلنتاج األّويل 
 Ùالباحث أن  املثال  الهيدرولوجي. من ذلك عىل سبيل  والنظام 
كمقياس  (الكلوروفيل)  اليخضور  تركزات   Ùب العالقات  حددوا 

لإلنتاج األسايس يف املياه العذبة وغالت مصايد األس�ك عىل 
بيانات  32 ألف)،27 ويستخدمون اآلن  (الشكل   íالعا نطاق 

بغالت  للتنبؤ  العاملي  النطاق  بُعد عىل  من  املستشعرة  اليخضور 
البطيئة  الُنظم  يف  حالياً  تطبيقها  ينحرص  وبين�  البح¶ات. 

النهرية.  الُنظم  عىل  تطبيقها  املزمع  من  التدفق، 

للقياس  القابلة  املؤرشات  املبكرة عىل  النهرية  الن�ذج  واقترصت 
الباحثÙ استحدثوا  أن  القنوات). غ¶  الخرائط (مثل طول  من 
كدالة  والفعلية  املحتملة  النهرية  الغالت  لتقدير  ×وذجاً  اآلن 

العاملية  الترصيف  املاû عىل أساس خرائط  املجرى  لتدفق 
40 حوضاً  املالحظ يف  املصيد  بيانات  باستخدام  االستبانة  العالية 

32 باء).28 وثبت أن الترصيف يوفر  عىل نطاق العاí (الشكل 
أفضل من مؤرشات الطاقة غ¶ املبارشة، مثل صايف اإلنتاج  مؤرشاً 

يل األريض ودرجة الحرارة. وتؤكد مقارنة ×اذج الغالت  األوَّ
إشارات  ما جاء من  للمنظمة  الوطنية  اإلحصاءات  املحتملة مع 

.íإىل التقص¶ يف اإلبالغ يف كث¶ من أنحاء العا

العذبة  املياه  ويجري إعداد تحليالت أعىل دقة لربط موائل 
املتعلقة  البيانات  الحالية، Äا يف ذلك  Äدى وفرة األس�ك 

بطيئة  للمياه  بالنسبة  سواًء  البرشي  واألثر  الطبيعية  باملسطحات 
لنهج  األمريكية. وÑكن  املتحدة  الواليات  التدفق يف  أو رسيعة 

األحيائية عىل  األحيائية وغ¶  التأث¶ات  والذي يشمل  م�ثل 
الغالت املحتملة. وبين� قد  اإلنتاج أن يساعد كث¶اً يف ×ذجة 

املمكن  من  العاملي،  التطبيق  دون  البيانات  متطلبات  تحول 
استبانة. أقل  نسخة  الحصول عىل 

التوقعات

الغالت  لن�ذج  متزايدة  بصورة  البديلة  البيانات  توفر  يتيح 
وقابلة  للتعديل مكانياً  قابلة  أك÷ وأن تكون  النظر يف مؤرشات 

البيانات  مجموعات  من  العديد  ويعني  بسهولة.  للتحديث 
بُعد وقواعد  االستشعار عن  بيانات  العاملية، ال سي� قواعد 

تحديثها  القاéة Ñكن  الغالت  ×اذج  أن  الهيدروغرافية  البيانات 
للمقارنة  استحداث ×اذج جديدة  باإلمكان  وأن  اآلن،  وتوسيعها 

الصعيد  اإلبالغ عنها عىل  يتم  التي  املصيد  مع إحصاءات 
موثوقيتها.  Ùعىل تحس أيضاً  يساعد  ما  الوطني، وهو 

دة البيانات والنهج اجلد
السطحية  العذبة  للمياه  العاملية  املساحة  بيانات  زالت  ما 

 ،Ùالتق عدم  ويعرتيها  متفرقة  املائية  املسطحات  أنواع  وتوزيع 
وهو ما يحد من فهم غالت مصايد األس�ك عىل مستويات 

استحدثت عدة مجموعات  الفجوة،  تلك  إىل سد  متعددة. وسعياً 
بُعد، Äا يف  املستشعرة عن  السطحية  املياه  من  بيانات مؤخراً 

املائية. من ذلك عىل  أنواع املسطحات  ذلك مجموعة واسعة من 
تصنَّف  العاملي29  للفيضان  بيانات حديثة  أن خريطة  املثال  سبيل 
أراٍض رطبة  إىل  بُعد  املستشعرة عن  السطحية  املائية  املسطحات 

مغمورة باملياه، أو قنوات نهرية، أو بح¶ات، أو خزانات مياه، 
البيانات  بين� ركزت عموماً مجموعات  أرز مروية،  أو حقول 

الخريطة  تلك  اشتقاق  البح¶ات وحدها. ومن شأن  السابقة عىل 
املياه  التقلبات عىل مستوى  لربط  إضافية  مزايا  يتيح  أن  موسمياً 
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بغالت مصايد األس�ك. ويف ظل نطاق متوسط الغالت بÙ أنواع 
املنتجات  لتلك  Ñ ،(33كن  (الشكل   íالعا املائية يف  املسطحات 

أن تدفع اآلن بن�ذج الغالت قُدماً إىل أبعد من مجرد البح¶ات 
واألنهار، ال سي� عن طريق إدراج السهول الفيضية واألرايض 
اإلنتاجية  التي Ñكن أن تتسم بقدر كب¶ من  الرطبة األخرى 

اإليكولوجية. والحساسية 

أن  الهيدرولوجي  النظام  القاéة عىل  الغالت  لن�ذج  وÑكن 
االستبانة30.  عالية  الحديثة  العاملية  الترصيف  خرائط  من  تستفيد 
التغي¶ات  املمكن دمج  الجديدة، من  الخرائط  وباستخدام هذه 

املائية ضمن ×اذج  املجاري  تدفقات  املتنبأ بحدوثها يف 
بتغ¶ات  املتصلة  الحاسمة  املسائل  معالجة  وبالتايل  الغالت، 

 Jذا النشاط  استشعار  تطور  ن  ويُحسِّ املياه.  املناخ واستخدام 
بُعد  من  املستشعر  اليخضور  استخدام  مثل  بُعد،  من  التغذية 
مثل مؤرش  الكيميائية،  الفيزيائية  الغالت  ×اذج  البح¶ات،  يف 
الرتبة. ولعل األهم هو أن االستخدام  قياسات الشكل وتأث¶ 
العاملي وخرائط  النطاق  يل عىل  األوَّ اإلنتاج  لبيانات  ع  املُجمَّ

فرصة  تتيح  االستبانة  العالية  واألنهار  السطحية  املياه  ترصيف 
للتعديل. قابلة  شاملة  ×اذج غالت  الستحداث 

ينبغي  نة،  املحسَّ البيئية  البيانات  مجموعات  إىل  وباإلضافة 
أن تسعى الجهود يف املستقبل إىل إدراج عمليات الصيد يف 
ويتباين هذا  املصيد،  مبارشة  الصيد  ويحدد جهد  النمذجة. 

هامة  فرصة  يتيح  بحيث  الكب¶ة،  الجغرافية  النطاقات  يف  الجهد 
نطاقات متعددة. وسوف  الغالت عىل  لتحسÙ مخرجات ×اذج 

وما  الصيد  نشاط  فئات   Ùب التمييز  املستقبلية  الُنهج  يلزم يف 
يتصل به من فروق يف جهد الصيد الفردي، وكذلك جهد الصيد 

الكفافية،  الصيد  أو عمليات  الوقت،  لبعض  أو  الوقت،  لكل 
والرتويحية. وتظل هذه اإلضافة إىل ×اذج الغالت محدودة 

البيانات. جمع  قيود  بسبب 

العالقة  األغلب  قيست يف  الرقمية،  النمذجة  بُنهج  يتعلق  وفي� 
الغلة واملؤرشات باستخدام ×اذج خطية عامة تحد من   Ùب

تتميَّز  التي  املعقدة  الخطية  األ×اط غ¶  التعامل مع  القدرة عىل 
أن  املستقبل  للجهود يف  الطبيعية. وÑكن  الُنظم  العادة  بها يف 

التعلم  أساليب  مثل  بديلة،  نهج ×ذجة  استكشاف  من  تستفيد 
األس�ك31  تجمعات  التنبؤ Äختلف جوانب  املستخدمة يف  اآليل 

بالغلة.32  التنبؤ  التقليدية يف  األساليب  تفوق  أن  وÑكن 

ل النهج القابلة للتعد
نطاقات  الغالت عىل  تقييم  االستبانة  العالية  الغالت  تتيح ×ذجة 

(الوطنية  السياسية  الحدود  استخدام  يشمل  Äا  متعددة، 
أو  األنهار  (أحواض  اإليكولوجية  والوحدات  مثالً)  واإلقليمية 

املثال). ومن شأن هذه  العذبة عىل سبيل  للمياه  البيئية  املناطق 
لهيئات  تتيح  أن  النطاقات  الغالت عرب  تقدير  اإلمكانية عىل 

هيئة  مثل  أحجامها،  بكل  الدولية  والحكومية  الحكومية  اإلدارة 
العابرة للحدود،  املياه  امليكونغ أو غ¶ها من منظ�ت إدارة  نهر 

ع عىل تطبيق نُهج اإلدارة  استخدام اإلطار، وهو ما يشجِّ
النموذج  املستمدة من  التنبؤات  تكون  ال  مكانياً. وقد  املتداخلة 
الجغرافية  األ×اط  توضح  أن  ولكنها Ñكن  محلياً،  دقيقة  العاملي 
املشتقة  املعلومات  مع  يتفق  Äا  استخدامها  وينبغي  العريضة، 
اإلدارة  يُعزز  أن  للتعديل  القابل  النمذجة  لنهج  محلياً. وÑكن 

الداخلية يف أُطر إدارة املياه األوسع  املستدامة ملصايد األس�ك 
 .Jالسياسا والتوجيه   Ëاملكا التخطيط  زيادة  من خالل 

د النهج القابلة للت
األس�ك  البيانات وتحليل مصايد  إىل تحسÙ جمع  الحاجة  تزداد 
املناخ واستخدام األرايض  العاملية يف  التغي¶ات  الداخلية يف سياق 

التكاليف والصعوبات دون  ما تحول  املياه. وعادة  واستهالك 
املجاري  استقصاءات  األرض، مثل  البيانات عىل  كفاية جمع 

النمذجة.   Ùأو صيادي األس�ك، وهو ما يتطلب تحس املائية 
أن يكون أي ×وذج  ينبغي  للتعديل،  القابلية  إىل  وباإلضافة 

للتحديث. وهناك حاجة  قابالً  الغالت  جديد حقيقي من ×اذج 
منصة  إنشاء  املتاحة يف  التكنولوجيا  استخدام   Ùإىل تحس ماسة 
الداخلية. وÑكن عىل  األس�ك  عاملية ملصايد  إلكرتونية  بيانات 

مجموعات  لتحميل  إلكرتونية  بيانات  بوابات  إنشاء  املثال  سبيل 
النطاق  إىل  املحيل  النطاق  املتحقق من صحتها من  البيانات 
الغالت يف  بيانات  للمحللÄ Ùقارنة  ما يسمح  الواسع، وهو 

الغالت  ×اذج  تحديث  املت�ثلة. وÑكن  الزمنية  واألُطر  النطاقات 
ازدياد  الجديدة. ويف ظل  البيانات  باستخدام مدخالت  تلقائياً 

تلك  إضافة  أكرب، Ñكن  تصنيفية  بدقة  اإلنتاج  البيانات عن  توافر 
املسائل  معالجة  عند  فيها  للنظر  البيانات  قاعدة  إىل  البيانات 

التطورات  وهذه  البيولوجي.  التنوع  بحفظ  املتعلقة  الكربى 
استث�رات  إىل  تحتاج  ولكنها  التكنولوجية،  الناحية  من  ممكنة 

الداخلية.  أكرب وإىل تثقيف داخل أوساط مصايد األس�ك 
املعني Äصايد  العاملي  املؤâر  عن  املنبثقة  التوصيات  مع  وâاشياً 
للمشاركة يف  الُجدد  بالرشكاء  االستعانة  الداخلية، Ñكن  األس�ك 
الوكاالت  هذا االستث�ر، Äا يشمل، عىل سبيل املثال ال الحرص، 

بالحفظ.  املعنية  الدولية  الحكومية  غ¶  واملنظ�ت  « اإل×ائية 
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متوس الغالت السنوية يف مصايد األسماك الداخلية حس نوع املسط املائي والقارة

بتها   املائة ة  ا  طاء  مد األ ة تب  مالح

 A global estimate of theoretical annual الصد   Lymer, D., Marttin, F., Marmulla, G. & Bartley, D  ال امل 
 inland capture fisheries harvest. In W.W. Taylor, D.M. Bartley, C.I Goddard, N.J Leonard& R. Welcomme, eds. Freshwater, Fish and

the Future: proceedings of the global cross-sectoral conference. Rome, FAO, and USA, American Fisheries Society
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الداخلية من  الجانب األكرب من محصول مصايد األس�ك   Kويتأ
التي تقوم بدور حيوي ولكنه غ¶ معرتف به إىل  النامية  البلدان 
 Ùالتغذوية ملالي العيش والصحة  حد بعيد، يف دعم ُسبل كسب 

العاí. وسوف يساعد  الرجال والنساء واألطفال عىل نطاق 
ما  الداخلية عىل تحقيق  األس�ك  تقديرات غالت مصايد   Ùتحس

 ييل: 
املساه�ت  بهذه  يتصل  في�  واملحاسبة  التقييم   Ùتحس  (1)
التي  الكث¶ة  الهامة  اإليكولوجية  الُنظم  خدمات  من  وغ¶ها 
تيس¶ صنع   (2) األس�ك؛  ومصايد  األس�ك  تجمعات  توفرها 

تحقيق  أجل  من  الفعالية  من  Äزيد  واإلدارة  السياسات 
تنفيذ عدة خطوات يف  (3) دعم  استدامة مصايد األس�ك؛ 

الداخلية  األس�ك  الرشيد يف مصايد  الصيد  بشأن  روما  إعالن 

n (انظر الجدول 21، الصفحة 153).

احلد من املصيد العرضي 
ع يف مصايد  واملصيد املر

األسماك ال تستعمل 
ة لتقليل  ر الكب باك ا

ذية  الفاقد من األ
ولتعزيز االستدامة

القضية

أنواع األس�ك باستخدام شباك  يوفِّر صيد األربيان وغ¶ها من 
الرزق ملئات  الدخل وكسب  للعمل وإدرار  القاعية فرصاً  الجر 

اآلالف من األشخاص يف البلدان املدارية وشبه املدارية. غ¶ 
أخرى من الحياة  وأنواعاً  أس�كاً  أن هذه املصايد تصيد أيضاً 

الصيد  املستهدفة. ويطلق عىل هذا  األنواع  إىل  باإلضافة  البحرية 
غ¶ املقصود اسم املصيد العريض، أو املصيد املرتجع إذا ألقي 

من عىل ظهر السفن بدالً من تفريغه.33 وÑكن أن تكون كمية 
هذا املصيد العريض أكرب عدة مرات من كمية مصيد األنواع 

العريض من  املصيد  يتألف جانب كب¶ من  ما  املستهدفة. وغالباً 
أن يشمل  القيمة، ك� Ñكن  الحجم ومنخفضة  أس�ك صغ¶ة 

الحيوانات  الهامة تجارياً، فضالً عن  صغار األس�ك من األنواع 
القرش  وأس�ك  البحرية  السالحف  مثل  الهشاشة،  الشديدة 

القاعية أن  الجر  الراي. وÑكن أيضاً الستخدام شباك  وأس�ك 
نزاعات  ما يتسبب يف حدوث  البحار، وغالباً  يتلف موائل قيعان 

النطاق.  الصغ¶ة  الساحلية  األس�ك  مصايد  مع 

وأحرز تقدم عىل نطاق العاí يف إدارة املصيد العريض والحد من 
املصيد املرتجع. غ¶ أن املصيد العريض واملصيد املرتجع بشباك 

الجر ال يزاالن يشكالن خطراً يهدد االستدامة نتيجة للتسبب دون 
داٍع يف حاالت نفوق تهدد ُسبل كسب العيش واألمن الغذاû عىل 
األجل الطويل. وتفتقر معظم مصايد األربيان ومصايد شباك الجر 

القاعية إىل اإلدارة السليمة يف البلدان املدارية وشبه املدارية، 
وغالباً ما يكون إنفاذ قواعد تنظيم اإلدارة ضعيفاً، وبخاصة في� 

يتعلق باملصيد العريض واملصيد املرتجع.

العريض واملصيد املرتجع قد Ñثالن  وبالرغم من أن املصيد 
ال  عام،  بشكل  املحلية  للمجتمعات  كب¶ة  اقتصادية  خسارة 

املصيد  األس�ك حوافز كث¶ة تشجعهم عىل تجنب  يجد صيادو 
العريض. وقد يكون لدى صيادي األس�ك نظرة مختلفة بشأن 

حجم املشكلة، وقد يرون أن فوائد الصون املحتملة ال تصل 
اتخاذ تداب¶ تخفيفية  إليهم. وقد يرى صيادو األس�ك أن 

الفوائد  الدخل، وال يقّدرون  بالنسبة لهم خسارة كب¶ة يف  Ñثل 
العريض املفرط Ñثل  البعيد. عىل أن املصيد  املحتملة يف املدى 

يف كث¶ من األحيان مشكلة لصيادي األس�ك ألنه يؤدي إىل 
بطء كب¶ يف عمليات فرز املصيد، ويتسبب يف تدË جودته. 

بالتايل  الوقود ويشكل  استهالك  من  أيضاً  العريض  املصيد  ويزيد 
 Ùلتحس أنشطتهم يف صيد األس�ك. وÑكن  استدامة  خطراً عىل 
إىل جانب  الصيد،  اقتصاد  اإليجا) عىل  وأثرها  بالحلول  التوعية 

الحد من  أن يخلق حوافز تشجع عىل  التنظيمية،  القواعد  إنفاذ 
املرتجع. واملصيد  العريض  املصيد 

املمكنة الحلول 

املتاحة إلدارة املصيد العريض والحد من املصيد  تشمل األدوات 
الصيد؛  الصيد وجهد  الضوابط عىل قدرة  املرتجع ما ييل: 

صيد  وحظر  واستخدامها؛  الصيد  معدات  تصميم   Ùوتحس
األس�ك يف مناطق معيَّنة وأوقات معيَّنة؛ وفرض حدود واجبة 
التداب¶  وتهدف  املرتجع.  واملصيد  العريض  املصيد  التنفيذ عىل 
الحد  وبالتايل  الصيد  معدات  انتقائية   Ùتحس إىل  التكنولوجية 

  » 

  



التداب¶  املرتجع. وتشمل هذه  العريض واملصيد  املصيد  من 
فيها، وتركيب  التالعب  أو  الصيد  تغي¶ات يف تصميم معدات 

املصيد  من  للحد  معيَّنة  تشغيلية  تقنيات  استخدام  و/أو  أجهزة 
الصيد يف  ما تهدف تداب¶ حظر  الصيد. وغالباً  أثناء  العريض 

أماكن معيَّنة ويف أوقات معيَّنة إىل الحد من املصيد العريض 
عن طريق منع أو تقييد استخدام أنواع معيَّنة من املعدات يف 
استخدام شباك  فيها  يحظر  التي  املناطق  (مثل  مناطق محددة 

الهشة (مثل إغالق  الحياة  أو مواسم معيَّنة لح�ية أطوار  الجر) 
الحظر  التفريخ). وÑكن أن تشمل تداب¶  أو  البيض  مناطق وضع 

ألنواع  أو  التقليدي  الصيد  مناطق ألنشطة  تخصيص   Ëاملكا
محددة من املعدات. ويتفاوت أداء مختلف تداب¶ إدارة املصيد 

التي  التكاليف  تتباين  ك�  األس�ك،  بتفاوت مصايد  العريض 
عدة  الستخدام  وÑكن  بفعالية.  التداب¶  تلك  تنفيذ  عليها  ينطوي 

الحد  (مثل أجهزة  يزيد من فعاليتها ككل  أن  تداب¶ متضافرة 
الصيد يف مناطق معيَّنة).  باالقرتان مع حظر  العريض  من املصيد 

املتصلة  القضايا  تعالج  أال  ينبغي  أنه  التجربة34 عن  وكشفت 
األخرى،  القضايا  املرتجع Äعزل عن  واملصيد  العريض  باملصيد 

العامة إلدارة مصايد  الُنظم  معالجتها كمكون ضمن  يفضل  بل 
بها يف  املوىص  التشغيلية  للمبادئ واإلرشادات  األس�ك ووفقاً 

النظام  ونهج  (املدونة)  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة 
الخطوط  النهج يف  د هذا  اإليكولوجي يف مصايد األس�ك. ويتجسَّ

املصيد  والحد من  العريض  املصيد  الدولية إلدارة  التوجيهية 
الحد من املصيد  املرتجع.35 وÑكن لتحسÙ اإلدارة من أجل 

امل�رسات،  تغي¶  ليس فقط  يتطلب  أن  املرتجع  العريض واملصيد 
اإلج�يل)،  الصيد  تخفيف جهد  (مثل  الصيد  تقليل  بل وكذلك 

التي يتم  وÑكن أن يفيض ذلك إىل تقليل كميات املصيد 
البداية. األقل يف  تفريغها عىل 

وسوف يُحدد سلوك صيادي األس�ك يف نهاية املطاف نجاح 
تداب¶ إدارة املصيد العريض أو فشلها. ولذلك ال بد من التعاون 
واملشاركة الكاملÙ من قطاع الصيد يف كل مراحل وضع جميع 

تلك التداب¶ وتنفيذها، فضالً عن الرصد واملراقبة واإلرشاف عىل 
نحو فعال. ولø تغدو التداب¶ فعالة، ال بد أن تكون عملية وقابلة 
للتنفيذ وفعالة ومتسقة مع سائر التداب¶. ويتوقف ذلك كله عىل 
وجود بيئة âُكِّن من تحقيق ذلك يف شكل أُطر قانونية ومؤسسية 
مالéة. وال بد أن تشجع الرتتيبات الحكومية قطاع مصايد األس�ك 

وجميع أصحاب املصلحة الرئيسيÙ اآلخرين عىل املشاركة يف 
عملية اإلدارة التشاركية من أجل إنجاح إجراءات اإلدارة.

املصيد  إدارة  تداب¶  استيعاب  اإليجابية  الحوافز  تُعزز  وسوف 
لتشجيع  فعالة  إيجاد حوافز  الجوهري  ولذلك من  العريض. 

مثالً تشجيع  الصيد. وÑكن  ترشيد م�رسات  زيادة  نحو  التحول 
العريض عن طريق مكافأة  املصيد  الحد من  تداب¶  استيعاب 
تفضيلية يف  بحقوق  للتداب¶  Ñتثلون  الذين  األس�ك  صيادي 

تعميق الوعي Äشاكل  الوصول إىل املوارد. ومن الرضوري أيضاً 
الصيادين بشأن أسباب  املصيد العريض وتقديم رشح واضح إىل 

رضورة إدارة املصيد العريض والحد من املصيد املرتجع يف 
التي  األجل  بذلك، واآلثار طويلة  القيام  مصائدهم، وفوائد 
تزويد صّناع  ينبغي  بذلك. وباملثل،  القيام  ترتتب عىل عدم 

الجمهور  وعموم  الخاصة  املصلحة  وج�عات  السياسات 
التي تؤدي إىل املصيد  Äعلومات أفضل عن األسباب والظروف 

املرتجع. واملصيد  العريض 

والتعاون  التواصل  يف  تسهم  آليات  وضع  الحيوي  ومن 
إلدارة  تداب¶  وضع  يف  املصلحة  أصحاب   Ùب بفعالية  والتنسيق 

توف¶  الرضوري  ومن  التداب¶.  تلك  وتنفيذ  العريض  املصيد 
املحرز  التقدم  لرصد  وموثوقة  مناسبة  ومعلومات  بيانات 

إيجاد  يتطلب  وأخ¶اً،  اللزوم.  عند  تصحيحية  إجراءات  واتخاذ 
ليس  الجر  بشباك  الصيد  وإدارة  العريض  للمصيد  ناجحة  حلول 

الدروس  تقاسم  وكذلك  بل  املحلية،  الظروف  مراعاة  فقط 
بل  والبلدان،  الصيادين   Ùب السليمة  امل�رسات   وتعميم 

األقاليم.  وحتى 

اإلجراءات املتخذة مؤخراً

داخــل  العريض  املصيد  إدارة  اسرتاتيجيـات  مشـروع  أجرى 
الكب¶ة  الجر  شباك  تستعمل  التي  األسمـاك  مصـايد 

ومرفق  والزراعة  األغذية  منظمة   Ùب املشرتك   (2016–2012)
اعت�د  لفهم  اقتصادية   – اجت�عية  دراسات  العاملية  البيئة 

بشباك  الصيد  طريق  عن  عيشهم  كسب  عىل  الصيد  مجتمعات 
والتغذية،   ûالغذا األمن  وتحقيق  الدخل  إدرار  أجل  من  الجر 
االقتصادية  األنشطة  وكذلك  االعت�د،  لذلك   Ëالجنسا والبُعد 
فيها  تستعمل  التي  األس�ك  مصايد  عىل  تعتمد  التي  األخرى 

يف   (9 (اإلطار  املكتسبة  املعرفة  تسهم  وسوف  الجر.  شباك 
الجر،  شباك  تستعمل  التي  األس�ك  مصايد  إلدارة  خطط  إعداد 

إدارة  يف  اإليكولوجي  النظام  نهج  من  االستفادة   مع 
األس�ك. مصايد 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ا ت ايا م ا  ا ال

العريض داخل مصايد  للصيد  املستدامة  اإلدارة  ويهدف مرشوع 
الالتينية  أمريكا  الكب¶ة يف  الجر  تستعمل شباك  التي  األس�ك 
املنظمة ومرفق   Ùب املشرتك  الكاريبي (2015–2019)  والبحر 
الفاقد من األغذية36 ودعم ُسبل  الحد من  العاملية إىل  البيئة 
العريض  املصيد  إدارة   Ùاملستدامة عن طريق تحس املعيشة 

تحويل  وبالتايل  البحار،  قيعان  وإتالف  املرتجع  املصيد  وتقليص 
إىل  القاعية  الجر  فيها شباك  التي تستعمل  األس�ك  مصايد 

العريض  املصيد  مصايد مسؤولة. وسوف يستكشف املرشوع دور 
بديلة  العيش، وسيستطلع فرصاً  الغذاû وُسبل كسب  األمن  يف 

إلدرار الدخل لألشخاص املترضرين من إجراءات اإلدارة، Äن 
منتجات  بتجهيز  األحيان  كث¶ من  (املعنيون يف  النساء  فيهم 

القدرة عىل كسب  تنمية  الحاسم  وبيعها). ومن  العريض  املصيد 
العيش من أجل ض�ن تهيئة فرص العمل الالئق وإدرار الدخل.

ويف مصائد األس�ك املدارية وشبه املدارية، تشمل أنواع 
وبدأ  املثلثة.  والشباك  الخيشومية  الشباك  الرئيسية  املعدات 

بعمليات  األغذية  واملهدر من  الفاقد  للحد من  تنفيذ مرشوع 
وذلك  واملثلثة،  الخيشومية  الشباك  فيها  تستعمل  التي  الصيد 

الرتكيز عىل مرحلة جمع املحصول يف  املنظمة، مع  Äبادرة من 
نتائج هذا  املتوقع أن تكتسب  سلسلة إمداد األس�ك. ومن 
املرشوع اهت�ماً عىل نطاق أوسع. واستحدث هذا املرشوع 
أثناء  األس�ك  من  الفاقد  لتقدير  منهجية  والجديد  املنفصل 
كانت  التي  دة  املوحَّ املنهجية  ل  تُكمِّ الصيد، وهي  عمليات 

الفاقد من األس�ك يف مرحلة ما بعد  لتقييم  تستخدم من قبل 
الفاقد من األس�ك يف مرحلة  تقييم  بالتايل  تُتمم  الحصاد، وهي 
الحصاد وما بعد الحصاد. وما زالت هناك دراسات حالة جارية 

أثناء  األس�ك  الفاقد من  لفهم حجم  املنهجية  باستخدام هذه 
للحد  اإلدارة  وخيارات  التكنولوجية  الخيارات  ولتحديد  الحصاد، 

الفاقد من األس�ك. من 

التقدم املحرز يف  ومن الرضوري لفهم حجم املشكلة ورصد 
املرتجع  واملصيد  العريض  للمصيد  تقيي�ت  إجراء  معالجتها 
العاملي  التقييم  إعداد  نوع مصايد األس�ك. ويجري  حسب 

االنتهاء من  املقرر  املرتجع ومن  واملصيد  العريض  للمصيد  الثالث 
إجرائه يف عام 2017 (اإلطار 10). 

التوقعات

يف 25 سبتمرب/أيلول 2015، اعتمدت الجمعية العامة لألمم 
املتحدة 17 هدفاً للتنمية املستدامة يف السنوات الخمس عرشة 

املقبلة. ويرتبط اثنان من هذه األهداف ارتباطاً وثيقاً بإدارة 
املصيد العريض، والحد من املصيد املرتجع، وتقليص الفاقد واملهدر 

من األغذية. وأحد هذين الهدفÙ هو الهدف 12 (ض�ن وجود 
أ×اط استهالك وإنتاج مستدامة)، وتحديداً املقصد 3 من مقاصد 

الهدف 12، وهو تحفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية 
العاملية عىل صعيد أماكن البيع بالتجزئة واملستهلكÄ Ùقدار 
النصف، والحد من خسائر األغذية يف مراحل اإلنتاج وسالسل 
اإلمداد، Äا يف ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030 
والهدف اآلخر هو الهدف رقم 14 (حفظ املحيطات والبحار 

واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية 
املستدامة)، ال سي� املقصد 2 من مقاصد الهدف رقم 14 الذي 
ينص عىل ما ييل: "إدارة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية 
عىل نحو مستدام وح�يتها. من أجل تجنب حدوث آثار سلبية 
كب¶ة، Äا يف ذلك عن طريق تعزيز قدرتها عىل الصمود واتخاذ 

اإلجراءات الالزمة من أجل تحقيق الصحة واإلنتاجية للمحيطات 
بحلول عام 2020". 

اتجاه نحو زيادة وضع تقليص  وهذه هي آخر مبادرة يف 
لالستهالك  األوسع  السياقات  يف  املرتجع  واملصيد  العريض  املصيد 

وانطالقاً  املستدامة.  اإليكولوجية  والُنظم   Ùاملستدام واإلنتاج 
مصايد  وإدارة  التقنية،  التطورات  من خالل  املحرز  التقدم  من 

فإن  األس�ك،  اإليكولوجي يف مصايد  النظام  ونهج  األس�ك 
بشأن  بعيد  أمد  منذ  القاéة  القضية  معالجة  عىل  معقود  األمل 

بسبب  داٍع  دون  اإليكولوجية  الُنظم  وإتالف  األغذية  من  الفاقد 
عىل  النجاح  يتوقف  وسوف  املرتجع.  واملصيد  العريض  املصيد 

الخاص  والقطاع   Ëاملد واملجتمع  الحكومات  جهود  تضافر 
بكل  خاصة  حلول  تطبيق  يف   Ùواملستهلك األس�ك  وصيادي 

n سياق عىل حدة.  

  



ار 9 اإل

روع اسرتاتيجيات إدارة املصيد العرضي  الدرو املستفادة من م
ة ر الكب باك ا داخل مصايد األسماك ال تستعمل 

 APFIC/FAO Regional Expert Workshop on “Regional guidelines for the management of tropical trawl  ة ا ال ية  مة األ 1 م
ا   ي متا   fisheries in Asia”, Phuket, Thailand, 30 September – 4 October 2013  RAP Publication 2014/01. Bangkok  91 pp.

www.fao.org/3/a-i3575e.pdf).

ا  ا املصيد العر  يا  اتي ه مشر اس ي
ب  ال ر  ا باك  تعم  ال ت مصايد األسماك 

العاملية    ية  البي مر  مة  ك ب امل املش
رية  سيا  سياسا مصايد األسماك الب ر 

ا  ياسا  استعا امل تهد  ال ة  ا ال
ر   املت را  ب ة  ت امل ية  اح ال رية  الب

ا التط  اسمة   ر ا ا م الع ية  دا املع الب
ال  ة الرئي م  ا املص ا  د اء  ب
ا مصايد  ل   ي ا ا ال ه  يا  م

د م املشر   ه الد امل س ي األسماك 
ا مصايد األسماك ال  ط  يا   م

ه  ا م مبا  طال ب ا ر ال ا باك  تعم  ت
ل  مصايد األسماك  استعا  ي ا ا ال

دا  تدامة  الب تها بص م ا رية  د الب األ
املشر ها  يشم ال 

ا  م ة    دا الشري  املشر الب
ا م   ا البيا ير   تط ة  ا  بيا

ر  باك ا تعم  ا مصايد األسماك ال ت  
ا  ت الد امل ا  ا اس  ري ت ب  ال

ة   ا املص ا م  ت با ايا  ال ة  م معا
ل بد    د  ا ي ة  دا املشا  الب

ي يصا بشباك  ا املصيد العر ال ية  اتي اس
ا   ي ه املشر  ي يم  ت ا ر  امل ا
تعم  ا مصايد األسماك ال ت  سياسا 
ال  يم م  ت ا ب  امل ر ال باك ا
ا  ي ا ا سيا  سماك  ة مصايد  ي العم م 

ا  ال  ة م  دا املشا اء   الب تعر الشر
ية بش  الرئي لية  الد يهية  الت ط  العم  ا
ب  ر ال باك ا تعم  ا مصايد األسماك ال ت

ا املشر    ا   ت   م
ية  تما ا ية  البي دا  األ ي  ية  اتي اس

ا  ه ال م مبا  ية تتط  ية الرئي تصا ا
عالية    ا مصايد األسماك ب ل   ي ا

ا  ي ت ا مصايد األسماك  ط  يا   م
ة امل  ا دي ا  م م الت ي   املراح 
ة  مر املشر  هاية  د بعد  ا ا ي   
ل سيت  بع  ة    ا ا  ع ب بال

ة  املشر دا املشا الب
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عة عل نطا العامل و حج األسماك املر ما 

   Alverson, D.L., Freeberg, M.H., Pope, J.G. & Murawski, S.A. 1994. A global assessment of fisheries bycatch and discards. FAO 1
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ية  مة األ ما م اسا مصايد األسماك    ة  دي  س رية العاملية   عة  املصايد الب Kelleher, K. 2005 2 املصايد املر
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املي  ييم  راء ت ا ب ي ب ت مة م  د امل
املصيد املر  مصايد األسماك  مصيد العر  ل
ي  س ال اسة األ   املت اء  الد

د م  بعد  ي   د   م مصيد املر امل ل
س العامل  ديرا   املت ر الت ا  م  ال

يش  ي   , م ي ب  م املصيد املر ال
ر  ي تشاب مبا د   ييما بالر م  ا الت

ب   ية  ترا  ه تال  امل ب ا هما ب بي
ة  ا ا العشر ال ال ال املصيد املر العامل 

ا ال  ي ل  الت ا يع  است  ب الد
ا مصايد األسماك م حي تطبي  ر  

با معاي  متط ائية  ت ر ا يد  يا  ل ت
ا  ا األسماك ال  س ا  ات ل  ي سي ا الت

راء  اس  د ب ال م يعت ل  ب  تر 
ية األم  ية  ي ر بش  املصايد ا دي 
تهاء م   ر ا ال مشر م امل ائ م  ال

ص   ة ا ا ة  م امله بص ا   مط 
د م املصيد  اء العا  ا ة بش  ما الرا املع

ة ال يع بها  الطري رية املهد  ية الب األ املر 
اء   م ل ة  ال ح ائ العامل  ل األم ال
يت  ه م ه املشر  يا    ر  ماي امل
ا  ت ا ها  ر الت م تها  ا معا ايا ال ال
ر الرا  األ ا  يا ا ا ديد  يها م  

اء العا  ي  مصيد املر  مصايد األسماك   ل
ا  ة م مصا البيا م ا  ي ة العم  حد ح

ا املشر ة  تم ا

  



ا ت ايا م ا  ا ال

احلفا عل مصايد 
األسماك من خال 
ياد  مات  من

ماعي األسماك والعمل ا
القضية

كل  يف  كب¶اً  تحدياً  تشكِّل  والفقر  الجوع  مكافحة  زالت  ما 
يف  نسمة  مليار  من  أك÷  أن  إىل  التقديرات  وتش¶   .íالعا أنحاء 

 íالعا فقراء  املائة من  70 يف  وأن  فقر مدقع،  يعيشون يف   íالعا
يف  الصيد  مجتمعات  النامية  البلدان  معظم  يف  وتوجد  نساء. 
األسباب  وترتبط  االقتصادي.  االجت�عي  السلم  درجات   ñأد

من  بعدد  النطاق  الصغ¶ة  الصيد  مجتمعات  يف  للفقر  الجذرية 
الذي  الحصاد  طابع  ييل:  ما  العوامل  هذه  وتشمل  العوامل. 

النسبي  واالرتفاع  املنتج؛  تلف  ورسعة  اإلنتاج؛  عملية  به  تتسم 
من  بذلك  يرتبط  وما  لإلنتاج  املطلوب  الرأس�يل  االستث�ر  يف 
األس�ك  صيادي  عمل  ألماكن  النسبية  والعزلة  أكرب؛  مخاطر 
تنطوي  الذي  الخطر  والطابع  للمجتمع؛  الرئييس  التيار  عن 

املوارد،  بحالة  مرتبط  تيقن  عدم  من  يعرتيها  وما  املهنة  عليه 
وتسهم  األوضاع.  إىل هشاشة  ويؤدي  املخاوف  يث¶  ما  وهو 

األس�ك  اعت�د صغار صيادي  كب¶ يف  بدور  العوامل  كل هذه 
من  Ñكِّنهم  موقعاً  الوسطاء  هؤالء  ويتخذ  الوسطاء.  عىل 

بدءاً  ككل،  األغذية  سلسلة  مراحل  كل  يف  الصيادين  استغالل 
ومنحهم  باالئت�نات؛  وتزويدهم  األس�ك؛  من  مصيدهم  برشاء 
االستهالك.  قروض  وتقديم  منازلهم؛  عليها  يبنون  التي  األرايض 
نحو  بسهولة  الصيد  مجتمعات  يدفع  أن  االعت�د  لهذا  وÑكن 
ذلك  بعد  القضية  وتتعلق  استغاللية.  عالقات  رشك  يف  الوقوع 

أن  النطاق  الصغ¶ة  الصيد  ملجتمعات  بها  Ñكن  التي  بالطريقة 
العمل  طريق  عن  عليها  وتحافظ  عيشها  كسب  ُسبل  ن  تحسِّ

الصيد  عمليات  إدارة   Ùوتحس املوارد،  لحفظ  أكرب  بفعالية  معاً 
يف  املكاسب  من  األمثل  املستوى  وتحقيق  الحصاد،  بعد  وما 

البعيد. املدى 

املمكنة الحلول 

تعزيز  الصيد واستزراع األس�ك من خالل  Ñثل âكÙ مجتمعات 
االسرتاتيجيات  إحدى  الج�عي  والعمل  األس�ك  منظ�ت صيادي 

التحديات  مواجهة  أجل  من  وغ¶ها  املنظمة  تنتهجها  التي 
املوارد  إىل  الوصول  الفق¶ة من  املحلية  املجتمعات   Ùكâو

القرار.  والخدمات واألسواق وإعالء صوتهم يف عملية صنع 
لتحسÙ فرص  املحددة  اإلجراءات  االسرتاتيجية مع  وتتفق هذه 
الالئق والح�ية  العمل  الحصول عىل فرص  الريفيÙ يف  الفقراء 
إليها  يستند  التي  الثالث  الركائز  معاً  تشكِّل  االجت�عية. وهذه 

الريفي  الفقر  من  الحد  أجل  للمنظمة من  االسرتاتيجي  الربنامج 
النمو األزرق عىل نحو شامل.  وتعزيز 

منصة  الرسمية  وغ¶  الرسمية  األس�ك  صيادي  منظ�ت  وتوفِّر 
األس�ك  قطاع  يف  والعاملون  األس�ك  صيادو  من خاللها  Ñارس 
القرار  وصنع  التنمية  عمليات  يف  واملشاركة  التنظيم  يف  حقهم 

بصغار  يتعلق  وفي�  األس�ك.  مصايد  إدارة  نتائج  يف  والتأث¶ 
مزايا  تشمل  األس�ك،  صيد  قطاع  يف   Ùوالعامل الصيادين 

باالنت�ء  إحساس  تكوين   (1) ييل:  ما  منظمة  إىل  االنض�م 
أفضل  فرص  تهيئة  أجل  من  سوقية  قوة  توليد   (2) والهوية؛ 

لثمرة  عائد  أفضل  عىل  للحصول  والوسائل  الُسبل  وإيجاد 
 Ùتحس أجل  من  السياسات  وضع  يف  املشاركة   (3) عملهم؛ 
السمكية  املوارد  عىل  الحفاظ   (4) األس�ك؛  مصايد  قطاع 

اإليكولوجية. نُظمهم  وح�ية 

عىل الرغم من ذلك، ما تزال عقبات كث¶ة ماثلة أمام العمل 
الج�عي، وال بد من أجل تغي¶ مسار التنمية الريفية يف مصايد 

األس�ك صغ¶ة النطاق السعي إىل التغلب عىل صعوبات بناء تنمية 
تنظيمية. وتشمل الصعوبات ما ييل: (1) الصيد كنشاط مستقل 

وتنافيس، وكذلك عقلية الصيد لدى صيادي األس�ك، يشكالن يف حد 
ذاته� تحدياً كب¶اً أمام القيام بعمل ج�عي وتكوين منظ�ت؛ (2) 
ضعف التأث¶ السيايس – االقتصادي ملصايد األس�ك صغ¶ة النطاق 

باعتبارها طبقة اجت�عية Ñكن أن يشكل عقبة بسبب تشتتها 
وضيق فرصها يف مناقشة القضايا؛ (3) معدل اإلملام بالقراء والكتابة 

منخفض بÙ صغار ع�ل قطاع صيد األس�ك؛ (4) متوسط عمر 
ع�ل قطاع صيد األس�ك آخذ يف االرتفاع.

  



التحديات أحد األسباب  تلك  التغلب عىل  الحاجة إىل  وâثل 
وراء رضورة العمل الج�عي من أجل âكÙ ع�ل قطاع صيد 

الفعالية.  املشرتكة Äزيد من  أهدافهم  تحقيق  األس�ك من 
إىل  الحاجة  عن  التنظيمية  التنمية  يف  الكب¶  التنوع  ويكشف 
بالسياق  مرتبطة  الحلول  أن  ويؤكد  املحيل،  والتكيُّف  اإلبداع 
(الجدول 18). من ذلك عىل سبيل املثال أنه جرى استقراء 

دروس مفيدة من اآلJ: املنظ�ت العرفية يف تيمور – ليشتي؛ 
(اإلطار 11)  وكوستاريكا  الربازيل  بليز،  بربادوس،  والتعاونيات يف 

تنزانيا  وجمهورية  إندونيسيا  يف  املختلطة  واملنظ�ت  والQويج؛ 
تلقى دع�ً يف  التي  الجديدة  التنظيمية  واألشكال  املتحدة؛ 
املنظ�ت قصص  وâُثل هذه  األمريكية.  املتحدة  الواليات 

للمشاركة  تنظيمية  ترتيبات  األس�ك  فيها صيادو  أرىس  نجاح 
يف م�رسات الصيد الرشيدة يف نفس الوقت الذي حسنوا فيه 

العوامل  مع  للتعامل  آليات  فيه  واستحدثوا  عيشهم  ُسبل كسب 
 Ùالتضافر ب أن  األمثلة عن  تلك  للفقر. وتكشف  املحركة 

 Ùالناشط وتدخالت  العام،  الرفاه  وبرامج  الحكومية  التدخالت 
األس�ك  الج�عي من جانب صيادي  والعمل   Ùاالجت�عي

فرصا  ويهيئ  الصيد  ن حالة مجتمعات  يحسِّ أن  أنفسهم Ñكن 
وسائر  املتنوعة  للمخاطر  التصدي  أجل  من  املجتمعات  لتلك 

األس�ك.  تقيِّد âكÙ صيادي  التي  الهشاشة  مصادر 

قطاع  داخل  القوى  اختالل  معالجة  للمنظ�ت  وÑكن 
الخلفيات  وتتباين  األخرى.  القطاعات  وتجاه  األس�ك  مصايد 

والطموحات  والتصورات  واالهت�مات  االقتصادية  االجت�عية – 
الخاصة Äصايد  اإلمداد  الفاعلة يف سلسلة  العنارص  لدى 

تتباين تبعاً  األس�ك. وÑكن لعالقة كل منهم مع اآلخر أن 
متنافرة. ومن  أو  تعاونية  أو  أن تكون متناغمة  للقضية، وÑكن 

التي تُعزز قدرة صيادي األس�ك عىل  بÙ العوامل املحرِّكة 
اإلمداد  الفوائد عىل طول سلسلة  توزيع  تغي¶  التنظيم ما ييل: 
أسواق محلية ودولية جديدة؛ واملشاركة يف  لصالحهم؛ ودخول 

إدارة مصايد األس�ك.

التنظيم ويف تحسÙ حالتها ال  الفاعلة يف  العنارص  ورغبة هذه 
تعتمد عىل اإلرادة الشخصية فحسب، بل وكذلك عىل وجود 
إليها  الذي تقدمه  الدعم  سياسات âكنها من ذلك، فضالً عن 
األكادÑية وغ¶ها. ويف  واملؤسسات  الحكومية  املنظ�ت غ¶ 

األفكار  لتبادل  من جلسة  التعاونية  الحركات  فكرة  نبعت  بليز، 
الجانب  للحكومة.37 وعىل  التابعة  التعاون  بÙ قس وإدارة 

التنزاË من بح¶ة فيكتوريا، رأت سلطات مصايد األس�ك أن 

إنفاذ قوانÙ مصايد  ثغرة يف  الصيادين تشكل  عدم مشاركة 
األس�ك، وأدى ذلك بها إىل اعتناق فكرة اإلدارة املشرتكة التي 

طُبقت من خالل إنشاء وحدات إدارة الشواطئ.38 

أن يحدث  للقانون  بها  التي Ñكن  الطريقة  الQويج  وتبÙ حالة 
تحوالً يف توازن القوى لصالح صيادي األس�ك. ويف وقت كان 

فيه صيادو األس�ك فقراء وí تكن لديهم قوة تفاوضية تُذكر، 
1938 منظ�ت بيع األس�ك  منح قانون األس�ك الخام لسنة 

الحق الحرصي يف تحديد أسعار األس�ك الخام، وهو ما أدى إىل 
الفقر.39  وانتشالهم من  األس�ك  âكÙ صيادي 

دورها  تقدير  ذلك  يف  Äا  العرفية،  للمؤسسات  إحياء  وبدأ 
تيمور– ويف  األس�ك.  مصايد  وإدارة  النزاعات  تسوية  يف 

العيش  لُسبل  املنظمة  (برنامج  إقليمي  مرشوع  يدعم  ليشتي، 
ملصايد  الوطنية  املديرية  وكذلك  اإلقليمية)  األس�ك  ملصائد 

إلحياء  مجتمعية  مبادرة  املائية،  األحياء  وتربية  األس�ك 
العالقة  تحكم  تنظيمية  آلية  وهي  "العرف"(تارا باندو)، 

باندو  تارا  وأثبتت   40 والبيئة. البرش   Ùب والعالقة  البرش،   Ùب
بها  واالعرتاف  الشفافية  وزيادة  املوارد  ح�ية  يف  نجاحها 
غ¶  االعرتاف  هذا  كان  (وإن  الحكومية  اإلدارة  جانب  من 

رسمي). 

الحفاظ  يكمن يف  األكرب  التحدي  ولكن  تحدياً،  التنظيم  ويشكِّل 
والتزامهم،  أعضائها  نشاط  املنظمة وض�ن  استمرارية  عىل 

الجوهري وضع سياسات  الجديدة. ومن  التحديات  مع  والتكيُّف 
الج�عي ويف تكوين  العمل  االنخراط يف  الصيادين من   Ùلتمك

وتعزيز  تنظيمية  تنمية  إحداث  كذلك  الرضوري  الرابطات، ومن 
الداخلية  التنظيمية  الثغرات  تحديد  الرضوري  ومن  املنظمة. 

القيادة  أن تشمل وتؤثر عىل  الثغرات Ñكن  ومعالجتها. وهذه 
التنظيمي،  والهيكل  العضوية  بشأن  الوضوح  وعدم  والتعاقب، 
االستدامة  وتحقيق  االستقاللية،  وعدم  السجالت،  وسوء حفظ 

معالجة  وكيفية  ورعايتهم،  الشباب  دمج  وكيفية  املالية،  الذاتية 
الحصول عىل منافع دون مقابل، وإعطاء القدوة يف امل�رسة، 

تعميم  الرشيد. وÑثل  الصيد  يتعلق �Äرسات  في�  ال سي� 
املنظ�ت.  من  كث¶  أمام  رئيسياً  تحدياً   Ëالجنسا املنظور 

وتقوم املرأة يف كث¶ من األحيان بدور هام سواًء يف سلسلة 
والحفاظ  التنظيمية  األنشطة  أو يف دعم  األس�ك  قيمة مصايد 
املنظمة نفس  أن يكون لصوتها داخل  استمراريتها، دون  عىل 

األهمية. 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ا ت ايا م ا  ا ال

ً اإلجراءات املتخذة مؤخرا

 (12 (اإلطار  التنظيمية  القدرة  لبناء  بأنشطة  االضطالع  يجري 
العمل  حلقة  عن  املنبثقة  للتوصيات  وفقاً  الصيد  مجتمعات   Ùب

لعام  املتعمقة  الحالة  املستفادة من دراسات  الدروس  بشأن 
بقوة عىل  الرتكيز  القدرات  تنمية  اسرتاتيجية  412014. وتشمل 

بتنمية  العناية بشكل خاص  البرشي، مع  املال  تنمية رأس 
القيادة، والقدرات يف مجال  الشباب والتدريب عىل  قدرات 

للمرأة، وإيجاد  األع�ل واإلدارة، والتفاوض عىل دور أك÷ ابتكاراً 
املجتمع  الدعم من منظ�ت  والت�س  للسوق،  بديلة  حلول 

املدË، وزيادة الدعم الدويل ملنظ�ت صيادي األس�ك وكذلك 
دعم إطار قانوË ومؤسيس من أجل تحقيق وفورات يف الحجم 

الهدف زيادة قدرة منظ�ت صيادي  والنطاق. وينبغي أن يكون 
األس�ك عىل االعت�د عىل الذات، والتنظيم الذاJ، والقدرة عىل 
النطاق من  إرساء رشاكات اسرتاتيجية يف مصايد األس�ك صغ¶ة 

 Ùالريفي السكان   Ùكâ من أجل زيادة øالشب التواصل  خالل 
الفقر.  من الخروج من دائرة 

التوقعات

يونيو/حزيران  يف  للمنظمة  التابعة  األس�ك  مصايد  لجنة  وافقت 
مصايد  استدامة  لض�ن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  2014 عىل 

األس�ك صغ¶ة النطاق يف سياق األمن الغذاû والقضاء عىل 
لصيادي  منظ�ت  إنشاء  التوجيهية  الخطوط  وتدعم هذه  الفقر. 

التحدي  ويكمن  القيمة.  وتعزيزها عىل طول سلسلة  األس�ك 
التوجيهية، وÑكن  الخطوط  تنفيذ هذه  فعالية  اآلن يف  الرئييس 
التي  لالستفادة من الخربة أن ييرس تحقيق ذلك. ويف الحاالت 

الخطوط  تزودهم  التنظيم،  إىل  األس�ك  فيها صيادو  يفتقر 
ومع  املحلية  مع حكوماتهم  للتفاوض  قوية  بأداة  التوجيهية 

السياسات واملساعدة  سلطات مصايد األس�ك من أجل دعم 
إنشاء منظ�تهم. وعالوة عىل ذلك، Ñكن ملنظ�ت  التقنية يف 

الدفاع عن تنفيذ  القوية أن تحمل راية  صيادي األس�ك 
وأقاليمها.  بلدانها  ويف  املحلية  مجتمعاتها  يف  التوجيهية  الخطوط 

مصايد  قطاع  التنظيمية يف  األشكال  من  متنوعة  وهناك مجموعة 
متجاوبة  جديدة  تنظيمية  أشكال  تصميم  ويجري  األس�ك، 

الخاص  واالقتصادي  والتاريخي  والثقايف  االجت�عي  السياق  مع 
للسياسات  بد  أنه ال  التجربة عن  بصيادي األس�ك. وتكشف 

التي âكِّن منظ�ت صيادي األس�ك من االزدهار ومن املشاركة 

التنمية عىل قدم املساواة من أن تكون مواكبة لتلك األشكال  يف 
املالéة  التقنية  املشورة  توف¶  تشمل  وسائل  التنظيمية من خالل 

األكادÑية،  واملؤسسات  الحكومية،  املنظ�ت غ¶  من  والدعم 

n وشبكة منظ�ت صيادي األس�ك. 

 تعزيز العمل الالئق 
 يف مصايد األسماك 

وتربية األحياء املائية
القضية

هاماً  مصدراً  املائية  األحياء  وتربية  األس�ك  مصايد  قطاع  يّعد 
لنسبة  العيش  كسب  ُسبل  ويدعم  والدخل،  العمل  لفرص 

60 مليون شخص  زهاء   Ëويعا  42.íالعا سكان  من  املائة  12 يف 
يتناول  الذي  القسم  (انظر  وحده  الرئييس  القطاع  يف  البطالة 
 Ëويعا  (32 الصفحة  يف  األس�ك  ومستزرعي  األس�ك  صيادي 

سلسلة  طول  عىل  البطالة  من  آخرين  مليون شخص   140
 Jاللوا النساء  وâثل  التوزيع43.  حتى  الحصاد  من  بدءاً  القيمة 

15 يف املائة  أك÷ من  يل  األوَّ اإلنتاج  مبارش يف  بدور  يشاركن 
وتربية  األس�ك  مصايد  قطاع  يف  يعملون  الذين  األشخاص  من 

يزاولون  الذين  األشخاص  من  املائة  يف  و90  املائية،  األحياء 
التجهيز.  أنشطة 

وتربية  األس�ك  وتجهيز  الصيد  عمليات  يف  عموماً  ويظهر 
الخصائص  من  كث¶  أنشطة  من  بها  يرتبط  وما  املائية  األحياء 

أن  غ¶  األس�ك.  لصيادي  الالئق  العمل  لظروف  الهامة 
عموماً  ويستغل  كافياً،  دخالً  يوفِّر  ال  زال  ما  القطاع  يف  العمل 

محفوفة  ظروف  يف  ويزاَول  األس�ك،  صيد  قطاع  يف   Ùالعامل
عىل  وتسود   .Ùالجنس  Ùب املساواة  بانعدام  ويتسم  باألخطار، 
ع�لة  بشأن   íالعا أنحاء  كل  يف  كب¶ة  شواغل  الخصوص  وجه 

املهاجرين.  الع�ل  استغالل  وكذلك  القرسي،  والعمل  األطفال 
الصيد  يف  الع�لة  لحقوق  محدودة  ح�ية  سوى  توجد  وال 

معاي¶  األحيان  من  كث¶  يف  تُطبَّق  وال  املائية.  األحياء  وتربية 
األسباب  وترتبط  إنفاذها.  يتم  ال  أو  دولياً  بها  املعرتف  العمل 

من  كث¶  يف  الالئق  العمل  تعرتي  التي  النقص  أوجه  وراء 
بحقوق  الكامل  التمتع  دون  تحول  أخرى  بعوامل  « األحيان 
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كوستاريكا 
س يف  ت ا األسماك ل ما  ع م  
ا من  ال ال ا ال  امل

 Institutions and collective action in  الصد   Solís Rivera, V., Madrigal Cordero, P., Chacón, D. & Naranjo, G امل
 Strengthening organizations and collective ة ا ال ية  مة األ .small-scale fisheries: the case of CoopeTárcoles R.L., Costa Rica  م

action in fisheries: case studies and workshop report. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 41. Rome

لي  ي األسماك  تا ية لصيا معية التعا مشر ا
ية   ي التعا حد املشا   CoopeTárcoles R.L.
ا   يد  س املشر   ت ا  ي ستا

يهد    ي األسماك  يا ا  ة م  ا
اته  ت ر م ي  ر ي األسماك ا يا م  ر 

دا املشر ما ي تشم   ال 

ر العم��  
سر�� ة  م را ا ي الد ب  تع
ا �� ت امل ي األسماك  سطاء م ت استبعا ال

ر األ رية  الب
عم�� ا مصا ل
ا�� ت م ص   األسعا ل ا
مشر التعا  �� ري ل م ال التم م ال

ا ت م ديد ل ا  س ت  ري 
ته�� مشا ي األسماك  يا ي  ت ت  م
ا الطبيعية �� م تدامة ل ا امل ا ه  ي  تع

ية ا ال

ا  ال لي  ية تا ام تعا ا    
 (CoopeSoliDar R.L.) ام ية الت يا م تعا اتي اس

ي م  ا ت مه اتية ا ية  عية تعا  
ية  ايا البي ا مهتم بال ا صصا  ت الت

ا الطبيعية  ية بش  امل دما مه دم  ي
ش   تما  ام ا الت ية  ا ية ال ا

لي  تم الصيد  تا ة ب  ية   الص العم
ا  تما  ت امل صر  ا رية  ت ا الب م
ة  ا   د  العي ب با معر مصد ل
شا الصيد  ة   ة لد مي ية  ا ر  ا اليد  ت

ة حيا  ري ا ترب  طا الص    ال
ل  يتا بعد  حد التعا ري  يد  ة  ا برمتها 

ا  ا حد م ا  تبا يد با ر الر صيد ا مبا ل

ة  ري تما  ا ا الر ية  م ا ال ماية امل العم 
ال   ية  ة ا ل املعر ا   عي  ية ل ا

باأل  تم ا  م يم ل ي الت التم م التع
بد م  ا األ  ال ال ية  ا يت ال

ة م  م لي  ية تا ام  تعا ية الت تعا
تدامة  ا امل ية م  ا يا التشا اتي س ا

ديد  ليد معا  ا يشم ت ية  م ا ال م ل
ح مبا م  يا ا اتي س ا م  ا طال ا

م ب   ة  ط يد  امل ر الر  الصيد ا
ة  املشا يد  ة بش الصيد الر ة مد يا تائ  ال
ا  ي ا ت ا  رية  م احا الب ي امل  ت

ا   د بيا ا شاء   Por La Mar R.L. ب  ما 
شطة  صائ  ما   م املع مصايد األسماك 

ها مبا  ي ر ت ا ال  د البيا ا تش  الصيد 
ية  ي م   ا م ا م ي ي   ريد  ا
ة  يدية املتع الت ية  ام ب املعا ا ي الت

را  ي  ال مية لت ة الع ب املعر صايد األسماك 
طا ا مصايد األسماك  ال م  

ا  د البيا ا لد   ما ال ت مع ة ل تي
ة  ط ا  ا م  ا ا ت الت  امل

ا   ست با لي  يد  تا صيد الر رية ل
ر  ا  د البيا ا تمد م  ا امل يال البيا

ا  ي ستا ية ملصايد األسماك   ة ال ي  ا
ائمة   بيا بص  يد األ ا  بعا  ر  ب
ي األسماك  يا اء    ية ب اح ة ال ط امل

د  راء  ا ا ا ال    ا ر امل است
ية ملصايد األسماك   ة ال ي ل  ا ا  س
يد  ا  ر   ا   ا   ا  ي ستا

لي  يد  تا ة الصيد الر ط تا  م بيا م األ
ي   الصيد  ا دا الش  ما باست ال

تعا  ال  ر  ا ا ا اسة ت ش 
بيا  األ العصمدي  ال  ا لالست ر تعر األ
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واالجت�عية  والسياسية  املدنية  الحقوق  يشمل  Äا  اإلنسان، 
تحول  القطاع  يف  مشرتكة  عوامل  Uة  أن  والواقع  والثقافية. 
العوامل  هذه  وتشمل  الالئق.  العمل  ظروف  تحقيق  دون 

العمل،  أماكن  وبُعد  الرسمي،  غ¶  وطابعه  العمل،  موسمية 
القيمة.  سالسل  تعقد  شدة  عن  فضالً  العمل،  وخطورة 

املنتج  "العمل  بأنه  الالئق  العمل  الدولية  العمل  منظمة  وتُعرِّف 
الحرية واملساواة واألمن  للمرأة والرجل يف ظروف تسودها 

التعريف.45  الدويل هذا  املجتمع  وأقر  اإلنسانية".44  والكرامة 
العمل  توف¶  برنامج  التعريف، جرى وضع  تطبيق  إىل  وسعياً 
ومجتمع  الدولية  العمل  منظمة  أعضاء  عليه  ووافق  الالئق46 

لتطبيق  برنامجياً  إطاراً  الربنامج  الدويل. وÑثل هذا  العمل 
الالئق عىل أساس أربعة أركان: العمل  تعريف 

املشاريع؛   وتنمية  العمل  فرص  خلق 
االجت�عية؛  الح�ية 
العمل؛  والحقوق يف  املعاي¶ 
االجت�عي.  والحوار  الحوكمة 

لتوف¶  الدولية  العمل  منظمة  برنامج  تنفيذ  املنظمة  وتدعم 
تنفيذه. وأدرجـت  الريفية وتساهم يف  املناطق  الالئق يف  العمل 

 (13 (اإلطار  الالئـق  الريفـي  العمـل  تعزيـز  تحديداً  املنظمـة 
2010–2019. ويزداد  الجديد للفرتة  يف إطارها االسرتاتيجي 

الزراعة  النظر إىل تعزيز العمل الالئق يف قطاعات  الواقع  يف 
األمن  لتحقيق  باعتباره جوهرياً  األس�ك  ومصايد  والغابات 

الريفية.  املناطق  الفقر يف  والقضاء عىل   ûالغذا

ور  العمل الالئ أوجه الق

خلق فرص العمل وتنمية املشاريع
األس�ك  ومستزرعي  صيادي  من  كب¶ة  نسبة  تعيش 

البلدان  يف  األس�ك  تجهيز  أنشطة  يبارشون  الذين  واألشخاص 
يف  الشديد  باالنخفاض  القطاع  يف  العمل  يتميَّز  حيث  النامية 
وبين�  اإلنتاجية.  وانخفاض  املوسمية  معدل  وارتفاع  الدخل، 
من  واسعة  مجموعة  عن  واإلنتاجية  اإليرادات  انخفاض  ينشأ 

أمام  املشرتكة  التحديات  تشمل  بالسياق،  الخاصة  األسباب 
املهني،  التدريب  إىل  الوصول  فرص  ضيق  األس�ك  صيادي 

املتقدمة.  والتكنولوجيات  واألسواق،  اإلرشاد،  وخدمات 
مستوى  فيها   ñيتد التي  املناطق  يف  العمليات  ترتكز  ما  وغالباً 

األنشطة  مجموعة  عىل  يؤثر  ما  وهو  األساسية،  البنية 
معدل  يرتفع  ذلك،  عىل  وعالوة  وحدة.  لكل  اإلنتاج  وتكاليف 

بسبب  بالفعل  املنخفض  اإلنتاج  يف  الحصاد  بعد  ما  خسائر 
مرافق  جودة   Ëتد عن  فضالً  لألس�ك،  السليمة  املناولة  عدم 

األرس   Ëتعا السياق،  هذا  ويف  والتخزين.  والتجهيز  الجمع 
أنشطة  من  بأجر  اليومية  الع�لة  عىل  تعتمد  التي  املعدمة 

للمخاطر.  وتتعرض  أوضاعها  يف  كب¶ة  هشاشة  األس�ك  مصايد 

األس�ك  التوسع يف بعض عمليات مصايد  استمرار  ويعني 
املوارد واألسواق داخل  املائية واملنافسة عىل  وتربية األحياء 

املفرط  الصيد  أن مخاطر  القطاعات األخرى   Ùالقطاع وبينه وب
بالرغم  سيزداد  الطبيعية  للموارد  املستدام  غ¶  واالستخدام 

الصيد املستدام واستزراع األس�ك عىل  من جهود تعزيز 
ُسبل معيشة  د  تُهدِّ التي  املخاطر  يفاقم من  العاí. وم�  نطاق 

األمراض،  املناخ،  تغ¶ُّ  البيئي،  التدهور  التلوث،  صيادي األس�ك: 
اإلنسان. ويؤثر  التي من صنع  والكوارث  الطبيعية  الكوارث 

واقرتان ذلك بضغوط  السمكية  األرصدة  وانخفاض  املصيد  تراجع 
كب¶اً عىل  تأث¶اً  الساحلية  املناطق  املتزايدة من سكان  األعداد 

النطاق يف كث¶  الصيد يف مصايد األس�ك صغ¶ة  مجتمعات 
النامية حيث ال تتوفر يف كث¶ من األحيان الح�ية  البلدان  من 

األخرى.47  العمل  االجت�عية وفرص 

االفتقار إىل البيانات
تغفل إحصاءات مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية إىل حد 

بعيد الشباب واألطفال الذين يعملون يف القطاع، وقل� تصنَّف 
البيانات املحدودة املتاحة حسب نوع الجنس. وينشأ ذلك 

يف جانب كب¶ منه عن الواقع املشتت الذي يتسم به القطاع 
وإخفاق مقرري السياسات يف توجيه االهت�م الواجب له، 

وكذلك تدË القدرة املؤسسية يف مجال جمع البيانات اإلحصائية 
واستخدامها. ويؤثر عدم توفر البيانات وما يرتبط بذلك من عدم 

معرفة كب¶ة بالقطاع عىل القرارات املتخذة عىل صعيد السياسات. 
ولذلك ال تشمل سياسات مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية 

يف كث¶ من األحيان بواعث القلق بشأن فرص العمل، وال تعرتف 
Äا يتمتع به القطاع من إمكانات يف الحد من الفقر الريفي 

واملساهمة يف التنمية املحلية.

الح�ية االجت�عية
الخصوص  األس�ك عىل وجه  الصيادون ومستزرعو  يتعرض 
الطابع  بسبب  أيضاً  تنشأ  التي  املخاطر  كب¶ة من  ملجموعة 

م  الذي يتسم به عملهم عىل مô سفن الصيد. وال يقدِّ الخطر 
األحياء  فيها مصايد األس�ك وتربية  التي âثل  البلدان  كث¶ من 

اجت�عية  الدخل ح�ية  املنخفضة  للفئات  هامة  حرفاً  املائية 

  » 

 »
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يمي  راكة والتعزيز التن  دع احلوار وال
ياد األسماك مات  بني من

ة ب  الشرا ا  صة ل ي م ا ة ال ط يم  م
ما  ي م ة م  تع ا املص ت 

راء  سعيا  تي  ال ي األسماك  يا
ي األسماك  يا ا  يا ي ل ي تد ر ت ي  الري

ي األسماك  اسية لصيا ا  يا ا  ا ت ح
ر م   ال ية   امية  ال    
ا  يا ا  د مية  د  ت ا راءا  امل ا
ي  يا ما  ا م ي األسماك م   يا

طا  م  ه  دا ية  ب ا ال ية  األسماك الرئي
طي  ية   ئي م  ا  ة  ال ة  تبا املعر
ستدامة املالية  ية م  ا يا امليدا العم ما  األ

يها م   ا  ا مية مصايد األسماك   ت
ما   استدامة سب  العي  العم ا

ا س ي م  استدامة امل ا ت ال امل
طا  ي األسماك  ال يا ا  يا تعد  ت
ة  مشا ي ل ا ية  ال تمعا ا الص  ا

تع األسالي  ا ا  ت ا  يا  تبا ال
ل ا  ال   يا  ا التعا ة  ا ال

ا  ا الت د ام ل مبا م  الشر  بر
ا  حدا  ي  ي م  تع الت الشب 

د  يا املت ا ية ت ه ا   الش

 اجلدول 18  

ماعي يف البلدان النامية ياد األسماك والعمل ا مات  كا من تاري 

يم ريبيةالش الت ية الت م ماال ال ابيعة العم ا مبا ة ل الة الرا ا

ية ما العر ا  امل  األ م 
دا صا

ما امل   سا العم ا  
با  ا  املت بطابع الت ية  ا

تم ا م ا

دا  ائمة  ب ة  د ا ال ال األ ما 
ه  دا تب    بع الب
تما  ا ا حيائها  سيا ال

ا ال ياس  ال

يا  التعا
معيا ا

ا  عي ها م مط ت بع
دا  صا ر املا  ال
ها  ل العد األ م

مية   اء  الت ت 
ا  ستي ا  ي
ر املا ا ال سبعي

ما امل   سا العم ا  
بتعا  لة بد م الد ا  طا ال

معها

ة  د ا ال ر مع األ ا
  " د ا مة  ال مة م ال املد

ا  ي  ري ت ة  ام  
ة م  ط م ه  دا  ديد باست

" د ا ال

ا ا ا ر الرابطا  ا ال ي ا مها بعد  مع
دا صا املا 

ما امل   سا العم ا  
ة  ا مت ة  د  الطب ت م طا  ال

لة  حد بعيد م الد

ت ال  يت  ها حي د البع م
ا  ما ا يتمت بها  مراح األ 
ية  ا يا ا ت ائما  امل ها   م

العاملية ية  ال

يمية  ا الت األ
ديد مة ا "املد

د األ  مها م الع مع
دا صا ر  ا ال

ما التعا  سا العم ا  
ا  عة الطب ا مت املتعد املصا 

تما بها  د ا يا  ت متعد امل
لية  ما الد امل ا الد  م 

مية ما  ا امل

ة  تما  حا ا  م لال مبا
بة    مرا

طة  ت ترتيبا 
ة متشاب

ا  مها بعد  ي مع ما   سا العم ا  
ية  ا ا ر  املبا يما  م الت

ح  ا الد ب  ا ها  تعا
يا  ل ا لت دا ا ست لة  ا الد
تصا م  العم  ا ما  املع

يمية ا الت ا ما  ا

يي حالتها ا ت اب أل م ال

 Based on Kurien, J. 2014. Collective action and organisations in small-scale fisheries. In D.C. Kalikoski & N. Franz, eds. Strengthening امل
 organizations and collective action in fisheries: a way forward in implementing the international guidelines for securing sustainable small-scale fisheries,

ا   ي متا   FAO Workshop, 18–20 March 2013, Rome, Italy, pp. 41–104. FAO Fisheries and Aquaculture Proceedings No. 32. Rome, FAO. 168 pp.
www.fao.org/3/a-i3540e.pdf).
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يوجد  للجميع. وعندما ال  اشرتاكات  بدون  أو  التكلفة  ميسورة 
ر عىل صيادي األس�ك  غطاء من الض�ن االجت�عي، يتعذَّ

الرسمي  الطابع غ¶  الض�ن االجت�عي بسبب  نُظم  الدخول يف 
من  بذلك  يتصل  وما  للعمليات،  الصغ¶  والنطاق  للقطاع، 

الصيادين  تعرض  بذلك  ليستمر  مؤسسية،  معامالت  تكاليف 
واالجت�عية  االقتصادية  املخاطر  من  عالية  ملستويات  وأرسهم 
الطبيعية  األس�ك  مصايد  املعتمدة عىل  األرس   Ëوتعا والبيئية. 
ينطوي عليه عملهم من  ما  أوضاعاً هشة بشكل خاص بسبب 

مخاطر.

أنشطة  يُزاول من  ما  املهنيتان عىل  والصحة  السالمة  وتعتمد 
وما يحيط بها من ظروف محددة. وهناك أيضاً عوامل إضافية 

قبيل  القطاع، من  لها  يتعرض  التي  املخاطر  تفاقم  أن  Ñكن 
القائم  والعنف  البرشية/اإليدز،  املناعة  نقص  وف¶وس  الهجرة، 
الطاقة  الجنس، وإساءة استخدام املخدرات. وتؤدي  عىل نوع 

أكرب والعمل يف  بالصيادين إىل مجازفات  املفرط  املفرطة والصيد 
العمل،  اإلرهاق، وتقليص أحجام طواقم  أطول، وتجاهل  نوبات 
السالمة، وهو ما يجعل مصايد األس�ك واحدة  وتجاهل معاي¶ 

من أك÷ املهن خطورة، إذ تسجل فيها 000 24 حالة إصابة 
املهنية.48 واإلصابات  األمراض  فيها معدالت  وترتفع  سنوياً 

املعاي� والحقوق يف العمل
املائية يف كث¶  يتسم قطاع مصايد األس�ك وتربية األحياء 

منظمة  الع�لة. ووضعت  تنظيم  فعالية  بعدم  األحيان  من 
2007، من أجل تقديم استجابة محددة  العمل الدولية يف عام 

األس�ك  العاملÙ يف قطاع مصايد  األشخاص  الحتياجات 
وتهدف  األس�ك.  العمل يف قطاع صيد  اتفاقية  الطبيعية، 

الصيد،  الالئق عىل ظهر سفن  العمل  االتفاقية إىل ض�ن تعزيز 
Äا يشمل عىل وجه الخصوص ما ييل: ظروف الخدمة، وأماكن 

والرعاية   ،Ùاملهنيت والصحة  السالمة  والغذاء، وح�ية  اإليواء 
االتفاقية حيز  الطبية والض�ن االجت�عي. وال بد لø تدخل 

النفاذ أن تصدق عليها عرشة بلدان عىل األقل؛ وí يصدق عليها 
العادة عمليات تفتيش  بلدان. وتركز يف  حتى اآلن سوى خمسة 
واملصيد  املعدات  الصيد عىل  للوائح  امتثالها  من  للتحقق  السفن 
دون النظر كث¶اً يف ظروف العمل الالئق. وعالوة عىل ذلك فإن 

إدارات تفتيش العمل ضعيفة يف كث¶ من األحيان وال تُجري 
واملنعزلة. النائية  املناطق  يف  خاصة  التفتيش،  عمليات 

غ¶  الصيد  �Äرسات  السيئة  العمل  ظروف  ترتبط  أن  وÑكن 
الضالعة  السفن  تعمل  وقد  تنظيم.  ودون  إبالغ  دون   Ëالقانو

ما  دولة، وهو  القضائية ألي  الوالية  امل�رسات خارج  تلك  يف 
أن  ذلك، Ñكن  وعالوة عىل  القانون.  إنفاذ  من صعوبة  يزيد 
 øمال  Ùب معقدة  عالقات  إىل  الحديثة  الصيد  عمليات  تؤدي 
وبلد  السفينة،  مالك  تسجيل  دولة  أن  ذلك  والع�ل.  السفن 
تكون  قد  السفينة،  تشغيل  ومنطقة  األس�ك،  صيادي  إقامة 

باسم  املعروفة  العلم،  دول  بعض  وتسمح  مختلفة.  كلها 
السفن  بتسجيل  الصيد  ُسفن  ملشغيل  املفتوحة"،  "السجالت 
مالك  هوية  إخفاء  يسهِّل  ما  وهو  صورية.  لرشكات  اململوكة 

بأعالم  يسمى  ما  تحت  تجري  التي  (والعمليات  السفينة 
املالءمة).

العمل  زيادة فرص  املهاجرون من  الصيادون  وقد يستفيد 
وارتفاع مستوى األجر، ولكن مركز املهاجر يعني يف كث¶ من 

األحيان قصوراً يف ظروف العمل الالئق وزيادة يف جوانب 
الخصوص  املهاجرون عىل وجه  الع�ل  ويتعرض  الهشاشة. 

لالستغالل، إذ قد ال يكونون عىل علم بحقوقهم عىل مô السفن 
األجنبية. وقد يكون هؤالء الع�ل يف وضع ال Ñكنهم من طلب 

قانونية  الحصول عىل مشورة  أو  التعاقدية  باالتفاقات  االلتزام 
تنتهك فيها حقوقهم. وقد  التي  الحاالت  العدالة يف  والوصول إىل 

اتفاقات عمل خطية مقبولة، وقد ال يحصلون  لديهم  ال تكون 
عىل أجرهم يف الوقت املحدد، أو قد ال تتاح لهم إمكانية 

اللغوية  الحواجز  تجعل  ما  وغالباً  الطبية.  الرعاية  الحصول عىل 
السالمة  Äعاي¶  وعياً  أقل  املهاجرين  التعليم  انخفاض مستوى  أو 

األرجح  إليهم عىل  ينتقل  املهنيتÙ. وعالوة عىل ذلك،  والصحة 
البرشية/اإليدز وغ¶ ذلك من اإلصابات  املناعة  ف¶وس نقص 
حياتهم  أسلوب  بسبب  أيضاً  وذلك  الجنيس  باالتصال  املنقولة 

أوطانهم.49 عن  بعيداً  املعيشية  وظروفهم 

األس�ك  مصايد  قطاع  يف  ملحة  مسألة  األطفال  ع�لة  وتشكل 
القوى  استقصاءات  أن  من  بالرغم  املائية  األحياء  وتربية 
الحالة  دراسات  وتثبت  انتشارها.  مدى  توضح  ال  العاملة 

مصايد  قطاع  يف  متفشية  تكون  أن  Ñكن  األطفال  ع�لة  أن 
أنشطة  ويف  املائية  األحياء  تربية  ويف  النطاق  األس�ك صغ¶ة 

العمل  منظمة  اتفاقية  من  وبالرغم  الحصاد.50  بعد  ما 
واتفاقية   (1973) االستخدام  لسن   ñاألد الحد  بشأن  الدولية 

القانون  يُطبق  قل�   ،(1999) األطفال  عمل  أشكال  أسوأ 
مصايد  أنشطة  البلدان  تحذف  ما  وعادة  الصدد.  هذا  يف 

باألع�ل  الخاصة  قواéها  من  املائية  األحياء  وتربية  األس�ك 
هاتان  عليها  تنطبق  التي  العمل  مجاالت  د  تحدِّ التي  الخطرة 

.Ùقيت االتفا

  » 

  



الحوكمة والحوار االجت�عي
الصيادون ومستزرعو األس�ك ومجهزو األس�ك يف كث¶  يفتقر 

الحوار  التنظيم واملشاركة يف  من األحيان إىل أشكال مناسبة من 
الحفاظ عىل مصايد  يتناول  الذي  القسم  أيضاً  (انظر  االجت�عي 

األس�ك من خالل منظ�ت صيادي األس�ك، الصفحة 124). 
العمليات  وتقل بدرجة أكرب عضوية منظ�ت صيادي األس�ك يف 

الواسعة من  األغلبية  توفِّر  التي  النطاق  الصغ¶ة  الرسمية  غ¶ 
املائية.  العمل يف قطاع مصايد األس�ك وتربية األحياء  فرص 
األس�ك  تجهيز  يف   Ùللعامل النقا)  التنظيم  يعتمد  ما  وغالباً 

إذا  التعاون وعىل ما  القيمة عىل حجم  وسائر مراحل سلسلة 
التنظيم  عموماً  وينخفض  رسمية.  بعقود   Ùمرتبط العاملون  كان 
القطاعي. ويعيق ذلك قدرة  املستوى  النقا) بدرجة كب¶ة عىل 

الحوكمة، ويزيد  السياسات وآليات  التأث¶ يف وضع  العاملÙ عىل 
الحصول  الرسمي يف  الوسطاء والقطاع غ¶  من اعت�دهم عىل 

االئت�نات.  قبيل  عىل خدمات من 

املمكنة الحلول 

âُثل مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية واقعاً معقداً ومتنوعاً. 
ويتأثر هذا القطاع برتتيبات سالسل القيمة العاملية ويتميَّز بوجود 

املشغلÙ التجاريÙ جنباً إىل جنب مع صيادي األس�ك الذين 
يعيشون عىل الكفاف، والصيادين الحرفيÙ، ومستزرعي األس�ك. 
ويزداد الوعي Äفهوم العمل الالئق، ولكنه ما زال منخفضاً نوعاً 

ما، ال سي� يف مصايد األس�ك صغ¶ة النطاق وتربية األحياء 
املائية. وتتطلب أوجه القصور يف العمل الالئق داخل قطاع 

مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية تدخالت خاصة ببلدان 
وسياقات محددة.

البيانات واملعلومات
من الرضوري تعزيز العمل املنتج واملجزي يف القطاع. ويتطلب 
ذلك مزيداً من االتساق بÙ سياسات العمل وسياسات مصايد 

األس�ك وتربية األحياء املائية من أجل تعزيز فرص العمل 
وتطوير املشاريع. وÑثل تسليط مزيد من الضوء عىل صغار 
الصيادين ومستزرعي األس�ك ومجهزي األس�ك من خالل 

نة بشأن العمل يف القطاع  اإلحصاءات الوطنية والدولية املحسَّ
عنرصاً جوهرياً للتمكÙ من اتخاذ قرارات أك÷ وعياً. وتشمل 

ثغرات البيانات الهامة التي يتعÙَّ سدها بيانات العمل املصنَّفة 
حسب نوع الجنس والعمر. وينبغي أن تركز التدخالت العملية 

عىل إنشاء سالسل قيمة مستدامة وشاملة، مع الرتكيز بصفة 

خاصة عىل صغار القاÙé عىل التشغيل والنساء والشباب. وسعياً 
إىل استخدام الطاقات الكاملة لفرص العمل واإلنتاجية يف القطاع، 

ينبغي إتاحة فرص الوصول إىل الخدمات واألسواق والتدريب. 
وينبغي الت�س فرص عمل بديلة/تكميلية من أجل تقليص الطاقة 

املفرطة يف قطاع صيد األس�ك.

ر التعر للمخا
التشغيل  القاÙé عىل  تعرض  تقليص  إىل  أيضاً  الحاجة  تشتد 

نُظم  توسيع  وينبغي  واالجت�عية.  والبيئية  االقتصادية  للصدمات 
لصيادي  األساسية  االجت�عية  الح�ية  إىل خدمات  الوصول  توف¶ 

الرسمية  العاملÙ يف األنشطة  األس�ك وأرسهم , تشمل 
الصحة  تداب¶   Ùينبغي تحس الرسمية. وعالوة عىل ذلك،  وغ¶ 

املهنية  االحتياجات  تقيي�ت  أساس  عىل  وتنفيذها  والسالمة 
التوزيع،  النقل،  العمل،  أماكن  والصحة يف  السالمة  واحتياجات 

األرس املعيشية، وما إىل ذلك.

املعا
األس�ك  مصايد  لتشمل  الدولية  العمل  معاي¶  توسيع  ينبغي 

التصديق  إىل  البلدان  أن تسعى  وينبغي  املائية،  األحياء  وتربية 
العمل يف قطاع صيد  بشأن  الدولية  العمل  اتفاقية منظمة  عىل 
والدولية  اإلقليمية  الصكوك  تنفيذ  وينبغي  وإنفاذها.  األس�ك 
والخطوط  السلوك،  قواعد  (مدونات  األس�ك  املتعلقة Äصايد 

التعاون  تعزيز  وينبغي  واالتفاقيات).  الطوعية،  التوجيهية 
يف  القصور  ملعالجة جوانب  اإلقليمي  الصعيد  والتنسيق عىل 

 Ëالقانو والصيد غ¶  املالءمة  بأعالم  يتصل  في�  الالئق  العمل 
دون إبالغ ودون تنظيم وينبغي منع عمل األطفال يف مصايد 
املائية والحد منه. وينبغي عىل وجه  األس�ك وتربية األحياء 

أع�الً خطرة عن  األطفال  الخصوص معالجة مسألة مزاولة 
طريق إدراج قطاع مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية يف 

الخطرة. لألع�ل  الوطنية  القوائم 

املنظمات
والتفاوض  التنظيم  األس�ك يف  بحقوق صيادي  االعرتاف  ينبغي 
األحياء  وتربية  األس�ك  واملشاركة يف تخطيط مصايد  الج�عي 

وإدارتها.  بعده  وما  الحصاد  قبل  ما  وتنمية عمليات  املائية، 
املحلية  والتعاونيات   Ùاملحلي  Ùاملهني دعم  أيضاً  ويساعد 

التشغيل  القاÙé عىل  دمج صغار  تشجيع  التنظيم عىل  الذاتية 
السيايس  وتهميشهم  من هشاشتهم  والحد  القيمة  يف سالسل 

واالجت�عي. واالقتصادي 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل
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ً اإلجراءات املتخذة مؤخرا

تُعربِّ العمليات والتطورات األخ¶ة عىل صعيد السياسات عن 
ازدياد االعرتاف بقضية العمل الالئق يف قطاع مصايد األس�ك 

وتربية األحياء املائية. وأوصت لجنة األمن الغذاû العاملي يف عام 
2014 أصحاب املصلحة برضورة "السعي إىل تحسÙ ظروف العمل 

يف قطاعي مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية، Äا يف ذلك 
السالمة يف البحر، والنهوض بالعمل الالئق، والقضاء عىل العمل 
القرسي وع�لة األطفال، وتطوير أنظمة الح�ية االجت�عية".51 

وباملثل، عالجت لجنة مصايد األس�ك التابعة ملنظمة األغذية 
والزراعة قضايا العمل الالئق يف مصايد األس�ك يف عام 2014. 52 

مصايد  استدامة  لض�ن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وâثل 
الغذاû والقضاء  النطاق يف سياق تحقيق األمن  األس�ك صغ¶ة 

يتناول مصايد األس�ك صغ¶ة  الذي  القسم  (انظر  الفقر  عىل 
البلدان األعضاء.  92) أداة هامة لخدمة  النطاق يف الصفحة 

التنمية  بشأن  قس�ً  التوجيهية  الخطوط  هذه  وكرست 
 Ùب للمساواة  آخر  الالئق، وقس�ً  والعمل  والع�لة  االجت�عية 

إقليمية يف جنوب  تشاورية  الجنسÙ. وعقدت حلقات عمل 
التنفيذ. لصياغة خطط  أفريقيا  آسيا ورشق  رشق 

والقطاع  الحكومات   Ùب والتنسيق  الحوار  أيضاً  املنظمة  وتُعزز 
الخاص واملجتمع املدË. ويف عام 2014، ركز اجت�ع جانبي 

للجنة مصايد األس�ك عىل تلك القضية. ويف عام 2015، تناول 
الالئق يف مصايد األس�ك وتربية األحياء  العمل  "حوار فيغو" 

الفرعية  اللجنة  أيضاً  وناقشت  ملحة،  قضية  باعتباره  املائية 
األس�ك  مصايد  للجنة  التابعة  املائة  األحياء  برتبية  املختصة 

الالئق. العمل  قضايا 

وتشارك منظمة األغذية والزراعة، بالتعاون الوثيق مع منظمة 
العمل الدولية، يف الجهود املبذولة عىل كافة األصعدة لدعم وضع 

السياسات، والدعوة، واالتصال والرشاكة من أجل تعزيز العمل 
الالئق يف قطاع مصايد األس�ك وتربية األحياء املائية. ويرسَّ أيضاً 
تعاون منظمة األغذية والزراعة مع منظمة العمل الدولية إعداد 

دليل تقني بشأن طريقة معالجة ع�لة األطفال يف القطاع.53 
وتعمل إدارة مصايد األس�ك يف كمبوديا منذ عام 2010 يف تعاون 
وثيق مع منظمة األغذية والزراعة لوضع خطة إطارية مدتها عرش 
سنوات ملصايد األس�ك وتخصيص مؤرش ملنع عمل األطفال ووضع 
خطة عمل وطنية ذات صلة. وâثل هذه الحالة نقطة انطالق يف 
عملية القضاء عىل عمل األطفال يف كمبوديا وتعطي مثاالً جيداً 

للتعاون بÙ الوكاالت ودعم وضع السياسات عىل الصعيد القطري. 
وتواصل منظمة األغذية والزراعة عملها مع إدارة مصايد األس�ك 

يف كمبوديا لتعميق الوعي عىل املستوى املحيل بقضايا العمل 
 .Ùالجنس Ùالالئق واملساواة ب

التوقعات

Ñثل الحصول عىل ظروف العمل الالئق، أوالً وقبل كل يشء، 
(الصيادون  حقاً من حقوق اإلنسان لصيادي األس�ك كافة 

حياة  لتحقيق  كوسيلة  األس�ك)  ومجهزو  األس�ك  ومستزرعو 
الالئق كرشط  العمل  كرÑة. ويزداد االعرتاف بتوسيع فرص 

وتشمل خطة  منها.  يتجزأ  ال  املستدامة وكجزء  للتنمية  أسايس 
U 2030انية أهداف تركز عىل "…  التنمية املستدامة لعام 
العمل  وتوف¶  واملنتجة،  الكاملة  والع�لة  االقتصادي  النمو 

2015، أعلنت الحكومات يف أديس  الالئق للجميع".54 ويف عام 
الالئق  والعمل  املنتجة  الكاملة  الع�لة  بتوف¶  التزامها  أبابا 

واملتناهية  واملتوسطة  الصغ¶ة  باملؤسسات  والنهوض  للجميع 
باعتباره عنرصاً  الالئق  العمل  إىل  اليوم  النظر  الصغر.55 وÑكن 

الحوكمة. وأخالقيات  والتجارة  االستدامة  يف  رئيسياً  جوهرياً 

وملنظمة األغذية والزراعة دور هام يف تعزيز العمل الالئق يف 
الوثيق  بالتعاون  املائية  األحياء  وتربية  األس�ك  قطاع مصايد 

الريفي.  الفقر  الحد من  املتمثلة يف  مع رشكائها ويف إطار واليتها 
الصيد  تفتيش سفن  ازدياد عمليات  املثال  من ذلك عىل سبيل 

والع�لة  األس�ك  مصايد  تشمل  التي  التخصصات  متعددة 
القانوË دون  للصيد غ¶  للتصدي  البحرية  املوانئ  وسلطات 

إبالغ ودون تنظيم وما يرتبط به من استغالل للع�ل. وâثل 
الزرقاء"  املحلية  "املجتمعات  لتعزيز  األزرق  النمو  مبادرة  جهود 

العمل  توف¶  برنامج  تنفيذ  قدماً صوب  للُميض  فرصة هامة 
املناطق  املائية يف  األحياء  املتصل Äصايد األس�ك وتربية  الالئق 

القدرة عىل الصمود يف  املبادرة إىل تعزيز  الريفية. وتهدف 
صيد  عىل  واملعتمدة  الضفافية  الساحلية،  املحلية  املجتمعات 
الطبيعية،  للموارد  املستدام  االستخدام  من  (انطالقاً  األس�ك 

Äا  واالقتصادية،  واالجت�عية  البيئية  للصدمات  التعرض  وتقليص 
الفقر عن  التمكÙ من الحد من  الهجرات) ك� تهدف إىل  يشمل 

توف¶  برنامج  تنفيذ  ولذلك يشكل  الدخل.  طريق رفع مستوى 
الع�لة وغ¶ ذلك من أوجه  الالئق، أي معالجة استغالل  العمل 
ال  املعنية، جزءاً  املحلية  املجتمعات  الالئق يف  العمل  القصور يف 

n يتجزأ من النمو األزرق. 

  



 تربية األحياء املائية
: االنتقا من  وتغ املنا

ة إ التكي ا اهل
القضية

املناخ مجموعة من اآلثار عىل تربية األحياء  سترتتب عىل تغ¶ُّ 
للتكيف يف  اسرتاتيجيات  الرضوري عند وضع  املائية. ومن 

(التغ¶ات  املناخ  تغ¶ُّ  الناشئة عن  املحركة  العوامل  فهم  القطاع، 
من  تشكله  وما  وتقلباتها،  ومساراتها،  الحيوية)،  الفيزيائية 

مخاطر. 

تنطوي عىل  أن  التي Ñكن  الرئيسية  املحركات  بدقة  ووصفت 
آثار مبارشة أو غ¶ مبارشة عىل تربية األحياء املائية واألدلة 

ارتفاع  املحركة  العوامل  اآلثار.56 وتشمل  تلك  تثبت حدوث  التي 
البحر، وتحمض  وارتفاع سطح  املائية،  املسطحات  درجة حرارة 

القصوى.  الجوية  واألحوال  الطقس،  أ×اط  وتغ¶ُّ  املحيطات، 
الحكومية  الهيئة  عن  الصادر  الخامس  التقييم  تقرير  ويعرض 
العاملي وأثره  تؤكد االحرتار  أدلة  املناخ  بتغ¶ُّ  املعنية  الدولية 

الداخلية.  املائية  واملسطحات  الساحلية  واملناطق  املحيطات  عىل 
املنخفضة  واملناطق  الساحلية  الُنظم  أن  كب¶ة يف  ثقة  وهناك 

والتعرية  الساحلية  والفيضانات  للغرق  متزايدة  بصورة  ستتعرض 
املخاطر  تلك  ما ستهدده  املالحة. وأك÷  املياه  الساحلية وزحف 

الساحلية. الُنظم  هو 

وتناولت عدة دراسات بشكل عام، وبصورة محددة يف بضع 
حاالت، وبدرجات متباينة من القوة الصلة بÙ كل محرك وأثره 
عىل تربية األحياء املائية. من ذلك عىل سبيل املثال أن االرتفاع 

املتوقع يف مستوى ثاË أكسيد الكربون يف مياه البحار وما سيرتتب 
 Ùعىل ذلك من تحمض، سيؤثر عىل فيزيولوجية ذات املرصاع

من حيث ×وها وتكاثرها، وقد يؤثر عىل جودة الصدفيات. بيد 
أن االحرتار Ñكن أن يتسبب أيضاً يف زيادة هبوط يرقة اإلسبات57 

ومعدالت النمو، فضالً عن توسيع نطاقات خطوط العرض الخاصة 
بالزراعة، وÑكن بالتايل لتغ¶ُّ املناخ أن يحقق فوائد. ووردت 
تقارير تفيد بأن املستزرعÙ والباحثÙ يرون أن نفوق يرقات 
املحار عىل نطاق واسع يف منشآت التفقيس يرجع إىل ارتفاع 

حموضة املياه.58 وتحتاج آثار التحمض عىل الزعنفيات مزيداً من 
الدراسة، وإن كان يبدو أن األجنة وال¶قات أك÷ حساسية الرتفاع 
مستويات ثاË أكسيد الكربون مقارنة باألس�ك الصغ¶ة والبالغة، 
وÑكن أن تنشأ تأث¶ات غ¶ مميتة، مثل اختالل معدالت النمو.59 

وتبÙَّ وجود صلة بÙ تغ¶ُّ درجة الحرارة بفعل املناخ ومعدالت 
النمو والتعرض لألمراض، وتوقيت وضع البيض، والنفوق يف مراحل 
معيَّنة من دورة الحياة، فضالً عن اآلثار االقتصادية املتصلة باألثر 
املبارش عىل عملية الرتبية. وأخ¶اً، ترتبط األحوال الجوية القصوى 
باآلثار الفيزيولوجية من خالل التغي¶ات التي تطرأ عىل امللوحة 

ودرجة الحرارة من حيث االستجابة عىل صعيد األيض وبعض 
التغي¶ الفيزيولوجي املمتد. وÑكن أن تنشأ أيضاً آثار اجت�عية – 
اقتصادية عديدة تشمل الهروب من مرافق تربية األحياء املائية، 

وإتالف البنية األساسية وغ¶ها من أصول كسب العيش.

وتحدث التأث¶ات غ¶ املبارشة لتغ¶ُّ املناخ من خالل آثاره 
املبارشة عىل األعالف والبذور واملياه العذبة واملدخالت األخرى. 
ويشمل ذلك اآلثار عىل مصايد جريش السمك، ومصادر البذور 
الّربية، ومصادر األعالف األرضية، مثل فول الصويا والذرة واألرز 
والقمح واملحاصيل األخرى. وÑكن أن تشكل األمراض أثراً آخر 

غ¶ مبارش. ويعرتف تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية 
الدولية املعنية بتغ¶ُّ املناخ بازدياد التهديد الذي تشكله 

األمراض لرتبية األحياء املائية يف ظل تغ¶ُّ املناخ، وتناول مؤلفون 
كث¶ون التأث¶ غ¶ املبارش لتغ¶ُّ املناخ عىل انتشار األمراض 

وظهورها يف الكائنات املائية املستزرعة والتحوالت يف توزيع 
الطفيليات ومسببات األمراض. وداء الضّ�ت مثالً مرض Ñكن 

أن يتأثر كث¶اً بتغ¶ُّ املناخ حيث يفضل هذا النوع النمو يف املياه 
الدافئة (> 15 درجة مئوية) ويف درجة ملوحــة منخفضــة 

(<25 جزءاً يف املليون). وترتبط أ×اط االحرتار بتفيش الضّ�ت 
يف الرخويات يف املناطق املعتدلة والباردة.60 وبالنظر إىل أن بيئة 
استزراع األس�ك والصدفيات Ñكن تعديلها إىل حد ما، خاصة يف 
الربك أو نُظم إعادة التدوير، يبدو من املمكن معالجة املخاطر 
املتصلة باملناخ من خالل بيئات خاضعة للرقابة، وإن كان ذلك 

بتكلفة إضافية. غ¶ أن تربية األحياء املائية يف العاí يتوىل 
إجراءها يف جانب كب¶ منها املستزرعون عىل النطاقÙ الصغ¶ 

واملتوسط الذين ليست لهم سوى قدرة محدودة عىل التحكم يف 
ظروف نُظم االستزراع.

ر ة للمخا املنا والبلدا املعر
للهيئة  الخامس  التقييم  تقرير  يف  الواردة  التوقعات  تش¶ 

الُنظم  تعرض  ازدياد  إىل  املناخ61  بتغ¶ُّ  املعنية  الدولية  الحكومية 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ا ت ايا م ا  ا ال

اإليكولوجية املدارية لتغ¶ُّ املناخ، مع ما يرتتب عىل ذلك من آثار 
سلبية عىل املجتمعات املحلية املعتمدة عليها. وسوف يؤثر تغ¶ُّ 

املناخ عىل األمن الغذاû يف آسيا بحلول منتصف القرن الحادي 
والعرشين، وسوف تبلغ التأث¶ات أشدها يف جنوب آسيا. وتستأثر 
آسيا بنحو 90 يف املائة من إنتاج تربية األحياء املائية الذي يرتكز 

معظمه يف الحزامÙ املداري وشبه املداري. وباستخدام سلسلة من 
مؤرشات التعرض والحساسية والقدرة عىل التكيُّف يف ×وذج لنظام 
املعلومات الجغرافية، أشارت إحدى الدراسات62 إىل أن بنغالديش، 

الصÙ، الفلبÙ، فييت نام، كمبوديا والهند هي البلدان األك÷ تعرضاً 
للمخاطر عىل نطاق العاí. وكررت دراسة أخرى أُجريت مؤخرا63ً 
العملية باستخدام ×اذج وبيانات أفضل، وخلصت إىل أن معظم 

البلدان املعنية برتبية األحياء املائية يف آسيا معرضة بشدة للمخاطر، 
وتدخل بنغالديش، تايلند، الصÙ وفييت نام بÙ أك÷ البلدان تعرضاً 

للمخاطر عندما تؤخذ يف االعتبار جميع البيئات (املياه العذبة، 
واملاء األُجاج، واملياه البحرية). ويف املناطق األخرى، تدخل أوغندا، 

كوستاريكا وهندوراس، في� يبدو، بÙ البلدان العرشين األك÷ 
تعرضاً للمخاطر يف تربية األحياء املائية يف املياه العذبة، وتتعرض 

إكوادور ومرص بشدة للمخاطر في� يتعلق باإلنتاج يف املاء األُجاج، 
ويبدو أن شييل والQويج معرضتان ملخاطر يف االستزراع البحري. 
ر الحساسية يف هذه الن�ذج من خالل إنتاج تربية األحياء  وتقدَّ

 Ùاملائية واملساهمة يف الناتج املحيل اإلج�يل، بالرغم من أن املؤلف
يقدمون أيضاً، من خالل تجاهل الحساسية، تقديرات مقارنة ملدى 

التعرض للمخاطر يف البلدان التي ما زالت فيها تربية األحياء املائية 
يف بدايتها ولكنها تنطوي عىل إمكانات كب¶ة، مثل بلدان أفريقيا.64 

ر تعر األنوا والنظ للمخا
Ñكن استخدام عدة نُهج مختلفة لتقييم تعرض األنواع والُنظم 

للمخاطر من أجل وضع اسرتاتيجيات مؤسسية وهيكلية للتكيُّف 
عىل مستوى املستزرعÙ وعىل املستوى املحيل. ولعل أفضل نهج 
عميل هو تصنيف وحدات الزراعة حسب خصائصها الجغرافية، 
من قبيل الوحدات الداخلية، والساحلية، واملدارية القاحلة، ثم 

حسب كثافة املزارع وكثافة السكان. وتصنَّف داخل نفس املوقع 
ونفس األنواع املستزرعة عن طريق الجمع بÙ التكنولوجيا 

وم�رسات إدارة االستزراع، وإدارة املنطقة التي تؤثر عىل تعرض 
للمخاطر. النظام 

الصغ¶  النطاق  الفقراء وعىل  املصلحة  وال Ñكن ألصحاب 
القدر  بنفس  التهديدات  مع  والتكيُّف  الفرص  االستفادة من 

وبالتايل،  األكرب.  النطاق  التجارية عىل  الفاعلة  للجهات  املتاح 
فقراء  تدعم  عامة  تكيُّفية  ببناء قدرة  أك÷  االهت�م  ينبغي 

الفاعلة يف  والعنارص  املائية  األحياء  تربية  منتجي  وصغار 
وللتصدي  أقىص حد  إىل  الجديدة  الفرص  القيمة الغتنام  سلسلة 

املناخ.65 بتغ¶ُّ  املتصلة  للتحديات 

املمكنة الحلول 

عليها") Ñكن  يندم  "ال  (إجراءات  للتكيُّف  تداب¶ عملية  هناك 
املزارع  واتجاهاته عىل مستوى  املناخ  تقلبات  بفعالية  تعالج  أن 
العاملي.  النطاق  الوطني، بل وحتى عىل  وعىل املستوى املحيل 

األس�ك وسائر أصحاب  التداب¶، Ñكن ملستزرعي  وبهذه 
التغي¶ات/ معالجة  يف  استباقي  بدور  القيام   Ùاملحلي املصلحة 

األحوال  (مثل  الفجائية  والتغي¶ات  األجل  الطويلة  االتجاهات 
القصوى):  الجوية 

للتقليل �� مناطق  إىل  املائية  األحياء  تربية  مساحات  تقسيم 
املائية  (بالنسبة لرتبية األحياء  إىل أدñ حد من املخاطر 

القاéة)؛ (املزارع  تعرضاً  األقل  املناطق  إىل  الجديدة) ونقلها 
اإلدارة املالéة لصحة األس�ك؛��
املياه، واالستزراع �� املياه، وإعادة تدوير  زيادة كفاءة استخدام 

املاû، وما إىل ذلك؛
التغذية للحد من ضغوط االعت�د عىل موارد �� زيادة كفاءة 

األعالف؛
(مثل �� أفضل  املكيَّفة بشكل  البذور  أرصدة من  استحداث 

األكرب عىل  والقدرة  الهيدروجيني،  الرقم  انخفاض  تحمل 
مقاومة امللوحة، والسالالت واألنواع األرسع ×واً، وغ¶ ذلك 

الصفات)؛ من 
التفقيس �� منشآت  إنتاج  واملوثوقية يف  العالية  الجودة  ض�ن 

إجهاداً، ولتيس¶  األك÷  الظروف  الرسيع يف  النمو  لتيس¶ 
الكوارث؛ اإلنتاج عقب  تأهيل  إعادة 

املبكر؛�� واإلنذار  الرصد  نُظم   Ùتحس
الزراعة، Äا يف ذلك تحسÙ هياكل االحتواء، �� تعزيز نُظم 

للتعديل  القابلة  واألقفاص  متانة  األك÷  األقفاص  (مثل 
األعمق)  والربك  املتقلبة]،  املياه  العمق [يف مستويات  حسب 

وم�رسات اإلدارة؛ 
القيمة.�� وإضافة  الحصاد  أساليب   Ùتحس

البلدان إجراءات يف هذا الصدد. ففي  بالفعل بعض  واتخذت 
فييت نام، عىل سبيل املثال، تُبذل جهود النتقاء سالالت من 

امللوحة، ويف بنغالديش،  السلور قادرة عىل مقاومة  أس�ك 

  



استخدام  قبيل  من  خيارات  مع رشكائها  الحكومة  تستكشف 
املائية،  األحياء  تربية  برك  وتعميق  للملوحة،  املقاومة  األنواع 
وإدماج  العمق،  للتعديل حسب  القابلة  األقفاص  واستخدام 

الزراعة. استزراع األس�ك مع 

ً اإلجراءات املتخذة مؤخرا

بشأن  السلوك  مدونة  تنفيذ  والزراعة  األغذية  منظمة  ترصد 
1995 من خالل استبيان موجه إىل أعضائها  الرشيد لعام  الصيد 
التقييم عنارص ذات صلة  املائية.66 ويشمل  األحياء  تربية  بشأن 

القادرة  والحوكمة  املناخ  تغ¶ُّ  مع  للتكيُّف  املؤسسية  بالُنهج 
التقيي�ت ثغرات كث¶ة  19) ويربز آخر  عىل الصمود (الجدول 

لتغ¶ُّ  التصدي  الحوكمة يف  املؤسيس وعىل مستوى  املستوى  عىل 
التي بدأت تتطور فيها تربية األحياء  الحاالت  املناخ، خاصة يف 

تغ¶ُّ  مخاطر  من  للتخفيف  الحكومات  استعداد  ويتطلب  املائية. 
 Ùالنطاق القطاع عىل  الهشاشة يف  لجوانب  املناخ فه�ً جيداً 
أن يشكل  ثغرة عاملية وينبغي  املحيل والوطني. وÑثل ذلك 

التكيُّف.  تداب¶  التأهب وتعزيز  بناء  أجل  أولوية من 

التداب¶ األساسية األخرى، وهي تقسيم مساحات  وما زال أحد 
العاملي،  الصعيد  عىل  مناطق، ضعيفاً  إىل  املائية  األحياء  تربية 

القطاع بعد. وÑثل املوقع  التي í يتسع فيها  الحاالت  خاصة يف 
العوامل املحددة  املائية أحد أهم  املادي ملرافق تربية األحياء 
املثال رضورة  الهشاشة. من ذلك عىل سبيل  للتعرض، وبالتايل 
مراعاة ما ييل يف مواقع أقفاص األس�ك يف املناطق الساحلية: 
التدفقات  أو  التيارات،  ات يف  والتغ¶ُّ الجوية،  للظواهر  التعرض 

األجل  واالتجاهات عىل  املصب؛  العذبة من  للمياه  املفاجئة 
الحرارة وازدياد امللوحة وانخفاض  ارتفاع درجات  األطول، مثل 

املعلومات عند  مستويات األوكسجÙ. وال بد من توفر تلك 
واختيار مكان موقع كل  املائية  األحياء  تربية  مناطق  تحديد 
الداخلية  للربك   Ëاملكا التوزيع  مزرعة عىل حدة. ويستجيب 

العاí بصورة أكرب لفرص الوصول  والساحلية يف كث¶ من أنحاء 
التهديدات  إىل األرايض واملياه أك÷ من استجابته للح�ية من 

الخارجية. وÑثل إدراج تغ¶ُّ املناخ واملخاطر األخرى يف 
حاجة  املائية  األحياء  تربية  مناطق  وتحديد   Ëاملكا التخطيط 

األحياء  تربية  فيها  تتطور  بدأت  التي  والبلدان  املناطق  ملحة يف 
التي يتعذر فيها نقل نُظم  الحاالت  املائية. ومن األسايس يف 
املائية األخذ Äفهوم إدارة املناطق عىل أساس  تربية األحياء 
املساعدة  إضافيان، ه�  أساسيان  تدب¶ان  املخاطر.67 وهناك 

 Ùالتأم الكوارث، ووصول املستزرعÙ إىل  الحكومية يف حاالت 
التي تعد اإلقليم األك÷  التجاري، محدودان بشكل خاص يف آسيا 

الرئيسية.  اإلنتاج  ومنطقة  للمخاطر  تعرضاً 

وبالنظر إىل أن أمراض األس�ك سبب متكرر لحدوث خسائر 
املناسبة لصحة  املائية، فإن اإلدارة  كب¶ة يف تربية األحياء 

القطاع عىل  أساسيان لض�ن قدرة  البيولوجي  األس�ك واألمن 
التداب¶  الصمود. والدرجة العاملية يف هذا الصدد أعىل م� يف 
التنفيذ. وبالنظر إىل  ارتفاع مستوى  األخرى، وهو ما يش¶ إىل 

أن تغ¶ُّ املناخ قد يزيد من تواتر األمراض وآثارها، ال بد أن 
التي يزداد فيها تركز  التنفيذ أفضل كث¶اً، خاصة يف آسيا  يكون 

املائية وترتفع فيها كثافة املزارع يف كل وحدة من  تربية األحياء 
املساحة. وحدات 

التي حصلت  "املستصوبة"  أو  الصلة  التداب¶ ذات  ومن 
االئت�نات  عىل درجة منخفضة جداً، وصول املستزرعÙ إىل 

 Ùاملستزرع أمام صغار  املؤسسية. ورÄا يشكل ذلك عقبة كب¶ة 
يف سعيهم إىل تحسÙ ظروف االستزراع واالستث�ر يف 

الربك  أو  متانة،  األك÷  األقفاص  مثل  مناخياً،  املرنة  التكنولوجيات 
نة.  البذور املحسَّ أو  نة،  املياه املحسَّ نُظم  أو  األعمق، 

وتش¶ الدرجات أيضاً إىل اإلدماج املحدود لرتبية األحياء املائية يف 
مخططات إدارة املناطق الساحلية ومستجمعات املياه. ويقوِّض 
ذلك جهود بناء القدرة عىل الصمود؛ وÑكن لتداب¶ التكيُّف يف 

سائر القطاعات (مثل الزراعة) أن ترض برتبية األحياء املائية (مثل 
تحويل املياه، والجدران الساحلية والرسوم، بل وحتى الطرق). 

اإليكولوجي  النظام  وظائف  وتطبيق  التنفيذ  اعتبارات  وتحرز 
لتشجيع  حوافز  وتوف¶  للمنغروف)  الساحلية  الح�ية  (مثل 

عىل  ومنخفضة جداً  منخفضة  درجات  تأهيلها  وإعادة  إصالحها 
للتهديدات وأهمية  بلورة فهم أفضل  التوايل. ويربز ذلك رضورة 
 Ùéوالقا القطاع  مستخدمي  لنجاح  اإليكولوجية  الُنظم  خدمات 

املناخ. الطويل يف ظل تغ¶ُّ  تنميته عىل األجل  عىل تخطيط 

"مستصوبة"  أيضاً  نة، وهي  املحسَّ اإلدارية  امل�رسات  وتحقق 
الصمود،  االستزراع عىل  ونُظم  املستزرعة  الكائنات  لزيادة قدرة 
القدرة عىل  لبناء  جيداً  قليالً، ويشكل ذلك منطلقاً  درجات أعىل 

الصمود. عىل أنه ينبغي أن تقيّم عىل نطاق واسع امل�رسات 
املناخ  بتغ¶ُّ  املتصلة  التهديدات  دمج  وينبغي  نة،  املحسَّ اإلدارية 

امل�رسات. وتكييفها يف هذه 

  

ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل



ا ت ايا م ا  ا ال

التوقعات

بالرغم م� أُحرز من تقدم يف فهم تعرض تربية األحياء املائية 
املحرِّكة  العمليات  لتحديد  أك÷  بحوث  إجراء  يلزم  املناخ،  لتغ¶ُّ 
بناًء  املائية  األحياء  تربية  بديلة يف  نُهج وم�رسات  واستحداث 

االنتظار  السياسات والتخطيط ال Ñكنه�  عىل ذلك. غ¶ أن صنع 
للتحديات  التصدي  عليه�  يجب  بل  املعرفة.  ن  تتحسَّ حتى 

الكب¶ة يف إطار استباقي عىل أساس ما هو معلوم من خالل 
التقليل إىل أدñ حد من  للتكيُّف من أجل  وضع اسرتاتيجيات 

د  املطلوبة (ك� هو محدَّ التداب¶  املناخ. وكث¶ من  لتغ¶ُّ  التعرض 
القاéة يف تربية األحياء  أعاله) يشكل جزءاً من أفضل امل�رسات 

يف توجهات  كب¶اً  تغي¶اً  التداب¶  تلك  تتطلب  وبالتايل ال  املائية. 
الرتكيز عىل  تحتاجه هو تجديد  ما  املصلحة، ولكن  أصحاب 

تربية  تقسيم مساحات  الرتكيز عىل  زيادة  األولويات. ويلزم مثالً 
األحياء املائية إىل مناطق مرنة مناخياً Äا يكفل وقوع املزارع يف 
مناطق أقل تعرضاً، أو تطبيق تداب¶ مرنة يف املزارع الواقعة يف 

(الربك األعمق، والسالالت األك÷ قدرة عىل  املناطق األك÷ تعرضاً 
الصمود، وما إىل ذلك).

 í (التي  املحيل  املستوى  عىل  للتكيُّف  العملية  التداب¶  ومن 
املحيل.  البيئي  الرصد  أعاله)  املذكور  التقييم  يف  بعد  تُدرج 

للتغي¶ات  الشديدة  بحساسيتها  املائية  األحياء  تربية  وتتميَّز 
أنه  عىل  األجل.  الطويلة  واالتجاهات  الفجائية  املناخية 

يوجد  ال  الصناعية،  املائية  األحياء  تربية  أشكال  بعض  بخالف 
التي  املتكاملة  الرصد  نُظم  حاالت  من  جداً  القليل  سوى 

يف  منها  االستفادة  األس�ك  ملستزرعي  Ñكن  معلومات  توفِّر 
بصورة  تُجمع  التي  البسيطة  للبيانات  وÑكن  قراراتهم.  اتخاذ 

املياه،  حرارة  ودرجة  وامللوحة،  األس�ك،  سلوك  (مثل  داéة 
يف  للغاية  مفيداً  أساساً  تشكل  أن  واملنسوب)  والشفافية، 

فيها  تنطوي  أن  Ñكن  التي  الحاالت  يف  خاصة  القرارات،  اتخاذ 
تُجمع  التي  للمعلومات  وÑكن  وخيمة.  عواقب  عىل  التغي¶ات 
تكوين  عىل   Ùاملستزرع تساعد  أن  املشرتكة  واملعلومات  محلياً 

ليصبحوا  الحيوية  الفيزيولوجية  العمليات  عن  أفضل  صورة 
التكيُّف  تداب¶  من خالل  مثالً  وذلك  الحل،  من  جزءاً  بذلك 

واالستث�رية  السلوكية  والتغي¶ات  املبكر،  واإلنذار  الرسيع، 
تشمل  الُنظم،  تلك  تنفيذ  يتسنى   øول األجل.  الطويلة 

عىل   Ùاملحلي املصلحة  أصحاب  تدريب  الرئيسية  األنشطة 
ومن  القرار.  صنع  يف  التعقيبات  استخدام  وكيفية  الرصد  قيمة 

املعلومات  لتلقي  بسيطة  شبكة/منصة  إنشاء  أيضاً  الرضوري 
األوسع؛  التوقعات  مع  والربط  والتنسيق  وتحليلها؛  وتقاسمها 

الوقت  يف  بالتعقيبات   Ùاملحلي املصلحة  أصحاب  وموافاة 
 n املناسب.
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 األنواع الدخيلة 
 التوسعية املائية 
وروبا وحلو   يف 
اإلدارة املقرتحة

 األنواع التوسعية – دوافع 
اإليكولوجي التغي	 

العا�  والحيوانات يف  النباتات  التوسعية من  الدخيلة  األنواع  تُعد 
االتحاد  ويش	  املحيل،  البيولوجي  للتنوع  رئييس  تهديد  مصدر 

بأنها «هائلة وخبيثة وال سبيل  آثارها  إىل  الطبيعة  الدويل لحفظ 
إىل إصالحها يف العادة».1 وسواًء أكانت تلك األنواع قد أدخلت 

االستقرار  د  تُهدِّ فإنها  أم عن قصد،  الطبيعية عرضاً  البيئة  إىل 
املوجودة  املحلية  واألنواع  تغزوها  التي  للموائل  اإليكولوجي 

ملا لهذه األنواع املحلية من حساسية كب	ة  يف تلك املوائل نظراً 
التفاعالت مع األنواع غ	 املحلية (مثل االفرتاس  حيال شتى 

اآلثار خسائر  األعشاب). وتشمل  واالقتيات عىل  واملنافسة 
املحلية  األنواع  انقراض  (بل وحتى  البيولوجي  التنوع  فادحة يف 

يف بعض األحيان)، ونقل األمراض إىل البرش، واألرضار االقتصادية، 
التقديرات  وتش	  األساسية.  البنية  وإتالف  املحاصيل  مثل خسائر 
إىل أن األنواع التوسعية Íثل 11 يف املائة من نحو 000 12 نوع 

ر  بيئية واقتصادية (تقدَّ دخيل يف أوروبا، مÐ يسبب أرضاراً 
13 مليار دوالر أمريÒ سنوياً يف االتحاد األوروÑ)2 وأرضاراً  بنحو 
اجتÐعية. ويف ظل االتجاهات األخ	ة، Õكن توقع ازدياد معدل 
املقبلة. ويوجد حالياً  السنوات  أوروبا خالل  البيولوجي يف  الغزو 

 (Øالدولي التجارة والسفر  زيادة  (مثل  املسارات  العديد من 
التي  الصيد)  املحاصيل، ومعدات هواة  بذور  (مثل  والنواقل 

املحتملة  التوسعية  الدخيلة  األنواع  إدخال  بل وترسع،  تيرس، 

املناخ أن يفاقم  لتغ	ُّ  وانتشارها يف شتى أرجاء املعمورة. وÕكن 
املشكلة. وبالرغم من أن إدخال أنواع غ	 محلية ال يسفر كله 

عن نتائج ضارة أو متلفة، تش	 األدلة الحالية إىل أن اتساع 
جدياً  تدقيقاً  يتطلب  التوسعية  الدخيلة  األنواع  إدخال  نطاق 

قة. منسَّ دولية  استجابة  إىل  باإلضافة 

الة  يلة التوسعية املائية –  نوا الد أمثلة ل
رلندا آ

التي  للتهديدات  آيرلندا أعÐل بحث ومراقبة كث	ة  أُجريت يف 
أدناه بعض  يرد  مائية محددة  توسعية  أنواع دخيلة  تشكلها 

القضايا والحلول ما زالت محصورة  أن  األمثلة منها. وبالرغم من 
أيضا تطبيقها عىل نطاق أوسع يف سائر  بلدان بعينها، Õكن  يف 

العا�. بلدان 

ويُعد سمك الشب (Leuciscus cephalus) نوعاً من األسÐك 
العواقب  اآليرلندية.3 ومن  األنهار  أن يغزو  املحلية Õكن  غ	 

إمكانية  اآليرلندية  األنهار  الشب يف  الخط	ة إلدخال سمك 
مقاومتها.  املحلية  األنواع  تستطيع  ال  عوامل ممرضة  إدخال 

وعالوة عىل ذلك، فإن تجمعات أنواع الشب إذا استقرت Õكن 
السلمون  سلبياً عىل األسÐك األصلية، åا فيها  تأث	اً  أن تؤثر 

 Salmo) والرتوت البني (سلمون األطلس ،Salmo salar)
trutta، سلمون تروتا)، عن طريق االفرتاس املبارش واملنافسة 

الغذاء واملكان. وأُدخلت أسÐك الشب بطريقة غ	  عىل 
مرشوعة إىل نهر إيني الذي هو أحد روافد نهر شانون، عن 

طريق هواة صيد األسÐك يف مطلع العقد األول من هذا القرن، 
وتأكد وجودها يف عام 2005. ورشعت هيئة مصايد األسÐك 
األنواع يف عام  برنامج الستئصال تلك  اآليرلندية يف  الداخلية 

النهر.  الشب من  الكهرباí إلزالة سمك  الصيد  2006 مستخدمة 
2014. وقتلت جميع أسÐك  الربنامج حتى عام  واستمر هذا 

الشب التي أُزيلت من النهر. وفيÐ بØ عامي 2010 و2014، 
الكهرباí عن صيد مزيد من أسÐك  الصيد  � تسفر عمليات 

الشب، و� يُبلغ هواة الصيد عن وجود أي أسÐك من هذا 
النهر. ولذلك يفرتض أنه تم استئصال تلك األنواع  النوع يف 

النهر.  من  بنجاح 
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وÍثل زهرة الربيع املائية (Ludwigia grandiflora) نوعاً من 
التوسعية  بقدرته  يتميَّز  املائية  والنباتات  الرطبة  األرايض  نباتات 
التقارير إىل  الكب	ة يف الجزر الربيطانية والرب األوروÑ. وأشارت 

وجود هذا النوع ألول مرة يف آيرلندا يف عام 2009 يف إحدى 
بعد ذلك  أُجريت  التي  البحث  الزينة. وكشفت عمليات  برك 
عن وجوده يف برك أخرى يف املناطق املجاورة. وبدأت هيئة 

باستخدام  للمكافحة  برنامجاً  اآليرلندية  الداخلية  األسÐك  مصايد 
مبيدات اآلفات يف كل الربك املوبوءة يف عام 2010، واستمر 
الرصد يف جميع  2012. وكشفت عمليات  الربنامج حتى عام 

 Øالعام املواقع املعالجة (ويف مواقع أخرى كث	ة يف املنطقة) يف 
2013 و2014 ويف مطلع عام 2015 عن عدم وجود أي عينات 

املائية. الربيع  لزهرة 

وُسجلت ألول مرة يف عام 2005 حشيشة املاء املعقوصة 
(Lagarosiphon major) يف بح	ة طبيعية (بح	ة كوريب) 
نبات  الحشيشة  18 هكتار.4 وهذه   000 تبلغ مساحتها  التي 

املوائل  ماí مغمور توسعي بدرجة كب	ة ينمو برسعة يف 
هيئة  املحلية. وحصلت  النباتات  إزاحة  عىل  ويتنافس  املناسبة 

االتحاد  اآليرلندية عىل Íويل من  الداخلية  مصايد األسÐك 
األوروÑ، ووضعت برنامجاً شامالً للبحوث واإلدارة. ويف نهاية 
األعشاب  أساليب مكافحة  وباستخدام   ،(2013) الربنامج  هذا 

الحشائش  بهذه  املغطاة  املساحة  تراجعت  والجديدة5،  التقليدية 
يف البح	ة من 92 هكتاراً إىل أقل من 10 هكتارات، وأعيد 
مكافحة  عمليات  واستمرت  ملموسة.  بصورة  املوئل  تأهيل 

البح	ة بالرغم من أن تأث	ها حالياً ال يُذكر عىل  الحشائش يف 
الكب	.  íاملا املجرى  الرتفيهية يف هذا  واألنشطة  املحلية  النباتات 

ويسبب املحار املخطط (Dreissena polymorpha) آثاراً 
املياه  املياه واإليكولوجيا يف  النطاق عىل جودة  واسعة 

الكائنات  عىل  البيئية  السمية  اختبارات  إجراء  وبعد  اآليرلندية.6 
آيرلندا يف عام  أثبتت تجربة مفتوحة أجريت يف  املستهدفة،7  غ	 

الظروف  املخطط يف  للمحار  الفعالة  املكافحة  إمكانية   2013
زّوافات  من  مؤلف  للبيئة  منتج طبيعي صديق  باستخدام  املثىل 

.(Pseudomonas fluorescens) متألقة

ويف محاولة لتنظيم االستجابة للتهديد املعروف الذي تشكله 
األنواع الدخيلة التوسعية يف كل بلدان االتحاد األوروÑ، نرش 

االتحاد األوروÑ مرشوع الئحة تنظيمية يف سبتمرب/أيلول 2013، 
ودخلت هذه الالئحة حيز النفاذ يف كل أنحاء االتحاد األوروÑ يف 
يناير/كانون الثاþ 8.2015 وتهدف الالئحة إىل منع اآلثار السلبية 

لألنواع الدخيلة التوسعية عىل التنوع البيولوجي وخدمات النظام 
اإليكولوجي وتقليل تلك اآلثار إىل أد~ حد والتخفيف منها، 
والحد من األرضار االجتÐعية واالقتصادية من خالل الوقاية 

والكشف املبكر واالستئصال الرسيع واإلدارة. وتتطلب الالئحة 
 Ñقا{ة باألنواع الدخيلة التوسعية التي تهم االتحاد األورو 	توف

وبلدانه األعضاء. وصدرت هذه القا{ة التي تضم 37 نوعاً يف 
.2016  þيناير/كانون الثا

العذبة –  املياه  التوسعية يف  وجرى تصميم مؤÍر دويل (األنواع 
آيرلندا،  غالواي،  اسرتاتيجية،  أجل وضع  الشبÒ من  التواصل 

األنواع  قضايا  لتحديد  فكري  كمركز   (2013 أبريل/نيسان 
أوروبا  أهمية يف  واألك|  إلحاحاً  األشد  التوسعية  الدخيلة 
(28 بلداً من بلدان االتحاد األوروÑ والبلدان األوروبية 

الالئحة قبل نرشها. وشارك أك|  الضوء عىل  األخرى) ولتسليط 
100 مندوب، åن فيهم خرباء أكادÕيون دوليون، وعلÐء  من 

وجÐعات  ومÐرسون،  وسياسيون،  سياسات،  وصانعو  تطبيقيون، 
الخرباء وساهموا بعد ذلك  Íُثل أصحاب املصلحة، يف عروض 

لتوضيح  تعاونية  عىل مدار يومØ يف جلسات حلقات عمل 
أوروبا  التوسعية «العرشين األوىل» يف  الدخيلة  األنواع  قضايا 

ونهجاً  أفقياً  العمل مسحاً  واستخدمت حلقات   .(20 (الجدول 
القا{ة، وشارك جميع  القضايا9 إلعداد هذه  أولويات  لرتتيب 

التي سبقت  األشهر  العملية خالل  لهذه  التحض	  املندوبØ يف 
عقد املؤÍر. وحدد أساساً صاحب كل تسجيل أولويات األنواع 
قبل  النقاط  لتحديد  تكراري  نظام  التوسعية من خالل  الدخيلة 

املقدمة يف  البيانات  وأثناءه، وتشكلت من جميع  املؤÍر  انعقاد 
البيولوجي؛  أركان عامة: (1) األمن  أربعة   نهاية املطاف 

(2) اإلدارة وتقييم املخاطر؛ (3) السياسات؛ (4) االقتصاد. 
القضايا  النقاط عن  النقاش وتحديد  وأسفر إجراء مزيد من 

التي يواجهها االتحاد األوروÑ فيÐ يتصل  «العرشين األوىل» 
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دراسة  20).10 وكشفت  (الجدول  التوسعية  الدخيلة  باألنواع 
القطاعات  املتداخلة  الهامة  املواضيع  القضايا عن عدد من  هذه 

أوروبا  القضايا داخل  لهذه  االستجابة  تركيز  التي ستساعد عىل 
أشمل.  عاملي  نطاق  وتطبيقها عىل 

 مواضيع األنواع الدخيلة 
املتداخلة  الهامة  التوسعية 

القطاعات

مت إىل أربعة أركان  العمل قُسِّ بالرغم من أن جلسات حلقة 
األوىل» مواضيع  «العرشين  القضايا  انبثقت من  (أعاله)،  مميَّزة 

النقاش. القطاعات يف حاجة إىل مزيد من  هامة متداخلة 

ة لبات تبادل املعر مت
توحيد  رضورة  عىل  الضوء  األربعة  األركان  من  ركن  كل  سلط 

القضايا  من  املائة  يف   50 من  أك|  أن  والواقع  املعرفة. 
املتنوع  التثقيف   Øب ذلك  وتراوح  املعرفة.  åتطلبات  يتعلق 
البيولوجي  األمن  لتحقيق  املطلوبة  التدريبية  واالحتياجات 
نُظم  أجل  من  االتصاالت  شبكات  وتطوير  املخاطر،  وتقييم 

الوعي  زيادة  إىل  محددة  حاجة  وهناك  املبكر.  اإلنذار 
 Øب أو  الجمهور   Øب سواًء  التوسعية  الدخيلة  باألنواع 

الجمهور  لتوعية  برامج  تنظيم  ويلزم  الترشيعية.  الهيئات 
دخيلة  أنواع  إدخال  من  حد  أد~  إىل  التقليل  أجل  من 

العلÐء   Øب املعرفة  تبادل  تشجيع  وينبغي  عرضاً.  توسعية 
االتصال؛  قنوات   Øلتحس السياسات  وصانعي   ØرسÐوامل

يف  منسق  نهج  واستحداث  الفردية؛  األدوار  فهم   Øوتحس
مزايا  نرش  أيضاً  ويلزم  التوسعية.  الدخيلة  األنواع  إدارة 

إىل  السياسات  صانعو  أيضاً  ويحتاج  الجديدة.  التكنولوجيات 
تقييم  أجل  من  بد  وال  سوقية،  غ	  تكاليف  بوجود  تثقيف 
خرباء  مع  بفعالية  األحياء  علÐء  يتواصل  أن  التكاليف  تلك 

من  بد  وال  مشرتكة.  تحليالت  إلجراء  االجتÐعي  االقتصاد 
البيولوجي  لألمن  منسقة  دولية  فضىل  مÐرسات  استحداث 

ذلك  ويتطلب  وواٍع.  متسق  نهج  خالل  من  املخاطر  ولتقييم 
من  وÕكن   .Øالدولي الخرباء   Øب وتواصالً  للمعرفة   ًÐتقاس

تقييم  أساليب  يف  املعرفة  ثغرات  معالجة  مÐثل  نهج  خالل 
املحددة  املعرفة  متطلبات  تصنيف  عموماً  وÕكن  املخاطر. 
 ،Øرئيسي  Øعنوان تحت  األوىل»  «العرشون  القضايا  قا{ة  يف 

قضايا   Ðمنه بكل  وتتصل   ،Òالشب والتواصل  التدريب   Ðه
باملوارد. متعلقة 

ة ا املوارد املالية والبشر ا ق
وأشار  والدويل.  الوطني   Øاملستوي عىل  املوارد  قضايا  دت  ُحدِّ

إىل مصدر  الحاجة  إىل  املؤÍر رصاحة  املشاركون يف  املندوبون 
النقص  لسد   Ñاألورو االتحاد  مستوى  عىل  مركزي  Íويل 

املناسبة  واملعدات   Øاملتخصص  Øواملوظف التمويل  يف  الحايل 
التي  األدلة  وتتيح  التوسعية.  الدخيلة  األنواع  إلدارة  املطلوبة 

اتخاذ  للغزوات  اإلجÐلية  واملجتمعية  النقدية  التكاليف  تثبت 
أن  وÕكن  التوسعية،  الدخيلة  األنواع  إدارة  يف  أفضل  إجراءات 
التحليل  يشكل  أن  وينبغي  الرضورية.  املوارد  توف	  من  تزيد 

األنواع  إدارة  من  جزءاً  السوقي  غ	  والتقييم  للتكاليف  الفعال 
تدب	  أيضاً  ويلزم  التمويل.  حشد  يتسنى   = التوسعية  الدخيلة 

لزيادة   Øاملطلوب والتطوير  البحث  إىل  هة  موجَّ مالية  موارد 
Íويل  من  بد  وال  املخاطر.  إدارة  أساليب  يف  الثقة  مستويات 
األوىل».  «العرشون  التوسعية  الدخيلة  األنواع  قضايا  جميع 

التواصل  فيها  åا  األولوية،  ذات  اإلجراءات  االستثÐر يف  أن  غ	 
االنتشار  من  (للتخفيف  والتوعية  اإلدارة)،  (إلثراء   Òالشب
وتحليل  (للمكافحة)  الجديدة  والتكنولوجيات  العريض)، 

كث	اً  سيحد  اإلدارة)  قرارات  أولويات  تحديد  (لدعم  التكاليف 
الغزوات  عىل  املرتتبة  واإليكولوجية  االقتصادية  التكاليف  من 

البعيد. املدى  يف 

ة اتيجيات مش ع اس و
أي اتساق يف النهج املتبع يف تحقيق األمن  ال يوجد حالياً 

التي  والبلدان   Ñاألورو االتحاد  بلدان   Øتنسيقه ب أو  البيولوجي 
ليست أعضاء يف االتحاد األوروÑ. وهذا األمر غ	 مقبول ألن 
البحرية  املناطق  تبدأ يف  أن  ينبغي  البيولوجي  األمن  أنشطة 

أو خارج الحدود للحد من مخاطر الغزو. وأوصت نتائج 
املؤÍر بتقاسم أفضل املÐرسات يف أوروبا وخارجها من خالل 

الحÐية  ألبحاث  نيوزيلندا  مركز  (مثل  الراسخة  املنتديات 
ووزارة  الغزو؛  لبيولوجيا  أفريقيا  جنوب  ومركز  البيولوجية؛ 

املائية االسرتالية؛ وأمانة األنواع غ	 املحلية يف  الزراعة واملوارد 
لوضع  املنتديات  تلك  استخدام  أيضاً  وÕكن  العظمى).  بريطانيا 

نظام دويل  التوسعية ولتوف	  الدخيلة  األنواع  إدخال  معاي	 ملنع 
الصعيد  رائدة عىل  إنشاء منظمة  املبكر. ويلزم  اإلنذار  آلليات 

لتنسيق االستجابة   Ñبلدان االتحاد األورو بلد من  الوطني يف كل 
الرسيعة، وال بد من وجود أفرقة من الخرباء لتطوير تقييÐت 

الدخيلة  املخاطر وإجرائها، ذلك أن املسؤولية عن إدارة األنواع 
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التوسعية مجزأة حالياً يف كث	 من األحيان دون وجود خطوط 
االتحاد  الوكاالت. وعىل مستوى   Øب للمسؤوليات  واضحة 

بلدان االتحاد  Íُثَّل فيها  األوروÕ ،Ñكن لوكالة واحدة مسؤولة 
األوروÑ أن توفِّر آلية لتحقيق رقابة فعالة عىل إدارة األنواع 

.Ñاألورو االتحاد  داخل  التوسعية  الدخيلة 

 قضايا األنواع الدخيلة 
 التوسعية «العرشون األوىل» 

يف أوروبا

أساساً  تتعلق  املحددة  العرشين  القضايا  أن  من  بالرغم 
بالُنظم  مبارشة  صلة  ذات  أيضاً  فهي  العذبة،  املياه  åوائل 

القضايا  قا{ة  إىل  وباإلضافة  واألرضية.  البحرية  اإليكولوجية 
التهديدات  من  التخفيف  تداب	  نوقشت  األوىل»،  «العرشون 

توصيات  إىل  وترجمت  باستفاضة  قضية  كل  تفرضها  التي 
وتداب	  األوىل»  «العرشين  القضايا  هذه  وÍثل  محددة. 

كل  يف  التوسعية  الدخيلة  األنواع  إلدارة  هامة  أداة  إدارتها 
يف  السياسات  لصانعي  الدعم  توفِّر  أنها   Ðك أوروبا.  أنحاء 

الترشيع  لتنفيذ  التحض	  أثناء   Ñاألورو االتحاد  أرجاء  كافة 
التوسعيــة.  الدخيلــة  األنواع  بشأن  الجديد   Ñاألورو
التوسعية  الدخيلة  األنواع  قضايا   20 الجدول  ويوجـز 

العمل.  حلقات  جلسات  خالل  املحددة  األوىل»  «العرشين 
و�  األولوية،  ترتيب  حسب  معروضة  غ	  القضايا  وهذه 

العمل. حلقات  أثناء  أولوياتها  درجات  د  تُحدَّ

اق املستقبل آ
التوسعية  الدخيلة  األنواع  تشكِّله  الواسع åا  االعرتاف  بالرغم من 

هناك خطر حقيقي  البيولوجي،  للتنوع  تهديد خط	  من 
الكافية ملنع إدخال  ومحدق يتمثل يف عدم إيالء األولوية 

وانتشار تلك األنواع أو إدارتها. وما � يستمر بذل الجهود 
التدهور يف األنواع املحلية  وتدب	 املوارد، سيقع مزيد من 

الحيوان  الطبيعي، وستتعرض صحة  املال  رأس  واملوائل، وسيضيع 
للتهديدات.  واإلنسان  والنبات 

وساهم مؤÍر غالواي لعام 2013 بدور هام يف إلقاء مزيد من 
الضوء عىل ُسبل التصدي لألنواع الدخيلة التوسعية املائية وغ	ها. 
وانطالقاً من القضايا املحددة، Õكن لخيارات الحلول املقرتحة أن 

تشكل أداة إلدارة األنواع الدخيلة التوسعية، والغرض منها هو 
دعم صانعي السياسات أثناء تنفيذ الئحة االتحاد األوروÑ بشأن 

األنواع الدخيلة التوسعية. وتش	 قضايا األنواع الدخيلة التوسعية 
«العرشون األوىل» والتهديدات والتوصيات املتصلة بها إىل أن 

متطلبات املعرفة هي املحرك الرئييس لوضع اسرتاتيجيات لإلدارة. 
ويجري إنشاء شبكة عاملية جديدة من الخرباء املختصØ باألنواع 

التوسعية إلعداد مشورة عملية ومتسقة بشأن إدارة األنواع 
الدخيلة التوسعية يف كل أنحاء أوروبا باستخدام الالئحة الجديدة 

كأداة أساسية. ومن الحيوي توف	 املوارد لكل القضايا العرشين 
املتعلقة باألنواع الدخيلة التوسعية، ولكن االستثÐر يف توف	 

موارد املعرفة ووضع اسرتاتيجيات مشرتكة عىل األجل الطويل 
سيتيح نهجاً أك| استدامة يف إدارة األنواع الدخيلة التوسعية، رهناً 

بفعالية الترشيع واإلنفاذ. 

 Ñاألورو االتحاد  بلدان  التي ستنتهجها  الطريقة  بعد  تتضح  و� 
باألنواع  املتعلقة  لالئحة  الفعال  التنفيذ  أجل  املوارد من  لتوف	 

ال  بينها،   Ðفي أو  القضائية  الواليات  داخل  التوسعية  الدخيلة 
سيÐ يف ضوء اتفاقات التبادل التجاري، غ	 أن أحد املؤرشات 

لألنواع  املقرتح  العاملي  التقييم  يف  يتمثل  الحديثة  اإليجابية 
الدويل  الحكومي  املنرب  جانب  من  ومكافحتها  التوسعية  الدخيلة 
الُنظم  وخدمات  البيولوجي  التنوع  مجال  والسياسات يف  للعلوم 

الدخيلة  األنواع  من خرباء  عاملية  لتسخ	 شبكة  اإليكولوجية11 
اتخاذ  السياسات من أجل  املشورة ودعم  التوسعية إلسداء 

الدخيلة  األنواع  بإدارة  املتعلقة  الحاسمة  القضية  بشأن  قرارات 
التوسعية. وال بد من مشاركة واعية من كل قطاعات املجتمع 
التوسعية ووقف  الدخيلة  لألنواع  فعالة  إدارة  أجل تحقيق  من 

n حدوث مزيد من الخسائر يف التنوع البيولوجي العاملي.

  



ة ا اسا ا ا با  الد ال  ا ال

و  ر خطوات  ع
يد الصيد يف   تر
 مصايد األسماك 
رة   الداخلية – 

ر عاملي  م
 íالغذا الداخلية يف األمن  الحيوي ملصايد األسÐك  بالدور  اعرتافاً 

األسÐك  لجنة مصايد  وافقت  العيش،  العاملي وُسبل كسب 
الحادية والثالثØ عىل عقد املؤÍر  يف املنظمة خالل دورتها 

العذبة واألسÐك  املياه  الداخلية:  األسÐك  بشأن مصايد  العاملي 
املؤÍر  2015). وعقد هذا   þالثا يناير/كانون  واملستقبل (26–28 

املنظمة وجامعة والية ميتشغان،   Øتفاهم ب إطار مذكرة  يف 
وشارك فيه نحو 200 من العلÐء ومديري املوارد وممثيل 

أربعة مجاالت  العا� ملعالجة  املجتمع املدþ من كل أرجاء 
للقلق:  مث	ة  رئيسية 

الداخلية؛ �� األسÐك  مصايد  ملوارد  البيولوجي  التقييم 
األسÐك �� مصايد  إلسهام  واالقتصادي  االجتÐعي  التقييم 

التنمية؛ يف  الداخلية 
الداخلية �� املائية  اإليكولوجية  الُنظم  عىل  املؤثرة  العوامل 

ومصايدها؛
الحوكمة والسياسات عىل استخدام موارد األرايض واملياه �� آثار 

وحفظها. األسÐك  ومصايد 

وسعى املؤÍر، عن طريق معالجة هذه املجاالت عىل مستوى 
اإليكولوجية  النظم  استمرار  املساعدة عىل ضÐن  إىل  عاملي، 
النظم  تلك  به  تزخر  الذي  البيولوجي  والتنوع  العذبة  للمياه 

اليوم  واقتصادية ألجيال  واجتÐعية  إيكولوجية  فوائد  توف	  يف 
الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  املؤÍر åدونة  والتزم  والغد. 

الداخلية  األسÐك  مصايد  بشأن  الفنية  التوجيهية  وخطوطها 
منها. واستفاد 

التاريخي السياق 

توفِّر مصايد األسÐك الداخلية مصدراً هاماً للغذاء منذ عصور ما 
قبل التاريخ. وتوجد الشصوص والحراب وبقايا األسÐك يف كث	 
من املواقع األثرية، بل ويوجد لدى كث	 من الحضارات النهرية 

األوىل سجالت ملÐرسات اإلدارة. وأما الصيد الرتفيهي فقد نشأ منذ 
عهد أقرب، وحفز البحث املنهجي يف مصايد األسÐك الداخلية يف 

أمريكا الشÐلية وأوروبا منذ أواخر القرن التاسع عرش.

قوياً عىل  تأث	اً  أثرت عوامل خارجية  الصناعية،  الثورة  ومنذ 
وأثر  وإدارته.  وتنميته  الداخلية  األسÐك  حالة قطاع مصايد 
األنهار واستخراج  السدود عىل  املوئل وإقامة  التلوث وتغي	 

املياه، وإدخال األنواع غ	 املحلية، عىل املوارد السمكية، وعىل 
åراقبتها.  املكلَّفة  واملؤسسات  عليها،  يعتمدون  الذين  األشخاص 

وأّدت ضغوط الصيد التي ال يقاس جانب كب	 منها، وإن كان 
وغ	 مستدامة يف  تقريباً  العا�  أنها ضغوط كب	ة لكل  معروفاً 
اإلنتاجية ملصايد األسÐك  القدرة  تقليص  كث	 من األحيان، إىل 

القطاع.  تؤثر عىل  الداخلية، وما زالت 

الوطنية  التنمية  مناقشات  اإلهÐل يف  اليوم من  القطاع   þويعا
الذي تسهم به مصايد األسÐك  الكب	  الدور  بالرغم من  والدولية 
 ،ًÐتنظي األك|  القطاعات  فإن سائر  وبالتايل  املجتمع.  الداخلية يف 

ش مصايد األسÐك  تهمِّ ما  غالباً  والزراعة،  املائية  القوى  مثل 
الطلب  أيضاً  ويتعارض  العذبة.  املياه  املنافسة عىل  الداخلية يف 

املتزايدة  السمكية جراء رغبة األعداد  املوارد  املفروض عىل 
من السكان يف الحصول عىل األسÐك مع الحاجة إىل اإلدارة 

األرصدة. أجل حفظ  التقييدية من 

 االعرتاف بأهمية مصايد 
الداخلية األسÐك 

األسÐك  فيها مصايد  تعمل  التي  املعقدة  بالبيئة  املؤÍر  أقر 
التنمية  القطاع يف خطط  لتحسØ صورة  يلزم  ما  الداخلية وبحث 

واإلقليمية.  الوطنية 

 »
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وروبا رون األو يف  الع ايا األنواع الدخيلة التوسعية  ق
التعال الت

ل ال باألم البي
ديد  سعية  ة ت ي ا  ا  د م  ساس ل ل  م البي الصا ل ي  التطبي الد
ا    ب  ي مت ا   حد   التطبي ي ا ي  ت ا  تشا ي ا لت

ا األ  دا ا ب ب ة  ا األلي ا ي ا ا ة  ا م ال ا  طا ال

ا األ م  ا تشريعا ا  ات
عا ل ال  األم البي

ي  ا  ا مت ا ب  تشم ت التشريعا  ي ا األ ا  حيد تشريعا ا ب ت ي
ديد  سعية ا ة الت ي ا الد ريعة ل ابة ال ست با ا متط د  بة ا مرا ر  ا يي ا لت

ا األم  سا    ا
ل  الصعيد الد البي

يا  اتي ر ال لديها اس دا األ ا م الب ت ا األ تع الد البا امل يتع  ا
اليا  س دا  ي ي سعية م  ة الت ي ا الد عالة بش األ

ا  ا األ يم مل  ا ت  
سعية ة الت ي ديدالد سعية  ة ت ي ا  ا  لية مل  ا الد د الت ا را   يتع سد ال

تصدي  مالئمة ل صصة  ا   م
سعية ة الت ي ا الد ل

م   سعية  ة الت ي ا الد تعام  ال املالئ م األ ية ل ا ا  م األساس ت م
مة  ا الال األم اسبة  ا امل ي ا ا امل  تشم  امل ديد  سعية  ة ت ي ا 

ص األ ال ة  ي ا الط ي  املبا ب ال ي لت املعدا 

ر ش املب ديد ل يا  ل ت
معاتها   دما ت  تطا  د امل را  سعية مب ة الت ي ا الد ا األ تشا  ر ا ي

يا  ة  الطائرا ال بد  ة م ا م   ا ابة سريعة  د است ر لت  ال
يا ل ا م الت ية  ش البصمة البي يا  ل ت ير  ه التص

ر ا املب ا ليا ا يا  التصدي ل ا حي ريعة املالئمة م ابة ال ست ا ر  ش املب م املع ب  ال
عالة ا سريعة  ا ما  ي بالتا  ت  تبا املع سعية  الت

ديد  ر لت ا م ري ل يي ال سالي الت
ة ب حدا ال امل يا  ل

ي   ر ما م ال د  سعية ست  ة الت ي ا الد ا التصدي ل ر   م بال
ا  ا ا را راء  ا األ  دا ا ة ب  ب ر ت مش ا م مر ل طة  ييما مب ت

ر لد  ا م حد ل يي األ امل الت
سعية  ة الت ي ا الد اء ل ائمة ال ال

ا األ  ا
ر ا يي ا ة  ت را املعر

ي   تصا ي ا مية الت  
ر ا يي ا ت

يا  ية  ل طاء  ر ح يت  ا ييما ا ءا م ت ية  تصا ا ا تبا ب  تش ا ي
ا  دما ال ا  ي ري  ية   تصا ة ا ب  األ مش سعية ال ت ة الت ي ا الد ل

ال  ل م ي ا

ية  ا حي ريعة   ابة ال ست  ا
سعية ة الت ي ا الد ا األ

ا  يا  ة بعم ا ة م األ ت يا امل  سعية  ا ة الت ي ا الد ا م  األ ل 
تص  اء ا ي م ا التعا ال سائ م برام امل األ  ب ر  ش املب ا  ال ت األ
ري التداب  ال   ل م ريعة  ابة ال ست ا سعية  الصعيد الد  ة الت ي ا الد باأل

عالية  ه م حي  ا   ما  ا  ا  تصدي ل ية ل ا ح ا ا امل ت  ال
ا ا األ ب  ليهما حاليا  ا ة  ا تشتد ا ة  الت

سعية  ة الت ي ا الد ا األ الحيا 
ا  حا الط

ا  ت ا ا  ر مبيدا ا سعية م ح ة الت ي ا الد ما تداب التصدي ل ا  الة ا ب  ي
سعية ة الت ي ا الد ا األ عالية  ما  ا ل الحيا  األ  

ا  ا األ ديد   بة ا  املرا
سعية ة الت ي الد

ا  ا ية  ل بة البي سعية م املرا ة الت ي ا الد بة األ ديد  مرا يا ا ه ش امل ت
ا  ير ب تط ل ي د  ا ا  ا   ة املتعد ا ام ه املت ال ة  م امل ال هربائية  ال

يها  تب
ا  ا األ ة لت   املعر

سعية ة الت ي الد
ا  الباح  ما   س  املما ياسا  ع ال ا ا ب  ا  الت ت ال ا اك  ال
ها  ي م الت بتها  مرا سعية  ة الت ي ا الد ا م م األ ي    ت الت 

ة  ا ا ي ا ية م  تع الت
سعية ة الت ي ا الد شطة ال ي بها ل ص ل ة  م تي تشر  العا  سعية ت ة الت ي ا الد ر   األ بال

اية  يا األسماك  يع ال يه  ة   ا املص مه  ي ا البشر  لت ت
ديد سعية  ة ت ي ا  ا  ا  ريعة  ابة ال ست ر  بالتا  يد ا ش املب ال ية  عا م  الت ا ال  الت

سعية ة الت ي ا الد باأل
يي  ية  الت يمة  ال دير ال ت
سعية ة الت ي ا الد ي ل تصا ا

بي  ياسها م  ه  سعية ال ي ة الت ي ا الد ر ل ية املبا تصا الي ا ة  الت ا با
يا  م عة   ا ا ال ية م ا ر  ال ياسا األ ا ال ب  يمة مصايد األسماك ي

د  الي  اب ت الي التد م ت سعية  ة الت ي ا الد يي تهديدا األ رب  ت ا ال احت
التد 

ة  ي ا الد ا األ الي  ي ت
سعية الت

ابة  لة ا احد م الة   
ا  ية ل ا ال لة ا  م

سعية ة الت ي الد

سعية  ة الت ي ا الد ة  التعام م األ ا ية  لية  يها م احد ت  الة  ي  
ة  ي ا الد تشا األ بة ا ه م  مرا تم اتبا  م ا ا األ  دا ا د م ب   ب

بة  ريد  املرا ي  ية ال تتمت  سعية  الد ا الت

Roy, H., Schonrogge, K., Dean, H, Peyton, J., Branquart, E., Vanderhoeven, S., Copp, G., Stebbing, P., Kenis, M., Rabitsch, W., Essl, F., Schindler, S., 1
Brunel, S., Kettunen, M., Mazza, L., Nieto, A., Kemp, J., Genovesi, P., Scalera, R. & Stewart, A. 2013. Invasive alien species – framework for the identifica-

. ا  ا ال اير تب   ي ا tion of invasive alien species of EU concern (ENV.B.2/ETU/2013/0026)  ا 
http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/Final%20report_12092014.pdf.
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الُنظم  من خدمات  الداخلية كث	اً  وتوفِّر مصايد األسÐك 
العيش)،  وُسبل كسب  والرتفيه  الغذاء  (مثل  الهامة  اإليكولوجية 

ر حق قدرها أو نادراً ما تُدرج  ولكن هذه الخدمات قلÐ تُقدَّ
القطاع  فإن مساهÐت  الحكومية. ولذلك  اإلحصاءات  يف 

العادة من جانب صانعي  وأهميته غ	 معرتف بها أو مهملة يف 
تحديات  التغلب عىل  إىل  وسعياً  الحوكمة.  وهياكل  السياسات 

للقلق  املث	ة  األربعة  الرئيسية  املجاالت  املؤÍر  تناول  اليوم، 
أعاله. املذكورة 

التقيي البيولوجي
ملصايد  البيولوجية  الحالة  تحديد  وفرص  تحديات  تختلف 

التحديات والفرص يف مصايد األسÐك  الداخلية عن  األسÐك 
كب	ة  بدرجة  متفرقة  الداخلية  األسÐك  فمصايد  البحرية. 

ومعظمها ذو طابع حريف و/أو كفايف، مÐ يجعل رصدها أمر 
األحيان åوسمية نشاط  يف كث	 من  أيضاً  الصعوبة. وتتميَّز  بالغ 

والبرشية  املالية  واملوارد  املؤسسية  القدرة  إىل  واالفتقار  الصيد 
أو  املحصول  تقديرات  تكون  ما  غالباً  ولذلك  لتقييمها.  الالزمة 

كب	ة.  بدرجة  فق	ة  حجمه 

الحاسمة إىل استحداث  الحاجة  د املشاركون يف املؤÍر  وحدَّ
والقابلة  والدقيقة  املرنة  البيولوجي  التقييم  أدوات  من  مجموعة 
تنوير  أجل  والتثبت من سالمتها من  املالئم  النطاق  للتطبيق عىل 
السياسات. ويحمل ذلك  مدارك مديري مصايد األسÐك وصانعي 

التقييÐت ودمج  يف طياته رضورة بناء القدرات من أجل تلك 
القرار. وتشمل  أُطر إدارة مصايد األسÐك وصنع  بياناتها يف 

الواعدة ما ييل: التقييم  أدوات 

مصايد �� إنتاجية  تقدير  للمساعدة عىل  بُعد  عن  االستشعار 
وغالتها؛ األسÐك 

البيئية؛�� القياسات  أساس  لإلنتاجية عىل  املبارشة  املؤرشات غ	 
أساس خصائص �� األسÐك عىل  التجريبية إلنتاج  النÐذج 

املوئل؛
البيئية، �� البصمة  قبيل  من  الجديدة،  التكنولوجيات 

النقالة؛ الهواتف  وآثار  املائية،  والصوتيات 
األسواق.�� أو  االستقصائية لألرس  الدراسات 

اد التقيي االجتماعي واالقت
األسÐك  الضخم من محصول مصايد  الكم  النامية  البلدان  تُنتج 

الداخلية دوراً هاماً يف  الداخلية. وتؤدي مصايد األسÐك 

املصايد  هذه  وتدعم  للبلدان.  واالقتصادية  االجتÐعية  التنمية 
ُسبل كسب عيش عرشات املاليØ من األشخاص عىل نطاق 
للمليارات من  الغذائية  الُنظم  العا�، وتسهم بدور هام يف 

مثل  التغذوية،  بحساسيتها  تتميَّز  التي  املناطق  يف  األشخاص 
والنيجر،  النيل  وحويض  األفريقية،  الكربى  البح	ات  منطقة 

امليكونغ  يف  املياه  ومستجمعات  الغانج/براهÐبوترا،  ومنطقة 
الداخلية  إنتاج األسÐك من املياه  واألمازون. وغالباً ال يدخل 
ونتيجة  يقايض محلياً.  أو  يستهلك  الرسمي وقد  االقتصاد  يف 
لدى صانعي  يتكون  محلياً،  واستهالكها  األسÐك  لتجارة هذه 

قيمة  لها  ليس  الداخلية  األسÐك  بأن مصايد  انطباع  السياسات 
الداخلية  اقتصادية كب	ة. غ	 أن هناك بعض مصايد األسÐك 

النييل يف  الفرخ  للغاية، مثل مصايد سمك  الكب	ة  القيمة  ذات 
نهر  الداي يف منطقة  منطقة بح	ة فكتوريا، ومصايد أسÐك 

التي عرضت خالل املؤÍر عن أن  الدراسات  امليكونغ، وكشفت 
األرز تفوق قيمة  االقتصادية لألسÐك يف بعض حقول  القيمة 

األرز نفسه. وباإلضافة إىل ذلك، تش	 التقديرات إىل أن مصايد 
100 مليون شخص يف أمريكا  الرتفيهية تشمل أك| من  األسÐك 
يف  الرتفيهي  الصيد  قيمة  وتتخطى  وأُوسيانيا،  وأوروبا  الشÐلية 
 12.Ò40 مليار دوالر أمري املتحدة األمريكية وحدها  الواليات 

وسواًء أكانت مصايد أسÐك املياه العذبة ذات توجه تجاري أو 
ثقافات ومجتمعات  تحديد  يف  أيضاً  فإنها تسهم  ترفيهي  أو  كفايف 

وتتميز  استمراريتها.  الحفاظ عىل  ويف  متنوعة  حياة  وأساليب 
إليش،  الهادئ، وسمك  املحيط  أسÐك مثل سلمون  أيضاً 

أسÐك  تناول  ويشكل  والرمزية،  الروحية  بقيمتها  أيضاً  والشبوط 
الدينية.  املهرجانات  بعض  محور  العذبة  املياه 

الداخلية أيضاً يف +و األطفال وصحة  املياه  وتسهم أسÐك 
اإلنسان. وتضيف األسÐك إىل غذاء اإلنسان الربوتØ العايل 

واملعادن،  والفيتامينات  النافعة،  الدهنية  واألحÐض  الجودة، 
تنوعاً  عليه  والحديد، وتضفي  والزنك  واليود  ألف   Øفيتام مثل 
وطعÐً مستساغاً. ويف ظل وجود كث	 من أنواع املياه العذبة 

ذلك  ويحقق  بكاملها،  السمكة  تناول  املعتاد  من  الصغ	ة، 
تناول  املتاحة من  التغذية  تزيد عىل  إضافية  تغذية  بالتايل 
التغذية يف  يتناول  الذي  القسم  رشائح األسÐك فقط (انظر 

الصفحة 152). 

د املشاركون يف املؤÍر الحاجة الحاسمة إىل تعزيز مساهمة  وحدَّ
أسÐك املياه العذبة يف التغذية البرشية. وتشمل الُنهج املمكنة ما 

ييل: 

  » 

  



ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل

تطور �� وأثناء  الصغ	ة  لألسÐك  املحسن، خاصة  االستخدام 
األلف»  األيام  «نافذة  الحاسمة هي  (الفرتة  املبكرة  الطفولة 

الطفل). الثانية من عمر  السنة  الحمل حتى  بداية  منذ 
الداخلية من أجل زيادة توف	 �� تحسØ إدارة مصايد األسÐك 

.íالغذا األمن  انعدام  يعانون  الذين  للسكان  األسÐك 
التي �� الحاالت  التغذوية، ال سيÐ يف  بالفوائد  الوعي   Øتحس

االستهالك  اإلمدادات ولكن  فيها مستويات جيدة من  تتاح 
الضوء عىل  لتسليط  التثقيف  برامج  (مثل  يكون محدوداً 

أهمية األسÐك يف نافذة األيام األلف). 
وقطاعات �� الداخلية  األسÐك  بØ مصايد  التعاون  تعزيز 

االستهالك  استهالك األسÐك سواًء من خالل  لتيس	  التغذية 
املصنَّعة. املنتجات  أو من خالل  املبارش 

ة العوامل احملر
بعض  األسÐك  مصايد  عىل  تؤثر  التي  املحركة  العوامل  تشمل 

وبعض  املفرط،  والصيد  التلوث  مثل  املعروفة،  العوامل 
املناخ.  وتغ	ُّ  املياه،  عىل  التنافس  مثل  الجديدة،  العوامل 

العا�،  املياه يف  املائة من  3 يف  أقل من  العذبة  املياه  وÍثل 
 3 العا� عىل مسافة يف حدود  أك| من نصف سكان  ويعيش 

فإن  وهكذا  السطحية.13  العذبة  للمياه  مصدر  من  كيلومرتات 
الخدمات  من  واسعة  مجموعة  يوفِّر  املياه  كل  من  ضئيالً  قدراً 
هناك  ذلك،  عىل  وعالوة  وإيكولوجياً.  وثقافياً  اقتصادياً  القيِّمة 
من  متزايد  عدد   Øب العذبة  املياه  خدمات  عىل  قوية  منافسة 

للنزاع،  مصدراً  العذبة  املياه  عىل  املنافسة  وتشكِّل  البرش. 
ورåا  والتعاون،  الثقة  لبناء  حافزاً  أيضاً  تغدو  أن  Õكن  ولكنها 

النزاع.14  منع 

تؤثر قطاعات أخرى  املياه،  التنافس عىل موارد  لهذا  ونتيجة 
املياه  نُظم  باإلدارة والتخصيص يف  املتعلقة  القرارات  كث	ة عىل 
الداخلية، ويؤثر ذلك بدوره عىل جودة إنتاج األسÐك وحجمه 

وما يرتتب عىل ذلك من فوائد. ويؤثر تطوير وإدارة القوى 
والغاز،  النفط  واستخراج  والتعدين،  والزراعة،  والنقل،  املائية، 

نُظم  املائية، عىل  األحياء  وتربية  والرتفيه،  والسياحة،  والحراجة، 
السمكية. ومواردها  العذبة  املياه 

املؤثرة  األخرى  الرئيسية  العوامل  أحد  املناخ  تغ	ُّ  وÕثل 
انبعاثات  ووصلت  الداخلية.  املائية  اإليكولوجية  الُنظم  عىل 
مليار   49 إىل   2010 عام  يف  بالطاقة  املتصلة  الدفيئة  غازات 

التعاون  منظمة  وتتوقع  قياسياً.  مستوى  بذلك  مسجلة  طن، 
بنحو  االنبعاثات  تلك  تزداد  أن  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية 

من  بالتايل  ذلك  يُغ	ِّ  2050، وسوف  عام  بحلول  أضعاف  أربعة 
األمطار  وهطول  الحرارة،  درجة  يشمل  åا  البيئية،  الظروف 

ستؤثر  التغي	ات  تلك  أن  املؤكد  ومن  األنهار.15  مياه  وجريان 
األسÐك. مصايد  عىل 

املؤثرة عىل مصايد  املحركة  العوامل  املؤÍر أن معالجة  والحظ 
ومديري  املحلية  املجتمعات  من  ستتطلب  الداخلية  األسÐك 

املوارد جملة أمور تشمل ما ييل: 

الداخلية �� األخرى عىل مصايد األسÐك  القطاعات  بآثار  الوعي 
اآلثار؛ تلك  الالزمة ملعالجة  واتخاذ اإلجراءات 

يف �� اإليكولوجية  والُنظم  املستجمعات  قائم عىل  نهج  تعزيز 
والطبيعية؛ املائية  واملوارد  لألرايض  املتكاملة  اإلدارة 

الصمود �� القدرة عىل  لتعزيز  تكيفية  تداب	  اتخاذ  فهم رضورة 
يف وجه تغ	ُّ املناخ.

مة والسياسة و ا
واملشاركة  الجيدة  املعلومات  من  السليمة  الحوكمة  تنبع 

الحكومة،  من  وااللتزام  املصلحة،  أصحاب  من  الهادفة 
الخاص.  القطاع  يف  والصناعات  الحكومية  غ	  املعنية  والجهات 
إىل  الحالية  الحوكمة  ونُظم  الوطنية  املؤسسات  عموماً  وتفتقر 
السالفة  املحركة  العوامل  مع  التعامل  من  Íكِّنها  التي  القدرة 

األسÐك  ومصايد  األسÐك  عىل  املتزايدة  والضغوط  الذكر 
ذات  واملعلومات  املوارد  نقص  بسبب  أساساً  وذلك  الداخلية 

الحوكمة  عملية  يف  مناسباً  Íثيالً  املصايد  تلك  Íُثل  ولن  الصلة. 
ومساهمتها  قيمتها  عىل  بفعالية  الربهنة  خالل  من  إالّ 

املؤÍر  وسلط  املساهمة.  وبتلك  القيمة  بتلك  واالعرتاف 
اإليكولوجي  الرفاه  تشمل  السليمة  الحوكمة  أن  عىل  الضوء 

الرفاه  من   Øالنوع هذين  تحقيق  أن  غ	  السواء.  عىل  والبرشي 
نحو  النزوع  إىل  منها  جانب  يف  ناجمة  تحديات  عىل  ينطوي 

ق  تنسِّ ال  قطاعات  إىل  العذبة  املياه  موارد  مستخدمي  تقسيم 
املياه.  لتلك  استخدامها 

االستكشاف  أجل  التالية من  الثالثة  املكونات  املؤÍر  وتناول 
نُظم  فعالية حوكمة  زيادة  التي Õكن من خاللها  للُسبل  املنهجي 

بها:  املتصلة  األسÐك  ومصايد  الداخلية  املياه 

واملُثل؛�� القيم   – للحوكمة  التوجيهية  املبادئ 
التي ترشف عىل عمليات �� املؤسسات  الحوكمة –  مؤسسات 

الفرص؛ وتهيئة  املشاكل  أجل حل  وتراقبها من  الحوكمة 

  



ة ا اسا ا ا با  الد ال  ا ال

املستخدمة �� والُنظم  واألساليب  الطرق   – والحلول  الفرص 
السياسات واإلدارة  استخدام  القطاع، åا يشمل  يف حوكمة 
التي تشكِّل مهام مبارشة ملديري مصايد األسÐك وصانعي 
والتكامل  املشاركة  إىل  القطاع، والحاجة  السياسات يف هذا 

القطاعات. املصلحة يف مختلف  أصحاب   Øب

العذبة  املياه  حوكمة   Øلتحس الرئيسية  القضايا  املشاركون  د  وحدَّ
بها: املتصلة  األسÐك  ومصايد 

الُنظم �� القطاعات يف وضع جداول أعÐل   Øالتكامل ب
العذبة؛ للمياه  اإليكولوجية 

املشرتكة؛�� املائية  املسطحات  حوكمة  آليات 
املعتمدين �� املصلحة  أصحاب  وسائر   Øاألصلي السكان  حقوق 

الداخلية؛ األسÐك  عىل مصايد 
املائية؛�� األحياء  تربية  دور 
إدارة مصايد األسÐك؛��
املصلحة.�� وأصحاب  املؤسسات   Øب التواصل 

الخطوات العرش – إعالن روما 
 بشأن الصيد الرشيد يف 

مصايد األسÐك الداخلية

استُمدت الخطوات العرش للصيد الرشيد يف مصايد األسÐك 
الداخلية (الجدول 21) من أك| من 120 من العروض الشفوية 

وامللصقة التي تغطي نطاقاً عاملياً واسعاً،16 ومناقشات مركزة 
دت هذه الخطوات عىل أساس  وتدخالت خالل املؤÍر. وُحدِّ

الخطوط التوجيهية واملبادئ املقبولة دولياً.17 وهذه الخطوات عامة 
وغ	 موجهة ملجموعات بعينها؛ غ	 أنه سيلزم من كيانات عديدة 

عىل مختلف مستويات الحكومة واملجتمع العمل معاً لتنفيذها.

وترد الخطوات العرش مرتبة عىل نحو Õثل مساراً منطقياً. ويلزم 
يف البداية مثالً معرفة ما هو موجود وما Õثله من قيمة قبل 
تعميم املعلومات بطريقة مقنعة وقبل تحقيق اإلدارة املثىل 
للقطاع (يلزم يف حالة عدم وجود تلك املعلومات األخذ بنهج 

وقاí)18. وعالوة عىل ذلك، ال Õكن دمج مصايد األسÐك يف 
الحوكمة املتعددة القطاعات ما � تكن إدارتها بفعالية ممكنة 

داخل القطاع. وسوف تُعرض الخطوات عىل الدورة املقبلة للجنة 
مصايد األسÐك للموافقة عليها. وسوف تُنرش توصيات متابعة 

تنفيذ الخطوات يف مداوالت املؤÍر ويف نرشة موجزة لصانعي 
العرش جزءاً  الخطوات  تلك  اتباع  السياسات.19 وسوف يشكِّل 

اإليكولوجية  الُنظم  استخدام  فيه  نحو عا� Õكن  من مساٍر 
املقبلة  السنوات  ويف  اليوم  السمكية  ومواردها  العذبة  للمياه 

n واالستفادة منها عىل نحو مسؤول.

و   التغذية: الت
 من االلتزامات 
 إ األفعا – 
 دور األسماك 

ومصايد األسماك
 ،(ICN2) بالتغذية  املعني   þالثا الدويل  املؤÍر  تناول 

يف  روما  يف  عقد  املستوى  رفيع  دويل  حكومي  اجتÐع  وهو 
جميع   ،2014  þالثا 21 نوفمرب/ترشين  إىل   19 من  الفرتة 

الحكومات  ووافقت  شامل.  منظور  من  التغذية  سوء  أشكال 
وهو  التغذية،  بشأن  العمل  وإطار  روما  إعالن  عىل  املشاركة 

القضاء  بهدف  وطنية  سياسات  بوضع  العا�  زعÐء  يُلزم  ما 
أجل  من  األغذية  نُظم  يف  تحول  وإحداث  التغذية  سوء  عىل 

املجتمع  عىل   َّØويتع للجميع.  مغذية  غذائية  نُظم  إتاحة 
مستوى  توف	  أجل  من  عظيمة  لتحديات  يتصدى  أن  العاملي 

من  املتزايدة  لألعداد  والتغذوي   íالغذا األمن  من  مناسب 
عام  يف  نسمة  مليار   9,7 تتخطى  أن  املتوقع  من  التي  البرش 

 20 .2050

 Ðاً، وه	ويشكِّل الجوع وسوء التغذية أك| مشاكل العا� تدم
يرتبطان بالفقر ارتباطاً ال انفصام له. ويعاþ زهاء 795 مليون 

نسمة نقص التغذية يف العا�.21 ومنذ انعقاد املؤÍر الدويل املعني 
بالتغذية لعام 1992، تحققت تحسينات ملموسة يف الحد من 
الجوع وسوء التغذية بØ سكان العا�. غ	 أن ذلك التقدم � 

يكن يس	 بوت	ة واحدة وكان بطيئاً بصورة غ	 مقبولة. ويكمن 
التحدي الرئييس اليوم يف تحسØ التغذية تحسيناً مستداماً من 

خالل تنفيذ سياسات متسقة واتخاذ إجراءات أك| تنسيقاً يف كل 
« القطاعات ذات الصلة.

  



 اجلدول  21   

ر خطوات  يد يف املصايد الداخلية: ع أن الصيد الر  إعالن روما ب
يد الصيد يف مصايد األسماك الداخلية و تر

اا  ياإل األسا امل

تا  ا يي  ت   
لتم  ل   البي

ائمة  ال ا   ا
الع  

يا  ت ية  امل تا مصايد األسماك الدا ة   ام ة  ي ما  ا  مع ت اك ا
مة  ا الال د ا  ال ما   م األحيا  امل ر ا ت ت العاملية  ية  ال ية  ا

ا  اك  تشتتها  ية  ب ت  م مصايد األسماك الدا ما ب م ت املع
ائمة  الع ا ال ل لتي ا يي البي ا الت ير   ما تط اس 

ي ل  يي ال  الت
ية املائية  ل ي  ا

ية الدا

ية املائية  ل ي ية ل ا ي ية ا تما ا ية  تصا ي ا ت   م األحيا ال
ا  را ا ال د ا با  ا   ت  ا د د ح  يمة   ت ة ال ت ية امل الدا

تما   م  ا ي  تصا يي ا راء ت يتع  امليا  ا  دا األ ة باست املتص
ام  ة  العا ال ا ا  ا  مع ا د يمة  دير ال البا ما ي ت األحيا 

ا  ر بالتا   تصا  الرسم  ا  ءا م ا ية  تش مصايد األسماك الدا
مية الرسمية حصاءا ا ة  ا ا بد ي  ي تصا ا

ية  يمة الت ي ال  تع
ية ملصايد األسماك الدا

ا العا ال  ية  م الت ائ  ية  األم ال مة مصايد األسماك الدا ا ا م ت
م ال لديها مصا  دمة ال دا املت ة ب م الب ا ائ م عدا األم ال ال تعا ا

لة  ص  تط الط مية حاسمة   ا يمة ب ية ال تت الت ية  ة ل بدي
ية  ي  تا مصايد األسماك الدا دا  م   م األيا األل األ  ر  املب

ر  سائر  ا  ر  ي ا  ا   امل ة ب األ ا ائ  األم ال
ية ة ل ت ا امل طا ال

ائمة  ه     
ا    الع  

مصايد األسماك

ية  ا املائية الدا ط ا   م امل ا مصايد األسماك  امل د ترتيبا   ت
يها  د  ا ال ت ا  ا م تدا ل دا امل ست ية ا ا   يعا بص 

ة  ر ل   م ر  ا   ي ا ا  مت عد ا ا ي  ي ترتيبا ل
د  هد الصيد  حدا  حد م  ا املصيد    ي  ا ي  الصيد 
ا سي  ية  بع امل م ا ال ية امل تا ي  ال  ت ي  ا ب الصيا ا

ا مصايد األسماك م امله  سب ال   ا  تي ا الصيد  د ي 
اسمها بص  م  ي ت تش ية  صايد األسماك الدا ة  ما املتع املع ا  البيا

ا يي  ا    الت

ا ب    الت
دم  ت  م
بة امليا الع

مه   م األحيا   امة ا ة  ا املص ياسا  ر ال  يط م
تربية األحياء املائية    ية  ا مصايد األسماك الدا طا مية  ة ب ما املتع املع

ماية  ا سياسية  ليد  بة ت ع ل بالتا   ي  ي ما  ه ال  ت املع
ل ي  ال   يها  ي يعتمد  ا ال األ ية  ا مصايد األسماك الدا م

باتها  تمعا الصيد  ا  ة  احتيا ا ا ا  م التص

ة  ا مة    ا
ة ا املائية املش ط م ل

ميتها   ت ية  م ا ال ا م دا امليا  ة است ام مة تعا بص  يا ح د   ت
ل   ة ل تي د  العابر ل لية  الد ية  ية ال ا امليا الدا ط  م م

ا املائية  با  امل ر س ة ما    م األحيا  ت ط ا ال تت  م را ال
ر ة  ط سب  العي  م ائ  األم ال

ية  ه تعا دا   است
ام ب  ي الت  لت

دا  ا   طا  ال
مية ما الت

تها   م األحيا مصايد األسماك  ا ا املائية  مية امل ة بت شا املتع ا تهم امل
يا  تصا امة ا ا املائية ا ا امل طا ال ب  ا ل  امل ل ها  ية  ت الدا

البا ما ت الطر  مصايد  ية  ية  امليا الدا ل ي دما ال ا يا  تما ا
د   ت ائية امل دا ا يها  ل ي يعتمد  ي ال الصيا ية  األسماك الدا
يد ل  تائ م ا    ا ي بة ال مرا ة  ي ة م امليا ال ا املش حتيا ا

ا املائية ا امل طا را    األ

ح  صا  ا ا  مرا
ة ا املص

سا  ا ت  تما  ي ا الت ة  املعر دا  املعت ية  ا ي ال ا بال د ا ر  س
ما  ية  ي األسماك  امليا الدا يا ية  سب  العي لد الشع األ
يد م  ت ا  تبعد  ال تمعاته   م األحيا  سياسا ت الصيد 

اء  ا م مصا ال ستبعا ت ال ا ا ر  ا  مصايد األسماك  ي ها لت تعر
ية ية املائية الدا ل ي ية م ال ا تصا ا ية  ا الصال ال امة  ا

ع تربية األحياء املائية   
اما ا  ي ح

ا   م برام  ا  م  ية األسر  تا األ طا   تربية األحياء املائية 
م مصايد األسماك  بية األحياء املائية  ت ائ  ل ي األم ال ر  د م ال ا
ي  ري ت سب  ا   د  سبي امل ي األ ال برام ت الطبيعية م 
ري ت  طا مصايد األسماك الطبيعية   ي ي  ي األسماك ال ة لصيا بدي

ل  بيا  مصايد األسماك الطبيعية  ا س ا ت ي ر  ة   ت ائية بدي ا  م
ي  ال الت  ا املائية  ة  امل ا ري امل مرا   سعية  ا ت ا  ال ب م

يدية ا الصيد الت  ال  م

م ملصايد  طة    
ية العاملية األسماك الدا

ر حاليا ال  ي ت تمع ال ا ا الر سب  العي  ائ  سي األم ال
ية    راءا  طر ما  تت  ة ل ر يمة  ية ال ية املائية الدا ل ي ا

ياسية ال ية  تصا ا ية  تما يا ا ت ا   امل ل ب  يهد 
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التغذية الذي اعتمده املؤÍر الدويل  ويطرح إعالن روما عن 
60 توصية موجهة إىل زعÐء  بالتغذية قا{ة تضم  املعني   þالثا

دت من خالله  الحكومات.22 ويشكِّل هذا اإلعالن إطار عمل ُحدِّ
واألطفال  الرُضع  واألطفال  األمهات  تغذية   Øلتحس عاملية  غايات 

.2025 عام  بحلول  تحقيقها  الصغار سيجري 

الكب	ة  املغذيات  اهتÐمهم عىل  تركيز  التغذية عىل  ودأب خرباء 
االعرتاف بأن لدور  التي توفِّر الطاقة والربوتØ. ويزداد حالياً 

تأث	 ذو  الغذاء  الفيتامينات واملعادن – يف  الدقيقة –  املغذيات 
مئات  الدقيقة عىل  املغذيات  نقص  ويؤثر  والصحة.  للنمو  أهمية 

النامي.  املاليØ من البرش، ال سيÐ النساء واألطفال، يف العا� 
ويواجه أك| من 250 مليون طفل يف العا� خطر اإلصابة بنقص 
الدرقية،  الغدة  200 مليون شخص تضخم   þألف، ويعا  Øفيتام

اليود. ويعاþ ما  العقيل بسبب نقص  التخلف  و20 مليون شخص 
2 مليار نسمة (30 يف املائة تقريباً من سكان العا�)  يقرب من 

 Øنقص الحديد، ويرجع السبب وراء 000 800 حالة وفاة ب
الزنك. إىل نقص  األطفال سنوياً 

وكان ذلك هو السياق الذي عقدت فيه مداوالت املؤÍر الدويل 
الضوء عىل  بلداً   20 بالتغذية. وسلط أك| من  الثاþ املعني 

الهام الذي تسهم به منتجات األسÐك أو الذي ينبغي  الدور 
الغذائية  الُنظم  التغذوية يف  املتطلبات  تلبية  به يف  أن تسهم 
تناوله املؤÍر من قضايا  لإلنسان. وفيÐ ييل عرض موجز ملا 

وتطورات وفرص وإرشادات للعمل يف املستقبل يف سياق دور 
األسÐك ومصايد األسÐك يف تحسØ تغذية اإلنسان.23 

 األسÐك يف األمن 
الغذاí والتغذوي

ساعدت مبادرة تعزيز التغذية ومبادرة األلف يوم (أثر التغذية 
خالل األيام األلف األوىل من الحياة) يف السنوات األخ	ة عىل 
الرتكيز عىل األسÐك باعتبارها غذاًء حيوانياً غنياً يحتوي عىل 

العديد من العنارص املغذية الالزمة للنمو والتطور والرفاه، 
وتحديداً باعتبارها مصدراً للدهون األساسية الالزمة لنمو الدماغ 

ولإلدراك. وتوفِّر األغذية املستمدة من البيئة املائية مصدراً ممتازاً 
للمغذيات الكب	ة واملغذيات الدقيقة التي يحتاج إليها النظام 

الغذاí السليم. غ	 أن تناول املجتمع املحيل لألسÐك متأصل 
بقوة يف عاداته الغذائية التقليدية ويف قوته الرشائية.

وÍُثل األسÐك أحد أهم مصادر الربوتØ الحيواþ، إذ تستأثر بنحو 
17 يف املائة من الربوتØ الحيواþ عىل املستوى العاملي، وتتجاوز 

هذه النسبة 50 يف املائة يف كث	 من أقل البلدان +واً. وتوفِّر 
األسÐك أيضاً عنارص مغذية قيمة، مثل حمض دوكوزا هيكسانويك 

وحمض إيكوزا بنتانويك اللذين تحتوي عليهÐ األحÐض الدهنية 
أوميغا – 3 الطويلة السلسلة، وهي أحÐض هامة لتحقيق املستوى 

األمثل من النمو العصبي لدى األطفال ولتحسØ صحة أوعية القلب. 
وهناك أدلة دامغة عىل النتائج الصحية النافعة الستهالك األسÐك 
 Øرض الرشيان التاجي وتحسå من أجل الحد من مخاطر الوفاة
النمو العصبي لدى الرُضع واألطفال الصغار عندما تستهلك األم 

األسÐك قبل الحمل وأثناءه.24 

وباإلضافة إىل املنافع الصحية لهذه املغذيات الكب	ة، توفِّر األسÐك 
أيضاً مغذيات دقيقة غ	 متاحة عىل نطاق واسع من مصادر 

أخرى يف الُنظم الغذائية للفقراء. ويزداد الرتكيز عىل املنتجات 
السمكية باعتبارها مصدراً للفيتامينات واملعادن. وÕكن أن تشكِّل 
أنواع األسÐك الصغ	ة الحجم التي تستهلك كاملة، åا فيها الرأس 

والعظام، مصدراً ممتازاً لكث	 من املعادن األساسية، مثل اليود 
والسيلينيوم والزنك والحديد والكالسيوم والفسفور والبوتاسيوم 

والفيتامينات، مثل فيتامينات ألف ودال وباء.25 وترتفع أيضاً 
مستويات هذه املغذيات يف األسÐك الكب	ة، ولكنها تصل إىل 

أعىل مستوى لها يف األجزاء التي ال تؤكل يف العادة، مثل الرأس 
والعظام واألحشاء. وتوفِّر املنتجات السمكية مصدراً طبيعياً رئيسياً 
لليود واألحÐض الدهنية أوميغا – 3 طويلة السلسلة. وÕكن أيضاً 

لألسÐك الدهنية أن توفِّر مصدراً هاماً وفريداً لفيتامØ دال األسايس 
لصحة العظام. ويزداد االعرتاف باملشاكل الصحية الخط	ة لنقص 

فيتامØ دال يف املناطق التي تقل فيها الشمس خالل فصل الشتاء 
ويف الثقافات التي ال يتعرض فيها الجلد للشمس.

وعالوة عىل ذلك، يشكِّل قطاع مصايد األسÐك وتربية األحياء 
يتناول مصايد  الذي  القسم  (انظر  للعمل  هاماً  املائية مصدراً 

البلدان  األسÐك ومستزرعي األسÐك، يف الصفحة 32)، خاصة يف 
الذي توفره مصايد األسÐك بدور هام  الدخل  النامية. ويسهم 
الريفية، ويسهم  املناطق  املستدامة يف  العيش  ُسبل كسب  يف 

أيضاً. التغذية   Øمبارش يف تحس 	بالتايل بدور غ

  » 
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 الرتكيز عىل التغذية التي 
مصدرها األسÐك

بيئياً  إذا دعمت وطورت بطريقة مسؤولة  Õكن ملصايد األسÐك 
الجوع وانعدام األمن  أن تساهم كذلك يف استئصال  واجتÐعياً 

تقليدياً  إدارة مصايد األسÐك  التغذية. وركزت  الغذاí وسوء 
الطبيعية  األسÐك  مصايد  من  املتحققة  الفوائد  تعظيم  عىل 

من حيث فرص العمل والدخل والصادرات، ويف نفس الوقت 
الرتكيز منذ عهد أقرب  املوارد. واتجه  محاولة ضÐن استدامة 

والحفاظ  األساسية  املغذية  للعنارص  األسÐك كغذاء وكمصدر  إىل 
اإليكولوجي. ويشهد  النظام  استدامة  نفسه عىل  الوقت  يف 
باألسÐك والتغذية  املتعلقة  بنود جداول األعÐل  عىل ذلك 

األحياء  برتبية   Øاملعنيت  Øالفرعيت  Øللجنت األخ	ة  الدورات  يف 
األسÐك. مصايد  للجنة   Øالتابعت األسÐك  وتجارة  املائية 

أمام زيادة استهالك األسÐك هو توافر  والعقبة األك| وضوحاً 
نتيجة  األسعار  ارتفعت  وقد  للفقراء.  ميسورة  بأسعار  األسÐك 
اإلمدادات.  املعروض من  الطلب ونقص  السكاþ وزيادة  للنمو 
الفجوة، ولكن أسعار  املائية عىل سد  تربية األحياء  وساعدت 

بعض األنواع املستزرعة أعىل يف الغالب من أسعار األنواع 
استزراع  أن  بيد  تقليدياً.  املستهلكة  القيمة  املنخفضة  الصغ	ة 

الشبوط، يسهم بدور  العشب، مثل بعض أصناف  األسÐك آكلة 
الوعي  ويزداد  التكلفة.  ميسورة  منتجات سمكية  توف	  كب	 يف 

بأن استهالك حتى كميات صغ	ة من األسÐك يحقق إسهاماً 
لإلنسان.  íالغذا للنظام  التغذوية  الجودة  يف  ملموساً 

زيادة اإلنتاج والتنويع

األخ	ة عند  السنوات  الطبيعية يف  األسÐك  إنتاج مصايد  استقر 
لالستخدام  تقريباً  (70 مليون طن  90 مليون طن سنوياً  نحو 

املائية åعدل تجاوز كل  األحياء  تربية  استمر +و   Ðبين  ،(íالغذا
األحياء  تربية  إنتاج  وبلغ  لألغذية.26  املنتجة  األخرى  القطاعات 

املائية يف عام 2014 ما يقرب من 74 مليون طن يفرتض أنها 
املستبعد  الغذاí. ولنئ كان من  إىل االستخدام  ُوجهت جميعاً 

الطبيعية، Õكن  األسÐك  إنتاج مصايد  زيادات كب	ة يف  تحقيق 
لرتبية األحياء املائية أن توفِّر ما يرتاوح بØ 16 و47 مليون طن 

أخرى من األسÐك بحلول عام 27.2030

(ال سيÐ يف  للتكنولوجيات  والتطوير  البحث  زيادة  تسفر  وسوف 
نتائج إيجابية كÐ هو واضح يف  املائية) عن  مجال تربية األحياء 
الصغ	ة  التقليدية  األنواع   Ðفيه تنمو   Øاللت وكمبوديا  بنغالديش 
االستزراع  والكالسيوم) يف  والزنك  والحديد  ألف   Øبفيتام (الغنية 

توعية  أيضاً  األسايس  القيمة. ومن  العالية  لألسÐك  املتنوع 
املغذيات  إىل  بالحاجة  الحوامل،  النساء  وتحديداً  عموماً،  السكان 

الرُضع.28  لألطفال  خاصة  ومصادرها،  الدقيقة 

 تحسØ استخدام املوارد 
القا{ة السمكية 

هة إىل االستخدام غ	  تراجع مقدار األسÐك املصيدة املوجَّ
الغذاí من 34,2 مليون طن يف عام 1994 إىل 20,9 مليون طن 

يف عام 2014 (22,4 يف املائة من مجموع املصيد). وترتاوح 
أسباب ذلك الهبوط بØ زيادة استخدام األسÐك يف االستهالك 

(بسبب  العلف  إلنتاج  املخصص  الصيد  وانخفاض  البرشي 
الصيد دون  الحصص والضوابط اإلضافية عىل  التشدد يف تحديد 

األسÐك  متبقيات  استخدام  زيادة  األخرى  العوامل  تنظيم). ومن 
األسÐك  متزايدة محل  بصورة  ذلك  ويحل  الثانوية،  ومنتجاتها 

أدناه). (انظر  السمكية  والزيوت  املساحيق  إنتاج  الكاملة يف 

وÕكن لزيادة الرتكيز عىل إنتاج األسÐك الغنية باملغذيات 
واملنخفضة التكلفة (مثل األنواع السطحية الصغ	ة)، وكفالة 

وصول املستهلكØ إليها، وتوزيعها واستخدامها، وتحسØ استخدام 
أجزاء األسÐك الغنية بالعنارص املغذية التي تهدر يف كث	 من 

األحيان، أن يُعزز توفر املغذيات السمكية واستهالكها. ويتطلب 
ذلك تغي	ات يف السياسات، واستثÐرات يف البنية األساسية، 

ومزيداً من البحث (åا يف ذلك طريقة تخفيض خسائر ما بعد 
.Øك)، فضالً عن تثقيف املستهلكÐالحصاد يف مصايد األس

إنتاج أك| åوارد أقل

يؤدي االرتفاع املستمر يف حجم خسائر ما بعد الحصاد إىل 
حرمان السوق من كميات كب	ة من األسÐك، وتصل هذه 

النامية. وتشمل  البلدان  املائة يف كث	 من  25 يف  النسبة إىل 
الحصول  البنية األساسية، وضيق فرص  االفتقار إىل  أسباب ذلك 

املحدود)؛ وضيق  (التثقيف  املعرفة  ونقص  االئتÐنات؛  عىل 
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مادية  التكنولوجيا. وتنشأ خسائر  إىل  الوصول  ُسبل  انعدام  أو 
التخزين، وتقع خسائر  أو  الحفظ  ناجمة عن عدم كفاية مرافق 

ثانوية  منتجات  إىل  التجهيز  نفايات  تحوَّل  ال  عندما  إضافية 
الجودة  انخفاض  بسبب  تغذوية  تنشأ خسائر   Ðلألكل، ك صالحة 

والتجهيز. التخزين  أثناء  تقع  التي  لألرضار  نتيجة 

واملرتجع،  الحصاد  بعد  ما  تخفيض خسائر  تقنياً  السهل  ومن 
السياسات  املدى يف  بعيدة  تغي	ات  يتطلب  ولكن ذلك 

الصناعة يف  استثÐر  توقع  األساسية. وقبل  البنية  واستثÐرات يف 
بالكفاءة واستخدام  تتسم  نقل  السوق بوسائل  إىل  نقل األسÐك 

املصيد  لتفريغ  بناء مراكز  األسايس  تربيد سليمة، من  سالسل 
ويجب  السكانية.  باملراكز  اإلنتاج  مناطق  لربط  وتشييد طرق 
الحصول عىل االئتÐنات من أجل تشجيع املشاركة من  ضÐن 

شاملة  وتكنولوجية  تثقيفية  برامج  تنفيذ  ويلزم   ،Øاملشغل صغار 
السائدة. التصورات  لتغي	 

وÕثل املصيد العريض واملصيد املرتجع من األنواع غ	 التجارية 
يف مصايد األسÐك الطبيعية خسارة هائلة يف البلدان املتقدمة 

والبلدان النامية عىل السواء (انظر القسم الذي يتناول الحد 
من املصيد العريض واملصيد املرتجع يف الصفحة 120). وتش	 

التقديرات إىل أن املصيد العريض املرتجع يتجاوز 7 ماليØ طن 
من األسÐك (انظر اإلطار 10 يف الصفحة 123). وينبغي تقليص 

املصيد العريض إىل أد~ حد عىل اإلطالق؛ غ	 أن املوارد السمكية 
املصيدة بالفعل ينبغي أالّ ترتجع، وÕكن أن تسهم بدور كب	 يف 

تحقيق األمن الغذاí. وÕكن ملعالجة الفاقد واملهدر بعد الحصاد 
أن تضيف 15 مليون طن من األسÐك إىل سلسلة األغذية.29 

 30  Øك، يتحول ما يرتاوح بÐالصناعي لألس التجهيز  ويف 
الرأس  و70 يف املائة من األسÐك إىل منتجات ثانوية، مثل 
العادة تجهيز هذه  الظهر.30 ويستمر يف  واألحشاء وعظام 

وهي  سمكية،  وزيوت  مساحيق  إىل  لتحويلها  الثانوية  املنتجات 
تستخدم أساساً ألغراض العلف وتسهم بدور غ	 مبارش يف األمن 

الزيادة يف نسبة املواد الخام  الغذاí. ومن املتوقع أن تستمر 
املعتمدة  السمكية  والزيوت  املساحيق  إنتاج  يف  املستخدمة 

35 يف  تبلغ  والنفايات، وهي نسبة  الثانوية  املنتجات  حالياً عىل 
الكاملة.31 وترتفع معدالت  املائة، بدالً من االعتÐد عىل األسÐك 

تشكل  التي  السمكية  والزيوت  للمساحيق  التجاري  التداول 
لإليرادات يف بعض البلدان، وهي مكون عىل قدر  مصدراً هاماً 

املائية الذي  كب	 من األهمية لألعالف يف قطاع تربية األحياء 
Õثل أرسع قطاعات إنتاج األغذية +واً يف العا�. 

ويف ظل ازدياد تجهيز األسÐك يف مرحلة مبكرة وعىل نطاق 
الخام  واملواد  الثانوية  املنتجات  مزيد من  تجهيز  صناعي، Õكن 
املبارش.  البرشي  لالستهالك  قيِّمة  منتجات  إىل  وتحويلها  املتبقية 

من ذلك عىل سبيل املثال أن األسواق اآلسيوية واألفريقية تشهد 
زيادة يف الطلب عىل رؤوس األسÐك كغذاء، وهي منتج ال 

يُعد غذاًء يف املناطق األخرى. وتُجهَّز أسÐك الفرخ النييل من 
القيمة  العالية  الطازجة  الرشائح  ر  وتصدَّ محلياً  فيكتوريا  بح	ة 
الثانوية، مثل هياكل األسÐك،  املنتجات  أن  املنطقة. غ	  خارج 

منتجات هامة  اآلن  املحلية وأضحت  السوق  اكتسبت شعبية يف 
اإلقليمي.  املستوى  عىل  متداولة 

أعىل  تكون  أن  الثانوية  للمنتجات  بالتغذية، Õكن  يتعلق   Ðوفي
الدهنية  الرئييس، ال سيÐ من حيث األحÐض  املنتج  قيمة من 

استخراج زيت  املجزي  الدقيقة. وبات من  األساسية واملغذيات 
التونة،  الثانوية، مثل رؤوس أسÐك  املنتجات  السمك من 

ل تغذوي. وÕكن  السمك كمكمِّ الطلب عىل زيت  ازدياد  بفضل 
صنع مكمالت املعادن من عظام األسÐك بالرغم من أن ذلك 

ما زال محدود النطاق. وكشف مرشوع رائد إلنتاج املعادن 
من عظام األسÐك عن مستويات كب	ة من أهم املعادن (مثل 

من  ملليغراماً  الكيلوغرام، و350  الزنك يف  من  85 ملليغراماً 
الكيلوغرام).  الكالسيوم يف  من  الكيلوغرام، و84 غراماً  الحديد يف 

التقليدية والقى  املدرسية  الوجبات  إىل  بنجاح  املنتج  وأضيف 
املدارس يف غانا.32  من تالميذ  كب	اً  استحساناً 

مقادير  من  تزيد  أن  واملتاحة  االبتكارية  للتكنولوجيات  وÕكن 
للمنتجات  ذلك  ويتيح  اإلنسان،  املتاحة الستهالك  املغذيات  هذه 

األمن  أكرب يف تحقيق  أداء دور  التكلفة  املنخفضة  السمكية 
للجميع.   íوالغذا التغذوي 

امليض قدماً

الصناعة  يشمل  åا  املصلحة،  أصحاب  يعمل جميع  أن  ينبغي 
لتطوير  والجامعات،  والحكومات  البحثية  واملؤسسات 

استخدام رشائح األسÐك  تُعزز  التي ال  التكنولوجيات واملرافق 
فحسب، بل وكذلك استخدام أجزائها األخرى يف االستهالك 
البرشي. ويلزم بذل جهود مÐثلة للحد من خسائر ما بعد 

من  املهدر  وتخفيض  والتجهيز،  اإلنتاج  الحصاد عىل مستوى 
املنتجات  لتجهيز  وÕكن   .Øاملستهلك مستوى  عىل  األسÐك 

السمكية  الثانوية  املنتجات  من  التكلفة  املنخفضة  املستقرة 
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ترتجع حالياً،  التي ال سبيل إىل تجنب صيدها ولكنها  واألسÐك 
 Øالناحيت إذا كانت مقبولة من  إمدادات األغذية  ن كث	اً  أن يحسِّ

السياق مواءمة خصائص  املهم يف هذا  والحسية. ومن  الثقافية 
نقل  تكفي محاولة  املحلية. وال  الغذائية  العادات  املنتج مع 

الناجحة يف منطقة ما إىل منطقة أخرى. ويجب أن  املنتجات 
االستعاضة  تقدم يف  بتحقيق  املنتج مصحوبة  تطوير  تكون جهود 

 .þالحيوا العلف  السمكية يف  والزيوت  املساحيق  استخدام  عن 
األكادÕية،  واألبحاث  الصناعة  تنشدها  رئيسية  غاية  ذلك  وÕثل 

النباتات املحورة  اختيار  نتائج مبرشة، åا يشمل  وتلوح يف األفق 
دوكوزا هيكساويك  بنتاونيك وحمض  إيكوزا  إلنتاج حمض  وراثياً 

العلف. السمك يف  اللذين Õكن االستعاضة بهÐ عن زيت 

غ	 أنه يف ظل االرتفاع الكب	 يف أسعار األغذية وازدياد 
تنوعه  تقلص  لخطر  للفقراء   íالغذا النظام  يتعرض  تقلبها، 

الرتكيز  يتجه  النشوية. ولذلك،  األغذية  اعتÐده عىل  وازدياد 
الغذائية  بالعنارص  الغنية  إنتاج األغذية  مرة أخرى اآلن إىل 

عليها  الحصول   Øللمستهلك Õكن  التي  الشائعة  الدقيقة 
األسÐك  خاصة  لألسÐك،  وÕكن  واستخدامها.  وتوزيعها  بسهولة 

ومن  الربية  الحياة  من  املستمدة  باملغذيات،  الغنية  الصغ	ة 
املائية، أن تساهم بدور حيوي يف تحسØ تغذية  تربية األحياء 

الدقيقة  باملغذيات  الكثيفة  للمنتجات  أيضاً  وÕكن  اإلنسان. 
الكب	ة، مثل  املتبقية من األجزاء غ	 املستخدمة يف األسÐك 

 Øاً يف تحس	الرأس والعظام والكبد، أن تساهم بدور أهم كث
الحكومية  السياسات  تغي	ات يف  يتطلب  أن ذلك  التغذية. غ	 
إيجاد  البحث. ويجب  األساسية ومزيد من  البنية  واالستثÐر يف 

الحصاد يف مصايد  التي تقلص من خسائر من بعد  الوسائل 
عمليات  عن  الناشئة  النفايات  استخدام  ن  وتحسِّ األسÐك، 

السطحية  األسÐك  من  الكب	ة  الكميات  من  وتستفيد  التجهيز، 

n الصغ	ة يف االستهالك البرشي املبارش. 

 بناء القدرة 
 عل الصمود يف

 مصايد األسماك 
 وتربية األحياء املائية 

 من خال إدارة 
ر الكوار ا

إطار سنداي

اجتمع يف الفرتة من 14 إىل 18 مارس/آذار 2015 ممثلون رفيعو 
املستوى من 187 دولة عضواً يف األمم املتحدة يف سنداي، 

املعني  الثالث  العاملي  املتحدة  األمم  مؤÍر  لحضور  اليابان، 
بالحد من مخاطر الكوارث. وكان هدفهم هو االتفاق عىل إطار 

الكوارث = يخلف إطار عمل هيوغو  جديد للحد من مخاطر 
2005–2015. 33 وانتهت يف أواخر عام 2015 الفرتة املحددة 
إلطار عمل هيوغو الذي كان قد اعتمد يف أعقاب تسونامي 
د املكان املختار لهذا املؤÍر األخ	 يف  الهندي. وتحدَّ املحيط 

الهائل  الزلزال  آخر استحوذ عىل االهتÐم، هو  موقع شهد حدثاً 
والتسونامي اللذان رضبا رشق اليابان يف مارس/آذار 2011 
وافتتح  داييتيش.   Ðالنووي يف فوكوشي الحادث   Ðونجم عنه

املؤÍر يف 14 مارس/آذار يف الوقت الذي اجتاح فيه اإلعصار 
بام فانواتو، مشدداً عىل الحاجة إىل وضع إطار عمل للحد 

من أخطار الكوارث لفرتة ما بعد عام 2015، مع تجدد الوعي 
املسألة. هذه  بإلحاح 

 342030–2015 الكوارث  واعتُمد إطار سنداي للحد من مخاطر 
دت نتيجته املتوقع  (إطار سنداي) يف 18 مارس/آذار 2015 وُحدِّ

2030 يف «الحد بشكل كب	 من مخاطر  تحقيقها بحلول عام 
الكوارث والخسائر يف األرواح وسبل الرزق والصحة واألصول 
لألشخاص  والبيئية  والثقافية  واالجتÐعية  واملادية  االقتصادية 

ومن  والبلدان».35  املحلية  واملجتمعات  التجارية  واألعÐل 
الرتكيز من إدارة  التي Íيِّز إطار سنداي تحول  الرئيسية  السÐت 

د ذلك أيضاً يف الهدف  الكوارث إىل إدارة املخاطر.36 ويتجسَّ
الكوارث والحد من  املتمثل يف «منع نشوء مخاطر  الشامل 
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 (...) متكاملة وشاملة  تداب	  تنفيذ  القا{ة عن طريق  املخاطر 
التعرض لألخطار والضعف يف وجه الكوارث وتحد  تحول دون 

تُعزز  ثم  منها، ومن  والتعايف  لها  للتصدي  التأهب  منهÐ، وتعزز 
مواجهتها».37 عىل  القدرة 

أعاله  املذكور  الهدف  تحقيق  يف  املحرز  التقدم  ولتقييم 
غايات   7 أيضاً  سنداي  إطار  يتضمن  الذكر،  السالفة  والنتيجة 

هيوغو،  عمل  إطار  يف  موجودة  تكن   � عليها  متفق  عاملية 
åا  التنفيذ،  يف  بها  لالستعانة  توجيهياً  13 مبدءاً  من  ومجموعة 

ييل: ما  يشمل 

الكوارث �� اتقاء خطر  األساسية عن  املسؤولية  الدول  تحمل 
الدويل؛ التعاون  بوسائل تشمل  منه،  والحد 

االنخراط من كافة أطياف املجتمع والرشاكة معها، وهو ��
ما يتطلب ÍكØ األشخاص املترضرين من الكوارث أك| 

من غ	هم، وال سيÐ أشد الناس فقراً، وإدماجهم وتشجيع 
مشاركتهم؛

تغ	ُّ �� مثل  الكوارث،  وراء مخاطر  الكامنة  للعوامل  التصدي 
املوارد  استخدام  مثل  املفاقمة،  والعوامل  وتقلباته،  املناخ 

مستدامة؛ غ	  بصورة  الطبيعية 
البناء عىل نحو أفضل، وهو نهج حدده تقييم �� إعادة 

2004 وأحد  الهندي يف عام  املحيط  لتسونامي  االستجابة 
الصيد؛ املعروفة Íاماً يف أوساط  الُنهج 

النمو عىل دعم كاٍف ومستدام �� املتقدمة  البلدان  الحصول من 
القدرات). وتنمية  والتكنولوجيا  (التمويل  املناسب  الوقت  يف 

ويشمل إطار سنداي، وهو أول اتفاق رئييس يف إطار خطة 
للعمل: أولويات  أربع   38،2015 التنمية ملا بعد عام 

الكوارث.  مخاطر  فهم 
التصدي    Øالكوارث من أجل تحس إدارة مخاطر  تعزيز ُسبل 

. لها
االستثÐر يف الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز  

التحمل. عىل  القدرة 
للكوارث   التصدي  أجل  االستعداد من  تحسØ مستوى 

التعايف  البناء عىل نحو أفضل يف مجال  بفعالية وإعادة 
واإلعÐر. التأهيل  وإعادة 

األخطار  من  واسعاً  طيفاً  سنداي  إطار  يشمل  وأخ	اً، 
الكوارث  عىل  اإلطار  هذا  وينطبق  السابق.  باإلطار  مقارنة 

والبطيئة  املفاجئة  املتكررة،  وغ	  املتكررة  والكب	ة،  املحدودة 
صنع  من  أخطار  أو  طبيعية  أخطار  عن  الناجمة  الظهور 

بيئية  ومخاطر  أخطار  من  بها  يتصل  ما  عىل  وكذلك  اإلنسان، 
وبيولوجية.  وتكنولوجية 

البرشية   التكاليف 
للكوارث واالقتصادية 

السنوات العرش  التغي	؟ شهدت  الداعية إىل  ما هي األسباب 
التقدم يف الحد من  األخ	ة من تنفيذ إطار عمل هيوغو بعض 

يتصل   Ðمعيَّنة وفي بلدان  الكوارث يف  الناجمة عن  الخسائر 
الذي اجتاح   Øأمثلة ذلك اإلعصار فايل ببعض األخطار. ومن 
والية أوديشا يف الهند يف أكتوبر/ترشين األول 2013 وأودى 
47 شخصاً. وقبل أربع عرشة سنة، يف أكتوبر/ترشين  بحياة 
األول 1999، رضب إعصار آخر نفس املنطقة بنفس الشدة 

ولكنه أودى بحياة 848 9 شخصاً. ومع ذلك، تبقى الخسائر من 
الكوارث كب	ة. وفيÐ بØ عامي 2005 و2015، لقي ما يربو عىل 

000 700 شخص مرصعهم وأصيب أك| من 1,4 مليون شخص، 
وتجاوز  الطبيعية.  الكوارث  بسبب  نسمة،  مليون   23 وترشد 

قيمته  ما   2015–2005 الفرتة  االقتصادية يف  الخسائر  مجموع 
1,3 تريليون دوالر أمريÒ.39 وتش	 التقديرات إىل أن الكوارث 

اإلنسان تسببت يف أرضار  التي من صنع  الطبيعية والكوارث 
اقتصادية åا قيمته 113 مليار دوالر أمريÒ يف عام 40.2014 

املناخ.41 ويف منطقة  الكوارث بسبب تغ	ُّ  مخاطر  أيضاً  وتزداد 
املناخ سيسهم يف  التقديرات إىل أن تغ	ُّ  الكاريبي، تش	  البحر 

أمريÒ بسبب  مليار دوالر   1,4 قيمته  خسائر سنوية متوقعة åا 
الناجمة عن عواصف األعاص	 وحدها.42 وال يشمل هذا  األرضار 

بسبب  العواصف  الناجمة عن هبوب  اإلضافية  الخسائر  الرقم 
البحر. مستوى سطح  ارتفاع 

بنسبة أكرب من غ	ها من  النامية  البلدان  الكوارث عىل  وتؤثر 
البلدان. وتشمل الفرتة 2004–2013 ثالث سنوات أفادت 

التقارير بأن أك| من 000 200 شخص لقوا حتفهم خاللها يف 
املحيط  النامية: هي تسونامي  البلدان  أثرت عىل  أحداث كب	ة 

الهندي يف عام 2004 (408 226 حالة وفاة)؛ واإلعصار نارغيس 
يف ميا+ار يف عام 2008 (366 138 حالة وفاة)؛ والزلزال الذي 

رضب هايتي يف عام 2010 (570 225 حالة وفاة).43 ويرجع 
السبب وراء معظم ضحايا الكوارث يف عام 2013 إىل اإلعصار 
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هايان الذي اجتاح الفلبØ وصنف بØ أخطر كوارث العا� يف 
16,1 مليون شخص.44  السنة، حيث ترضر منه  تلك 

البلدان  النامية قدرة تلك  البلدان  الكوارث يف كث	 من  وتقوِّض 
فانواتو،  رئيس  وذكر  مستدامة.  تنمية  وتحقيق  االستثÐر  عىل 

الثالث  العاملي  املؤÍر  أمام  كلمته  لونسديل، يف  بولدوين 
التي لحقت  أن األرضار   Øللمندوب املخاطر،  بالحد من  املعني 

الهادئ جراء إعصار بام من  الواقعة يف املحيط  الجزرية  بالدولة 
كارثة كربى  «انها  فقال  كانت «غ	 مسبوقة»،  الخامسة  الفئة 

ناتجنا املحيل اإلجÐيل  املائة من  6 يف  نفقد سنوياً  لبلدنا»ونحن 
يف  للتنمية  هائلة  انتكاسة  اإلعصار  وÕثل  الكوارث.  بسبب 

النشاط  بلدنا. وسوف ترتتب عليه آثار شديدة يف كل قطاعات 
والتصنيع. ويتعرض  والزراعة  السياحة  االقتصادي، åا يف ذلك 

مستوى  وارتفاع  الساحلية  التعرية  جراء  لتهديدات  بالفعل  البلد 
البحر، باإلضافة إىل خمسة براكØ نشطة وزالزل».45  سطح 

 ،2013–2003 الفرتة  يف  املنظمة مؤخراً  لتقييم أجرته  ووفقاً 
الزراعة، åا يف ذلك مصايد األسÐك وتربية  يستوعب قطاع 
األحياء املائية، 22 يف املائة من األثر االقتصادي الناجم عن 

البلدان  يف  النطاق  والواسعة  املتوسطة  الطبيعية  الكوارث 
التقارير إىل أن تفيش األمراض  النامية.46 وبتحديد أك|، تش	 

الدوالرات  املليارات من  املائية عرشات  تربية األحياء  كبَّد صناعة 
العرشين األخ	ة.47 ويتسم قطاع مصايد األسÐك  السنوات  خالل 

الكوارث. وكان هذا  أمام  الشديد  املائية بضعفه  األحياء  وتربية 
باإلعصار هايان يف عام 2013،  القطاع أحد أك| القطاعات ترضراً 

حيث ترضر ما يصل إىل 000 400 من صيادي األسÐك، وترضر 
ر بنحو 000 30 سفينة صيد.48 وتعرتف الخطوط  ر ما يقدَّ أو ُدمِّ

األسÐك صغ	ة  مصايد  استدامة  لضÐن  الطوعية  التوجيهية 
التي اعتمدت  الفقر  الغذاí والقضاء عىل  النطاق يف سياق األمن 

للجنة مصايد األسÐك يف يونيو/  Øالحادية والثالث الدورة  يف 
النطاق والحرفية  بتعرض مصايد األسÐك صغ	ة   2014 حزيران 

التوجيهية  الخطوط  وتؤكد  املناخ.  وتغ	ُّ  الكوارث  ملخاطر 
الصمود  القدرة عىل  بناء  إىل  الحاجة  الطوعية بصفة خاصة 

يف وجه الكوارث وتغ	ُّ املناخ عىل طول سلسلة قيمة األغذية 
وبالتشاور  اإلنسان  قائم عىل حقوق  نهج  باستخدام  البحرية 

الصيد، ووضع سياسات وخطط  مع مجتمعات  والفعال  الكامل 
مال{ة، وضÐن الحصول عىل األموال.49 

غ	 أن تحديد االستثÐرات املال{ة والتداب	 الالزمة للحد من 
د بشكل أفضل أنواع  مخاطر الكوارث أو اتقائها، ال بد أن تحدَّ

األخطار التي تُلحق أكرب الخسائر بقطاع مصايد األسÐك وتربية 
األحياء املائية. ويف محاولة للقيام بذلك، استعرضت املنظمة 78 

تقييمياً لالحتياجات بعد الكوارث يف 48 بلداً يف أفريقيا وآسيا 
وأمريكا الالتينية فيÐ بØ عامي 2003 و50.2013 ومن بØ اآلثار 

االقتصادية التي تسببها األخطار الطبيعية املتوسطة والكب	ة 
الحجم يف قطاع الزراعة (22 يف املائة من املجموع حسب ما هو 

وارد أعاله)، Íثل اآلثار االقتصادية عىل مصايد األسÐك وتربية 
األحياء املائية 6 يف املائة من كل األرضار والخسائر يف قطاع 

ر تكلفتها بنحو 1,7 مليار دوالر أمريÒ. وخلص  الزراعة، وتقدَّ
االستعراض الذي أجرته املنظمة إىل أن تسونامي عام 2004 
تسبب يف أكرب اآلثار االقتصادية عىل مصايد األسÐك وتربية 

األحياء املائية، حيث تجاوزت تكلفته 500 مليون دوالر أمريÒ يف 
الهند وإندونيسيا.51 ويف إندونيسيا، أصابت الكارثة القطاع وُسبل 

كسب العيش يف املجتمعات املحلية التي تعتمد عليه بالشلل 
تقريباً وألحقت أرضاراً واسعة بالقوارب واملوانئ وبرك الصيد.52 
وتعاþ مصايد األسÐك أك| من ذلك يف الدول النامية الجزرية 

الصغ	ة بسبب اعتÐد اقتصادات تلك الدول عىل قطاع مصايد 
 íك والدور الذي يؤديه القطاع يف تحقيق األمن الغذاÐاألس

وتهيئة فرص العمل. ويف ملديف لحقت بالقطاع أرضار بالغة 
جراء تسونامي 2004، ونجم 70 يف املائة من األثر االقتصادي 

عىل قطاع الزراعة من مصايد األسÐك. وفقدت أو ترضرت بشدة 
موانئ الصيد، وحظائر القوارب، وُسفن ومعدات الصيد، واألقفاص 

البحرية، ومعدات تجهيز األسÐك، ومعاهد مصايد األسÐك 
وغ	ها من األصول. 

تؤثر بشدة  أن  الحادة  الطقس  للعواصف وظواهر  أيضاً  وÕكن 
املائية. ووفقاً الستعراض  األحياء  عىل مصايد األسÐك وتربية 

فيها  (åا  العواصف  إليه، تسبب  اإلشارة  الذي سبقت  املنظمة 
األعاص	، واألعاص	 املدارية) 16 يف املائة تقريباً من األثر 

الكوارث عىل مصايد األسÐك، وتليها  الناجم عن  االقتصادي 
10 يف املائة من األثر االقتصادي.  التي تتسبب يف  الفيضانات 
ويف ميا+ار، أثر إعصار نارغيس (2008) عىل نحو 2,4 مليون 

7,35 مليون شخص أشارت التقديرات إىل أنهم   Øشخص من ب
الواقعة أساساً يف دلتا نهر  البلدات املترضرة  كانوا يعيشون يف 
الدلتا هم يف املقام األول مزارعون  آيياروادي. وسكان منطقة 
الخدمات  وصيادون وعÐل، وتعمل نسبة أصغر يف صناعات 

التي لحقت åصايد األسÐك  والتجارة.53 ونجمت األرضار 
عن  أساساً  املائية  األحياء  وبرتبية  والداخلية  البحرية  الطبيعية 
27 مليون  رت األرضار åا قيمته  العاتية والزوابع، وقُدِّ الرياح 
دوالر أمريÒ. وشمل ذلك ترضر قدرات ما بعد الحصاد، أي 
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األساسية  والبنية  البارد،  التخزين  ومرافق  الثلج  مصانع  خسائر 
التي  الهائلة  واألرضار  والنقل،  والتسويق  بالتجهيز  الخاصة 
وباإلضافة  التجارية.  املكثفة  املائية  األحياء  برتبية  لحقت 

اإلنتاج  الناجمة عن توقف  الخسائر  بلغ مجموع  إىل ذلك، 
الداخلية  األسÐك  أمريÒ.54 وتكبدت مصايد  117 مليون دوالر 

أكرب األرضار من حيث عدد القوارب املفقودة أو املترضرة، 
التي لحقت بقوارب  القيمة اإلجÐلية لألرضار  أن  بالرغم من 

الصيد يف املياه الداخلية كانت أقل كث	اً مÐ يف أسطول قوارب 
الخسائر  أثرت  البحرية. وعالوة عىل ذلك،  مصايد األسÐك 

األغراض  املتعددة  الصغ	ة  القوارب  بهذه  التي لحقت  الفادحة 
تأث	اً خط	اً عىل ُسبل كسب  الداخلية)  (يف مصايد األسÐك 

املعنية.  العيش يف األرس 

املائية جراء  األحياء  مصايد األسÐك وتربية  أيضاً  وتأثرت 
القطاعات   Øالقطاع يف كينيا من ب الجفاف. وكان  موجات 
 Øب Ðالبلد في اجتاحت  التي  الجفاف  تأثرت åوجات  التي 

الكارثة، كان قطاع مصايد  عامي 2008 و2011. وعندما وقعت 
الناتج املحيل اإلجÐيل،  5 يف املائة من  األسÐك يساهم بنحو 

للبلد  االجتÐعية واالقتصادية  التنمية  يف  هاماً  يؤدي دوراً  وكان 
من خالل تهيئة فرص العمل وإدرار الدخل وتوف	 األغذية.55 

ودعم القطاع بطرق مبارشة وغ	 مبارشة ما يقرب من 
واملوردين  واملجهزين  والتجار  األسÐك  مليون شخص من صيادي 

وبلغ  األعÐل ومعاليهم.  الصيد، وأصحاب  لوازم  وبائعي 
نقص  األسÐك جراء  املرتبطة åصايد  الخسائر  قيمة  مجموع 
163,6 4 مليون شلن كيني  الحرارة  درجات  وارتفاع  األمطار 

كيني  شلن  166 3 مليون  منها   ،(Ò52 مليون دوالر أمري)
الخسائر و502,6 مليون شلن  أمريÒ) من  (46 مليون دوالر 

كيني ( 6 ماليØ دوالر أمريÒ) من األرضار. وÍثل األرضار قيمة 
التي ُدمرت، وبطانات الربك، ومعدات الصيد،  برك األسÐك 

املحصول  وانخفاض  املصيد،  تراجع  عن  الخسائر  نجمت   Ðبين
اإلنتاج بسبب إصالح قوارب  الربك، وارتفاع تكاليف  املصيد من 

الجفاف  ترتبت عىل  التي  األخرى  العواقب  الصيد.56 وشملت 
البح	ات  التفريغ وشواطئ  مواقع/شواطئ   Øب املسافات  زيادة 

إضافية  تكاليف  الصيادين  ذلك  وكبَّد  كيلومرتات،  ثالثة  بنحو 
الصيد بسبب  كثافة  التفريغ؛ وزيادة  لنقل األسÐك إىل مواقع 

وتكالب  الصيد  مساحة  وتقلص  البح	ات  مياه  مستويات  انحسار 
ماشيتهم؛  ونفوق  محاصيلهم  تلف  بعد  الصيد  املزارعØ عىل 

اإلنتاج وارتفاع أسعار  الغذاí وانخفاض مستوى  األمن  وانعدام 
املصيد.57 تراجع  بسبب  األسÐك 

املطلوب العمل 

بينÐ توجد مؤرشات واضحة تدل عىل تأث	 الكوارث عىل قطاع 
مصايد األسÐك وتربية األحياء املائية، كÐ لوحظ يف االستعراض 
الذي أجرته املنظمة (أعاله)، يوجد قصور يف اإلبالغ عن القطاع 
يف تقييÐت االحتياجات بعد الكوارث. ويلزم بذلك بذل جهود 

أخرى لتحديد األرضار والخسائر التي تلحق بالقطاع واإلبالغ 
عنها من أجل فهم التحديات الرئيسية ومعالجتها. وعىل الصعيد 

العاملي، Íيض املنظمة نحو وضع منهجية لرصد األرضار والخسائر 
التي تتكبدها الزراعة، åا يف ذلك مصايد األسÐك وتربية األحياء 

املائية. وتتمثل األهداف العامة يف تكوين صورة كاملة وشاملة 
آلثار الكوارث عىل قطاع الزراعة، وتوف	 استجابات مال{ة. وسوف 

تحتاج سياسات وتداب	 تعزيز مرونة مصايد األسÐك الطبيعية 
البحرية مثالً النظر يف العواصف واألمواج والزوابع أو موجات 

التسونامي التي تسبب يف الغالب أكرب األثر؛ يف حØ أن من 
الرضوري النظر يف أثر الفيضانات وموجات الجفاف عىل مصايد 

األسÐك الداخلية وتربية األحياء املائية.

وعالوة عىل ذلك، ينبغي أن يكون صيادو األسÐك ومستزرعو 
التهديدات وما يصاحبها من  األسÐك عىل فهم كامل åختلف 
والتهديدات  املناخ  وتغ	ُّ  املناخية  التقلبات  عن  ناجمة  مخاطر 

التي من املرجح أن تنطوي عىل تأث	ات  الخارجية األخرى 
تزويدهم  ُسبل كسب عيشهم. ويجب  القطاع وعىل  كارثية عىل 

تطرأ عىل  التي  التغي	ات  تقييم  التي Íكنهم من  باملقومات 
البيئية  املؤرشات  املحلية، وذلك مثالً عن طريق  الظروف 

املياه،  وامللوحة، ومنسوب  املياه،  (مثل درجة حرارة  البسيطة 
بناًء  األسÐك) واالستجابة  املياه، ومؤرشات صحة  وشفافية 

عىل ذلك. ويلزم وجود شبكات معرفية محلية وعىل مستوى 
وتقاسم  لتحليل  واإلقليمي  الوطني  املستوى  وعىل  املقاطعات 
املخاطر  مستوى  ولتقييم  معلومات،  من  يتم جمعه/توف	ه  ما 

املحتملة. واالستجابات 

التأهب للكوارث والتصدي  و� يحرز تقدم حتى اآلن يف تعزيز 
معقداً.  قطاعاً  املائية  األحياء  وتربية  األسÐك  لها. وتشكل مصايد 

أن يحقق  الكوارث  القطاع يف حاالت  احتياجات  لتلبية  وÕكن 
الرسيع نسبياً، واملساهÐت  اإلنعاش  كب	اً من حيث  مردوداً  أيضاً 

اقتصادية هامة  نتائج  الغذاí، وتحقيق  األمن  الحيوية يف 
العيش يف قطاع يستخدم يف كث	 من  واستعادة ُسبل كسب 

كب	ة من األشخاص عن طريق توجيه االهتÐم  األحيان أعداداً 
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املالئم  التوجيه  وتوف	  للقطاع  املحددة  الخصائص  إىل  املناسب 
واإلعÐر  التأهيل  إعادة  لعملية  املحددة. وÕكن  الفنية  والخربة 

املائية أن تهيئ فرصاً هامة  يف مصايد األسÐك وتربية األحياء 
الضعف  للتغلب عىل بعض مواطن  أفضل  البناء بصورة  إلعادة 

باالستغالل  يتعلق   Ðفي وبخاصة  القطاع،  يواجهها  التي  واملشاكل 
اإليكولوجية يف  بالُنظم  تلحق  التي  للموارد واألرضار  املفرط 

النمو  القطاع يف  تعزيز مساهمة  أيضاً  األسÐك. وÕكن  مصايد 
الطويل. ويف هذا الصدد، وضعت املنظمة  االقتصادي عىل األجل 

تؤثر عىل  التي  الطوارئ  لحاالت  لالستجابة  توجيهية  خطوطاً 
املنظمة  املائية. وأعدت  األحياء  وتربية  األسÐك  قطاع مصايد 
 Øإىل تحس وأصدرت مواد تهدف عموماً  تدريبياً  برنامجاً  أيضاً 

التدخالت يف قطاع مصايد األسÐك وتربية  جودة تصميم 
التوجيهية  الخطوط  وتستند  وتقييمها.  وتنفيذها  املائية  األحياء 
التدريبي إىل أفضل املÐرسات والخربات يف االستجابة  والربنامج 
املائية،  أثرت عىل مصايد األسÐك وتربية األحياء  التي  للكوارث 

ويف دعم األشخاص الذين يعملون يف القطاع إلعادة بناء ُسبل 
عيشهم.58  كسب 

الرتكيز يف  انصب عليها  التي  الهامة األخرى  االعتبارات  ومن 
املخاطر  الحد من  إىل  الحاجة  التوجيهية إلطار سنداي  املبادئ 
وراء مخاطر  الكامنة  املحرِّكة  العوامل  وأحد  وإدارتها.  الكامنة 
النظام اإليكولوجي املاí وما يتصل به من  الكوارث هو صحة 
املرجانية  والشعاب  الرطبة،  األرايض  åا يشمل  بيولوجي،  تنوع 

باالنقراض، واألرصدة  املهددة  املنغروف، واألنواع  وغابات 
البحرية.59 

االستنتاجات

املائية  للموارد  املستدامة  اإلدارة  لتعزيز  األولوية  إعطاء  ينبغي 
واسرتاتيجيات ومÐرسات  وتنفيذ سياسات  من خالل وضع 

اآلثار  الحد من  أجل  اإليكولوجي من  للنظام  تشاركية ومراعية 
التخفيف من حدتها.  أو  اتقائها  أو  الكوارث  الناجمة عن 

وبعدها  الكوارث  قبل  والتخفيف  الوقاية  أنشطة  أيضاً  وتشكل 
أساسياً يف الحد من املخاطر. من ذلك عىل سبيل املثال  عنرصاً 

البحرية األطول واألك| تنوعاً Õكن أن  أن سلسلة قيمة األغذية 
تزيد من قدرة ُسبل كسب العيش عىل الصمود، وÕكن أن تيرس 

الطوارئ واألزمات املمتدة برسعة أكرب. واعرتافاً  النهوض من 
القدرة  بناء  املائية يف  األحياء  بأهمية مصايد األسÐك وتربية 

املناطق  والتغذية، وضعت   íالغذا األمن  الصمود وتحقيق  عىل 

وإدارتها.  الكوارث  للحد من مخاطر  والبلدان مÐرسات سليمة 
وتكرارها  من سالمتها  والتثبت  األمثلة  تلك  وينبغي جمع 

نطاقها. وتوسيع 

الكوارث وإدارتها بصورة  الحد من مخاطر  ينبغي إدراج  وأخ	اً 
مصايد  قطاع  بتنمية  الخاصة  واالستثÐرات  الخطط  يف  منهجية 

أهمية خاصة  املائية. ويكتيس ذلك  األحياء  األسÐك وتربية 
القطاع  فيها  تواجه كوارث متكررة ويتسم  التي  البلدان  يف 

العيش  والتغذية وُسبل كسب   íالغذا األمن  بأهميته يف 
واإل+ائية  اإلنسانية  املعونة  تعكس  أن  وينبغي  الشاملة.  والتنمية 

األحياء  الكوارث عىل مصايد األسÐك وتربية  آثار  باستمرار 
وإلعادة  الرسيع  لالنتعاش  القطاع  يتيحها  التي  والفرص  املائية، 
البناء بصورة أفضل. ولنئ كان عبء الكوارث حقيقة ال Õكن 
إنكارها يف كث	 من األحيان وقد يتعذر اإلفالت من تحمله يف 

يتكبدها  التي  والخسائر  املخاطر  الحد من  األحيان، Õكن  بعض 
إذا نُفذت سياسات وتداب	  القطاع، بل وÕكن منع حدوثها، 

n واستثÐرات مال{ة.

 احلوكمة واحليازة 
وحقو املستخدمني: 

أن   منتد عاملي ب
 النهج القائمة 

 عل احلقو يف 
مصايد األسماك

مؤÍر حقوق  تنظيم  كمبوديا يف  املنظمة وحكومة  اشرتكت 
الُنهج  2015: منتدى عاملي حول  الحيازة وصيد األسÐك لعام 

الحقوق ملصايد األسÐك60 يف سييم ريب بكمبوديا  القا{ة عىل 
يف الفرتة من 23 إىل 27 مارس/آذار 61.2015 وكان الغرض 

تواجه  التي  للتحديات  املتبادل  الفهم  تعزيز  املنتدى هو  من 
أُسس مشرتكة  وإيجاد  األسÐك  املعنيå Øصايد  املصلحة  أصحاب 

وملصايد  األسÐك  لصيادي   Øالتمك مقومات  لتوف	  وخيارات 
األسÐك اآلن ويف املستقبل. واستلهم املنتدى يف جانب منه 

باستخدام حقوق  املعني  املؤÍر   Ðه ،Øسابق  Øعاملي مؤÍرين 

  



ة ا اسا ا ا با  الد ال  ا ال

امللكية يف إدارة املصايد لعام 621999 ومؤÍر التشارك يف املوارد 
السابقة  املناقشات  توسيع  إىل  63،2006 وسعى  لعام  السمكية 

يف  للتوسع  التجارية/الصناعية  األسÐك  مصايد  يتجاوز  åا 
مصايد  وأنواع  األسÐك  املعنيå Øصايد  املصلحة  أصحاب  تغطية 

أدناه  املنتدى  املحددة يف  الرئيسية  النقاط  األسÐك. وتناقَش 
ويرد ملخص لها يف اإلطار 14.

وناقش املشاركون يف املنتدى البالغ عددهم 140 مشاركاً (من 
38 بلداً) أهمية الحيازة والحقوق من أجل إدارة مسؤولة بيئياً 

د املشاركون  واجتÐعياً واقتصادياً للموارد يف مصايد األسÐك. وحدَّ
مختلف املÐرسات والدروس املستقاة من تجاربهم يف طائفة واسعة 

من مصايد األسÐك ونُظم اإلدارة القا{ة عىل الحقوق. وعرضت 
يف املنتدى دراسات حالة تناولت البلدان النامية واملتقدمة النمو، 

وشملت شهادات عن حقوق الصيد الفردية واملجتمعية. 

اآل5:  من  تفاعيل  كحدث  ُصمم  الذي  املنتدى  برنامج  وتألف 
والتحديات  الرئيسية  العنارص  عىل  ركزت  Íهيدية  عروض   (1)

األسÐك؛  مصايد  يف  والحقوق  بالحيازة  املتعلقة   واملÐرسات 
من  الرؤى  من  متنوعة  مجموعة  أتاحت  نقاش  حلقات   (2)

فيها  åا  العا�،  أنحاء  كل  من  املصلحة  أصحاب  مختلف 
ومنظÐت  الجنسانية  الشؤون  يف  واملتخصصون  الحكومات 

والسكان  الصيد  ومجتمعات  األسÐك،  وصيادو   ،þاملد املجتمع 
الحكومية،  غ	  واملنظÐت  األكادÕية،  والهيئات  األصليون، 

الجلسات  إىل  تقاريرها  قدمت  عمل  مجموعات   (3) والصناعة؛ 
كل  يف  املشرتك  الخيط  وكان  مداوالتها.  نتائج  حول  العامة 

القا{ة  للُنهج  واحد  مثال  أفضل  وجود  عدم  املنتدى  مناقشات 
وتوضيح  الصيادين   ØكÍ خيارات  وتعدد  الحقوق،  عىل 

حقوقهم.

الرئيسية النقاط 

املعا العامة
املناقشات  عىل  املنطبقة  العامة  املعاي	  من  مجموعة  هناك 

األخذ  نحو  االتجاه  ويزداد   .Øاملستخدم بحقوق  املتعلقة 
األسÐك،  مصايد  إدارة  حول  الدائرة  املناقشات  يف  شامل  بنهج 
السلوك  مدونة  عىل  املوافقة  ومنذ  املنتدى.  طوال  ذلك  وتجىل 

عدة صكوك  اعتمدت   ،1995 عام  يف  الرشيد  الصيد  بشأن 
بشأن  املتحدة  األمم  وإعالن  الغذاء؛  يف  الحق  جديدة:  تكميلية 
بشأن  الطوعية  التوجيهية  والخطوط  األصلية،  الشعوب  حقوق 

والغابات  األسÐك  ومصايد  األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة 
الطوعية  التوجيهية  والخطوط  الوطني؛   íالغذا األمن  سياق  يف 
األمن  سياق  يف  النطاق  األسÐك صغ	ة  مصايد  استدامة  لضÐن 

الفقر. عىل  والقضاء   íالغذا

وأكد املشاركون أن كل املبادئ واملعاي	 الواردة يف تلك النصوص 
هامة عند تناول حقوق الحيازة يف مصايد األسÐك. والواقع أن 
لضÐن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  أن  أكدوا  كث	ين   Øمشارك

التوجيهية  والخطوط  النطاق  األسÐك صغ	ة  مصايد  استدامة 
األسÐك  األرايض ومصايد  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن 

تنفيذ حقوق  أو  لتوضيح  األساس  أن تشكِّل  ينبغي  والغابات 
التوجيهية  الخطوط   Øوتب األسÐك.  مصايد  املستخدمØ يف 

الجامع  السياق  النطاق  األسÐك صغ	ة  استدامة مصايد  لضÐن 
الحقوق؛ وتوفِّر  القا{ة عىل  الُنظم  ينبغي أن توضع فيه  الذي 
لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط 

للمجتمعات  توجيهات  والغابات  األسÐك  ومصايد  األرايض 
الحقوق ووضعها  القا{ة عىل  الُنظم  توضيح  املشاركة يف  املحلية 

و/أو تنفيذها. واتضح أيضاً خالل املنتدى أن الحاجة ما زالت 
املصلحة  أصحاب  إضافية ملساعدة  إىل مشورة عملية  قا{ة 

 Øاملستخدم نُظم حقوق  مواءمة  األسÐك عىل  املعنيå Øصايد 
بعينها. سياقات  مع 

ات ل ة وامل الل
وينطوي  املصطلحات.  استخدام  يف  الدقة  تحري  املهم  من 

تتعلق  تساؤالت  و6ة  متعددة،  تفس	ات  عىل  الحيازة  مفهوم 
و»حقوق  الصيد»  «حقوق  قبيل  من  املصطلحات،  باستخدام 

مصايد  يف  الحقوق  عىل  القا{ة  و»النهج   «Øاملستخدم
ستعني  بل  املصطلحات،  هذه  تعني  أن  وÕكن  األسÐك». 

لثقافاتهم  تبعاً  األشخاص،  باختالف  مختلفة  أشياء  بالفعل، 
املشرتك  الفهم  يجعل  ما  وهو  التقنية،  وخلفياتهم  وسياقاتهم 

جوهرياً.  أمراً  املصطلحات  لتلك  محلياً  املال{ة  والتعاريف 
عىل  «الحقوق»  مصطلح  تعريف  Õكن  ذلك،  عىل  وعالوة 

مصايد  يف  التفك	  نحو  االتجاه   Øب أفضل  بشكل  يوازن  نحو 
األحدث  االتجاه   Øوب كسلعة  بها   Øاملعني واألشخاص  األسÐك 

الخطوط  صميم  يف  يدخل  الذي  اإلنسان  حقوق  بشأن 
األرايض  لحيازة  املسؤولة  الحوكمة  بشأن  الطوعية  التوجيهية 

الطوعية  التوجيهية  والخطوط  والغابات  األسÐك  ومصايد 
وينطبق  النطاق.  صغ	ة  األسÐك  مصايد  استدامة  لضÐن 

مستخدمي  أطياف  كل  عىل   «Øاملستخدم «حقوق  مصطلح 
منها. واملستفيدين  « املوارد 

  



ار 14 اإل

 النقا األساسية يف منتد حقو 
يد األسماك لعام 2015  احليازة و

اء  ال ائ  طا  سيا األم ال ما استدامة مصايد األسماك  ال ية ل يهية الط ط الت ة  ا ا ال ية  مة األ 1 م
www.fao.org/3/a-i4356a.pdf  ا ي متاحة  ة  ما   ر   ال

ابا  سيا األم  ال مصايد األسماك  ا  يا األ لة  مة امل ية بش ا يهية الط ط الت ة  ا ا ال ية  مة األ 2 م
www.fao.org/docrep/016/i2801a/i2801a.pdf  ا ي متاحة  ة  ما   ائ ال  ال

ية  يهية الط الت ط  العامة تب ا املعاي 
طا   ما استدامة مصايد األسماك  ال ل

ة  ا ر  اء  ال ال ائ  سيا األم ال
ي  ب  ت  ي ي ام ال يا ا ال  ال

ل  ة   ا با ائمة  ا  ال ال
مة  ا ية بش  يهية الط الت ط  ر ا ت

ابا   ال مصايد األسماك  ا  يا األ لة  امل
ا بش املبا  ا ائ ال  سيا األم ال

ية ل ح  ي التش ية  ا ا ية  ا ال ي  ا الت
ائمة  مش  ال  ة ما  ا دم   ا ت امل

ي  املع ة  ا املص د  ا ية مل ا ية  م
تدامة   ا م را ا  صايد األسماك  ا

ها بعي ا  سيا

دا  ة  است ب ت الد ا ي امل ال 
ا مصايد األسماك  ا ب م ا ا ال ما   ال
دم  الصيد  ت ح امل طب مصط   ي

ا  دم امل ت ة م م  ب   
ب   الت  ب  ي ها  يدي م ت امل

ي  ط ا ال ت ة با ا املتع را ال املالئ  ال
ا  ي ر  ها ت ة  ا دم  ت يها ح امل

ا  دم امل ت م دم مصايد األسماك  ت  م
ري ا

ا  ي ان  لتم املر  ا ا  ا ت ا
يمة مصايد األسماك   ة  ا  يع س ر

ا ي  بت ة  املتص ايا  ال

ا بش  ا ية الت  ات م ر  ت م ت ال
ا  ي تر ا  تتط  يال  تا  دم  ت ح امل

ة  ا املص ة م  ي ت ا م مشا اما  الت
به ا اسعة م  ة  مشا ا  دم امل ت م

دم  ت ي ح امل د ت ب  ا ي  الت
ة  م را   ية  ال م ا  ترا  ي  تع

ا  يمية  ح ا  ا  ال   ت ح يا ا
ا   م ل م ح ا تم ا    م ل
ي  ت ة ل اب ية  ر حصصا  املصيد  حصصا 
ة الد  ا ء م م ل م ال     

ا   ا صا  ا ا تبا ي م ا تصا م ا ال
ا مصايد  ا  ي  تيا  اس  ا م ا اليد  الت

ب   ي ييد سب ال  الصيد  األسماك ت
ابة   ت  الصيد   تاحة ال امل ر   ي

بيعية  سماك  ي مصايد 

ا يت  ا  د  عال  ي ام ال م ال ا
ة  ا املص ب  يب  ل ي ل ما  بال

ا األ  يد  ال ت امل ا  دم امل ت م
ة البي اس  ي اسبه  ي ي  ال

ا األسماك ما  ا م ا  ت ا ال  الت
ة  بة بد ا مط طا ة ب ال ه املش ال ال

تم  التدا ا ة   ة الص ب م  معا
سائر  ا  ب مصايد األسماك  ا  املطالبا 

ا طا ال

  



ة ا اسا ا ا با  الد ال  ا ال

االعتبارات اجلنسانية
للعوامل  املرأة. Õكن  بحقوق  املتعلقة  القضايا  مراعاة  يجب 

أو  الرجل رصاحة   Ñالتي تحا والثقافية  االقتصادية  االجتÐعية – 
تنشئ  أن  املثال،  للسفينة عىل سبيل  أو كÐلك  كقبطان  ضمنياً 

الحيازة يف حاالت نقل الحقوق. ويلزم استهداف  مشاكل يف نُظم 
تتمتع بحقوق Õكنها  القيمة =  املرأة يف كل مراحل سلسلة 
للمرأة  الرصيح   Øللتمك وÕكن  مستدامة.  بصورة  مÐرستها 

الحقوق  األسÐك ويحسم قضايا  قيمة مصايد  يُعزز سلسلة  أن 
األجيال.  Øب املشرتكة 

الشمول
املنتدى  تشاورية شاملة. والحظ  إجراء عمليات  الجوهري  من 
السمكية عن طريق  املوارد  إدارة  وجود مسؤولية جÐعية عن 
 Øك وكل أصحاب املصالح املعنيÐالدولة وصيادي األس إرشاك 

القيمة.  باملوارد من كل مراحل سلسلة 

الواسعة من أصحاب  الهادفة  املشاركة  أهمية  املنتدى  وأكد 
تعزيزها و/ املستخدمØ و/أو  نُظم حقوق  املصلحة يف تخطيط 

أن  املهم  للنجاح. ومن  أساسياً  باعتبارها عنرصاً  تنفيذها  أو 
األسÐك صغ	ة  (املشاركون من مصايد  املبارشون  املعنيون  يسهم 

الحكومية،  غ	  واملنظÐت  الصناعية،  األسÐك  ومصايد  النطاق، 
بلورة فهم مشرتك  املدþ، والحكومة) يف  املجتمع  ومنظÐت 

بعينها.  إجراءات  وتحديد  الخيارات،  وتحليل  القا{ة،  للمؤسسات 
ويلزم يف كث	 من األحيان توخي مزيداً من الحرص من أجل 

التي قد تكون محرومة أو مهملة، مثل  إرشاك املجموعات 
املجموعات.  تلك  ملنظور  السليمة  املراعاة  وبالتايل ضÐن  النساء، 

اآلراء، åا يشمل أصحاب  توافق  القا{ة عىل  العمليات  وتيرسِّ 
إىل  التوصل  بوضوح،  أهداف محددة  بتحقيق   Øاملكلف املصلحة 

أن  إىل  وبالنظر  املصلحة دعمها.  نتائج Õكن ألغلبية أصحاب 
طويالً،  أن يستغرق وقتاً  املستخدمÕ Øكن  نُظم لحقوق  وضع 

والتزاماً. وتركيزاً  صرباً  العملية  تتطلب 

وتواجه الشعوب األصلية مشاكل يف الحفاظ عىل حقوقها 
التقليدية، åا يف ذلك حقوقها يف الصيد. وهذه الحقوق ليست 

مكتوبة يف قانون رسمي وغالباً ما تكون موضع تجاهل من 
السلطات القانونية وممثليها. ومن األسايس ضÐن إدماج الشعوب 
األصلية وإرشاكها يف صنع القرار = ال تُغفل املعرفة التقليدية عند 

صياغة القوانØ والسياسات املتعلقة åصايد األسÐك.

قي التواز
ستكون هناك دوماً مفاضالت. وال يوجد نظام إدارة يتسم 

تحقيق توازن بØ األهداف االجتÐعية  بالكÐل”، إذ سيلزم دوماً 
الصيد.  مجتمعات   Øب اختالفات  وهناك  والبيئية.  واالقتصادية 
ويجب أن تؤخذ تلك االختالفات يف االعتبار = يتسنى وضع 

التنمية   Øب وللتوفيق  األسÐك  فعال إلدارة مصايد  نظام 
البيئية. واالستدامة  االقتصادية 

الرفاه   Øالتوازن ما ييل: تحس وسوف تشمل عنارص تحقيق 
األسÐك،  فيها مصايد  åا  الطبيعية،  املوارد  واستخدام  البرشي؛ 

والتنمية  الغذاí؛  واألمن  متوازن؛  نحو  بطريقة مستدامة وعىل 
املشرتك  الوصول   Øب الفرق  توضيح  املجتمعية؛ ورضورة 

دراسات  تناولتها  التي  التجارب  أن  بيد  املجتمعية.  والحقوق 
التي عرضت عىل املنتدى تكشف عن وجود +ط ثابت.  الحالة 

تتحقق  فردية،  الصيد  فيها حقوق  تكون  التي  الحاالت  ففي 
النتائج  تتحقق  ال  قد   Ðبين والبيولوجية،  االقتصادية  النتائج 
االجتÐعيØ. ويف  والتÐسك  االستقرار  االجتÐعية من حيث 

فإن  املحيل،  باملجتمع  تتعلق  الصيد  كانت حقوق  إذا  املقابل، 
 Ðبين الغالب،  يف  ضعيفة  تكون  والبيولوجية  االقتصادية  النتائج 

االجتÐعية. النتائج  تتحقق 

من مصايد األسÐك صغ	ة  الواسع جداً  القطاع  ويتألف عموماً 
النطاق يف العا� النامي من عدد كب	 جداً من صيادي األسÐك 

وال  املستوى  املنخفضة  الصيد  تكنولوجيا  يستخدمون  الذين 
لتفريغ  البنية األساسية  الحد األد~ من  إالّ إىل  يحتاجون 

إدخال حقوق صيد فردية قوية  الكب	ة  الصعوبة  املصيد. ومن 
أو إنفاذها أو تحديدها يف تلك السياقات. ويف هذه الحاالت 

املصيد من  تفريغ  أن تشكل نصف عمليات  (التي Õكن 
مصايد األسÐك يف العا�)، يبدو أن الخيار األفضل هو شكل 

املجتمعية ملصايد  املشاع، واإلدارة  الصيد  ما من أشكال حقوق 
التوضيح  يكون  أن  النجاح، يجب  يتسنى تحقيق   Òك. ولÐاألس

ذات  القرار  املستخدمØ وعمليات صنع  لنظام حقوق  الالحق 
وأياً  املحلية.  املجتمعات  إىل خصائص هذه  الصلة مستندة 

كان نظام إدارة مصايد األسÐك الذي يقع عليه االختيار، من 
يُنظر يف  أالّ  الصيد. وينبغي  الوصول إىل  ُسبل  تقييد  الحاسم 

إتاحة الوصول املفتوح أو الصيد دون رقابة يف أي مصايد 
تحديدها،  أو   Øاملستخدم توضيح حقوق  وعند  طبيعية.  أسÐك 
التي قد تكون حقوقاً  الخيارات –  النظر يف كل مجموعة  ينبغي 

  » 

  



ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل

أو قد  أو حقوقاً خاصة åجموعات أخرى،  أو مجتمعية  إقليمية 
أو  للتحويل،  قابلة  فردية  تكون حصصاً يف املصيد، أو حصصاً 

غ	 ذلك من الُنظم – يف عمليات صنع القرار كجزء من موازنة 
اإلنصاف والحفاظ عىل  اعتبارات  االقتصادي مع  والنمو  الدخل 

التقاليد.

عالة نامية ال مة الد و ا
لتحقيق  القانون  من  تشكِّل جزءاً  للحقوق  نُظم  ينبغي وضع 

والوصول  اإلنفاذ  فعالية  ذلك  ويشمل  للجميع،  واألمن  االستقرار 
تكون حوكمة مصايد  أن  وينبغي  القضائية.  والرقابة  العدالة  إىل 
والهجرة،  السكانية،  الزيادة  مثل  بالتحديات،  األسÐك عىل وعي 

الحيازة يف  التي تؤثر جميعاً عىل ضÐن  واألزمة االقتصادية، 
النطاق، وينبغي أن تكون قادرة عىل  مصايد األسÐك صغ	ة 
إدارة مصايد  نُظم  تكون  أالّ  التحديات. وينبغي  تلك  معالجة 

التطور والتكيَّف  األسÐك جامدة؛ بل يتعØَّ أن تكون قادرة عىل 
بُنهج تتجاوز حدود  مع الظروف املتغ	ة. وقد يلزم األخذ 

الوالية الوطنية يف بعض الظروف ألن مسألة الوصول إىل مصايد 
تنطوي عىل تخصصات متعددة. وقد يشكِّل  األسÐك وإدارتها 
بُنهج  املحلية واألخذ  املستويات  اإلدارة إىل  نقل املسؤولية عن 

اإلدارة املشرتكة يف أحيان أخرى خيارات أفضل للحوكمة.

األخذ  إمكانية  الُنهج وبعدم  تباين  املنتدى برضورة  واعرتف 
املواضيع املشرتكة تتمثل يف إدماج أصحاب  بحل واحد، ولكن 

إىل  والحاجة  واملساءلة؛  الشفافية   Øتحس إىل  والحاجة  املصلحة؛ 
القطاعات. متعدد  حوار 

د األسماك ا ا م ارج ق ات  د الت
النظر يف  القطاعات. وعند  املتعددة  القضايا  بعد  تُحسم   �

انبثقت عدة  القطاعات،  األسÐك وسائر  العالقة بØ مصايد 
املشاركة. وشملت  البلدان  بØ جميع  متكررة مشرتكة  مواضيع 

املعنية  الحكومية  الوزارات   Øب املحدود  التنسيق  املواضيع:  هذه 
قطاع مصايد  يتجاوز  åا  الحيازة  وقرارات   Øاملستخدم بحقوق 

املصايد  املضمونة يف  الحيازة  إىل  النسبي  األسÐك؛ واالفتقار 
األخرى؛  بالقطاعات  مقارنة  الحرفية  واملصايد  النطاق  صغ	ة 

القمة؛  من  تبدأ  التي  التقليدية  الهرمية  باإلدارة  املتصلة  والقيود 
القطاعات  العمل مع  التاريخ نحو  الحكومات عىل مر  ونُزوع 

الراسخة. واالقتصادية  الصناعية 

الحقوق،  فيها  تتداخل  نُظم معقدة  املنتدى وجود  والحظ 
بل وتتنافس يف بعض األحيان مع املصالح االقتصادية من 

األسÐك  املائية يف مصايد  للموارد  اآلخرين   Øاملستخدم
الزراعة  قطاع  أو  الكهربائية  القوى  إنتاج  مثل صناعة  الداخلية، 
األسÐك  مصايد  تقييم   Øتحس يتناوالن  اللذين   Øالقسم (انظر 

الصيد  ترشيد  نحو  العرش  115؛ والخطوات  الصفحة  الداخلية يف 
الداخلية، الصفحة 148). ويف تلك الحاالت،  يف مصايد األسÐك 
Õكن للمصالح يف هذه القطاعات األخرى أن تؤثر عىل حقوق 

صيادي األسÐك يف الوصول إىل املوارد املائية والسمكية يف 
الساحلية، Õكن  السياقات  ويف  الداخلية.  األسÐك  مصايد 

 5 (انظر اإلطار  الشحن والنفط والغاز  لقطاعات أخرى، مثل 
أن تنطوي عىل  السياحية  87)، والسياحة واملراكز  الصفحة  يف 

مÐثلة. متداخلة  وآثار  مطالبات 

القرار  القطاعات األخرى يف عملية صنع  ويتطلب دمج هذه 
إرادة سياسية للقيام بذلك، وÕكن أن يستغرق ذلك يف كث	 من 
العمليات  أن هذه  بيد  التغي	.  لتحقيق ذلك  طويالً  زمناً  األحيان 

والحيازة.  لإلدارة  ناجحة  نُظم  التشاورية هامة إلنشاء 

االستنتاجات

الحيازة   Øتحس كيفية  األفكار حول  لتقاسم  منّصة  املنتدى  شكل 
املنتدى وجود  وحقوق املستخدمØ يف مصايد األسÐك. والحظ 

 Øاملعني املصلحة  أصحاب  معظم  يواجهها  مشرتكة  تحديات 
åصايد األسÐك بالرغم من عدم وجود أي نظام معØَّ قائم 
بهذه  يتعلق   Ðوفي الحاالت».  لجميع  «مناسب  الحقوق  عىل 

كانت مصايد  إذا  ملا  تبعاً  االختالفات  تنشأ  املشرتكة،  التحديات 
األسÐك داخلية أم ساحلية أم قا{ة عىل املجتمع املحيل أم 
الحاالت  أم بحرية. وتثبت  النطاق  أم كب	ة  النطاق  صغ	ة 

الصيد  يكون تصميم حقوق  أن  املعروضة هنا رضورة  املختلفة 
املحلية. الظروف  مع  متكيفاً  وإعÐلها 

اختالفاً  النامية  البلدان  كث	 من  الحوكمة يف  وتختلف ظروف 
النمو، ويؤثر ذلك كث	اً  املتقدمة  البلدان  عن ظروفها يف  ملحوظاً 

تنفيذها  التي Õكن  األسÐك  عىل مجموعة إصالحات مصايد 
القانون  القوة وحكم  بصفة خاصة هياكل  وÍُثل  بنجاح. 

  



ة ا اسا ا ا با  الد ال  ا ال

التي تتميَّز أيضاً يف كث	 من  البلدان  اعتبارات هامة يف كث	 من 
الكفاف، والحقوق  االعتÐد عىل صيد  بالفقر وزيادة  األحيان 

القرار مسائل  تُعالج عمليات صنع  أن  وينبغي  للمرأة.  املحدودة 
القوى. الحسبان اختالالت  اإلنصاف والكفاءة، آخذة يف 

ويجب يف نهاية املطاف أن يعتمد أي نظام ناجح من نُظم 
ومشاركتهم.  املصلحة  أصحاب  دعم  املستخدمØ عىل  حقوق 

ومن املهم عند النظر يف إصالحات مصايد األسÐك أن يساهم 
القا{ة،  للمؤسسات  فهم مشرتك  بلورة  املبارشون يف  املعنيون 
توخي  ويلزم  املحددة.  اإلجراءات  الخيارات، وتحديد  وتحليل 

مزيد من العناية يف كث	 من األحيان إلرشاك الجÐعات التي قد 
ملنظورهم.  السليمة  املراعاة  وبالتايل ضÐن  محرومة،  تكون 

التي تقوم  الرئيسية  بأن األركان  املنتدى اعرتف  والخالصة أن 
بها من  يرتبط  عليها أي سياسات سليمة ملصايد األسÐك وما 
الرتابط بØ االحتياجات  الحاجة إىل قبول  نُهج لإلدارة تشمل 
واالعرتاف  واإليكولوجية؛  واالقتصادية  والثقافية  االجتÐعية 

الحوكمة  املشرتكة عن  املسؤوليات  املجتمع من خالل  بحقوق 
والتقليدية؛  العرفية  املÐرسات  من  واالستفادة  واإلدارة؛ 

نُهج  وتشجيع  واألصليØ؛   Øاملحلي السكان  معارف  نُظم  ودمج 
واإلنصاف  الجنسانية،  األبعاد  مراعاة  ودعم  القيمة؛  سالسل 

الحكومية  املسؤوليات  وترشيد  الشباب؛  وتنمية  اإلعاقة،  لذوي 
وكذلك  األوسع  القطاعية  املتطلبات  لتلبية  تنسيقها  أو  الدولية 

الصيد.  مجتمعات  يف  االجتÐعية  االحتياجات 

املقبلة الخطوات 

الحوكمة  يتصل åوضوع   Ðفي العمل  من  القيام åزيد  ينبغي 
الحقوق،  القا{ة عىل  إدارة مصايد األسÐك  والحيازة ونُظم 

خاصة يف القطاع الواسع من مصايد األسÐك صغ	ة النطاق يف 

العا�. ويف هذا الصدد، الحظ املنتدى منعطفاً يف الحوار حول 
حقوق الصيد الذي كان يركز من قبل بقوة أكرب عىل تجارب 

الصناعية. األسÐك  ومصايد  النمو  املتقدمة  البلدان 

استقصاء  املنتدى يف كمبوديا، جرى  أعقبت  التي  األسابيع  ويف 
الحوكمة  أفكار عن ُسبل املُيض قُدماً يف موضوع  املشاركØ لجمع 

الثالثة األوىل  والحيازة يف مصايد األسÐك. وتتمثل املجاالت 
لالستقصاء  املستجيبون  إليه  أشار  ما  املستقبل حسب  يف  للعمل 

يف اآل5:

لالعرتاف �� التخصيص  عمليات  فقط  ليس   – التخصيص 
العمليات؛ تلك  آثار  وكذلك  بل  بالحقوق، 

الحقوق �� القا{ة عىل  الُنظم  وتنفيذ  السيايس العتÐد  االقتصاد 
يف مصايد األسÐك؛ 

القا{ة �� بالُنظم  يتصل   Ðفي القدرات  تنمية  أجل  التدريب من 
الحقوق. عىل 

اإلضافية:�� العمل  مجاالت  وتشمل 
القا{ة عىل �� بالُنظم  املتصلة  القدرات  تنمية  أدوات 

الحقوق، ال سيÐ اإلجراءات املنفذة عىل األرض، أساسية 
املحلية  واملجتمعات  واملديرين  للصيادين  تطويرها  وينبغي 

والسياسيØ؛
الحقوق ومصايد �� القا{ة عىل  الُنظم  إىل  التحول  Íويل 

املستدامة؛ األسÐك 
اسرتاتيجيات �� أو  البديلة  واألعÐل  التنويع  إمكانات  تحديد 

اعتÐداً  تعتمد  التي  املحلية  للمجتمعات  العيش  كسب  ُسبل 
مبارشاً وغ	 مبارش عىل مصايد األسÐك. 

حقوق  حول  الحوار  مواصلة  أهمية  عىل  املشاركون  د  وشدَّ
كل  إقليمية  اجتÐعات  عقد  إمكانية  واقرتحوا  والحيازة،  الصيد 

مرة كل خمس  عاملي  اجتÐع  ثالث سنوات، مع عقد  إىل  سنة 

n سنوات. 
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الـتوقعات

ا ا ال

مواءمة مستقبل مصايد 
األسماك وتربية األحياء 
املائية مع خطة التنمية 

املستدامة لعام 2030
يشكِّل األمن الغذا� والتغذية تحدياً عاملياً، فالجوع وسوء 

التغذية ما زاال من ب� أكرب ما يواجهه العا من مشاكل. وشملت 
األهداف اإل�ائية لأللفية غاية تتعلق بتخفيض نسبة األشخاص 
الذين يعانون الجوع إىل النصف يف الفرتة من عام 1990 حتى 

 �عام 2015. ووفقاً لتقرير حالة انعدام األمن الغذا� يف العا
12015 تحققت هذه الغاية تقريباً عىل املستوى العاملي، ولكن 

البلدان قطعت أشواطاً متفاوتة يف هذا االتجاه وظل هناك 
زهاء 780 مليون شخص يعانون نقص التغذية عندما حان 

املوعد النها� لألهداف اإل�ائية لأللفية يف عام 2015. وتطمح 
خطة التنمية املستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية املستدامة 
الجديدة التي حلت محل األهداف اإل�ائية لأللفية إىل القضاء 

عىل الفقر والجوع بحلول عام 2030. ويتجاوز األمن الغذا� 
مجرد الحÄية من الجوع وسوء التغذية ألنه يتحقق عندما 

"يتمتع البرش كافة يف جميع األوقات بفرص الحصول، من الناحية 
املادية واالجتÄعية واالقتصادية، عىل أغذية كافية وسليمة 

 Ê ومغذية تلبي حاجاتهم التغذوية وتناسب أذواقهم الغذائية
يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة".2 ويف هذا الصدد، أرىس 
إعالن روما بشأن األمن الغذا� العاملي وخطة العمل الصادرة 

عن مؤÕر القمة العاملي لألغذية يف عام 1996 األسس ملسارات 
متنوعة صوب الهدف املشرتك لألمن الغذا� عىل املستويات 

الفردية واألرسية والوطنية واإلقليمية والعاملية. وجاء يف اإلعالن 
وخطة العمل أن عىل كل دولة أن تضع اسرتاتيجية تناسب 

مواردها وقدراتها من أجل تحقيق أهدافها وأن تتعاون يف الوقت 
نفسه عىل الصعيدين اإلقليمي والدويل من أجل تنظيم حلول 

د اإلعالن وخطة العمل  جÄعية لقضايا األمن الغذا� العاملية. وشدَّ

عىل األهمية الجوهرية لتنسيق الجهود وتقاسم املسؤوليات 
يف عا يتزايد فيه التشابك ب� املؤسسات واملجتمعات 

واالقتصادات.3 ووفقاً لتقرير صادر عن األمم املتحدة4 من املتوقع 
أن يصل العدد الحايل لسكان العا الذي يزيد عىل 7,4 مليار 

نسمة إىل 8,5 مليار نسمة يف عام 2030، و9,7 مليار نسمة يف عام 
2050، مع تركز معظم الزيادة يف املناطق النامية. وينطوي ضÄن 

املستوى املالئم من األمن الغذا� والتغذوي لهذا العدد املتزايد 
من السكان عىل تحديات هائلة. ويقوم قطاع مصايد األسÄك 

وتربية األحياء املائية بدور بارز يف تحقيق األمن الغذا� العاملي 
وãكنه االستمرار يف أداء هذا الدور. واألسÄك مصدر حيوي 

للغذاء، æا يف ذلك املغذيات الدقيقة، ال سيÄ لكثä من السكان 
ذوي الدخل املنخفض يف املناطق الريفية، كÄ يسهم القطاع 
يف النمو االقتصادي والتنمية عن طريق توفä مصدر للعمل 

وكسب العيش وإدرار الدخل ملالي� األشخاص الذين يزاولون 
صيد األسÄك واستزراعها وتجهيزها وتجارتها. وأضحى هذا الدور 

الرئييس أكè أهمية يف ظل التغيäات امللموسة التي شهدها 
القطاع يف العقود األخäة، وبخاصة يف العقدين األخäين. وتشمل 

هذه التغيäات املتفاوتة بتفاوت املناطق والبلدان: استقرار 
مجموع إنتاج مصايد األسÄك الطبيعية عند مستوى تراوح ب� 

90 و95 مليون طن من أواسط تسعينات القرن املايض؛ والزيادة 
الرسيعة يف اإلنتاج العاملي من تربية األحياء املائية الذي ناهز 74 

مليون طن يف عام 2014 وفاق كل نُظم إنتاج األغذية األخرى؛ 
وعوملة الصناعة وما صاحب ذلك من �و هائل يف التجارة العاملية 
يف األسÄك واملنتجات السمكية، ال سيÄ من حيث القيمة؛ وازدياد 

الطلب عىل األسÄك واملنتجات السمكية.

وسوف يتوقف استمرار االتجاهات الحالية يف القطاع عىل عدد 
من أوجه عدم التيقن الهامة. ويتعلق أحد األسئلة الرئيسية 

æنظور التنمية لهذا القطاع يف املستقبل. ومن املتوقع أن يؤدي 
النمو السكاö وزيادة الدخل واقرتان ذلك بالتوسع الحرضي 

والتنوع الغذا� إىل زيادة الطلب واستمرار الدفع برتكيبة 
االستهالك الغذا� نحو حصة متنامية من املنتجات الحيوانية، æا 
يشمل األسÄك، يف البلدان النامية. وسوف يفرض الطلب الجديد 
والتقليدي عىل املنتجات السمكية من مصايد األسÄك الطبيعية 

  



ا املا يف العامل  م  األ ا ال ال امل

ومن تربية األحياء املائية عىل السواء ضغوطاً متزايدة عىل املوارد 
السمكية، وتخيِّم عىل آفاق مستقبل القطاع الذي يتأثر بقوى 

محرِّكة داخلية وخارجية تعقيدات وأجواء من عدم التيقن. 

إىل جزأين مختلف�.  التوقعات  يتناول  الذي  القسم  وينقسم هذا 
املقبولة عىل األرجح  االتجاهات  بالوصف  األول  الجزء  يتناول 

املقبل،  العقد  املائية يف  يف قطاع مصايد األسÄك وتربية األحياء 
 ،2030 التوقعات بشأن خطة عام   öالثا الجزء  د  يُحدِّ  Äبين

األزرق،  للنمو  املنظمة  ومبادرة  املستدامة،  التنمية  وأهداف 
املستقبل. التطورات يف  وأدوارها يف تشكيل 

االتجاهات املتوقعة يف إمدادات 
األسÄك والطلب عليها

أشارت توقعات حالة املوارد السميكة وتربية األحياء املائية يف 
العا� 52014 إىل أن عرض نتائج التوقعات الخاصة باألسÄك سمة 

أساسية لهذه املطبوعة. ويعرض هذا اإلصدار النتائج الرئيسية 
لنموذج املنظمة الخاص باألسÄك للفرتة 2016-2025. 6 واستحدثت 

2010 باالشرتاك مع منظمة  النموذج يف عام  املنظمة هذا 
املسار  االقتصادي من أجل فهم  امليدان  التعاون والتنمية يف 

املائية.7  األحياء  وتربية  األسÄك  مصايد  قطاع  لتنمية  املحتمل 
الدينامية  السياسة  د يف إطار  املحدَّ الجز�  التوازن  وãثل �وذج 

بذاته تستخدم فيه  قاüاً  الراهن �وذجاً  الوقت  لألسÄك يف 
الكيل ونفس أسعار األعالف واألغذية  افرتاضات االقتصاد  نفس 
أو يولدها �وذج Aglink-Cosimo لألسواق  التي يستخدمها 

امليدان  والتنمية يف  التعاون  منظمة  الذي وضعته  الزراعية 
د  وتُحدَّ والزراعة.  األغذية  باالشرتاك مع منظمة  االقتصادي 

التي تصدرها  الزراعية  التوقعات  وترد يف نرشة  التوقعات سنوياً 
األغذية  ومنظمة  االقتصادي  امليدان  يف  والتنمية  التعاون  منظمة 

مدته  زمنياً  أُفقاً  تغطي  توقعات  النرشة  وتتضمن  والزراعة.8 
املحتمل واالستخدام  اإلنتاج  للقطاع من حيث  عرش سنوات 

واألسعار  السمك)،  السمك، وزيت  البرشي، ومسحوق  (االستهالك 

العرض والطلب يف  التي ãكن أن تؤثر عىل  الرئيسية  واملسائل 
الهشاشة  عىل جوانب  أيضاً  الضوء  التوقعات  وتسلط  املستقبل. 

األسعار،  وتأثäات  النسبية،  امليزة  يف  والتغيäات  اإلقليمية 
ينبغي  ذلك،  ومع  القطاع.  يف  املحتملة  التكيُّف  واسرتاتيجيات 
اتجاهات مرجحة  بل  توقعات،  باعتبارها  النتائج  إىل  يُنظر  أالّ 

القطاع،  بها  يتطور  أن  التي ãكن  الطريقة  تساعد عىل فهم 
الكيل يف  لبيئة االقتصاد  مع األخذ علÄً باالفرتاضات املحددة 

ظواهر  وتواتر  وتعريفاتها؛  الدولية  التجارة  وقواعد  املستقبل؛ 
األخرى  الشديدة  املناخية  التأثäات  وانتفاء  وتأثäاتها؛  النينو 
والحصص  باألسÄك؛  أمراض غä طبيعية متصلة  وعدم تفيش 

األطول؛ وغياب  األجل  اإلنتاجية عىل  واتجاهات  السمكية؛ 
صدمات األسواق. ويؤثر تغäُّ أٍي من هذه االفرتاضات عىل 

األسÄك.  بشأن  الناشئة  التوقعات 

اإلنتاج
يف إطار االفرتاضات املستخدمة يف �وذج األسÄك وانطالقاً من 
يُتوقع  األسÄك9  عىل  الطلب  وازدياد  التكنولوجية  التحسينات 

أن يزداد مجموع إنتاج مصايد األسÄك يف العا (مصايد 
تلك  املائية) خالل  األحياء  تربية  إىل  باإلضافة  الطبيعية  األسÄك 

الفرتة ليصل إىل 196 مليون طن يف عام 2025 (الجدول 22). 
وãثل ذلك زيادة æا نسبته 17 يف املائة ب� فرتة األساس 

(متوسط 2013-2015) وعام 2025، ولكنه يشä إىل تباطؤ 
املائة مقابل  (1,5 يف  السابق  بالعقد  السنوي مقارنة  النمو 

29 مليون طن  النمو املُطلق حوايل  املائة). وسوف يبلغ  2,5 يف 
 .2015-2013 للفرتة  2025 مقارنة æتوسط املستوى  بحلول عام 

التي  النامية  البلدان  الزيادة تقريباً يف  وسوف ترتكز كل هذه 
ستزداد حصتها يف مجموع اإلنتاج من 83 يف املائة يف فرتة 

األساس إىل 85 يف املائة يف عام 2025. ومن املتوقع أن تكون 
التي سيزداد نصيبها من مجموع  أكè يف آسيا  الزيادة ملحوظة 
اإلنتاج من 70 يف املائة إىل 73 يف املائة. ومن ب� الزيادة التي 

2025، سينتج  29 مليون طن يف اإلنتاج بحلول عام  ستبلغ 
الالتينية  25 مليون طن يف آسيا، و1,8 مليون طن يف أمريكا 
والكاريبي، و1,6 مليون طن يف أفريقيا، و0,7 مليون طن يف 

التقديرات   äوتش الشÄلية.  وأمريكا  أوسيانيا  والباقي يف  أوروبا، 
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إىل أن حوايل 91 يف املائة من مجموع إنتاج مصايد األسÄك، أي 
املبارش.  البرشي  178 مليون طن، سيوجه لالستهالك 

السمكية  الطلب عىل األسÄك واملنتجات  الطفرة يف  وهذه 
املائية  األحياء  تربية  إنتاج  املعروض من  �و يف  أساساً  سيقابلها 

الذي من املتوقع أن يصل إىل 102 مليون طن بحلول عام 
2025، أي بزيادة نسبتها 39 يف املائة عن مستوى فرتة األساس. 
إنتاج األغذية  املائية أحد أرسع قطاعات  تربية األحياء  وستظل 

التقديرات تشä إىل أن معدل  بالرغم من أن  الحيوانية �واً 
5,4 يف املائة يف  النمو السنوي يف هذا القطاع سيرتاجع من 

العقد السابق إىل 3 يف املائة يف فرتة التوقعات. وسوف ينشأ 
الجيدة  النوعية  املياه ذات  عن: نقص  التباطؤ أساساً  هذا 

البديلة  االستخدامات  من  واملنافسة  عليها؛  الحصول  وصعوبة 
عىل أماكن اإلنتاج املثىل؛ وتوافر بذور األسÄك وأعالفها 

البنية  يف  االستثÄر  كفاية  وعدم  املطلوبت�؛  والكمية  بالجودة 
الالزمة إلنتاج  الطبيعية  باملوارد  تزخر  التي  املناطق  األساسية يف 
الحوكمة  املال؛ والتحديات يف  املائية؛ وقيود رأس  تربية األحياء 
املساحيق  تكاليف  ذلك، ستظل  وعالوة عىل  التنظيمية.  واألُطر 

التي ما زالت مرتفعة،  السمكية واألعالف األخرى  والزيوت 
(ذلك  طفيفاً، تشكِّل عامالً معوقاً  حتى وإن سجلت هبوطاً 

أن نسبة األنواع التي ال تحتاج إىل أي مركزات علفية للنمو ال 
النامية  البلدان  تزيد عىل نحو 30 يف املائة). وسوف تواصل 
املائية، وسوف تصل  إنتاج تربية األحياء  الرئييس يف  دورها 

التوقعات   äاإلنتاج. وتش 95 يف املائة من مجموع  حصتها إىل 
إىل أن هذه البلدان ستستأثر بنسبة 96 يف املائة من اإلنتاج 

اإلضايف لألسÄك يف فرتة التوقعات. ومع ذلك، يُتوقع أن يستمر 
(بنسبة  أيضاً  النامية  البلدان  املائية يف  األحياء  تربية  التوسع يف 
26 يف املائة يف العقد املقبل) ويف كل القارات، ولكن مجموعة 

وسوف  واألقاليم.  البلدان  بتباين  ستتباين  واملنتجات  األنواع 
نسبته  æا  ستستأثر  إذ  رئيسياً،  منتجاً  اآلسيوية  البلدان  تظل 
89 يف املائة من مجموع اإلنتاج يف عام 2025، وسوف تبلغ 

62 يف املائة من اإلنتاج العاملي. ويتوقع  حصة الص� وحدها 
الالتينية، ال سيÄ يف  تحقيق زيادات كبäة أخرى يف أمريكا 

املائة) بفضل  104 يف  الربازيل (التي ستسجل زيادة æا نسبته 
القطاع. وسوف يتسع اإلنتاج أيضاً يف  الكبäة يف  االستثÄرات 

التوقعات (ليصل إىل  35 يف املائة خالل فرتة  أفريقيا بنحو 
2,3 مليون طن) وذلك يف جانب منه بسبب الطاقة اإلضافية 

الطلب  استجابة الزدياد  األخäة، وكذلك  السنوات  املستخدمة يف 
والسياسات  االقتصادي،  النمو  ارتفاع معدل  الناجم عن  املحيل 

املائية. األحياء  تربية  تُعزز  التي  املحلية 

السلور  الشبوط، وسمك  العذبة، مثل  املياه  أنواع  Õُثل  وسوف 
تربية  الزيادة يف  والبلطي، معظم  البنغاسيوس)  (æا يف ذلك 

إنتاج  املائة من مجموع  60 يف  املائية وستستأثر بنحو  األحياء 
تربية األحياء املائية يف عام 2025. وتشä التوقعات إىل أن إنتاج 
األربيان والسلمون والرتوت، ستسجل  قيمة، مثل  األعىل  األنواع 

املقبل. العقد  زيادة يف  أيضاً 

وسوف تزداد حصة تربية األحياء املائية يف مجموع إنتاج مصايد 
األسÄك من 44 يف املائة يف املتوسط يف الفرتة 2015-2013 

لتتجاوز إنتاج مصايد األسÄك الطبيعية يف عام 2021. وسوف 
تصل هذه الحصة يف عام 2025 إىل 52 يف املائة (الشكل 34). 
ويؤذن هذا التطور بولوج حقبة جديدة، وهو ما يدل عىل أن 
تربية األحياء املائية ستشكِّل بصورة متزايدة املحرك الرئييس 

للتغيä يف قطاع مصايد األسÄك وتربية األحياء املائية. غä أن 
قطاع املصايد الطبيعية سيظل مهيمناً عىل عدد من األنواع، 
وسيسهم بدور حيوي يف األمن الغذا� املحيل والدويل. ومن 

املتوقع أن يزداد إنتاج مصايد األسÄك الطبيعية بنحو 1 يف املائة، 
ليصل إىل أكè من 94 مليون طن يف عام 2025. ويتوقع أن ينشأ 
هذا التحسن الطفيف عن مجموعة من العوامل التي سيتوقف 
عدد منها عىل التقدم املحرز يف تحقيق غايات أهداف التنمية 

املستدامة (انظر أدناه)، æا يف ذلك: استعادة أرصدة معيَّنة بعد 
تحس� نُظم اإلدارة يف بعض البلدان؛ وتحقيق بعض الزيادة يف 
املصيد لدى هذه البلدان القليلة غä الخاضعة لحصص اإلنتاج 
الصارمة؛ وتراجع أسعار النفط؛ وتحسن استخدام إنتاج مصايد 
األسÄك من خالل تقليص املصيد املرتجع الذي يلقى من عىل 
ظهر السفن، واملهدر والفاقد، وهو ما ستقتضيه التغيäات يف 

الترشيعات أو ما سيحفزه ارتفاع أسعار األسÄك (æا يشمل 
املساحيق السمكية والزيوت السمكية). وال يتوقع يف بداية الفرتة 

املشمولة بالتوقعات أن يسّجل إنتاج مصايد األسÄك الطبيعية 
زيادة كبäة، ويرجع ذلك أساساً إىل تأثä ظاهرة النينو عىل 

مصايد األسÄك يف أمريكا الجنوبية. ومن املتوقع أن تسبب هذه 
الظاهرة املناخية يف السنوات التي تحدث فيها10 هبوطاً æا نسبته 
2 يف املائة يف مصايد األسÄك الطبيعية يف العا، وسيزداد تأثäها 

عىل مصايد سمك األنشوجة يف بäو وشييل. 

الجزء املستخدم من غالت مصايد األسÄك  يبلغ  وسوف 
املائة بحلول عام  16 يف  السمك  إنتاج مسحوق  الطبيعية يف 

2025، أي أقل æا نسبته 1 يف املائة مقارنة بفرتة األساس. 
وسوف ينجم ذلك أساساً عن ازدياد االستهالك البرشي ألنواع 

التحويل،  التي كانت تستخدم من قبل يف عمليات  « األسÄك 

  



 اجلدول 22 
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السمك  الخام وازدياد مسحوق  املواد  وكذلك قلة توافر 
إنتاج  تنخفض حصة  الثانوية. وسوف  املنتجات  من  املصنَّع 

و/أو  السمك  املستخدمة يف صنع مسحوق  الطبيعية  املصايد 
بظاهرة  ستتأثر  التي  السنوات  بنسبة ضئيلة يف  السمك  زيت 
2025، سيبلغ  األنشوجة. ويف عام  انخفاض مصيد  النينو جراء 

املنتج،  السمكية، من حيث وزن  والزيوت  املساحيق  إنتاج 
التوايل. وسيسجل  مليون طن، عىل  5,1 مليون طن، وواحد 
 15 نسبتها  زيادة  السنــة  تلك  السمك يف  إنتــاج مسحوق 

 ،2015-2013 الفتــرة  اإلنتــاج يف  املائة مقارنة æتوســط  يف 
وسوف ينشأ 96 يف املائة من الزيادة عن تحسن استخدام 

ازدياد  األسÄك وقصاصاتها وشذاباتها. ويف ظل  مخلفات 
استهالك رشائح األسÄك أو إعدادها وحفظها يف أشكال أخرى، 
املخلفات، مثل رؤوس  إنتاج  متزايدة من  يتوقع تحويل نسبة 

الناشئة عن  األخرى  وأحشائها  وذيولها وعظامها  األسÄك 
إىل مساحيق وزيوت سمكية. وسوف ãثل مسحوق  التجهيز، 
السمك املصنَّع من مخلفات األسÄك 38 يف املائة من اإلنتاج 

2025 مقارنة æا نسبته  السمك يف عام  العاملي ملسحوق 
2013-2015. وãكن الستخدام  الفرتة  29 يف املائة ملتوسط 
ما  ونوعية  تركيبة  يؤثر عىل  أن  السمكية  الثانوية  املنتجات 

سينتج عنها من مسحوق سمك و/أو زيت سمك، حيث 
الرماد  نسبة  فيها  الربوت�، وستزداد  محتوى  فيها عموماً  سيقل 

األمينية  األحÄض  (املعادن) وستحتوي عىل مستويات كبäة من 
مقارنة  الربول�)  وهيدروكيس  والربول�،  الغليس�،  (مثل  الصغäة 

الرتكيبة أن تحول  الكاملة. وãكن الختالف  æا توفره األسÄك 
دون زيادة استخدام مسحوق السمك و/أو زيت السمك يف 

الحيوانات.  وتربية  املائية  األحياء  تربية  املستخدمة يف  األعالف 
غä أن هذه التغيäات ال تؤخذ بع� االعتبار يف �وذج األسÄك 

وتوقعاته.

األسعار
ل متوسط أسعار األسÄك انخفاضاً يف عام 2015 مقارنة  سجَّ

الرئيسية  والعوامل   .2014 املسجلة يف عام  الذروة  æستويات 
الطبيعية  املصايد  العاملية ألسÄك  األسعار  ستؤثر عىل  التي 

الدولية  التجارة  املتداولة يف  واملنتجات  املائية  األحياء  وتربية 
اللحوم  السكاö، وأسعار  والنمو  الدخل،  املقبل هي:  العقد  يف 
يف جانب العرض؛ والزيادة املحدودة يف إنتاج مصايد األسÄك 
الخام يف جانب  والنفط  والطاقة  األعالف،  وتكاليف  الطبيعية 

انخفاضاً  املتوقع أن يسجل متوسط أسعار األسÄك  العرض. ومن 
التوقعات بسبب  الجزء األول من فرتة  بالقيمة االسمية يف  آخر 

الطلب يف بعض األسواق  النمو االقتصادي، وركود  تباطؤ 

 äتش التوقعات  أن   äاملدخالت. غ تكاليف  وانخفاض  الرئيسية، 
إىل أن األسعار يف السنوات الخمس األخäة من فرتة التوقع 
ثم  زيادة طفيفة  عليها  وستطرأ  استقراراً  ذلك  بعد  ستشهد 
 äالعقد. وتش نهاية  املرتفع يف  املستوى  ستستقر عند هذا 

التوقعات إىل أن متوسط سعر اإلنتاج يف عام 2025 سيزيد 
بنسبة طفيفة عىل مستوياته يف فرتة األساس 2013-2015 يف 

ظل توقع �و الطلب æعدالت تفوق املعروض من اإلمدادات. 
التوقعات تشä إىل أن متوسط أسعار املنتجات املتداولة  غä أن 

البرشي، واملساحيق والزيوت  االستهالك  التجارة ألغراض  يف 
األساس.  بفرتة  2025 مقارنة  قليالً يف عام  السمكية، ستنخفض 

الحقيقية،  بالقيمة  أن كل األسعار،  التوقعات إىل   äومع ذلك، تش
ما عن مستويات الذروة املسجلة يف عام 2014،  سترتاجع نوعاً 

 .(35 (الشكل  ارتفاعها  بعد ذلك عىل  ولكنها ستبقى 

إنتاج مصايد  تقييدية عىل  استمرار فرض حصص  املتوقع  ومن 
من  معيَّنة  أنواع  الطلب عىل  بينÄ سيستمر  الطبيعية،  األسÄك 
التوقعات إىل أن متوسط سعر أسÄك املصايد   äك. وتشÄاألس

يف  املستخدمة  األسÄك  (باستثناء  االسمية  بالقيمة  الطبيعية 
أسعار  أكرب من متوسط  التحويل) سيزداد æعدل  عمليات 

األسÄك املستزرعة (7 يف املائة مقابل 2 يف املائة) فيÄ ب� فرتة 
السنوي  النمو  2025، وسوف يبلغ متوسط معدل  األساس وعام 

1 يف املائة، و0,8 يف املائة، عىل التوايل، خالل فرتة التوقعات. 
الطبيعية سيظل أقل من  السعر اإلجÄيل ألسÄك املصايد  غä أن 
أسعار األسÄك املستزرعة. ويرجع ذلك يف جانب منه إىل ازدياد 

حصة األسÄك ذات القيمة األد* يف املصيد اإلجÄيل. وترجع 
املائية  تربية األحياء  الزيادة املحدودة يف متوسط أسعار  أيضاً 
املسجلة يف  املرتفعة  إىل هبوط أسعار األعالف من مستوياتها 

الفرتة 2011-2012، فضالً عن تحسن نسب تحويل األعالف 
واستمرار تحسن اإلنتاجية (حتى وإن كان بوتäة أبطأ مÄ يف 

املصايد  أن تسجل أسعار أسÄك  املتوقع  السابقة). ومن  العقود 
بالقيمة  تراجعاً  السواء  عىل  املائية  األحياء  وتربية  الطبيعية 

الحقيقية بنحو 13 يف املائة و 17 يف املائة عىل التوايل، خالل 
بالتوقعات.  املشمولة  الفرتة 

وسجلت أسعار مسحوق السمك زيادة كبäة يف الفرتة من عام 
2006 حتى عام 2013، ووصلت ذروتها إىل 747 1 دوالراً أمريكياً 
للطن يف عام 2013. وانخفضت األسعار انخفاضاً طفيفاً منذ ذلك 

الح�، ولكنها ظلت مرتفعة. ومن املتوقع بحلول عام 2025 أن 
ينخفض متوسط سعر مسحوق السمك æا نسبته 14 يف املائة 

بالقيمة االسمية، وبنسبة 30 يف املائة بالقيمة الحقيقية، باملقارنة 
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 الشكل 34 

إنتاج مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية يف العامل حىت عام 2025

 الشكل 35 

األسعار العاملية لألسماك بالقيمتني االسمية واحلقيقية حىت عام 2025
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مع فرتة األساس. واالستثناءات الوحيدة ستقترص عىل السنوات 
املتأثرة بظاهرة النينو بسبب تراجع املصيد يف أمريكا الجنوبية، ال 
سيÄ األنشوجة التي تستخدم أساساً يف صنع املساحيق والزيوت 
السمكية. وتشä التوقعات إىل أن أسعار زيت السمك ستنخفض 

عن مستوياتها املرتفعة جداً يف الفرتة 2016-2025، ولكنها 
ستظل أعىل من أسعار مسحوق السمك. ومن املتوقع أن ينخفض 
متوسط سعر زيت السمك æا نسبته 3 يف املائة بالقيمة االسمية، 

وبنسبة 21 يف املائة بالقيمة الحقيقية، فيÄ ب� فرتة األساس وعام 
 .2025

املتداولة  السمكية  املنتجات  سعر  متوسط  أيضاً  ينخفض  وسوف 
بالتوقعات، حيث سيسجل  املشمولة  الفرتة  التجارة خالل  يف 

املائة  23 يف  بالقيمة االسمية وبنحو  املائة  5 يف  æا نسبته  تراجعاً 
الهبوط  ينشأ هذا  2025. وسوف  عام  بحلول  الحقيقية  بالقيمة 

وتباطؤ  الدواجن،   Äللبدائل، ال سي التنافسية  األسعار  عن  أساساً 
االقتصادي،  النمو  ركود  بسبب  الرئيسية  األسواق  الطلب من 

وتكاليف  املائية  األحياء  تربية  منتجات  تكاليف  وانخفاض 
لرسوم  ونظراً  واألعالف.  النقل  تكاليف  انخفاض  بسبب  تسويقها 
املتقدمة  البلدان  بالفعل يف  تُذكر  التي ال  أو  املنخفضة  االستäاد 

الدولية  أن تظل تجارة األسÄك  املتوقع  الرئيسية، من  املستوردة 
العاملية  األسعار  التغيäات يف  تنتقل  أن  ويتوقع  نسبياً،  متحررة 
بسهولة من سوق إىل أخرى. غä أن رسوم االستäاد والرتاخيص 

بارزاً. وسوف  النامية ستظل تلعب دوراً  البلدان  يف كثä من 
 äات األسعار يف األسواق الدولية عىل آثار غäتغي تنطوي أيضاً 
للتقلبات  التجارة. وãكن  املتداولة يف   äاألنواع غ مبارشة عىل 

تكون ملحوظة  أن  أسعار سلع سمكية معينة  التي ستطرأ عىل 
القوية يف حصص  للتغيäات  نتيجة  العرض  تأرجح  أكè بسبب 
املائية وكذلك  املصيد وتفيش األمراض يف قطاع تربية األحياء 

األعالف. تكاليف  تقلب 

االستهالك
تشä التوقعات إىل أن األسÄك ستظل يف أغلب األحوال 

قيِّم وتغذوي  لها دور  البرشي وسيكون  تستخدم يف االستهالك 
االستخدام  وسيظل  والصحية.  املتنوعة  الغذائية  الُنظم  يف 

التحويل إىل مساحيق وزيوت  الغذا� منصباً عىل   äالرئييس غ
وتربية  الزينة،  يف  فستتمثل  األخرى  االستخدامات  وأما  سمكية، 
(اإلصبعيات والزريعة، وما إىل ذلك)، والطُعوم،  املائية  األحياء 

املائية  األحياء  لرتبية  مبارش  وكعلف  الصيدالنية،  واألغراض 
املتوقع أن يزداد االستهالك  واملاشية والحيوانات األخرى. ومن 

 (36 31 مليون طن (الشكل  العاملي الظاهري من األسÄك بنحو 

يف العقد املقبل ليصل بذلك إىل 178 مليون طن يف عام 2025 
الظاهري  الفرد من االستهالك  يبلغ نصيب  23). وسوف  (الجدول 

لألسÄك 21,8 كيلوغرام (æكافئ الوزن الحّي) يف عام 2025، 
20,2 كيلوغرام  البالغ  املائة عن املستوى  8 يف  بزيادة نسبتها 

يف فرتة األساس. وسوف تكمن القوة الدافعة لهذه الزيادة 
الدخل والتوسع  التي تشمل زيادة  العوامل  يف مجموعة من 

إنتاج األسÄك وتحسن قنوات  اتساع  الحرضي وتشابك ذلك مع 
التوزيع. غä أن االستهالك سيزداد æعدل أبطأ قليالً عÄ كان 
الثاö من الفرتة  التاريخية، ال سيÄ يف النصف  عليه يف الفرتة 

مقارنة  تكلفة   èأك األسÄك  ستصبح  عندما  بالتوقعات  املشمولة 
السنوي لحصة  النمو  أن معدل  إىل  التوقعات   äباللحوم. وتش

1,9 يف املائة  الفرد من االستهالك الظاهري لألسÄك سيرتاجع من 
0,8 يف املائة خالل السنوات العرش املقبلة.  يف العقد األخä إىل 
املستزرعة æستويات  البرشي لألنواع  ويف ظل زيادة االستهالك 
الطبيعية  املصايد  ألسÄك  البرشي  االستهالك  مستويات  تتجاوز 
للمرة األوىل يف عام 2014 (انظر القسم الذي يتناول استهالك 
ل زيادة أخرى  األسÄك يف الصفحة 71)، من املتوقع أن تسجَّ
يف استهالك تربية األحياء املائية التي ستوفِّر 57 يف املائة من 

هة لالستهالك البرشي يف عام 2025. األسÄك املوجَّ

ومن املتوقع أن يزداد استهالك الفرد من األسÄك يف كل 
للنمو يف آسيا وأوسيانيا  ل أرسع معدل  القارات، وسيسجَّ

زيادات  إىل  التوقعات   äوتش والكاريبي.  الالتينية  وأمريكا 
الربازيل وبäو وشييل والص� واملكسيك.  كبäة بصفة خاصة يف 

أو سيرتاجع يف بضعة  ثابتاً  الظاهري لألسÄك  االستهالك  وسيظل 
الرويس واالرجنت� وكندا. ومن  اليابان واالتحاد  بلدان، æا فيها 

 Äاملتوقع أن تشهد أفريقيا زيادة طفيفة (2 يف املائة). وم
املائية ووارداتها  األحياء  تربية  إنتاج  زيادة  النمو  سيعزز هذا 

البلدان  استهالك األسÄك ب�  التفاوت يف  أفريقيا. وسيستمر  يف 
االستهالك  مستويات  ستكون  التي  النامية  والبلدان  املتقدمة 
الفجوة  تقلص  بالرغم من  املتقدمة  البلدان  أقل مÄ يف  فيها 

السنوية  الفرد  النامية، ستزداد حصة  البلدان  بينهÄ. ويف 
من استهالك األسÄك من 19,6 كيلوغرام يف فرتة األساس إىل 

21,5 كيلوغرام يف عام 2025. وتشä التقديرات إىل أن نصيب 
البلدان املتقدمة خالل نفس  الفرد من استهالك األسÄك يف 
23,4 كيلوغرام. عىل  22,7 كيلوغرام إىل  الفرتة سيزداد من 

نصيب  الكربى، سيصل  الصحراء  أفريقيا جنوب  باستبعاد  أنه 
الفرد من استهالك األسÄك يف عام 2025 يف البلدان النامية 

ليزيد بذلك عىل معدل االستهالك يف  24,3 كيلوغرام  إىل 
النامية  البلدان  تستهلك  أن  إجÄالً  ويتوقع  املتقدمة.  « البلدان 
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 اجلدول 23 

 النتائج الرئيسية لنموذج األسماك: مقارنة بني عام 2025 والفرتة 2015-2013: 
اإلمدادات السمكية الغذائية )مبكافئ الوزن احلّي(
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البرشي  املتاحة لالستهالك  93 يف املائة من األسÄك اإلضافية 
الفرد من  الزيادة يف نصيب  التوقعات. وسوف تنشأ  خالل فرتة 
10 يف املائة، عن مجموعة  االستهالك الظاهري لألسÄك، وهي 
من عدة عوامل مؤثرة عىل املتناول من الربوت� الحيواö عىل 

ارتفاع مستوى  العوامل:  األغذية األخرى. وتشمل هذه  حساب 
وازدياد  الرسيع؛  الحرضي  والتوسع  السكاö؛  والنمو  املعيشة؛ 

املغذية؛  بالعنارص  باألسÄك كغذاء صحي وغني  االعرتاف 
والتغليف  والتجهيز  األغذية  يف  التكنولوجية  والتطورات 

املرتفعة الستهالك  املعدالت  الطفيفة يف  الزيادة  وتُعربِّ  والتوزيع. 
النمو  تباطؤ  أمور تشمل  املتقدمة عن عدة  البلدان  الفرد يف 

ذلك،  بالفعل. وعالوة عىل  الجارية  الغذائية  والتحوالت   öالسكا
االقتصادات  املستهلك�، خاصة يف  الذي يساور  القلق  يزداد 

الحيوان، وسالمة  االستدامة، ورعاية  بشأن قضايا  تقدماً،   èاألك
األغذية، وهو ما ãكن أن يؤثر أيضاً عىل أ�اط االستهالك، æا 
كبäة  نسبة  الواردات  تُلبي  السمكية. وسوف  املنتجات  يشمل 

املتقدمة. البلدان  املستهلكة يف  األسÄك  ومتزايدة من 

فإن  املستهلك�،  توفُّر األسÄك ملعظم  ازدياد  وبالرغم من 
البلدان وداخلها  ب�  تكون متجانسة  لن  استهالكها  الزيادة يف 
قطاع  أن  إىل  وبالنظر  املستهلكة.  والنوعية  الكمية  من حيث 
 èاملائية سيظل واحداً من أك مصايد األسÄك وتربية األحياء 

آلثار  أيضاً  املستهلكون  سيتعرض  عاملية،  األغذية  قطاعات 
العاملية، إذ سيزداد طول سالسل اإلمداد وسيؤدي  االتجاهات 
زيادة مجموعة  إىل  التوزيع  الحرضي وتحسن  التوسع  استمرار 

املتاحة.  املنتجات 

واإلنتاج  املائية  األحياء  تربية  ب�  التقليدية  املنافسة  وستظل 
املائية  األحياء  تربية  الحيواö عىل مساحيق األسÄك وب� 

االستهالك  السمك يف  استخدام زيت  الغذائية عىل  واملكمالت 
والزيوت  املساحيق  مميزة الستهالك  املبارش سمة  البرشي 

نسبياً.  اإلنتاج  ثبات  االستهالك  ما سيقيِّد  أن   äالسمكية، غ
الكبäة، من  االبتكار  األسعار وجهود  ارتفاع  ونظراً الستمرار 

السمكية يف  والزيوت  املساحيق  نسبة  تراجع  يستمر  أن  املتوقع 
(الشكل 37)،  املائية  األحياء  تربية  املستخدمة يف  املركبة  األعالف 

كمكونات  السمكية  والزيوت  املساحيق  استخدام  وسيزداد 
إنتاج األسÄك.  النمو يف مراحل محددة من  لتعزيز  اسرتاتيجية 

أوميجا–3،  الدهنية  باألحÄض  السمك غني  وبالنظر إىل أن زيت 
له  املبارش ملا  البرشي  املتوقع أن يزداد تصنيعه لالستخدام  من 

البيولوجية.  الوظائف  من  واسعة  فوائد ملجموعة  من 

التجارة
سيستمر تداول األسÄك واملنتجات السمكية يف التجارة æعدالت 
كبäة مدفوعة بالزيادة يف استهالك السلع السمكية، وبسياسات 

تحرير التجارة، وعوملة نُظم األغذية، واالبتكارات التكنولوجية 
يف التجهيز والحفظ والتغليف والنقل. وتشä التوقعات إىل أنه 
سيجري تصدير 36 يف املائة من مجموع إنتاج مصايد األسÄك، 

æا يف ذلك التجارة ب� الدول األعضاء يف االتحاد األورو" (التجارة 
البينية يف االتحاد األورو")11 يف شكل منتجات مختلفة لالستهالك 

البرشي أو لألغراض غä الغذائية يف عام 2025 (تبلغ النسبة 31 يف 
املائة بعد استبعاد التجارة فيÄ ب� بلدان االتحاد األورو"). وقد 
تشمل نسبة من هذه التجارة أنواعاً متداولة يف مختلف مراحل 

التجهيز ب� البلدان واألقاليم. وسوف يؤدي ذلك إىل عوملة قطاع 
مصايد األسÄك وتربية األحياء املائية وجعله معقداً نوعاً ما.

هة  العاملية يف األسÄك املوجَّ التجارة  املتوقع أن تتجاوز  ومن 
46 مليون طن æكافئ الوزن الحي يف عام  لالستخدام البرشي 
املائة مقارنة بفرتة  18 يف  2025، لتسجل بذلك زيادة نسبتها 

بتباطــؤ يف  24)، وسيكون ذلك مصحوباً  (الجدول  األساس 
معدل النمو السنوي من 2,3 يف املائــة يف الفرتة 2015-2006 

إىل 1,9 يف املائــة يف الفرتة 2016-2025. وسوف ينجم هذا 
الهبوط عن ارتفاع يف األسعار، وتباطؤ يف �و إنتاج مصايد 

رة  األسÄك، وزيادة يف قوة الطلب املحيل يف بعض البلدان املصدِّ
من  متزايدة  بحصة  املائية  األحياء  تربية  تسهم  الرئيسية. وسوف 
البرشي.  لالستهالك  هة  املوجَّ السمكية  السلع  يف  الدولية  التجارة 

النامية يف  البلدان  بتنامي دور  املقبل  العقد  يتسم  وسوف 
تجارة األسÄك يف الوقت الذي سترتاجع فيه حصة االقتصادات 

البلدان  املقبل، ستستمر  العقد  التجارة. وخالل  املتقدمة يف هذه 
هة  النامية يف اإلمساك بزمام صادرات املصايد من األسÄك املوجَّ
يف حصتها  طفيفاً  تراجعاً  كانت ستشهد  وإن  البرشي،  لالستهالك 

البرشي  املستخدمة يف االستهالك  من مجموع تجارة األسÄك 
(من 67 يف املائة يف فرتة األساس إىل 66 يف املائة يف عام 2025). 

يتوقع أن تساهم  الرئييس إلنتاج مصايد األسÄك،  للدور  ونظراً 
البلدان اآلسيوية يف الجانب األكرب من الزيادة يف صادرات 

البلدان بنحو 67 يف املائة  األسÄك، وسوف تستأثر هذه 
من الصادرات اإلضافية بحلول عام 2025. ويف نفس السنة، 

البلدان اآلسيوية زيادة طفيفة يف حصتها من  أن تشهد  يتوقع 
هة لالستهالك البرشي من 50 إىل 53 يف  الصادرات العاملية املوجَّ

املائية.  األحياء  تربية  من  إنتاجها  اتساع  نتيجة الستمرار  املائة 
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األسماك اإلضافية املستهلكة يف عام 2025

 الشكل 37 

حصة مساحيق األسماك وجريش البذور الزيتية املستخدمة كأعالف يف إنتاج السلمون واألربيان يف مزارع الرتبية

 الشكل 38 

احلصص النسبية لرتبية األحياء املائية ومصايد األسماك الطبيعية من اإلنتاج واالستهالك
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وال!ويج مكان  نام  الص� وفييت  البلدان، ستحتل  وعىل مستوى 
الصدارة يف إنتاج األسÄك يف العا. 

املستمر، من  ولكن  البطيء  االقتصادي  االنتعاش  إىل  وبالنظر 
االقتصادات  البحرية يف  الطلب عىل األغذية  أن ينشط  املتوقع 

الشÄلية، وسوف  وأمريكا  وأوروبا  اليابان  الرئيسية يف  املتقدمة 
يقرتن ذلك بزيادة يف واردات األسÄك املوجهة لالستهالك 

البرشي. ويف ظل ركود إنتاج مصايد األسÄك عىل املستوى 
اعتÄداً  معتمدة  عام  بوجه  املتقدمة  البلدان  املحيل، ستظل 

توقع  املحيل، مع  الطلب  لتلبية  الخارجية  اإلمدادات  عىل  كبäاً 
زيادة وارداتها بنسبة 20 يف املائة خالل فرتة التوقعات. عىل أنه 

الواردات  الهيمنة عىل  املتقدمة يف  البلدان  استمرار  بالرغم من 
االستهالك  إىل  هة  املوجَّ السمكية  واملنتجات  األسÄك  العاملية من 

 54 العاملية سترتاجع من  الواردات  البرشي فإن حصتها من 
يف املائة يف الفرتة 2013-2015 إىل 53 يف املائة يف عام 2025. 

النامية إمدادات املواد  البلدان  وسوف تشمل الزيادة يف واردات 
إعادة تصديرها الحقاً،  أجل  التجهيز من  لقطاعات  الالزمة  الخام 
الزيادات  لتلبية  هة  املوجَّ املنتجات  متزايدة  بدرجة  ستشمل   Äك

القوية يف االستهالك املحيل، ال سيÄ استهالك األنواع غä املنتجة 
محلياً. وتشä التوقعات إىل زيادة الواردات يف عدة بلدان 

والربازيل،  نام)،  وفييت  والفلب�  إندونيسيا  فيها  (æا  آسيوية 
األد*، وأفريقيا. الرشق  بلدان  ومجموعة مختارة من 

ومن املتوقع استمرار استقرار صادرات مساحيق األسÄك عند 
مستويات فرتة األساس (3 مالي� طن بوزن املنتج)، مع زيادة 

إجÄلية نسبتها 15 يف املائة يف الفرتة 2016-2025. وستظل 
البلدان النامية أكرب مصدر ومستورد ملساحيق األسÄك. ونظراً 
للدور الرئييس للبلدان اآلسيوية يف إنتاج تربية األحياء املائية، 

ستظل تلك البلدان مستورداً رئيسياً ملساحيق األسÄك. وسوف 
تصبح بäو أكرب مصّدر ملسحوق السمك، وستأ1 بعدها الواليات 

املتحدة األمريكية وشييل وتايلند. ومن املتوقع أن تزداد صادرات 
زيت السمك (بنسبة 9 يف املائة) خالل الفرتة 2016-2025. ونظراً 

الستزراع السلمون وازدياد الطلب عىل األسÄك املستهلكة يف 
الغذاء، ستصبح البلدان األوروبية مستورداً رئيسياً وستبلغ حصتها 
57 يف املائة من الواردات العاملية من زيت السمك يف عام 2025. 

أوجه عدم التيقن الرئيسية
ãكن لعوامل كثäة أن تؤثر عىل توقعات األسÄك الواردة 

العقد املقبل تغيäات  القسم. ومن املرجح أن يشهد  يف هذا 
التجارة  الكيل وقواعد  البيئة واملوارد وظروف االقتصاد  كبäة يف 

االجتÄعي.  والسلوك  السوق،  وخصائص  وتعريفاتها،  الدولية 
وãكن لهذه العوامل أن تؤثر عىل اإلنتاج وأسواق األسÄك يف 

املتوسط.  املدى 

الشديدة  الجوية  والظواهر  والتقلبات  املناخ   ُّäتغ أيضاً  وãثل 
ملا تشكله من تهديد الستدامة  نظراً  الوضع سوءاً  تزيد  عوامل 

البيئات  املائية يف  األحياء  وتربية  الطبيعية  األسÄك  تنمية مصادر 
لالرتفاع  نتيجة  التأثäات  وتنشأ  العذبة.12  املياه  وبيئات  البحرية 
التدريجي يف درجة حرارة الغالف الجوي واقرتان ذلك بتغيäات 

البحر، ودوران مياه املحيطات،  مادية (درجة حرارة سطح 
(محتوى  كيميائية  وبتغيäات  العواصف)  ونُظم  واألمواج، 

املائية.13 وãكن  البيئة  والتحمض) يف  األكسج�،  وتركز  امللوحة، 
أن يؤدي ذلك إىل: ارتفاع درجات حرارة املياه؛ وتغäُّ تيارات 
البحر؛  مستوى سطح  وارتفاع  الجنو"؛  والتذبذب  املحيطات 
األنهار ومستويات  وتدفقات  األمطار،  وتغäُّ معدالت هطول 

وتحمض  وتواترها؛  العواصف  الحراري وشدة  والهيكل  البحäات 
التأثäات عن تغيäات يف كمية  املحيطات. وãكن أن تسفر هذه 

يتوقع  املصيد وتركيبته، وتوزيع األسÄك. وعالوة عىل ذلك، 
الشديدة واالرتفاع يف مستوى سطح  الجوية  الظواهر  أن تؤثر 

املوانئ  مثل  األسÄك،  املتصلة æصايد  األساسية  البنية  البحر عىل 
الصيد  أنشطة  تكاليف  ارتفاع  ويزيد ذلك من  واألساطيل، 

املحتملة  الظواهر  تلك  تحدث  أن  والتوزيع. وãكن  والتجهيز 
املوارد  يف سياق ضغوط اجتÄعية واقتصادية عاملية أخرى عىل 

البيئي  التدهور  ذلك  æا يف  واإليكولوجية،  والُنظم  الطبيعية 
وازدياد ندرة األرايض واملياه.

الطبيعية يف  إنتاج مصايد األسÄك  التوقعات إىل أن   äوتش
ما. غä أن من الصعب إىل  نوعاً  العقد املقبل سيظل مستقراً 
الطبيعية  األسÄك  ملصايد  الحقيقية  التوقعات  تحديد  ما  حد 

والُنظم  السمكية  لألرصدة  الطبيعية  اإلنتاجية  عىل  تعتمد  ألنها 
التيقن.  وأوجه عدم  املتغäات  من   äلكث وتخضع  اإليكولوجية، 

وعالوة عىل ذلك، يشكِّل الصيد غä القانوö دون إبالغ ودن 
تهديدات  العا،  الصيد يف  املفرطة ألساطيل  والطاقة  تنظيم، 
السمكية. وباإلضافة  املوارد  استدامة  تؤثر عىل  هامة أخرى 

املناطق  إىل ذلك فإن استمرار األساطيل يف نقل عملياتها من 
املستنفدة إىل مناطق جديدة ãكن أن يتسبب يف هبوط يف 

الصيد  الطويل يف ظل استرشاء  العاملي عىل األجل  املصيد 
Õيز  التي  الضعيفة  بالحوكمة  أيضاً  ترتبط  األوضاع  املفرط. وهذه 

بسببها.  أنشطة مصايد األسÄك وتزداد سوءاً  العديد من 
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ومن املتوقع أن تنشأ الزيادة املقبلة يف إنتاج األسÄك وما 
تربية األحياء  عن  بها من استهالك لألسÄك أساساً  يتصل 

املائية (الشكل 38). غä أن عوامل كثäة ãكن أن تؤثر عىل 
األرايض  العوامل:  القطاع. وتشمل هذه  التوقعات بشأن هذا 

البذور14  املتصلة بهÄ؛ واألعالف، وإمدادات  والنزاعات  واملياه 
واستحداث  األمراض؛  ومشاكل  البيئية  والسالمة  الوراثية؛  واملوارد 

والسوق،  وتطبيقها؛  االستزراع  يف  نة  محسَّ جديدة  تكنولوجيات 
املال  املناخ؛ ومعوقات رأس   ُّäوالتجارة، وسالمة األغذية؛ وتغ

تربية  تنشأ عن مÄرسات  أن  التي ãكن  االستثÄري؛ واملشاكل 
املائية دون توجيه ودون مراقبة. ومن املتوقع أيضاً  األحياء 
التكثيف،  النمو من خالل  املائية يف  األحياء  تربية  أن تستمر 

وتنويع األنواع، والتوسع إىل أوساط جديدة (æا يف ذلك االنتقال 
تكنولوجيات  إدخال  الساحلية) ومن خالل  البحرية  املياه  إىل 

املوارد.  االبتكارية واألكè كفاءة من حيث استخدام  االستزراع 
بربامج  املدعومة  الرشيدة  واالسرتاتيجيات  للسياسات  وسيكون 

اإلنتاج.  قيود  التغلب عىل  بحثية قوية أهمية قصوى يف 

قبيل  قضايا من  املستهلك� حيال  يساور  الذي  للقلق  وãكن 
والتجهيز،  اإلنتاج  وأساليب  األغذية،  الحيوان، وجودة  رعاية 

املتصلة بقطاع األسÄك. ويتجه  التيقن  أن يزيد من أوجه عدم 
املستهلكون، خاصة يف األسواق األيرس حاالً، بصورة متزايدة 

تؤكد  الجودة وطلب ضÄنات  لتأكيد  عالية   äاشرتاط معاي نحو 
إنتاج ما يشرتونه من أسÄك. وãكن ملعايä االستäاد  استدامة 
بالجودة والسالمة، إىل جانب اشرتاط وفاء  املتصلة  املتشددة 

الدولية  البيئية   äواملعاي الحيوانية  الصحة   äعايæ املنتجات 
منتجي  أمام  تشكِّل حواجز  أن  االجتÄعية،  املسؤولية  ومتطلبات 

الذين يحاولون دخول   äالصغ النطاق  األسÄك واملشغل� عىل 
التوزيع الدولية. وقد ال تتأثر األسعار يف  األسواق وقنوات 

بفرض  بل وكذلك  األعالف فحسب،  أسعار  بارتفاع  املستقبل 
وإمكانية  األغذية  البيئة وسالمة  أكè رصامة عىل  تنظيمية  لوائح 

الحيوان.  ورعاية  التتبع 

ملخص النتائج الرئيسية املنبثقة عن التوقعات
الفرتة  يف  التالية  الرئيسية  االتجاهات  عن  التحليل  يكشف 

املمتدة حتى عام 2025: 

العاملي، ومجموع �� اإلنتاج  زيادة يف  املقبل  العقد  سيشهد 
الفرد من االستهالك  األغذية، وحصة  االستهالك، والطلب عىل 
الزيادات سيتباطأ æرور الوقت. الغذا�، غä أن معدل هذه 

الطبيعية �� إنتاج مصايد األسÄك  الزيادة يف  أن تكون  يتوقع 

املستغلة  أديرت بشكل سليم األرصدة  إذا  العا طفيفة  يف 
بإفراط، بينÄ تشä التوقعات إىل أن الزيادة يف اإلنتاج 

 Äة أبطأ مäاملائية، وإن كانت بوت العاملي من تربية األحياء 
العرض والطلب. الفجوة ب�  يف املايض، ستسد 

النامية �� البلدان  يف  الطلب  الرئيسية عىل  التغيäات  تحدث 
السكاö، وإن كان بوتäة  النمو  استمرار  التي سيؤدي فيها 

الدخل، والتوسع الحرضي، إىل  الفرد من  أبطأ، وارتفاع نصيب 
السمكية.  املنتجات  عىل  الطلب  زيادة 

عىل �� ستستمر  ولكنها  الحقيقية  بالقيمة  األسعار  سترتاجع 
ارتفاعها. 

بوتäة �� السمكية  واملنتجات  األسÄك  التجارة يف  ازدياد  يتوقع 
أبطأ مÄ يف العقد األخä، وتشä التوقعات إىل أن حصة إنتاج 

مستقرة. ستبقى  رة  املصدَّ األسÄك 
الطبيعية �� األسÄك  استدامة مصايد  التقدم يف ضÄن  يتسم 

والفقر  الجوع  مكافحة  وإسهامها يف  املائية  األحياء  وتربية 
حاسمة،  بأهمية  واالجتÄعية،  االقتصادية  التنمية  تحقيق  ويف 

تنفيذ خطة  املتكاملة يف  للُنهج  الكبäة  األهمية  ذلك  ويؤكد 
عام 2030 وكل غايات أهدافها ذات الصلة. 

خطة التنمية املستدامة لعام 2030 
وقطاع مصايد األسÄك وتربية 

األحياء املائية

للتنمية  املتحدة  األمم  العا خالل مؤÕر قمة  اعتمد زعÄء 
املستدامة  التنمية  2015 خطة  25 سبتمرب/أيلول  املستدامة يف 

للتنمية  17 هدفاً  التي تشمل مجموعة من   152030 لعام 
املستدامة  التنمية  أولويات   2030 عام  د خطة  وتُحدِّ املستدامة. 

الجهود  تعبئة  إىل  وتسعى   ،2030 لعام  العاملية وطموحاتها 
والسالم  واالزدهار  والكوكب  الناس  فائدتها  لتعم  العاملية 

التنمية املستدامة  2030 أهداف  والرشاكة. وال تغطي خطة عام 
أبابا16 بشأن Õويل  فحسب، بل تشمل كذلك خطة عمل أديس 

املناخ. وترمي أهداف   ُّäتغ باريس17 بشأن  اتفاق  التنمية وكذلك 
القضاء  تشمل:  أمور  تحقيق جملة  إىل  املستدامة  التنمية 

التنمية  ودعم  الزراعة؛  تنمية  ومواصلة  والجوع؛  الفقر  عىل 
الطبيعية  املوارد  واستعادة  العمل؛  فرص  وتهيئة  االقتصادية 

ومكافحة  مستدامة؛  بصورة   Äوإدارته البيولوجي  والتنوع 
املناخ. وسوف   ُّäتغ الظلم؛ ومعالجة  املساواة واسترشاء  انعدام 
تحوالت حقيقية.18 وهي  إىل  املستدامة  التنمية  أهداف  تفيض 

  » 
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الطرق  توليفات جديدة من  تضافر  تتطلب  أهداف مرتابطة 
تحقيق  أجل  واالستثÄرات من  والرشاكات  والربامج  والسياسات 

املشرتكة. األهداف 

وتسعى خطة عام 2030 إىل بناء عا يسوده العدل ويقوم عىل 
أصحاب  الخطة  وتلزم  والشمول.19  باإلنصاف  وينعم  الحقوق 

والشامل،  املطرد  االقتصادي  النمو  لتعزيز  معاً  بالعمل  املصلحة 
 äبالخ يعود  ما  وتحقيق  البيئية،  والحÄية  االجتÄعية  والتنمية 

والشباب وأجيال  النساء واألطفال  فيهم  الجميع، æن  عىل 
اإلنسان  احرتام حقوق  يعمه  الجديدة عاملاً  الخطة  الغد. وتنشد 
الركب  "أالّ يخلف  التمييز، ورسالتها األوىل هي  واملساواة وعدم 

أحداً وراءه" وأن نشهد أن "الغايات قد تحققت لجميع األمم 
الشعوب ولجميع رشائح املجتمع" و"الوصول أوالً إىل من هم 

الركب" من خالل هدف� مكرس� ملكافحة  عن  أشد تخلفاً 
والتمييز.  املساواة  انعدام 

وتعرتف األمم، من خالل خطة عام 2030، بالرضورة الحتمية 
تنفيذ  مكثفاً يف دعم  عاملياً  "انخراطاً  Õُثل  إلحياء رشاكة عاملية 

الخاص  والقطاع  الحكومات  والغايات، æشاركة  األهداف  جميع 
الجهات  املتحدة وغäها من  األمم  املدö ومنظومة  واملجتمع 

الرشاكة  تسعى  املتاحة". وسوف  املوارد  وتعبئة جميع  الفاعلة، 
2030 من  العاملية الجديدة إىل توفä وسائل تنفيذ خطة عام 

واملالية  التجارية  واملؤسسات  املحلية،  العامة  "املوارد  خالل 
والتجارة  الدويل،  اإل�ا�  والتعاون  والدولية،  املحلية  الخاصة 

تحمل  عىل  والقدرة  والديون  للتنمية،  محركاً  بوصفها  الدولية 
والتكنولوجيا  والعلم  النُّظُمية،  املسائل  ومعالجة  الديون، 

واملتابعة". والرصد  والبيانات،  القدرات،  وبناء  واالبتكار 

لتحقيق خطة  السبيل  والزراعة هي  األغذية  أن  املنظمة  وتؤكد 
عمل 2030. 20 وتسهم املنظمة من خالل ما تضطلع به من 
التقدم  فعلياً يف مسäة  مهام وما تقوم به من أعÄل إسهاماً 
ووجهة  تقريباً.  املستدامة  التنمية  أهداف  كل  تحقيق  نحو 

هي  للمنظمة  االسرتاتيجي  واإلطار  املستدامة  التنمية  أهداف 
 èأك مجتمع  وبناء  والجوع،  للفقر  الجذرية  األسباب  معالجة 

عدالً، وضÄن عدم تخلف أحد عن الركب. ويُعرب بصفة خاصة 
الفقر  (القضاء عىل  املستدامة  التنمية  1 من أهداف  الهدف 

الجوع وتوفä األمن  (القضاء عىل   2 بجميع أشكاله) والهدف 
عن  املستدامة)  الزراعة  وتعزيز  نة  املحسَّ والتغذية  الغذا� 

املنظمة  برؤية  أيضاً  له صلة وثيقة   Äاملنظمة وواليتها. وم رؤية 
املساواة  تغطي  التي  املستدامة  التنمية  أهداف  سائر  وواليتها 

6) والنمو االقتصادي  5) واملياه (الهدف  الجنس� (الهدف  ب� 
(الهدف  8) وانعدام املساواة  (الهدف  الالئق  والعÄلة والعمل 

10) واإلنتاج واالستهالك (الهدف 12) واملناخ (الهدف 13) 
 (15 (الهدف  البيولوجي  والتنوع   (14 (الهدف  واملحيطات 

املتفق  الوسائل  بينÄ تشكِّل   ،(16 (الهدف  والعدل  والسالم 
األساس   (17 (الهدف  الجديدة  العاملية  والرشاكة  للتنفيذ  عليها 
إلعÄل خطة عام 2030 يف كل قطاعات األغذية والزراعة، æا 

املائية ومصايد األسÄك يف  فيها مصايد األسÄك وتربية األحياء 
الصيد.  بعد  ما  مرحلة 

املحيطات  بأهمية  الدويل اآلن عىل نطاق واسع  املجتمع  ويعرتف 
الرطبة،  والبحäات واألرايض  األنهار  والسواحل، وكذلك  والبحار 
املستخدمة يف مصايد  اإليكولوجية  æا يف ذلك مواردها ونظمها 

املستدامة.  التنمية  اجل  املائية، من  األحياء  وتربية  األسÄك 
وتجلت تلك األهمية خالل مؤÕر قمة ريو لعام 1992 عىل 

النحو الوارد يف الفصل 17 (وكذلك يف الفصل� 14 و18) من 
الصيد  السلوك بشأن  21، وتتخلل مدونة  القرن  جدول أعÄل 

1995 (املدونة). وتعززت هذه األهمية منذ عهد  الرشيد لعام 
2120 التي دعا فيها  أقرب يف الوثيقة الختامية ملؤÕر ريو + 

املستدامة  التنمية  ومتكاملة يف  "نُهج شمولية  اتباع  إىل  األعضاء 
الطبيعة  العيش يف وئام مع  اإلنسانية من أجل  بها  تسرتشد 
اإليكولوجي  النظام  إىل بذل جهود الستعادة عافية  وتفيض 

وسالمته".  لألرض 

املستدامة ذو صلة æصايد األسÄك  التنمية  والعديد من أهداف 
(انظر  للقطاع  املستدامة  وبالتنمية  املائية  األحياء  وتربية 

العاملية يف  والطموحات  العاملية  الخطة  يتناول  الذي  القسم 
("الهدف  املستدامة  التنمية  أهداف  أحد  ويركز  الصفحة 80). 
14: حفظ املحيطات  األزرق") رصاحة عىل املحيطات (الهدف 

لتحقيق  مستدام  نحو  عىل  واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار 
والبحار  املحيطات  حفظ  أهمية  ويؤكد  املستدامة)،  التنمية 
التنمية  تحقيق  مستدام يف  نحو  واستغاللها عىل  ومواردها، 

املستدامة، æا يف ذلك من خالل مساهÄتها يف استئصال 
العيش  وُسبل  الغذا�  املطرد، واألمن  االقتصادي  والنمو  الفقر، 

الالئق.  والعمل  املستدامة 

البحرية يف  واملوارد  والبحار  املحيطات  تستمر مساهمة  ول6 
التنمية املستدامة  14 من أهداف  الهدف  رفاه اإلنسان، يعرتف 

والعمل  عليها  والحفاظ  البحرية  املوارد  إدارة  إىل  بالحاجة 
النظام اإليكولوجي ذات  يف الوقت نفسه عىل دعم خدمات 
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استخدام  استدامة  لزيادة  وãكن  للبرش.  الحاسمة  األهمية 
املوارد، وتغيä أ�اط اإلنتاج واالستهالك، وتحس� إدارة 

اآلثار  الحد من  أن يساعد عىل  البرشية وتنظيمها،  األنشطة 
بالُنظم  االنتفاع  واملقبلة  الحالية  لألجيال  ويتيح  السلبية  البيئية 

املستدامة  املÄرسات  تعزيز  يسهم  ولن  املائية.  اإليكولوجية 
املوارد والُنظم اإليكولوجية  إدارة  للصيد واستزراع األسÄك يف 

العا وبحاره  قدرة محيطات  أيضاً  بل سيكفل  وصونها فحسب، 
أغذية مغذية.   äتوف عىل 

الهامة يف األمن الغذا� والتغذوي  وإىل جانب اإلسهامات 
توفِّر  الوطني،  االقتصادي  والنمو  العيش،  وُسبل كسب  العاملي، 

اإليكولوجية  الُنظم  سلع  الداخلية  واملياه  والبحار  املحيطات 
الداخلية  واملياه  املحيطات  يف  ويدار  للكوكب.  القيمة  وخدماتها 

نحو 50 يف املائة من كربون الغالف الجوي الذي يحتجز يف 
واملياه  املحيطات  نفس هذه  تتعرض  ذلك،  الطبيعية. ومع  الُنظم 

وتراجع  والتلوث،  املفرط،  االستغالل  لتهديدات جراء  الداخلية 
املناخ   ُّäوتغ التوسعية،  األنواع  وزيادة  البيولوجي،  التنوع 

نُظم دعم  البرشي عىل  النشاط  والتحمض. ووصلت ضغوط 
إىل مستويات غä مستدامة. املحيطات  الحياة يف 

البحرية  السمكية  األرصدة  املائة من  31 يف  ويستغل حالياً 
(انظر  استغالالً مفرطاً  العا  نطاق  تجارياً عىل  الهامة  رة  املقدَّ

 .(38 الصفحة  السمكية يف  املوارد  يتناول حالة  الذي  القسم 
األعشاب  وطبقات  املالحة  واملستنقعات  املنغروف  غابات  وتزال 

املناخ   ُّäتغ يفاقم من   Äبالخطر، م ينذر  البحرية æعدل 
د  التلوث املا� وتدهور املوئل يهدِّ واالحرتار العاملي. وما زال 

الداخلية  املياه  املائية يف  موارد مصايد األسÄك وتربية األحياء 
املالي� من  مئات  للخطر  السواء. ويتعرض  والبحرية عىل 

األحياء  يعتمدن عىل مصايد األسÄك وتربية  الذين  األشخاص 
وعالوة  وتغذيتهم.  الغذا�  أمنهم   äوتوف عيشهم،  لكسب  املائية 
عىل ذلك فإن سوء الحوكمة واإلدارة واملÄرسات يشكِّل تهديداً 
املائية يف  األحياء  وتربية  األسÄك  الحيوية ملصايد  للمساهÄت 

رفاه العا وازدهاره، بينÄ ما زال الصيد غä القانوö دون إبالغ 
األسÄك. استدامة مصايد  أمام تحقيق  تنظيم ãثل عقبة  ودون 

التنمية  14 من أهداف  الهدف  العديد من غايات  ويدعو 
املستدامة إىل اتخاذ إجراءات محددة يف مصايد األسÄك æا 
املفرط  الصيد  عىل  والقضاء  للصيد؛  الفعال  التنظيم  يشمل: 

إعانات  القانوö دون إبالغ ودون تنظيم؛ ومعالجة   äوالصيد غ
اإلدارة  تحققها  التي  االقتصادية  املنافع  األسÄك؛ وزيادة  مصايد 

ُسبل  وإتاحة  املائية؛  األحياء  وتربية  األسÄك  املستدامة ملصايد 
وصول صغار صيادي األسÄك إىل املوارد واألسواق؛ وتنفيذ 

غايات  وتغطي  البحار.  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  أحكام 
التلوث البحري والحد منه، وإدارة  14 األخرى منع  الهدف 

تشكِّل  التي  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  الُنظم  وحÄية 
وتربية  األسÄك  أولويات هامة الستدامة مصايد  أيضاً  جميعاً 

األحياء املائية. وهكذا فإن الهدف 14 يشä بوضوح إىل رضورة 
زيادة  أجل  املصلحة من  والتنسيق ب� جميع أصحاب  التعاون 

استدامة إدارة مصايد األسÄك وتحس� صون املوارد. ويضع 
والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  الُنظم  إلدارة  إطاراً   14 الهدف 

مستدامة. بصورة  وحÄيتها 

إدارة مصايد األسÄك  املتبع حالياً يف  الشامل  النهج  ويهدف 
الذي  النحو  املستدامة، عىل  وتنميتها  املائية  األحياء  وتربية 

للنمو األزرق (انظر أدناه) إىل  إليه مبادرة املنظمة  تدعو 
العيش  ُسبل كسب  وتحس�  االقتصادي  النمو  ب�  التوفيق 

املستدامة  اإلدارة  النهج ب�  والعدالة االجتÄعية. ويوازن هذا 
وب�  الطبيعية  املائية  للموارد  االقتصادية   – االجتÄعية  واإلدارة 

الطبيعية  األسÄك  بكفاءة يف مصايد  املوارد  استخدام  الرتكيز عىل 
والتجارة،  اإليكولوجية،  الُنظم  وخدمات  املائية،  األحياء  وتربية 

األغذية. ونُظم  العيش  وُسبل كسب 

يبذلها  التي  والعاملية  واإلقليمية  الوطنية  الجهود  تستفيد  وسوف 
املائية  األحياء  وتربية  األسÄك  املعنيون æصايد  املصلحة  أصحاب 
والجارية  السابقة  العمليات  2030 من  عام  تحقيق خطة  بهدف 

ن  الدويل. وسوف تحسِّ املتبادل وبناء اإلجÄع  للتعاون والدعم 
إليه  الذي يستند  األساس  املدونة  تنفيذ  إىل  الرامية   äالتداب

الصلة. وسوف  ذات  املستدامة  التنمية  أهداف  غايات  تنفيذ 
تنفيذ املدونة إىل لجنة مصايد األسÄك  يثبت اإلبالغ عن جهود 

األحياء  وتربية  بالتجارة  املختص�  الفرعيت�  ولجنتيها  املنظمة  يف 
2030 حسب  التقدم املحرز صوب تحقيق خطة عام  املائية 
اإلقليمية  واألجهزة  الوطنية،  األسÄك  إدارات مصايد  تقارير 

واملنظÄت  الدولية   öاملد املجتمع  األسÄك، ومنظÄت  ملصايد 
æصايد  املعنية  الدولية  لألوساط  وãكن  الدولية.  الحكومية 

األسÄك أن تؤسس عىل إطار راسخ من الصكوك الدولية، æا 
العا. املدونة لدعم حوكمة مصايد األسÄك عىل نطاق  يشمل 

بناء الرشاكات وتعزيز مشاركة  2030 أهمية  وتُربز خطة عام 
يف  والنجاح  التقدم  نحو  السبيل  باعتبارها  املصلحة  أصحاب 

ومرتابطة  محددة  لغايات   ًÄدع بفعالية  األنشطة  تنفيذ  تعزيز 
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الدولية  األمثلة  وتشمل  املستدامة.  التنمية  أهداف  غايات  من 
الجارية يف قطاع مصايد األسÄك وتربية األحياء  املبادرات  لتلك 

ما ييل: املائية 

املناخ ومصايد األسÄك وتربية �� العاملية من أجل  الرشاكة 
2، و13،  املستدامة  التنمية  أهداف  (تغطي  املائية22  األحياء 

و14)؛
مصايد �� استدامة  لضÄن  الطوعية  التوجيهية  للخطوط  الرتويج 

األسÄك صغäة النطاق يف سياق األمن الغذا� والقضاء عىل 
املحلية   öاملد املجتمع  منظÄت  جانب  من  وتنفيذها  الفقر 

(أهداف  الحكومات23  من  والعديد  والدولية  والوطنية 
التنمية املستدامة 1، و2، و5، و8، و14)؛

واملنظمة �� املنظمة،  وب�  الوطنية  املؤسسات  ب�  التعاون 
الصيد  مكافحة  يف  الدولية،  العمل  ومنظمة  الدولية،  البحرية 

غä القانوö دون إبالغ ودون تنظيم والجرائم األخرى 
الوطنية  العمل  بالصيد من خالل: دعم خطط  املتصلة 

إبالغ ودون  القانوö دون   äالصيد غ واإلقليمية ملكافحة 
دولة  أداء  بشأن  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتنفيذ  تنظيم؛ 

وتنفيذ  الصيد؛25  لسفن  العاملي  السجل  وتطوير  العلم؛24 
منظمة  واتفاقية  امليناء،26  دولة   äتداب بشأن  املنظمة  اتفاق 

الصيد27  العمل يف قطاع  188 بشأن  الدولية رقم  العمل 
الالئق يف  البحر والعمل  باألمان يف  املتعلقة  والصكوك األخرى 

مصايد األسÄك (الهدفان 14 و8)؛
دعم تنفيذ الجهود املتصلة بالهدف -14ج بشأن اتفاقية األمم ��

املتحدة لقانون البحار وغäها من الصكوك امللزمة والطوعية 
ذات الصلة بحوكمة املحيطات من خالل التشاور والتنسيق 

داخل آلية التعاون املشرتك ب� الوكاالت التابعة لشبكة األمم 
املتحدة للمحيطات28 وخارجها (الهدفان 14 و17).

2030 عىل جهود تنمية القدرات، خاصة  د خطة عام  وتشدِّ
املؤسسية  والرتتيبات  السياسات  بيئة  تُعزز  التي  القدرات  تنمية 

الصيد  مجتمعات  Õك�  عىل  ستساعد  التي  التعاونية  والعمليات 
والجهات   ،öاملد املجتمع  ومنظÄت  املائية،  األحياء  وتربية 

العامة. ويف  والكيانات  البحرية،  األغذية  قيمة  الفاعلة يف سلسلة 
التنمية املستدامة من تعدد يف األبعاد  ظل ما تتسم به أهداف 

والتكامل  الفعال  التنسيق  األسايس ضÄن  وترابط، سيكون من 
الغايات  تعالج  التي  والتنفيذ  السياسات  لجهود  االسرتاتيجي 

تغيäات  تحقيق  أجل  من  املستدامة  التنمية  املتعددة ألهداف 
السياسات واملؤسسات، وكذلك املشاركة يف  داüة وبناءة يف 

والقطرية  املحلية  املستويات  بها عىل  وااللتزام  اإلجراءات 

للتحديات يف قطاع  إيجاد حلول  يتطلب  والدولية. وسوف 
املائية يف حاالت كثäة تفاعالً  مصايد األسÄك وتربية األحياء 

القطاع.  املصلحة واملؤسسات خارج  ودعÄً من أصحاب  وتعاوناً 
التي  والعمليات  التفاعالت  تلك   2030 ع خطة عام  وتشجِّ

ستفيض إىل مبادرات أكè تكامالً وكفاءة وشموالً وتنسيقاً يف 
املستدامة. التنمية  ألهداف  املتعددة  الغايات  معالجة  إطار 

الحكومية  املعنية  للجهات  القصوى  األهمية  من  يكون  وسوف 
املائية االطالع  الحكومية يف مصايد األسÄك وتربية األحياء   äوغ

املستدامة، ومواصلة  التنمية  2030 وأهداف  عىل خطة عام 
كبäة  أهمية  له   Äتحقيقها. وم والعمل صوب  الوعي  تعزيز 
العاملية  التنفيذ والرشاكة  17 (وسائل  الهدف  الصدد  يف هذا 

املتعلقة  االلتزامات  يغطي  الذي  املستدامة)  التنمية  أجل  من 
والتجارة،  القدرات،  وبناء  والتكنولوجيا،  املالية،  بالشؤون 

املصلحة  أصحاب  واملؤسسات، ورشاكات  السياسات  واتساق 
واملساءلة. والرصد  والبيانات  املتعددين، 

وعمليات  بشأن سياسات  األعضاء  إىل  املنظمة مشورتها  وتسدي 
والرصد  املتابعة  يشمل  æا  املستدامة،  التنمية  أهداف  تنفيذ 

املتحدة  األمم  مع شبكة  املنظمة  وتتعاون  واالستعراض. 
وفريق  املتحدة،  األمم  يف  اإلحصائية  والُشعبة  للمحيطات 

التنمية  املعني æؤرشات أهداف  الوكاالت  الخرباء املشرتك ب� 
بتمويل  املعنية  الوكاالت  ب�  املشرتكة  العمل  وفرقة  املستدامة، 

2030، والرشكاء  تنفيذ خطة عام  التنمية ووسائل  نتائج 
الرفيع  السيايس  املنتدى  يف  أيضاً  املنظمة  اآلخرين. وتساهم 

املنصة  يشكل  الذي  املستدامة29  بالتنمية  املعني  املستوى 
والذي  واستعراضها  املستدامة  التنمية  أهداف  ملتابعة  الرئيسية 
األخرى  الدولية  الحكومية  الهيئات  يستفيد من عمل  أن  ãكن 
السياسات يف  وتناقش  املحرز  التقدم  تستعرض  التي  واملحافل 

العاملي واللجان  مجاالت محددة، æا يف ذلك لجنة األمن الغذا� 
األسÄك. مصايد  لجنة  مثل  للمنظمة،  التابعة  الفنية 

رصد التقدم احملرز
تم  الذي  املستدامة  التنمية  املعتمد ألهداف  اإلطار  يتضمن 

فيها  إليه من خالل عملية تشاورية غä مسبوقة شارك  التوصل 
أعضاء األمم املتحدة، مجموعة من 169 غاية و231 مؤرشاً 

العاملي. املستوى  املحرز عىل  التقدم  لقياس ورصد 

العديد منها رصاحة  14 عرش غايات يعالج  الهدف  ويشمل 
أخرى  غايات  تُعنى   Äبين األسÄك،  املتصلة æصايد  القضايا 
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الغايات  املبارشة عىل قطاع مصايد األسÄك. وتدعو  باآلثار 
التنظيم  اتخاذ إجراءات من أجل:  املتصلة æصايد األسÄك إىل 

 öالقانو  äوالصيد غ املفرط،  الصيد  وللقضاء عىل  للصيد  الفعال 
رة؛ ومعالجة  املدمِّ الصيد  إبالغ ودون تنظيم، ومÄرسات  دون 

الناشئة عن  االقتصادية  املنافع  األسÄك؛ وزيادة  إعانات مصايد 
املائية؛ وضÄن  األحياء  املستدامة ملصايد األسÄك وتربية  اإلدارة 
السمكية واألسواق.  املوارد  إىل  الحرفي�  الصيادين  وصول صغار 

البحري والحد منه، وإدارة  التلوث  الغايات األخرى æنع  وتتعلق 
وتنفيذ  وحÄيتها،  والساحلية  البحرية  اإليكولوجية  الُنظم 

والدولية  اإلقليمية  والُنظم  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية 
التطبيق. الواجبة  القاüة 

بوضعها  قام  عليها  الغايات عىل مؤرشات متفق  وتعتمد كل 
التنمية  بأهداف  املعني  الوكاالت  ب�  املشرتك  الخرباء  فريق 
املتحدة.30  األمم  يف  اإلحصائية  اللجنة  واعتمدتها  املستدامة 

5 أو  بينÄ تساهم يف  لزهاء 20 مؤرشاً  وُعيِّنت املنظمة راعياً 
لثالث من  الراعية  الوكالة  إضافية. واملنظمة هي  6 مؤرشات 

غايات الهدف 14، وهي:

الصيد �� الصيد عىل نحو فعال، وإنهاء  تنظيم   :4-14 الغاية 
املنظَّم   äاملُبلغ عنه وغ  äوغ öالقانو  äاملفرط والصيد غ
إدارة قاüة عىل  رة، وتنفيذ خطط  املدمِّ الصيد  ومÄرسات 

العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إىل ما كانت عليه 
يف أقرب وقت ممكن، لتصل عىل األقل إىل املستويات التي 

ملا تحدده  إنتاج أقىص غلة مستدامة وفقاً  ãكن أن تتيح 
.2020 عام  بحلول  البيولوجية،   خصائصها 

السمكية داخل مستويات  األرصدة  14-4-1: نسبة  املؤرش 
بيولوجيا. مستدامة 

مة ملصائد �� املقدَّ اإلعانات  14-6: حظر بعض أشكال  الغاية 
األسÄك التي تسهم يف اإلفراط يف قدرات الصيد ويف صيد 

األسÄك، وإلغاء اإلعانات التي تساهم يف صيد األسÄك 
غä املرشوع وغä املُبلغ عنه وغä املنظِّم، واإلحجام عن 
التسليم  القبيل، مع  إعانات جديدة من هذا  استحداث 

للبلدان  والفعالة  املالüة  والتفضيلية  الخاصة  املعاملة  بأن 
ينبغي أن تكون جزءاً ال يتجزأ من  البلدان �واً  النامية وأقل 

ملصائد  اإلعانات  بشأن  العاملية  التجارة  منظمة  مفاوضات 
 األسÄك، بحلول عام 2020. 

املؤرش 14-6-1: التقدم املحرز من جانب البلدان يف مدى 
 äك غÄاألس إىل مكافحة صيد  الرامية  الدولية  الصكوك  تنفيذ 

املنظِّم.   äاملُبلغ عنه وغ  äاملرشوع وغ

الصيادين �� إمكانية وصول صغار   äتوف 14(ب):  الغاية 
البحرية واألسواق. املوارد  إىل   الحرفي� 

البلدان يف مدى تطبيق  املؤرش 14(ب)1: التقدم الذي تحرزه 
مصائد  بحقوق  يعرتف  قانوö/تنظيمي/سياسا1/مؤسيس  إطار 
األسÄك الصغäة يف الوصول إىل املوارد البحرية ويحمي هذه 

الحقوق. 

الراعية  الوكاالت  التعاون والدعم إىل  املنظمة  م  تقدِّ وسوف 
-14ج (التعاون ب�  الغاية  14، مثل  لسائر غايات الهدف 

ومنظمة  البحار  وقانون  املحيطات  لشؤون  املتحدة  األمم  ُشعبة 
األغذية والزراعة واألعضاء اآلخرين31 يف شبكة األمم املتحدة 

للمحيطات): 

واستخدامها �� ومواردها  املحيطات  تعزيز حفظ  14(ج):  الغاية 
بصيغته  الدويل  القانون  تنفيذ  طريق  عن  مستداماً  استخداماً 

التي تضع  البحار  لقانون  املتحدة  األمم  اتفاقية  الواردة يف 
واستخدامها  ومواردها  املحيطات  لحفظ   öالقانو اإلطار 

عىل نحو مستدام، كÄ تشä إىل ذلك الفقرة 158 من وثيقة 
إليه".  نصبو  الذي   "املستقبل 

املؤرش 14(ج)1: عدد البلدان التي تحرز تقدماً يف وضع 
باملحيطات، من  وتنفيذ صكوك ذات صلة  تصديق وقبول 

القانون  تنفذ  ومؤسسية،  وسياساتية  قانونية  أُطر  خالل 
اتفاقية األمم املتحدة لقانون  الوارد يف  النحو  الدويل، عىل 
للمحيطات  املستدام  واالستخدام  الحفظ  أجل  من  البحار، 

ومواردها. 

واملؤرشات التي من املتوقع أن تساعد عىل رصد التقدم املحرز 
14-6، و14(ب)،  التنمية املستدامة  يف تحقيق غايات أهداف 

ومكون مصايد األسÄك 14(ج) أعاله هي مؤرشات مركبة 
تنفيذ املدونة من جانب  القاüة لرصد  وضعت عىل أساس اآللية 
التي  املدونة  أعضاء لجنة مصايد األسÄك من خالل استقصاءات 
تجرى كل سنت�. ولذلك ستسهم تلك املؤرشات يف عملية اإلبالغ 

املتصلة æصايد األسÄك يف خطة  للغايات  العاملي  الرصد  عن 
العملية. وازدادت مؤخراً معدالت  2030 وستدعم تلك  عام 

االستجابة من األعضاء يف لجنة مصايد األسÄك زيادة كبäة يف 
أعقاب إطالق نظام اإلبالغ اإللكرتوö األيرس يف الدخول إليه.

إدارة مصايد  املحرز يف  التقدم  لتقييم  وتُبذل جهود إضافية 
الوطنية  املبادرات  الجهود  تلك  أن تساعد  األسÄك. وãكن 
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 äتداب أيضاً  أن تدعم  الصلة، وãكن  والعاملية ذات  واإلقليمية 
الوطني  املستوي�  املستدامة عىل  التنمية  أهداف  رصد 

السياق، ساهمت املنظمة بدور نشط يف  والعاملي. ويف هذا 
التقدم املحرز يف  اجتÄع الخرباء لعام 322016 بشأن تحس� 

6 من أهداف أييش للتنوع  اإلبالغ والعمل صوب تنفيذ الهدف 
البيولوجي والذي تم خالله وضع مرشوع إطار مفاهيمي ãكن 

تسرتشد  كدليل  استخدامه  البيولوجي  التنوع  اتفاقية  يف  لألطراف 
6 بشأن مصايد األسÄك  به يف اإلبالغ عن تنفيذها الهدف 

د االجتÄع مجموعة من اإلجراءات واملؤرشات  املستدامة. وحدَّ
تيسä ذلك من  ُسبل  وناقش   6 الهدف  بتحقيق  املتصلة  املحتملة 
واملنظمة،  البيولوجي،  التنوع  اتفاقية  ب�  التنسيق  تحس�  خالل 

األسÄك. ملصايد  اإلقليمية  واألجهزة 

وباإلضافة إىل ذلك، تُبذل جهود محددة يف إطار مبادرة املصايد 
لوضع  العاملية  البيئة  ومرفق  املنظمة  ب�  املشرتكة  الساحلية 

استخدامه يف:  األسÄك ãكن  أداء مصايد  لتقييم  نظام  وتنفيذ 
فعاالً؛   ًÄتقيي الساحلية  األسÄك  آثار مشاريع مصايد  تقييم   (1)
واالقتصادية  واالجتÄعية  البيئية  الفوائد  التغيäات يف  (2) رصد 

ملصايد األسÄك؛ (3) دعم تقاسم املعرفة من خالل تحديد 
استدامة  تحقيق  أجل  اإلدارة من  اسرتاتيجيات  لتنفيذ  مسارات 

األسÄك. مصايد 

مبادرة املنظمة للنمو األزرق وأهداف التنمية 
املستدامة

التي تقوم عىل أساس  األزرق،33  للنمو  املنظمة  تساهم مبادرة 
للمدونة، بدور مبارش يف طائفة واسعة من  السليمة  املبادئ 
الخطة  يتناول  الذي  القسم  (انظر  املستدامة  التنمية  أهداف 

مبادرة  80). وتعطي  الصفحة  العاملية يف  الطموحات   - العاملية 
البيئية  الجوانب  ب�  التوازن  لتحقيق  األولوية  األزرق  النمو 

استخدام  عليها  ينطوي  التي  املستدامة  واالقتصادية  واالجتÄعية 
املنظمة  املبادرة، تحشد  الحيّة. ومن خالل هذه  املائية  مواردنا 

البلدان  إىل  لتوفä حوافز وتقديم مساعدات  الدويل  الدعم 
النمو  اسرتاتيجيات  تنفيذ  وتعديل  تكييف  ãكنها  حتى  النامية 

لضÄن  واإلقليمية  والوطنية  املحلية  املستويات  األزرق عىل 
املبادرة سياسات  وتشمل  الحوكمة.  وإصالح  السيايس  االلتزام 
والخاص  العام  القطاع�  ب�  وابتكارات ورشاكات  واستثÄرات 
اقتصادية جديدة يف صيد  املستمر وإلتاحة فرص  النمو  لدعم 
اإليكولوجي وخدماته.  النظام  واستخدامها ويف سلع  األسÄك 

املستدامة34  التنمية  أهداف  تحقيق  املساعدة عىل  أجل  ومن 
النمو  مبادرة  بتعميم  أعضائها ورشكائها  مع  املنظمة  قامت 
األزرق يف إقليم الرشق األد* وشÄل أفريقيا وإقليم آسيا 
األزرق إلقليم آسيا  النمو  الهادئ.35 وتركز مبادرة  واملحيط 

األحياء  لرتبية  املستدامة  التنمية  عىل  حالياً  الهادئ  واملحيط 
املنافسة عىل  من  والتخفيف  البيئي  التدهور  لوقف  املائية 

لإلدارة  أيضاً  العذبة. وãكن  املياه  املنغروف وموارد  مساحات 
فرص  تتيح  أن  املستدامة  وتنميتها  املائية  األحياء  لرتبية  املسؤولة 

الشباب،   Äك اآلسيوي�، ال سيÄعمل جيدة ملستزرعي األس
الغذا�،  الوقت نفسه مستوى دخلهم وأمنهم  وãكن أن ترفع يف 

جيداً  املبادرة �وذجاً  وÕُثل هذه  الطبيعية.  مواردهم  وتحمي 
األحياء  لرتبية  البيئية  السالمة  لضÄن  املطلوبة  اإلجراءات  لنوع 

املستدامة. التنمية  ألهداف  وفقاً  الحقيقية  واستدامتها  املائية 

الطاقات  إعداد دراسة شاملة بغرض تحرير  وباملثل، يجري 
للنمو األزرق يف الرشق األد* وشÄل أفريقيا. وتشمل  الكامنة 

املناطق  املائية يف  تربية األحياء  اإلقليم: تعزيز  األنشطة يف هذا 
مجتمعات  عيش  ُسبل كسب  وتقييم  الجزائر؛  يف  الصحراوية 

النيل يف مرص والسودان؛ وتحس�  الصيد عىل طول ضفاف نهر 
يشتغلن  اللوا1  النساء  تونس لضÄن حصول  القيمة يف  سالسل 
بجمع املحار عىل دخل أكرب ومتنوع؛ وتعزيز إعالن نواكشوط 

الفاقد واملهدر يف قطاع مصايد األسÄك. وتتيح  بشأن الحد من 
لتهيئة  متميزة  فرصة  أيضاً  املائية  األحياء  وتربية  األسÄك  مصايد 

بالتايل  لهم  والسÄح  للشباب،  الريفي، خاصة  العمل  فرص 
بدالً من  بالبقاء يف قراهم ومزاولة أعÄل تدر لهم دخالً مجزياً 

الهجرة إىل املناطق الحرضية أو إىل الخارج بحثاً عن عمل. 
ومن املتوقع أن توفِّر هذه الدراسة معلومات قيِّمة عن جدوى 
الفوائد  وتقييم  القاحلة  املناطق  يف  املائية  األحياء  تربية  تنمية 
توفرها سالسل  أن  التي ãكن  املحتملة  واالقتصادية  االجتÄعية 
بدورها  واملهدر، وهي  الفاقد  يف  والتخفيضات  نة  املحسَّ القيمة 
النمو  وتحقيق  املستدامة  التنمية  أهداف  لبلوغ  هامة  عوامل 

األزرق. 

الجزرية  للدول  بالنسبة  أهمية خاصة  األزق  النمو  ويكتيس 
املعمورة.  أنحاء  الساحلية يف جميع  واملناطق  النامية  الصغäة 
املناخ والكوارث   ُّäات تغäلتأث الرأس األخرض بشدة  ويتعرض 

الغذا�  مبارشاً عىل األمن  تأثäاً  باملناخ، ويؤثر ذلك  املتصلة 
الجزرية  الدول  العيش. بيد أن  والتغذوي وعىل ُسبل كسب 

  



عا ت ا ال ا ال

األفضل  الوضع  تتخذ  الرأس األخرض،  النامية، مثل  الصغäة 
مستدامة  إ�ائية  اسرتاتيجيات  وتعزيز  لوضع  يهيئها  الذي 

املحيطات  صون  لدعم  ثقافياً  ومقبولة  تقنياً  ومجدية  اقتصادياً 
مع  األخرض  الرأس  مستداماً. وعمل  استخداماً  واستخدامها 

مؤخراً  الحكومة  اعتمدته  األزرق  للنمو  ميثاق  لوضع  املنظمة 
امليثاق  الوطني.36 ويسلط  املستوى  تنفيذه عىل  أجل  من 

األزرق ويركز بشكل متزايد  بالنمو  البلد  التزام  الضوء عىل 
مناطق  اإليكولوجية يف  الُنظم  تقدمها  التي  الخدمات  عىل 

نفسه  الوقت  ويعمل يف  العذبة  واملياه  واملحيطات  السواحل 
التنوع  البيئي وفقدان  التلوث  التقليص إىل أد* حد من  عىل 
وعالوة  املائية.  للموارد  املستدام   äغ واالستخدام  البيولوجي 
االقتصادية  الفوائد  أكرب  امليثاق إىل تحقيق  عىل ذلك، يرمي 

املشاركة  عىل  الرئيسية  القطاعات  وتشجيع  للسكان  واالجتÄعية 

الكاملة يف إطار من الرشاكة، æا يشمل مصايد األسÄك وتربية 
البحرية  والسياحة  البحرية،  األغذية  وصناعة  املائية،  األحياء 
نجاح  يكون  والشحن. وسوف  العلمي  والبحث  والساحلية، 

الجزرية  الدول  به سائر  جيدا تحتذي  امليثاق �وذجاً  تنفيذ هذا 
املستدامة  التنمية  أهداف  غايات  لبلوغ  كوسيلة  النامية  الصغäة 

النمو األزرق. واالستفادة من 

جانب  من  واملشاركة  والعمليات  األطر   2030 عام  خطة  وتوفِّر 
ييل:  ما  تحقــق  أن  ãكن  التي  والرشاكات  املصلحــة  أصحاب 

املائية؛  املوارد  من  باالستفادة  والغد  اليوم  ألجيال  السÄح   (1)
املائية  األحياء  وتربية  األسÄك  مصايد  قطاع  مساعدة   (2)

بالعنارص  غنية  بأغذية  السكان  من  املتزايد  العدد  إطعام  عىل 
 n والرفاه.  العمل  وفرص  االقتصادي  االزدهار   äوتوف املغذية 
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2016
حالـة املوارد السمكية 
 وتربية األحياء املائيـة

فـي العالـم
املساهمة فـي حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع  

يهدف هذا اإلصدار من تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل إىل تقدمي بيانات ومعلومات موضوعية 
وموثوقة ومستوفاة إىل طيف واسع من القراء - صانعو السياسات، واملديرون، والعلماء، وأصحاب املصلحة، وكل املهتمني 
بقطاع مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. وكما هي العادة دومًا فإن التقرير عاملي يف نطاقه، ومواضيعه كثرية ومتنوعة.

ويستخدم هذا اإلصدار آخر اإلحصاءات الرسمية املتعلقة مبصايد األسماك وتربية األحياء املائية لعرض حتليل شامل 
الجتاهات األرصدة السمكية وإنتاجها وجتهيزها واستخدامها والتجارة فيها واستهالكها. ويشري التقرير أيضًا إىل حالة أساطيل 

الصيد يف العامل، ويتناول بالتحليل طبيعة الدور البشري يف القطاع.

وأضحى الرتكيز على احلوكمة والسياسات أكرب من أي وقت مضى بعد مرور عشرين عامًا على إصدار مدونة السلوك 
بشأن الصيد الرشيد، وبعد اعتماد أهداف التنمية املستدامة، وخطة التنمية املستدامة لعام 2030، واتفاق باريس، واخلطوط 
التوجيهية بشأن مصايد األسماك صغرية النطاق. ويغطي هذا اإلصدار آخر ما استجد من تطورات وتقارير متصلة مبصايد 

األسماك وتربية األحياء املائية، ويتناول مجلة أمور تشمل برنامج املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية للمحيطات 
املشرتكة، ومبادرة املنظمة للنمو األزرق، وجهود مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم. ويناقش التقرير أيضًا 

قضايا من قبيل تقييم مصايد األسماك الداخلية، واحلد من املصيد العرضي وتعزيز العمل الالئق. ويلقي التقرير أضواء 
كاشفة على مواضيع أخرى تشمل التغذية، واألنواع الدخيلة التوسعية املائية؛ وترشيد الصيد يف مصايد األسماك الداخلية؛ 

والقدرة على الصمود يف مصايد األسماك وتربية األحياء املائية؛ وحوكمة احليازة وحقوق املستخدمني.  
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