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تمهيد
منذ عقود عديدة كانت جهود الإدارات العامة تتركز على تنمية كل من الموارد ال�سمكية وتربية
الأحياء المائية و�سمان النمو في الإنتاج وال�ستهالك .وبعد ذلك ،في الثمانينات عندما
اأ�سبحت موارد كثيرة ت�ستغل ب�سكل كامل اأو مفرط ،بداأ اهتمام را�سمي ال�سيا�سات يتركز بدل
من ذلك على اإدارة م�سايد الأ�سماك بالإ�سافة اإلى تنمية تربية الأحياء المائية .ودفع العتراف
الالحق بالإخفاقات الكثيرة في الإدارة البلدان الأع�ساء في منظمة الأغذية والزراعة واأ�سحاب
ال�ساأن الآخرين الآن اإلى تو�سيع نطاق النهج والإدارة ،فاأ�سبح الجمع بين الترتيبات القانونية
والجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية الم�ستخدمة في اإدارة الم�سايد وتربية الأحياء المائية
بطريقة م�ستدامة يعتبر الآن اإطارا �سروريا لالإدارة وي�سبح ال�ساغل الرئي�سي.
وتم�سيا مع هذه التطورات تبرز ق�سية الإدارة في موا�سع عديدة في تقرير حالة الموارد
ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام  .2006فالجزء الأول من الوثيقة  -ا�ستعرا�ض
حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم – ينتهي بق�سم عنوانه «الإدارة
وال�سيا�سات» .وق�سايا الإدارة ومايت�سل بها من �سواغل يجري تناولها اأي�سا في عدة موا�سع في
بقية الن�ض.
و لتزال تربية الأحياء المائية تتو�سع ،في حين يبدو اأن الم�سايد الطبيعية البحرية – عندما
ينظر اإليها في مجموعها على نطاق العالم  -بلغت حدا اأق�سى من التو�سع .ولم يكن هذا التطور
غير متوقع .فقد �سكل افترا�سا اأ�سا�سيا في معظم المناق�سات والدرا�سات المتعلقة بم�ستقبل قطاع
م�سايد الأ�سماك .وقد تناولت اأعداد التقرير ال�سابقة الإ�سقاطات الخا�سة بالقطاع .ومع اأنه قد
يكون من ال�سابق لأوانه تقييم مدى دقة هذه الإ�سقاطات فاإن مقارنتها بالتطورات التي حدثت
فعال يمكن اأن تثير الهتمام .وترد محاولة مقت�سبة في هذا ال�سدد في الق�سم الأخير المعنون
«التوقعات» .وتج�سيدا لالأهمية المتنامية لتربية الأحياء المائية ينتهي الق�سم بمناق�سة للتحديات
التي تواجهها تربية الأحياء المائية وللفر�ض المتاحة اأمام القطاع .وت�ستند المناق�سة اإلى تحليل
ا�ست�سرافي لقطاع تربية الأحياء المائية على نطاق العالم ،اأجرته المنظمة في العامين الما�سيين.
وي�سدر تقرير حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم دون اأي تغيير في
�سكله .وكما في الأعداد ال�سابقة ،ي�ستمل هذا العدد على قر�ض مدمج يت�سمن الأطل�س العالمي
لم�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية.

اأي�شيرو نومورا

المدير العام الم�ساعد
م�سلحة م�سايد الأ�سماك
وتربية الأحياء المائية
منظمة الأغذية والزراعة
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م

�شكر وتقدير
اأعد موظفو م�سلحة م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية في منظمة الأغذية والزراعة ،بتن�سيق من
فريق يتاألف من  J.-F. Pulvenis de Sélignyو A. Gumyو R. Graingerوبم�ساعدة من U. Wijkström
(خبير ا�ست�ساري) ،حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام  .2006وقدم
التوجيهات العامة م�سوؤولو الإدارة في الم�سلحة ومن بينهم L. Ababouch :و J. CsirkeوS. Garcia
و Ndiaga Gueyeو J. Jiaو I. Nomuraو J. Turnerو.G. VaIdimarsson
واأ�سرف على اإعداد الجزء الأول "ا�ستعرا�ض حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في
العالم"  ،R. Graingerالذي قام بتن�سيق الم�ساهمات المقدمة من ( L. Garibaldiاإنتاج م�سايد
الأ�سماك الطبيعية) ،و( L. Garibaldiالإطار – مراحل تنمية م�سايد اأ�سماك المحيطات) ،وA. Lowther
(اإنتاج تربية الأحياء المائية) ،و( J. Csirkeم�سايد الأ�سماك البحرية) ،و( D. Bartleyم�سايد الأ�سماك
الداخلية) ،و( S. Tsujiاأ�ساطيل ال�سيد) ،و( A. Smithاأ�ساطيل ال�سيد) ،و( A.Crispoldiخبير ا�ست�ساري)
(اأ�ساطيل ال�سيد) ،و�( S. Vannucciniسيادو الأ�سماك ،ا�ستخدام الأ�سماك وال�ستهالك والتجارة
والإدارة وال�سيا�سات) ،و( G. Laurentiال�ستهالك) ،و( H. Josupeitالتجارة) ،و( D. Doulmanالإدارة
وال�سيا�سات ،م�سايد الأ�سماك البحرية ،والإطارات – دور منظمة الأغذية والزراعة في ترويج التعاون
لتوطيد الإدارة الفعالة ،وموؤتمر الأمم المتحدة ل�ستعرا�ض اتفاقية الأر�سدة ال�سمكية لعام ،)1995
و D. Bartleyو J. Jorgensenو( G. Marmullaالإدارة وال�سيا�سات ،الم�سايد الداخلية) ،وR. Subasinghe
(الإدارة وال�سيا�سات ،تربية الأحياء المائية) ،و( A. Gumyالإدارة وال�سيا�سات ،تجارة الأ�سماك) .واأعد
 S. Montanaroو A. Lowtherو S. Vannucciniمعظم الأ�سكال والجداول.
و�سارك في اإعداد الجزء الثاني "بع�ض الق�سايا التي تواجه م�سايد الأ�سماك وتربية الأحياء
المائية" كل من( D. Doulman :الق�سايا في مدونة ال�سلوك ب�ساأن ال�سيد الر�سيد والإطار – تعزيز القدرة
الوطنية على مكافحة ال�سيد غير القانوني دون اإبالغ ودون تنظيم) ،و( Watanabeالإطار – الق�سايا
الأخالقية في م�سايد الأ�سماك) ،و( ،J. Collinsالإطار – المعلومات الالزمة لدعم تنفيذ مدونة ال�سلوك
ب�ساأن ال�سيد الر�سيد) و( D. Staplesالإطار – اإدخال وتعزيز الإدارة الم�ستركة لم�سايد الأ�سماك)
و( M. Reantasoالإطار – تحليل المخاطر) و( D. Bartleyالإطار – الأنواع الدخيلة في م�سايد الأ�سماك
وتربية الأحياء المائية) و( D. Sotoنهج نظام اإيكولوجي لتحقيق نمو تربية الأحياء المائية وتو�سيع
نطاقها على نحو م�ستدام) ،و( R. Metznerتخ�سي�ض حقوق ال�سيد) ،و( L. Ababouchتاأثير المعايير
والعالمات القائمة على ال�سوق في تجارة ال�سمك الدولية) ،و( E. Allisonخبير ا�ست�ساري) (فيرو�ض نق�ض
المناعة الب�سرية ومتالزمة نق�ض المناعة المكت�سبة (الإيدز) في مجتمعات ال�سيد المحلية والإطار –
ما الذي يعر�ض الن�ساء في مجتمعات ال�سيد المحلية لالإ�سابة بفيرو�ض نق�ض المناعة الب�سرية ومتالزمة
نق�ض المناعة المكت�سبة؟) .كما �سارك في اإعداد هذا الق�سم  D. Staplesو M. IzumiوS. Funge-Smith
و J. Moehlو ،A. Harrisوكلهم م�سوؤولو م�سايد اأ�سماك اإقليميون بالمنظمة.
و�سارك في اإعداد الجزء الثالث "اأبرز ما جاء في درا�سات خا�سة" كل منD. Bartley :
و J. Jorgensenو( G. Marmullaاإعادة تاأهيل الموائل النهرية لم�سايد الأ�سماك) ،وH. Josupeit
(تجارة الأ�سماك الر�سيدة والأمن الغذائي) ،و D. Staplesو( S. Funge-Smithنفايات اأم ثروة؟  -اأ�سماك
منخف�سة القيمة/نفايات ال�سمك من م�سايد الأ�سماك البحرية في اإقليم اآ�سيا والمحيط الهادي والإطار -
�سعر الأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات الأ�سماك) ،و S. Funge-Smithو E. Lindeboو( D. Staplesالإطار
 الأ�سماك منخف�سة القيمة/نفايات الأ�سماك :تعريف) و( G. Munroخبير ا�ست�ساري) (�سون الأر�سدةال�سمكية الم�ستركة واإدارتها :الجوانب القانونية والقت�سادية) ،و( C. de Youngاإدارة م�سايد الأ�سماك
البحرية الطبيعية في المحيط الهندي :الحالة والتجاهات) ،و( A. Smithخبير ا�ست�ساري) (اإعادة تزويد
اأ�سطول ال�سيد بالوقود) ،و( L. Ababouchاأ�سباب حالت الحتجاز والرف�ض في تجارة الأ�سماك الدولية).
وقام باإعداد الجزء الرابع "التوقعات" كل من  R. Subasingheو N. HishamundaوU. Wikström
(خبير ا�ست�ساري).
وتولى فرع �سيا�سات الن�سر الإلكتروني والدعم في منظمة الأغذية والزراعة م�سوؤولية تحرير
وت�سميم واإنتاج حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم لعام .2006

الجـزء الأول
ا�شتعرا�ص حالة الموارد ال�شمكية
وتربية االأحياء المائية في العالم

ا�ستعرا�ض حالة الموارد ال�سمكية
وتربية الأحياء المائية في العالم
الموارد ال�سمكية :اتجاهات الإنتاج واال�ستهالك والتجارة
عر�ض عام

زودت م�صايد الأ�سماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية العالم بنحو  106ماليين طن من �أ�سماك الطعام في
َّ
عام  ،2004ووفَّرت بذلك �إمدادات ظاهرة للفرد بما مقداره  16.6كيلوغرام (بمكافئ الوزن الحي) م�سجل ًة �أعلى
الم�ستويات (الجدول  1وال�شكل  .)1وتمثِّل تربية الأحياء المائية  43في المائة من هذا المجموع .وك�شف ن�صيب
الفرد من الإمدادات خارج ال�صين عن نمو متوا�ضع بنحو  0.4في المائة منذ عام ( 1992في �أعقاب الهبوط
الذي بد�أ منذ عام  )1987حيث تفوق الزيادة في �إمدادات تربية الأحياء المائية �آثار ركود �إنتاج م�صايد الأ�سماك
الطبيعية والزيادة في عدد ال�سكان (الجدول  2وال�شكل  .)2وت�شير التقديرات �إلى �أن ن�صيب الفرد من �إمدادات
وزودت الأ�سماك
�أ�سماك الطعام في عام  2004بلغ  13.5كيلوغرام� ،إذا ا�ستبعِدت البيانات الخا�صة بال�صينَّ .
�إجما ًال �أكثر من  2.6مليار �شخ�ص بما ال يقل عن  20في المائة من متو�سط ما يتناوله الفرد من البروتين
الحيواني .وازدادت ح�صة البروتينات ال�سمكية في مجموع �إمدادات البروتين الحيواني من  14.9في المائة في
عام  1992وو�صلت �إلى ذروتها التي بلغت  16في المائة في عام  1996ثم هبطت �إلى ما يقرب من  15.5في
المائة في عام  .2003وعلى الرغم من االنخفا�ض الن�سبي في ن�صيب الفرد من ا�ستهالك الأ�سماك بح�سب الوزن
في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض لي�صل �إلى  14.1كيلوغرام في عام  ،2003فقد �ساهمت الأ�سماك
عما ت�شير
في مجموع المتح�صل من البروتين الحيواني بن�سبة كبيرة بلغت زهاء  20في المائة ،بل وربما تزيد ّ
�إليه الإح�صاءات الر�سمية بالنظر �إلى عدم ت�سجيل م�ساهمة م�صايد �أ�سماك الكفاف.
ت�شير التقديرات الأولية لعام  2005الم�ستندة �إلى التقارير الواردة من بع�ض البلدان الرئي�سية في
مجال م�صايد الأ�سماك �أن �إجمالي الم�صيد العالمي قد بلغ نحو  142مليون طن� ،أي بزيادة قدرها مليون

الجدول 1

�إنتاج م�صايد الأ�سماك وا�ستخدامه في العالم
2000

2001

2002

2003

2004

()1

2005

(بماليين الأطنان)

الإنتاج
المياه الداخلية

الم�صايد الطبيعية
تربية الأحياء المائية

8.8
21.2

8.9
22.5

8.8
23.9

9.0
25.4

9.2
27.2

9.6
28.9

مجموع الإنتاج من المياه الداخلية

30.0

31.4

32.7

34.4

36.4

38.5

الم�صايد الطبيعية
تربية الأحياء المائية

86.8
14.3

84.2
15.4

84.5
16.5

81.5
17.3

85.8
18.3

84.2
18.9

مجموع الإنتاج من المياه البحرية

101.1

99.6

101.0

98.8

104.1

103.1

مجموع الإنتاج من الم�صايد الطبيعية
مجموع الإنتاج من تربية الأحياء المائية

95.6
35.5

93.1
37.9

93.3
40.4

90.5
42.7

95.0
45.5

93.8
47.8

مجموع الإنتاج من م�صايد العالم

131.1

131.0

133.7

133.2

140.5

141.6

اال�ستهالك الب�شري
اال�ستخدامات غير الغذائية
ال�سكان (بالمليارات)
ن�صيب الفرد من �إمدادات �أ�سماك الطعام
(بالكيلوغرام)

96.9
34.2
6.1

99.7
31.3
6.1

100.2
33.5
6.2

102.7
30.5
6.3

105.6
34.8
6.4

107.2
34.4
6.5

16.0

16.2

16.1

16.3

16.6

16.6

المياه البحرية

اال�ستخدام

مالحظة :با�ستثناء النباتات المائية.
1

تقديرات �أولية.





حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم عام 2006

طن مقابل الإنتاج القيا�سي لعام  .2004ورغم �أن �إجمالي كميات الأ�سماك المتاحة لال�ستهالك الآدمي
تزيد �إلى نحو  107ماليين طن ،ف�إن �إجمالي ن�صيب الفرد عالميا يبقى عند م�ستواه في عام  ،2004وذلك
نتيجة النمو ال�سكاني .و�إذا كان هناك نق�ص في حجم الم�صيد بالن�سبة لال�ستهالك الآدمي ،ف�إن زيادة
�إنتاج الأحياء المائية قد عو�ضته.
ومازالت ال�صين �أكبر منتج حتى الآن ،حيث ورد �أن �إنتاج الم�صايد بها بلغ  47.5مليون طن في عام
 16.9( 2004و 30.6مليون طن من الم�صايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية على التوالي) ،وهو ما
الموجه للت�صدير
يوفر �إمدادات من الأغذية المحلية تق َّدر بنحو  28.4كيلوغرام للفرد ،ف�ض ًال عن الإنتاج
َّ
والأغرا�ض غير الغذائية .ومع ذلك فمازالت هناك دالئل ت�شير �إلى احتمال �أن تكون �إح�صاءات ال�صين
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الجدول 2

�إنتاج م�صايد الأ�سماك وا�ستخدامه في العالم با�ستثناء ال�صين
2000

2001

2002

2003

2004

()1

2005

(بماليين الأطنان)

الإنتاج
المياه الداخلية

الم�صايد الطبيعية
تربية الأحياء المائية

مجموع الإنتاج من المياه الداخلية
المياه البحرية

الم�صايد الطبيعية
تربية الأحياء المائية

مجموع الإنتاج من المياه البحرية
مجموع الإنتاج من الم�صايد الطبيعية
مجموع الإنتاج من تربية الأحياء المائية

مجموع الإنتاج من م�صايد العالم
اال�ستخدام

اال�ستهالك الب�شري
اال�ستخدامات غير الغذائية
ال�سكان (بالمليارات)
ن�صيب الفرد من �إمدادات �أ�سماك الطعام
(بالكيلوغرام)
مالحظة :با�ستثناء النباتات المائية.
( )1تقديرات �أولية.

6.6
6.0
12.6

6.7
6.5
13.3

6.5
7.0
13.5

6.6
7.6
14.2

6.8
8.3
15.1

7.0
8.8
15.8

72.0
4.9
76.9

69.8
5.3
75.2

70.2
5.6
75.8

67.2
6.1
73.3

71.3
6.6
77.9

69.7
6.6
76.3

78.6
10.9
89.5

76.6
11.9
88.4

76.7
12.6
89.3

73.8
13.8
87.5

78.1
14.9
93.0

76.7
15.4
92.1

63.9
25.7
4.8
13.3

65.7
22.7
4.9
13.4

65.7
23.7
5.0
13.3

67.5
20.1
5.0
13.4

68.9
24.0
5.1
13.5

69.0
23.1
5.1
13.4

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

المتعلقة ب�إنتاج الم�صايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية مبالغ ًا فيها ح�سبما ورد في �أعداد �سابقة من
تقرير حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم ،1و�إلى �أن هذه الم�شكلة ظلت قائمة منذ
مطلع الت�سعينات .وبالنظر �إلى �أهمية ال�صين وال�شكوك التي تكتنف �إح�صاءات الإنتاج بها ،ف�سوف تتم
مناق�شتها عموم ًا بمعزل عن �سائر بلدان العالم على غرار ما حدث في الأعداد ال�سابقة من هذا التقرير.
وبلغ �إجمالي �إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية في العالم في عام  2004نحو  95مليون طن ،وبلغت
القيمة التقديرية الأولى لبيع هذا الإنتاج  84.9مليار دوالر �أمريكي .وكانت ال�صين وبيرو والواليات
المتحدة الأمريكية على ر�أ�س البلدان المنتِجة .و�شهد العقد الما�ضي ا�ستقراراً ن�سبيا في �إنتاج م�صايد
جراء م�صيد �أن�شوجة بيرو ،وهو نوع
الأ�سماك الطبيعية في العالم با�ستثناء بع�ض التقلبات الملحوظة َّ
من الأ�سماك ال�شديدة الت�أثر بظروف المحيطات التي يحددها التذبذب الجنوبي المرتبط بظاهرة النينو
في جنوب �شرق المحيط الهادي (ال�شكل  .)3وتميل التقلبات في الأنواع والأقاليم الأخرى �إلى تعوي�ض
كل منها للآخر بدرجة كبيرة بحيث �إن مجموع الم�صيد البحري الذي كان يمثِّل  85.8مليون طن في
عام  2004ال يك�شف عن مثل هذا التفاوت الكبير .ووا�صل الإنتاج في �شرق المحيط الهندي وغرب و�سط
المحيط الهادي اتجاهاته المتزايدة الطويلة الأجل ،ولوحِ ظت في الآونة الأخيرة زيادات في المناطق التي
تخ�ضع لقواعد تنظيمية �شديدة في �شمال غرب الأطل�سي و�شمال غرب المحيط الهادي في �أعقاب انخفا�ض
الإنتاج .وفي المقابل ،تناق�ص الم�صيد م�ؤخراً في منطقتين �أخريين .فلأول مرة منذ عام  1991انخف�ض
مجموع الم�صيد من �شمال �شرق الأطل�سي عن  10ماليين طن؛ وفي جنوب غرب الأطل�سي ،و�صل مجموع
الحبار الأرجنتيني الق�صير
الم�صيد �إلى �أدنى م�ستوياته منذ عام  1984ب�سبب الهبوط الحاد في م�صيد
َّ
الزعانف .وكان البحر المتو�سط والبحر الأ�سود من �أكثر المناطق البحرية ا�ستقراراً من حيث �إنتاج الم�صايد
الطبيعية .و�أما م�صيد المياه الداخلية الذي يتركِّز  90في المائة منه في �آ�سيا و�أفريقيا فقد ك�شف عن
زيادة بطيئة و�إن كانت مطردة منذ عام  ،1950وهي زيادة ترجع في جانب منها �إلى ممار�سات تح�سين
و�سجل الم�صيد رقم ًا قيا�سي ًا بلغ  9.2مليون طن في عام .2004
الأر�صدة ال�سمكية،
َّ
ومازالت تربية الأحياء المائية تنمو بوتيرة �أ�سرع من جميع القطاعات الأخرى المنتجة للأغذية
الحيوانية حيث بلغ متو�سط معدل النمو ال�سنوي على نطاق العالم  8.8في المائة �سنوي ًا منذ عام ،1970
مقارنة بن�سبة ال تتجاوز  1.2في المائة لم�صايد الأ�سماك الطبيعية ،و 2.8في المائة لنظم �إنتاج اللحوم
في المزارع الأر�ضية .على �أن ثمة ما ي�شير �إلى �أن معدل نمو الأحياء المائية العالمية قد يكون بلغ ذروته
على الرغم من احتمال ا�ستمرار ارتفاع معدالت النمو بالن�سبة لبع�ض الأقاليم والأنواع .وتفيد التقارير �أن
�إنتاج الأحياء المائية في عام  2004بلغ  45.5مليون طن (الجدول  )1بقيمة مقدارها  63.3مليار دوالر
�أمريكي �أو  59.4مليون طن بقيمة بلغت  70.3مليار دوالر �أمريكي �إذا �أ�ضيفت �إليها النباتات المائية.
وتفيد التقارير �أن ال�صين ت�ست�أثر بما يقرب من  70في المائة من مجموع كمية �إنتاج الأحياء المائية
و�أكثر من ن�صف قيمتها العالمية .وك�شفت جميع الأقاليم عن زيادات في الإنتاج من عام � 2002إلى عام
 ،2004وعلى ر�أ�سها �إقليم ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا و�إقليم �أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي حيث
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بلغ فيهما متو�سط النمو ال�سنوي ما يقرب من  14في المائة و 10في المائة على التوالي .ومازالت تربية
الأحياء المائية في المياه العذبة هي المهيمنة ،وتليها تربية الأحياء المائية في المياه البحرية والمياه
ال�شبوط  40في المائة من جميع �إنتاج الأ�سماك والق�شريات والرخويات .و�شهدت
ال�ضاربة للملوحة .ويمثل
ُّ
الفترة من عام  2000حتى عام  2004نمواً كبيراً في �إنتاج الق�شريات على وجه الخ�صو�ص وكذلك في
�إنتاج الأ�سماك البحرية .وازداد الإنتاج خالل نف�س الفترة في البلدان النامية ،ما عدا ال�صين ،بمعدل �سنوي
ن�سبته  11في المائة مقارنة بما ن�سبته  5في المائة لل�صين وحوالي  2في المائة للبلدان المتقدمة.
وبا�ستثناء الإربيان البحري ،ت�ألف معظم �إنتاج الأحياء المائية في البلدان النامية في عام  2004من
المر�شحات .وفي المقابل ،كان ما
الأ�سماك �آكلة اللحوم�/آكلة الأع�شاب �أو الأنواع التي تتغذى من خالل
ِّ
يقرب من ثالثة �أرباع �إنتاج الأ�سماك الزعنفية الم�ستزرعة في البلدان المتقدمة من الأنواع �آكلة اللحوم.
وخالل العقود الثالثة الما�ضية ازداد عدد ال�صيادين والم�شتغلين بتربية الأحياء المائية بوتيرة
�أ�سرع من الزيادة في عدد �سكان العالم وفر�ص العمالة في الزراعة التقليدية .وت�شير التقديرات �إلى �أن
عدد من كانوا يعملون في ال�صيد وا�ستزراع الأ�سماك في عام  2004بلغ  41مليون �شخ�ص� ،أغلبيتهم
في البلدان النامية ،وفي �آ�سيا بالدرجة الأولى .ونجمت الزيادات الكبيرة التي �شهدتها العقود الأخيرة،
ال�سيما في �آ�سيا ،عن
التو�سع الكبير في �أن�شطة تربية الأحياء المائية .وفي عام  ،2004كان م�ستزرعو
ُّ
الأ�سماك يمثِّلون ربع ًا واحداً من مجموع عدد عمال ال�صيد في القطاع الرئي�سي .ويوجد في ال�صين حتى
الآن �أكبر عدد من ال�صيادين وم�ستزرعي الأ�سماك الذين تفيد التقارير ب�أن عددهم بلغ  13مليون �شخ�ص
في عام � ،2004أي ما يمثِّل حوالي  30في المائة من المجموع العالمي .وتعمل برامج تخفي�ض حجم
الأ�ساطيل الحالية في ال�صين بغر�ض الت�صدي للقدرة المفرطة على تخفي�ض عدد الأ�شخا�ص الم�شتغلين في
الم�صايد الطبيعية والذي هبط بنحو  13في المائة خالل الفترة .2004 - 2001وهبطت �أو ا�ستقرت �أعداد
الم�شتغلين في ال�صيد والأحياء المائية في معظم االقت�صادات ال�صناعية.
وت�ألَّف �أ�سطول �صيد الأ�سماك العالمي من  4ماليين وحدة في نهاية عام  ،2004منها  1.3مليون
من ال�سفن التي ب�سطح من مختلَف الأنواع والحموالت والقدرات ،و 2.7مليون من القوارب التي بدون
بمحركات ف�إن ما يقرب من ثلث واحد
مزودة
�سطح (المفتوحة) .وفي حين �أن معظم ال�سفن التي ب�سطح َّ
ِّ
مزودة عموم ًا بمحركات خارجية .و�أما الثلثان الباقيان فهما من
فقط من قوارب ال�صيد التي بدون �سطح َّ
المراكب التقليدية من مختلَف الأنواع التي تعمل بالأ�شرعة والمجاذيف .وتركَّ ز ما يقرب من  86في المائة
من ال�سفن المزودة ب�سطح في �آ�سيا؛ وتتركَّ ز �سائر ال�سفن في �أوروبا ( 7.8في المائة) ،و�أمريكا ال�شمالية
والو�سطى ( 3.8في المائة) و�أفريقيا ( 1.3في المائة) الجنوبية ( 0.6في المائة) و�أو�سيانيا ( 0.4في
المائة) .وتب ّنت بلدان كثيرة �سيا�سات للحد من نمو قدرة ال�صيد الوطنية �أو لتخفي�ضها من �أجل حماية
الموارد ال�سمكية وحتى يكون ال�صيد �صالح ًا اقت�صادي ًا لم�شروعات و�أمريكا ال�صيد .وثمة دالئل ت�شير �إلى
ا�ستمرار تقل�ص حجم �أ�ساطيل �سفن ال�صيد التي ب�سطح في الدول المتقدمة القديمة العهد بال�صيد ،ال�سيما
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الأ�ساطيل التي تعمل في ال�صيد في �أعالي البحار وفي المياه البعيدة .وحتى في تلك البلدان ف�إن معدل
قدرة ال�صيد يقل عموم ًا بدرجة كبيرة عن معدل تخفي�ض �سفن ال�صيد .ومن ناحية �أخرى ،ت�شير التقارير
يتغير عموم ًا عدد �سفن ال�صيد في العالم
المقدمة من بع�ض البلدان �إلى ا�ستمرار تو�سيع �أ�ساطيلها .ولم
َّ
تغيراً كبيراً �سواء في عام � 2003أو .2004
ُّ
وكما �أن �أ�سطول ال�صيد العالمي قد ا�ستقر في ما يبدو ف�إن الحالة العامة ال�ستغالل الموارد ال�سمكية
البحرية العالمية بد�أت تميل �إلى اال�ستقرار ن�سبي ًا على الرغم من �أن ذلك ينطبق على الموارد منذ �أمد
�أبعد .وخالل ال�سنوات الـ  15-10الما�ضية لم يطر�أ �أي تغيير على ن�سبة الأر�صدة ال�سمكية التي �أُف ِرط في
ا�ستغاللها �أو التي ا�ستن ّف َدت بعد �أن ك�شفت عن زيادة ملحوظة خالل حقبة ال�سبعينات والثمانينات .وت�شير
التقديرات �إلى �أن ما يقرب من ربع مجموعات الأر�صدة التي ر�صدتها منظمة الأغذية والزراعة خالل عام
ُ 2005ت�س َت َغل ،مثلما في ال�سنوات الأخيرة ،ا�ستغال ًال ناق�ص ًا �أو معتدالً ،وربما يمكنها �إنتاج المزيد ،بينما
ا�س ُتغِل ما يقرب من ن�صف الأر�صدة ا�ستغال ًال كامالً ،وبذلك ف�إنها ُتنتج م�صيداً ي�صل بالفعل �إلى �أق�صى
التو�سع .و�أما بقية الأر�صدة
حدوده الم�ستدامة �أو يقترب كثيراً منها ،مما ال يف�سح �أي مجالٍ لمزيد من
ّ
ال�سمكية فقد ا�س ُتغلت ا�ستغالال مفرط ًا �أو ا�ستن ِف َدت �أو ت�ستعيد انتعا�شها من حالة اال�ستنفاد ،ولذلك ف�إنها
جراء زيادة �ضغوط ال�صيد .وتبدو الحالة �أكثر خطورة بالن�سبة
�أقل �إنتاجية مما تتيحه �إمكاناتها الق�صوى َّ
معينة ُت�ست َغل ح�صري ًا �أو جزئيا في �أعالي البحار ،وبخا�صة الأر�صدة ال�سمكية المتداخلة
لموارد �سمكية َّ
المناطق و�أ�سماك القر�ش المحيطية الكثيرة االرتحال .وي�ؤكد ذلك الم�شاهدات ال�سابقة التي تفيد باحتمال
بلوغ الحد الأق�صى لإمكانات م�صايد الأ�سماك الطبيعية البرية في محيطات العالم ،ويع ِّزز الدعوة �إلى
�إدارة م�صايد الأ�سماك بمزيد من الحذر والفعالية لإعادة بناء الأر�صدة الم�ستنفَدة والحيلولة دون تدهور
الأر�صدة الم�ستغلة �إلى �أق�صى ما يمكن ا�ستغالله منها �أو قريب ًا من ذلك .وتتعر�ض الموارد ال�سمكية
الداخلية لل�صيد المفرط على نطاق وا�سع �إما ب�سبب كثافة ا�ستهداف الأنواع الفردية الكبيرة الحجم في
التنوع في التجمعات �أو النظم الإيكولوجية
ُنظم الأنهار الكبرى �أو الإفراط في ا�ستغالل الأنواع ال�شديدة
ُّ
في المناطق المدارية.
و�سجل مجموع التجارة العالمية في الأ�سماك ومنتجات م�صايد الأ�سماك رقم ًا قيا�سي ًا بلغ 71.5
َّ
مليار دوالر (بالقيمة الت�صديرية) في عام � ،2004أي ما يمثل  23في المائة مقارنة بعام  .2000وت�شير
التقديرات ال َّأولية لعام � 2005إلى حدوث زيادة �أخرى في قيمة �صادرات م�صايد الأ�سماك .وازدادت
�صادرات الأ�سماك ومنتجات م�صايد الأ�سماك بالقيمة الحقيقية (المع َّدلة لمراعاة الت�ضخم) بنحو 17.3
في المائة خالل الفترة  .2004-2000ومن حيث الكمية ،ف�إن ال�صادرات بمكافئ الوزن الحي تمثل 38
في المائة من مجموع �إنتاج م�صايد الأ�سماك والأحياء المائية في عام  ،2004وهو ما ي�ؤكد �أن الأ�سماك
ت�شكل �أحد �أكثر ال�سلع الغذائية والعلفية تداو ًال على نطاق وا�سع .وت�ضاعفت تقريب ًا ح�صة تجارة الأ�سماك
في مجموع الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الإجمالي الزراعي خالل ال�سنوات الخم�س والع�شرين
الما�ضية .وظلت ال�صين الم�صدر الرئي�سي في العالم منذ عام  ،2002وبلغت قيمة �صادراتها من الأ�سماك
 6.6مليار دوالر �أمريكي في عام  2004في �أعقاب ما �شهدته من نمو �سنوي ملحوظ بلغ في المتو�سط 12
في المائة في الفترة  .2004-1992وك�شف �صافي ال�صادرات ال�سمكية في البلدان النامية (�أي مجموع
قيمة �صادراتها مخ�صوم ًا منه مجموع قيمة وارداتها) ت�صاعداً م�ستمراً على مدى العقدين الما�ضيين حيث
ازداد من  4.6مليار دوالر في عام � 1984إلى  16مليار دوالر في عام  1994و 20.4مليار دوالر في
عام  .2004وتزيد هذه الأرقام كثيراً عن �أرقام ال�سلع الزراعية الأخرى مثل الأرز ،والبن ،وال�شاي .ومازال
الإربيان �أهم �سلعة متداولة من حيث القيمة حيث يمثِّل  16.5في المائة من مجموع قيمة تجارة منتجات
الم�صايد الدولية في عام  ،2004ويليه �سمك القاع ( 10.2في المائة) ،والتونة ( 8.7في المائة) وال�سلمون
( 8.5في المائة) .وتمثل الم�ساحيق ال�سمكية في عام  2004زهاء  3.3في المائة من قيمة ال�صادرات
بينما يمثِّل زيت ال�سمك �أقل من  1في المائة.
وفي مجال �إدارة م�صايد الأ�سماك البحرية ،ت�ضطلع المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك بدور
فريد في تي�سير التعاون الدولي من �أجل حفظ م�صايد الأ�سماك و�إدارتها .وتمثِّل تلك المنظمات حالي ًا الو�سيلة
الواقعية الوحيدة لإدارة الأر�صدة ال�سمكية المتداخلة المناطق �أو الأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة بين المناطق
الخا�ضعة للوالية الوطنية� ،أو بين تلك المناطق وبين �أعالي البحار� ،أو التي ال تقع �إال في �أعالي البحار.
ويظل تعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك من �أجل حفظ و�إدارة الأر�صدة ال�سمكية بمزيد من
الفعالية التح ّدي الرئي�سي الذي يواجه �إدارة م�صايد الأ�سماك الدولية .وعلى الرغم من الجهود المبذولة
على مدى العقد الما�ضي لتح�سين قدرتها على الإدارة و�صورتها كمنظمات ف َّعالة ومتجاوبة ،فقد �أخفقت
بع�ض المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك في تحقيق هدفها الرئي�سي المتمثل في الإدارة الم�ستدامة
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للأر�صدة ال�سمكية ،وهو ما �أف�ضى بدوره �إلى زيادة االنتقادات الدولية الموجهة �إليها .على �أن كثيراً من
المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك تتخذ تدابير لتنفيذ نهج النظم الإيكولوجية في �إدارة م�صايد
تبني المنهج الوقائي؛ وتعزيز التعاون الدولي؛ وزيادة ال�شفافية؛ وت�شجيع الدول غير
الأ�سماك ،وت�سعى �إلى ّ
الأع�ضاء الم� َّؤهلة على االن�ضمام لع�ضوية المنظمات �أو �أن تغدو جهات متعاونة غير �أطراف/كيانات متعاونة؛
وتعزيز االمتثال والإنفاذ من خالل تح�سين الر�صد والمراقبة والمعاينة.
كما تحتاج م�صايد الأ�سماك الداخلية �إلى نظام لإدارة م�صايد الأ�سماك والموارد ال�سمكية عبر الحدود.
فكثير من �أحوا�ض الأنهار الكبرى في العالم يعبر واحداً �أو عديداً من الحدود الدولية ،وتهاجر �أنواع كثيرة
من الأ�سماك النهرية عبر الحدود ،ولذلك ف�إن الأن�شطة المنفَّذة في بلد ما قد ت�ؤثر على الأر�صدة ال�سمكية
والمجتمعات المحلية التي ت�ستغل الأر�صدة ال�سمكية في بلد �آخر .وتتطلب �إدارة م�صايد الأ�سماك المالئمة
في تلك الحاالت و�ضع �سيا�سات مالئمة للحفاظ على الموارد الم�ش َت َركة (الموارد المائية والبيولوجية) على
الم�ستوى الإقليمي ،ودمج تلك ال�سيا�سات في الت�شريعات الوطنية وتنفيذها .وتوجد بالفعل �أطُ ر �إقليمية
الم�شجعة.
الحية ،و�شهد هذا المجال م�ؤخراً بع�ض التطورات
للتعامل مع �إدارة المياه الداخلية والموارد المائية َّ
ِّ
ولكن الإدارة مازالت غير كاملة حيث ال ي�شكِّل �سوى  44في المائة من �أحوا�ض الأنهار الدولية مو�ضوع
المرجح فح�سب �أن تغدو م�صايد
اتفاق �أو �أكثر ،وقد ال ت�شمل تلك االتفاقات م�صايد الأ�سماك .ولي�س من
َّ
الأ�سماك الداخلية ب�ؤرة التركيز الرئي�سي في جميع برامج �إدارة المياه ،بل وهناك كذلك خطر عدم مراعاة
احتياجات مجتمعات ال�صيد المحلية وم�صايد الأ�سماك ال�صغيرة في تلك البرامج ما لم ُت َ�ص َّمم ُنظم �إدارة
المياه بحيث ت�شمل م�صايد الأ�سماك الداخلية.
وعلى خالف م�صايد الأ�سماك الطبيعية ف�إن �أن�شطة تربية الأحياء المائية تقع عموم ًا في المناطق
الخا�ضعة للوالية الوطنية ،ولذلك ف�إن �إدارتها تع َتبر م�س�ؤولية وطنية .وهناك �إدراك متزايد ب�أن التنمية
مزودة ب�أُطر م�ؤ�س�سية وقانونية و�إدارية مالئمة ت�ستر�شد
الم�ستدامة لقطاع الأحياء المائية يتطلب بيئة مواتية َّ
ب�سيا�سة عامة .وجرى �إحراز تق ُّدم ملحوظ في عدد من مجاالت التنمية الم�ؤ�س�سية والقانونية والإدارية،
بما في ذلك ا�ستخدام مختلَف ترتيبات ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص .و ُتبذَل حالي ًا جهود لتحقيق
اال�ستخدام المتكامل للأرا�ضي والتخطيط البيئي ،وتطبق �أنظمة في كثير من الأحيان من خالل التنظيم الذاتي
طبق في العادة في �إدارة موارد
وفق ًا
لمدونات قواعد الممار�سات .وتمثِّل الإدارة الم�شتركة اتجاه ًا نا�شئ ًا ُي َّ
َّ
الملكية الم�شاع ،وحققت بذلك �أثراً ف َّعا ًال في م�صايد الأ�سماك القائمة على التربية ،وهي �شكل من �أ�شكال
تمار�س على الم�شاع في الم�سطحات المائية ال�صغيرة في المناطق الريفية.
تربية الأحياء المائية التي
َ
وبرزت خالل ال�سنوات الأخيرة الق�ضايا ذات ال�صلة بالتجارة الدولية في منتجات الم�صايد .وت�شمل تلك
الق�ضايا متطلبات تو�سيم الأغذية وتتبعها؛ وو�ضع العالمات الإيكولوجية؛ وال�صيد غير القانوني دون �إبالغ
ودون تنظيم؛ والتنمية الم�ستدامة للأحياء المائية؛ والإعانات في الإنتاج واتفاقات التجارة .وي�شكِّل بع�ض
تلك الق�ضايا جزءاً من جدول �أعمال مفاو�ضات التجارة المتعددة الأطراف في منظمة التجارة العالمية حيث
تناق�ش البلدان كذلك م�صايد الأ�سماك وتولي اهتمام ًا خا�ص ًا للإعانات المقدمة �إلى م�صايد الأ�سماك التي
ت�ساهم في القدرة المفرطة وال�صيد المفرط ،والطريقة التي يمكن بها تنظيم ذلك ومواءمته في نف�س الوقت مع
اعتبارات التنمية الم�ستدامة .ومن الممكن ،في ما يبدو� ،أن تعتمد نتائج مفاو�ضات �إعانات م�صايد الأ�سماك
المعينة واالتفاق عليها ،وكذلك على مدى ت�صدي
على الطريقة التي �سيتم بها تحديد بع�ض الق�ضايا التقنية
َّ
الأع�ضاء في منظمة التجارة العالمية لي�س فقط لم�سائل التجارة ،بل وكذلك للم�سائل البيئية والإنمائية.

�إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية
مجموع �إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية

بلغ مجموع �إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية في عام  2004ما مقداره  95مليون طن� ،أي بزيادة مقدارها
 5في المائة مقارنة ب�إنتاج عام  2003عندما هبط مجموع الم�صيد �إلى  90.5مليون طن (الجدول .)1
وتزامن مجموع �أعلى و�أدنى م�صيد (ال�شكل  )3خالل ال�سنوات الع�شر الما�ضية ( )2004-1995والذي
تتوفر �إح�صاءات كاملة ب�ش�أنه في نهاية عام  ،2006مع تقلُّبات م�صيد �أن�شوجة بيرو ،وهي نوع من
المعروف �أنه �شديد الت�أثر بت�أثيرات ظاهرة النينو على ظروف البيئة البحرية في جنوب �شرق المحيط
الهادي .وتراوح م�صيد هذا النوع ال�سطحي ال�صغير خالل العقد بين �أدنى م�ستوى له ،وهو  1.7مليون طن
في عام  ،1998و�أعلى م�ستوياته التي بلغت  11.3مليون طن في عام  ،2000بينما ظل مجموع الم�صيد،
با�ستثناء الأن�شوجة ،م�ستقراً ن�سبي ًا بين  83.6و 68.5مليون طن.
وت�شير التقديرات ال َّأولية لإنتاج ال�صيد العالمي لعام � 2005إلى �أن الناتج من �صيد المياه الداخلية زاد
بنحو  0.4مليون طن تقريباً ،بينما انخف�ض �إنتاج ال�صيد البحري بما يزيد على  1.5مليون طن .على �أنه
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يمكن �إرجاع �أقل من ثلث �إنتاج ال�صيد البحري المفقود في عام  2005مقارنة مع عام � 2004إلى التباين
الكبير في �صيد �أن�شوجة بيرو � ،Peruvian anchovetaإذ �أن اجمالي ال�صيد من كافة االنواع البحرية الأخرى
�إنخف�ض بنحو  1مليون طن.
وبلغت القيمة المبا�شرة التقديرية لإنتاج م�صايد الأ�سماك في العالم زهاء  84.9مليار دوالر �أمريكي� ،أي
الم�سجلة خالل عام  .2003ومن هذا المجموع ،بلغت القيمة
ما يمثِّل زيادة بن�سبة  3.6في المائة على القيمة
َّ
الموجهة لأغرا�ض اال�ستخال�ص  3.4مليار دوالر �أمريكي.
المبا�شرة للأ�سماك
َّ
وكان التغيير الوحيد الذي حدث م�ؤخراً في ترتيب �أكبر ع�شرة بلدان ُمنتِجة (ال�شكل  )4هو الزيادة التي
حققتها �شيلي .فقد انتقل البلد من المرتبة ال�ساد�سة في عام � 2002إلى المرتبة ال�سابعة في عام 2003
والمرتبة الرابعة في عام  2004وذلك مرة �أخرى ب�سبب تقلُّب م�صيد الأن�شوجة .وات�سمت �إح�صاءات الم�صيد
الر�سمية المق َّدمة من ال�صين بدرجة كبيرة من اال�ستقرار منذ عام ( 1998ال�شكل  )3ولم تتفاوت خالل الفترة
بين عامي  2001و� 2004إال من � 16.5إلى  16.9مليون طن .ومع ذلك فقد ازداد م�صيد ال�سفن ال�صينية من
المياه البعيدة زيادة كبيرة منذ عام  ،1998وتجاوز الم�صيد  0.4مليون طن في عام  ،2004وهي تقريب ًا
نف�س الكمية التي ت�صيدها كل من اليابان وجمهورية كوريا ومقاطعة تايوان ال�صينية التي د�أبت تقليدي ًا على
ال�صيد في المياه البعيدة ،ولكنها قلَّ�صت بالتدريج من �أن�شطتها في المياه البعيدة خالل ال�سنوات الأخيرة.

�إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية البحرية في العالم

بلغ �إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية البحرية  85.8مليون طن في عام  .2004وبالن�سبة لمجموع الم�صيد (بما
في ذلك �أي�ض ًا �إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية الداخلية) فقد ت�أثر اتجاهها الأخير ت�أثراً كبيراً بالتفاوت في
م�صيد الأن�شوجة خارج �سواحل بيرو و�شيلي.
ومازالت مناطق �شمال غرب وجنوب �شرق المحيط الهادي ُت�ص َّنف ب�أنها �أكثر مناطق ال�صيد �إنتاجية (ال�شكل
 .)5وفي المناطق الثالث ،المدارية في معظمها( ،غرب و�شرق المحيط الهندي ،وغرب و�سط المحيط الهادي)
التي تنب�أت لها منظمة الأغذية والزراعة منذ ع�شر �سنوات ب�أن المجال مازال مفتوح ًا �أمامها لتنمية م�صايد
الأ�سماك ،2وا�صل مجموع الم�صيد ازدياده في �شرق المحيط الهندي وغرب و�سط المحيط الهادي .على �أن �إنتاج
م�صايد الأ�سماك الطبيعية في غرب المحيط الهندي تناق�ص في عام  2004مقارنة ب�إنتاج عام  ،2003وربما
فقد االتجاه المت�صاعد على الأجل الطويل زخمه في هذه المنطقة .ويبدو �أن م�صايد الأ�سماك ال�ساحلية في غرب
المحيط الهندي �أكثر ت�أثراً مما في المنطقتين الأخريين حيث �شهدت انخفا�ض ًا في مجموع الم�صيد ،با�ستثناء
التونة ،بما مقداره  0.2مليون طن في عام  .2004و�أما مجموع م�صيد التونة التي تع َتبر النوع الأكثر قيمة
والذي ُي َ�ص َّدر عموم ًا خارج المنطقة فقد بلغ  30في المائة تقريب ًا من مجموع الم�صيد.
ويمكن مالحظة التزايد الم�ستمر في الم�صيد في �شمال غرب الأطل�سي و�شمال �شرق المحيط الهادي منذ
�أن بلغ الإنتاج �أدنى م�ستوياته في عامي  1998و 2000على التوالي (انظر ال�شكل  .)18وهاتان المنطقتان
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المعتدلتان هما من بين �أكثر المناطق تنظيم ًا و�إدار ًة في العالم ،وقد يع َتبر انتعا�ش الم�صيد الذي طر�أ م�ؤخراً
دلي ًال على فعالية تدابير الإدارة المنفَّذة عقب الأزمات التي �شهدتهما خالل حقبة الت�سعينات .ويبدو �أن منطقة
تتغير الكميات
البحر المتو�سط والبحر الأ�سود هي �أكثر مناطق ال�صيد ا�ستقراراً من حيث مجموع الم�صيد (لم َّ
في عامي  1996و 2004با�ستثناء بع�ض التقلبات الثانوية) ولكن التحليل التف�صيلي بح�سب فئات الأنواع
يك�شف عن زيادة في الأ�سماك ال�سطحية ال�صغيرة وتناق�ص الأ�سماك القاعية والتونة و�سمك القر�ش ،مما يوحي
بانخفا�ض م�صيد العديد من �أهم الموارد ال�سمكية.
وتناق�ص مجموع الم�صيد في عام  2004باكثر من  10في المائة بالمقارنة مع م�صيد عام  2002في
ثالث من مناطق ال�صيد ،هي �شمال �شرق الأطل�سي ،وجنوب غرب الأطل�سي ،و�شرق و�سط المحيط الهادي .وللمرة
الأولى منذ عام  ،1991انخف�ض مجموع الم�صيد في �شمال �شرق الأطل�سي عن  10ماليين طن .وانخف�ض مجموع
الم�صيد في جنوب غرب الأطل�سي لي�صل �إلى �أدنى م�ستوياته منذ عام ( 1984ال�شكل  )18جراء الهبوط الحاد في
الحبار الأرجنتيني الق�صير الزعانف في �أ�ساطيل ال�صيد في المياه المحلية والبعيدة (بلغ �إنتاج الم�صايد
م�صيد َّ
الطبيعية في عام ُ 2004ت�سع الإنتاج في عام  .)1999وبلغ الم�صيد في �شرق و�سط المحيط الهادي ذروته في
عام  2002لي�صل �إلى ما يقرب من مليوني طن ،ولكنه انخف�ض بنحو  13في المائة خالل ال�سنتين التاليتين.
وتحتل �أن�شوجة بيرو المرتبة الأولى بين الأنواع البحرية الع�شرة الأكثر م�صيداً (ال�شكل  )6حيث بلغ مجموع
�إنتاجها  10.7مليون طن تقريب ًا في عام  .2004ومع ذلك ،لم يطر�أ �أي تغيير كبير على هذا الترتيب منذ عام
 .2002و�أما �سمك الكابلين (وهو �أحد الأنواع ال�سطحية ال�صغيرة) والذي كان يحتل المرتبة الرابعة في عام
وتفوقت نوع ًا ما �أ�سماك
 ،2002فقد خرج من القائمة بحلول عام  2004لتحل محله التونة ال�صفراء الزعانف.
َّ
البيا�ض الأزرق و�أ�سماك ماكريل ال�شوب على ح�ساب الأن�شوجة اليابانية والماكريل الوثاب ال�شيلي.
وظل م�صيد التونة المحيطية ثابت ًا نوع ًا ما منذ عام  ،2002بينما ازداد مجموع م�صيد �أنواع المياه العميقة
الحبار المحيطي،
والأنواع الأخرى التي تعي�ش في الطبقات العلوية من المناطق المحيطية ،وهي في معظمها من َّ
ب�أكثر من  20في المائة في ما بين عامي  2002و .2004وتجاوزت ح�صة الم�صيد المحيطي في مجموع
الم�صيد البحري  12في المائة في عامي  2003و 2004على ال�سواء .ويت�ضمن الإطار  1مزيداً من المعلومات
عن الأنواع المحيطية.
وفي ما يتعلق باتجاهات مجموعات الأنواع ،ازداد م�صيد الإربيان ور�أ�سيات الأرجل زيادة هائلة خالل
العقد حتى عام ( 2004بنحو  47.2و 28.4في المائة على التوالي) ،وبلغ هذان النوعان �أعلى م�ستوياتهما على
الإطالق في نهاية العقد لي�صال �إلى  3.6و 3.8مليون طن .وفي ما يتعلق بمجموعة الإربيان ،يتعذِّر �إجراء تحليل
التجاهات النوع حيث ت�شير التقارير �إلى وجود كميات كبيرة من م�صيد الإربيان المجهول الهوية .و�أما في
الحبار المجهول الهوية»
الحبار الطائر العمالق و»مختلَف �أنواع َّ
ر�أ�سيات الأرجل ،فقد قابلت الزيادة في م�صيد َّ
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الحبار الأرجنتيني الق�صير الزعانف في الأطل�سي .وتناق�ص مجموع م�صيد كل
من المحيط الهادي انهيار م�صيد َّ
من التونة و�سمك القر�ش في عام  2004بعد بلوغه ذروته في عام .2003
يتغير �إما ب�سبب تد ّني
وعند تحليل اتجاهات م�صيد الأنواع الفردية ،ينبغي �أن ي�ؤخذ في االعتبار �أن االتجاه قد َّ
جراء عدم الإبالغ عن جزء من الم�صيد عند الم�ستوى غير المح َّدد �أو ،في المقابل ،ب�سبب التح�سينات التي
التقدير َّ
تطر�أ على التفا�صيل الم�ستخ َدمة في الإبالغ عن الإح�صاءات المتعلقة بالم�صيد .وعلى الرغم من ازدياد عدد الأنواع
المدرجة في قاعدة بيانات الم�صايد الطبيعية لمنظمة الأغذية والزراعة بمعدل �سنوي بلغ في المتو�سط  5في المائة
خالل ال�سنوات الثماني الما�ضية ،وازدياد ن�سبة الم�صيد الم ُبلغ عنه على م�ستوى الأنواع خالل ال�سنوات الأخيرة ،ف�إن
التقارير ال ت�شير �إلى ما يقرب من  37في المائة من الم�صيد العالمي على م�ستوى الأنواع .و ُت�ص ِّنف التقارير زهاء
 27في المائة من الأنواع على م�ستويات �أعلى ،و 10في المائة �ضمن فئة «�أ�سماك بحرية مجهولة الهوية».

�إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية الداخلية في العالم

في �أعقاب التناق�ص الثانوي الذي �شهده عام  ،2002ارتفع مرة �أخرى مجموع �إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية
الداخلية في عامي  2003و 2004لي�صل �إلى ما مجموعه  9.2مليون طن في عام  .2004ومازالت �أفريقيا
و�آ�سيا ت�سهمان مع ًا بنحو  90في المائة من مجموع الإنتاج العالمي (ال�شكل  )7كما �أن ح�صتهما من الإنتاج
م�ستقرة ن�سبياً .على �أن م�صايد الأ�سماك الداخلية تمر ،في ما يبدو ،ب�أزمة في �أوروبا حيث تناق�ص مجموع
الم�صيد بنحو  30في المائة منذ عام  .1999ويمكن عزو الهبوط في ال�صيد المحترف في المياه الداخلية
الأوروبية ب�شكل جزئي �إلى المناف�سة مع الأن�شطة الب�شرية الأخرى في ا�ستخدام الموارد المائية الداخلية وكذلك
تدني مقومات ال�صالحية االقت�صادية لكثير من م�صايد الأ�سماك الداخلية التجارية .ويت�أتى جزء كبير من
الم�صيد من م�صايد الأ�سماك الترويحية .وت�ستند الإح�صاءات المتعلقة بم�صيد المياه الداخلية في البلدان المتقدمة
التي تن�شرها منظمة الأغذية والزراعة عموم ًا �إلى المعلومات التي يتيحها المرا�سلون الوطنيون ،وقد يتفاوت
مجموع الم�صيد تفاوت ًا كبيراً تبع ًا لما �إذا كان المرا�سل يدرج بيانات عن الم�صيد الترويحي.
ويمكن كذلك مالحظة التباين في �أهمية ودور م�صايد الأ�سماك الداخلية في البلدان المتقدمة والنامية (تمثل
في البلدان النامية م�صدراً مهم ًا للبروتين الحيواني في المناطق الريفية الفقيرة) وذلك عن طريق ت�صنيف البلدان
�إلى مجموعات بح�سب الطبقة االقت�صادية (الجدول  )3و ُتعزى ن�سبة  94.5في المائة من �إنتاج الم�صايد الداخلية
العالمية في عام � 2004إلى ال�صين وغيرها من البلدان النامية ،بينما انخف�ضت الح�صة الإجمالية للبلدان التي
تمر اقت�صاداتها بمرحلة انتقالية والبلدان ال�صناعية لت�صل �إلى  5.5في المائة.
ظلت �أكبر ع�شرة بلدان منتجة في عام ( 2004ال�شكل  )8على نف�س ترتيبها الذي كانت عليه في عام
 .2002وارتفع ترتيب ميانمار وجمهورية تنزانيا المتحدة و�أوغندا (حيث حققت الأخيرة تح�سينات في نطاق
الم�سجل) ،بينما انخف�ض ترتيب كمبوديا وم�صر
تغطية نظام جمع البيانات مما �أف�ضى �إلى زيادة في الإنتاج
َّ
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الإطار 1

مراحل تنمية م�صايد �أ�سماك المحيطات
ما برح ال�صيد في �أعالي البحار ي�سترعي انتباه المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية
والجماهير عامة ،والتي لديها ،جميعا ،اهتمام متزايد ب�إدارة موارد �أعالي البحار وقلق عام
�إزاء الإ�سراف في ال�صيد .1وتعرف موارد �أعالي البحار ب�أنها تلك التي تت�أتى من خارج
المناطق االقت�صادية الخال�صة والتي تمتد عموما في البحر خارج نطاق  200ميل بحري.
ومن الم�ؤ�سف �أنه يتعذر ا�ستخراج تقديرات دقيقة للإنتاج ال�سمكي من �أعالي البحار،
ا�ستنادا �إلى قاعدة البيانات الإح�صائية للم�صايد العالمية لدى المنظمة ،لأن �إح�صاءات
الم�صيد ترد من مناطق �صيد وا�سعة ال تتطابق حدودها ،ب�صورة مبا�شرة ،مع حدود
المناطق االقت�صادية الخال�صة .وبالتالي ،ف�إن البيانات المتوافرة ال تو�ضح� ،إيجابا �أو
�سلبا ،ما �إذا كانت عملية ال�صيد قد تمت داخل المناطق االقت�صادية الخال�صة �أو خارجها.
ومن جهة �أخرى ،ولما كانت �إح�صاءات الم�صيد من �أ�صناف المحيطات متوافرة في قاعدة
بيانات الم�صيد لدى المنظمة ،ف�إن هذه الإح�صاءات يمكن ا�ستخدامها لتحليل اتجاهات
الم�صيد ومراحل تنمية الم�صايد من هذه المجموعة من الأ�صناف التي ي�صاد معظمها
خارج الجروف القارية.
ويمكن تق�سيم �أ�صناف �أ�سماك المحيطات �إلى الأ�صناف القريبة من ال�سطح و�أ�صناف
المياه العميقة .وال يزال عدد الأ�صناف التي ت�صنف ك�أ�صناف المياه العميقة �آخذا في
الزيادة� ،إذ و�صل �إلى � 115صنفا في  ،2004بينما بقي عدد الأ�صناف القريبة من ال�سطح
م�ستقرا عند � 60صنفا .ويوازي التح�سن في تق�سيم �أ�صناف المياه العميقة ،التي وردت في
�إح�صاءات الم�صيد القطرية ،الزيادة التي حدثت في �أ�صناف القر�ش في ال�سنوات الأخيرة.
وربما تت�ضمن الأ�سباب المحتملة وعيا عالميا متزايدا يتمثل في �ضرورة حماية الأ�صناف
المعر�ضة باتخاذ تدابير �إدارية حا�سمة ،وهذه التدابير ال يمكن �صياغتها و�إقرارها ما لم
يتم ،ب�صورة منتظمة ،جمع المعلومات الأ�سا�سية كتلك المتعلقة ب�إح�صاءات الم�صيد.
وفي درا�سة حديثة �أعدتها منظمة الأغذية والزراعة ،2تم تطبيق طريقة لتحديد ودرا�سة
مراحل تنمية الم�صايد بخ�صو�ص �سل�سلة بيانات الم�صيد من �أ�صناف المحيطات في الفترة
 .2004-1950ويتبين من اتجاهات الم�صيد الإجمالي (ال�شكل �ألف) �أن الم�صيد من
الأ�صناف القريبة من ال�سطح قد ازداد ،ب�صورة مطردة ،خالل كامل الفترة ،في حين �أن
م�صايد موارد المياه العميقة لم تبد�أ في التطور ب�صورة ملحوظة �إال في �أواخر ال�سبعينات.
وقد �أمكن ذلك بف�ضل التطورات التقنية التي طبقت في ال�صيد في المياه العميقة و�إن كان
قد ازداد �أي�ضا ب�سبب الحاجة �إلى ا�ستغالل مواقع �صيد جديدة نتيجة لتناق�ص الفر�ص
ب�سبب تمديد مناطق الوالية الوطنية وتناق�ص الموارد في المناطق ال�ساحلية .ويبين تحليل
مقارن لمراحل التطور (ال�شكالن باء وجيم) ،بتف�صيالت �أكثر� ،أن الموارد البحرية القريبة
من ال�سطح والتي ت�صنف ب�أنها «غير متطورة» انخف�ضت �إلى ال�صفر في �أواخر ال�ستينات.
وهذا لم يحدث ب�ش�أن موارد المياه العميقة في المحيطات حتى �أواخر ال�سبعينات .وخالل
فترة الع�شرين �سنة نف�سها ،ف�إن ن�سبة �أ�صناف المياه العميقة التي ت�صنف «هرمة» ،قد
تجاوزت ن�سبة الأ�صناف القريبة من ال�سطح وا�ستمرت ن�سبتها �أعلى منذ ذلك الحين .وهذه
النتيجة يمكن اعتبارها دليال �إ�ضافيا على �أن �أ�صناف المياه العميقة هي ،عموما ،معر�ضة
جدا للإفراط في اال�ستغالل لأ�سباب �أهمها انخفا�ض معدالت نموها وت�أخر عمرها عند
الن�ضج الأول.
 1مثال ذلك ،م�ؤمتر الأمم املتحدة ال�ستعرا�ض اتفاقية تنفيذ �أحكام اتفاقية الأمم املتحدة لقانون البحار ال�صادرة يف
 ،1982/12/10فيما يتعلق ب�صيانة و�إدارة الأر�صدة ال�سمكية متداخلة املناطق والأر�صدة ال�سمكية كثرية االرحتال ،الذي
عقد يف نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية من  26-22مايو�/أيار ( 2006انظر �أي�ضا ال�صفحات .)125 _ 120
FAO. 2006. The state of world highly migratory, straddling and other high seas fisheries resources,
2
and associated species, by J.-J. Maguire, M. Sissenwine, J. Csirke, R. Grainger and S. Garcia. FAO Fish.eries Technical Paper No. 495. Rome
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و�إندوني�سيا .ومما ي�ؤ�سف له �أن كثيراً من البلدان مازالت تواجه �صعوبات كبيرة في �إدارة وتمويل جمع
بيانات م�صايد الأ�سماك الطبيعية الداخلية .ومثال ذلك �أنه على الرغم من �أن البحيرات والأنهار الأفريقية
توفر الغذاء لعدد كبير من ال�سكان ،كما توفر �إيرادات من �صادرات الأ�سماك خارج �أفريقيا ،كان لزام ًا على
منظمة الأغذية والزراعة �أن تق ِّدر مجموع م�صيد الأ�سماك في المياه الداخلية عام  2004في ن�صف البلدان
الأفريقية التي ُيعرف وجود �صيد للأ�سماك في مياهها الداخلية.

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

الجدول 3

�إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية الداخلية بح�سب الدرجة االقت�صادية
الإنتاج في عام 2004
(ماليين الأطنان)

(الن�سبة المئوية من المجموع)

2.42

26.2

البلدان النامية الأخرى

6.29

68.2

االقت�صادات التي تمر بمرحلة انتقالية

0.29

3.2

البلدان ال�صناعية

0.22

2.3

المجموع

9.22

ال�صين

ويواجه تحليل االتجاهات بح�سب الأنواع �أو فئات الأنواع لبيانات الم�صيد الداخلي في قاعدة بيانات
التحيز نتيجة �سببين رئي�سيين ،هما التدني ال�شديد في نوعية البيانات
منظمة الأغذية والزراعة خطر
ُّ
التف�صيلية المقدمة عن الأنواع من الكثير من البلدان ،والتقلبات الكبيرة الأخيرة في البيانات المتعلقة
بالأنواع الرئي�سية في �إح�صاءات الم�صيد الداخلي المقدمة من ال�صين التي تمثِّل �أكثر من ربع �إنتاج العالم.
الم َ�ص َّنف ب�أنه «�أ�سماك المياه العذبة غير
وفي عامي  2003و ،2004تجاوز الم�صيد الداخلي العالمي ُ
المدرجة في �أي مكان �آخر» مرة �أخرى  50في المائة من المجموع ،ولم يتم الإبالغ �إال عن  19في المائة من
مجموع الم�صيد الداخلي على م�ستوى الأنواع .وينطوي ذلك على عواقب �سلبية بالنظر �إلى الحاجة �إلى معلومات
عن الم�صيد بح�سب الأنواع لأغرا�ض الإدارة .وفي البلدان التي تت�سم فيها م�صايد الأ�سماك الطبيعية الداخلية
ب�أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية االقت�صادية ،ال�سيما في �آ�سيا و�أفريقيا ،ف�إن �سوء �إدارة م�صايد
الأ�سماك الداخلية �سيف�ضي ،كقاعدة� ،إلى خ�سائر اقت�صادية تفوق كثيراً النفقات المطلوبة لإدخال تح�سينات كبيرة
على جودة وتفا�صيل �إح�صاءات م�صيد المياه الداخلية.
تح�سنت البيانات التف�صيلية عن الأنواع في
وبعد �سنوات عديدة من التعاون مع منظمة الأغذية والزراعةَّ ،
�إح�صاءات م�صيد المياه الداخلية والبحرية التي ُتبلِغ عنها ال�صين .على �أن اتجاهات �إنتاج م�صايد الأ�سماك
الطبيعية المتعلقة بمجموعات �أنواع المياه الداخلية الرئي�سية الثالث الم�صيدة في ال�صين (وهي الأ�سماك
تغيرت بدرجة ملحوظة في عامي  2003و .2004و�أ ّدى انخفا�ض م�صيد «ق�شريات
والق�شريات والرخويات) َّ
المياه العذبة» الذي �أبلغت عنه ال�صين في عام � 2004إلى الن�صف في �أعقاب االرتفاع الكبير الذي و�صل
�إلى م�ستوى الذروة في عام � ،2002إلى انخفا�ض ترتيب هذه المجموعة من الأنواع من الم�ستوى الثاني �إلى
الم�ستوى الخام�س في الترتيب العالمي (ال�شكل  .)9وازداد م�صيد �سمك البلطي وال�شبوط على مدى العامين
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بالتغيرات البيئية �أثناء ترحال الأ�سماك
الما�ضيين بينما انخف�ض م�صيد �سمك ال�شاد (وهو نوع يميل �إلى الت�أثُّر
ُّ
المبلَغ عنها في عام .2002
الكميات
عن
بين المياه المختلفة الملوحة) في عام  2004بن�سبة  12في المائة
ُ

تربية الأحياء المائية
�إنتاج تربية الأحياء المائية

مازالت تربية الأحياء المائية ت�ساهم بدور متزايد في الإمدادات العالمية من الأ�سماك والق�شريات والرخويات
وغيرها من الحيوانات المائية.3حيث ازدادت من  3.9في المائة من مجموع الإنتاج بح�سب الوزن في عام
 1970لت�صل �إلى  27.1في المائة في عام  2000و 32.4في المائة في عام  .2004ومازالت الأحياء المائية
المنتِجة للأغذية الحيوانية .و�شهد هذا القطاع نمواً على
�آخذة في النمو بوتيرة �أ�سرع من جميع القطاعات الأخرى ُ
م�ستوى العالم بلغ في المتو�سط  8.8في المائة �سنوي ًا منذ عام  1970مقارنة بن�سبة لم تتجاوز  1.2في المائة
في م�صايد الأ�سماك الطبيعية ،و 2.8في المائة 4بالن�سبة لنظم �إنتاج لحوم المزارع الأر�ضية خالل نف�س الفترة.
وكان �إنتاج الأحياء المائية ي�سير بوتيرة �أ�سرع كثيراً من النمو ال�سكاني حيث ازداد ن�صيب الفرد من �إمدادات
الأحياء المائية من  0.7كيلو غرام في عام � 1970إلى  7.1كيلو غرام في عام  ،2004وهو ما يمثل زيادة
�سنوية بلغت في المتو�سط  7.1في المائة.
وازدادت تربية الأحياء المائية في العالم (�أ�سماك الطعام والنباتات المائية) زيادة كبيرة خالل ن�صف القرن
الما�ضي .وت�شير التقارير �إلى �أن الإنتاج في عام  2004ارتفع من �أقل من مليون طن في مطلع الخم�سينات
لي�صل �إلى  59.4مليون طن بما قيمته  70.3مليار دوالر �أمريكي .ويمثل ذلك في المتو�سط زيادة �سنوية بن�سبة
المبلغ عنها في عام  .2002وفي
 6.9في المائة من حيث الكمية و 7.7في المائة من حيث القيمة عن الأرقام ُ
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عام  ،2004بلغ ن�صيب بلدان �إقليم �آ�سيا والمحيط الهادي من الإنتاج  91.5في المائة من حيث الكمية و80.5
في المائة من حيث القيمة .ومن المجموع العالمي ،ت�شير التقارير �إلى �أن ال�صين تنتج  69.6في المائة من
مجموع كمية �إنتاج الأحياء المائية ،و 51.2في المائة من مجموع قيمة الإنتاج (ال�شكل .5)10
ومن حيث �إمدادات �أ�سماك الطعام� ،أنتج قطاع تربية الأحياء المائية في العالم ،با�ستثناء ال�صين ،نحو 15
مليون طن من المنتجات المائية الم�ستزرعة في عام  ،2004مقارنة بنحو  54مليون طن من م�صايد الأ�سماك
المبلغ عنها نحو  31مليون طن من تربية
الطبيعية لأغرا�ض اال�ستهالك الآدمي المبا�شر .وكانت �أرقام ال�صين ُ
الأحياء المائية ،و 6ماليين طن من م�صايد الأ�سماك الطبيعية ،وهو ما ي�شير بقوة �إلى هيمنة تربية الأحياء
المائية في ال�صين.
ويتنوع الإنتاج في كل �إقليم .ففي �إقليم �آ�سيا والمحيط الهادي ،يت�ألف �إنتاج الأحياء المائية في ال�صين
وجنوب �آ�سيا ومعظم �أنحاء جنوب �شرق �آ�سيا بالدرجة الأولى من ال�سيبرينيدات ،بينما يت�ألف الإنتاج في �سائر
منطقة �شرق �آ�سيا من الأ�سماك البحرية العالية القيمة .وعلى ال�صعيد العالمي ،ينتج �إقليم �آ�سيا والمحيط الهادي
زهاء  99.8في المائة من النباتات المائية الم�ستزرعة ،و 97.5في المائة من ال�سيبرينيدات ،و 87.4في المائة
من البينيات ،و 93.4في المائة من المحار .وفي الوقت ذاته ،تنتج �أوروبا الغربية ،خا�صة الجزء ال�شمالي من
القارة 55.6 ،في المائة من ال�سلمون الم�ستزرع في العالم .على �أن ال�شبوط يمثل الن�سبة الغالبة في �إقليمي
�أوروبا الو�سطى وال�شرقية �سواء من حيث الكمية �أو القيمة.
وفي �أمريكا ال�شمالية ،ي�أتي �سلُّور القنوات على ر�أ�س �أنواع الأحياء المائية في الواليات المتحدة الأمريكية،
بينما يمثِّل �سلمون الأطل�سي والمحيط الهادي النوع الغالب في كندا .وفي �أمريكا الالتينية والكاريبي ،تفوقت
ال�سلمونيات على الإربيان خالل العقد الما�ضي باعتبارها �أكبر مجموعة من مجموعات �أنواع الأحياء المائية في
�أعقاب تف�شي الأمرا�ض في �أهم مناطق �إنتاج الإربيان ،والزيادة ال�سريعة في �إنتاج ال�سلمون في �شيلي.
ومازال �إقليم �أفريقيا جنوب ال�صحراء ي�ؤدي دوراً ثانوي ًا في �إنتاج الأحياء المائية رغم ما يتمتع به من
�إمكانات طبيعية .بل ولم ت�شهد تربية �سمك البلطي ،الذي تعتبر القارة موطنه الطبيعي� ،أي تطورات ملمو�سة.
وتحتل نيجيريا مركز ال�صدارة في الإقليم حيث تفيد التقارير ب�أنها تنتج  44 000طن من ال�سلُّور ،و�سمك
البلطي ،و�أ�سماك المياه العذبة الأخرى .وهناك بع�ض الم�ؤ�شرات
الم�شجعة في القارة ،حيث ينتع�ش الجمبري
ِّ
الكبير ( )Penaeus monodonفي مدغ�شقر،وطحالب �أو�شوما ( )Eucheumaفي جمهورية تنزانيا المتحدة،
ويزداد �إنتاج الأنواع المتخ�ص�صة ،مثل �أذن البحر ( )Haliotis spp.في جنوب �أفريقيا .و�أما في �شمال �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط ف�إن م�صر هي البلد المهيمن على الإنتاج حتى الآن (حيث توفِّر  92في المائة من مجموع
الإنتاج الإقليمي) وتع َتبر حالي ًا ثاني �أكبر منتج ل�سمك البلطي بعد ال�صين و�أكبر منتج ل�سمك البوري في
العالم.
وي�شير الجدول � 4إلى البلدان الع�شرة الأوائل في �إنتاج �أ�سماك الطعام من تربية الأحياء المائية في
عام � ،2004إلى جانب البلدان الع�شرة الأولى من حيث النمو ال�سنوي في �إنتاج الأحياء المائية خالل الفترة
2002ـ .2004وك�شفت جميع الأقاليم عن زيادات في الإنتاج خالل الفترة من � 2002إلى  ،2004وعلى ر�أ�سها
�إقليم ال�شرق الأدنى و�شمال �أفريقيا ،و�إقليم �أمريكا الالتينية والكاريبي ،حيث بلغ متو�سط النمو ال�سنوي فيهما
 ،13.5و 9.6في المائة على التوالي.
وبلغ �إنتاج النباتات المائية في العالم خالل عام  2004نحو  13.9مليون طن ( 6.8مليار دوالر
�أمريكي) ،منها  10.7مليون طن ( 5.1مليار دوالر �أمريكي) في ال�صين ،و 1.2مليون طن من الفلبين ،و0.55
مليون طن من جمهورية كوريا ،و 0.48مليون طن من اليابان .وك�شف الأنقلي�س الياباني (Laminarie
وبي (2.5 - Undaria Pinnatifida
 4.5 - Japonicaمليون طن) عن �أعلى معدالت الإنتاج ،ويليه الألغ الت ّن ّ
مليون طن) ،ونوري ( 1.3 - Porphya teneraمليون طن) .و�أ�شارت البلدان في تقاريرها �إلى �إنتاج كمية
�إ�ضافية بلغت  2.6مليون طن من «النباتات المائية» ولم تحدد �أي خ�صائ�ص �أخرى .وحقق �إنتاج النباتات
المائية زيادة �سريعة على مجموع �إنتاج عام  2002الذي بلغ  11.6مليون طن ،وهو ما يرجع في المقام
الأول �إلى الزيادات الكبيرة في �إنتاج ال�صين.6
ومازال �إنتاج مختلف مجموعات الأنواع الرئي�سية ي�شهد نمواً على الرغم من �أن الزيادات التي تحققت حتى
الآن خالل هذا العقد تقل عن معدالت النمو اال�ستثنائية التي تحققت في الثمانينات والت�سعينات( .ال�شكل 11
والجدول  )5و�شهدت الفترة  2004-2000زيادة كبيرة في �إنتاج الق�شريات ،خا�صة ،والأ�سماك البحرية .وبد�أت
معدالت نمو �إنتاج مجموعات الأنواع الأخرى في التباط�ؤ ،وال يمكن مقارنة معدل النمو ال�شامل ،و�إن كان مازال
كبيراً ،مع الزيادات الكبيرة في المعدل خالل العقدين ال�سابقين .وهكذا ،في حين يبدو �أن الم�ستقبل القريب يحمل
في طياته زيادة م�ستمرة في الإنتاج ف�إن معدل هذه الزيادة قد يكون معتدالً .ويت�ضمن ال�شكل  12عر�ض ًا عام ًا
لإنتاج الأحياء المائية من حيث الكمية والقيمة بح�سب مجموعات الأنواع الرئي�سية لعام .2004
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الجدول 4

البلدان الع�شرة الأولى في �إنتاج �إمدادات �أ�سماك الطعام من تربية الأحياء المائية :الكمية والنمو النا�شئ
2002

المنتِج

2004

متو�سط معدل النمو ال�سنوي

(بالأطنان)

البلدان المنتجة الع�شرة الأولى من حيث الكمية في عام 2004

(بالن�سبة المئوية)

ال�صين
الهند
فييت نام
تايلند
�إندوني�سيا
بنغالدي�ش
اليابان
�شيلي
النرويج
الواليات المتحدة الأمريكية

27 767 251
2 187 189
703 041
954 567
914 071
786 604
826 715
545 655
550 209
497 346

30 614 968
2 472 335
1 198 617
1 172 866
1 045 051
914 752
776 421
674 979
637 993
606 549

5.0
6.3
30.6
10.8
6.9
7.8
3.111.2
7.7
10.4

المجموع الفرعي للبلدان المنتجة الع�شرة الأولى
بقية العالم

35 732 648
4 650 830

40 114 531
5 353 825

6.0
7.3

40 383 478

45 468 356

6.1

400 360
1 198 617
94 010
78 925
405 748
104 330
471 535
674 979
1 172 866

45.1
30.6
24.0
20.4
16.9
16.5
11.9
11.2
10.8

606 549

10.4

المجموع

البلدان المنتجة الع�شرة الأولى من حيث النمو في الفترة 2004-2002
ميانمار
فييت نام
تركيا
هولندا
جمهورية كوريا
جمهورية �إيران الإ�سالمية
م�صر
�شيلي
تايلند

190 120
703 041
61 165
54 442
296 783
76 817
376 296
545 655
954 567
497 346

الواليات المتحدة الأمريكية
مالحظة :ال ت�شمل البيانات النباتات المائية.

الجدول 5

�إنتاج تربية الأحياء المائية في العالم :متو�سط معدل النمو ال�سنوي لمختلف
مجموعات الأنواع
المدة الزمنية

الق�شريات

الرخويات

�أ�سماك
المياه العذبة

الأ�سماك
الثنائية المجال

الأ�سماك
البحرية

الإجمالي

(بالن�سبة المئوية)

2004–1970

18.9

7.7

5.6
7.0
11.6

6.0
13.1
10.5

2004–2000

19.2

5.3

5.2

1980–1970
1990–1980
2000–1990

23.9
24.1
9.1

9.3

7.3

6.5
9.4
6.5

10.5

8.8

5.8

9.6

6.3

14.1
5.3
12.5

6.2
10.8
10.5

ويعر�ض الجدول  6مجموعات الأنواع الع�شر الأولى من حيث كمية الإنتاج ون�سبة الزيادة في كمية الإنتاج من
عام  2002حتى عام  .2004وتفوق �إنتاج ال�شبوط على �إنتاج جميع مجموعات الأنواع الأخرى ،حيث يم ّثل ما يربو
على  40في المائة ( 18.3مليون طن) من مجموع �إنتاج الأ�سماك والق�شريات والرخويات .وتمثِّل مجموعات الأنواع
الع�شر الأولى مع ًا  90.5في المائة من مجموع م�ساهمة الأحياء المائية في الإمدادات الغذائية ال�سمكية .وكان �أكبر
�إنتاج حققه نوع فردي واحد هو المحار الك�أ�سي للمحيط الهادي ( 4.4 - Crassostrea gigasمليون طن) ،وتليه
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الجدول 6

مجموعات الأنواع الع�شر الأولى في انتاج تربية الأحياء المائية :الكمية والنمو النا�شئ
مجموعات الأنواع

2004

2002

متو�سط معدل النمو ال�سنوي
(بالن�سبة المئوية)

(بالأطنان)

مجموعات الأنواع الع�شر الأولى من حيث �إنتاج تربية الأحياء المائية في عام 2004
الكارب وال�سيبرينيدات الأخرى
المحاريات
المحار من ذوات الم�صراعين ،و�صدفات ال�صخر،
والقواقع ال�صندوقية
ا�سماك مياه عذبة متنوعة
الإربيان والقريد�س
ال�سلمون ،والتراوت ،والهف
بلح البحر
�سمك البلطي وغيره من الم�شطيات
المحار المروحي ،ومحار الإ�سقالوب
رخويات بحرية متنوعة

16 673 155
4 332 357
3 457 510

18 303 847
4 603 717
4 116 839

4.8
3.1
9.1

3 763 902
1 495 950
1 791 061
1 700 871
1 483 309
1 228 692
1 389 586

3 739 949
2 476 023
1 978 109
1 860 249
1 822 745
1 166 756
1 065 191

0.328.7
5.1
4.6
10.9
2.612.4-

مجموعات الأنواع الع�شر الأولى من حيث نمو �إنتاج الأ�سماك والق�شريات والرخويات في الفترة 2004-2002
القنافذ البحرية وغيرها من قنفذيات الجلد
�أُذن البحر ،والبرونق ،والمحار
ال�ضفادع والبرمائيات الأخرى
رخويات المياه العذبة
الإ�سترجون ،و�سمك المجذاف
ال فقاريات مائية متنوعة
ال�سمك المفلطح( ،الفالوندر) ،والهلبوت ،وال�سول
�أ�سماك �ساحلية متنوعة
�أ�سماك قاع متنوعة
الإربيان والقريد�س

25
2 970
3 074
13 414
3 816
12 593
35 513
386 160
16 638
1 495 950

60 852
287 720
76 876
142 346
15 551
42 159
109 342
878 589
31 531
2 476 023

4 833.6
884.3
400.1
225.8
101.9
83.0
75.5
50.8
37.7
28.7

مالحظة :ال ت�شمل البيانات النباتات المائية.

وال�شبوط الع�شبي
ال�شبوط الف�ضي ( 4 - Hypophthalmichthys molitrixماليين طن)
ُّ
ال�شبوط ،هي ُّ
ثالثة �أنواع من ُّ
وال�شبوط ال�شائع ( 3.4 - Cyprinus carpioمليون طن) .ومن
Ctenopharyngodon
(idellus
طن)
مليون
3.9
ُّ
حيث القيمة ف�إن تربية الإربيان تحتل ثاني �أهم مرتبة وحققت زيادة كبيرة في الفترة .2004-2002
�سجلت �أعلى معدل للنمو
ويمكن مالحظة التنوع المتزايد لإنتاج الأحياء المائية في قائمة مجموعات الأنواع التي ّ
في الفترة  .2004-2002وي�أتي على ر�أ�س القائمة القنافذ البحرية وغيرها من قنفذيات الجلد التي �أفادت التقارير
بزيادة �إنتاجها زيادة ملحوظة من  25طن في عام � 2002إلى  60 852طنا في عام  .2004والواقع �أنه بينما ال
يمثل ذلك مجا ًال للن�شاط النا�شئ في تربية الأحياء المائية ف�إن هذا النوع يعك�س كذلك الجهود التي تبذلها ال�صين
المبلغ
و�سعت ال�صين بدرجة كبيرة عدد الأنواع ُ
لتح�سين �إبالغها عن بيانات الأحياء المائية .واعتباراً من عام َّ ،2003
عنها في بياناتها بحيث باتت ت�شمل  15من �أنواع المياه العذبة الجديدة ،و 13من الأنواع البحرية الجديدة .و�أ�سفر
المجمعة «غير المحددة».
ذلك عن تناق�ص في الإبالغ عن �إنتاج المجموعات
َّ
ومازالت بيئة المياه العذبة تنتج معظم �إنتاج الأحياء المائية من الأ�سماك والق�شريات والرخويات ( 56.6في
المائة بح�سب الكمية ،و 50.1في المائة بح�سب القيمة) (ال�شكل  )13وت�ساهم تربية الأحياء البحرية في  36في المائة
من كمية الإنتاج ،و 33.6في المائة من مجموع القيمة .وفي حين �أن جانب ًا كبيراً من الإنتاج البحري يت�ألف من
الأ�سماك الزعنفية العالية القيمة ف�إنه ي�ضم كذلك كمية كبيرة من بلح البحر والمحار المنخف�ض ال�سعر ن�سبي ًا .7وعلى
الرغم من �أن �إنتاج المياه ال�ضاربة للملوحة ال يمثل �سوى  7.4في المائة من كمية الإنتاج في عام  ،2004فقد �ساهم
بما ن�سبته  16.3في المائة من مجموع القيمة ،وهو ما يعك�س الأهمية المتزايدة للق�شريات والأ�سماك الزعنفية ذات
القيمة العالية.
وازداد �إنتاج الأحياء المائية في المياه الداخلية ال�صينية من عام  1970حتى عام  2004بما متو�سطه 10.8
في المائة �سنوياً ،مقارنة بن�سبة بلغت  7في المائة في �سائر �أنحاء العالم .8وبالمثل ،ازداد �إنتاج الأحياء المائية
ال�صينية في المناطق البحرية ،با�ستثناء النباتات المائية ،خالل الفترة نف�سها بما متو�سطه  10.7في المائة �سنوي ًا
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مقارنة بن�سبة بلغت  5.9في المائة في �سائر �أنحاء العالم .ويك�شف ال�شكل  14عن اتجاهات �إنتاج الأحياء المائية في
المياه الداخلية والمياه البحرية في ال�صين و�سائر العالم.
وعلى خالف ُنظم المزارع الأر�ضية التي ي�ستند فيها الجانب الأكبر من الإنتاج العالمي �إلى عدد محدود من
الأنواع الحيوانية والنباتية ف�إن �أكثر من  240من مختلف الأنواع الحيوانية والنباتية المائية الم�ستزرعة وردت في
تقارير عام � ،2004أي بزيادة مقدارها  20نوع ًا مقارنة بالعدد الذي جاء في تقارير عام  .2002وهذه الأنواع التي
تبلغ  240نوع ًا تم ّثل  94ف�صيلة؛ وعالوة على ذلك ف�إن هذا التنوع قد يقل عن الواقع حيث لم ُت�شر التقارير على
م�ستوى الأنواع في عام � 2004إلى  8.9مليون طن ( 15.1في المائة) من �إنتاج الأحياء المائية في العالم ،بما في
ت�سجل حتى الآن �ضمن �أنواع
ذلك  20ف�صيلة �إ�ضافية،
َّ
ويرجح �أن ت�شمل هذه المجموعة «غير المحددة» �أنواع ًا لم ّ
التربية .ومن بين الأحياء المائية التي يتم الإبالغ عنها لمنظمة الأغذية والزراعة على م�ستوى الأنواع ف�إن الأنواع
الع�شرة الأولى تم ّثل  61.7في المائة من مجموع الإنتاج ،وتمثل الأنواع الخم�سة وع�شرين الأولى  86.6في المائة.
وتقل هذه الأرقام عن مثيالتها في عام  68.1( 2000في المائة ،و 91في المائة على التوالي) مما يدل كذلك على
زيادة تنويع الأنواع في تربية الأحياء المائية.
وتجدر الإ�شارة �إلى �أن زيادة �إنتاج تربية الأحياء المائية من الأ�سماك والق�شريات والرخويات في البلدان
النامية قد تجاوز ما يقابله من نمو في البلدان المتقدمة ،حيث �سار بمعدل �سنوي بلغ في المتو�سط  10.2في المائة
منذ عام  .1970وفي المقابل ،ازداد �إنتاج الأحياء المائية في البلدان المتقدمة بمعدل بلغ في المتو�سط  3.9في
المائة �سنويا .وفي البلدان النامية بخالف ال�صين ،ازداد الإنتاج بمعدل �سنوي بلغ  8.2في المائة .وفي عام ،1970
بلغ الإنتاج في البلدان النامية  58.8في المائة ،بينما بلغت ح�صتها في عام  2002ما ن�سبته  91.4في المائة .بل
و�شهدت الفترة من  2002حتى  2004اتجاه ًا �أكثر لفت ًا للنظر حيث ازداد الإنتاج في البلدان النامية ،ما عدا ال�صين،
بمعدل �سنوي بلغ  11في المائة ،مقارنة بما ن�سبته  5في المائة في ال�صين و 2.3في المائة في البلدان المتقدمة.
وبا�ستثناء الإربيان البحري ف�إن الجانب الأكبر من �إنتاج الأحياء المائية في البلدان النامية في عام  2004ت�ألف
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بالمر�شحات .وفي المقابل ،ف�إن ما
من الأ�سماك �آكلة اللحوم�/آكلة الأع�شاب واللحوم معا� ،أو الأنواع التي تتغذى
ِّ
يقرب من ثالثة �أرباع �إنتاج تربية الأ�سماك الزعنفية في البلدان المتقدمة كان من الأنواع �آكلة اللحوم.

ال�صيادون وم�ستزرعو الأ�سماك

يعتمد ماليين الأ�شخا�ص في جميع �أنحاء العالم على م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية ب�شكل مبا�شر �أو
غير مبا�شر لك�سب قوتهم .وخالل العقود الثالثة الفائتة ،ازداد عدد ال�صيادين وم�ستزرعي الأ�سماك بوتيرة �أ�سرع
من الزيادة في عدد �سكان العالم ،وازدادت العمالة في قطاع م�صايد الأ�سماك ب�سرعة �أكبر من العمالة في
الزراعة التقليدية .وفي عام  ،2004ا�شتغل ما يقدر بنحو  41مليون �شخ�ص (الجدول  )7في ال�صيد وا�ستزراع
متفرغ)� ،أي ما ن�سبته  3.1في المائة من الأ�شخا�ص الن�شطين اقت�صادي ًا في
الأ�سماك (لبع�ض الوقت �أو ب�شكل
ِّ
الزراعة والبالغ عددهم  1.36مليار �شخ�ص في جميع �أنحاء العالم ،وهو ما يمثل زيادة بن�سبة  35في المائة
على ن�سبة عام  1990التي بلغت  2.3في المائة .وتعي�ش الأغلبية الكبيرة من ال�صيادين والم�شتغلين بتربية
عبر الزيادات الكبيرة على مدى العقود
الأحياء المائية في البلدان النامية ،وفي �آ�سيا على وجه الخ�صو�ص .و ُت ِّ
الأخيرة ،ال�سيما في �آ�سيا ،عن التو�سع الكبير في �أن�شطة تربية الأحياء المائية .وفي عام  2004مثل عدد
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الجدول 7

ال�صيادون وم�ستزرعو الأ�سماك في العالم بح�سب القارة
1990

1995

2000

2003

2004

(بالآالف)

الإجمالي

�أفريقيا
�أمريكا ال�شمالية والو�سطى
�أمريكا الجنوبية
�آ�سيا
�أوروبا
�أو�سيانيا

1 832
760
730
23 736
626
55

1 950
777
704
28 096
466
52

2 981
891
706
34 103
766
49

2 870
841
689
36 189
653
50

2 852
864
700
36 281
656
54

العالم

27 737

32 045

39 495

41 293

41 408

1

بمن فيهم م�ستزرعو الأ�سماك

�أفريقيا
�أمريكا ال�شمالية والو�سطى
�أمريكا الجنوبية
�آ�سيا
�أوروبا
�أو�سيانيا

العالم
1

3
3
66
3 738
20
1

14
6
213
5 986
27
1

83
75
194
8 374
30
5

117
62
193
10 155
68
5

117
64
194
10 837
73
4

3 832

6 245

8 762

10 599

11 289

�أبلغ عدد محدود فقط من البلدان عن بيانات عامي  1990و 1995ومن ثم ،ال يمكن مقارنتها بال�سنوات التالية.

الم�شتغلين في ا�ستزراع الأ�سماك ربع مجموع عدد عمال ال�صيد .وهذا الرقم �إ�شاري لأن بع�ض البلدان ال تجمع
بيانات العمالة في القطاعين كل على حدة ،كما �أن النظم الوطنية في بع�ض البلدان الأخرى ال ت�سجل حتى الآن
�أعداد الم�شتغلين في ا�ستزراع الأ�سماك.
تعتبر ال�صين �أكبر بلد حتى الآن من حيث عدد ال�صيادين وم�ستزرعي الأ�سماك وتفيد التقارير ب�أن عددهم
بلغ  13.0مليون �شخ�ص في عام  31( 2004في المائة من المجموع العالمي) .ومن هذا العدد ،ا�شتغل في
ا�ستزراع الأ�سماك  4.5مليون �شخ�ص (بزيادة بلغت  158في المائة مقارنة ب�أعداد عام  ،)1990بينما ا�شتغل
 8.5مليون �شخ�ص في م�صايد الأ�سماك الطبيعية .وتعمل برامج الحد من حجم �أ�سطول ال�صيد الحالي في ال�صين
بغر�ض الحد من الإفراط في ال�صيد على تقليل عدد ال�صيادين المتفرغين والذين يعملون لبع�ض الوقت .وانخف�ض
عدد الأ�شخا�ص الذين يعملون في م�صايد الأ�سماك الطبيعية بنحو  13في المائة خالل الفترة ،2004-2001
وو ِ�ضعت خطط لتحويل ن�سبة من ال�صيادين �إلى وظائف �أخرى بحلول عام  .2007وت�شمل الأدوات الم�ستخدمة
ُ
التحول ،من بين جملة �أمور ،تخريد ال�سفن ،وتدريب العمالة الزائدة من
على �صعيد ال�سيا�سات لتحقيق هذا
ُّ
ال�صيادين على ا�ستزراع الأ�سماك .و�أما البلدان الأخرى التي ارتفع فيها عدد ال�صيادين والم�شتغلين با�ستزراع
الأ�سماك في عام  2004فهي الهند و�إندوني�سيا وفييت نام.
وفي حين �أن عدد الأ�شخا�ص العاملين في م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية ظل ينمو بوتيرة ثابتة
في معظم البلدان ذات الدخل المنخف�ض والمتو�سط ،فقد هبطت الأعداد في معظم االقت�صادات ال�صناعية �أو ظلت
ثابتة (الجدول  .)8وفي اليابان والنرويج ،انخف�ض عدد ال�صيادين ب�أكثر من الن�صف في ما بين عامي 1970
و ،2004بزيادة مقدارها  58في المائة ،و 54في المائة على التوالي .وفي كثير من البلدان ال�صناعية ،حدث
االنخفا�ض �أ�سا�س ًا في �أعداد ال�صيادين الذين يعملون في م�صايد الأ�سماك الطبيعية ،بينما ازداد عدد الم�شتغلين
با�ستزراع الأ�سماك.
ت�شير التقديرات �إلى �أن عدد ال�صيادين في البلدان ال�صناعية بلغ  1مليون �شخ�ص في عام  ،2004وهو
ما يمثل هبوط ًا بن�سبة  18في المائة مقارنة ب�أرقام عام  .1990وتعتبر زيادة الإنتاجية وانخفا�ض معدالت
التوظيف من بين الأ�سباب المختلفة لهذا التقل�ص في الأعداد.
و�أف�ضت اال�ستثمارات المتزايدة التي �شهدتها العقود الأخيرة في معدات ال�سفن العالية التكلفة والتي �أ�سفرت
تح�سن الكفاءات الت�شغيلية وانخفا�ض الحاجة �إلى الموظفين البحريين� ،إلى هبوط ملمو�س في عدد الأ�شخا�ص
عن ُّ
الذين يعملون في البحر.
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الجدول 8

عدد ال�صيادين وم�ستزرعي الأ�سماك في بلدان مختارة
البلد

الأ�سماك

العالم

م�صايد � +أحياء مائية

1990

1995

2000

2003

2004

27 737 435
70
23 905 853
78
3 831 582
44

32 045 098
81
25 799 922
84
6 245 176
71

39 495 195
100
30 733 366
100
8 761 829
100

41 292 679
105
30 693 835
100
10 598 844
121

41 407 771
105
30 118 720
98
11 289 051
129

9 092 926
70
7 351 927
80
1 740 999
47

11 428 655
88
8 759 162
95
2 669 493
72

12 935 689
100
9 213 340
100
3 722 349
100

13 162 812

102
8 838 638
96
4 324 174
116

13 018 332
101
8 528 361
93
4 489 971
121

3 617 586
69
1 995 290
64
1 622 296
76

4 568 059
87
2 463 237
79
2 104 822
98

5 247 620
100
3 104 861
100
2 142 759
100

6 052 597
115
3 782 397
122
2 270 200
106

6 240 420
119
3 950 420
127
2 290 000
107

(الرقم الإ�شاري)

6 951
114

7 000
115

6 100
100

5 100
84

4 600
75

(الرقم الإ�شاري)

370 600
142

301 440
116

260 200
100

295 921
114

230 990
89

32 022
131
27 518
137
4 504
104

28 269
116
23 653
118
4 616
107

24 399
100
20 072
100
4 327
100

21 621
89
17 205
86
4 416
102

19 874
81
15 586
78
4 288
99

43 750
47
...
...
...
...

62 930
67
60 030
66
2 900
113

93 789
100
91 226
100
2 563
100

91 757
98
88 967
98
2 790
109

98 692
105
95 512
105
3 180
124

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)
(العدد)

م�صايد

(الرقم الإ�شاري)
�أحياء مائية

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

ال�صين

م�صايد � +أحياء مائية

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)
(العدد)

م�صايد

(الرقم الإ�شاري)
�أحياء مائية

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

�إندوني�سيا

م�صايد � +أحياء مائية

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)
(العدد)

م�صايد

(الرقم الإ�شاري)
�أحياء مائية

()1

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

�أي�سلندا

م�صايد � +أحياء مائية

اليابان

م�صايد � +أحياء مائية

النرويج

م�صايد � +أحياء مائية

(العدد)

(العدد)

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

م�صايد

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

�أحياء مائية

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

بيرو

م�صايد � +أحياء مائية

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

م�صايد

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

�أحياء مائية

(العدد)
(الرقم الإ�شاري)

 = ...بيانات غير متاحة.
مالحظة :الرقم الإ�شاري100 = 2000 :
 1البيانات الخا�صة بعامي  2003و 2004هي توقعات المنظمة.

وعالوة على ذلك ،يزداد متو�سط عمر ال�صيادين الن�شطين نتيجة االنخفا�ض ال�سريع في التعيين في
م�صايد الأ�سماك الطبيعية .ومثال ذلك �أنه وفق ًا لتعداد م�صايد الأ�سماك في اليابان لعام  ،2003ف�إن
 47في المائة من ال�صيادين الذكور يبلغون من العمر  60عام ًا �أو �أكثر في عام � ،2004أي بن�سبة تزيد
 23في المائة عن عام  .1988وانخف�ض في الوقت ذاته ن�صيب الفئة الأ�صغر من ال�صيادين (الذين تقل
�أعمارهم عن  40عاماً) التي تمثل ربع مجموع ال�صيادين البحريين في اليابان في عام  1982لت�صل
�إلى  13.3في المائة بحلول عام  .2003وانخف�ض عدد العمال اليابانيين العاملين في �صيد الأ�سماك
في المياه الخارجية والبعيدة خالل الفترة  2003-1998بما ن�سبته  28في المائة لي�صل �إلى 25 000
�شخ�ص في عام .2003

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

و�أما العمال الأ�صغر �سن ًا في البلدان ال�صناعية فيرف�ضون ،في ما يبدو ،العمل على �سفن ال�صيد في
البحر .وربما يرجع ذلك �إلى �أ�سباب متعددة .فكثير من ال�شباب يرون �أن المرتبات ونوعية الحياة على متن
�سفن ال�صيد لي�ست �أف�ضل مما في ال�صناعات القائمة على البر .كما يدرك الكثير الق�ضايا العامة المثيرة
للقلق ب�ش�أن و�ضع الأر�صدة ال�سمكية ،وهم لذلك يعتقدون ب�أن م�ستقبل م�صايد الأ�سماك الطبيعية غير
م�ضمون.
ونتيجة ذلك ،بد�أت �شركات ال�صيد في البلدان ال�صناعية في البحث عن غيرهم عند تعيين الموظفين.
وفي �أوروبا ،بد�أ ال�صيادون من البلدان التي تمر اقت�صاداتها بمرحلة انتقالية �أو من البلدان النامية يحلون
محل ال�صيادين المحليين .كما ُ�سمح في اليابان للعمال الأجانب بالعمل على متن �سفن ال�صيد اليابانية في
المياه البعيدة في �إطار «نظام �سفن المارو».9
10
يميز العمالة في �صناعة الأ�سماك انت�شار العمالة المو�سمية �أو الم�ؤقتة التي تبلغ ذروتها في
ومما ِّ
الأ�شهر التي تكثر �أو تتوفر فيها الموارد النهرية وال�ساحلية والبحرية ولكنها تتيح ف�سحة من الوقت �أثناء
فترات االنخفا�ض المو�سمي لمزاولة الحرف الأخرى .وي�صدق ذلك ب�شكل خا�ص على م�صايد �أ�سماك الأنواع
للتغيرات الجوية المو�سمية .وخالل العقود الثالثة الما�ضية ،انخف�ض عدد
المرتحلة والأنواع التي تخ�ضع
ُّ
ال�صيادين المتفرغين .بينما ازداد عدد ال�صيادين الذين يعملون لبع�ض الوقت ب�سرعة �أكبر .ولوحظ هذا
االتجاه بو�ضوح �أكبر في �آ�سيا.
ومن غير الممكن الح�صول من الإح�صاءات المتاحة على �صورة �شاملة عن دور المر�أة في قطاع م�صايد
الأ�سماك .فماليين الن�ساء في جميع �أنحاء العالم ،ال�سيما في البلدان النامية ،يعملن في القطاع .وت�شارك
الن�ساء في تنظيم الم�شروعات وتوفير العمالة قبل الم�صيد و�أثناءه وبعده في م�صايد الأ�سماك الحرفية
والتجارية على ال�سواء .وي�شمل عمل المر�أة في كثير من الأحيان �صناعة و�إ�صالح ال�شباك وال�سالل والفخاخ
ال�شبكية وتعليق الطعم في �صنانير ال�صيد .وقلَّما ت�شتغل الن�ساء بال�صيد التجاري في عر�ض البحر �أو �أعماق
البحار ،ولكنها ،وهو الأكثر �شيوعاً ،ت�شترك في ال�صيد على متن القوارب والزوارق ال�صغيرة وفي المياه
ال�ساحلية والداخلية ،وجمع المحاريات ذات ال�صدفتين ،والرخويات ،والل�ؤل�ؤ ،وجمع �أع�شاب البحر ،ون�شر
ال�شباك والفخاخ .كما ت�ؤدي الن�ساء دوراً مهم ًا في تربية الأحياء المائية حيث يقمن برعاية برك الأ�سماك
وتغذية الأ�سماك وجمعها ،وجمع يرقات القريد�س ،وذريعة الأ�سماك .على �أن �أهم دور للن�ساء في م�صايد
الأ�سماك الحرفية وال�صناعية على ال�سواء هو في مراحل التجهيز والت�سويق .وباتت المر�أة في بع�ض البلدان
ت�ؤدي دوراً مهم ًا في تنظيم م�شروعات تجهيز الأ�سماك؛ والواقع �أن معظم عمليات تجهيز الأ�سماك ت�ؤديها
الن�ساء �سواء في م�شروعاتهن المنزلية الخا�صة �أو كعامالت ب�أجر في �صناعة التجهيز على النطاق الكبير.
و ُي َعد قطاع م�صايد الأ�سماك ،بما في ذلك تربية الأحياء المالية ،م�صدراً مهم ًا للعمل والدخل .على
�أن العمل في �صيد الأ�سماك وا�ستزراعها ال يمكن اعتباره الم�ؤ�شر الوحيد على �أهمية م�صايد الأ�سماك في
االقت�صاد الوطني .ف�صناعة ال�صيد تتيح كذلك فر�ص عمل هائلة في بناء ال�سفن وعمليات تر�سانات ال�سفن؛
و�صناعة معدات ال�صيد؛ و�إنتاج المعدات التكنولوجية؛ و�إنتاج علف الأحياء المائية؛ وفي التجهيز والتعبئة
والنقل .ومما ي�ؤ�سف له عدم توفر �إح�صاءات حالي ًا عن مجموع عدد الأفراد الذين ي�ساهمون في م�صايد
الأ�سماك وتربية الأحياء المائية من خالل تلك الأن�شطة.

حالة �أ�سطول ال�صيد
عدد ال�سفن

كان �أ�سطول ال�صيد في العالم في نهاية عام  2004يت�ألف من نحو  4ماليين وحدة ،منها  1.3مليون من
ال�سفن التي ب�سطح من مختلف الأنواع والحموالت والقدرات ،و 2.7مليون من القوارب التي بدون �سطح
مزودة بمحركات ف�إن ما يقرب من ثلث واحد فقط من
(المفتوحة) .وفي حين �أن معظم ال�سفن التي ب�سطح َّ
قوارب ال�صيد التي بدون �سطح مزودة عموم ًا بمحركات خارجية .و�أما الثلثان المتبقيان فهما من مختلف
�أنواع القوارب التقليدية التي تعمل بالأ�شرعة والمجاذيف .ويتركَّ ز ما يقرب من  86في المائة من ال�سفن
المزودة ب�سطح في �آ�سيا ،وتليها �أوروبا ( 7.8في المائة) ،و�أمريكا ال�شمالية والو�سطى ( 3.8في المائة)،
و�أفريقيا ( 1.3في المائة) ،و�أمريكا الجنوبية ( 0.6في المائة) و�أو�سيانيا ( 0.4في المائة) (ال�شكل .)15
وال تتوفر �إح�صاءات عن مجموع حمولة وقدرة �أ�ساطيل ال�صيد في العالم .فالمعلومات عن عدد �سفن
وقوارب ال�صيد م�ستمدة في معظمها من ال�سجالت الوطنية والإدارية الأخرى ،ولذلك ف�إنها قد ت�شمل بع�ض
الوحدات غير العاملة .وفي الوقت ذاته ،ت�ستبعد ال�سجالت الإدارية الوطنية في كثير من الأحيان القوارب
الأ�صغر حجم ًا التي ال يع َت َبر ت�سجيلها �إلزامي ًا و�/أو التي تح�صل على تراخي�ص ال�صيد من ال�سلطات
المحلية �أو �سلطات البلديات .والبيانات التي �أتيحت لمنظمة الأغذية والزراعة من ال�سلطات الوطنية في ما
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يتعلق بقوارب ال�صيد الأ�صغر حجم ًا هي في معظمها تقديرات؛ وفي تلك الحاالت ،ف�إن الجهات التي تقوم
بالر ّد تجعل الأرقام ثابتة على مدى �سنوات في كثير من الأحيان .و�إ�ضافة �إلى ذلك تتفاوت ممار�سات
يميز �إال القليل من البلدان تمييزاً
الإبالغ عن �أ�ساطيل ال�صيد العاملة في المياه العذبة بين البلدان وال ِّ
وا�ضحا بين الأ�ساطيل البحرية و�أ�ساطيل المياه العذبة .وعلى �ضوء تلك العوامل ،ف�إن المعلومات المتاحة
حالي ًا ال تت�سم �إال بقيمة محدودة لر�صد واكت�شاف االتجاهات العالمية في طاقة ال�صيد.
على �أن العالم اهتم خالل العقدين الما�ضيين بم�س�ألة القدرة المفرطة لأ�ساطيل ال�صيد وتخفي�ضها
أقر
�إلى الم�ستويات التي ينبغي �أن تكون متوازنة مع ا�ستغالل الموارد ب�شكل م�ستدام على الأجل الطويل .و� ّ
الكثير من البلدان �سيا�سات للحد من نمو طاقة ال�صيد الوطنية من �أجل حماية الموارد المائية ولتوفير
مقومات البقاء االقت�صادي لل�صيد في م�شروعات جمع الأ�سماك .وقررت الجماعة االقت�صادية الأوروبية في
عام  1983معالجة الم�شكلة عن طريق و�ضع م�ستويات ق�صوى لطاقة ال�صيد و�/أو بذل جهود من جانب
تبين �أن هذه ال�سيا�سة غير ُمر�ضية ويتعذر �إدارتها ،وقرر االتحاد الأوروبي اال�ستعا�ضة
الأع�ضاء .على �أنه َّ
عنها بنظام «الدخول والخروج» الذي بد�أ �سريانه منذ عام  .2003ويتطلب هذا النظام التعوي�ض عن
دخول �سفن ال�صيد الجديدة �إلى الأ�سطول ب�سحب قدرة تعادلها دون معونة حكومية .كما تخ�ضع البلدان
الع�شرة التي ان�ضمت �إلى االتحاد الأوروبي في عام ’ 2004لنظام الدخول والخروج‘ و�إن�شاء �سجالت عن
ال�سفن.
وفي عام � ،2002أقرت ال�صين برنامج ًا ي�ستغرق خم�س �سنوات لإلغاء تراخي�ص  30 000من قوارب
ال�صيد �أو  7في المائة من �أ�سطولها التجاري ،وتكهينها بحلول عام  .2007ويقوم هذا البرنامج الذي
تبلغ قيمة تمويله ما يعادل  33مليون دوالر �سنوي ًا من التعوي�ضات ،على �أ�سا�س الم�شاركة الطوعية،
وي�ستهدف ال�سفن الأ�صغر حجم ًا التي تعمل بالقرب من ال�شواطئ .وهناك �إحدى اللوائح ذات ال�صلة التي
تمنع �إن�شاء �سفن �صيد جديدة �إال لتحل محل ال�سفن القائمة التي لديها ترخي�ص بال�صيد .وخالل ال�سنة
الأولى ،تم تكهين  5 000قارب و�سحب تراخي�صها في �إطار البرنامج .على �أن عدد ال�سفن التجارية التي
المبلغ عن ت�شغيله في
�أبلغت لمنظمة الأغذية والزراعة في عامي  2003و 2004على ال�سواء يفوق العدد ُ
عام .2002
وهناك دالئل ت�شير �إلى بدء تقل�ص حجم �أ�ساطيل ال�سفن المزودة ب�أ�سطح في الدول المتقدمة القديمة
العهد بال�صيد ،بما في ذلك الدانمرك ،و�أي�سلندا ،واليابان ،والنرويج ،واالتحاد الرو�سي ،والمملكة المتحدة،
وبخا�صة ال�سفن التي تعمل في المياه العميقة والبعيدة .على �أن معدل تخفي�ض طاقة ال�صيد ،حتى في
هذه البلدان ،يقل عموم ًا بدرجة كبيرة عن معدل تخفي�ض عدد �سفن ال�صيد .ويعني ذلك �أنه في حين �أن
ثمة نزوع ًا نحو الأ�ساطيل الأ�صغر من حيث عدد ال�سفن ف�إن متو�سط حجم ال�سفن �آخذ في االزدياد .ويبدو
�أن عملية تعديل القدرات تف�ضي �إلى �إن�شاء �سفن �أكبر تتيح لمالكيها تح�سين الكفاءة االقت�صادية وال�سالمة
الت�شغيلية.
وعلى الجانب الآخر ،ف�إن البيانات المقدمة من �إندوني�سيا والفلبين ت�شير �إلى ا�ستمرار تو�سيع �أ�ساطيلها،
وفي الواليات المتحدة االمريكية ازداد عدد ال�سفن التي تزيد حمولتها الإجمالية عن  100طن بن�سبة 3.5
في المائة في ما بين عامي  2003و .2005وفي �أمريكا الجنوبية ،بينما خفَّ�ضت الأرجنتين و�شيلي من عدد
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�سفنها ال�صناعية ف�إن معظم البلدان التي تتوفَّر بيانات ب�ش�أنها �شهدت نمواً عام ًا في �أ�ساطيلها ال�ساحلية.
ونتيجة ذلك ،ظل عدد �سفن ال�صيد في العالم ثابت ًا ن�سبي ًا في ال�سنوات الأخيرة (الجدول .)9

حامالت الأ�سماك و�أ�سطول �أعالي البحار

�سيغير من اقت�صادات �صناعة
�أ�شار البع�ض �إلى �أن االرتفاع ال�سريع الذي حدث م�ؤخراً في �أ�سعار الوقود
ِّ
المرجح �أن يزداد ا�ستخدام حامالت
�صيد الأ�سماك ،خا�صة في ما يتعلق بال�صيد في المياه البعيدة .ومن
َّ
الأ�سماك في محاولة لخف�ض تكاليف الوقود الإجمالية عن طريق تقليل الوقت الذي تق�ضيه ال�سفن في
الإبحار من و�إلى مناطق ال�صيد .ووفق ًا لقاعدة بيانات خدمات لويدز للمعلومات البحرية ف�إن البلدان
التي ُتبلغ عن �أكثر من  60من حامالت الأ�سماك في عام  2005هي ال�صين ،واليابان ،وبنما ،واالتحاد
الرو�سي .وتم تحديد ثالث و�أربعين حاملة �أ�سماك ( 6في المائة من المجموع) باعتبارها تحمل �أعالم ًا
«مجهولة» ،منها  50في المائة ُ�سجلت من قبل ب�أنها ترفع علم بليز �أو علم االتحاد الرو�سي.
ويبين ال�شكل  16التوزيع العمري ل�سفن ال�صيد وحامالت الأ�سماك العاملة التي تزيد حمولتها
ِّ
الإجمالية عن  100طن في نهاية عام  .2005ومازال متو�سط عمر �أ�سطول ال�صيد العالمي الذي تزيد
حمولته عن  100طن �آخذاً في الزيادة مع بناء عدد �صغير ن�سبي ًا من ال�سفن في ال�سنوات الأخيرة .وي�سير
نمط بناء حامالت الأ�سماك ب�شكل عام وفق نمط بناء �أ�سطول ال�صيد ،وازدادت �أعداد حامالت الأ�سماك

الجدول 9

�أ�ساطيل ال�صيد المزودة بمحركات في البلدان المختارة

ال�صين

العدد

االتحاد الأوروبي15-

العدد

�أي�سلندا

العدد

اليابان

العدد

النرويج

العدد

جمهورية كوريا

العدد

االتحاد الرو�سي

العدد

الحمولة (طن �إجمالي)
القدرة (كيلو واط)
الحمولة (طن �إجمالي)
القدرة (كيلو واط)
الحمولة (طن �إجمالي)
القدرة (كيلو واط)
الحمولة (طن �إجمالي)
القدرة (كيلو واط)
الحمولة (طن �إجمالي)
القدرة (كيلو واط)
الحمولة (طن �إجمالي)
القدرة (كيلو واط)
الحمولة (طن �إجمالي)
القدرة (كيلو واط)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

487 297
6 849 326
14 257 891
95 501
2 022 244
7 632 221
892
175 099
438 526
337 600
1 447 960
...
13 017
392 316
1 321 060
89 294
917 963
13 597 179
2 653
2 424 035
2 808 349

479 810
6 986 159
14 570 750
92 409
2 014 053
7 507 699
955
186 573
468 377
331 571
1 406 882
...
11 922
403 678
1 361 821
89 347
880 467
14 765 745
2 607
2 285 655
2 439 806

478 406
6 933 949
14 880 685
90 106
1 965 306
7 295 386
947
187 018
466 288
325 229
1 377 000
...
10 641
394 561
1 351 242
89 327
812 629
17 273 940
2 625
2 619 825
2 338 582

514 739
7 225 660
15 735 824
87 881
1 906 718
7 097 720
940
179 394
455 016
320 010
1 342 120
...
9 911
395 327
1 355 745
88 521
750 763
17 094 036
2 533
2 092 799
2 310 717

509 717
7 115 195
15 506 720
85 480
1 882 597
6 941 077
939
187 079
462 785
...
...
...
8 184
394 846
1 328 945
87 203
721 398
16 743 102
2 458
1 939 734
2 111 332

513 913
7 139 746
15 861 838
83 677
1 791 195
6 787 611
927
177 615
447 260
...
...
...
7 723
373 282
1 272 375
...
...
...
2 256
1 176 211
1 942 064

مالحظات:
تراوح �إجمالي الم�صيد البحري في الفترة  2004-2000في البلدان الم�شار �إليها �أعاله ما بين  41و 38في المائة من المجموع العالمي.
قد ال تقا�س بع�ض ال�سفن وفق ًا لالتفاقية الدولية لعام  1969ب�ش�أن قيا�س حمولة ال�سفن.
ت�ستثنى ال�سفن التي بدون �سطح من البيانات المتعلقة ب�أي�سلندا.
ت�شير بيانات اليابان �إلى قوارب ال�صيد الم�سجلة العاملة في المياه البحرية.
والمزودة بمحركات ولديها تراخي�ص وطنية.
ت�شير بيانات االتحاد الرو�سي �إلى ال�سفن التي ب�سطح
َّ
الم�صادر:
ال�صين :اال�ستق�صاء الإح�صائي لم�صايد الأ�سماك ،منظمة الأغذية والزراعة.
االتحاد الأوروبي  :15 -المكتب الإح�صائي للجماعات الأوروبية.
�أي�سلندا :هيئة الإح�صاءات الأي�سلندية (.)http://www.statice.is
اليابان :الحولية الإح�صائية لليابان لعام .)http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/index.htm( 2006
جمهورية كوريا :الحولية الإح�صائية لكوريا لعام  ،2005المجلد .52
النرويج :هيئة الإح�صاءات النرويجية ( ،)http://www.ssb.noوالمكتب الإح�صائي للجماعات الأوروبية.
االتحاد الرو�سي :اال�ستق�صاء الإح�صائي لم�صايد الأ�سماك ،منظمة الأغذية والزراعة.
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التي تم بنا�ؤها حتى �أواخر الثمانينات و�أعقبتها فترة هبوط .وتم تجاوز هذا النمط في عام  2002عندما
تم بناء  12حاملة �أ�سماك لتقديمها �إلى تايلند.
كما ت�شير بيانات لويدز �إلى �أن بع�ض البلدان عندما ُت�ستبدل �إحدى ال�سفن ف�إنها ت�ص ّدر ال�سفينة
القديمة ولذلك ف�إن �أ�ساطيل ال�صيد فيها تت�ألف عموم ًا من �سفن منخف�ضة العمر ن�سبياً .وت�شمل هذه الفئة
من البلدان اليابان والنرويج و�أ�سبانيا.

من�ش�أ الأ�ساطيل

تت�ضمن قاعدة بيانات خدمات لويدز للمعلومات البحرية كذلك بيانات عن الأماكن التي يتم فيها بناء ال�سفن.
َّ
وتقوم �صناعات بناء �سفن كبيرة في معظم دول ال�صيد الكبرى لتوريدها �إلى �شركات ال�صيد المحلية والأجنبية.
وتحتل اليابان والواليات المتحدة الأمريكية و�أ�سبانيا واالتحاد الرو�سي وبيرو جميع ًا مكانة بارزة في بناء
ال�سفن حيث قامت ببناء �أكثر من  60في المائة من �سفن ال�صيد التي يجري ت�شغيلها حالي ًا وتزيد حمولتها
الإجمالية عن  100طن.
تغير علمها منذ بداية ت�شغيلها
الم�ش ّغلة في نهاية عام  2005لم ِّ
ومعظم �سفن ال�صيد ( 78في المائة) ُ
وبني �أكثر من ثلثي تلك ال�سفن في البلد الذي ُ�س َِّجلت فيه .ففي اليابان و�أ�سبانيا وبيرو وبولندا والواليات
المتحدة الأمريكية ،قامت �شركات بناء ال�سفن المحلية بتوريد ما يزيد على  90في المائة من �أ�ساطيل ال�صيد
الوطنية .وتعك�س بيانات الواليات المتحدة الأمريكية بو�ضوح �أحكام قانون جونز التي ال ت�سمح فعلي ًا
با�ستيراد �سفن ال�صيد �إلى البلد .وتع َتبر بيرو بلداً فريداً من حيث �أن لديها �أ�سطو ًال كبيراً (�أكثر من 650
و�ص ِّدرت �أعداد قليلة من �سفن ال�صيد �إلى بلدان �أخرى.
�سفينة) تم بناء �أغلبه في البلد ومازال موجودا هناكُ .
و ُيعتقَد �أن ذلك ب�سبب �أن الأ�سطول يت�ألف من ال�سفن المزودة بالجرافات ال�شبكية البيروفية المتخ�ص�صة التي
لي�س عليها طلب في البلدان المجاورة .كما �أن المالمح العمرية للأ�سطول البيروفي مرتفعة بدرجة كبيرة� ،إذ
يبلغ عمر  70في المائة من ال�سفن حالي ًا �أكثر من  30عاماً ،وهو متو�سط العمر الذي تحول فيه �سفن ال�صيد
�إلى خردة.
على �أن بع�ض البلدان تعتمد على تر�سانات ال�سفن الأجنبية للح�صول على ال�سفن التي تزيد حمولتها عن
 100طن .ويوجد لدى هندورا�س و�إندوني�سيا والمغرب وبنما والفلبين �أكثر من  200من �سفن ال�صيد العاملة
التي تزيد حمولتها الإجمالية عن  100طن في قاعدة بيانات لويدز ،ولكن معظمها تم بنا�ؤه في الخارج.
ويبين ال�شكل  17كذلك �أماكن بناء �سفن ال�صيد بح�سب القارات التي �سجلت فيها .وفي حين �أن البلدان
الأوروبية ،بما في ذلك �أ�سبانيا واالتحاد الرو�سي ،توفِّر �أغلبية �سفن ال�صيد في �أوروبا و�أفريقيا ،ف�إن البلدان
المورد الرئي�سي ل�سفن ال�صيد الأخرى في �آ�سيا والمحيط الهادي.
الآ�سيوية ،ال�سيما اليابانُ ،تعد
ِّ
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حالة الموارد ال�سمكية
م�صايد الأ�سماك البحرية

ات�سمت حالة ا�ستغالل الموارد ال�سمكية البحرية في العالم باال�ستقرار ن�سبي ًا خالل ال�سنوات الـ  15 -10الما�ضية
حتى و�إن وردت �إ�شارات �إلى حدوث تغييرات في بع�ض الأر�صدة ال�سمكية والمناطق المح َّددة (ال�شكل  .)18وي�ؤكد
الفح�ص ال�شامل لحالة الأر�صدة ومجموعات الأر�صدة التي تتوفر معلومات ب�ش�أنها �أن نِ�سب الأر�صدة التي تتعر�ض
تتغير في ال�سنوات الأخيرة في �أعقاب الزيادة الملحوظة خالل حقبة
لفرط اال�ستغالل والأر�صدة الم�ستنفَدة لم َّ
ال�سبعينات والثمانينات .وت�شير التقديرات �إلى �أنه في عام  ،2005على غرار ال�سنوات ال�سابقة ،ا�س ُتغل نحو ربع
مجموعات الأر�صدة ال�سمكية التي تر�صدها منظمة الأغذية والزراعة ا�ستغال ًال ناق�ص ًا �أو معتد ًال ( 3في المائة و20
في المائة على التوالي) وربما يمكنها �أن ُتنتج المزيد .وا�س ُتغِل ما يقرب من ن�صف الأر�صدة ( 52في المائة)
بالكامل ،ولذلك ف�إنها ُتنتج م�صيداً يبلغ حدودها الم�ستدامة الق�صوى �أو يقترب منها ،مع عدم وجود �أي �إمكانية
لمزيد من التو�سع .و�أما الربع الآخر من الأر�صدة ال�سمكية فقد ا�ستغل ا�ستغال ًال مفرط ًا �أو ا�س ُتنفد �أو ينتع�ش من
حالة اال�ستنفاد ( 17في المائة ،و 7في المائة ،و 1في المائة على التوالي) ،ولذلك ف�إنها الآن ال ُتنتِج �إال �أقل من
تمار�س من قبل ،مع عدم وجود �أي �إمكانات لمزيد من
جراء زيادة �ضغوط ال�صيد التي كانت َ
�إمكاناتها الق�صوى ّ
التو�سع على الأجل المتو�سط �أوالق�صير ،ومع تزايد خطر حدوث مزيد من االنخفا�ض والحاجة �إلى �إعادة البناء.
ُّ
ومنذ �أن بد�أت منظمة الأغذية والزراعة في ر�صد حالة الأر�صدة ال�سمكية في العالم في عام  ،1974حدث
هبوط م�ستمر في نِ�سب الأر�صدة ال�سمكية الم�ستغلة ا�ستغال ًال ناق�ص ًا ومعتد ًال من  40في المائة تقريب ًا في عام
التو�سع .وفي الوقت ذاته،
� 1974إلى  23في المائة في عام  ،2005مما يتيح بع�ض الإمكانات لإجراء بع�ض
ُّ
ك�شفت ن�سبة الأر�صدة ال�سمكية الم�ستنفدة والم�ست َغلة ا�ستغال ًال مفرط ًا عن زيادة من نحو  10في المائة في منت�صف
ال�سبعينات �إلى ما يقرب من  25في المائة في مطلع الت�سعينات عندما و�صلت �إلى حالة اال�ستقرار حتى الوقت
الراهن ،بينما انخف�ضت نِ�سب الأر�صدة ال�سمكية الم�ستغلة ا�ستغال ًال كام ًال من �أكثر من  50في المائة بقليل في عام
� .1974إلى نحو  45في المائة في مطلع الت�سعينات ،وازدادت �إلى  52في المائة في عام ( 2005ال�شكل .)19
و ُت�س َت َغل بالكامل معظم الأر�صدة ال�سمكية للأنواع الع�شرة الأولى التي تم ّثل �إجما ًال نحو  30في المائة من �إنتاج
م�صايد الأ�سماك الطبيعية في العالم من حيث الكمية (ال�شكل � .)6أو ُت�ست َغل ا�ستغال ًال مفرطاً ،ولذلك ال يمكن توقع
زيادات كبيرة في م�صيدها .وينطبق ذلك على الأن�شوجة ( )Engraulis ringensحيث ي�س َت َغل اثنان من الأر�صدة
الرئي�سية في جنوب �شرق المحيط الهادي ا�ستغال ًال كام ًال ومفرطاً ،وبلوق �أال�سكا ()Theragra chalcogramma
الذي ُي�س َت َغل بالكامل في �شمال المحيط الهادي ،والبيا�ض الأزرق ( )Micromesistius poutassouالذي ُي�ست َغل
ا�ستغال ًال مفرط ًا في �شمال �شرق الأطل�سي؛ ورنجة الأطل�سي ( )Clupea harengusالتي ي�ست َغل العديد من �أر�صدتها
ال وتنتع�ش �أر�صدة �أخرى من اال�ستنفاد في �شمال الأطل�سي؛ والأن�شوجة اليابانية (Engraulis
ا�ستغال ًال كام ً
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 )Japonicusالتي ت�ست َغل بالكامل في �شمال �شرق المحيط الهادي؛ والماكريل الوثَّاب ال�شيلي (Trachurus

10
0

 )murphyiالذي ُي�ست َغل ا�ستغال ًال كام ًال ومفرط ًا في جنوب �شرق المحيط الهادي؛ والتونة ال�صفراء الزعانف
( )Thunnus albacaresالتي ت�س َت َغل بالكامل في الأطل�سي والمحيط الهادي وربما ت�ست َغل ا�ستغال ًال يتراوح بين
معتدل وكامل في المحيط الهندي .وت�ست َغل بع�ض �أر�صدة �سمك التونة الوثَّاب ( )Katsuwomus pelamisا�ستغال ًال
كام ًال بينما تفيد التقارير �أن بع�ضه مازال ُي�ست َغل ا�ستغال ًال معتدالً ،ال�سيما في المحيطين الهادي والهندي حيث
تتيح تلك الأر�صدة بع�ض الإمكانيات المحدودة لزيادة تو�سيع �إنتاج م�صايد الأ�سماك .كما تتاح بع�ض الإمكانات
للتو�سع بف�ضل بع�ض �أر�صدة �سمك ماكريل ال�شوب ( )Scomber Japonicusالتي ُت�ست َغل ا�ستغال ًال معتد ًال
المحدودة
ُّ
في �شرق المحيط الهادي ،بينما ت�ست َغل �أر�صدة �أخرى بالفعل ا�ستغال ًال كامالً .وتع َت َبر الأ�سماك الكبيرة الر�أ�س الكثيفة
�شعر الذيل ( )Trichiurus lepturusم�ستغلة ا�ستغال ًال مفرط ًا تمام ًا في منطقة ال�صيد الرئي�سية في �شمال غرب
المحيط الهادي ،ولكن حالة ا�ستغاللها غير معروفة في المناطق الأخرى.
وتتفاوت ن�سبة الأر�صدة ال�سمكية الم�ستغلة ا�ستغال ًال يبلغ �أو يفوق م�ستوياتها الم�ستدامة الق�صوى تبع ًا
للمنطقة .ف�أما مناطق ال�صيد الرئي�سية التي توجد فيها �أعلى نِ�سب من الأر�صدة ال�سمكية الم�ست َغلة ا�ستغال ًال كام ًال
( 77-69في المائة) فهي غرب و�سط الأطل�سي ،و�شرق و�سط الأطل�سي ،و�شمال غرب الأطل�سي ،وغرب المحيط
الهندي ،و�شمال غرب المحيط الهادي ،و�أما المناطق التي توجد فيها �أعلى نِ�سب ( 60-46في المائة) من
الأر�صدة ال�سمكية الم�ستغلة ا�ستغال ًال مفرط ًا والم�ستنفدة والتي تنتع�ش من اال�ستنفاد فهي جنوب �شرق الأطل�سي،
وجنوب �شرق المحيط الهادي ،و�شمال �شرق الأطل�سي ،و�أعالي البحار ،ال�سيما مناطق الأطل�سي والمحيط الهندي
بالن�سبة للتونة والأنواع ال�شبيهة بالتونة .وت�شير التقارير �إلى �أن القليل من مناطق العالم ترتفع فيها ن�سبي ًا
�أعداد الأر�صدة ال�سمكية التي مازالت ُت�ست َغل ا�ستغال ًال ناق�ص ًا �أو معتد ًال ( 70 -48في المائة) ،كما هو الحال في
�شرق و�سط المحيط الهادي ،وغرب و�سط المحيط الهادي ،وجنوب غرب المحيط الهادي ،بينما مازال ما يتراوح
بين  20و 30في المائة من الأر�صدة م�ستغ ًال ا�ستغال ًال معتد ًال �أو ناق�ص ًا في البحر المتو�سط والبحر الأ�سود،
وجنوب غرب الأطل�سي ،و�شرق المحيط الهندي.
و ُتنتج �أربع مناطق من مناطق ال�صيد الرئي�سية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ما يقرب من  68في المائة
من الم�صيد البحري في العالم .وتع َتبر منطقة �شمال غرب المحيط الهادي من �أكثر المناطق �إنتاجية حيث يبلغ
مجموع الم�صيد فيها  21.6مليون طن ( 25في المائة من مجموع الم�صيد البحري) في عام  ،2004وتليها
منطقة جنوب �شرق المحيط الهادي التي بلغ مجموع الم�صيد فيها  15.4مليون طن ( 18في المائة من مجموع
الم�صيد البحري) ،وغرب و�سط المحيط الهادي ،و�شمال �شرق الأطل�سي ،بما مجموعه  ،11و 9.9مليون طن (،13
و 12في المائة على التوالي) ،في نف�س العام.
وفي �شمال غرب المحيط الهادي ،طر�أت تغييرات كبيرة على وفرة البل�شار الياباني (�أو ال�سردين) ،والأن�شوجة
اليابانية ،وبلوق �أال�سكا ا�ستجابة لل�صيد المكثَّف والتذبذبات العقدية الطبيعية .وعقب الوفرة التي �شهدتها حقبة
الثمانينات ،انخف�ض ال�سردين الياباني وتبعته انتعا�شة قوية في الأن�شوجة اليابانية التي ما فتئت تدعم الم�صيد
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بما يتراوح بين  1.8و 2مليون طن �سنوياً ،وبما مقداره  1.8مليون طن في عام  ،2004بينما ظل م�صيد
ال�سردين الياباني منخف�ض ًا حيث لم يتجاوز  230 000طن في عام  ،2004وهو ما يمثِّل جزءاً من الإنتاج
التغير في �أر�صدة ال�سردين (�أو البل�شار)
ال�سنوي الذي كان يزيد على  5ماليين طن في الثمانينات .وي�أتي هذا
ُّ
والأن�شوجة وفق ًا لنمط لوحظ كذلك في الأقاليم الأخرى التي تحكمها ،في ما يبدو ،نظم مناخية ت�ؤثر على توزيع
الأر�صدة ال�سمكية و�إجمالي وفرة الأ�سماك .و ُت�ست َغل �أر�صدة بلوق �أال�سكا في �شمال غرب المحيط الهادي ا�ستغال ًال
كام ًال �ش�أنها في ذلك �ش�أن �أر�صدة الأ�سماك في �شمال �شرق المحيط الهادي.
وفي جنوب �شرق المحيط الهادي ،انتع�شت الأن�شوجة تمام ًا عقب ظاهرة النينو ال�شديدة التي �شهدتها المنطقة
في الفترة من عام  1997حتى عام  1998و�أنتجت ما مجموعه  10.7مليون طن من الم�صيد في عام .2004
وبلغ مجموع م�صيد الماكريل الوثَّاب ال�شيلي  1.8مليون طن في نف�س العام� ،أي �أنه بلغ نحو ثلث ذروة �إنتاجه
التاريخي في عام  ،1995بينما ظلت �أر�صدة �سردين �أمريكا الجنوبية منخف�ضة بدرجة كبيرة ،حيث �أنتجت جزءاً
�صغيراً من الم�صيد الذي �سجل رقم ًا قيا�سيا في الثمانينات ومطلع الت�سعينات .ويمر الماكريل الوثَّاب ال�شيلي،
وال�سيما �سردين �أمريكا الجنوبية ،بدورة عقدية تنخف�ض فيها الوفرة الطبيعية وال توجد �أي دالئل ت�شير �إلى
حدوث اتجاه عك�سي في الوقت الحا�ضر.
وتتفاوت منطقة غرب و�سط المحيط الهادي تفاوت ًا �شديداً من حيث الأنواع الم�صيدة .فالم�صيد الأكبر ينتجه
�سمك التونة الوثَّاب الذي ُيع َتبر م�ستغ ًال ا�ستغال ًال كام ًال في المنطقة .وتعت َبر مختلف �أنواع ال�سردين م�ستغلة ا�ستغال ًال
عرف �إال معلومات �أقل عن الأ�سماك
معتد ًال �أو كام ًال �ش�أنها في ذلك �ش�أن مختلف �أنواع النيزكة والماكريل .وال ُي َ
ال�ساحلية المتنوعة الم�ست َغلة في المنطقة على الرغم من �أن بع�ض �أنواع �أ�سماك �أبو كر�ش و�أ�سماك الزبيدي و�سمك
ال�سنور مازالت ُت�ست َغل ا�ستغال ًال معتدالً ،بينما تفيد التقارير �أن �أنواع ًا �أخرى ُت�ست َغل تمام ًا �أو ُيفرط في ا�ستغاللها.
وفي �شمال �شرق الأطل�سي ،مازال م�صيد �سمك البيا�ض الأزرق �آخذاً في الزيادة بحدة ،ويع َتبر هذا النوع م�ستغ ًال
ا�ستغال ًال مفرطاً .كما ُت�ست َغل معظم �أر�صدة الق ّد الأطل�سي في المنطقة ا�ستغال ًال مفرط ًا �أو ُت�ستنفَد ،بينما ُي�ست َغل �سمك
الكبلين ،والرنجة ا�ستغال ًال كامالً .كما ُي�ست َغل �سمك الماكريل الفرن�سي الأطل�سي ،والماكريل الأطل�سي ا�ستغال ًال كامالً.
وتفيد التقارير �إجما ًال �أن �أكثر من  75في المائة من الأر�صدة ال�سمكية في العالم التي تتوفر معلومات
لتقييمها ُت�ست َغل بالفعل ا�ستغال ًال كام ًال �أو مفرط ًا (�أو �أنها ا�ستنفِدت وتنتع�ش من حالة اال�ستنفاد) ،مما يع ِّزز
المالحظات ال�سابقة باحتمال بلوغ �أق�صى �إمكانات م�صايد الأ�سماك الطبيعية البرية في المحيطات العالمية،
وي�ستدعي تنمية م�صايد الأ�سماك العالمية و�إدارتها بمزيد من الحذر والمراقبة .وفي حين �أن هذه المالحظة
تنطبق عموم ًا على جميع م�صايد الأ�سماك ف�إن الحالة تبدو �أكثر �أهمية لبع�ض �أنواع الموارد ال�سمكية الكثيرة
الترحال والمتداخلة المناطق وغيرها من الموارد ال�سمكية الم�ستغلة ح�صري ًا �أو جزئي ًا في �أعالي البحار .ويالحظ
ا�ستعرا�ض �أجرته منظمة الأغذية والزراعة م�ؤخراً للموارد ال�سمكية الكثيرة الترحال والمتداخلة المناطق وغيرها
من الموارد ال�سمكية في �أعالي البحار �أن حالة �أ�سماك القر�ش المحيطية الكثيرة الترحال تنطوي على م�شاكل
�أكثر على الرغم من �أن حالة ا�ستغالل �أنواع التونة والأنواع ال�شبيهة بالتونة الكثيرة الترحال ت�شبه حالة جميع
الأر�صدة ال�سمكية التي تتبعها منظمة الأغذية والزراعة ،حيث ي�ست َغل �أكثر من ن�صف الأر�صدة ال�سمكية التي
تتوفر معلومات ب�ش�أنها ا�ستغال ًال مفرط ًا �أو ت�ستنفَد .11وت�شير الأدلّة ،في ما يبدو� ،إلى �أن حالة الأر�صدة ال�سمكية
المتداخلة المناطق وحالة الموارد ال�سمكية الأخرى في �أعالي البحار تنطوي على م�شاكل �أكبر مما تنطوي عليه
الأنواع الكثيرة الترحال حيث ُي�ص َّنف ما يقرب من ثلثي الأر�صدة ال�سمكية التي يمكن تحديد حالة ا�ستغاللها
ب�أنها م�ست َغلة ب�إفراط �أو م�ستنفدة .وعلى الرغم من �أن هذه الموارد ال�سمكية في �أعالي البحار ال تم ّثل �سوى جزءاً
و�سبل
�صغيراً من الموارد ال�سمكية العالمية التي يعتمد عليها ماليين الأ�شخا�ص اعتماداً حا�سم ًا في غذائهم ُ
معي�شتهم ،ف�إن هذه الموارد تقابل الأر�صدة ال�سمكية التي ُتعد م�ؤ�شرات رئي�سية لحالة الجزء الغالب من النظام
الإيكولوجي للمحيط الذي يبدو �أنه يتعر�ض لال�ستغالل المفرط بدرجة �أكبر من المناطق االقت�صادية الخال�صة.
ويف�ضي اتفاق الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية الذي بد�أ �سريانه في عام � 2001إلى تنفيذ تدابير من
12
المتوقع �أن تكون مفيدة للأنواع الم�صيدة في �أعالي البحار على الأجلين من المتو�سط �إلى البعيد.

م�صايد الأ�سماك الداخلية

يميز الكثير منها .فال�صيد في
يتعذر بدرجة كبيرة تقييم حالة م�صايد الأ�سماك الداخلية ب�سبب الطابع الذي ِّ
م�صايد الأ�سماك الداخلية يتم في كثير من الأحيان با�ستخدام معدات �صيد متعددة لجمع مجموعة ُمع ّقدة من
�سجل الم�صيد في كثير من الأحيان
الأنواع التي تت�أثر معدالت م�صيدها ت�أثراً �شديداً بالظروف المو�سمية .وال ُي َ
�سجل على الإطالق .و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ال�صيد في م�صايد الأ�سماك الداخلية تمار�سه في
بح�سب النوع �أو ال ُي َ
كثير من الأحيان قطاعات المجتمع الأفقر في المناطق النائية .وهذه العوامل تجعل جمع معلومات دقيقة عن
م�صايد الأ�سماك الداخلية م�س�ألة مكلفة للغاية بالن�سبة للإدارات العامة ،وكثير منها ال يجمع تلك المعلومات �أو
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ال يقوم ب�إجراء تقييمات لحاالت الموارد ال�سمكية الداخلية .ولتحديد حالة الموارد ال�سمكية البحرية ،تعتمد منظمة
الأغذية والزراعة على �شبكة من علماء م�صايد الأ�سماك ،وت�ستخدم المعرفة المتخ�ص�صة والإح�صاءات المتعلقة
بالم�صيد والإح�صاءات الأخرى .وال توجد �شبكات من هذا القبيل لم�صايد الأ�سماك الداخلية ،وال تكفي �إح�صاءات
الم�صيد ب�شكل عام ال�ستخدامها كمقيا�س لحالة الأر�صدة ال�سمكية .ولذلك ف�إن منظمة الأغذية والزراعة لي�ست في
و�ضع يتيح لها �إ�صدار بيانات عالمية دقيقة عن حالة الموارد ال�سمكية الداخلية.
على �أن علماء م�صايد الأ�سماك قاموا ب�إجراء بع�ض التقييمات الجزئية .و�أ�شار ا�ستعرا�ض �أُجري م�ؤخراً �إلى
حالة ال�صيد المفرط للأ�سماك في الكثير من م�صايد الأ�سماك الداخلية .13وح َّدد اال�ستعرا�ض نوعين من ال�صيد
المفرط ،هما اال�ستهداف المكثَّف للأنواع الفردية وال�صيد المفرط للأ�سماك في التجمعات �أو ال ُنظم الإيكولوجية.
و�أف�ضى ا�ستهداف �صيد الأنواع ال�سمكية في المياه العذبة الكبيرة في العديد من ُنظم الأنهار الرئي�سية في
�أفريقيا و�آ�سيا و�أ�ستراليا و�أوروبا وال�شرق الأدنى و�أمريكا ال�شمالية و�أمريكا الجنوبية �إلى هبوط في وفرة الأ�سماك.
ومن بين الأ�سماك الم�ستهدفة في هذه الم�صايد ت�شير التقديرات �إلى �أن � 10أنواع من بين  21نوع ًا معر�ضة
للخطر �أو مهددة باالنقرا�ض؛ و�أما الأنواع الـ  11المتبقية فال تتوفر بيانات كافية لتقييم حالتها �أو لم يتم
�إجراء �أي تقييم لها.
تنوع الأنواع
وي�شيع الإفراط في �صيد ُّ
تجمعات الأ�سماك في المناطق المدارية التي تت�سم بدرجة كبيرة من ُّ
وتعتمد فيها المجتمعات المحلية على مح�صول متنوع من �أ�سماك الم�صايد الداخلية .وت�سود هذه الحالة في بحيرة
تونلي �ساب ،وهي �أحد المكونات الرئي�سية لحو�ض نهر ميكونغ .وجاء في حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء
المائية في العالم لعام � 2004أن هذا الحو�ض ك�شف عن م�ؤ�شرات الإفراط في ال�صيد ،ولكن التقارير ت�شير �إلى �أن
الم�صيد من بحيرة تونلي �ساب في عام  2005كان الأكبر منذ بداية ت�سجيل الم�صيد .على �أن علماء م�صايد الأ�سماك
�أ�شاروا �إلى وجود عالمات تدل على فرط ال�صيد في تلك ال�سنة حيث ت�ألف الم�صيد في معظمه من �أ�سماك �صغيرة.
و�إ�ضافة �إلى ذلك ،ت�شير التقارير �إلى �أن الم�صيد كان �أكبر في الما�ضي قبل االحتفاظ ب�سجالت ر�سمية.
و ُتبذَل جهود في كثير من المجاالت لتح�سين حالة الموارد ال�سمكية الداخلية المختارة من خالل برامج
تجديد الأر�صدة ،و�إ�صالح الموئل ،والنهو�ض ب�إدارة م�صايد الأ�سماك .وفي حين �أن �إ�صالح الموئل يمثل ن�شاط ًا
تقيم فعاليته في تح�سين
وا�سع االنت�شار في كثير من البلدان المتقدمة ،فهو ال ينت�شر في البلدان النامية ولم َّ
الأر�صدة ال�سمكية في معظم الحاالت (انظر ال�صفحات  .)112-107كما �أن �إدارة ال ُنظم الإيكولوجية القائمة
على الأرز من �أجل التنوع البيولوجي� ،إلى جانب ا�ستخدام الأنواع الغريبة وتكوين �أر�صدة الم�سطحات المائية
يح�سن الموارد ال�سمكية في كثير من المناطق ،ال�سيما في �آ�سيا.14
الداخلية ،مازال ِّ
ويبدو على ال�صعيد العالمي �أن الموارد ال�سمكية الداخلية م�ستمرة في االنخفا�ض نتيجة تدهور الموئل
والإفراط في ال�صيد .ومن الم�ستبعد عك�س م�سار هذا االتجاه الذي يرجع في جانب كبير منه �إلى زيادة كميات
المياه العذبة الم�ستخ َدمة في توليد الطاقة الكهرمائية وفي الزراعة طالما ال تنظر البلدان �إلى م�صايد الأ�سماك
وال يرجح �أن البلدان م�ستعدة لتغيير هذه النظرة حتى تتوفر لديها
الداخلية باعتبارها قطاع ًا من قطاعات النمو.
َّ
معلومات دقيقة عن هذه الم�صايد ال�سمكية وقيمتها للمجتمع حالي ًا وفي الم�ستقبل.

ا�ستخدام الأ�سماك

في عام  ،2004ا�س ُتخدِم ما يقرب من  75في المائة ( 105.6مليون طن) من �إنتاج الأ�سماك العالمي التقديري
في اال�ستهالك الآدمي المبا�شر (انظر الجدول  .)1وا�س ُتخ َدمت ن�سبة الـ  25في المائة المتبقية ( 34.8مليون
طن) في المنتجات غير الغذائية ،ال�سيما في تحويلها �إلى م�ساحيق وزيوت �سمكية .وبلغت الكميات� ،إذا ا�س ُتبعِدت
ال�صين 68.9 ،مليون طن ،و 24مليون طن على التوالي (انظر الجدول  2وال�شكل  .)2وا�س ُتخدِم في ما يبدو �أكثر
من  77في المائة ( 37مليون طن) من �إنتاج الأ�سماك الذي �أبلغت عنه ال�صين ( 47.5مليون طن) في اال�ستهالك
الآدمي المبا�شر وكان الجانب الأكبر منه في �شكل �أ�سماك طازجة .وا�س ُتخدِمت الكمية المتبقية (ما يق َّدر بنحو
 10.8مليون طن) في ا�ستخال�ص م�ساحيق الأ�سماك وفي غير ذلك من اال�ستخدامات غير الغذائية ،بما في ذلك
العلف المبا�شر للأحياء المائية.
وفي عام  ،2004خ�ضع ما ن�سبته  61في المائة ( 86مليون طن) من �إنتاج الأ�سماك في العالم ل�شكل ما
من �أ�شكال التجهيز .وا�س ُتخدِم ما ن�سبته  59في المائة ( 51مليون طن) من هذه الأ�سماك المج َّهزة لتحويله
ومعالَجة ومعلبة ،وا�س ُتخدم �سائر الأ�سماك
جمدة ُ
�إلى منتجات لال�ستهالك الآدمي المبا�شر في �شكل منتجات ُم َّ
المج ّهزة في المنتجات غير الغذائية .وتتيح الخيارات الكثيرة لتجهيز الأ�سماك طائفة عري�ضة من الأذواق
وطرق العر�ض مما يجعل الأ�سماك واحدة من �أكثر ال�سلع الغذائية تنوعاً .ولكن التجهيز ،على خالف الكثير من
المن َتج النهائي ،وتع َتبر الأ�سماك الطازجة �أكثر �أ�شكال
المنتجات الغذائية الأخرى ،ال يزيد بال�ضرورة من �سعر ُ
الحية/الطازجة
أ�سماك
ل
ا
ن�سبة
الت�سعينات
خالل
وازدادت
المنتجات ارتفاع ًا في الأ�سعار في كثير من الأحيان.
ّ
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المتداولة في الأ�سواق في جميع �أنحاء العالم مقارنة بالمنتجات الأخرى (ال�شكل  .)20وازدادت كميات الأ�سماك
الحية/الطازجة من نحو  35مليون طن في عام � 1994إلى  55مليون طن في عام  ،2004وهو ما يم ّثل زيادة
ّ
في ح�صتها في مجموع الإنتاج من  31في المائة �إلى  39في المائة .ويمثل التجميد الأ�سلوب الرئي�سي لتجهيز
الأ�سماك لال�ستخدام الغذائي ،حيث مثل  53في المائة من مجموع الأ�سماك المج َّهزة لال�ستهالك الآدمي في
عام  ،2004ويليه التعليب ( 24في المائة) والمعالجة ( 23في المائة) .و�شهدت البلدان المتقدمة (ال�شكل )21
زيادة ثابتة في �إنتاج الأ�سماك المجمدة ،ومثلت الأ�سماك المجمدة ما ن�سبته  40في المائة من الإنتاج الكلي.
وبالمقارنة ف�إن ح�صة المنتجات المجمدة بلغت  13في المائة من مجموع الإنتاج في البلدان النامية حيث
ة/طازجة/م َب َّردة.
حي
�سوق الأ�سماك في جانب كبير منها َّ
ُ
ُت َّ
ويك�شف ا�ستخدام �إنتاج الأ�سماك عن فروق قارية و�إقليمية ووطنية .وترتفع ن�سبة الأ�سماك المعالَجة في �أفريقيا
( 17في المائة في عام  )2004وفي �آ�سيا ( 11في المائة) مقارنة بالقارات الأخرى .وفي عام  ،2004ا�س ُتخدِم �أكثر
من ثلثي الأ�سماك المخ�ص�صة لال�ستهالك الآدمي ك�أ�سماك مجمدة ومعلبة .وفي �أفريقيا و�آ�سيا ،ارتفعت ب�شكل خا�ص
الحية �أو الطازجة المتداولة في الأ�سواق .ومما ي�ؤ�سف له �أنه ال يمكن تحديد الكمية الدقيقة للأ�سماك
ح�صة الأ�سماك َّ
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الحية مبيعات قوية
الحية التي تم تداولها في الأ�سواق ال�ستخدامها في الإح�صاءات المتاحة .وتحقق الأ�سماك َّ
َّ
للم�ستهلكين والمطاعم في جنوب �شرق �آ�سيا وال�شرق الأق�صى.
وي�أتي الجانب الأكبر من منتجات الأ�سماك الم�ستخ َدمة في الأغرا�ض غير الغذائية في عام  2004من الأر�صدة
الطبيعية للأ�سماك ال�سطحية ال�صغيرة .وا�س ُتخدِم معظم هذه المنتجات ال�سمكية كمواد خام لإنتاج العلف الحيواني
الموجه للأغرا�ض غير
والمنتجات الأخرى .وا�س ُتخدِم  90في المائة من �إنتاج الأ�سماك في العالم (با�ستثناء ال�صين)
َّ
الغذائية في ا�ستخال�ص الم�ساحيق/الزيوت ال�سمكية؛ و�أما الن�سبة المتبقية التي بلغت  10في المائة فقد ا�س ُتخدِمت
في معظمها كعلف مبا�شر في تربية الأحياء المائية وفي تغذية حيوانات الفراء .وبلغت كميات الأ�سماك الم�ستخ َدمة
كمواد خام في الم�ساحيق ال�سمكية في عام  2004قرابة  25.5مليون طن ،وهو ما يم ّثل زيادة بن�سبة  17في المائة
مقارنة بعام  ،2003ولكنها ن�سبة تقل كثيراً عن م�ستويات الذروة التي بلغت �أكثر من  30مليون طن في عام .1994

اال�ستهالك

15

ازداد ن�صيب الفرد من الأ�سماك في العالم على مدى العقود الأربعة الما�ضية ،حيث ارتفع من  9كيلوغرامات في
عام � 1961إلى نحو  16.5كيلوغرام في عام  .2003وكانت ال�صين هي الم�س�ؤولة عن معظم هذه الزيادة ،حيث
ارتفعت ح�صتها التقديرية من �إنتاج الأ�سماك في العالم من  21في المائة في عام � 1994إلى  34في المائة في
عام  2003عندما بلغ ن�صيب الفرد فيها من �إمدادات الأ�سماك نحو  25.8كيلوغرام .وبا�ستبعاد ال�صين ،ف�إن ن�صيب
الفرد من �إمدادات الأ�سماك يبلغ حوالي  14.2كيلوغرام ،وهي نف�س الن�سبة تقريب ًا خالل منت�صف الثمانينات .وخالل
الت�سعينات ،ا�ستقر ن�سبي ًا ن�صيب الفرد من �إمدادات الأ�سماك في العالم ،با�ستثناء ال�صين ،عند م�ستوى تراوح بين
 ،13.2و 13.8كيلوغرام .ويمكن �أن يرجع ذلك �أ�سا�س ًا �إلى ارتفاع معدل النمو ال�سكاني عن معدل نمو �إمدادات �أ�سماك
الطعام خالل الت�سعينات ( 1.6في المائة �سنوي ًا مقارنة بما ن�سبته  1.1في المائة على التوالي) .ومنذ مطلع العقد
الأول من هذا القرن �سار هذا االتجاه في عك�س م�ساره حيث ارتفع معدل نمو �إمدادات �أ�سماك الطعام عن معدل النمو
ال�سكاني ( 2.4في المائة �سنوي ًا مقارنة بما ن�سبته  1.1في المائة) .وت�شير التقديرات ال َّأولية لعام � 2004إلى حدوث
زيادة طفيفة في �إجمالي ن�صيب الفرد من �إمدادات الأ�سماك لي�صل �إلى نحو  16.6كيلوغرام.
تح�سن ًا في ن�صيب الفرد من اال�ستهالك الغذائي في العالم .وك�شفت المعايير التغذوية
كما �شهدت العقود الأخيرة ُّ
عن اتجاهات �إيجابية على الأجل الطويل مع حدوث زيادات في متو�سط ن�صيب الفرد من ال�سعرات الحرارية (ارتفاع
بن�سبة  16في المائة منذ الفترة  1971-1969لي�صل �إلى  2 795كيلو ُ�سعري لل�شخ�ص يومي ًا في الفترة -2000
 ،2002وازدياد هذا المتو�سط في البلدان النامية ب�أكثر من  25في المائة) وفي كمية البروتينات لل�شخ�ص (من 65.1
غرام في عام � 1970إلى  76.3غرام في عام  .)2003على �أن الفروق في التوزيع مازالت قائمة .ففي الفترة -2001
 ،2003ت�شير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة �إلى �أن  856مليون �شخ�ص في العالم كانوا يعانون نق�ص التغذية،
منهم  61في المائة يعي�شون في �آ�سيا ومنطقة المحيط الهادي ،و 820مليون �شخ�ص في البلدان النامية �إجماالً .وتبلغ
معدالت نق�ص التغذية �أعلى معدالتها في �أفريقيا جنوب ال�صحراء حيث كان يعاني  32في المائة من ال�سكان نق�ص
التغذية ،بينما ا�شارت التقديرات �إلى �أن  16في المائة من ال�سكان يعانون نق�ص التغذية في �آ�سيا والمحيط الهادي.
وتحتوي الأ�سماك على الكثير من العنا�صر الغذائية كما �أنها غنية بالمغذيات الدقيقة والمعادن والأحما�ض
غذاء تكميلي ًا مهم ًا في ُنظم التغذية التي تفتقر �إلى الفيتامينات والمعادن
الدهنية والبروتينات الأ�سا�سية ،وتمثل ً
الأ�سا�سية بدونها .وفي كثير من البلدان ،وبخا�صة في البلدان النامية ،قد ينخف�ض متو�سط ن�صيب الفرد من ا�ستهالك
الأ�سماك ،ولكن الأ�سماك ،حتى و�إن كانت بكميات �صغيرة ،يمكن �أن تنطوي على �أثر �إيجابي كبير في تح�سين جودة
البروتين الغذائي عن طريق تكميل الأمالح الأمينية الأ�سا�سية التي ال توجد في كثير من الأحيان �إال بكميات قليلة
في الأغذية القائمة على الخ�ضراوات .وت�شير التقديرات �إلى �أن الأ�سماك ت�سهم بنحو  180كيلو ُ�سعري لل�شخ�ص يومياً،
ولكنها ال ت�صل �إلى تلك الم�ستويات المرتفعة �إال في عدد قليل من البلدان حيث االفتقار �إلى الأغذية البديلة ،وحيث
ظهر وا�ستمر الميل �إلى تف�ضيل الأ�سماك (مثلما في �أي�سلندا ،واليابان ،وفي بع�ض الدول النامية الجزرية ال�صغيرة).
وتوفِّر الأ�سماك عموم ًا في المتو�سط ما يتراوح بين  30-20كيلو ُ�سعري لل�شخ�ص الواحد يومياً .وتت�سم الأ�سماك
ب�أهمية �أكبر في الغذاء من حيث البروتينات ال�سمكية التي ت�شكِّل عن�صراً غذائي ًا �أ�سا�سي ًا في البلدان المكتظة بال�سكان
التي قد ينخف�ض فيها مجموع المتح�صل من البروتين ،كما �أنها مهمة في غذاء الكثير من البلدان الأخرى .ومثال
المتح�صلة في
ذلك �أن الأ�سماك ت�سهم بما يقارب �أو يزيد على  50في المائة من مجموع البروتينيات الحيوانية ُ
بع�ض الدول النامية الجزرية ال�صغيرة ،وكذلك في بنغالدي�ش ،وغينيا اال�ستوائية ،وغامبيا ،وغينيا ،و�إندوني�سيا،
تزود الأ�سماك ما يربو على  2.8مليار �شخ�ص
وميانمار ،وال�سنغال ،و�سيراليون ،و�سري النكا .وعلى ال�صعيد العالميِّ ،
بحوالي  20في المائة من متو�سط ما يتناوله الفرد من البروتين الحيواني .وازدادت م�ساهمة البروتينات ال�سمكية في
مجموع الإمدادات البروتينية الحيوانية في العالم من  13.7في المائة في عام  1961لت�صل �إلى ذروتها التي بلغت
 16في المائة في عام  1996قبل �أن تهبط نوع ًا ما لت�صل �إلى  15.5في المائة في عام  .2003وتك�شف الأرقام
16
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المقابلة في العالم ،با�ستثناء ال�صين ،عن زيادة من  12.9في المائة في عام � 1961إلى  15.4في المائة في عام
 ،1989وانخف�ضت هذه الن�سبة منذ ذلك الحين انخفا�ض ًا طفيف ًا حيث و�صلت �إلى  14.6في المائة في عام .2003
ويعر�ض ال�شكل  22م�ساهمات المجموعات الغذائية الرئي�سية في مجموع الإمدادات البروتينية.
وفي البلدان ال�صناعية (ال�شكل  ،)10ازداد اال�ستهالك الظاهري للأ�سماك من  13مليون طن (بمكافئ الوزن
17
الحي) في عام � 1961إلى  27مليون طن في عام  2003بزيادة في ن�صيب الفرد من اال�ستهالك ال�سنوي
من  20كيلوغراما �إلى  29.7كيلوغرام خالل نف�س الفترة .وازدادت م�ساهمة الأ�سماك في مجموع المتح�صل
البروتيني ازدياداً ملحوظ ًا خالل الفترة ( 1989-1961من  6.5في المائة و 8.5في المائة) ،قبل �أن تبد�أ
جراء الزيادة في ا�ستهالك البروتينات الحيوانية الأخرى؛ وبحلول عام  ،2003عادت
في الإنخفا�ض تدريجي ًا َّ
ح�صتها ( 7.8في المائة) �إلى الم�ستويات التي كانت �سائدة في منت�صف الثمانينات .ومنذ مطلع الت�سعينات ،ظل
ا�ستهالك البروتين ال�سمكي ثابت ًا ن�سبي ًا حيث تراوح بين ما يقرب من  ،8.2و 8.6غرام لل�شخ�ص يوميا بينما
ا�ستمر ما يتناوله الفرد من البروتينات الحيوانية الأخرى في االرتفاع.

الجدول 10

مجموع �إمدادات �أ�سماك الطعام ون�صيب الفرد منها بح�سب القارة والمجموعة االقت�صادية في عام 2003

العالم
العالم با�ستثناء ال�صين

�أفريقيا
�أمريكا ال�شمالية والو�سطى
�أمريكا الجنوبية
ال�صين
�آ�سيا (با�ستثناء ال�صين)
�أوروبا
�أو�سيانيا
البلدان ال�صناعية
االقت�صادات التي تمر بمرحلة انتقالية
بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض (با�ستثناء ال�صين)
البلدان النامية با�ستثناء بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض

مجموع �إمدادات الأغذية

ن�صيب الفرد من �إمدادات الأغذية

(مليون طن بمكافئ الوزن الحي)

(كيلوغرام�/سنة)

104.1
71.1
7.0
9.4
3.1
33.1
36.3
14.5
0.8
27.4
4.3
23.8
15.8

16.5
14.2
8.2
18.6
8.7
25.8
14.3
19.9
23.5
29.7
10.6
8.7
15.5
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وكان متو�سط ن�صيب الفرد من �إمدادات الأ�سماك الظاهرية في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض
حتى منت�صف الثمانينات يمثل ربع الإمدادات التقديرية في البلدان ال�صناعية .و�ضاقت هذه الفجوة تدريجي ًا مع
حدوث نمو �أقوى منذ منت�صف الت�سعينات ( 2.1 +متو�سط ن�سبة النمو �سنوي ًا خالل الفترة  .)2003-1995وفي
عام  ،2003كان ن�صيب الفرد من الإمدادات والذي بلغ  14.1كيلوغرام يمثل ما يقرب من ن�صف ن�صيب الفرد
من الإمدادات في البلدان ال�صناعية ( 29.7كيلوغرام) و 60في المائة من ن�صيب الفرد من �إمدادات الأ�سماك
في البلدان المتقدمة ( 23.9كيلوغرام) .على �أن ن�صيب الفرد من الإمدادات في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل
المنخف�ض الأخرى ،با�ستثناء ال�صين ،مازال منخف�ضا ن�سبي ًا حيث ت�شير التقديرات �إلى �أنه بلغ  8.7كيلوغرام في
عام  2003بمعدل نمو ن�سبته  1.3في المائة �سنويا منذ عام  .1993وعلى الرغم من انخفا�ض ا�ستهالك الأ�سماك
ن�سبي ًا ح�سب الوزن في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض (با�ستثناء ال�صين) ف�إن م�ساهمة الأ�سماك في
مجموع المتح�صل من البروتين الحيواني في عام  2003كان كبيراً حيث بلغ ما يقرب من  20في المائة ،وقد
عما ت�شير �إليه الإح�صاءات الر�سمية بالنظر �إلى الم�ساهمات غير الم�سجلة لم�صايد �أ�سماك الكفاف.
تزيد هذه الن�سبة ّ
على �أن هذه الح�صة انخف�ضت انخفا�ض ًا طفيف ًا منذ عام  1975عندما بلغت ذروتها التي و�صلت �إلى  24.1في
المائة على الرغم من �أن ا�ستهالك البروتينات ال�سمكية ما فتئ يزداد (من  2.2غرام �إلى  2.7غرام خالل الفترة
 .)2003-1975ويرجع ذلك �إلى الزيادة في ا�ستهالك البروتينات الحيوانية الأخرى.
ويتو َّزع ا�ستهالك الأ�سماك توزيع ًا غير متكافئ في جميع �أنحاء العالم ،حيث يك�شف عن فروق على م�ستوى
القارات وعلى الم�ستوى الإقليمي والوطني ،كما يك�شف عن تفاوت مرتبط بالدخل (ال�شكالن  23و .)24ويمكن
�أن يتفاوت ا�ستهالك الفرد الظاهري من الأ�سماك من �أقل من كيلوغرام واحد للفرد �إلى �أكثر من  100كيلوغرام.
كما تتجلى الفروق الجغرافية داخل البلدان حيث يرتفع اال�ستهالك في العادة في المناطق ال�ساحلية .ومثال ذلك
�أن  104ماليين طن كانت متاحة لال�ستهالك على م�ستوى العالم في عام  ،2003ولكن اال�ستهالك في �أفريقيا
لم يتجاوز  7ماليين طن ( 8.2كيلوغرام للفرد)؛ وا�ستهلكت �آ�سيا ثلثي المجموع ،منه  36.3مليون طن خارج
ال�صين ( 14.3كيلوغرام للفرد) و 33.1مليون طن في ال�صين وحدها ( 25.8كيلوغرام للفرد) .وبلغ ن�صيب الفرد
من اال�ستهالك في �أو�سيانيا  23.5كيلوغرام ،و 23.8كيلوغرام في �أمريكا ال�شمالية ،و 19.9كيلوغرام في �أوروبا،
و 9.4كيلوغرام في �أمريكا الو�سطى والكاريبي ،و 8.7كيلوغرام في �أمريكا الجنوبية.
وكانت الزيادات الكبيرة في كمية الأ�سماك الم�ستهلكة خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية نا�شئة عن تربية الأحياء
المائية التي ت�شير التقديرات �إلى �أنها �ساهمت في عام  2004بما ن�سبته  43في المائة من مجموع كمية الأ�سماك
المتاحة لال�ستهالك الآدمي .وحفَّز �إنتاج الأحياء المائية طلب وا�ستهالك العديد من الأنواع العالية القيمة ،مثل
تحو ًال من �صيدها
الإربيان وال�سلمون والمحاريات ذات ال�صدفتين .ومنذ منت�صف الثمانينات� ،شهدت هذه الأنواع ُّ
�صيداً طبيعي ًا بالدرجة الأولى �إلى �إنتاجها �أ�سا�س ًا في �أحوا�ض تربية الأحياء المائية ،مع انخفا�ض �أ�سعارها
وحدوث زيادة كبيرة في ت�سويقها تجارياً .كما ت�ؤدي تربية الأحياء المائية دوراً رئي�سي ًا في تحقيق الأمن الغذائي
في العديد من البلدان النامية ،ال�سيما في �آ�سيا بف�ضل الإنتاج الكبير لبع�ض �أنواع المياه العذبة المنخف�ضة القيمة
الموجهة �أ�سا�س ًا �إلى اال�ستهالك المحلي .وعلى النطاق العالمي ،با�ستثناء ال�صين ،ازداد متو�سط ا�ستهالك الفرد من
َّ
الأحياء المائية من  13.7في المائة في عام � 1994إلى ما يق َّدر بنحو  21.4في المائة في عام  ،2004وهو ما
يقابل زيادة من  1.8كيلوغرام للفرد في عام � 1994إلى  2.9كيلوغرام للفرد في عام ( 2004متو�سط نمو �سنوي
بن�سبة  4.9في المائة) .وت�شير الأرقام المقابلة في ال�صين �إلى زيادة من  61.6في المائة في عام � 1994إلى
 83.4في المائة في عام  .2004وت�شير التقارير �إلى �أن �إمدادات الفرد من الأحياء المائية في ال�صين خالل العقد
الما�ضي ازداد من  10.9كيلوغرام في عام � 1994إلى  23.7كيلوغرام في عام  2004وهو ما يحمل في طياته
نمواً �سنوي ًا متو�سطه  8.1في المائة (ال�شكل .)25
تف�ضل في �أوروبا ال�شمالية
وهناك فروق ملحوظة نوع ًا ما في �أنماط اال�ستهالك بح�سب الأنواع .ف�أ�سماك القاع َّ
و�أمريكا ال�شمالية بينما ُت�ستهلك ر�أ�سيات الأرجل �أ�سا�س ًا في العديد من بلدان البحر المتو�سط و�آ�سيا .ويتركَّ ز معظم
ا�ستهالك الق�شريات في اقت�صادات الوفرة بالنظر �إلى �أنها �سلع مازالت مرتفعة ال�سعر .وتمثِّل الأ�سماك الزعنفية
ثالثة �أرباع ن�صيب الفرد من الأ�سماك المتاحة لال�ستهالك والذي بلغ  16.5كيلوغرام في عام  ،2003حوالي 75
في المائة �أ�سماك زعنفية �أخرى .ووفَّرت الأ�سماك ال�صدفية  25في المائة� ،أو ما يقرب من  4.2كيلوغرام للفرد،
منها  1.5كيلوغرام من الق�شريات ،و 0.6كيلوغرام من ر�أ�سيات الأرجل ،و 2.1كيلوغرام من الرخويات الأخرى.
وتم ّثل �أنواع المياه العذبة والأنواع الثنائية المجال  30مليون طن من مجموع الإمدادات (حوالي  4.8كيلوغرام
للفرد) .ووفَّرت �أنواع الأ�سماك الزعنفية البحرية �أكثر من  46مليون طن ،منها  18.4مليون طن من الأنواع
القاعية ،و 19.8مليون طن من الأنواع ال�سطحية ،و 8.4مليون طن من الأ�سماك البحرية المجهولة الهوية .و�أما
الح�صة المتبقية من مجموع �إمدادات �أ�سماك الطعام فتت�ألف من الأ�سماك ال�صدفية ،منها  9.4مليون طن من
الق�شريات ،و 3.6مليون طن من ر�أ�سيات الأرجل ،و 13.4مليون طن من الرخويات الأخرى .ولم تطر�أ �أي تغييرات
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كبيرة على مر التاريخ في متو�سط اال�ستهالك العالمي من المجموعات الأو�سع؛ وا�ستقرت �أنواع الأ�سماك القاعية
وال�سطحية عند ما يقرب من  3كيلوغرامات للفرد .وي�ستثنى من ذلك الق�شريات والرخويات لأنها ك�شفت عن زيادة
كبيرة في ما بين عامي  1961و .2003وازداد توفُّر الق�شريات للفرد �أكثر من ثالثة �أ�ضعاف من  0.4كيلوغرام
�إلى  1.5كيلوغرام (وذلك �أ�سا�س ًا ب�سبب زيادة �إنتاج الإربيان والقريد�س من تربية الأحياء المائية) ،وازداد توفُّر
الرخويات (با�ستثناء ر�أ�سيات الأرجل) من  0.6كيلوغرام �إلى  2.1كيلوغرام للفرد.
وت�أثر كل من ا�ستهالك الأ�سماك و�إجمالي اال�ستهالك الغذائي خالل ال�سنوات الأخيرة بالتفاعالت
التغيرات الديمغرافية واالقت�صادية ،من قبيل النمو ال�سكاني ،وارتفاع الدخل والنمو
المع َّقدة بين العديد من
ُّ
الإقت�صادي ،والتو�سع الح�ضري ال�سريع ،وات�ساع م�شاركة الن�ساء في القوة العاملة ،وازدياد التجارة الدولية،
واالتفاقات الدولية ب�ش�أن التجارة والقواعد والتعريفات ومعايير الجودة والتح�سينات في النقل ،والت�سويق،
وعلم وتكنولوجيا الغذاء .وانطوت كل هذه العوامل� ،إلى جانب التطورات التي طر�أت على الإنتاج والتجهيز
و�أ�سعار ال�سلع ،على �أثر ملحوظ على العادات الغذائية ب�شكل خا�ص ل�سكان البلدان النامية .وخالل العقود
الحالية ،ات�سمت الزيادة في ا�ستهالك الأغذية في البلدان النامية بتحول النظم الغذائية نحو مزيد من
البروتينات والخ�ضراوات ،وانخفا�ض ح�صة الحبوب الأ�سا�سية .ومثال ذلك �أن ح�صة الفرد فيها من ا�ستهالك
اللحوم ازدادت من  15.1كيلوغرام في عام � 1983إلى  28.9كيلوغرام في عام  ،2003وازداد ا�ستهالك
الفرد من الأ�سماك من  7.7كيلوغرام �إلى  14.6كيلوغرام ،والخ�ضراوات من  56.1كيلوغرام �إلى 118.7
كيلوغرام في نف�س الفترة .وجاءت هذه التغييرات في العادات الغذائية مدفوعة على وجه الخ�صو�ص ب�أثر
التو�سع الح�ضري ال�سريع (الذي زاد من  26في المائة من مجموع ال�سكان في عام � 1975إلى  43في المائة
تغير توزيع الأغذية .و�شهد العديد من البلدان النامية ،خا�صة في �آ�سيا و�أمريكا
في عام � )2005إلى جانب ُّ
تو�سع ًا �سريعا في المتاجر الكبيرة (ال�سوبر ماركت) التي ال ت�ستهدف فقط الم�ستهلكين من �أ�صحاب
الالتينيةُّ ،
الدخل المرتفع ،بل وكذلك الم�ستهلكين من الطبقة الدنيا والمتو�سطة الدخل .وهكذا ف�إن المتاجر الكبرى تن�ش�أ
كقوة رئي�سية في البلدان النامية حيث �أتاحت للم�ستهلكين خيارات �أو�سع وقللت من الآثار المو�سمية ،وخفَّ�ضت
من �أ�سعار المنتجات الغذائية و�أتاحت �أغذية �آمنة في كثير من الأحيان.
كما ت�شهد البلدان المتقدمة تغيرا في العادات الغذائية .ويرتفع الدخل عموم ًا في هذه البلدان ،وظلت
ملباة لأمد بعيد مما �أف�ضى بالم�ستهلكين �إلى البحث عن مزيد من
االحتياجات الغذائية الأ�سا�سية �أكثر من َّ
التنوع في غذائهم .ويزداد في الوقت ذاته وعي الم�ستهلك المتو�سط بال�صحة والغذاء ،ويرى في العادة �أن
الأ�سماك تنطوي على �أثر �إيجابي على ال�صحة .وغدت الأ�سواق �أكثر مرونة ووجدت المنتجات والأنواع الجديدة
�أ�سواق ًا متخ�ص�صة .وتتجه الأ�سماك والمنتجات الغذائية الأخرى نحو تحقيق مزيد من القيمة الم�ضافة في
يي�سر على الم�ستهلكين �إعدادها .و�إلى جانب اال�ستعدادات التقليدية ،ف�إن
توريد الأغذية و�أ�سواق التجزئة ،مما ّ
تح�سن التبريد وا�ستخدام �أفران الميكروويف تجعل
إلى
�
إ�ضافة
ل
با
التطورات في علم وتكنولوجيا الأغذية،
ُّ

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

الأغذية ال�سهلة التح�ضير ،والمنتجات الجاهزة للطهي �أو الجاهزة للأكل ،والمنتجات المغلفة وغيرها من
ال�سلع الأخرى ذات القيمة الم�ضافة� ،صناعة مت�سارعة النمو .وت�شمل �أ�سباب هذا التو�سع ال�سريع التغييرات في
العوامل االجتماعية ،مثل الدور المتزايد للمر�أة في القوة العاملة ،وتفتت الوجبات في الأ�سر المعي�شية ،وكذلك
المكونة من �شخ�ص واحد .وهكذا ف�إن الحاجة
االنخفا�ض العام في متو�سط حجم الأ�سرة ،وازدياد عدد الأ�سر
َّ
�إلى وجبات ب�سيطة جاهزة للأكل و�سهلة الطهي تكت�سي �أهمية �أكبر .وهناك اتجاه �آخر وهو الأهمية المتزايدة
للأ�سماك الطازجة .وعلى خالف الكثير من المنتجات الغذائية الأخرى ف�إن الأ�سماك مازالت تحظى بقبول
�أكثر في الأ�سواق عندما تكون طازجة ولي�ست مج َّهزة .على �أن الأ�سماك الطازجة لم تحظ �إال ب�أهمية �ضئيلة
على مر التاريخ في التجارة الدولية ب�سبب �سرعة عطبها وق�صر مدة �صالحيتها للتخزين .ون�ش�أت منافذ بيع
�إ�ضافية للأ�سماك الطازجة بف�ضل التح�سينات في التغليف ،وانخفا�ض �أ�سعار ال�شحن الجوي ،وزيادة كفاءة
وموثوقية النقل .كما تزداد ح�صة ال�سال�سل الغذائية والمتاجر الكبرى في قطاع الأغذية البحرية الطازجة،
وقام الكثير منها بفتح �أق�سام للأطعمة البحرية الطازجة التي تعر�ض مجموعة وا�سعة من الأ�سماك و�أطباق
المجمدة.
الأ�سماك �أو ال�سالطات الطازجة �إلى جانب �أق�سام الأغذية
َّ
ومن المتوقع �أن ت�ستمر االتجاهات ال�سالفة الذكر في الم�ستقبل المنظور .وت�شير تقديرات �شُ عبة ال�سكان
التابعة للأمم المتحدة �إلى �أن معدل نمو ال�سكان في العالم �سيتباط�أ ،ولكن ح�صة البلدان النامية من مجموع
ال�سكان �سترتفع لتبلغ نحو  83في المائة في عام  79( 2030في المائة في عام  )2005ب�سبب ارتفاع معدالت
الخ�صوبة .ومن المتوقع �أن ي�ستمر التو�سع الح�ضري ال�سريع في الزيادة من نحو  3.2مليار ن�سمة في عام 2005
�إلى ما يق َّدر بنحو  4.9مليار في عام  ،2030مع تركُّ ز معظم النمو في البلدان النامية (من  1.9مليار �إلى نحو
 3.8مليار) .وت�شير التوقعات �إلى تركُّ ز  57في المائة من ال�سكان في البلدان النامية في عام  2030في المناطق
الح�ضرية مقارنة بما ن�سبته  43في المائة في عام  .2005كما ت�شير التو ُّقعات �إلى �أن نمو ال�سكان والدخل،
�إلى جانب التو�سع الح�ضري والتنويع الغذائي� ،سيزيد من الطلب و�سيوا�صل تغيير تركيبة اال�ستهالك الغذائي نحو
زيادة ح�صتها من المنتجات الحيوانية في البلدان النامية .وفي البلدان ال�صناعيةُ ،يتوقع �أ ّال يزداد الطلب على
الأغذية �إال بدرجة معتدلة ،وعند تحديد الطلب على المنتجات الغذائية ف�إن م�سائل ،من قبيل ال�سالمة ،والجودة،
والمخاوف البيئية ،ورعاية الحيوان ،وما �إلى ذلك ،ربما �ستكت�سي �أهمية �أكبر من التغييرات في الأ�سعار والدخل.
وعلى ال�صعيد العالمي ،يمكن لتف�شي الأمرا�ض بين الحيوانات �أن يمثِّل م�صدراً مهم ًا لعدم التيقن .ومثال ذلك �أنه
خالل ال�سنوات القليلة الما�ضية ،وبخا�صة في عامي  2004و ،2005ا�ضطربت ال�سوق الدولية للحوم ب�سبب تف�شي
�أمرا�ض الحيوانات ،مثل �أنفلونزا الطيور �أو ب�سبب حاالت مح َّددة من التهاب الدماغ الإ�سفنجي في البقر (جنون
البقر) .و�أف�ضي ذلك� ،إلى جانب حظر اال�ستيراد� ،إلى حدوث نق�ص في �إمدادات اللحوم في بع�ض البلدان ،خا�صة
الدواجن ،مما �أ ّدى �إلى ارتفاع �أ�سعار اللحوم الدولية في عامي  2004و 30+( 2005في المائة للدواجن في
وتحول الم�ستهلكِين �إلى م�صادر البروتين البديلة ،بما في ذلك الأ�سماك.
الفترة )2005-2004
ُّ

التجارة

بلغ مجموع التجارة العالمية في الأ�سماك ومنتجات الم�صايد في عام  2004قيمة قيا�سية بن�سبة 71.5
مليار دوالر (بالقيمة الت�صديرية) ،وهو ما يمثل نمواً بن�سبة  23في المائة مقارنة بعام  ،2000وزيادة بن�سبة
 51في المائة منذ عام ( 1994ال�شكل  .)26وت�شير التقديرات ال َّأولية لعام � 2005إلى زيادة �أخرى في قيمة
�صادرات م�صايد الأ�سماك .وازدادت �صادرات الأ�سماك ومنتجات م�صايد الأ�سماك بالقيمة الحقيقية (المع َّدلة
لمراعاة الت�ضخم) بنحو  17.3في المائة خالل الفترة  2004 - 2000وبما ن�سبته  18.2في المائة خالل
الفترة  ،2004-1994و 143.9في المائة في ما بين عامي  1984و .2004وعلى ا�سا�س الكمية ،و�صلت
ال�صادرات �إلى م�ستوى الذروة عندما حققت  53مليون طن (بمكافئ الوزن الحي) في عام  ،2004بنمو ن�سبته
 13في المائة منذ عام  ،1994و 114في المائة منذ عام  .1984وظلت كمية الأ�سماك المتداولة في التجارة
راكدة خالل الفترة  2003-2000في �أعقاب زيادات كبيرة على مدى عدة قرون .و�سجلت �صادرات م�صايد
الأ�سماك رقم ًا قيا�سي ًا في عام  2004بالتزامن مع االرتفاع الكبير في معدل التجارة العالمية على الرغم من
الزيادة الحادة في �أ�سعار البترول و�أعداد الكوارث الطبيعية .وا�ستمر كذلك هذا النمو العالمي في عام .2005
كما انتع�شت في عام � 2004أ�سعار العديد من المنتجات الزراعية (ال�سيما الأغذية الأ�سا�سية) بعد فترة انخفا�ض
طويلة .و�ساهمت مجموعة من العوامل الطويلة والق�صيرة الأجل في هذا النمو مع تحول الطلب على بع�ض ال�سلع
لتحوالت الأ�سواق الناجمة عن التغييرات في التكنولوجيا ،و�أذواق الم�ستهلكين ،وهياكل و�سيا�سات
ا�ستجابة
ُّ
الأ�سواق .وكان �أحد العوامل الهامة في هذا ت�أثير تحركات الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف على تدفقات التجارة ،ال�سيما
والتح�سن الملحوظ في قيمة العديد
�ضعف الدوالر الأمريكي ،الذي ُي�ستخ َدم كذلك لتحديد �أ�سعار الكثير من ال�سلع،
ُّ
من العمالت (ال�سيما العمالت الأوروبية) مقابل الدوالر الأمريكي.
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ت�ساهم تجارة م�صايد الأ�سماك بح�صة محدودة نوع ًا ما في مجموع تجارة الب�ضائع حيث ا�ستقرت
ن�سبي ًا عند ما يقرب من  1في المائة منذ عام  1976مع حدوث اتجاه هبوطي حتى �أواخر الت�سعينات
ومطلع العقد الأول من هذا القرن ( 0.8في المائة في عام  .)2004وارتفعت ن�سبة �صادرات م�صايد
الأ�سماك في مجموع ال�صادرات الزراعية (بما في ذلك المنتجات الحرجية) اعتباراً من عام 4.5( 1976
في المائة) ف�صاعداً ،وو�صلت �إلى رقم قيا�سي ن�سبته  9.4في المائة في عام  .2001وهبطت تلك الح�صة
منذ ذلك الحين لت�صل �إلى  8.4في المائة في عام  .2004وتراوحت ح�صة �صادرات م�صايد الأ�سماك في
مجموع تجارة الب�ضائع في البلدان المتقدمة بين  0.6و 0.8في المائة خالل الفترة .2004 -1976
وازدادت ن�سبة �صادرات م�صايد الأ�سماك في مجموع التجارة الزراعية (بما في ذلك المنتجات الحرجية)
في �أواخر ال�سبعينات من  4.1في المائة لت�صل �إلى  6.5في المائة في الفترة  .2002-1998وفي عام
جراء الزيادات الكبيرة في �صادرات المنتجات الزراعية
 ،2004انخف�ضت تلك الح�صة �إلى  6في المائة َّ
( 33في المائة) والحرجية ( 37في المائة) مقارنة بعام  .2003وفي البلدان النامية ،ات�سع دور �صادرات
م�صايد الأ�سماك في مجموع �صادرات الب�ضائع في �أواخر ال�سبعينات وحتى �أواخر الثمانينات ( 2.3في
المائة في عام  )1988قبل �أن يتراجع وي�صل �إلى ن�سبة  1.2في المائة فقط في عام  .2004وازدادت
ح�صة �صادرات م�صايد الأ�سماك في مجموع التجارة الزراعية (بما في ذلك المنتجات الحرجية) من 5
في المائة في عام � 1976إلى  16في المائة في عام  ،2002ثم هبطت هبوط ًا طفيف ًا لت�صل �إلى  14في
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المائة في عام  2004ب�سبب التق ُّدم الذي حققته م�ؤخراً ال�صادرات الزراعية والحرجية ( 36+في المائة،
و 30في المائة على التوالي في الفترة .)2004 -2002
ويبين الجدول  11البلدان الع�شرة الأولى في ت�صدير وا�ستيراد الأ�سماك ومنتجات م�صايد الأ�سماك في
ِّ
عامي  1994و .2004وكانت ال�صين �أكبر م�ص ِّدر للأ�سماك ومنتجات الم�صايد في العالم عام  2004حيث
بلغت قيمة �صادراتها  6.6مليار دوالر .وعلى الرغم من ذلك ف�إن �صادرات ال�صين من الأ�سماك لم تكن تمثل
�سوى  1.1في المائة من مجموع �صادراتها من الب�ضائع ،و 29في المائة من �صادراتها الزراعية (با�ستثناء
المنتجات الحرجية) .وزادت ال�صين �صادراتها من منتجات م�صايد الأ�سماك زيادة ملحوظة منذ مطلع
الت�سعينات .ويرتبط هذا النمو ب�إنتاجها الآخذ في النمو ،وكذلك تو�سيع �صناعة تجهيز الأ�سماك التي تعك�س
تكاليف تناف�سية في العمالة والإنتاج .و�إ�ضافة �إلى ال�صادرات من �إنتاج م�صايد الأ�سماك المحلية ،ت�ص ّدر
ال�صين �أي�ض ًا المواد الخام الم�ستوردة المعاد تجهيزها ،محققة قيمة م�ضافة كبيرة في تلك العملية .كما زادت
واردات ال�صين من الأ�سماك ومنتجاتها زيادة كبيرة على مدى العقد الما�ضي ،حيث ارتفعت من  0.2مليار
دوالر في عام � 1990إلى  3.1مليار دوالر في عام  .2004وكان النمو ملحوظ ًا ب�شكل خا�ص في ال�سنوات
تعين على ال�صين
القليلة الما�ضية منذ ان�ضمامها �إلى منظمة التجارة العالمية في �أواخر عام  2001حين َّ
تخفي�ض ر�سوم اال�ستيراد التي تناق�صت في المتو�سط من تعريفة ا�ستيراد مرتفعة كانت تبلغ  15.3في المائة
في عام � 2001إلى  10.4في المائة في عام .2004

الجدول 11

البلدان الع�شرة الأولى في ت�صدير وا�ستيراد الأ�سماك ومنتجات الأ�سماك
2004

1994
(بماليين الدوالرات)

متو�سط معدل النمو ال�سنوي
(بالن�سبة المئوية)

البلدان الم�صدرة
ال�صين
النرويج
تايلند
الواليات المتحدة الأمريكية
الدانمرك
كندا
�أ�سبانيا
�شيلي
هولندا
فييت نام

2 320
2 718
4 190
3 230
2 359
2 182
1 021
1 304
1 346
484

6 637
4 132
4 034
3 851
3 566
3 487
2 565
2 484
2 452
2 403

11.1
4.3
0.41.8
4.2
4.8
9.6
6.7
5.5
17.4

المجموع الفرعي للبلدان الع�شرة الأولى
مجموع بقية العالم
مجموع العالم

21 243
26 267

35 611
35 897

5.3
3.2

47 511

71 508

4.2

اليابان
الواليات المتحدة الأمريكية
�أ�سبانيا
فرن�سا
�إيطاليا
ال�صين
المملكة المتحدة
�ألمانيا
الدانمرك
جمهورية كوريا

16 140
7 043
2 639
2 797
2 257
856
1 880
2 316
1 415
718

14 560
11 967
5 222
4 176
3 904
3 126
2 812
2 805
2 286
2 233

1.05.4
7.1
4.1
5.6
13.8
4.1
1.9
4.9
12.0

المجموع الفرعي للبلدان الع�شرة الأولى
مجموع بقية العالم
مجموع العالم

38 063
13 104

53 090
22 202

3.4
5.4

51 167

75 293

3.9

البلدان الم�ستوردة

مالحظة :تعتمد البيانات على المعلومات المتوافرة لدى المنظمة في دي�سمبر/كانون الأول 2003
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لت�سجل رقم ًا
وازدادت �صادرات الأ�سماك في العالم بنحو  25.4في المائة في الفترة 2004-2000
ّ
قيا�سي ًا جديداً بلغ �أكثر من  75مليار دوالر في عام  .2004وت�شير البيانات ال َّأولية �إلى �أن �أ�سواق اال�ستيراد
الرئي�سية وا�صلت زيادة وارداتها من الأ�سماك ومنتجات الأ�سماك.
وتنت�شر تجارة الأ�سماك على نطاق وا�سع .وفي عام  ،2004دخلت ح�صة كبيرة من �إنتاج الأ�سماك �إلى
قنوات الت�سويق الدولية حيث تم ت�صدير ما يقرب من  38في المائة (بمكافئ الوزن الحي) كمنتجات غذائية
وعلفية مختلفة (ال�شكل  .)27و�ص َّدرت البلدان المتقدمة زهاء  23مليون طن من الأ�سماك (بمكافئ الوزن
الحي) في عام  .2004وعلى الرغم من �أن جزءاً من هذه التجارة قد يكون في �شكل �إعادة ت�صدير ،ف�إن هذه
الكمية تقابل ما يقرب من  75في المائة من �إنتاجها .وبلغت ال�صادرات من البلدان النامية ( 30مليون
طن بالوزن الحي) ما يقرب من ثلث �إنتاجها الإجمالي .وبلغت ح�صة البلدان النامية في مجموع �صادرات
م�صايد الأ�سماك  48في المائة بح�سب القيمة ،و 57في المائة بح�سب الكمية .وت�ألفت ح�صة كبيرة من هذه
ال�صادرات من الم�ساحيق ال�سمكية .وفي عام � ،2004ساهمت البلدان النامية بنحو  68في المائة ،بح�سب
الكمية ،من �صادرات م�صايد الأ�سماك غير الغذائية في العالم .كما حققت البلدان النامية زيادة كبيرة في
ح�صتها من كمية �صادرات الأ�سماك
الموجهة لال�ستهالك الآدمي من  43في المائة في عام � 1992إلى 51
َّ
في المائة في عام .2004
ويتفاوت دور تجارة م�صايد الأ�سماك بين البلدان و ُيع ّد مهم ًا في الكثير من االقت�صادات ،ال�سيما الدول
النامية .وتم ّثل تجارة الأ�سماك م�صدراً مهم ًا لإيرادات النقد الأجنبي ،بالإ�ضافة �إلى الدور المهم الذي ي�ؤديه
هذا القطاع في تهيئة فر�ص العمل ،و�إدرار الدخل ،وتحقيق الأمن الغذائي .وتت�سم �صادرات م�صايد الأ�سماك
في بع�ض الحاالت ب�أهمية كبيرة لالقت�صاد .ومثال ذلك �أنها كانت تم ّثل في عام  2004ما يقرب من ن�صف
الموحدة ،و�أي�سلندا،
مجموع قيمة تجارة الب�ضائع في �سان بيير وميكلون ،وملديف ،وواليات مايكرونيزيا
ّ
وبنما ،وكريباتي.
كما �شهدت العقود الأربعة الما�ضية تغييرات كبيرة في الأنماط الجغرافية لتجارة م�صايد الأ�سماك .فقد
ازدادت ح�صة �صادرات م�صايد الأ�سماك من البلدان النامية مقابل �صادرات م�صايد الأ�سماك العالمية من
 37في المائة تقريب ًا في عام � 1976إلى  51في المائة في عام  ،2001-2000قبل هبوطها �إلى قرابة 48
في المائة في عام  .2004ويتركَّ ز معظم هذا النمو في البلدان الآ�سيوية التي ازدادت ح�صتها في مجموع
�صادرات م�صايد الأ�سماك من ن�سبة تزيد قلي ًال على  20في المائة في عام � 1976إلى  32في المائة في عام
 ،2004وتمثِّل �صادراتها من م�صايد الأ�سماك  66في المائة من قيمة �صادرات البلدان النامية.
وك�شف �صافي �صادرات م�صايد الأ�سماك من البلدان النامية (�أي مجموع قيمة �صادراتها مخ�صوم ًا منه
مجموع قيمة وارداتها) عن ت�صاعد م�ستمر خالل العقود الما�ضية ،حيث ازداد من  4.6مليار دوالر في عام
� 1984إلى  16مليار دوالر في عام  ،1994و�إلى  20.4مليار دوالر في عام ( 2004ال�شكل  .)28وتزيد هذه
الأرقام كثيراً عن �أرقام ال�سلع الزراعية الأخرى ،مثل الأرز ،والبن ،وال�شاي .وت�ؤدي بلدان العجز الغذائي ذات
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الدخل المنخف�ض دوراً ن�شط ًا ومتزايداً في تجارة الأ�سماك ومنتجات الأ�سماك .وكانت �صادرات تلك البلدان في
عام  1976تمثل  11في المائة من مجموع قيمة �صادرات م�صايد الأ�سماك ،وهي ح�صة ازدادت لت�صل �إلى 13
في المائة في عام  ،1984و 18في المائة في عام  ،1994و 20في المائة في عام  .2004وت�شير التقديرات
�إلى �أن �إيراداتها من �صافي �صادرات م�صايد الأ�سماك في هذه ال�سنة الأخيرة تبلغ  9.4مليار دوالر.
ويقوم في كثير من البلدان تبادل تجاري كبير في منتجات الم�صايد (ال�شكل  .)29ويتمتع �إقليم
�صاف �إيجابي لمنتجات م�صايد الأ�سماك ،وكذلك �أو�سيانيا
�أمريكا الالتينية والكاريبي بو�ضع قوي كم�ص ِّدر
ٍ
و�آ�سيا النامية .و�أما �أفريقيا فلي�ست م�ص ِّدراً �صافي ًا منذ عام  1985عندما قامت �سفن الت�صنيع في االتحاد
ال�سوفياتي ال�سابق و�أوروبا ال�شرقية بتقلي�ص �أو وقف �إنزال كميات كبيرة من الأ�سماك ال�سطحية المجمدة
الرخي�صة في غرب �أفريقيا .وتت�سم �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية واليابان بعجز في تجارة م�صايد الأ�سماك .وفي
عام  2004بلغ عدد البلدان الم�ص َّدرة ال�صافية للأ�سماك ومنتجات م�صايد الأ�سماك  97بلداً.
و�شهدت العقود الأخيرة اتجاه ًا نحو زيادة كثافة تجارة م�صايد الأ�سماك داخل الأقاليم .ومازالت تجارة
م�صايد الأ�سماك تتركَّ ز تركيزاً ذاتي ًا بدرجة كبيرة وب�شكل متزايد بين البلدان المتقدمة .ففي الفترة -2002
ُ ،2004و ِّجهت ن�سبة تقارب  85في المائة من قيمة �صادرات م�صايد الأ�سماك في البلدان المتقدمة �إلى بلدان
متقدمة �أخرى ،ون�ش�أ �أكثر من  50في المائة من واردات م�صايد الأ�سماك في البلدان المتقدمة في بلدان
متقدمة �أخرى .ويكت�سي دور التجارة بين بلدان االتحاد الأوروبي ب�أهمية خا�صة حيث اتجه �أكثر من  84من
المائة من �صادرات االتحاد الأوروبي ،ون�ش�أ نحو  50في المائة من وارداته ،بين بلدان االتحاد الأوروبي
الأخرى في عامي  2004و 2005على ال�سواء .وات�سعت كثيراً التجارة بين كندا والواليات المتحدة الأمريكية
و�إن كانت على نطاق �أ�ضيق مما في التجارة البينية في االتحاد الأوروبي منذ عام  ،1980مما يوحي
بالأهمية المتزايدة التفاق التجارة الحرة لأمريكا ال�شمالية الذي ي�شمل �أي�ض ًا المك�سيك ،وقبل ذلك اتفاق
التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وكندا .ويتركَّ ز في الوقت الراهن نحو  43في المائة من �صادراتها ،و21
في المائة من وارداتها بين هذين البلدين .وت�شمل تجارة الأ�سماك ومنتجات الأ�سماك بين االقت�صادات الأكثر
تق ُّدم ًا ب�شكل رئي�سي �أنواع الأ�سماك القاعية ،والرنجة ،والماكريل ،وال�سلمون.
وفي المقابل ،على الرغم من ازدياد تجارة م�صايد الأ�سماك بين البلدان النامية ،خا�صة خالل حقبة
الت�سعينات ،ف�إنها مازالت تمثل ح�صة ال تتجاوز  15في المائة من قيمة �صادرات م�صايد الأ�سماك في البلدان
النامية .ومن المحتمل �أن تزداد تجارة م�صايد الأ�سماك بين البلدان النامية في الم�ستقبل ،وذلك في جانب
منه نتيجة انبثاق اتفاقات التجارة الإقليمية ،ومدفوع ًا في جانب منه باالتجاهات الديمغرافية واالجتماعية
تغير �أ�سواق الأغذية في البلدان النامية .على �أن البلدان النامية مازالت تعتمد بدرجة كبيرة
واالقت�صادية التي ِّ
على البلدان المتقدمة ،وذلك في الأ�سا�س كمنافذ ل�صادراتها من م�صايد الأ�سماك ،وكذلك لتزويدها بوارداتها من
م�صايد الأ�سماك لال�ستهالك المحلي �أو ل�صناعات التجهيز .والواقع �أن العديد من البلدان النامية ي�ستورد المواد
الخام بكميات متزايدة لتجهيزها و�إعادة ت�صديرها �إلى البلدان المتقدمة .وتتطور �صادرات م�صايد الأ�سماك
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الحية
في البلدان النامية تدريجي ًا من ت�صدير المواد الخام ل�صناعة التجهيز في البلدان المتقدمة �إلى الأ�سماك َّ
العالية القيمة �أو المنتجات ذات القيمة الم�ضافة .ويحدث ذلك رغم وجود مجموعة من الحواجز (مثل ارتفاع
التعريفات المفرو�ضة على ا�ستيراد المنتجات المج َّهزة) التي تقف حائ ًال �أمام تلك ال�صناعة .وا�ستثمر كثير من
البلدان المتقدمة في مرافق التجهيز في البلدان النامية حيث تنخف�ض التكاليف.
وتبين الخرائط المو�ضحة في ال�شكل  30تدفقات الأ�سماك ومنتجات الم�صايد بح�سب القارات خالل
ِّ
الفترة  .2004-2002على �أن ال�صورة العامة التي تعر�ضها تلك الخرائط لي�ست كاملة .وعلى الرغم من �أن
البلدان التي �أبلغت عن وارداتها خالل تلك الفترة (زهاء  159بلداً) تمثل  99في المائة من المجموع العالمي
التقديري ف�إن بع�ض المجموعات القارية لي�ست م�شمولة تمام ًا في التقارير (مثال ذلك �أن ما يقرب من ثلث
البلدان الأفريقية لم ُتبلغ عن تجارتها في منتجات الم�صايد بح�سب بلد المن�ش�أ/جهة المق�صد) .وفي هذه
الحالة ،ينبغي عدم النظر �إلى البيانات الم�شار �إليها باعتبارها تمثل مجموع تدفُّق التجارة في المجموعات
القارية التي ت�شير �إليها .وفي الفترة  ،2004-2002تم توجيه ما يقرب من  77في المائة من قيمة
�صادرات م�صايد �أ�سماك البلدان النامية �إلى مناطق متقدمة ،خا�صة االتحاد الأوروبي واليابان والواليات
المتحدة الأمريكية .وت�ألفت هذه ال�صادرات في معظمها من التونة والأ�سماك ال�سطحية ال�صغيرة ،والإربيان،
والقريد�س ،و�سرطان البحر ال�صخري ،ور�أ�سيات الأرجل .و�أما �صادرات البلدان المتقدمة �إلى البلدان النامية
فال تمثل ن�سبة كبيرة حيث تبلغ تقريب ًا  15في المائة من قيمة �صادرات منتجات م�صايد الأ�سماك في
البلدان المتقدمة .وتت�ألف هذه ال�صادرات �أ�سا�س ًا من الأ�سماك ال�سطحية المنخف�ضة ال�سعر التي تمثل ما يتراوح
بين  20و 30في المائة من ورادات البلدان النامية ،وكذلك المواد الخام للتجهيز.
وبالنظر �إلى قابلية الأ�سماك ومنتجات الم�صايد للتلف ب�سرعة ف�إن �أكثر من  90في المائة من التجارة
الدولية في الأ�سماك ومنتجات الم�صايد يت�ألف من منتجات مج َّهزة .ومن حيث الكمية (بمكافئ الوزن
الحية �أو الطازجة �أو المبردة  10في المائة في عام  .2004وتت�سم الأ�سماك
الحي) ،بلغت ح�صة الأ�سماك ّ
الحية والطازجة بقيمة كبيرة ،ولكن يتعذر االتجار بها ونقلها ،وتخ�ضع في كثير من الأحيان للوائح �صحية
ّ
الحية ازدادت في ال�سنوات الأخيرة ب�سبب التطورات
أ�سماك
ل
ا
في
التجارة
أن
�
على
للجودة.
ومعايير
دة
م�ش َّد
ّ
مو�سعة من مرافق المناولة والنقل
�شبكة
تجهيز
وتم
الطلب.
وازدياد
النقل
و�سائل
ن
وتح�س
التكنولوجية
َّ
ُّ
والتوزيع والعر�ض والتخزين لدعم تجارة الأ�سماك الطازجة .وت�شمل النظم التكنولوجية الجديدة ال�صهاريج
والحاويات الم�صممة خ�صي�ص ًا �أو المع ّدلة ،وكذلك ال�شاحنات وو�سائل النقل الأخرى المزودة بت�سهيالت
الحية
أ�سماك
للتهوية والأك�سدة للحفاظ على الأ�سماك حية خالل النقل او الحفظ/العر�ض .وتتخ�ص�ص تجارة ال
ّ
الموجهه لال�ستهالك الآدمي و�أ�صبح ذلك المجال تجارة مربحة .وتحظى
في �أ�سماك الزينة مقابل الأ�سماك
ّ
الحية بتقدير خا�ص في �آ�سيا (خا�صة من �سكان ال�صين) وفي الأ�سواق المتخ�ص�صة في البلدان
الأ�سماك ّ
الأخرى ،خا�صة بين الطوائف الآ�سيوية المهاجرة.
وازدادت �صادرات الأ�سماك
المجمدة خالل العقد الما�ضي حيث ارتفعت ح�صتها من  28في المائة من
َّ
مجموع كمية �صادرات الأ�سماك في عام � 1994إلى  36في المائة في عام  .2004وبلغت �صادرات الأ�سماك
المج َّهزة والمحفوظة  8.3مليون طن (بمكافئ الوزن الحي) في عام � ،2004أي ما يمثل  15في المائة من
مجموع ال�صادرات ( 10في المائة في عام  .)1994وتمثل �صادرات الأ�سماك المعالَجة  5في المائة من
مجموع ال�صادرات في عام  ،2004ولكن هذه الن�سبة انخف�ضت قلي ًال خالل العقد ال�سابق .وفي عام ،2004
مثَّلت �صادرات المنتجات ال�سمكية غير الغذائية  34في المائة من مجموع �صادرات الأ�سماك من حيث الكمية
التي �ساهمت بلدان �أمريكا الالتينية بح�صة كبيرة منها.

الإربيان

مازال الإربيان �أهم �سلعة متداولة من حيث القيمة ،فهو يمثل  16.5في المائة من مجموع قيمة منتجات
الم�صايد المتداولة دولي ًا في عام  .2004و�أما المجموعات الرئي�سية الأخرى من الأنواع الم�ص َّدرة فهي �أ�سماك
القاع ( 10.2في المائة ،وهي �سمك نازلي ،والق ّد ،والغا ُد�س الأ�سمر ،وبلوق �أال�سكا) ،والتونة ( 8.7في المائة)،
وال�سلمون ( 8.5في المائة) .وفي عام  ،2004مثَّلت الم�ساحيق ال�سمكية ما يقرب من  3.3في المائة من قيمة
ال�صادرات ،والزيوت ال�سمكية �أقل من  1في المائة.
ومن المهم مالحظة االنخفا�ض في ح�صة الإربيان في مجموع تجارة الأ�سماك منذ �أن و�صلت ن�سبتها �إلى
 21في المائة في عام  1994على الرغم من النمو الذي بلغ  18في المائة بح�سب القيمة ،و 69في المائة
بح�سب الكمية (بمكافئ الوزن الحي) في �صادرات الإربيان خالل الفترة  .2004-1994وتزامنت الزيادة الكبيرة
في كمية تجارة الإربيان مع التو�سع الكبير في �إنتاج الإربيان في �أحوا�ض التربية ،التي �شهدت نمواً �سريع ًا منذ
عام  1997لتحقق زيادة مقدارها  165في المائة خالل الفترة ( 2004 -1997مع ّدل نمو �سنوي بن�سبة  15في
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المائة) .وفي عام  ،2004كان الإربيان الم�ستزرع ي�شكل �أكثر من  41في المائة (�أو  2.5مليون طن) من مجموع
�إنتاج الإربيان .وازدادت قيمة وحدة �صادرات الإربيان في الت�سعينات لت�صل �إلى  6.9دوالر/كيلوغرام في
عام  ،1995ولكنها انخف�ضت منذ ذلك الحين ،ربما ب�سبب الزيادة الكبيرة في الإنتاج ،لت�صل �إلى  4.1دوالر/
كيلوغرام في عام .2004
وخالل عام  ،2005بلغت واردات الإربيان في العديد من الأ�سواق الرئي�سية م�ستويات مرتفعة جديدة.
وت�أثرت الأ�سواق الرئي�سية بتقلبات الإمدادات �سواء في قطاع ال�صيد الطبيعي �أو اال�ستزراع ،وكذلك التطورات
التنظيمية في الواليات المتحدة الأمريكية واالتحاد الأوروبي على ال�سواء .وا�ستمر نمو المبيعات لأكبر �سوق
للإربيان في العالم ،وهو الواليات المتحدة الأمريكية ،وبلغت الواردات  530 000طن .وانخف�ضت الواردات
ال�سنوية من الإربيان �إلى اليابان خالل عام  2005بنحو  6في المائة مقارنة بال�سنة ال�سابقة .وفي �أوروبا،
ازدادت واردات الإربيان في عام  2005نتيجة قوة اليورو والأ�سعار الدولية التناف�سية .وكان �أثر عملية مكافحة
الموردين ن�سبي ًا من ال�سوق الأمريكية �إلى الأ�سواق
تحول
الإغراق في الواليات المتحدة الأمريكية وا�ضح ًا في ُّ
ِّ
الأوروبية في البلدان ال�ستة المت�ضررة (البرازيل ،وال�صين ،و�إكوادور ،والهند ،وتايلند ،وفييت نام) .وات�ضح تخفيف
القيود المفرو�ضة من االتحاد الأوروبي على واردات ال�صين من الإربيان الم�ستزرع في تغير ح�صة الواردات في
المورد الرئي�سي لها في العام
العديد من �أ�سواق االتحاد الأوروبي ،وعلى الأخ�ص �أ�سبانيا التي �أ�صبحت ال�صين
ِّ
الما�ضي .وعلى الرغم من الدالئل التي ت�شير �إلى حدوث تق ُّدم تدريجي ،ف�إن الم�ؤ�شرات ال َّأولية في عام ،2006
بما في ذلك ظروف الطلب المتوا�ضع في الأ�سواق الرئي�سية ،توحي ب�أن �أ�سعار الإربيان �ستظل تناف�سية على
الأقل في المدى المتو�سط .وت�شير التقارير في عام � 2006إلى انخفا�ض �إمدادات الإربيان من البلدان الرئي�سية
المنتجة له ،مما �أف�ضى �إلى بع�ض الزيادات في �أ�سعاره .ويعر�ض ال�شكل � 31أ�سعار الإربيان في الواليات المتحدة
الأمريكية واليابان.

ال�سلمون

ازدادت الأهمية الن�سبية ل�سمك ال�سلمون ك�أحد �سلع التجارة في ال�سنوات الأخيرة حيث و�صل �إلى  8.5في المائة
في عام  2004من  7في المائة في منت�صف الت�سعينات نتيجة ازدهار �صناعة ا�ستزراع ال�سلمون في النرويج
و�شيلي .وانخف�ض متو�سط قيمة الوحدة من �صادرات ال�سلمون خالل ال�سنوات الـ  15الما�ضية من نحو 6.10
دوالر/كيلوغرام في عام � 1988إلى  3.20دوالر/كيلوغرام في عام  .2004وتزامن بداية هذا الهبوط مع نمو
تربية الأحياء المائية ال�صناعية لل�سلمون .وانطوت الزيادة الهائلة في �إنتاج ال�سلمون الم�ستزرع على �أثر مهم
على التجارة .والواقع �أن تجارة ال�سلمون (بمكافئ الوزن الحي) حققت نموا كبيراً خالل الفترة  2004-1988من
 375 000طن �إلى �أكثر من  1.7مليون طن .ومع ذلك ،يبدو �أن الهبوط في قيمة الوحدة قد توقف.
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وكان عام � 2005إيجابي ًا بالن�سبة لمنتجي وتجار ال�سلمون في جميع �أنحاء العالم .وي�شعر م�ستزرعو
ال�سلمون في �أوروبا و�أمريكا الجنوبية وال�شمالية بالتفا�ؤل في ظل و�صول �أ�سعار ال�سلمون الم�ستزرع �إلى �أعلى
م�ستوياتها منذ عام  .2000وت�شهد جميع الأ�سواق طلب ًا قوياً ،وازدادت الإمدادات ب�أقل من المتوقع .وتتحقق
�أرباح وفيرة بف�ضل تح�سن الأ�سعار وانخفا�ض تكاليف الإنتاج من خالل وفورات الحجم ومكا�سب الكفاءة .و�أما
التوقعات بالن�سبة لعام  2006فهي �إيجابية على الرغم من �إمكانية توقع بع�ض التخفي�ضات في الأ�سعار في
الم�ستقبل ،ومن المتوقع �أن تعود الأ�سعار في الأجلين من المتو�سط �إلى الطويل �أقرب �إلى التكلفة عما هي عليه
حالياً .والواقع �أن ارتفاع الأ�سعار في �صناعة ال�سلع يف�ضي �إلى زيادة الإنتاج ويقلل بدوره من الأ�سعار.

التونة

اليابان هي ال�سوق العالمية الأولى ل�سمك التونة النيئ (�سا�شمي) .ومن المتوقع �أن ت�سفر الدالئل الأخيرة على
تح�سن االقت�صاد في اليابان عن زيادة الطلب على تونة ال�سا�شمي العالية القيمة .وحقق ا�ستزراع التونة ذات
ُّ
الزعانف الزرقاء �أثراً مهم ًا على �سوق ال�سا�شمي في اليابان في ال�سنوات الأخيرة ،و�إن كانت القيود على م�صيد
ترحب م�صانع تعليب التونة الأوروبية الرئي�سية بخف�ض
التونة الم�ستزرعة ال تف�سح مجا ًال كبيراً للتو�سع .ولم ِّ
تعريفة ا�ستيراد التونة المعلَّبة في االتحاد الأوروبي (من  24في المائة �إلى  12في المائة) للكميات التي
تبلغ  25 000طن من بلدان مثل �إندوني�سيا والفلبين وتايلند .ومن الناحية الأخرى ،ت�ستعين �شركات التعليب
الأ�سبانية بم�صادر خارجية ،و�أن�ش�أت ال�شركات الأ�سبانية م�صانع تعليب جديدة في �أمريكا الو�سطى (ال�سلفادور،
ويبين ال�شكل � 32أ�سعار �سمك التونة الوثَّاب
وغواتيماال) .ومازالت �صناعة التونة في العالم تتركَّ ز في �أيدي القلةِّ .
في �أفريقيا وتايلند .ويمكن مالحظة �أن هذه الأ�سعار ازدادت بحدة في الأ�شهر الأولى من عام  2006بعد نتائج
متباينة في عام  ،2005مما �أ ّدى كذلك �إلى ارتفاع �أ�سعار التونة المعلبة .وكان انخفا�ض الم�صيد �إلى جانب
ارتفاع �أ�سعار الوقود ال�سبب الرئي�سي وراء هذا االرتفاع في الأ�سعار .وبد�أت مالحظة مقاومة الم�ستهلكين للتونة
المعلبة في �أوروبا في عام  ،2006بينما �أبلغت الواليات المتحدة الأمريكية بالفعل في عام  2005عن انخفا�ض
ا�ستهالك التونة المعلبة .ويبتعد الم�ستهلكون في الواليات المتحدة عن ا�ستهالك التونة المعلبة ب�سبب الفزع الذي
تثيره فيهم التقارير ال�صحفية عن الم�ستويات الخطيرة للزئبق في التونة المعلبة.

الأ�سماك الزعنفية الأخرى

ك�شفت �أ�سعار الأ�سماك القاعية المجمدة ،في �سياق ندرة المعرو�ض منها ،عن ارتفاع مح َّدد خالل عام .2005
ويبين ال�شكل � 33أ�سعار الأ�سماك القاعية في الواليات المتحدة الأمريكية .و�أ ّثر ازدياد الطلب على �سوريمي
ِّ
�آ�سيا على �إنتاج �شرائح بلوق �أال�سكا في الواليات المتحدة ،وانخف�ضت �إمدادات ال�شرائح �إلى �أوروبا نتيجة ذلك.
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كما يعني انخفا�ض كميات النازلي التي يتم �إنزالها في العديد من بلدان �أمريكا الالتينية ،ال�سيما الأرجنتين،
وو�سع
انخفا�ض الإمدادات �إلى �أوروبا .ومازال دور ال�صين في �أ�سواق الأ�سماك القاعية
َّ
المجمدة �آخذاً في االزديادَّ .
البلد ح�صته من �صادرات �شرائح بلوق �أال�سكا في الأ�سواق الألمانية والفرن�سية الرئي�سية .كما عززت ال�صين
و�ضعها في �أ�سواق �شرائح القد المجمد الأوروبية ،ال�سيما في �ألمانيا والمملكة المتحدة.

ر�أ�سيات الأرجل

الحبار والأخطبوط على
في �أعقاب انخفا�ض الإنتاج على مدى عدة �سنوات ،ات�سم عام  2005بجودة �إمدادات َّ
ال�سواء .وات�سمت بداية عام  2006بعمليات جيدة لإنزال الحبار ،ال�سيما في جنوب غرب الأطل�سي .ويتما�شى
الحبار
مجموع �إنتاج عام  2006مع الإنتاج الجيد الذي تحقق في عام  .2005ومازالت �أ�سبانيا تت�صدر �سوق َّ
(الحبار الق�صير الزعنفة والحبار الطويل الزعنفة) بنحو
المجمدة
الأوروبية .وخالل عام  ،2005ازدادت الواردات
َّ
َّ
الحبار الإيطالية
 7في المائة على م�ستويات عام  2004لت�صل �إلى  160 000طن .وفي عام � ،2005ساد �سوق َّ
اتجاه �شبيه باالتجاه الذي ظهر في �أ�سبانيا .وظلت اليابان ال�سوق الرئي�سية لر�أ�سيات الأرجل في جميع �أنحاء
العالم خالل عام  .2005وينتع�ش مورد الأخطبوط في و�سط �شرق الأطل�سي عقب �سنوات من ال�ضوابط الم�ش َّددة
التي فر�ضتها الحكومة المغربية على الم�صيد .وا�ستقرت �أ�سعار جميع منتجات ر�أ�سيات الأرجل عند م�ستويات
الحبار وال�سيبيا في اليابان.
مرتفعة في عام  2005ومطلع عام ِّ .2006
ويبين ال�شكل � 34أ�سعار َّ

الم�ساحيق ال�سمكية

ُي�ص َّدر معظم �إنتاج الم�ساحيق ال�سمكية  -حوالي  60في المائة � -سنوياً .وفي عام  ،2005بلغ �إنتاج الم�ساحيق
ال�سمكية في البلدان الم�ص ِّدرة الرئي�سية الخم�سة  3.5مليون طن ،مقارنة بما مقداره  4.7مليون طن في عام
 .2000وانخف�ض م�صيد الأ�سماك الم�ستخدمة في اال�ستخال�ص في جميع البلدان الرئي�سية المنتجة للم�ساحيق
ال�سمكية .وترجع الزيادة الكبيرة في �أ�سعار الم�ساحيق ال�سمكية في عام  2005وفي ال�شهور الأولى من عام
تح�سن الطلب ،خا�صة من ال�صين والبلدان الآ�سيوية الأخرى .ويعر�ض ال�شكل � 35أ�سعار الم�ساحيق
� 2006إلى ُّ
ال�سمكية ودقيق ال�صويا في �ألمانيا وهولندا.

الإدارة وال�سيا�سات
م�صايد الأ�سماك البحرية

ت�ضطلع المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك بدور فريد في تي�سير التعاون الدولي من �أجل حفظ
الأر�صدة ال�سمكية و�إدارتها .وتمثِّل هذه المنظمات الو�سيلة الواقعية الوحيدة لإدارة الأر�صدة ال�سمكية
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المتداخلة المناطق �أو الأر�صدة الم�شتركة بين المناطق ذات الوالية الوطنية �أو بين تلك المناطق و�أعالي
البحار� ،أو الموجودة ح�صري ًا في �أعالي البحار (انظر الإطار  .18)2وت�سعى هذه المنظمات �إلى تعزيز اال�ستخدام
الم�ستدام الطويل الأجل للأر�صدة الم�ستهدفة التي تخ�ضع لهذه الواليات على الرغم من �أن هذه المنظمات
تتحول �إلى ا�ستخدام نهج �أو�سع قائم على النظم الإيكولوجية في �إدارة م�صايد الأ�سماك والتعامل مع
اعتبارات التنوع البيولوجي حيثما تتخذ تدابير تتعلق بالأنواع التي تنتمي �إلى نف�س النظام الإيكولوجي �أو
ترتبط بالأر�صدة ال�سمكية الم�ستهدفة �أو تعتمد عليها.
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الإطار 2

دور منظمة الأغذية والزراعة في ترويج التعاون لتوطيد الإدارة الفعالة
ت�سعى منظمة الأغذية والزراعة �إلى ترويج التعاون فيما بين �أجهزة الم�صايد الإقليمية،
مدركة �أن الحاجة �إلى �إدارة فعالة للم�صايد العالمية والإقليمية قد �أخذت تتزايد �أهميتها
ب�صورة كبيرة .فالهدف الرئي�سي للمنظمة هو توطيد التعاون الدولي في مجال م�صايد
الأ�سماك حتى يت�سنى تدعيم �صيانتها و�إدارتها .و�إن المنظمة ،وهي ت�أخذ هذا الهدف في
ح�سبانها ،توفر الدعم الفني والإداري لأجهزة الم�صايد الإقليمية الأحد ع�شر التابعة لها.
كذلك تحث المنظمة جميع هذه الأجهزة لتعمل لتدعيم �صالحياتها ومهامها حتى يت�سنى
لها تح�سين فعاليتها العملية وحتى يمكن �إن�شاء �أجهزة جديدة حيثما ال توجد مثل هذه
الأجهزة في الوقت الراهن .وتقوم المنظمة ،في �إطار مبادرتها الراهنة ،بترويج وا�ست�ضافة
االجتماعات التي تعقدها هذه الأجهزة مرة كل عامين وذلك كو�سيلة لتي�سير المناق�شات
واقت�سام المعلومات فيما بينها .وتعالج هذه االجتماعات النتائج التي تتو�صل �إليها لجنة
م�صايد الأ�سماك التابعة للمنظمة والتي تركز على ق�ضايا من قبيل دور هذه الأجهزة في
�إدارة الم�صايد العالمية ،وال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم ،والمغاالة في حجم
�أ�ساطيل ال�صيد ،ومنهج النظام االيكولوجي لم�صايد الأ�سماك ،والمناطق البحرية المحمية،
وتن�سيق توثيق الم�صيد والتجارة ،ونظام ر�صد الموارد ال�سمكية.
وا�ستجابة لالن�شغاالت العامة ،على ال�صعيد العالمي ،حيال حالة الموارد ال�سمكية
العالمية والنظم الإيكولوجية المت�صلة بها ،فقد �شرعت المنظمة� ،ضمن �أمور �أخرى ،بترويج
�أجهزة الم�صايد الإقليمية والتو�سع في تطبيق مدونة ال�سلوك الدولية ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد،
بالإ�ضافة �إلى نهج النظام االيكولوجي للم�صايد ،ف�ضال عن خطط العمل الدولية ذات ال�صلة
(فيما يتعلق بالطيور البحرية و�سمك القر�ش وقدرات ال�صيد وال�صيد غير القانوني دون
�إبالغ ودون تنظيم).

ويمثِّل تعزيز المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك من �أجل تح�سين كفاءة حفظ و�إدارة الأر�صدة
ال�سمكية التح ّدي الرئي�سي الذي يواجه �إدارة م�صايد الأ�سماك الدولية .ورغم الجهود المبذولة على مدى العقد
فعالة ومتجاوبة فقد �أخفقت
الما�ضي للنهو�ض بقدرة تلك المنظمات على الإدارة وتح�سين �صورتها كمنظمات ّ
بع�ض هذه المنظمات في تحديد غايتها الأ�سا�سية المتمثلة في الإدارة الم�ستدامة للأر�صدة ال�سمكية .و�أف�ضت
هذه الحالة �إلى ازدياد عدد الأر�صدة ال�سمكية الخا�ضعة للوقف االختياري ،بالإ�ضافة �إلى ت�صاعد االنتقاد
الدولي في ما يتعلق بفعالية المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك .وهذا االنتقاد الموجه من �أع�ضاء
يقو�ض م�صداقية هذه المنظمات واحترامها.
المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ومن المجتمع المدني ِّ
وتركِّز الكثير من المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك جهودها على تنفيذ تدابير لإعمال الجوانب
الرئي�سية التفاق الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية لعام  1995وغيره من �صكوك م�صايد الأ�سماك الدولية
التي �أبرمت م�ؤخراً (انظر الإطار  .)3وا ُتخذت تدابير مهمة �صوب تنفيذ تلك ال�صكوك من خالل ا�ستعرا�ض
وتحديث االخت�صا�صات ،وذلك مث ًال من خالل الهيئة العامة لم�صايد �أ�سماك البحر المتو�سط ،وهيئة م�صايد
�أ�سماك التونة في المحيط الهندي ،وهيئة التونة اال�ستوائية في البلدان الأمريكية ،والهيئة الدولية ل�صيانة
التونة في الأطل�سي ،وهيئة م�صايد �أ�سماك �شمال �شرق الأطل�سي ،ومنظمة م�صايد الأ�سماك في �شمال غرب
المحيط الأطل�سي.
و ُيعنى العديد من هيئات �إدارة �أ�سماك التونة بالقدرة المتوقعة في �أ�ساطيل �صيد �أ�سماك التونة في العالم.
التحرك �صوب
وت�شير الجهود التي بذلتها تلك الهيئات باال�شتراك مع منظمة الأغذية والزراعة �إلى الحاجة �إلى
ُّ
نظام للإدارة القائمة على الحقوق في انتظار الإجراءات المقترحة .وي�شمل ذلك فر�ض وقف فوري م�ؤقت على
دخول مزيد من ال�سفن الكبيرة �إلى الخدمة ،وو�ضع معايير و�آليات لمخ�ص�صات الم�شتركين الجدد.
وبالإ�ضافة �إلى اتخاذ خطوات لتنفيذ نهج النظم الإيكولوجية في �إدارة م�صايد الأ�سماك (بما في ذلك
اتخاذ تدابير للتقليل �إلى �أدنى حد من ال�صيد العر�ضي ،مثل �صيد �أ�سماك القر�ش ،وال�سالحف البحرية ،والطيور
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الإطار 3

م�ؤتمر الأمم المتحدة ال�ستعرا�ض اتفاقية الأر�صدة ال�سمكية لعام 1995
�إن م�ؤتمر الأمم المتحدة ال�ستعرا�ض اتفاقية الأر�صدة ال�سمكية لعام  ،1995الذي عقد
في نيويورك ،الواليات المتحدة الأمريكية ،من  26-22مايو�/أيار  ،2006توخته المادة
 36من االتفاقية عندما كانت قيد التفاو�ض .وفي �سياق ا�ستعرا�ض وتقييم كفاية �أحكام
االتفاقية واقتراح الو�سائل لتعزيز تنفيذها ،ركز م�ؤتمر اال�ستعرا�ض على الأحكام ذات
ال�صلة المتعلقة ب�صيانة الأر�صدة و�إدارتها (�إقرار التدابير ،والإفراط في ال�صيد و�إدارة
القدرات ،وت�أثير ال�صيد على البيئة البحرية ،والم�صايد غير المنظمة بوا�سطة �إحدى
المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،وجمع البيانات واقت�سامها) ،و�آليات التعاون
الدولي (تكامل نظم المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،و�أن�شطة ال�صيد لغير
الأع�ضاء في هذه المنظمات ،وت�شغيل هذه المنظمات وحقوق ال�شراكة) ،والر�صد والرقابة
والإ�شراف واالمتثال وتعزيزه (تنفيذ مهام دولة العلم والتحقيق في االنتهاكات وفر�ض
العقوبات بهذا ال�ش�أن) ،والدول النامية (�إدراك المتطلبات الخا�صة ،وتقديم الم�ساعدات وبناء
القدرات) وغير الأطراف (زيادة التقيد باالتفاقية).
وقد تمحور تقرير م�ؤتمر اال�ستعرا�ض على مو�ضوعين اثنين هما :اال�ستعرا�ض والتقييم،
واقترح و�سائل لتعزيز العنا�صر في المجموعات (من حيث عمل الدول ،ب�صورة �إفرادية �أو
مجتمعة عن طريق المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،وح�سب االقت�ضاء بوا�سطة
المنظمة وق�سم �ش�ؤون البحار وقانون البحار التابع للأمم المتحدة) .و�إن التركيز ال�شديد
على المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،في التو�صيات التي �أقرها الم�ؤتمر� ،إنما
يعبر عن دورها الأ�سا�سي في تنفيذ االتفاقية .والمهم في ذلك� ،أنه تمت الموافقة على �أن
الأر�صدة المتفرقة في �أعالي البحار �سوف يتم �إدراجها �ضمن نطاق االتفاقية ،وبالتالي،
�إلغاء فجوة �صيانة هذه الأر�صدة و�إدارتها.
وكانت هناك ق�ضية حظيت بمناق�شات م�ستفي�ضة خالل م�ؤتمر اال�ستعرا�ض ،تمثلت
ب�ضرورة �أن تقوم المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك بح�شد واحت�ضان الم�شاركين
الجدد ،وب�صورة خا�صة ،البلدان النامية ،وذلك على نحو متكافئ �ضمن حدود الم�شورة
العلمية ب�ش�أن الأر�صدة الم�ستغلة .وفي �سياق التنويه �إلى �أن هذه ق�ضية ح�سا�سة ،ترتبط
بمفهوم «المنفعة الحقيقية» والمراقبة الفعالة لدولة العلم على مراكب ال�صيد� ،أ�شير �إلى
�أن �أي �إخفاق في المعالجة المالئمة للم�شاركة وتخ�صي�ص فر�ص ال�صيد �ضمن المنظمات
الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك من �ش�أنه �أن يروج ،بدون ق�صد ،ال�صيد غير القانوني دون
�إبالغ ودون تنظيم.
وحول م�س�ألة تدابير دولة الميناء  -وهي حلقة �ضعيفة في �سل�سلة الجهود لمنع ال�صيد
غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم – فقد اقترح م�ؤتمر اال�ستعرا�ض �أن تقوم المنظمة،
ا�ستنادا �إلى خطة نموذجية �أعدتها المنظمة لعام  ،2005حول تدابير دولة الميناء وخطة
العمل الدولية لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه و�إلغائه ،بال�شروع
بعملية تهدف ،ح�سب االقت�ضاء� ،إلى �إعداد �صك ملزم قانونا حول المعايير الدنيا ب�ش�أن
تدابير دولة الميناء.
ووافق م�ؤتمر اال�ستعرا�ض على موا�صلة ا�ستعرا�ض تنفيذ االتفاقية وا�ستئناف م�ؤتمر
اال�ستعرا�ض في موعد الحق ال يتجاوز عام .2011

تبني المنهج الوقائي؛ وتعزيز التعاون
البحرية) ،ت�سعى المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك �إلى ّ
الدولي؛ وزيادة ال�شفافية؛ وت�شجيع غير الأع�ضاء الم�ؤهلين على االن�ضمام �إلى ع�ضوية المنظمات �أو التحول
�إلى كيانات متعاونة؛ وتعزيز االمتثال والإنفاذ من خالل تح�سين الر�صد والمراقبة والمعاينة ،بما في ذلك
تنفيذ نظم الر�صد الإجباري لل�سفن ،و�إقرار نظم �إقليمية لتدابير دول الميناء وو�ضع قوائم بال�سفن.
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وتقوم منظمتان �إقليميتان لإدارة م�صايد الأ�سماك �أن�شئتا عقب اختتام م�ؤتمر الأمم المتحدة المعني
بالأر�صدة ال�سمكية الذي عقد في عام  ،1995وهما منظمة م�صايد الأ�سماك في جنوب �شرق المحيط
الأطل�سي ،وهيئة م�صايد الأ�سماك في غرب وو�سط المحيط الهادي ،بتنفيذ �أحكام اتفاق الأمم المتحدة
لعام  1995من خالل اتفاقياتها.
وفي عام � ،2004أن�ش�أ مجل�س منظمة الأغذية والزراعة في قراره  127/1هيئة م�صايد جنوب غرب
المحيط الهندي بموجب المادة ال�ساد�سة من د�ستور المنظمة .وت�سعى هذه الهيئة ،باعتبارها الجهاز
الأحدث من نوعه في العالم� ،إلى تعزيز التنمية الم�ستدامة للموارد ال�سمكية و�صونها و�إدارتها الوطنية
وتحقيق �أف�ضل ا�ستخدام لها في الإقليم ،مع الت�شديد ب�شكل خا�ص على م�صايد الأ�سماك الم�ستهدفة
في مناطق الأنواع ال�سمكية الأخرى غير التونة .وع�ضوية هيئة م�صايد جنوب غرب المحيط الهادي
مفتوحة �أمام الدول ال�ساحلية التي تقع �أقاليم �أرا�ضيها كلي ًا �أو جزئي ًا داخل منطقة الهيئة (�أي جنوب
غرب المحيط الهندي) والتي تقوم ب�إخطار المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة كتاب ًة باهتمامها
باالن�ضمام �إلى ع�ضوية الهيئة .وعقدت الهيئة �أول اجتماعاتها في �أبريل/ني�سان عام  2005في
ممبا�سا (كينيا) وعقد اجتماعها الثاني في مابوتو (موزامبيق) في �أغ�سط�س�/آب .2006
ومن المهم كذلك الإ�شارة �إلى اتفاقيتين �أخريين تركزان على حفظ و�إدارة الموارد البحرية العميقة
في �أعالي البحار (بما في ذلك الأر�صدة ال�سمكية المنف�صلة في �أعالي البحار) وت�ستخدمان اتفاق الأمم
المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية لعام  1995ك�إطار عمل .ف�أما الأولى فهي اتفاق م�صايد الأ�سماك في
وعر�ض للتوقيع في يوليو/تموز عام  ،192006و�أما الثانية فهي منظمة
جنوب المحيط الهندي الذي �أُقر ُ
�إدارة م�صايد الأ�سماك الإقليمية في جنوب المحيط الهادي التي مازالت المفاو�ضات جارية ب�ش�أنها.
والغر�ض من هذه االتفاقات والمنظمات هو �سد الثغرة في �إدارة الأر�صدة ال�سمكية في �أعالي البحار
قيمة ولكنها معر�ضة للخطر .وتخ�ضع بع�ض الأر�صدة ال�سمكية التي يغطيها
حيث توجد �أر�صدة �سمكية ِّ
هذان االتفاقان ل�ضغوط ال�صيد المكثَّف ،وربما تعر�ضت بالفعل لل�صيد المفرط في حالة المحيط الهندي.
وينبغي النظر �إلى عدم اتخاذ �إجراءات من جانب المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك وعدم
قدرتها في بع�ض الحاالت على وقف انخفا�ض الأر�صدة ال�سمكية في �سياق المعوقات التي تعتر�ض
�سبيل الكثير منها ،وهي معوقات لي�ست جميع ًا من �صنع تلك المنظمات .لقد تعرقلت� ،إن لم تكن توقفت،
جهود بع�ض المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك لمواجهة تحديات �صون و�إدارة م�صايد الأ�سماك
والت�صدي لها ب�سبب االفتقار �إلى االلتزام ال�سيا�سي من �أع�ضاء بع�ض المنظمات والمواقف المتعنتة التي
تحد من الإدارة ال�سليمة لم�صايد الأ�سماك الإقليمية (مثل الإ�صرار على ا�ستخدام توافق الآراء في اتخاذ
القرارات حتى بالن�سبة للمنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك المن�ش�أة في حقبة ما بعد اتفاق
الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية لعام  ،1995و�أحكام اال�ستبعاد/االعترا�ض في ما يتعلق بتدابير
20
يوجه النقد �إلى
الإدارة ) ،وتعوق تلك المواقف �أداء المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك بينما َّ
المنظمات ولي�س �إلى �أع�ضائها.
يقو�ض عمل
تطوره
وتزايد
تنظيم
ودون
إبالغ
�
دون
القانوني
غير
لل�صيد
ومازال االنت�شار الوا�سع
ِّ
المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك .ويتفاقم نطاق ومدى ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون
تنظيم جراء ا�ستمرار اال�ستخدام الوا�سع لأعالم عدم االمتثال وموانئ المالءمة .ويبرز الجانب الجنائي
لل�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم مع قيام المنظمات باتخاذ تدابير �ضد �سفن ال�صيد
المخالفة و�ضد مالكيها ،وتتلقى �أمانات المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك في بع�ض الأحيان
تهديدات لحملها على �سحب تدابير مكافحة ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم.
وتقترن بم�س�ألة موثوقية المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك دعوات �إلى �إجراء ا�ستعرا�ض
منتظم لأداء المنظمات كو�سيلة لتعزيز زيادة الكفاءة والم�ساءلة .على �أن هذه الم�س�ألة تنطوي على
قدر كبير من الح�سا�سية .وامتنع �أع�ضاء المنظمات في بع�ض الحاالت عن دعم ذلك التقييم .ويرجع
ذلك �إلى االعتقاد ب�أن ذلك قد يمثل تدخ ًال في ا�ستقاللية المنظمة ،ويعطل عملها ،ويعطي في نهاية
المطاف �صورة �سيئة عن الأع�ضاء �أنف�سهم .على �أن الأ�سا�س المنطقي والحاجة �إلى �إجراء هذا التقييم
للأداء بد�أت تت�أ�صل جذوره ويحظى بقبول دولي وا�سع على الرغم من االعترا�ضات .وهناك من �أ�شار
في المنتديات الدولية �إلى �أنه ينبغي على المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك الدولية الأخذ
بعملية اال�ستعرا�ض كو�سيلة لتح�سين �سمعتها وتقديرها الدولي �شريطة �إجراء اال�ستعرا�ضات بطريقة
�شفافة و�شاملة وبم�شاركة وتعاون كاملين من الأع�ضاء والأمانات .والأهم من ذلك �أنه ينبغي �أن توفِّر
اال�ستعرا�ضات نتائج حقيقية وملمو�سة يمكن للمنظمات الأخذ بها وتنفيذها لتعزيز قدرتها على الحفظ
والإدارة.
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وفي �أعقاب النظر في الم�س�ألة خالل الدورة ال�ساد�سة والع�شرين للجنة الم�صايد بمنظمة الأغذية
والزراعة ،والدورة الرابعة لأجهزة الم�صايد الإقليمية ،وافقت هيئة م�صايد �أ�سماك �شمال �شرق الأطل�سي
في عام  2005على �إجراء ا�ستعرا�ض م�ستقل لأداء اللجنة .21والغر�ض من هذا اال�ستعرا�ض هو االختبار
المنتظم لأداء الهيئة منذ �إن�شائها في عام  1982ومدى ات�ساقها مع اتفاقية هيئة م�صايد �أ�سماك
�شمال �شرق الأطل�سي ،واتفاق الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية لعام  ،1995واالتفاقات وال�صكوك
الدولية الأخرى ذات ال�صلة .وو�ضعت الهيئة مجموعة �شاملة من المعايير ال�ستعرا�ض �أدائها .وينبغي
�أن ت�شير نتائج اال�ستعرا�ض �إلى �إنجازات هيئة م�صايد �أ�سماك �شمال �شرق الأطل�سي ومجاالت التح�سين.
و�سوف ي�شمل فريق اال�ستعرا�ض رئي�سي اثنتين من جماعات العمل التابعة لهيئة م�صايد �أ�سماك �شمال
�شرق الأطل�سي ،و�أمين الهيئة ،وعالم ًا بحري ًا م�ستقالً ،واثنين من خبراء الأمم المتحدة� ،أحدهما من
منظمة الأغذية والزراعة ،والآخر من �شعبة �ش�ؤون المحيطات وقانون البحار التابعة للأمم المتحدة.
وهذا هو �أول ا�ستعرا�ض يتم �إجرا�ؤه لأداء المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،و�سوف
تتاح نتائجه في االجتماع ال�سنوي لهيئة م�صايد �أ�سماك �شمال �شرق الأطل�سي في عام  .2006ورغم
تردد بع�ض �أع�ضاء الهيئة في موا�صلة �إجراء ا�ستعرا�ض الأداء فقد ك�شفت الهيئة عن دورها الرائد في
اقتحام مجال جديد ومهم للمنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك .على �أن �أع�ضاء تلك المنظمات
يدركون �أن اال�ستعرا�ضات لن تف�ضي في حد ذاتها �إلى النهو�ض بالأداء .وينبغي ترجمة نتائج هذه
اال�ستعرا�ضات التي ينبغي �إتاحتها لجميع الأطراف المهتمة �إلى تدابير ت�شغيلية مح َّددة زمني ًا للت�صدي
لعيوب المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ولتعزيز هذه المنظمات كيما ت�ؤدي دوراً �أكثر فعالية
في �إدارة الأر�صدة ال�سمكية.
وفي عام � ،2005أقر الوزراء الذين ح�ضروا الم�ؤتمر المعني ب�إدارة م�صايد الأ�سماك في �أعالي
البحار واتفاق الأر�صدة ال�سمكية  -االنتقال من القول �إلى الفعل� ،22إعالن ًا ركَّ ز ،من بين جملة �أمور،
على دور وعمل المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك .والحظ الإعالن الأهمية الأ�سا�سية لهذه
المنظمات في �إدارة م�صايد الأ�سماك في �أعالي البحار .وتع َّهد الوزراء ب�أن ينفِّذوا ،من خالل المنظمات
الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،تدابير رئي�سية تتراوح من تعزيز عمليات اتخاذ القرارات وتنفيذ
الر�صد والمراقبة والمعاينة للت�صدي بمزيد من القوة لل�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم،
والقدرة المفرطة لأ�ساطيل ال�صيد .وعالوة على ذلك ،اعترف الإعالن بالحاجة �إلى م�ساعدة البلدان
ال�سبل العملية
النامية على تنفيذ اتفاقات م�صايد الأ�سماك الدولية و�ضرورة قيام الم�س�ؤولين بتحديد ُ
للم�ضي قُدم ًا نحو تلبية االلتزامات المن�صو�ص عليها في الإعالن.
وهناك مبادرة �أخرى ركَّ زت االهتمام على ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم ،والدور
الذي ت�ؤديه المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك في ال�سعي �إلى مكافحته ،وهي عمل وتقرير
فرقة المهام الوزارية المعنية بال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم في �أعالي البحار.23
ويتناول التقرير �إدارة �أعالي البحار ب�شكل �أف�ضل ويقترح و�ضع نموذج لتح�سين الإدارة في المنظمات
الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك من �أجل ردع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم؛ وتعزيز
نهج �أكثر تنظيم ًا ال�ستعرا�ض �أداء المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،وت�شجيع هذه المنظمات
على العمل مع ًا بمزيد من الفعالية من خالل تح�سين التن�سيق وا�ستخدام تدابير الموانئ وغيرها من
التدابير المرتبطة بالتجارة .وعلى الرغم من �أن فرقة المهام كان يقودها عدد �صغير من وزراء م�صايد
الأ�سماك ور�ؤ�ساء المنظمات غير الحكومية ،يجري ترويج نتائجها على نطاق وا�سع كو�سيلة للت�شجيع
على مزيد من ’االنخراط‘ والم�شاركة في تنفيذ المقترحات الت�سعة الواردة في التقرير .وفي حين �أن
درج بالفعل في جدول �أعمال م�صايد الأ�سماك الدولية ويجري تنفيذه بدرجات متفاوتة
الكثير منها ُم َ
ف�إن تقرير فرقة المهام ي�ساعد على زيادة تركيز االهتمام بها ،ومن ثم اجتذاب التمويل لدعم زيادة
تكثيف التنفيذ.

م�صايد الأ�سماك الداخلية

يع ُبر الكثير من �أحوا�ض الأنهار الكبيرة في العالم واحداً �أو �أكثر من الحدود الدولية (الجدول  ،)12ولذلك
ف�إن الأن�شطة المنفَّذة في بل ٍد ما قد ت�ؤ ّثر على الأر�صدة ال�سمكية وم�صايد الأ�سماك في البلدان الأخرى.
ويرتحل الكثير من الأنواع ال�سمكية النهرية ،ولذلك ،حتى في الحاالت التي تكون فيها الآثار على �أنواع
معينة ،ف�إن الآثار على تلك الأنواع قد ي�شعر بها ال�سكان �أو المجتمعات
معينة مق�صورة على منطقة َّ
َّ
المحلية التي ت�ستغل الأر�صدة ال�سمكية في بلدان �أخرى .وهكذا ف�إن ثمة حاج ًة �إلى نظام للإدارة في
المياه الداخلية العابرة للحدود الدولية.
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الجدول 12

�أحوا�ض الأنهار الدولية و�أُطر الإدارة بح�سب القارة
القارة

الأحوا�ض الدولية

عدد الأحوا�ض التي لها اتفاقات دولية

(العدد)

(العدد)

(الن�سبة المئوية)

(العدد)

59
57

19
24

32
42

8
2

�أوروبا

69

45

63

12

�أمريكا ال�شمالية

40

23

58

3

�أمريكا الجنوبية

38

6

16

6

�أفريقيا
�آ�سيا

1

1

1

هيئات المياه
الداخلية المخت�صة
بم�صايد الأ�سماك

ا�ستناداً �إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة� .2002 .أطل�س االتفاقات الدولية للمياه العذبة .نيروبي.

وتتطلب الإدارة المالئمة لم�صايد الأ�سماك في المياه العابرة للحدود و�ضع �سيا�سات وا�ستراتيجيات
مالئمة للحفاظ على الموارد الم�شتركة (الموارد المائية والبيولوجية) على ال�صعيد الإقليمي ،ودمج تلك
ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات في الت�شريعات الوطنية وتنفيذها .وتتمثل الخطوة الأولى �صوب تحقيق ذلك في
المعر�ضة
تحديد الأنواع والأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة وتحديد ما �إن كانت معر�ضة للخطر و�أنواع التهديدات
َّ
المعينة المطلوبة .وت�ش ِّدد مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد
لها .وتم�ضي البلدان بعد ذلك في تحديد تدابير الإدارة
َّ
الر�شيد 24،من بين جملة �أمور ،على �أنه «ينبغي للدول� ...أن تتعاون على الم�ستويات الإقليمية الفرعية
والإقليمية والعالمية ...للنهو�ض بال�صيانة والإدارة و�ضمان ال�صيد الر�شيد وال�صيانة والحماية الفعالتين
للموارد ال�سمكية الحية في جميع مناطق توزيعها ،مع مراعاة الحاجة �إلى تدابير متوافقة داخل الوالية
المدونة على �أنه «في ما يتعلق بالأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة ...ينبغي
الوطنية وفي ما يجاوزها» ،كما ت�شدد
َّ
للدول المعنية� ...أن تتعاون ل�ضمان ال�صيانة والإدارة الفعالة لهذه الموارد .وينبغي �أن يتحقق ذلك ،حيثما
كان منا�سبا ،من خالل ترتيبات ثنائية �أو �إن�شاء منظمة� ،شبه �إقليمية �أو �إقليمية لم�صايد الأ�سماك».
وهناك مجموعة من �أُطر العمل الإقليمية التي توفِّر الم�شورة ب�ش�أن �إدارة المياه الداخلية والموارد
الحية �أو تتعامل معها مبا�شرة .على �أن نظام الإدارة لم يكتمل حيث ال يوجد �سوى  44في
المائية
َّ
المائة من جميع الأحوا�ض الدولية التي تخ�ضع التفاق واحد �أو �أكثر؛ وتتناول هذه االتفاقات مجموعة
متنوعة من الق�ضايا التي قد ت�شمل� ،أو ال ت�شمل ،م�صايد الأ�سماك .وال يركِّز الكثير من االتفاقات
على موارد م�صايد الأ�سماك ،ولكنها تركِّز على المياه باعتبارها مورداً ،مثل تخ�صي�ص المياه للري،
�أو الحماية من الفي�ضانات� ،أو المالحة� ،أو توليد الطاقة الكهرمائية .على �أن الكثير منها يخت�ص
بالم�سائل البيئية ،ويمكن تو�سيعها لت�شمل م�صايد الأ�سماك على الرغم من عدم الإ�شارة �إليها تحديداً
في كثير من الأحيان .ويمكن الرجوع �إلى قاعدة بيانات يمكن البحث فيها عن الملخ�صات والن�صو�ص
الكاملة لمعظم تلك االتفاقات على هذا الموقع .http://faolex.fao.org/faolex
وتتعر�ض م�صايد الأ�سماك الداخلية على وجه الخ�صو�ص لت�أثيرات من خارج قطاع م�صايد الأ�سماك،
َّ
مثل تحويل المياه ،وتدهور الموئل ،والتلوث ،وخ�سارة الموئل .وقلَّما يراعي نظام الإدارة الذي ُيطَ َّبق
ويف�ضل في كثير من الأحيان
على الم�سطحات المائية الداخلية �صيانة م�صايد الأ�سماك كهدف رئي�سي،
ِّ
القطاعات الأخرى التي ت�ستخدم الموارد المائية ،وهي قطاعات ي�سود �شعور ب�أنها �أكثر ربحية �أو �أكثر
�أهمية .و�أ�سفر هذا النظام في بع�ض الحاالت عن �آثار �سلبية على العديد من �صيادي الأ�سماك في المياه
الداخلية والمجتمعات المحلية التي تعتمد على ال�صيد الداخلي.
على �أن ثمة بع�ض التطورات الم�شجعة .فالفقرة  4من المادة التا�سعة من اتفاقية رام�سار ب�ش�أن
الأرا�ضي الرطبة 25التي تت�صدى لحفظ موارد م�صايد الأ�سماك و�إنتاجها وا�ستخدامها ب�شكل م�ستدام
ت�ش ِّدد ،من بين جملة �أمور ،على �أنه ينبغي �إن�شاء �آليات محلية ووطنية ودولية ،ح�سب االقت�ضاء،
لتوزيع الموارد الأ�سا�سية من �أجل حماية الموارد المائية ،وتحديداً موارد م�صايد الأ�سماك ،والتفاو�ض
ب�ش�أنها بين جميع م�ستعملي تلك الموارد .وي�ش ِّدد التوجيه الإطاري الأوروبي المتعلق بالمياه 26على
والمن�سقة لأحوا�ض الأنهار في جميع ُنظم الأنهار
نهج �أحوا�ض الأنهار في التنمية والإدارة المتكاملة
َّ
الأوروبية .ويدعو الإطار �إلى تقييم وت�صنيف �إيكولوجي �شامل على �أ�سا�س تركيبة ووفرة الحيوانات
والنباتات المائية ،مع مراعاة الظروف المرجعية لأنواع مح َّددة في الم�سطحات المائية.

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

وت�شرف لجنة نهر ميكونغ على �أكبر م�صايد الأ�سماك الداخلية في العالم ،وتع َّهدت اللجنة في الدورة
الحادية ع�شرة لمجل�سها الوزاري في عام  2004بتنفيذ «�إدارة متكاملة للموارد المائية» على نطاق
�أحوا�ض الأنهار كو�سيلة للتخفيف من وط�أة الفقر وتعزيز النمو االقت�صادي .ومن المتوقع �أن يزداد الطلب
على الطاقة الكهرمائية في حو�ض نهر ميكونغ الأدنى بما ن�سبته  76في المائة �سنوي ًا خالل ال�سنوات
الع�شرين المقبلة ،وتهدف اللجنة �إلى «تلبية هذا الطلب مع المراعاة الكاملة للحاجة �إلى حماية النظم
27
الإيكولوجية والم�صالح االجتماعية».
وفي قطاع م�صايد الأ�سماك الداخلية ،تتناف�س م�صايد الأ�سماك الطبيعية مع تربية الأحياء المائية
على �أمور من بينها الم�ساعدة الإنمائية .وكان التنب�ؤ في الما�ضي بالآثار ال�سلبية لتربية الأحياء
المائية على البيئة المائية ممكن ًا في بع�ض الأحيان .و�أما اليوم ف�إن الفوائد المتوقعة لتربية الأحياء
المائية في كثير من الأقاليم ت�شكِّل ب�صورة متزايدة حافزاً لتغيير الطريقة التي ُت�ستخ َدم بها الم�سطحات
المائية .ومثال ذلك بحيرة فيكتوريا حيث يقوم الكثير من الأطراف المهتمة في البلدان الم�شاطئة
للأنهار بال�ضغط على منظمة م�صايد �أ�سماك بحيرة فيكتوريا لإ�صدار قانون ي�سمح بتربية الأ�سماك في
�أقفا�ص في البحيرة وحولها ،وطلبت منظمة م�صايد �أ�سماك بحيرة فيكتوريا الم�ساعدة من منظمة الأغذية
والزراعة لو�ضع ذلك الت�شريع.
وبالإ�ضافة �إلى ا�ستبعاد �أن تكون �أو �أن ت�صبح م�صايد الأ�سماك الداخلية ب�ؤرة التركيز الرئي�سي في
جميع برامج �إدارة المياه ،ف�إن ثمة خطراً في عدم مراعاة احتياجات م�صايد الأ�سماك الريفية وال�صغيرة
�صمم �صراح ًة ُنظم للإدارة ت�شمل م�صايد الأ�سماك الداخلية.
في تلك البرامج ما لم ًَت َّ

تربية الأحياء المائية

يت�سع نطاق الفهم لحاجة التنمية الم�ستدامة لقطاع الأحياء المائية �إلى بيئة مواتية مع و�ضع �أُطر
م�ؤ�س�سية وقانونية و�إدارية مالئمة ت�ستر�شد ب�سيا�سة �شاملة .وبينما تتفاوت جهود البلدان �صوب بلوغ
هدف التنمية الم�ستدامة ،تبع ًا لم�ستوى التزام مقرري ال�سيا�سات ونطاق تنمية قطاع تربية الأحياء
المائية ،فقد �أُحرز تق ُّدم ملحوظ في عدد من مجاالت التنمية الم�ؤ�س�سية والقانونية والإدارية ،بما في
ذلك ا�ستخدام مختلف ترتيبات ال�شراكة بين القطاعين العام والخا�ص.
وبالنظر �إلى �أن �أن�شطة تربية الأحياء المائية تقع عموم ًا داخل الحدود الوطنية ف�إن معظم تربية
الأحياء المائية تديرها وتر�صدها وتنظمها �صكوك وترتيبات وطنية .وتتناق�ض هذه الحالة مع حالة
م�صايد الأ�سماك الطبيعية حيث توجد م�صايد �أ�سماك مهمة عابرة للحدود بطبيعتها ،وباتت �صكوك
الإدارة الإقليمية والدولية و�/أو العالمية مطلوبة لتن�سيق الإدارة الوطنية للموارد الم�شتركة.
و ُتعد �شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في �آ�سيا والمحيط الهادي المنظمة الحكومية الدولية
ت�شجع تربية الأحياء المائية .و�أما اللجنة الفرعية لتربية الأحياء
الإقليمية الحقيقية الوحيدة التي
ِّ
المائية المنبثقة عن لجنة م�صايد الأ�سماك في منظمة الأغذية والزراعة فهي المنتدى الحكومي الدولي
العالمي الوحيد الذي يناق�ش ح�صري ًا تربية الأحياء المائية .وهناك العديد من �صكوك المنظمات غير
الحكومية الدولية والمجتمع الدولي التي ت�ساعد على تربية الأحياء المائية �إقليمياً .ومع تزايد �أهمية
المرجح و�ضع مزيد من ال�صكوك الإقليمية والدولية من �أجل
تربية الأحياء المائية يوم ًا بعد يوم ،من
َّ
دعم �إدارة هذا القطاع في الم�ستقبل.
وتك�شف الدرو�س الم�ستفادة من �إن�شاء وت�شغيل �شبكات تربية الأحياء المائية ،مثل �شبكة مراكز
تربية الأحياء المائية في �آ�سيا والمحيط الهادي ،عن فائدة التعاون التقني بين الحكومات الأع�ضاء.28
وا�ستناداً �إلى خبرة �شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في �آ�سيا والمحيط الهادي� ،أن�شئت �شبكة مراكز
تربية الأحياء المائية في و�سط و�شرق �أوروبا في عام  .2004وفي �أقاليم �أخرى ،وبخا�صة في �أمريكا
الالتينية و�أفريقيا جنوب ال�صحراء ،تقوم العديد من البلدان ومنظمة الأغذية والزراعة با�ستك�شاف
�إمكانية �إن�شاء تلك ال�شبكات الإقليمية.
وت�شير البحوث واال�ستعرا�ضات التي �أجريت م�ؤخراً �إ�شارات وا�ضحة �إلى �أن �أحد االتجاهات الرئي�سية
لتنمية و�إدارة تربية الأحياء المائية هو تعزيز التنظيم وتح�سين الإدارة .29ويجري تنفيذ التخطيط
المتكامل ال�ستخدام الأرا�ضي ،بما في ذلك �إن�شاء ُنظم حيازة �أرا�ضي مالئمة للمزارعين ،والتخطيط البيئي
المالئم .ويجري ب�شكل متزايد و�ضع وتنفيذ �أنظمة للإدارة العامة لتربية الأحياء المائية ،بما في ذلك
الجوانب المح َّددة ،مثل ا�ستخدام العقاقير والمواد الكيماوية .و�أف�ضى التنظيم الذاتي للقطاع �إلى العديد
من التطورات الأ�سا�سية ،مثل مدونات قواعد الممار�سات وتح�سين ممار�سات الإدارة ،بما في ذلك التعاون
مع المزارعين.
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وال تقوم تربية للأحياء المائية بمعزل عن القطاعات الأخرى ،كما تتطلب زيادة تنظيم القطاع التخفيف
من �آثاره الخارجية .وفي �أعقاب ما �شهدته بع�ض الأقاليم من تكثيف المزارع وزيادة عددها ،يجري تنفيذ
عمليات تقييم للأثر البيئي وعمليات ر�صد بيئي دورية.
�شجع في ازدياد عدد البلدان التي �صاغت� ،أو تقوم ب�صياغة� ،سيا�سات وخطط و�أنظمة
ولوحظ اتجاه ُم ِّ
وتي�سر النمو والإدارة التي تت�سم بالكفاءة في قطاع تربية
وا�ستراتيجيات لم�صايد الأ�سماك بحيث ت�ستوعب
ِّ
الأحياء المائية .وفي درا�سة �أجرتها م�ؤخراً منظمة الأغذية والزراعة حول دمج م�صايد الأ�سماك في وثائق
ال�سيا�سات الوطنية الرئي�سية المرتبطة بالحد من الفقر والتنمية الريفية ،تم الك�شف عن تعميم القطاع
ب�أكبر قدر من الفعالية في �آ�سيا (في حالة وثائق ا�ستراتيجيات الحد من الفقر وخطط التنمية الوطنية)
30
وتليها مبا�شرة �أفريقيا.
وتم �إقرار �إعالن �أبوجا ب�ش�أن م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية الم�ستدامة في �أفريقيا �أثناء اجتماع
ر�ؤ�ساء دول م�ؤتمر القمة من �أجل �إتاحة الأ�سماك للجميع الذي ُعقد في نيجيريا في �إطار ال�شراكة الجديدة
32
من �أجل تنمية �أفريقيا .31وانطلق في نف�س المنا�سبة برنامج ال�شراكات العالمية المعنية بم�صايد الأ�سماك .
وهذا البرنامج عبارة عن �شراكة عالمية جديدة للبلدان النامية والجهات المانحة والوكاالت التقنية تحت
قيادة البنك الدولي .ويمثل ذلك اثنين من التطورات الأخيرة المهمة التي تثبت االلتزام الوطني والدولي �صوب
تحقيق ما تتمتع به م�صايد الأ�سماك والأحياء المائية من �إمكانات للم�ساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والحد
من الفقر والتنمية االقت�صادية.
وما فتئت رابطات المنتجين ت�ضطلع بدور رئي�سي في تنمية تربية الأحياء المائية العالمية بدءاً من
اتحاد مجموعات العون الذاتي في مجال تربية الأحياء المائية ،بما في ذلك مجموعات الن�ساء ،في واحدة
من �أفقر قرى الهند ،وو�صو ًال �إلى التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية .ورغم ات�ساع نطاق اهداف رابطات
المنتِجين ف�إن بع�ض المقا�صد الم�شتركة تتمثل في �صياغة �سيا�سة و�أنظمة والت�أثير عليها؛ وتوفير الخدمات
مدونات قواعد ال�سلوك ،و�أف�ضل ممار�سات الإدارة،
التقنية؛ وتي�سير ُ�سبل الو�صول �إلى الأ�سواق؛ وو�ضع وترويج َّ
وممار�سات التنظيم الذاتي.
وفي �إطار ا�ستراتيجية الخ�صخ�صة ال�شاملة ،يقوم الكثير من البلدان المنخرطة في تعزيز تنمية الأحياء
المائية بتو�سيع نطاق برامج الخ�صخ�صة فيها لت�شمل قطاع تربية الأحياء المائية .وفي �أفريقيا جنوب
ال�صحراء ،على �سبيل المثال� ،سي�ؤدي النهج الذي تطبقه كينيا دوراً داعم ًا من خالل ت�شجيع الم�شاركة في
موات ،وتكوين �شراكات بين القطاعين العام
�صياغة ال�سيا�سات ،وتوفير �إطار عمل ا�ستثماري وقانوني
ٍ
والخا�ص ،وتوفير الدعم الأ�سا�سي للبنية الأ�سا�سية ،وتعزيز التنظيم الذاتي ،ور�سم خرائط لمناطق تربية
الأحياء المائية ،وتوفير الدعم في مجال الر�صد والتقييم.
كما ت�ساهم جماعات المجتمع المدني ،بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ،بدور كبير في �صياغة
ال�سيا�سات وتنفيذها وتقديم الدعم �إلى الفقراء من م�ستزرعي الأحياء المائية .وا�ضطلعت تلك الجماعات
بدور رئي�سي في حمل القطاع على الت�صدي للق�ضايا التي ن�ش�أت عن ممار�سات ا�ستزراع الإربيان ب�شكل غير
م�ستدام في كثير من بلدان �آ�سيا و�أمريكا الالتينية.
وتمثِّل الإدارة الم�شتركة اتجاه ًا نا�شئاً ،و ُتطَ َّبق في العادة على �إدارة موارد الملكية الم�شاع ،مثل ال�سهول
الفي�ضية والغابات .وفي �سياق قطاع تربية الأحياء المائية ،كان لتطبيق الإدارة الم�شتركة (انظر الإطار ،6
أثر على م�صايد الأ�سماك القائمة على التربية ،وهي �شكل من �أ�شكال تربية الأحياء المائية
ال�صفحتان ٌ � )73-72
تمار�س على الم�شاع في الم�سطحات المائية ال�صغيرة في المناطق الريفية .وهذا ال�شكل من تربية الأحياء
التي َ
المائية ينطوي على �إمكانات لزيادة �إنتاج الأ�سماك ب�أقل المدخالت من الموارد (مثلما في �سري النكا ،وفييت
نام ،وبنغالدي�ش ،وتايلند) .وخل�ص تقييم لهذا النوع من البرامج في ثالثة بلدان (بنغالدي�ش ،والفلبين ،وتايلند)
�إلى �أنه �ساهم في اتخاذ مبادرات العون الذاتي ،والملكية المحلية ،و�صنع القرارات في المجتمعات المحلية.

التجارة

مازال الدور الذي ت�ؤديه ا لإعانات المق ّدمة �إلى م�صايد الأ�سماك يحظى باهتمام كبير �سواء من
الحكومات �أو من المجتمع المدني .وبالنظر �إلى الطابع ال�شامل الذي تت�سم به الإعانات ف�إنها ت�ؤثر
على ا لأبعاد االقت�صادية واالجتماعية والبيئية لم�صايد الأ�سماك .وهكذا ف�إنها تنطوي على الكثير من
الم�صالح المختلفة .ودارت مناق�شات حول ا لإعانات المق َّدمة �إلى م�صايد الأ�سماك على الم�ستويين
التقني وال�سيا�ساتي اللذين ي�ؤثر كل منهما في ا لآخر.
وعلى الجانب التقني ،تحقق تق ُّدم كبير من الناحيتين النظرية والتحليلية بف�ضل جهود العديد من
المنظمات الحكومية الدولية (من بينها منظمة الأغذية والزراعة ،ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
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االقت�صادي ،وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ،والمنظمات غير الحكومية (ال�سيما ال�صندوق العالمي لحماية
الطبيعة)) .وعلى �صعيد ال�سيا�سات ،ف�إن المحور الرئي�سي للمفاو�ضات المتعلقة ب�إعانات م�صايد الأ�سماك
هو فريق التفاو�ض المعني بالقواعد التابع لمنظمة التجارة العالمية .و�أثناء ا�ستعرا�ض التق ُدم المحرز في
المباحثات القائمة على والية الدوحة لعام  2001خالل االجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي
ُعقد في هونغ كونغ ( ،)2005الحظ الوزراء االتفاق الوا�سع ب�ش�أن �ضرورة قيام فريق التفاو�ض المعني
معينة من
بالقواعد بتعزيز النظم المتعلقة بالإعانات في قطاع م�صايد الأ�سماك ،بما في ذلك حظر �أ�شكال َّ
�إعانات م�صايد الأ�سماك التي ت�ساهم في القدرة المفرطة وال�صيد المفرط .والحظ الوزراء كذلك �أن المعاملة
الخا�صة والتف�ضيلية المالئمة والف َّعالة للأع�ضاء من البلدان النامية والأقل نمواً ينبغي �أن ت�شكِّل جزءاً
ال يتجز�أ من مفاو�ضات �إعانات م�صايد الأ�سماك ،مع مراعاة �أهمية هذا القطاع في الأولويات الإنمائية،
و�سبل المعي�شة ،والأمن الغذائي .ويجري بحث العديد من التقارير
والم�سائل المتعلقة بالحد من الفقرُ ،
الن�صية المتعلقة بالتعديالت المتعلقة بم�صايد الأ�سماك في االتفاق ب�ش�أن الإعانات والتدابير التعوي�ضية.
ويبدو �أن النقا�ش حول �إعانات م�صايد الأ�سماك يت�سع في الآونة الأخيرة ،بمبادرة من بع�ض الأع�ضاء،
لي�شمل مجاالت �أخرى غير �أن�شطة م�صايد الأ�سماك الطبيعية� ،أي تربية الأحياء المائية وتجهيز الأ�سماك،
وما �إلى ذلك.
و�إ�ضافة �إلى التركيز على الحاجة �إلى تنظيم الإعانات المقدمة �إلى م�صايد الأ�سماك التي ت�ساهم في
القدرة المفرطة وال�صيد المفرط ،تقوم البلدان بمناق�شة طريقة دمج اعتبارات التنمية الم�ستدامة في نظم
�إعانات م�صايد الأ�سماك .و�إ�ضافة �إلى الم�سائل العامة المتعلقة بتطبيق المعاملة الخا�صة والتف�ضيلية ف�إن
هناك م�صاعب تعتر�ض �سبيل تحديد م�صايد الأ�سماك ال�صغيرة ودمج ر�سوم اتفاقات الو�صول �إلى م�صايد
الأ�سماك في تلك النظم .ومن الممكن ،في ما يبدو� ،أن تعتمد نتائج مفاو�ضات �إعانات م�صايد الأ�سماك
المعينة واالتفاق عليها ،وكذلك مدى قيام �أع�ضاء منظمة التجارة
على طريقة تحديد الم�سائل التقنية
َّ
العالمية بمعالجة لي�س فقط م�سائل التجارة بل وكذلك الم�سائل البيئية والتنموية.
ومع دخول ال�صين �إلى منظمة التجارة العالمية في عام  ،2001ف�إن جميع بلدان م�صايد الأ�سماك
الرئي�سية �أع�ضاء الآن في منظمة التجارة العالمية ،با�ستثناء االتحاد الرو�سي وفييت نام (اللذان بدءا
مفاو�ضات االن�ضمام �إلى ع�ضوية المنظمة)
وينطوي الإعالن الذي �أقره الم�ؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في هونغ كونغ عام
معينة لخف�ض تعريفات اال�ستيراد
 2005على �آثار مهمة بالن�سبة لم�صايد الأ�سماك .فقد ُت�ستخ َدم �صيغة َّ
المفرو�ضة على ال�سلع غير الغذائية التي ت�شمل الأ�سماك ومنتجات م�صايد الأ�سماك .وكان يمكن البت في
المعامالت والتخفي�ضات الم�ستخدمة في هذه ال�صيغة في عام  .2006وكانت البلدان الم�صدرة النامية
�ست�ستفيد من «تخفي�ض �أو �إلغاء الحدود الق�صوى للتعريفات ،والتعريفات المرتفعة ،وت�صاعد التعريفات،
ال�سيما التعريفات المفرو�ضة على المنتجات ذات الأهمية الت�صديرية» .وبالن�سبة لمنتجات م�صايد
الأ�سماك ،يمكن �أن ينطوي ذلك على �آثار على م�ص ِّدري المنتجات ذات القيمة الم�ضافة على الرغم من �أن
البلدان التي تتمتع بمعاملة تف�ضيلية اليوم �ستالحظ انخفا�ض ميزتها في الم�ستقبل .وبالنظر �إلى �أن هذا
الت�صور لم يتبلور ب�سبب الإخفاق في التو�صل �إلى اتفاق ف�إن م�ستقبل المفاو�ضات داخل منظمة التجارة
العالمية مازال غير معروف حتى الآن.
وت�شمل الم�سائل المهمة الأخرى ذات ال�صلة بالتجارة الدولية في منتجات الأ�سماك التي برزت خالل
ال�سنوات الأخيرة �إدخال المتطلبات الجديدة لتو�سيم الأغذية وتتبعها في الأ�سواق الرئي�سية؛ و�إقرار الخطوط
التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن و�ضع البيانات الإيكولوجية على عبوات منتجات م�صايد
الأ�سماك البحرية الطبيعية؛ والنزاعات التجارية بين البلدان الم�ستوردة والم�ص ِّدرة في ما يتعلق بالإغراق
المزعوم لمنتجات الأحياء المائية و�إعانات الإنتاج؛ وتو�سيع مناطق التجارة الإقليمية وعدد من اتفاقات
التجارة الثنائية الجديدة ذات ال�صلة القوية بتجارة الأ�سماك .ومازالت لم تت�ضح بعد الآثار الكاملة
والطويلة الأجل لتلك االتفاقات بالإ�ضافة �إلى� ،أو كبديل عن ،االتفاقات الثنائية الأو�سع .و�أحد اتفاقات
التجارة ذات ال�صلة الخا�صة بتجارة الأ�سماك ومنتجات م�صايد الأ�سماك هو االتفاق الجاري التفاو�ض
ب�ش�أنه على الم�ستوى الإقليمي بين مجموعة دول �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي واالتحاد
الأوروبي .وترمي هذه المفاو�ضات �إلى �إبرام اتفاقات �شراكة اقت�صادية بين االتحاد الأوروبي ومختلف
الأقاليم ال�ستة لدول �أفريقيا والبحر الكاريبي والمحيط الهادي و�إعمالها اعتباراً من يناير كانون الثاني
عام .2008
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الجزء الثاني
بع�ص الق�شايا التي تواجه
م�شايد االأ�شماك
وتربية االأحياء المائية

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد
الأ�سماك وتربية الأحياء المائية
مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد:
االنتقال �إلى العقد الثاني للتنفيذ
الق�ضايا

يواجه كثير من الدول الأع�ضاء في منظمة الأغذية والزراعة �صعوبات في التنفيذ ال�شامل لمدونة ال�سلوك
ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد ،بيد �أن معظمها يتحرك نحو تنفيذ بع�ض المواد 1.ويبين التحليل الذي �أجرته المنظمة
�أن حجم و�شدة القيود المتعلقة بالتنفيذ وطبيعة الحلول التي اقترحتها البلدان في ما بين  2002و2004
لم تتغير كثيرا .وتتباين �أ�سباب هذه ال�صعوبات عبر م�صايد الأ�سماك والمناطق ومجموعات البلدان.
ولكي تنجح الجهود الجارية لزيادة تر�سيخ المدونة في ال�سيا�سات والإجراءات الوطنية الخا�صة بم�صايد
الأ�سماك ،2يلزم فهم الم�شاكل التي تواجهها البلدان واتخاذ تدابير للتغلب عليها.
والكثير من الم�شاكل التي �أبلغت البلدان عنها يتعلق بالإدارة .وتدرك البلدان �أن الإدارة ال�سليمة الزمة
لتنفيذ المدونة تنفيذا تاما .وق�ضايا الإدارة التي تم تحديدها عديدة وتتراوح بين االعتبارات الأولية ،مثل
انعدام الدعم ال�سيا�سي لتنفيذ المدونة ،والق�ضايا المتعلقة بتطبيق التدابير الإدارية المعقدة مثل النهج
التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي لم�صايد الأ�سماك .وثمة عامالن معرقالن �إ�ضافيان ذكرتهما البلدان
هما �أن قطاع م�صايد الأ�سماك اليحظى ب�أولوية عالية من حكومات كثيرة ب�سبب �صغر �إ�سهامه االقت�صادي
و�ضعف تنظيمه بالمقارنة بقطاعات االقت�صاد الأخرى.
وثمة اعتبار مهم في ما يتعلق بالمدونة هو تكاملها مع خطة جوهان�سبرغ لتنفيذ قرارات م�ؤتمر
القمة العالمي للتنمية الم�ستدامة لعام  .2002وقد �أظهر التحليل �أنه توجد روابط وا�ضحة بين ال�صكين
و�أن الجهود الرامية �إلى تنفيذ مبادئ المدونة و�أهدافها تنطوي على �إجراءات متزامنة لتنفيذ ماتت�ضمنه
3
الخطة من عنا�صر محددة زمنيا خا�صة بم�صايد الأ�سماك.
وقد حددت البلدان القيود التي ت�ؤثر على تنفيذ المدونة ،كما اقترحت حلوال موجهة �إلى التغلب على
هذه القيود وتعزيزتنفيذ ال�صك .وتلخ�ص في ما يلي المعلومات المقدمة �إلى المنظمة.

الدعم ال�سيا�سي للتنفيذ

�إن الدعم ال�سيا�سي المت�ضائل للمدونة يقو�ض الزخم الالزم للم�ضي قدما في تنفيذ المبادرات التي تدعم
تنفيذها تنفيذا تاما .ويلزم �أن تبقي الحكومات على دعم التنفيذ حتى عندما تكون التدابير ال�ضرورية غير
�شعبية من الناحية ال�سيا�سية .وينبغي �أن توا�صل الحكومات التركيز والعمل على حل الم�شاكل المت�أ�صلة
والمتجذرة التي تف�ضي �إلى ممار�سات غير م�ستدامة في م�صايد الأ�سماك ،ينطوي بع�ضها على عواقب
�ضارة بالن�سبة للأمن الغذائي و�سبل المعي�شة والتنمية االقت�صادية .وتت�ضمن هذه الم�شاكل ،التي تتجاوز
نطاق م�صايد الأ�سماك ،الفقر وال�ضغط الديموغرافي والأمية وانخفا�ض م�ستويات التعليم وكذلك ال�شك في
التغيير وحدوث مقاومة عامة له .وينبغي للحكومات ،عند �صياغة ا�ستراتيجيات للت�شجيع على التغيير
ولتنفيذ المدونة� ،أن تعنى بال�شواغل الأخالقية ،بما فيها الحق في الغذاء والإ�شراف البيئي ،وتعالجها
(انظر الإطار.)4

الر�ؤية والقيادة والتخطيط والم�ساءلة

تفتقر بع�ض البلدان �إلى ر�ؤية وا�ضحة لقطاع م�صايد الأ�سماك ،وب�صفة خا�صة البلدان التي التوفر
حكوماتها قيادة لأ�صحاب ال�ش�أن وال �إطارا للتخطيط للم�ستقبل .ولتنفيذ المدونة تنفيذا فعاال �شددت
البلدان على الحاجة �إلى «بيئة مواتية» تت�سم بالر�ؤية والقيادة والتخطيط .وكجزء من هذه العملية ينبغي
�أن تحدد الحكومات بو�ضوح الأهداف الق�صيرة والطويلة الأجل التي تود تحقيقها في عملية التنفيذ .وقد
لوحظ �أي�ضا �أن زيادة الم�ساءلة من جانب �أ�صحاب ال�ش�أن تعزز تنفيذ المدونة ،ومن ثم ينبغي الت�شجيع
على الم�ساءلة على جميع الم�ستويات.
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الإطار 4

الق�ضايا الأخالقية في م�صايد الأ�سماك
�سلم العلم منذ وقت طويل ب�أن هناك حدودا ال�ستخراج الموارد ال�سمكية .والوعي
بال�شواغل المتنامية جرى �إذكا�ؤه في محافل عالمية مثل م�ؤتمر الأمم المتحدة
المعني بالبيئة والتنمية ( )1992وجمعية الألفية للأمم المتحدة (م�ؤتمر قمة الألفية،
 )2000وم�ؤتمر القمة العالمي للتنمية الم�ستدامة ( .)2002وقد بحثت الق�ضايا
ال�سيا�ساتية والإدارية المتعلقة بالموارد ال�سمكية بحثا م�ستفي�ضا من النواحي
الإيكولوجية والتكنولوجية واالجتماعية االقت�صادية ،في حين �أن العنا�صر الأخالقية
لم يتم تناولها �إال بطريقة �ضمنية.
وال�شواغل الأخالقية المتعلقة برفاه االن�سان وبالنظام الإيكولوجي محورية
بالن�سبة للنقا�ش حول م�ستقبل م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية .وثمة
ر�ؤية عالمية للأخالقيات �آخذة في الظهور .وتولى عناية ل�صحة الإن�سان ورفاهه
وحقوق الإن�سان الأ�سا�سية (بما فيها الحق في الغذاء) �إلى جانب الإ�شراف البيئي
والقيم الأ�صيلة واال�ستخدامات البديلة للموارد الطبيعية والبيئة .ويتزايد االهتمام
بهذه ال�شواغل و�سيوا�صل التزايد وذلك ،في جانب منه ،ا�ستجابة لالتجاهات في
مجاالت مثل التغير الديموغرافي ،والحالة المتغيرة للموارد وما يرتبط بها من نظم
�إيكولوجية ،والتقدم في العلم والتكنولوجيا ،والتطور االجتماعي واالقت�صادي العالمي
النطاق الذي تج�سده العولمة ،والدور المتزايد لل�سوق ،وتركز القوة االقت�صادية.
وت�شكل مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد الإطار والمرجع الأكثر تقدما واكتماال
ل�سيا�سات م�صايد الأ�سماك .ومع �أن المدونة �أعدت ب�صفة رئي�سية من منطلقات
اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية ،ف�إنها تحتوي على عدد من االعتبارات الأخالقية
الأقل تحديدا ،ولكنها جوهرية على الرغم من ذلك ،وتتناول ال�شواغل الب�شرية
والإيكولوجية على ال�سواء ب�صورة مبا�شرة .و�ستكون لهذا اهمية متزايدة في القرن
الحادي والع�شرين حيث �ست�شهد م�صايد الأ�سماك زيادة �إ�ضافية في ت�أثير الأبعاد
الأخالقية لل�صيد و�إدارة الموارد الطبيعية على تنمية الم�صايد و�صون البيئة.
وقد ا�ستهلت منظمة الأغذية والزراعة �سل�سلة من الدرا�سات ب�ش�أن الق�ضايا
الأخالقية في الغذاء والزراعة ،بما في ذلك م�صايد الأ�سماك 1 .وتقترح درا�سة م�صايد
الأ�سماك وت�ضع طرقا لتنفيذ المبادئ الأخالقية الم�ستمدة من ال�صكوك الدولية
المعتمدة المتعلقة بم�صايد الأ�سماك والنظم الإيكولوجية .وتحدد الدرا�سة الق�ضايا
الأخالقية الرئي�سية في م�صايد الأ�سماك وما ين�ش�أ عنها من مقت�ضيات �أخالقية،
وتتناول بالبحث دور ونطاق الأخالقيات في هذا ال�سياق ،وت�شير ب�إيجاز �إلى الركائز
الم�ؤ�س�سية ل�سيا�سات م�صايد الأ�سماك كما تت�ضمنها مدونة ال�سلوك .وتقدم الدرا�سة
نهجا �أخالقيا كليا لم�صايد الأ�سماك ،مع �إيالء اهتمام خا�ص لآثار �إدارة الم�صايد
وال�سيا�سة االجتماعية على �أحوال النا�س المعي�شية.

1

.FAO. 2005. Ethical issues in fisheries. FAO Ethics Series No. 4. Rome

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

الأطر ال�سيا�ساتية والقانونية واال�ستراتيجيات

تت�سبب ا لأطر ال�سيا�ساتية والقانونية غير المالئمة ،واال�ستراتيجيات غير المالئمة الخا�صة بتنمية
م�صايد ا لأ�سماك ،في تقييد تنفيذ المدونة لأنها التوفر ال�ضوابط الالزمة لمنع حدوث ممار�سات غير
م�ستدامة في م�صايد ا لأ�سماك .ولمعالجة هذه العيوب �أ�شارت البلدان �إلى �ضرورة �إجراء ا�ستعرا�ضات
�سيا�ساتية وت�شريعية و �إعداد ا�ستراتيجيات �شفافة ل�ضمان تج�سيد مبادئ المدونة وعنا�صرها
ا لأ�سا�سية على نحو مالئم في هذه المبادرات.

تنمية الموارد الب�شرية وتعزيز الم�ؤ�س�سات

يرتبط عدم التقدم في تنفيذ المدونة ارتباطا مبا�شرا بالقيود الخا�صة بالموارد الب�شرية والقدرات
الم�ؤ�س�سية .وقد �أكدت البلدان على �ضرورة �ضمان موا�صلة جهود بناء القدرات الم�ؤ�س�سية و�ضمان
ا�ستدامة تنمية الموارد الب�شرية نظرا الرتفاع معدالت تناق�ص هذه الموارد .وتت�صل بق�ضية �ضعف
القدرات الم�ؤ�س�سية هذه �ضرورة زيادة فعالية التعاون في ما بين الوكاالت لأن عدم توافر هذا
التعاون ي�ؤثر ت�أثيرا خطيرا في تنفيذ المدونة .وبالمثل ،هناك حاجة �إلى معالجة عدم كفاية التن�سيق
واالت�صال في ما بين الم�صالح الوطنية لم�صايد ا لأ�سماك وغيرها من الوكاالت الوطنية ومع الهيئات
ا لإقليمية لم�صايد ا لأ�سماك.

توافر المعلومات المنا�سبة التوقيت والكاملة
والموثوق بها والو�صول �إليها

تت�سبب محدودية توافر المعلومات العلمية واالجتماعية واالقت�صادية ذات ال�صلة و�ضعف �إمكانية
و�صولها �إلى �أ�صحاب ال�ش�أن في �إعاقة تنفيذ المدونة (انظر الإطار  .)5وي�ساعد هذا الو�ضع على
انخفا�ض م�ستويات البحث العلمي والبحوث ذات ال�صلة ،وهي اعتبار �أ�سا�سي بالن�سبة للتنفيذ .ولمعالجة
هذه العيوب ينبغي �أن تعزز البلدان التح�سينات في جمع المعلومات ون�شرها مع �إيالء االعتبار الواجب
للمعلومات ذات الأولوية الق�صوى .وقد �شددت البلدان على �أن هناك افتقارا �إلى المعلومات االجتماعية
واالقت�صادية الالزمة لدعم تنفيذ المدونة و�شجعت على زيادة التركيز على جمعها وا�ستخدامها .وفي
بع�ض الحاالت �شجعت البلدان �أي�ضا على �إ�شراك مجتمعات ال�صيد المحلية في جمع المعلومات في
الم�صايد ال�صغيرة النطاق.

الم�شاركة والإدارة الم�شتركة

ت�شكل النُهج المركزية لإدارة م�صايد الأ�سماك وعدم الت�شاور مع �أ�صحاب ال�ش�أن عقبات �أخرى تعتر�ض
�سبيل تنفيذ المدونة .وتن�ش�أ عن هذه العقبات حاجة �إلى �إ�شراك جميع �أ�صحاب ال�ش�أن ،بمن فيهم
المنظمات غير الحكومية ،على نحو �أكمل .وت�شجع البلدان على تي�سير �إتباع نهج «�شامل» لإدارة
م�صايد الأ�سماك يدعى فيه �أ�صحاب ال�ش�أن �إلى اال�ضطالع ،من خالل م�شاركتهم وممار�ستهم للإدارة
الم�شتركة ،ب�أدوار مهمة في اتخاذ القرارات (انظر الإطار  .)6وفي ما يتعلق بالم�صايد ال�صغيرة النطاق
وال�صناعية على ال�سواء توجد �أدلة متزايدة على �أنه حيثما يكون اتخاذ القرارات في الم�صايد ت�شاركي
الطابع ويعتبر متفقا مع القواعد و�شفافا تكون تدابير الإدارة �أكثر اكتماال ،مع ات�سامها بقلة اللجوء
�إلى الفر�ض وبانخفا�ض التكلفة.

بناء الوعي

الكثيرون من �أ�صحاب ال�ش�أن لي�سوا على دراية بالعنا�صر الأ�سا�سية للمدونة وال بدورها المحوري
في تعزيز اال�ستدامة الطويلة الأجل� .إن ن�شر المدونة يت�أثر ت�أثرا �ضارا من جراء عدم تكييفها مع
االحتياجات المحلية ومحدودية توافرها باللغات المحلية و�سوء توزيعها حيثما تكون متوافرة .وقد
�شددت بلدان كثيرة على �أن بناء الوعي بخ�صو�ص المدونة �أداة �أ�سا�سية في تي�سير تنفيذها .واقترحت
هذه البلدان ترجمتها �إلى اللغات المحلية لتو�سيع نطاق ن�شرها ولتي�سير �إعداد حمالت لإذكاء الوعي
على ال�صعيد الوطني .ولدعم بناء الوعي و�صياغة ا�ستراتيجيات توعية اقترحت البلدان موا�صلة عقد
حلقات العمل واالجتماعات باعتبارها و�سيلة ن�شر ،وا�ستخدام و�سائط الإعالم بكامل طاقتها ،وموا�صلة
تعزيز ا�ستخدام الخطوط التوجيهية الفنية الخا�صة بالمدونة (بع�ضها متاح بلغة ب�سيطة) باعتبارها
�أداة �أ�سا�سية للتنفيذ.
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الإطار 5

المعلومات الالزمة لدعم تنفيذ مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد
الركيزة التي ي�ستند �إليها تنفيذ المدونة ،وفقا لما جرى الت�سليم به في المواد من
� 7إلى  ،12هي �ضرورة وجود فئتين عري�ضتين من المعلومات :معلومات عامة
عن المدونة (�أهدافها ،تغطيتها ،الخ ).ومعلومات تخ�ص�صية وتقنية ذات طابع
بحثي .
ولفهم نطاق هذه االحتياجات من المعلومات بمزيد من الو�ضوح� ،أجرت منظمة
الأغذية والزراعة درا�سة  1في عام  2004لتقييم طابع المعلومات التي ي�ستخدمها
وينتجها �أخ�صائيون مختارون يعملون في �إدارة م�صايد الأ�سماك .و�سلطت
اال�ستق�صاءات ودرا�سات الحاالت وتحليل اال�ست�شهادات وا�ستعرا�ض الكتابات ال�ضوء
على ات�ساع المو�ضوعات الالزم تناولها ،والعمق التاريخي للمعلومات ذات ال�صلة،
ونطاق المعلومات من المحلي �إلى العالمي ،وتنوع م�صادر المعلومات.
ولي�س من الم�ستغرب ،بالنظر �إلى هذا الت�شعب� ،أنه يلزم جهد كبير للح�صول على
�أف�ضل المعلومات التخاذ القرارات ور�سم ال�سيا�سات على �أ�سا�سها .ويثير االفتقار �إلى
موارد المعلومات العالمية في البلدان النامية تحديات كبيرة ،لكن تخطيها لي�س
متعذرا ،وتقترح الدرا�سة ا�ستراتيجيات للم�ساعدة على مواجهتها .وت�سلم الدرا�سة
�أي�ضا ب�أن نتائج البحوث ودرو�س التطوير الم�ستفادة كثيرا ما تفقد ب�سبب عدم
وجود فر�ص مالئمة لن�شرها في البلدان النامية .وف�ضال عن هذا ،ف�إن الح�صول على
المعلومات المن�شورة لم يتحقق �أبدا ب�شكل فعال تماما ويتعين عمل الكثير لتح�سين
ن�شر المعلومات وتقا�سمها والحفاظ عليها من �أجل الأجيال المقبلة.
وتتيح رقمنة المعلومات وتوافرها عبر الإنترنت �إمكانات هائلة لتح�سين
الو�صول �إليها ون�شرها .بيد �أن �أ�صحاب ال�ش�أن في البلدان النامية مازالوا في
انتظار �سبيل الو�صول العالي ال�سرعة والفعال بالمقارنة بتكلفته ،وهو متوافر فعال
في البلدان ال�صناعية .ومن ثم ف�إن من ال�ضروري توافر بنى �أ�سا�سية فعالة و�سبيل
و�صول فعال �إلى موارد المعلومات الم�شاع .و�سي�ؤدي تح�سين �إدماج المعلومات،
المولدة في البلدان النامية ،في �صلب المن�شورات الخا�صة بم�صايد الأ�سماك وتربية

توافر الموارد

االفتقار �إلى الموارد ،بما فيها الأموال والمعدات و�إمكانية الو�صول �إلى مرافق البحث ،يعوق تنفيذ
المدونة ،وب�صفة خا�صة في البلدان النامية ،في ما يتعلق بنهج النظام الإيكولوجي والنهج التحوطي
لم�صايد الأ�سماك والر�صد والمراقبة والإ�شراف وبرامج نظم مراقبة ال�سفن .وقد �أ�شارت البلدان �إلى
الحاجة �إلى دعم تقني �إ�ضافي من المنظمة ودعم مالي من مجتمع المانحين الدولي .كما الحظت �أن
الموارد الإ�ضافية �ستمكنها من تعزيز الجهود الرامية �إلى �إعداد خطط عمل وطنية ،وفقا لما دعت �إليه
خطط العمل الدولية الأربع.

�إدارة م�صايد الأ�سماك

تواجه البلدان م�شاكل في �إدارة م�صايد الأ�سماك ،و�إعداد خطط م�صايد �إدارة الأ�سماك ،وتنفيذ خطط العمل
الدولية .كما �أ�شارت البلدان �إلى �أن بع�ض الم�صايد غير خا�ضعة للإدارة و�أن �أحوال الم�شاع هذه تف�ضي �إلى
الإفراط في �صيد الأ�سماك .وعالوة على ذلك ف�إن الأر�صدة ال�سمكية في �إطار هذه النظم ،حتى عندما تكون
م�صايد الأ�سماك خا�ضعة للإدارة ،يتوا�صل ا�ستغاللها ب�شكل كامل �أو مفرط والتنفذ خطط �إعادة تكوين هذه
الأر�صدة ،التي ينبغي �أن تكون عالية الأولوية� ،إال ببطء .وقد �أبلغت البلدان عن �صعوبات في تطبيق �أ�شكال
ممار�سات �إدارة م�صايد الأ�سماك الأكثر تقدما و�أ�شارت �إلى الحاجة �إلى الم�ساعدة في مجاالت مثل:

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

الأحياء المائية �إلى تي�سير ا�ستخدام نتائج البحوث والتحقق من �صحتها وتجنب
ازدواجية الجهود الباهظة التكلفة والمهدرة للطاقات.
وقد وفر الم�ؤتمر ال�سنوي الحادي والثالثون للرابطة الدولية لمكتبات ومراكز
معلومات العلوم المائية والبحرية ،الذي ا�ست�ضافته منظمة الأغذية والزراعة في
�أكتوبر/ت�شرين الأول  ،2005فر�صة لتقا�سم موارد المعلومات والربط ال�شبكي
بينها باعتبار ذلك �أ�شد و�سائل تلبية االحتياجات من المعلومات فعالية بالمقارنة
بتكلفتها  2وثمة ق�ضية �أظهرها هذا المحفل هي �أن قلة من المنظمات لها والية
تتيح لها مد نطاق ما لديها من خدمات المكتبات والمعلومات خارج مجتمعها
المحدد .وثمة حاجة وا�ضحة �إلى القيام بذلك ،ال �سيما في ظل االتجاهات الحديثة
نحو تحقيق المركزية �إدارة الم�صايد �أو ،على الأقل� ،شكل من �أ�شكال الم�شاركة
المجتمعية في الإدارة .و�إمكانية و�صول �أ�صحاب ال�ش�أن على الم�ستوى المحلي �إلى
المعلومات محدودة ،وينبغي �أي�ضا فهم احتياجاتهم وتلبيتها .وهناك حاجة �إلى
تحديد المق�صود بعبارة االفتقار �إلى المعلومات كقيد ،ويجب بذل جهود مت�ضافرة
للتو�صل �إلى حلول طويلة الأجل.

FAO. 2005. Fisheries information in developing countries. support to the implementation of the 1
1995 FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries, by J.G. Webster and J. Collins. FAO Fisheries
).Circular No. 1006. Rome (available at http://www.fao.org/docrep/007/y5847e/y5847e00.htm
IAMSLIC. 2006. Information for responsible fisheries: libraries as mediators. Proceedings of the 2
.31st Annual IAMSLIC Conference, Rome, 10–14 October 2005. Fort Pierce, Florida, USA. In press

• �صياغة المدونات الوطنية وخطط العمل الوطنية؛
• تنفيذ برامج تخال�ص ال�سفن و�إعادة هيكلة ال�صناعة للحد من طاقات ال�صيد؛
• التح�سينات في القدرات البحثية في مجال م�صايد الأ�سماك ،بما في ذلك ترتيبات التو�أمة
الممكنة؛
• تحديد وتقدير الموارد ال�سمكية الجديدة والناق�صة اال�ستغالل؛
• تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي لم�صايد الأ�سماك.
و�إذ الحظت البلدان ال�ضغوط االجتماعية واالقت�صادية القوية على م�صايد الأ�سماك ،بما في ذلك
تعر�ض مجتمعات ال�صيد المحلية للفقر وافتقارها �إلى فر�ص عمل بديلة ،ف�إنها �شددت على �أن الطاقة
الزائدة في قطاع م�صايد الأ�سماك ينبغي مواجهتها بخلق فر�ص عمل في القطاعات االقت�صادية
ا لأخرى.

ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم

ي�شكل ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم ،الذي يعتبر الآن جريمة بيئية ،عائقا كبيرا
يعتر�ض �سبيل تحقيق اال�ستدامة الطويلة الأجل .وهو يقو�ض الجهود الإدارية ويكافئ ال�صيادين الذين
اليراعون الترتيبات الإدارية الوطنية والإقليمية .وقد �أبلغت البلدان �أن مواردها ال�سمكية تخ�ضع ب�شكل
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الإطار 6

�إدخال وتعزيز الإدارة الم�شتركة لم�صايد الأ�سماك
�أ�صبح وا�ضحا ب�شكل متزايد ،على مدى الأعوام الع�شرين الما�ضية� ،أن �إدارة م�صايد
الأ�سماك ال يمكن �أن تكون فعالة ما لم يتم �إ�شراك من يجنون الموارد (المجتمعات
المحلية وال�صيادين) �إ�شراكا فعاال في عملية الإدارة .وهناك الآن تحول �إلى نظم
الإدارة الم�شتركة� ،أي النظم التي تدخل الحكومات والمجتمعات المحلية/م�ستخدمي
الموارد على ال�سواء في اتخاذ القرارات والتخطيط على نحو م�شترك.
وقد ثبت نجاح التجارب مع الم�شاريع ذات الريادة في الإدارة الم�شتركة
في بلدان عديدة ،ولكن في حاالت كثيرة لم تحقق ا�ستمرارية مبادرات الإدارة
الم�شتركة بعد رفع دعم الم�شروع .والإدارة الم�شتركة يلزم «�إدماجها في �صلب»
الأن�شطة اليومية للحكومة و�أ�صحاب ال�ش�أن.
وا�ستنادا �إلى الدرو�س الم�ستفادة على مدى ال�سنوات الع�شر الما�ضية ت�ؤكد هيئة م�صايد
�آ�سيا والمحيط الهادي �أن من ال�ضروري توافر �أربع ركائز لنجاح الإدارة الم�شتركة:
• بيئة �سيا�ساتية وت�شريعية مواتية؛
• تمكين المجتمعات المحلية؛
• روابط وم�ؤ�س�سات فعالة؛
1
• موارد كافية.
ويكفل وجود �إطار �سيا�ساتي وقانوني م�ؤات �أن تكون الحكومات ،حيثما توجد
�إرادة �سيا�سية ،قادرة على تي�سير الإدارة الم�شتركة ودعمها .وعادة مايعهد �إلى
الدولة ب�إدارة الموارد ال�سمكية ،ولكنها يمكن �أن ت�سند �إلى المجتمعات المحلية/
الأفراد من ال�سكان المحليين الم�س�ؤولية عن الإدارة على الم�ستوى المحلي� ،أو �أن
تعترف باخت�صا�صهم في هذا ال�صدد .والملكية المحلية تح�سن االمتثال للقواعد
المتفق عليها محليا وتح�سن كثيرا توافق هذه القواعد مع الت�شريعات الوطنية .ومن
ال�ضروري �أن تبدي الحكومات (�إما على ال�صعيد المحلي و�إما على ال�صعيد الوطني)
ا�ستعدادا لتغيير ال�سيا�سات و�إ�شراك المجتمعات المحلية والم�ساعدة على تحديد
�أدوار مختلف القوى الفاعلة وم�س�ؤولياتها.
ويجب تمكين المجتمعات المحلية الم�شاركة في الإدارة الم�شتركة ل�ضمان
م�شاركتها بفعالية وانخراطها على نحو م�ستدام .وتدعيم المنظمات والم�ؤ�س�سات
كيما تدرك تماما دورها في عملية الإدارة متطلب �أ�سا�سي للنجاح.

متوا�صل لل�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم ،تمار�سه ال�سفن الوطنية والأجنبية على ال�سواء.
وقد بد�أت بع�ض البلدان في تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون
تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،ال�صادرة عن المنظمة في عام  ،2001و�أعدت خطط عمل وطنية لمنع
ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،ولكنها تفتقر �إلى القدرة على
الم�ضي قدما في تنفيذها .ونتيجة ل�ضعف الر�صد والمراقبة والإ�شراف ونظم مراقبة ال�سفن تظل القدرة
على الحيلولة دون ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم مثار ان�شغال بالغ .وتركز بلدان كثيرة
بمزيد من ال�شدة على تنفيذ تدابير الدول المرفئية وتدابير تتبع المنتجات وتجارتها كو�سيلة لمنع
�أعمال تفريغ وبيع المنتجات الم�صيدة �صيدا غير قانوني دون �إبالغ ودون تنظيم.

الحلول الممكنة

دعت لجنة م�صايد الأ�سماك التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة ،في دورتها ال�ساد�سة والع�شرين في عام
� ،2005إلى تخ�صي�ص «عقد التنفيذ» ال�صكوك الدولية الخا�صة بم�صايد الأ�سماك .وكان محور االهتمام،
ال�صكوك التي �أعدت منذ م�ؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عقد في عام  ،1992بما

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

وتتطلب الإدارة الم�شتركة الفعالة روابط جيدة في ما بين �أ�صحاب ال�ش�أن
الم�شاركين .ويجب فهم �شبكات �أ�صحاب ال�ش�أن والت�شجيع على تقا�سم المعلومات
بينها .وكثيرا ماينبغي �إ�شراك م�ستخدمي الموارد الآخرين (غير المنتمين �إلى
م�صايد الأ�سماك) ،مثل المزارعين و�صناعة ال�سياحة ،في مراحل معينة من العملية.
ويجب تحقيق توازن ال�سالمة الإيكولوجية (�أو «حالة الموارد») مع رفاه الإن�سان
(�أي الحاجة �إلى الغذاء �أو الدخل)؛ وتحقيق هذا التوازن يتطلب حتما مقاي�ضات
�إدارية ،وهي مقاي�ضات يجب الت�سليم بها والتوفر عليها.
و�أخيرا ،يجب الت�سليم ب�أن نجاح الإدارة الم�شتركة الفعالة يتطلب موارد ووقتا.
ومن الوا�ضح ،في المقام الأول� ،أنه البد من وجود مورد يرى �أنه جدير ب�أن
يدار .وتكاليف المعامالت الخا�صة بالم�شاركة في االجتماعات والر�صد والإنفاذ
والإدارة كثيرا مايبخ�س تقديرها في بداية مبادرات الإدارة الم�شتركة .ويجب
على الحكومات والمجتمعات المحلية الت�سليم بالحاجة �إلى هذه الموارد وااللتزام
بتقد يمها .
وتظهر الحالة الراهنة لمعارفنا �أنه اليوجد نموذج وحيد ل�ضمان النجاح
في مبادرات الإدارة الم�شتركة لم�صايد الأ�سماك .وتبين التجربة بالفعل �أنه
حيثما يوجد مايكفي من الإرادة وااللتزام وال�شراكة تكون تدابير �إدارة الم�صايد
�أ�شد فعالية وتقل النزاعات ويزداد الأمل في تحقق اال�ستخدام الر�شيد والم�ستدام
للموارد ال�سمكية .ويمكن للحكومات �أداء دور قيادي في الإلتزام بالإدارة الم�شتركة
وا�ستهالل هذه العملية.

FAO. 2005. Report of the APFIC regional workshop on «Mainstreaming fisheries mana 1
.agement», Siem Reap, Cambodia, 9-12 August 2005. RAP 2005/24. Bangkok

فيها المدونة (وخطط العمل الدولية واال�ستراتيجية المرتبطة بها) ،و�ضمان موا�صلة العمل المت�ضافر
لتعزيز اال�ستدامة الطويلة الأجل في قطاع م�صايد الأ�سماك .وتوفر المدونة لجميع البلدان �أداة مرجعية
مهمة لإدارة م�صايد الأ�سماك وا�ستخدامها .وي�سهم تنفيذها ا�سهاما كبيرا في تحقيق التغييرات
الموقفية وال�سلوكية في القطاع ،وهي تغييرات �ضرورية لت�أمين م�ستقبل م�ستدام للموارد ال�سمكية
الوطنية والإقليمية.
وتوا�صل المنظمة ،في حدود مواردها المتاحة ،التركيز على م�ساعدة البلدان في تنفيذ ال�سيا�سات الر�شيدة
في مجال م�صايد الأ�سماك وتطبيق التدابير ال�ضرورية لتحقيق �أهداف م�ستدامة محددة .بيد �أن دور المنظمة
يقت�صر على دور تي�سيري لأن البلدان ذاتها هي التي يجب �أن ت�ستهل التدابير الالزمة لتنفيذ المدونة.
ويركز جانب مهم من جوانب جهود المنظمة الرامية �إلى تعزيز تنفيذ المدونة على بناء القدرات،
من حيث الموارد الب�شرية وتعزيز الم�ؤ�س�سات على ال�سواء .واال�ستثمار في بناء القدرات �ضروري للتنفيذ
الالحق للمدونة .وعالوة على ذلك ف�إن العوائد التجنى عموما في الأجل الق�صير ،وفقدان القدرات
في البلدان النامية �أمر �شائع حيث ينتقل الموظفون المدربون �إلى القطاع الخا�ص �أو ينقلون داخل
الحكومة �أو يهاجرون �إلى الخارج.
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وبناء القدرات متطلب �أ�سا�سي لتعزيز �إدارة م�صايد الأ�سماك .وهو مهم �أي�ضا لتنفيذ النهج الأ�شد تطورا
لإدارة م�صايد الأ�سماك ،وب�صفة خا�صة النهج التحوطي ونهج النظام الإيكولوجي لإدارة الم�صايد .ومن
�ش�أن هذين النهجين على ال�سواء تعديل التركيز القوي ال�سائد في بلدان كثيرة على النظم الإدارية الموجهة
نحو الإنتاج والتي لم تحقق عموما الت�شجيع على ممار�سات ونتائج ال�صيد الم�ستدامة.
وتوفر المدونة �إطارا �شامال ومت�سقا و�شفافا لتعزيز التعاون و�إقامة الروابط مع ال�شركاء الثنائيين
والمتعددي الأطراف وفقا لروح المادة  5من المدونة« :المتطلبات الخا�صة للبلدان النامية» .ومن المهم
�أن تقديرات ال�سنتين ،التي تقدمها البلدان عندما تقدم �إلى المنظمة تقاريرها عن جهودها المبذولة لتنفيذ
المدونة ،تبين المجاالت ذات الأولوية في ما يتعلق بالم�ساعدات .ومجتمع المانحين الدولي ،على �أ�سا�س
هذه المعلومات ،في و�ضع �أف�ضل يتيح له ا�ستهداف تلبية احتياجات م�صايد الأ�سماك وتقديم الم�ساعدات
لتعزيز �أف�ضل الممار�سات الكفيلة بتحقيق اال�ستدامة الطويلة الأجل.
وتنفيذ المدونة كثير المتطلبات من حيث الموارد والوقت على ال�سواء ويجب ،بالن�سبة لمعظم البلدان،
�أن يكون انتقائيا وتدريجيا .وخطوة البداية الجيدة هي و�ضع خطة وطنية تحدد الأهداف الطويلة الأجل
و�سبل تحقيقها .ومعظم الم�صالح يلزمها الح�صول على مزيد من الموارد العامة ووجود ا�ستعداد لدى
الحكومات لت�سريع التغيير القانوني .و�سيتيح التنفيذ التدريجي اكت�ساب خبرة عملية من خالل التعلم
بالممار�سة.

�أحدث التطورات

تغطي المدونة كل برنامج عمل المنظمة في مجال م�صايد الأ�سماك .وجميع الأن�شطة المعيارية
والميدانية مهي�أة لتنفيذ المدونة باال�ستناد �إلى الأعمال والإنجازات ال�سابقة وتعزيزها و�ضمان �أن
تج�سد الأن�شطة الجارية والمبرمجة مبادئها ومق�صدها .ويتركز معظم هذا العمل على تعزيز الإدارة في
قطاع م�صايد الأ�سماك .ومن خالل ال�شراكة والترتيبات التعاونية الأخرى توفر المنظمة مدخالت في
�أن�شطة الغير التي لها ت�أثير مبا�شر في تنفيذ المدونة.
وفي مجال بناء القدرات ،وجهت المنظمة جهودا كبيرة �إلى الت�صدي لل�صيد غير القانوني دون �إبالغ
ودون تنظيم في البلدان النامية ،وهذا جانب رئي�سي في تنفيذ المدونة .وعلى �سبيل المثال فقد تمت
رعاية �سل�سلة من حلقات العمل الإقليمية المكر�سة لدعم �إعداد خطط العمل الوطنية لمنع ال�صيد غير
القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،وهو متطلب �أ�سا�سي لخطة العمل الدولية لمنع
ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه (انظر الإطار  ،)7وعقدت خم�س حلقات
عمل �إقليمية ب�ش�أن الر�صد والمراقبة والإ�شراف بغية ن�شر المعلومات وتوفير التدريب على نظم مراقبة
ال�سفن.
اعتمدت لجنة م�صايد الأ�سماك التابعة للمنظمة ،في دورتها ال�ساد�سة والع�شرين ،مبادرة رئي�سية
ا�ستهلتها المنظمة في عام  2005لتنفيذ النظام النموذجي لتدابير الدول المرفئية .والنظام النموذجي
الذي �أقرته منظمات ومحافل �أخرى ،بما فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة ،مقبول باعتباره �أ�سا�س
تطوير التدابير الإقليمية والوطنية للدول المرفئية .وتركز مبادرة المنظمة على تنمية الموارد الب�شرية من
خالل الحلقات الإقليمية .وحلقات العمل م�صممة لتدعيم القدرات الوطنية وتعزيز التن�سيق الإقليمي كيما
يت�سنى للبلدان تح�سين ومواءمة تدابير الدول المرفئية والقيام ،نتيجة لذلك ،بتنفيذ �أدوات خطة العمل
الدولية لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه المتعلقة بتدابير الدول
المرفئية وتلبية متطلبات كل من النظام النموذجي للمنظمة والأجهزة الإقليمية لم�صايد الأ�سماك .و�ستعقد
�أول حلقة عمل في منطقة جزر المحيط الهادي بالتعاون مع وكالة م�صايد �أ�سماك منتدى جنوب المحيط
الهادي وهيئة م�صايد غرب و�سط المحيط الهادي .وقد اعتمدت المنطقة النظام النموذجي في دورتها
ال�سنوية في عام .2005
والخطوط التوجيهية الفنية الخا�صة بالمدونة �أ�سا�سية لدعم تنفيذها .وقد تم بالفعل �إعداد �أربعة
ع�شر من الخطوط التوجيهية الفنية الخا�صة بالمنظمة وترجمت هذه الخطوط التوجيهية �إلى اللغات
الر�سمية للمنظمة ون�شرت .وتتعلق �أحدث الخطوط التوجيهية ب�إ�سهام م�صايد الأ�سماك ال�صغيرة النطاق
في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي .وهناك خطوط توجيهية �أخرى قيد الإعداد تتناول
تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه في
م�صايد الأ�سماك الداخلية ،وتنفيذ خطة العمل الدولية للحد من ال�صيد العار�ض للطيور البحرية في
م�صايد الخطوط الطويلة ،ال�صادرة عن المنظمة في عام  ،1999وتنفيذ خطة العمل الدولية لإدارة طاقات
ال�صيد ،ال�صادرة عن المنظمة في عام  ،1999والإدارة ال�صحية للنقل الر�شيد للحيوانات المائية الحية،
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تعزيز القدرة الوطنية على مكافحة ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم
ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم ،وت�أثيراته ال�ضارة على الجهود الوطنية
والإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك على نحو م�ستدام طويل الأجل ،م�شكلة من الم�شاكل
الرئي�سية التي تواجه الم�صايد الطبيعية .وفي مار�س�/آذار � 2005أعلن الوزراء عزمهم على
تجديد جهودهم لو�ضع وتنفيذ خطط عمل وطنية و�إقليمية لمكافحة ال�صيد غير القانوني
دون �إبالغ ودون تنظيم (خطط عمل وطنية لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون
تنظيم وردعه والق�ضاء عليه) 1.وحثوا �أي�ضا على تقديم م�ساعدات �إ�ضافية �إلى البلدان
النامية لمعاونتها في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ
ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،بما في ذلك تقديم الم�شورة والتدريب للت�شجيع على
�إقامة نظم �إدارة م�صايد ،على ال�صعيدين الوطني والمحلي ،تعنى بمكافحة ال�صيد غير
القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم.
وفي عام  2003ا�ستهلت منظمة الأغذية والزراعة �سل�سلة حلقات عمل �إقليمية لتو�سيع
وتعميق تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه
والق�ضاء عليه ،ال�صادرة في عام  .2001وكان الق�صد من حلقات العمل تنمية القدرات
الوطنية وتعزيزها كيما تكون البلدان في و�ضع �أف�ضل يتيح لها �إعداد خطط عمل وطنية
لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،وهي الو�سائل
الرئي�سية التي يتعين بموجبها تنفيذ خطة العمل الدولية لمنع ال�صيد غير القانوني دون
�إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه.
وفي ما بين عامي  2003و 2006عقدت المنظمة ت�سع حلقات عمل �إقليمية في
�شرق �أفريقيا والجنوب الأفريقي ،وجنوب �شرق �آ�سيا ،ومنطقة الكاريبي ،وجزر المحيط
الهادي ،وغرب �أفريقيا ،وال�شرق الأدنى ،و�أمريكا الجنوبية ،و�أمريكا الو�سطى .وتلقى
التدريب ما مجموعه � 215شخ�صا ( 18في المائة منهم ن�ساء) من  90بلدا ناميا (48
في المائة من �أع�ضاء المنظمة).
وقد �سعت حلقات العمل �إلى �إذكاء الوعي بالآثار ال�ضارة التي يحدثها ال�صيد غير
القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وب�ضرورة �أن تعمل البلدان على نحو مت�ضافر وحا�سم
لمكافحة هذا ال�صيد وتوفير فهم �شامل لخطة العمل الدولية لمنع ال�صيد غير القانوني
دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،وعالقتها بال�صكوك الدولية الأخرى
الخا�صة بم�صايد الأ�سماك (مثل اتفاق منظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن االمتثال ،ال�صادر
في عام  ،1993واتفاق الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية ،ال�صادر في عام ،)1995
ووثاقة �صلتها بحالة م�صايد الأ�سماك في بلدان الم�شاركين .كما هدفت �إلى �إجراء تحديد
�أو�ضح للخطوات التي ينبغي �أن تتخذها م�صالح م�صايد الأ�سماك بغية و�ضع خطط عمل
وطنية لمنع ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه ،وتقا�سم
المعلومات ب�ش�أن مزايا تن�سيق التدابير على �أ�سا�س �إقليمي لمنع ال�صيد غير القانوني دون
�إبالغ ودون تنظيم وردعه والق�ضاء عليه.
( )1في  12مار�س�/آذار  2005اعتمد االجتماع الوزاري لمنظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن م�صايد الأ�سماك،
المعقود في روما ب�إيطاليا� ،إعالن روما لعام  2005ب�ش�أن ال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم.

والمعايير الدولية لجودة و�سالمة ال�صادرات ال�سمكية ،وا�ستخدام الأنواع الدخيلة ومراقبتها ،والتزويد
بالأ�سماك ،و�إ�صالح الموائل ،و�إدارة الموارد الوراثية ،واالحتياجات من المعلومات ،وتجارة ال�سمك،
وت�سجيل �سفن ال�صيد .وبالإ�ضافة �إلى الخطوط التوجيهية الفنية الخا�صة بالمدونة ،تقوم المنظمة
ب�إ�صدار خطوط توجيهية اخرى خا�صة بم�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية ،الغر�ض منها تعزيز
اال�ستدامة في قطاع م�صايد الأ�سماك.
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وتعمل منظمات �شريكة كثيرة بن�شاط في قطاع م�صايد الأ�سماك في البلدان النامية ،حيث تقدم
م�ساعدات نظرية� ،إن لم تكن عملية ،ب�ش�أن تنفيذ المدونة وال�صكوك المرتبطة بها وال�صكوك الدولية الأخرى
الخا�صة بم�صايد الأ�سماك والتي �أبرمت منذ م�ؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية (مثل اتفاق
الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية لعام  .)1995ويتباين طابع هذه الم�ساعدة ونطاقها من بلد �إلى
بلد ومن �إقليم �إلى �إقليم ولكن قوتها الدافعة الأ�سا�سية هي ت�شجيع ال�صيادين ومجتمعات ال�صيد المحلية
على العمل على نحو �أكثر ات�ساما بالم�س�ؤولية والت�شجيع على ممار�سات ال�صيد واال�ستخدام الم�ستدامة.

التوقعات

التوقعات الخا�صة بتنفيذ المدونة التزال مختلطة في بلدان كثيرة على الرغم من وجود دالئل قوية
على �أن المدونة �آخذة في التر�سخ في عدد كبير منها وتوجه الجهود في مجال �إدارة م�صايد الأ�سماك
وا�ستخدامها .وتواجه البلدان النامية مجموعة من القيود التي تعرقل الإدارة وتعوق قدرة هذه البلدان
على تنفيذ المدونة .وتجاهد كل البلدان ،ب�صرف النظر عن م�ستوى التنمية فيها ،لتنفيذ نهج جديدة
لإدارة م�صايد الأ�سماك .وهذه النهج متي�سرة الإعداد والفهم ،من الناحية النظرية ،ولكن تواجه قيودا
عندما يلزم العمل على تنفيذها.
و�ضرورة بناء القدرات وتعزيز الم�ؤ�س�سات على نحو متوا�صل ،مع مراعاة ال�صعوبات واالحتياجات
المحددة من البلدان النامية� ،أمر جوهري لتحقيق مزيد من التقدم .وتلزم جهود لال�ستفادة من النتائج
ال�سابقة بتو�سيع نطاق التنفيذ وتعميقه .و�ستظل البلدان مثقلة بالأعباء في �سعيها �إلى تنفيذ عدد كبير من
ال�صكوك الدولية الخا�صة بم�صايد الأ�سماك ،التي �أبرمت منذ م�ؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية،
وب�صفة خا�صة في الوفاء بااللتزامات التي �أخذتها على عاتقها بقبولها بع�ض هذه ال�صكوك.
والجوانب اللوج�ستية لتعزيز النهج «ال�شاملة» لم�صايد الأ�سماك ،كما هي متوخاة في المدونة ،تثبت �أنها
ت�شكل تحديا لبلدان كثيرة ،وينبغي تكري�س مزيد من الجهود لرفع م�ستويات الم�شاركة في اتخاذ القرارات.
والنهج الت�شاركية لم�صايد الأ�سماك جديدة في بلدان كثيرة وتتطلب تعديال �أ�سا�سيا في كل من التفكير والتنظيم.
و�إلى جانب تو�سيع نطاق م�شاركة �أ�صحاب ال�ش�أن يلزم تعزيز زيادة الم�ساءلة في ما بين �أ�صحاب ال�ش�أن.
والحفاظ على القوة الدافعة لدعم تنفيذ المدونة ق�ضية م�ستمرة بالن�سبة لبلدان كثيرة .وفي مواجهة
القدرة المحدودة و�ضغط عبء العمل يرزح كثير من م�صالح م�صايد الأ�سماك تحت وط�أة هذا الو�ضع .كما
�أن هذا ال�ضغط يبرز ويفاقم العيوب الإدارية الأخرى التي تعوق التنفيذ .ويدل هذا الو�ضع على �ضرورة �أن
توا�صل البلدان ر�صد تقدمها في ما يتعلق بالتنفيذ و�أن تتخذ ما يلزم من �إجراءات ت�صحيحية بالقدر الذي
ت�سمح به مواردها وقدراتها.

نمو تربية الأحياء المائية وتو�سيع نطاقها
على نحو م�ستدام :نهج نظام �إيكولوجي
الق�ضية

لتربية الأحياء المائية تاريخ طويل في بع�ض �أنحاء العالم ،ويمكن التو�صل �إلى �أمثلة كثيرة جيدة
التكامل لتربية الأحياء المائية في جميع �أرجاء قارة �آ�سيا وفي جزر المحيط الهادي .وكانت هذه
الأن�شطة في الما�ضي محدودة الت�أثير بوجه عام نتيجة لكل من �صغر نطاقها وطبيعتها المنخف�ضة
المدخالت .كما كانت هذه النظم معتمدة على مدخالت منتجة محليا ،داخل نظام زراعي �أكبر في كثير
من الأحيان .ومع التنمية التدريجية لتربية الأحياء المائية كم�شروع تجاري قادر على تحقيق دخل كبير
على م�ستوى الأ�سرة المعي�شية �أو ال�شركة ،نزعت هذه الروابط �إلى االنف�صام .وحتى في االقت�صادات الأقل
تقدما (مثل بلدان معينة في �أفريقيا) ،حيث ا�ستحدثت تربية الأحياء المائية منذ عدة عقود كبديل كفافي
منخف�ض اال�ستثمار ،يوجه الإنتاج الآن على نحو مطرد التزايد �إلى تلبية طلبات ال�سوق بدال من الإمداد
بالأ�سماك لتلبية احتياجات الأ�سر المعي�شية.
وتنمية التربية التجارية للأحياء المائية تنطوي ب�شكل ثابت على تو�سيع الم�ساحات المزروعة ،وزيادة
كثافة من�ش�آت تربية الأحياء المائية ،وا�ستخدام موارد الأعالف المنتجة خارج منطقة الن�شاط المبا�شر .ومع طرق
الإنتاج الأ�شد كثافة تكون هناك �أي�ضا نزعات �إلى جلب �أنواع دخيلة وا�ستخدام نظم �أعالف مركبة �أ�شد كثافة
وكذلك ،في بع�ض الأنظمة ،ا�ستخدام مواد كيميائية لمكافحة الأمرا�ض �أو ال�سيطرة عليها .وكل هذه الممار�سات
يمكن �أن يكون لها �أثر تراكمي على م�ستوى النظام الإيكولوجي و�أن ت�ؤثر �سلبا على �سالمته العامة.

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

وربما تت�ضمن الآثار الم�شتركة لكثير من ممار�سات تربية الأحياء المائية على النظام الإيكولوجي �أيا
من ما يلي:
• تزايد الطلبات على م�صايد الأ�سماك لتوفير م�ساحيق/زيت ال�سمك ،وهما مكونان رئي�سيان لأعالف
الأنواع �آكلة اللحوم�/آكلة النباتات واللحوم.
• �إثراء المياه المتلقية بالمغذيات والمواد الع�ضوية مما ي�سفر عن تراكم الروا�سب القهمية.
• التغيرات في المجموعات القاعية.
• �أثرفة البحيرات والمناطق ال�ساحلية.
• اختالل البيئات البيولوجية و�/أو االجتماعية و�إعادة هيكلتها �أحيانا ب�صورة دائمة.
• التناف�س على الموارد (مثل المياه) وا�ستنفادها في بع�ض الحاالت.
• الآثار ال�سلبية الناجمة عن الكائنات الم�ستزرعة الهاربة.
وقد �أ�سفرت التنمية الوا�سعة النطاق (المو�سعة و�/أو الكثيفة) لمزارع تربية الإربيان في بع�ض المناطق
عن تدهور الأرا�ضي الرطبة ومناطق المنغروف ،وت�سببت �أي�ضا في تلوث المياه وتملح الأر�ض والطبقات
الحاملة للمياه العذبة .كما �أدى �سوء ا�ستخدام المواد الكيميائية وجمع البذور من البرية وجلب �أنواع دخيلة
�إلى �إثارة القلق في بع�ض المواقع .وحتى ممار�سات التربية المو�سعة للأحياء المائية التي ال تتطلب وجود
�أعالف خارجية ،مثل ا�ستزراع الرخويات ،يمكن �أن ت�ؤدي ،في �أحوال معينة� ،إلى نق�ص مو�ضعي للأك�سجين
في الروا�سب القاعية وزيادة التر�سيب .كما يت�ضمن التو�سع في التربية التجارية للأحياء المائية بع�ض
التفاعل ال�سلبي مع الم�صايد ال�ساحلية ال�صغيرة النطاق ،عندما يكون هناك تناف�س على الحيز ،و�/أو عندما
ت�ؤثر الأ�سماك الهاربة �أو تدهور البيئة ت�أثيرا �سلبيا على م�صايد الأ�سماك .وبع�ض هذه الت�أثيرات يمكن
بالفعل �أن «تعر�ض للخطر خيارات الأجيال المقبلة لال�ستفادة من كامل مجموعة ال�سلع والخدمات التي
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توفرها النظم الإيكولوجية».
وتربية الأحياء المائية� ،ش�أنها في ذلك �ش�أن معظم نظم �إنتاج الأغذية ،لها� ،أو يمكن �أن يكون لها� ،آثار
�سلبية .ويجب �إبقاء هذه الآثار �ضمن حدود مقبولة اجتماعيا 5.والإدارة البيئية القا�صرة للتربية (الكثيفة
�أو المو�سعة) للأحياء المائية ق�ضية يلزم الت�صدي لها بجدية .ف�إذا ما �سمح لتنمية تربية الأحياء المائية
ب�أن تم�ضي في طريقها على نحو غير م�س�ؤول� ،أو �إذا اتبعت فقط نهج جزئية في �إدارتها ،يكون هناك خطر
م�ؤداه �أن الت�أثيرات ال�سلبية قد تبطل �أي فوائد منها �أو �أن تربية الإحياء المائية لن تحقق الفوائد المتوقعة.
وفي الأجل الطويل قد تخفق تربية الأحياء المائية في توفير الإمدادات ال�سمكية الإ�ضافية الالزمة لتلبية
طلب �سكان العالم المتزايدين.
ومع ذلك ف�إن تربية الأحياء المائية ذاتها تتعر�ض هي �أي�ضا للت�أثير ال�سلبي بعوامل من �صنع الإن�سان
مثل تلوث الأعالف والبيئات البحرية من جراء نفايات الح�ضر والتلوث الزراعي و�سوء �إدارة المناظر
الطبيعية .وتحد هذه العوامل من نطاق وطبيعة تنمية تربية الأحياء المائية في بع�ض مناطق العالم.

الحلول الممكنة
النهج التقليدية

ربما يكون من غير الم�ستغرب �أن محاوالت الت�صدي للت�أثيرات ال�سلبية لتربية الأحياء المائية اتخذت
�أ�شكاال كثيرة .فمن ناحية و�ضع الم�س�ؤولون عن �إدارة �أمور القطاع مبادئ عامة (مثل م�ؤتمر القمة
المعني بالأر�ض) ومدونات �سلوك (مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد) .ومن الناحية الأخرى ف�إن
من يطلب �إليهم تحقيق توافق متعهدي تربية الأحياء المائية مع مقت�ضيات النظام الإيكولوجي عادة
ما يلج�أون �إلى ا�ستراتيجيات ال�سيطرة والتحكم (الرخ�ص ،ومعايير العلف ،وا�ستخدام الم�ستح�ضرات
ال�صيدالنية).

اللوائح التنظيمية
في محاولة لمكافحة التطورات غير المالئمة ،نفذت البلدان في جميع �أنحاء العالم عددا كبيرا من
اللوائح التنظيمية لتربية الأحياء المائية .وتفاوتت هذه اللوائح من اللوائح العامة – على �سبيل المثال
حظر ا�ستخدام المنغروف لممار�سات تربية الأحياء المائية – �إلى اللوائح المحددة جدا – على �سبيل
المثال تحديد الإنتاج الأق�صى لكل منطقة ،وقواعد مكافحة الأمرا�ض ،وا�ستخدام العقاقير.
بيد �أن هذه اللوائح ال توفر ،منفردة �أو مجتمعة� ،إطارا �شامال يكفل ا�ستخداما م�ستداما للبيئات المائية.
و�سيحدث هذا فقط ،عندما يجري تناول تربية الأحياء المائية باعتبارها عملية متكاملة داخل النظام
الإيكولوجي.
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وقد �أدى التقدم التكنولوجي �إلى زيادة كفاءة الإنتاج وتي�سير التكثيف� .إال �أنه ال يمكن للوائح
الموجودة �أن ت�ضمن حدوث اال�ستدامة ،وال �سيما بالنظر �إلى �أن معظمها يركز على المربي الفرد وال ي�أخذ
في االعتبار الآثار الت�آزرية الإ�ضافية (التراكمية) التي تحدثها مزارع تربية متعددة على منطقة معينة.
وفي الوقت نف�سه ف�إن التقييم االقت�صادي من جانب المربين تغلب عليه نظرة �ضيقة (ق�صيرة الأجل) تركز
على نتائج الإنتاج الأكثر مبا�شرة .وال تت�ضمن هذه التقييمات الإيرادات المتو�سطة والطويلة الأجل وال
التكاليف التي قد تفر�ض على ن�شاط التربية نف�سه وعلى �سائر المجتمع في �شكل انحفا�ض في �إمدادات
النظام الإيكولوجي من ال�سلع والخدمات.
عالوة على ذلك ،ومن المهم بالقدر نف�سه� ،أن الهيكل التنظيمي لتربية الأحياء المائية كثيرا ما ال يتيح،
�أو يي�سر� ،إتباع نهج �أو �أ�سلوب �إنتاج يف�ضي �إلى توازن النظام الإيكولوجي .وغالبا ما يحظر تدوير المغذيات
و�إعادة ا�ستخدام النفايات من جانب الأ�شكال الأخرى لتربية الأحياء المائية (التربية متعددة الأنواع)� ،أو
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الم�صايد المحلية� ،أو ال ي�شجع عليه.

�أدوات اتخاذ القرارات
ربما يكون تقييم الت�أثير البيئي  ،بمختلف �أ�شكاله ،الأداة ال�شائعة اال�ستخدام �أكثر من غيرها .فقد
ا�ستخدم تقييم الت�أثير البيئي ا�ستخداما عالمي النطاق من جانب الم�س�ؤولين عن مراقبة ت�أثير جميع
�أنواع ا لأن�شطة الب�شرية المحتملة ا لإ�ضرار بالبيئة ،بما فيها التربية التجارية للأحياء المائية.
والتقييم النمطي للت�أثير البيئي يتناول الجوانب ا لإيجابية وال�سلبية للن�شاط� ،سواء كان الن�شاط
مبا�شرا �أم غير مبا�شر وذا طابع بيئي �أم اجتماعي �أم اقت�صادي .بيد �أن تقييم الت�أثير البيئي ،كما
ي�ستخدم ،ال ي�أخذ عادة في الح�سبان �أنواع الت�أثيرات الأخرى ذات ال�صلة بتربية الأحياء المائية.
وكثيرا ما يكون موجها نحو الن�شاط وحتى نحو المربي ،ولكنه ال يت�ضمن �أو يتناول التخطيط
اال�ستراتيجي �أو المتكامل.
وت�ستخدم على النطاق العالمي حاليا مجموعة وا�سعة النطاق من �إجراءات تقييم الت�أثير البيئي
و�إجراءات الر�صد ،وبع�ض هذه الإجراءات مهي�أ جيدا لال�ستخدام مع مقترحات و�أن�شطة تربية الأحياء
المائية .بيد �أن هذه الإجراءات ،في حاالت �أخرى كثيرة ،غير م�ستخدمة فعال �أو غير معدة �إعدادا كافيا
�أو معروفة جيدا ولكنها ال تنفذ .كما �أنها قد تكون غير مالئمة الت�صميم بالنظر �إلى عدم قدرتها على
توفير المعلومات الأ�سا�سية عن البيئات المحددة التي تدعم – �أو من المقترح �أن تدعم – ممار�سات
معينة لتربية الأحياء المائية 8.وثمة عيب كبير ي�شوب تقييمات الت�أثير البيئي هو �أنه ال يمكن عادة
تطبيقها على الم�شاريع القائمة لتربية الأحياء المائية لأنها التوفر المعلومات التف�صيلية الالزمة
لتطبيق التدابير العالجية لأي �ضرر �ألحق بالبيئة فعال.
وثمة م�شكلة �أخرى هي �أن تقييم الت�أثير البيئي وحده ال يكفل ر�ؤية كافية االت�ساق للنظام
الإيكولوجي .وحيثما تمار�س تربية �أحياء مائية كثيرا ما توجد �أي�ضا� ،ضمن �أمور �أخرى ،زراعة وتنمية
�صناعية �أو ح�ضرية و�سياحة .وت�ستخدم جميعها موارد م�شتركة (مثل المناطق ال�ساحلية والمياه) .وفي
�أحيان كثيرة يجري تقييم كل منها على نحو م�ستقل دون �إيالء اعتبار للتطور الم�ستقبلي المحتمل
للأن�شطة الم�ستخدمة الأخرى وال للت�أثيرات المجمعة على النظام الإيكولوجي .وبالمثل ف�إن تقييم الت�أثير
البيئي كثيرا ما ال ي�أخذ في الح�سبان بقدر منا�سب الجوانب الب�شرية واالجتماعية للن�شاط الم�ستهدف،
وب�صفة خا�صة ما يتعلق ب�أفقر �شرائح المجتمع.
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الوالية
يرجع القلق �إزاء ت�أثير التنمية الب�شرية على النظام الإيكولوجي �إلى عدة قرون .ومنذ وقت قريب خل�ص
م�ؤتمر القمة المعني بالأر�ض ،المعقود في عام  1992في ريو دي جانيرو ،البرازيل� ،إلى �أن �سيا�سات
الإدارة البيئية ،التي كثيرا ماتو�ضع لقطاع واحد دون �إيالء اعتبار كبير للقطاعات الأخرى ،التغطي
بقدر كاف الت�أثيرات الكاملة للتنمية الب�شرية واال�ستغالل الب�شري على البيئة .9وبعد م�ؤتمر القمة حدث
تحرك مت�ضافر ال�ستنباط وتطبيق نهج �أكثر �شمولية التخاذ القرارات ال�سيا�ساتية في ما يتعلق بالتنمية
الم�ستدامة .وت�ضمن هذا الأخذ بنهج �أ�شد ا�ستنادا �إلى النظام الإيكولوجي في التنمية والإدارة.
والمبد�أ الأول لنهج نظام �إيكولوجي ،كما بينته اتفاقية التنوع البيولوجي ،هو �أن �أهداف �إدارة الأرا�ضي
والمياه والموارد الحية �أمور يحددها االختيار المجتمعي .10ولكن هذا النهج الجديد لإدارة الموارد الطبيعية
يت�ضمن �أي�ضا التركيز على �سلوك الإن�سان ومواقفه تجاه ا�ستخدام الموارد الطبيعية.

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

وفي عام  ،1995اعتمد م�ؤتمر المنظمة مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد .وتتناول المدونة �أي�ضا تربية
الأحياء المائية على نحو �أ�شد تحديدا من خالل المادة  ،9التي تتناول جوانب كثيرة مت�صلة بتنميتها الم�ستدامة.
وكل ما ذكر �أعاله يعتبر بمثابة اعتراف �ضمني من المعنيين ب�أنه يجب التغلب على عدد من العوائق
المحتملة لنمو تربية الأحياء المائية وتكثيفها على نحو م�ستدام لكي يتوافق هذا الن�شاط مع توقعات
المجتمع المتنامية بخ�صو�ص التنمية الم�ستدامة �إيكولوجيا .11ونهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء
المائية �سيكون فعال ال�سبيل �إلى التغلب على هذه العوائق ويمكن �أن يكون �إطار تنفيذ التنمية الم�ستدامة
�إيكولوجيا ،وهو الإطار ال�ضروري لتحقيق الأهداف المفاهيمية لم�ؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة
والتنمية وم�ؤتمر القمة العالمي للتنمية الم�ستدامة واتفاقية التنوع البيولوجي ،وال�صكوك الدولية الأخرى.

االنعكا�سات
يوجد تعريف متفق عليه لنهج النظام الإيكولوجي لم�صايد الأ�سماك  .ويمكن و�ضع تعريف لنهج النظام
الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية على غرار هذا التعريف كما يلي:
نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية نهج ي�سعى �إلى تحقيق توازن الأهداف المجتمعية
المختلفة بمراعاة المعارف و�أوجه عدم اليقين المتعلقة بمكونات النظام الإيكولوجي الأحيائية
والال�أحيائية والب�شرية ،بما في ذلك تفاعالتها وتدفقاتها وعملياتها ،وتطبيق نهج متكامل لتربية
الأحياء المائية �ضمن حدود معقولة �إيكولوجيا وعمليا .وينبغي �أن يكون مق�صد نهج النظام الإيكولوجي
لتربية الأحياء المائية تخطيط القطاع وتنميته و�إدارته بطريقة تلبي االحتياجات والرغبات المتعددة
للمجتمعات دون �أن تعر�ض للخطر خيارات الأجيال المقبلة في ما يتعلق باال�ستفادة من كامل مجموعة
ال�سلع والخدمات التي توفرها النظم الإيكولوجية المائية.
وينطوي هذا التعريف على الحاجة �إلى ا�ستخدام �أدوات وعمليات وهياكل منا�سبة للت�صدي بفعالية
للق�ضايا ذات الطابع البيئي واالجتماعي والتقني واالقت�صادي وال�سيا�سي .وعلى هدي مبادئ كل من
نهج النظام الإيكولوجي لم�صايد الأ�سماك 13والتنمية الم�ستدامة �إيكولوجيا ينبغي �أن تكون لنهج النظام
الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية ثالثة �أهداف رئي�سية في �إطار �شجري هرمي )i( :رفاه االن�سان؛
( )iiال�سالمة الإيكولوجية؛ ( )iiiالقدرة على تحقيق الهدفين على ال�سواء� ،أي الإدارة الفعالة.
ويمكن و�ضع �إطار نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية وتطبيقه/ا�ستخدامه على النطاقات �أو
الم�ستويات المبينة �أدناه 14،على الأقل ،ولكن مع �ضرورة �أن توفر لكل م�ستوى معايير وقواعد تنظيمية.
12

على م�ستوى مزرعة التربية مع تنفيذ �إجراءات �سليمة لتقييم الت�أثير البيئي �أو �أدوات مماثلة التخاذ
القرارات (�أي �أدوات تكفل �إيالء االعتبار المنا�سب لآثار الن�شاط المقترح على البيئة وتقديم بيان تف�سيري
دقيق عن هذه الآثار) في ما يتعلق بالأن�شطة الجديدة لتربية الأحياء المائية ،وا�ستنباط �أدوات للتقييم
الرجعي لت�أثيرات الأن�شطة القائمة فعال والتخفيف من حدتها .وعلى هذا الم�ستوى تتمثل بع�ض القرارات
التي يتعين اتخاذها بانتهاج منظور النظام الإيكولوجي في اختيار المواقع ،وم�ستوى الإنتاج ،والأنواع
التي يتعين ا�ستخدامها (�أنواع غريبة �أم �أنواع محلية) ،ونظم وتكنولوجيات التربية ،وكذلك ،وهذا
�أمر بالغ الأهمية ،الآثار االجتماعية االقت�صادية على الم�ستوى المحلي .وبالمثل ف�إنه عادة ما تنفذ
ممار�سات �إدارية �أف�ضل وتتابع على م�ستوى مزرعة التربية.
على النطاق الجغرافي المنا�سب .يمكن �أن يتباين هذا ويت�ألف ،على �سبيل المثال ،من م�ستجمع المياه
�أو المنطقة ال�ساحلية �أو المنطقة البحرية البعيدة عن ال�ساحل �أو المنطقة الجغرافية الأحيائية حيث تحدث
�أن�شطة تربية الأحياء المائية .وينبغي �أن يعزز ا�ستخدام الخطوط التوجيهية والأدوات الخا�صة بالتخطيط
اال�ستراتيجي والإدارة تنمية المجتمعات الب�شرية الموجودة حول مواقع التربية المتكاملة والم�ستدامة
للأحياء المائية .و�ستكون ق�ضايا مثل الأ�سماك الهاربة وانتقال الأمرا�ض وما تحدثه تربية الأحياء
المائية ،وما ي�صيبها ،من تلوث والتناف�س على ا�ستخدام الأرا�ضي والمياه منا�سبة على هذا الم�ستوى.
وبالمثل ف�إن االنعكا�سات على رفاه االن�سان منا�سبة جدا على هذا النطاق الجغرافي ،ومن �أمثلتها
االنعكا�سات المتعلقة بتوافر فر�ص العمل ،والتنمية الريفية ،واعتبارات المجتمعات الأ�صلية المحلية،
وق�ضايا الم�ساواة بين الجن�سين .ويتعين النظر في الق�ضايا الأخيرة في نطاق ال�سيناريوهات القائمة
والم�شاريع البديلة للتنمية الب�شرية في المنطقة.
وفي حين �أن نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية ينبغي �أن يكون م�س�ؤولية وكاالت تربية
الأحياء المائية ،ف�إن التنفيذ الكامل لهذا النهج �سيتطلب الت�ضامن مع الوكاالت الم�س�ؤولة عن �إدارة الأن�شطة
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الأخرى التي ت�ؤثر في النظام الإيكولوجي المائي (مثل �إدارة الم�صايد الطبيعية� ،أجهزة �إدارة المياه ال�ساحلية،
منظمات �إدارة م�ستجمعات المياه ،الزراعة ،الحراجة ،التنمية ال�صناعية .).وكثيرا ما يكون ت�صميم مناطق �إدارة
تربية الأحياء المائية �أداة منا�سبة وب�صفة خا�صة عند ت�ضمين فوائد المبادرات المتكاملة الخا�صة بالتربية
المتعددة العوامل الغذائية للأحياء المائية/15التربية المتعددة الأنواع �أو المتكاملة للأحياء المائية وم�صايد
الأ�سماك .ويمكن �أن تكون هذه النهج منا�سبة جدا على م�ستوى المزرعة �أي�ضا .وثمة جانب مهم �آخر ،على كل من
م�ستوى المزرعة والم�ستوى الإقليمي ،هو الت�أثيرات الب�شرية المن�ش�أ على تربية الأحياء المائية و�ضرورة الحماية
من هذه الت�أثيرات.

على م�ستوى ال�صناعة .على هذا الم�ستوى الأعم ينبغي تطبيق نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء
المائية حيث يلزم النظر في ق�ضايا مثل توافر المواد الخام (وب�صفة خا�صة ال�سمك) ل�صنع الأعالف
والت�أثيرات الأعم للنظام الإيكولوجي على م�صايد الأ�سماك والموارد الزراعية .ويمكن �أن تكون �أدوات مثل
تقييم دورة حياة� 16سلع تربية الأحياء المائية مفيدة على هذا الم�ستوى .وت�شمل الق�ضايا المهمة الأخرى
تلك ذات ال�صلة بالأ�سواق والت�سويق ،والعمل والمرتبات ،والفر�ص االجتماعية للمنطقة والبلد.

�أحدث التطورات

يمكن التعرف على نموذج جيد للتنفيذ العملي لنهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية في ا�ستراليا ،حيث
ا�ستنبط نهج تنمية م�ستدامة �إيكولوجيا لتربية الأحياء المائية ويجري تنفيذه .17ويجمع النهج بين الطريقتين
التحليلية والت�شاركية ويهدف �إلى تحقيق �سالمة النظام الإيكولوجي ورفاه االن�سان من خالل الإدارة الفعالة.
وثمة خطوة منا�سبة نحو الأخذ بنهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية وفرها فريق الخبراء
الم�شترك المعني بالجوانب العلمية لحماية البيئة البحرية في عام  2001عندما ن�شر خطوطه التوجيهية و�أدواته
الخا�صة بتخطيط و�إدارة تنمية تربية الأحياء المائية في المناطق ال�ساحلية .18وت�ستخدم عملية التخطيط
المقترحة تقييم الت�أثير البيئي ولكن �ضمن �إطار �أو�سع يتناول تكامل تربية الأحياء المائية مع الأن�شطة ال�ساحلية
الأخرى ،ويجري تقييما للتكاليف والفوائد بطريقة �أ�شمل.
وهناك حاليا عدة مبادرات بحثية تركز على �إتباع نهج �أكثر ا�ستنادا �إلى النظام الإيكولوجي في تربية
الأحياء المائية مثل المبادرة الخا�صة بالم�شروع القائم على نهج النظام الإيكولوجي للتربية الم�ستدامة
للأحياء المائية في منطقة البحر المتو�سط ،19التي تي�سر اعتماد نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء
المائية في هذه المنطقة.
وعلى الرغم من �أن نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية ال يزال في مرحلة تطور مبكرة جدا ،ف�إن
من الممكن ا�ستخال�ص درو�س منا�سبة من تطبيقه في �إطار نهج التنمية الم�ستدامة �إيكولوجيا لتربية الأحياء
المائية ومن الخبرات والمعارف المكت�سبة في النظم المتكاملة لتربية الأ�سماك والتربية ال�ساحلية المتعددة الأنواع
(مثل الأ�سماك وبلح البحر ،والأ�سماك والأع�شاب البحرية) .ويتم الح�صول على هذه الخبرات من اال�ستخدام الم�ستدام
للنظم الإيكولوجية عن طريق تعزيز �أن�شطة تربية الأحياء المائية �أو الجمع بين هذه الأن�شطة و�أن�شطة �أخرى
ك�أن�شطة م�صايد الأ�سماك (مثل م�صايد الأ�سماك القائمة على تربية الأحياء المائية) والزراعة (مثل تربية الأ�سماك
في حقول الأرز) .وت�سهم نظم التربية هذه ب�شكل �إيجابي في تح�سين البيئة ،ب�إعادة تدوير المغذيات والمواد
الع�ضوية من خالل نظم التربية .وقد �أظهرت الممار�سات المتكاملة لتربية الأحياء المائية والزراعة الكيفية التي
يمكن بها �أن ت�ساعد تربية الأ�سماك في حقول الأرز المزارعين على تقليل ا�ستخدام مبيدات الآفات ال�ضارة بيئيا،
وفي الوقت نف�سه ف�إن تربية الأ�سماك ت�ؤدي ب�شكل طبيعي �إلى تح�سين ت�سميد حقول الأرز و�إنتاج البروتين والقدرة
على اال�ستمرار اقت�صاديا .ويمكن ا�ستخدام كل من تربية الأحياء المائية في المياه العذبة ،التي تعتمد على التغذية
من مياه النفايات ،والتربية ال�ساحلية للرخويات والأع�شاب البحرية من �أجل ا�سترداد المغذيات الزائدة ،مما يقلل
بالتالي من مخاطر الأثرفة والت�أثيرات ال�سلبية الأخرى .20ويمكن �أي�ضا اعتبار هذه التكنولوجيات والنهج الإدارية
ا�ستراتيجيات تخفيف مهمة يتعين تطبيقها في المزارع القائمة التي لم يخطط لها �أي تخطيط مالئم �أو لم ت�ستخدم
بالن�سبة لها �أنواع من �أدوات تقييم الت�أثير البيئي� ،أو ا�ستخدمت على نحو غير �صحيح.
وبالنظر �إلى تزايد وعي الم�ستهلكين بق�ضايا �سالمة البيئة والأغذية ،فقد اعتمد بع�ض المربين وكذلك (على
نحو �أكثر تواترا) بع�ض رابطات/اتحادات المربين مجموعة منوعة من المعايير والعالمات ،الغر�ض من معظمها
هو بالتحديد �إزالة �شواغل الم�ستهلكين بخ�صو�ص العواقب البيئية ال�سلبية .ومن �أمثلة �صيغ هذه العالمات
21
«الممار�سات الإدارية الأف�ضل»  -اتفاقات الإنتاج النظيف  -و»مبادئ التربية الر�شيدة للأحياء المائية» ونظم
�إ�صدار ال�شهادات والو�سم الإيكولوجي .22ويتزايد �إدراك بع�ض �أق�سام ال�صناعة ،على الأقل في بلدان ومناطق
مختلفة ،وا�ستعداده على نحو �أف�ضل العتماد نهج كامل لنظام �إيكولوجي لتربية الأحياء المائية.

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد أال�سماك وتربية أالحياء المائية

الإطار 8

تحليل المخاطر
عرفت «المخاطر» ب�أنها «مزيج من وخامة العواقب واحتمال حدوث نتائج غير
مرغوب فيها» و»الأ خطار» ب�أنها «وجود مادة �أو حالة تنطوى على �إمكانية الت�سبب
في خ�سارة �أو�ضرر» 1 .ومهما بلغ م�ستوى الجودة التي يدار بها نظام ما تكون هناك
دائما مخاطر و�أخطار مرتبطة به.
وعملية تحليل المخاطر تدفعها �أهداف متعددة لحماية الموارد وفقا لما يت�ضمنه
عدد من االتفاقات والم�س�ؤوليات الدولية 2 ،وتبين في ما يلي العنا�صر الرئي�سية
3
لعملية تحليل المخاطر.
وعند تطبيق �أي تحليل للمخاطر ينبغي �أن يت�ضمن هذا التحليل كل النا�س
المعر�ضين للخطر .وينبغي تعزيز الحوار مع المجتمع المدني وال�شراكات بين
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القطاعين العام والخا�ص .وينبغي �أن يكون ا�ستخدام المعلومات العلمية الموثوق
بها ون�شرها جزءا اليتجز�أ من �إدارة المخاطر .وعلى الم�ستوى الوطني ينبغي تعزيز
البيئات القانونية وال�سيا�ساتية المواتية التي تدعم تطبيق تقييمات المخاطر وتدابير
�إدارة المخاطر .وللتو�صل �إلى فهم �أو�ضح للمخاطر والأ خطار والتعر�ض ،وا�ستنباط
طرق لتقييمها ودرا�سة ال�صالت بين مختلف وقائع المخاطر و�أنماطها ،وتحديد النهج
المتكاملة لإ دارة المخاطر� ،سيكون �إذكاء الوعي وبناء القدرات �ضروريين وينبغي
تناولهما باعتبارهما م�س�ألة ذات �أولوية ،وب�صفة خا�صة بالن�سبة للبلدان النامية.
وثمة تحديات رئي�سية تواجه تحليل المخاطر في تربية الأ حياء المائية هي عدم
مالءمة المعلومات العلمية ،من حيث النوع والكم على ال�سواء ،وعدم توافر المنهجية
المالئمة.

.R.W. Johnson. 1998. Risk management by risk magnitudes, Chemical Health & Safety, 5(5): 1–2 1
 2من بني الأ مثلة اتفاق تطبيق تدابري ال�صحة وال�صحة النباتية ،اتفاقية التنوع
البيولوجي ،وبروتوكول كارتاخينا لل�سالمة البيولوجية ،والد�ستور الغذائي.
FAO. 2004. Surveillance and zoning for aquatic animal diseases, edited by R.P. Suba 3
.asinghe, S.E. McGladdery and B.J. Hill. FAO Fisheries Technical Paper No. 451. Rome
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الإطار 9

الأنواع الدخيلة في م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية
ي�سلم نهج النظام الإيكولوجي ،كما تعرفه اتفاقية التنوع البيولوجي ،ب�أن القرار الخا�ص
بتنمية الموارد �أو ا�ستخدامها �أو �صونها ينطلق من خيار اجتماعي ومن الحقوق ال�سيادية
للحكومات .ويتعلق جانب من جوانب هذه الخيارات با�ستخدام الأنواع الدخيلة �أو عدم
ا�ستخدامها .وتعتمد الخيارات الحكيمة على معلومات دقيقة.
وتو�صي المادة  4-2-9من مدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد ب�أنه «ينبغى للدول
�أن تن�شىء ...قواعد البيانات ...لجمع ون�شر البيانات المت�صلة .»...وتحتوي قاعدة بيانات
المنظمة ب�ش�أن جلب الأنواع المائية على �أكثر من  4000قيد لعمليات جلب �أ�سماك
ورخويات وق�شريات ونباتات مائية وكائنات مائية �أخرى.
بيد �أن المعلومات الواردة في قاعدة بيانات المنظمة ب�ش�أن جلب الأنواع المائية غير
كاملة .ويج�سد هذا في المقام الأول حقيقة �أن ال�سلطات المعنية لم تر�صد �أو تقيّم �أعمال
الجلب ال�سابقة .ويلزم تح�سين ر�صد وتقييم ا�ستخدام الأنواع الدخيلة في م�صايد الأ�سماك
وتربية الأحياء المائية ،ومن الأف�ضل �أن يت�ضمن هذان الن�شاطان تحليال لكل من الت�أثيرات
البيئية والت�أثيرات االجتماعية االقت�صادية.
وقد �أظهر تحليل للمعلومات الموجودة في قاعدة بيانات المنظمة ب�ش�أن جلب الأنواع
المائية �أن الأنواع الع�شرة التي يتم جلبها �أكثر من غيرها تت�ضمن �آكالت كل �شيء و�آكالت
الع�شب و�آكالت اللحوم ،كما هي مبينة �أدناه مرتبة من الأكثر �إلى الأقل �شيوعا:
 -1ال�شبوط ال�شائع )(Cyprinus carpio
 -2تروت قو�س قزح )(Oncorhynchus mykiss
 -3بلطي موزامبيق )(Oreochromis mossambica
 -4ال�شبوط الف�ضي )(Hypophthalmichthys molitrix
� -5شبوط الأع�شاب )(Ctenopharygodon idella
 -6بلطي النيل )(Tilapia nilotica
 -7القارو�س ذو الفم الكبير )(Micropterus salmoides
� -8سمك البعو�ض )(Gambusia affinis
 -9ال�شبوط ذو الر�أ�س الكبير )(Aristichthys nobilis
 -10ال�سمك الذهبي )(Carassius auratus
وكانت تربية الأحياء المائية ال�سبب الرئي�سي للنقل المتعمد للأنواع المائية عبر
الحدود الوطنية (انظر ال�شكل).
وعلى الرغم من �أن قاعدة بيانات المنظمة ب�ش�أن جلب الأنواع المائية تحتوي على
تقارير عن ت�أثيرات الأنواع الدخيلة ،ف�إن المعلومات غير كاملة �إلى حد بعيد وتبين �أن
هناك حاجة �إلى التقييم .وتنق�سم ت�أثيرات الأنواع المجلوبة �إلى فئتين عري�ضتين :الت�أثيرات
الإيكولوجية ،التي تت�ضمن الآثار البيولوجية والوراثية ،والت�أثيرات االجتماعية االقت�صادية.
بيد �أن كل فئة من هاتين الفئتين غير م�ستقلة عن الفئة الأخرى والتغييرات االجتماعية
االقت�صادية التي تحدثها الأنواع الدخيلة يمكن �أن ت�سبب بدورها مزيدا من التغييرات

وتت�ضمن الجوانب الرئي�سية الأخرى التي يتعين �أخذها في الح�سبان لتنفيذ نهج النظام الإيكولوجي
لتربية الأحياء المائية ما يلي:
• هناك حاجة لتحديد ال�سيا�سات واللوائح التنظيمية ذات ال�صلة على م�ستوى مزرعة التربية
والم�ستويات الإقليمية والقطاعية ودون القطاعية ،التي تركز على تربية الأحياء المائية كو�سيلة تكاملية
للتنمية الب�شرية .ويعني هذا �ضمنا �إ�شراك المزارعين والقطاع الخا�ص في اتخاذ القرارات (تنفيذ نهج
النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية مع جميع �أ�صحاب ال�ش�أن) ،وهو ما قد ي�ستلزم تو�ضيح
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الإيكولوجية .ورغم �أن المعلومات المقيدة في قاعدة بيانات المنظمة ب�ش�أن جلب الأنواع
المائية ت�شير �إلى �أن ما يحققه ا�ستخدام الأنواع الدخيلة من فوائد اجتماعية واقت�صادية
�إيجابية �أكثر مما ي�سببه من ت�أثيرات �سلبية ،ف�إن ت�أثيراته ال�ضارة يمكن �أن تكون خطيرة.
وقد ت�ضمنت الت�أثيرات البيئية ال�سلبية ،التي كثيرا ما ال تت�ضح فورا ،خ�سائر في التنوع
البيولوجي المحلي من جراء:
• التفاعالت الإيكولوجية المبا�شرة مثل االفترا�س والتناف�س،
• التلوث الوراثي عند تهجين �أنواع دخيلة مع �سالالت �أو �أنواع محلية،
• انتقال الأمرا�ض عندما تجلب الأنواع الدخيلة ممر�ضات جديدة،
• تغيير الموئل.
وقد تحدث ت�أثيرات اقت�صادية �سلبية عندما يكون التنوع البيولوجي المت�أثر داعما
للزراعة �أو م�صايد الأ�سماك .وثمة مثال لهذا هو جلب قوقعة التفاح الذهبي �إلى  15بلدا،
معظمها في �آ�سيا� ،أمال في �إن�شاء �صناعة ت�صديرية قائمة على القواقع .بيد �أنه لم يبلغ �أي
من هذه البلدان الخم�سة ع�شر عن �صادرات قواقع ،وبدال من ذلك عانى مزارعو الأرز في
هذه البلدان من ا�ستهالك القواقع لكميات كبيرة من الأرز .وهناك مثال �آخر هو �صناعتا
جراد البحر والمحار الأوروبيتان اللتان دمرتهما الممر�ضات الم�صاحبة لجراد البحر
والمحار الم�ستوردين من امريكا ال�شمالية.
بيد �أن هناك فوائد ال�ستخدام الأنواع الدخيلة .والزراعة تقدم مثاال وا�ضحا .فزراعة
العالم تقوم في معظمها على �أنواع نباتات وحيوانات تزرع وتربى خارج م�آلفها الطبيعية.
ويمكن �أي�ضا الح�صول على هذه الفوائد في تربية الأحياء المائية .وقد جلبت �شيلي �سلمون
المحيط الهادي والمحيط الأطل�سي في ال�سبعينات وهي الآن تت�صدر العالم في �إنتاج
ال�سلمون الم�ستزرع .و�صناعة المحار في �أوروبا ترتكز الآن على محار المحيط الهادي.
و�أ�سماك البلطي ،وهي مجموعة �أنواع نا�شئة في �أفريقيا ،ت�ستزرع على نطاق العالم وتوفر
دخال وبروتينا عالي الجودة لمناطق ريفية كثيرة .و�إنتاج البلطي في �آ�سيا �آخذ في التزايد
في كل من المزارع وم�صايد الأ�سماك القائمة على التربية ،وكثيرون من ه�ؤالء المزارعين
وال�صيادين يندرجون في الطبقات المتدنية الدخل.

تكاليف نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية وفوائده وتحديد الحقوق والواجبات على جميع
الم�ستويات .وقد ال ينفذ نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية تنفيذا ناجحا �إذا لم يفهمه
ويعتمده كل من ال�صناعة وفرادى مزارعي التربية .وقد يكون من ال�ضروري �أي�ضا �إيجاد حوافز اقت�صادية
�أخرى للأخذ بنهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية .ويمكن بوجه عام �أن يكون نهج النظام
الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية �سبيال �إلى تلبية متطلبات �إ�صدار ال�شهادات الإيكولوجية والأهداف
الو�سع للأمن الغذائي و�سالمة الأغذية .ويمكن �أن ي�ساند هذا النهج الإ�صدار الم�شترك ل�شهادات �صالحية
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•
•
•
•

مجموعات الإنتاج ال�سمكي (مثل مجموعات تربية الأحياء المائية �أو مجموعات الموارد ال�سمكية/تربية
الأحياء المائية.).
�سيتوقف م�ستقبل نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية �إلى حد بعيد على الإجراءات
الحكومية .وكالمعتاد عند تنفيذ النهج المتعلقة بالتنمية الم�ستدامة �ستكون عملية بناء القدرات في
مجاالت البحث والإدارة وال�صناعة عن�صرا بالغ الأهمية.
في نطاق نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية �سي�صبح التقييم االقت�صادي للم�شاريع (بما
في ذلك العوامل الخارجية) �ضروريا التخاذ القرارات .ويتزايد توافر الأدوات والنهج االبتكارية التي
�ستي�سر هذه التقييمات.
ت�شمل الأدوات ذات ال�صلة �أعمال البحث المالئمة لفهم ت�أثيرات النظم الإيكولوجية للممار�سات
المختلفة لتربية الأحياء المائية وتحديد المخاطر التي تنجم عن تربية الأحياء المائية وتحديد المخاطر
من هذه التربية وعليها على ال�سواء ،وتطبيق تحليل المخاطر في مجال تربية الأحياء المائية.
�ستكون هناك حاجة لتي�سير التعيين العملي لحدود النظام الإيكولوجي لأغرا�ض الإدارة ،مثل تقدير
الطاقة الحملية واحتياجات �إدارة المياه وتو�ضيح االخت�صا�ص الإداري واالخت�صا�ص القانوني .و�سيتطلب
هذا ا�ستخدام �أدوات ومنهجيات مختلفة (مثل �أدوات نظام المعلومات الجغرافية) .بيد �أن تعيين حدود
النظام الإيكولوجي يمكن �أن يكون �أمرا �شاقا �إلى حد بعيد وذلك ،على �سبيل المثال ،عند تناول �آثار
ا�ستخدام م�ساحيق ال�سمك �أو الأعالف الأخرى (مثل فول ال�صويا).

التوقعات

يلزم تح�سين الدعم العلمي التخاذ القرارات .ويت�ضمن هذا الدعم العمل على تهيئة نهج تحوطي وتقييمات
متكاملة تغطي الق�ضايا البيئية واالجتماعية واالقت�صادية والم�ؤ�س�سية وال�سيا�سية والترويج للأخذ بهذا
النهج وهذه التقييمات .والحجة �إلى الدعم العلمي �آخذة في االنت�شار عبر جميع القطاعات ومن �ش�أنها �أن
ت�ؤدي �إلى تح�سين بحوث تربية الأحياء المائية ،وب�صفة خا�صة في التحليل اال�ستراتيجي وفي و�ضع وتقييم
�سيناريوهات مختلفة تتناول ،على �سبيل المثال ،نق�ص م�ساحيق ال�سمك وانت�شار الأمرا�ض الجائحة .وفي
حين �أنه �ستبذل جهود للتو�صل �إلى تربية الأحياء المائية على نحو �أكثر مراعاة للنظم الإيكولوجية ف�إن
التدفق العالمي لل�سكان نحو المناطق ال�ساحلية �سيتزايد .و�سيزيد هذا من خطر حدوث نزاعات بين مربي
الأحياء المائية وغيرهم من م�ستخدمي المنطقة ال�ساحلية ،كما �سيوفر فر�صا للت�آزر .ولي�س من ال�سهل التكهن
ب�شكل اال�ستجابة المجتمعية من حيث مخ�ص�صات الموارد (من المياه والأرا�ضي) ومن حيث ماهية الت�أثير
البيئي المقبول وغير المقبول.
و�ست�سهم التطورات التكنولوجية الجارية والمتوقعة ،وخا�صة مايتعلق منها بالتغذية ونظم �إعادة
تدوير المياه وتربية الأحياء المائية بعيدا عن ال�سواحل ،في تنفيذ نهج النظام الإيكولوجي لتربية
الأحياء المائية .بيد �أن هذه التكنولوجيات المرتفعة التكلفة كثيرة المتطلبات �أي�ضا من حيث الطاقة
و�سوف تثير تحديات فريدة وتوفر فر�صا منقطعة النظير لنهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية،
وب�صفة خا�صة بعيدا عن ال�سواحل .ومن المرجح بوجه عام �أن يعتمد نهج النظام الإيكولوجي لتربية
الأحياء المائية� ،ش�أنه في ذلك �ش�أن نهج النظام الإيكولوجي لم�صايد الأ�سماك ،في البلدان المتقدمة �أوال.
و�ستحتاج البلدان النامية �إلى الدعم التقني وغيره من �أ�شكال الدعم لتعزيز قدرتها على تحقيق تح�سن
عالمي في ا�ستدامة �إنتاج تربية الأحياء المائية.
و�سيتطلب النهو�ض بتربية الأحياء المائية كفر�صة اقت�صادية واجتماعية فعلية ون�شاط م�ستدام حقا
�إجراء تغييرات عميقة في الهياكل التنفيذية والإدارية الوطنية وتح�سين تكامل هذه الهياكل .والتغييرات
الالزمة في �إدارة القطاع ،رغم عدم �ض�آلتها ،لي�ست فريدة بالن�سبة لتربية الأحياء المائية .فهي تنطبق �أي�ضا
على قطاعات �أخرى ومن المرجح �أن تحدث في قطاع الم�صايد الفرعي على نطاق �أكثر عمومية .ومن �ش�أن
هذا التغيير الإطاري العميق ،الذي يم�س الأطر القانونية والم�صالح والم�صارف الإنمائية وغيرها� ،أن يي�سر
تنمية تربية الأحياء المائية .وينبغي �أن تدرك الم�صالح �أن �أف�ضل �إدارة لتربية الأحياء المائية هي �إدارتها
على نحو م�شترك مع م�صايد الأ�سماك و�/أو مع الأن�شطة ال�ساحلية الأخرى مثل الزراعة .ويمكن اعتبار الحاجة
�إلى هذه التغييرات الهيكلية في الإدارة العامة عقبة ولكن يمكن �أي�ضا اعتبارها فر�صة لإطالق الفوائد
االجتماعية التي من المرجح �أن تنمو من خالل الت�آزر في ما بين قطاعات �إنتاج الأغذية.
ومن �ش�أن تربية الأحياء المائية ،التي تحفزها نظم الو�سم الإيكولوجي وتدعمها جهود الحكومات الرامية
�إلى تح�سين البنى الأ�سا�سية وبناء القدرات كما تدعمها البحوث الموجهة نحو العمل� ،أن تكون قادرة على
التطور في اتجاه نهج النظام الإيكولوجي لتربية الأحياء المائية وب�صفة خا�صة �إذا نفذت عمليات ت�شاركية.
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تخ�صي�ص حقوق ال�صيد :ق�ضية متطورة
الق�ضية

مو�ضوع التخ�صي�ص  -كيفية التح�صي�ص والتق�سيم وتحديد الأن�صبة والتوزيع – مت�أ�صل في �صميم �أي جهد
مبذول ،وكل الجهود المبذولة ،في جميع �أرجاء العالم لإدارة م�صايد الأ�سماك .وهناك اعتراف عالمي النطاق
ب�أنه يجب تناول م�س�ألة كيفية تح�صي�ص الموارد ال�سمكية المحدودة و�أن هذا يعني �إيجاد طرق لتحديد من
يمكنه ال�صيد وما يمكنه �صيده .وهذه قرارات ح�سا�سة ،ولكن هناك اعترافا متزايدا في القطاعين الخا�ص
والعام على ال�سواء ب�أنه كلما طال تجنب مجتمعات ال�صيد المحلية ومديري م�صايد الأ�سماك لتخ�صي�ص
حقوق ال�صيد زاد خطر اتخاذ قرارات الت�ؤدي في النهاية �إلى وجود م�صايد �أ�سماك قوية وم�ستدامة اال�ستخدام
بالقدر الممكن لها.
وهناك �أي�ضا اعتراف متزايد ب�أن نهج �إدارة م�صايد الأ�سماك التقليدية بهدف الحد من الم�صيد ال ت�ؤدي
�إلى وجود م�صايد �أ�سماك قادرة على اال�ستمرار اقت�صاديا ،و�أن النهج القائمة على الحقوق يمكنها �أن توفر
�أحواال تتيح للأهداف التجارية �أن تدعم ،ال �أن تقو�ض ،الغايات الأحيائية .بيد �أن المفاهيم ال�سلبية عن
النهج القائمة على الحقوق م�ستمرة لأ�سباب منها �أن هذه النهج تتطلب حل المع�ضلة الأ�سا�سية لإدارة م�صايد
الأ�سماك وهي تحديد من يح�صل على ال�سمك وعلى �أي �سمك يح�صل.

الحلول الممكنة
تحديات تخ�صي�ص حقوق ال�صيد

تخ�صي�ص حقوق ال�صيد �أمر مثير للجدل لأنه يعني اتخاذ بع�ض القرارات االجتماعية وال�سيا�سية والقانونية
واالقت�صادية الوا�ضحة التحديد .وهذه القرارات يمكن �أن تكون لها ت�أثيرات على النا�س ،عبر نطاق يمتد من
ب�ضعة �أفراد ومجتمعاتهم المحلية �إلى دول بكاملها و�أقاليم في العالم .والواقع �أن من المرجح ،في �أو�ضاع
الم�شاع الفعلية حيث توجد طاقة زائدة بالغة االرتفاع ،تتطلب عملية االنتقال من نظام م�شاع �إلى نظام
�إدارة قائم على الحقوق ،يت�ضمن تخ�صي�ص حقوق ال�صيد� ،إ�صالحات هيكلية تتجاوز تكاليفها كثيرا موارد
�صناعة �صيد محلية ومجتمعاتها.
ولي�س من ال�ضروري �أن ي�ؤدي تخ�صي�ص الحقوق �إلى خا�سرين دائمين لأن مربي الأ�سماك الذين ال
يمنحون �أي حقوق يمكن تعوي�ضهم ب�أموال عامة �أو خا�صة في �إطار الدعم الم�ؤقت للإ�صالح الهيكلي في
م�صايد الأ�سماك .وهذا الدعم م�ؤقت لأنه يمكن للقطاع نف�سه ،مع حدوث �إعادة تكوين الأر�صدة ال�سمكية
وتقل�ص جهود ال�صيد وانخفا�ض الطاقة الزائدة� ،أن يبد�أ في تحقيق �إيرادات عامة .وهذه الإيرادات �ضرورية
في البلدان النامية ،وب�صفة خا�صة لإقامة �شتى �أنواع البنى الأ�سا�سية (للنقل وال�صحة والتعليم على �سبيل
المثال) .وبالن�سبة لبع�ض هذ البلدان يتمثل التحدي الرئي�سي المرتبط بتخ�صي�ص حقوق ال�صيد في �إيجاد
الموارد الالزمة لتمويل �إدخال حقوق ال�صيد ،حيثما ال توجد� ،أو لإنعا�ش النظم التقليدية لحقوق الملكية.
ومن الناحية القانونية ،ف�إن تخ�صي�ص حقوق ال�صيد يعني �ضمنا �أن الدولة يجب �أن تكون لديها �إمكانية
تخ�صي�ص هذه الحقوق في المقام الأول .وفي الوقت الحالي ال تدعم بع�ض النظم القانونية تخ�صي�ص حقوق
ال�صيد.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه حالما تحدد الحقوق تكون هناك حاجة �إلى نظم قانونية يمكنها دعم وم�ساندة
تنفيذ هذه الحقوق .وتكون هناك ،على وجه الخ�صو�ص ،حاجة �إلى �أ�س�س قانونية مالئمة لدعم عنا�صر �ضمان
ح�صرية هذه الحقوق وا�ستدامتها و�إمكانية �إنفاذها ،وهذه الأو�ضاع قد ال تكون دائما موجودة.
وعالوة على التحديات االجتماعية وال�سيا�سية والقانونية ،التي يثيرها تخ�صي�ص حقوق ال�صيد ،ف�إن من
ال�ضروري �أن يج�سد ت�صميم البرامج القائمة على الحقوق وتنفيذها وت�شغيلها الظروف والأهداف الخا�صة
للم�شاركين فيها .ورغم �أن المبادئ الأ�سا�سية متماثلة ف�إنه ال يوجد ت�صميم كامل يمكن تطبيقه دون تمييز
عبر مختلف �أنواع م�صايد الأ�سماك.
والكثير من البرامج القائمة على الحقوق ،التي ا�ستحدثت على مدى الأعوام الع�شرين الما�ضية والم�شمولة
بدعاية وا�سعة النطاق ،بد�أ بتخ�صي�ص حقوق ال�صيد للأفراد النا�شطين في ال�صيد في م�صيد �أ�سماك ،ولكن هذا
مجرد نهج واحد من نهج كثيرة .وقد خ�ص�صت حقوق ال�صيد �أي�ضا للمجتمعات المحلية والجماعات الأخرى
التي قد يكون �أع�ضا�ؤها مار�سوا ال�صيد في م�صيد �أ�سماك معين �أو في منطقة معينة.
وحالما تخ�ص�ص حقوق ال�صيد ف�إن �إنفاذها – و�ضمان ح�صريتها التي تحول دون انتهاكها من جانب
�أنا�س خارج نظم الحقوق – يمكن �أن يكون له نوعان من الت�أثيرات .ففي بع�ض م�صايد الأ�سماك ،وب�صفة
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خا�صة الم�صايد التي تكون فيها �أن�شطة الإنفاذ الجارية بالغة ال�ض�آلة ،يمكن �أن ترتفع تكاليف الإنفاذ،
ولكن هذه التكاليف يمكن �أن تعو�ض عنها بما يفوقها زيادة الأرباح التي تعود على الم�شاركين في
الم�صيد .وفي م�صايد �أخرى ،حيث ارتفعت تكاليف الإنفاذ ارتفاعا بالغا بالفعل ل�ضمان االمتثال لل�ضوابط
واللوائح المت�شعبة ،يمكن �أن تنخف�ض تكاليف الإنفاذ عندما ي�شرع النا�س في �إدراك قيمة �أ�صولهم
وي�سلكون �سلوكا ذاتي الإنفاذ ،مما يقلل من الحاجة �إلى الإنفاذ المكثف والمرتفع التكلفة .وفي الحالتين
على ال�سواء ي�ؤدي التقدم التكنولوجي في االت�صاالت والر�صد والتتبع �إلى جعل اال�ضطالع ب�أن�شطة الإنفاذ
في المناطق التي كان يعتقد من قبل �أنها غير قابلة للر�صد ،ب�سبب بعدها �أو امتداد الم�صايد على
م�ساحات �شا�سعة� ،أمرا �أي�سر و�أرخ�ص تكلفة.
و�أخيرا ،يتمثل �أحد التحديات الكبرى المرتبطة بتخ�صي�ص حقوق ال�صيد في �أن نجاح البرامج القائمة
على الحقوق ي�سبب هو نف�سه تهديدا لوجودها وذلك ،بب�ساطة ،لأنها توفر الأحوال المواتية لوجود م�صايد
�أ�سماك مربحة التواجهها الق�ضية الخطيرة المتمثلة في الإفراط في �صيد الأ�سماك ب�سبب الطاقة الزائدة.
وحيثما تكون هذه الحقوق قد خ�ص�صت يتواتر الطعن في القرارات الأ�صلية ب�ش�أن التخ�صي�صات من جانب
الموجودين خارج النظام الذين يريدون الم�شاركة في الم�صايد المربحة والم�ستدامة الآن.
ولح�سن الحظ ،ف�إن الدرو�س الكثيرة الم�ستفادة ب�ش�أن تخ�صي�ص حقوق ال�صيد تعني �أن التغلب على
هذه التحديات لي�س متعذرا.

التغلب على تحديات تخ�صي�ص حقوق ال�صيد

الخ�صائ�ص الأ�سا�سية لحقوق ال�صيد معروفة جيدا ومتفق عليها .ومن ال�ضروري �أن تكون حقوق ال�صيد
م�ستدامة (طويلة الأمد) وقابلة للتق�سيم وقابلة للتحويل ،وح�صرية وم�ضمونة 23،وقد و�ضع الكثير من نظم
الإدارة القائمة على المجتمع المحلي الموجودة في جميع �أرجاء العالم ،وعمرها قرون ،على �أ�سا�س هذه
الخ�صائ�ص وذلك ،على الأقل� ،إلى �أن يغيره فر�ض المفاهيم الع�صرية للإدارة من القمة �إلى القاعدة.
وعالوة على ذلك ،ف�إنه مع التطور الع�صري للبرامج القائمة على الحقوق لإدارة م�صايد الأ�سماك لم
تعد عملية تخ�صي�ص حقوق ال�صيد وعبارة «النهج القائم على الحقوق» معادلتين لنوع �شديد الخ�صو�صية
من �أنواع الإدارة القائمة على الحقوق حظي بكثير من االهتمام ،وهو ا�ستخدام الح�ص�ص الفردية القابلة
للتحويل .والتطورات الحديثة في تخ�صي�ص حقوق ال�صيد تعني �أن العالم لديه خيارات �أكثر كثيرا من
مجرد الح�ص�ص الفردية القابلة للتحويل باعتبارها الو�سيلة الوحيدة للإدارة القائمة على الحقوق .وتتزايد
الجهود لتدوين القواعد غيرالر�سمية وتعديل الأطر القانونية بغية �إدماج حقوق ال�صيد العرفية في اللغة
القانونية و�/أو تحديد ال�شروط الالزمة لدعمها.
والت�شكيلة الحالية من نظم التخ�صي�ص الر�سمي لحقوق ال�صيد و�سعت �إلى حد بعيد نطاق حاالت
م�صايد الأ�سماك وال�صيد التي يمكن �أن تطبق عليها النظم القائمة على الحقوق .والواقع �أنه جرى
تخ�صي�ص حقوق ال�صيد بموجب برامج قديمة العهد مثل نظم ح�ص�ص تنمية المجتمع المحلي المعمول
بها في مجتمعات ال�صيد المحلية في منطقة بحر بيرنغ ،ومختلف �أنواع نظم حقوق االنتفاع الإقليمي
كتلك الموجودة في فيجي واليابان والفلبين و�ساموا ،ومناطق �إدارة وا�ستغالل الموارد القاعية في �شيلي،
ووحدات �إدارة ال�شواطئ الموجودة في كينيا و�أوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة.
ومما له �أهمية بالغة� ،أن العملية التي بموجبها يجري ت�صميم هذه النظم وتنفيذها قد تغيرت تغيرا
كبيرا على مدى ال�سنوات الع�شر الما�ضية .فمن الم�سلم به الآن �أن العمليات الت�شاركية ذات الحوارات
الوا�سعة النطاق القائمة على �أ�صحاب ال�ش�أن والمجتمعات المحلية تت�سم ب�أهمية بالغة عند ت�صميم
وتخ�صي�ص حقوق ال�صيد من �أجل تلبية االحتياجات والح�صول على ت�أييد المت�أثرين بها .و�إدارة توقعات
النا�س والبحث المت�أني لكيفية رد فعل النا�س تجاه الحوافز الإيجابية وال�سلبية يتحوالن الآن �إلى
�إجراء معياري لأن القيام بهذا ي�ساعد على نزع فتيل التوترات في ما يتعلق بق�ضايا الإن�صاف والعدالة
االجتماعية وقد تبين �أنه ي�ساعد على �إ�ضفاء ال�شرعية على المنتج النهائي.
وبالإ�ضافة �إلى العمليات والخطوط التوجيهية ال�شفافة للحد من احتمال النزاع المجتمعي وعدم
اليقين ،ف�إن ال�سيا�سات ال�سليمة توليفة من �آليات التخطيط والآليات القائمة على ال�سوق ،المدعمة
ب�إطارات �إدارية وت�شريعية تعتبر الآن �ضرورية تماما كجزء من تخ�صي�ص حقوق ال�صيد.
وحيثما تكون برامج الإدارة القائمة على الحقوق مدعومة فعال ب�إطار قانوني ،يتزايد �إدراك
ال�صيادين والمديرين لفوائد تلك البرامج ويعملون لإنجاز تنفيذها .وتدرك المجتمعات المحلية –
مجتمعات ال�صيادين و�أخ�صائيي ال�صون والم�ستخدمين غير اال�ستهالكيين – القيمة التي يمكن �أن تكون
لأ�صول م�صايدهم �إذا جرت �إدارتها لتحقيق كل من اال�ستدامة ،والربحية ،في حالة ال�صيد التجاري ،وهذا
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مهم لأنه يعني �أن المجتمعات المحلية تدرك �أنه يمكنها �أن ت�ستفيد من تولي الم�س�ؤولية عن �إدارة �أ�صول
م�صايدها .وتحديد حقوق ال�صيد على �أنها �أ�صل مجتمعي م�شترك لي�ست له فقط القدرة على �إثارة الهمة
لتولي الم�س�ؤولية عن �إدارة الموارد و�إنما له �أي�ضا القدرة على �إتاحة �إمكانية الو�صول الم�ستقبلي �إلى
الغذاء والدخل والتنوع البيولوجي ،وقد يكون هذا �أمرا بالغ الأهمية ب�شكل خا�ص بالن�سبة للمجتمعات
المحلية المبتالة بمعدالت مرتفعة للإ�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية ومتالزمة نق�ص المناعة
المكت�سبة (الإيدز).

�أحدث التطورات

منذ �سبع �سنوات �سلطت مداوالت م�ؤتمر حقوق ال�صيد لعام  ،1999المنعقد في فيرمانتل بغرب �أ�ستراليا،
ال�ضوء على كثير من الجوانب الأ�سا�سية ال�ستخدام حقوق الملكية في �إدارة م�صايد الأ�سماك .وفي الآونة
الأخيرة قام م�ؤتمر تقا�سم الأ�سماك لعام  ،2006المنعقد في بيرث بغرب �أ�ستراليا ،بدور جهة الو�صل
للإعالم بكثير من التطورات الحديثة ب�ش�أن الن�شاط ذي ال�صلة المتعلق بتخ�صي�ص حقوق ال�صيد.
وفي ما يتعلق بنواحي التخ�صي�ص العملية توجد مجموعة متنامية من الوثائق والتحليالت بخ�صو�ص
الدرو�س الم�ستفادة من تخ�صي�ص حقوق ال�صيد الفردية والقائمة على المجتمع المحلي في م�صايد
الأ�سماك في جميع �أرجاء العالم تتراوح بين محا�ضر مداوالت الم�ؤتمرات 24وتقارير حلقات العمل 25وبين
26
درا�سات حاالت محددة.
وهناك ،على نطاق �أكثر محلية ،بلدان وم�صالح م�صايد �أ�سماك داخلها تقوم با�ستنباط وا�ستخدام
نماذج اقت�صادية �أحيائية لم�ساعدة المربين والمجتمعات المحلية والمديرين على بحث �آثار تخ�صي�ص
28
حقوق ال�صيد للجماعات المختلفة 27الكثيرة التي يمكن �أخذها في الح�سبان داخل قطاع �صيد الأ�سماك.
وف�ضال عن ذلك ف�إن هذه النماذج بد�أت ت�ستخدم �أي�ضا لتناول تخ�صي�ص المياه لال�ستخدامات المتباينة
(�صيد الأ�سماك �أم توليد الطاقة الكهرمائية ،الأغرا�ض الزراعية �أو المتنزهات البحرية) 29و(�إعادة)
تخ�صي�ص الحقوق في المكان الذي قد تكون الم�صايد موجودة فيه للموانئ �أو للأن�شطة ال�ساحلية الأخرى.
ورغم هذه الجهود ال تزال هناك حاجة �إلى اال�ستك�شاف المنهجي للنماذج الإدارية البديلة 30والبدائل
الت�شريعية لتخ�صي�ص حقوق ال�صيد بغية الك�شف عن الإمكانات الكاملة التي ينطوي عليها ا�ستخدام نظم
المراقبة المكانية والإنتاجية المختلطة ،والدرو�س التي ت�ستخل�ص من النظم القائمة على المجتمع المحلي،
وتكامل الأهداف الإدارية والأحيائية ،ونماذج ال�سلوك الفردي في النظم البديلة.

التوقعات و�آفاق الم�ستقبل

يدرك من يجنون الأ�سماك ويبيعونها وي�شترونها تدريجيا قوة و�أهمية النهج القائمة على الحقوق ،وهم
ي�ؤثرون ت�أثيرا متناميا على اال�ستخدام الم�ستقبلي لهذه النهج.
وتتطلع المجتمعات المحلية �إلى تحقيق القيمة الكاملة لأ�صول م�صايدها ،ال من �أجل الأحياء اليوم
فح�سب ،و�إنما �أي�ضا من �أجل �أجيالها المقبلة .وال�صيادون في البلدان المتقدمة يدركون �أن الأيام التي
كان فيها ال�صيد في ظل نظم م�شاع فعلية مغامرة جيدة قد ولت وينتقلون �إلى العمل في نطاق برامج
�إدارة توفر مزيدا من اال�ستقرار المالي والموثوقية المالية .وعلى ال�صعيد التجاري ،ف�إن المنتجات التي
تجنى وتعالج بطريقة مراعية للبيئة وم�ستدامة بيئيا تقوم ال�شركات ب�إدخالها �إلى الأ�سواق العالمية
ويطلبها الم�ستهلكون.
وفي الوقت نف�سه ،ومع تطور نظم الإدارة القائمة على الحقوق والعمليات التي يتم بها ا�ستنباط هذه
النظم وت�صميمها وتنفيذها ،تعالج من القاعدة �إلى �أعلى ال�شواغل ال�سيا�سية بخ�صو�ص حقوق ال�صيد،
وبذلك تزال بع�ض المخاطر التي �أعاقت فهمها من قبل .ويقدم هذا ،بدوره� ،إ�شارات �إلى ال�سيا�سيين
م�ضمونها �أن الخالفات حول حقوق ال�صيد يمكن التغلب عليها وت�ستحق االهتمام منهم.
وهذه االهتمامات المختلفة على ال�صعيد الميداني تدفع معا �إلى اعتماد النهج القائمة على الحقوق
لإدارة م�صايد الأ�سماك و�إلى تخ�صي�ص حقوق ال�صيد با�ستخدام هذه النهج .والر�سالة الآخذة في الظهور
من المجتمع العالمي هي �أن هناك حاجة �إلى نموذج �إدارة جديد ي�أخذ تخ�صي�ص حقوق ال�صيد في
الح�سبان ويدعمه.
وفي غياب جهد من�سق عالمي النطاق لو�ضع �إطار مترابط لتخ�صي�ص حقوق ال�صيد �سيتوا�صل
التقدم على م�ستويات �أكثر محلية (في المجتمعات المحلية والمنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك
والمنظمات المعنية ب�أنواع محددة) حيث توجد فر�صة للعمل الجماعي وقيادة بعيدة النظر و�أطر م�ؤ�س�سية
مح�سنة ،وبذلك يمكن �أن تكون الم�صايد الطبيعية ،رغم محدوديتها ،قادرة على اال�ستمرار اقت�صاديا.
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ت�أثير المعايير والعالمات القائمة
على ال�سوق في تجارة ال�سمك الدولية
الق�ضية

الأ�سماك والمنتجات ال�سمكية هي �أكثر الأغذية التي يتم الإتجار بها في العالم .وتدخل ن�سبة ثمانية
وثالثين في المائة (مكافئ الوزن الحي) من الإنتاج ال�سنوي الإجمالي ،المقدر بنحو  140مليون طن
في عام  ،2004في التجارة الدولية .وين�ش�أ �أكثر من ن�صف هذه التجارة ،بح�ساب القيمة ،في البلدان
النامية ،حيث ي�شكل م�صدرا مهما للإيرادات من النقد الأجنبي ،كما يوفر فر�ص عمل لماليين كثيرة في
�صناعة الأ�سماك (انظر ال�صفحات .)52-41
ويعزى �إلى البلدان المتقدمة نحو 81في المائة من القيمة الإجمالية للواردات ال�سمكية ،المقدرة بنحو
 75مليار دوالر �أمريكي في عام  .2004وقد ا�ستورد االتحاد الأوروبي واليابان والواليات المتحدة
الأمريكية ،التي تتحكم في ال�سوق العالمية من حيث الأ�سعار ومتطلبات الو�صول �إلى ال�سوق ،نحو  74في
المائة (بح�ساب القيمة) من هذه المنتجات.
ولئن كانت الإمدادات ال�سمكية من م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية قد ركدت على مر ال�سنين ،ف�إن
الطلب على الأ�سماك والمنتجات ال�سمكية وا�صل الإرتفاع .وقد زاد اال�ستهالك �إلى �أكثر من ال�ضعف منذ
عام  ،1973وجرت على نحو مطرد تلبية الطلب المتزايد بزيادة كبيرة في �إنتاج تربية الأحياء المائية،
المقدر بنحو  45مليون طن في عام � 2004أو  32في المائة من �إنتاج الأ�سماك العالمي ،وهو ما ي�شكل
ارتفاعا كبيرا بالمقارنة بالن�سبة البالغة  3.9في المائة فقط في عام .1970
ونتيجة للعولمة وتو�سع التجارة الدولية للأغذية �شهدت �صناعة الأغذية تعزيزا وتركيزا كبيرين
في البلدان ال�صناعية .و�أدى هذا �إلى ظهور عدد �أقل من �شركات الأغذية ،ولكنها �شركات قوية ،ذات
قدرة تفاو�ضية �أكبر في مواجهة القوى الفاعلة الأخرى على امتداد �سل�سلة التوريد .وعلى الرغم من �أن
�سل�سلتي تجارة الجملة والمطاعم ت�ؤثران ت�أثيرا قويا على توزيع الأ�سماك في بلدان كثيرة ف�إن قوة
الت�أثير �آخذة في االنتقال �إلى تجار التجزئة نتيجة لتزايد اندماج تجار التجزئة في �سال�سل المتاجر
الكبرى (ال�سوبر ماركت) �ضمن غيرها من ال�سال�سل وتزايد ال�سلع المنتجة المو�سومة بعالمات تجار
التجزئة �أو العالمات الخا�صة .ونظام المتاجر الكبرى هذا �آخذ في االمتداد ب�سرعة �إلى البلدان النامية
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في �أمريكا الالتينية و�آ�سيا و�أفريقيا.
وقد �أدرك تجار التجزئة ،باعتبارهم الحلقة الأخيرة في �سل�سلة التوريد بين المنتجين والم�ستهلكين،
م�س�ؤوليتهم في ما يتعلق بزيادة الم�ستهلكين ،مما �أ�سفر عن زيادة الحاجة �إلى مراقبة ال�سالمة والجودة
والموا�صفات الغذائية الأخرى لتالفي �أي من مخاطر الإ�ضرار ب�سمعتهم.

�أ�سباب و�ضع المعايير ال�سوقية

تعزي �إلى عدة تطورات متزامنة �أ�سباب و�ضع المعايير ال�سوقية و�إمكانية التو�سع في ا�ستخدامها في
تجارة ال�سمك:
• الأهمية المتنامية لتجارة ال�سمك العالمية تطورت في �سياق ت�أثير متزايد للمجتمع المدني
والجماعات المدافعة عن الم�ستهلكين على جداول �أعمال الحكومات وال�شركات والمنظمات الدولية
ب�ش�أن الجوانب المختلفة للنظم الغذائية .والطلب على الأغذية �آخذ في التغير مع تطور �أ�ساليب
الحياة والأو�ضاع الديموغرافية والزيادة في دخول الأ�سر المعي�شية .وال يتوقع الم�ستهلكون المتزايدة
طلباتهم الح�صول على �أغذية تتوافر فيها ال�سالمة والجودة العالية فح�سب و�إنما يتوقعون �أي�ضا
الح�صول على �سجل �شفاف غني بالمعلومات يمكن ا�ستخدامه لتتبع من�ش�أ الغذاء وجودته والأحوال
البيئية و�/أو االجتماعية القائمة �أثناء �إنتاجه وتجهيزه وتوزيعه .ويتوفر تجار التجزئة على تف�سير
طلبات الم�ستهلكين هذه و�إحالتها ،عبر �سل�سلة التوريد� ،إلى المنتجين والمجهزين وذلك من خالل
و�ضع المعايير .وتت�ضمن هذه المعايير على نحو متزايد الخ�صائ�ص الإ�ضافية لعمليات ال�صنع
والإنتاج ،مثل الأحوال البيئية والعمالية وال�صحية ال�سائدة .والواقع �أن تجار التجزئة يزعمون �أن
معاييرهم �أعلى م�ستوى من المعايير التي ت�ضعها الحكومات في عدد من المجاالت .وبالإ�ضافة �إلى
اللوائح التنظيمية وطلبات الم�ستهلكين ف�إن المعايير الخا�صة كثيرا ما تغطي الموا�صفات التجارية
مثل الكميات وات�ساق الجودة ودقة مواعيد الت�سليم.

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

• مع انخفا�ض التمويل الحكومي للأن�شطة التنظيمية تزايد ا�ضطالع ال�سلطات العامة بم�س�ؤولية
ال�صناعة عن �ضمان �سالمة الأغذية وجودتها .ومنتجو الأ�سماك ومجهزوها م�س�ؤولون عن تنفيذ
الخطط الخا�صة بالممار�سات الجيدة والتدابير ال�صحية ونظام تحليل م�صادر الخطر ونقاط الرقابة
الحرجة 32.وقد اعتمد عدد كبير من �شركات الأغذية وتجار التجزئة معايير طوعية �أخرى مثل
� ISO 9000أو  ISO 22000ل�ضمان ال�سالمة والجودة� ،أو  ISO 14000للبيئة� ،أو SA 8000
للأحوال االجتماعية .و�أدى هذا بدوره �إلى تزايد ا�ستخدام معايير المعامالت التجارية العالمية في
ال�شراء من الموردين ،بما في ذلك ا�ستخدامها في ما يتعلق بالم�صدرين من البلدان النامية الذين
يزودون الأ�سواق الدولية باحتياجاتها .ونتيجة لذلك يتزايد ا�ستخدام معايير المعامالت التجارية
ك�أداة �إدارية في �صناعة الأغذية.
• ظهور تحالفات عالمية لو�ضع معايير �سالمة الأغذية ،مثل المبادرة العالمية ل�سالمة الأغذية
واالتحاد البريطاني لتجارة التجزئة .والخ�سائر االقت�صادية والت�أثيرات ال�سلبية للإعالن عن
المخاوف الغذائية بالغة االرتفاع لدرجة �أن ال�شركات الموجودة في التحالف اتفقت على �أن �سالمة
الأغذية ق�ضية معززة للمناف�سة ذات �أهمية كبيرة لأع�ضاء التحالف .وتتعلق الق�ضايا المعززة
للمناف�سة ب�شواغل بالغة التعقيد ولكنها في الوقت نف�سه بالغة ال�ضرورة لبقاء �أي �شركة �أو �صناعة
من �شركات و�صناعات التحالف لدرجة �أنها تعالج بطريقة تعاونية ،وتحظى بالتالي بموافقة
الأع�ضاء على عدم �إخ�ضاعها لأي عمل تناف�سي .بيد �أن الأع�ضاء يوا�صلون التناف�س على الجودة
وال�سعر والخدمة والنوع.
• تزايد القلق الذي م�ؤداه �أن �سوق ال�سمك الدولية الآخذة في التو�سع قد تزيد من �إجهاد قدرة
الأر�صدة ال�سمكية والبيئة البحرية على اال�ستدامة وقد ت�ؤدي ،حيثما التدار الموارد على نحو فعال،
�إلى �إعاقة الجهود الرامية �إلى تخفيف ال�ضغوط المحركة للإفراط في ال�صيد .وا�ستجابة لهذا القلق
تعهدت عدة �شركات لتجارة التجزئة ب�أال ت�شتري �سوى الأ�سماك الم�صيدة من م�صايد م�ستدامة
معتمدة.
• ظهور �شرائح �سوقية �صغيرة ولكنها محتملة الربحية (التربية الع�ضوية للأحياء المائية ،التجارة
المن�صفة ،الخ ).تحاول ال�شركات الخا�صة دخولها وال�سيطرة عليها.

�أمثلة للمعايير ال�سوقية الم�ستخدمة
في تجارة ال�سمك

المعايير ال�سوقية الم�ستخدمة حاليا في تجارة ال�سمك الدولية تتناول في المقام الأول حماية الم�ستهلك
وا�ستدامة الموارد .وال�شرائح ال�سوقية ال�صغيرة تحكمها معايير محددة مثل  label rougeفي فرن�سا� ،أو
 Quality Musselsفي �آيرلندا �أو كندا� ،أو العالمات ذات الن�ص «�سمك م�ستزرع ع�ضويا» .وبالإ�ضافة
�إلى ذلك و�ضعت بع�ض البلدان عالمات تن�ص على الإ�شهاد على تنفيذ �أف�ضل الممار�سات �أو مدونات
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ال�سلوك.
ويرد في ما يلي ا�ستعرا�ض موجز لمعايير �سوقية مختلفة م�ستخدمة في تجارة ال�سمك الدولية.

�سالمة الأغذية وجودتها
المبادرة العالمية ل�سالمة الأغذية �أ�ستهلت في مايو�/أيار  2000ك�شبكة من خبراء �سالمة الأغذية
ورابطاتهم التجارية ،تقودها تجارة الأغذية ،لتعزيز �سالمة الأغذية وتدعيم ثقة الم�ستهلكين وذلك
بتحديد متطلبات نظم �سالمة الأغذية وتح�سين الكفاءة بالمقارنة بالتكلفة من خالل �سل�سلة توريد
ا لأغذية.
وطبقا لهذه المبادرة ،ف�إن معاييرها ترتكز على الد�ستور الغذائي وغيره من المتطلبات الت�شريعية
لتناول ال�شواغل الخا�صة ب�صحة الم�ستهلك و�سالمته .كما تتناول المبادرة متطلبات هيئات �إ�صدار
ال�شهادات .ويمكن بالتالي �أن يطبق موردو الأغذية المعايير المرجعية ل�سالمة الأغذية في جميع
�أجزاء �سل�سلة التوريد ،باالتفاق مع تجار التجزئة ،عند �صياغة عقود توريد المنتجات .ولتجار التجزئة
والموردين حرية االختيار في ما يتعلق بتطبيق المعايير المرجعية على منتجات محددة ،وقد يتباين
هذا عبر البلدان تبعا للمتطلبات التنظيمية ،واللوائح التي تحكم الم�س�ؤولية القانونية عن المنتجات وبذل
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العناية الواجبة ،و�سيا�سات ال�شركات .ويراعى بذل العناية الواجبة عندما يتخذ تاجر تجزئة �أو مورد كل
االحتياطات المعقولة للحيلولة دون �إ�صابة العميل بمر�ض �أو �أذى وذلك بمنع بيع منتج غير م�أمون �أو
غير قانوني.
ا�ستحدث االتحاد البريطاني لتجارة التجزئة في عام  ،1988ا�ستجابة منه الحتياجات ال�صناعة،
المعيار التقني الغذائي لالتحاد البريطاني لتجارة التجزئة من �أجل تقييم الأغذية ذات العالمات
التجارية لالتحاد التي ي�سوقها تجار التجزئة .و�سيكفل هذا المعيار �أي�ضا تزويد تجار التجزئة و�أ�صحاب
العالمات التجارية في المملكة المتحدة بالأدلة على المراعاة الواجبة بغية ا�ستخدامها في حالة
تعر�ضهم للمالحقة من �سلطات �إنفاذ القانون.
ويغطي معيار االتحاد البريطاني لتجار التجزئة نظام تحليل م�صادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة،
و�إدارة الجودة ،ومعيار بيئة الم�صنع ،ومراقبة المنتجات والعمليات .ويخ�ضع الموردون لتقييم يجريه
مراجعو ح�سابات قانونيون تابعون لالتحاد تعترف بهم هيئة مخت�صة باالعتماد .وقد نقح المعيار
م�ؤخرا كيما يج�سد ت�شريعات االتحاد الأوروبي الجديدة ويقال �إنه �سي�ستخدم في بلدان كثيرة في جميع
�أرجاء العالم.

العالمات الإيكولوجية
في العقد الما�ضي ا�ستخدمت موارد �ضخمة على نطاق العالم في �صناعة الأغذية البحرية للت�شجيع على
�شراء الأغذية البحرية من الم�صادر الم�ستدامة فقط ،و�شنت عدة �شركات كبرى حمالت �شاملة لتوريد
الأغذية البحرية تمحورت حول المبادرات الم�ستدامة الخا�صة بالأغذية .وتهدف هذه المبادرات �إلى
ا�ستثمار طلب الم�ستهلكين المتزايد على المنتجات الأف�ضل بيئيا بتوجيه القوة ال�شرائية نحو المنتجات
الغذائية البحرية المت�أتية من م�صايد الأ�سماك و�/أو �أن�شطة تربية الأحياء المائية الم�ستدامة الإدارة.
وبناء على ذلك ا�ستهلت مبادرات في قطاع م�صايد الأ�سماك كحوافز قائمة على ال�سوق لتح�سين نظم
�إدارة الم�صايد 34.والعالمات الإيكولوجية �شهادات ت�صدر للمنتجات التي يرى �أنها ذات ت�أثير �سلبي على
البيئة �أقل من الت�أثير ال�سلبي الذي تحدثه منتجات مماثلة �أخرى .وبتلبية �أف�ضليات الم�ستهلكين يمكن
�أن تحقق المنتجات المو�سومة بعالمات �إيكولوجية عائدات �أعلى من العائدات التي تحققها المنتجات
غير الم�ؤهلة للو�سم بالعالمات الإيكولوجية �أو المنتجات التي ال ي�سعى منتجوها �إلى الح�صول على
هذه العالمات .ويوجد في قطاع م�صايد الأ�سماك بالفعل العديد من النظم الوطنية والدولية والنظم
الم�شمولة برعاية ال�صناعة وبقيادة المنظمات غير الحكومية لإ�صدار ال�شهادات وو�ضع المعايير ،ولكل
منها معايير وطرق تقييم متميزة ذات م�ستويات �شفافية متباينة .وما تورده العالمات الإيكولوجية
من معلومات �شديد التباين �أي�ضا ،فبع�ضها ي�شير �إلى �أن المنتج لي�س ح�صيلة �إفراط في ال�صيد وبع�ضها
يركز على عدم وجود م�صيد عر�ضي من الثدييات البحرية والبع�ض الآخر يب�شر ب�أن المنتج الذي يحمل
عالمته تتوافر فيه «مراعاة النظم الإيكولوجية».
وتركز بع�ض الأنظمة على �ضمان «ا�ستدامة» نظام �إداري �أو عملية �إدارية ،بينما يركز البع�ض الآخر
على �أداء النظام الإداري �أو نتيجته .والأنظمة التي تحدد معايير للعمليات �أو النظم دون �أن تن�ص على
النتائج الم�ستدامة ال تماثل بال�ضرورة الأنظمة التي ت�سعى �إلى تحديد مراتب الأداء �أو �ضمان تحقيق
�إنتاج م�ستدام .وثمة ق�ضية ذات �صلة بهذا الأمر هي كيفية تحقيق ا�ستمرارية النتائج الم�ستدامة .ومن
ناحية التنفيذ ،على �سبيل المثال ،يثير الر�صد وجمع البيانات م�شاكل كبيرة في بلدان كثيرة وتوجد
تحديات خا�صة في ما يتعلق ب�إمكانية التتبع.
تربية الأحياء المائية
بالنظر �إلى تزايد ا�ستخدام المعايير ال�سوقية في قطاع الفواكه والخ�ضروات ،وعولمة تجارة الأغذية ،يمد
العديد من تجار التجزئة نطاق ا�ستخدامها �إلى منتجات تربية الأحياء المائية .وفي الوقت نف�سه ،ي�شكل
ا�ستخدام هذه المعايير و�سيلة للحد من قلق الجمهور �إزاء وجود مخلفات العقاقير البيطرية في منتجات
تربية الأحياء المائية .وقد ا�ستهلت عدة مبادرات م�ؤخرا ولكن مدى ا�ستخدامها في تجارة ال�سمك
وت�أثيرها غير معروفين بعد ب�شكل تام.
و�ضع التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية برنامج التربية الر�شيدة للأحياء المائية بغية الترويج
لأف�ضل الممار�سات الإدارية لتربية الأحياء المائية .وي�شجع هذا البرنامج على ا�ستزراع الأغذية البحرية
ال�سليمة وال�صحية بطريقة ر�شيدة بيئيا واجتماعيا ،بغية تح�سين كفاءة �صناعة تربية الأحياء المائية
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وتعزيز ا�ستدامتها الطويلة الأجل.
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وا�ستجابة للدعوة المتزايدة من ال�صناعة �إلى زيادة االعتراف الر�سمي بالممار�سات الم�ستدامة
ت�ضامن التحالف العالمي لتربية الأحياء المائية مع مجل�س �إ�صدار �شهادات تربية الأحياء المائية،36
وهو منظمة دولية ال ت�ستهدف الربح ت�صدر �شهادات اعتماد «العمليات» لمرافق �إنتاج الإربيان بتوجه
�أ�سا�سي نحو م�شتري الأغذية البحرية .وهذه الهيئة تطبق ح�صرا معايير التحالف الخا�صة ب�أف�ضل
ممار�سات تربية الأحياء المائية في نظام �إ�صدار �شهادات يجمع التفتي�ش الموقعي ومعاينة المخلفات
ال�سائلة مع اال�شتراطات الإلزامية ل�سالمة المنتجات و�إمكانية تتبعها.
في عام  1997و�ضعت مجموعة عمل �أوروبية  EurepGAPمعنية بتجارة التجزئة معيارها
للممار�سات الزراعية الجيدة 37من �أجل طم�أنة الم�ستهلكين �إلى �أن الغذاء الذي يحمل هذه العالمة
� EurepGapأنتج بطريقة م�أمونة وم�ستدامة .وفي عام  2005تم تو�سيع نطاق المعيار ،الذي و�ضع
�أ�صال ال�ستخدامه في ما يتعلق بالفواكه والخ�ضروات ،كيما ي�شمل الأنظمة المتكاملة ل�ضمان الجودة في
ما يتعلق بتربية الأحياء المائية .وتتعاون مجموعة العمل الأوروبية المعنية بتجارة التجزئة مع كل
من تجار التجزئة والمنتجين وتت�شاور بانتظام مع مجموعات الم�ستهلكين والمنظمات غير الحكومية
والحكومات في �إعداد بروتوكوالتها.
والنظام  EurepGapنظام لإدارة الجودة وال�سالمة يهدف �إلى توفير �أدوات للتحقق من �أف�ضل
الممار�سات بطريقة منهجية ومت�سقة عن طريق ا�ستخدام بروتوكوالت المنتجات ومعايير االمتثال .وهو
م�صمم لإتاحة الربط المرجعي للنظم المحلية بالنظام  ،EurepGapوبذلك يو�سع نطاق الم�شاركة في
�إطار النظام .ويعتبر هذا �أمرا مهما في تحقيق هدف �أ�سا�سي من �أهداف تي�سير التجارة في منتجات
المزارع الم�أمونة والم�ستدامة.

عالمات التربية الع�ضوية للأ�سماك
يعمل عدد من ال�شركات على اكت�ساب �شريحة �سوقية با�ستخدام «الأغذية البحرية الع�ضوية» .والو�سم
الع�ضوي يعني عادة �أن الغذاء ا�ستزرع دون مدخالت ا�صطناعية – ال �سيما الأ�سمدة ومبيدات الآفات
ال�صنعية – وا�ستنبت با�ستخدام تقنيات الإدارة ال�سليمة بيئيا للمزارع .ويركز الو�سم الع�ضوي للأغذية
البحرية على منتجات تربية الأحياء المائية .وتقنيات ا�ستق�صاء الو�سم الع�ضوي للأ�سماك �أحدث ،كما �أن
الأ�سماك الم�شمولة بتربية الأحياء المائية تقل فيها ن�سبة الأ�سماك الع�ضوية عن  1في المائة 38.بيد �أنه
.من المتوقع �أن تزداد هذه الن�سبة ب�سرعة ،وب�صفة خا�صة مع الدعم التقني من الوكاالت الإنمائية

االنعكا�سات

يثير التطور غير الم�سبوق في المعايير ال�سوقية عدداً من الق�ضايا الرئي�سية:
�	-1إذا كان من �ش�أن تحرير التجارة �أن يحقق فوائد للجميع ،بما في ذلك للبلدان النامية ،ف�إن
المعايير ال�سوقية المت�صاعدة ينبغي بالتالي �أال ت�شكل حاجزا �أو عوائق �إ�ضافية �أمام دخول
المنتجين والمجهزين من البلدان النامية الأ�سواق الكبرى.
 -2في غياب �أطر تنظيمية قد ي�ؤدي و�ضع معايير �سوقية من جانب �شركة قادرة� ،أو تحالف
�شركات �أو تجار تجزئة قادرين ،على ممار�سة قوة �سوقية كبيرة �إلى زيادة خطر حدوث �سلوك
غير تناف�سي لأن هذه القوة يمكن �أن ت�ستخدم لفر�ض �أ�سعار �أقل في جميع �أجزاء �سل�سلة التوريد.
 -3كيف تعين الحدود بين اللوائح التنظيمية العامة من ناحية والمعايير ال�سوقية الخا�صة من
الناحية الأخرى؟ ومن هو الم�س�ؤول وعن ماذا؟ لئن كان من الممكن االعترا�ض،من خالل قواعد
منظمة التجارة العالمية ،على ممار�سة الحكومات التي ت�ستخدم المعايير كحواجز تجارية ،فما
هي الآلية التي ينبغي و�ضعها لمعاملة ال�شركات التي يعتر�ض على معاييرها باعتبارها حواجز
تقنية �أمام التجارة؟
�	-4إن �أوجه عدم اليقين التي تم بيانها في ما يتعلق بالمعايير ال�سوقية ت�صح �أي�ضا على نظم
الو�سم الإيكولوجي .ولئن كان من الم�سلم به �أن الو�سم الإيكولوجي �سي�شجع الموردين على تنفيذ
ممار�سات �صيد ر�شيدة فمن الممكن �أي�ضا اعتبار الو�سم الإيكولوجي محاولة من القطاع الخا�ص
لال�ستعا�ضة به عن �سيا�سة ال�صون الحكومية .كيف يمكن التوفيق بين نظم الو�سم الإيكولوجي
وم�س�ؤولية القطاع العام عن حماية الموارد الطبيعية وتنظيم ا�ستخدامها؟
ومع ذلك ،وعلى الرغم من هذه الق�ضايا الرئي�سية ،يحتج البع�ض ب�أن الوفاء بالمعايير ال�سوقية
و�إتباعها يمكن �أن يكون لهما ت�أثير �إيجابي ،بما في ذلك بالن�سبة للبلدان النامية ،وال�سيما بالحفز على
توفير مزايا وا�ستثمارات تناف�سية جديدة في مجال القدرة التكنولوجية.
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وتخ�شى بع�ض الحكومات ومجموعات ال�صناعات �أن تخفي هذه المعايير نوايا �ضمنية لحماية
ال�صناعات المحلية وتقييد الو�صول �إلى الأ�سواق �أو �أن ت�ستخدم لإ�ضافة مجموعة جديدة من القيود �أمام
الم�صدرين بزيادة الموجود من متطلبات �سالمة الأغذية وجودتها في الأ�سواق الرئي�سية .كما �أن عبء
االمتثال لهذه المعايير قد يقع ب�شكل غير متنا�سب على �صغار الموردين الذين تكون تكلفة ح�صولهم
على المعلومات عن الحالة والمعايير القابلة للإ�شهاد ب�صالحيتها ،وتو�صلهم �إلى هذه الحالة والمعايير،
�أعلى ن�سبيا.
وعالوة على ذلك ف�إن الم�ستهلكين والمنتجين ،مع تكاثر برامج �إ�صدار ال�شهادات ،يواجهون خيارات
في ما يتعلق بتحديد ما ينطوي من البرامج على �أعلى قيمة .وادعاءات الإ�شهاد التناف�سية قد تربك
الم�ستهلكين وتفقدهم الثقة في المعايير ومن ثم تجرد النهج من قيمته .كما تثار ت�سا�ؤالت عن تحديد ما
يحقق من برامج �إ�صدار ال�شهادات �أف�ضل حماية للم�ستهلك والبيئة والجمهور وال�صناعة .وهذا ال�سيناريو
جدي بالنظر �إلى ما تت�سم به من �أهمية بالغة م�صداقية المعايير وما يرتبط بها من هيئات �إ�صدار
ال�شهادات واالعتماد.

الحلول الممكنة

في ما يلي �إيجاز ب�إجراءات ممكنة للحد من ال�شواغل الموجودة.

زيادة ال�شفافية

بالن�سبة لبع�ض الم�صدرين �سي�صبح العمل �أ�شد مخاطرة وات�ساما بعدم اليقين عندما يفر�ض الم�ستوردون
معايير �سوقية جديدة و�أ�شد �صرامة .و�ست�ؤدي زيادة ال�شفافية في و�ضع هذه المعايير وتطبيقها �إلى
تقليل المخاطر التي يواجهها الم�صدرون وتعزيز الو�صول �إلى الأ�سواق .وف�ضال عن هذا تلزم درا�سة
�شاملة ب�ش�أن ت�أثيرات المعايير ال�سوقية بالن�سبة للبلدان الم�ستوردة والم�صدرة على ال�سواء ،بما في ذلك
تقدير لتكاليف وفوائد االمتثال لهذه المعايير .وفي ما يتعلق بالأهداف ،ينبغي �أن تت�ضمن هذه الدرا�سة
تقييم التكاليف المبا�شرة التي تفر�ضها على الم�صدرين الحاجة �إلى بنى �أ�سا�سية مادية جديدة وزيادة
القدرة على التنفيذ وتح�سين الدراية التقنية.

التن�سيق والتكاف�ؤ

التعاون الإقليمي والدولي �ضروري لو�ضع معايير و�إجراءات امتثال من�سقة و�شفافة .ويمكن �أن ي�ستند
و�ضع هذه المعايير و�إجراءات االمتثال �إلى �أعمال هيئة الد�ستور الغذائى الم�شتركة بين منظمة الأغذية
والزراعة ومنظمة ال�صحة العالمية (ال�سالمة والجودة) ،ومنظمة الأغذية والزراعة (الو�سم الع�ضوي،
التربية الع�ضوية للأ�سماك) ،والمنظمة الدولية للتوحيد القيا�سي (�إ�صدار ال�شهادات ،االعتماد) .وينبغي
�إيالء مزيد من االهتمام لالعتراف المتبادل بالمعايير وتب�سيط �أجراءات االمتثال .وي�ؤدي هذا بدوره �إلى
خف�ض التكاليف ،وال �سيما بالن�سبة للبلدان النامية والمن�ش�آت ال�صغيرة.

تقديم الم�ساعدة التقنية �إلى البلدان النامية
وتي�سير التنفيذ التدريجي فيها

يمكن الجمع بين الجهود الدولية للت�صدي للت�أثيرات ال�سلبية للمعايير وبين الجهود المماثلة في الترتيبات
االقت�صادية الإقليمية والثنائية .وفي البلدان النامية تلزم �أموال خارجية لدعم التنفيذ واالمتثال ويمكن،
عندما يت�سنى ذلك� ،أن تكون معايير ال�صناعة م�صحوبة بفترات تنفيذ تدريجي.

الو�سم الإيكولوجي

يتمثل تحد رئي�سي في كيفية �إعداد معايير عامة ولكنها قابلة للتطبيق على مناطق وبلدان وم�صايد
محددة .ويرتبط قبول المعايير وم�صداقيتها ارتباطا وثيقا بالكيفية التي و�ضعت بها المعايير ،وبالمعايير
ذاتها ،وبعملية االعتماد �أو الإ�شهاد التي يجري بها تقييم الموردين.
وتوفر الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن الو�سم الإيكولوجي للمنتجات من م�صايد
الأ�سماك البحرية الطبيعية مرجعا متفقا عليه دوليا لتن�سيق نظم الو�سم الإيكولوجي ولتوجيه �أعمال الإ�شهاد
واالعتماد .بيد �أن هناك حاجة �إلى تو�ضيح العالقة بين العالمات الإيكولوجية وقواعد التجارة الدولية،
وتحقيق الت�آزر بين هذه العالمات والقواعد ،وتوفير محفل محايد لترجمة المبادئ التوجيهية للمنظمة �إلى
معايير وخطوط توجيهية �شفافة لإعداد العالمات الإيكولوجية والإ�شهاد ب�صالحيتها واعتمادها.

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

�أحدث التطورات

كان و�ضع المعايير والعالمات ال�سوقية وت�أثيرها المحتمل على التجارة الدولية مو�ضوع مناق�شات
دارت م�ؤخرا في محافل دولية كثيرة .وق�ضيتا التدابير ال�صحية والجودة مو�ضوع مناق�شات منتظمة
في لجنة تدابير ال�صحة وال�صحة النباتية ولجنة الحواجز التقنية �أمام التجارة ،التابعتين لمنظمة
التجارة العالمية .بيد �أن هذه المناق�شات تناولت �أ�سا�سا المتطلبات التنظيمية وتنفيذ المعاملة الخا�صة
والتمييزية للبلدان النامية و�أقل البلدان نموا ولم تتطرق �إلى المعايير ال�سوقية .وتعهد �أع�ضاء منظمة
التجارة العالمية في �إعالن الدوحة بفح�ص متطلبات الو�سم للأغرا�ض البيئية في �إطار لجنة التجارة
والبيئة حيث تدور المناق�شات منذ عام  .2001وقد ركزت هذه المناق�شات على النظم الطوعية القائمة
على نهج دورة الحياة.
40
كما ناق�ش المعايير ال�سوقية كل من مجل�س الوزراء اال�سكندنافي 39،ولجنة االتحادات الأوروبية،
والمركز الدولي للتجارة والتنمية الم�ستدامة 41،ولجنة م�صايد الأ�سماك التابعة لمنظمة الأغذية
والزراعة 42التي و�ضعت خطوطا توجيهية دولية للو�سم الإيكولوجي ولجنتها الفرعية المخت�صة بتجارة
44
الأ�سماك 43،والجمعية العالمية لتربية الأحياء المائية.
وت�سلط المناق�شات في هذه المحافل ال�ضوء على �أنه لئن كان من الممكن للمعايير والعالمات
القائمة على ال�سوق �إتاحة فر�ص للحفز على توفير مزايا وا�ستثمارات تناف�سية في مجال التطورات
التكنولوجية لتو�سيع نطاق الح�ص�ص ال�سوقية وزيادة القيمة المحققة ،ف�إن بلدانا نامية ومن�ش�آت �صغيرة
كثيرة تخ�شى �أن تخفي هذه المعايير نوايا �ضمنية لحماية ال�صناعة المحلية �أو لإ�ضافة عبء جديد �إلى
المتطلبات التنظيمية الموجودة وال�شديدة الوط�أة فعال.

�آفاق الم�ستقبل

يتزايد �ضغط الم�ستهلكين على �صناعة �صيد الأ�سماك وعلى الحكومات لتح�سين �إدارة الم�صايد .ويتزايد
�شيوع الحمالت الرامية �إلى الحد �أو التخل�ص من ا�ستهالك �أر�صدة �سمكية معينة م�ستغلة ب�إفراط �أو �أنواع
معينة معر�ضة لالنقرا�ض (مثل مقاطعة �سمك �أبو منقار التي فر�ضتها م�ؤخرا المطاعم الموجودة في
منطقة ال�ساحل ال�شرقي للواليات المتحدة الأمريكية) .بالإ�ضافة �إلى ال�شواغل المتعلقة ب�سالمة المنتجات
ال�سمكية وجودتها ،من المرجح �أن تجري ال�سيطرة ب�شكل متزايد على ق�ضايا �أخرى مثار ان�شغال عالمي،
مثل حماية البيئة والمتطلبات االجتماعية وال�صيد غير القانوني دون �إبالغ ودون تنظيم ،عن طريق
المعايير والنظم القائمة على ال�سوق.
ويبدو �أن الت�أثير المتنامي لل�سال�سل الكبرى لتجارة الجملة وتجارة التجزئة والمطاعم على �أ�سواق
الأ�سماك ت�شير �إلى اتجاه نحو تزايد ا�ستخدام المعايير ال�سوقية ونظم �إ�صدار ال�شهادات .بيد �أن مدى هذا
االتجاه وانعكا�ساته على �إدارة تجارة ال�سمك غير معروفين ب�شكل تام ويلزم �إجراء مزيد من الدرا�سة
لهما ،مع مراعاة الخ�صو�صيات الإقليمية .و�إذا �أ�صبحت المعايير ال�سوقية �أدوات مهمة في �إدارة تجارة
ال�سمك �سيكون من الحتمي و�ضع خطة عمل دولية ل�ضمان االت�ساق مع التدابير التجارية لمنظمة التجارة
العالمية .وينبغي �أن تتناول خطة العمل هذه جملة �أمور من بينها ال�شفافية ،وا�ستخدام المعايير القائمة
على العلم ،والتن�سيق والتكاف�ؤ ،والم�ساعدة التقنية للبلدان النامية .ومن المرجح للغاية �أن الخطوط
التوجيهية الفنية لتجارة ال�سمك الر�شيدة ،الجاري �إعدادها حاليا لتنفيذ ما تت�ضمنه مدونة ب�ش�أن ال�صيد
الر�شيد من مواد ذات �صلة� ،ستتناول المعايير القائمة على ال�سوق.

فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية ومتالزمة نق�ص المناعة
المكت�سبة (الإيدز) في مجتمعات ال�صيد المحلية :ق�ضية �صحة عامة
ولكنها �أي�ضا هم �شاغل في تنمية م�صايد الأ�سماك و�إدارتها
الق�ضية

في العقد الما�ضي �أ�صبح وا�ضحا �أن معدالت حدوث الأمرا�ض والوفيات المرتبطة بمتالزمة نق�ص
45
المناعة المكت�سبة (الإيدز) مرتفعة ب�شكل مدمر في بع�ض مجتمعات �صيد ال�سمك المحلية.
وتبين مجموعة من الدرا�سات اال�ستق�صائية التي �أجريت منذ عام  1992في ع�شرة بلدان منخف�ضة
�أو متو�سطة الدخل في �أفريقيا و�آ�سيا و�أمريكا الالتينية وتوافرت عنها البيانات الالزمة (البرازيل
وكمبوديا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندورا�س و�إندوني�سيا وكينيا وماليزيا وميانمار وتايلند
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و�أوغندا) �أن معدالت انت�شار فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية بين �صيادي ال�سمك �أو في مجتمعات
ال�صيد المحلية ،فيها كلها با�ستثناء �أحدها (البرازيل)� ،أعلى بما بين �أربعة �أمثال و�أربعة ع�شر مثال
من المتو�سط الوطني لمعدل االنت�شار بين البالغين الذين تتراوح �أعمارهم بين  15و� 49سنة .وهذه
المعدالت المرتفعة للعدوى بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية ت�ضع ال�صيادين بين المجموعات التي
عادة ما تحدد باعتبارها �شديدة التعر�ض للخطر؛ وهي �أعلى من المعدالت الخا�صة بالمجموعات
ال�سكانية المتنقلة الأخرى مثل �سائقي ال�شاحنات والع�سكريين (با�ستثناء البرازيل �أي�ضا) التي تتوافر
المعلومات المتعلقة بها 46.وبالنظر �إلى �أن �أعداد ال�صيادين غفيرة بالمقارنة ب�أعداد غيرهم في
المجموعات ال�سكانية الثانوية ذات المعدالت المرتفعة النت�شار فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية ،مثل
متعاطي المخدرات بالحقن و�أفراد القوات الم�سلحة وال�سجناء ،فمن المرجح �أن يكون عدد ال�صيادين
الم�صابين بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية بالغ الإرتفاع مما يجعلهم فئة ذات �أولوية للدعم بالن�سبة
لبرامج الوقاية من فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والإيدز ومعالجة الم�صابين بهما ورعايتهم.
والتقديرات المتوافرة بخ�صو�ص انت�شار فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والتقارير الخا�صة
بالمر�ض والوفاة من جراء الحاالت المرتبطة بالإيدز مو�ضوعة على �أ�سا�س الدرا�سات اال�ستق�صائية
المتعلقة �إما بال�صيادين و�إما بمجتمعات ال�صيد المحلية بوجه عام .ولم يتم تقدير معدالت االنت�شار
بالن�سبة للعامالت في مجتمعات ال�صيد المحلية ولكن من المرجح �أن تكون هذه المعدالت مماثلة
�أو حتى �أعلى نظرا لأن الن�ساء والرجال الذين يعي�شون ويعملون في نف�س المجتمعات يت�شاركون في
بيئة الخطر ذاتها وكثيرا ما يترابطون من خالل ال�شبكات الجن�سية .ففي بع�ض مجتمعات ال�صيد
المحلية الأفريقية ،على �سبيل المثال ،تترابط تاجرات ال�سمك وال�صيادين مهنيا وجن�سيا على ال�سواء
من خالل ما ي�سمى �صفقات «الجن�س مقابل ال�سمك» ،حيث تت�ضمن العقود غير الر�سمية بين ال�صيادين
الذين يبيعون الأ�سماك �إلى تاجرات ال�سمك وبين التاجرات المقاي�ضة بالخدمات الجن�سية عو�ضا عن،
�أو باعتبارها �إ�ضافة تكميلية �إلى ،المقابل المالي .وعالوة على ذلك ف�إن و�ضع التبعية االقت�صادية
واالجتماعية الذي تت�سم به المر�أة في بلدان كثيرة يزيد من تعر�ضها للخطر.
والتعر�ض للإ�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والإيدز ينجم عن �أ�سباب مترابطة معقدة قد
تت�ضمن تنقل كثير من ال�صيادين ،والوقت الذي يق�ضيه ال�صيادون وتجار ال�سمك بعيدا عن ديارهم،
وح�صولهم على الدخل النقدي في �إطار �شامل من الفقر والتعر�ض للإ�صابة ،و�سماتهم الديموغرافية
(هم في كثير من الأحيان في مرحلة ال�شباب ونا�شطون جن�سيا) وتي�سر الجن�س التجاري في كثير
من موانئ ال�صيد .من المهم كذلك العوامل الثقافية المتعلقة بال�صيد كمهنة �شديدة الخطر ومنخف�ضة
المكانة وغير مريحة ،مما يف�ضي �إلى ممار�سات �سلوكية جن�سية �شديدة الخطر 47.وكثير من هذه
الأ�سباب ال يجعلهم معر�ضين للإ�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والإيدز فح�سب و�إنما يزيد
�أي�ضا من احتمال تعر�ضهم لفقد فر�ص الح�صول على خدمات الوقاية والعالج والرعاية 48.كما ي�ؤدي
التعر�ض للأمرا�ض المنقولة بالمياه وللمالريا ،مع رداءة تدابير اال�صحاح ومحدودية الح�صول على
الرعاية الطبية� ،إلى زيادة اال�ستعداد للعدوى .و»عوامل الخطر» المبا�شرة هذه مرتبطة كلها بحالة
الفقر وعدم الأمان والتهمي�ش الأ�سا�سية التي تم�س الرجال والن�ساء في كثير من مجتمعات ال�صيد
المحلية .و�ستتوقف ن�سبة الم�صابين بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية في مجتمع �صيد محلي ،وت�أثيرات
المرا�ضة والوفيات المرتبطة بالإيدز في ذلك المجتمع ،على مدى وجود العوامل المذكورة �أعاله
49
والكيفية التي ت�ؤدي بها معا �إلى زيادة التعر�ض للخطر.
ومع تزايد �إندماج الم�صايد في االقت�صاد العالمي و�سوق العمل يتزايد احتمال �أن ي�صبح
ال�صيادون المتنقلون «ج�سرا» �سكانيا يربط بين مناطق االنت�شار المرتفع ومناطق االنت�شار
المنخف�ض 50.ففي خليج والفي�س باي ،بناميبيا ،على �سبيل المثال ،كثيرا ما يقيم ال�صيادون
الآ�سيويون والأوروبيون ،الذين لم يح�صل معظمهم �إال على القليل من الن�صح ب�ش�أن المخاطر ال�صحية
الجن�سية ،عالقات مع الناميبيات الم�شتغالت بالجن�س� ،أو ينخرطون في �أ�شكال �أخرى من «الجن�س
51
ال�صفقاتي».
ومن المهم الت�أكيد على �أن ا لإيدز في مجتمعات ال�صيد المحلية لي�س ظاهرة تقت�صر على منطقة
بعينها .والواقع �أن من المرجح ،من حيث البعد الكلي للوباء ومع مراعاة االختالفات بين القارات
في حجم المجموعات ال�سكانية الم�شتغلة بال�صيد� ،أن يكون عدد ال�صيادين في جنوب �آ�سيا وجنوب
�شرقها الذين ي�صابون بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية �أكبر من عدد ال�صيادين في �أفريقيا الذين
52
ي�صابون به.
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ت�أثيرات فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والإ يدز
واالنعكا�سات على �إدارة م�صايد الأ �سماك وتنميتها
على الرغم من �أن التقارير المتعلقة بالمعدالت المرتفعة النت�شار فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية
وللإ �صابة بالأ مرا�ض المرتبطة بالإ يدز تم �إيرادها على نحو متفرق في الكتابات من جميع انحاء العالم
 ف�إن هذه الق�ضية لم ت�صبح محور اهتمام بارز في �إدارة م�صايد الأ �سماك،منذ الأ يام الأ ولى لوباء الإ يدز
 وبالتالي ال يتوافر �سوى قدر محدود من المعلومات اال�ستق�صائية الر�سمية والتحليل،وتنميتها �إال م�ؤخرا
 بيد �أنه توجد مجموعة من الأ دلة على ت�أثير فيرو�س نق�ص.االقت�صادي لت�أثيرها على هذا القطاع
 م�ستمدة من قطاعات الإ نتاج الريفي الأ خرى ومن الأ عمال المتعلقة بتحليل،المناعة الب�شرية والإ يدز
53
: يمكن تلخي�صها كما يلي،الفقر في مجتمعات ال�صيد المحلية
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الإطار 10

ما الذي يعر�ض الن�ساء في مجتمعات ال�صيد المحلية للإ�صابة
بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية ومتالزمة نق�ص المناعة المكت�سبة (الإيدز)؟
تقوم الن�ساء في مجتمعات ال�صيد المحلية ب�أدوار هامة في �أن�شطة تجهيز الأ�سماك
وت�سويقها .وهن ي�ضطلعن �أي�ضا بكثير من الأن�شطة المدرة للدخل غير ال�صيد ،وهي
�أن�شطة تعو�ض عن مو�سمية ال�صيد والأن�شطة المت�صلة به وعن تقلباتها اليومية.
وبالإ�ضافة �إلى تمويل و�أداء معظم مهام رعاية الطفل والمهام المنزلية ،كثيرا
ما تتولى الن�ساء الم�س�ؤولية عن نفقات �أمن الأ�سرة الغذائي والنفقات ال�صحية
واالجتماعية والتعليمية للأ�سرة.
وقد تت�ضمن �أوجه الإجحاف التي ت�سهم في تعر�ض الن�ساء للإ�صابة بفيرو�س
1
نق�ص المناعة الب�شرية ومتالزمة نق�ص المناعة المكت�سبة (الإيدز) مزيج ًا مما يلي:
• الأدوار التقليدية للجن�سين وانخفا�ض الم�ستويات التعليمية للن�ساء تعوق
م�شاركتهن في عمليات وهياكل الإدارة على م�ستوى المجتمع المحلي؛
• الن�ساء في مجتمعات ال�صيد المحلية يعملن �أحيانا في �أن�شطة تناف�سية
�ضئيلة الهام�ش مثل تجارة ال�سمك و�صنع الكحوليات وبيعها على نطاق
�صغير ،وهي �أن�شطة ي�ستخدم فيها الجن�س كجزء من المقابل (الجن�س
ال�صفقاتي و»الجن�س مقابل ال�سمك»)؛
• كثيرا ما تكون الن�ساء ن�شطات جن�سيا في �سن مبكرة بالمقارنة بالرجال وقد
تكون الن�ساء �أكثر ا�ستعدادا من الناحية البيولوجية للإ�صابة بالعدوى؛
• قد تفتقر الن�ساء �إلى القوة التفاو�ضية ب�ش�أن الممار�سات الجن�سية الأكثر
�أمانا؛
• الت�شريعات المتعلقة بحقوق الن�ساء ،عندما تكون موجودة� ،ضعيفة الإنفاذ؛
• كثيرا ما ي�سيطر الرجال على اتخاذ القرارات ،في اقت�صاد الأ�سرة وكذلك
في ما يتعلق بالو�صول �إلى :الموارد الطبيعية ،والمدخرات واالئتمان،
والتعليم ،وال�شبكات االجتماعية وال�سيا�سية.
FAO. 2005. Impact of HIV/AIDS on fishing communities: policies to support livelih 1
hoods, rural development and public health. New Directions in Fisheries: A Se.ries of Policy Briefs on Development Issues No. 2. Rome

• فرادى ال�صيادين والعاملين في مجال الأ�سماك من الم�صابين ب�أمرا�ض مرتبطة بالإيدز تتناق�ص
قدرتهم على اال�شتغال ب�أعمال مرهقة بدنيا ،مثل ال�صيد �أو الأعمال التجارية المتنقلة وخدمات
النقل .والأعالء منهم يعانون من فقدان عملهم ومن الو�صم والعزلة.
• الأ�سر المعي�شية الم�شتغلة بال�صيد ،التي تعاني من الإيدز ،ذات دخل منخف�ض ،وتنفق �أي مدخرات
على الرعاية الطبية ،وتبيع الأ�صول الإنتاجية (مثل معدات ال�صيد) ،وت�سحب �أطفالها من المدار�س.
ويتعمق فقرها ،ويتناق�ص �أمنها الغذائي ،ويتزايد تعر�ضها للخطر.
• �أ�ساطيل ومن�ش�آت ووكاالت ومجتمعات ال�صيد تعاني من فقدان العمالة والخبرات ،مما يجعلها
�أقل كفاءة .ويمكن �أن تكون للإيدز ت�أثيرات م�سببة لل�شقاق في المجتمعات المحلية ،تقو�ض الثقة
والتما�سك االجتماعي وبالتالي القدرة على العمل الجماعي .وتقل�ص م�ستويات الإعتالل المرتفعة
�أعمار الأفراد ،وبذك تقو�ض الإلتزام بالأهداف الطويلة الأجل الم�شتركة مثل الم�شاريع المجتمعية
لإدارة م�صايد الأ�سماك وتنميتها وبالن�سبة لم�صالح و�شركات ووكاالت م�صايد الأ�سماك يمكن �أن
تكون فترات مر�ض موظفيها الطويلة و�شراء العالجات الم�ضادة للفيرو�سات القهقرية باهظة التكلفة.

بع�ض الق�ضايا التي تواجه م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية

• �إدارة م�صايد الأ�سماك وتنميتها تترديان في البلدان التي يعتل فيها كثير من ال�صيادين ومديري
الم�صايد (بمن في ذلك قيادات المجتمع المحلي) .ويحد هذا من قدرة الإدارة ،ويقل�ص الإنتاجية
والكفاءة ،وي�ؤدي �إلى زيادة ال�ضغط على الموارد ال�شاطئية التي يمكن الو�صول �إليها فعليا ،ويحول
موارد تنمية الم�صايد �إلى جهود الوقاية من فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والتخفيف من حدة
الإيدز .وت�شير الت�أثيرات الكلية �إلى زيادة معدالت الفقر وم�ستويات التعر�ض في الم�صايد ال�صغيرة
النطاق وانخفا�ض �إمكانية اال�ستغالل الم�ستدام للموارد مما قد ي�ضر ب�أهداف «ال�صيد الر�شيد».
• االقت�صاد الريفي ،المرتبط على نحو مبا�شر �أو غير مبا�شر بقطاع م�صايد الأ�سماك ،يت�أثر �أي�ضا:
 الإيرادات التي يحققها الأفراد من �أن�شطتهم ذات ال�صلة ب�صيد الأ�سماك ،التي كان من الممكن�إعادة ا�ستثمارها في �أن�شطة ال�صيد �أو الأن�شطة االقت�صادية الأخرى (الأرا�ضي ،الثروة الحيوانية،
الم�شاريع التجارية) �أو �إنفاقها على الخدمات التي تبقي على تداول الأموال في الأ�سواق الريفية،
تحول بدال من ذلك �إلى تغطية نفقات المر�ض في الأ�سرة المعي�شية.
 الخدمات ال�صحية تثقلها تكاليف الت�صدي لالعتالل المرتبط بالإيدز ،حيث تحول الموارد مناالحتياجات ال�صحية الأخرى ،مثل رعاية الأم والطفل وعالج المالريا.
 الحكومات المحلية التي تواجه بتكاليف الإيدز قد تخف�ض ب�سبب ذلك الموارد المخ�ص�صة لتلبيةاالحتياجات من الخدمات الأخرى .وعالوة على ذلك ،يعاد توجيه وقت العمل لم�ساعدة الزمالء
الم�صابين وح�ضور الجنازات.
• الت�أثيرات على م�ستوى المجموعات ال�سكانية يمكن �أن تن�ش�أ لأن مجموعات �سكانية كثيرة م�شتغلة
بال�صيد �شديدة التنقل .ويتنقل الرجال بين مواقع التفريغ والأ�سواق المحلية على �أ�سا�س يومي
ومو�سمي .ويتنقل مجهزو الأ�سماك وتجارها وناقلوها  -من الرجال والن�ساء على ال�سواء  -بين
مواقع التفريغ والأ�سواق الإقليمية والوطنية وم�صانع تجهيز الأ�سماك .ويتنقل معهم غيرهم من
مقدمي الخدمات ،بمن فيهم الم�شتغالت بالجن�س .ومن المرجح �أن ت�ؤدي هذه التحركات وال�شبكات
دورا في انتقال العدوى بين المجموعات ال�سكانية الثانوية ذات معدالت االنت�شار المرتفعة
والمجموعات الأقل تعر�ضا للخطر في الوقت الحالي .وعدم تي�سر الخدمات و�شبكات الدعم االجتماعي
التقليدية في قرى ال�صيد يعني �أنه يتعين على الم�صابين بالإيدز ،ال�شديدي االعتالل بحيث ال يمكنهم
العمل� ،أن يعودوا �إلى مجتمعاتهم المحلية "الأ�صلية" للح�صول على الرعاية .وهذا �أمر له انعكا�ساته
على انت�شار المر�ض ويزيد عدد المعانين من ت�أثير الإيدز.
• الأمن الغذائي يتعر�ض �أي�ضا للخطر لأن الإيدز قد يحد من قدرة مجتمعات ال�صيد المحلية على
توريد الأ�سماك والمنتجات ال�سمكية للمجموعات المنخف�ضة الدخل المعتمدة على الأ�سماك باعتبارها
الم�صدر الوحيد المي�سور للبروتين الحيواني والمغذيات الدقيقة .وهذه عنا�صر تغذوية جوهرية لنمو
الطفل ولزيادة كفاءة عالجات فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز.

الحلول الممكنة

قطاع م�صايد الأ�سماك م�ساهم مهم في التنمية وفي االقت�صادات الوطنية .وم�صايد الأ�سماك لها روابط
بخدمات وب�صناعات �أخرى وت�سهم �إ�سهاما كبيرا في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فر�ص العمل
والتغذية وتوليد الإيرادات 54.و�سي�ساعد دعم وتعزيز تنمية القطاع على الحد من انت�شار الوباء وت�أثيراته
داخل القطاع وبين ال�سكان بوجه عام .كما �ست�ساعد الوقاية من العدوى بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية
ومنع ظهور الإيدز على موا�صلة وتعزيز م�ساهمة القطاع في الحد من الفقر وفي الأمن الغذائي والحد من
مخاطر انتقال فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية في المناطق المعتمدة على الم�صايد.
وتتمثل مهمة �أخرى ذات �أهمية في اال�ستثمار في الوقاية من العدوى بفيرو�س نق�ص المناعة
الب�شرية في مجتمعات ال�صيد المحلية .ويمكن تحقيق هذا بالت�صدي لل�سلوك الخطر (الذكوري ب�صفة
رئي�سية) ،الذي يعتقد �أنه يرتبط بكل من عوامل الخطر المهنية والعوامل االجتماعية ذات ال�صلة بالتنقل،
ويرتبط ،على نحو �أعم ،بالتهمي�ش االجتماعي وال�سيا�سي واالقت�صادي لكثير من ال�صيادين 55.وثمة مهمة
ثانية ذات �أهمية  -ومت�صلة بالمهمة الأولى – هي الت�صدي الرتفاع معدل تعر�ض المر�أة للإ�صابة
بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية ب�سبب الم�ساوئ االجتماعية االقت�صادية القائمة على �أ�سا�س نوع الجن�س
في مجتمعات كثيرة .ومن ال�ضروري �أن تعالج على �سبيل الأولوية ،في مجتمعات ال�صيد المحلية،
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التفاوتات بين الرجل والمر�أة في الح�صول على الأ�صول وامتالكها ،وفر�ص ك�سب الدخل ،وعالقات القوة،
والتفاو�ض على العالقات الجن�سية .وتتطلب هذه الجهود �شراكات جديدة بين المانحين ووكاالت م�صايد
56
الأ�سماك والوكاالت ال�صحية ،وداخل المجتمعات المحلية ذاتها وفي ما بينها.
وفي جميع �أرجاء العالم ي�ؤدي �إفقار �صغار ال�صيادين وتهمي�شهم �إلى زيادة تعر�ضهم لأمرا�ض
الفقر ،بما فيها الإيدز .والحد من الفقر في مجتمعات ال�صيد المحلية �سينطوي �أي�ضا على الت�صدي لكثير
من الأحوال التي تعر�ض ال�صيادين لخطر العدوى بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية .وتوفر الخطوط
٥٧
التوجيهية ،ال�صادرة حديثا ،لتح�سين �إ�سهام قطاع م�صايد الأ�سماك ال�صغيرة النطاق في الحد من الفقر
�إطارا مالئما للحكومات الوطنية لمواجهة الفقر في مجتمعات ال�صيد المحلية.

�أحدث التطورات

كانت مبادرات الت�صدي للإيدز في قطاع م�صايد الأ�سماك ،حتى وقت قريب ،متجزئة وتعمل في
عزلة ،على م�ستوى المجتمع المحلي والم�شروع ب�صفة رئي�سية ،وتفتقر �إلى الدعم ال�سيا�ساتي الوطني
والح�صول على الأموال العالمية الالزمة لمكافحة الإيدز .وعالوة على ذلك ،اعتمدت هذه المبادرات
على النهج المو�ضوعة للزراعة �أو المجتمعات الح�ضرية ،التي ثبت عدم مالءمتها و�/أو عدم فعاليتها
بالن�سبة لمجتمعات ال�صيد المحلية .وهذا و�ضع �آخذ في التغير ،فقد بد�أت �أعمال الت�صدي ال�سيا�ساتية
الرفيعة الم�ستوى التي تقوم بها الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والهيئات المانحة والمنظمات
غير الحكومية العاملة في قطاعي م�صايد الأ�سماك وال�صحة على ال�سواء تتجاوب مع المعلومات
التي ت�صل �إلى هذه الجهات من مجتمعات ال�صيد المحلية والمنظمات الخارجية التي تعمل معها على
نحو وثيق.
وعلى �سبيل المثال ،فقد عقدت في لو�ساكا بزامبيا ،في فبراير�/شباط  ،2006حلقة عمل دولية ب�ش�أن
الت�صدي لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والإيدز في قطاع م�صايد الأ�سماك في �أفريقيا .ونظم حلقة
العمل هذه المركز العالمي للأ�سماك وقامت برعايتها المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأغذية والزراعة
والوكالة ال�سويدية للتنمية الدولية .و�شاركت في ا�ست�ضافتها حكومة زامبيا من خالل وزارة الزراعة
والتعاونيات والمجل�س الوطني لمكافحة الإيدز .وح�ضر الحلقة ت�سعون م�شاركا من  13بلدا في �أفريقيا
ومن منظمات دولية .ومثل ه�ؤالء الم�شاركون وكاالت حكومية في قطاعي م�صايد الأ�سماك وال�صحة،
وم�ؤ�س�سات بحوث ،ومنظمات مجتمع مدني نا�شطة في العمل مع مجتمعات ال�صيد المحلية .وكان الغر�ض
من حلقة العمل تمكين المنظمات والمهنيين العاملين في الت�صدي لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية
والإيدز في الم�صايد الأفريقية من تقا�سم الخبرات وتقييم مدى كفاءة نهجهم وتحديد الإجراءات في
مجالي البحث والتطوير التى من �ش�أنها زيادة تح�سين ت�أثيرها .وا�ستعر�ضت حلقة العمل وقارنت نتائج
البحث والنهج المطبقة في الت�صدي لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية والإيدز في قطاعات ال�صيد المحلية
وقطاع الم�صايد الأو�سع نطاقا ،وحددت �أمثلة للممار�سات الجيدة من �أجل تطبيقها على نطاق �أو�سع،
وحددت �أي�ضا الخطوات التالية في التطوير والبحث لالرتقاء بهذه الأمثلة ،وا�ستهلت �شبكة من الممار�سين
٥٨
في �أفريقيا لبناء القدرات ورفع الم�ستويات والتو�سع في تطوير النهج.
وعلى ال�صعيد الوطني �أ�صدرت م�ؤخرا م�صلحة موارد الم�صايد ال�سمكية في �أوغندا ،ا�ستجابة
للتقارير الخا�صة بالت�أثير المدمر لفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز على مجتمعات ال�صيد المحلية
٥٩
في البلد ،ا�ستراتيجية ل�ضمان ح�صول القطاع على مخ�ص�صات مالئمة من الحكومة وموارد المانحين.
و�أهمية االعتراف على م�ستوى ال�سيا�سات الوطنية والدولية يو�ضحها �أي�ضا م�شروع في الكونغو
تعمل فيه مجتمعات ال�صيد المحلية ،المت�أثرة بالإيدز ،في �شراكة مع البرنامج الوطني لمكافحة
الإيدز ،الذي يدعمه ال�صندوق العالمي لمكافحة الإيدز وال�سل والمالريا .وقد �أتاح هذا الم�شروع
تمويل المبادرات التي تقودها المجتمعات المحلية للوقاية من فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز
٦٠
ومعالجة الم�صابين بهما ورعايتهم والتخفيف من حدتهما.
وفي مكان �آخر كانت هيئة جنوب المحيط الهادي بين �أول الهيئات التي اعترفت بم�شكلة ارتفاع
٦١
معدالت الإ�صابة بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية في مجتمعات ال�صيد المحلية وت�صدت لها.

التوقعات

من المرجح �أن ي�ستمر الفرق في معدل انت�شار فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية بين ال�صيادين وال�سكان
عموما ل�سنوات عديدة مالم تحدث ا�ستجابة كبيرة ل�شمول ال�صيادين في المجموعات ال�سكانية المحددة
باعتبارها معر�ضة للخطر .ولم يحدث حتى الآن ،على الرغم من ا�ستجابة عدد من الحكومات وبع�ض
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الإطار 11

ا�ستراتيجية منظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن الأمرا�ض المزمنة
لجائحة فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/متالزمة نق�ص المناعة المكت�سبة (الإيدز)،
والأمرا�ض الموهنة الرئي�سية ،وال�سيما المالريا وال�سل ،ت�أثير كبير على التغذية والأمن
الغذائي و�سبل المعي�شة الريفية .ووالية منظمة الأغذية والزراعة ذات �صلة مبا�شرة
بالأهداف الإنمائية للألفية المتمثلة في تحقيق انخفا�ض كبير في �أعداد من يعي�شون
في فقر مدقع وجوع بالغ .وال يمكن تحقيق هذه الأهداف �إال �إذا ركز اهتمام �شديد
على مكافحة الأمرا�ض المرتبطة بالفقر.
والإيدز «مر�ض فقر» وقد �أ�صبح الت�صدي لت�أثيراته جزءا هاما من المهمة
الأ�سا�سية لمنظمة الأغذية والزراعة الخا�صة بالم�ساعدة في تحقيق الأهداف الإنمائية
للألفية المتعلقة بالفقر والجوع.
وتبذل المنظمة في الآونة الأخيرة جهودا لو�ضع الزراعة والأمن الغذائي في ب�ؤرة
الكفاح �ضد الأمرا�ض الفتاكة .ففي عام  2005نفذ  23ق�سما من �أق�سام المنظمة
ال�سبعة والع�شرين ن�شاطا �أو �أكثر ب�ش�أن فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الأيدز .وفي
�أوائل عام � 2004أقرت المنظمة مجال العمل المتعدد التخ�ص�صات ب�ش�أن الإيدز لتعزيز
التعاون داخل الوكاالت وفي ما بينها في الت�صدي للإيدز وغيره من الأمرا�ض.
وتهدف المنظمة من خالل �أعمالها المعيارية والتنفيذية ،ومن خالل ال�شراكات
المعززة� ،إلى الإ�سهام في:
• منع زيادة انتقال فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز والأمرا�ض الأخرى
ذات ال�صلة بالفقر وذلك بمعالجة الم�شاكل الهيكلية ل�سبل المعي�شة الريفية
التي ت�سبب الفقر والتعر�ض لأمرا�ض الفقر؛
• تح�سين نوعية حياة الم�صابين بفيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز
وحاالت العدوى المرتبطة بهما وذلك بتقديم الم�شورة ب�ش�أن التغذية الجيدة،
والدعم التغذوي ،وحماية حقوق الملكية ،والو�صول �إلى الفر�ص اال�ستثمارية،
والتخل�ص من الو�صمة؛
• الحد من ت�أثير الأمرا�ض المت�صلة بالفقر وذلك بتقديم الدعم في �إعداد
�سيا�سات وخطط وبرامج مواتية لقطاع التنمية الزراعية/الريفية وتعزيز
القدرات الم�ؤ�س�سية كجزء من ا�ستراتيجية �أو�سع نطاقا للتنمية االجتماعية
واالقت�صادية.

الم�صدرFAO. 2005. Addressing the impact of HIV/AIDS and other diseases of poverty on :
.nutrition, food security and rural livelihoods, 2005–2015: the FAO strategy. Rome

منظمات الأمم المتحدة� ،أي اعتراف من برنامج الأمم المتحدة الم�شترك المعني بفيرو�س نق�ص المناعة
الب�شرية/الإيدز بال�صيادين باعتبارهم "مجموعة مهملة �شديدة التعر�ض للخطر" ٦٢.ومن غير المرجح،
مالم يعترف هذا البرنامج الم�شترك بانت�شار الوباء بين ال�صيادين على هذا النحو� ،أن ي�ضطلع بعمل
عالمي من�سق ي�سفر عن انخفا�ض كبير في معدالت انت�شار فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية في مجتمعات
ال�صيد المحلية .ومع �أن جهود الوقاية التي ت�ستهدف الم�شتغالت بالجن�س �ست�ساعد على الحد من انتقال
فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية في المجموعات ال�سكانية الم�ستفيدة (بمن في ذلك ال�صيادون) ،فمن غير
المرجح �أن يكفي هذا للحد من المخاطر المرتفعة النتقال فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية في مجتمعات
ال�صيد المحلية لأن الجن�س ال�صفقاتي ،ولي�س العمل الجن�سي� ،سبيل رئي�سي محتمل لالنتقال (كما في
٦٣
م�صايد الأ�سماك الداخلية الزامبية).
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الجزء الثالث
اأبرز ما جاء في
درا�شات خا�شة

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة
1

�إعادة ت�أهيل الموائل النهرية لم�صايد الأ�سماك
مقدمة

�أثرت الأن�شطة الب�شرية على الجداول المائية والأنهار لآالف ال�سنين .ونتيجة لعمليات الت�صنيع ولنمو
ال�سكان ،تكثفت ال�ضغوط على المجاري المائية الطبيعية وموائلها المائية على مدار التاريخ وت�سارع
تردي الموائل المائية  -مع ما لذلك من عواقب �سلبية على الأنواع المائية ومن ثم على م�صايد
الأ�سماك �أي�ضا .وفي الوقت الراهن ،تعر�ضت كل المجاري المائية تقريبا في البلدان المتقدمة لت�أثيرات
معاك�سة من التنمية بدرجات �شتى ،وتتبع الموائل المائية الداخلية في الكثير من البلدان النامية نف�س
الم�سار.
بيد �أن الحالة تتغير تدريجيا ،وتحاول الكثير من البلدان المتقدمة عك�س اتجاه الآثار ال�سلبية
قديمة العهد من خالل �إعادة ت�أهيل الموائل النهرية .وقد �سلم المجتمع الدولي ،بما فيه منظمة الأغذية
والزراعة بمدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد ،٢ب�أهمية تفهم عمليات النظم الإيكولوجية  -ال�صفات
الأحيائية والمادية والكيميائية للموائل المائية ،وحماية الموائل و�إعادة ت�أهيلها ،والدورة الغذائية،
وتفاعالت الأنواع غير الم�ستهدفة  -في المحافظة على �إنتاجية م�صايد الأ�سماك .ومن ثم تقر المدونة
بالحاجة �إلى حفظ الموائل و�إعادة ت�أهيلها بطريقة مردودة التكاليف من خالل نهج النظام الإيكولوجي.
وتن�ص المبادئ التوجيهية ب�ش�أن م�صايد الأ�سماك الداخلية التابعة لمدونة ال�سلوك ب�ش�أن ال�صيد على �أنه:
" ينبغي للدول �أن ت�ضع خططا وطنية وا�ضحة ب�ش�أن ا�ستخدام المياه ،بما في ذلك ما يخ�ص�ص منها
٣
لم�صايد الأ�سماك ،وب�ش�أن حماية البيئة المائية".
ويوجد ل�سوء الحظ عدد محدود من الدرا�سات الجيدة ب�ش�أن �إعادة ت�أهيل الموائل ور�صدها والتي
يمكن اال�ستناد �إليها لتقديم الم�شورة ،وبخا�صة في البلدان النامية .ورغم �أن الدرا�سات التي يجري
ا�ستعرا�ضها توفر معلومات تقنية عن م�شاريع �إعادة الت�أهيل من �شتى �أنحاء العالم ،ف�إن معظم الدرا�سات
�أجريت في بلدان معتدلة المناخ ،وقد يكون من ال�ضروري �إجراء تعديالت في الطرائق واال�ستراتيجيات
الم�ستخدمة هناك قبل �أن ي�صبح بالإمكان مواءمتها مع الموائل النهرية الأخرى .ويتمثل �أحد ال�شواغل
الأخرى في �أن الكثير من الدرا�سات الم�ضطلع بها ب�ش�أن فعالية �إعادة ت�أهيل الموائل قامت بتحليل
الم�ؤ�شرات المادية -الكيميائية للمياه� ،أي نوعية المياه ،ولي�س الزيادة في �إنتاج ال�سمك.

المبادئ العامة

�إن ا�ستعادة الموائل النهرية �إلى ظروفها الأ�صلية �أمر غير عملي ب�صفة عامة .ومن الواقعي فح�سب،
عادة ،العمل على �إعادة ت�أهيل الوظائف الرئي�سية في النظم الإيكولوجية من خالل �إعادة ت�أهيل �أو �إعادة
�إن�شاء الموائل الوظيفية و�إن�شاء و�سائل للو�صل في ما بينها .وينبغي �أن تكون جهود �إعادة الت�أهيل
م�سبوقة ،حيثما تردت الموائل وتناق�ص �إنتاج الأ�سماك فيها نتيجة لذلك ،بتقييمات لما حدث للنظام
المائي� ،أي ما هي الوظائف التي �ضاعت �أو تردت .ويتمثل الهدف من تلك التقييمات في تحديد الآثار
على مناطق مخ�صو�صة من النظام الإيكولوجي �أو على العمليات الرئي�سية للنظام الإيكولوجي التي لها
ت�أثير على موائل التيارات المائية ،وتحديد �إجراءات الإدارة المطلوبة ال�ستعادة �أو �إعادة ت�أهيل تلك
العمليات التي ت�ؤازر الموائل المائية وتدعم �إنتاج الأ�سماك( ،انظر الجدول .)13
تخ�ضع ا�ستعادة مجموعات معينة من الأ�سماك لهدف ا�ستعادة النظام الإيكولوجي الذي يدعم �أنواعا
متعددة .وطالما كانت جميع �أعمال �إعادة الت�أهيل مت�سقة مع الهدف الغالب ال�ستعادة عمليات النظام
الإيكولوجي ووظائفه ،ف�إن الموائل �ست�ستعاد من �أجل �أنواع متعددة.
وتتعر�ض ا�ستخدامات كثيرة متعار�ضة ،ومن ثم م�صالح اجتماعية واقت�صادية ،للخطر في المياه
الداخلية .غير �أن اال�شتراطات الخا�صة بالمحافظة على �أر�صدة �سليمة من الأ�سماك وغيرها من الموارد
المائية الحية وم�صايد الأ�سماك التي تعتمد عليها كثيرا ما تكون ذات �أهمية ثانوية بالن�سبة لالعتبارات
الأخرى .ولذلك يتعين الموازنة بين تكاليف وفوائد المحافظة على م�صايد الأ�سماك الداخلية �أو ا�ستعادتها
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ظروف مخ�صو�صة ببيئات تربية الأحياء المائية لها �أهميتها لإعادة ت�أهيل م�صايد الأ�سماك
الفئة العامة

�أمثلة

تدفق المياه

الحد الأدنى من التدفق المقبول
توقيت التدفق
�سرعة التغيير في م�ستوى الت�صريف �أو المياه

و�سائل تو�صيل الموائل

االحتفاظ بالنفاذ �إلى الموائل الحرجة (طوليا وعر�ضيا)
�إزالة العوائق �أمام حركة الأ�سماك �أو ارتحالها (مثال ،مرافق مرور الأ�سماك)
االحتفاظ بالنفاذ �إلى روافد التدفق الداخل �إلى البحيرات
و�سائل التو�صيل �إلى التخوم الجانبية ،ال�سهول الفي�ضانية� ،إلى �آخره.

تنوع الموائل

االحتفاظ بالموائل الحرجة والنفاذ �إليها
توفير تنوع واف في الم�سطحات المائية الرئي�سية
�صون هياكل نباتات �ضفاف الأنهار

نوعية المياه

تجنب انت�شار المواد ال�سمية المزمن �أو الحاد �أو م�صادر التلوث غير الثابتة
تنظيم المواد المغذية ذات الحدود الحرجة

الت�شوي�ش المادي

الحد من طرق غ�سل القوارب وغيرها من التطورات
الحد من �إزالة الغابات والنباتات وقطع الأع�شاب
الحد من الرعي وغيره من دواعي الت�شوي�ش

خ�صائ�ص الحو�ض

ممار�سات ا�ستخدام الأر�ض لتجنب التحات والجريان ال�سطحي غير المن�ضبط
تجنب �أنواع الغطاء النباتي غير المالئمة
و�سائل تو�صيل المناطق الحاجزة

الم�صدر :م�أخوذة بت�صرف من .R.L. Welcomme. 2001. Inland fisheries: ecology and management., Oxford,Uk, Fishing News Books

مع تكاليف وفوائد اال�ستخدامات الأخرى للمياه .عالوة على ذلك ،ينبغي االعتراف ب�أن تكاليف جميع
اال�ستخدامات البديلة للمياه الداخلية ال ت�شكل نفقات فعلية فح�سب ،و�إنما قد ت�شمل �أي�ضا خ�سائر لفر�ص
م�ستقبلية .كما يجب االعتراف كذلك عند تقدير تكاليف المحافظة على �أر�صدة �سليمة من الأ�سماك ب�أنه
توجد نهج بديلة للحماية وتلطيف حدة الآثار و�إعادة الت�أهيل.
وال ت�شمل الفوائد التي تعود على �إعادة الت�أهيل الدخل الذي يمكن �إدراره من �صيد ال�سمك فقط ،و�إنما
�أي�ضا خدمات نظم �إيكولوجية مثل الدورة الغذائية ونقل الر�سوبيات وتكبيل الكربون ،عالوة على فوائد
ملمو�سة بدرجة �أقل مثل تلك المتمثلة في وجود نظام �إيكولوجي �سليم لدواعي جمالية و�صونية .وحيث �أن
ح�سابات مردود التكاليف قد تحابي اال�ستخدامات غير المتعلقة ب�صيد الأ�سماك في الأجل الق�صير ،فمن
المهم النظر في الأفق الزمني الم�أخوذ في االعتبار في التحليل .فينبغي �أن يكون الأفق الزمني طويال بما
يكفي لل�سماح بالنتيجة الق�صيرة الأجل �أن تتوازن مع الم�صالح الطويلة الأجل والقيم المت�أ�صلة في النظام
الإيكولوجي .وال ينطبق ذلك فقط على الم�شاريع الجديدة ال�ستخدام المياه العذبة ،و�إنما على الم�شاريع
القائمة �أي�ضا .ف�إن من �ش�أن �إهمال بيئة متردية بالفعل �أن ت�ؤخر فح�سب من قيمة فاتورة �إعادة الت�أهيل-
بل وربما زيادتها.
وثمة حاجة �إلي نهج متعدد الأنظمة على نطاق الحو�ض كله ت�شمل �إدارة الأر�ض والمياه� ،إذا ما �أريد
�إنجاز �إعادة الت�أهيل ب�شكل م�ستدام .ويجب على مديري م�صايد الأ�سماك ،و�أولئك الم�س�ؤولين عن �صون
البيئة� ،أن يتفاو�ضوا حول �أف�ضل ال�شروط الممكنة للمحافظة على �أر�صدة الأ�سماك وم�صايد الأ�سماك .بيد �أنه
ي�صعب جدا معادلة الم�صالح االقت�صادية لقطاعات �أخرى ،مثال توليد القوى الكهربائية والمالحة والزراعة
وال�صناعة ،لأنه لي�س من ال�سهل تقديم �أرقام ح�سنة التوثيق ودقيقة تدلل على القيمة االقت�صادية لوجود
بيئة مائية �سليمة وما يت�صل بها من مجموعات الأ�سماك والتنوع البيولوجي .ومن مهمة مديري م�صايد
الأ�سماك و�أولئك الم�س�ؤولين عن �صون البيئة ،في هذه العملية� ،أن يتفاو�ضوا حول �أف�ضل ال�شروط الممكنة
للمحافظة على �أر�صدة الأ�سماك وم�صايد الأ�سماك .وحيثما يكون ال�سيا�سيون قد حددوا �إطارا تمكينيا ،ف�إنه
يمكن تخفي�ض التوترات في ما بين �شتى �أ�صحاب ال�ش�أن والح�صول على �أكبر الفوائد من الكثير من ال�سلع
والخدمات التي تقدمها النظم الإيكولوجية المائية ،بما في ذلك منتجات من �أجل اال�ستهالك الب�شري.

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

وقد يختار �صناع ال�سيا�سات من بين خطط للإدارة تتراوح بين "عدم القيام ب�أي �شيء" ،عندما تكون
التكاليف التي ينطوي عليها �إعادة الت�أهيل غير مقبولة� ،إلى "توفير التلطيف من حدة الآثار و�إعادة الت�أهيل"،
�أو "توفير الحماية الكاملة" ،مع �إن�شاء محميات ال ي�سمح فيها ب�أي �أن�شطة في م�ستجمع المياه.

طرائق �إعادة الت�أهيل

وينبغي �أن يركز �إعادة ت�أهيل الأنهار على خلق تنوع هيكلي (عمق ،تدفق ،طبقة تحتية وهياكل
لل�ضفاف) ،وعلى �إعادة �إن�شاء و�سائل تو�صيل طولية وعر�ضية (الجدول  .)14وينبغي �أن يهدف �إعادة
ت�أهيل الأنهار في نف�س الوقت �إلى خلق الظروف التي تواتي مجموعات الأنواع .وتهتدي الكثير من
تدابير �إعادة الت�أهيل في الوقت الحا�ضر بمبد�أ "تكوين الأنواع التي يحتمل �أن تكون طبيعية" ،حيث ال
تعتبر الأنواع القائمة فقط على �أنها �أهداف لإعادة الت�أهيل ،و�إنما �أنواع عا�شت في الما�ضي هناك �أي�ضا
وربما تعود/تجلب ثانية يوما ما .ويجب تحديد �صفات الموئل التي تحتاج �إلى تح�سين تبعا لذلك ،بما
في هذا جميع الوحدات الوظيفية التي ت�ستخدمها الأ�سماك وبخا�صة خالل المراحل الح�سا�سة في دورة
حياة الأ�سماك .بيد �أنه يجب �أن تكون ا�ستراتيجية �إعادة الت�أهيل النهائية مرنة ب�شكل كاف بما ي�سمح
باحتوائها على المعارف والأدوات الجديدة.
بيد �أن م�ستوى المعرفة بالأنواع وبالنظم الإيكولوجية المرتبطة بالمياه الداخلية متنوع وغير مت�سق
على ال�صعيد العالمي .فالنظم الب�سيطة والفقيرة في �أنواعها ن�سبيا ،مثل جداول ال�سلمون معتدلة المناخ،

الجدول 14

الفئات الم�شتركة لإعادة ت�أهيل الموائل ونماذج من الإجراءات الم�شتركة
�أمثلة

الأهداف المعهودة

الفئة العامة
تح�سين الطرق

�إزالتها �أو التخلي عنها
�إعادة الر�صف
التثبيت
�إ�ضافة البرابخ �أو �إزالتها

تقليل الإمداد بالر�سوبيات
ا�ستعادة الهيدرولوجيا
تح�سين نوعية المياه

ترميم �ضفاف الأنهار

الت�سوير لإبعاد الثروة الحيوانية
�إزالة الح�شائ�ش
زراعة الأ�شجار والنباتات
تخفيف �أو �إزالة ال�شجيرات النامية تحت الأ�شجار
والجنبات

ا�ستعادة نباتات وعمليات �ضفاف الأنهار
توفير الظالل والم�أوى
تح�سين ثبات ال�شاطئ وظروف تدفق التيار

تو�صيلية ال�سهول الفي�ضانية

�إزالة حواجز الفي�ضانات
�إعادة تو�صيل الم�ستنقعات والبحيرات
التنقيب عن موائل �سهول في�ضانية جديدة

�إعادة تو�صيل الموائل الجانبية
ال�سماح بحرية قناة النهر في التعرج وتحويل مجراها

�إزالة ال�سدود وتعديل التدفق

�إزالة ال�سدود �أو فتح ثغرات فيها
زيادة تدفقات التيارات الداخلة
ا�ستعادة نظام الفي�ضان الطبيعي

�إعادة تو�صيل ممرات االرتحال
ال�سماح باالنتقال الطبيعي للر�سوبيات والمواد
المغذية

الهياكل المقامة داخل المجرى

و�ضع كتل خ�شبية �أو هياكل جلمودية
عوائق مهند�سة من الكتل الخ�شبية
و�ضع ح�صي لح�ضانة البي�ض
و�ضع �شجيرات �أو غيرها من الغطاء
�إعادة تعريج المجرى الم�سوى

تح�سين ظروف الموائل داخل التيار من �أجل ال�سمك

الإثراء بالمغذيات

�إ�ضافة مغذيات ع�ضوية وغير ع�ضوية

تعزيز نظم الإنتاج لتح�سين الإنتاج الأحيائي
التعوي�ض عن انخفا�ض م�ستويات المغذيات الناجم
عن نق�ص الأ�سماك ال�صاعدة من البحر للنهر لو�ضع
البي�ض

تقنيات �إعادة ت�أهيل مختلفة

تقليل �أو زيادة تعقد الموائل
�إعادة �إدخال القند�س �أو التخل�ص منه
منع التحات �أو توجيه االرتحال
�إزالة ال�شجيرات النامية تحت الأ�شجار
حماية ال�شواطئ
حماية الموائل من زيادة التردي
حماية الموائل من خالل اال�ستحواذ على الأر�ض� ،أو توفير تدفقات وافية من �أجل الأحياء المائية
�صونها� ،أو �إراحتها �أو حمايتها القانونية (قوانين) والموائل
تدفقات التيارات الداخلة
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مفهومة جيدا �إلى حد ن�سبي كبير ،في حين �أن الأنهار المدارية الكبيرة الأكثر تعقيدا تحظى بقدر �أقل من
الدرا�سة ومفهومة ب�شكل �سيء فح�سب .ولذلك يكون من ال�ضروري في كثير من الأحيان العمل بنماذج
تتطلب معرفة محدودة فقط ببيولوجيا فرادى الأنواع ،ولكن مع التركيز ب�شكل �أكبر على ا�ستعادة وظائف
وعمليات النظام الإيكولوجي .ويتطلب التخطيط التف�صيلي ل�صون �أنواع مخ�صو�صة معارف �أكثر اكتماال
ببيولوجيا الأنواع المق�صودة و�سلوكها.

التنوع الهيكلي

يمكن زيادة توافر الأ�سماك محليا في الأجل الق�صير �إلى المتو�سط .وقد تم التدليل على �أن تح�سين
الموائل ،من خالل تعزيز التنوع الهيكلي بوا�سطة �إ�ضافة هياكل داخل المجرى مثل الكتل الخ�شبية
�أو قطع كبيرة من ال�صخور �أو ب�إيجاد برك �أو منحدرات مائية يمكن �أن تعمل على زيادة الأك�سجين
في المياه واحتجاز الر�سوبيات ،وتوفير الم�أوى ،وزيادة توافر الأ�سماك محليا في الأجل الق�صير �إلى
المتو�سط .بيد �أنه لما كان ذلك ال يعالج في كثير من الأحيان الأ�سباب الجذرية لتردي الموئل ،ف�إن الحل
الأدوم يتطلب تغييرات كبيرة ت�ستعيد العمليات الطبيعية �أو تحاكيها.
لقد تحولت �أنهار ومجاري مائية كثيرة �إلى قنوات من �أجل الأغرا�ض المالحية �أو من �أجل نقل
المياه بعيدا ب�شكل �أكف�أ .وفي هذه الحالة ،قد يزداد تعقد الموئل من خالل �إلغاء تحويل الأنهار
والمجاري المائية �إلى قنوات وبا�ستعادة تعرجاتها و�إعادة بناء موائل ال�سهول الفي�ضانية .ومن
�ش�أن ذلك �أن يزيد من طول المجاري المائية و�أن يف�ضي �إلى تغييرات مادية و�أحيائية تفيد الأ�سماك
والالفقاريات .بيد �أن تلك الم�شاريع الكبيرة الحجم حديثة العهد ن�سبيا ولم يتوافر وقت لتقييم نتائجها
على الوجه ال�صحيح.

ا�ستعادة العمليات

تتمثل العنا�صر الهامة ال�ستعادة عمليات النظم الإيكولوجية في ال�صالت بين النظم الإيكولوجية
المائية والبرية .وتبين درا�سات قليلة �أنه في المناطق التي تردت فيها موائل �ضفاف الأنهار حيث ال
يوجد �أي غطاء �شجري على ال�شواطئ ،تميل درجات حرارة المياه على �سبيل المثال �إلى �أن تكون �أعلى
وتكون وفرة الأ�سماك �أقل منها في المناطق التي لم تمتد فيها يد التغيير �إلى النباتات .كما �أن نباتات
ال�ضفاف هامة �أي�ضا لتوفير الظل والم�أوى والمواد المغذية والنفايات الخ�شبية والغذاء للأ�سماك .وقد
ثبت �أن �إعادة الغر�س والحماية من �أجل �إبعاد الما�شية وغيرها من حيوانات الرعي عن نباتات �ضفاف
الأنهار و�سيلة فعالة في ا�ستعادة مجموعات الأ�سماك �إلى بع�ض المناطق.

ا�ستعادة الفي�ضانات

والفي�ضانات �ضرورية ل�ضرب من العمليات الإيكولوجية وما يت�صل بها من �أنواع النباتات والأ�شجار
والحيوانات والأ�سماك والطيور .وفي الأحوال التي ال يمكن فيها ا�ستعادة نمط الفي�ضان الطبيعي تماما،
قد يكون من الممكن ا�ستعادة �سمات رئي�سية �إلى حد ما لدورة الفي�ضان .وت�شمل العنا�صر الهامة لدورة
الفي�ضان التوقيت والوفرة والدوام وال�سرعة وال�سال�سة وم�ستوى المت�صرف من المنبع �إلى الم�صب.
وينبغي ت�شجيع مدراء ال�سدود ومحطات القوى الكهرمائية على توقيت �إطالق مياههم وفقا لدورة
الفي�ضان الطبيعية لمعاونة �إعادة ت�أهيل م�صايد الأ�سماك التي تعتمد على الفي�ضانات.

و�سائل التو�صيل الطولية

تعتمد �إعادة ت�أهيل م�صايد �أ�سماك الأنهار على التبادل الطولي للأ�سماك والمواد المغذية والر�سوبيات
والمواد الع�ضوية والمياه بكميات ونوعيات كافية .وكثيرا ما تت�ضمن ا�ستراتيجيات �إعادة الت�أهيل
تدخالت �صغيرة الحجم ي�سهل تنفيذها ،ولكن الكثير منها له ت�أثير طويل الأجل محدود .ومثال ،فنظرا �إلى
نق�ص �أنواع الأ�سماك المرتحلة من النهر �إلى البحر ،ف�إن بع�ض المجاري المائية بها في الوقت الراهن
 7-6في المائة فقط من م�ستوياتها التاريخية من النتروجين والفو�سفات .وفي هذه الحاالت ،عُ ززت
تدفقات المواد الغذائية على طول النهر ب�أج�سام ال�سلمون النافق �أو المواد الغذائية غير الع�ضوية ،مما
ي�سفر عن بع�ض الزيادات في ال�سلمون ال�صغير ووفرة كبيرة في الالفقاريات.
بيد �أنه ينبغي �أن تنطوي م�شاريع �إعادة الت�أهيل الأكثر جدية على ا�ستراتيجيات �أطول �أجال تعالج
تحركات الأ�سماك ،وتدفق المياه ،والتخطيط ال�ستخدام الأر�ض ،و�إدارة موارد المياه من �أجل كامل م�ستوى
م�ستجمع المياه �أو حو�ض النهر.

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

وكثيرا ما تكون الأ�سماك المرتحلة �أكثرها قيمة من الناحية التجارية ،ولكنها من بين �أول ما يختفي
عندما ت�صبح المياه ملوثة �أو تعاق م�سارات االرتحال بوا�سطة هياكل مادية .ولذلك فكثيرا ما ت�ستخدم
الأنواع المرتحلة كم�ؤ�شرات للعافية الإيكولوجية .بيد �أن الأنواع المرتحلة لم�سافات طويلة لي�ست هي
التي تعاني فقط من تجز�ؤ الموائل و�إنما تعاني منه جميع الأنواع التي تعتمد طوال دورة حياتها على
التحركات الطولية.
ومن المهم ،عند تح�سين ظروف ارتحال الأ�سماك ،النظر في جميع مراحل الحياة حيث �أن احتياجاتها
قد تكون مختلفة تماما (مثال ،ارتحال �صغار الأنقلي�س القليلة الحجم بعك�س اتجاه التيار؛ وارتحال
الأنقلي�س البالغ الكبير باتجاه التيار) .ومن ثم ينبغي ت�صميم هياكل تلطيف حدة المرور وفقا لحاجات
وقدرات مختلف الأنواع والمراحل العمرية المختلفة لتلك الأنواع .ومثال ،ف�إن ت�صميم بوابات التحكم التي
تنظم تدفق المياه �إلى المناطق المنخف�ضة الم�ست�صلحة من البحر يحدد ما �إن كان بقدرة بي�ض الأ�سماك
الأوقيانو�سية �أو �صغار الأ�سماك التي تعي�ش في الأعماق �أو الأ�سماك البالغة على الدخول �إلى المنطقة.
وعندما تعاق م�سارات ارتحال الأ�سماك بوا�سطة ال�سدود ،ف�إن �أف�ضل الحلول بالن�سبة لم�صايد الأ�سماك
هو �إزالة ال�سد من �أجل كفالة المرور باتجاه مجرى التيار �أو عك�سه على حد �سواء .وال�سدود لها حياة
ت�شغيلية محدودة (زهاء � 50سنة) و�صيانتها مكلفة .وفي الواليات المتحدة الأمريكية ،تمت �إزالة زهاء 500
�سد معظمها �صغير في الـ � 20سنة الأخيرة .وهذه الإزالة ،ف�ضال عن �سماحها بحركة الأ�سماك باتجاه مجرى
التيار وعك�سه ،تعتبر فعالة �أي�ضا بدرجة كبيرة في ا�ستعادة العمليات التي �أعيقت نتيجة لبناء ال�سدود ،مثل
دورة التغذية وانتقال المواد المغذية والر�سوبيات.
وقد ا�ستخدمت ممرات ال�سمك ،التي تي�سر حركة ال�سمك عبر الهياكل المعوقة ،ب�شكل �شائع ال�ستعادة
ارتحال الأ�سماك .وعندما تدرج ممرات ال�سمك في الت�صميم المبكر لم�شروع بناء �سد ما ،ف�إن تكلفتها تكون
معادلة لن�سبة مئوية �صغيرة ال غير من التكاليف الإجمالية .ولكن �إذا تعين تثبيت ممرات ال�سمك ب�أثر رجعي
ف�إن التكاليف تزيد ب�شكل بالغ .و�إذا لم يكن من الممكن تفادي ت�شييد �سد ما ،ف�إن من م�س�ؤولية مدراء م�صايد
الأ�سماك حينئذ �أن يكفلوا على الأقل التخطيط لممرات �سمك مالئمة منذ المراحل الأبكر للم�شروع .ومن المهم
اختيار ممر ال�سمك الذي ي�ضاهي على �أف�ضل وجه �سلوك واحتياجات الأنواع الموجودة (�أو المحتمل �أن تكون
موجودة في مرحلة الحقة) .وينبغي مثال عدم ا�ستخدام ت�صميم ممرات ال�سمك المو�ضوعة من �أجل �أنواع
ال�سلمون ب�شكل تلقائي �إذا ما كانت المجموعات الم�ستهدفة من غير �أنواع ال�سلمون ،لأن هذه الممرات قد ال
تكون فعالة �أو �أقل فعالية بالن�سبة لأنواع ذات قدرات على ال�سباحة مختلفة عن قدرات ال�سلمون .و�إذا لم يكن
هناك الكثير المعروف عن احتياجات الأنواع الموجودة فينبغي اختيار الت�صميم الأكثر تنوعا لممر ال�سمك
والذي يتمثل في الكثير من الحاالت في الممر الأفقي المقطع (ال�شكل .)37
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و�سائل التو�صيل العر�ضية

كما �أن و�سائل التو�صيل العر�ضية للموائل �إلى قناة النهر الرئي�سية �ضرورية بالن�سبة لكثير من م�صايد الأ�سماك.
فكثيرا ما تكون �أنهار الأرا�ضي الواطئة ذات ال�سهول الفي�ضانية محاطة بنظم لل�سدود الحاجزة للفي�ضانات التي
�أقيمت لحماية الأرا�ضي الزراعية والم�ستوطنات والبني الأ�سا�سية الأخرى من غوائل الفي�ضانات .وينتج عن مثل
هذا التطور �أن ت�صبح ال�سهول الفي�ضانية منعزلة عن الأنهار ،و�أن تلغى الديناميات المو�سمية للنظام ،مع ما
يترتب على ذلك من عواقب �سلبية على م�صايد الأ�سماك.
وكثيرا ما يعني حدوث تعديالت بالغة في الأ�صول الب�شرية (مثال ،قيام مناطق مكتظة بال�سكان للغاية على
طول الأنهار) ،وما تنطوي عليه �إزالة ال�سدود الحاجزة من تكاليف اجتماعية واقت�صادية� ،أن تلك الطريقة في
�إعادة الت�أهيل غير ممكنة عمليا دائماً .بيد �أنه يمكن �إعادة �إقامة �سدود ترابية لل�سماح بغمر ال�سهول الفي�ضانية
جزئيا بمياه الفي�ضانات .كما يمكن ال�سماح للنهر في مناطق معينة ب�أن يغمر ال�سهول الفي�ضانية بالكامل.
ويعمل �إعادة ال�سماح لل�سمك بالدخول �إلى المناطق المغمورة بالفي�ضانات لو�ضع البي�ض وتغذية الإنتاج الزائد
الكبير من �صغار الأ�سماك ،وهو ما تت�صف به ال�سهول الفي�ضانية ال�سليمة ،على كفالة ا�ستقطاب ما يكفي من
الأ�سماك ال�ستعادة مجموعات الأ�سماك.
ويمكن و�صل الم�سطحات المائية المنعزلة مثل القنوات الجانبية وبحيرات منعطف النهر وبرك ال�سهول
الفي�ضانية ،من خالل �إقامة البرابخ �أو تح�سينها �أو من خالل �إيجاد قنوات طبيعية .وقد يكون ذلك خيار طيب
لأنه يعتمد على الموائل القائمة بالفعل والتي ال تحتاج �إال لإعادة التو�صيل فح�سب .وعندما ال تكون تلك الموائل
الطبيعية قائمة ف�إنه يمكن اال�ستعا�ضة عنها بم�سطحات مائية ا�صطناعية مثل مواقع ا�ستخراج الح�صي �أو حفر
الإمداد ،التي يمكن ت�صميمها هند�سيا لتالئم تنوع الأنواع.

خال�صة

تبين الدرا�سات الم�ستعر�ضة في هذا الق�سم بو�ضوح �أنه ينبغي �أن ت�ستند �إعادة ت�أهيل الموائل النهرية �إلى نهج
نظام �إيكولوجي يتم فيه �إعادة �إن�شاء العمليات الرئي�سية والمحافظة عليها .وبهذه الطريقة يعود �إعادة الت�أهيل
بالفائدة على عدد من الأنواع المائية ومن ثم ي�ساعد على تح�سين م�صايد الأ�سماك الداخلية .ويتعين �أخذ
المتطلبات الإيكولوجية لجميع الأنواع النهرية خالل كل مراحل حياتها (ال�سيما المرتحلة منها) في االعتبار منذ
المراحل الأبكر من التخطيط لكي تُكفل الكفاءة الق�صوى للتدابير العالجية .ويوفر م�ستجمع المياه� ،أو الحو�ض،
محيطا جغرافيا .وينبغي �أخذ الحو�ض ب�أكمله في االعتبار ،حيث �أنه ال يمكن النظر في �أي م�شروع لإعادة
الت�أهيل بمعزل عن حو�ضه والنا�س الذين يعي�شون هناك .ومن الممكن �أن تبطل الأن�شطة التي تتم ب�أعلى مجرى
النهر �أي جهود تبذل على الم�ستوى المحلي.
وتت�أثر م�صايد الأ�سماك الداخلية ب�شكل �أ�شد ج�سامة بعوامل خارجية ت�صيب قطاع الم�صايد .وكثيرا ما تعرقل
الق�ضايا االجتماعية واالقت�صادية والم�ؤ�س�سية ،واال�ستخدامات المتناف�سة للمياه الداخلية من تطبيق التكنولوجيا
لإعادة ت�أهيل الأنهار من �أجل م�صايد الأ�سماك .والتدخالت الكبرى (�إعادة التعريج �أو ا�ستعادة ال�سهول الفي�ضانية
�أو �إزالة ال�سدود) مكلفة وتتطلب تعاون �أ�صحاب الأرا�ضي الواقعة على �ضفاف الأنهار وغيرهم من �أ�صحاب
ال�ش�أن� ،أو ا�ستحواذ الدولة على الأرا�ضي .ورغم �أنه نادرا ما تمت درا�سة فعالية تكاليف م�شاريع �إعادة الت�أهيل،
فمن الوا�ضح �أن حماية الموائل �أكثر �سبل المحافظة على م�صايد الأ�سماك النهرية مردودية للتكاليف.
والمعرفة ب�أحوال المياه الداخلية ،بما فيها تنوعها الأحيائي المائي وم�صايد �أ�سماكها ،غير مكتملة في
الكثير من �أنحاء العالم ،وهناك تقييمات �ضئيلة للكثير من م�شاريع �إعادة ت�أهيل الموائل .وعلى الرغم من �أن
من الم�ست�صوب القيام بالمزيد من البحوث وجمع المعلومات ،ف�إن طرائق �إعادة الت�أهيل الم�ستعر�ضة هنا تعطي
�أمال ،ومن �ش�أن معارفنا العامة بوظائف النظم الإيكولوجية ،وعمليات النظم الإيكولوجية واحتياجات الأنواع
المائية �أن ت�سمح لنا بالت�صرف الآن من �أجل �إعادة ت�أهيل الكثير من م�صايد الأ�سماك الهامة �إذا ما كانت الإرادة
ال�سيا�سية قوية بما فيه الكفاية.

تجارة الأ�سماك الر�شيدة والأمن الغذائي
الخلفية

منذ ع�صور عتيقة ،كانت الأ�سماك الم�ستخرجة من المحيطات والم�سطحات المائية الأخرى ت�شكل م�صدرا هاما
للغذاء .غير �أن �أولئك المتخ�ص�صين في �صيد الأ�سماك ال يمكن �أن ي�ستهلكوا كل الأ�سماك التي ي�صطادونها.
فهناك حاجة ،حتى عند م�ستويات الإنتاج المنخف�ضة� ،إلى مقاي�ضة الفائ�ض �أو مبادلته .والإتجار ،حتى على
الم�ستوى المحلي والداخلي ،م�س�ألة مت�أ�صلة في م�صيد الأ�سماك ب�أكثر منها في الثروة الحيوانية �أو الزراعة.

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

وكان �أحد المكونات الرئي�سية في التجارة العالمية منذ زمن طويل يتمثل في المنتجات الغذائية مثل
البهارات والحبوب والملح والفواكه وال�سكر واللحوم والأ�سماك .وقد عملت تجارة الأغذية العالمية على
�إقامة ج�سر ما بين الم�سافات ال�شا�سعة والثقافات .واليوم ،يجري نقل الأ�سماك �إلى الأ�سواق من كافة �أنحاء
العالم .و�أكبر �سوق للأ�سماك في العالم� ،سوق �أ�سماك ت�سوكيجي في طوكيو ،دليل طيب على هذه الحقيقة -
فالأ�سماك الطازجة من كل محيطات العالم معرو�ضة هناك.
والتجارة في منتجات الأ�سماك ت�صل ما بين المنتجين والم�ستهلكين وت�ساهم في الأمن الغذائي وتحقيق
م�ستويات معي�شة �أعلى .بيد �أن المراقبين لتجارة الأ�سماك تداولوا في ما �إن كان ذلك ي�صدق بالن�سبة لكل
من هم منخرطون في التجارة في الأ�سماك ومنتجات الأ�سماك و�/أو لهم �صلة بها .وفي هذه المداوالت،
مالت ال�شواغل المتعلقة بال�سمك والأمن الغذائي �إلى التركيز على البعد المبا�شر ال�ستهالك ال�سمك .وبناء
عليه ،فعندما تمت درا�سة �صادرات الأ�سماك ،كان التركيز من�صبا بالدرجة الأولى على الكيفية التي تقلل
بها توافر الأ�سماك لال�ستهالك المحلي .واعتبرت واردات الأ�سماك ،من ناحية �أخرى ،في الأغلب و�سيلة
لزيادة توافر الغذاء المحلي من الأ�سماك .وفي حقيقة الأمر ،ف�إن العالقة ما بين التجارة (ال�صادرات
والواردات) والأمن الغذائي �أكثر تعقيدا .فمن الممكن �أن يعزز الإنتاج من �أجل ال�صادرات من دخول
ال�صيادين الفقراء ب�شكل بالغ ومن ثم يرفع ا�ستحقاقاتهم الم�ستندة �إلى التجارة بما يمكنهم من تحقيق �أمن
غذائي �أكبر.
وبغية فهم الكيفية التي ت�ساهم بها التجارة في منتجات �صيد الأ�سماك في الأمن الغذائي و�/أو تقلل
منه ،ومتى و�أين يحدث ذلك ،كلفت منظمة الأغذية والزراعة والوكالة النرويجية للتنمية الدولية من يقوم
بدرا�سة عالمية تت�ألف من درا�سات تقييمية في  11بلدا التالية :البرازيل و�شيلي وفيجي وغانا وكينيا
وناميبيا ونيكاراغوا والفلبين وال�سنغال و�سري النكا وتايلند .٤وقد اختيرت هذه البلدان كنماذج للبلدان
المنخرطة بن�شاط في التجارة الدولية للأ�سماك وبما يكفل تغطية جغرافية وا�سعة للدرا�سة .وعالوة على
ذلك ،فقد �شهدت هذه البلدان زيادة �صادراتها ال�سمكية ب�سرعة على مدار � 10إلى � 20سنة الما�ضية.
تعر�ضت الدرا�سة لق�ضية التجارة من منظور �أعر�ض جرى عليه العرف في الكثير من المداوالت الحديثة
العهد .وركزت الدرا�سة بالدرجة الأولى على ما لتجارة الأ�سماك من ت�أثير مبا�شر وغير مبا�شر على الأمن
الغذائي؛ وا�ستعر�ضت بالتف�صيل الآثار الإيجابية وال�سلبية للتجارة الدولية في الأ�سماك على الأمن الغذائي
في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض .ويبين الر�سم البياني الموا�ضيعي (ال�شكل  )38الكيفية التي
تم تقييم الآثار المبا�شرة وغير المبا�شرة بها.

النتائج الرئي�سية للدرا�سة

يتمثل اال�ستنتاج الرئي�سي للدرا�سة في �أن التجارة الدولية في منتجات �صيد الأ�سماك كان لها ت�أثير
�إيجابي على الأمن الغذائي في البلدان النامية التي ت�شارك في مثل هذه التجارة.
لقد زادت التجارة الدولية في الأ�سماك ب�شكل ملفت للنظر على مدى � 20سنة الما�ضية ،فارتفعت من
 15.4مليار دوالر في عام � 1980إلى  71.5مليار دوالر في عام  .2004وقد ا�ستفادت البلدان النامية
على وجه الخ�صو�ص من هذه الزيادة حيث ازدادت ح�صائلها ال�صافية من  3.7مليار دوالر �إلى 20.4
مليار دوالر على مدى نف�س الفترة .وقد كان ذلك �أكبر من �صادراتها ال�صافية من ال�سلع الأ�سا�سية الغذائية
الأخرى مثل البن والموز والأرز وال�شاي مجتمعة.
بيد �أن هناك مجاال للتح�سين� .إذ تبين �إح�صاءات التجارة عدم حدوث تغيير له �ش�أنه في ت�شكيل
ال�صادرات من البلدان النامية على مدى العقد الما�ضي .ومعظم منتجات الأ�سماك الم�صدرة مجمدة .وفي
حين �أن ذلك يرجع في بع�ض الحاالت �إلى طبيعة المنتج الذي يجري ت�صديره ،فثمة دليل �أي�ضا على �أن
ت�صاعد التعريفة في البلدان المتقدمة حال دون نمو تجارة ال�صادرات في منتجات �سمكية ذات قيمة
م�ضافة من البلدان النامية.
كما تبين �إح�صاءات الإنتاج والتجارة �أن التجارة الدولية لم يكن لها ت�أثير �ضار على توافر الأ�سماك
كغذاء .لقد كفلت الزيادات في الإنتاج ،مقترنة مع ا�ستيراد وت�صدير منتجات م�صايد الأ�سماك ،التوافر
الم�ستمر للأ�سماك من �أجل الأ�سواق المحلية في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ضة .وف�ضال عن ذلك،
ف�إن ح�صائل �صادرات الأ�سماك ت�ستخدم �أي�ضا في ا�ستيراد �أغذية �أخرى ،بما في ذلك منتجات الأ�سماك.
وفي جميع البلدان التي غطتها الدرا�سة ،ازداد عدد الأ�شخا�ص الم�ستخدمين في م�صايد الأ�سماك ذات
التوجه الت�صديري بمرور الزمن .وقد تم �إيجاد فر�ص ا�ستخدام جديدة هامة في �أن�شطة تجهيز الأ�سماك
نتيجة للتجارة الدولية .ويتفاوت عدد الم�ستخدمين في �أن�شطة تجهيز الأ�سماك ،تبعا لحجم عمليات التجارة
في الوقت الذي تمت فيه الدرا�سة ،من  900في كينيا �إلى  212 000في تايلند.
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حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم عام 2006
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وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،كان للتجارة الدولية ت�أثير �إيجابي على الأمن الغذائي في ثمانية من  11بلدا غطتها
الدرا�سة ٥.وي�ستند هذا اال�ستنتاج �إلى نتائج مت�صلة باالقت�صاد الوطني و�إلى الآثار على �صيادي ال�سمك وعمال
ال�سمك وم�ستهلكي ال�سمك.
وكانت �صادرات الأ�سماك بين �أعلى ع�شرة م�صادر الكت�ساب النقد الأجنبي في ثمانية من البلدان التي غطتها
الدرا�سة -تايلند وغانا وكينيا وناميبيا وال�سنغال و�شيلي ونيكاراغوا وفيجي .وبال �شك ،ت�ساهم مكا�سب بلدان
العجز الغذائي ذات الدخل المنخف�ض من التجارة الدولية في منتجات م�صايد الأ�سماك في كفالة الأمن الغذائي
على الم�ستوى الإجمالي.
وقد �شهدت تايلند ،وهي واحدة من �أكبر البلدان الم�صدرة للأ�سماك في العالم ،زيادة جمة في الدخول
الريفية نتيجة للتوجه الت�صديري العام لالقت�صاد .ومن المحتمل �أن يكون �صيادو ال�سمك قد ا�ستفادوا بقدر ما
كان ح�صيلة �صيدهم و�إنتاجهم مت�صال بالأنواع المخ�ص�صة للت�صدير .كما انخف�ضت م�ستويات الفقر في المناطق
الريفية ب�شكل له �ش�أنه.
كما �أن التجارة الدولية الحديثة لها ت�أثيرها على حياة الم�شتغلين التقليديين بتجهيز ال�سمك ،والغالبية
العظمي منهم من الن�ساء  -وهن ب�صفة عامة ن�ساء متو�سطات العمر لديهن قدر ب�سيط من التعليم .وي�ؤثر �أي
تغيير في �سيا�سات التجارة لبلد ما على الن�ساء الم�شتغالت بال�سمك .ولذلك ت�أثيره الهام على م�س�ألة الأمن
الغذائي والفقر .فمن ناحية ،وكما �أظهرت درا�سات عديدة ،ف�إن �أي زيادة في دخل الن�ساء لها ت�أثير �إيجابي �أكبر
على الأمن الغذائي للأ�سرة المعي�شية .وقد عمل تو�سيع نطاق تجهيز الأ�سماك في البلدان النامية ،بما في ذلك ما
يولد قيمة �إ�ضافية لل�سمك الموجه �إلى �أ�سواق الت�صدير ،على خلق وظائف جديدة في ما بين الن�ساء ،وال�شابات

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

منهن بالدرجة الأولى .ولكن ،من ناحية �أخرى ،ف�إن الزيادة في ت�صدير منتجات م�صايد الأ�سماك ،وال�سيما
�إلى البلدان المتقدمة� ،أف�ضت �إلى نق�ص له �ش�أنه في كمية الأ�سماك المتاحة للن�ساء الم�شتغالت بعمليات تجهيز
الأ�سماك التقليدية ،كما �أف�ضت �إلى زيادة في �أ�سعارها .و�أ�سفر ذلك عن بع�ض الخ�سائر في فر�ص اال�ستخدام،
وبع�ض الخ�سارة في الدخل� ،أو كليهما.
وتبين للدرا�سة �أن التجارة الدولية في المنتجات الغذائية ،كقاعدة عامة ،لها ت�أثير �سلبي على موارد ال�سمك.
ومن الوا�ضح �أن ثمة حاجة ما�سة �إلى ممار�سات �إدارة م�ستدامة �أكثر فعالية للموارد ،والتي ال يمكن �أن يكون
هناك تجارة دولية م�ستدامة بدونها� .إن المحافظة على قاعدة الموارد و�سالمة النظام الإيكولوجي المائي "�شرط
البد منه" للأمن الغذائي  -مع وجود تجارة دولية �أو بدونها .ويتمثل اال�شتراط الأ�سا�سي في ا�ستدامة النمو
في �إنتاج الأ�سماك والمحافظة على التوازن المتجان�س بين ثالثة مجاالت  -م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية
وم�صايد الأ�سماك الداخلية الطبيعية وتربية الأحياء المائية  -وفقا ل�سياق اجتماعي ومادي .وفي ما يتعلق
بتربية الأحياء المائية ،ينبغي �أن تكون الأولوية لإقامة توازن جديد بين تقنيات الإنتاج الكثيف والم�ستفي�ض،
مع تحقيق ن�سبة مئوية �أكثر كفاءة للتحويل �إلى علف والبحث عن �أعالف من بروتين غير حيواني.
كما تبرز الدرا�سة الحاجة �إلى �سيا�سات حرة و�شفافة للتجارة والأ�سواق .ومن �ش�أن ذلك �أن يكفل تمتع جميع
�شرائح المجتمع بفوائد التجارة الدولية في الأ�سماك .وفي هذا ال�سياق ،ت�ؤكد الدرا�سة على تو�صيات مدونة ال�سلوك
ب�ش�أن ال�صيد الر�شيد التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة التي تو�صي الدول ب�أن تت�شاور مع جميع �أ�صحاب ال�ش�أن
وال�صناعة ،وكذلك مع جماعات الم�ستهلكين والجماعات البيئية ،في ما يتعلق بو�ضع القوانين واللوائح المت�صلة
بالأ�سماك ومنتجات الأ�سماك.
و�أخيرا ،تو�صي الدرا�سة ،وال�سيما للبلدان النامية ،بالأهداف التالية من �أجل الذين يهدفون �إلى زيادة الأمن
الغذائي من خالل التجارة الدولية في الأ�سماك:
�	-1إدارة �أف�ضل لموارد ال�صيد؛
 -2معلومات �أف�ضل عن �سل�سلة الوديع وهيكل التجارة؛
 -3االعتراف بال�صيد الكفافي كم�صدر رئي�سي للأمن الغذائي المبا�شر؛
 -4المزيد من ال�ضمان االجتماعي لعمال الأ�سماك؛
 -5تح�سين البنية الأ�سا�سية المت�صلة بم�صادر الرزق مثل الإ�سكان والإمداد بو�سائل الإ�صحاح وبالمياه؛
 -6تن�سيق �أف�ضل في جمع البيانات والإح�صاءات؛
 -7م�ساعدة البلدان النامية على التوا�ؤم مع ظروف الأ�سواق الجديدة؛
 -8تعاون �إقليمي �أف�ضل في ما بين البلدان النامية؛
 -9تجارة في الأ�سماك �أكثر ا�شتماال ور�شدا؛
 -10ا�ستهالك ر�شيد لل�سمك في البلدان المتقدمة.

نفايات �أم ثروة؟ �أ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات ال�سمك
من م�صايد الأ�سماك البحرية في �إقليم �آ�سيا والمحيط الهادي

6

مقدمة

التزال منتجات ال�صيد البحري من كل من الم�صايد الطبيعية ومن اال�ستزراع تقوم بدور له �ش�أنه في
الأمن الغذائي والتخفيف من حدة الفقر واقت�صادات الكثير من البلدان في �إقليم �آ�سيا والمحيط الهادي.
وقد حدثت تغييرات كبرى في هذه الم�صايد على مدار � 20سنة الما�ضية � -أدى الإفراط في ا�ستغالل
موارد م�صايد الأ�سماك ال�ساحلية البحرية �إلى ت�شجيع تربية الأحياء المائية ال�ساحلية من �أجل تلبية
الطلب المتنامي على الأغذية البحرية ،والدخل ،واال�ستخدام ،ومكا�سب الت�صدير في الكثير من البلدان.
من الجائز �أال يكون للتحول �إلى تربية الأحياء المائية لتعوي�ض االنخفا�ض في المعرو�ض من الم�صايد
الطبيعية ونوعيته دخل في ال�صلة الوثيقة بين م�صايد الأ�سماك الطبيعية وتربية الأحياء المائية .وي�صدق
هذا على وجه الخ�صو�ص حيثما تعتمد تربية الأحياء المائية على الم�صيد الطبيعي لتزويدها بالعلف،
�سواء ب�شكل مبا�شر ك�أ�سماك طازجة �أو من خالل الم�ساحيق ال�سمكية وزيت ال�سمك .لقد �أ�صبح ال�صيد
الطبيعي وتربية الأحياء المائية مكبلين في حلقة مغلقة (انظر ال�شكل  )39حيث يدعم الطلب على الأ�سماك
منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك من �أجل الأعالف ال�سمكية والحيوانية �ضغوط ال�صيد المتزايدة على
الموارد المتردية بالفعل .ويثير ذلك بع�ض الأ�سئلة الهامة ب�ش�أن التكاليف والفوائد االجتماعية واالقت�صادية
والإيكولوجية لهذا النظام وا�ستدامته واتجاهاته الم�ستقبلية.
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الإطار 12

الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك :تعريف
نعرف الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك من �أجل الأغرا�ض المتعلقة بهذا
المقال على النحو التالي:
الأ�سماك ذات القيمة التجارية المنخف�ضة بحكم نوعيتها المنخف�ضة� ،أو حجمها ال�صغير
�أو انخفا�ض تف�ضيل الم�ستهلك لها .وت�ستخدم هذه الأ�سماك �إما في اال�ستهالك الب�شري
(كثيرا ما تكون مجهزة �أو محفوظة) �أو كغذاء للثروة الحيوانية/الأ�سماك� ،سواء ب�شكل
مبا�شر �أو من خالل تحويلها �إلى م�ساحيق �سمكية/زيت.
يالحظ �أن هذا امل�صطلح ينطبق يف ال�صني وتايلند على ال�سمك امل�ستخدم كعلف حيواين�/سمكي فقط.

�إنتاج الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك

في كثير من م�صايد الأ�سماك المغمورة ال�ساحلية في �آ�سيا� ،أ�سفر �أ�سلوب "ال�صيد ب�أ�سفل ال�سل�سلة الغذائية"
عن زيادة في الن�سبة المئوية للأ�سماك المنخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك ،وبخا�صة في المناطق التي
تم ال�صيد فيها بكثافة في ال�صين وتايلند وفييت نام .وقد وفرت لجنة م�صايد الأ�سماك في �آ�سيا والمحيط
الهادي تقييمات �أولية ب�ش�أن �ستة بلدان رئي�سية منتجة للأ�سماك في الإقليم (الجدول  .)15ويبلغ المتو�سط
المرجح ٨للأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك في البلدان ال�ستة  25في المائة من مجموع الم�صيد
البحري ،مع وجود تقديرات تتجاوز  50في المائة في بع�ض الم�صايد.

٧
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الجدول 15

تقديرات الإنتاج ال�سنوي من الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك في �آ�سيا والمحيط الهادي
البلد

1

الأ�سماك املنخف�ضة القيمة/
نفايات الأ�سماك

الح�صة
من �إجمالي الم�صيد

(بالأطنان)

(ن�سبة مئوية)

1

المعدات ال�سائدة

�سنة التقدير

2002-2001

بنغالدي�ش

71 000

17

�شباك الغل ()48
مجموعة غير مميكنة
�أكيا�س ()42

ال�صين

5 316 000

38

�شباك الجر

2001

الهند

271 000

20 -10

�شباك الجر

2003

الفلبين

78 000

4

�شباك الجر ()41
ال�سينة الدانمركية ()22
ال�سينة ال�صغيرة ()12

2003

تايلند

765 000

31

�شباك الجر ()95

1999

فييت نام

933 183

36

�شباك الجر

2001

الأرقام المو�ضوعة بين �أقوا�س معقوفة عبارة عن ن�سب مئوية.

الم�صدرAPFIC country studies cited in FAO. 2005. Asian fisheries today: the production and use of low- value/trash fish from marine :
.fisheries in the Asia-Pacific region, by S. Funge-Smith, E. Lindebo and D. Staples. RAP Publication 2005/16. Bangkok

ا�ستخدام الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك

تعتبر الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك (با�ستخدام التعريف الأو�سع) م�صدرا غذائيا هاما للفقراء في
الكثير من البلدان النامية .ف�صغار ال�صيادين يحتفظون بالأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك عموما
ال�ستهالكهم المنزلي ،بعد بيع الأ�سماك الأخرى التي عليها طلب �سوقي �أكبر .وتُ�ستهلك بع�ض الأ�سماك منخف�ضة
القيمة/نفايات الأ�سماك طازجا في حين يحفظ البع�ض �أو يجهز (على �سبيل المثال في �صورة مرق �سمك �أو
معجونات �سمك) .ومن الممكن �أن تكون ن�سبة الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك الم�ستخدمة من �أجل
اال�ستهالك الب�شري مرتفعة تماما ،مثال في بنغالدي�ش ،ي�ستهلك حوالي  60 000طن مما مجموعه  71 000طن
من الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك الم�صيدة �إما ب�شكل مبا�شر �أو في �شكل مجفف.
وت�ستخدم كميات متفاوتة من الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك كعلف حيواني�/سمكي في مختلف
البلدان ( 100في المائة في ال�صين وتايلند  -على وجه التحديد ،وكميات قليلة في الهند وبنغالدي�ش) .ويدور
التقدير المتحفظ لكمية الأ�سماك الم�ستخدمة من �أجل تغذية الثروة الحيوانية/الأ�سماك في �آ�سيا في حدود  25في
المائة من �إنتاج م�صايد الأ�سماك الطبيعية.

الإطار 13

�سعر الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك
تتفاوت �أ�سعار الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك على ال�صعيد المحلي تبعا
للأنواع والموا�سم ووفرة الأ�سماك ومنتجات ال�صيد الأخرى .وكان من المعروف �أن الأ�سماك
المنخف�ضة القيمة/نفايات ال�سمك الطازجة ال ت�ساوي ،كحد �أدنى� ،أكثر من  0.04دوالر
للكيلوغرام الواحد (مثال ،في تايلند) ،في حين �أن �أ�سعارها يمكن �أن ت�صل �إلى  1.5دوالر
للكيلوغرام الواحد (مثال ،في الهند) .بيد �أن �صناعة �إنتاج الم�ساحيق ال�سمكية في �إقليم �آ�سيا
والمحيط الهادي ت�شتري الأ�سماك المنخف�ضة القيمة/نفايات ال�سمك ب�أ�سعار تتراوح بين
� 0.25إلى  0.35دوالر للكيلوغرام الواحد ،تبعا للتركيزات البروتينية للأ�سماك.
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كما حدثت ابتكارات وتنويعات جمة في المنتجات ال�سمكية الجديدة في ال�سنوات الأخيرة في محاولة
لالنتفاع من الم�صيد العر�ضي الذي لم يكن مرغوبا فيه في ما �سبق ،وبخا�صة الإربيان والأ�سماك ال�صغيرة
التي تقع في �شباك الجر.
ويمكن ،با�ستخدام �إح�صاءات منظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن �إنتاج الم�صايد الطبيعية وتربية الأحياء
المائية في الإقليم ،و�ضع ح�ساب تقريبي جدا لتتبع تدفق منتجات الأ�سماك من خالل اال�ستخدام الب�شري
المبا�شر وغير المبا�شر (ال�شكل  .)40فبالن�سبة لعام  ،2003بلغ المفرغ من الم�صيد الم�سجل من م�صايد
الأ�سماك البحرية الطبيعية في منطقة ا�سيا والمحيط الهادي  39.3مليون طن (بالن�سبة لجميع الأ�سماك
�آكلة اللحوم والقارتة ،با�ستثناء الرخويات والأع�شاب البحرية) ،بعد طرح حوالي  1.8في المائة  ،٩مما
يعطي رقما �إجماليا للم�صيد يبلغ زهاء  40مليون طن .ومن هذه الكمية ،ا�ستخدم  29.5مليون طن مبا�شرة
لال�ستهالك الب�شري ،مع ا�ستخدام  9.8مليون طن ( 25في المائة) من �أجل الثروة الحيوانية/الأ�سماك .ويقدر
مجموع �إنتاج تربية الأحياء المائية في المنطقة من جميع الأ�سماك (با�ستثناء الرخويات والأع�شاب البحرية
مرة ثانية) بمقدار  28مليون طن .وي�شير ذلك �إلى �أن زهاء  50في المائة من الأ�سماك المنتجة في �آ�سيا
والمخ�ص�صة لال�ستهالك الب�شري ت�أتي مبا�شرة من الم�صايد الطبيعية ،في حين ي�أتي  50في المائة من خالل
م�سار تربية الأحياء المائية (ت�ستهلك هذه الأ�سماك في المنطقة وت�صدر).

ق�ضايا مت�صلة بالأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك

يتعين ت�سوية العديد من الق�ضايا المت�صلة بالأ�سماك المنخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك من �أجل كفالة
م�ساهمة م�صايد الأ�سماك في �آ�سيا والمحيط الهادي ب�شكل �أكبر في التنمية الم�ستدامة للإقليم.

الطلب املتزايد على الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك من �أجل �أعالف تربية الأحياء
املائية وغريها من احليوانات

تقدّر منظمة الأغذية والزراعة �أن من الممكن تحقيق زيادة �سنوية في الإنتاج العالمي في قطاع تربية الأحياء
المائية تبلغ  3.3في المائة حتى عام  10. 2030ويعطي المعهد الدولي لبحوث �سيا�سات الغذاء تقديرا يبلغ زهاء
 2.8في المائة حتى عام  11. 2020و�ستكون الزيادة في الأغلب في �إنتاج الأنواع الأعلى قيمة ،بالنظر �إلى
الطلب المتزايد على هذه المنتجات ال�سمكية .ومن المتوقع �أن يحدث �أكبر ارتفاع في الإنتاج في ال�صين.
وقد تحولت هذه الممار�سات في التربية في كثير من المناطق من النظم االنت�شارية �إلى نظم التربية �شبه
االنت�شارية والكثيفة ،التي تتطلب كميات متزايدة من العلف .وتظل الم�ساحيق ال�سمكية م�صدر البروتين المف�ضل
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في معظم �أعالف تربية الأحياء المائية .ويمكن اال�ستعا�ضة عن مكون الم�ساحيق ال�سمكية في الأعالف بالبروتين
النباتي (مثال فول ال�صويا) �أو البروتين الوحيد الخلية ،ولكن ال تزال اقت�صادات هذا الأ�سلوب غير جذابة في
الوقت الراهن .ومن الجدير بالمالحظة �أن الدجاج والما�شية والخنازير ال تتغذى عادة على الأ�سماك ومن ثم ف�إن
�إدراج الم�ساحيق ال�سمكية في �أعالف تلك الحيوانات يعتبر و�سيلة مريحة تغذويا/اقت�صاديا ولي�س �ضرورة مطلقة
 -وال يمكن قول نف�س ال�شيء بالن�سبة للأ�سماك �آكلة اللحوم.

التناف�س بين اال�ستخدام من �أجل الم�ساحيق ال�سمكية وبين اال�ستخدام من �أجل الغذاء الب�شري

هناك تعار�ض متنام بين �أولئك الذي يحبذون ا�ستخدام الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك من �أجل
الحيوانات والأ�سماك وبين الذين يحاجون ب�أنه ينبغي ا�ستخدامها من �أجل اال�ستهالك الب�شري .فالبع�ض يحاج
ب�أنه قد يكون من الأكف�أ والأكثر �أخالقية تحويل المزيد من المعرو�ض المحدود �إلى غذاء الب�شر( ،مثال في
هيئة منتجات ذات قيمة م�ضافة) .بيد �أنه بدون تدخالت خارجية (مثل الحوافز والدعوم) ،ف�إن اقت�صادات
اال�ستخدامات المختلفة للأ�سماك المنخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك في مختلف المواقع هي التي �ستوجه ال�سمك
بطريقة �أو ب�أخرى .فمثال في فييت نام ،وحيث من المتوقع �أن يت�ضاعف الطلب الوطني على مرقة ال�سمك على
مدار ال�سنوات الع�شر التالية ،ف�إن المناف�سة �ستزيد على الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك المختلطة في
ما بين �أولئك الذي يربون ال�صلور ( )Pangasiusو�أولئك الذين ي�ستخدمون هذه الأ�سماك كمادة خام في مرق
ال�سمك منخف�ض التكلفة .وعلى النقي�ض من ذلك ،بمقدور عمليات تربية الأ�سماك ذات الزعانف والكركدن (جراد
البحر) البحرية ذات القيمة المرتفعة �أن تدفع مقابل الآن�شوجة ب�أكثر من الجهات الم�صنعة لمرقة ال�سمك في
و�سط فييت نام .و�ستميل القوة ال�شرائية لمن يربون �أنواعا �أعلى قيمة �إلى اال�ستفادة من موارد ال�صيد الطبيعي
الأقل �سعرا .ومن المهم ،حيثما يحدث ذلك ،تقدير فر�ص اال�ستخدام وتوليد الدخل التي توفرها تربية الأحياء
المائية المرتفعة القيمة و"الأخذ في االعتبار" بقدرة �أولئك الم�ستخدمين في هذا الن�شاط على �شراء الغذاء بدال
من �إنتاجه �أو �صيده مبا�شرة.

ا�ستدامة الم�صيد

الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك لها �أ�سواق محلية جاهزة ويمكن بيعها ب�سهولة في الكثير من مواقع
التفريغ ،ولكنها قد تجد �أ�سواقا محدودة ن�سبيا خارج تلك المناطق في �ضوء �سوء نوعيتها �أو مظهرها �أو حجمها
�أو طبيعتها النحيلة .ومن ثم ،يبدو �أن ثمة حافزا قليال لتثبيط الم�صيد من الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات
الأ�سماك بالنظر �إلى م�ساهمتها الهامة في تربية الأحياء المائية ،وفر�ص اال�ستخدام العامة وما يترتب على
ذلك من مكا�سب ت�صديرية .كما �أن الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك ت�ستند �إلى عدد كبير من الأنواع
الق�صيرة العمر المرتفعة الإنتاجية التي يوجد بالن�سبة لها ،بغ�ض النظر عن م�صايد الأ�سماك المنخف�ضة القيمة/
نفايات الأ�سماك الم�ستهدفة في ال�صين ،دليل ب�سيط على �إفراط في اال�ستخدام في الوقت الراهن بما ي�سفر عن
نق�ص في الإنتاج العام من ال�سمك.
ويتمثل ال�شاغل ،بالن�سبة لكل من م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية ،في �أنه ال توجد طريقة لمعرفة
مدى ا�ستدامة هذا النظام .وقد ا�ضطلع مركز الأ�سماك العالمي ببع�ض التحليالت التجاهات الأ�سماك منخف�ضة
القيمة/نفايات الأ�سماك في العديد من البلدان ت�ستند �إلى م�سوح علمية لل�صيد ب�شبكات الجر في الما�ضي ،والتي
�أظهرت نتائجها �أن الكثير من عائالت الأ�سماك التي ت�شمل كال من �أنواع ال�سمك المنخف�ض القيمة/نفايات
ال�سمك والأنواع التجارية قد عانت من انخفا�ضات حادة في توافرها في حين �أن عائالت تحتوي �أنواع ال�سمك
١2
المنخف�ض القيمة/نفايات ال�سمك فقط ت�أثرت بدرجة �أقل.
ويتمثل جانب �آخر من ق�ضية اال�ستدامة في �أن القيمة المنخف�ضة لهذه الأ�سماك ال تعك�س قيمتها الإيكولوجية
المرتفعة .ف�إزالة كميات كبيرة منها من البيئة تخلق فراغا في ال�سل�سلة الغذائية ،والتي قد ت�ؤدي فعليا �أي�ضا �إلى
نق�ص �أو خ�سارة �أنواع ال�سمك الأكبر .عالوة على ذلك ،ي�ضيف ال�صيد بمعدات مغمورة تدمر الموائل �إلى الت�أثير
الإيكولوجي العام.

اال�ستغالل المفرط للنمو � -صيد �صغار الأنواع التجارية

ومن الق�ضايا الأخرى ذات ال�صلة بق�ضايا م�صايد الأ�سماك المنخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك �صيد �صغار
ال�سمك من الأنواع الهامة تجاريا (ما ي�سمى "اال�ستغالل المفرط للنمو") .فما بين  18و 32في المائة من
الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك في خليج تايلند عبارة عن �صغار �أنواع ال�سمك الهامة تجاريا.
ف�إذا ما �أعطيت هذه الأنواع المرتفعة القيمة فر�صة للنمو �إلى حجم �أكبر ،ف�إنها يمكن �أن تغل عندما ت�صاد
ما هو �أكبر بكثير من حيث الكميات الإجمالية المفرغة ،والأهم من ذلك ،من حيث ما يتعلق بقيمتها.
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وقد اختبرت �أجهزة ا�ستبعاد �صغار ال�سمك/نفايات ال�سمك في �شباك الجر في العديد من بلدان جنوب
�شرق �آ�سيا .بيد �أنه من ال�صعب توخي نظام للإدارة يعظم من المعرو�ض من الأ�سماك منخف�ضة القيمة/
نفايات الأ�سماك من �أجل اال�ستخدامات الب�شرية وا�ستخدامات الثروة الحيوانية/الأ�سماك على حد �سواء
وي�ستبعد �صغار ال�سمك في نف�س الوقت وذلك نظرا �إلى الكثير من اال�ستخدامات المتعار�ضة للأ�سماك منخف�ضة
القيمة/نفايات الأ�سماك.

نق�ص الحوافز من �أجل تح�سين ما بعد ال�صيد

قرر الكثير من ال�صيادين ،نظرا �إلى الطلب المرتفع على الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك
ومكا�سبها االقت�صادية الطيبة� ،أن المناولة والتثليج الحري�صين غير �ضروريين .ووفقا لبع�ض التقارير
في فييت نام ،ف�إن  30 -20في المائة ،بل وحتى  60 -50في المائة من الأ�سماك المرتفعة القيمة
الموجودة على بع�ض �سفن الجر في �أعالي البحار ت�صبح �أ�سماكا منخف�ضة القيمة/نفايات �أ�سماك نتيجة
ل�سوء التخزين.

التخل�ص من الأ�سماك غير المرغوبة

ينظر الكثيرون �إلى ممار�سات التخل�ص على �أنها �إهدار لل�سمك والبروتين ال�سمكي .وبالن�سبة لإقليم �آ�سيا
والمحيط الهادي ،تعتبر عمليات التخل�ص في معظم م�صايد الأ�سماك في ال�صين وجنوب �شرق �آ�سيا �ضئيلة
نتيجة لال�ستفادة الأكبر من الأ�سماك منخف�ضة القيمة/نفايات الأ�سماك كغذاء و�أعالف .كما حدث تغير في
مفهوم ما الذي ي�شكل نوعا م�ستهدفا .فبالنظر �إلى تو�سع �أ�سواق الأ�سماك المنخف�ضة القيمة ،يمكن اعتبار
جميع الم�صيد تقريبا على �أنه "م�ستهدف" (�أي �أنها ال تنتج م�صيدا عر�ضيا �أو م�صيدا مرتجعا) .وتحدث
ا�ستثناءات بطبيعة الحال :فعلى �سبيل المثال ،ال ي�سمح في بروناي دار ال�سالم ب�صيد الأ�سماك منخف�ضة
القيمة/نفايات الأ�سماك (من �أجل تربية الأحياء المائية �أو من �أجل اال�ستهالك المحلي) ،ومن ثم ال يزال يرد
ذكر تقديرات الم�صيد المرتجع ب�أنها زهاء  70في المائة .وال تزال توجد م�صايد �أ�سماك لها معدالت تخل�ص
مرتفعة وت�شمل ال�صيد ال�صناعي في بنغالدي�ش للأ�سماك ذات الزعانف وم�صيد الإربيان با�ستعمال �شباك
الجر ،وله معدل تخل�ص تقديري يبلغ زهاء  80في المائة.

مجاالت الأولوية لال�ضطالع ب�أعمال �أخرى

و�ضع م�شروع خطة عمل لمعالجة الق�ضايا الآنفة الذكر �أثناء الحلقة الدرا�سية الإقليمية التابعة للجنة
م�صايد الأ�سماك لآ�سيا والمحيط الهادي ب�ش�أن الأ�سماك المنخف�ضة القيمة و"نفايات الأ�سماك" في �إقليم �آ�سيا
والمحيط الهادي ١3.وتو�صي هذه الخطة بالإجراءات الواردة �أدناه.
• تدخالت ال�صيد
 -1تقليل الجهود الخا�صة بال�صيد ب�شباك الجر و�شباك الدفع (والعمل ب�شكل وا�ضح على ر�صد
ت�أثير تقليل القدرة).
�	-2إدخال العمل ب�أ�ساليب انتقائية مح�سنة لمعدات ال�صيد�/أ�ساليب ال�صيد.
 -3تي�سير تقليل "الت�سابق على ال�صيد" من خالل حقوق ت�ستند �إلى م�صايد الأ�سماك والإدارة
الم�شتركة.
 -4حماية مناطق ح�ضانة ال�صغار (مناطق اللجوء/مناطق مغلقة ،وتحويطات مو�سمية).
 -5توفير تدابير دعم اجتماعي بديلة (بما في ذلك فر�ص اال�ستخدام).
• تح�سين �سبل االنتفاع
 -6تح�سين مناولة ال�سمك بعد ال�صيد.
 -7ا�ستحداث منتجات �سمكية جديدة عن طريق التجهيز.
• تح�سين الأعالف الخا�صة بتربية الأحياء المائية
 -8التغيير من التغذية المبا�شرة �إلى التغذية بكريات الطعام.
 -9تقليل محتوى الم�ساحيق ال�سمكية باال�ستعا�ضة عنها بمحتويات منا�سبة في الكريات.
 -10اال�ستثمار في بحوث التغذية من �أجل الأنواع الداخلية/البحرية.
 -11الترويج التباع الأعالف المكورة والتحول �إليها.
يتمثل التحدي في الوقت الحا�ضر في تنفيذ هذه الإجراءات .لقد خططت لجنة م�صايد الأ�سماك لآ�سيا
والمحيط الهادي للعديد من الأن�شطة ،بما في ذلك عقد اجتماع للمنتدى اال�ست�شاري الإقليمي وو�ضع تو�صيات
من خالل اللجنة.

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

�صون الأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة و�إدارتها :الجوانب القانونية واالقت�صادية
بع�ض الق�ضايا الرئي�سية

الر�صيد ال�سمكي الم�شترك هو الر�صيد الذي يجري �صيده بوا�سطة دولتين (�أو كيانين) �أو �أكثر .وقد يكون الر�صيد
م�شتركا ،لكونه يعبر حدود المنطقة االقت�صادية الخال�صة لدولة �ساحلية �إلى منطقة تابعة لدولة مجاورة �أو �أكثر
(ر�صيد عابر للحدود)� ١4،أو لأنه يعبر حدود المنطقة االقت�صادية الخال�صة �إلى �أعالي البحار المتاخمة ،حيث قد
يخ�ضع لال�ستغالل من قبل دول ت�صطاد في مياه بعيدة (�أر�صدة كثيرة االرتحال �أو متداخلة المناطق)� ١5،أو لأنها
�أخيرا توجد على وجه الح�صر في �أعالي البحار (�أر�صدة �أعالي البحار المتفرقة) .وتقدر منظمة الأغذية والزراعة
�أن ما ي�صل �إلى ثلث الم�صيد العالمي من الأ�سماك البحرية الطبيعية قد ي�ستند �إلى تلك الأر�صدة الم�شتركة،
وتحاج ب�أكثر من ذلك ب�أن الإدارة الفعالة لتلك الأر�صدة تمثل �أحد التحديات الكبيرة �صوب الو�صول �إلى م�صايد
١6
�أ�سماك م�ستدامة على الأجل الطويل.
وا�ستجابة لهذا التحدي ،عقدت منظمة الأغذية والزراعة بالتعاون مع حكومة النرويج "ت�شاور الخبراء ب�ش�أن
�إدارة الأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة" الم�شترك بين النرويج ومنظمة الأغذية والزراعة في �أكتوبر/ت�شرين الأول
 ١7.2002وتقدم منظمة الأغذية والزراعة كذلك الدعم التقني �إلى م�ؤتمر ت�شاطر الأ�سماك لعام  2006الذي عقد
في �أ�ستراليا ١8.وكان �أحد الموا�ضيع الرئي�سية للم�ؤتمر �إدارة الأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة (ب�صفة دولية).
و�إدارة الأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة �أ�صعب من �إدارة تلك المق�صورة على مياه منطقة اقت�صادية خال�صة
لدولة �ساحلية واحدة لأنه ،با�ستثناءات قليلة ،ثمة تفاعل ا�ستراتيجي ينمو داخل الدول المت�شاطرة لمورد �أو موارد
وفي ما بينها .ف�إذا ما كانت دولتان �ساحليتان ،مثال ،تت�شاطران ر�صيدا عابرا للحدود ،فمن المحتم �أن ت�ؤثر
�أن�شطة ال�صيد التي تقوم بها الدولة ال�ساحلية الأولى على فر�ص ال�صيد المتاحة للدولة ال�ساحلية الثانية والعك�س
بالعك�س .ومن ثم ،من المحتم �أن ينمو تفاعل ا�ستراتيجي بين الدولتين ال�ساحليتين ،مع محاولة كل منهما �أن
تتنب�أ بخطط ال�صيد الخا�صة بالأخرى و�أن تواجهها.

الأر�صدة ال�سمكية العابرة للحدود

في ختام الم�ؤتمر الثالث للأمم المتحدة ب�ش�أن قانون البحار في عام  ،1982ارتئي �أن الأر�صدة العابرة للحدود
تمثل م�شكلة �إدارة للأر�صدة ال�سمكية الم�شتركة .وكان من المظنون �أن ن�سبة مئوية �صغيرة فقط من الأ�سماك
الطبيعية العالمية الم�صيدة قد ت�أتي من الأر�صدة ال�سمكية الموجودة خارج المناطق االقت�صادية الخال�صة
النا�شئة .وبالتالي ،فقد نُظر �إلى الأر�صدة التي تعبر المنطقة االقت�صادية الخال�صة �إلى �أعالي البحار على �أنها
م�شكلة �إدارة للموارد �ضئيلة ١9.ولم يت�شكك �أحد في �أهمية الأر�صدة ال�سمكية العابرة للحدود ،التي تعتبر ،وال تزال،
موجودة في كل مكان .وفي درا�سة �شاملة لتلك الأر�صدة ،قدّر عدد الأر�صدة العابرة للحدود ب�شكل متحفظ ب�أنها
20
في حدود  1 500 -1 000على �صعيد العالم ب�أكمله.
وتوفر المادة  )1(63من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  1982الإطار القانوني لإدارة تلك
الأر�صدة .وتفر�ض المادة التزاما على الدول ال�ساحلية المت�شاطرة لر�صيد عابر للحدود �أو �أر�صدة عابرة للحدود
ب�أن تتفاو�ض حول ترتيبات �إدارة الأر�صدة .بيد �أن ما ال تفعله المادة هو فر�ض التزام على الدول ب�أن تتو�صل
�إلى اتفاق .ف�إذا ما عجزت الدول عن التو�صل �إلى اتفاق ،ف�إنه يتعين على كل دولة حينئذ �أن تدير ذلك الجزء من
الأر�صدة الذي يقع داخل منطقتها االقت�صادية الخال�صة وفقا لحقوقها والتزاماتها التي تن�ص عليها �أجزاء �أخرى
من اتفاقية عام  21. 1982ومن ثم ف�إن االتفاقية ال ت�سمح بالإدارة غير التعاونية للمورد �أو الموارد .ويمكن
الإ�شارة �إليها على �أنها خيار البديل االفترا�ضي.
وفي �ضوء خيار البديل االفترا�ضي هذا ،ثمة �س�ؤاالن يتوجب معالجتهما:
(�أ) ما هي تلك التبعات التي قد تعود� ،إن وجدت ،على الدولة ال�ساحلية التي تتبع خيار البديل االفترا�ضي
وال تتعاون في �إدارة الأر�صدة العابرة للحدود ،على الأقل بما ال يتجاوز تبادل المعلومات العلمية؟ و
(ب) ما هي الظروف التي يجب �أن ت�سود� ،إذا ما �أريد لترتيبات كاملة الأبعاد للإدارة التعاونية للموارد في
ما بين الدول ال�ساحلية وداخلها �أن تكون ثابتة على المدى الطويل؟
�إذا ما كانت الإجابة على ال�س�ؤال (�أ) �أن التبعات ال�سلبية للترتيبات غير التعاونية تافهة ،فحينئذ ي�صبح
ال�س�ؤال (ب) غير ذي جدوى بطبيعة الحال.
ويجب االعتراف ،عند معالجة هذين ال�س�ؤالين ،ب�أن التفاعل اال�ستراتيجي داخل الدول ال�ساحلية المت�شاطرة
للأر�صدة العابرة للحدود ،وفي ما بينها ،والذي �أ�شير �إليه �سابقا ،يقوم بدور حا�سم في م�شكلة �إدارة الموارد.
ويجد االقت�صاديون �أنف�سهم م�ضطرين ،عند محاولتهم العثور على �إجابات لل�س�ؤالين (�أ) و(ب)� ،إلى القيام بذلك
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من منظور نظرية التفاعل اال�ستراتيجي (�أو نظرية القرار التفاعلي) ،والتي ي�شيع ت�سميتها بنظرية المباريات.
وت�ستخدم هذه النظرية ،التي كانت تعتبر في ما م�ضى �أمرا يخ�ص القلة ،على نطاق وا�سع حاليا في مجال
الأمور االقت�صادية بحيث منحت جائزة نوبل في العلوم االقت�صادية مرتين �إلى متخ�ص�صين في نظرية
المباريات ،وكان �آخرها في عام  22. 2005وف�ضال عن ذلك ،ف�إن النظرية تطبق ب�شكل وا�سع في ميادين �أخرى،
مثل العالقات الدولية ،والدرا�سات القانونية ،والعلوم ال�سيا�سية ،وعلم الأحياء الن�شوئي.
وتنق�سم نظرية التفاعل اال�ستراتيجي -نظرية المباريات� -إلى فئتين عري�ضتين ،نظرية المباريات غير
التعاونية ونظرية المباريات التعاونية .وتطرح التب�صرات التي تقدمها نظرية المباريات غير التعاونية
�إر�شادا عند معالجة ال�س�ؤال (�أ) .ويتمثل ما تحذر منه هذه التب�صرات في �أن المرء ال ي�ستطيع �أن يفتر�ض
�آمنا �أن "الالعبين" (الدول ال�ساحلية) �سيجدون طريقا ما لإدارة ح�ص�صهم من الموارد بفعالية .فثمة خطر
ج�سيم ب�أن يُدفع "الالعبون" �إلى اتباع م�سارات عمل ("ا�ستراتيجيات") يعرف كل العب �أنها �ستكون �ضارة،
�إن لم تكن مدمرة .ويقع ذلك تحت عنوان "مع�ضلة ال�سجين" من مباراة غير تعاونية �شهيرة م�صممة
لتو�ضيح هذه النقطة ٢3.وقد تم �إثبات �صحة هذه التنب�ؤات التي تقدمها نظرية المباراة غير التعاونية في
مرات كثيرة في العالم الحقيقي لم�صايد الأ�سماك الم�شتركة ٢4.والتعاون غير المتحفظ في �إدارة الأر�صدة
ال�سمكية العابرة للحدود ،في غير الحاالت اال�ستثنائية ،له �أهميته حقيقة .وال يمكن تفادي ال�س�ؤال (ب).
وعند االنتقال �إلى الإدارة التعاونية للأر�صدة العابرة للحدود ،البد من معالجة �س�ؤالين �أوليين� .أوال،
ما هو الم�ستوى الم�ست�صوب للتعاون؟ وقد ميز جون غوالند قبل �أكثر من � 25سنة بين م�ستويين للتعاون،
واللذين يمكن لنا �أن ندعوهما الم�ستوى الأولي والم�ستوى الثانوي ٢5.وينطوي الم�ستوى الأولي للتعاون على
تبادل المعلومات والبيانات العلمية فقط؛ وينطوي الم�ستوى الثاني على تعاون في "الإدارة الن�شطة" للمورد
(الموارد) وهو ما ينطوي بدوره على تحديد ( )iتخ�صي�ص الفوائد العائدة من ال�صيد؛ ( )iiبرنامج الإدارة
الأمثل للمورد على مر الزمن؛ ( )iiiالتنفيذ والإنفاذ الفعاالن .وقد خل�ص ت�شاور الخبراء الم�شترك بين النرويج
ومنظمة الأغذية والزراعة �إلى �أنه في حين �أن الم�ستوى الأولي مفيد ك�سابقة ،ف�إنه نادرا ما يكون وافيا في
حد ذاته على الإطالق .ويجب على الدول ال�ساحلية �أن تكون م�ستعدة للتعاون في "الإدارة الن�شطة" للمورد
(الموارد).
وال�س�ؤال الثاني هو :ما الذي يتعين تخ�صي�صه في حقيقة الأمر في ما بين الدول ال�ساحلية المت�شاطرة
للمورد؟ �أهي ح�ص�ص من ال�صيد الإجمالي الم�سموح به والمتفق عليه في ما بين �أ�ساطيل الدول ال�ساحلية،
�أو هو العائد االقت�صادي ال�صافي من ال�صيد على مر الزمن؟ والأمران لي�سا متطابقين بال�ضرورة.
فمن الناحية التاريخية ،كان من بين �أكثر نظم الإدارة التعاونية لل�صيد فعالية ،من حيث ربحية ال�صيد
و�صون المورد على حد �سواء ،ذلك الذي ركز على فقمة الفراء في �شمال المحيط الهادي.1984 -1911 ،
وقد ا�شترك فيه �أربع دول (كندا واليابان ورو�سيا/االتحاد ال�سوفييتي والواليات المتحدة الأمريكية).
وكان �أ�سطوال دولتين منها يح�صالن على مخ�ص�صات �سنوية تبلغ �صفرا .ومع ذلك ،ا�ستفادت الدول الأربع
٢6
كلها اقت�صاديا من الإدارة التعاونية للمورد.
وتُبرز نظرية التفاعل اال�ستراتيجي ،في �شكل نظرية المباريات التعاونية ،ال�شروط التي يجب الوفاء بها،
�إذا ما �أريد للنظام التعاوني �أن يكون ثابتا على مر الزمن .وبطبيعة الحال ،يجب �أن ينظر �إلى تخ�صي�ص
الفوائد االقت�صادية الناتجة عن ال�صيد الم�شترك على �أنه عادل .بيد �أن هناك ا�شتراطا� ،أو بالأحرى �شرطا،
يتجاوز ذلك ،والذي يمكن �أن ي�شار �إليه على �أنه ال�شرط الأ�سا�سي .ويتمثل ال�شرط في �أنه يجب على كل
م�شترك (الدولة ال�ساحلية) من الم�شتركين في ترتيب للإدارة التعاونية للمورد �أن يتوقع في جميع الأوقات
�أن يح�صل على فوائد طويلة الأجل من الترتيبات التعاونية تكون م�ساوية على الأقل للفوائد الطويلة الأجل
التي قد يح�صل عليها �إذا ما رف�ض التعاون .وي�شار �إلى ذلك في لغة نظرية المباريات ب�أنه "�شرط العقالنية
الفردية".
وهذا ال�شرط الأ�سا�سي ،ما �أن يُن�ص عليه ،يبدو جليا بال مراء .بيد �أن تقرير ت�شاور الخبراء الم�شترك بين
٢7
النرويج ومنظمة الأغذية والزراعة يالحظ �أن هذا ال�شرط كثيرا ما يُتجاهل في الممار�سة رغم جالئه.
ويتطلب هذا ال�شرط الأ�سا�سي ،في المقام الأول� ،أن يكون تنفيذ و�إنفاذ �أحكام ترتيب الإدارة التعاونية
فعاال تماما .و�إذا ما كانت دولة �ساحلية م�شاركة تعتقد �أنها ح�صلت على تخ�صي�ص "عادل" ،ولكنها تعتقد
كذلك �أن �إنفاذ الأحكام كان �ضعيفا لدرجة ت�شجع على الغ�ش ،فقد تحت�سب الدولة ال�ساحلية �إلى حد كبير �أن
عوائدها االقت�صادية من التعاون تقل كثيرا عما كان يمكن لها �أن تتوقع ك�سبه من عدم التعاون ،وتت�صرف
بناء على ذلك.
ويتطلب �شرط العقالنية الفردية ،في المقام الثاني ،العمل على بقاء نطاق الم�ساومة عري�ضا بقدر
الإمكان .ف�إذا كان ترتيب الإدارة التعاونية للمورد يق�ضي ،مثال ،ب�أن تتحدد العوائد االقت�صادية لكل

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

دولة �ساحلية بوا�سطة ما ي�صيده �أ�سطولها داخل منطقتها االقت�صادية الخال�صة فح�سب ،فقد يكون
نطاق الم�ساومة �ضيقا جدا بما ال يكفل نظاما ثابتا للإدارة التعاونية للمورد .ويتحدث تقرير ت�شاور
الخبراء الم�شترك بين النرويج ومنظمة الأغذية والزراعة ،عند معالجته لهذه الق�ضية ،من منطلق "مي�سرو
المفاو�ضات" (المعروف �أي�ضا بالمدفوعات الجانبية) .ويذكر التقرير �أنه " ...يمكن تي�سير نمو التعاون
بوا�سطة ا�ستكمال تخ�صي�ص ح�ص�ص �إجمالي كمية ال�صيد الم�سموح بها بو�سائل من قبيل ترتيبات نفاذ
وتجارة الح�ص�ص (الإتجار عينا ونقدا على حد �سواء)" ٢8.ف�إذا ما كان يجري ت�شاطره في ما بين الدول
الم�شاركة ،في الحقيقة ،هو تدفق الفوائد االقت�صادية ال�صافية من ال�صيد ،فال يكون هناك معنى حينئذ
لح�صر تخ�صي�ص تلك الفوائد على ح�ص�ص �إجمالي كمية ال�صيد الم�سموح بها في ما بين �أ�ساطيل الدول
ال�ساحلية.
واال�شتراط� ،أو ال�شرط ،الأ�سا�سي الثاني ،الذي يجب الوفاء به� ،إذا ما كان لترتيب الإدارة التعاونية
للمورد �أن يبرهن على �أنه ثابت على مر الزمن� ،أن يكون الترتيب "قادرا على التكيف" .ومن الممكن توقع
�أن يتعر�ض كل ترتيب تعاوني ل�صدمات غير متوقعة تن�ش�أ عن عوامل بيئية �أو اقت�صادية �أو �سيا�سية �أو غير
ذلك من العوامل .ف�إذا كان الترتيب التعاوني يفتقد �إلى المرونة �أو القدرة على التكيف ،فمن الممكن �أن يقع
ترتيب تعاوني كان م�ستقرا حتى ذلك الحين في حالة فو�ضى ،ال يُ�ستوفي فيها بعد ذلك �شرط "العقالنية
٢9
الفردية" بالن�سبة لم�شترك �أو �أكثر.

الأر�صدة ال�سمكية متداخلة المناطق وكثيرة االرتحال

ثبت �أن الظن المريح ،عند اختتام الم�ؤتمر الثالث للأمم المتحدة ب�ش�أن قانون البحار في عام ،1982
ب�أن �أر�صدة الأ�سماك التي توجد داخل المنطقة االقت�صادية الخال�صة وفي �أعالي البحار المتاخمة على
حد �سواء لها �أهمية �ضئيلة ،ظن خاطئ تماما بب�ساطة ،وذلك خالل ما تبقى من الثمانينات و�أوائل
الت�سعينات .وقد برزت حالة تلو الأخرى من الإفراط في ا�ستغالل تلك الأر�صدة .ومن �أمثلة ذلك موارد
�سمك القاع في ال�شاطئ الكبير  Grand Bankفي نيوفوندالند ،والموارد القدية في بحر بيرينغ وموارد
�صغار ذكور الماكريل "  "Doughnut Holeعلى مبعدة من �شواطئ �شيلي وبيرو ،وموارد ال�سمك الخ�شن
البرتقالي على مبعدة من �شاطئ جزيرة الجنوب في نيوزيلندا والتونة الزرقاء الزعنفة في المحيط
الأطل�سي والمحيط الجنوبي 30.ونظرا �إلى ما �أ�صبح للم�شكلة من خطورة فقد عقدت الأمم المتحدة م�ؤتمرا
دوليا لعالجها هو م�ؤتمر الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية المتداخلة المناطق والأر�صدة ال�سمكية
الكثيرة االرتحال� 1993 ،إلى  .1995وانتهى الم�ؤتمر �إلى اتفاق الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية
لعام  31،1995والذي �صمم لتدعيم اتفاقية عام .1982
و�أر�صدة الأ�سماك المتداخلة المناطق والكثيرة االرتحال مغطاة في اتفاقية الأمم المتحدة لعام ،1982
في المواد  )2(63و 64من الجزء الخام�س ب�ش�أن المنطقة االقت�صادية الخال�صة وفي الجزء ال�سابع ب�ش�أن
�أعالي البحار .وتترك االتفاقية ،ال�سيما الجزء ال�سابع منها ،حقوق وواجبات والتزامات الدول ال�ساحلية
ودول ال�صيد في المياه البعيدة �إزاء �أجزاء الأر�صدة ال�سمكية المتداخلة المناطق والكثيرة الترحال في �أعالي
البحار غير متيقنة �إلى حد ما ،وهو ما يجعل من ال�صعب جدا بدوره �إقامة ترتيبات �إدارة تعاونية فعالة
من �أجل تلك الأر�صدة ٣2.والمق�صود باتفاق الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية لعام � 1995أن يعالج
نقاط ال�ضعف هذه.
يتعين ،بموجب االتفاقية �أن تدار الأر�صدة ال�سمكية المتداخلة المناطق والكثيرة االرتحال على �أ�سا�س
�إقليم ب�إقليم من خالل منظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ٣3،يتعين �أن تكون مفتوحة �أمام الدول
التي لديها م�صالح "حقيقية" في تلك الموارد (بما فيها دول ال�صيد في المياه البعيدة) .وال تكون فر�ص
الح�صول على الموارد ال�سمكية التي ت�شملها منظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك متاحة �إال للدول
المنتمية �إلى المنظمة� ،أو التي توافق على االلتزام بتدابير الإدارة والحفظ التي ت�ضعها المنظمة ٣4.وكل
منظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك مطالبة ،من جملة �أمور ،بكفالة �أن تكون تدابير �إدارة الجزء الخا�ص
ب�أعالي البحار من الموارد وتلك التدابير الخا�صة بجزء الموارد الداخل في منطقة اقت�صادية خال�صة
متوافقة مع بع�ضها البع�ض.
وال�س�ؤاالن المثاران �أعاله في ما يتعلق بالأر�صدة العابرة للحدود هما�( :أ) عواقب عدم نجاح محاولة
�إقامة ترتيبات �إدارة تعاونية؛ (ب) وال�شروط التي يجب الوفاء بها �إذا ما �أريد لترتيبات الإدارة التعاونية
�أن تكون ثابتة على مر الزمن � -س�ؤاالن وثيقا ال�صلة بالمثل ب�إدارة الأر�صدة المتداخلة المناطق والكثيرة
الترحال .ومرة ثانية ،يجد االقت�صاديون �أنف�سهم ،عند محاولة الإجابة على هذين ال�س�ؤالين ،م�ضطرين �إلى
عمل ذلك من منظور نظرية التفاعل اال�ستراتيجي (نظرية المباريات).
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ال تختلف الإجابة على ال�س�ؤال الأول البتة عن الإجابة التي تقدم في �سياق الأر�صدة العابرة للحدود.
وتحمل الإدارة غير التعاونية في طياتها خطر نوع نتائج "مع�ضلة ال�سجين" مع الإفراط في ا�ستغالل الموارد.
وفي حقيقة الأمر ،ف�إن العواقب الجلية للإدارة غير التعاونية للأر�صدة المتداخلة المناطق والكثيرة الترحال
هي التي وفرت الدافع وال�سند المنطقي لعقد م�ؤتمر الأمم المتحدة للأر�صدة ال�سمكية ٣٥.ومرة ثانية ،ف�إن
للإدارة التعاونية �أهمية بالغة من �أجل ا�ستدامة تلك الأر�صدة.
وبالن�سبة لل�س�ؤال الثاني ،تنطبق ال�شروط الالزمة التي يجب الوفاء بها لكفالة اال�ستقرار الطويل الأجل
لترتيبات الإدارة التعاونية للموارد ،والتي نوق�شت في �سياق الأر�صدة العابرة للحدود ،على المنظمات
الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك بنف�س القوة .بيد �أن الإدارة التعاونية للأر�صدة المتداخلة المناطق/الكثيرة
االرتحال من خالل منظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك تعتبر تعهدا �أكثر �إلحاحا بكثير من الإدارة
التعاونية للأر�صدة العابرة للحدود .ف�أوال ،من المحتمل �أن يكون عدد الم�شاركين في منظمة �إقليمية لإدارة
م�صايد الأ�سماك �أكبر بدرجة بالغة من ترتيبات الإدارة التعاونية المعهودة للأر�صدة العابرة للحدود ٣٦.وكلما
كان عدد الم�شتركين �أكبر كلما كان من الأ�صعب تحقيق اال�ستقرار ،ال ل�سبب �إال لأن �إنفاذ الم�شكلة ي�صبح �أكبر
٣٧
ب�شكل مطرد مع زيادة العدد.
وثانيا ،ففي حين يمكن توقع �أن يكون عدد الم�شتركين في ترتيب تعاوني للأر�صدة العابرة للحدود
وطابعهم ثابتين على مر الزمن� ،إال في الحاالت اال�ستثنائية ،ف�إن الأمر ال يكون كذلك في حالة المنظمة
الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك .فبع�ض الأع�ضاء في منظمة نمطية يكونون من دول ال�صيد في المياه
البعيدة ،و�أ�ساطيلها تكاد ال تكف عن الحركة .وقد تطلب دولة �صيد في المياه البعيدة لي�ست ع�ضوا م�ؤ�س�سا في
منظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك ،على وجه الخ�صو�ص ،الع�ضوية بعد ت�أ�سي�س المنظمة .ويطالب اتفاق
الأمم المتحدة لعام  1995الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين لمنظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك �صراحة ب�أن ي�ستوعبوا
الأع�ضاء المرتقبين �أو الداخلين الجدد ٣٨.وتعتبر كيفية ا�ستيعاب الأع�ضاء الجدد المرتقبين ،و�إقناعهم ب�أن
يكونوا �أع�ضاء في المنظمة ،وعدم تقوي�ض ا�ستعداد الأع�ضاء الم�ؤ�س�سين للتعاون في نف�س الوقت ،ق�ضية لم تًحل
بعد ٣٩.وهذه الق�ضية مت�صلة عن كثب مع �أكبر االختالفات بين الترتيبات التعاونية للأر�صدة العابرة للحدود
والمنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك� ،أال وهو خطر "االنتفاع المجاني".
ينطوي "االنتفاع المجاني" على تمتع غير الم�شتركين في ترتيب تعاوني بثمار التعاون .و�إذا ما كان
"االنتفاع المجاني" وا�سع المدى ،ف�إن الم�شتركين في الترتيب التعاوني قد يحت�سبوا �أن فوائدهم من
التعاون قد تكون �أقل مما قد يح�صلوا عليه من خالل عدم التعاون ،وهو "�شرط العقالنية الفردية" مرة
ثانية .و"االنتفاع المجاني" متخيل في ترتيب �إدارة تعاونية للأر�صدة العابرة للحدود ،ولكن من ال�صعب
جدا العثور على حاالت واقعية منه ٤٠.وعلى النقي�ض من ذلك ،كان "االنتفاع المجاني" م�شكلة مزمنة ت�شمل
موارد ال�صيد في �أعالي البحار.
ينظر �إلى �أن�شطة ال�صيد التي يقوم بها غير الم�شتركين في منظمة �إقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك
في �أعالي البحار الخا�ضعة للمنظمة ،بما يتناق�ض مع �أحكام الإدارة الخا�صة بالمنظمة ،على �أنها
ت�شكل �صيدا غير منظم ،على النقي�ض من ال�صيد غير القانوني .ويوفر ال�صيد غير المن�ضبط وغير المنظم
ت�شجيعا قويا على "االنتفاع المجاني" ،على الرغم من المادة  8من اتفاق الأمم المتحدة ب�ش�أن الأر�صدة
ال�سمكية لعام .1995
ويمكن بطبيعة الحال لأع�ضاء المنظمة الإقليمية لإدارة م�صايد الأ�سماك �أن ي�شجعوا المنتفعين بالمجان
على تغيير و�سائلهم وعلى �أن ي�صبحوا �أع�ضاء جددا في المنظمة .ومع ذلك ،هل يعتبر هذا حال ممكنا من
الناحية العملية حقيقة؟ ي�سفر "�أحدث" تحليل لالقت�صاديين الذين يطبقون نظرية التفاعل اال�ستراتيجية
على �إدارة الأر�صدة المتداخلة المناطق والكثيرة الترحال عن خال�صة مفادها �أنه �إذا لم يتم قمع ال�صيد غير
المنظم ف�ستن�ش�أ حاالت ي�صعب فيها ال�سيطرة على الموقف ،ال يتي�سر فيها �إر�ضاء جميع �أع�ضاء المنظمة،
القديم منهم والجديد .وتكون جاذبية االنتفاع بالمجان قوية جدا .ويثبت في تلك الحاالت �أن المنظمة غير
م�ستقرة في �أ�صلها ٤١.وتتمثل الخال�صة الحتمية في �أنه لكي يزدهر نظام المنظمات الإقليمية لإدارة م�صايد
الأ�سماك ،ف�إن من قبيل الأهمية العظمى �أن يتم قمع ال�صيد غير المنظم بفعالية .وال تمكن المبالغة في تقدير
�أهمية خطة العمل الدولية لمنع �صيد الأ�سماك غير الم�شروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وردعه والق�ضاء
عليه وتنفيذها الفعال.

الأر�صدة المتفرقة في �أعالي البحار

لم يكن هناك ما يمكن �أن يقال ،حتى وقت حديث العهد ،عن الأر�صدة المتفرقة في �أعالي البحار التي كانت
تو�صف ب�أنها "يتامى البحار" ٤٢.ويوفر الجزء ال�سابع من اتفاقية عام  1982الإطار القانوني لحفظها
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و�إدارتها ،والذي ين�شئ التزاما على الدول بالتعاون مع بع�ضها البع�ض ،والتفاو�ض حول اتباع تدابير
وحول �إن�شاء منظمات �إقليمية و�إقليمية فرعية بح�سب مقت�ضى الحال .وقد تركز اهتمام المجتمع الدولي
ب�شكل متزايد على هذه الأر�صدة ،وال�سيما نتيجة لالن�شغال المتنامي ب�ش�أن م�صايد �أ�سماك المياه العميقة
و�أنواعها .ويو�ضح هذا االتجاه ما حدث م�ؤخرا من فتح باب التوقيع على اتفاق م�صايد �أ�سماك محيط الهند
الجنوبي والمفاو�ضات الجارية ب�ش�أن �إن�شاء منظمة �إقليمية لجنوب المحيط الهادي (انظر �صفحة  )56لإدارة
م�صايد الأ�سماك .كما حدثت خطوة هامة �إلى الأمام عندما عالج م�ؤتمر ا�ستعرا�ض اتفاق الأمم المتحدة
ب�ش�أن الأر�صدة ال�سمكية �أر�صدة �أعالي البحار المتفرقة في نطاق االتفاق (انظر �صفحة  .)55ومن ثم ،ف�إن
ال�س�ؤالين المثارين �آنفا ينطبقان �أي�ضا على الأر�صدة ال�سمكية "المتفرقة" في �أعالي البحار.

�إدارة م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية
في المحيط الهندي :الحالة واالتجاهات
مقدمة

خالل الن�صف الأول من الت�سعينات ،وا�ستجابة لالن�شغال المتزايد ب�ش�أن الكثير من م�صايد الأ�سماك في
العالم وفي �أعقاب م�ؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية ،وفر عدد من �صكوك م�صايد الأ�سماك
الدولية قوة دفع للبلدان لكي تدعم �إدارة م�صايد الأ�سماك لديها .وتمثلت خطوة رئي�سية لدعم تلك الجهود
في و�ضع معلومات �أكثر تف�صيال وانتظاما وقابلية للمقارنة ب�ش�أن اتجاهات �إدارة م�صايد الأ�سماك .وقد
قامت منظمة الأغذية والزراعة بو�ضع ا�ستبيان حالة �إدارة م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية في العالم
في عام  2004ا�ستجابة لهذا االتجاه .وت�ستخدم منظمة الأغذية والزراعة هذا اال�ستبيان للقيام بدار�سة
٤3
التجاهات �إدارة م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية في  32من بلدان المحيط الهندي.

المنهجية

طُ لب �إلى خبراء �إدارة م�صايد الأ�سماك �أن يقوموا بملء اال�ستبيان المف�صل ب�ش�أن  31بلدا والذي يركز
على الت�شريعات المبا�شرة وغير المبا�شرة التي ت�ؤثر على م�صايد الأ�سماك ،وتكاليف وتمويل �إدارة
م�صايد الأ�سماك ،وا�شتراك �أ�صحاب ال�ش�أن في الإدارة ،وال�شفافية و�إدارة النزاعات ،واالمتثال والإنفاذ.
وقد نظمت المعلومات في مكونين رئي�سيين� :إدارة م�صايد الأ�سماك الوطنية ب�صفة عامة والأدوات
واالتجاهات في �أعلى ثالث م�صايد (بح�سب الكمية) في قطاعات م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية
الثالثة في المحيط الهندي (كبيرة الحجم/ال�صناعية ،و�صغيرة الحجم/الحرفية/الكفافية ،والترفيهية).
واقت�صرت م�صايد الأ�سماك التي حللت في اال�ستبيان على م�صايد الأ�سماك الوطنية داخل المياه القارية
والخا�ضعة للوالية؛ وا�ستثني منها ال�صيد في �أعالي البحار وال�صيد الأجنبي في المنطقة االقت�صادية
الخال�صة بموجب اتفاقات نفاذ.
وفي ما بين البلدان التي �شملها الم�سح ،تم تحديد  55م�صيدة �أ�سماك كبيرة الحجم ،و 61م�صيدة
�صغيرة الحجم و 18م�صيدة ترفيهية على �أنها �أعلى م�صايد الأ�سماك من الأنواع الثالثة بح�سب الكمية
في كل قطاع فرعي .وحيث �أن تعريف كل قطاع فرعي ،وكذلك ما �إن كان ال�صيد معرف بح�سب الأدوات
الم�ستخدمة �أو بح�سب النوع ،قد تُرك مفتوحا لل�سماح بالتعريفات الن�سبية داخل كل بلد ،ف�إنه يتعين
ا�ستخدام البيانات الناتجة بحذر.
وعند ا�ستكمال اال�ستبيان ،تمت �صياغة ا�ستعرا�ضات دون �إقليمية على �أ�سا�س ا�ستعرا�ضات لفرادى
البلدان .ووفر تحليل للردود المجمعة على اال�ستبيان �صورة �سريعة لإدارة م�صايد الأ�سماك في المحيط
الهندي خالل الفترة  2005 -2003وترد �أدناه النتائج الجزئية.
٤٤

االتجاهات على �صعيد المحيط ب�أكمله
الأطر ال�سيا�سية والقانونية

لدى جميع البلدان في المنطقة ت�شريعات مخ�صو�صة لإدارة م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية ومعظم
تلك الت�شريعات تقريبا توفر �إطارا قانونيا لإدارة م�صايد الأ�سماك ،ولكن يوفر الأقل من ذلك �إطارا �إداريا
لتلك الإدارة .بيد �أنه تم تعريف م�صطلح "�إدارة م�صايد الأ�سماك" في ربع البلدان المجيبة على اال�ستبيان
فح�سب ،ولدى  57في المائة فقط قوانين ولوائح تنظيمية م�صممة لكي ت�ستخدم ك�إطار قانوني لإدارة
م�صايد الأ�سماك وخطط �إدارة م�صايد الأ�سماك .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ال يحدث �إال في الأقلية من
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الحاالت �أن ت�شترط الت�شريعات الوطنية �أن ت�ستند قرارات �إدارة م�صايد الأ�سماك �إلى واحد على الأقل من
التحليالت التالية :التحليالت الأحيائية/تقدير الأر�صدة� ،أو تحاليل الت�أثيرات االجتماعية� ،أو التحاليل
االقت�صادية� ،أو تحاليل الر�صد والإنفاذ .ولذلك ،يوجد القليل ن�سبيا من الإر�شاد القانوني ب�ش�أن عملية
اتخاذ تدابير للإدارة ،ومن ثم فكثيرا ما كان مدراء م�صايد الأ�سماك يفتقدون �إلى المعلومات الم�شتركة
بين النظم المعرفية المطلوبة لو�ضع تدابير �صحيحة للإدارة.
تحدد الت�شريعات في معظم البلدان وكالة �أو �سلطة �أخرى وحيدة ٤٥باعتبارها م�س�ؤولة عن �إدارة م�صايد
الأ�سماك البحرية الطبيعية على ال�صعيد الوطني؛ بيد �أن هذه الوكاالت/ال�سلطات �إما �أنها تتقا�سم الم�س�ؤولية
عن الإدارة ب�صفة قانونية مع وكاالت �أخرى و�/أو تح�صل على م�ساعدة �أخرى من قبل وكالة حكومية �أو
�شبه حكومية (والتي تدعم كذلك من قبل الجامعات) من �أجل بحوثها ال�سمكية .وفي كثير من الحاالت،
كانت وكاالت�/سلطات م�صايد الأ�سماك تجد دعما �أي�ضا من وكالة �أخرى على الأقل (مثال ،البحرية �أو خفر
ال�سواحل) في ر�صد ومراقبة قوانين م�صايد الأ�سماك.
وفي �أكثر الأحيان ،يت�صف �إطار ال�سيا�سات المعمول به في الإقليم ب�أنه ذو توجه �إنمائي ،على الرغم
من �أن الكثير من �أر�صد ال�سمك تعتبر م�ستغلة بالكامل على الأقل ٤٦.وعندما كان يتم الن�ص على �أهداف
مخ�صو�صة ب�ش�أن �إدارة م�صايد الأ�سماك في الت�شريع ،كانت الأهداف تميل �إلى االنق�سام �إما �إلى �أهداف ذات
توجه �إنمائي �أو ذات توجه يتعلق باال�ستدامة .وتميل البلدان في �إقليم البحر الأحمر والخليج �إلى �أن تكون
لديها �أهداف �إنمائية التوجه ،وتميل تلك البلدان الواقعة على الحافة ال�شرقية من المحيط الهندي �إلى تحديد
معايير اال�ستدامة داخل الت�شريع ،في حين تميل تلك الواقعة على الحافة الغربية �إلى تحديد �أهداف الإدارة
في ت�شريعاتها (با�ستثناء جنوب �أفريقيا ومدغ�شقر) .بيد �أن معظم �إدارة م�صايد الأ�سماك القطرية كانت
مت�أثرة بفعل ت�شريع وطني �آخر على الأقل ب�ش�أن مفاهيم اال�ستدامة.
وفي ن�صف البلدان تقريبا فقط ،كانت الغالبية الكبرى من م�صايد الأ�سماك البحرية الطبيعية تعتبر
"مُ دارة بطريقة ما" ٤٧وبالن�سبة لم�صايد الأ�سماك التي كانت تعتبر مدارة ،كان معظمها يفتقد �أي خطط
�إدارة ر�سمية موثقة .مع ذلك ،يتمثل الت�صور داخل البلدان في �أن عدد م�صايد الأ�سماك المدارة بطريقة ما
زاد على مدى ال�سنوات الع�شر الما�ضية.

حالة م�صايد الأ�سماك

تظل الأحجام الن�سبية للقطاعات الفرعية في المحيط الهندي ثابتة ،عندما ت�ضاهى مع المقارنات
العالمية بين م�صايد الأ�سماك الكبيرة الحجم والم�صايد ال�صغيرة الحجم( ٤٨الجدول  .)16وت�شتمل م�صايد
الأ�سماك ال�صغيرة الحجم على عدد من الم�شتركين (م�ستخدمين لجزء من الوقت �أو لكل الوقت �أو كمورد
رزق) يزيد بمقدار  2.5مرة عن م�صايد الأ�سماك الكبيرة الحجم ،وكان مجموع الم�صيد المفرغ من
القطاعين الفرعيين مت�ساويا في الحجم تقريبا.
وقد ازداد عدد الم�شتركين على مدار فترة ال�سنوات الع�شر الما�ضية في معظم م�صايد الأ�سماك في كافة
القطاعات الفرعية الثالثة� ،إال �أنه تناق�ص في بع�ض الم�صايد.
وقد تفاوتت التغييرات االتجاهية على مدار ال�سنوات الخم�س الما�ضية في الم�صيد المفرغ من م�صايد
الأ�سماك الكبيرة الحجم في ما بين البلدان :ف�أبلغت �سبعة بلدان عن اتجاهات متناق�صة بمقيا�س الكمية؛
في حين �أبلغ �أحد ع�شر بلدا عن اتجاهات متناق�صة في قيمة الم�صيد .ومن المثير لالهتمام مالحظة �أن
االتجاهات في الكميات والقيم في بع�ض تلك البلدان تحركت في اتجاهات عك�سية على مدى فترة ال�سنوات
الخم�س .ف�أبلغت معظم البلدان عن اتجاهات �إيجابية في كل من كميات وقيم الم�صيد المفرغ داخل قطاع
الم�صايد ال�صغيرة الحجم ،وعندما اتجهت الكميات والقيم في اتجاهات معاك�سة ،تناق�صت الكميات في حين
ازدادت القيم .وربما تف�سر التغييرات في النوعية �أو ال�سعر تلك الظاهرة.
وفي ما يخ�ص حالة الر�صيد� ،أ�شار تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة المن�شور عام � 2005إلى وجود
مجال ب�سيط للمزيد من التو�سع في تلك الم�صايد٤٩؛ بالإ�ضافة �إلى �إمكانية �أن تكون بع�ض الأر�صدة� ،إن
لم يكن معظمها ،قد �أفرط في ا�ستغاللها بالفعل .كما يجدر بالمالحظة �أنه في �إطار اال�ستعرا�ضات دون
الإقليمية المت�ضمنة في تقرير عام � ،٥02005أ�شار م�ؤلفو اال�ستعرا�ض �إلى وجود ظروف �أكثر ج�سامة
لأنواع معينة مما ُ�صور في المجال الإح�صائي الكبير الم�ستخدم في تقرير عام  .2005وت�شدد هذه الآراء
كذلك على الحاجة �إلى توخي الحذر داخل المحيط الهندي ،وبخا�صة عندما يكون من ال�صعب الجزم
ب�آثار ال�صيد غير الم�شروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وكميات ال�صيد العر�ضي المرتجع على الأر�صدة،
ومكافحة تلك الآثار.

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

الجدول 16

البيانات الأ�سا�سية عن �أكبر م�صايد الأ�سماك في المحيط الهندي بح�سب القطاع الفرعي
قطاع ال�صيد الفرعي
كبير الحجم

�صغير الحجم

ترفيهي

عدد الم�شتركين
مجموع المفرغ (بالأطنان)

1 600 000
4 000 000

4  300 000
4 200 000

90 000
غير متاحة

عدد ال�سفن

73 000

313 000

غير متاحة

مالحظات:
البيانات تخ�ص �أعلى ثالث م�صايد �أ�سماك (بح�سب الكمية) لكل قطاع فرعي داخل  30بلدا من بلدان المحيط الهندي.
�إندوني�سيا وماليزيا ت�شمالن بيانات من م�صايد الأ�سماك في المحيطين الهادي والهندي معا.
البيانات الخا�صة بم�صايد الأ�سماك الترفيهية ت�شمل  11فقط من بين  18م�صيدة �أ�سماك محددة ب�سبب نق�ص البيانات المتاحة.

�أدوات الإدارة الم�ستخدمة في م�صايد الأ�سماك الكبيرة

ت�شمل مجموعة �أدوات التدابير التقنية لإدارة م�صايد الأ�سماك الم�ستخدمة في الإقليم القيود المكانية؛
والقيود الزمانية؛ وقيود ال�صيد والحجم؛ وقيود الحقوق/مواءمة الحوافز؛ وقيود معدات ال�صيد (ال�شكل
 .)41وتبرز نتائج اال�ستبيان �إلى دائرة ال�ضوء اتجاهات معينة داخل بلدان المحيط الهندي.
• تف�ضل البلدان ا�ستخدام القيود المكانية (وبخا�صة مناطق الحماية البحرية والمحتجزات البحرية)
وقيود معدات ال�صيد (وبخا�صة نوعها وحجمها) على التدابير التقنية الأخرى لإدارة م�صايد الأ�سماك
البحرية الطبيعية.
• ت�ستخدم �آليات قليلة جدا لمواءمة الحوافز �أو توفير الحقوق ،بخالف �إ�صدار تراخي�ص ال�صيد.
• الأدوات الم�ستخدمة في الوقت الراهن داخل القطاع ال�صغير الحجم كانت قد �أن�شئت �أو زيدت ،في
معظمها ،خالل ال�سنوات الع�شر الأخيرة؛ في حين لم ت�شهد الأدوات الم�ستخدمة داخل م�صايد الأ�سماك
الكبيرة الحجم والترفيهية تغييرات كثيرة في �أنماط اال�ستخدام با�ستثناء زيادة ا�ستخدام القيود
المكانية.
• ورغم �أن م�صايد الأ�سماك الترفيهية كانت ن�شطة في ع�شرة بلدان على الأقل في الإقليم ،فقد طبقت
تدابير �إدارة قليلة على تلك الم�صايد بخالف �إن�شاء مناطق بحرية محمية ومحتجزات بحرية ،والعمل
ب�شكل �أقل تواترا على منح تراخي�ص واتباع قيود ب�ش�أن نوع المعدات.

الآليات الت�شاركية و�إدارة النزاعات داخل م�صايد الأ�سماك الأكبر

رغم �أن التعاريف القانونية �أو الر�سمية لمن لهم م�صلحة في ا�ستخدام م�صايد الأ�سماك و�إدارتها لم
تكن �شائعة في الإقليم ،فقد تم تحديد �أ�صحاب ال�ش�أن في معظم الم�صايد في القطاعات الفرعية الثالثة
ب�أكملها .وقد ارتئي ،في حاالت كثيرة� ،أنه قد تم اتخاذ ترتيبات للت�شاور مع �أ�صحاب ال�ش�أن ه�ؤالء
والتعاون معهم ب�ش�أن �إدارة تلك الم�صايد؛ بيد �أن هذه الم�شاعر كانت �أقل قوة داخل القطاع الفرعي
ال�صغير الحجم.
ف�إذا كان �أ�صحاب ال�ش�أن جزءا من عملية �صنع قرارات �إدارة م�صايد الأ�سماك ،فقد كان يعجل بعملية
الإدارة في كثير من الأحيان داخل القطاع الفرعي الكبير الحجم ،ولكن لي�س بال�ضرورة داخل القطاع
ال�صغير الحجم ،ونادرا ما كان ذلك يحدث داخل القطاع الفرعي الترفيهي .بيد �أن النهج الت�شاركي
�أف�ضى �إلى انخفا�ض في النزاعات داخل م�صايد الأ�سماك وخلق حوافز و�أ�سبابا تجعل �أ�صحاب ال�ش�أن
يمار�سون طواعية الرعاية "الم�س�ؤولة" لم�صايد الأ�سماك.
ورغم �أن النهج الت�شاركية للإدارة �ساعدت على تخفي�ض النزاعات داخل م�صايد الأ�سماك وفي ما
بينها ،فال تزال هناك م�ستويات لها �ش�أنها من النزاع في كافة �أنحاء القطاعات الفرعية .وكثيرا ما
كانت النزاعات داخل القطاعين الكبير وال�صغير الحجم تحدث ب�سبب المناف�سة بين مختلف فئات ال�سفن
�أو مع م�صايد الأ�سماك الأخرى؛ في حين �أن النزاعات داخل القطاع الفرعي الترفيهي تميل �إلى الن�شوء
من المناف�سة مع الم�ستخدمين الآخرين لنف�س منطقة المياه.
وقد ا�ستخدمت عمليات ت�سوية النزاعات داخل زهاء ثلث م�صايد الأ�سماك الم�ستعر�ضة؛ وا�شتملت
تلك العمليات على تحديد المناطق لم�ستخدمين مخ�صو�صين ،وتعزيز الأر�صدة ،وتخ�صي�ص الموارد
في ما بين م�صايد الأ�سماك وداخلها ،وطرائق تعليمية لتوعية الم�ستخدمين ب�ش�أن الطابع المتعدد
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�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

اال�ستخدام لموارد معينة .وكان هناك تباين قليل في ما بين القطاعات الفرعية ما عدا طرائق التوعية
فقد كانت �أ�شيع في القطاع الفرعي الترفيهي منها في القطاعين الآخرين.

�إدارة قدرة الأ�سطول داخل م�صايد الأ�سماك الأكبر

تم قيا�س قدرة الأ�سطول داخل المحيط الهندي في معظم م�صايد الأ�سماك الكبيرة الحجم والترفيهية؛
بيد �أنه لم يتم اال�ضطالع بقيا�س قدرة الأ�سطول في القطاع ال�صغير الحجم �إال نادراً .وبالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ورغم �أنه كثيرا ما كان هناك �شعور ب�أنه توجد قدرة مفرطة في ن�صف م�صايد الأ�سماك تقريبا،
فلم يو�ضع مو�ضع التنفيذ �سوى برامج قليلة جدا لتقليل القدرة وذلك لمواءمتها مع م�ستويات الجهد
المبذول.
والطريقة المف�ضلة لتقليل م�ستويات القدرة ،عندما ت�ستخدم ،تتمثل في �شراء تراخي�ص ال�صيد من
م�صيدة الأ�سماك ،يليها نهجا �أقل ا�ستخداما يتمثل في اال�ستحواذ على مراكب ال�صيد المرخ�صة للعمل
في م�صايد الأ�سماك .وتبين �أن �إلغاء الترخي�ص و�سيلة كف�ؤة لتقليل �أي زيادة في قدرة ال�صيد فورا؛ في
حين �أن اال�ستحواذ على المراكب يعتبر �أقل فعالية بكثير .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن هذا الإلغاء الأولي
للرخ�ص ،عندما يدعم ب�شراء الرخ�ص ب�شكل م�ستمر ،يعتبر فعاال في كفالة عدم عودة �أي زيادة في
قدرة ال�صيد.
وتم ب�شكل عام دعم هذه البرامج لتقليل القدرة من خالل اعتمادات حكومية ،ولكن حدثت حاالت
عديدة تم فيها ت�سديد تكاليف تلك البرامج بوا�سطة الم�شتركين في م�صيدة الأ�سماك ذاتها� ،أو بوا�سطة
م�شتركين في م�صايد �أخرى في بع�ض الأحيان.

تكاليف �إدارة م�صايد الأ�سماك وتمويلها

ت�شمل بنود الإنفاق في الميزانيات على �إدارة م�صايد الأ�سماك ،من جملة �أمور ،تمويل البحث والتطوير،
والر�صد والإنفاذ ،وال�ش�ؤون الإدارية اليومية للإدارة .ولم تكن هذه الأن�شطة مغطاة بطريقة �أو ب�أخرى من
التمويل الحكومي الوطني �إال في زهاء  10في المائة من البلدان .بيد �أن م�صادر التمويل الوطنية تميل
�إلى التناق�ص مع انتقال الإدارة �صوب الم�ستويات الإقليمية والمحلية؛ بينما يتناق�ض مع االتجاهات
المتزايدة في تكاليف الإدارة على هذين الم�ستويين ،بالنظر �إلى حد ما �إلى �سيا�سات �إ�ضفاء الطابع
الالمركزي في كافة �أنحاء الإقليم.
ولم تكن �آليات ا�ستعادة تكاليف �إدارة م�صايد الأ�سماك ،بخالف ر�سوم التراخي�ص� ،شائعة داخل
م�صايد الأ�سماك الكبيرة وال�صغيرة الحجم .وفي الحاالت التي كانت الإيرادات تح�صل من �أن�شطة ال�صيد،
ذهبت تلك الإيرادات في �أكثر الأحيان �إلى ميزانية الحكومة المركزية مبا�شرة ،ولذلك لم يكن من الممكن
�إقامة �صلة بين فوائد وتكاليف خدمات الإدارة ،وا�ستمرت �سلطات م�صايد الأ�سماك في �إقامة �أن�شطتها
الخا�صة بالإدارة على �أ�سا�س الأولويات الحكومية .ومن المثير لالهتمام �أن ا�ستخدام ر�سوم التراخي�ص
وغيرها من مخططات اال�ستعادة الريعية للموارد كانت �شائعة داخل عدد قليل من م�صايد الأ�سماك
الترفيهية؛ ربما ب�شكل يعك�س الآراء المختلفة ب�ش�أن ما �إن كان من المفتر�ض �أن تعتبر �سبل الح�صول
على الموارد حقا �أم امتيازا.

االمتثال والإنفاذ

كانت الزيادات الم�شار �إليها �آنفا في تكاليف الإدارة مرتبطة ،في معظم الحاالت ،بزيادة في �أن�شطة
الر�صد والإنفاذ ولكنها كانت راجعة �أي�ضا �إلى زيادة في �إدارة النزاعات والت�شاور مع �أ�صحاب ال�ش�أن.
ويت�صل بالزيادة في الر�صد والإنفاذ ت�صور ب�أن عدد المخالفات قد ازداد في كثير من البلدان على مدى
ال�سنوات الع�شر الما�ضية.
تركز �أدوات االمتثال والإنفاذ داخل الإقليم على عمليات التفتي�ش� ،سواء كانت في البر �أو في البحر.
وكان ا�ستخدام �أدوات �إ�ضافية ،مثل وجود مراقبين على �سطح ال�سفن �أو نظام ر�صد ال�سفن� ،أقل انت�شارا
داخل الإقليم.
وكانت معظم البلدان تعتمد ،عندما تواجه بالمخالفات ،على الغرامات ال�صغيرة �أو �إبطال رخ�ص
ال�صيد كو�سيلة للردع؛ بيد �أن الت�صور ال�شائع في الغالبية العظمى من البلدان في الإقليم يتمثل في �أن
التمويل الموفر لي�س كافيا لإنفاذ جميع اللوائح التنظيمية لم�صايد الأ�سماك؛ والجزاءات المفرو�ضة على
عدم االمتثال لي�ست �شديدة �أو مرتفعة بما يكفي لأن تكون رادعا؛ ومخاطر االكت�شاف منخف�ضة جدا
ب�شكل ال يمكن �أن ينه�ض بالتقيد باللوائح التنظيمية لم�صايد الأ�سماك.
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موجز وا�ستنتاجات

التحديات المتعلقة با�ستغالل م�صايد الأ�سماك و�إدارتها في بلدان المحيط الهندي لي�ست بالمجهولة في
البلدان الموجودة في غيره من الأقاليم.
• ح�سنت الإ�صالحات الت�شريعية من الإطار التنظيمي ولكن تطبيق تلك الإ�صالحات ظل محدودا،
واالفتقاد �إلى الر�صد والمراقبة والإ�شراف يقو�ض من �إدارة م�صايد الأ�سماك.
• كثيرا ما تظل �سيا�سات م�صايد الأ�سماك مدفوعة باعتبارات �إنمائية وبدون مراعاة لمعايير
اال�ستدامة االقت�صادية واالجتماعية والأحيائية والبيئية؛ بيد �أنه توجد �أمثلة لنهج الإدارة الكلية داخل
الإقليم ومن الممكن �أن يثبت �أن التجارب مفيدة للإقليم.
• ال تزال النزاعات بين م�صايد الأ�سماك وداخلها متف�شية.
• ال يزال وجود عدد كبير من ال�سفن ال�صغيرة الحجم و�صغار ال�صيادين ،جنبا �إلى جنب مع الدور
المحتمل لم�صايد الأ�سماك ال�صغيرة الحجم في التخفيف من حدة الفقر ومن الحرمان ،يمثل قيدا على
و�ضع وتنفيذ �أ�ساليب �إدارة تلك الم�صايد.
• عمل االعتماد على التقييم التقليدي والمكلف للأر�صدة على الحد من قدرة البلدان على جمع بيانات
مت�سقة عن الأر�صدة .وعند الجمع بين ذلك وبين الحاجة �إلى بيانات "محكمة" ،كثيرا ما كانت قدرات
التخطيط الخا�صة بم�صايد الأ�سماك تتوقف عند و�ضعها الراهن في حين ت�شير البيانات النوعية �إلى
�أن الكثير من الأر�صدة قد �أفرط في ا�ستغاللها �أو ا�ستغلت بالكامل.
• لم تكن البيانات االجتماعية -االقت�صادية تجمع في كثير من الأحيان �أو ال تجمع البتة ،ولذلك
ف�إن م�ساهمة م�صايد الأ�سماك ال�صغيرة الحجم في الرفاه الب�شري ،والأمن الغذائي ،والتخفيف من
حدة الفقر ومنعه لم تكن مفهومة ب�شكل جيد ولم يتم تقييم �آثار تدابير الإدارة المحتملة في كافة
القطاعات الفرعية الثالثة.
• كثيرا ما كانت المعلومات عن الأر�صدة الم�شتركة �أو العابرة للحدود مفتقدة �أو غير وافية ،وكثيرا ما
كانت الترتيبات الم�ؤ�س�سية ذات ال�صلة غير موجودة.
• زاد اندماج �أ�صحاب ال�ش�أن في عملية �إدارة م�صايد الأ�سماك ولكنه ظل محدودا ،مما ي�سفر عن
�صعوبات م�ستمرة في �إدارة قدرة ال�صيد داخل جميع القطاعات الفرعية ،وفي القطاع الفرعي ال�صغير
الحجم بوجه خا�ص.
• لم ي�ؤخذ الطابع المتعدد الأنواع لمعظم م�صايد الأ�سماك في االعتبار.
• كانت الأولويات المحددة بو�ضوح لأهداف كل م�صيدة �أ�سماك مفتقدة مما ي�سفر عن تخطيط غير مالئم
ونزاعات متزايدة داخل م�صايد الأ�سماك وفي ما بينها.
ومن الجائز �أن ت�شمل الإجراءات الخا�صة بمعالجة تلك الق�ضايا ما يلي:
• �إدخال العمل با�ستراتيجيات �إدارة مواءمة ومردودة التكاليف ،ت�ستند �إلى هياكل �إدارة معززة لها �أهداف
ح�سنة التحديد ومحددة الأولويات؛
• وتدعيم نهج النظام الإيكولوجي �إزاء �إدارة م�صايد الأ�سماك؛
• والبحث عن طرائق مردودة التكاليف لجمع البيانات ب�ش�أن الجوانب الأحيائية واالقت�صادية واالجتماعية
والبيئية لم�صايد الأ�سماك؛
• والإنفاذ الفعال لقوانين ولوائح ال�صيد؛
• وتحكم �أف�ضل في نمو قدرة �أ�ساطيل ال�صيد؛
• وتجان�س �أكبر لتعريف وتطبيق القوانين واللوائح؛ حيثما اقت�ضى الحال؛
• وو�ضع خطط لإدارة م�صايد الأ�سماك باال�شتراك مع �أ�صحاب ال�ش�أن الوثيقي ال�صلة؛
• وو�ضع خطط عمل وطنية لمعالجة ال�صيد غير الم�شروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم وق�ضايا قدرة ال�صيد؛
• وم�شاركة ن�شطة في المبادرات الإقليمية ،مثل هيئات ال�صيد الإقليمية ،للم�ساعدة في مراقبة ال�صيد غير
الم�شروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم ،وتجان�س قوانين ولوائح م�صايد الأ�سماك ،والمبادرات الخا�صة
بو�ضع تدابير �إدارة مت�سقة ب�ش�أن الأر�صدة الم�شتركة والعابرة للحدود؛
• وانخراط �أكبر من قبل �أ�صحاب ال�ش�أن في الإدارة مع الأخذ في االعتبار بمخططات الإدارة الم�شتركة،
وبخا�صة على ال�صعيد المحلي ،بما يتطلب �إيجاد �أو تدعيم المنظمات الممثلة لل�صيادين وغيرهم من
�أ�صحاب ال�ش�أن.
و�سيتعين على بلدان المحيط الهندي �أن توا�صل جهودها في و�ضع �أطر �إدارة م�صايد الأ�سماك
الم�ستدامة ،التي تعالج كال من القواعد واالتفاقات الدولية عالوة على التوا�ؤم مع الأحوال والحاجات
المخ�صو�صة بكل بلد .ورغم �أنه ال توجد و�صفة �سحرية لإدارة جميع م�صايد الأ�سماك ،ف�إنه يمكن للبلدان �أن

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

ت�ستفيد من تجارب البلدان الأخرى في نف�س الإقليم وفي غيره من الأماكن �أي�ضا ،ومن الأدبيات الموجودة،
في البحث عن طرائق مبتكرة ومردودة التكاليف لإدارة م�صايد الأ�سماك.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،وب�صرف النظر عن �إطار الإدارة المختار ،ف�إذا ما كان هناك افتقار �إلى الإرادة
ال�سيا�سية لتنفيذ القوانين واللوائح وتدابير الإدارة الوثيقة ال�صلة ،ف�ستظل حتى تلك الأطر المتقنة الت�صميم
على رفوف الكتب.
و�أخيرا ،ف�إن من �ش�أن التفهم الأف�ضل لآثار تدابير الإدارة المنفذة على م�صايد الأ�سماك (مثال ،الكفاءة
االقت�صادية ،والعدالة االجتماعية ،و�سالمة الأر�صدة) �أن ت�ساعد بدرجة كبيرة في التح�سين المتوائم لإدارة
م�صايد الأ�سماك.

�إعادة تزويد �أ�سطول ال�صيد بالوقود
الق�ضية

ارتفع �سعر ال�سوالر بن�سبة  100في المائة في فترة ال�سنتين من يناير/كانون الثاني  2004حتى
دي�سمبر/كانون الأول ( 2005ال�شكل  .)42وقد �أثر ذلك ب�شدة على ربحية قطاع ال�صيد في �صناعة �صيد
الأ�سماك ،وذلك بالدرجة الأولى بوا�سطة تخفي�ض هوام�ش ربح �سفن ال�صيد وهو ما �أ�سفر بالت�أكيد تقريبا
عن تحقيق الكثير من �سفن ال�صيد لخ�سائر مالية في عام .2005
يعتمد قطاع �صيد ال�سمك بالكامل على الوقود الأحفوري في عملياته ولي�س لديه في الوقت الحا�ضر
�شكل بديل من الطاقة .وال�صيادون وغيرهم من �أ�صحاب الم�شاريع في القطاع مكبلين في حالة �أ�صبحوا
فيها ال�ضحية التعي�سة للظروف الدولية .ورغم �أن ظروف الأحوال الحا�ضرة ت�ضطرهم �إلى التركيز على
الم�شاكل الق�صيرة الأجل ،ف�إنه يجب عليهم �أن يعالجوا تلك المت�صلة بتوافر البترول في الأجلين المتو�سط
والطويل .وحيث �أن البترول لي�س موردا متجددا ف�ستتناق�ص الإمدادات في نهاية الأمر وت�صبح �أكثر غالء
بالأ�سعار الحقيقية .وي�أتلف هذا التوقع القاتم مع ال�ضغط المتنامي ب�ش�أن ا�ستخدام قدر �أقل من البترول
ب�سبب �آثار االحتبا�س الحراري الذي تت�سبب فيه انبعاثات الكربون من ا�ستخدام الوقود الأحفوري .ومن ثم،
هناك حاجة ملحة لتحديد م�صادر الطاقة البديلة بالن�سبة الحتياجات مخ�صو�صة ل�صناعة �صيد الأ�سماك.
يجدر بالمالحظة �أن �أ�سعار الوقود في �صناعة �صيد الأ�سماك في مختلف �أنحاء العالم �أبعد من �أن تكون
متجان�سة منها بالن�سبة للنقل البري لأنه تفر�ض على الوقود المخ�ص�ص لال�ستخدامات ال�صناعية ،بما في
ذلك الزراعة و�صيد الأ�سماك� ،ضرائب بمعدالت �أقل .ومن ناحية �أخرى ،يتفاوت الوقود الم�ستخدم في النقل
البري في ال�سعر ب�شكل وا�سع ب�سبب النطاق العري�ض لمعدالت ال�ضرائب المح�صلة .وبع�ض بلدان جنوب �شرق
�آ�سيا لديها �سيا�سات تدعم الوقود بالن�سبة ل�صيد الأ�سماك.
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وتقدر منظمة الأغذية والزراعة �أن قطاع �صيد الأ�سماك ا�ستهلك في عام  2005ما يبلغ  14مليون طن من
الوقود بتكلفة تعادل  22مليار دوالر� ،أو نحو  25في المائة من مجموع �إيرادات القطاع التي يقدر �أنها تبلغ 85
مليار دوالر .٥1ويجري التما�س المزيد من الكفاءة في ا�ستخدام الوقود داخل �صناعة �صيد الأ�سماك وذلك ،من جملة
�أمور �أخرى ،با�ستخدام �سفن متخ�ص�صة لنقل الأ�سماك والإمداد ،مما ي�سمح ل�سفن ال�صيد �أن تنفق وقتا �أطول في
ال�صيد ووقتا �أقل في االنتقال �إلى ميادين ال�صيد والعودة منها .بيد �أن من المقدر �أن تعمل هذا التدابير وغيرها
من تدابير تلطيف م�س�ألة الوقود الت�شغيلي التي يتخذها ال�صيادون (مثال ،تحويل �سفن الجر �إلى جر مزدوج وهو ما
يمثل ا�ستخداما �أكف�أ للطاقة) على تقليل اال�ستهالك بما ال يزيد على  20في المائة ومن غير المحتمل �أن تعادل
كلية الزيادة في تكاليف الوقود .ومن المحتمل �أن ت�ستغرق �أ�سعار ال�سمك بع�ض الوقت حتى تتواءم ب�شكل �صعودي،
وهكذا فطالما ظلت �أ�سعار ال�سوالر تبلغ � 60سنتا للتر ف�سيظل قطاع �صيد الأ�سماك يعاني من م�صاعب مالية.
وقد ا�ضطلعت منظمة الأغذية والزراعة على مدى العقد الما�ضي ب�سل�سلة من الدرا�سات الدولية عن ربحية
قطاع �صيد الأ�سماك ٥2.و�إجماال ،فقد اختيرت عينه من  88م�صيدة للأ�سماك في الفترة ما بين  1995و،1997
وعينة من  108م�صايد للأ�سماك في الفترة  ،2000 -1999وعينة من  75م�صيدة للأ�سماك في الفترة -2002
 .2003وتك�شف هذه الدرا�سات عن �أن ال�سفن من البلدان النامية تنفق ن�سبيا على الوقود �أكثر بكثير مما تنفقه
ال�سفن من البلدان المتقدمة .وتكاليف الوقود معبرا عنها بن�سبة مئوية من الإيرادات الناجمة عن الم�صيد المفرغ
�أعلى في المجموعة الأولى من البلدان (انظر الجدول  )17بمقدار ال�ضعف تقريبا .كما يبين الجدول ارتفاعا عاما
خالل الفترة  ،2003 -1995من  14.85في المائة �إلى  18.53في المائة بالن�سبة لمتو�سط تكاليف الوقود
المقي�سة على �صعيد العالم كح�صة من الإيرادات الناجمة عن ال�سمك المفرغ .كما يبين الجدول تكاليف الوقود
ال�سنوية التقديرية بمتو�سط م�ستوى ال�سعر في عام ( 2005يفتر�ض ب�أن التكاليف والإيرادات الأخرى لم تتغير).
كما حللت درا�سات منظمة الأغذية والزراعة ا�ستهالك الوقود بالن�سبة لمختلف فئات معدات ال�صيد .ولم تكن
االختالفات المتوقعة بين معدات ال�صيد الإيجابية ومعدات ال�صيد ال�سلبية وا�ضحة كما كان متوقعا (الجدول .)18
ويمكن ا�ستخال�ص ا�ستنتاجات عديدة من الجدول .18

الجدول 17

تكاليف الوقود كن�سبة مئوية من الإيرادات من ال�سمك المفرغ ،في البلدان النامية والمتقدمة
1997–1995
البلدان النامية
البلدان المتقدمة
المتو�سط العالمي
1

تكاليف الوقود كن�سبة مئوية من الإيرادات
2003–2002
2000–1999
20.65
9.78
16.70

18.52
11.08
14.85

1

2005
43.26
20.40
37.06

21.63
18.53

تقديرية

الجدول 18

تكاليف الوقود كن�سبة مئوية من �إيرادات الم�صيد المفرغ بح�سب نوع معدات ال�صيد،
في البلدان النامية والمتقدمة
1997–1995
البلدان النامية

2005

المغمورة الإيجابية
الأو�سيانية الإيجابية
المعدات ال�سلبية

17.19
17.33
18.78

30.28
17.60
17.06

26.15
16.99
19.33

52.30
33.98
38.66

المغمورة الإيجابية
الأو�سيانية الإيجابية
المعدات ال�سلبية

10.57
غير متاحة
5.57

8.64
7.65
4.95

14.37
5.48
4.61

28.74
10.96
9.22

البلدان المتقدمة

1

تكاليف الوقود كن�سبة مئوية من الإيرادات
2003–2002
2000–1999

1

تقديرية

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

• توجد اختالفات مهمة في تكاليف الوقود بين �أ�ساطيل ال�صيد في البلدان المتقدمة والنامية .فيدفع
مالك ال�سفن في البلدان النامية مكونا من �إيراداتهم على الوقود �أعلى بكثير جدا مما يدفعه نظرا�ؤهم
في البلدان المتقدمة ،والن�سبة �آخذة في االرتفاع .ومن المحتمل �أن تكون �أكبر بمقدار ال�ضعف تقريبا
في عام  2005منها في الفترة  .2003-2002ويالحظ �أن هذا الفرق ال ي�سود فقط في م�صايد
الأ�سماك و�إنما في كافة القطاع ال�صناعي .والبلدان المتقدمة �أكف�أ بكثير في ا�ستخدامها للطاقة من
البلدان النامية ٥٣.ويبدو �أن ال�صيادين في البلدان النامية �أكثر تعر�ضا للت�ضرر من �أ�سعار الوقود
المتزايدة من نظرائهم في البلدان المتقدمة.
• الفرق في الأهمية الن�سبية لتكاليف الوقود �أكثر جالء بالن�سبة للمعدات ال�سلبية .وقد تبين في
الدرا�سات الثالث ب�أجمعها �أن �صيادي البلدان النامية الذين ي�ستخدمون معدات �سلبية ينفقون،
كن�سبة من �إيراداتهم� ،أكثر ثالث مرات على الأقل من ال�صيادين الذين ي�ستخدمون المعدات ال�سلبية
في البلدان المتقدمة.
• ارتفع متو�سط ن�سبة تكلفة الوقود �إلى الإيرادات من  14.85في المائة �إلى  18.53في المائة في
الفترة ما بين  1995و - 2002وهي زيادة بمقدار  25في المائة تقريبا.

محاكاة الأداء االقت�صادي

قامت منظمة الأغذية والزراعة ،كما ذكرنا �آنفا ،بتحليل الأداء االقت�صادي لأ�ساطيل ال�صيد على �صعيد
العالم .ومن بين عينة من  88م�صيدة �أ�سماك جمعت في الفترة  ،1997 -1995لم يكن لدى �أي منها
تدفق نقدي �إجمالي �سالب وكان لدى  15منها فقط تدفق نقدي �صاف �سالب عند �أخذ الإهالك و�سداد
الفوائد في االعتبار ٥٤.ويمكن ا�ستخدام البيانات التف�صيلية المتاحة عن الم�صروفات والإيرادات من
درا�سة الفترة  1997 -1995لمحاكاة �أثر م�ضاعفة �أ�سعار الوقود في الفترة  .1997-1995وت�سفر هذه
المحاكاة عن معاناة  55م�صيدة �أ�سماك من تدفق نقدي �صاف �سلبي.
وبالنظر �إلى الزيادات الكبيرة وال�سريعة في �أ�سعار الوقود و�إمكانية انهيار �صناعة �صيد ال�سمك
في الأجل الق�صير ب�سبب تلك التغييرات ،قد ترغب بع�ض الحكومات في حماية �صناعة ال�صيد من تلك
التغييرات العنيفة .وتتمثل �إحدى الإمكانات في مواءمة �سعر الوقود بحيث ال يزيد في �أي �سنة من
ال�سنوات ب�أكثر من ن�سبة مئوية محددة 10 ،في المائة مثال فوق الم�ستوى القيا�سي لأ�سعار اال�ستهالك.
ومن �ش�أن ذلك �أن ي�سمح لل�صناعة ب�أن تتواءم مع الظروف الجديدة و�أن تعيد التكيف في نهاية الأمر مع
ال�سعر الحقيقي للوقود.

الت�أثير على القطاع العام

لن ت�ؤثر الزيادات في �أ�سعار الوقود على م�صايد الأ�سماك من خالل ت�أثيرها على ال�صيادين وغيرهم
من �أ�صحاب الم�شاريع في القطاع فقط ،و�إنما من خالل ت�أثيرها �أي�ضا على القطاع العام .وحيث �أنه
يخ�ص�ص لمعظم القطاع العام ميزانية محددة للنفقات الجارية ،فمن الممكن �أن ت�سفر �أ�سعار الوقود
الأعلى عن توافر كمية وقود �أقل من �أجل مهام الدوريات والبحوث العلمية ،من جملة �أمور �أخرى.
و�سيتعين البحث عن طرائق �أكثر مردودية للتكاليف لمراقبة �أ�ساطيل ال�صيد .ومن المحتمل �أن ي�صبح
نظام ر�صد ال�سفن �أ�شيع ،وقد ي�ستعا�ض عن الدوريات البحرية �أو المحمولة جوا المزودة بالأفراد
با�ستخدام طائرات بدون طيار.

التوقعات الطويلة الأجل المرتقبة بالن�سبة للوقود (ما بعد البترول)

تتطلب الزيادة الكبيرة في �سعر الوقود وال�شكوك المثارة حول الإمدادات في الم�ستقبل �أن ت�ؤخذ تلك
الق�ضايا في االعتبار في �أي مناق�شة حول الوقود في �صناعة �صيد الأ�سماك .ويبين ال�شكل  43الزيادة
في الطلب/العر�ض ب�ش�أن النفط في الفترة من � 1973إلى  2003والقطاعات التي زودت بالنفط .ومن
الوا�ضح �أن النقل هو �أكبر م�ستخدم للنفط و�أن ن�سبته من �إجمالي النفط المعرو�ض في زيادة ومن
المتوقع �أن تزيد ب�أكثر من ذلك .ومن ناحية �أخرى ،ف�إن  14مليون طن من الوقود الم�ستخدمة في
�صناعة �صيد الأ�سماك العالمية تمثل �أقل من  0.5في المائة من اال�ستهالك العالمي من النفط .وينتج
عن ذلك �أن �سعر النفط والطلب عليه �سيمليهما م�ستهلكون �آخرون للنفط ،وبخا�صة قطاع النقل.
و�أزمة الوقود الراهنة واحدة من �أزمات كثيرة حدثت منذ �أزمة الوقود التي ت�سببت فيها �أزمة
ال�سوي�س في عام  .1956ولم تكن الأ�سباب الرئي�سية تتمثل في نق�ص عالمي من البترول و�إنما عدم
التيقن من المعرو�ض من النفط من البلدان المنتجة للنفط �إلى البلدان الم�ستهلكة للنفط .والأعا�صير التي
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.§ØædG ÅaÉµe øe øW ¿ƒ«∏e = Ω • Ω
ﺍﳌﺼﺪﺭ .Key World Energy Statistics 2006 © OECD/IEA, 2006, p. 33 :

�أثرت على م�صافي النفط في خليج المك�سيك في عام  2005عن�صر واحد فقط من العنا�صر التي دفعت
ب�سعر البترول �إلى م�ستوياته المرتفعة جدا ال�سائدة الحالية .وبالن�سبة للكثيرين ،يبدو �أن ال�سبب في �أن
م�ستويات الأ�سعار الراهنة مرتفعة جدا �أن المعرو�ض من البترول مرتبط ب�شكل وثيق جدا بالطلب بحيث
�أن �أي ا�ضطراب ي�سبب ارتفاعا بالغا في ال�سعر .بيد �أن من المفارقات �أن الكيانات الم�س�ؤولة عن الإمداد
بالبترول (�أي �شركات النفط الكبرى والحكومات) ت�ستفيد في الوقت الراهن من �أ�سعار النفط المتزايدة في
حين يتعين على الم�ستهلكين ،بما في ذلك �صيادي الأ�سماك� ،أن يدفعوا �أ�سعارا �أعلى للبنزين وال�سوالر.
�إن للبترول �أكثر الأ�سعار تقلبا بين جميع ال�سلع الأ�سا�سية.
من بين الق�ضايا الأخرى التي قد يكون لها في نهاية الأمر دالالت خطيرة بالن�سبة ل�صناعة �صيد
ال�سمك ب�أكثر من الزيادات الراهنة في الأ�سعار ا�ستدامة �إنتاج البترول في الأجل الطويل .والق�ضية مثيرة
للجدل ويمكن تق�سيم الخبراء �إلى "مت�شائمين بالن�سبة للبترول" يتنب�أون بحدوث "ذروة في النفط" في
الم�ستقبل القريب و�إلى "متفائلين بالن�سبة للبترول" ي�صرون على �أن ذلك لن يحدث �إال بعد بع�ض
الوقت في الم�ستقبل� .إال �أنهم كلهم يتفقون على �أن الوقود الأحفوري �سي�ستنفد قبل نهاية القرن الحادي
والع�شرين (انظر ال�شكل .)44
ي�شير بع�ض من �أكثر المحللين ا�ستنارة �إلى �أن الوقت الذي ي�صل فيه النفط �إلى الذورة لي�س هو العامل
المهم و�إنما الإجراءات التي تتخذها الحكومات و�شركات الطاقة قبل حدوث ذلك .ويجدر بالمالحظة �أن
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الكثير من تلك الإجراءات قد اتخذ بالفعل من قبل الحكومات و�أنه يجرى حاليا التما�س وقود بديل من
�أجل ا�ستخدامات النقل .وي�شمل ذلك اال�ستخال�ص المتزايد للنفط من الآبار القائمة ،وتحويل الغاز والفحم
�إلى وقود �سائل وا�ستغالل النفط الثقيل ورمال القار .ويجرى ا�ستحداث مركبات �أكثر كفاءة ويجري
�إنتاج الإيثانول كوقود متجدد بديل في الزراعة (ال�شكل  .)45ويجري �أي�ضا النهو�ض بهذه التطورات
بن�شاط خدمة لق�ضية مكافحة االحترار العالمي التي تت�سبب فيها االنبعاثات المفرطة من الكربون نتيجة
ال�ستعمال الوقود الأحفوري .ويجري تحريك المركبات المتحركة بالفعل با�ستخدام الإيدروجين في
�أي�سلندا وكاليفورنيا ،بالواليات المتحدة الأمريكية ،وثمة خطط مو�ضوعة في �أي�سلندا للتو�سع في م�صدر
الطاقة هذا لتزويد �سفن ال�صيد بالقوى المحركة .وتتمثل عيوب هذا الحل في �أن الإيدروجين والإيثانول
والميثانول يحتاج �إلى �سعة تخزين �أكبر من محتوى الطاقة المكافئة في البترول (�أي كثافة الطاقة) .بيد
�أنه يجري القيام ببحوث م�ستفي�ضة ب�ش�أن تطوير خاليا �إيدروجين �أكثر كفاءة .ويتوقف اال�ستعا�ضة عن
البترول بخاليا الإيدروجين تلك على التكاليف الن�سبية لم�صدري الطاقة.
والحل بالن�سبة للطاقات البديلة من �أجل النقل البري قد ال يمثل الحل المنا�سب بال�ضرورة بالن�سبة
ل�صناعة �صيد الأ�سماك .والمنظمة البحرية الدولية لديها قواعد تنظيمية �سارية تحكم التلوث الذي ي�سببه
حرق الوقود الأحفوري (االتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري الناجم عن ال�سفن) وب�ش�أن ال�سالمة (االتفاقية
الدولية لحماية الأرواح في البحر) تت�صل بنقطة الومي�ض ٥٥الخا�صة بالوقود على �سطح ال�سفن .وقد كررت
ا�شتراطات ال�سالمة هذه في اتفاقية تورمولينو�س ب�ش�أن �سالمة �سفن ال�صيد ال�صادرة عن المنظمة والتي لم
تدخل بعد حيز النفاذ .وتحظر االتفاقية ،بوجه خا�ص ،ا�ستخدام الوقود الذي تقل نقطة ومي�ضه عن  60درجة
مئوية .ورغم �أن هذه القواعد التنظيمية قد ال تطبق ب�صرامة على �سفن ال�صيد ،فقد يكون من قبيل التهور
�أال ت�ؤخذ هذه االعتبارات في الح�سبان في �صناعة لها معدل فواجع مرتفع للغاية .ومن �ش�أن ذلك �أال يفي
الميثانول �أو الإيثانول ال�صرف با�شتراطات الوقود حيث �أن لهما نقطة ومي�ض تبلغ  10و 12درجة مئوية
على التوالي .بيد �أن ذلك ال ي�ستبعد ا�ستخدام الميثانول والإيثانول ك�سوالر حيوي ٥٦.ولذلك �أي�ضا فائدة تتمثل
في �أن كثافة الطاقة تكون مماثلة لتلك التي لل�سوالر التقليدي وال تحتاج المحركات �إال �إلى تعديل قليل
تقريبا .و�أي تغيير كبير في كثافة الطاقة �سيكون له ت�أثير حرج على ت�صميم �سفن ال�صيد بطريقة م�شابهة
للتغيير من قوة البخار �إلى �آالت االحتراق الداخلي في الأربعينات.
و�سيتوقف المعدل الذي يُدخل به العمل بالوقود البديل كلية على �أ�سعار البترول الراهنة والم�ستقبلة.
فا�ستدامة الأ�سعار الأعلى �ستعمل على ت�سريع تنمية البحوث ب�ش�أن وقود بديل و�إنتاجه .ومن �ش�أن عدم
التيقن المتزايد ب�ش�أن ال�سيا�سات الدولية �أو ازدياد الإرهاب �أن يزيد من الحاجة �إلى �أمن الوقود و�أن
يكون له ت�أثير مماثل.
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ا�ستنتاجات

من الجائز جدا �أن يكون ال�شيخ يماني ،رئي�س منظمة البلدان الم�صدرة للبترول ال�سابق ،عندما �صرح
بقوله "لم ينته الع�صر الحجري ب�سبب نق�ص الحجارة ،و�سينتهي ع�صر النفط قبل �أن ينتهي مخزون
٥7
العالم من النفط بوقت طويل" ،على حق في تنب�ؤاته
58

�أ�سباب حاالت االحتجاز والرف�ض في تجارة الأ�سماك الدولية
مقدمة

ال�سمك ومنتجات �صيد الأ�سماك من بين ال�سلع الأ�سا�سية الغذائية الرئي�سية المتجر فيها ومن المحتمل
�أن تزداد هذه التجارة في الم�ستقبل لتلبية الطلب المتزايد على الأ�سماك والأغذية البحرية .بيد �أن �آالف
الأطنان من الأ�سماك ومنتجات الأغذية البحرية الم�ستوردة تحتجز �أو ترف�ض �أو تدمر كل �سنة عند
الحدود الوطنية للكثير من الأقاليم الم�ستوردة في العالم .وهذه خ�سارة تالية لل�صيد يمكن منعها ،على
الأقل جزئيا ،بما يوفر قيمة �أكبر لجهود ال�صيد ،ويتيح المزيد من الأ�سماك والأغذية البحرية لال�ستهالك
الب�شري وي�ساهم في تقليل ال�ضغوط على الأر�صدة ال�سمكية.
ومن بين �أكثر ال�صعوبات ج�سامة بالن�سبة للم�صدرين �أنهم يواجهون معايير ونظم �سالمة وا�شتراطات
جودة تتفاوت من �سوق م�ستهدفة هامة �إلى �سوق �أخرى .وتتعلق هذه االختالفات باللوائح التنظيمية
والمعايير و�إجراءات الرقابة ،بما في ذلك ال�ضوابط المفرو�ضة عند الحدود ،حيث يمكن رف�ض منتجات
الأغذية البحرية �أو تدميرها �أو احتجازها انتظارا للإذن ب�إدخالها �أو تدميرها .ويتعين تقليل هذه
االختالفات و�إزالتها في نهاية الأمر واال�ستعا�ضة عنها بنظم رقابة دولية متفق عليها وم�ستويات ت�ستند
�إلى معايير مو�ضوعية وتقنيات علمية مثل تقييم المخاطر ،وذلك للنهو�ض بالتجان�س والتكاف�ؤ في ما بين
الدول المتاجرة في الأغذية البحرية.
بيد �أن من المهم �إدراك �أنه ب�صرف النظر عن الأرقام ال�صماء ،ف�إن نوع ق�ضايا الحدود (ال�سالمة،
الجودة �أو الغ�ش االقت�صادي) و�آثارها االقت�صادية الكلية والجزئية ،مختلفة ويتعين �أخذها في االعتبار عند
مقارنة الق�ضايا المختلفة ،وا�ستراتيجيات الحد منها.

التواتر الن�سبي لق�ضايا الحدود من قبل الإقليم الم�ستورد

ي�ستخدم م�صطلح "ق�ضية الحدود" لتغطية �أي حاالت يتم فيها احتجاز منتج �سمكي �أو رف�ضه �أو تدميره
�أو �إعادته �إلى مر�سله �أو �إخراجه بخالف ذلك ،حتى ولو ب�صفة م�ؤقتة فقط ،من تدفق التجارة.
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ويبين ال�شكل  46فرقا ملفتا للنظر تماما في الأرقام المطلقة لق�ضايا الحدود في �شتى البلدان/
الأقاليم الم�ستوردة عندما تبين بالن�سبة �إلى الكميات الم�ستوردة.
وللوهلة الأولى ،توجد في الواليات المتحدة الأمريكية ق�ضايا حدود لكل  100 000طن �أكثر بحوالي
ع�شر مرات منها في االتحاد الأوروبي �أو اليابان ،و�أكثر بمقدار  4 - 3مرات منها في كندا .وينبغي عدم
�أخذ ذلك بال�ضرورة على �أنه يبين �أن الواليات المتحدة الأمريكية لديها �أداء �أعلى في مراقبة الحدود �أو
�أن المنتجات الم�صدرة �إلى ذلك البلد لها م�شاكل عدم انطباق �أكثر .ففي الحقيقة ،يتعين مواءمة البيانات
والتثبت منها للتمكين من مقارنة الأداء في ما بين الأقاليم المدرو�سة .وت�ساهم ثالثة �أ�سباب رئي�سية
في المبالغة في �أرقام ق�ضايا الحدود في الواليات المتحدة الأمريكية.
�أوال ،تنتهي ن�سبة مرتفعة من ق�ضايا الواليات المتحدة بدخول المنتج فعليا �إلى البالد بعد �إعادة
فح�صه �أو تخزينه �أو �إعادة تعبئته� ،أو تقديم م�ستندات ومعلومات جديدة �أو بطاقات عنونة جديدة.
وخالل الفترة  ،2001 - 1999تم الإفراج عن  78في المائة من ال�شحنات المحتجزة لكي تدخل �إلى
الواليات المتحدة الأمريكية ٥9.ولذلك ،ففي هذه المقارنات الإقليمية ،يمكن اعتبار زهاء  22في المائة
فقط من ق�ضايا الواليات المتحدة على �أنها ق�ضايا حدود "�صحيحة" .وعند �أخذ ذلك في االعتبار ،ف�إن
الواليات المتحدة الأمريكية يكون لديها حوالي �ضعف ق�ضايا الحدود �أكثر مما لدى االتحاد الأوروبي
واليابان ،وما يتراوح بين  80-60في المائة فقط �أكثر من تلك التي تبلغ عنها كندا (انظر ال�شكل ،46
بيانات مواءمة من الواليات المتحدة).
ثانيا ،ت�ستخدم البلدان/الأقاليم الأخرى ،وبخا�صة االتحاد الأوروبي ،نوعا ما من نهج "المنع عند
المنبع" .وفي الحقيقة ،يعتمد االتحاد الأوروبي على ال�سلطات الوطنية المخت�صة في البلدان الم�صدرة
في فح�ص المن�ش�آت والمنتجات لتقييم توافقها مع ا�شتراطات االتحاد الأوروبي قبل �شحنها .وال�سلطات
في البلدان الم�صدرة ت�ضبط وتوقف حاالت عديدة غير مطابقة .وقد ثبت �أن هذا النهج �أكثر وقاية
ومردودية للتكلفة من االعتماد فقط على ال�ضوابط عند الحدود .غير �أنه يمكن �أن يعاقِ ب �أي�ضا �شركات
الأغذية البحرية ذات الإدارة الجيدة التي ال ت�ستطيع الت�صدير �إلى االتحاد الأوروبي لأنها تقع في بلد
لي�س لديه الموارد والقدرة على �إقامة �سلطة وطنية تفي با�شتراطات االتحاد الأوروبي.
وقد اتبعت كندا ،واليابان �إلى حد ما ،نهجا �أقل ر�سمية �شيئا ما ب�ش�أن "المنع عند المنبع" ولكنها
تبدو �أقل ن�شاطا في النهو�ض به من االتحاد الأوروبي .كما �أبرمت كندا "اتفاقات" مع عدد محدود من
البلدان � -أ�ستراليا و�إكوادور و�أي�سلندا و�إندوني�سيا واليابان ونيوزيلندا والفلبين وتايلند  -في حين �أن
لل�شركات اليابانية الم�ستوردة تقاليد طويلة في تعيين مراقبي جودة للعمل في مواقع الت�صدير .وفي
كلتا الحالتين ،تزال بع�ض حاالت عدم التوافق قبل �شحن الب�ضاعة الم�صدرة.
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وفي عدد يتزايد من البلدان ،ومن بينها الواليات المتحدة الأمريكية ٦٠،ين�صح الخبراء الإدارات
باتباع نهج "المنع عند المنبع" ب�سبب �أدائه العالي ومردودية تكاليفه .ويمكن �أن ي�سفر هذا النهج فقط
عن حالة يك�سب فيها الجميع من الم�صدر �إلى الم�ستورد :تقليل م�شاكل ال�سالمة والجودة التي يعاني
منها الم�ستورد ،والتكاليف والأ�ضرار المت�أ�صلة في ق�ضايا الحدود تقل بالن�سبة للم�صدرين .وفي نف�س
الوقت ،يمكن للإدارات �أن تحقق وفورات هامة حيث تقل الموارد المطلوبة للمراقبة عند الحدود بدرجة
هامة ،ويمكن ا�ستخدامها في ا�ستهداف الحاالت الم�شكلة ب�شكل �أف�ضل ،مما يزيد من الكفاءة الإدارية.
عالوة على ذلك ،ينبغي �أي�ضا �أن ي�سفر تقليل الخ�سائر الناجمة عن حاالت الرف�ض واالحتجاز في نهاية
الأمر عن معرو�ض �أكبر من الأ�سماك ال�سالمة وحدوث حاالت �أمرا�ض �أقل نتيجة لعدم �سالمة الأغذية.
بيد �أنه من المهم عند �إدخال العمل بنهج "المنع عند المنبع" كفالة م�ساعدة البلدان النامية الم�صدرة
في ما تبذله من جهود لبناء القدرة الوطنية المطلوبة لكفالة �سالمة وجودة منتجات الأ�سماك الم�صدرة.
واالختالف الثالث هو �أنواع وطرائق الرقابة والمعايير التي يطبقها الم�ستورد عند الحدود .ففي
البلدان الم�ستوردة المدرو�سة ،لم تكن عمليات المراجعة والفح�ص هي المختلفة فقط ،ولكن التقنيات
التحليلية الم�ستخدمة والمعايير �أو الم�ستويات المطبقة للحكم على التوافق �أو عدم التوافق ،تختلف من
بلد �إلى �آخر .والأهم من ذلك� ،أن تلك المعايير والم�ستويات ال ت�ستند دائما �إلى تقييمات مخاطر علمية
تامة .وال يمكن �أن يخلق ذلك فقط حواجز تع�سفية �أمام التجارة ،و�إنما يعتبر مكلفا �أي�ضا حيث قد
يت�سبب في رف�ض منتجات �سالمة في بع�ض الأقاليم في حين قد توزع منتجات غير �سالمة في �أقاليم
�أخرى .وبالتالي ،هناك حاجة �إلى تجان�س الإجراءات والم�ستويات ،كخطوة �أولى على الأقل ،في ما بين
الأ�سواق الرئي�سية ،با�ستخدام منهجيات تقييم المخاطر حيثما �أمكن عمليا.

فئات ق�ضايا الحدود :الأنماط واالتجاهات

يوجَ ز تف�صيل ق�ضايا الحدود �إلى ثالث فئات رئي�سية -الجرثومية والكيميائية والأ�سباب الأخرى-
بالن�سبة �إلى  43بلدا واالتحاد الأوروبي/الأقاليم الم�شمولة في هذه المطبوعة في(ال�شكل .)47
واالختالف في �سمات كل بلد من هذه البلدان الم�ستوردة الرئي�سية جلي تماما ،حيث �أن معظم ق�ضايا
الحدود في االتحاد الأوروبي واليابان تعتبر جرثومية �أو كيميائية في من�شئها في الأغلب ،في حين
يعزى �إلى هذين ال�سببين ربع �إلى ثلث ق�ضايا الحدود فقط في الواليات المتحدة وكندا .وبالنظر �إلى
الزيادة المعلن عنها ب�شكل جيد في التلوث الكيميائي (بقايا عقاقير بيطرية) للمنتجات ال�سمكية التي
يرجع �أ�صلها �إلى �آ�سيا (وبخا�صة الإربيان) في الفترة  ،2002 -2001فمن المثير لالهتمام �أن نالحظ
�أن هذا �أ�صبح وا�ضحا في بيانات االتحاد الأوروبي حيث �أ�صبح التلوث الكيميائي فئة �سائدة ،في حين
ال يالحظ اتجاه مماثل بالن�سبة للجهات الم�ستوردة الرئي�سية الأخرى .وحيث �أن هذه الأقاليم كانت
ت�ستورد �أي�ضا كميات كبيرة من الإربيان من �آ�سيا خالل تلك الفترة ،فمن الوا�ضح �أنها تتناول المنتجات
الم�ستوردة بطريقة مختلفة� ،أو ت�سجل البيانات المت�صلة بذلك ب�شكل مختلف.
بيد �أن االختالفات الوا�ضحة المبرزة مرة ثانية ت�شير �إلى تفاوتات لها �ش�أنها في النهج المتبعة
للمراقبة عند حدود البلدان المدرو�سة .وقد يكون من المفيد ،بالن�سبة للم�صدرين ،لو تم تجان�س هذه
الإجراءات ،بحيث �إذا ما قاموا بت�صدير منتج ما يعامل بنف�س الطريقة عند حدود كل الدول الم�ستوردة.
�إن تعدد النهج الم�ستخدمة في مراقبة الحدود تفر�ض تكاليف �إ�ضافية على عاتق التجار .وقد تكون هذه
االختالفات في النهج هامة ،ولكن ي�صعب قيا�س الآثار االقت�صادية ب�سبب عدم وجود بيانات وثيقة ال�صلة،
و�أهمها البيانات المت�صلة بكميات المنتجات المرفو�ضة وقيمتها وتكاليف المراقبة.

�أداء الم�صدرين ،مجمعين بح�سب القارات،
في الأ�سواق الرئي�سية

مرة ثانية ،ال ت�سمح البيانات المتاحة هنا �إال بتحليل غير متقن ،ولكن النتائج توفر مرجعا مفيدا
للمناق�شة .والإقليمان الم�ستوردان الوحيدان اللذان لديهما بيانات كاملة على مدى فترة ال�سنوات الأربع،
 ،2002 -1999بما ي�سمح بمقارنة �أداء القارات الم�صدرة ،هما االتحاد الأوروبي وكندا.
وت�سمح البيانات اليابانية ب�إجراء هذه المقارنة بالن�سبة للفترتين  2001 - 2000و2002 - 2001
(الجدول .)19
وعند النظر �إلى البيانات من منظور الأ�سواق الم�ستوردة ،يمكن مالحظة اختالفات هامة في الأداء
الن�سبي للم�صدرين في القارات ال�ست ،تبعا لما �إن كانت الأ�سماك تر�سل �إلى االتحاد الأوروبي �أو كندا �أو
اليابان .وهذه الحقيقة وحدها ت�ستحق التعليق .فهناك �سببان رئي�سيان لحدوث ذلك� .أوال ،يطبق الإقليم
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�أداء القارات في الت�صدير �إلى االتحاد الأوروبي وكندا واليابان
2000

1999

2002

2001

ق�ضايا
المرتبة
ق�ضايا
ق�ضايا
المرتبة
ق�ضايا
المرتبة
الحدود/
الحدود/
الحدود/
الحدود/
 100 000طن
 100 000طن
 100 000طن
 100 000طن

المرتبة

�إلى االتحاد الأوروبي
�أو�سيانيا

–

1

–

1

5.9

5

–

1

�أمريكا ال�شمالية

–

1

1.0

3

1.1

2

0.7

2

�أوروبا (غير الأع�ضاء في
االتحاد الأوروبي)

0.1

3

0.3

2

0.3

1

1.0

3

�أمريكا الو�سطى والجنوبية

1.8

4

4.8

4

2.8

3

5.9

4

�أفريقيا

7.0

5

5.7

5

4.4

4

6.2

5

�آ�سيا

12.9

6

13.9

6

16.4

6

51.5

6

�إلى كندا
الواليات المتحدة االمريكية

1.0

1

0.5

1

2.6

1

1.3

1

�أمريكا الو�سطى والجنوبية

31.6

2

19.1

3

25.6

3

25.2

2

�أوروبا (غير الأع�ضاء في
االتحاد الأوروبي)

32.0

3

18.3

2

9.1

2

29.1

3

�آ�سيا

67.5

4

44.6

4

32.6

4

56.8

4

�أو�سيانيا

113.8

5

177.7

5

136.0

5

144.2

5

االتحاد الأوروبي

199.4

6

178.9

6

198.3

6

245.4

6

�أفريقيا

277.4

7

1 029.9

7

1 436.8

7

1 069.9

7

�إلى اليابان
�أوروبا

0.3

2

0.3

1

�أمريكا ال�شمالية

0.5

3

0.5

2

�أفريقيا

0.0

1

1.1

3

�أمريكا الو�سطى والجنوبية

0.8

4

1.5

4

�أو�سيانيا

3.9

5

5.7

5

1

6.6

6

12.5

6

�آ�سيا

�	1أرقام االحتجاز الم�ستخدمة بالن�سبة لعام  2001م�شتقة من متو�سط فترة � 12شهرا من �أبريل/ني�سان � 2000إلى �أكتوبر/ت�شرين الأول 2001؛ �أرقام  2002من نوفمبر/ت�شرين
الثاني � 2001إلى �أكتوبر/ت�شرين الأول .2002

الم�ستورد ،االتحاد الأوروبي وكندا واليابان ،معايير مختلفة ب�ش�أن الإجراءات المتخذة عند الحدود (�سواء
كانت تواتر �أخذ العينات� ،أو الحدود الخا�صة بم�ستويات التلوث �أو غير ذلك من الإجراءات) ،وثانيا،
تر�سل القارات الم�صدرة ال�ست �أحجاما ومنتجات مختلفة (�إما ذات فئات مخاطر مختلفة �أو ذات جودة
متفاوتة) �إلى �أ�سواق الت�صدير.
ف�إذا ما كانت الحالة تتمثل في ال�سبب الثاني ،وبالنظر �إلى �أن المنتج الم�صدر �إلى االتحاد الأوروبي
وكندا متماثل �إلى حد كبير (ت�سود الأ�سماك المجمدة ،و�أنواع هامة من الق�شريات ور�أ�سيات الأرجل
والرخويات� ،إلى �آخره) ،فقد يبدو �أن فرادى الم�صدرين يدركون االختالفات ويوجهون منتجاتهم بحيث
تنا�سب معايير ال�سوق .ومن الم�ؤكد �أن هذا هو ما يحدث ،ولكن ربما يكون الأرجح �أن الأقاليم الم�ستوردة
تعامل الواردات (ككل) بطرق مختلفة مما ي�سفر عن اتخاذ �إجراءت مختلفة عند الحدود .وفي حالة ال�سوق
اليابانية ،قد يعك�س العدد الكبير من ق�ضايا الحدود المبلغ عنها ب�ش�أن المنتجات الم�ستوردة من �آ�سيا
حقيقة �أن البلدان المجاورة لديها �أي�ضا �سبل ح�صول على منتجات مرتفعة المخاطر مماثلة� ،إن لم تكن

�أبرز ما جاء في درا�سات خا�صة

متطابقة ،لتلك التي تنتجها م�صايد الأ�سماك اليابانية .وهذه المنتجات هي التي يعزى �إليها العدد الكبير
من ق�ضايا الحدود .بيد �أن ذلك مجرد تخمين بالنظر �إلى طبيعة البيانات المتاحة.
والمقارنة بين حدوث ق�ضايا الحدود بوا�سطة كل قارة م�صدرة تثير االهتمام .وتحتل �أو�سيانيا بوجه
خا�ص �أعلى مرتبة عندما ت�صدر �إلى االتحاد الأوروبي ،ولكنها تحتل مرتبة �سيئة جدا عندما ت�صدر �إلى
كندا واليابان .و�أفريقيا هي الأ�سو�أ �أداء في ال�صادرات �إلى كندا وثاني الأ�سو�أ �أداء عند الت�صدير �إلى
االتحاد الأوروبي .بيد �أن القارة ت�ؤدي ب�شكل طيب جدا في ال�صادرات �إلى اليابان .و�آ�سيا هي الأ�سو�أ
�أداء بهام�ش ما في ال�صادرات �إلى االتحاد الأوروبي ،وقد تفاقم م�ستوى الأداء هذا في ال�سنوات الأخيرة
بفعل بقايا العقاقير البيطرية التي �سبق الإ�شارة �إليها .كما �أن �آ�سيا الأ�سو�أ �أداء في ال�صادرات �إلى
اليابان .بيد �أنها ت�سبق كال من �أو�سيانيا واالتحاد الأوروبي في الت�صدير �إلى كندا ،و�إن كانت ال تزال
ت�ؤدي ب�شكل متوا�ضع .وت�ؤدي �أمريكا الو�سطى والجنوبية ب�شكل جيد جدا في ال�صادرات �إلى كندا ولكنهما
ت�ؤديان ب�شكل �أقل جودة عندما ت�صدران �إلى االتحاد الأوروبي واليابان .و�أمريكا ال�شمالية في قمة الأداء
الت�صديري با�ستمرار.
ولي�س من ال�سهل تحديد �أهمية تلك االختالفات �أو م�سبباتها .وقد �أ�شير �سابقا �إلى �أنه يبدو �أن هناك ميال
�إلى �أن يكون لمن ي�صدرون �أ�صغر الكميات المطلقة عددا �أكبر من ق�ضايا الحدود بالن�سبة لكل وحدة حجم،
ومن الم�ؤكد �أن ذلك ينطبق في حالة ال�صادرات �إلى كندا .بيد �أن ذلك ال ينطبق على االتحاد الأوروبي ،حيث
�أن �أو�سيانيا هي �أ�صغر م�صدر ولكنها واحدة من �أ�صحاب قمة الأداء مع حدوث �أقل تواتر لق�ضايا الحدود.
كما ال ينطبق هذا النمط على اليابان ،حيث �أن �آ�سيا هي �أكبر م�صدر ولكنها �صاحبة �أداء �سيء.
وقد تعطي المزيد من البحوث الرامية �إلى �إيجاد مزيد من التفا�صيل عن ال�سبب في حدوث تلك
االختالفات نتائج م�ضللة ،ويرجع ذلك بالدرجة الأولى �إلى الت�أثير الغالب لعاملين :ت�ستخدم الدول
الم�ستوردة �إجراءات مختلفة (خطط �أخذ العينات ،التقنيات التحليلية ،نوع العيوب) و�/أو تختلف المعايير
المطبقة على الواردات والمنتجات الم�صدرة ما بين االقاليم الم�ستوردة .ومرة ثانية ،من الم�ست�صوب ،لما
فيه �صالح التجارة الدولية و�صالح الم�ستهلك في نهاية الأمر� ،أن يتم التجان�س بين قواعد اال�ستيراد من
حيث الت�شريعات الحاكمة والتنفيذ على حد �سواء للتمكين من التقييم ال�صحيح للأداء.

الدالالت االقت�صادية لق�ضايا الحدود

في حين تركز الجهود الدولية على التجان�س ،تعمل وكاالت �إنمائية وجهات مانحة عديدة على
ا�ستك�شاف �سبل وو�سائل ،مالية وتقنية على حد �سواء ،لم�ساعدة البلدان النامية الم�صدرة على بناء قدرة
وطنية و�إقليمية للوفاء بمعايير ال�سالمة والجودة الدولية .والتقييم ال�صحيح لمدى الم�ساعدة المطلوبة
�أمر رئي�سي في �صنع القرارات ب�ش�أن تلك الم�ساعدات .ولذلك ،ف�إن من �ش�أن ح�ساب تكلفة ت�أثير المنتجات
ذات الجودة وال�سالمة دون القيا�سية �أال يحقق �صالح المنتجين والمجهزين و�سلطات مراقبة الجودة
والم�ستهلكين فح�سب ،و�إنما �صالح الحكومات والجهات المانحة و�سلطات ال�صحة العامة والوكاالت
الإنمائية �أي�ضا .وبالإ�ضافة �إلى الخ�سائر االقت�صادية الكبيرة المتكبدة ب�سبب تلف الأ�سماك ،ورف�ض
المنتجات واحتجازها و�إعادتها  -والدعاية المعاك�سة لل�صناعة ،بل وللبلد الناجمة عن ذلك  -هناك
�أي�ضا تكاليف مت�صلة ب�صحة الب�شر .فالأمرا�ض التي تحملها الأ�سماك تكلف مليارات الدوالرات في
الرعاية ال�صحية ،وخ�سارة �إنتاجية من ي�صابون بالعدوى تحمل المجتمع بتكاليف غير مبا�شرة كبيرة.
عالوة على ذلك ،ف�إن مدراء المخاطر ،الذين يتعين عليهم �أن يوازنوا بين مختلف خيارات تلطيف
حدة الآثار ،يحتاجون �إلى بيانات اقت�صادية لتقييم مردودية تكاليف مختلف الخيارات المقدمة �إليهم.
ومن �سوء الحظ �أنه ال يمكن ا�ستغالل بيانات االحتجاز/الرف�ض ،حيث �أنها تجمع ب�صفة عامة ،لتقييم
تكاليف ق�ضايا الحدود .ومن المهم �أن تكون هناك �سبل للنفاذ �إلى تلك المعلومات في الم�ستقبل
للأ�سباب ال�سابق ذكرها.
يمثل الجدول  20محاولة لتقدير تكلفة ق�ضايا الحدود في اليابان با�ستخدام البيانات المتاحة
من وزارة ال�صحة والعمل والرفاه اليابانية ٦١.ول�سوء الحظ ،فلي�ست هناك بيانات مماثلة متاحة من
البلدان الم�ستوردة الأخرى .يقدر الجدول الحجم الإجمالي لق�ضايا الحدود في اليابان بمقدار 255.2
طن و 490.6طن على التوالي بالن�سبة لعامي  2001و .2002ويمثل ذلك جزءا �صغيرا (0.0083
و 0.016في المائة على التوالي) من مجموع واردات اليابان في هذين العامين .وتقدر قيمتها بمبلغ
 1 159 870دوالرا و 2 230 465دوالرا على التوالي (�أو  0.009في المائة و 0.017في المائة من
�إجمالي قيمة الواردات) بالن�سبة لعامي  2001و .2002ويقدر متو�سط الخ�سارة في الإيرادات بالن�سبة
للفترة  2002 -2001ب�أنه يبلغ  4 546دوالرا للطن المحتجز و 100 000دوالر لكل ق�ضية حدود.
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كمية وقيمة ق�ضايا الحدود التقديرية بالن�سبة لليابان
نوع المنتج

ق�ضايا الحدود

الواردات
الكمية

القيمة

وحدة التكلفة

)بالأطنان(

)بماليين الدوالرات(

)دوالر/طن(

الكمية

القيمة

)بالأطنان(

)بالدوالرات(

العدد

2001
�أ�سماك طازجة

375 000

1 849

4 931

16

35.2

173 571

�أ�سماك مجمدة

2 344 000

8 647

3 689

84

184.8

681 727

�أ�سماك معلبة

281 000

1 786

6 356

4

8.8

55 933

�أ�سماك معالجة

34 000

320

9 412

11

24.2

227 770

9 486

�أ�سماك حية

37 000

351

المجموع في 2001

3 071 000

12953

1

2.2

20 869

116

255.2

1 159 870

2002
�أ�سماك طازجة

329 000

1 603

4 872

15

33

160 776

�أ�سماك مجمدة

2 362 000

8 730

3 696

174

382.8

1 414 829

�أ�سماك معلبة

353 000

2 033

5 759

4

8.8

50 679

�أ�سماك معالجة

36 000

329

9 139

28

61.6

562 962

�أ�سماك حية

38 000

356

9 368

2

4.4

41 219

المجموع في 2002

3 118 000

13 051

223

490.6

2 230 465

تعتبر خ�سارة ال�شركات الم�صدرة في الإيرادات عندما تُرف�ض �شحنة لها ،كقاعدة� ،أكبر كثيراً من
تكاليف الوقاية المطلوبة لتمكين ال�شركات المعنية من تجنب ق�ضايا الحدود .وت�ؤكد ذلك درا�سات عديدة
قامت بتجميعها و�إ�صدارها منظمة الأغذية والزراعة ٦٢،والتي قدرت تكاليف تنفيذ �أ�سلوب الإدارة الح�سنة
ونقاط المراقبة الحرجة وتحليل المخاطر .ففي الواليات المتحدة الأمريكية ،كان متو�سط تقديرات كلفة
نقاط المراقبة الحرجة وتحليل المخاطر المنفذة في عام  1995بالن�سبة لم�صانع تجهيز الأغذية البحرية
يبلغ  23 000دوالر في ال�سنة الأولى و 13 000دوالر لكل �سنة الحقة .وبالتوازي مع ذلك ،كان يقدر
�أي�ضا ب�أن �أ�سعار الأغذية البحرية تزيد ب�أقل من واحد في المائة في ال�سنة الأولى وب�أقل من  0.5في
المائة في ال�سنوات الالحقة ،مع توقع ب�أن تعمل الزيادة الكبيرة في التكلفة على تناق�ص اال�ستهالك
ب�أقل من  0.5في المائة.
وتقدر درا�سات �أخرى تم القيام بها في الواليات المتحدة الأمريكية �أن تكاليف تنفيذ برنامج الإ�شراف
النموذجي على الأغذية البحرية الم�ستند �إلى نقاط المراقبة الحرجة وتحليل المخاطر في �صناعة �سرطان
البحر في الواليات المتحدة ب�أنها تبلغ  100 3دوالر للم�صنع الواحد �أو  0.04دوالر للكيلوغرام ،بما يمثل
 0.33في المائة من �سعر الجهة المجهزة .وقدرت تكاليف االمتثال ب�أنها تبلغ  6 100دوالر بالن�سبة
للم�صانع الكبيرة و 1 700دوالر للم�صانع ال�صغيرة .وعموما ،كانت التكلفة الم�ضافة للكيلوغرام من المنتج
بالن�سبة لالمتثال تبلغ  0.02دوالر للم�صانع ال�صغيرة ومبلغا تافها للم�صانع الكبيرة .وبالن�سبة لل�صدفيات
البحرية الرخوية (المحار وبلح البحر والبطلينو�س) ،قدرت هذه التكاليف بمبلغ  5 500دوالر للم�صنع
الواحد .وقدرت تكاليف االمتثال ال�سنوية للكيلوغرام الواحد بمبلغ  0.11دوالر للم�صانع ال�صغيرة و0.01
دوالر للم�صانع الكبيرة.
وفي بنغالدي�ش ،قدّر ب�أن االرتقاء بالم�صانع وتنفيذ نقاط المراقبة الحرجة وتحليل المخاطر بالن�سبة
ل�صناعة الإربيان يكلف ما بين  0.26دوالر و 0.71دوالر للكيلوغرام وما بين  0.03و 0.09دوالر ل�صيانة
الم�صانع .وكانت هذه التقديرات �أعلى من الأرقام المقدرة في الواليات المتحدة الأمريكية ،ويرجع ذلك
بالدرجة الأولى �إلى �أنه يتعين على �صناعة الإربيان في بنغالدي�ش �أن تبد�أ من نقطة ال�صفر وكذلك لأن
لديها عددا �أكبر من المن�ش�آت ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم .ومن الثابت تماما �أن وفورات الحجم في �صناعة
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تجهيز الأ�سماك تقلل من تكاليف نظم ال�سالمة والجودة في المن�ش�آت الكبيرة .غير �أن هذه التكاليف ،رغم
�أنها مرتفعة ،تمثل فقط  0.31في المائة (التنفيذ) و 0.85في المائة (ال�صون) من �أ�سعار .٦٣1997
والأهم من ذلك� ،أن تكلفة �إن�شاء وت�شغيل نظم نقاط المراقبة الحرجة وتحليل المخاطر تظل منخف�ضة
جدا بالمقارنة مع الخ�سارة في الإيرادات التي يتكبدها الم�صدرون في ق�ضايا الحدود التي تقدر حاليا
ب�أنها تبلغ  4.55دوالر للكيلوغرام في المتو�سط .وفي الحقيقة ،تمثل تكاليف تنفيذ و�صون نظم نقاط
المراقبة الحرجة وتحليل المخاطر �أو النظم الم�ستندة �إليها ما يتراوح بين  1.46و 3.4في المائة (الواليات
المتحدة الأمريكية) �أو � 6.45إلى  17.6في المائة (بنغالدي�ش) من الخ�سارة في الإيرادات في ق�ضايا
الحدود .وف�ضال عن ذلك ،ينبغي اعتبار هذه الخ�سائر في الإيرادات ب�أنها الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد.
ومن الم�ؤكد �أن تكاليف النقل ،والدعاية المعاك�سة الناجمة ،ومتطلبات الفح�ص المادي المنتظم لل�شحنات
الالحقة ،وخ�سارة ثقة الزبائن وما يلي ذلك من خ�سارة الح�صة ال�سوقية ،والتغيير في الأ�سواق ،وخ�سارة قوة
الدفع ،وتناق�ص الأ�سعار ،وتناق�ص القدرة الناتجة عن الإغالق الم�ؤقت �أو الدائم ،تمثل تكاليف �إ�ضافية لها
ت�أثير �أبعد مدى ،و�إن كان من ال�صعب قيا�سه للأ�سف.

ا�ستنتاجات وتو�صيات

تف�صل الدرا�سة اللوائح التنظيمية التي تحكم الواردات في االتحاد الأوروبي والواليات المتحدة الأمريكية
ّ
واليابان وكندا ،وتعر�ض وتناق�ش البيانات المتاحة عن ق�ضايا الحدود (حاالت االحتجاز والرف�ض
و�إعادة الت�صدير� ،إلى �آخره) في نف�س البلدان/الأقاليم.
وت�شمل الق�ضايا الرئي�سية التي تبرز عن الدرا�سة الحاجة �إلى تجان�س الإجراءات والطرائق الم�ستخدمة
للتحكم في الواردات ،و�إلى ا�ستناد الإجراءات المتخذة �إلى تقييم للمخاطر حيثما يكون الأمر متعلقا ب�سالمة
الم�ستهلك ،والأهم من ذلك �إبالغ الإجراءات المتخذة �إلى جميع الأطراف المعنية بطريقة غير مبهمة،
و�شفافة ،وي�سهل الح�صول عليها وتحليلها .وتقدم الدرا�سة تو�صيات ب�ش�أن الإجراءات التي يمكن وينبغي
للحكومات وال�صناعة �أن تتخذها لتي�سير التجارة في الأ�سماك وفي منتجات الأ�سماك بوا�سطة تح�سين نظم
مراقبة الحدود ،وجمع بيانات مراقبة الحدود ون�شرها ،وتح�سين �أداء ال�صادرات ،والم�ساعدات الإنمائية.
وتقترح الدرا�سة كذلك الأعمال الأخرى التي يتعين اال�ضطالع بها في هذا الجانب الهام من التجارة الدولية
الذي لم يدر�س جيدا.
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مقدمة
لقد مرت �سنوات قليلة منذ القيام بدرا�سات كمية رئي�سية ب�ش�أن م�ستقبل قطاع م�صايد الأ�سماك ون�شرت
النتائج في حالة م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية في العالم .ف�إلى �أي حد ت�ضاهي الإ�سقاطات
تلك التطورات الم�سجلة؟ من المبكر جدا بطبيعة الحال التو�صل �إلى ا�ستنتاجات قاطعة حتى بالن�سبة
للإ�سقاطات المن�صبة على عام  .2010ورغما عن هذا ،يمكن البدء في ذلك .وترد النتائج في الجزء الأول
من هذا الفرع.
لقد ا�ضطلعت منظمة الأغذية والزراعة خالل ال�سنتين الما�ضيتين بدرا�سة �شاملة عن قطاع تربية الأحياء
المائية .وقد ركزت الدرا�سة على تعيين االتجاهات الحديثة العهد وتحديد التحديات والفر�ص القائمة في
القطاع .وقد نوق�ش هذا كله بعد ذلك في درا�سة ا�ست�شرافية .ويلخ�ص الجزء الثاني من هذا الـجزء معظم
النتائج الهامة لتلك الدرا�سة .ومن الطبيعي �أن ي�ؤكد جزء كبير من هذه النتائج المالحظات واالقتراحات
المطروحة بالفعل  -وقد ن�شر بع�ضها في طبعات �أبكر من هذا التقرير� -إال �أن البع�ض منها جديد.

العودة �إلى تناول الإ�سقاطات العالمية

الجدول  21م�أخوذ من حالة م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية في العالم - 2004 ،حيث
يظهر هناك بو�صفه الجدول  .16وقد �أدرج في هذا الجدول عمود �إ�ضافي (باللون الأزرق) يحتوي على
البيانات الإح�صائية لمنظمة الأغذية والزراعة ب�ش�أن عام .2004
يحتوي الجدول على �إ�سقاطات ب�ش�أن الأعوام  2010و 2015و 2020و ،2030وت�ستند كلها �إلى
المعلومات المتاحة عن القطاع بحدود عام  .2000وكانت المعلومات متاحة عند كتابة هذا التقرير ب�ش�أن
ما حدث فعليا �أثناء الجزء الأول من العقد ،بما في ذلك  .2004وفترة ال�سنوات الأربع ق�صيرة وال يوجد ما
يدعو �إلى مناق�شة �صالحية الإ�سقاطات بالتف�صيل بخالف تلك المتعلقة بعام .2010
وال يبدو �أن ثمة �أي �سبب يدعو �إلى عدم توقع �أن يتحرك الإنتاج العالمي من م�صايد الأ�سماك وتربية
الأحياء المائية ،بعد �أربع �سنوات من بداية العقد� ،شيئا ما �صوب الأرقام المتنب�أ بها لعام  .2010وتبين
لمحة �سريعة �إلى الجدول �أن هذا هو واقع الحال حقيقة .لقد و�صلت م�صايد الأ�سماك البحرية �إلى قمتها ،من

الجدول 21

�إنتاج الأ�سماك في عام  2004والإ�سقاطات ب�ش�أن عام  2010وما يليه
ال�سنة الم�ستهدفة في الفر�ضية:
2000
إح�صاءات
�
1
المنظمة

2004
إح�صاءات
�
2
المنظمة

2010
حالة الموارد
ال�سمكية وتربية
الأحياء المائية 3في
العالم 2002

الم�صايد الطبيعية البحرية
الم�صايد الطبيعية الداخلية

86.8
8.8

86
6

مجموع الم�صايد الطبيعية

95.6

تربية الأحياء المائية

35.5

م�صدر
المعلومات

الإنتاج الإجمالي

131.1

�إنتاج الأ�سماك كغذاء

96.9

الن�سبة المئوية الم�ستخدمة ب�ش�أن
الأ�سماك كغذاء
اال�ستخدامات غير الغذائية

%74
34.2

2015
درا�سة
4
المنظمة

2030
2020
2020
حالة الموارد
درا�سة المعهد
حالة الموارد
ال�سمكية وتربية الدولي لبحوث ال�سمكية وتربية
ال�سيا�سات الأحياء المائية 3في
الأحياء المائية 3في
5
العالم 2002
الغذائية
العالم 2002

85.8
9.2
95.0
45.5
140.5
105.6
%75

87
6

–
–

87
6

93

105

93

116

93

53

74

70

54

83

146

179

163

170

176

120

138

130

150

%82

%85

%77

%85

34.8

26

26

40

26

مالحظة :جميع الأرقام بماليين الأطنان ما عدا الن�سب المئوية.
 -1ا�ستنادا �إلى الإح�صاءات المتاحة ال�صادرة عن وحدة المعلومات والبيانات والإح�صاءات ال�سمكية في عام .2000
 -2ا�ستنادا �إلى �آخر الإح�صاءات ال�صادرة عن وحدة المعلومات والبيانات والإح�صاءات ال�سمكية في منظمة الأغذية والزراعة.
 -3منظمة الأغذية والزراعة .2002 ،حالة م�صايد الأ�سماك وتربية الأحياء المائية في العالم ،2002 ،روما.
 -4منظمة الأغذية والزراعة .Future prospects for fish and fishery products: medium- term projections to the year 2010 and 2015. FAO Fisheries Circular FIDI/972-1 .2004 ،روما.
International Food Policy Research Institute 2003. Fish to 2020: supply and demand in changing global markets, by C. Delgado, N. Wada, M. Rosegrant, S. Meijer and M. -5
.Ahmed. Washington, D.C
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حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم عام 2006

حيث الإنتاج ،في حين �أن قطاع تربية الأحياء المائية النامي يوفر �أ�سماكا تكفي بما ي�سمح ببقاء ح�صة
الفرد من المعرو�ض من الأ�سماك ثابتة تقريبا .وثمة �سمتان للقطاع ال يبدو �أنهما تتفقان مع التوقعات:
ح�صيلة الم�صيد الطبيعي الداخلي وكميات الأ�سماك الم�ستخدمة في الأغرا�ض غير الغذائية .ففي كلتا الحالتين
فاقت الكميات التوقعات.

م�صايد الأ�سماك البحرية

�صورة الركود التي توفرها م�صايد الأ�سماك البحرية �صورة زائفة .فالركود من حيث الناتج ال يعك�س ب�أي
طريقة من الطرق وجود قطاع راكد .فال يحدث فقط �أن يزيد الم�صيد المفرغ في بع�ض م�صايد الأ�سماك-
والتي تمثلها م�صايد الأ�سماك في �شمال غرب المحيط الأطل�سي -و�أن يتناق�ص في م�صايد �أخرى (انظر
�صفحة  ،)10ولكن القطاع م�ستمر في التوا�ؤم مع التغييرات في البيئات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
ففي حقيقة الأمر� ،أن القطاع بحاجة لقدر معقول من الجهد للتوا�ؤم مع حالة عدم النمو � -أو النمو المحدود
جدا  -في الم�صيد المفرغ ومن �أجل �إدارة �أكثر �صرامة لجهود ال�صيد.
وتتوقع بع�ض الإ�سقاطات ب�ش�أن �إنتاج م�صايد الأ�سماك البحرية انخفا�ضا �أوليا مع حدوث انتعا�ش في
المخزونات ،يتبعه تو�سع في كميات الم�صيد ،ي�صل في بع�ض الحاالت �إلى ح�صائل �صيد م�ستقرة تزيد على تلك
الم�سجلة قبل الإفراط في ال�صيد .وفي حين �أخذت بع�ض الأر�صدة في االنتعا�ش ،ال توجد حتى الآن عالمات على
�أن الم�صيد المفرغ من هذه المخزونات �سيتو�سع �إلى ما هو �أعلى من م�ستويات الغلة الم�ستدامة الق�صوى.
وهكذا يبدو منطقيا في الوقت الحالي توقع بقاء �إنتاج م�صايد الأ�سماك البحرية بين  80و 90مليون
طن �سنويا ،بمتو�سط يقع في منت�صف هذا النطاق �إلى حد ما.

م�صايد �أ�سماك المياه العذبة

ظلت عمليات �إنزال ال�صيد من م�صايد الأ�سماك الداخلية كثيرة ،بعك�س التوقعات ،بل وزادت �إلى حد ما.
وت�شير التوقعات لعام � 2010إلى �أن عدد عمليات الإنزال �سينخف�ض �إلى مجرد ثلثي ما كان عليه في
عام  .2000غير �أن هذه التوقعات ا�ستندت �إلى معلومات غير كافية؛ وكلما تح�سنت المعلومات� ،سرى
ال�شك في الأ�سا�س الذي قامت عليه التوقعات ال�سابقة.
ويت�ألف قطاع م�صايد �أ�سماك المياه العذبة من قطاعين فرعيين هما :قطاع فرعي غير تجاري كبير،
هو قطاع الكفاف ،وقطاع فرعي يغلب عليه الطابع التجاري الر�سمي .وكما هو مبين في ال�صفحة ،33
ال تُدرج عمليات الإنزال من م�صايد �أ�سماك الكفاف عادة في ال�سجالت الر�سمية لم�صايد �أ�سماك المياه
العذبة ،وذلك ب�صفة عامة ،لأن �إدارة م�صايد الأ�سماك الم�س�ؤولة عنها ال تعرف حجمها .وبالمثل ،ف�إن
الم�صيد المخ�ص�ص للبيع من العديد من م�صايد الأ�سماك ال�صغيرة الحجـــم ال يوثَّق دائما بالكامل� .أما
الم�صيد الناتج عن م�صايد �أ�سماك المياه العذبة التجارية الأكبر حجما ،ف�إدراجه في ال�سجالت �أكثر
و�أدق.
كما �أن قطاع م�صايد �أ�سماك المياه العذبة يعاني من تردي البيئة المائية وتزايد ا�ستخدام المياه
العذبة لأغرا�ض الزراعة والطاقة المائية و�أغرا�ض �أخرى .وكثيرا ما تولى هذه الأن�شطة الأ�سبقية على
�إدارة م�صايد �أ�سماك المياه العذبة و�إعداد التقارير ب�ش�أنها ،ويمكن توقع ا�ستمرار هذا االتجاه ما دامت
القيمة الحقيقية لم�صايد �أ�سماك المياه العذبة غير معروفة.
وتبذل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمات �أخرى جهوداً لتح�سين ال�سجالت الر�سمية لكل من م�صايد
الأ�سماك الداخلية التجارية وغير التجارية .و�أ�صبح تح�سن الإح�صاءات الآن يقدم ،في بع�ض الحاالت،
�صورة �أدق لم�صايد �أ�سماك المياه العذبة ،ولكن ما يمكن قوله عن االتجاهات قليل ب�سبب عدم توافر
معلومات �أ�سا�سية جيدة في ال�سابق عن الم�صيد و�أعداد ال�صيادين التجاريين و�صيادي حد الكفاف.
وت�شهد المعلومات المتعلقة بم�صايد �أ�سماك المياه العذبة و�أعداد ال�صيادين تح�سنا م�ستمراً.

تربية الأحياء المائية

�إنتاج تربية الأحياء المائية (وال ي�شمل ذلك النباتات المائية) م�ستمر في النمو في ال�صين وبقية �أنحاء
العالم .وربما يكون الأجدر بالذكر هنا �أن �إنتاج تربية الأحياء المائية على مدى ال�سنوات الأربع الما�ضية نما
ب�شكل �أ�سرع خارج ال�صين (زيادة م�ؤتلفة بن�سبة  37في المائة) منه داخل ال�صين (حيث كان التو�سع يبلغ 24
في المائة) .ويعني ذلك �أنه طالما ظل المعدل ال�سنوي للزيادة في الإنتاج خارج ال�صين حوالي  8في المائة،
ف�إن التنب�ؤ البالغ  53مليون طن من �إنتاج تربية الأحياء المائية ب�ش�أن عام ( 2010انظر الجدول � )21سيتم
الوفاء به حتى �إذا ظل الإنتاج ال�صيني عند الكمية المبلغ عنها عام ( 2004وقدرها  30.6مليون طن).

التوقعات

غير �أن من غير المحتمل �أن يركد الإنتاج في ال�صين بغتة ،بل والأهم من ذلك� ،أن الظروف طيبة
ال�ستمرار النمو في تربية الأحياء المائية ،ال�سيما في �أمريكا الجنوبية و�أفريقيا .ولذلك ف�إن االنطباع الأول
�أن تربية الأحياء المائية �ست�ساهم ،على الأقل خالل بقية العقد الحالي ،في المعرو�ض العالمي من الأ�سماك
في الم�ستقبل كما كان متوقعا في عام .2000

ا�ستخدام الأ�سماك

بُنيت اال�سقاطات بالن�سبة للعقد الذي ينتهي في عام  2010على توقع ب�أن تتناق�ص كميات الأ�سماك
الم�ستخدمة في الأغرا�ض غير الغذائية من حوالي  35مليون طن في ال�سنة �إلى  26مليون طن في ال�سنة.
ويبدو �أن ذلك ال يحدث .ففي �سنة  ،2004كانت الكميات الم�ستخدمة في اال�ستخدامات غير الغذائية
مرتفعة مثلما كان عليه الحال قبل �أربع �سنوات .فلماذا حدث ذلك؟
بالن�سبة للم�ستهلك العادي ،يبدو بع�ض ال�سمك �أ�شهى مذاقا من غيره .ومن بين بع�ض الأ�سماك غير
المف�ضلة كطعام ب�شري (المنهادن ،و�أنقلي�س الرمل) ،تتاح بع�ضها بكميات كبيرة ولي�س لها ا�ستخدام �إال
كعلف للحيوانات �أو -كما كان يحدث في الما�ضي -ك�أ�سمدة .وهذه الأنواع قوام �صناعة الم�ساحيق
ال�سمكية .ول�سوء حظ هذه ال�صناعة �أن توافر هذه الأنواع يمكن �أن يتغير من �سنة �إلى �أخرى ب�شكل كبير.
ومن بين الأ�سماك التي ت�ستخدمها �صناعة الم�ساحيق ال�سمكية الأن�شوفة البيروفية ( Engraulis
 .)ringensومن الممكن لها �أن ت�ساهم بما ي�صل �إلى ثلث جميع المواد الأولية الم�ستخدمة في الم�ساحيق
ال�سمكية على �صعيد العالم في �سنة معينة ،ولكن الكتلة الأحيائية الموجودة من تلك الأنواع عادة ما تتقلب
ب�شكل كبير من �سنة �إلى ال�سنة التي تليها .ولذلك تف�سر التقلبات في الم�صيد المفرغ من الأن�شوفة في بيرو
و�شيلي بدرجة كبيرة جدا التقلبات في كمية ال�سمك المخ�ص�صة لال�ستخدامات غير الغذائية في العالم �أي�ضا.
ولذلك ف�إن �أي محاولة تبذل لتحديد اتجاه في ا�ستخدام ال�سمك في �أغرا�ض غير تجارية يجب �أن تلغي
ب�شكل ما ع�شوائية التغيرات في الكميات المتاحة في البحر والمفرغة .ويتمثل �أحد النهج الب�سيطة في بناء
متو�سطات متحركة على مدى عدد من ال�سنوات.
زاد متو�سط ال�سنوات ال�ست المتحرك من نحو  29مليون طن في ال�سنة �أثناء الفترة � 1999 -1994إلى
�أكثر من  32.5مليون طن في الفترة  .2004 -1999وتُف�سَ ر الزيادة بوا�سطة حدوث تو�سع �سريع في ال�صين
في الكميات الم�ستخدمة من �أجل الأغرا�ض غير الغذائية � -سواء للتحويل �إلى م�ساحيق �سمكية �أو من �أجل
غير ذلك من الأغرا�ض .وفي ال�صين ،زاد متو�سط ال�سنوات ال�ست المتحرك من  5ماليين طن من الأ�سماك
�سنويا �أثناء الفترة � 1999 -1994إلى  9.3مليون طن في الفترة  .2004 -1999وبالن�سبة لبقية العالم،
انخف�ض هذا المتو�سط بمقدار  1.5مليون طن لي�صل �إلى  23.4مليون طن �سنويا في الفترة .2004 -1999
ورغما عن ذلك ،لم تحل الزيادة في اال�ستخدام غير الغذائي دون تحقق الزيادة المتوقعة في
اال�ستخدامات الغذائية .فقد و�صلت كمية ال�سمك الم�ستخدمة كغذاء في عام � 2004إلى  105.6مليون
طن ،بزيادة ال تقل عن  8.7مليون طن عن ال�سنوات الأربع ال�سابقة .والذي ي�سر ذلك هو تربية الأحياء
المائية ،و�إلى حد ما م�صايد الأ�سماك الداخلية .وقد عمل النمو في ناتج تربية الأحياء المائية ،الموجه �إلى
اال�ستهالك الب�شري (ت�ستبعد من ذلك المنتجات الو�سيطة) على تعوي�ض جزء من ح�صيلة المفرغ من م�صايد
الأ�سماك الطبيعية الذي خ�ص�ص للم�ساحيق ال�سمكية واال�ستخدامات غير الغذائية الأخرى .وتي�سر ذلك بطبيعة
الحال لأن جزءا كبيرا من �إنتاج تربية الأحياء المائية ال يعتمد على العلف المقوى بالم�ساحيق ال�سمكية.

الم�ساحيق ال�سمكية وتوافر الأ�سماك كغذاء

ولذلك يبدو من غير المحتمل في منت�صف العقد �أن ي�ستخدم  26مليون طن فقط من الأ�سماك لأغرا�ض
�أخرى بخالف الغذاء بحلول عام  ،2010ولكن من ال�صعب تحديد مدى عدم احتمال ذلك .فثمة قوى
متعار�ضة لها دورها في هذا ال�ش�أن.
فمن ناحية� ،سيطالب القائمون على تربية الأحياء المائية  -وم�ستخدمو الم�ساحيق ال�سمكية الآخرون
 في الم�ستقبل القريب بكميات متزايدة� .إال �أن هذه الكميات يجب �أن ت�أتي من م�صايد الأ�سماك الطبيعية،حيث �أن �إنتاج تربية الأحياء المائية �أكثر تكلفة من �أن ي�ستخدم في �أغرا�ض �أخرى غير غذاء الب�شر.
ومن ناحية �أخرى� ،سيت�أثر الطلب في الم�ستقبل في �صناعة تربية الأحياء المائية على الم�ساحيق
ال�سمكية بنتائج بحث يرمي �إلى اال�ستعا�ضة عن الم�ساحيق ال�سمكية الم�ستخدمة في تغذية الأ�سماك
والق�شريات .وعندما ت�صبح نتائج هذا البحث قابلة للتطبيق من الناحيتين التكنولوجية واالقت�صادية ،فمن
الممكن �أن يكون ت�أثير ذلك على ت�صنيع الم�ساحيق ال�سمكية �سريعا ،وقد تنخف�ض كميات الأ�سماك التي
تطلبها م�صانع الم�ساحيق ال�سمكية ب�شكل كبير كما كان متوقعا في الما�ضي.
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ولكن ال يبدو ،وقد قطعنا ن�صف العقد� ،أن تكون تلك النتائج و�شيكة ،ومن ثم ف�سينمو الطلب على
الم�ساحيق ال�سمكية .و�سي�سفر ذلك عن ارتفاع في ال�سعر الحقيقي للم�ساحيق ال�سمكية (وزيوت ال�سمك)،
وهو ما �سي�ساهم بدوره في زيادة الحوافز على ا�ستخدام المزيد من الأ�سماك كمادة �أولية في م�صانع
الم�ساحيق ال�سمكية .بيد �أن مثل هذا التطور يمكن �أن يف�ضي �إلى زيادة في التكلفة الحقيقية لبع�ض
منتجات تربية الأحياء المائية ،ceteris paribus ،وتو�سع �أبط�أ في هذا الإنتاج مما قد يكون عليه الحال
بخالف ذلك.
وال يبدو من المحتمل �أن تعوق هذه الندرة في الم�ساحيق ال�سمكية نمو القطاع ب�شكل له �ش�أنه ،حيث
�أن جزءا فقط من قطاع تربية الأحياء المائية هو الذي يعتمد على الم�ساحيق ال�سمكية كعلف� ،إال �أنه
�سيحدث بع�ض االنخفا�ض .وهكذا ،ففي ظل عدم وجود "حل تكنولوجي" يي�سر اال�ستعا�ضة ب�شكل له �ش�أنه
 �إن لم يكن تماما -عن الم�ساحيق ال�سمكية في �أعالف الإربيان وال�سمك ،يحتمل �أن تكون كمية ال�سمكالمتاحة لال�ستهالك الب�شري في عام � 2010أقل من  120مليون طن ،والأرجح �أن تكون في نطاق 110
�إلى  115مليون طن .و�إذا ما ا�ستمر �إنتاج م�صايد �أ�سماك المياه العذبة عند م�ستواه الحالي� ،أو تو�سع،
وهو ما قد يكون عليه الحال �أثناء بقية العقد ،ف�إن توافر الأ�سماك من �أجل اال�ستهالك الب�شري �سيزيد
بدرجة مماثلة.

التحديات والقيود التي تواجه تربية الأحياء المائية في الأجل المتو�سط

�أنهت منظمة الأغذية والزراعة م�ؤخرا تحليال ا�ست�شرافيا يهدف �إلى توفير تب�صر في م�ستقبل تربية
الأحياء المائية على ال�صعيد العالمي .ولقد كانت العملية معقدة وا�شتملت على تقييم للطلب والعر�ض
ب�ش�أن ال�سمك ومنتجات الأ�سماك .وا�شتمل التحليل اال�ست�شرافي على �إعداد نظرات عامة عن القطاعات
الوطنية لتربية الأحياء المائية في كل بلد من �أكثر من  100بلد ،وخم�س حلقات عمل �إقليمية ناق�ش
الم�شتركون فيها حالة تنمية تربية الأحياء المائية واتجاهاتها في �إقليمهم ،و�إعداد �سبعة تقارير عن
حالة واتجاهات تنمية تربية الأحياء المائية الإقليمية ،١وم�سح عالمي للخبراء ب�ش�أن تنمية الأحياء
المائية با�ستخدام "تقنية دلفي" .وبعدئذ تم تجميع المواد الم�ستحدثة في هذه العملية ،وغيرها من
الوثائق ذات ال�صلة ،في م�شروع ا�ستعرا�ض عالمي لحالة واتجاهات تنمية تربية الأحياء المائية.٢
وقدمت هذه الوثيقة في ما بعد �إلى فريق من الخبراء ،وطُ لب �إليهم �أن ي�ضعوا م�شروعا متفقا عليه
للوثيقة و�أن ي�صيغوا تحليال ا�ست�شرافيا لتنمية تربية الأحياء المائية في الم�ستقبل.٣
ويبني ما تبقى من هذا الف�صل على التحليل اال�ست�شرافي من �أجل مناق�شة ال�سلوك الممكن للعوامل التي
يحتمل �أن يكون لها ت�أثير هام على تنمية الأحياء المائية في العقد المقبل �أو العقدين المقبلين .ويبد�أ
بمالحظات قليلة عن الحالة التي تواجه تربية الأحياء المائية في �أفريقيا جنوب ال�صحراء.

حالة �أفريقيا جنوب ال�صحراء الخا�صة

تخلفت ح�صة الفرد من ا�ستهالك ال�سمك في �أفريقيا جنوب ال�صحراء وراء بقية العالم ،بل وتناق�صت
في حقيقة الأمر من م�ستوى مرتفع يبلغ  9.9كيلوغرام للفرد في عام � 1982إلى التقدير الأحدث عهدا
الذي يبلغ  7.6كيلوغرام في عام  .2003وال يمكن للإقليم �أن يتحمل ر�ؤية ا�ستمرار هذا االتجاه �أو
ازدياده �سوءا .بيد �أن تربية الأحياء المائية يمكن �أن ت�ساعد هنا �أي�ضا كما �سبق و�أن �أ�شارت �إليه مبادرة
ال�شراكة الجديدة من �أجل تنمية �أفريقيا .ففي عام  ،2005ا�ستثار "م�ؤتمر القمة من �أجل ال�سمك للجميع"
التابع لمبادرة الوعي الدولي ب�ش�أن احتماالت تربية الأحياء المائية في القارة .٤ومن ثم فمن المحتمل
�أن يكون لتربية الأحياء المائية في ال�سنوات والعقود القادمة �أولوية بالن�سبة للتنمية .وتفيد الم�ؤ�شرات
ب�أنه �ستم تجديد الم�ساعدة المقدمة �إلى قطاع الأحياء المائية في �أفريقيا بطرق طويلة الأجل في
طبيعتها وتحابي اال�ستثمارات الخا�صة.
بيد �أنه يجب التغلب على عقبات حادة .فمعظم البلدان في �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكبرى لديها
موارد محدودة لتو�صيل �سلع وخدمات عامة من نوعية جيدة �إلى قطاع تربية الأحياء المائية ،ولم ي�صل
القطاع الخا�ص �إلى م�ستوى من التنمية يمكنه من �أن يعو�ض مواطن النق�ص هذه .ولذا فمن المحتمل
�أن يعمل المجتمع الدولي ب�شكل متزايد عبر �شراكة مع وكالء وم�ؤ�س�سات التنمية الأفريقية في كفالة �أن
ت�صبح تربية الأحياء المائية و�إنتاج الأ�سماك في القارة جزءا من عملية التنمية ال�شاملة و�أن يتم توفير
ال�سلع والخدمات العامة.
وتتمثل الظروف الجامعة المطلوبة لكي يحدث ذلك ،والتي تم تحديدها �أثناء ا�ستعرا�ض حديث العهد
�أجرته منظمة الأغذية والزراعة ،٥في اال�ستقرار ال�سيا�سي ونظم الحكم ال�صالحة .وينبغي �أي�ضا �إيالء

التوقعات

المزيد من التركيز على ا�ستثمارات القطاع الخا�ص في تربية الأحياء المائية .و�سيتم تي�سير كفاءة
القطاع الخا�ص بوا�سطة �إن�شاء بيئة قطاع عام معاونة جنبا �إلى جنب مع ا�ستراتيجية لال�ضطالع
بالتنمية في حدود الموارد المتاحة .و�ست�ستكمل كذلك الآثار الإيجابية للتنمية المتزايدة لتربية الأحياء
المائية بوا�سطة التنفيذ البالغ الحيوية لأوراق ا�ستراتيجية الحد من الفقر ،وو�ضع ا�ستراتيجيات وطنية
وت�شريعات جيدة لتربية الأحياء المائية .كما خل�ص التحليل �إلى �أن من ال�ضروري وجود حوافز وتدابير
للحد من المخاطر من �أجل اال�ستثمارات الأجنبية المبا�شرة و�إلى �أنه يمكن �أن يكون للتمويل الأجنبي
الكبير الحجم لم�شاريع تربية الأحياء المائية التجارية �آثاره االنت�شارية و�أن يعزز تنمية تربية الأحياء
المائية التجارية ال�صغيرة والمتو�سطة الحجم.
وت�شمل �شروط وثيقة ال�صلة على وجه الخ�صو�ص بم�ستقبل تربية الأحياء المائية في �أفريقيا جنوب
ال�صحراء توافر مدخالت قيمة مثل البذور والعلف والنفاذ �إلى معلومات من نوعية جيدة ،ور�ؤو�س الأموال
اال�ستثمارية المي�سورة طويلة الأجل وموارد الأر�ض والمياه .وعندما ت�سود هذه الظروف ف�إن اال�ستدامة
�ستتعزز وتقل المخاطر .وبالنظر �إلى �أهمية الأ�سواق الدولية ولي�س مجرد الم�ساعدة الدولية فح�سب ،فمن
المحتم �أن تكون �صورة تربية الأحياء المائية الأفريقية �إيجابية .ومن �ش�أن ذلك �أن ي�سمح للمنافع �أن
تتراكم على �أكثر من يحتاجون �إليها ،بما في ذلك المزايا المبا�شرة وغير المبا�شرة .واتباع ممار�سات
الإدارة المالئمة من �أجل الحماية البيئية واال�ستخدام الم�ستدام للموارد المائية له �أهميته البالغة في
هذا ال�صدد ،وكذلك اتباع معايير مرتفعة ب�ش�أن �سالمة الأغذية .و�أخيرا ،ف�إن من �ش�أن اال�ستخدام الكفء
لالت�صاالت والمعلومات المنقولة من خالل تكنولوجيا المعلومات الحديثة �أن تح�سن من المعارف
والمهارات العالمية ال�شاملة ومن �صلة القائمين على تربية الأحياء المائية الأفريقية مع نظرائهم في
القارات الأخرى �أي�ضا.

االتجاهات والفر�ص والقيود

من بين الكثير من العوامل التي تحدد المعرو�ض من منتجات تربية الأحياء المائية والتي تحدد �إلى حد
كبير �أي�ضا توافر الأ�سماك وا�ستهالكها ،يتوقع �أن يكون للعوامل التالية دور رائد في العقود المقبلة.

�سبل الح�صول على الأر�ض وموارد المياه ،وتكثيفها
هناك القليل من الأرا�ض الجديدة المتاحة ،با�ستثناءات قليلة محتملة ،من �أجل ا�ستزراع ال�سمك في
معظم البلدان في مختلف �أنحاء العالم ،وبخا�صة في �آ�سيا ،وهي المنتِج الرائد لتربية الأحياء المائية� .إن
نق�ص الأرا�ضي يعتبر �أحد القيود الرئي�سية للتو�سع في تربية الأحياء المائية على ال�صعيد العالمي ،ومن
المحتمل �أن يظل كذلك.
وقد اتخذت الحكومات تدابير �شتى لمعالجة هذه الق�ضية .وي�شمل ذلك تحويل الأرا�ضي الزراعية �إلى
�أرا�ضي لتربية الأحياء المائية حيثما عجزت محا�صيل مثل الأرز عن �إنتاج عوائد تناف�سية .والمثال
الآخر هو �إدماج تربية الأحياء المائية في نظم الزراعة القائمة .وقد حدثت تنمية تربية الأحياء المائية
المت�أخرة العهد في جنوب �شرق �آ�سيا ،في منت�صف الثمانينات ،في �أرا�ض زراعية ،وفي مزارع ال�سكر
بالدرجة الأولى .بيد �أن �إمكانية ا�ستخدام الأرا�ضي غير الزراعية من �أجل تربية الأحياء المائية �أ�صبحت
مقيدة ب�شكل متزايد .وفي حالة ا�ستزراع الإربيان ،فقد تمت حماية معظم �أ�شجار المنغروف المتبقية
من التعدي عليها .وحيث �أنه ال توجد �إمكانية لزيادة رقعة الأرا�ضي ،ف�إن �أحد الحلول يتمثل في تكثيف
الإنتاج الم�ستند �إلى الأر�ض ،و�أخذ التكثيف ي�صبح اتجاها متناميا في تربية الأحياء المائية في �أنحاء
العالم .بيد �أنه ال يتوقع �أن يكثف جميع الزراع لأن تكاليف الإنتاج �آخذة في االرتفاع ب�صفة عامة بح�سب
م�ستوى التكثيف .وبدال من ذلك ،قد يختار الكثيرون �أن يقللوا من الكثافة و�أن ينتجوا ما هو �أقل ولكن
يخف�ضوا من التكاليف و�/أو �إمكانية تعر�ض �صحة ال�سمك للأ�ضرار و�/أو الم�شاكل البيئية.
ويمكن كذلك �أن يحد عدم توافر المياه العذبة من تنمية تربية الأحياء المائية في الم�ستقبل.
فبالإ�ضافة �إلى ا�ستخدام المياه العذبة من �أجل اال�ستهالك الب�شري والزراعة وا�ستزراع �أنواع الأحياء
المائية التي تربى في المياه العذبة ،ف�إنها ت�ستخدم في تربية �أنواع مثل الإربيان في المياه الم�سو�سة
للو�صول �إلى الحد الأمثل من الملوحة .وكثيرا ما ينظر �إلى ا�ستخدامها في تربية الأحياء المائية في كثير
من الأحيان على �أنه خ�سارة للزراعة ،وقد �أعطيت الزراعة في كثير من الحاالت الأولوية في تخ�صي�ص
المياه .ومع ذلك ،يتعين �أال يكون القطاعان متنافرين مع بع�ضهما حيث يمكن تنفيذ �سيا�سات لت�شجيع
اال�ستخدامات المتعددة للمياه� .إال �أنه من المحتمل �أن ي�صبح الح�صول على المياه النقية في الكثير من
البلدان في مختلف �أنحاء العالم عامال مقيِدا ب�شكل متزايد مع التو�سع في تربية الأحياء المائية.
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�سبل الح�صول على علف واف :الم�ساحيق ال�سمكية وزيت ال�سمك و"نفايات ال�سمك منخف�ضة القيمة"
يقوم ا�ستخدام الأعالف المائية بدور هام في تنمية تربية الأحياء المائية وفي �إنتاجها ،و�سيظل يقوم
بهذا الدور .ومن الممكن �أن يكون توافر العلف وتكلفته قيدا حرجا على تربية الأحياء المائية .ويزيد
عدم انتظام �إمدادات العلف� ،أو نق�صه ،من المخاطر وقد يلحق ال�ضرر بالعمليات؛ ولقد كان ذلك من
الم�شاكل التي واجهتها بلدان كثيرة ،وبخا�صة في �أفريقيا وبع�ض �أنحاء �آ�سيا.
وثمة �شعور مختلط �إزاء االعتماد على الم�ساحيق ال�سمكية وزيوت ال�سمك في الكثير من البلدان .فمن
ناحية� ،سي�ستمر الطلب على العلف المائي في الزيادة مع الزيادة العالمية المتوقعة في �إنتاج تربية الأحياء
المائية ،وكذلك الحال بالن�سبة للطلب على الم�ساحيق ال�سمكية وزيت ال�سمك .ووفقا لما تذكره المنظمة
الدولية للم�ساحيق ال�سمكية وزيت ال�سمك من المتوقع �أن يزيد ا�ستخدام الم�ساحيق ال�سمكية في العلف المائي
ب�أكثر من  5في المائة (من � 2.87إلى  3.02مليون طن في الفترة من � 2002إلى  )2012في حين �سيزداد
الطلب على زيت ال�سمك ب�أكثر من  17في المائة (من � 0.83إلى  0.97مليون طن) في الفترة من � 2002إلى
 ٦.2012وقد تحقق تقدم جم ب�صدد العثور على بدائل منا�سبة للم�ساحيق ال�سمكية وزيت ال�سمك من الم�صادر
النباتية والأر�ضية .بيد �أن �أكثر النتائج الواعدة التي تم الح�صول عليها حتى الحين كانت مع الأ�سماك
الزعنفية والق�شريات القتاتة/الآكلة للأع�شاب ،حيثما �أمكن اال�ستبدال الكامل للم�ساحيق ال�سمكية.
ومن ناحية �أخرى ،وحيث �أن من المتوقع �أن يظل �إنتاج الم�ساحيق ال�سمكية وزيت ال�سمك ثابتا على
مدى العقد المقبل ،فمن المتوقع �أن تنخف�ض ن�سبة الم�ساحيق ال�سمكية التي ي�ستخدمها قطاع الإنتاج
الحيواني و�أن يزداد ا�ستخدام البروتين والزيت الم�ستخرجين من م�صادر نباتية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،من
المتوقع حدوث كفاءات �أكبر في ا�ستخدام العلف مع ما يتحقق من �إنجازات تكنولوجية .ومن ثم ،فمن
غير المحتمل �أن يكون المعرو�ض من الم�ساحيق ال�سمكية ومن زيت ال�سمك عامال مقيدا في تغذية الأحياء
المائية .بيد �أنه ينبغي النظر �إلى هذا التفا�ؤل بعين الحذر؛ وقد يكون للطلب على الم�ساحيق ال�سمكية
وزيت ال�سمك من اقت�صادات نامية مثل ال�صين ت�أثير جذري في العر�ض والطلب العامين .ففي عام ،2004
ا�ستوردت ال�صين  1 128 000طن من الم�ساحيق ال�سمكية �أو  29.6في المائة من �إجمالي الواردات
٧
العالمية من الم�ساحيق ال�سمكية وكان يعزى �إليها �أكثر من ثلث الواردات العالمية من فول ال�صويا.
كما �أن ا�ستخدام نفايات ال�سمك منخف�ضة القيمة في تربية الأحياء المائية عامل هام في التنمية الم�ستقبلية.
�إذ ي�ستخدم زهاء  6 - 5ماليين طن من نفايات الأ�سماك منخف�ضة القيمة كعلف مبا�شر في تربية الأحياء
المائية(انظر ال�صفحتين  .)119-118وت�ستخدم نفايات الأ�سماك منخف�ضة القيمة بالدرجة الأولى في ا�ستزراع
ال�سمك في الأقفا�ص البحرية في ال�صين وفي بع�ض بلدان جنوب �شرق �آ�سيا ،بما في ذلك كمبوديا و�إندوني�سيا
وتايلند وفييت نام ،وبدرجة ثانوية في ا�ستزراع التونا في الأقفا�ص في بلدان البحر المتو�سط والمك�سيك .ومن
المتوقع �أن تحتاج ال�صين وحدها بحلول عام � 2013إلى  4ماليين طن من نفايات ال�سمك منخف�ضة القيمة
8
لم�ؤازرة تربية الأ�سماك في الأقفا�ص البحرية لديها .وقد قدرت حاجة فييت نام ب�أنها تبلغ حوالي مليون طن.
ويبدو �أن من غير المحتمل �أن ي�ستدام ا�ستخدام نفايات الأ�سماك منخف�ضة القيمة في تغذية الأحياء المائية.
وهناك �شواغل ب�أن ا�ستمرار ا�ستخدامها قد ي�سفر عن �آثار بيئية معاك�سة ومخاطر �أمنية بيولوجية ،والمطالبات
ب�أنه ينبغي ا�ستخدام ما ي�سمى نفايات الأ�سماك منخف�ضة القيمة كغذاء للب�شر �آخذة في الت�صاعد.
درجة �أكبر من الر�سملة وتنويع نظم الإنتاج والأنواع
على الرغم من موارد الأر�ض والمياه المحدودة ،فمن المحتمل �أن يجد �أ�صحاب م�شاريع تربية الأحياء
المائية ،وقد اجتذبتهم الأ�سعار المرتفعة ،طرقا جديدة (بالإ�ضافة �إلى التكثيف) لإنتاج ما يكفي من
الأ�سماك لتلبية الطلب .ومن بين الطرق المعقولة تربية الأ�سماك في الأقفا�ص ونظم التحويطات في
عر�ض البحر ،وربما مع ت�صدر ال�شركات الكبيرة لهذا الأمر ،حيث �أن وفورات الحجم تتطلب �إنتاج كميات
هائلة من الأ�سماك لكي تكون المزارع مربحة.
ويتطلب الإنتاج الأكبر حجما درجة �أكبر من الر�سملة؛ �أي �أموال ت�ستثمر في الآالت والتكنولوجيات
المحذقة والغالية الثمن وفي التدريب .ومن المحتمل �أن يعمل التو�سع في الإنتاج على خف�ض �أ�سعار
ال�سمك عندما تتناف�س ال�شركات على العمالة في الوقت نف�سه .وينطوي ذلك ،في االقت�صادات النا�شئة،
على �أن من المحتمل �أن تزيد �أجور عمال المزارع الحقيقية .ومن ثم ،ف�إنه �سيتعين على �أ�صحاب الأعمال
في تربية الأحياء المائية ،لكي يحتفظوا بهوام�ش ربح كافية لال�ستمرار في ن�شاط الأعمال� ،أن ي�ستخدموا
عماال �أقل ور�ؤو�س �أموال �أكثر .ومن ثم ،من المحتمل �أن تتغير تربية الأحياء المائية من ن�شاط كثيف
العمل �إلى كثيف ر�أ�س المال .وبمعنى �آخر ،من المتوقع �أن تكون �إنتاجية (العمل) عامال رئي�سيا في
م�ستقبل تربية الأحياء المائية.

التوقعات

كما �أن من المتوقع �أن يتو�سع نطاق التنوع ليمتد �إلى �أنواع �أو �سالالت جديدة ،وبخا�صة من الأ�سماك
ذات القيمة التجارية المرتفعة .وعموما ،من الممكن توقع تخ�صي�ص موارد مثمرة من �أجل �إنتاج �أنواع ذات
قيمة تجارية مرتفعة ،بالتحول عن الأنواع المنخف�ضة القيمة .ويحدث هذا التطور بالفعل في �أنحاء عديدة من
العالم .والتو�سع في �إنتاج الأ�سماك البحرية في جنوب �شرق �آ�سيا مثال جيد على ذلك ،ويوجد مثال �آخر في
الفلبين حيث تحل تربية �سمك اللبن  milkfishفي الأقفا�ص البحرية محل برك المياه الم�سو�س .وفي الواليات
المتحدة الأمريكية� ،أن�ش�أت الحكومة بالفعل �أ�سا�سا قانونيا وتنظيميا لتربية الأحياء المائية في عر�ض البحر
في نطاق "المنطقة االقت�صادية الح�صرية" التابعة للبالد .و�إمكانية تربية الأحياء المائية في عر�ض البحر
كبيرة في مختلف �أنحاء العالم ،وبخا�صة في �أمريكا ال�شمالية والالتينية ،والجزء الآ�سيوي من المحيط
الهادي ،و�أوروبا وغرب �أفريقيا وجنوبها.
وتربية الأحياء المائية من غير الأنواع الغذائية ،مثل تربية �أ�سماك الزينة� ،صناعة واعدة تماما بالن�سبة
للم�ستقبل .ففي عام  ،2000كانت قيمة تجارة الجملة العالمية من �أ�سماك الزينة الحية الم�ستخرجة من المياه
العذبة ومن مياه البحر (حيوانات حية من �أجل �أحوا�ض العر�ض المائي) تقدر بما يبلغ  900مليون دوالر،
بينما تبلغ قيمة تجارة التجزئة التقديرية ما يعادل  3مليارات من الدوالرات .وتعمل الحكومات ب�شكل متزايد
على ت�شجيع تربية �أ�سماك الزينة وتجارتها لما لها من �إمكانية متنامية في زيادة اال�ستخدام والدخل الريفيين
و�إدرار المكا�سب من العمالت الأجنبية .بيد �أن تف�شي الأمرا�ض يمثل تهديدا لتنمية هذه ال�صناعة .فقد قيل ب�أن
�ساللة وحيدة من فيرو�س هرب�س كوي  Koi herpes virusانت�شرت عالميا ب�سبب االتجار غير القانوني في
�أ�سماك الزينة .ومن الممكن �أن ي�صبح انت�شار هذا الفيرو�س الم�ستمر م�شكلة بالغة بالن�سبة �إلى �سمك �شبوط كوي
وال�شبوط ال�شائع� ،سواء الم�ستزرع منها �أو الطبيعي المن�ش�أ .ومن الم�أمول فيه �أن يعمل التنفيذ الفعال للتدابير
التي تتبعها البالد لوقف انت�شار �أمرا�ض ال�سمك على منع حدوث مثل تلك الأوبئة في الم�ستقبل.
وال�سياحة الإيكولوجية �آخذة في الظهور ويمكن �أن تنت�شر في كافة �أنحاء العالم .ويعمل عدد من البلدان
على النهو�ض بال�سياحة الإيكولوجية المت�صلة بتربية الأحياء المائية .وتقوم م�صايد الأ�سماك الترفيهية
في البحيرات والخزانات بدور له �ش�أنه في و�سط و�شرق �أوروبا ،وبالأخ�ص االتحاد الرو�سي ،و�أوكرانيا،
وبيالرو�س ،وجمهورية مولدوفا ،ودول البلطيق .وهناك اهتمام متنام في ماليزيا ب�إدماج عمليات تربية
الأحياء المائية في ال�سياحة ،مثل تربية الأ�سماك في الأقفا�ص البحرية وبرك ال�صيد بطريقة "�ضع وخذ".
ومناطق عر�ض البحر من المناطق المحتملة التي يمكن �أن تجري فيها موا�صلة تنمية ال�سياحة الإيكولوجية
المت�صلة بتربية الأحياء المائية ،فيمكن على �سبيل المثال النهو�ض بالزيارات �إلى مواقع تربية الأحياء
المائية في الأقفا�ص كجزء من رحالت ال�شعاب المرجانية.
والحاجة �إلى موا�صلة اال�ستفادة من �إمكانية �إ�ضافة قيمة �إلى منتجات تربية الأحياء المائية من خالل
تنمية اال�ستخدامات غير الغذائية ،وال�سيما في �سياق زيادة تكاليف الإنتاج ،مقبولة على نطاق وا�سع .وتوفر
المنتجات الثانوية لعملية التجهيز ،مثل الأح�شاء (ال�سلمون) والجلود (�سمك البلطي) والكيتين (الإربيان) ومركبات
مقاومة التهابات المفا�صل (بلح البحر الأخ�ضر)� ،إمكانات في هذا المجال .ومن المحتمل �أن تتوا�صل زيادة
تكاليف الإنتاج مع ا�ستخدام �آالت وتكنولوجيات غالية الثمن عالوة على تقنيات الإنتاج الأكثف وتكاليف
الطاقة المتوا�صلة االرتفاع .ولذلك قد يحتاج المنتجون �إلى ا�ستك�شاف كل و�سيلة ممكنة لزيادة الإيرادات بما في
ذلك التو�سع في ت�سويق المنتجات الثانوية لتربية الأحياء المائية من �أجل اال�ستخدامات غير الغذائية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تبين ال�شواهد ،في المناطق والبلدان التي تعتبر تربية الأحياء المائية را�سخة
فيها� ،أنه يحدث انخفا�ض في عدد المزارع المنتجة لأنواع منخف�ضة القيمة (و�إن تكن ب�أحجام مرتفعة) مثل
ال�شبوطيات ،حيثما يكون عدد مزارع تربية الأحياء البحرية من الأنواع المرتفعة القيمة قد ازداد .وال�صين
مثال من بين �أمثلة كثيرة .ويبدو �أنه �سيتم معادلة االنخفا�ض في �إنتاج تربية الأحياء المائية في المياه
العذبة �إلى حد ما في الم�ستقبل بوا�سطة التو�سع في الإنتاج البحري ،وال�سيما من خالل الأنواع التجارية
المرتفعة القيمة ن�سبيا .و�سواء كان الأمر يتعلق ب�أنواع المياه العذبة المنخف�ضة القيمة �أو الأنواع البحرية
المرتفعة القيمة ،ف�سيظل الإمداد بالبذور المرتفعة النوعية هاما.

�سبل الح�صول على ر�ؤو�س الأموال
ومع التكثيف والتنويع التدريجيين في تربية الأحياء المائية �إلى نظم و�أنواع تتطلب تكنولوجيات محذقة،
تعتبر �سبل الح�صول على ر�ؤو�س الأموال عامال رئي�سيا في التنمية .ولن تم�س الحاجة �إلى ر�ؤو�س الأموال من
�أجل اال�ستثمار وتكاليف الت�شغيل فح�سب ،و�إنما من �أجل الت�أمين على تربية الأحياء المائية �أي�ضا حيث �أن
من المحتمل �أن تجتذب هذه اال�ستثمارات في التكنولوجيات الرفيعة من المخاطر ما يفوق ما هو معروف
ب�صفة عامة في تربية الأحياء المائية التقليدية.

157

158

حالة الموارد ال�سمكية وتربية الأحياء المائية في العالم عام 2006

وفي حين �أن �سبل الح�صول على ر�ؤو�س الأموال قد ال تمثل ق�ضية في البلدان المتقدمة ،فمن الم�ؤكد
�أنها تعتبر حجر عثرة �أمام تنمية تربية الأحياء المائية في العالم النامي .وبا�ستثناءات قليلة ،تعتبر �أ�سواق
ر�ؤو�س الأموال في �آ�سيا والمحيط الهادي و�أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي و�أفريقيا جنوب ال�صحراء
و�أوروبا ال�شرقية �ضعيفة القوام والنفاذ �إليها �صعبا.
ونتيجة ذلك �أن �إمكانيات تنمية �أو و�ضع التكنولوجيات الجديدة مو�ضع التنفيذ محدودة ب�شدة في تلك
المناطق .واللجوء �إلى اال�ستثمار الأجنبي �ضروري ولكنه محدود ب�شدة .ومن المتوقع �أن ت�ستمر تلك الم�شكلة.
بيد �أن هناك ما يدعو �إلى التفا�ؤل .فمن الممكن �أن تعمل ال�سهولة المتنامية في توجيه ر�ؤو�س الأموال من بلد
�إلى �آخر� ،شريطة وجود �أ�ساليب حكم �صالحة و�سيا�سات مهيئة لال�ستثمار ،على تمكين نظم اال�ستزراع الكثيفة
ر�أ�س المال من التو�سع �أي�ضا في البلدان النامية .ويبلغ عن وجود تدفقات كبيرة من اال�ستثمارات الأجنبية
بالفعل في بلدان �أفريقيا جنوب ال�صحراء ومن بينها غامبيا وال�سنغال وناميبيا ونيجيريا و�أوغندا من �أجل
�أنواع مثل الإربيان و�سمك ال�صلور والبلطي .كما �أن هناك تقارير عن تدفقات هامة من ر�ؤو�س الأموال تدخل
�إلى �أمريكا الالتينية ،وال�سيما البرازيل و�شيلي ،من �أجل تربية ال�سلمون و�أنواع �أخرى .ومن المحتمل �أن
ي�ستمر هذا االتجاه لوقت طويل �إلى حد ما.
وقد ات�سعت زراعة الأع�شاب البحرية ب�سرعة ،بما يتيح فر�صا ا�ستثمارية جديدة ،حيث �أن الطلب على
الموارد الطبيعية قد تجاوز العر�ض كثيرا .وتوفر �صناعة الأع�شاب البحرية نطاقا من المنتجات يدر قيمة
�إنتاج �سنوية تبلغ  6-5.5مليارات دوالر .ومن هذه القيمة ،ت�ساهم المنتجات الغذائية من �أجل اال�ستهالك
الب�شري بحوالي  5مليارات دوالر ،ويعزى �إلى المواد الم�ستخرجة من الأع�شاب البحرية (الكراجين والأغرة
والألجينات) جزء كبير من المبالغ المتبقية ،في حين ت�شكل اال�ستخدامات ال�صغيرة والمتفرقة ،مثل الأ�سمدة
الع�ضوية والمواد الم�ضافة �إلى العلف الحيواني بقية المبلغ .وهذا الق�سم من ال�صناعة له طابع دولي مرتفع
ويبدو كمثال لن�شاط ال تعتبر فيه �سبل الح�صول على ر�ؤو�س الأموال عامال مقيدا .وهناك م�ؤ�شرات على �أن
من المحتمل �أن تتو�سع �صناعة الأع�شاب البحرية في العقود المقبلة.

الإدارة البيئية
قد يعمل التكثيف على م�ؤازرة ربحية عمليات اال�ستزراع ،ولكن لذلك ثمنه .فقد ي�ؤدي �إلى تعقيدات في بع�ض
الأحيان في �إدارة المزارع (في ما يتعلق بنوعية المياه وب�صحة الحيوانات الم�ستزرعة على وجه الخ�صو�ص).
كما �أنه كثيرا ما تكون هناك �شواغل ب�ش�أن قدرة الحمل البيئي التي تجهد بفعل زيادة عدد المزارع و�/أو
تكثيف نظم الإنتاج .وتتوقف كفاءة الأداء التي يعمل بها القطاع على مدى ح�سن معالجة هذه الق�ضايا.
وتبين درا�سات حديثة العهد� 9أنه يمكن اعتبار الناتج من النترات والفو�سفات عن تربية الأحياء المائية
غير ذي �ش�أن من حيث م�ساهمتهما في الحمل التغذوي في معظم مناطق العالم .ورغما عن ذلك فقد تكون
لهما �آثار محلية على التغدق الغذائي وازدهار الطحالب .لقد تحققت خطوات وا�سعة كبيرة في العقد الأخير في
التخفيف من المدخالت الغذائية والع�ضوية من تربية الأحياء المائية .وعملت الإنجازات والتح�سينات الم�شهودة
في تكنولوجيا التغذية المميكنة على التقليل ب�شكل له �ش�أنه من مدخل التغذية في الوقت الذي حافظت فيه
على الإنتاجية وح�سنت من الكفاءة االقت�صادية .وقد تدعمت هذه التطورات بفعل زيادة ا�ستخدام زراع ال�سمك
لنظام الإراحة .وتن�شط روابط الزراع والم�ستهلكين ،والمجتمع المدني ،والجهات الم�شترية الم�ؤ�س�سية مثل �سال�سل
متاجر الخدمة الذاتية وغيرها من جماعات �أ�صحاب ال�ش�أن الرئي�سيين ،في النهو�ض بو�ضع المعايير والمدونات
التي ترمي �إلى كفالة وجود تربية للأحياء المائية ب�شكل م�س�ؤول بيئيا واجتماعيا .ولقد كانت تلك التح�سينات
ملحوظة على �صعيد العالم بالن�سبة لعدد من ال�سلع الأ�سا�سية ،وال�سيما ال�سلمون .ومن المحتمل �أن ت�ستمر في
الم�ساهمة في تح�سين ال�صورة العامة لتربية الأحياء المائية ،ومن ثم تعطي الإنتاج دفعة قوية �إلى �أعلى.
ارتفاع تكاليف الطاقة
تمثل تكاليف الطاقة ،حتى من قبل �أزمة الطاقة العالمية الراهنة ،ح�صة هامة من تكاليف الإنتاج في كثير
من عمليات تربية الأحياء المائية التجارية .ومن المحتمل ،مع المزيد من التكثيف وا�ستخدام التكنولوجيات
المحذقة� ،أن تم�س الحاجة �إلى ا�ستخدام المزيد من الطاقة ،ومن ثم تُفاقم م�شكلة تكلفة الطاقة .ويتوجب على
تربية الأحياء المائية �أن تتناف�س مع �أن�شطة �أخرى للح�صول على الطاقة ،كما هو الحال بالن�سبة للأر�ض
والمياه .وي�سعى الباحثون في مختلف �أنحاء العالم �إلى البحث عن م�صادر منخف�ضة التكلفة للطاقة من �أجل
التخفيف من حدة هذه الم�شكلة .وقد اقترح ا�ستخدام م�ضخات �أكثر كفاءة ك�أحد الخيارات في هذا ال�صدد.
ومن الخيارات الأخرى ا�ستخدام نظم �إعادة الدوران .وفي حين �أن �إعادة الدوران يحتاج �إلى طاقة ،ف�إنه
ال يحتاج �إلى �ضخ الماء من م�ستويات �أوط�أ ومن ثم يعتبر كف�ؤا في ا�ستخدام الطاقة .وت�ستخدم الم�ضخات

التوقعات

المحركة بطاقة الريح على نطاق محدود في تربية الأحياء المائية في المياه العذبة في الكثير من البلدان،
�إال �أن تكلفتها الر�أ�سمالية مرتفعة .كما �أن العجز عن ت�صميم م�ضخات منخف�ضة التكلفة ومرتفعة الحجم من
�أجل ا�ستزراع الإربيان في المياه المالحة يقيد من ا�ستخدامها .وتعاني الم�ضخات المحركة بالطاقة ال�شم�سية
من نف�س الم�شاكل.
وبالإ�ضافة �إلى ال�سعي من �أجل م�صادر بديلة ،يقوم الزراع �أي�ضا بو�ضع ا�ستراتيجيات وممار�سات
لتخفي�ض االحتياجات من الطاقة .وفي بع�ض �أ�ساليب التربية ،يمكن تدنية تكاليف الطاقة الالزمة لل�ضخ
مع الجمع بينها وبين ا�ستخدام تقنيات المعالجة الأحيائية والت�صريف المنخ�ض �أو حتى عدم الت�صريف.
بيد �أن ثمة حاجة �إلى المزيد من البحوث ب�ش�أن هذه التقنيات الم�ستخدمة في الإنتاج.

تنمية الموارد الب�شرية
تنمية الموارد الب�شرية لها �أهمية محورية لم�ستقبل تربية الأحياء المائية .ف�سيعتمد نجاح القطاع على
ما �إن كان التقدم في بناء القدرات الب�شرية للقطاع العام والقطاع الخا�ص يواكب التطورات الجديدة في
التكنولوجيا والتجارة الدولية والت�شريعات .ورغم �أنه قد تم التحاور حول هذا المو�ضوع مرات ومرات في
العقود الأخيرة ،ف�إن الحاجة �إلى قدرة ب�شرية لمواجهة التحدي الخا�ص ب�إنتاج �أغذية مائية لتلبية الطلب
في الم�ستقبل ،ال تزال ق�ضية هامة ،ويحتمل �أن تظل كذلك في العقد المقبل .ومن بين الق�ضايا ذات
ال�صلة ،والكثير منها يخرج عن نطاق �سيطرة قطاع تربية الأحياء المائية ،وت�شمل ما ي�سمى "ا�ستنزاف
العقول" �أو هجرة الأ�شخا�ص المدربين من البلدان النامية �إلى البلدان المتقدمة وخ�سارة ر�أ�س المال
الب�شري واالجتماعي ب�سبب ت�أثيرات فيرو�س نق�ص المناعة الب�شرية/الإيدز في كثير من �أنحاء العالم،
ال�سيما �أفريقيا .كما �أن الكوارث الطبيعية ،مثل كارثة ت�سونامي الآ�سيوية في عام  ،2004كثيرا ما ت�سفر
عن تدمير بالغ في القدرات الب�شرية .ومن الممكن �أن تظل هذه العوامل ت�ؤثر على تربية الأحياء المائية
في الم�ستقبل المنظور.
البحث والتطوير
مع ا�ستمرار �إح�سا�س تربية الأحياء المائية بال�ضغوط عليها للتو�سع ،ف�إن البحث والتطوير ي�صبح هاما.
والبحوث تواجه تحديات تزويد �صناع ال�سيا�سات والممار�سين ب�أحدث المعارف واالبتكارات ،والتي
تتراوح بين التح�سينات الوراثية للأ�سماك الم�ستزرعة �إلى الت�صميمات المحذقة للأقفا�ص من �أجل تربية
الأ�سماك في مواقع في عر�ض البحر؛ و�إدارة �أف�ضل للأعالف؛ و�إدارة �أف�ضل لل�صحة؛ و�إدارة بيئية �أف�ضل.
بيد �أن تنمية تربية الأحياء المائية �أعيقت بفعل ثالثة عوامل تت�صل باالحتياجات الأ�سا�سية للبحث
والتطوير� ،أال وهي عدم كفاية الأموال ،ونق�ص موظفي البحوث الأ�سا�سيين ،و�سوء البنية الأ�سا�سية
للبحوث .وهذا يف�سر ،مرة �أخرى ،الحاجة �إلى المزيد من اال�ستثمارات في تنمية الموارد الب�شرية؛ وتبرز
القدرة الب�شرية من بين غيرها بو�صفها حتمية للتنمية الم�ستدامة لتربية الأحياء المائية .فثمة حاجة
�إلى عدد �أكبر ونوعية �أف�ضل من الموارد الب�شرية للبحث عن فر�ص لتربية الأحياء المائية .وينبغي
لتنمية الموارد الب�شرية الناجحة �أن تطلق تطوير تكنولوجيات وت�شريعات و�إدارة �أكثر كفاءة ب�ش�أن تربية
الأحياء المائية.
تكنولوجيات المعلومات واالت�صاالت و�شبكاتها
توفر التطورات الم�ستمرة والكبيرة في تكنولوجيات المعلومات واالت�صاالت فر�صا جديدة لالت�صال ونقل
الدرو�س المكت�سبة وتقا�سم المعارف بطريقة ح�سنة التوقيت ومردودة التكلفة .ويتمثل التحدي الذي
يواجه الحكومات و�أ�صحاب ال�ش�أن الآخرين في ما يتعلق بتنمية تربية الأحياء المائية في اغتنام هذه
الفر�ص وتطبيقها بما يعود بالفائدة على القطاع.
ومن المحتمل �أن يقوم تبادل المعلومات من خالل بناء ال�شبكات بدور هام في تنمية القطاع .ورغم
�أن منظمة الأغذية والزراعة لم تنجح حتى حينه في �إيجاد �شبكات معتمدة على الذات لتربية الأحياء
المائية ،ما عدا �شبكة مراكز تربية الأحياء المائية في �آ�سيا والمحيط الهادي  ،NACAف�إنه يجرى ا�ستك�شاف
�إمكانيات �إقامة �شبكات في العديد من الأقاليم .وقد �أن�شئت �شبكة لمراكز تربية الأحياء المائية في و�سط
و�شرق �أوروبا ( )NACEEومن المتوقع قريبا �أن ت�صبح م�ستقلة .ومن الممكن �أن ت�سهم مثل هذه ال�شبكات،
ال�سيما في �أفريقيا جنوب ال�صحراء و�أمريكا الالتينية ،في تنمية �أ�سرع للقطاع .وهناك حاجة ،تم�شيا مع
�إعالن كيوتو لعام  10. 1995وامتثاال لتو�صيات اللجنة الفرعية المعنية بتربية الأحياء المائية التابعة
للجنة م�صايد الأ�سماك� ،إلى قيام الحكومات ووكاالت المعونة الدولية بالنظر في دعم �إن�شاء هذه ال�شبكات.
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�سبل الو�صول �إلى الأ�سواق
�سيظل للأ�سواق الوطنية والدولية النامية والقدرة على الإتجار في تلك الأ�سواق ت�أثيرها على نمو تربية
الأحياء المائية .لقد �أخذت التجارة الدولية في الأ�سماك الم�ستزرعة تتزايد بالتدريج على مدار العقود
الما�ضية .وقد ا�ستحث هذا النمو في التجارة بع�ض البلدان على ا�ستخدام تعريفات ا�ستيراد مرتفعة على
الأ�سماك ومنتجات �صيد الأ�سماك كطريقة لحماية �صناعات تربية الأحياء المائية المحلية من المناف�سة
١1
ا لأجنبية.
وقد تم تخفي�ض التعريفات في كثير من الحاالت مع التحرير التدريجي للتجارة .بيد �أن الحواجز غير
التعريفية (بما في ذلك الحواجز التقنية وغير التقنية) برزت كعقبة رئي�سية للتجارة والنفاذ �إلى الأ�سواق
بالن�سبة لل�صادرات �إلى البلدان المتقدمة١2.وقد وجه المنتجون المحليون في البلدان الم�ستوردة ،على وجه
الخ�صو�ص ،االتهامات المتزايدة �إلى الذين يبيعون منتجات في �أ�سواقهم الوطنية (�أي الم�صدرون من بلدان
�أخرى) من �أجل الإغراق و�/أو اال�ستفادة من الدعوم .وقد �أف�ضت تلك ال�شكاوى في عدد من المنا�سبات �إلى
قيام البلدان الم�ستوردة بتنفيذ تدابير ملمو�سة �ضد تلك الواردات ،بما في ذلك �إدخال العمل ب�أ�سعار دنيا
لال�ستيراد ور�سوم جمركية م�ضادة للتعوي�ض عن الإغراق �أو الدعم المزعومين .ويجري عر�ض هذه المنازعات
ب�شكل متزايد على منظمة التجارة العالمية لحلها بوا�سطة �آلية ت�سوية المنازعات التابعة للمنظمة وا�شتملت
الأمثلة على �أنواع م�ستزرعة مثل الإربيان وال�سلمون .ويمكن توقع عدد متزايد من تلك االتهامات والمنازعات
مع نمو ال�صناعة ودخول المزيد من منتجات تربية الأحياء المالية �إلى التجارة الدولية ،وبعد �أن �أ�صبح
التناف�س على ح�صة �سوقية �أ�شد حدة.
كما �أ�صبح النفاذ �إلى �أ�سواق ال�صادرات معقدا بفعل الحاجة لاللتزام باللوائح التنظيمية للبلدان
الم�ستوردة والمتعلقة بجودة و�سالمة المنتجات (انظر ال�صفحات  .)143-136ويبدو �أن من المحتمل
�إمكانية تح�سين الو�صول �إلى الأ�سواق من خالل و�ضع نظم لإ�صدار �شهادات ب�ش�أن �سالمة الأغذية وجودتها.
و�إذا لم يتم االمتثال لتلك المعايير واللوائح التنظيمية ،فمن الممكن �أن يكون لذلك ت�أثيره على الإتجار
الدولي في منتجات تربية الأحياء المائية من بع�ض البلدان النامية .ونتيجة لذلك ،ي�شكل الزراع ،وال�سيما
الجهات الم�شغلة �صغيرة الحجم ،روابط �صغيرة �أو تجمعات عنقودية ويبذلون جهودا لتنفيذ ممار�سات �أف�ضل
للإدارة وتح�سين تنظيمهم الذاتي .وهم ينظرون �إلى ذلك ،لي�س فقط كو�سيلة لال�ستجابة للمطالبات بااللتزام
بمعايير التجارة الدولية ،و�إنما كطريقة لزيادة الأرباح وتقليل خ�سائر الإنتاج.
وبالنظر �إلى الم�ساهمة الملمو�سة للبلدان النامية في الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية ،ف�إن من
�ش�أن الحمائية المتنامية في البلدان المتقدمة �أن تقلل بطبيعة الحال من �إنتاج تربية الأحياء المائية في
العالم النامي ومن ثم تقلل من احتمال �أن تكون تربية الأحياء المائية قادرة على المحافظة على ح�صة
الفرد من المعرو�ض من الأ�سماك عند الم�ستويات الحالية .و�سي�شعر �صغار المنتجين بوجه خا�ص بت�أثير
الحمائية المتزايدة �إذ ربما ال يقدرون على تحمل التكاليف المرتفعة لالمتثال -على الأقل بالن�سبة لل�سلع
الأ�سا�سية المنتجة ب�صفة دولية -ومن ثم يمكن �أن يدفعوا خارج ن�شاط الأعمال في نهاية الأمر.
وفي �ضوء هذه الأحوال ،يبدو �أن من المحتمل �أن يقوم تنويع الأ�سواق بدور هام� .إن ا�ستحداث �أ�سواق
ذات بيئة مالئمة ،مثل �أ�سواق منتجات تربية الأحياء المائية الع�ضوية �أو الأحياء المائية التي تحمل
عالمات �إيكولوجية ،قد يتواكب مع تربية الأحياء المائية الخا�صة بكل من الأنواع والمنتجات المعروفة
والم�ستحدثة .ومن الممكن �أن يوفر المزيد من موا�صلة تحرير تجارة الأ�سماك بموجب اتفاقات متعددة
الأطراف و�/أو ثنائية جديدة فر�صا جديدة لتو�سيع نطاق قطاع تربية الأحياء المائية.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن �صناعة تربية الأحياء المائية المحلية في الكثير من البلدان النامية ،ال�سيما
في �آ�سيا ،تتناف�س مع الواردات على ح�صة من ال�سوق المحلية للمنتجات النهائية .وتتحرك الجهات المنتجة
والمجهزة للأحياء المائية ،في محاولة للتغلب على هذه الم�شكلة ،ببطء �صوب ا�ستحداث منتجات مجهزة
من �أجل الأ�سواق الوطنية و�أ�سواق الت�صدير على حد �سواء .وتمثل ا�ستراتيجية القيمة الم�ضافة هذه م�سارا
لتح�سين ربحية المن�ش�آت القائمة بتربية الأحياء المائية .كما �أن هناك اتجاه �صوب ا�ستهداف الأ�سواق
الح�ضرية المحلية بمنتجات موحدة قيا�سيا وذات قيمة م�ضافة "�سهلة الطبخ" �أو من نوع منا�سب لـ"متاجر
الخدمة الذاتية" .ومن المحتمل �أن تنمو هذه االتجاهات وتتكثف مع زيادة المناف�سة على الأ�سواق.
ال�سيا�سات و�أ�ساليب الإدارة ال�سليمة
�إن �أ�ساليب الإدارة ال�سليمة ،بما في ذلك اال�ستقرار ال�سيا�سي ،لها ت�أثير رئي�سي على تنمية تربية الأحياء
المائية على جميع الأحجام� .إذ �أنها تقلل من تكاليف ممار�سة ن�شاط الأعمال ،وتجتذب اال�ستثمارات
�إلى القطاع ،وتعزز القدرة التناف�سية للقطاع داخل البالد وعلى ال�صعيد العالمي على حد �سواء .وتقوم

التوقعات

ال�سيا�سات االقت�صادية الكلية ،مثل ال�سيا�سات المالية ،و�سبل الح�صول على الموارد والمهارات الب�شرية،
والتكنولوجيا ،بدور مماثل وعلى نف�س القدر من الأهمية .و�ست�صبح الم�شاركة المتزايدة من قبل �أ�صحاب
ال�ش�أن في �إدارة القطاع �أكثر �أهمية .ويتحقق قدر �أكبر من ا�ستدامة تربية الأحياء المائية من خالل
تدعيم روابط الزراع والتنظيم الذاتي ل�صناعة تربية الأحياء المائية.
وال يوجد في الكثير من البلدان ت�شريعات ب�ش�أن تربية الأحياء المائية بوجه خا�ص .وبدال من ذلك ،يدار
القطاع بوا�سطة العديد من القوانين العرفية ،والتي تخ�ضع في كثير من الأحيان لتف�سيرات مختلفة .وحيثما
يكون الأمر كذلك ،ف�إن �أ�ساليب الحكم ال�سليمة تعني تزويد القطاع "ب�إجراء قانوني ب�ش�أن تربية الأحياء
المائية" .وتوجد مثل هذه الإجراءات ويبدو �أن الإدارات العامة �ستعمل خالل العقود المقبلة على مواءمة
هذه القوانين لكي تفي بحاجات بلدانها ،بما يعك�س الم�ستويات المتباينة لتنمية تربية الأحياء المائية.
و�ستحتاج الحكومات في البلدان التي تملك �صناعات تربية �أحياء مائية مبتدئة �إلى �أن ت�ستثمر مبالغ
مالية جمة في بناء الم�ؤ�س�سات وترتيبات الإدارة الخا�صة بتربية الأحياء المائية ،وال�سيما من �أجل م�شاريع
تربية الأحياء المائية ذات التوجه ال�صناعي والت�صديري .وحيث �أن �إنفاذ القوانين يمثل قيدا في البلدان،
ف�سيولى تركيز قوي على زيادة التنظيم الذاتي من خالل روابط الزراع وبوا�سطة القطاع ككل .ومن المحتمل
�أن ينمو التنظيم الذاتي و�أن ي�صبح القاعدة المرعية.

الدعم الحكومي
وعموما ،يعتبر التزام الحكومة بتوفير دعم متزايد لقطاع تربية الأحياء المائية �شرطا �أ�سا�سيا
للتنمية الم�ستدامة للقطاع .وي�أخذ هذا االلتزام �شكل �صياغة مف�صلة ووا�ضحة لل�سيا�سات والخطط
واال�ستراتيجيات وتوافر دعم تمويلي واف .ويتمثل التحدي ،وهو عامل مقيد محتمل ،في م�ستوى التزام
الحكومات ،وال�سيما حكومات البلدان النامية .فهل �ستتردد وتتحول عن ذلك مع ظهور فر�ص االقت�صاد
العالمي الجديد وازدياد التناف�س على الموارد المالية والطبيعية النادرة؟ وفي حين �أن م�ستوى االلتزام
يتفاوت داخل كل �إقليم وفي ما بين الأقاليم ،تبعا لأهمية تربية الأحياء المائية لالقت�صادات والرفاه
الوطنيين ،فمن المتوقع رغما عن ذلك �أن يثبت االلتزام ويزداد م�ستوى الدعم في البلدان التي ت�ساهم
فيها تربية الأحياء المائية ب�شكل جم في النمو وفي التخفيف من حدة الفقر وفي الأمن الغذائي� ،أو
حيثما ينظر �إليها على �أنها م�ساهم محتمل في ذلك.
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