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ثمة تكامل كبير بين قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء على مستوى التجارة الدولية، حيث غالبًا ما تعبر منتجات هذين 	 
القطاعين العديد من الحدود الدولية خالل رحلتها، بدءًا من اإلنتاج والتصنيع وانتهاًء بالبيع بالتجزئة ووصولها إلى المستهلك 

النهائي؛ 
وصل صافي إيرادات الصادرات السمكية في البلدان النامية )إيرادات الصادرات مطروح منها إيرادات الواردات( إلى 35 	 

مليار دوالر أمريكي عام 2019، متجاوزة بذلك إيرادات سلع زراعية أخرى )كاللحوم والتبغ واألرز والسكر( مجتمعة. وتمثل التجارة 
بمنتجات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية – بصفتها مصدرًا إليرادات التصدير وكقطاع توظيفي – قطاعًا مهمًا يسهم 

في النمو االقتصادي للبلدان النامية. أما الموارد البحرية فتتسم بأهمية خاصة لدى الشعوب الساحلية، السيما في أقل 
البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛

توفر مصايد األسماك سبل العيش والدخل للماليين من العاملين في صيد األسماك أو جمعها من المستزرعات، وكذلك من 	 
العاملين في أنشطة ما قبل جمع األسماك وبعده، مثل صناعة القوارب وشباك الصيد وتصنيع األسماك والتجارة بها. لكن 

غالبًا ما ُتغفل مجتمعات الصيد صغيرة النطاق، حيث ال يتم إشراك األطراف الفاعلة ضمن هذه المجتمعات في عمليات صناعة 
القرارات التي تطال تأثيراتها حياتهم ومستقبلهم.

التجارة الدولية ومصايد األسماك 

تلعــب مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة دورًا محوريــًا فــي 
توفيــر األمــن الغذائــي وســبل العيــش لمالييــن النــاس، وهــي مــوارد 
ــة،  ــة والداخلي ــة والجزري ــة بالنســبة للمناطــق الســاحلية والنهري جوهري
الســيما فــي البلــدان الناميــة والكثيــر مــن الــدول الجزريــة الصغيــرة 
الناميــة. وفــي مطبوعــة »حالــة مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء 
المائيــة فــي العالــم عــام 2020«، أميــط اللثــام عــن حقيقــة أن الســواد 
األعظــم مــن العامليــن كصياديــن ومزارعــي أســماك بــدوام كامــل أو 
جزئــي أو موســمي – أي نحــو 60 مليــون شــخص، منهــم نســبة 34 
فــي المائــة انخرطــوا فــي تربيــة األحيــاء المائيــة عــام 2018 – هــم مــن 
صغــار المنتجيــن المحترفيــن. أمــا المــرأة فيمكــن أن تلعــب دورًا مهمــًا 
فــي هــذه القــوى العاملــة، إذ تمثــل 14 فــي المائــة مــن العامليــن في 
القطــاع الرئيــس ونحــو 50 فــي المائــة إذا مــا أدخلنــا القطــاع الثانــوي 
)ليصــل بذلــك إجمالــي عــدد العامــالت فــي هــذا الميــدان إلــى قرابــة 

200 مليــون امــرأة(. 

اتســاعًا  المائيــة  األحيــاء  وتربيــة  األســماك  مصايــد  قطاعــا  شــهد 
إجمالــي حجــم  ليــزداد معــه  األخيــرة،  العقــود  مــدى  علــى  ملحوظــًا 
اإلنتــاج والتجــارة واالســتهالك. وترافــق هــذا االتســاع مــع تحــوالت 
كثيــرة، منهــا التغيــرات التــي طــرأت علــى مصــدر اإلنتــاج الــذي بــات 
اعتمــاده علــى تربيــة األحيــاء المائيــة. أمــا التغيــرات البــارزة فكانــت مــن 
ــدور البلــدان  ــر النمــو المطــرد ل نصيــب المنتجيــن والتجــار الرئيســين إث

الناميــة، وعلــى رأســها بلــدان آســيا. 

للمصيــد  المحوســب  النظــام  برمجيــة  مــن  الجديــد  للجيــل  ووفقــًا 
الســمكي العالمــي الخاصــة بمنظمــة األغذيــة والزراعــة، تأتــي منتجات 
مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة بيــن الســلع األكثــر رواجــًا 
تجاريــًا حــول العالــم. وفــي عــام 2019، دخــل نحــو 37 فــي المائــة مــن 
إجمالــي إنتــاج مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء المائيــة عالــم التجــارة 
الدوليــة بأشــكال منتجــات مختلفــة، وورد فــي تقاريــر مــا يزيــد علــى 
200 بلــد وإقليــم حديــث عــن أنشــطة التجــارة باألســماك. وفــي عــام 
وتربيــة  األســماك  منتجــات مصايــد  مــن  الصــادرات  ُقــدرت   ،2019
األحيــاء المائيــة بقيمــة 161 مليــار دوالر أمريكــي، لتشــكل بذلــك نحــو 
)باســتثناء  الزراعيــة  المنتجــات  المائــة مــن قيمــة صــادرات  11 فــي 
المنتجــات الحرجيــة( ونســبة واحــد فــي المائة من إجمالــي قيمة التجارة 

بالبضائــع، قياســًا بالتجــارة بكافــة أنــواع اللحــوم بقيمــة 156 مليــار دوالر 
أمريكــي. وخــالل الفتــرة مــن عــام 1976 إلــى 2019، ازدادت قيمــة 
الصــادرات العالميــة مــن منتجــات مصايــد األســماك وتربيــة األحيــاء 
المائيــة بمعــدل ســنوي ســجل ســبعة فــي المائــة بالقيمــة االســمية. 
أمــا حصــة البلــدان الناميــة مــن هذه التجارة فازدادت مــن 38 في المائة 
ــة عــام  ــة عــام 1976 إلــى 54 فــي المائ مــن قيمــة الصــادرات العالمي
ــد األســماك  ــام 2019، قــّدرت قيمــة صــادرات مصاي 2019. وفــي ع
وتربيــة األحيــاء المائيــة فــي البلــدان الناميــة بقيمــة 87 مليــار دوالر 
أمريكــي. صحيــح أن ســوق البلــدان المتقدمــة ال يــزال المهيمــن علــى 
واردات األســماك، إال أن أهميــة البلــدان الناميــة كبلــدان مســتهلكة 
ومنتجــة تشــهد زيــادة مطــردة. ففــي عــام 2019 بلغــت نســبة واردات 
األســماك فــي البلــدان الناميــة 32 فــي المائــة مــن إجمالــي القيمــة 

ــة المســجلة عــام 1976.  ــة، قياســًا بنســبة 12 فــي المائ العالمي

مصــدرًا  المائيــة  األحيــاء  وتربيــة  األســماك  مصايــد  منتجــات  تمثــل 
مهمــًا للبروتيــن والمغذيــات الصغــرى. ولعــل زيــادة إنتــاج األســماك 
)الســيما مــن تربيــة األحيــاء المائيــة( والدخــل المتزايــد عالميــًا، إلــى 
جانــب التطــورات التكنولوجيــة التــي تشــهدها عمليــة التصنيــع وعلــى 
امتــداد سلســلة القيمــة، إضافــة إلــى اتســاع نطــاق التجــارة، أدى إلــى 
تضاعــف اســتهالك الفــرد لألســماك منــذ ســتينات القــرن الفائــت. 
وارتفــع اســتهالك األســماك الغذائــي مــن 9.0 كــغ للفــرد عــام 1961 
إلــى 20.3 كــغ للفــرد عــام 2017، وإلــى نحــو 20.5 كــغ عــام 2019 
بحســب التقديــرات. وفــي عــام 2017، شــكلت األســماك قرابــة 17 
فــي المائــة مــن إجمالــي البروتينــات الحيوانيــة وســبعة فــي المائــة من 
إجمالــي البروتينــات المســتهلكة عالميــًا. أمــا البروتينــات المســتمدة 
مــن األســماك فتعتبــر أساســية فــي النظــام الغذائــي لــدى بعــض 
البلــدان عاليــة الكثافــة الســكانية، حيــث يكــون فيهــا إجمالــي مســتوى 
النظــام  فــي  بالغــة  أهميــة  يحمــل  كمــا  منخفضــًا،  البروتيــن  تنــاول 
الغذائــي لكثيــر مــن البلــدان األخــرى، وعلــى رأســها الــدول الجزريــة 
الصغيــرة الناميــة. وتبيــن إحصائيــة أجريــت عــام 2017 أنــه مــن بيــن 
ــة أو يزيــد مــن إجمالــي  ــدًا تمثــل األســماك فيهــا 30 فــي المائ 29 بل
اإلمــداد بالبروتيــن الحيوانــي هنالــك 28 بلــدًا ناميــًا، و17 بلــدًا مــن أقــل 
البلــدان نمــوًا، و15 بلــدًا مــن شــريحة البلــدان منخفضــة الدخــل ذات 

العجــز الغذائــي. 
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مصايد األسماك صغيرة النطاق

مــن المتوقــع أن يوفــر قطــاع مصايــد األســماك صغيــرة النطــاق نحــو 
90 فــي المائــة مــن الوظائــف فــي قطــاع الصيــد الطبيعــي، ليكــون 
عــدد العامليــن فيــه أكبــر قياســًا بكافــة األنشــطة االقتصاديــة األخــرى 

القائمــة علــى المحيطــات مجتمعــة. 

الطوعيــة  التوجيهيــة  المبــادئ  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  وضعــت 
لضمــان اســتدامة مصايــد األســماك صغيــرة النطــاق فــي ســياق 
األمــن الغذائــي والقضــاء علــى الفقــر لدعــم ظهــور مصايــد األســماك 
صغيــرة النطــاق واالعتــراف بهــا وتحســينها، وبالتالــي اإلســهام فــي 
الجهــود العالميــة والوطنيــة التــي ترمــي إلــى القضــاء علــى الجــوع 
والفقــر. ويمكــن تحقيــق أهــداف هــذه المبــادئ التوجيهيــة – المتمثلــة 
 – عادلــة ومســتقبل مســتدام  تنميــة  تحقيــق  فــي  اإلســهام  فــي 
باســتخدام نهــج قائــم علــى حقــوق اإلنســان مــع االعتــراف بعــدم 
بنــاء  فتشــمل  توصياتهــا  أمــا  للجميــع.  مناســب  واحــد  نهــج  وجــود 
تقليــص  مــع  المــرأة،  وتمكيــن  المنظمــات  وتعزيــز  األفــراد  قــدرات 
خســائر مــا بعــد الحصــاد وإضافــة القيمــة إلنتــاج مصايــد األســماك 
صغيــرة النطــاق، ناهيــك عــن تســهيل التجــارة المســتدامة والوصــول 

العــادل إلــى األســواق.
 

هنالــك اعتــراف صريــح بالتحديــات الكامنــة التــي تواجــه الكثيــر مــن 
أغذيــة  إنتــاج  مســتوى  علــى  النطــاق  صغيــرة  األســماك  مصايــد 
آمنــة عاليــة الجــودة والدخــول إلــى األســواق فــي الغايــة 14ب مــن 
هــدف التنميــة المســتدامة )توفيــر إمكانيــة وصــول صغــار الصياديــن 
الحرفييــن إلــى المــوارد البحريــة واألســواق( والغايــة 2-3 مــن هــدف 
التنميــة المســتدامة )مضاعفــة اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجي 
الشــعوب األصليــة والمزارعــون  النســاء وأفــراد  األغذيــة والســيما 
األســريون والرعــاة والصيــادون، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل ضمــان 
مــوارد  األراضــي وعلــى  علــى  فــي حصولهــم  األمــن والمســاواة 
اإلنتــاج األخــرى والمدخــالت والمعــارف والخدمــات الماليــة وإمكانيــة 
وصولهــم إلــى األســواق وحصولهــم علــى الفــرص لتحقيــق قيمــة 
مضاعفــة وحصولهــم علــى فــرص عمــل غيــر زراعيــة بحلــول، عــام 
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تفتــح األســواق الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة أبــواب فــرص مختلفــة 
ــادة  ــر النطــاق، ومنهــا فرصــة زي ــد األســماك صغي أمــام قطــاع مصاي
قيمــة مكاســبه فــي وحــدة اإلنتــاج، إضافــة إلــى إمكانيــة االنخــراط مــع 
جهــات فاعلــة قــادرة علــى تســهيل وصولــه إلــى المــوارد الماليــة وبنــاء 
القــدرات والتدريــب كإحــدى جوانــب اســتثمارهم فــي سلســلة القيمــة. 

توصيف مصايد األسماك صغيرة النطاق

توصيفــًا  مصايــد  لتوصيــف  ســبٍل  بإيجــاد  االهتمــام  يتنامــى 
ويرجــع  النطــاق.  صغيــرة  أو  واســعة  أســماك  كمصايــد  موضوعيــًا 
)السياســات  الحوكمــة  أبعــاد  تغطــي  مختلفــة  أســباب  إلــى  ذلــك 
والتشــريع والوصــول والحيازة(،وأبعــاد اقتصاديــة )الضرائــب والدعــم 
والتفضيــالت الخاصــة(، وإدارة مصايــد األســماك )التنظيــم واألدوات 

المناطــق(.  وتقســيم 

تفــاوت  مــع  تعقيــدًا  توصيفهــا  أو  القضيــة  هــذه  تعريــف  ويتزايــد 
ــر النطــاق )كالمقصــود  ــدى القطــاع صغي المصطلحــات المســتخدمة ل
ــر النطــاق وحرفــي وكفــاف وأصلــي ]نســبة إلــى أحــد الســكان  بصغي
األصلييــن[ وســاحلي وشــاطئي وبلــدي(، والقطاعــات واســعة النطاق 

وصناعــي(.  صناعــي  وشــبه  وتجــاري  النطــاق  بواســع  )كالمقصــود 
ويمكــن فــي بعــض البلــدان تقســيم وحــدات الصيــد إلــى أكثــر مــن 
فئتيــن، لتشــمل بذلــك فئــة متوســطة بينهمــا أو أكثــر. كمــا تظهــر 
تحديــات ذات صلــة بالتعاريــف بســبب محدوديــة المقاييــس الكميــة 
)كحجــم القــارب واســتطاعته أو نمــط األدوات المســتخدمة أو منطقــة 

العمــل(. 

إن توصيــف نطــاق وحــدة الصيــد غالبــًا مــا يكــون مفيــدًا، بــل وضروريــًا 
أيضــًا. إذ يعــد مصــدر اســتنارة إلدارة مصايــد األســماك والقــرارات 
الوطنــي  المســتويين  علــى  والحوكمــة  والبحــوث  السياســاتية 
واإلقليمــي، فضــاًل عــن أنــه يدعــم فهــم مصايــد األســماك صغيــرة 
ــى المســتوى العالمــي.   ــر عل ــه بعمــق أكب ــدور الــذي تؤدي النطــاق وال

وضعــت منظمــة األغذيــة والزراعــة نهجــًا لتوصيــف مصايــد األســماك 
صغيــرة النطــاق بحيــث يســاعد اإلدارة الوطنيــة ويتيــح إمكانيــة المقارنــة 
األســماك  بجوانــب مصايــد  المتعلقــة  والمعلومــات  البيانــات  بيــن 
تســجيل  نهــج  الطريقــة  هــذه  فــي  وُيســتخدم  النطــاق.  صغيــرة 
مصفوفاتــي للتعامــل مــع تعقيــد عمليــات الصيــد صغيــرة النطــاق 
وتنوعهــا األقاليمــي. أمــا القصــد مــن هــذه المصفوفــات فيكمــن في 
ــه يمكــن اســتخدامها أيضــًا  ــة بالمقــام األول، إال أن اعتبارهــا أداة بحثي
- مــع مزيــد مــن االختبــارات والتطــورات – بوتيــرة منتظمــة أكبــر إلجــراء 
ــي أو اإلقليمــي.  ــى المســتوى الوطن ــر عل ــالت أو إعــداد التقاري تحلي

إجراءات التصدي للتحديات الرئيسة:

رفد القائمين على مصايد األسماك، وبخاصة العمال في  	
هذا القطاع، بالقدرات الالزمة ومنحهم التسهيالت المطلوبة 

لتحسين المنتجات المتداولة تجاريًا كمًا ونوعًا، وتخفيف الضغط 
على الموارد مع الحفاظ على النظم اإليكولوجية البحرية لصالح 

األجيال القادمة؛ 

القضاء على الجوع وتحقيق األمن الغذائي وتحسين التغذية  	
وتعزيز األنشطة المستدامة لدى مجتمعات المصايد صغيرة 

النطاق، بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة وغاياتها؛ 

التصدي للتحديات التي تقف أمام وصول األطراف الفاعلة  	
ضمن قطاع مصايد األسماك صغيرة النطاق إلى األسواق 

في البلدان النامية – السيما التحديات المرتبطة بالقدرات 
والمعوقات المعرفية وتفاوت القوى في أغلب األحيان بين 

مختلف األطراف الفاعلة على امتداد سلسلة القيمة – تحديات 
تفرضها أطر العمل المعقدة من أحكام ولوائح، بما فيها 

السياسات التجارية الحكومية والمقاييس التي حددها القطاع 
الخاص؛ 

العمل على إجراء توصيف وطني لمصايد األسماك صغيرة  	
وكبيرة النطاق لزيادة فعالية السياسات ذات األهداف المحددة.

شعبة األسواق والتجارة
Markets-trade@fao.org

www.fao.org/economic/est

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
روما، إيطاليا

 أعد هذا الموجز من قبل قسم مصايد األسماك في منظمة األغذية والزراعة.
 NFI-Director@fao.org :لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع

بعض الحقوق محفوظة. يتوافر هذا العمل بموجب ترخيص 
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