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تمهيد
يواجه المجتمع العالمي اليوم تحديات متعددة ومترابطة تتراوح من آثار األزمة المالية واالقتصادية
المستمرة إلى تزايد أوجه القابلية للتأثر بتغ ُّير المناخ وتزايد ظواهر الطقس المتطرفة .وفي الوقت ذاته،
يجب على المجتمع العالمي أيضاً أن يو ِّفق بين تلبية االحتياجات الغذائية والتغذوية الملحة لسكان تتزايد
أعدادهم وبين موارده الطبيعية المحدودة .وتب ِّين هذه الطبعة من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية في العالم الكيفية التي تؤثر بها هذه المسائل على قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية والكيفية التي يحاول بها ذلك القطاع معالجتها بطريقة مستدامة.
وتسهم مصايد األسماك وتربية األحياء المائية مساهمات حاسمة األهمية في رفاه العالم وازدهاره.
ففي العقود الخمسة األخيرة تجاوزت إمدادات العالم من األغذية السمكية معدل النمو في عدد سكان
العالم ،وتش ّكل األسماك حالياً مصدراً هاماً للغذاء المغذي والبروتين الحيواني لعدد كبير من سكان العالم.
وإضافة إلى ذلك ،يوفر القطاع ُسبل عيش ودخ ًال ،بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة على حد سواء،
لحصة كبيرة من سكان العالم.
واألسماك والمنتجات السمكية من بين أكثر السلع الغذائية التي ُيتّجر بها على نطاق العالم ،بحيث
بلغت أحجام وق َيم تلك التجارة مستويات عالية جديدة في عام  2011ومن المتوقع أن تواصل ارتفاعها،
مع استمرار كون البلدان النامية مصدر معظم الصادرات العالمية .وبينما يستقر إنتاج المصايد الطبيعية
يواصل إنتاج تربية األحياء المائية تزايده .ومن المتوقع أن تظل تربية األحياء المائية أحد أسرع القطاعات
المنتجة للغذاء الحيواني نمواً ،وسيتجاوز اإلنتاج الكلي من المصايد الطبيعية ومن تربية األحياء المائية
على حد سواء خالل العقد المقبل إنتاج اللحم البقري أو لحم الخنزير أو الدواجن.
ولكن في عالم ما زال يعاني فيه ما يقرب من مليار شخص من الجوع ،فإن الفقراء ،ال سيما أولئك
الذين يعيشون في المناطق الريفية ،هم األشد تعرضاً للتأثر بمزيج من التهديدات المبينة أعاله .وفي
مناطق كثيرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ومن جنوب آسيا ما زالت مستويات استهالك السكان
لألسماك منخفضة وال يستفيد أولئك السكان من المساهمات التي تحققها مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية على نحو متزايد في أماكن أخرى من حيث األمن الغذائي المستدام والدخل.
والمساهمات الحيوية من قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في األمن الغذائي العالمي
والنمو االقتصادي ما زالت تق ّيدها طائفة متنوعة من المشاكل .وتشمل هذه المشاكل سوء الحوكمة،
وضعف ُنظم إدارة مصايد األسماك ،والصراعات على استخدام الموارد الطبيعية ،واالستخدام المستمر
لممارسات سيئة في صيد األسماك وتربية األحياء المائية ،وعدم إدماج أولويات وحقوق صغار الصيادين،
وأوجه ُ
الغبن المتعلقة بالتمييز بين الجنسين وعمل الطفل.
وقد ناقش مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عُ قد مؤخراً ،والمعروف باسم ريو ،20 +
هذه القضايا المتعلقة بالحوكمة وكان منبراً لتجديد االلتزام السياسي بالتنمية المستدامة ،ولتقييم التقدم
المحرز والثغرات في تنفيذ االلتزامات القائمة ،وللتصدي للتحديات الجديدة .وانعكس موضوعان يمثالن
ركيزتين لمؤتمر ريو  – 20 +هما اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة ودعم اقتصاد أخضر – في الرسالة
الرئيسية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة وهي أن تحسين اإلدارة وتحقيق أوجه كفاءة في سلسلة
يحسنا األمن الغذائي مع استخدام موارد طبيعية أقل ،أي تحقيق ما
القيمة الغذائية بأكملها يمكن أن ّ
هو أكثر باستخدام ما هو أقل .وم َّكن تركيز خاص في المؤتمر على المحيطات والسواحل منظمة األغذية
والزراعة من إبداء توصياتها بشأن مسائل تتراوح من تحسين االستخدام المستدام للموارد البحرية
والساحلية إلى القضاء على الفقر ،وعمليات الصيد وتربية األحياء المائية على نطاق صغير ،وكذلك
المساهمة التي يمكن أن تقدمها الدول الجزرية الصغيرة النامية.
ّ
فالترويج للصيد المستدام وللتربية المستدامة لألسماك يمكن أن يوفر حوافز تدفع إلى توسيع نطاق
اإلشراف على النظم اإليكولوجية .ويقتضي تخضير مصايد األسماك وتربية األحياء المائية اعترافاً بدورهما
األوسع نطاقاً في المجتمع ضمن إطار حوكمة شامل .وتوجد عدة آليات لتيسير هذا التحول ،من بينها

د
اتباع نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية مع وجود نظم حيازة عادلة
ورشيدة لتحويل مستخدمي الموارد إلى مشرفين عليها.
وإضافة إلى الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية ،يتطلب تمكين مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية من االزدهار على نحو رشيد ومستدام مشاركة كاملة من جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وباستطاعة قطاعي األعمال والصناعة المساعدة على استحداث تكنولوجيات وحلول ،وتوفير استثمارات،
وتوليد تح ّول إيجابي .وباستطاعة المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية المحلية
إخضاع الحكومات للمساءلة عن االلتزامات المتفق عليها وكفالة االستماع إلى أصوات جميع أصحاب
المصلحة وتمثيلهم.
ً
وينبغي أن تشمل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة الجيدة تحقيقا للصيد وتربية األحياء المائية
الرشيدين والمستدامين اعتماد وتنفيذ المبادئ المك ّرسة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد ،وكذلك
أحكام الخطوط التوجيهية الدولية الجاري إعدادها حالياً لكفالة استدامة المصايد الصغيرة ،على نطاق
واسع .ومن الضروري أيضاً كفالة استيعاب وتطبيق الصكوك الدولية ذات الصلة ،ال سيما الخطوط
التوجيهية الطوعية للحوكمة الرشيدة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات الصادرة عام  ،2012وتوفير
الدعم لمبادرات من قبيل مبادرة اإلدارة المستدامة العالمية لمصايد األسماك وصون التنوع البيولوجي
في المناطق الخارجة عن نطاق الوالية القضائية الوطنية ،وهي مبادرة مشتركة بين مرفق البيئة العالمية
ومنظمة األغذية والزراعة ،والشراكة العالمية للبنك الدولي بشأن المحيطات ،واتفاق األمين العام لألمم
المتحدة بشأن المحيطات.
ولكفالة توافق السالمة اإليكولوجية مع سالمة البشر ،ولجعل االزدهار المستدام الطويل األجل حقيقة
واقعة بالنسبة للجميع ،من الضروري تحقيق التوازن الصحيح بين اغتنام الفرص والتصدي للتهديدات في
استخدام التكنولوجيا والموارد الطبيعية ،وفي تطبيق قرارات اقتصادية وسياساتية رشيدة ،وفي الحفاظ على
السالمة البيئية والترخيص االجتماعي.
وآمل صادقاً أن تكون هذه الطبعة من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم
مرجعاً مفيداً عن القطاع – حالته واتجاهاته وقضاياه وآفاقه – وأن ُتسهم في فهم الدور األساسي الذي
يلعبه القطاع في تشكيل عالمنا فهماً أوفى.
Árni M. Mathiesen
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شكر وتقدير
قام بإعداد تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم  2012موظفو إدارة مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية بمنظمة األغذية والزراعة ،بتنسيق من فريق يضم  R. Graingerو
 ،T. Farmerيساعدهما ( U. Wijkströmالمستشار) .وقدمت التوجيه العام لجنة إدارة المعلومات
واالتصاالت التابعة لإلدارة بالتشاور مع كبار موظفي اإلدارة Á.M. Mathiesen :و K. Cochrane
(متقاعد) و لحسن عبابوش و .J. Jiansan
وتولى المسؤولية التحريرية العامة فيما يتعلق بالجزء األول ،االستعراض العالمي لمصايد
ونسق المساهمات المقدمة
األسماك وتربية األحياء المائية ،R. Grainger ،الذي أعد العرض العام ّ
من ( L. Garibaldiإنتاج المصايد الطبيعية) و ( X. Zhouإنتاج تربية األحياء المائية)
و ( S. Vannucciniاالنتفاع والتجارة والسلع واالستهالك) و ( I. Karunasagarاالنتفاع) و
( G. Laurentiاالستهالك) و  F. Jaraو ( S. Tsujiالصيادون وأساطيل الصيد) و G. Bianchi
و ( Y. Yeالموارد البحرية) و  D. Bartleyو ( J. Jorgensenموارد المياه الداخلية) و
( A. Lemالسلع) .وفي القسم الذي يتناول الحوكمة ،قدم مساهمات كل من  R. Willmannو
( C. Fuentevillaريو  )20 +و  R. Willmannو ( L. Westlundمصايد األسماك صغيرة النطاق)
و ( G. Lugtenالهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك) و  D. Doulmanو ( L. Antoniniالصيد غير
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم) و ( N. Hishamundaحوكمة تربية األحياء المائية) .وأعد S.
 Montanaroوالمساهمون بأقسام منتقاة معظم األشكال والجداول.
وكان المساهمون الرئيسيون في الجزء الثاني ،قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية ،هم R. Metzner :و  M. Reantasoو  K. Holvoetو  S. Siarو T. Farmer
(تعميم مراعاة المنظور الجنساني)؛ و  D. Brownو  F. Poulainو ( J. Campbellالتأهب
للكوارث واالستجابة لها)؛ و  D. Bartleyو  R. van Anrooyو  P. Manniniو ( D. Sotoإدارة
المصايد الترفيهية)؛ و  P. Suuronenو  F. Chopinو ( J. Fitzpatrickالعوائق التي تحول دون
الصيد القليل األثر والمتسم بكفاءة استخدام الوقود)؛ و  G. Bianchiو  D. Sotoو  D. Bartleyو
 N. Franzو ( G. Metznerنهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية).
وفيما يتعلق بالجزء الثالث ،نقاط بارزة في الدراسات الخاصة ،كان من بين المساهمين:
 A. Gudmundssonو ( J. Lincolnتأثيرات سياسات إدارة مصايد األسماك على سالمة الصيد)؛
و  J. Ryderو لحسن عبابوش و ( I. Karunasagarسالمة األغذية في األمن الغذائي والتغذوي)؛ و
( J. Sandersالمناطق البحرية المحمية)؛ و ( M. Hasanالعلف المائي وعناصر العلف لألسماك
والقشريات المستزرعة)؛ و  D. Bartleyو  W. Emersonو لحسن عبابوش و R. Subasinghe
(الخطوط التوجيهية بشأن الوسم اإليكولوجي وإصدار الشهادات)؛ و  S. Vannucciniو A. Lem
(التوقعات الزراعية الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية
والزراعة :األسماك).
وقام بإعداد الجزء الرابع ،التوقعات U. Wijkström ،و  D. Bartleyو  .J. Muirواعتمدت
عناصر هذا الفصل على “ United Kingdom Government Office for Sciences Foresight
 ”Project on Global Food and Farming Futuresالذي يتولى قيادته السير John
.Beddington
ونسقت إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بمنظمة األغذية والزراعة ،تحت إشراف
عام من  ،T. Farmerعمليات تحرير وتصميم وإصدار تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء

المائية في العالم .2012

ن

االختصارات واألسماء المختصرة
CAC

هيئة الدستور الغذائي
CACFish

الهيئة اإلقليمية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في بلدان آسيا الوسطى والقوقاز
CBD

اتفاقية التنوع البيولوجي
CCA

التكيف مع تغ ُّير المناخ
CCAMLR

هيئة صون الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي
CCSBT

الهيئة الدولية لصون التونة زرقاء الزعانف
CDS

برنامج التوثيق للمصيد
CECAF

لجنة مصايد اسماك شرق وسط األطلسي
CIFAA

لجنة المصايد الداخلية وتربية األحياء المائية في أفريقيا
CITES

اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية
Code

مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد
COFI

لجنة مصايد األسماك بمنظمة األغذية والزراعة
COP

مدونة الممارسة
COREP

اللجنة اإلقليمية لمصايد أسماك خليج غينيا

س
CPUE

المصيد حسب وحدة الجهد
DRM

إدارة مخاطر الكوارث
DRR

الحد من مخاطر الكوارث
EAA

نهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية
EAF

نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك
EC

المفوضية األوروبية
ECOSOC

مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي
EEZ

المنطقة االقتصادية الخالصة
EIFAAC

الهيئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية وتربية األحياء المائية
EIFAC

الهيئة االستشارية األوروبية للمصايد الداخلية
FCR

نسبة التحويل إلى علف
FCWC

لجنة مصايد أسماك غرب وسط خليج غينيا
GFCM

الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر األبيض المتوسط
GHG

غاز من غازات االحتباس الحراري
HACCP

غاز من غازات االحتباس الحراري
HFA

إطار عمل هيوغو

ع
HUFA

حمض من األحماض الدهنية عالية درجة عدم التشبع
IATTC

هيئة التونة االستوائية في البلدان األمريكية
ICCAT

الهيئة الدولية لصون التونة في المحيط األطلسي
IMO

المنظمة البحرية الدولية
IOTC

هيئة مصايد أسماك التونة في المحيط الهندي
ISO

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس
ITQ

حصة الصيد القابلة للتحويل
IUU

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
LDC

بلد من أقل البلدان نموا
LIFDC

بلد من بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل
LIFE

معامل الوقود المنخفض التأثير
LOA

طول السفينة الكلي
MDG

هدف من األهداف اإلنمائية لأللفية
MPA

منطقة بحرية محمية
NAFO

منظمة مصايد أسماك شمال غرب األطلسي
NASCO

منظمة مصايد أسماك السلمون في شمال األطلسي

ف
NEAFC

هيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي
NEI

غير مدرج في موضع آخر
NGO

منظمة من المنظمات غير الحكومية
NOAA

اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
NPAFC

هيئة األسماك الثنائية المجال في شمال المحيط الهادئ
OECD

منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
OSPESCA

منظمة صيد األسماك وتربية األحياء المائية في أمريكا الوسطى
PERSGA

المنظمة اإلقليمية لصون البيئة في البحر األحمر وخليج عدن
RFB

جهاز إقليمي لمصايد األسماك
RFMO

منظمة إقليمية إلدارة مصايد األسماك
R&D

البحث والتطوير
SAR

البحث واإلنقاذ
SEAFO

منظمة مصايد أسماك جنوب شرق األطلسي
SIOFA

اتفاق مصايد أسماك جنوب المحيط الهندي
SPRFMO

المنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أسماك جنوب المحيط الهادئ
SPS Agreement

اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية

ص
SWIOFC

هيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي
TBT Agreement

اتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة
UNGA

الجمعية العامة لألمم المتحدة
WCPFC

هيئة مصايد األسماك في غرب ووسط المحيط الهادئ
WHO

منظمة الصحة العالمية
WTO

منظمة التجارة العالمية

الجـزء األول
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استعراض مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية في العالم
الحالة واالتجاهات
عرض عام

لقد ز ّودت المصايد الطبيعية وتربية األحياء المائية العالم بنحو  148مليون طن من األسماك في عام 2010
(بلغ مجموع قيمتها  217,5مليار دوالر أمريكي) ،استُخدم نحو  128مليون طن منها كغذاء للبشر ،وتشير
البيانات األولية المتعلقة بعام  2011إلى زيادة اإلنتاج إلى  154مليون طنُ ،خصص  131مليون طن منها
كغذاء (الجدول  1والشكل  ،1وجميع البيانات المعروضة تخضع للتدوير إلى أقرب رقم) .ومع استمرار النمو
وتحسن قنوات التوزيع ،حدثت زيادة هائلة في إمدادات العالم من األغذية السمكية
في اإلنتاج السمكي
ُّ
في العقود الخمسة األخيرة ،بحيث بلغ متوسط معدل النمو  3.2في المائة كل سنة خالل الفترة من عام
الجدول 1
إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء المائية واستخدامه في العالم
2006

2007

2008

2009

(بماليين األطنان)

2010

2011

اإلنتاج
الصيد الطبيعي
المياه الداخلية
المياه البحرية
مجموع المصيد

9.8
80.2
90.0

10.0
80.4
90.3

10.2
79.5
89.7

10.4
79.2
89.6

11.2
77.4
88.6

11.5
78.9
90.4

تربية األحياء المائية
المياه الداخلية
المياه البحرية
مجموع تربية األحياء المائية

31.3
16.0
47.3

33.4
16.6
49.9

36.0
16.9
52.9

38.1
17.6
55.7

41.7
18.1
59.9

44.3
19.3
63.6

مجموع مصايد العالم

137.3

140.2

142.6

145.3

148.5

154.0

االستخدام
االستهالك اآلدمي
االستخدامات غير الغذائية
عدد السكان (بالمليارات)
نصيب الفرد من اإلمدادات السمكية
الغذائية (بالكيلوغرام)

114.3
23.0
6.6

117.3
23.0
6.7

119.7
22.9
6.7

123.6
21.8
6.8

128.3
20.2
6.9

130.8
23.2
7.0

17.4

17.6

17.8

18.1

18.6

18.8

مالحظات :باستثناء النباتات المائية .وقد ال تكون المجاميع متطابقة وذلك نتيجة للتدوير إلى أقرب رقم صحيح .وبيانات عام  2011هي تقديرات مؤقتة.

4

حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام 2012

 1961إلى عام  ،2009وهو ما تجاوز الزيادة البالغة  1.7في المائة كل سنة في عدد سكان العالم .فقد
زاد نصيب الفرد من اإلمدادات السمكية الغذائية في العالم من متوسط قدره  9.9كيلوغرامات (بمكافئ
الوزن الحي) في ستينيات القرن العشرين إلى  18.4كيلوغراماً في عام  ،2009وتشير التقديرات األولية
ً1
لعام  2010إلى حدوث زيادة أخرى في استهالك األسماك بحيث بلغ نصيب الفرد منه  18.6كيلوغراما
(الجدول  1والشكل  .)2ومن بين الكمية التي كانت متاحة لالستخدام اآلدمي في عام  2009وقدرها
 126مليون طن ،كان استهالك األسماك يبلغ أدنى مستوياته في أفريقيا ( 9.1ماليين طن ،كان نصيب الفرد
منها يبلغ  9.1كيلوغراماً) ،بينما كانت آسيا مسؤولة عن ثلثي االستهالك الكلي ،بحيث بلغ مجموع استهالكها
 85.4مليون طن (وكان نصيب الفرد من هذا االستهالك فيها يبلغ  20.7كيلوغراما) ،استُهلك  42.8مليون
طن منها خارج الصين (وكان نصيب الفرد من ذلك االستهالك يبلغ  15.4كيلوغراما) .وكانت األرقام المقابلة
لنصيب الفرد من استهالك األسماك هي  24.6كيلوغراما في أوسينيا ،و  24.1كيلوغراماً في أمريكا الشمالية،
و  22كيلوغراماً في أوروبا ،و  9.9كيلوغراما في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .ومع أن نصيب الفرد
اﻟﺸﻜﻞ ١
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

١٦٠

إﻧﺘﺎج ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

١٤٠
١٢٠
١٠٠
٨٠
٦٠
٤٠
٢٠

٠٥

١٠

٠٠

٩٥

٩٠

٨٠

٨٥

٧٠

٧٥

٦٠

٦٥

٥٠

٥٥

٠

اﻟﺸﻜﻞ ٢
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳامك وإﻣﺪاداﺗﻬﺎ ﰲ اﻟﻌﺎمل
اﻟﺴﻜﺎن )ﺑﺎﳌﻠﻴﺎرات(
واﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ )ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام ﻟﻠﻔﺮد(

اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳامك
)مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن(

٢١

١٤٠

اﻷﻏﺬﻳﺔ
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻏري اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
اﻟﺴﻜﺎن
اﻹﻣﺪادات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

١٨
١٥

١٢٠
١٠٠

١٢

٨٠

٩

٦٠

٦

٤٠

٣

٢٠

٠

١١

٠٥

٠٠

٩٥

٩٠

٨٥

٨٠

٧٥

٧٠

٦٥

٦٠

٥٥

٥٠

٠

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

من استهالك المنتجات السمكية زاد باطراد في األقاليم النامية (من  5.2كيلوغرامات في عام  1961إلى
 17كيلوغراما في عام  )2009وفي بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل (من  4.9كيلوغرامات في عام
 1961إلى  10.1كيلوغرامات في عام  ،)2009فإنه ما زال أقل كثيرا من نصيب الفرد من االستهالك في
األقاليم األكثر تقدما ،وإن كانت الفجوة آخذة في االضمحالل .وتتكون حصة كبيرة من األسماك المستهلكة
في البلدان المتقدمة من الواردات ،ونتيجة للطلب المطرد والنخفاض إنتاج المصايد الداخلية (إذ انخفض
بنسبة قدرها  10في المائة في الفترة  ،)2010–2000فإن اعتمادها على الواردات ،وبخاصة من البلدان
النامية ،من المتوقع أن يزداد في السنوات المقبلة.
وقد كانت الصين مسؤولة عن معظم الزيادة في نصيب الفرد من استهالك األسماك في العالم ،نتيجة
للزيادة الكبيرة التي حدثت في إنتاجها السمكي ،ال سيما من تربية األحياء المائية ،رغم تخفيض إحصاءات
إنتاج الصين المتعلقة بالسنوات األخيرة (اإلطار  .)1فقد زادت حصة الصين في اإلنتاج السمكي العالمي من
 7في المائة في عام  1961إلى  35في المائة في عام  .2010ونتيجة لتزايد الدخل المحلي وحدوث زيادة
في تنوع األسماك المتاحة ،زاد أيضا نصيب الفرد من االستهالك في الصين زيادة هائلة ،بحيث بلغ نحو
 31.9كيلوغراما في عام  ،2009وبحيث بلغ متوسط المعدل السنوي للزيادة  6في المائة في الفترة الممتدة
اﻟﺸﻜﻞ ٣
اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﳌﻴﺎه اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

١٢
٩
٦
٣

١٠

٠٥

٠٠

٩٥

٩٠

٨٥

١٠

٠٥

٠٠

٩٥

٩٠

٨٥

٨٠

٧٥

٧٠

٦٥

٦٠

٥٥

٥٠

٠

اﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

٩٠

٦٠

٣٠

٨٠

٧٥

٧٠

٦٥

٦٠

٥٥

٥٠

٠
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اإلطار 1
التحسنات في إحصاءات الصين بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
كما ذُكر في طبعات سابقة من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء في العالم ،نقحت
الصين إحصاءات إنتاجها فيما يتعلق بالمصايد الطبيعية وتربية األحياء المائية لعام 2006
فصاعدا باستخدام منهجية إحصائية منقحة تستند إلى النتيجة التي أسفر عنها اإلحصاء الزراعي
الوطني للصين الذي أُجري في عام  ،2006والذي تضمن أسئلة عن اإلنتاج السمكي ألول مرة،
وكذلك عن نتائج من عمليات مسح نموذجية شتى بالعينة .والحقا قدّرت منظمة األغذية
والزراعة تنقيحات إلحصاءاتها التاريخية المتعلقة بالصين للفترة .2005–1997
وقد تزايد استخدام اإلحصاءات بالعينة في الصين كوسيلة فعالة لجمع البيانات ،مع
إمكانية تكييفها لجمع معلومات أكثر تفصيالً مطلوبة تحديدا من أجل الحالة المحلية التي
تجري فيها تلك العمليات .وقبل تنفيذ عمليات المسح بالعينة األكثر انتظاما ،جرى االضطالع
بعمليات مسح نموذجية الختبار جدواها في طائفة متنوعة من حاالت شديدة االختالف.
وإضافة إلى بعض عمليات المسح التي اضطلعت بها السلطات الصينية بصفة مستقلة ،قامت
الصين باالشتراك مع منظمة األغذية والزراعة بعمليات المسح النموذجية التالية بالعينة:
•المصايد الطبيعية البحرية في مقاطعة  ،Xiangshanإقليم )2003–2002( Zhejiang؛
•المصايد الطبيعية البحرية في منطقة ( Putuo، Zhoushanأكبر ميناء صيد في الصين)،
إقليم  ،Zhejiangوفي مدينة  ،Haimenإقليم )2005–2004( Jiangsu؛
•المصايد الطبيعية البحرية في مدينة  ،Laizhouإقليم )2009–2008( Shandong؛
•المصايد الطبيعية في المياه الداخلية في بحيرة  ،Liangziإقليم )2009–2008( Hubei؛
•المصايد الطبيعية في المياه الداخلية في بحيرة  ،Taihuإقليم .)2010–2009( Jiangsu
ومن المالحظ أن الصين ،إقرارا منها بأهمية إحصاءاتها بشأن مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية كأساس لوضع سياستها لهذا القطاع وإدارته ،فضال عن االنعكاسات الرئيسية
لتلك اإلحصاءات بالنسبة لإلحصاءات العالمية ،واصلت تنفيذ تحسينات فيما يتعلق بجوانب
كثيرة من نظمها اإلحصائية ،من بينها زيادة استخدام عمليات المسح المستندة إلى العينة.
ويجري تنفيذ مزيد من التحسينات ،من بينها فصل إحصاءات العمالة في القطاع األولي بين
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .ومنذ عام  ،2009كان تحسين اإلحصاءات يمثل أولوية

من عام  1990إلى عام  .2009وفي حالة استبعاد الصين ،كانت اإلمدادات السمكية السنوية لبقية العالم
في عام  2009تبلغ نحو  15.4كيلوغراما للشخص ،وهو ما يتجاوز متوسط ق َيم ستينيات القرن العشرين
( 11.5كيلوغراماً) ،وسبعينياته ( 13.5كيلوغراماً) ،وثمانينياته ( 14.1كيلوغراما) ،وتسعينياته ( 13.5كيلوغراما).
وتمثل األسماك والمنتجات السمكية مصدرا ثمينا للغاية للحصول على البروتين والمغذيات الدقيقة األساسية
من أجل التغذية المتوازنة والصحة الجيدة .وفي عام  ،2009كانت األسماك تمثل نسبة قدرها  16.6في المائة
من متناول سكان العالم من البروتينات الحيوانية ونسبة قدرها  6.5في المائة من جميع البروتينات المستهلكة.
وعالمياً ،تز ِّود األسماك نحو  3مليارات شخص بما يقرب من  20في المائة مما يتناولونه من البروتينات الحيوانية،
وتزود  4.3مليارات شخص بنحو  15في المائة من تلك البروتينات .وتتبدى الفروق بين البلدان المتقدمة والبلدان
النامية في مساهمة األسماك في المتناول من البروتينات الحيوانية .فعلى الرغم من كون مستويات استهالك
األسماك أقل نسبيا في البلدان النامية ،فإن الحصة التي ساهمت بها األسماك كانت كبيرة إذ بلغت نحو  19.2في
المائة ،وبلغت  24في المائة في حالة بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل .ومع ذلك ،في كل من البلدان
النامية والبلدان المتقدمة ،انخفضت هذه الحصة انخفاضا طفيفا في السنوات األخيرة إال أن استهالك البروتينات
الحيوانية األخرى زاد بسرعة أكبر.
وما زال إنتاج المصايد الطبيعية العالمية بوجه عام مستقرا عند نحو  90مليون طن (الجدول  )1رغم حدوث
بعض التغ ُّيرات الملحوظة في اتجاهات المصيد حسب البلد ،ومنطقة الصيد ،واألنواع .ففي السنوات السبع األخيرة

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

بالنسبة لتنمية مصايد األسماك وتربية األحياء المائية وإدارتهما على الصعيد الوطني ،وخصصت سنويا
أموال إضافية لتعزيز القدرة الوطنية والمحلية في مجال جمع البيانات وتحسين نوعية البيانات من خالل
األنشطة التالية:
•تدريب العدادين والموظفين اإلحصائيين من مستوى المقاطعة إلى مستوى اإلقليم؛
•إنشاء نظام لتأهيل العدادين وإنشاء قاعدة بيانات وطنية وشبكة لالتصاالت من أجل العدادين
والموظفين اإلحصائيين يشرف عليها فريق خبراء استشاري؛
•إنشاء نظام على اإلنترنت لإلبالغ عن البيانات والتأكد من صحتها؛
•إعداد أدلة إرشادية ميدانية من أجل العدادين.
وعالوة على جمع البيانات واإلبالغ عنها سنويا ،أنشأت الصين نظماً لجمع البيانات واإلبالغ عنها
شهريا وفي منتصف السنة فيما يتعلق بالمؤشرات اإلحصائية الهامة .وصدر تكليف لمعاهد متخصصة بأن
تستخدم تكنولوجيات نظام المعلومات الجغرافية ( )GISللتحقق من مناطق الصيد وتربية األحياء المائية
في المياه الداخلية .وفي موازاة النظام الوطني لجمع البيانات ،أنشئت شبكات تشمل مؤسسات بحوث
وسلطات معنية بمصايد األسماك في المناطق المنتجة الرئيسية في البلد تحت إشراف أكاديمية علوم
الصيد الصينية وذلك لرصد إنتاج تربية األحياء المائية لـ “أنواع أساسية”.
ويغطي النظام الحالي لجمع البيانات في الصين إنتاج الصيد الطبيعي (حسب النوع ،ومنطقة الصيد،
ومعدات الصيد) ،وسفن الصيد ،وإنتاج تربية األحياء المائية (حسب النوع ،ونظام االستزراع ،وطريقته)
ومناطق تربية األحياء المائية ،وإنتاج بذور تربية األحياء المائية ،وتصنيع المنتجات السمكية ،واألضرار
والخسائر في الصيد وتربية األحياء المائية ،والعمالة والسكان الذين يعتمدون على الصيد ،والمؤشرات
االقتصادية للصيد على مستوى األسرة المعيشية .وتجمع الصين أيضا بيانات عن أسعار بيع األسماك
بالجملة أسبوعيا فيما يتعلق بمراكز التسويق الرئيسية في جميع األقاليم وت ُبلغ عن تلك البيانات.
تحسن االتصال بين مكتب اإلبالغ الصيني ومنظمة األغذية والزراعة ،مما أسفر
وفي السنوات األخيرةَّ ،
عن توافر مزيد من المعلومات عن االنتفاع باألسماك ،وإحصاءات أكثر تفصيال ودقة عن أسطول الصيد،
وتفصيل إحصاءات العمالة في القطاع األولي بين المصايد وتربية األحياء المائية.

( ،)2010–2004كانت األنواع البحرية كلها باستثناء األنشوفيتا التي ُأنزلت على البر تتراوح من  72.1مليون طن
إلى  73.3مليون طن فقط .وعلى العكس من ذلك ،كانت أبرز التغ ُّيرات هي ،كالمعتاد ،تلك التي تتعلق بالمصيد
من األنشوفيتا في جنوب شرق المحيط الهادئ ،الذي انخفض من  10.7ماليين طن في عام  2004إلى  4.2ماليين
طن في عام  .2010وكان حدوث انخفاض ملحوظ في المصيد من األنشوفيتا في بيرو في عام  2010هو نتيجة
إلى حد كبير لتدابير اإلدارة (من قبيل حظر الصيد في مناطق معينة) التي ُطبقت لحماية العدد الكبير من صغار
األسماك الذي كان موجودا نتيجة لظاهرة النينيو (المياه الباردة) .وقد حققت هذه اإلجراءات ثمارها في عام 2011
عندما تجاوز المصيد من األنشوفيتا المستوى الذي كان عليه في عام  .2009واستمر حدوث زيادة في إنتاج الصيد
الطبيعي في المياه الداخلية ،بحيث بلغت الزيادة اإلجمالية  2.6مليون طن في الفترة ( 2010–2004الشكل .)3
وما زالت منطقة شمال غرب المحيط الهادئ هي أكثر مناطق الصيد إنتاجاً إلى حد بعيد .فالمصيد في
مناطق الصيد المعتدلة بشمال غرب المحيط األطلسي وشمال شرق المحيط األطلسي وشمال شرق المحيط
الهادئ كان قد بلغ ذروة قبل سنوات كثيرة ،وانخفض اإلنتاج الكلي انخفاضاً متواص ًال من أوائل ومنتصف
العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،ولكن هذا االتجاه انقلب في جميع المناطق الثالث في عام
 .2010ففيما يتعلق بالمناطق المدارية بصفة رئيسية ،زاد المصيد الكلي في غرب وشرق المحيط الهندي
وفي غرب وسط المحيط الهادئ .وعلى العكس من ذلك ،انخفض اإلنتاج في غرب وسط المحيط األطلسي
في عام  ،2010مع حدوث انخفاض في مصيد الواليات المتحدة بما يبلغ نحو  100 000طن ،من المحتمل
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أنه ُيعزى في معظمه إلى االنسكاب النفطي في خليج المكسيك .ومنذ عام  ،1978أظهرت منطقة شرق
وسط المحيط الهادئ سلسلة من التقلبات في إنتاج الصيد الطبيعي على شكل دورة تبلغ ما يتراوح من 5
إلى  9سنوات .وكانت أحدث ذروة في عام  ،2009وربما تكون مرحلة انخفاض قد بدأت في عام .2010
وقد شهدت منطقة البحر المتوسط – البحر األسود ومنطقة جنوب غرب المحيط األطلسي كلتاهما انخفاضا
في المصيد بلغ  15في المائة في حالة المنطقة األولى وبلغ  30في المائة في حالة المنطقة الثانية منذ
عام  .2007وفي جنوب شرق المحيط الهادئ (باستثناء األنشوفيتا) وجنوب شرق المحيط األطلسي ،وهما
منطقتان تحدث فيهما كل سنة ظاهرة ارتفاع مياه األعماق إلى سطح البحر بكثافة شديدة التباين ،كانت
اتجاهات المصيد التاريخية هي اتجاهات هبوطية في كلتا المنطقتين .وفي شرق وسط المحيط األطلسي،
زاد اإلنتاج في السنوات الثالث األخيرة ،ولكن توجد بعض التناقضات في اإلبالغ فيما يتعلق بهذه المنطقة.
وقد انخفض المصيد من المكاريل الشيلي فيما يتعلق بهذا المورد العابر للحدود الموزع توزيعاً واسعاً
للغاية في جنوب المحيط الهادئ ،بحيث يتراوح من المناطق االقتصادية الخالصة الوطنية إلى أعالي البحار.
فبعد أن كان المصيد قد بلغ ذروة قدرها نحو  5ماليين طن في منتصف تسعينيات القرن الماضي ،فإنه
بلغ مليوني طن في منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين ولكنه انخفض منذ ذلك الحين فجأة،
وبلغ المصيد  0.7مليون طن في عام  ،2010وهو أدنى مستوى له منذ عام  .1976وعلى العكس من ذلك،
زاد المصيد من القد األطلسي بما يقرب من  200 000طن في السنتين األخيرتين .وفي حقيقة األمر ،في
عام  2010عكست المجموعة الكاملة من األنواع األزميلية (القد والنازلي والحدوق وغيرها) اتجاهها السلبي
الذي كان سائدا في السنوات الثالث السابقة والذي انخفضت في ظله بمقدار مليوني طن .وتفيد أيضا
البيانات األولية المتعلقة بهذه المجموعة بتزايد المصيد في عام  .2011وظل إنتاج الصيد الطبيعي من
مجموعات األنواع التجارية الهامة األخرى من قبيل التونة والجمبري مستقرا في عام  .2010واستأنف المصيد
من رأسيات األرجل الشديد التباين نموه بعد حدوث انخفاض فيه عام  2009بلغ نحو  0.8مليون طن .وفي
وسجلت في عام  2010زيادة في المصيد منه
مناطق القطب الجنوبي ،استُؤنف االهتمام بصيد الكريلُ ،
تجاوزت نسبة قدرها  70في المائة.
وزاد اإلنتاج الكلي العالمي من الصيد الطبيعي في المياه الداخلية زيادة هائلة منذ منتصف العقد
األول من القرن الحادي والعشرين بحيث بلغ اإلنتاج الكلي المبلغ عنه والمق ّدر  11.2مليون طن في عام
 ،2010وهو ما يمثل زيادة بنسبة قدرها  30في المائة منذ عام  .2004ورغم هذا النمو ،ربما كان إنتاج
الصيد الطبيعي في المياه الداخلية ُيبخس تقديره بخساً شديداً في بعض األقاليم .ومع ذلكُ ،يرى أن المياه
الداخلية تتعرض للصيد المفرط فيها في كثير من أنحاء العالم ،وأدت الضغوط البشرية والتغيرات في
الظروف البيئية إلى حدوث تدهور شديد في أجسام هامة من أجسام المياه العذبة (منها مث ًال بحر اآلرال
وبحيرة تشاد) .وعالوة على ذلك ،في بلدان عديدة ُتعتبر هامة من حيث الصيد في المياه الداخلية (ومنها
مث ًال الصين) ،تتأتى حصة كبيرة من المصيد من المياه الداخلية من أجسام مائية ُيعاد تجديد أرصدتها
التحسنات في التغطية اإلحصائية وأنشطة تعزيز األرصدة
تجديدا اصطناعياً .وليس واضحاً إلى أي مدى ُتسهم
ّ
في الزيادة البادية في إنتاج المصايد الداخلية .والنمو في المصيد العالمي من المياه الداخلية يعزى كليا
إلى بلدان آسيوية .فمع الزيادات الباهرة المبلغ عنها بشأن إنتاج عام  2010من ِق َبل الهند والصين وميانمار،
تقترب حصة آسيا من نسبة قدرها  70في المائة من اإلنتاج العالمي .أما إنتاج الصيد الطبيعي في المياه
الداخلية في القارات األخرى فهو ُيظهر اتجاهات مختلفة.فأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة ،اللتان تمارسان
الصيد على األغلب في البحيرات الكبرى األفريقية ،ونيجريا ومصر ،اللتان تمارسان الصيد النهري ،ما زالت
هي المن ِتجة الرئيسية في أفريقيا .أما المصيد في عدة بلدان في أمريكا الجنوبية والشمالية فقد ُأبلغ
أنه آخذ في االنكماش .وزيادة إنتاج أوروبا خالل الفترة ما بين عام  2004وعام ُ 2010تعزى جميعها إلى
حدوث ارتفاع بنسبة تقرب من  50في المائة في مصيد االتحاد الروسي .أما إنتاج المصايد الداخلية في
بلدان أوسينيا فهو هامشي.
وفي العقود الثالثة األخيرة ( ،)2010–1980زاد اإلنتاج العالمي من األسماك الغذائية من خالل تربية
األحياء المائية بما يقرب من  12مرة ،وبمعدل زيادة سنوية بلغت في المتوسط  8.8في المائة .وواصل
اإلنتاج العالمي من تربية األحياء المائية نموه ،وإن يكن ببطء أكبر مما حدث في ثمانينيات وتسعينيات
القرن العشرين .وبلغ اإلنتاج العالمي من تربية األحياء المائية رقما قياسيا جديدا في عام  ،2010إذ بلغ
 60مليون طن (باستبعاد النباتات المائية والمنتجات غير الغذائية)ُ ،ق ِّدرت قيمتها الكلية بمبلغ  119مليار
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دوالر أمريكي .وعند إدراج النباتات المائية والمنتجات غير الغذائية المستزرعة ،كان إنتاج العالم من تربية
األحياء المائية يبلغ  79مليون طن في عام  ،2010وبلغت قيمته  125مليار دوالر أمريكي .وتجري تربية
األسر في نحو  190بلدا من أجل اإلنتاج في نظم استزراع ذات كثافات متباينة
نحو  600نوع مائي في ظل ْ
من حيث المدخالت ومن حيث التطور التكنولوجي .وهذه تشمل المفارخ المنتجة للبذور من أجل تكوين
أرصدة لألنواع البرية ،ال سيما في المياه الداخلية.
وفي عام  ،2010بلغ اإلنتاج العالمي من األسماك الغذائية المستزرعة  59.9مليون طن ،بزيادة قدرها
 7.5في المائة مقارن ًة باإلنتاج في عام  2009الذي بلغ  55.7مليون طن ( 32.4مليون طن في عام .)2000
وتشمل األسماك الغذائية المستزرعة األسماك الزعنفية والقشريات والرخويات والبرمائيات (الضفادع)
والزواحف المائية (باستثناء التماسيح) والحيوانات المائية األخرى (من قبيل خيار البحر ،والقنافذ ،واألسماك
الشخابة (نافورات البحر) ،وأسماك المد ّوس) ،المشار إليها في هذه الوثيقة كلها على أنها أسماك .والزيادة
المبلغ عنها في اإلنتاج من تربية األحياء المائية مخصصة كلها تقريباً لالستهالك اآلدمي .إذ ق ّدرت القيمة
الكلية من بوابة المزرعة إلنتاج األسماك الغذائية من تربية األحياء المائية بمبلغ  119.4مليار دوالر أمريكي
فيما يتعلق بعام .2010
وإنتاج تربية األحياء المائية عُ رضة لآلثار السلبية لألمراض وللظروف البيئية .فقد أصابت تفشيات مرضية
في السنوات األخيرة سلمون األطلسي المستزرع في شيلي ،والحعار في أوروبا ،واستزراع الجمبري البحري
في عدة بلدان بآسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا ،مما أسفر عن خسارة جزئية ،أو أحياناً خسارة كلية ،لإلنتاج.
وفي عام  ،2010عانت تربية األحياء المائية في الصين من خسائر في اإلنتاج بلغت  1.7مليون طن نجمت
عن الكوارث الطبيعية ،واألمراض ،والتلوث .وقد أدت تفشيات األمراض إلى القضاء كليا تقريبا على إنتاج
الجمبري البحري المستزرع في موزامبيق في عام .2011
وما زال التوزيع العالمي إلنتاج تربية األحياء المائية بين األقاليم والبلدان ذات مستويات التنمية
االقتصادية المختلفة غير متوازن .ففي عام  ،2010كانت أكبر عشرة بلدان منتجة تمثل نسبة قدرها 87.6
في المائة حسب الكمية وتمثل نسبة قدرها  81.9في المائة حسب القيمة فيما يتعلق باألسماك الغذائية
المستزرعة في العالم .وكانت آسيا مسؤولة عن نسبة قدرها  89في المائة من اإلنتاج العالمي لتربية األحياء
المائية حسب الحجم في عام  ،2010وكانت تسيطر على ذلك مساهمة الصين ،التي كانت مسؤولة عن أكثر
من  60في المائة من حجم اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية في عام  .2010والبلدان األخرى المنتجة
الرئيسية في آسيا هي الهند وفييت نام وإندونيسيا وبنغالديش وتايلند وميانمار الفلبين واليابان .وفي آسيا،
أخذت حصة تربية األحياء المائية في المياه العذبة تتزايد تدريجيا ،بحيث بلغت  55.6في المائة في عام
 ،2010بعد أن كانت تبلغ  60في المائة في تسعينيات القرن الماضي .ومن حيث الحجم ،تسيطر على تربية
األحياء المائية في آسيا األسماك الزعنفية ( 64.6في المائة) ،تليها الرخويات ( 24.2في المائة) ،والقشريات
( 9.7في المائة) ،وأنواع متنوعة ( 1.5في المائة) .وبلغت حصة األنواع غير المعلوفة المستزرعة في آسيا
 35في المائة ( 18.6مليون طن) في عام  2010مقارن ًة بنسبة قدرها  50في المائة في عام .1980
وفي أمريكا الشمالية ،توقف التوسع في تربية األحياء المائية في السنوات األخيرة ،ولكن أبدت تربية
األحياء المائية نموا قويا ومتواصال في أمريكا الجنوبية ،ال سيما في البرازيل وبيرو .ومن حيث الحجم،
تسيطر على تربية األحياء المائية في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية األسماك الزعنفية ( 57.9في المائة)
والقشريات ( 21.7في المائة) والرخويات ( 20.4في المائة) .وفي أوروبا ،زادت حصة اإلنتاج من المياه
الضاربة إلى الملوحة والمياه البحرية من نسبة قدرها  55.6في المائة في عام  1990إلى  81.5في المائة
في عام  ،2010نتيجة الستزراع السلمون األطلسي وأنواع أخرى في أقفاص بحرية .وتوقف مؤخرا حدوث
توسع لدى بلدان هامة متعددة في أوروبا ،أو انكمش إنتاجها ،ال سيما في قطاع األسماك البحرية ذوات
ّ
الصدفتين .وفي عام  ،2010كانت األسماك الزعنفية مسؤولة عن ثالثة أرباع جميع إنتاج تربية األحياء المائية
في أوروبا ،وكانت الرخويات مسؤولة عن الربع .وزادت أفريقيا من مساهمتها في اإلنتاج العالمي من 1.2
في المائة إلى  2.2في المائة في السنوات العشر الماضية ،نتيجة بصفة رئيسية لحدوث تنمية سريعة في
استزراع األسماك في المياه العذبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى .وإنتاج وتربية األحياء المائية في
أفريقيا تهيمن عليه بدرجة ساحقة األسماك الزعنفية ،مع وجود نسبة إنتاج صغيرة من الجمبري البحري
والرخويات البحرية .وتمثل أوسينيا حصة ضئيلة من اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية وتتكون تلك
الحصة بصفة رئيسية من الرخويات واألسماك الزعنفية البحرية ،مع تزايد األسماك الزعنفية نتيجة بصفة
رئيسية لتنمية استزراع سلمون األطلسي في استراليا والسلمون الشينوكي في نيوزيلندا.
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وما زالت حصة أقل البلدان نموا ،ومعظمها موجود في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وفي آسيا ،في اإلنتاج
العالمي لتربية األحياء المائية طفيفة (إذ تبلغ كميتها  4.1في المائة وتبلغ قيمتها  3.6في المائة) ومن بين
البلدان المنتجة الرئيسية بنغالديش وميانمار وأوغندا وجمهورية الو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا .ولكن بعض
البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ (ميانمار وبابوا غينيا الجديدة) ،وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى
(نيجيريا وأوغندا وكينيا وزامبيا وغانا) وفي أمريكا الجنوبية (إكوادور وبيرو والبرازيل) حققت تقدما سريعا
لتصبح منتج ًة هامة أو رئيسية في قطاع تربية األحياء المائية في أقاليمها .وعلى العكس من ذلك في عام
 2010أنتجت البلدان الصناعية المتقدمة ،معاً ،حصة بلغت  6.9في المائة ( 4.1ماليين طن) من حيث الكمية
وبلغت  14في المائة ( 16.6مليار دوالر أمريكي) من حيث القيمة من إنتاج العالم من األسماك الغذائية
المستزرعة ،مقارن ًة بنسبة قدرها  21.9في المائة وبقيمة قدرها  32.4في المائة في عام  .1990فإنتاج تربية
األحياء المائية انكمش أو ركد في اليابان والواليات المتحدة األمريكية وعدة بلدان أوروبية .وكان االستثناء من
ذلك هو النرويج ،حيث زاد إنتاج تربية األحياء المائية ،بفضل استزراع السلمون األطلسي في األقفاص البحرية،
من  151 000طن في عام  1990إلى أكثر من مليون طن في عام .2010
وتسيطر أسماك المياه العذبة على إنتاج تربية األحياء المائية في العالم (بحيث تبلغ نسبتها 56.4
في المائة ،وتبلغ كميتها  33.7مليون طن) ،تليها الرخويات (بحيث تبلغ نسبتها  23.6في المائة ،وتبلغ
كميتها  14.2مليون طن) ،ثم القشريات (بحيث تبلغ نسبتها  9.6في المائة ،وتبلغ كميتها  5.7ماليين طن)،
واألسماك التي تعيش في المياه المالحة والمياه العذبة على حد سواء (بحيث تبلغ نسبتها  6في المائة،
وتبلغ كميتها  3.6ماليين طن) ،واألسماك البحرية (بحيث تبلغ نسبتها  3.1في المائة ،وتبلغ كميتها 1,8
مليون طن) ،والحيوانات المائية األخرى (بحيث تبلغ نسبتها  1.4في المائة ،وتبلغ كميتها  814 300طن).
ومع أن المتصور عموما هو أن العلف عائق رئيسي يقف في طريق تنمية تربية األحياء المائية ،فإن ثلث
كل اإلنتاج من األسماك الغذائية المستزرعة ( 20مليون طن) يتحقق حاليا بدون تعليف اصطناعي ،كما هو
الحال فيما يتعلق بذوات الصدفتين وفيما يتعلق بالشبوطيات التي تتغذى بواسطة مرشحات .ومع ذلك،
فإن النسبة المئوية لألنواع غير المعلوفة في اإلنتاج العالمي انخفضت تدريجيا من أكثر من  50في المائة
في عام  1980إلى مستواها الحالي البالغ  33.3في المائة ،مما يعكس كون معدالت نمو أجسام األسماك
التي تتحقق في تربية األنواع المعلوفة أسرع نسبيا ويعكس تزايد طلب المستهلكين على أنواع األسماك
والقشريات ذات مستويات التغذية األعلى.
وقد و ّفرت مصايد األسماك وتربية األحياء المائية سبل المعيشة والدخل لما يق ّدر بما يبلغ  54.8مليون
شخص كانوا يعملون في قطاع إنتاج األسماك األولي في عام  ،2010وكان ما يق ّدر بسبعة ماليين شخص
منهم صيادين ومستزرعي أسماك عرضيين .وآسيا مسؤولة عن أكثر من  87في المائة من المجموع العالمي،
مع وجود ما يقرب من  14مليون شخص في الصين وحدها (أي ما يمثل نسبة قدرها  26في المائة من
المجموع العالمي) يعملون كصيادين وكمستزرعي أسماك .وتأتي بعد آسيا أفريقيا (أكثر من  7في المائة)،
وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( 3.6في المائة) .وكان نحو  16.6مليون شخص (أي نحو  30في المائة
من المجموع العالمي) يعملون في استزراع األسماك ،وكانوا أكثر تركيزا حتى في آسيا ( 97في المائة)،
تليها أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( 1.5في المائة) ،وأفريقيا (نحو  1في المائة) .وواصلت العمالة في
قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية األولي نموها بسرعة أكبر من سرعة نمو العمالة في الزراعة،
بحيث كانت تمثل بحلول عام  2010نسبة قدرها  4.2في المائة من األشخاص النشطين اقتصاديا في قطاع
الزراعة العام على نطاق العالم وعددهم  1.3مليار شخص ،مقارن ًة بنسبة قدرها  2.7في المائة في عام
 .1990وفي السنوات الخمس األخيرة ،زاد عدد األشخاص الذين يعملون في مجال استزراع األسماك بنسبة
قدرها  5.5في المائة سنويا مقارن ًة بنسبة ال تتجاوز  0.8في المائة سنوياً في حالة أولئك الذين يعملون
في المصايد الطبيعية ،وإن كانت المصايد الطبيعية ما زالت مسؤولة عن نسبة قدرها  70في المائة من
المجموع الكلي في عام  .2010ومن الواضح أن حصة العمالة في المصايد الطبيعية في أهم بلدان الصيد
آخذة في الركود أو في التناقص بينما توفر تربية األحياء المائية فرصاً أكبر .وقد شهدت أوروبا أكبر انخفاض
في عدد األشخاص العاملين في الصيد الطبيعي ،بحيث بلغ متوسط االنخفاض السنوي فيها  2في المائة
خالل الفترة ما بين عام  2000وعام  ،2010ولم تشهد أي زيادة تقريبا في عدد األشخاص الذين يعملون
في استزراع األسماك .وعلى العكس من ذلك ،أظهرت أفريقيا أعلى زيادة سنوية ( 5.9في المائة) في عدد
األشخاص الذين يعملون في مجال استزراع األسماك في الفترة نفسها ،تليها آسيا ( 4.8في المائة) ،وأمريكا

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

الالتينية والبحر الكاريبي ( 2.6في المائة) .وبوجه عام ،نجد أن نصيب الفرد من اإلنتاج أقل في المصايد
الطبيعية مما هو في تربية األحياء المائية ،بحيث يبلغ اإلنتاج العالمي في حالة األولى  2.3طن للشخص
ويبلغ في حالة الثانية  3.6أطنان للشخص سنويا ،مما يعكس األعداد الضخمة من الصيادين الذين يعملون
في المصايد الصغيرة الحجم.
وعدا عن قطاع اإلنتاج األولي ،توفر مصايد األسماك وتربية األحياء المائية فرص عمل عديدة في
األنشطة الملحقة بذلك القطاع من قبيل التصنيع ،والتعبئة ،والتسويق ،والتوزيع ،وصنع معدات تصنيع
األسماك ،وصنع الشباك ومعدات الصيد ،وإنتاج الثلج واإلمداد به ،وبناء قوارب الصيد وصيانتها ،وإجراء
البحوث ،واإلدارة .ويقدر أن هذه العمالة كلها ،تدعم سبل معيشة ما يتراوح من  660مليون شخص إلى
 820مليون شخص ،أي نسبة تتراوح من  10في المائة إلى  12في المائة من سكان العالم.
ويق ّدر أن العدد الكلي لسفن الصيد في العالم في سنة  2010كان يبلغ نحو  4.36ماليين سفينة ،وهو
رقم مماثل للتقديرات السابقة .ومن هذه السفنُ ،يعتبر أن  3.23ماليين سفينة ( 74في المائة) تعمل
في المياه البحرية ،مع عمل السفن المتبقية وعددها  1.13مليون سفينة في المياه الداخلية .وإجماال،
يوجد لدى آسيا أكبر أسطول ،إذ يضم  3.18ماليين سفينة ويمثل نسبة قدرها  73في المائة من المجموع
العالمي ،تليها أفريقيا ( 11في المائة) ،وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( 8في المائة) ،وأمريكا الشمالية
( 3في المائة) ،وأوروبا ( 3في المائة) .وعلى الصعيد العالمي ،كانت نسبة قدرها  60في المائة من سفن
الصيد مزودة بمحركات في عام  ،2010ولكن رغم أن نسبة قدرها  69في المائة من السفن العاملة في
المياه البحرية كانت مزودة بمحركات ،فإن الرقم كان ال يتجاوز  36في المائة فقط في حالة السفن العاملة
في المياه الداخلية .وبالنسبة لألسطول العامل في المياه البحرية ،كانت هناك تباينات كبيرة أيضا فيما بين
األقاليم ،بحيث كانت السفن غير المزودة بمحركات تمثل أقل من  7في المائة من المجموع في أوروبا
والشرق األدنى ،ولكنها كانت تمثل نسبة تصل إلى  61في المائة في أفريقيا.
وأكثر من  85في المائة من سفن الصيد المزودة بمحركات في العالم يقل طولها اإلجمالي عن 12
مترا .وهذه السفن هي السائدة في جميع األقاليم ،ولكنها سائدة بشكل ملحوظ في الشرق األدنى ،وأمريكا
الالتينية والبحر الكاريبي .وكانت نسبة تبلغ نحو  2في المائة من جميع سفن الصيد المزودة بمحركات هي
سفن الصيد الصناعية التي يبلغ طولها  24متراً أو أكثر من ذلك (وحمولتها الطنية تتجاوز  100طن إجمالي
تقريباً) وكانت تلك النسبة أكبر في إقليم المحيط الهادي وأوسينيا ،وأوروبا ،وأمريكا الشمالية.
وتشير بيانات من بعض البلدان إلى حدوث توسع مؤخرا في أساطيلها .فعلى سبيل المثال ،زادت
أساطيل الصيد المزودة بمحركات في ماليزيا وكمبوديا وإندونيسيا (بنسبة بلغت  26في المائة و  19في
المائة و  11في المائة ،على الترتيب) ،خالل الفترة ما بين عام  2007وعام  ،2009وأبلغ فييت نام عن
حدوث زيادة بنسبة قدرها  10في المائة في سفن الصيد قبالة سواحلها (أي تلك المزودة بمحركات تتجاوز
قوتها  90حصاناً) خالل الفترة ما بين عام  2008وعام  .2010وتصور حالة سري النكا اإلفراط المحتمل في
الجهود الرامية إلى إعادة إنشاء أسطول صيد ،كانت نسبة قدرها  44في المائة من سفنه المزودة بمحركات
قد دمرها التسونامي الذي اجتاح اإلقليم في نهاية عام  ،2004بحيث كانت نتيجة ذلك اإلفراط أنه بحلول
عام  2010زاد عدد السفن المزودة بمحركات بنسبة قدرها  11في المائة عما كان عليه قبل التسونامي.
وتوجد لدى بلدان كثيرة سياسات للحد من القدرة المفرطة لدى أساطيل الصيد التابعة لها .وقد حققت
بالفعل خطة الصين لخفض عدد سفن الصيد البحري للفترة  2010–2003انخفاضا بحلول عام  2008أقرب
إلى الرقم المستهدف ،ولكن منذ ذلك الحين بدأ كل من عدد السفن وقدرتها الكلية مجتمعة في التزايد
صاف بنسبة قدرها  9في المائة في عدد
مرة أخرى .ونفذت اليابان ُنظما شتى أسفرت عن حدوث انخفاض ٍ
السفن ،ولكنها أسفرت عن حدوث زيادة صافية بنسبة قدرها  5في المائة في القوة الكلية خالل الفترة
ما بين عام  2005وعام  .2009ويشير التطور في العدد الكلي لسفن صيد االتحاد األوروبي وفي حمولتها
الطنية وفي قوتها إلى وجود اتجاه هبوطي في العقد األخير بحيث حقق أسطول الصيد المزود بمحركات
الموجود لدى دول االتحاد األوروبي البالغ عددها  15دولة انخفاضا صافيا بنسبة قدرها  8في المائة في
عدد السفن وبنسبة قدرها  11في المائة في قوة السفن خالل الفترة ما بين عام  2005وعام  .2010ومن
بين دول الصيد الهامة األخرى التي حققت انخفاضا صافيا في حجم األسطول في الفترة 2010–2005
أيسلندا والنرويج وجمهورية كوريا.
وزاد إنتاج مصايد العالم البحرية زيادة ملحوظة ،من  16.8مليون طن في عام  1950إلى ذروة بلغت
 86.4مليون طن في عام  ،1996ثم انخفض قبل أن يستقر عند نحو  80مليون طن .وكان اإلنتاج العالمي
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المسجل في عام  2010هو  77.4مليون طن .وكان لدى منطقة شمال غرب المحيط الهادئ أعلى إنتاج
وهو  20.9مليون طن ( 27في المائة من المصيد البحري العالمي) في عام  ،2010تليه منطقة غرب وسط
المحيط الهادئ التي بلغ إنتاجها  11.7مليون طن ( 15في المائة) ،ومنطقة شمال شرق المحيط األطلسي
التي بلغ إنتاجها  8.7ماليين طن ( 11في المائة) ،ومنطقة جنوب شرق المحيط الهادئ ،التي بلغ مجموع
المصيد منها  7.8ماليين طن ( 10في المائة) .وانخفضت تدريجيا نسبة األرصدة غير المستغلة استغالال كامال
منذ عام  1974عندما ُأنجز أول تقييم أجرته منظمة األغذية والزراعة .وعلى العكس من ذلك ،زادت النسبة
المئوية لألرصدة المستغلة استغالالً مفرطا ،ال سيما في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين ،من
نسبة قدرها  10في المائة في عام  1974إلى نسبة قدرها  26في المائة في عام  .1989وبعد عام ،1990
استمر التزايد في عدد األرصدة المستغلة استغالال مفرطاً ،وإن يكن بمعدل أبطأ.وربما كان من الممكن
حدوث زيادات في اإلنتاج من هذه األرصدة المستغلة استغالالً مفرطاً إذا ُنفذت خطط فعالة إلعادة
تكوين أرصدة .وحصة األرصدة المستغلة استغالال كام ًال ،التي تنتج مصيدا أقرب إلى الحد األقصى إلنتاجها
المستدام والتي ال يوجد مجال لحدوث مزيد من التوسع فيها وتتطلب إدارة فعالة تجنبا لحدوث انخفاض
في المصيد ،أظهرت أصغر تغ ُّير بمرور الوقت ،بحيث كانت نسبتها المئوية مستقرة عند نحو  50في المائة
خالل الفترة من عام  1974حتى عام  ،1985ثم انخفضت إلى نسبة قدرها  43في المائة في عام  1989قبل
أن تزيد تدريجيا لتبلغ نسبة قدرها  57في المائة في عام  .2009ونسبة قدرها نحو  29.9في المائة من
األرصدة ُتستغل استغالال مفرطاً ،بحيث تنتج غالت أقل من إمكاناتها البيولوجية واإليكولوجية وتحتاج إلى
خطط إدارة صارمة إلعادة إنتاجيتها الكاملة والمستدامة وفقا لخطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي انبثقت من
مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة (جوهانسبرغ ،)2002 ،التي تطالب بإعادة جميع األرصدة المستغلة
استغالال مفرطاً إلى المستوى الذي يمكن أن ينتج حدا أقصى من الغلة المستدامة بحلول عام  ،2015وهو
هدف يبدو أنه ليس من المرجح تحقيقه .أما النسبة المئوية المتبقية من األرصدة وقدرها  12.7فقد كانت
مستغلة استغالال غير كامل في عام  ،2009وهذه األرصدة تتعرض لضغوط صيد منخفضة نسبياً وتنطوي على
قدر من إمكانية زيادة إنتاجها وإن كانت ال تنطوي في كثير من األحيان على إمكانية إنتاج عالية وتتطلب
خطط إدارة سليمة لكفالة أال تسفر أي زيادة في معدل االستغالل عن حدوث مزيد من اإلفراط في الصيد.
ومعظم أرصدة أكبر عشرة أنواع ،التي تمثل في مجموعها نحو  30في المائة من إنتاج المصايد
الطبيعية البحرية في العالمُ ،تستغل استغالال كام ًال ،ولذا فإنها ال تنطوي على إمكانية حدوث أي زيادات
في إنتاجها ،بينما ُتستغل بعض األرصدة استغالال مفرطا وقد يتسنى حدوث زيادات في إنتاجها إذا جرى
تنفيذ خطط فعالة إلعادة تكوينها .والرصيدان الرئيسيان من األنشوفيتا في جنوب شرق المحيط الهادئ،
وبلق آالسكا في شمال المحيط الهادئ ،والبياض األزرق في المحيط األطلسي ُتستغل استغالال كام ًال .و ُتستغل
أرصدة الرنجة األطلسية استغالال كامال في كل من منطقة شمال شرق ومنطقة شمال غرب المحيط األطلسي.
و ُتعتبر األنشوفة اليابانية في شمال غرب المحيط الهادي والمكاريل الشيلي في جنوب شرق المحيط الهادئ
مستغلين استغالال مفرطا .و ُتستغل أرصدة مكاريل الشوب استغالال كامال في شرق المحيط الهادئ وفي
الحسام الكبيرة الرأس ُتستغل استغالال مفرطا في
شمال غرب المحيط الهادئ .و ُقدر في عام  2009أن سمكة ّ
منطقة صيدها الرئيسية بشمال غرب المحيط الهادئ.
ُ
ومن بين أنواع التونة الرئيسية السبعةُ ،قدر أن الثلث كان في عام ُ 2009يستغل استغالال مفرطا
وأن نسبة قدرها  37.5في المائة كانت تستغل استغالال كامال وأن نسبة قدرها  29في المائة كان ُتستغل
استغالال غير كامل .ومع أن التونة الوثابة واصلت تزايدها حتى سنة  ،2009ينبغي أن ُيرصد عن كثب
حدوث مزيد من التزايد فيها ،ألن ذلك قد يؤثر تأثيرا سلبياً على التونة الكبيرة العينين والتونة ذات الزعانف
الصفراء (المصايد المتعددة األنواع) .وفي األجل الطويل ،قد يحدث مزيد من التدهور في حالة أرصدة
التونة (والمصيد منها بالتالي) ما لم تحدث تحسنات كبيرة في إدارتها .وهذا يرجع إلى الطلب الكبير على
التونة وإلى القدرة المفرطة الموجودة لدى أساطيل صيد التونة .وقد أدى القلق بشأن سوء حالة بعض
أرصدة التونة ذات الزعانف الزرقاء وعدم قدرة بعض منظمات إدارة التونة على إدارة هذه األرصدة بفعالية
إلى طرح اقتراح في عام  2010يدعو إلى حظر التجارة الدولية في التونة األطلسية الزرقاء الزعانف بموجب
اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية (،)CITES
وبالرغم من رفض االقتراح في نهاية المطاف فإن القلق ما زال مستمرا.
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ويتضح من الحالة بوجه عام عند تلخيصها حسب المناطق اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة وجود
ثالثة أنماط رئيسية التجاهات المصيد .فالمناطق التي أظهرت تذبذبات في المصيد الكلي هي شرق وسط
المحيط األطلسي (المنطقة  ،)34وشمال شرق المحيط الهادئ (المنطقة  ،)67وشرق وسط المحيط الهادئ
(المنطقة  ،)77وجنوب غرب المحيط األطلسي (المنطقة  ،)41وجنوب شرق المحيط الهادئ (المنطقة ،)87
وشمال غرب المحيط الهادئ (المنطقة  .)61وهذه المناطق و ّفرت نحو  52في المائة من المصيد البحري
الكلي العالمي في المتوسط في السنوات الخمس األخيرة .وتضم عدة من هذه المناطق أقاليم ترتفع فيها
مياه األعماق إلى سطح البحر وتتسم بشدة التقلبية الطبيعية .وتتكون المجموعة الثانية من مناطق أظهرت
اتجاها تناقصيا في المصيد منذ أن بلغت ذروة في وقت ما في الماضي .وقد أسهمت هذه المجموعة
بنسبة قدرها  20في المائة من المصيد البحري العالمي في المتوسط في السنوات الخمس األخيرة ،وتضم
شمال شرق المحيط األطلسي (المنطقة  ،)27وشمال غرب المحيط األطلسي (المنطقة  ،)21وغرب وسط
المحيط األطلسي (المنطقة  ،)31والبحر األبيض والبحر األسود (المنطقة  ،)37وجنوب غرب المحيط الهادئ
(المنطقة  ،)81وجنوب شرق المحيط األطلسي (المنطقة  .)47وجدير بالذكر أن انخفاض المصيد في بعض
الحاالت هو انعكاس لتدابير إدارة المصايد التي تكون إما احترازية أو ترمي إلى إعادة تكوين أرصدة،
تفسر هذه الحالة بالضرورة على أنها سلبية .أما المجموعة الثالثة فهي تضم
وينبغي لهذا السبب ،أال ّ
مناطق منظمة األغذية والزراعة التي أظهرت اتجاهات تزايد باستمرار في المصيد منذ عام  1950وتشمل
غرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة  ،)71وشرق المحيط الهندي (المنطقة  ،)57وغرب المحيط الهندي
(المنطقة  .)51وقد ساهمت معا بنسبة قدرها  28في المائة من المصيد البحري الكلي في المتوسط خالل
السنوات الخمس األخيرة .ومع ذلك ،في بعض األقاليم ،ما زال يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن المصيد
الفعلي نتيجة لسوء نوعية نظم اإلبالغ اإلحصائي في البلدان الساحلية.
وانخفاض المصيد البحري العالمي خالل السنوات القليلة الماضية ،إلى جانب تزايد النسبة المئوية
لألرصدة السمكية المستغلة استغالال مفرطاً وتناقص نسبة األنواع المستغلة استغالال غير كامل في مختلف
أنحاء العالم ،هي أمور تحمل رسالة قوية مفادها أن حالة المصايد البحرية العالمية تزداد سوءاً وأنها تركت
أثرا سلبيا على إنتاج المصايد .فاالستغالل المفرط ال يتسبب فحسب في عواقب إيكولوجية سلبية بل يقلل
أيضا اإلنتاج السمكي ،مما يؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية .ولزيادة مساهمة المصايد البحرية
في األمن الغذائي واالقتصادات والرفاه في المجتمعات الساحلية يجب تنفيذ خطط لإلدارة الفعالة من أجل
إعادة تكوين األرصدة المستغلة استغالال مفرطاً .وتبدو الحالة أكثر حرجاً فيما يتعلق ببعض األنواع الكثيرة
االرتحال وغيرها من المواد السمكية التي ُتستغل حصريا أو جزئياً في أعالي البحار .وينبغي استخدام اتفاق
األمم المتحدة بشأن األرصدة السمكية الذي بدأ نفاذه في عام  2001كأساس قانوني لتدابير إدارة مصايد
أعالي البحار.
وعلى الرغم من الحالة العالمية المقلقة للمصايد الطبيعية البحرية يجري إحراز قدر ال بأس به من
التقدم في الحد من معدالت االستغالل وإعادة األرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية البحرية المستغلة
استغالال مفرطا إلى سابق عهدها من خالل اتخاذ إجراءات فعالة على صعيد اإلدارة في بعض المناطق.
ففي الواليات المتحدة األمريكية يجري اآلن صيد  67في المائة من جميع األرصدة على نحو مستدام ،بينما
ما زال يجري استغالل نسبة ال تتجاوز  17في المائة استغالال مفرطاً .وفي نيوزيلندا ،تتجاوز نسبة األرصدة
أهداف اإلدارة إذ تبلغ  69في المائة ،مما يعكس خطط إعادة التكوين اإللزامي لألرصدة فيما يتعلق بجميع
المصايد التي ما زالت دون الحد المستهدف .كذلكُ ،تبلغ استراليا عن إفراط في الصيد فيما يتعلق بنسبة ال
تتجاوز  12في المائة من األرصدة في عام  .2009ومنذ تسعينيات القرن الماضي أظهر جرف نيوفاوندالند
– البرادور ،وجرف شمال شرق الواليات المتحدة ،وجرف جنوب استراليا ،والنظم اإليكولوجية لتيار كاليفورنيا
انخفاضات كبيرة في ضغوط الصيد بحيث بلغت اآلن أو أصبحت دون معدل االستغالل النموذجي الذي يتيح
غلة مستدامة قصوى متعددة األنواع من النظام اإليكولوجي .وهذه النجاحات وغيرها يمكن أن تكون بمثابة
أمثلة للمساعدة في إدارة مصايد أخرى على نحو أكثر فعالية.
والمعلومات التي تلخص حالة األرصدة السمكية البحرية الرئيسية من المستحيل تكرارها فيما يتعلق
بحالة معظم مصايد المياه الداخلية في العالم ،التي كثيرا ما ال يكون معدل االستغالل فيها هو القوة
المحركة الرئيسية التي تؤثر على حالة األرصدة .إذ هناك قوى محركة أخرى من قبيل كمية الموائل
ونوعيتها ،وتربية األحياء المائية على شكل تكوين أرصدة ،والتنافس على المياه العذبة ،تؤثر على حالة
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غالبية الموارد السمكية في المياه الداخلية أكثر كثيرا مما تؤثر على حالتها معدالت االستغالل .فاستخراج
المياه وتحويل مسارها ،والتنمية الكهرمائية ،وتجفيف األراضي الرطبة ،وتك ّون الغرين والتحات نتيجة ألنماط
استخدام األراضي هي أمور يمكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا على الموارد السمكية في المياه الداخلية بصرف
النظر عن معدل االستغالل .وعلى العكس من ذلك ،يمكن أن يؤدي تعزيز األرصدة من خالل مرافق تربية
األحياء المائية ،وهو ما ُيمارس على نطاق واسع في المياه الداخلية ،إلى إبقاء معدالت المصيد مرتفعة في
مواجهة تزايد الصيد وعلى الرغم من كون النظام اإليكولوجي غير قادر على إنتاج ذلك المعدل من المصيد
من خالل العمليات الطبيعية .ويؤثر أيضا االستغالل المفرط على الموارد السمكية في المياه الداخلية،
ولكن النتيجة تتمثل عموما في حدوث تغ ُّير في تكوين األنواع وال تتمثل بالضرورة في حدوث انخفاض
في المصيد اإلجمالي .وكثيرا ما يكون المصيد أعلى حيثما تصبح األنواع األصغر حجما واألقصر عمراً هي
المك ّون الرئيسي للمصيد؛ بيد أن األسماك األصغر حجماً قد تكون أقل قيمة بكثير .وثمة مسألة أخرى تع ّقد
تقدير الموارد السمكية في المياه الداخلية هي تحديد “الرصيد” .فعدد مصايد المياه الداخلية التي توجد
لديها أرصدة محددة بدقة أو محددة على مستوى النوع قليل للغاية .وثمة استثناءات ملحوظة من قبيل
سمكة الفرخ النيلية في بحيرة فيكتوريا ومصايد تونل ساب داي ،ولكن موارد سمكية كثيرة في المياه
الداخلية يحددها مستجمع األمطار أو النهر وتضم أنواعاً متعددة .وتتولى منظمة األغذية والزراعة ،آخذةً
هذه االعتبارات جميعها في الحسبان ،قيادة الجهود الرامية إلى تحسين جمع البيانات ووضع منهجيات
جديدة لتقدير الموارد السمكية في المياه الداخلية التي ُتعتبر هامة ولكنها كثيراً ما ُيبخس تقديرها من
حيث فوائدها االقتصادية واالجتماعية والتغذوية ومساهمتها في سبل المعيشة وفي األمن الغذائي .والقصد
هو استخدام المنهجية الجديدة لتوفير موجز أقوى وأكثر إعالما لحالة موارد المصايد الطبيعية في المياه
الداخلية في العالم في المستقبل.
وفيما يتعلق باالنتفاع باإلنتاج السمكي العالمي ،جرى في عام  2010تسويق نسبة قدرها  40.5في
المائة ( 60.2مليون طن) في شكل حي أو طازج أو مب ّرد تبريداً خفيفا ،وجرى تصنيع نسبة قدرها 45.9
في المائة ( 68.1مليون طن) في شكل مج ّمد أو مج ّمد أو ّ
محضر على نحو آخر من أجل االستهالك اآلدمي
المباشر ،وكانت نسبة قدرها  13.6في المائة مخصصة لالستخدامات غير الغذائية .ومنذ أوائل تسعينيات
القرن الماضي كان هناك تزايد في نسبة إنتاج المصايد التي ُتستخدم ألغراض االستهالك اآلدمي المباشر بدال
من استهالكها في أغراض أخرى .وفي حين كانت نسبة تبلغ نحو  68في المائة من األسماك المنتجة في
الثمانينيات مخصصة لالستهالك اآلدمي ،زادت هذه الحصة إلى أكثر من  86في المائة في عام  ،2010بحيث
بلغت  128.3مليون طن .وفي عام  2010كانت كمية قدرها  20.2مليون طن مخصصة ألغراض غير غذائية،
وتحولت نسبة منها قدرها  75في المائة ( 15مليون طن) إلى جريش سمك وزيت سمك؛ واستُخدمت الكمية
المتبقية وقدرها  5.1مليون طن إلى حد كبير كأسماك ألغراض الزينة ،وألغراض التربية (صغار األسماك ،وما
إليها)ُ ،
وكطعم ،ولالستخدامات الصيدالنية فضال عن استخدامها كعلف مباشر في تربية األحياء المائية وكعلف
للثروة الحيوانية ولحيوانات الفراء .ومن األسماك التي كانت مخصصة لالستهالك اآلدمي المباشر كان أهم
شكل من أشكال المنتجات هو األسماك الحية أو الطازجة أو المب ّردة تبريدا خفيفاً ،بحيث بلغت حصة تلك
ّ
المحضرة أو
األسماك  46.9في المائة في عام  ،2010تليها األسماك المج ّمدة ( 29.3في المائة) ،واألسماك
المحفوظة ( 14في المائة) ،واألسماك المقددة ( 9.8في المائة) .ويمثل التجميد الطريقة الرئيسية لتصنيع
األسماك ألغراض االستهالك اآلدمي ،وكان يمثل نسبة قدرها  55.2في المائة من مجموع األسماك المصنعة
ألغراض االستهالك اآلدمي ونسبة قدرها  25.3في المائة من اإلنتاج السمكي الكلي في عام .2010
وقد زادت نسبة األسماك المجمدة من  33.2في المائة من اإلنتاج الكلي المخصص لالستهالك اآلدمي
في عام  1970لتبلغ نسبة قياسية هي  52.1في المائة في عام  .2010وظلت حصة األشكال المحضرة
والمحفوظة مستقرة نوعا ما أثناء الفترة نفسها ،وبلغت  26.9في المائة في عام  .2010وشهدت البلدان
النامية نموا في حصة المنتجات المج ّمدة ( 24.1في المائة من اإلنتاج السمكي الكلي المخصص لالستهالك
ّ
المحضرة أو
اآلدمي في عام  ،2010بعد أن كانت تبلغ  18.9في المائة في عام  ،)2000وفي األشكال
المحفوظة ( 11في المائة في عام  ،2010مقارن ًة بما يبلغ  7.8في المائة في عام  .)2000ونتيجة ألوجه
القصور في البنية التحتية ومرافق التصنيع ،إلى جانب رسوخ عادات المستهلكين ،يجري تسويق األسماك
في البلدان النامية بصورة رئيسية في شكل حي أو طازج (بحيث كان يمثل نسبة قدرها  56في المائة من
األسماك المخصصة لالستهالك اآلدمي في عام  )2010فور إنزالها على البر أو صيدها .أما األشكال المقددة
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ّ
المدخنة أو المخ ّمرة) فهي ما زالت طريقة تقليدية لبيع األسماك بالتجزئة واستهالكها في
(المجففة أو
البلدان النامية ،وإن كانت حصتها في مجموع األسماك المخصصة لالستهالك اآلدمي آخذة في االنخفاض
( 10.9في المائة في عام  2000مقارن ًة بما يبلغ  8.9في المائة في عام  .)2010وفي البلدان المتقدمة،
يجري تسويق معظم اإلنتاج المخصص لالستهالك اآلدمي على شكل مجمد أو على شكل ّ
محضر أو محفوظ.
و ُينتج جريش السمك من السمكة الكاملة أو من مخلفات األسماك التي تنجم عن عملية تصنيع
المساهمة الرئيسية في االنخفاض ،ويتذبذب
األسماك .واألنواع السطحية الصغيرة ،ال سيما األنشوفيتا ،هي
ِ
سنويا حجم جريش السمك وزيت السمك المنتج ْين على نطاق العالم وفقا للتقلبات في المصيد من هذه
األنواع ،التي يتأثر تأثرا شديداً بظاهرة النينيو .فقد بلغ إنتاج جريش السمك ذروة في عام  ،1994هي
 30.2مليون طن (بمكافئ الوزن الحي) ثم اتبع اتجاها متذبذباً منذ ذلك الحين .وفي عام  2010انخفض إلى
 15مليون طن نتيجة النخفاض المصيد من األنشوفيتا ،الذي م ّثل نقصانا بنسبة قدرها  12.9في المائة مقارن ًة
بعام  ،2009وبنسبة قدرها  18.2في المائة مقارن ًة بعام  ،2008وبنسبة قدرها  42.8في المائة فيما يتعلق
بعام  .2000ويتزايد استخدام النفايات من األنواع السمكية التجارية المخصصة لالستهالك اآلدمي في أسواق
العلف ،ويجري الحصول على نسبة مئوية متزايدة من جريش السمك من الشذابات والمخلفات األخرى التي
تنجم عن تحضير شرائح السمك .وفي عام  2010جرى الحصول على نحو  36في المائة من اإلنتاج العالمي
من جريش السمك من الفضالت.
ويحدث تقدم سريع في التطوير التكنولوجي في مجال تصنيع األغذية وتعبئتها .فمصنعو المنتجات
التقليدية يفقدون حصتهم في األسواق نتيجة لحدوث تحوالت طويلة األجل في أفضليات المستهلكين وكذلك
في التصنيع وفي الصناعة السمكية بوجه عام .فالتصنيع يزداد كثافة ،ويزداد تركيزا جغرافيا ،ويزداد تكامال
رأسيا وارتباطاً بسالسل اإلمداد العالمية .وهذه التغيرات تعكس تزايد عولمة سلسلة قيمة مصايد األسماك،
بحيث يسيطر كبار البائعين بالتجزئة على نمو قنوات التوزيع الدولية .وتزايد ممارسة تعهيد عملية التصنيع
على الصعيدين اإلقليمي والعالمي هو أمر بالغ األهمية ولكن زيادة تعهيد اإلنتاج إلى البلدان النامية قد
تق ّيده االشتراطات الصحية والخاصة بالنظافة الصحية التي يصعب الوفاء بها ،وكذلك تزايد تكاليف اليد
العاملة .وفي الوقت ذاته ،كثيرا ما يصبح المصنعون أكثر تكامال مع المنتجين ،ال سيما فيما يتعلق باألسماك
األرضية ،حيث يعتمد كبار المصنعين في آسيا ،جزئيا ،على أسطولهم الخاص من سفن الصيد .وفي مجال
تربية األحياء المائية ،أقام كبار منتجي أنواع السلمون والسلور والجمبري المستزرعة منشآت تصنيع مركزية
متطورة .والمصنعون الذين يعملون بدون شراء عالمات تجارية قوية أو بدون أن يكون لديهم القدرة على
الحصول على تلك العالمات التجارية يتعرضون أيضا لمشاكل متزايدة مرتبطة بندرة المادة الخام المحلية،
ويضطرون إلى استيراد أسماك من أجل أعمالهم.
وما زالت األسماك والمنتجات السمكية من بين أكثر السلع الغذائية المتجر بها على نطاق العالم،
بحيث تمثل نحو  10في المائة من الصادرات الزراعية الكلية و  1في المائة من التجارة السلعية في العالم
من حيث القيمة .فقد زادت حصة اإلنتاج السمكي الكلي المص ّدر على شكل أغذية شتى وأصناف من
العلف من  25في المائة في عام  1976إلى نحو  38في المائة ( 57مليون طن) في عام  ،2010وزادت
التجارة العالمية في األسماك والمنتجات السمكية زيادة كبيرة أيضا من حيث القيمة ،بحيث ارتفعت من 8
مليارات من الدوالرات األمريكية إلى  102من مليارات الدوالرات األمريكية .وأدى استمرار الطلب ،وسياسات
تحرير التجارة ،وعولمة نظم األغذية ،واالبتكارات التكنولوجية إلى تعزيز الزيادة اإلجمالية في التجارة
السمكية الدولية .وفي عام  ،2009وانعكاسا لالنكماش االقتصادي العام الذي أ ّثر على ثقة المستهلك في
األسواق الرئيسية ،انخفضت التجارة بنسبة قدرها  6في المائة مقارن ًة بعام  2008من حيث القيمة نتيجة
النخفاض األسعار وهوامش الربح ،بينما زادت األحجام المتجر بها ،معبرا عنها بمكافئ الوزن الحي ،بنسبة
قدرها  1في المائة بحيث بلغت  55.7مليون طن .وفي عام  ،2010انتعشت التجارة بقوة ،بحيث بلغت
قيمتها نحو  109مليارات من الدوالرات األمريكية ،بزيادة قدرها  13في المائة من حيث القيمة بنسبة
قدرها  2في المائة من حيث الحجم مقارن ًة بعام  .2009واالختالف بين النمو من حيث القيمة والنمو من
حيث الحجم يعكس ارتفاع أسعار األسماك في عام  2010فضال عن حدوث نقصان في إنتاج وتجارة جريش
السمك .وفي عام  ،2011ورغم انعدام االستقرار االقتصادي في كثير من اقتصادات العالم الكبرى ،أدت زيادة
األسعار ووجود طلب قوي في البلدان النامية إلى رفع الكميات والقيم التجارية إلى أعلى مستوى ُأبلغ عنه
على اإلطالق ،ورغم حدوث قدر من االنخفاض في النصف الثاني من العام ،تشير التقديرات األولية إلى أن
الصادرات تجاوزت قيمتها  125مليار دوالر أمريكي.
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ومنذ أواخر عام  2011وأوائل عام  ،2012دخل االقتصاد العالمي مرحلة صعبة تتسم بوجود مخاطر
هبوط كبيرة وبقدر كبير من الهشاشة ،وحدث تباطؤ حاد في األسواق األساسية للتجارة السمكية .ومن
بين العوامل التي ربما تؤثر على استدامة التجارة السمكية ونموها تكاليف تطور اإلنتاج والنقل وأسعار
المنتجات السمكية والسلع البديلة ،بما في ذلك اللحوم واألعالف .وفي العقود القليلة الماضية ،ساهم
نمو إنتاج تربية األحياء المائية مساهمة كبيرة في زيادة استهالك أنواع كان يجري صيدها بريا في المقام
األول في وقت ما ،وفي تسويق تلك األنواع تجاريا ،مما نجم عنه حدوث انخفاض في األسعار ،ال سيما في
تسعينيات القرن الماضي وأوائل عام  ،2000بحيث انخفض متوسط قيمة الوحدة من إنتاج تربية األحياء
المائية وتجارتها بالقيمة الحقيقية .والحقاً ،ونتيجة الرتفاع التكاليف واستمرار وجود طلب شديد بدأت
األسعار في االرتفاع مرة أخرى .وفي العقد المقبل ،ومع كون تربية األحياء المائية تمثل حصة أكبر كثيرا من
اإلمدادات السمكية الكلية ،يمكن أن يكون لتقلبات أسعار منتجات تربية األحياء المائية أثر كبير على تكوين
األسعار في القطاع بوجه عام ،مما قد يفضي إلى مزيد من التقلب.
أما فيما يتعلق بالتجارة ،فإن أسعار األسماك انكمشت أيضاً في عام  2009ولكنها انتعشت منذ ذلك
الحين .ويشير رقم منظمة األغذية والزراعة القياسي ألسعار األسماك (سنة األساس  )100=2004–2002إلى أن
متوسط األسعار في عام  2009انخفض بنسبة قدرها  7في المائة مقارن ًة بعام  ،2008ثم زاد بنسبة قدرها
 9في المائة في عام  2010وزاد بنسبة تتجاوز  12في المائة في عام  .2012وزادت أسعار األنواع التي
يجري صيدها من المصايد الطبيعية زيادة أكبر من زيادة أسعار األنواع المستزرعة بسبب كون األثر الناجم
عن ارتفاع أسعار الطاقة على عمليات سفن الصيد أكبر من األثر الناجم عن ذلك على األنواع المستزرعة.
ومنذ عام  ،2002كانت الصين هي المصدرة الرئيسية لألسماك إلى حد بعيد ،حيث ساهمت بما
يقرب من  12في المائة من صادرات العالم في سنة  2010من األسماك والمنتجات السمكية ،أو بنحو
 13.3مليار دوالر أمريكي ،وزادت مرة أخرى بحيث بلغت قيمتها  17.1مليار دوالر أمريكي في عام .2011
رسخت
وحصة متزايدة من الصادرات السمكية تتكون من المواد الخام المستوردة المعاد تصنيعها .وقد ّ
تايلند مكانتها كمركز خبرة في مجال التصنيع يعتمد إلى حد كبير على مواد خام مستوردة ،بينما توجد
لدى فييت نام قاعدة موارد محلية متزايدة وال تستورد إال كميات محدودة ،وإن تكن متزايدة ،من المواد
الخام .وشهدت فييت نام نموا كبيرا في صادراتها من األسماك والمنتجات السمكية ،بحيث ارتفعت قيمتها
من  1.5مليار دوالر أمريكي في عام  2000إلى  5.1مليار دوالر أمريكي في عام  ،2010عندما أصبحت
رابع أكبر البلدان المصدرة في العالم .وفي عام  ،2011ارتفعت صادراتها مرة أخرى بحيث بلغت قيمتها
 6.2مليار دوالر أمريكي ،ارتباطاً أساسا بصناعة تربية األحياء المائية المنتعشة لديها .وفي عام  ،2010أكدت
البلدان النامية أهميتها األساسية كبلدان مو ِّردة ألسواق العالم بحيث م ّثلت نسبة تجاوزت  50في المائة
من جميع الصادرات السمكية بالقيمة المطلقة وأكثر من  60في المائة من حيث الكمية (بالوزن الحي).
وبالنسبة لبلدان نامية كثيرة ،تم ّثل التجارة السمكية مصدرا هاما من مصادر الدخل بالعملة األجنبية إضافة
إلى دور القطاع الهام كمدر للدخل ومصدر للعمالة ومو ّفر لألمن الغذائي وللتغذية .وتعتمد الصناعات
السمكية في البلدان النامية اعتمادا شديدا على البلدان المتقدمة ،ليس فحسب كمنافذ لصادراتها بل أيضا
كمصدر لوارداتها من أجل االستهالك المحلي أو من أجل صناعات التصنيع الموجودة لديها .ففي عام ،2010
ومن حيث القيمة ،كانت نسبة قدرها  67في المائة من الصادرات السمكية من البلدان النامية موجهة إلى
بلدان متقدمة .وكانت حصة متزايدة من هذه الصادرات مكونة من منتجات سمكية مصنّعة جرى تحضيرها
من واردات من األسماك الخام التي ُتستخدم من أجل زيادة تصنيعها وإعادة تصديرها .وفي عام  ،2010ومن
حيث القيمة ،كانت نسبة قدرها  39في المائة من واردات البلدان النامية من األسماك والمنتجات السمكية
مصدرها بلدان متقدمة .وفي حالة بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل ،بلغت إيرادات الصادرات
 4.7مليار دوالر أمريكي في عام  ،2010مقارن ًة بما يبلغ مليارين من الدوالرات األمريكية في عام .1990
وسجلت واردات العالم 2من األسماك والمنتجات السمكية رقما قياسيا جديدا هو  111.8مليار دوالر أمريكي
في عام  .2010أي ما يمثل زيادة بنسبة قدرها  12في المائة مقارن ًة بالسنة السابقة وزيادة بنسبة قدرها
 86في المائة مقارن ًة بعام  .2000وتشير البيانات األولية المتعلقة بعام  2011إلى حدوث مزيد من النمو ،بزيادة
قدرها  15في المائة .والواليات المتحدة األمريكية واليابان هما أكبر البلدان المستوردة لألسماك والمنتجات
السمكية وتعتمدان اعتماداً شديداً على الواردات فيما يتعلق بنسبة  60في المائة في حالة األولى وبنسبة قدرها
 54في المائة في حالة الثانية من أجل استهالكهما السمكي .أما الصين ،وهي أكبر منتج ومستورد لألسماك في
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العالم ،فقد زادت من وارداتها السمكية زيادة كبيرة ،نتيجة جزئيا لالستعانة بمصادر خارجية ،ألن المصنعين
الصينيين يستوردون مادة خام من جميع األقاليم الرئيسية ،ومن بينها أمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا ،من
أجل إعادة التصنيع والتصدير .والواردات يقف وراءها أيضا وجود طلب محلي قوي على األنواع غير المتوافرة
من المصادر المحلية ،وفي عام  2011أصبحت الصين ثالث أكبر بلد مستورد في العالم .وأما االتحاد األوروبي
فهو أكبر سوق منفردة لألسماك وللمنتجات السمكية المستوردة نتيجة لتزايد االستهالك الداخلي فيه .ومع ذلك،
فهو سوق يتسم بدرجة بالغة من عدم التجانس ،بحيث توجد شروط تختلف اختالفاً ملحوظاً من بلد إلى آخر.
وقد بلغت قيمة واردات االتحاد األوروبي السمكية  44.6مليار دوالر أمريكي في عام  ،2010أي ما يمثل زيادة
بنسبة قدرها  10في المائة مقارن ًة بعام  ،2009وما يمثل نسبة قدرها  40في المائة من واردات العالم الكلية.
ومع ذلك ،في حالة استبعاد التجارة داخل اإلقليم ،نجد أن االتحاد األوروبي استورد أسماكا ومنتجات سمكية
بلغت قيمتها  23.7مليار دوالر أمريكي من موردين خارج االتحاد ،وذلك بزيادة قدرها  11في المائة مقارنة
بعام  .2009وإضافة إلى البلدان المستوردة الرئيسية ،أصبح عدد من األسواق الصاعدة ذا أهمية متزايدة بالنسبة
للمصدرين في العالم .ومن أبرز تلك البلدان البرازيل والمكسيك واالتحاد الروسي ومصر وآسيا والشرق األدنى
بوجه عام .وفي عام  ،2010كانت البلدان المتقدمة مسؤولة عن نسبة قدرها  76في المائة من القيمة الكلية
للواردات من األسماك والمنتجات السمكية ،وهو ما يمثل انخفاضا مقارن ًة بالنسبة البالغة  86في المائة في
عام  1990والنسبة البالغة  83في عام  .2000ومن حيث القيمة (بمكافئ الوزن الحي) ،نجد أن حصة البلدان
المتقدمة أقل كثيرا ،إذ تبلغ  58في المائة ،مما يعكس ارتفاع قيمة الوحدة من المنتجات المستوردة من
البلدان المتقدمة.
ونتيجة لشدة قابلية األسماك والمنتجات السمكية للتلف ،تتكون نسبة قدرها  90في المائة من التجارة
في األسماك والمنتجات السمكية من حيث الكمية (بمكافئ الوزن الحي) من المنتجات المصنعة .ويتزايد
االتجار باألسماك كأغذية مج ّمدة ( 39في المائة من الكمية الكلية في عام  ،2010مقارن ًة بنسبة قدرها
 25في المائة في عام  .)1980وفي العقود األربعة األخيرة ،زادت األسماك المحضرة والمحفوظة من حصتها
في الكمية الكلية بمقدار الضعف تقريبا ،بحيث ارتفعت من نسبة قدرها  9في المائة في عام  1980إلى
نسبة قدرها  16في المائة في عام  .2010ومع ذلك ،فإن التجارة في األسماك الحية واألسماك المبردة
تبريدا خفيفا كانت تمثل نسبة قدرها  10في المائة من التجارة السمكية العالمية في عام  ،2010بعد أن
تحسن اللوجستيات وتزايد الطلب على
كانت تمثل نسبة قدرها  7في المائة في عام  ،1980مما يعكس ُّ
األسماك غير المصنعة .وتشمل التجارة في األسماك الحية أيضا أسماك الزينة ،ذات القيمة المرتفعة ،ولكن
القيمة المتجر بها منها تكاد أن تكون ال ُتذكر .وفي عام  ،2010كانت نسبة قدرها  71في المائة من كمية
األسماك والمنتجات السمكية المص ّدرة تتكون من منتجات مخصصة لالستهالك اآلدمي .وال تشمل الصادرات
من األسماك والمنتجات السمكية في عام  2010البالغة قيمتها  109مليارات من الدوالرات األمريكية مبلغا
إضافيا قدره  1.3مليار دوالر أمريكي للنباتات المائية ( 62في المائة) ،ونفايات األسماك غير القابلة لألكل
( 31في المائة) ،واإلسفنجيات والمرجانيات ( 7في المائة) .وفي العقدين األخيرين ،زادت التجارة في النباتات
المائية زيادة كبيرة ،بحيث ارتفعت قيمتها من  0.2مليار دوالر أمريكي في عام  1990إلى  0.5مليار دوالر
أمريكي في عام  2000وإلى  0.8مليار دوالر أمريكي في عام  ،2010وكانت الصين هي البلد المصدِّر
الرئيسي وكانت اليابان هي البلد المستورد الرئيسي.
وكان الحدث الرئيسي الذي وقع مؤخرا فيما يتعلق بحوكمة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية هو
مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة ،المعروف باسم ريو  ،20 +الذي عُ قد من أجل تجديد االلتزام
السياسي بالتنمية المستدامة ،وتقييم التقدم المحرز والثغرات في تنفيذ االلتزامات القائمة ،ومعالجة
التحديات الجديدة .وكان موضوعا المؤتمر هما اإلطار المؤسساتي للتنمية المستدامة ودعم اقتصاد أخضر.
وكمفهوم ،يرمي االقتصاد األخضر إلى كفالة مساهمة استغالل الموارد في االستدامة ،والتنمية االجتماعية
الشاملة للجميع ،والنمو االقتصادي ،مع السعي إلى تفنيد فكرة أن االستدامة والنمو يستبعد كل منهما اآلخر.
وفي ريو  ،20 +ر ّوجت منظمة األغذية والزراعة لرسالة مفادها أنه لن يكون هناك اقتصاد أخضر بدون
نمو مستدام في الزراعة (بما يشمل مصايد األسماك) وأن اإلدارة المحسنة وأوجه الكفاءة في سلسلة القيمة
الغذائية بأكملها يمكن أن تؤدي إلى زيادة األمن الغذائي مع استخدام موارد طبيعية أقل .وتدعو الرسالة إلى
توجد حوافز العتماد ممارسات مستدامة والنتهاج سلوك مستدام ،وتر ّوج لتطبيق ُنهج النظام
وضع سياسات ِ
اإليكولوجي على نطاق واسع .وساهمت منظمة األغذية والزراعة أيضا في تقديم تقارير مشتركة بين الوكاالت
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إلى مؤتمر ريو  20 +بشأن اإلدارة المستدامة لمحيطات العالم مع التركيز على االقتصاد األخضر من حيث صلته
بالموارد البحرية والساحلية ،واالستخدام المستدام ،والقضاء على الفقر ،وعمليات صيد األسماك وتربية األحياء
المائية على نطاق صغير ،والمساهمة الممكنة من جانب الدول الجزرية الصغيرة النامية.
واعتماد قطاعي مصايد األسماك وتربية الحياء المائية على خدمات النظم اإليكولوجية يعني أن دعم
صيد األسماك واستزراع األسماك المستدامين يمكن أن يوفر حوافز لتوسيع نطاق اإلشراف على النظم
اإليكولوجية .ويتطلب تخضير مصايد األسماك وتربية األحياء المائية اعترافا بأدوارهما المجتمعية األوسع
نطاقا ضمن إطار حوكمة شامل .وثمة آليات عديدة لتيسير هذا التحول ،تشمل اتباع نهج نظام إيكولوجي
في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية مع وجود نظم حيازة عادلة ورشيدة لتحويل مستخدمي الموارد
إلى مشرفين على الموارد.
وتستخدم المصايد الصغيرة أكثر من  90في المائة من صيادي العالم ،ويتزايد تقدير أهميتها بالنسبة
لألمن الغذائي ،والتخفيف من وطأة الفقر ،والوقاية من الفقر .ولكن االفتقار إلى القدرة المؤسساتية وعدم
إدراج القطاع ضمن سياسات التنمية الوطنية واإلقليمية يعوقان مساهمته الممكنة .فمنذ عام  ،2003ر ّوجت
لجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة ( )COFIلبذل جهود من أجل تحسين صورة مجتمعات
الصيد الصغيرة التي تعمل في المياه الداخلية والمياه البحرية ،وتحسين فهم التحديات التي تواجهها
والفرص المتاحة لها .وأوصت أيضا بإعداد خطوط توجيهية طوعية دولية تكون مك ّملة لمدونة السلوك بشأن
الصيد الرشيد (المدونة) فضال عن صكوك دولية أخرى ذات أغراض مماثلة .ومن المتوقع أن يسهم إعداد
الخطوط التوجيهية في تطوير السياسات وأن يكون له أثر كبير على تأمين المصايد الصغيرة ،وأن يحقق
فوائد ،ال سيما من حيث األمن الغذائي والحد من الفقر .وتروج الخطوط التوجيهية للحوكمة الرشيدة ،بما
يشمل الشفافية والمساءلة ،والمشاركة والشمول ،والمسؤولية والتضامن االجتماعيين ،واتباع نهج حقوق
اإلنسان في التنمية ،والمساواة بين الجنسين ،واحترام جميع أصحاب المصلحة وإشراكهم.
والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ( )RFBsهي اآللية التنظيمية الرئيسية التي تعمل من خاللها الدول
معا لكفالة استدامة الموارد السمكية المشتركة في األجل الطويل .ويضم أيضا مصطلح الهيئات اإلقليمية
لمصايد األسماك المنظمات اإلقليمية لمصايد األسماك ( ،)RFMOsالتي لها اختصاص وضع تدابير ملزمة من
أجل الصون واإلدارة .وتعتمد الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ،باعتبارها منظمات حكومية دولية ،على
اإلرادة السياسية للحكومات األعضاء فيها لتنفيذ التدابير المتفق عليها ولالضطالع بعملية إصالح .وتعاني تلك
الهيئات في معظمها من صعوبات في الوفاء بوالياتها (التي أصبح الكثير منها غير مواكب للعصر) .ولكن
يجري إحراز تقدم هام في توسيع نطاق التغطية العالمية لتلك الهيئات من خالل هيئات جديدة ومعززة
وناشئة .وإضافة إلى ذلك ،يتعرض العديد من تلك الهيئات الستعراضات مستقلة ألدائها .وقد وصف مؤتمر
األمم المتحدة االستعراضي الذي عُ قد في عام  2010تحديث المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك
بأنه يمثل أولوية وأشار إلى إحراز تقدم في إعداد أفضل الممارسات لتلك المنظمات وفي استعراض أدائها
على ضوء المعايير الناشئة .وقد أجريت استعراضات ألداء عشر من الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك حتى
اآلن .والحظ المؤتمر االستعراضي أن استعراضات األداء ُيعترف عموما بأنها مفيدة ،ال سيما عندما تفضي إلى
اعتماد تدابير جديدة لإلدارة.
والصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ( )IUUوما يرتبط به من أنشطة (التي كثيرا ما تشجع
عليها ممارسات الفساد) يهدد الجهود الرامية إلى تأمين مصايد مستدامة في األجل الطويل والعمل على
جعل النظم اإليكولوجية أوفر صحة وأكثر قوة .وما زال المجتمع الدولي يعرب عن قلقه الشديد إزاء مدى
وتأثيرات ذلك الصيد .وتتحمل البلدان النامية ،التي تكون قدرتها التقنية محدودة في كثير من الحاالت،
عبء هذا الصيد ،الذي يق ّوض جهودها المحدودة الرامية إلى إدارة مصايد األسماك ،ويحرمها من إيرادات،
ويؤثر سلبا على محاوالتها تعزيز األمن الغذائي ،والقضاء على الفقر ،وتحقيق سبل معيشة مستدامة .ومع
ذلك ،توجد دالئل على أن الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم بدأت تخف حدته في بعض المناطق
(ومنها مثال شمال شرق المحيط األطلسي) مع تطبيق سياسات وتدابير بشأنه.
ومع ذلك ،يشعر المجتمع الدولي بإحباط بالغ لعدم وفاء كثير من دول العالم بمسؤولياتها األساسية
بموجب القانون الدولي ،وهي أن تمارس سيطرة فعلية على سفن الصيد التابعة لها وأن تكفل االمتثال
لتدابير الصون واإلدارة .ومما يثير القلق بوجه خاص تلك السفن التي تحمل أعالم “عدم االمتثال” ،وهي
أعالم تنتمي إلى دول إما غير قادرة على ممارسة السيطرة الفعلية على السفن التابعة لها أو غير راغبة
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في ذلك .ونتيجة لهذا ،يقع تدريجيا عبء السيطرة على هذه السفن المارقة على عاتق الدول الساحلية،
ودول الميناء ،والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ،وغيرها .وقد دفع هذا أعضاء منظمة األغذية والزراعة
إلى المطالبة بعقد مشاورة تقنية بشأن أداء دول ال َعلم .ومن المتوقع أن تكون نتيجة هذه المشاورة هي
مجموعة من المعايير الطوعية لتقدير أداء دول ال َعلم إلى جانب قائمة باإلجراءات التي يمكن اتخاذها ضد
السفن التي تحمل أعالم دول ال تستوفي هذه المعايير ،وربما إجراء متفق عليه لتقدير مدى االمتثال.
وعلى الرغم من أن هذه اإلنجازات من حيث الحد من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم
تشجع وتن ّفذ تدابير لمكافحة ذلك الصيد.
تتباين تباينا واسعا ،فإن معظم الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ّ
وتتدرج التدابير من أنشطة أكثر اتساما بالطابع السلبي من قبيل بناء الوعي ونشر المعلومات (وبصفة
رئيسية الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك التي ليست لديها وظائف في مجال إدارة المصايد) إلى برامج
إيجابية لإلشراف على الموانئ واإلشراف الجوي والسطحي (المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك).
وخارج الحدود الوطنية توجد حاجة متزايدة إلى التعاون الدولي لتحسين اإلدارة العالمية للموارد
البحرية المشتركة ولصون العمالة المرتبطة بها وغيرها من الفوائد االقتصادية التي تنجم عن المصايد
المستدامة .وإدراكا لذلك ،تعهد االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية ،بوصفهما قائدين في مجال
التجارة السمكية العالمية( ،في عام  ،)2011بالتعاون على الصعيد الثنائي لمكافحة الصيد غير القانوني
دون إبالغ ودون تنظيم بإبقاء األسماك التي يجري صيدها على نحو غير قانوني خارج السوق العالمي.
وتعزيز القدرة على إدارة مصايد األسماك أمر جوهري في البلدان النامية من أجل تيسير وجود مصايد
مستدامة ومن أجل الحد من آثار الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم .وتنمية القدرة هامة على
وجه الخصوص لدعم التنفيذ الكامل والفعال للصكوك العالمية القائمة والجديدة من قبيل اتفاق تدابير دولة
الميناء الصادر عام  2009لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.
وأصبحت حوكمة تربية األحياء المائية متزايدة األهمية وحققت تقدما باهرا .فلتحسين عمليات التخطيط
ووضع السياسات في مجال تربية األحياء المائية ،تستخدم حكومات كثيرة المدونة وكذلك الخطوط التوجيهية
واألدلة اإلرشادية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشأن تقنيات االستزراع التي تروج لها منظمات الصناعة
ووكاالت التنمية .وتوجد لدى بلدان متعددة سياسات واستراتيجيات وخطط وقوانين وطنية وافية بشأن تنمية
تربية األحياء المائية ،وتستخدم “أفضل ممارسات اإلدارة” .وتشكل الخطوط التوجيهية التقنية بشأن إصدار
الشهادات لتربية األحياء المائية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة في عام  2011أداة هامة إضافية للحوكمة
الجيدة للقطاع .فهذه الخطوط التوجيهية ،بتحديدها معايير فنية تمثل حدا أدنى إلعداد المواصفات إلصدار
شهادات لتربية األحياء المائية ،توفر توجيها من أجل إعداد نظم ذات مصداقية إلصدار الشهادات لتربية األحياء
المائية بهدف تنمية القطاع تنمية منظمة ومستدامة ،ومن أجل تنظيم تلك النظم وتنفيذها .فاالزدهار الطويل
األجل يتطلب سالمة التكنولوجيا ،ووجود المقومات االقتصادية ،وسالمة البيئة ،ووجود ترخيص اجتماعي ،وهو ما
يكفل ،معاً ،أيضا أن تكون السالمة اإليكولوجية متوافقة مع الرفاه البشري.
ومن المكونات الهامة للرفاه البشري العمالة ،التي زادت بسرعة في قطاع تربية األحياء المائية في
العقود الثالثة األخيرة .فأكثر من  100مليون شخص يعتمدون اآلن على القطاع في معيشتهم ،إما كعاملين
في قطاعي اإلنتاج والدعم أو كمعالين ألولئك العاملين .وفي أماكن كثيرة ،م ّكنت فرص العمالة هذه الشباب
حسن في كثير من
من البقاء في مجتمعاتهم المحلية وعززت القدرة االقتصادية للمناطق المعزولة ،مما ّ
الحاالت وضع المرأة في البلدان النامية ،حيث يحدث أكثر من  80في المائة من إنتاج تربية األحياء المائية.
وقد جرى تشجيع تربية األحياء المائية تشجيعا شديدا في بلدان متعددة بتقديم حوافز ضريبية ونقدية
وأدى هذا إلى تحسين إمكانية حصول أسر معيشية كثيرة على الغذاء وإلى زيادة مساهمة تربية األحياء
المائية في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .بيد أن القطاع تطور في وقت يتزايد فيه التمحيص من جانب
الجمهور ،وحدثت فيه تحسنات في االتصاالت ،وتوجد فيه جماعات معا ِرضة عالية الصوت .وبينما يمكن أن
تكون جماعات المعارضة بمثابة رقباء بيئيين واجتماعيين ،بحيث تمارس ضغطا على مؤسسات قطاع األعمال
من أجل زيادة الشفافية وتحسين ظروف العمل ،فإنها هامة أيضا لمراعاة الفوائد التي تتحقق من القطاع،
بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة.
وممارسات العمالة الجائرة في قطاع تربية األحياء المائية ،ومن بينها استغالل اليد العاملة المحلية،
والتمييز بين الجنسين ،وعمل الطفل ،يمكن أن تق ّوض الثقة في القطاع ،وتهدد مصداقية واضعي السياسات،
وتعرض للخطر أسواق المأكوالت البحرية المستزرعة .وتوجد لدى معظم البلدان تشريعات لحماية العمال
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ولكن االمتثال لها قد يردع المؤسسات ،بحيث يختار بعضها أن يعمل في بلدان ذات معايير عمل ومعايير
اجتماعية أدنى يمكن فيها اكتساب ميزة تنافسية .ومن النتائج المحتملة لذلك أن تتعرض الحكومات لضغط
من الشركات لكي تحد من معايير العمل والمعايير االجتماعية لديها.
ويجب أن تكون العمالة في قطاع تربية األحياء المائية منصفة وغير استغاللية ،وذات ق َيم مبدئية توجه
أنشطة ترمي إلى الحض على سلوك يتجاوز االمتثال .ومن شأن الشركات العاملة في قطاع تربية األحياء
المائية ،إذا توافرت لديها روح المسؤولية االجتماعية للشركات ،أن تساعد المجتمعات المحلية ،وأن تتبع
ممارسات عمل عادلة ،وأن تدلل على شفافيتها .ويصبح من المنطقي تماما بدرجة متزايدة ،مع ارتفاع وعي
المستهلكين ،أن تدلل المؤسسات العاملة في قطاع تربية األحياء المائية على أنها تستوفي أفضل المقاييس.
وينبغي أن تحمي التشريعات اليد العاملة وأن تعكس مفهومي العدل االجتماعي وحقوق اإلنسان ،ولكنها
ينبغي أن تحقق توازنا ألن األنظمة التي تكون شاقة بإفراط يمكن أن تجعل أعماال تملك مقومات البقاء لوال
تلك األنظمة غير مربحة.

إنتاج المصايد الطبيعية

اإلنتاج الكلي للمصايد الطبيعية

ما زال اإلنتاج العالمي اإلجمالي للمصايد الطبيعية ،المستمدة بياناته من قاعدة بيانات منظمة األغذية والزراعة
بشأن المصايد الطبيعية ،مستقرا (الجدول  .)1وهذا ال يعني عدم وجود أي تغيرات في اتجاهات المصيد حسب
البلد أو منطقة الصيد أو األنواع ،وهي أمور تتباين بالفعل تباينا كبيرا على مدار السنين ،بل يعني باألحرى أن
محصلة جميع التقلبات السنوية كانت أقرب إلى الصفر في السنوات األخيرة.
ولتحليل االتجاهات ،يمكن تقسيم اإلنتاج العالمي إلى ثالثة مكونات رئيسية ،هي :المصيد البحري مع
استبعاد األنشوفيتا ()Engraulis ringens؛ والمصيد من األنشوفيتا ،ومصيد المياه الداخلية (الشكل .)4
وفي السنوات السبع الخيرة ( )2010–2004التي تتوافر إحصاءات مفصلة عن المصيد فيها ،لم تتجاوز قط
التباينات ،مقارن ًة بالسنة السابقة ،في المصيد البحري الكلي باستثناء األنشوفيتا  1,2في المائة ،بحيث تراوح
من  72,1مليون طن إلى  73,3مليون طن .بيد أن المصيد من األنشوفيتا انخفض من  10,7مليون طن في
عام  2004إلى  4,2مليون طن في عام  ،2010وتجاوز االختالف عن السنة السابقة  30في المائة في حالتين.
وفي الفترة نفسها ،زاد إنتاج الصيد الطبيعي في المياه الداخلية بصفة مستمرة ،بحيث بلغت الزيادة
اإلجمالية  2,6مليون طن (انظر أدناه).

اﻟﺸﻜﻞ ٤
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وكان االنخفاض الملحوظ في مصيد األنشوفيتا من جانب بيرو في عام  2010يرجع في معظمه إلى
التدابير اإلدارية (مثل عمليات حظر الصيد في مناطق معينة) التي ُطبقت في الربع األخير من العام لحماية
العدد الكبير من الصغار الموجود ضمن رصيد األنشوفيتا نتيجة لظاهرة النينيا (المياه الباردة) ،التي كانت
في صالح التفريخ وو ّلدت أعدادا منض ّمة ال بأس بها .وبفضل هذا القرار اإلداري االحترازي ،تجاوز المصيد
من األنشوفيتا المستوى الذي كان قد بلغه في عام  .2001وتب ّين تقارير أولية أخرى من بلدان صيد هامة
(مثل االتحاد الروسي) أن عام  2011ينبغي أن يكون عاما شهد زيادة في المصيد .ولكن من المرجح أن
إنتاج المصايد اليابانية قد انخفض انخفاضا كبيرا ألن الواليات الخمس التي ضربها الزالزال والتسونامي في
 11مارس/آذار  2011كانت مسؤولة عن نحو  21في المائة من اإلنتاج الكلي لمصايد األسماك البحرية
وتربية األحياء المائية في اليابان .وإجماال ،تشير المعلومات الولية إلى أن المصيد العالمي الكلي في عام
 2011ينبغي أن يكون قد تجاوز  90مليون طن ،مما يمثل عودة إلى مستويات ( 2007–2006الجدول .)1
وعلى الرغم من االتجاه الهبوطي الذي طال أمده في االقتصاد العالمي ،والذي أدى إلى انخفاض األموال
المتاحة لإلدارات الوطنية ،فقد ظلت معدالت بيانات المصيد في عامي  2009و 2010التي ُقدمت إلى
منظمة األغذية والزراعة مستقرة بدرجة معقولة .ولكن ،من المعروف تماما أن نوعية بيانات الصيد شديدة
التفاوت فيما بين البلدان .وقد وجد تقييم 3لنوعية البيانات في إحصاءات الصيد التي ُقدمت إلى منظمة
واف .وكانت هذه النسبة المئوية أكبر في
األغذية والزراعة أن أكثر من نصف البلدان كان اإلبالغ منها غير ٍ
حالة البلدان النامية ،ولكن نحو ربع التقارير التي قدمتها البلدان المتقدمة كانت غير مرضية أيضا .والبلدان
تحسن نظمها المتعلقة بجمع البيانات واإلبالغ عنها موجودة بصفة رئيسية في أفريقيا وآسيا
التي ينبغي أن ّ
وبين الدول الجزرية في أوسينيا والكاريبي (الجدول .)2

اإلنتاج العالمي للمصايد الطبيعية البحرية

مع االنخفاض الكبير في المصيد من األنشوفيتا ،لم تعد بيرو تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في ترتيب البلدان
المنتجة البحرية الرئيسية من حيث الكمية ،وذلك ألن إندونيسيا والواليات المتحدة األمريكية قد تفوقتا عليها.
وأبلغت بعض بلدان الصيد اآلسيوية (أي إندونيسيا والصين وفييت نام وميانمار والهند) عن زيادات كبيرة في عام
 ،2010ولكن بلدانا أخرى (هي االتحاد الروسي وإسبانيا والنرويج) تمارس الصيد في مناطق أخرى ولديها نظم أقوى
لجمع البيانات أظهرت تزايدا في المصيد بعد بعض السنوات التي شهدت ركودا في اإلنتاج.
وعلى وجه الخصوص ،زاد المصيد الذي أبلغ عنه االتحاد الروسي بأكثر من مليون طن منذ أدنى مستوى
كان قد بلغه في عام  .2004ووفقا لسلطات االتحاد الروسي ،فإن الزيادة التي حدثت مؤخرا هي أيضا نتيجة
للقرار اإلداري الذي يقضي بإزالة الشكليات المفرطة في توثيق عمليات إنزال المصيد على البر ،وذلك ألن

الجدول 2
البلدان أو األقاليم التي لم تقدم بيانات كافية عن المصيد في عام 2009
البلدان

البلدان التي لم تقدم
بيانات كافية

13
100

المتقدمة
النامية

(العدد)
54
164

(العدد)

أفريقيا
أمريكا الشمالية
أمريكا الجنوبية
آسيا
أوروبا
أوسينيا
المجموع

54
37
14
51
39
23
218

33
18
5
31
8
18
113

النسبة المئوية
)(%

24.1
61.0
61.1
48.6
35.7
60.8
20.5
78.3
51.8

المصدر .2012 .Garibaldi, L :قاعدة بيانات اإلنتاج العالمي من المصيد الطبيعي الخاصة بمنظمة األغذية والزراعةُ :جهد دام ستة عقود للتعبير عن االتجاه.

.Marine Policy, 36(3): 760–768
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عمليات اإلنزال التي كانت تقوم بها سفن االتحاد الروسي في الموانئ الوطنية كانت حتى أوائل عام 2010
ُتعامل على أنها واردات .وعالوة على ذلك ،يشير تنبؤ رسمي لالتحاد الروسي إلى حدوث مزيد من الزيادات
في المصيد تصل إلى مستوى قدره  6ماليين طن في عام  ،2020مما يمثل زيادة تتجاوز نسبتها  40في
المائة عن المستويات الحالية.
وإلى جانب انخفاض إنتاج بيرو وشيلي نتيجة لالنخفاض في المصيد من األنشوفيتا ،كانت بلدان الصيد
الرئيسية األخرى التي شهدت اتجاهات هبوطية في المصيد البحري الكلي في عامي  2009و  2010هي:
تايلند وجمهورية كوريا واليابان في آسيا؛ واألرجنتين وكندا والمكسيك في األمريكتين؛ وآيسلندا في أوروبا؛
ونيوزيلندا بدرجة أقل .وعلى الرغم من تباين االتجاهات ،فقد حافظت جنوب أفريقيا والسنغال والمغرب
على مكانتها كأكبر ثالثة بلدان منتجة بحرية في أفريقيا.
وما زالت منطقة شمال غرب المحيط الهادئ هي أكثر منطقة صيد منتجة إلى حد بعيد .فقد بلغ
المصيد في مناطق الصيد المعتدلة الحرارة في شمال غرب المحيط األطلسي وشمال شرق المحيط األطلسي
وشمال شرق المحيط الهادئ ذروته قبل سنوات كثيرة (في األعوام  1968و 1976و ،1987على الترتيب) ثم
انخفض اإلنتاج الكلي انخفاضا مستمرا منذ أوائل ومنتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،ولكن
في عام  2010انقلب هذا االتجاه في جميع المناطق الثالث.
وفيما يتعلق بالمناطق االستوائية بصفة رئيسية ،زاد مجموع المصيد في غرب وشرق المحيط الهندي
وفي غرب وسط المحيط الهادئ ،وفي المنطقة األخيرة كان عام  2010يمثل بلوغ ح ٍد أقصى جديد .وعلى
العكس من ذلك ،انخفض اإلنتاج في عام  2010في غرب وسط المحيط األطلسي ،نتيجة لالنخفاض في مصيد
الواليات المتحدة بنحو  100 000طن ،وربما كان هذا االنخفاض يعزى في معظمه إلى االنسكاب النفطي
الذي حدث في خليج المكسيك .ومنذ عام  ،1978أظهرت منطقة شرق وسط المحيط الهادئ سلسلة من
التقلبات في إنتاج الصيد ،مع دورة تقلبات تتراوح مدتها من  5إلى  9سنوات تقريبا .وقد جرى بلوغ أحدث
ذروة في عام  ،2009وربما تكون قد بدأت مرحلة هبوط في اإلنتاج في عام .2010
ومنطقتا البحر المتوسط – البحر األسود وجنوب غرب المحيط األطلسي يبدو أنهما منطقتان تعاني
مصايد األسماك من متاعب في كلتيهما ،فمنذ عام  2007انخفض مجموع المصيد بنسبة قدرها  15في المائة
في المنطقة األولى وبنسبة قدرها  30في المائة في المنطقة الثانية .وفي المنطقتين الواقعتين على امتداد
الجوانب الجنوبية الغربية ألمريكا وأفريقيا ،تحدث ظواهر ارتفاع مياه القاع إلى السطح ،وإن كانت شدتها
تتباين تباينا كبيرا كل عام .وفي عام  ،2010انخفض المصيد في جنوب شرق المحيط الهادئ (باستثناء
األنشوفيتا) بينما زاد في جنوب شرق المحيط األطلسي ،ولكن دراسة االتجاهات التاريخية من فترة أسبق
تكشف وجود مسارات هبوطية واضحة في كلتا المنطقتين.
وأخيرا ،في شرق وسط المحيط األطلسي ،زاد اإلنتاج في السنوات الثالث الماضية .ولكن اإلنتاج الكلي
للصيد في هذه المنطقة يتأثر تأثراً كبيرا بأنشطة أساطيل المياه البعيدة وبما إذا كان المصيد ُتبلغ عنه دول
العلم فقط أو ُيستكمل بمعلومات من بعض البلدان الساحلية التي تسجل مصيد األساطيل األجنبية في منطقتها
االقتصادية الخالصة ولكنها تتيح هذه البيانات لمنظمة األغذية والزراعة بصورة متقطعة فقط.
وكما ُذكر أعاله ،كثيرا جدا ما يتق ّلب المصيد السنوي حسب منطقة الصيد والبلد وحسب النوع بوجه خاص
تقلبا كبيرا ،ولكن هذه التباينات يبدو أنها تتسم كلها مجتمعة بتأثير موا ٍز على المجموع العالمي .والدليل على
ذلك أن المصيد من أكثر من  60في المائة من األنواع تباين بأكثر من  10في المائة مقارن ًة بعام  2009ولكن
المجموع العالمي (الذي ال يشمل األنشوفيتا) لم يتغير سوى بنسبة قدرها  1,2في المائة فقط.
ومن المو ّثق جيدا 4أن أعداد األسماك تبدي تقلبات كبيرة من حيث الوفرة ،في حالة عدم الصيد أيضا .ومع
أن األسباب معروفة جيدا فيما يتعلق ببعض األنواع (مثل األنشوفيتا ،وهو ما يقف وراءه تغ ُّير النظم البيئية)،
فإنها تظل غير معروفة فيما يتعلق بأنواع أخرى كثيرة .وإلى جانب األسماك ،تحدث هذه التباينات أيضا في
مجموعات تجارية أخرى من األنواع .فعلى سبيل المثال ،بدأت األرجنتين استغالل  ،Pleoticus muelleriوهو
جمبري عالي القيمة ،على المستوى الصناعي في ثمانينيات القرن العشرين .ولكن هذا النوع أظهر انخفاضا
كبيرا في عام  .2005وفي مواجهة انخفاض المصيد انخفاضا كبيرا ،ن ّفذت السلطات الوطنية خططا لإلدارة من
أجل مساعدة األنواع على التعافي .وبعد مضي ست سنوات ،عاودت األرصدة ارتفاعها بمقدار عشرة أمثال بحيث
بلغت مستوى مسجال جديدا يمثل حدا أقصى في عام ( 2011الشكل .)5
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وعلى الرغم من انخفاض المصيد في عام  ،2010أصبحت األنشوفيتا مرة أخرى أكثر نوع يجري صيده.
ولكن ،أيضا في ظل وجود نظم بيئية مواتية في المستقبل ،ينبغي أال يبلغ المصيد السنوي من هذا النوع
تقسم حسب السفينة ،بغرض تثبيت
الذروة السابقة ألن حكومة بيرو بدأت تطبق حصة سنوية للبلد بأكملهّ ،
قدرة كل من األسطول ومنشآت التصنيع.
وفي قائمة أكبر عشرة أنواع ،يتمثل أوضح تغ ُّير في اختفاء المكاريل الشيلي (،)Trachurus murphyi
الذي كان ترتيبه السادس في القائمة عام  ،2008من تلك القائمة .وهذا النوع مورد عابر للحدود متوزع
توزعاً واسعا للغاية في جنوب المحيط الهادئ ،بدءاً من المناطق االقتصادية الخالصة الوطنية إلى أعالي
البحار .فبعد أن كان المصيد منه قد بلغ ذروة قدرها نحو  5ماليين طن في منتصف تسعينيات القرن
العشرين فإنه بلغ نحو مليوني طن في منتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين ولكنه انخفض
فجأة منذ ذلك الحين ،وبلغ المصيد  0,7مليون طن في عام  ،2010وهو أقل مستوى له منذ عام .1976
وعاد سمك القد األطلسي ( )Gadus morhuaإلى القائمة ،بزيادة كلية تقرب من  200 000طن في آخر
عامين ،ليحتل المرتبة العاشرة في عام  ،2010وهي مكانة لم يبلغها منذ عام  .1998وفي حقيقة األمر ،فإن
المجموعة الكاملة من األسماك األزميلية الشكل (القد والنازلي والحدوق ،وغيرها) قلبت تماما االتجاه السلبي
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الذي كان سائدا في السنوات الثالث السابقة التي كان المصيد منها فيها قد انخفض بمقدار مليوني طن.
وتفيد البيانات األولية المتعلقة بهذه المجموعة بتزايد المصيد منها في عام .2011
وظل إنتاج الصيد الطبيعي لمجموعات األنواع التجارية الهامة األخرى من قبيل التونة والجمبري مستقرا
في عام  .2010واستأنف المصيد من رأسيات األرجل المتسم بتقلبيته الشديدة نموه بعد انخفاضه في عام
وسجلت في عام
 2009بنحو  0,8مليون طن .وفي مناطق القطب الجنوبي ،عاد االهتمام بصيد الكريلّ ،
 2010زيادة في المصيد منه تجاوزت  70في المائة.
ومن المجموعات البحرية األربع ذوات الصدفتين (الشكل  ،)6تسارع مؤخرا معدل انخفاض المصيد
من البطلينوس والكوكل ،اللذان كانا قد ساهما في أوائل تسعينيات القرن العشرين بأكثر من نصف المصيد
اإلجمالي من ذوات الصدفتين .ففي  ،2010–2009تف ّوق األسقلوب إلى حد كبير عليهما ،بحيث أبدى اتجاها
تصاعديا منذ أواخر التسعينيات .أما إنتاج الصيد الطبيعي من بلح البحر والمحار ،الذي كثيرا ما تجد البلدان
المبلغة صعوبة في فصل المحصول من األعداد الطبيعية عن إنتاج تربية األحياء المائية ،فقد تباين كثيرا
على مر السنين ،ولكن يمكن مالحظة وجود اتجاه هبوطي بوجه عام.

اإلنتاج العالمي للمصايد الطبيعية الداخلية

لقد زاد اإلنتاج العالمي الكلي للصيد الطبيعي في المياه الداخلية زيادة هائلة منذ منتصف العقد األول من
القرن الحادي والعشرين (الشكل  .)3فقد بلغ اإلنتاج الكلي ،كما عرضته البلدان وكما قدرته منظمة األغذية
والزراعة في حاالت عدم اإلبالغ 11,2 ،مليون طن في عام  ،2010وهو ما يمثل زيادة قدرها  30في المائة
منذ عام  .2004وعلى الرغم من هذا النمو ،ما زالت هناك مزاعم بأن اإلنتاج العالمي أكبر كثيرا ألن بعض
الدراسات 5أشارت إلى أن إنتاج الصيد الطبيعي في المياه الداخلية ُيبخس تقديره إلى حد شديد في
بعض األقاليم .ومع ذلك ،فإن الدليل القليل الموثق جيدا يتعلق بعدد محدود من البلدان .ومن الناحية
األخرىُ ،يرتأى أن المياه الداخلية يجري الصيد فيها بإفراط 6في كثير من أنحاء العالم ،وأن الضغوط البشرية
والتغيرات التي تحدث في األحوال البيئية أدت إلى حدوث تدهور شديد في أجسام هامة من المياه العذبة
(مثل بحر آرال ،وبحيرة تشاد) .وعالوة على ذلك ،تتأتى حصة ال يستهان بها من مصيد المياه الداخلية في
بلدان متعددة هامة من حيث الصيد في المياه الداخلية (مثل الصين) من أجسام مائية يعاد اصطناعيا
يسجل بعناية كبيرة .ولذا ،فإن
تكوين أرصدة فيها ويجري رصدها عن كثب ،ومن ثم من المحتمل أن اإلنتاج َّ
التحسنات في التغطية اإلحصائية وأنشطة تعزيز األرصدة ربما كانت كلتاهما تساهمان في الزيادة البادية
في إنتاج صيد األسماك في المياه الداخلية.

الجدول 3
إنتاج المصايد الطبيعية الداخلية حسب القارة وال ُمنتج الرئيسي
2004

2010

التباين في الفترة 2010–2004

القارة/البلد

(باألطنان)

(باألطنان)

(باألطنان)

(النسبة المئوية)

آسيا
الصين
الهند
بنغالديش
ميانمار
أفريقيا
األمريكتان
أوروبا
أوسينيا

5 376 670
2 097 167
527 290
732 067
454 260
2 332 948
600 942
314 034
17 668

7 696 520
2 289 343
1 468 757
1 119 094
1 002 430
2 567 427
543 428
386 850
16 975

2 319 850
192 176
941 467
387 027
548 170
234 479
–57 514
72 816
–693

43.1
9.2
178.5
52.9
120.7
10.1
–9.6
23.2
–3.9

مجموع العالم

8 642 262

11 211 200

2 568 938

29.7

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

ويبين إلقاء نظرة على اإلحصاءات عن قرب أكبر أن النمو في المصيد العالمي من المياه الداخلية يعزى
المبلغ عنها فيما يتعلق بإنتاج عام  2010من
بالكامل إلى بلدان آسيوية (الجدول  .)3فبالزيادات الباهرة ُ
الهند ( 0,54مليون طن في عام  )2009ومن الصين وميانمار ( 0,1مليون طن لكل منهما) ،تقترب حصة آسيا
من  70في المائة من اإلنتاج العالمي .وأثرت زيادات كبيرة من بعض البلدان اآلسيوية الرئيسية تأثيرا شديدا
على المجموع العالمي في السنوات األخيرة ولكن يبدو أنها ،في بعض الحاالت ،تمثل نتيجة للميل إلى
اإلبالغ باستمرار عن تزايد المصيد أو نتيجة لحدوث تغيرات في النظام الوطني لجمع البيانات.
فعلى سبيل المثال ،حتى عام  ،2009كان حساب المصيد من المياه الداخلية من جانب بنغالديش
مرتبطا بالزيادة في األعداد ،ونتيجة لذلك زاد اإلنتاج الكلي بنسبة قدرها  67في المائة خالل الفترة ما بين
عامي  2004و  .2009وزاد اإلنتاج الذي أبلغت عنه ميانمار بمقدار أربعة أمثال في العقد األخير ،بحيث
كان يزيد بمعدل بلغ في المتوسط ما يقرب من  18في المائة كل سنة ،وبحيث ارتفع ترتيب ميانمار
بمقدار  11درجة في الترتيب العالمي للبلدان المنتجة الرئيسية ،وتجاوز اإلنتاج فيها مليون طن في عام
 .2010أما جمع إحصاءات عن المصيد في الهند فهو عملية معقدة ألن وزارة الزراعة يجب أن تتلقى
وتقوم بتجميع البيانات من  28والية ،وكثيرا ما تكون لديها نظم مختلفة لجمع البيانات واإلبالغ عنها.
ومن الصعوبة بمكان التحقق مما إذا كان النمو الهائل ( 179في المائة) في المصيد من المياه الداخلية
الذي تحقق خالل الفترة من عام  2004إلى عام  2010يعزى إلى حدوث زيادة حقيقية ،أو إلى إفراط في
التقدير ،أو إلى حدوث تحسن في نظام جمع البيانات في بعض هذه الواليات.
أما إنتاج الصيد الطبيعي من المياه الداخلية في القارات األخرى فهو يبين اتجاهات مختلفة .فأوغندا
وجمهورية تنزانيا المتحدة ،اللتان تصيدان على األغلب في البحيرات الكبرى األفريقية ،ونيجيريا ومصر ،اللتان
لديهما مصايد نهرية ،تظل البلدان المنتجة الرئيسية في أفريقيا .وقد ُأبلغ عن انكماش المصيد في عدة
بلدان بأمريكا الجنوبية (مثل األرجنتين وباراغواي وفنزويال [جمهورية – البوليفارية] وكولومبيا وكذلك في
بلدان بأمريكا الشمالية .وزيادة اإلنتاج األوروبي خالل الفترة ما بين عامي  2004و ُ 2010تعزى كلها إلى
حدوث ارتفاع بما يقرب من  50في المائة في مصيد االتحاد الروسي .أما بلدان أوسينيا فإن إنتاج مصايد
األسماك المياه الداخلية فيها هامشي.
وأكثر من نصف اإلنتاج العالمي من المصيد الطبيعي في المياه الداخلية ما زال ُيبلغ عنه على أنه
“مصيد غير محدد حسب النوع” .ومع ذلك ،في السنوات األخيرة ،بذلت عدة بلدان جهودا لتحسين نوعية
إحصاءاتها المتعلقة بالمصيد من المياه الداخلية وجمعت بيانات تنطوي على توزيع األنواع توزيعاً أدق.
وفي السنوات العشر األخيرة ،بلغت الزيادة في أنواع المياه الداخلية التي توجد إحصاءات بشأنها في قاعدة
بيانات منظمة األغذية والزراعة خمسة أمثال الزيادة التي تحققت فيما يتعلق باألنواع البحرية (الجدول .)4
وعالوة على ذلك ،تحسنت النسبة المئوية ألنواع المياه الداخلية بين مجموع األنواع ،بحيث بلغت  12,3في

الجدول 4
عدد أصناف األنواع التي توجد إحصاءات عنها في قاعدة بيانات المصيد الطبيعي الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة
2001

2010

(العدد)

(العدد)

التباين في الفترة
2010–2001

(النسبة المئوية)

أسماك المياه الداخلية ،القشريات
والرخويات

113

190

68.1

األسماك البحرية واألسماك التي تعيش في
المياه المالحة والمياه العذبة ،القشريات
والرخويات

1 194

1 356

13.6

مجموع أصناف األنواع

1 307

1 546

18.3

حصة أنواع المياه الداخلية في مجموع
األنواع

8.6%

12.3%

25

26

حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام 2012

المائة في عام  ،2010وهي قيمة قريبة إلى حد كبير من حصة المصيد من المياه الداخلية ( 12,7في
المائة) في المصيد العالمي في تلك السنة.

تربية األحياء المائية

واصل اإلنتاج العالمي لتربية الحياء المائية نموه في األلفية الجديدة ،وإن يكن ببطء أكبر من نموه في
ثمانينيات وتسعينيات القرن العشرين .ففي خالل نصف قرن أو نحو ذلك ،زاد إنتاج تربية األحياء المائية من
كمية تكاد ال تذكر إلى كمية تضاهي تماماً إنتاج المصايد الطبيعية من حيث إطعام سكان العالم (انظر أدناه).
وتطورت تربية األحياء المائية أيضاً من حيث االبتكار التكنولوجي والتكيف لتلبية المتطلبات المتغيرة.
وبلغ اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية ذروة أخرى في عام  ،2010بحيث بلغ حجمه  60مليون طن
(بما ال يشمل النباتات المائية والمنتجات غير الغذائية) ،بقيمة يقدر مجموعها بما يبلغ  119مليار دوالر
أمريكي .وقد تحقق ثلث األسماك الغذائية المستزرعة التي جرى حصدها في العالم سنة  2010بدون
استخدام علف ،وذلك من خالل إنتاج ذوات الصدفتين والشبوطيات التي تتغذى بواسطة مرشحات .وعند
إدراج النباتات المائية والمنتجات غير الغذائية المستزرعة فإن اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية في عام
 2010كان يبلغ  79مليون طن ،قيمتها  125مليار دوالر أمريكي.
األسر على نطاق العالم من أجل اإلنتاج في طائفة
ونحو  600نوع من األنواع المائية تجري تربيتها في ْ
متنوعة من نظم ومرافق االستزراع التي تتباين كثافات مدخالتها وتطورها التكنولوجي ،باستخدام المياه
العذبة ،والمياه الضاربة إلى الملوحة ،والمياه البحرية .وتسهم تربية األحياء المائية أيضاً إسهاماً كبيراً،
بواسطة البذور التي تنتجها المفاقس ألغراض تكوين أرصدة ،في إنتاج المصايد الطبيعية المستندة إلى
االستزراع ،ال سيما في المياه الداخلية.
بيد أن مرحلة تطور تربية األحياء المائية وتوزيع إنتاجها ما زاال غير متوازنين في جميع المناطق .فقد
حققت بضعة بلدان نامية في آسيا والمحيط الهادئ ،وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وأمريكا الجنوبية قدراً
كبيراً من التقدم في تطوير تربية األحياء المائية في السنوات األخيرة وأصبحت منتجة هامة أو رئيسية في
مناطقها .ولكن التفاوت ما زال هائ ًال بين القارات والمناطق الجغرافية ،وأيضاً فيما بين البلدان ذات الظروف
الطبيعية المتماثلة في نفس المنطقة ،وما زال يتعين على تربية األحياء المائية في كثير من أقل البلدان
نمواً أن تسهم إسهاماً كبيراً في األمن الغذائي والتغذوي القومي.
وفي عام  2010سجلت منظمة األغذية والزراعة  181بلداً وإقليماً لديها إنتاج لتربية األحياء المائية ،و
 9بلدان وأقاليم لم ُتبلغ عن إنتاج في عام  2010ولكن لديها إنتاج مسجل سابقاً .ومن بين هذه البلدان
واألقاليم البالغ مجموعها  ،190لم يبلغ نحو  30في المائة منها ،من بينها بضعة بلدان منتجة رئيسية في
آسيا وأوروبا ،عن أية إحصاءات بشأن اإلنتاج القومي لتربية األحياء المائية حتى بعد انقضاء عام على سنة
 2010المرجعية .واستطاع أقل من  30في المائة منها اإلبالغ عن بيانات قومية تغطي اإلنتاج الخارجي
مفص ًال حسب بيئة االستزراع وطريقة االستزراع أو مفصال من حيث إنتاج البذور ومناطق االستزراع ومرافقه.
وأبلغ أكثر من  40في المائة منها عن بيانات قومية بدرجات متباينة من االكتمال ،وجودة البيانات،
وحسن توقيت اإلبالغ عنها .وللتعويض عن هذه الثغرات ،أعدت منظمة األغذية والزراعة تقديرات باستخدام
ُ
المعلومات المتاحة من مصادر إضافية حيثما أمكن.
وما زال هناك افتقار إلى إحصاءات عالمية بشأن ’1‘ :إنتاج تربية األحياء المائية غير الغذائي ،بما
يشمل ُ
الطعم الحي ألغراض صيد األسماك ،وأنواع الزينة الحية (الحيوانات والنباتات) ،ومنتجات الزينة (الآللئ
واألصداف)؛ و ‘ ’2األسماك المستزرعة كعلف من أجل أنواع مستزرعة معينة آكلة لحوم؛ و ‘ ’3استزراع
كتلة حيوية من أنواع كثيرة (من قبيل العوالق ،واألرتيميا ،والديدان البحرية) من أجل استخدامها كعلف
في مفارخ تربية األحياء المائية وعمليات التربية الخارجية؛ و ‘ ’4إنتاج مفارخ تربية األحياء المائية وأماكن
الرعاية الخاصة بها من أجل التربية الموضعية في األسر أو تكوين أرصدة لألنواع البرية؛ و ‘ ’5المدخالت
من حيث األسماك البرية التي يجري صيدها وتجري تربيتها موضعياً في األسر .وكثيراً ما تكون هذه
الممارسات عمليات متخصصة ومجزأة قائمة بذاتها ذات أهمية محلية في كثير من البلدان .وثمة حاجة
عاجلة إلى تحسين وتوسيع نطاق النظم الوطنية والدولية لجمع إحصاءات تربية األحياء المائية واإلبالغ عنها
من أجل اكتساب فهم كامل لتربية األحياء المائية وفقاً لاللتزامات التي تعهدت بها الدول في عام 2003

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

عند اعتمادها استراتيجية منظمة األغذية والزراعة وخطتها العامة لتحسين المعلومات عن حالة تربية األحياء
المائية واتجاهاتها.

إنتاج األسماك الغذائية

في عام  ،2010بلغ اإلنتاج العالمي من األسماك الغذائية المستزرعة  59.9مليون طن ،وهو ما يمثل
زيادة بنسبة قدرها  7.5في المائة عن اإلنتاج في سنة  2009الذي بلغ  55.7مليون طن (وكان اإلنتاج
يبلغ  32.4مليون طن في عام  .)2000وتشمل األسماك الغذائية المستزرعة األسماك الزعنفية والقشريات
والرخويات والبرمائيات (الضفادع) والزواحف المائية (باستثناء التماسيح) والحيوانات المائية األخرى (من
قبيل بلح البحر وقنفذ البحر ونافورات البحر والمد ّوس) التي يشار إليها على أنها أسماك في هذه الوثيقة
كلها .وإنتاج تربية األحياء المائية الخارجي المبلغ عنه يخصص كلياً تقريباً لالستهالك اآلدمي.
وفي العقود الثالثة األخيرة ( )2010–1980زاد اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية من األسماك الغذائية
بما يقرب من  12مرة ،بمعدل سنوي بلغ في المتوسط  8.8في المائة .وحظيت تربية األحياء المائية
بمعدالت نمو سنوي عالية بلغت في المتوسط  10.8في المائة في ثمانينيات القرن العشرين وبلغت 9.5
في المائة في تسعينياته ،ولكنها تباطأت منذ ذلك الحين بحيث بلغ المتوسط السنوي  6.3في المائة.
ومنذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ،كانت تربية األحياء المائية هي القاطرة التي دفعت النمو
في اإلنتاج السمكي الكلي ألن اإلنتاج العالمي من الصيد الطبيعي استقر .فقد قفزت باطراد مساهمتها في
اإلنتاج السمكي الكلي العالمي من  20.9في المائة في عام  1995إلى  32.4في المائة في عام  2005ثم
إلى  40.3في المائة في عام  .2010وكانت مساهمتها في اإلنتاج العالمي من األسماك الغذائية المخصصة
لالستهالك اآلدمي  47في المائة في عام  2010مقارن ًة بما ال يتجاوز  9في المائة في عام .1980
وكان معدل النمو في إنتاج األسماك الغذائية المستزرعة خالل الفترة من عام  1980إلى عام 2010
يفوق بمراحل معدل نمو عدد سكان العالم ( 1.5في المائة) ،مما أسفر عن ارتفاع متوسط نصيب الفرد من
االستهالك السنوي لألسماك المستزرعة بما يقرب من سبع مرات ،من  1.1كيلوغرام في عام  1980إلى 8.7
كيلوغرامات في عام  ،2010أي بمعدل بلغ في المتوسط  7.1في المائة كل سنة.
وتق ّدر القيمة الكلية من بوابة المزرعة إلنتاج األسماك الغذائية من تربية األحياء المائية بمبلغ 119.4
مليار دوالر في عام  .2010وقد تكون هناك مغاالة في هذا الرقم بالنظر إلى أن بعض البلدان أبلغت
عن ق َيم غير أسعار البيع األول (من قبيل استخدام أسعار البيع بالتجزئة أو أسعار الصادرات أو المنتجات
المصنّعة).
ويتأثر إنتاج تربية األحياء المائية في العالم بما يتخلف عن الظروف الطبيعية واالجتماعية – االقتصادية
والبيئية والتكنولوجية من آثار معاكسة .فعلى سبيل المثال ،شهدت تربية سلمون األطلسي في أقفاص بحرية
في شيلي ،واستزراع المحار في أوروبا (ال سيما في فرنسا) ،واستزراع الجمبري البحري في بلدان متعددة
في آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا معدالت نفوق مرتفعة نجمت عن فاشيات أمراض في السنوات األخيرة،
مما أسفر عن خسارة اإلنتاج جزئياً أو كلياً في بعض األحيان .وتعاني البلدان المعرضة للكوارث الطبيعية
معاناة شديدة من أضرار أو خسائر اإلنتاج التي تنجم عن الفيضانات وحاالت الجفاف والعواصف المدارية،
والتي تنجم عن الزالزل بدرجة أقل تواتراً .وقد تزايد تهديد تلوث المياه لإلنتاج في بعض المناطق الحديثة
التصنيع والسريعة التحضر .وفي عام  ،2010عانت تربية األحياء المائية في الصين من خسائر في اإلنتاج
بلغت كميتها  1.7مليون طن (قيمتها  3.3مليارات من الدوالرات األمريكية) نتيجة لألمراض ( 295 000طن)؛
والكوارث الطبيعية ( 1.2مليون طن) ،والتلوث ( 123 000طن) ،وغير ذلك .وقضت فاشيات األمراض تماما
تقريباً على إنتاج استزراع الجمبري البحري في موزامبيق في عام .2011

اإلنتاج فيما بين المناطق

كانت آسيا مسؤولة عن نسبة قدرها  89في المائة من إنتاج تربية األحياء المائية في العالم حسب الحجم
في عام  ،2010بعد أن كانت نسبتها  87.7في المائة في عام  ،2000الجدول  .)5وزادت تدريجياً مساهمة
تربية األحياء المائية في المياه العذبة ،بحيث بلغت  65.6في المائة في عام  2010بعد أن كانت تبلغ
نحو  60في المائة إبان تسعينيات القرن العشرين .ومن حيث الحجم ،تهيمن على تربية األحياء المائية في
آسيا األسماك الزعنفية ( 64.6في المائة) ،تليها الرخويات ( 24.2في المائة) ،ثم القشريات ( 9.7في المائة)،
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ثم أنواع متفرقة ( 1.5في المائة) .وبلغت حصة األنواع غير المعلوفة المستزرعة في آسيا  35في المائة
( 18.6مليون طن) في عام ( 2010مقارن ًة بنسبة قدرها  50في المائة في عام  .)1980وانخفضت نسبة
مساهمة الصين في اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية في عام  2010إلى  61.4في المائة بعد أن كانت
قد بلغت أعلى مستوى لها في الفترة  2000–1996وهو نحو  66في المائة .والبلدان المنتجة الرئيسية
األخرى في آسيا (الهند وفييت نام وإندونيسيا وبنغالديش وتايلند وميانمار والفلبين واليابان) هي من بين
أكبر البلدان المنتجة في العالم.
الجدول 5
إنتاج تربية األحياء المائية حسب المنطقة :الكمية والنسبة المئوية من اإلنتاج الكلي العالمي
مجموعات
وبلدان منتقاة

أفريقيا
أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى
شمال أفريقيا
األمريكتان
الكاريبي
أمريكا الالتينية
أمريكا الشمالية
آسيا
آسيا (باستثناء
الصين والشرق
األدنى)
الصين
الشرق األدنى
أوروبا
االتحاد األوروبي
()27
غير بلدان االتحاد
األوروبي

1970
(باألطنان)

1980

2000

2009

10 271

26 202

81 015

399 676

991 183

1 288 320

4 243

7 048

17 184

55 690

276 906

359 790

6 028

19 154

63 831

343 986

714 277

928 530

173 491

198 850

548 479

2 576 428 2 512 829 1 423 433

350

(بالنسبة المئوية)

0.40

(بالنسبة المئوية)

0.20

(بالنسبة المئوية)

0.20

(بالنسبة المئوية)

6.80

(بالنسبة المئوية)

0.00

0.00

(بالنسبة المئوية)

0.00

0.50

(باألطنان)
(باألطنان)
(باألطنان)
(باألطنان)
(باألطنان)
(باألطنان)

(بالنسبة المئوية)
(باألطنان)

869

(بالنسبة المئوية)
(بالنسبة المئوية)

40.30

(باألطنان)

24 590

179 367

799 234

1 835 888

1 883 134

0.10
1.40

0.10
2.50

0.10
3.30

0.10
3.10

75.50

82.60

87.70

88.90

89.00

26.10

27.20

764 380

1 316 278

6 482 402

36 734 215 34 779 870 21 522 095

18

13 434

40 599

575 598

916 183

2 523 179 2 499 042 2 050 958 1 601 524

471 282
18.40
26 616

720 215
15.30
38 594

1 033 982
7.90
567 667

1 395 669
4.30
657 167

1 275 833
2.30
1 226 625

1 261 592
2.10
1 265 703

8 421

12 224

42 005

121 482

173 283

183 516

(بالنسبة المئوية)

22.40

(باألطنان)

2 329

12 169

39 704

42 514

36 871

1 034 703

(بالنسبة المئوية)

(باألطنان)

4.20

4.40

4.50

4.30

2 222 670

0.00

(بالنسبة المئوية)

4.20

0.50

1.10

1.30

1.60

4 278 355

(بالنسبة المئوية)

(باألطنان)

0.40

0.10

0.20

0.50

0.60

6 843 429

29.80

(باألطنان)

0.10

0.60

1.20

1.80

2.20

656 423
634 427
584 495
356 943
171 931
172 272
1.10
1.10
1.80
2.70
3.70
6.70
53 301 157 49 538 019 28 422 189 10 801 356 3 552 382 1 799 101

70.10

(باألطنان)

0.60

1990

2010

47.20
28.00
0.30

19.50

49.60
0.30

12.20

56 665

0.20

6.30

0.40

4.50

4.20

أوسينيا

0.30

العالم

(باألطنان)

59 872 600 55 714 357 32 417 738 13 074 379 4 705 841 2 566 882

0.40

2.20

0.50

(بالنسبة المئوية)

0.30

2.00

235 286

278 061

(بالنسبة المئوية)

0.30

4.30

66.40

62.40

61.40

1.00

(باألطنان)

0.80

32.70

21.10

16 288 881 14 522 862

0.30

2.10
0.30

مالحظة :ال تشمل البيانات النباتات المائية والمنتجات غير الغذائية .وبيانات سنة  2010فيما يتعلق ببعض البلدان هي بيانات مؤقتة وتخضع للتنقيحات .وتشمل قيم
اإلنتاج المتعلقة بسنة  1980فيما يتعلق بأوروبا االتحاد السوفياتي السابق.

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

وفي األمريكتين انخفضت حصة تربية األحياء المائية في المياه العذبة في اإلنتاج الكلي من 54.8
في المائة في عام  1990إلى  37.9في المائة في عام  .2010وفي أمريكا الشمالية ،توقف التوسع في
تربية األحياء المائية في السنوات األخيرة ،ولكن في أمريكا الجنوبية أبدت تربية األحياء المائية نمواً قوياً
ومتواص ًال ،ال سيما في البرازيل وبيرو .ومن حيث الحجم ،تسيطر على تربية األحياء المائية في أمريكا
الشمالية وأمريكا الجنوبية األسماك الزعنفية ( 57.9في المائة) ،والقشريات ( 21.7في المائة) ،والرخويات
( 20.4في المائة) .أما إنتاج ذوات الصدفتين فقد تذبذب بين  14في المائة و  21في المائة من اإلنتاج
الكلي لتربية األحياء المائية في تسعينيات القرن العشرين والعقد األول من القرن الحادي والعشرين ،بعد
انخفاضه بسرعة في ثمانينيات القرن العشرين من نسبة قدرها  48.5في المائة.
وفي أوروبا ،زادت حصة اإلنتاج من المياه الضاربة إلى الملوحة والمياه البحرية من  55.6في المائة في
عام  1990إلى  81.5في المائة في عام  ،2010وكانت تقف وراء تلك الزيادة تربية سلمون األطلسي وأنواع
أخرى في أقفاص بحرية .وقد توقفت مؤخرا عدة بلدان منتجة هامة في أوروبا عن التوسع أو انكمش إنتاجها،
ال سيما في قطاع ذوات الصدفتين البحرية .وفي عام  ،2010كانت األسماك الزعنفية تمثل ثالثة أرباع جميع
إنتاج تربية األحياء المائية في أوروبا ،وكانت الرخويات تمثل الربع .وانخفضت بصفة متواصلة حصة ذوات
الصدفتين في اإلنتاج الكلي من  61في المائة في عام  1980إلى  26.2في المائة في عام .2010
وزادت أفريقيا من مساهمتها في اإلنتاج العالمي ،من نسبة قدرها  1.2في المائة إلى نسبة قدرها
 2.2في المائة في السنوات العشر الماضية ،وإن يكن من قاعدة منخفضة إلى حد كبير .وانخفضت حصة
تربية األحياء المائية في المياه العذبة في المنطقة من نسبة قدرها  55.2في المائة إلى نسبة قدرها
 21.8في المائة في تسعينيات القرن الماضي ،وكان هذا يمثل إلى حد كبير انعكاسا للنمو القوي في
تربية األسماك في المياه الضاربة إلى الملوحة في مصر ،ولكنها انتعشت في العقد األول من القرن الحادي
والعشرين ،بحيث بلغت نسبة قدرها  39.5في المائة في عام  2010نتيجة لسرعة التطور في استزراع
األسماك في المياه العذبة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وبخاصة في نيجيريا وأوغندا وزامبيا وغانا
وكينيا .وإنتاج تربية األحياء المائية في أفريقيا تهيمن عليه هيمنة ساحقة األسماك الزعنفية ( 99.3في المائة
حسب الحجم) ،مع وجود نسبة صغيرة للغاية من الجمبري البحري ( 0.5في المائة) ،والرخويات البحرية
( 0.2في المائة) .وعلى الرغم من بعض النجاحات المحدودة ،تظل إمكانات اإلنتاج من ذوات الصدفتين في
المياه البحرية غير مستكشفة إطالقا تقريباً.
أما أوسينيا فهي ذات أهمية هامشية نسبياً في اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية .واإلنتاج من هذه
المنطقة يتكون بصفة رئيسية من الرخويات البحرية ( 63.5في المائة) واألسماك الزعنفية ( 31.9في المائة)،
بينما تشكل القشريات ( 3.7في المائة ،ومعظمها من الجمبري البحري) واألنواع األخرى ( 0.8في المائة) أقل
من  5في المائة من إنتاجها الكلي .وكانت ذوات الصدفتين البحرية تمثل نحو  95في المائة من المجموع
المنتج في النصف األول من ثمانينيات القرن العشرين ولكنها تمثل حالياً أقل من  65في المائة من اإلنتاج
ُ
الكلي للمنطقة ،وذلك انعكاساً لتنمية قطاع تربية األسماك الزعنفية (ال سيما سلمون األطلسي في استراليا
والسلمون الشينوكي في نيوزيلندا) .وتمثل تربية األحياء المائية في المياه العذبة أقل من  5في المائة من
إنتاج المنطقة.
وما زال التوزيع العالمي إلنتاج تربية األحياء المائية عبر المناطق والبلدان التي تختلف مستويات
تنميتها االقتصادية غير متوازن .ففي عام  2010كانت أكبر عشرة بلدان منتجة تمثل  87.6في المائة من
إنتاج العالم من األسماك الغذائية المستزرعة حسب الكمية ،وتمثل  81.9في المائة من ذلك اإلنتاج حسب
القيمة .وعلى المستوى اإلقليمي ،يتركز اإلنتاج أيضاً في بضعة بلدان منتجة رئيسية (الجدول .)6
وما زال إنتاج أقل البلدان نموا ،ومعظمها في أفريقيا جنوب الصحراء وفي آسيا ،التي يعيش فيها 20
في المائة من سكان العالم ( 1.4مليار شخص) صغيراً إلى حد كبير من حيث حصته في إنتاج تربية
األحياء المائية في العالم ( 4.1في المائة حسب الكمية و  3.6في المائة حسب القيمة) .وكانت البلدان
المنتجة الرئيسية من بين أقل البلدان نموا في عام  2010هي بنغالديش وميانمار وأوغندا وجمهورية الو
الديمقراطية الشعبية ( 82 100طن) ،وكمبوديا ( 60 000طن) ،ونيبال ( 28 200طن).
وبينما أبدى إنتاج تربية األحياء المائية نمواً قويا في البلدان النامية ،ال سميا في آسيا ،فقد كان متوسط
معدالت النمو السنوي في البلدان الصناعية المتقدمة ال يتجاوز  2.1في المائة في تسعينيات القرن العشرين
و  1.5في المائة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين .وفي عام  ،2010أنتجت تلك البلدان معاً
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 6.9في المائة ( 4.1ماليين طن) من إنتاج العالم من األسماك الغذائية المستزرعة حسب الكمية ،وأنتجت 14
في المائة ( 16.6مليار دوالر أمريكي) من ذلك اإلنتاج حسب القيمة ،مقارن ًة بنسبتين قدرهما  21.9في المائة
و  32.4في المائة في عام  .1990وقد انكمش إنتاج تربية األحياء المائية أو ركد في اليابان والواليات المتحدة
الجدول 6
أكبر عشرة بلدان إقليمية وعالمية منتجة لتربية األحياء المائية في عام 2010
النسبة
المئوية

أمريكا

باألطنان

أفريقيا

باألطنان

شيلي
الواليات
المتحدة
األمريكية
البرازيل
إكوادور
كندا
المكسيك
بيرو
كولومبيا
كوبا
هندوراس

مصر
نيجيريا

919 585

71.38

200 535

15.57

أوغندا
كينيا
زامبيا
غانا
مدغشقر
تونس
مالوي
جنوب
أفريقيا
بلدان أخرى

95 000

7.37

12 154

0.94

10 290

0.80

10 200

0.79

6 886

0.53

5 424

0.42

3 163

0.25

3 133

0.24

21 950

1.70

بلدان أخرى 113 067

النسبة
المئوية

آسيا

باألطنان

النسبة
المئوية

36 734 215

68.92

701 062

27.21

495 499

19.23

الصين
الهند

4 648 851

8.72

479 399

18.61

271 919

10.55

160 924

6.25

فييت نام 2 671 800
إندونيسيا 2 304 828

5.01

126 240

4.90

89 021

3.46

80 367

3.12

31 422

1.22

27 509

1.07

ميانمار
الفلبين
اليابان
جمهورية
كوريا
بلدان
أخرى

المجموع

1 288 320

100

المجموع

2 576 428

100

المجموع 53 301 157

أوروبا

باألطنان

النسبة
المئوية

أوسينيا

باألطنان

النسبة
المئوية

1 008 010

39.95
10.00
8.89

المملكة
المتحدة
إيطاليا
اإلتحاد
الروسي
اليونان
هولندا

201 091

7.97

153 486

6.08
4.77

نيوزيلندا
أستراليا
بابوا غينيا
الجديدة
كاليدونيا
الجديدة
فيجي
غوام

113 486
66 945

4.50
2.65

جزر فارو

47 575

1.89
1.83
11.46
100

النرويج
إسبانيا
فرنسا

252 351
224 400

120 384

أيرلندا
بلدان أخرى 289 264
46 187

المجموع

2 523 179

4.39

بنغالديش 1 308 515
1 286 122
تايلند
850 697

4.32
2.45
2.41
1.60

744 695

1.40

718 284

1.35

475 561

0.89

1 557 588

2.92
100

العالم

باألطنان

النسبة
المئوية

110 592

60.26

69 581

37.92

4 648 851

7.76

1 588

0.87

الصين
الهند
فييت نام

36 734 215

61.35

2 671 800

4.46

1 220

0.66

إندونيسيا

2 304 828

3.85

208

0.11

1 308 515

129

0.07

بنغالديش
1 286 122
تايلند

2.19
2.15

فانواتو
بولينيزيا
الفرنسية
جزر ماريانا
الشمالية
باالو
بلدان أخرى

105

0.06

39

0.02

النرويج
مصر

1 008 010

1.68

919 585

1.54

24

0.01

ميانمار

850 697

1.42

12

0.01

19

0.01

الفلبين
بلدان
أخرى

744 695

1.24

7 395 281

12.35

المجموع

183 516

100

المجموع

59 872 600

100

مالحظة :ال تشمل البيانات النباتات المائية والمنتجات غير الغذائية .وبيانات سنة  2010فيما يتعلق ببعض البلدان هي بيانات مؤقتة وتخضع للتنقيحات.

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

األمريكية وإسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وكندا وإيطاليا .واالستثناء هو
النرويج ،حيث زاد إنتاج تربية األحياء المائية ،بفضل استزراع سلمون األطلسي في أقفاص بحرية ،من 151 000
طن في عام  1990إلى أكثر من مليون طن في عام  ،2010أي بمعدل نمو بلغ في المتوسط  12.6في المائة
في تسعينيات القرن الماضي و  7.5في المائة في العقد األول من القرن الحادي والعشرين.
وفي الماضي الحديث حققت بعض البلدان النامية في آسيا والمحيط الهادئ (ميانمار وبابوا غينيا
الجديدة) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (نيجيريا وأوغندا وكينيا وزامبيا وغانا) وأمريكا الجنوبية (إكوادور
وبيرو والبرازيل) تقدما سريعا لتصبح منتجة هامة أو رئيسية لتربية األحياء المائية في مناطقها.
أما بلدان االتحاد السوفياتي السابق فقد كانت ،بعد استقاللها مباشر ًة قبل أكثر من عقدين من الزمان،
تنتج ما مجموعه سنوياً  350 000طن تقريباً من األسماك الغذائية من تربية األحياء المائية .بيد أن القدرة
اإلنتاجية في جميع هذه البلدان تدهورت بسرعة في تسعينيات القرن الماضي بحيث بلغت ثلث مستواها
األصلي .وعلى الرغم من بدء انتعاشها في العقد األول من القرن الحالي فإن إنتاجها الكلي معاً في عام
 2010لم يتجاوز نسبة قدرها  59في المائة من إنتاجها الكلي في عام  .1988وكان أيضا للقدرة المفقودة،
ال سيما في إنتاج المفارخ وأماكن التربية ،أثر سلبي أيضا على المصايد الطبيعية الداخلية القائمة على
التربية .وبينما تجاوزت أرمينيا وبيالروس واستونيا وجمهورية مولدوفا مستويات إنتاجها التي كانت قد بلغتها
في عام  ،1988ويمثل اإلنتاج في ليتوانيا واالتحاد الروسي أكثر من  80في المائة من مستواه األصلي في
عام  ،1998ظل إنتاج بلدان أخرى عند ما يمثل ثلث مستواه في عام  1988أو أقل من ذلك .وفي عام
 ،2010كان إنتاج األسماك المستزرعة في كازاخستان وتركمانستان أقل من نسبة قدرها  5في المائة مما كان
عليه قبل استقاللهما.

اإلنتاج باستخدام العلف وبدونه

مع أن العلف ُيعتبر عموماً عائقاً رئيسيا يقف في طريق تنمية تربية األحياء المائية ،فإن ثلث كل اإلنتاج
من األسماك الغذائية المستزرعة 20 ،مليون طن ،يتحقق حالياً بدون تعليف اصطناعي (الشكل  .)7فالمحار
وبلح البحر والبطلينوس واإلسقلوب واألنواع األخرى ذوات الصدفتين تجري تربيتها باستخدام مواد غذائية
تحدث طبيعيا في بيئة تربيتها في البحار والبحيرات .فالشبوط الفضي والشبوط الكبير الرأس يتغذيان على
العوالق التي تتكاثر من خالل التسميد المتعمد والنفايات وبواقي مواد العلف من األنواع المعلوفة التي
تجري تربيتها في نفس نظم التربية المتعددة ألنواع متعددة .وقد كانت زراعة األرز مع األسماك ممارسة
شائعة ،ال سيما في آسيا (اإلطار .)2
بيد أن النسبة المئوية لألنواع غير المعلوفة في اإلنتاج العالمي انخفضت تدريجيا من أكثر من  50في
المائة في عام  1980إلى المستوى الحالي البالغ  33.3في المائة ،ويسيطر على ذلك بقوة تغ ُّير الممارسات
اﻟﺸﻜﻞ ٧
إﻧﺘﺎج ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﻣﻦ اﻷﻧﻮاع ﻏري اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ واﻷﻧﻮاع اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

٦٠

٦٠

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻸﻧﻮاع ﻏري اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ

٥٠
٤٠

٥٠
٤٠

اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ  -اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى
اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ  -اﻟﻘﴩﻳﺎت
اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ  -اﻷﺳامك اﻟﺰﻋﻨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
واﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﺤﺔ واﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ  -أﺳامك اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﺰﻋﻨﻔﻴﺔ
ﻏري اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ  -اﻟﺸﺒﻮﻃﻴﺎت اﻟﻔﻀﻴﺔ واﻟﻜﺒرية اﻟﺮأس
ﻏري اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ  -ذوات اﻟﺼﺪﻓﺘني وﻏريﻫﺎ

٣٠
٢٠

٣٠
٢٠

١٠
٠

١٠

١٠
٠٥

٠٠

٩٥

٩٠

٨٥

٨٠

٠
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اإلطار 2
تربية األسماك في حقول األرز
التاريخ والتراث
لصيد وتربية الكائنات الحية المائية في حقوق األرز تاريخ وتراث طويالن ال سيما في
آسيا ،حيث كان توافر األرز واألسماك مرتبطين بالرخاء وباألمن الغذائي .وتصميمات
حقول زراعة األرز مع األسماك المرسومة على األواني الفخارية الصينية القديمة من
مقابر أسرة هان ( 206قبل الميالد –  225بعد الميالد) ،والكتابات من ملك حكم تايلند
في القرن الثالث عشر ،واألقوال التقليدية ،من قبيل قول من فييت نام – “األرز واألسماك
هما مثل األم واألطفال” ،هي كلها شاهد على أن مزيج األرز واألسماك كان يعتبر تقليديا
مؤشرا للثروة واالستقرار.
الحالة
إن زراعة ما يقرب من  90في المائة من محاصيل األرز العالمية في نظم مروية وبعلية
ونظم مياه عميقة تعادل نحو  134مليون هكتار تهيئ بيئة مالئمة لألسماك وللكائنات
الحية المائية األخرى .فال ُنظم اإليكولوجية المستندة إلى األرز توفر موائل لطائفة واسعة
من الكائنات الحية المائية التي يستخدمها السكان المحليون استخداما واسع النطاق.
وهي تتيح أيضا فرصا لتحسين وتربية األحياء الحية المائية .وأشكال الجمع المختلفة
ما بين زراعة األرز وزراعة األسماك – إما في نفس قطعة األرض ،أو على قطع متالصقة
ت ُستخدم فيها المنتجات الثانوية لنظام كمدخالت في النظام اآلخر ،أو تُستخدم بالتتابع –
هي كلها تنويعات لنظم اإلنتاج التي تهدف إلى زيادة إنتاجية المياه واألراضي والموارد
المرتبطة بهما مع اإلسهام في زيادة اإلنتاج السمكي .وتتفاوت درجة التكامل تبعا
للتصميم العام لقطع األراضي المزروعة باألرز المروية والبرك السمكية .وتوجد خيارات
كثيرة لتحسين اإلنتاج الغذائي من األسماك في النظم المائية المدارة ،وهي خيارات
1
يحققها المزارعون في جميع أنحاء العالم ببراعة.
وفيما يتعلق بالنطاق العام لزراعة األرز مع تربية األسماك ،تُعتبر الصين المنتج
الرئيسي إذ توجد لديها مساحة قدرها نحو  1.3مليون هكتار من حقول األرز مع أشكال
مختلفة من تربية األسماك ،أنتجت  1,2مليون طن من األسماك والحيوانات المائية األخرى
في عام  2 .2010ومن بين البلدان األخرى التي تبلغ منظمة األغذية والزراعة بإنتاجها من
األرز مع األسماك إندونيسيا ( 92 000طن في عام  ،)2010ومصر ( 29 000طن في عام
 ،)2010وتايلند ( 21 000طن في عام  ،)2008والفلبين ( 150طنا في عام  ،)2010ونيبال
( 44طنا في عام  .)2010ويتبين من االتجاهات المالحظة في الصين أن إنتاج األسماك
من حقول األرز قد زاد بمقدار ِ 13مثالً في العقدين األخيرين ،وأصبحت اآلن زراعة األرز
مع تربية األسماك أحد أهم نظم تربية األحياء المائية في الصين ،بحيث تُسهم مساهمة
كبيرة في سبل المعيشة الريفية واألمن الغذائي .وتُزرع في حقول األرز طائفة واسعة
من األنواع المائية من بينها أنواع مختلفة من الشبوطيات والتيالبيا والسلور واألبراميس.
وقد تتيح أسعار السوق وأفضلياته فرصا هامة للمزارعين الستخدام األنواع استخداما أكثر
تنوعاً ،ال سيما استهداف األنقليس واللوتشيات وقشريات مختلفة ،وبيع وتسويق منتجات
عضوية أعلى قيمة 3 .وفي الهند أيضا تشمل الممارسة نظما إيكولوجية مختلفة ،تبدأ
من حقول األرز ذات المصاطب في أراضي التالل إلى حقول األرز في األراضي الساحلية
والمياه العميقة ،ويقال أنها كانت تغطي مساحة قدرها مليونان من الهكتارات في
تسعينيات القرن العشرين .ويجري تجريب زراعة األرز مع األسماك وممارساتها في بلدان

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

وقارات أخرى وإن يكن بدرجة أقل .فعدا عن آسيا ،أُبلغ عن أنشطة من إيطاليا وإيران
(جمهورية – اإلسالمية) والبرازيل وبنما وبيرو وسورينام وزامبيا وغيانا ومدغشقر ومصر
ومالوي ونيجيريا والواليات المتحدة األمريكية وهايتي وهنغاريا ،وعدة بلدان في آسيا
1
الوسطى ومنطقة القوقاز.

الفوائد والقضايا والتحديات
توفر زراعة األرز مع األسماك غذا ًء ودخالً إضافيين بتنويع األنشطة الزراعية وزيادة غالت
كل من محاصيل األرز ومحاصيل األسماك .وتبين األدلة أنه على الرغم من أن غالت األرز
تكون مماثلة ،يستخدم النظام المتكامل لزراعة األرز مع األسماك مبيدات آفات أقل
بنسبة قدرها  68في المائة مقارن ًة بزراعة األرز وحده 4 .فاألسماك تتغذى على آفات
األرز ،مما يحد من ضغط اآلفات .وإلى جانب حقيقة أن معظم المبيدات الحشرية
الواسعة النطاق تشكل تهديدا مباشرا ً للكائنات الحية المائية ولتربية أسماك صحية ،فإن
الز ّراع ذوي المعرفة يكون الدافع لديهم لرش مبيدات اآلفات أقل كثيرا .ولذا ،رئي أن
زراعة األسماك في حقول األرز واإلدارة المتكاملة لآلفات في إنتاج األرز هما نشاطان
يك ّمل أحدهما اآلخر 5 .كذلك ،أسفر االستخدام التكاملي للنتروجين بين األرز واألسماك عن
استخدام األسمدة الكيميائية استخداما أقل بنسبة قدرها  24في المائة وعن انبعاثات أقل
4
من النتروجين في البيئة ،مما يشير إلى وجود تفاعالت إيجابية في استخدام الموارد.
فاألسمدة واألعالف المستخدمة في النظام المتكامل يُنتفع بها على نحو أكثر كفاءة
وتتحول إلى إنتاج غذائي ،ويقل إلى أدنى حد تصريف المغذيات في البيئة الطبيعية.
وتقلل زراعة األرز مع األسماك من انبعاث الميثان بما يقرب من  30في المائة مقارن ًة
6
بزراعة األرز التقليدية.
والتحديات المتعلقة بزراعة األرز مع األسماك ال تختلف عن تلك المتعلقة بتنمية تربية
األحياء المائية بوجه عام .فهي تشمل توافر البذور والعلف ورأس المال ،وإمكانية الحصول على
كل من هذه المدخالت ،فضال عن المخاطر الطبيعية المرتبطة بالتحكم في المياه ،والمرض،
واالفتراس .والمياه العذبة تصبح بسرعة أحد أكثر الموارد الطبيعية ندرة ،وتُعتبر المنافسة
على المياه العذبة من بين أهم التحديات التي تواجه البلدان النامية .وتوافر مياه كافية وذات
نوعية جيدة هو مورد رئيسي في زراعة األرز مع األسماك ،يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية مقابل كل
وحدة تُستخدم من المياه .وزراعة األرز مع األسماك واألشكال األخرى لتربية األحياء المائية في
الزراعة المستندة إلى األرز هي مكون من مكونات نُهج اإلدارة المتكاملة للمياه التي تنتج غذا ًء
ذا جودة تغذوية عالية ،غالبا ما يكون ذا قيمة اقتصادية عالية .وتتباين األرباح تبعا لخصائص
اإلنتاج ولكن أُبلغ عن حدوث زيادات في الدخل تصل إلى  400في المائة مقارن ًة بزراعة األرز
3
وحده ،وقد تكون هذه الزيادات أكبر حتى من ذلك حيثما تُزرع أنواع مائية عالية القيمة.
واستخدام الموارد الوراثية المائية هو جزء من عمل إدارة منظمة األغذية والزراعة
لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية مع هيئة الموارد الوراثية لألغذية والزراعة كجزء
من التحضير لتقرير حالة الموارد الوراثية المائية في العالم .وإضافة إلى ذلك ،أُدرج نظام
زراعة األرز مع األسماك ،باعتباره أحد نظم التراث الزراعية الهامة عالميا في إطار مبادرة
منظمة األغذية والزراعة التي يدعمها مرفق البيئة العالمية.
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اإلطار ( 2تتمة)

وقد كان مزيج اإلنتاج الكفؤ واستخدام الموارد المقرون بالفوائد البيئية هو الذي دفع
اجتماعات دولية عقدتها مؤخرا اللجنة الدولية لألرز ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية
رامسار إلى التوصية بأن تشجع البلدان المنتجة لألرز على زيادة تطوير النظم المتكاملة
لزراعة األرز مع األسماك كوسيلة لتحسين األمن الغذائي والتنمية الريفية المستدامة .وإضافة
إلى ذلك ،تولي بعض البلدان ذات التراث الطويل في النظم المتكاملة لزراعة األرز مع األسماك
اهتماما متجددا بالنظام اإليكولوجي المعقد لألرز مع التركيز على دوره في صون التنوع
البيولوجي ،كما هو الحال في مبادرة اليابانية بشأن المناظر الطبيعية.

طريق المضي قُدماً
من الممكن زيادة الزراعة المتكاملة لألرز مع األسماك ومن شأنها أن تعود بالفائدة على
المزارعين والمستهلكين والبيئة على نطاق العالم .وقد أصبحت منظمات متعددة ،تعمل
في مجال وضع السياسات العالمية لإلنتاج الغذائي و/أو االستدامة البيئة ،على وعي
بذلك ،وقام واضعو السياسات الرئيسيون بصياغة ونشر توصيات ذات صلة بذلك موجهة
إلى الحكومات والمؤسسات وأصحاب المصلحة .وهذا أمر مشجع ،ومن المهم ،بالنظر
إلى فوائد زراعة األرز مع األسماك ،إيالء أولوية للترويج المستمر لها.
وإذا أخذنا الصين ،وهي المنتج الرئيسي ،كمثال ،حيث تجري حاليا زراعة
 15في المائة من المساحة الصالحة لزراعة األرز باألرز مع األسماك على نحو متكامل،
يوجد مجال كبير للتوسع 3 .ويصدق نفس الشيء فيما يتعلق بكثير من البلدان المنتجة
لألرز في مختلف أنحاء المعمورة .كذلك ،يوجد مجال كبير لتكثيف النظم القائمة.
وسيكون بناء القدرات وزيادة المعرفة وتحسين تقنيات اإلدارة أمورا بالغة األهمية ،ال
سيما مع التركيز على جميع أفراد األسر المعيشية الزراعية ،رجاالً ونسا ًء على حد سواء،
وكذلك على موظفي اإلرشاد .وفي العقود األخيرة ،تحقق تقدم رائع بتطبيق نهج “مدارس
المزارعين الحقلية” .فهذا نهج للتعلم المستند إلى االكتشاف تجتمع في إطاره مجموعات
صغيرة من المزارعين بصفة منتظمة ،بتيسير من تقني مد ّرب تدريبا خاصاً ،من أجل
استكشاف طرائق جديدة ،من خالل التجريب البسيط وإجراء مناقشات جماعية وتحليل
جماعي ،على مدار موسم الزرع .وهذا النهج يتيح للمزارعين تحوير الطرائق المدخلة
حديثا وتكييفها حسب السياقات والمعارف المحلية ،مما يُزيد في نهاية المطاف من
احتماالت تكييف التكنولوجيات المحسنة واعتمادها على نحو مالئم .ولم يتحقق إال
مؤخرا نسبيا إدماج تربية األحياء المائية في منهج أسلوب مدارس المزارعين الحقلية في
7
سورينام وغيانا.

المتبعة في آسيا .وهذا يعكس النمو األسرع نسبيا في قطاع تربية األنواع المعلوفة الفرعي المدعوم
بعوامل من بينها استحداث أعالف مش ّكلة لتربية األحياء المائية وتحسن توافرها من أجل األسماك الزعنفية
والقشريات.
وتنمو بعض األنواع المعلوفة على مزيج من أغذية طبيعية تتكاثر من التسميد واألعالف التكميلية .ولو
ُأخذت في االعتبار الحصة غير المعلوفة في اإلنتاج الكلي لتلك األنواع ألصبحت الحصة غير المعلوفة في
اإلنتاج العالمي من جميع األسماك الغذائية المستزرعة أعلى من النسبة المذكورة آنفاً التي تبلغ  33.3في
المائة .ونتيجة لعدم توافر المعلومات والبيانات الالزمة ألغراض الحساب ،ال تشمل النسبة المئوية المذكورة:
‘ ’1الحصة غير المعلوفة من إنتاج بعض األنواع المعلوفة (من قبيل الكاتوس التي تنمو جزئياً على تجمعات
طحلبية ُتعرف باسم “ ”lab–labتتكاثر من خالل التسميد في برك التربية)؛ و ‘ ’2الشبوطيات غير المعلوفة
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وقد كانت أمريكا الالتينية هي الرائدة في اتباع نهج التحقق من صحة النظم
المتكاملة لزراعة األرز مع األسماك ونشر تلك النظم عن طريق مدارس المزارعين
الحقلية .ويجري حاليا اختبار ذلك النهج في أنشطة حقلية في مالي ،ومن المقرر أيضا
أن يجري اختباره في بوركينا فاسو ،حيث توجد إمكانية كبيرة لتحقيق تكامل الزراعة
المروية لألرز مع تربية األحياء المائية 8 .ولوحظ وجود اهتمام قوي من جانب بلدان
أخرى متعددة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،من قبيل جمهورية تنزانيا المتحدة
9
وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وزامبيا.

 .Culture of fish in rice fields .2004 .Halwart, M. and Gupta, M.V., eds 1روما ،منظمة األغذية والزراعة ،وبنانغ،
ماليزيا 83 .The WorldFish Center .صفحة (وهو متاح أيضا عىل املوقع الشبيك www.fao.org/docrep/015/a0823e/
( .)a0823e.pdfباللغات اإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية).
2

مكتب مصايد األسامك .China Fishery Statistical Yearbook .2011 .بيجني.

Miao, W.M. 2010. Recent developments in rice–fish culture in China: a holistic approach for livelihood 3
 ،improvement in rural areas. In S.S. de Silva and F.B. Davy, eds. Success stories in Asian aquacultureالصفحات
 ،42–15لندن( .Springer ،وهو متاح أيضا عىل املوقع at http://web.idrc.ca/en/ev–147117–201–1–DO_TOPIC.
.)html
.Xie, J., Hu, L.L., Tang, J.J., Wu, X., Li, N.N., Yuan, Y.G., Yang, H.S., Zhang, J., Luo, S.M. and Chen, X 4
Ecological mechanisms underlying the sustainability of the agricultural heritage rice–fish coculture .2011
–system. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(50): E1381
[ E1387عىل اإلنرتنت][ .بالرجوع إليه يف  19أبريل/نيسان www.pnas.org/content/108/50/E1381.full .]2011
Fish as biocontrol agents in rice: the potential of common carp Cyprinus carpio and .1994 .Halwart, M 5
 169 .Nile tilapia Oreochromis niloticus. Weikersheim, Germany, Margraf Verlagصفحة.
Lu, J. and Li, X. 2006. Review of rice–fish–farming systems in China – one of the Globally Important 6
.Ingenious Agricultural Heritage Systems (GIAHS). Aquaculture, 260(1–4): 106–113
Participatory training and curriculum development for Farmer Field .2008 .Halwart, M. and Settle, W., eds 7
 .Schools in Guyana and Suriname. A field guide on Integrated Pest Management and aquaculture in riceروما،
منظمة األغذية والزراعة 122 .صفحة( .وهو متاح أيضا عىل املوقع .)www.fao.org/docrep/012/al356e/al356e.pdf
The potential for integrated irrigation–aquaculture in Mali. In M. .2006 .Peterson, J. and Kalende, M 8
Halwart and A.A. van Dam, eds. Integrated irrigation and aquaculture in West Africa: concepts, practices
 ،and potentialالصفحات  .94–79روما ،منظمة األغذية والزراعة 181 .صفحة (وهومتاح أيضا عىل املوقع www.fao.org/
( .)docrep/009/a0444e/a0444e00.htmباللغات اإلسبانية واإلنجليزية والفرنسية).
Supporting African rice farmers in their .2011 .Yamamoto, K., Halwart, M. and Hishamunda, N 9
 .diversification efforts through aquacultureنرشة منظمة األغذية والزراعة رقم  48بشأن تربية األحياء املائية:

الصفحتان  42و .43

ذات المرشحات التي ُيبلغ عنها بعض البلدان المنتجة بشكل تجميعي مع أنواع أخرى و ُتعامل كلياً على أنها
أنواع معلوفة.
ومن حيث األمن الغذائي استفادت البلدان المنتجة في آسيا ،ال سيما الصين وفييت نام والهند
وإندونيسيا وبنغالديش ،من تنمية تربية أنواع مستوى غذائها منخفض ،من قبيل الشبوطيات والشوكيات
والتيالبيا وسلور بانغاسيوس ( ،)Pangasiusفي التخفيف من االعتماد على األعالف ذات المحتوى البروتيني
العالي ،مما قلل من قابلية قطاعاتها للتأثر بالعوامل الخارجية .أما الشبوط العشبي فهو أكثر أنواع األسماك
الزعنفية التي ُتنتج في العالم من تربية األحياء المائية ،إذ تجري تربيته جزئياً باستخدام “مر ٍاع” مزروعة
ومجموعة برياً ،بدال من استخدام أعالف مش ّكلة فقط.
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وقد تحقق إنتاج سمكة الماندارين آكلة اللحوم إلى حد شديد ( ،)Siniperca chuatsiالتي تتغذى على
فريسة حية فقط ،البالغ  253 000طن ،بتعليفها بأسماك شبوطية صغيرة مستواها الغذائي منخفض تجري
تربيتها باستخدام أعالف منخفضة المحتوى البروتيني إلى جانب التسميد في البرك .وإنتاج سمكة الماندارين،
الذي يضاهي من حيث الكمية اإلنتاج الكلي من تروت قوس قزح المستزرع في أوروبا ( 257 200طن) ،أو
اإلنتاج العالمي من األسبور الحفار والقاروص األوروبي معاً ( 265 100طن) ،كان ُيفترض أنه يعتمد على جريش
السمك وزيت السمك كعلف ،ومن الالزم اآلن إعادة النظر في ذلك .وعلى النحو الذي وردت مناقشته أعاله،
يمكن معاملة جزء من هذا اإلنتاج على أنه حصة غير معلوفة من اإلنتاج من األنواع المعلوفة.
وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ح ّلت سمكة الس ّلور آكلة اللحوم في شمال أفريقيا (Clarias
 )gariepinusمحل التيالبيا كأكثر سمكة ُمنتَجة في قطاع تربية األحياء المائية منذ عام  .2004والهيمنة
التدريجية ألنواع السلور في تربية األحياء المائية واضحة بوجه خاص في نيجيريا وأوغندا .بل إن نيجيريا،
لكونها أكبر منتجة لسمكة السلور في أفريقيا ،تستورد أعالف تلك السمكة من مناطق بعيدة من قبيل شمال
أوروبا.

اإلنتاج حسب بيئة التربية

يستخدم إنتاج تربية األحياء المائية المياه العذبة والمياه الضاربة إلى الملوحة والمياه البحرية الكاملة القوة
كوسيط للتربية .ويتضح من البيانات المتاحة في منظمة األغذية والزراعة أن النسبة المئوية لإلنتاج من
المياه العذبة ارتفعت ،من حيث الكمية ،من أقل من  50في المائة قبل ثمانينيات القرن الماضي إلى أكثر
من  62في المائة في عام ( 2010الشكل  ،)8مع انخفاض حصة إنتاج تربية األحياء المائية البحرية من أكثر
من  40في المائة إلى ما يتجاوز قلي ًال  30في المائة .وفي عام  2010كانت تربية األحياء المائية في المياه
العذبة هي مصدر  58.1في المائة من اإلنتاج العالمي حسب القيمة .أما تربية األحياء المائية في المياه
الضاربة إلى الملوحة فقد كان إنتاجها ال يتجاوز  7.9في المائة من اإلنتاج العالمي من حيث الكمية ولكنه
كان يمثل نسبة قدرها  12.8في المائة من القيمة الكلية بسبب القيمة المرتفعة نسبياً للجمبري البحري
المستزرع في برك مياه ضاربة إلى الملوحة .وكانت تربية األحياء المائية في المياه البحرية تمثل نحو 29.2
في المائة من إنتاج تربية األحياء المائية في العالم حسب القيمة.
وقد كان متوسط معدل النمو السنوي إلنتاج تربية األحياء المائية في المياه العذبة خالل الفترة من
عام  2000إلى عام  2010يبلغ  7.2في المائة ،مقارن ًة بما يبلغ  40.4في المائة في حالة إنتاج تربية األحياء
المائية البحرية .وكان استزراع األسماك في المياه العذبة منطلقاً سه ًال نسبياً لممارسة تربية األحياء المائية
في البلدان النامية ،ال سيما بالنسبة لصغار المنتجين .ومن المتوقع ،لهذا السبب ،أن ُتسهم تربية األحياء
اﻟﺸﻜﻞ ٨
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اﻟﺸﻜﻞ ٩
ﺗﻜﻮﻳﻦ إﻧﺘﺎج ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎمل ﺣﺴﺐ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﺳﺘﺰراع
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٢٠١٠

٢٠٠٠

١٩٩٠

اﺳامك اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
اﻟﻘﴩﻳﺎت
اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ
اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ واﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﺤﺔ
اﻷﻧﻮاع اﻷﺧﺮى

اﳌﻴﺎه اﻟﻀﺎرﺑﺔ إﱃ اﳌﻠﻮﺣﺔ
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٢٠٠٠

١٩٩٠

اﻟﻘﴩﻳﺎت
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٢٠١٠

٢٠٠٠
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اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ
اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ واﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﺤﺔ
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اﻟﻘﴩﻳﺎت
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ

المائية في المياه العذبة إسهاماً أكبر في اإلنتاج الكلي لتربية األحياء المائية في العقد الحالي من القرن
الحادي والعشرين.
أما حصة إنتاج تربية األحياء المائية في المياه الضاربة إلى الملوحة فقد كانت مستقرة ،بحيث كانت
تتراوح من  6في المائة إلى  8في المائة ،معظم الوقت .وكان االستثناء هو ثمانينيات القرن الماضي وأوائل
تسعينياته عندما أدى تسارع تنمية تربية أنواع الجمبري البحرية في المياه الضاربة إلى الملوحة ،ال سيما
في المناطق الساحلية من آسيا وأمريكا الجنوبية ،إلى بلوغ إنتاج تربية األحياء المائية في المياه الضاربة إلى
الملوحة نسبة تتراوح من  8في المائة إلى  10في المائة من اإلنتاج الكلي .ولكن في الفترة 2000–1994
تع ّرض استزراع الجمبري البحري في العالم لفاشيات أمراض في آسيا وأمريكا الجنوبية ،وانخفضت حصة إنتاج
المياه الضاربة إلى الملوحة إلى نسبة قدرها  6في المائة.
ً
ً
وعلى الصعيد العالمي يختلف تكوين وأنماط األنواع المستزرعة اختالفا كبيرا فيما بين بيئات االستزراع
الثالث ،وتعرضا أيضا لتغيرات في إطار البيئات على مر السنين (الشكل .)9
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وفي عام  2010كان إنتاج تربية األحياء المائية في المياه العذبة ( 36.9مليون طن) تهيمن عليه
األسماك الزعنفية هيمنة ساحقة ( 91.7في المائة 33.9 ،مليون طن) ،كما كان الحال في الماضي .وكانت
القشريات تمثل نسبة قدرها  6.4في المائة ،بينما ساهمت جميع األنواع األخرى بنسبة ال تتجاوز  1.9في
المائة .وقد أدت تنمية استزراع القشريات وأنواع أخرى (من قبيل السالحف ذات الصدفة الملساء والضفادع)
في العقدين األخيرين إلى حدوث تآكل طفيف في سيطرة األسماك الزعنفية على اإلنتاج .وانكمشت حصة
األسماك التي تعيش في المياه المالحة والمياه العذبة ،ومن بينها تروت قوس قزح والسلمونيدات األخرى
واألنقليس والحفش ،من  6.3في المائة في عام  1990إلى  2.5في المائة في عام .2010
وفي عام  2010كان إنتاج تربية األحياء المائية في المياه الضاربة إلى الملوحة ( 4.6ماليين طن) يتكون من
القشريات ( 57.2في المائة 2.7 ،مليون طن) وأسماك المياه العذبة ( 18.7في المائة) ،واألسماك التي تعيش في
المياه العذبة والمياه المالحة ( 15.4في المائة) ،واألسماك البحرية ( 6.5في المائة) ،والرخويات البحرية (2.1
في المائة) .وكان الجمبري البحري يمثل نسبة قدرها  99في المائة من القشريات .وزادت حصة أسماك المياه
العذبة زيادة هائلة في العقدين األخيرين ،نتيجة إلى حد كبير لسرعة تنمية التيالبيا النيلية وغيرها من األنواع
في مصر .وما زالت سمكة الكاتوس وسمكة الباراموندي هامتين ولكن حصتهما معاً انخفضت انخفاضاً كبيراً.
وتجري أيضا تربية سلمونيدات األنقليس في المياه الضاربة إلى الملوحة بكميات صغيرة.
ويتكون إنتاج تربية األحياء المائية في المياه البحرية ( 18.3مليون طن) من الرخويات البحرية
( 70.5في المائة 13.9 ،مليون طن) واألسماك الزعنفية ( 18.7في المائة 3.4 ،ماليين طن) ،والقشريات
البحرية ( 3.8في المائة) ،والحيوانات المائية األخرى ( 2.1في المائة) ،ومن بينها على سبيل المثال خيار
البحر ،وقنفذ البحر .أما حصة الرخويات (ومعظمها من ذوات الصدفتين ،من قبيل المحار وبلح البحر
والبطلينوس والكوكل والمحار ال ُفلكي واإلسقلوب) فقد انخفضت من نسبة قدرها  84.6في المائة في عام
 1990إلى نسبة قدرها  75.5في المائة في عام  ،2010مما يعكس سرعة النمو في تربية األسماك الزعنفية
في المياه البحرية ،التي زادت بمعدل سنوي بلغ في المتوسط  9.3في المائة خالل الفترة من عام 1990
إلى عام ( 2010وهو معدل أسرع سبع مرات من معدل نمو الرخويات) .وزاد إنتاج السلمونيدات ،ال سيما
سلمون األطلسي ،زيادة هائلة ،من  299 000طن في عام  1990إلى  1.9مليون طن في عام  ،2010أي
بمعدل سنوي تجاوز في المتوسط  9.5في المائة .وزادت أيضاً أنواع األسماك الزعنفية األخرى بسرعة ،من
 278 000طن في عام  1990إلى  1.5مليون طن في عام  ،2010وهو ما يمثل معدال سنويا تجاوز في
المتوسط  8.6في المائة .ومن بين أنواع األسماك الزعنفية األخرى التي تجري تربيتها في المياه البحرية
التونة الكهرمانية ،واألسبور والقاروص والسمكة النعابة واألخفس والطبل والبوري والترس واألسماك المفلطحة
األخرى والسمكة الن ّهاشة والكوبيا وسمكة البنبان وأسماك القد والسمكة الكروية وأسماك التونة.

األنواع التي ُتنتج في تربية األحياء المائية

في عام  2010كان تكوين إنتاج تربية األحياء المائية في العالم على النحو التالي :أسماك المياه العذبة
( 56.4في المائة 33.7 ،مليون طن) ،والرخويات ( 23.6في المائة 14.2 ،مليون طن) ،والقشريات ( 9.6في
المائة  5.7ماليين طن) ،واألسماك التي تعيش في المياه العذبة والمياه المالحة ( 6.0في المائة 3.6 ،ماليين
طن) ،واألسماك البحرية ( 3.1في المائة 1.8 ،مليون طن) ،والحيوانات المائية األخرى ( 1.4في المائة300 ،
 814طن) .ويلخص الشكل  10أحجام اإلنتاج من الفئات الرئيسية .ويتجاوز إنتاج تربية األحياء المائية إنتاج
الصيد الطبيعي فيما يتعلق بكثير من األنواع األساسية في قطاع تربية األحياء المائية .فعلى سبيل المثال،
يمثل المصيد البري أقل من  1في المائة من إنتاج سلمون األطلسي ،ويسهم الجمبري البحري المستزرع
بنسبة قدرها  55في المائة في اإلنتاج العالمي الكلي.
ً
وقد كان إنتاج أسماك المياه العذبة تهيمن عليه دوما الشبوطيات ( 71.9في المائة 24.2 ،مليون طن ،في
عام  )2010ومن بين الشبوطيات ،نجد أن نسبة قدرها  27.7في المائة هي أنواع غير معلوفة تتغذى بواسطة
مرشحات أما البقية فهي أنواع ُتعلف بأعالف منخفضة المحتوى البروتيني .ويتسم إنتاج التيالبيا باتساع نطاق
توزيعه ،وتجري تربية نسبة قدرها  72في المائة منها في آسيا (ال سيما في الصين وجنوب شرق آسيا) ،ونسبة
قدرها  19في المائة في أفريقيا ،ونسبة قدرها  9في المائة في أمريكا .وتهيمن فييت نام على إنتاج سلور
بانغاسيوس ( )Pangasiusالذي يقتات المواد الحيوانية و النباتية على حد سواء ،وإن كانت هناك بلدان منتجة
أخرى ،من قبيل إندونيسيا وبنغالديش .وربما كان اإلنتاج العالمي من سلور بانغاسيوس ( )Pangasiusيقدّر أقل
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من حقيقته ألن إزدهار اإلنتاج في الهند لم ينعكس بعد في اإلحصاءات .وفي عام  2010كانت آسيا هي مصدر
نسبة قدرها  73.7في المائة من إنتاج أنواع السلور األخرى ،ورفعت أمريكا حصتها إلى  13.5في المائة (بإنتاج
سلور القنوات) ،تارك ًة نسبة قدرها  12.3في المائة من اإلنتاج في أفريقيا (الذي يهيمن عليه سلور شمال
أفريقيا) .وكانت األنواع آكلة اللحوم ،من قبيل الفرخ والقاروص واألسماك الثعبانية الرأس ،تمثل نسبة ال تتجاوز
 2.6في المائة من جميع أسماك المياه العذبة التي ُأنتجت في عام .2010
منذ بداية تسعينيات القرن الماضي يأتي أكثر من نصف إنتاج العالم من األسماك التي تعيش في المياه
المالحة والمياه العذبة من السلمونيدات ،التي بلغت حصتها ذروة قدرها  70.4في المائة في عام  2001قبل أن
تنخفض انخفاضاً طفيفاً في مواجهة تزايد إنتاج سمكة الكاتوس في آسيا .أما إنتاج األنقليس الياباني واألوروبي،
الذي تجري تربية معظمه في شرق آسيا ،وفي أوروبا إلى حد أقل كثيراً ،فقد ظل عند نحو 270 000طن في
السنوات األخيرة .ونتيجة لقلة إمدادات البذور فإن سرعة حدوث زيادة كبيرة في السنوات المقبلة تبدو أمراً
بعيداً عن التحقق .وقد جرى اختبار أنواع أخرى من األنقليس باستخدام بذور ُجمعت برياً وحقق ذلك نجاحا
محدوداً فقط .وزادت تربية سمكة الحفش ،للحصول على لحومها ولصنع الكافيار ،زيادة مطردة في آسيا وأوروبا
وأمريكا وإن كان اإلنتاج ما زال ضئيال .وقد ُأنشئ عدد متزايد من نظم االستزراع المزودة بمعدات متطورة
وتتطلب استثمارات عالية من أجل استهداف إنتاج الكافيار في بعض البلدان.
واإلنتاج العالمي من األسماك البحرية موزع توزيعاً أكثر توازناً بين األنواع المستزرعة .ولكن ما يقرب
من نصف مليون طن ،أو ربع اإلنتاج العالميُ ،يبلغ عنه بدون تحديد األنواع ،ال سيما من جانب بضعة
بلدان منتجة رئيسية في آسيا .وثمة أدلة على أن اإلنتاج من القاروص األوروبي واألسبور الحفار كان ُيبلغ
عنه إبالغا منقوصا إلى حد كبير في بعض مناطق البحر المتوسط.
وكان اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية من القشريات في عام  2010يتكون من أنواع المياه العذبة
( 29.4في المائة) واألنواع البحرية ( 70.6في المائة) .وإنتاج األنواع البحرية يهيمن عليه الجمبري ذو
األرجل البيضاء ( ،)Penaeus vannameiبما يشمل اإلنتاج الكبير في المياه العذبة .وعلى العكس تماما من
ذلك ،فقد الروبيان النمري العمالق أهميته في العقد األخير .ومن بين أنواع المياه العذبة الرئيسية جراد
المستنقعات األحمر ،والشبوط القفازي الصيني ،والجمبري الشرقي ،والروبيان النهري العمالق.
وفيما يتعلق بالرخويات فقد زاد إنتاج تربية األحياء المائية من البطلينوس والكوكل أسرع كثيرا من
زيادة إنتاج مجموعات أنواع أخرى .ففي عام  1990كان إنتاج البطلينوس والكوكل يمثل نصف إنتاج المحار،
ولكن بحلول عام  2008تجاوز إنتاجهما إنتاج المحار وأصبح أكثر مجموعة من أنواع الرخويات إنتاجا .ومن
بين الحيوانات المائية األخرى زاد إنتاج بلح البحر والسالحف الملساء الصدفة زيادة سريعة.

استخدام األنواع المائية في إنتاج تربية األحياء المائية

زاد عدد األنواع المسجلة في إحصاءات إنتاج تربية األحياء المائية الخاصة بمنظمة األغذية والزراعة إلى
 541نوعاً ومجموعة من األنواع في عام  ،2010تضم  327من األسماك الزعنفية ( 5تمثل هجيناً) ،و 102
من الرخويات ،و  62من القشريات ،و  6من البرمائيات والزواحف ،و  9من الالفقاريات المائية ،و  35من
الطحالب .وتعكس الزيادة التحسنات في جمع البيانات واإلبالغ عنها على الصعيدين الدولي والوطني ،وكذلك
استزراع أنواع جديدة ،من بينها أنواع تمثل هجيناً .وبالنظر إلى ارتفاع درجة تجميع األنواع التي أبلغت عنها
بلدان كثيرة ،يق ّدر أن إنتاج تربية األحياء المائية على نطاق العالم يستخدم نحو  600نوع من األسماك
الغذائية المائية ومن الطحالب.
وقد ُأدخلت واستُخدمت أنواع مائية متميزة على نطاق واسع ألغراض اإلنتاج على نطاق كبير في
تربية األحياء المائية ،واستخدامها شائع وهام على وجه الخصوص في بلدان آسيوية .وتشمل األنواع
المتعلقة باألسماك الزعنفية التي جرى إدخالها بنجاح دولياً التيالبيا من أفريقيا (ال سيما التيالبيا النيلية)،
والشبوطيات الصينية (الشبوط الفضي ،والشبوط الكبير الرأس ،والشبوط العشبي) ،وسلمون األطلسي (Salmo
 ،)salarوسلور بانغاسيوس ( ،)Pangasius spp.) (Pangasiusوالقاروص األسود الكبير الفم (Micropterus
 )salmoidesوالترس ( ،)Scophthalmus maximusوالبياراباتينغا ( ،)Piaractus brachypomusوالباكو
( ،)Piaractus mesopotamicusوتروت قوس قزح (.)Oncorhynchus mykiss
وحسب اإلنتاج ُيعتبر الجمبري ذو األرجل البيضاء أنجح أنواع القشريات البحرية المدخلة دولياً
ألغراض تربية األحياء المائية .ففي عام  2010كان يمثل نسبة قدرها  71.8في المائة من إنتاج العالم
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اﻟﺸﻜﻞ ١٠
إﻧﺘﺎج اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٠
اﺳامك اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
اﻟﺸﺒﻮﻃﻴﺎت اﻟﻔﻀﻴﺔ اﻟﻜﺒرية اﻟﺮأس
اﻟﺸﺒﻮﻃﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ
اﻟﺸﺒﻮط اﻟﻌﺸﺒﻲ
اﻟﺘﻴﻼﺑﻴﺎ واﳌﺸﻄﻴﺎت اﻷﺧﺮى
اﻟﺸﺒﻮط اﻟﻌﺎدي
اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﺬﻫﺒﻴﺔ واﻟﺸﺒﻮط اﻟﻘﴩي
اﻟﺴﻴﱪﻳﻨﻴﺪات
أﻧﻮاع اﻟﺴﻠّﻮر اﻷﺧﺮى
ﺳﻠّﻮر ﺑﺎﻧﻐﺎﺳﻴﻮس
أﺳامك اﻟﻔﺮخ واﻟﻘﺎروص
ﺛﻌﺒﺎﻧﻴﺎت اﻟﺮأس
اﻟﻜﺮﺳﻴﻨﺎت
أﺳامك اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻷﺧﺮى
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٥

٤

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

٣

١

٢

٠

اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﺤﺔ واﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
ﺳﻠﻤﻮن اﻷﻃﻠﴘ
اﻟﻜﺎﺗﻮس
ﺗﺮوت ﻗﻮس ﻗﺰح
اﻷﻧﻘﻠﻴﺲ
ﺳﻠﻤﻮن ﻛﻮﻫﻮ )اﻟﻔﴤ(
اﻟﺴﻠﻤﻮﻧﻴﺪات اﻷﺧﺮى
اﻟﺒﺎراﻣﻮﻧﺪي )اﻟﻘﺎروص اﻟﺒﺤﺮي اﻵﺳﻴﻮي(
اﻟﺤﻔﺶ

١٫٢

١٫٦

٠٫٤

٠٫٨

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

٠٫٠

اﻷﺳامك اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
واﳌﻴﺎه اﳌﺎﻟﺤﺔ

اﻷﺳامك اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻷﺳامك اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻏري اﳌﺤﺪدة اﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺔ واﻟﺒﻨﺒﺎن واﳌﻜﺎرﻳﻞ
اﻟﻄﺒﻞ واﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﻨﻌﺎﺑﺔ
اﻷﺳﺒﻮر اﻟﺤﻔﺎر
أﻧﻮاع اﻷﺳﺒﻮر اﻷﺧﺮى
اﻟﺒﻮري
اﻟﻘﺎروص اﻟﺒﺤﺮي اﻷورويب
اﻟﻘﺎروص اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻴﺎﺑﺎين
اﻷﺧﻔﺲ
اﻷﺳامك اﳌﻔﻠﻄﺤﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﱰس
اﻟﻜﻮﺑﻴﺎ
أﺳامك ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺷﺘﻰ

٥٠٠

٤٠٠

٢٠٠

٣٠٠
ﺑﺂﻻف اﻷﻃﻨﺎن

١٠٠

٠
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اﻟﺸﻜﻞ ١٠

)ﺗﺘﻤﺔ(

إﻧﺘﺎج اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠١٠
اﺳامك اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
اﻟﺠﻤﱪي ذو اﻷرﺟﻞ اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﻟﺮوﺑﻴﺎن اﻟﻨﻤﺮي اﻟﻌﻤﻼق
أﻧﻮاع اﻟﺠﻤﱪي اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺸﺒﻮﻃﻴﺎت اﻟﻄﻴﻨﻴﺔ
اﻟﺸﺒﻮﻃﻴﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻜﺮﻛﻨﺪ
ﺟﺮاد اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﺸﺒﻮط اﻟﻘﻔﺎزي اﻟﺼﻴﻨﻲ
ﺟﻤﱪي اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

٣٫٠

٢٫٥

١٫٥

٢٫٠

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

٠٫٥

١٫٠

٠٫٠

اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت
اﻟﺒﻄﻠﻴﻨﻮس ،واﻟﻜﻮﻛﻞ ،واﻷﺻﺪاف اﻟﻔُﻠﻜﻴﺔ
اﳌﺤﺎر
ﺑﻠﺢ اﻟﺒﺤﺮ
اﻹﺳﻘﻠﻮب ،اﳌﺤﺎر اﳌﺮوﺣﻲ اﻟﺸﻜﻞ
اﻟﺮﺧﻮﻳﺎت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻷﺧﺮى
أذن اﻟﺒﺤﺮ ،اﻟﱪوﻧﻖ ،اﻟﻘﻮاﻗﻊ
رﺧﻮﻳﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ

٥

٤

٢

٣

٠

١

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة ﻣﻠﺴﺎء اﻟﺼﺪﻓﺔ
ﺧﻴﺎر اﻟﺒﺤﺮ
اﻟﻀﻔﺎدع
اﳌﺪ ّوس
ﺳﻼﺣﻒ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻷﺧﺮى
اﻟﻨﺎﻓﻮرات اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻘﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻻﻓﻘﺎرﻳﺎت ﻏري ﻣﺤﺪدة اﻟﻬﻮﻳﺔ

٣٠٠

٢٥٠

٢٠٠

١٥٠

ﺑﺂﻻف اﻷﻃﻨﺎن

١٠٠

٥٠

٠
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من جميع أنواع الجمبري البحرية المستزرعةُ ،أنتج  77.9في المائة منها في آسيا (مع إنتاج البقية في
موطنه األصلي في أمريكا) .وتحافظ بعض البلدان المنتجة للجمبري على فرض حظر على استزراع هذا
النوع المتميز ،وقد طلب مؤخراً مستزرعو الجمبري ومصدرو المأكوالت البحرية في بنغالديش رفع الحظر.
وأصبح جراد المستنقعات األحمر ( )Procambarus clarkiiمن أمريكا الشمالية والروبيان النهري العمالق
( )Macrobrachium rosenbergiiمن جنوب وجنوب شرق آسيا هامين أيضا لتربية األحياء المائية في المياه
العذبة في بلدان ُيعتبر هذان النوعان دخيلين عليها.
ويعتمد جانب كبير من اإلنتاج العالمي من الرخويات البحرية ،ال سيما في أوروبا وأمريكا ،على
المدخلة على نطاق واسع (  ،Ruditapes philippinarumالتي تعرف أيضا باسم
الصدفة البساطية اليابانية ُ
بطلينوس مانيال) ومحار المحيط الهادئ الكأسي (  .)Crassostrea gigasوتنتج الصين اآلن كميات كبيرة
من األسقلوب الخليجي األطلسي (  )Argopecten irradiansواسقلوب ييسو ( Yesso) ( Patinopecten
.)yessoensis
و ُيستخدم عدد كبير من األسماك الهجين ،أبرزها األسماك الزعنفية ،في تربية األحياء المائية ،ال سيما
في البلدان ذات المستوى المرتفع نسبياً من التطور في تكنولوجيات تربية األحياء المائية .وتشمل األنواع
الهجين المستزرعة على نطاق تجاري :الحفش (من قبيل beluga Huso huso x starlet sturgeon
 Acipenser ruthenusالمعروف باسم “  )”besterفي آسيا وأوروبا؛ و  ،Carassius spp .واألسماك الثعبانية
الرأس ،واألخفس في الصين؛ والكرسين في أمريكا الجنوبية؛ وسلور المياه العذبة ( Clarias gariepinus x
 )Heterobrachus longifilisفي أفريقيا وأوروبا .وتربية التيالبيا الهجين شائعة على وجه الخصوص في
مختلف أنحاء العالم .فالهجين ( Oreochromis aureus x O. niloticusالذي ترتفع النسبة المئوية لنسله
من الذكور) ُيستزرع في الصين ،و ُيستزرع الهجين المقا ِوم للملوحة  O. niloticus x O. mossambicusفي
الفلبين.
وقد ُسجلت خمسة أنواع من األسماك الزعنفية الهجين في إحصاءات اإلنتاج القومية وفي تقديرات
منظمة األغذية والزراعة ،التي تشير إلى أن مستويات اإلنتاج العالمي في عام  2010بلغت 333 300
طن من التيالبيا الهجين الزرقاء والنيلية (  ،Oreochromis aureus x O. niloticusفي الصين وفي بنما) ،و
 116 900طن من سلور  Clarias (Clarias gariepinus x C. macrocephalusفي تايلند) ،و  21 600طن
من هجين “تامباكو” (  ،Piaractus mesopotamicus x Colossoma macropomumفي البرازيل) ،و 900
 4طن من هجين “تامباتينغا” (  ،Colossoma macropomum x Piaractus brachypomusفي البرازيل)،
و  4 200طن من هجين القاروص المخطط (  ،Morone chrysops x M. saxatilisفي الواليات المتحدة
األمريكية وإيطاليا وإسرائيل).
اﻟﺸﻜﻞ ١١
إﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎمل ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺴﺘﺰرﻋﺔ )اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ( ﺣﺴﺐ اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻧﻮاع
مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن
اﻟﻮاﻛﺎﻣﻲ
اﻷﻏﺬﻳﺔ
أﻋﺸﺎب  Gracilariaاﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻮري/اﻟﻼﻓﺮ
أﻧﻮاع أﺧﺮى

٦

ﻋﺸﺐ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻴﺎﺑﺎين
+ Kappaphycus alvarezii
Eucheuma spp.

اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﻜﺒرية اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻄﺤﺎﻟﺐ
ﻏري اﳌﺤﺪدة اﻟﻬﻮﻳﺔ

٥
٤
٣
٢
١

٢٠١٠

٢٠٠٥

٢٠٠٠

١٩٩٥

١٩٩٠

٠
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إنتاج النباتات المائية (الطحالب)

حتى اآلن لم يسجل في إحصاءات إنتاج النباتات المائية المستزرعة إال الطحالب المائية .وكانت تهيمن على
اإلنتاج العالمي الطحالب الكبيرة البحرية ،أو األعشاب البحرية ،التي تنمو في كل من المياه البحرية والمياه
الضاربة إلى الملوحة.
وقد زاد إنتاج الطحالب المائية حسب الحجم بمعدل سنوي بلغ في المتوسط  9.5في المائة في
تسعينيات القرن الماضي وبلغ في المتوسط  7.4في المائة في العقد األول من القرن الحالي – وهما
معدالن يضاهيان معدالت الحيوانات المائية المستزرعة – مع تزايد اإلنتاج من  3.8ماليين طن في عام
 1990إلى  19مليون طن في عام  .2010وقد طغى االستزراع على إنتاج الطحالب التي ُتجمع من البرية،
والتي كانت تمثل نسبة ال تتجاوز  4.5في المائة من اإلنتاج الكلي للطحالب في عام .2010
وبعد إجراء منظمة األغذية والزراعة تعديالت هبوطية للقيمة المقدرة لعدة أنواع رئيسية من
بضعة بلدان منتجة رئيسية لديها بيانات مبلغ عنها غير كاملةُ ،خفضت القيمة الكلية المقدرة للطحالب
المستزرعة على نطاق العالم لعدد من السنين في السالسل الزمنية .وتقدر القيمة الكلية للطحالب
المائية المستزرعة في عام  2010بمبلغ  5.7مليارات من الدوالرات األمريكية ،بينما يعاد اآلن تقدير
قيمتها في عام  2008بمبلغ  4.4مليارات من الدوالرات األمريكية.
وكما هو مبين في الشكل  ،11تهيمن بضعة أنواع على تربية الطحالب ،مع كون نسبة قدرها  98.9في
المائة من اإلنتاج العالمي في عام  2010مصدرها العشب البحري الياباني (Saccharina/Laminaria
( )japonicaفي مياه الصين الساحلية بصفة رئيسية) ،وأعشاب األوشيما ( )Eucheumaالبحرية (وهي خليط
من  ،Kappaphycus alvareziiكان ُيعرف سابقاً باسم  ،Eucheuma cottoniiو  ،)Eucheuma spp.و
 ،Gracilaria spp.والنوري/الالفر ( ،)Porphyra spp.والواكامي ( ، )Undaria pinnatifidaوأنواع بحرية غير
محددة الهوية من الطحالب الكبيرة ( 3.1ماليين طن ،معظمها من الصين) .وتتكون البقية من أنواع من
الطحالب البحرية الكبيرة التي ُتستزرع بكميات صغيرة (من قبيل  Fusiform sargassumو )Caulerpa spp.
والطحالب الصغيرة التي ُتزرع في المياه العذبة (ومعظمها السبيرولينا ،إلى جانب نسبة صغيرة من
 .)Haematococcus pluvialisوزيادة اإلنتاج تبلغ أقصى درجات وضوحها في استزراع أعشاب األوشيما
( )Eucheumaالبحرية .وتحتوي قيمة إنتاج عام  2000من الطحالب الكبيرة البحرية غير محددة الهوية
المبينة في الشكل  11على حصة كبيرة من الواكامي ،التي لم ُيبلغ عنها على حدة البلد المنتج الرئيسي.
وعلى االختالف تماماً من التربية المائية لألسماك ُتمارس زراعة الطحالب المائية في بلدان أقل كثيراً.
فعدد البلدان واألقاليم المسجل أن لديها إنتاج من الطحالب المستزرعة في عام  2010ال يتجاوز ،31
وتتأتى نسبة قدرها  99.6في المائة من اإلنتاج العالمي من الطحالب المستزرعة من ثمانية بلدان هي:
الصين ( 58.4في المائة 11.1 ،مليون طن) ،وإندونيسيا ( 20.6في المائة 3.9 ،ماليين طن) ،والفلبين
( 9.5في المائة 1.8 ،مليون طن) ،وجمهورية كوريا ( 4.7في المائة 901 700 ،طن) ،وجمهورية كوريا
الشعبية الديمقراطية ( 2.3في المائة 444 300 ،طن) ،واليابان ( 2.3في المائة 432 800 ،طن) ،وماليزيا
( 1.1في المائة 207 900 ،طن) ،وجمهورية تنزانيا ( 0.7في المائة 132 000 ،طن).

صيادو األسماك ومستزرعو األسماك

يجد ماليين من البشر في مختلف أنحاء العالم مصدرا للدخل والعيش في قطاع مصايد األسماك .وتشير
أحدث التقديرات (الجدول  )7إلى أنه في عام  2010كان هناك  54.8مليون شخص يعملون في قطاع
المصايد الطبيعية وتربية األحياء المائية األولي .ومن هؤالء كان ما يق ّدر بما يبلغ  7ماليين شخص صيادي
أسماك ومستزرعي أسماك عرضيين (منهم  2.5مليون في الهند و  1.4مليون في الصين ،و  0.9مليون في
ميانمار ،و  0.4مليون في كل من بنغالديش وإندونيسيا).
وكان أكثر من  87في المائة من جميع األشخاص الذين يعملون في قطاع مصايد األسماك في عام 2010
موجودين في آسيا ،تليها أفريقيا (أكثر من  7في المائة) ،وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( 3.6في المائة).
وكان زهاء  16.6مليون شخص (نحو  30في المائة من جميع األشخاص الذين كانوا يعملون في قطاع مصايد
األسماك) يعملون في استزراع األسماك ،وكانوا أكثر تركزاً حتى في آسيا ( 97في المائة) ،تليها أمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي ( 1.5في المائة) ،وأفريقيا (نحو  1في المائة).
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الجدول 7
صيادو األسماك ومستزرعو األسماك في العالم حسب المنطقة

أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكا الشمالية
أوسينيا
العالم
1
ومنه مستزرعو األسماك
أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
أمريكا الشمالية
أوسينيا
العالم

1990

1995

2000

(باآلالف)

2005

2010

1 917
26 765
645
1 169
385
67
30 948

2 184
31 328
529
1 201
376
69
35 687

3 899
36 752
752
1 407
343
74
43 227

3 844
42 937
678
1 626
342
74
49 502

3 955
47 857
634
1 974
342
76
54 838

2
3 772
32
69
…
2
3 877

61
7 050
57
90
…
4
7 261

84
10 036
84
191
…
5
10 400

124
12 228
83
218
4
5
12 661

150
16 078
85
248
4
6
16 570

مالحظة = ... :ال تتوافر بيانات
 1استندت تقديرات سنة  ،1990وكذلك تقديرات سنة  1995جزئياً ،إلى البيانات المتوافرة فيما يتعلق بعدد أقل من البلدان ولذا فهي ال تخضع للمقارنة تماماً مع
بيانات السنوات السابقة.

وفي الفترة  2010–2005واصلت العمالة في قطاع مصايد األسماك نموها (بمعدل قدره  2.1في المائة
سنوياً) بسرعة أكبر من معدل سرعة نمو عدد سكان العالم ( 1.2في المائة سنوياً) ومن معدل نمو العمالة
في قطاع الزراعة التقليدي ( 0.5في المائة سنويا) .وكان صيادو األسماك ومستزرعو األسماك في عام 2010
البالغ عددهم  54.8مليوناً يمثلون  4.2في المائة من األشخاص الذين كانوا نشطين اقتصاديا في قطاع
الزراعة العام على نطاق العالم وعددهم  1.3مليار شخص ،وذلك مقارن ًة بنسبة قدرها  2.7في المائة في
عام .1990
بيد أن الحصة النسبية للعاملين في المصايد الطبيعية داخل القطاع انخفضت في حقيقة األمر من
 87في المائة في عام  1990إلى  70في المائة في عام  ،2010بينما زادت حصة العاملين في استزراع
األسماك من  13في المائة إلى  30في المائة (الشكل  .)12بل إن عدد األشخاص العاملين في استزراع
األسماك زاد بنسبة قدرها  5.5في المائة سنوياً مقارن ًة بزيادة عدد العاملين في المصايد الطبيعية بنسبة ال
تتجاوز  0.8في المائة سنويا في السنوات الخمس األخيرة التي تتوافر عنها بيانات .ومن الواضح أن حصة
العمالة في المصايد الطبيعية آخذة في الركود أو التناقص في أهم بلدان الصيد بينما توفر تربية األحياء
المائية فرصاً إضافية .وعالوة على ذلك ،بالنظر إلى أن بلدانا كثيرة ما زالت ال ُتبلغ عن بيانات العمالة على
حدة فيما يتعلق بقطاعي الصيد الطبيعي واالستزراع فإن األهمية النسبية للعمالة في قطاع تربية األحياء
المائية ربما تكون مقدرة أقل من حقيقتها.
وتتباين االتجاهات في العمالة وفقاً للمناطق .فقد شهدت أوروبا أكبر نقصان في عدد األشخاص
العاملين في الصيد الطبيعي بحيث حدث لديها انخفاض في ذلك العدد بلغ في المتوسط  2في المائة
سنوياً خالل الفترة ما بين عامي  2000و  ،2010ولم تحدث أي زيادة تقريباً في عدد األشخاص العاملين
في استزراع األسماك في الفترة نفسها .وعلى العكس من ذلك ،أظهرت أفريقيا أعلى زيادة سنوية ( 5.9في
المائة) في عدد األشخاص العاملين في استزراع األسماك في العقد المنصرم ،تليها آسيا ( 4.8في المائة)،
وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي ( 2.6في المائة).
ويعرض الجدول  8إحصاءات العمالة فيما يتعلق ببلدان منتقاة ،من بينها الصين ،حيث يعمل ما
يقرب من  14مليون شخص ( 26في المائة من المجموع العالمي) كصيادين ومستزرعي أسماك .وبوجه
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الجدول 8
عدد صيادي األسماك ومستزرعي األسماك في بلدان وأقاليم منتقاة

العالم

مصايد
األسماك
FI + AQ
FI
AQ

الصين

FI + AQ
FI
AQ

مقاطعة تايوان
التابعة للصين

FI + AQ
FI
AQ

آيسلندا

FI

إندونيسيا

FI + AQ
FI
AQ

اليابان

FI

المكسيك

FI + AQ
FI
AQ

المغرب

FI

النرويج

FI + AQ
FI
AQ

بيرو

1

FI + AQ
FI
AQ

المملكة
المتحدة

FI

1990
(العدد)

1995

2000

2005

2010

30 948 446

35 687 357

43 227 132

49 502 314

54 838 257

27 071 570

28 426 245

32 826 719

36 841 044

38 268 197

3 876 876

7 261 112

10 400 413

12 661 270

16 570 060

11 173 463

11 428 655

12 935 689

12 902 777

13 992 142

9 432 464

8 759 162

9 213 340

8 389 161

9 013 173

1 740 999

2 669 493

3 722 349

4 513 616

4 978 969

325 902

302 161

314 099

351 703

330 181

232 921

204 149

216 501

246 580

246 659

92 981

98 012

97 598

105 123

83 522

6 951

7 000

6 100

5 100

5 000

3 617 586

4 568 059

5 247 620

5 096 978

5 971 725

1 995 290

2 463 237

3 104 861

2 590 364

2 620 277

1 622 296

2 104 822

2 142 759

2 506 614

3 351 448

370 600

301 440

260 200

222 160

202 880

242 804

249 541

262 401

279 049

271 608

242 804

249 541

244 131

255 527

240 855

...

...

18 270

23 522

30 753

56 000

99 885

106 096

105 701

107 296

24 979

21 776

18 589

18 776

17 667

20 475

17 160

14 262

14 554

12 280

4 504

4 616

4 327

4 222

5 387

43 750

62 930

93 789

95 426

99 000

43 750

60 030

87 524

86 755
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اإلطار 3
عمل الطفل – قضية هامة أيضا في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
إن عمل الطفل شاغل كبير في كثير من مناطق العالم .ففي عام  ،2008كان نحو  60في
المائة من البنين والبنات الذين قُدر أنهم كانوا يعملون على نطاق العالم ومجموعهم
 215مليونا كانوا يعملون في قطاع الزراعة ،بما في ذلك في مصايد األسماك ،وتربية
األحياء المائية ،والثروة الحيوانية ،والحراجة 1 .وإضافة إلى تداخل العمل مع التعليم
المدرسي وإضراره بالنماء الشخصي بطرائق أخرى ،يعمل كثيرون من هؤالء األطفال في
مهن أو أنشطة محفوفة بالمخاطر تهدد صحتهم ،وتهدد حياتهم في بعض األحيان .وهم
يعملون ما ال ينبغي أن يعملوه وفقا لالتفاقيات الدولية و/أو التشريعات الوطنية ،وهذه
الحالة ال تع ّرض للخطر األطفال أنفسهم فحسب بل أيضا الجهود الرامية إلى التخفيف من
وطأة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بمعنى أوسع نطاقا من أجل أسرهم ومجتمعاتهم
المحلية.
بيد أن معالجة عمل الطفل ليست بالمهمة السهلة .فعمل الطفل يتشابك مع الفقر
وأوجه الظلم االجتماعية وال يمكن التصدي له بمعزل عن ذلك .عالوة على هذا ،فإن
بعض أنواع العمل ليست ضارة بل وقد تكون مفيدة حتى بالنسبة لألطفال .وبينما قد
يكون من السهل نسبيا تحديد “أسوأ أشكال عمل الطفل” واالتفاق على إنهائها ،فإن
التمييز بين ”العمل المقبول” و ”العمل الضار” ال يكون واضحا دوما وقد يكون مختلطا
بممارسات ومعتقدات محلية وتقليدية .وثمة حاجة إلى ممارسة العناية الواجبة في
تحليل الحاالت القائمة ،وفي تطبيق االتفاقيات والتشريعات والخطوط التوجيهية القائمة،
وفي التوعية بقضايا عمل الطفل وفهمها من أجل كفالة التصدي لها مباشر ًة فضال عن
إدماجها في السياسات والبرامج األوسع نطاقا .وقد ثبتت إمكانية إدخال تحسينات في
هذا الصدد ،وانخفض العدد اإلجمالي لألطفال الذين يعملون في العالم منذ عام .2000
والمعلومات المتوافرة عن عمل الطفل في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية محدودة ،وال تكون البيانات المتعلقة بعمل الطفل في قطاع الزراعة مفصلة
عموما حسب القطاع الفرعي .ومع ذلك ،تشير دراسات الحالة واستقصاءات محددة إلى
أن األعداد كبيرة .وعمل الطفل شائع بوجه خاص في القطاع الصغير غير الرسمي ،ويعمل
األطفال في طائفة متنوعة كبيرة من األنشطة ،كجزء من مشاريع األسرة ،أو كعاملين في
األسرة بدون أجر ،أو كمستخدمين من ِقبل آخرين .فهم يعملون ،مثال ،على ظهر سفن
الصيد ،ويقومون بإعداد الشباك والطعوم ،ويقومون بتغذية األسماك وحصدها في ْ
برك
تربية األحياء المائية ،ويقومون بعمليات فرز األسماك وتصنيعها وبيعها.
وثمة عدد من العوامل يؤثر على ما إذا كان ينبغي اعتبار مهمة ما عمال مقبوال،
أو عمل طفل ،أو “أسوأ شكل من أشكال عمل الطفل” .وبدعم من مبادرات من قبيل
الشراكة الدولية العالمية للتعاون بشأن عمل الطفل في قطاع الزراعة ،التي أطلقتها
المنظمات الزراعية الدولية الرئيسية في عام  ،2 2007تحسنت في العقد األخير القاعدة
المعرفية واإلرشاد بشأن كيفية تصنيف عمل الطفل في قطاع الزراعة والتعامل معه .ومع
ذلك ،ال تزال ثمة حاجة عاجلة إلى معرفة المزيد عن عمل الطفل أيضا في قطاع مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية ومعالجة الحاالت المحددة.
وفي أبريل/نيسان  2010قامت منظمة األغذية والزراعة ،بالتعاون مع منظمة العمل
الدولية ،بتنظيم حلقة عمل  3لتوليد مدخالت وتوجيه من أجل محتويات وعملية إعداد
مواد توجيهية بشأن السياسة والممارسة فيما يتعلق بالتعامل مع عمل الطفل في قطاع
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .وعمال على تعزيز الوعي بشأن اتفاقيات األمم

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

المتحدة ومنظمة العمل الدولية المتعلقة بعمل الطفل وحقوق الطفل ،وعلى تشجيع
التنفيذ الفعال لتلك االتفاقيات ،قام المشاركون في الحلقة بما يلي:
•استعرضوا طبيعة عمل الطفل في مصايد األسماك وتصنيع األسماك وتربية األحياء
المائية ،وحدوثه وأسبابه؛
•درسوا األشكال واألنواع المختلفة من عمل الطفل في العمليات الكبيرة والصغيرة
والحرفية لصيد األسماك ،وجمع المحار ،وتربية األحياء المائية ،وتصنيع المأكوالت
البحرية ،والعمل على ظهر سفن الصيد ومنصات الصيد؛
•درسوا أخطار الصيد وتربية األحياء المائية بالنسبة للصحة والسالمة ،بما في ذلك
استخدام التكنولوجيات والبدائل ذات الصلة التي تنطوي على خطورة؛
•تقاسموا أمثلة الممارسة الجيدة فيما يتعلق بإنهاء عمل الطفل تدريجياً ،المستمدة من
قطاعات وأقاليم شتى.
ووافق المشاركون في حلقة العمل على سلسلة من التوصيات المتعلقة بالتدابير
القانونية وتدابير اإلنفاذ ،والتدخالت على صعيد السياسات ،واإلجراءات العملية ،بما
في ذلك عمليات تقدير المخاطر ،لمعالجة قضايا عمل الطفل في قطاع مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية .ودُعيت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية إلى اتخاذ
إجراءات على سبيل األولوية لمساعدة الحكومات في سحب األطفال المتجر بهم وحظر
االسترقاق والسخرة حظرا فعاال .وأعطى المشاركون في الحلقة أولوية أيضا لتوعية جميع
أصحاب الشأن وإلعداد مواد توجيهية .وإضافة إلى ذلك ،فقد شددوا على ضرورة بحث
القضايا الجنسانية في جميع اإلجراءات ،والمعالجة الوافية للقضايا المتعلقة بالتمييز ضد
مجتمعات الصيد والطبقات والشعوب القبلية واألصلية واألقليات اإلثنية في قطاع مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية ،واستبعاد تلك المجتمعات والطبقات والشعوب واألقليات.
وتتعاون منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية في المساعدة على تقييم
ومعالجة قضايا عمل الطفل في بلدان من قبيل كمبوديا وماالوي .وقد أعدتا أيضا نسخة
مبدئية من دليل للممارسة الجيدة من أجل التصدي لعمل الطفل في قطاع مصايد
4
األسماك وتربية األحياء المائية.

 1منظمة العمل الدولية .2010 .حقائق بشأن عمل الطفل يف عام [ 2010عىل اإلنرتنت] .جنيف ،سويرسا[ .بالرجوع إليه يف
 31مارس/آذار .]2011
 2إضافة إىل منظمة األغذية والزراعة ،فإن األعضاء اآلخرين حاليا يف الرشاكة الدولية للتعاون بشأن عمل الطفل يف قطاع
الزراعة هم منظمة العمل الدولية ،والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ،واملعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية التابع
للجامعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية ،واالتحاد الدويل للمنتجني الزراعيني (الذي ميثل املزارعني/أصحاب العمل
ومنظامتهم) ،واالتحاد الدويل لألغذية والزراعة والفنادق واملطاعم وخدمات تقديم الطعام والتبغ ،ورابطات تحالف العامل
(التي متثل العامل ومنظامتهم) .ويتاح مزيد من املعلومات عىل الصفحة الشبكية ملنظمة العمل الدولية بشأن الربنامج
الدويل للقضاء عىل عمل الطفل يف املوقع.www.ilo.org/ipec/lang––en/index.htm#a1 :
 3منظمة األغذية والزراعة .2010 .حلقة عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن عمل الطفل يف قطاع مصايد األسامك وتربية
األحياء املائية املعقودة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية [عىل اإلنرتنت] .روما[ ،بالرجوع إليه يف  31مارس/آذار .]2012
www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Final_recommendationsB.pdf

 4منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية .2011 .دليل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية للمامرسة
الجيدة من أجل معالجة عمل الطفل يف مصايد األسامك وتربية األحياءة املائية :السياسة واملامرسة [عىل اإلنرتنت].
[بالرجوع إليه يف  31مارس/آذار ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/child_labour_FAO–ILO/child_labour_FAO– ]2012
ILO.pdf
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عام ،أخذت العمالة في قطاع صيد األسماك تتناقص في االقتصادات كثيفة رأس المال ،ال سيما في معظم
بلدان أوروبا ،وأمريكا الشمالية ،واليابان .فعلى سبيل المثال ،في الفترة  2010–1990انخفض عدد األشخاص
العاملين في الصيد البحري بنسبة قدرها  53في المائة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا
الشمالية ،وبنسبة قدرها  45في المائة في اليابان ،وبنسبة قدرها  40في المائة في النرويج ،وبنسبة قدرها
 28في المائة في آيسلندا .وربما كانت عوامل متعددة مسؤولة عن ذلك ،من بينها تطبيق سياسات للحد
من القدرة المفرطة واإلقالل من االعتماد على الطاقة البشرية بفضل التطورات التكنولوجية.
ويقارن الجدول  9نصيب الفرد من اإلنتاجية السنوية في قطاع المصايد الطبيعية وتربية األحياء المائية
األولي فيما يتعلق بكل منطقة .وإجماالً ،نجد أن متوسط نصيب الفرد من اإلنتاج السنوي أقل باستمرار في
المصايد الطبيعية مما هو في تربية األحياء المائية ،بحيث بلغ نصيب الفرد سنوياً من اإلنتاج العالمي من
المصايد الطبيعية  2.3طن وبلغ نصيب الفرد من تربية األحياء المائية  3.6أطنان.
اﻟﺸﻜﻞ ١٢
اﻟﻌامﻟﺔ ﰲ ﻗﻄﺎع ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك ﰲ اﻟﻔﱰة ٢٠١٠–١٩٩٠
ﺑﺎﳌﻼﻳني

٦٠

اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻌﺎﳌﻲ
اﻟﺼﻴﺎدون اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻮن
ﻣﺴﺘﺰرﻋﻮ اﻷﺳامك

٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠

٢٠١٠

٢٠٠٥

١٩٩٥

٢٠٠٠

١٩٩٠
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الجدول 9
اإلنتاج السمكي لكل صياد أسماك أو مستزرع أسماك حسب المنطقة في 2010
إنتاج 1كل شخص
المنطقة

الصيد الطبيعي

تربية األحياء المائية

الصيد الطبيعي +
تربية األحياء المائية

(باألطنان/سنة)

1

أفريقيا
آسيا
أوروبا
أمريكا الالتينية والبحر
الكاريبي

2.0
1.5
25.1

8.6
3.3
29.6

2.3
2.1
25.7

6.8

7.8

6.9

أمريكا الشمالية
أوسينيا

16.3
17.0

183.2
33.3

18.0
18.2

العالم

2.3

3.6

2.7

ال يشمل اإلنتاج النباتات المائية.

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

ومع أن نسبة قدرها  87.3في المائة من صيادي األسماك ومستزرعي األسماك في العالم كانوا في آسيا،
فإن تلك المنطقة كانت مسؤولة عن نسبة ال تتجاوز  68.7في المائة من اإلنتاج العالمي ،وكان اإلنتاج فيها
يبلغ في المتوسط  2.1طن سنوياً للشخص في عام  ،2010مقارن ًة بما يبلغ  25.7طنا في أوروبا ،و  18.0طنا
في أمريكا الشمالية ،و  6.9أطنان في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .وتعكس اإلنتاجية المرتفعة في
أوسينيا مساهمات نيوزيلندا واستراليا بصفة رئيسية ،وربما كانت ناجمة عن إحصاءات غير كاملة مقدمة من
بلدان أخرى كثيرة في المنطقة .و ُيرتأى أن حجم اإلنتاج للشخص يعكس درجة ما من تصنيع أنشطة صيد
األسماك فضال عن األهمية النسبية لصغار المشغلين ،ال سيما في أفريقيا وآسيا.
والتناقض أوضح حتى فيما يتعلق بإنتاج تربية األحياء المائية .ففي عام  2010كان إنتاج مستزرعي
األسماك في النرويج يبلغ في المتوسط  187طنا سنوياً للشخص ،بينما كان الرقم المقابل في شيلي يبلغ
 35طناً ،وفي الصين نحو  7أطنان ،وفي الهند نحو  4أطنان ،وفي إندونيسيا نحو طن واحد فقط.
وكاتجاه عالمي عام ،بينما انخفضت اإلنتاجية انخفاضا طفيفاً من  2.8طن إلى  2.3طن للشخص في إنتاج
الصيد الطبيعي ،زادت إنتاجية تربية األحياء المائية من  3.1أطنان إلى  3.6أطنان للشخص في العقد األخير.
وعلى الرغم من أن المعلومات المتاحة لمنظمة األغذية والزراعة ال تتيح إجراء تحليالت مفصلة حسب
الجنس يق ّدر أن المرأة تمثل ،بوجه عام ،نسبة قدرها  15في المائة على األقل من جميع األشخاص الذين
كانون يعملون مباشر ًة في قطاع مصايد األسماك األولي في عام  .2010و ُتعتبر نسبة النساء أعلى نوعا ما،
بحيث تبلغ  19في المائة على األقل ،في الصيد في المياه الداخلية ،واألهم بكثير هو أن نسبة النساء تصل
إلى  90في المائة في األنشطة الثانوية ،من قبيل التصنيع.
ً
وكما هو الحال في قطاعات أخرى ،يمثل عمل الطفل مدعاة للقلق في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية .ولذا ،تعمل منظمة األغذية والزراعة ،إلى جانب منظمات أخرى ،على معالجة هذه المسألة (اإلطار .)3
ويوفر قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية فرص عمل متعددة في أنشطة ثانوية إضافة إلى
صيادي األسماك ومستزرعي األسماك ،من قبيل التصنيع والتعبئة والتسويق والتوزيع وصنع معدات تصنيع
األسماك وصنع الشباك ومعدات الصيد وإنتاج الثلج واإلمداد به وبناء القوارب وصيانتها .ويعمل أشخاص
آخرون في مجاالت البحوث والتطوير واإلدارة المتعلقة بقطاع مصايد األسماك .وبافتراض أنه في مقابل كل
شخص كان يعمل مباشر ًة في إنتاج مصايد األسماك في عام  2010كان يتولد نحو ثالث إلى أربع فرص
عمل ذات صلة في أنشطة ثانوية ،وبافتراض أيضا أنه في المتوسط كان كل من يشغل وظيفة يتكفل بثالثة
معالين أو بثالثة أفراد من أسرته ،فإن صيادي األسماك ومستزرعي األسماك وأولئك الذين يقدمون الخدمات
والسلع لهم يكونون قد ضمنوا ُسبل معيشة عدد من األفراد يتراوح من نحو  660مليوناً إلى  820مليوناً ،أي
نحو نسبة تتراوح من  10في المائة إلى  12في المائة من سكان العالم.

حالة أسطول الصيد

تغطية البيانات ونوعيتها

في عام  ،2011حصلت منظمة األغذية والزراعة على بيانات بشأن أساطيل الصيد الوطنية من  138بلدا،
تمثل  67في المائة من البلدان الضالعة في عمليات الصيد الطبيعي .وعند النظر إلى كمية المصيد إلى
جانب حجم األسطول المقابل ،يق ّدر أن المعلومات المبلغ عنها تمثل  96في المائة من أسطول الصيد
العالمي .وبينما ق ّدرت منظمة األغذية والزراعة حجم أساطيل  49بلداً آخر ألغراض التحليل الوارد في هذا
القسم ،لم تجر عملية تقدير للبلدان الثمانية عشر المتبقية التي لم ُيبلغ عن بيانات بشأنها أو لم تق ّدر
بيانات بشأنها و ُتعتبر مساهماتها في أسطول الصيد العالمي ال ُتذكر.
وتبعا للبلدان ،قد تستند التقارير الوطنية عن حالة األسطول إلى السجالت الوطنية لسفن الصيد وإلى
السجالت اإلدارية التي تعكس الوجود المادي للسفن وكثيرا ما تتضمن سفنا لم تشارك فعليا في عمليات
الصيد في سنة معينة .وبوجه عام ،فإن البيانات المتوافرة عن أساطيل الصيد البحرية أفضل من حيث
النوعية والتفصيل من البيانات المتوافرة عن السفن المستخدمة في المياه الداخلية .وعالوة على ذلك ،كثيرا
ما ال تكون تغطية القوارب الصغيرة جيدة ألنها غالبا ما ال تكون خاضعة لتسجيل إلزامي ،ال سيما في حالة
السفن التي ُتستخدم في المياه الداخلية.
وهذا العام ،وللمرة األولىُ ،بذلت محاولة لفصل أسطول الصيد البحري عن األسطول الذي يعمل في
المياه الداخلية ،إلى الحد الممكن.

49

50

حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام 2012

تقدير األسطول العالمي وتوزيعه اإلقليمي

ق ِّدر العدد الكلي لسفن الصيد الموجودة في العالم بنحو  4,36مليون سفينة في عام  ،2010وهو عدد
مماثل للعدد الوارد في التقديرات السابقة .وكان األسطول الموجود في آسيا هو األكبر ،بحيث يتألف من
 3,18مليون سفينة تمثل  73في المائة من األسطول العالمي ،تليها أفريقيا ( 11في المائة) ،وأمريكا الالتينية
ومنطقة البحر الكاريبي ( 8في المائة) ،وأمريكا الشمالية ( 3في المائة) ،وأوروبا ( 3في المائة).
ومن بين األسطول العالمي اعتُبر أن هناك  3,23مليون سفينة ( 74في المائة) تعمل في المياه البحرية،
مع عمل السفن المتبقية وعددها  1,13مليون سفينة في المياه الداخلية .وقد جرى الفصل بين أساطيل
الصيد في المياه الداخلية وأساطيل الصيد في المياه البحرية استنادا إلى ’1‘ :اإلحصاءات الوطنية المبلغ
عنها التي تتوافر فيها تفاصيل كافية (مثل إندونيسيا والصين واليابان)؛ و ‘ ’2تخصيص األساطيل الكاملة
الموجودة لدى البلدان غير الساحلية للمياه الداخلية (مثل أوزبكستان وأوغندا وبوركينا فاسو وبوروندي
وتشاد وزامبيا وكازاخستان ومالي وماالوي والنيجر).
وقد ب ّين هذا التحليل األولي أن أسطول الصيد في المياه الداخلية يمثل نحو  26في المائة من األسطول
العالمي ،ولكن نسبة السفن التي تعمل في المياه الداخلية تتباين تباينا كبيرا تبعاً لألقاليم (الشكل  ،)13مع
وجود أعلى نسبة في أفريقيا ( 42في المائة) ،تليها آسيا ( 26في المائة) ،وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي ( 21في المائة) .ومع أن هذا التحليل أولي ،فإنه يحسم الحيرة السابقة بشأن ما إذا كان المك ِّون
الذي يعمل في المياه الداخلية مدرجا أو مستبعدا في تحليل األسطول اإلجمالي .وسيلزم مزيد من العمل
لتفصيل المكونات التي تعمل تحديدا في البحيرات الكبرى األفريقية.
وعالميا ،كانت  60في المائة من سفن الصيد مزودة بمحركات في عام  .2010وبينما كانت نسبة قدرها
 69في المائة من السفن العاملة في المياه البحرية مزودة بمحركات ،فإن القيمة المقابلة فيما يتعلق
بالسفن العاملة في المياه الداخلية كانت تبلغ  36في المائة فقط .وفيما يتعلق باألسطول العامل في المياه
البحرية كانت هناك تباينات كبيرة أيضا فيما بين األقاليم ،بحيث كانت السفن غير المزودة بمحركات تمثل
أقل من  7في المائة من المجموع في أوروبا والشرق األدنى ،بينما كانت تصل إلى  61في المائة في
أفريقيا (الشكل  .)14ومع أن أمريكا الشمالية ال يوجد إبالغ لديها عن سفن غير مزودة بمحركات ،قد يكون
هذا انعكاسا لنظم جمع البيانات المستخدمة فيها.
وعالمياً ،فإن أسطول سفن الصيد المزودة بمحركات موزع توزيعا متفاوتا فيما بين األقاليم .فالغالبية
الساحقة من السفن المزودة بمحركات ( 72في المائة) ُأبلغ عنها من آسيا (الشكل  ،)15مع اإلبالغ عن
البقية من أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ( 9في المائة) ،وأفريقيا ( 7في المائة) ،وأمريكا الشمالية
( 4في المائة) ،وأوروبا ( 4في المائة).

توزيع حجم القوارب الصغيرة وأهميتها

في عام  ،2010كان أكثر من  85في المائة من سفن الصيد المزودة بمحركات الموجودة في العالم يقل
طولها اإلجمالي عن  12متراً .وكانت هذه السفن هي السائدة في جميع األقاليم ،ال سيما في الشرق األدنى،
وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي (الشكل  .)16وكانت نسبة تبلغ نحو  2في المائة من جميع سفن
الصيد المزودة بمحركات تمثل سفن الصيد الصناعية التي يبلغ طولها  24مترا أو أكثر من ذلك (وتبلغ
حمولتها الطنية اإلجمالية أكثر من  100طن تقريبا) وكانت تلك النسبة أكبر في إقليم المحيط الهادئ
وأوسينيا ،وأوروبا ،وأمريكا الشمالية .وجزء من أسطول الصيد الصناعي المذكور أعاله مسجل بأرقام هوية
فريدة مقدمة من المنظمة البحرية الدولية ،التي كانت قائمتها تشمل أكثر من  22 000سفينة صيد عاملة
بحلول نهاية عام .2010
ومع أن معظم أسطول الصيد العالمي يتكون من سفن صغيرة الحجم (يقل طولها اإلجمالي عن  12مترا)
فإن هذا هو المكون الذي تكون المعلومات الموثوقة عنه هي األقل توافراً .وهذا ينطبق بالذات في
أفريقيا ،وأجزاء من آسيا ،واألمريكتين .ففي حاالت كثيرة ،ال تخضع السفن األصغر من حجم معين للتسجيل
الوطني أو تخضع فحسب لعمليات تسجيل محلية قد ال تنعكس في اإلحصاءات الوطنية .وعالوة على ذلك،
يتكون عاد ًة معظم سفن الصيد التي تعمل في المياه الداخلية من سفن يقل طولها اإلجمالي عن  12مترا،
وهي سفن من الشائع أال تخضع لعمليات تسجيل وطنية أو محلية وكثيرا ما ُتغفل من معظم التحليالت ،ال
سيما في البلدان النامية .ولذا ،فإن عمليات تقدير األهمية النسبية للمكونات الصغيرة والصناعية للمصايد

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم
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لألغراض االجتماعية واالقتصادية وألغراض األمن الغذائي من المرجح عندئذ أن تكون مشوهة نتيجة لقصور
تقدير الجزء الذي تمثله السفن الصغيرة .وفي أفريقيا ،وفي أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ،تشكل
السفن الصغيرة قطاعا واسعا من المصايد الحرفية والكفافية التي تعتمد عليها سبل معيشة عدد كبير من
أسر الصيادين المعيشية.
ويصور الجدول  10بعض أمثلة أهمية السفن الصغيرة المزودة بمحركات بالنسبة لبلدان منتقاة في
أقاليم مختلفة .فنسبة السفن التي يقل طولها اإلجمالي عن  12مترا تتجاوز  90في المائة في معظم
الحاالت .وإضافة إلى ذلك ،يقدر أن نسبة تبلغ  98في المائة من سفن الصيد غير المزودة بمحركات هي
سفن يقل طولها اإلجمالي عن  12مترا.
ويجري بذل جهود متواصلة في أفريقيا (بالتعاون مع المنظمات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية لمصايد
األسماك من قبيل هيئة مصايد أسماك شرق وسط األطلسي [ ،]CECAFواللجنة اإلقليمية لمصايد أسماك
خليج غينيا ،ولجنة مصايد أسماك غرب وسط خليج غينيا ،ولجنة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي
[ ،]SWIOFCوكذلك في أمريكا الوسطى (بالتعاون مع منظمة صيد األسماك وتربية األحياء المائية في أمريكا
الوسطى) إلقامة سجالت للسفن كجزء من خطط وسياسات إدارة الموارد السمكية .واالستقصاءات اإلطارية
وعمليات التعداد الخاصة بمصايد األسماك أسفرت بالفعل عن معلومات ال تق ّدر بثمن ،ولكنها قد تتطلب
بعض الوقت لتنعكس نتائج هذه الجهود في اإلحصاءات الرسمية.

تأثير الجهود الرامية إلى الحد من القدرة الزائدة في أساطيل الصيد

استجابة لخطة العمل الدولية إلدارة قدرة الصيد ،حاولت بلدان متعددة تحديد أهداف للحد من القدرة
المفرطة الوطنية ألساطيل الصيد .ومع أن أعداد سفن الصيد أخذت في التناقص في بعض أنحاء العالم
في السنوات األخيرة ،فإنها تتزايد في أماكن أخرى.
وعند النظر في اتخاذ تدابير للحد من قدرة األساطيل ،سيتعين أن تق ِّيم القرارات المساهمات النسبية ،ومن
ثم األولوية فيما يتعلق بخفض قدرة المكون الصناعي والمكون الصغير .وعند اتخاذ قرار بشأن هذه السياسات،
تواجه دول كثيرة ورطات صعبة ،ألن ما يكون على المحك ليس الموارد السمكية فقط بل أيضا القضايا االجتماعية
واالقتصادية.
وتشير بيانات من بعض البلدان إلى حدوث توسع مستمر في أساطيلها .فعلى سبيل المثال ،زاد أسطول الصيد
المزود بمحركات في كمبوديا بنسبة قدرها  19في المائة ،من  38 960سفينة في عام  2007إلى  46 427سفينة
في عام  .2009وزاد أسطول إندونيسيا البحري المزود بمحركات بنسبة قدرها  11في المائة ،من  348 425سفينة
في عام  2007إلى  390 770سفينة في عام  .2009وأبلغت فييت نام عن زيادة بنسبة قدرها  10في المائة في
سفن الصيد قبالة الشواطئ (أي تلك المزودة بمحركات ال تتجاوز قوتها  90حصاناً) ،من مجموع قدره 22 729
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الجدول 10
نسبة السفن المزودة بمحركات في أساطيل الصيد من دول منتقاة في أقاليم مختلفة من حيث الطول
تاريخ
البيانات

العلم

السفن
المزودة
بمحركات

فئة طول السفن
 11.9–0مترا ً

(النسبة المئوية)

(العدد)

2009
2009
2010
2010
2010

7 767
8 669
1 474
19 207
5 705
42 822

95.00
82.90
98.20
89.70
75.20
87.90

4.70
16.50
1.20
8.80
20.00
9.00

0.30
0.60
0.60
1.50
4.80
3.10

البحرين
1
عمان
1
الجمهورية العربية السورية
المجموع الفرعي لبلدان منتقاة في الشرق األدنى

2010
2010
2010

2 727
15 349
1 663
19 739

90.40
96.50
95.60
95.60

9.60
3.20
4.00
4.10

0.00
0.30
0.40
0.30

بنغالديش
الصين
2
الصين (البحرية)
2
الصين (الداخلية)
2
مقاطعة تايوان التابعة للصين
1
ميانمار
1
جمهورية كوريا
المجموع الفرعي لبلدان منتقاة في آسيا

2010

21 097

99.20

0.20

0.70

2010
2010
2009
2010
2010

204 456
226 535
20 654
15 865
74 669
563 276

68.60
88.50
67.00
88.10
90.40
81.10

20.60
11.10
24.00
8.40
7.60
14.10

10.80
0.40
8.90
3.60
2.00
4.80

2010

78 138

82.20

13.70

4.10

2010
2010
2010
2010
2010

2 185
3 429
318
1 401
951
8 284

96.90
98.20
93.40
61.20
98.30
91.50

1.40
1.70
4.70
32.20
1.30
6.80

1.60
0.10
1.90
6.60
0.40
1.70

أنغوال
الكاميرون
1
موريشيوس
1
المغرب
1
تونس
المجموع الفرعي لبلدان منتقاة في أفريقيا
1

1

1

1

االتحاد األوروبي –  ،27بلدان منتقاة في أوروبا

3

فيجي
بولينيزيا الفرنسية
1
كاليدونيا الجديدة
1
نيوزيلندا
1
تونغا
المجموع الفرعي لبلدان منتقاة في أوسينيا
1

1

1
2
3

 23.9–12مترا ً

≥  24مترا ً

رد على استبيانات منظمة األغذية والزراعة
مكتب مصايد األسماك ،وزارة الزراعة .China Fishery Statistical Yearbook 2011 .2010 .بيجين.
المفوضية األوروبية .2011 .سجل األساطيل على الشبكة .في[ Europa :على اإلنترنت][ .بالرجوع إليه في  13أبريل/نيسان http://ec.europa.eu/ .]2012

fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.menu

سفينة في عام  2008إلى  25 346سفينة في عام  ،2010وأبلغت ماليزيا عن حدوث زيادة قدرها  26في المائة
لديها ،من  24 048سفينة صيد مرخصة ومزودة بمحركات في عام  2007إلى  30 389سفينة في عام .2009
وتصور حالة سري النكا الزيادة المحتملة في الجهود الرامية إلى إعادة إنشاء أسطول صيد كان قد دُمر جزئيا
نتيجة للتسونامي الذي اجتاح اإلقليم في نهاية عام  .2004فأسطول الصيد قبل التسونامي كان يبلغ  15 307سفن
مزودة بمحركات ،انخفض عددها ،وفقا للتقارير الرسمية ،إلى نحو  6 700سفينة (وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة
قدرها  44في المائة) نتيجة للتسونامي .وبحلول عام  ،2007كان عدد سفن أسطول الصيد يبلغ  23 400سفينة،
وبحلول عام  2010كان ذلك العدد قد زاد أكثر من ذلك بحيث بلغ  25 973سفينة صيد مزودة بمحركات؛ وهو
ما يمثل زيادة صافية قدرها  11في المائة خالل الفترة بأكملها.
وترد في الجدول  11تفاصيل موجزة لألساطيل المزودة بمحركات في بلدان صيد رئيسية متعددة .وفي الفترة
 ،2010–2008كان مجموع المصيد الطبيعي الكلي لهذه البلدان يمثل نحو  33في المائة من المصيد الطبيعي
الكلي العالمي.
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الجدول 11
أساطيل الصيد المزودة بمحركات في بلدان منتقاة2010–2000 ،
2000

الصين
جميع سفن الصيد

2005

1

2007

2008

2009

2010

2

576 996
7 806 935
17 648 120

630 619
8 284 092
19 507 314

672 633
8 595 260
20 567 968

675 170
8 801 975
20 742 025

487 297
6 849 326
14 257 891

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
3
الطاقة بالكيلووات
العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

–
–
–

–
–
–

207 353
5 527 675
12 394 224

199 949
5 776 472
12 950 657

206 923
5 838 599
13 058 326

204 456
6 010 919
13 040 623

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

–
–
–

–
–
–

172 836
835 625
1 940 601

216 571
936 774
2 908 697

223 912
1 027 500
3 382 505

226 535
1 044 890
3 473 648

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

337 600
1 447 960
11 450 612

308 810
1 269 130
12 271 130

296 576
1 195 171
12 662 088

289 456
1 167 906
12 861 317

281 742
1 112 127
12 945 101

–
–
–

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

9 542
9 785
180 930

8 522
8 623
209 257

8 199
8 007
198 098

8 422
8 261
220 690

8 156
7 978
219 443

–
–
–

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

86 660
2 019 329
7 632 554

77 186
1 832 362
6 812 255

74 597
1 750 433
6 557 295

72 528
1 694 280
6 343 379

72 011
1 654 283
6 243 802

71 295
1 585 288
6 093 335

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

1 993
180 150
522 876

1 752
181 530
520 242

1 642
169 279
502 289

1 529
159 627
471 199

1 582
158 253
472 052

1 625
152 401
466 691

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

13 017
392 316
1 321 624

7 722
373 282
1 272 965

7 038
354 833
1 249 173

6 785
363 169
1 240 450

6 510
367 688
1 252 813

6 310
366 126
1 254 129

العدد
الحمولة الطنية اإلجمالية
الطاقة بالكيلووات

89 294
917 963
10 139 415

87 554
697 956
9 656 408

82 796
661 519
10 702 733

78 280
619 098
9 755 438

75 247
592 446
9 955 334

74 669
598 367
9 953 809

الصيد البحري فقط

الصيد الداخلي فقط

اليابان
الصيد البحري فقط

الصيد الداخلي فقط

االتحاد األوروبي – 15

4

أيسلندا

النرويج

جمهورية كوريا

513 913
7 139 746
15 861 838

 1بعض السفن ربما ال يمكن قياسها وفقاً لالتفاقية الدولية لعام  1969بشأن قياس السفن حسب الحمولة الطنية.
 2تشمل جميع السفن العاملة في قطاع مصايد األسماك ،من قبيل الصيد الطبيعي ،وتربية األحياء المائية ،والدعم ،واإلشراف ،في المياه الداخلية والمياه البحرية
على حد سواء.
 3جميع وحدات الطاقة موحدة حسب الكيلووات.
 4أساطيل مجتمعة من إسبانيا وألمانيا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا والدانمرك والسويد وفرنسا وفنلندا والمملكة المتحدة وهولندا واليونان.
المصادر:
الصين :مكتب مصايد األسماك ،وزارة الزراعة China Fishery Statistical Yearbook 2011 .2011 .بيجين.
اليابان :وكالة مصايد األسماك ،حكومة اليابان .Statistical Tables of Fishing Vessels .2009 .التقرير العام رقم .62
االتحاد األوروبي –  :15المفوضية األوروبية .2012 .سجل األساطيل على الشبكة .في[ Europa :على اإلنترنت][ .بالرجوع إليه في  13أبريل/نيسان .]2011
 http://ec.europa.eu/fisheries/fleet/index.cfm?method=Download.menu؛ والمفوضية األوروبية .2012 .الجداول الرئيسية .في[ :على اإلنترنت][ .بالرجوع
إليه في  13أبريل/نيسان .]2011
أيسلندا :رد على استبيانات منظمة األغذية والزراعة؛ والمفوضية األوروبية .2011 .الجداول الرئيسية .في[ Eurostat :على اإلنترنت][ .بالرجوع إليه في  13أبريل/
نيسان  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/fisheries/data/main_tables .]2011؛ ومكتب اإلحصاءات في أيسلندا .2011 .سفن الصيد .في:
[ Statistics Icelandعلى اإلنترنت][ .بالرجوع إليه في  13أبريل/نيسان www.statice.is/Statistics/Fisheries–and–agriculture/Fishing–vessels .]2011
النرويج :رد على استبيانات منظمة األغذية والزراعة؛ والمفوضية األوروبية .2012 .الجداول الرئيسية .في[ Eurostat :على اإلنترنت][ .بالرجوع إليه في  13أبريل/
نيسان  ]2011؛ ومكتب اإلحصاءات النرويجي .2012 .مصايد األسماك .في[ :على اإلنترنت][ .بالرجوع إليه في  13أبريل/نيسان .]2011
جمهورية كوريا :رد السلطات الوطنية على استبيانات منظمة األغذية والزراعة.
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وكانت خطة الصين لخفض سفن الصيد البحري لديها للفترة  2010–2003ترمي إلى جعل أسطول الصيد
البحري مكونا من  192 390سفينة تبلغ طاقتها الكلية مجتمعة  11,4مليون كيلووات .وتشير اإلحصاءات
المتوافرة إلى أن الصين لم تحقق ،حتى عام  ،2008خفضا وذلك لوجود  199 949سفينة وطاقة قدرها
 12,95مليون كيلووات لديها ،وهو ما يقصر حتى عن الهدف بنحو  4في المائة من حيث عدد السفن
وبنحو  13في المائة فيما يتعلق بالطاقة المجتمعة .ومع ذلك ،بعد عام  ،2008بدأ كل من عدد السفن
والطاقة الكلية المجتمعة يزيد مرة أخرى.
صاف قدره
انخفاض
عن
أسفر
مما
للصيد،
أسطولها
خفض
أجل
من
وقامت اليابان بتنفيذ مخططات شتى
ٍ
 9في المائة في عدد السفن ،ولكن مع حدوث زيادة صافية قدرها  5في المائة في الطاقة المجتمعة خالل
الفترة ما بين عامي  2005و  .2009بل في حقيقة األمر ،بينما انخفض عدد السفن ،زاد في المقابل متوسط
طاقة المحركات ،من  40كيلوواتاً إلى  46كيلوواتاً في الفترة نفسها.
وقد كانت إعادة هيكلة أسطول الصيد األوروبي لتحقيق توازن مستدام بين األسطول والموارد السمكية
المتاحة هدفا رئيسيا من أهداف سياسات االتحاد األوروبي .ويشير التطور الذي حدث في عدد سفن صيد
االتحاد األوروبي وحمولتها الطنية وطاقتها ،مجتمعة ،إلى وجود اتجاه هبوطي في العقد األخير .فقد حقق
أسطول الصيد المزود بمحركات الموجود لدى بلدان االتحاد األوروبي الخمسة عشر ،مجتمعة ،انخفاضا صافيا
قدره  8في المائة في عدد السفن ،وانخفاضا قدره  11في المائة في الطاقة خالل الفترة ما بين عامي
 2005و  .2010وفي الفترة ذاتها ،انخفض أيضا متوسط طاقة المحركات انخفاضا طفيفا ،من  88كيلوواتا إلى
 85كيلوواتاً.
وتشمل األمثلة األخرى لالنخفاض الصافي في أساطيل دول الصيد الهامة في الفترة  2010–2005أيسلندا
(حيث بلغ االنخفاض الصافي  7في المائة في عدد السفن ،وبلغ االنخفاض  10في المائة في الطاقة الكلية
المجتمعة) والنرويج (حيث بلغ االنخفاض الصافي  18في المائة في عدد السفن ولكن االنخفاض في الطاقة
الكلية المجتمعة كان ال يتجاوز  1,5في المائة ،وزاد متوسط طاقة المحركات من  165كيلوواتا إلى 199
كيلوواتا) .وفي إقليم مختلف ،حققت جمهورية كوريا انخفاضا صافيا قدره  15في المائة في عدد السفن
ولكنها حققت زيادة قدرها  3في المائة في الطاقة المجتمعة .مما أسفر عن زيادة متوسط طاقة المحركات
من  110كيلوواتات إلى  133كيلوواتا في الفترة نفسها.

حالة الموارد السمكية
المصايد البحرية

لقد مرت مصايد العالم البحرية بمراحل مختلفة ،بحيث زادت من  16,8مليون طن في عام  1950إلى ذروة
قدرها  86,4مليون طن في عام  ،1996ثم انخفضت بعد ذلك لتستقر عند نحو  80مليون طن ،مع وجود
تقلبات بين السنوات .وقد بلغ اإلنتاج العالمي المسجل  77,4مليون طن في عام  .2010وبين المناطق
البحرية (الشكل  ،)17سجل شمال غرب المحيط الهادئ أعلى إنتاج ،وهو  20,9مليون طن (يمثل  27في
المائة من المصيد البحري العالمي) في عام  ،2010يليه غرب وسط المحيط الهادئ حيث بلغ إنتاجه 11,7
مليون طن (وهو ما يمثل  15في المائة) ،وشمال شرق األطلسي حيث بلغ إنتاجه  8,7مليون طن (يمثل 11
في المائة) ،وجنوب شرق المحيط الهادئ ،حيث بلغ المصيد الكلي منه  7,8مليون طن (وهو ما يمثل 10
في المائة).
وقد انخفضت تدريجيا نسبة األرصدة غير المستغلة استغالال كامال 7منذ عام  1974عندما ُأنجز أول
تقدير تجريه منظمة األغذية والزراعة (الشكل  .)18وعلى العكس من ذلك ،فإن النسبة المئوية لألرصدة
المستغلة استغالل مفرطا زادت ،ال سيما في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين ،من  10في المائة
في عام  1974إلى  26في المائة في عام  .1989وبعد عام  ،1990واصل عدد األرصدة المستغلة استغالال
مفرطا تزايده ،وإن يكن بمعدل أبطأ .و ُتظهر نسبة األرصدة المستغلة استغالال كامال أقل تغيير حدث بمرور
الوقت .فقد كانت نسبته المئوية مستقرة عند نحو  50في المائة من عام  1974حتى عام  ،1985ثم
انخفضت إلى  43في المائة في عام  1989قبل أن تتزايد تدريجيا لتبلغ  57,4في المائة في عام .2009
وبحكم التعريف ،فإن األرصدة المستغلة استغالال كامال تنتج مصيدا يمثل أقصى إنتاج قابل لالستدامة،
أو ما يقرب إلى حد كبير من ذلك اإلنتاج .ولذا ،ال يوجد أمامها مجال لمزيد من التوسع في المصيد ،بل
وقد تكون حتى معرضة لدرجة ما من خطر االنخفاض ما لم تكن هناك إدارة سليمة لها .ومن بين األرصدة
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المتبقية ،كانت نسبة قدرها  29,9في المائة ُتستغل استغالال مفرطا ،وكانت نسبة قدرها  12,7في المائة
تستغل استغالال غير كامل في عام  .2009واألرصدة المستغلة استغالال مفرطا تنتج غالت أقل من إمكاناتها
البيولوجية واإليكولوجية .فهي تتطلب خططا لإلدارة الصارمة إلعادة بناء وفرة األرصدة وإعادة اإلنتاجية
الكاملة والقابلة لالستدامة .وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ التي انبثقت من مؤتمر القمة العالمي للتنمية
المستدامة (جوهانسبرغ )2002 ،تطالب بإعادة جميع هذه األرصدة إلى المستوى الذي يمكن أن ينتج غلة
قصوى قابلة لالستدامة بحلول عام  8 .2015أما األرصدة المستغلة استغالال غير كامل فهي تتعرض لضغوط
صيد منخفضة نسبيا وتنطوي على إمكانية زيادة إنتاجها .ولكن كثيرا ما ال تكون لدى هذه األرصدة إمكانية
إنتاج مرتفعة .فإمكانية حدوث زيادة في المصيد قد تكون محدودة عموما .ومع ذلك ،ينبغي وضع خطط
لإلدارة السليمة قبل زيادة معدل استغالل هذه األرصدة غير المستغلة استغالال كامال وذلك تجنباً التباع
نفس مسار اإلفراط في الصيد ككثير من األرصدة التي ُتستغل حاليا استغالال مفرطا.
ومعظم أرصدة األنواع العشرة األولى ،التي تمثل في مجموعها نحو  30في المائة من إنتاج المصايد
الطبيعية البحرية في العالمُ ،تستغل استغالال كامال ولذا فإنها ال تنطوي على إمكانية حدوث زيادات في
إنتاجها ،بينما نجد أن بعض األرصدة ُتستغل استغالال مفرطا وقد يكون من الممكن حدوث زيادات في
إنتاجها في حالة وجود خطط فعالة إلعادة تكوينها .والرصيدان الرئيسيان من األنشوفيتا في جنوب شرق
المحيط الهادئ وبلق آالسكا ( )Theragra chalcogrammaفي شمال المحيط الهادئ والبياض األزرق
( )Micromesistius poutassouفي األطلسي ُيستغالن استغالال كامال .و ُتستغل أرصدة رنجة األطلسي
( )Clupea harengusاستغالال كامال في كل من شمال شرق وشمال غرب األطلسي .و ُيعتبر أن أرصدة
األنشوفة اليابانية ( )Engraulis japonicusفي شمال غرب المحيط الهادئ والمكاريل الشيلي (Trachurus
 )murphyiفي جنوب شرق المحيط الهادئ ُتستغل استغالال مفرطا .و ُتستغل أرصدة مكاريل الشوب
( )Scomber japonicusاستغالال كامال في شرق المحيط الهادئ وشمال غرب المحيط الهادئ .و ُقدر في
الحسام كبيرة الرأس (ُ )Trichiurus lepturusتستغل استغالال مفرطا في منطقة
عام  2009أن أرصدة سمكة ّ
الصيد الرئيسية بشمال غرب المحيط.
وكان المصيد اإلجمالي من أنواع التونة واألنواع الشبيهة بالتونة يبلغ نحو  6,6مليون طن في عام .2010
وساهمت أنواع التونة الرئيسية التي يجري تسويقها – التونة البيضاء ،والتونة كبيرة العين ،والتونة ذات الزعانف
الزرقاء (ثالثة أنواع) ،والسمكة الوثابة والسمكة ذات الزعانف الصفراء – بإنتاج قدره  4,3مليون طن ،بحيث
حافظت تقريبا على نفس المستوى منذ عام  .2002وكانت نسبة قدرها نحو  70في المائة من المصيد من
هذه األنواع مصدرها المحيط الهادئ .وكانت السمكة الوثابة هي أكثر سمكة منتجة من أسماك التونة الرئيسية
التي يجري تسويقها ،حيث ساهمت بنحو  58في المائة ،وكانت السمكة ذات الزعانف الصفراء والسمكة ذات
العين الكبيرة نوعين منتجين آخرين ،بحيث ساهمت األولى بنحو  27في المائة وساهمت الثانية بنحو 8
في المائة في مصيد عام  2010من أنواع التونة الرئيسية .وأنواع التونة ذات العين الكبيرة وتونة األطلسي
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ذات الزعانف الزرقاء وتونة المحيط الهادئ ذات الزعانف الزرقاء والتونة الجنوبية ذات الزعانف الزرقاء وذات
الزعانف الصفراء أبدت جميعها هبوطا تدريجيا في المصيد بعد بلوغها ذرى تاريخية.
ومن أنواع التونة الرئيسية السبعة ُقدر أن الثلث كان ُيستغل استغالال مفرطا وأن  37,5في المائة كان
يستغل استغالال كامال وأن  29في المائة كان يستغل استغالال غير كامل في عام  .2009وعلى الرغم من
استمرار التزايد في أرصدة التونة الوثابة حتى عام  ،2009ينبغي أن ُترصد عن كثب أي زيادة الحقة ،ألنها
قد تؤثر تأثيرا سلبيا على التونة ذات العين الكبيرة والتونة ذات الزعانف الصفراء (مصايد األنواع المتعددة).
وحالة أرصدة قليلة جدا فقط من أنواع التونة الرئيسية هي الحالة غير المعروفة أو المعروفة بدرجة هزيلة
جدا .وفي األجل الطويل ،قد يزداد تدهور حالة أرصدة التونة (والمصيد منها بالتالي) ما لم ُتدخل تحسينات
كبيرة على إدارتها .وهذا يرجع إلى الطلب الكبير على التونة وإلى الطاقة المفرطة الكبيرة لدى أساطيل
صيد التونة.
والقلق بشأن سوء حالة بعض أرصدة التونة ذات الزعانف الزرقاء ،وعجز بعض منظمات إدارة التونة عن
إدارة هذه األرصدة بفعالية ،قد أديا إلى طرح موناكو اقتراحا في عام  2010يدعو إلى حظر التجارة الدولية
في تونة األطلسي ذات الزعانف الزرقاء بموجب اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المهددة باالنقراض من
مجموعات الحيوان والنبات البرية ( .)CITESوعلى الرغم من أنه لم يكن هناك جدال تقريبا في أن حالة
أرصدة هذا النوع من األسماك الغذائية العالية القيمة تستوفي المعايير البيولوجية التي تحتم إدراجها في
قائمة التذييل األول لالتفاقية ،فقد ُرفض االقتراح في نهاية المطاف .وذكرت أطراف كثيرة عارضت اإلدراج في
القائمة أنها تعتقد أن الهيئة الدولية لصون تونة األطلسي هي الهيئة المناسبة إلدارة هذا النوع المائي الهام
المستغل تجاريا.
وقد شهدت مصايد العالم البحرية تغيرات كبيرة منذ خمسينيات القرن الماضي .وبناء على ذلك ،فإن
مستوى استغالل الموارد السمكية وعمليات إنزالها على البر تباينت أيضا بمرور الوقت .والنمط الزمني لعمليات
اإلنزال على البر يختلف من منطقة إلى أخرى تبعا لمستوى التنمية الحضرية والتغيرات التي تشهدها البلدان
المحيطة بتلك المنطقة .وبوجه عام ،يمكن تقسيم تلك العمليات إلى ثالث فئات ،أي فئة تتسم بالتذبذبات في
المصيد ،وأخرى تتسم باتجاه هبوطي عام بعد بلوغها ُذرى تاريخية ،وثالثة تتسم بتزايد المصيد.
وتشمل الفئة األولى مناطق منظمة األغذية والزراعة التي أظهرت تذبذبات في المصيد اإلجمالي
(الشكل  ،)17أي شرق وسط األطلسي (المنطقة  ،)34وشمال شرق المحيط الهادئ (المنطقة  ،)67وشرق
وسط المحيط الهادئ (المنطقة  ،)77وجنوب غرب األطلسي (المنطقة  ،)41وجنوب شرق المحيط الهادئ
(المنطقة  ،)87وشمال غرب المحيط الهادئ (المنطقة  .)61وقد وفرت هذه المناطق نحو  52في المائة
في المتوسط من المصيد البحري اإلجمالي في العالم في السنوات الخمس الماضية .وتشمل عدة من هذه
المناطق مناطق ترتفع فيها مياه القاع إلى السطح وتتسم بشدة تقلبية الطبيعة.
وتتكون الفئة الثانية من المناطق التي أظهرت اتجاها تناقصيا في المصيد منذ أن كانت قد بلغت ذروة
في وقت ما في الماضي .وقد ساهمت هذه الفئة بنسبة قدرها  20في المائة في المتوسط من المصيد
البحري العالمي في السنوات الخمس األخيرة ،وتشمل شمال شرق األطلسي (المنطقة  ،)27وشمال غرب
األطلسي (المنطقة  ،)21وغرب وسط األطلسي (المنطقة  ،)31والبحر المتوسط والبحر األسود (المنطقة ،)37
وجنوب غرب المحيط الهادئ (المنطقة  ،)81وجنوب شرق األطلسي (المنطقة  .)47وجدير بالذكر أن
انخفاض المصيد في بعض الحاالت يعكس تدابير إدارة المصايد التي تتسم بطابع احترازي أو ترمي إلى
إعادة تكوين أرصدة ،ولذا ال ينبغي ،بالضرورة ،تفسير هذه الحالة على أنها حالة سلبية.
أما الفئة الثالثة فهي تضم مناطق منظمة األغذية والزراعة التي أظهرت اتجاهات تزايد مستمر في
المصيد منذ عام  .1950وهذه الفئة تضم ثالث مناطق فقط هي :غرب وسط المحيط الهادئ (المنطقة ،)71
وشرق المحيط الهندي (المنطقة  ،)57وغرب المحيط الهندي (المنطقة  .)51وقد ساهمت بنسبة قدرها
 28في المائة من المصيد البحري الكلي في المتوسط خالل السنوات الخمس الماضية .ومع ذلك ،في
بعض األقاليم ،ما زال يوجد قدر كبير من عدم اليقين بشأن المصيد الفعلي نتيجة لسوء نوعية نظم اإلبالغ
اإلحصائي في البلدان الساحلية.
وإنتاج شمال غرب المحيط الهادئ هو األعلى بين المناطق اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة .فقد
تذبذب المصيد الكلي منه بين نحو  17مليون طن و  24مليون طن في ثمانينيات وتسعينيات القرن
العشرين ،وبلغ نحو  21مليون طن في عام  .2010واألسماك السطحية الصغيرة هي فئة األسماك الموجودة
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بوفرة أكثر من غيرها في هذه المنطقة ،مع مساهمة األنشوفة اليابانية بكمية قدرها  1,9مليون طن في
عام  2003ولكن تلك الكمية انخفضت منذ ذلك الحين إلى نحو  1,1مليون طن في عامي  2009و .2010
واألنواع الهامة المساهمة األخرى في المصيد الكلي في المنطقة هي السمكة الشعرية الذنب الضخمة
الرأس ،التي ُيعتبر استغاللها مفرطاً ،وبلق آالسكا ومكاريل الشوب ،اللذان ُيعتبر استغالل كليهما استغالال
كامال .والحبار والسبيط واألخطبوطيات هي أنواع هامة ،أنتجت  1,3مليون طن في عام .2010
وقد أظهر شرق وسط المحيط الهادئ نمطا متذبذبا عادة في المصيد الكلي منه منذ عام  1980وأنتج
نحو مليوني طن في عام  .2010وكان هناك تقلب كبير بين السنوات في إنتاج جنوب شرق المحيط الهادئ،
مع وجود اتجاه هبوطي عموما في ذلك اإلنتاج منذ عام  .1993ولم تحدث أي تغيرات رئيسية في حالة
استغالل األرصدة الموجودة في هاتين المنطقتين ،اللتين تتسمان بوجود نسبة كبيرة من األنواع السطحية
الصغيرة وبتقلبات كبيرة في المصيد .واألنواع المتوافرة أكثر من غيرها في جنوب شرق المحيط الهادئ هي
األنشوفيتا ،والمكاريل الشيلي ،وبلشار أو سردين أمريكا الجنوبية ( ،)Sardinops sagaxوهي أنواع تمثل أكثر
من  80في المائة من المصيد الحالي والتاريخي ،بينما نجد أن أكثر نوعين توافرا في شرق وسط المحيط
الهادئ هما بلشار كاليفورنيا وأنشوفيتا المحيط الهادئ .وقد نشأت في عام  2009ظاهرة نينيو معتدلة
الح ْمل
واستمرت في كل منطقة المحيط الهادئ االستوائية في األشهر القليلة األولى من عام  .2010وبقي ِ
الحراري المداري العميق معززا في كل األجزاء الوسطى والشرقية من المحيط الهادئ المداريُ ،وأبلغ عن
آثار معتدلة نسبيا لذلك على حالة األرصدة والمصايد في شرق المحيط الهادئ.
وفيما يتعلق بشرق وسط األطلسي ،كان المصيد الكلي ،الذي تذبذب منذ سبعينيات القرن العشرين،
يبلغ نحو  4ماليين طن في عام  ،2010وهو ما يعادل تقريباً الذروة التي كان قد بلغها في عام .2001
وتشكل األنواع السطحية الصغيرة ما يقرب من  50في المائة من األسماك التي يجري إنزالها على البر ،تليها
“األسماك الساحلية المتنوعة” .وأهم نوع منفرد من حيث عمليات اإلنزال على البر هو السردين (Sardina
 )pilchardusحيث تراوحت الكميات التي جرى إنزالها منه في السنوات العشر األخيرة من  600 000طن
إلى  9 000طن .وما زال السردين الموجود في المنطقة جيم (رأس بوجادور والمنطقة الواقعة في اتجاه
الجنوب من السنغال) ُيعتبر استغالله غير كامل؛ وبخالف ذلك ،فإن معظم األرصدة السطحية يعتبر استغاللها
استغالال كامال أو مفرطا ،من قبيل أرصدة السردينلال في شمال غرب أفريقيا وفي خليج غينيا .أما موارد
األسماك القاعية فهي ُتستغل إلى حد كبير استغالال كامال أو استغالال مفرطا في معظم المنطقة ،وما زال
رصيد سمكة األخفس البيضاء ( )Epinephelus aenusفي السنغال وموريتانيا في حالة استغالل شديد.
تحسنت و ُيعتبر استغاللها اآلن استغالال كامال ،بينما
ويبدو أن حالة بعض أرصدة جمبري المياه العميقة قد ّ
يتراوح استغالل أرصدة الجمبري األخرى في اإلقليم من االستغالل الكامل إلى االستغالل المفرط .وما زالت
أرصدة األخطبوط ( )Octopus vulgarisوالحبار ( )Sepia spp.المهمة تجاريا ُتستغل استغالال مفرطا .وعلى
وجه اإلجمال نجد أن شرق وسط األطلسي ُتستغل بالكامل نسبة قدرها  43في المائة من أرصدته المقدرة،
و ُتستغل استغالال مفرطا نسبة قدرها  53في المائة من تلك األرصدة ،و ُتستغل استغالال غير كامل نسبة
تحسن في اإلدارة.
قدرها  4في المائة من تلك األرصدة ،وهي حالة تسوغ إيالء اهتمام إلدخال ّ
وفي جنوب غرب األطلسي ،تذبذب المصيد الكلي حول مليوني طن بعد أن انتهت في منتصف
ثمانينيات القرن العشرين فترة شهدت تزايدا في المصيد .وما زال يق ّدر أن سمكة النازلي األرجنتينية وسمكة
السردينلال البرازيلية ُتستغل أرصدتهما استغالال مفرطا ،وإن كانت تبدو هناك بعض الدالئل على حدوث
انتعاش في حالة رصيد السردينلال البرازيلية .أما المصيد من الحبار األرجنتيني ذي الزعنفة القصيرة فقد بلغ
في عام  2009ربع مستوى ذروته فقط ،وكان يعتبر استغالله كامال أو مفرطا .وفي هذه المنطقة ،كانت
نسبة قدرها  50في المائة من األرصدة السمكية المرصودة ُتستغل استغالال مفرطا ،وكانت نسبة قدرها
 41في المائة تستغل استغالال كامال ،وكانت النسبة المتبقية وقدرها  9في المائة ُيعتبر استغاللها غير كامل.
وقد أنتجت منطقة شمال شرق المحيط الهادئ  2,4مليون طن من األسماك في عام  ،2010وهو ما
يماثل مستوى إنتاجها في أوائل سبعينيات القرن العشرين ،وإن كان قد بلغ اإلنتاج أكثر من  3ماليين طن
في أواخر ثمانينيات القرن الماضي .وأسماك القد والنازلي والحدوق هي أكبر األسماك المساهمة في المصيد
من تلك المنطقة .وقد ق ّدر أن نسبة ال تتجاوز  10في المائة فقط من األرصدة السمكية في تلك المنطقة
كانت ُتستغل استغالال مفرطا ،وأن نسبة قدرها  80في المائة كانت ُتستغل استغالال كامال ،وأن نسبة أخرى
قدرها  10في المائة كانت ُتستغل استغالال غير كامل.
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وفي شمال شرق األطلسي ،بدا أن المصيد الكلي ينم عن اتجاه تناقصي بعد عام  ،1975ثم حدث
انتعاش فيه أثناء تسعينيات القرن الماضي ،وبلغ  8,7مليون طن في عام  .2010وانخفض بسرعة رصيد
البياض األزرق من ذروة قدرها  2,4مليون طن في عام  2004إلى  0,6مليون طن فقط في عام  .2009وقد
ق ّلت حاالت النفوق أثناء الصيد في حالة كل من القد وسمك موسى والباليس ،مع وجود خطط إلنعاش
األرصدة الرئيسية من هذه األنواع .وكان رصيد تفريخ ُق ْد المنطقة القطبية الشمالية الذي يبيض كبيرا
على وجه الخصوص في عام  ،2008بعد أن تعافى من مستوياته الدنيا التي لوحظت في فترة ستينيات –
ثمانينيات القرن العشرين .كذلك ،ارتفعت أرصدة سيث وحدوق المنطقة القطبية الشمالية إلى مستويات
عالية ،وإن كانت أرصدتهما في أماكن أخرى ما زلت مستغلة استغالال كامال أو استغالال مفرطا .وتظل أكبر
أرصدة ثعبان الماء الرملي والكبلين مستغلة استغالال مفرطا .وما زال يوجد قلق بشأن األسماك الحمراء
وأنواع أسماك المياه العميقة التي تعتبر البيانات المتعلقة بها محدودة والتي من المرجح أن تكون عرضة
للصيد المفرط .أما الجمبري الشمالي والكركند (اللوبستر) فهما عموما في حالة جيدة ،ولكن توجد دالئل
على أن بعض األرصدة ُتستغل استغالال مفرطا .وفي اآلونة األخيرة اعتُمد حد أقصى للغلة المستدامة كأساس
موحد للنقاط المرجعية .وإجماالُ ،تستغل نسبة قدرها  62في المائة من األرصدة المقدرة استغالال كامال،
و ُتستغل بنسبة قدرها  31في المائة استغالال مفرطا ،و ُتستغل نسبة قدرها  7في المائة استغالال غير كامل.
وعلى الرغم من استمرار تع ّرض الموارد السمكية في شمال غرب األطلسي إلجهاد من االستغالل السابق
لتحسن نظام اإلدارة
و/أو الحالي ،أظهرت بعض األرصدة مؤخرا دالئل على حدوث تجدد فيها استجابة
ّ
في العقد األخير (من أمثلة تلك األرصدة هلبوت جرين الند ،والفالوندر األصفر الذيل ،وهلبوت األطلسي،
والحدوق ،والسمكة الكلبية الشائكة) .ومع ذلك ،ما زالت بعض المصايد التاريخية من قبيل مصايد القد،
وفالوندر الساحرة ،والسمكة الحمراء تبدي دالئل على عدم انتعاشها ،أو تبدي انتعاشا محدوداً ،وهو ما قد
يكون نتيجة لألحوال األوقيانوغرافية غير المواتية وارتفاع معدل النفوق الطبيعي الناجم عن تزايد أعداد
الفقمات والمكاريل والرنجة .ويبدو أن هذه العوامل قد أثرت على نمو األسماك وتناسلها وبقائها على قيد
الحياة .وعلى العكس من ذلك ،ما زالت الالفقاريات عند مستويات وفرة شبه قياسية .ونسبة قدرها  77في
المائة من أرصدة شمال غرب األطلسي ُتستغل استغالال كامال ،بينما ُتستغل نسبة قدرها  17في المائة من
أرصدة تلك المنطقة استغالال مفرطا ،و ُتستغل نسبة قدرها  6في المائة استغالال غير كامل.
وجنوب شرق األطلسي هو مثال نمطي لفئة المناطق التي أظهرت اتجاها تناقصيا بوجه عام في المصيد
منذ أوائل سبعينيات القرن العشرين .فقد أنتجت هذه المنطقة  3,3مليون طن في أواخر عام  ،1970ولكنها
سجلت إنتاجا قدره  1,2مليون طن فقط في عام  .2009وما زالت موارد النازلي الهامة ُتستغل استغالال
كامال أو استغالال مفرطا وإن كانت هناك دالئل على حدوث قدر من االنتعاش في رصيد النازلي الذي
يعيش في المياه العميقة ( )Merluccius paradoxusقبالة جنوب أفريقيا ،ونازلي الكاب الذي يعيش في
المياه الضحلة ( )Merluccius capensisقبالة ناميبيا ،نتيجة لسنوات حدثت فيها عمليات انضمام ال بأس بها
ونتيجة لتدابير اإلدارة الصارمة التي ُأدخلت منذ عام  .2006ويتعلق تغ ُّير كبير ببلشار أفريقيا الجنوبية ،الذي
كان يبلغ مستوى كتلة بيولوجية كبيرة جدا والذي ُقدر أنه كان ُيستغل استغالال كامال في عام  ،2004ولكن
وفرته انخفضت إلى حد كبير اآلن ،في ظل الظروف البيئية غير المواتية ،وأصبح اآلن ُيستغل استغالال كامال
أو استغالال مفرطا .وعلى العكس من ذلك ،واصلت أنشوفة أفريقيا الجنوبية تحسنا وق ِّدر أنها كانت ُتستغل
استغالال كامال في عام  .2009أما الرنجة المستديرة ذات الرأس البيضاء فلم ُتستغل استغالال كامال .وتدهورت
حالة مكاريل كونن ،ال سيما قبالة ناميبيا وأنغوال ،وكان ُيستغل استغالال مفرطا في عام  .2009وما زالت حالة
رصيد أنواع سمكة أذن البحر البرلمون تدعو إلى القلق ،و ُتستغل استغالال شديدا من الصيد غير القانوني
وهي اآلن مستغلة استغالال مفرطا ومن المحتمل أن ُتستنفد.
وحافظ البحر المتوسط على مصيد مستقر بوجه عام في ظل حالة صعبة في السنوات األخيرة .وجميع
أرصدة النازلي ( )Merluccius merlucciusوالبوري األحمر (ُ )Mullus barbatusيعتبر استغاللها مفرطا ،ومن
المرجح أن يكون الوضع كذلك أيضا فيما يتعلق باألرصدة الرئيسية لسمك موسى ومعظم أنواع األبراميس.
واألرصدة الرئيسية من األسماك السطحية الصغيرة (السردين واألنشوفة) يق ّدر أنها إما مستغلة استغالال كامال
أو مستغلة استغالال مفرطا .ويتمثل تهديد تم تحديده مؤخرا في تزايد توغل أنواع البحر األحمر الغريبة،
التي يبدو أنها تحل في بعض األحيان محل األنواع المتوطنة ،ال سيما في شرق البحر المتوسط .وفي
البحر األسود ،تعافت حالة األسماك السطحية الصغيرة (وبصفة رئيسية السبرات واألنشوفة) إلى حد ما من
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الهبوط الشديد الذي كانت قد عانت منه في تسعينيات القرن العشرين ،ربما نتيجة ألحوال أوقيانوغرافية
غير مواتية ،ولكنها ما زالت ُتعتبر مستغلة استغالال كامال أو استغالال مفرطا ،وهو تقدير تشاركها فيه سمك
الترس ،بينما من المرجح أن تكون األرصدة األخرى في معظمها مستغلة استغالال كامال أو استغالال مفرطا.
وبوجه عام ،كان يق ّدر أن نسبة تبلغ  33في المائة من األرصدة الموجودة في البحر المتوسط والبحر األسود
مستغلة استغالال كامال ،وأن نسبة تبلغ  50في المائة كانت مستغلة استغالال مفرطا ،وأن النسبة المتبقية
البالغة  17في المائة كانت مستغلة استغالال غير كامل في عام .2009
وقد زاد اإلنتاج الكلي في غرب وسط المحيط الهادئ بصفة مستمرة بحيث بلغ حدا أقصى قدره 11,7
مليون طن في عام  .2010وتساهم هذه المنطقة بنحو  14في المائة من اإلنتاج البحري العالمي .وعلى
الرغم من هذا االتجاه في المصيد ،ثمة أسباب تدعو إلى القلق بشأن حالة الموارد ،ألن معظم األرصدة إما
ُتستغل استغالال كامال أو استغالال مفرطا ،ال سيما في الجزء الغربي من بحر الصين الجنوبي .ومن المحتمل
أن الحفاظ على األرصدة العالية جرى من خالل امتداد عمليات الصيد إلى مناطق جديدة واحتمال العد
المزدوج في أثناء نقل المصيد بين السفن فيما بين مناطق الصيد ،مما يؤدي إلى تحيز في تقديرات اإلنتاج،
ربما يخفي اتجاهات سلبية في حالة األرصدة.
وما زال شرق المحيط الهندي (منطقة الصيد رقم  )57يعاني من ارتفاع معدل نمو المصيد ،مع حدوث
زيادة بنسبة قدرها  17في المائة خالل الفترة من عام  2007إلى عام  ،2010بحيث يبلغ مجموعه اآلن 7
ماليين طن .فقد شهد إقليما خليج البنغال وبحر أندامان حدوث زيادة في المصيد الكلي باطراد وال توجد
دالئل على أن المصيد سيستقر .ومع ذلكُ ،تعزى نسبة مئوية عالية جدا (نحو  42في المائة) من المصيد
في هذه المنطقة إلى فئة “األسماك البحرية غير المحددة” ،وهو مدعاة للقلق بشأن ضرورة رصد حالة
األرصدة واتجاهاتها .فتزايد األرصدة قد يرجع في حقيقة األمر إلى امتداد عمليات الصيد إلى مناطق جديدة
أو شمولها أنواعا جديدا .وهبوط المصيد في المصايد الموجودة داخل المنطقة االقتصادية الخالصة الستراليا
يمكن تفسيره جزئيا بحدوث انخفاض في الجهد وفي المصيد بعد عملية تكيف هيكلي وصدور توجيه وزاري
في عام  2005يرمي إلى وقف الصيد المفرط وإتاحة إعادة تكوين األرصدة التي يوجد إفراط في صيدها.
ومن المتوقع أن تتحسن اقتصاديات الصيد في هذه المنطقة في األجلين المتوسط والطويل ،ولكن من
المتوقع أيضا أن تتحقق أرباح أعلى لفرادى الصيادين في األجل القصير نتيجة لعمل عدد أقل من السفن.
وفي غرب المحيط الهندي ،بلغ المصيد الكلي الذي يجري إنزاله على البر ذروة قدرها  4,5مليون طن
في عام  ،2006ولكنه انخفض انخفاضا طفيفا منذ ذلك الحينُ ،وأبلغ في عام  2010عن إنزال مصيد قدره
 4,3مليون طن على البر .وقد أظهرت عملية تقدير ُأجريت مؤخرا أن المكاريل اإلسباني ذات الخطوط
الضيقة ( ،)Scomberomerus commersonوهو نوع مهاجر موجود في البحر األحمر وبحر العرب وخليج
عمان والخليج الفارسي وقبالة الساحل على امتداد باكستان والهند يجري استغالله استغالال مفرطا .وكثيرا
ما تكون البيانات المتعلقة بالمصيد في هذه المنطقة غير مفصلة تفصيال كافيا ألغراض إجراء عملية تقدير
لحجم األرصدة .ومع ذلك ،فقد أجرت هيئة مصايد أسماك جنوب غرب المحيط الهندي عملية تقدير 140
نوعا في منطقتها اإللزامية في عام  2010استنادا إلى أفضل البيانات والمعلومات المتوافرة .وإجماالُ ،قدر أن
نسبة تبلغ  65في المائة من األرصدة السمكية كانت تستغل استغالال كامال ،وأن نسبة تبلغ  29في المائة
كانت تستغل استغالال مفرطا ،وأن نسبة تبلغ  6في المائة كانت ُتستغل استغالال غير كامال في عام .2009
وانخفاض المصيد العالمي خالل السنوات القليلة الماضية ،إلى جانب زيادة النسبة المئوية لألرصدة
السمكية المستغلة استغالال مفرطا وانخفاض نسبة األنواع المستغلة استغالال غير كامل في مختلف أنحاء
العالم هي أمور تنقل رسالة قوية ،رسالة مفادها أن حالة المصايد البحرية العالمية تزداد سوءا وأنها تركت
أثرا سلبيا على اإلنتاج السمكي .فاالستغالل المفرط ال يتسبب فحسب في عواقب إيكولوجية سلبية ،بل يقلل
أيضا من اإلنتاج السمكي ،مما يفضي أيضا إلى عواقب اجتماعية واقتصادية سلبية .ولزيادة مساهمة المصايد
البحرية في األمن الغذائي للمجتمعات الساحلية وفي اقتصاداتها ورفاهها ،يجب أن توجد خطط إدارية
فعالة من أجل إعادة تكوين األرصدة المستغلة استغالال مفرطا .وتبدو الحالة أكثر حرجا فيما يتعلق ببعض
األنواع الكثيرة االرتحال والمتداخلة المناطق وفيما يتعلق بموارد سمكية أخرى ال ُتستغل إال في أعالي
البحار ،أو ُتستغل جزئيا في تلك المناطق .وينبغي استخدام اتفاق األمم المتحدة بشأن األرصدة السمكية
الذي بدأ نفاذه في عام  2001كأساس قانوني للتدابير اإلدارية المتعلقة بمصايد أعالي البحار.
وعلى الرغم من الحالة العالمية المقلقة للمصايد الطبيعية البحرية ،يجري تحقيق تقدم ال بأس به في
الحد من معدالت االستغالل وترميم األرصدة السمكية والنظم اإليكولوجية البحرية المستغلة استغالال مفرطا

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

عن طريق إجراءات إدارية فعالة في بعض المناطق .ففي الواليات المتحدة األمريكية ،أوجد اتفاق ماغنوسون
– ستيفنس وما تاله من تعديالت أدخلت عليه إلزاما بوضع األرصدة المستغلة استغالال مفرطا في حالة ترميم؛
ويجري اآلن حصد  67في المائة من جميع األرصدة حصدا قابال لالستدامة ،بينما ما زال يجري استغالل نسبة
قدرها  17في المائة فقط من تلك األرصدة استغالال مفرطا .وفي نيوزيلندا ،تتجاوز نسبة قدرها  69في المائة
من األرصدة األهداف اإلدارية ،مما يعكس وجود خطط إلزامية إلعادة تكوين أرصدة جميع المصايد التي ما
زالت دون العتبات المستهدفة .كذلك ،أفادت استراليا بوجود إفراط في الصيد فيما يتعلق بنسبة قدرها 12
في المائة فقط من األرصدة في عام  9 .2009ومنذ تسعينيات القرن العشرين ،أظهرت النظم اإليكولوجية في
جرف نيوفاوند الند – البرادور ،وجرف شمال شرق الواليات المتحدة ،وجرف جنوب استراليا ،وتيار كاليفورنيا
انخفاضات كبيرة في ضغوط الصيد بحيث أصبحت اآلن عند أو أدنى من معدل االستغالل النموذجي الذي
يحقق أقصى غلة للنظام اإليكولوجي قابلة لالستدامة فيما يتعلق بأنواع متعددة 10.ومن األهمية البالغة فهم
العناصر الرئيسية لهذه النجاحات وغيرها وتطبيقها تطبيقا جيدا على مصايد أخرى.

المصايد الداخلية

لقد ُأشير في الطبعات السابقة من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم ،وكذلك
أشير من جانب العاملين في مجال اإلدارة والتنمية النشطتين للموارد السمكية الداخلية ،إلى صعوبة تقدير
حالة المصايد الطبيعية الداخلية 11.وتشمل أسباب االفتقار إلى عمليات تقدير وافية ما يلي:
• •طابع االنتشار الذي يتسم به القطاع ،بحيث توجد مواقع متعددة إلنزال المصيد على البر وتوجد طرق
متعددة للصيد؛
• •كثرة عدد األشخاص الضالعين وموسمية جهد الصيد؛
• •الطابع الكفافي لمصايد داخلية صغيرة كثيرة؛
• •استهالك المصيد أو االتجار به محليا في كثير من األحيان بدون دخوله سلسلة السوق الرسمية؛
• •االفتقار إلى قدرة وموارد لجمع بيانات وافية؛
• •إمكانية أن تؤثر األنشطة غير المرتبطة بالصيد الداخلي تأثيرا كبيرا على وفرة الموارد السمكية الداخلية،
ومن قبيل هذه األنشطة تكوين أرصدة من تربية األحياء المائية ،وتحويل المياه إلى الزراعة وألغراض
تنمية الطاقة الكهربائية المائية.
والبيانات اإلعالمية والمستشهد بها على نطاق واسع التي تلخص حالة األرصدة السمكية البحرية
الرئيسية من المستحيل تقريبا تكرارها فيما يتعلق بحالة مصايد العالم الداخلية .والسبب األول لهذا هو
أنه بينما يمثل معدل االستغالل القوة المحركة الرئيسية التي تؤثر على حالة األرصدة البحرية الرئيسية
التي تتكون منها الصورة ،ثمة قوى محركة أخرى تؤثر على حالة الموارد السمكية الداخلية إلى درجة
أكبر كثيرا 12.فالقوى المحركة المرتبطة بكمية الموائل ونوعيتها ،بما في ذلك تربية األحياء المائية في
شكل تكوين أرصدة والتنافس على المياه العذبة ،تؤثر على حالة غالبية الموارد السمكية الداخلية تأثيرا
أكبر بكثير من تأثير معدالت االستغالل عليها .فاستخراج المياه وتحويلها ،وتنمية الطاقة الكهربائية المائية،
وتصريف مياه األراضي الرطبة ،وتكون الغرين والتآكل نتيجة ألنماط استخدام األراضي يمكن أن تؤثر تأثيرا
سلبيا على الموارد السمكية الداخلية بصرف النظر عن معدل االستغالل .وعلى العكس من ذلك ،فإن تعزيز
األرصدة من مرافق تربية األحياء المائية ،وهو ما ُيما َرس على نطاق واسع في المياه الداخلية ،يمكن أن
يبقي معدالت المصيد مرتفعة في مواجهة تزايد الصيد وعلى الرغم من عدم قدرة نظام إيكولوجي على
إنتاج ذلك المستوى من المصيد من خالل العمليات الطبيعية .ويمكن أيضا أن يؤثر االستغالل المفرط على
الموارد السمكية الداخلية ،ولكن النتيجة تكون عموما حدوث تغ ُّير في تكوين األنواع وليس بالضرورة حدوث
انخفاض في المصيد اإلجمالي .وكثيرا ما يكون المصيد أعلى حيثما تصبح األنواع األصغر حجما واألقصر عمراً
هي المكون الرئيسي للرصيد؛ بيد أن األسماك األصغر حجما قد تكون أقل قيمة بكثير.
والقضية األخرى التي تع ِّقد عملية إجراء تقدير للموارد السمكية الداخلية هي تعريف “الرصيد”.
فاألرصدة السمكية البحرية الرئيسية مع ّرفة تعريفا جيدا من الناحيتين البيولوجية والجغرافية ،وتضم
الوحدات التي تمثل عملية اإلدارة .ولكن قلة قليلة للغاية من المصايد الداخلية توجد فيها أرصدة مع ّرفة
بدقة هكذا أو مع ّرفة على مستوى النوع .وتوجد استثناءات ملحوظة ،مثل مصايد سمكة الفرخ النيلية
في بحيرة فيكتوريا ومصايد سمكة الداي في تونل ساب ،ولكن تع ّرف أرصدة سمكية داخلية كثيرة حسب
مستجمع األمطار أو حسب النهر وتضم أنواعا متعددة.
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اإلطار 4
وضع استراتيجية لتقدير الموارد السمكية الداخلية
إن التقدير الدقيق للموارد السمكية الداخلية يجب أن يأخذ في االعتبار الجوانب
المتعددة والقوى المحركة التي تؤثر على صحة النظم اإليكولوجية المائية الداخلية
وعلى حالة الموارد السمكية الداخلية .وبالنظر إلى تعدد استخدامات المياه العذبة،
من المسلم به أن أي تقدير للموارد السمكية الداخلية ينبغي أن يستند إلى ما هو أكثر
من مجرد كمية المصيد والجهد المبذول .فالتقدير ينبغي أن يحدد ما إذا كان يجري
تحقيق أهداف اإلدارة المتعلقة بالصيد أو بالجسم المائي .وبوجه عام ،تشمل أهداف
الصيد الداخلي الرشيد مكونا بيئيا ،مثل إنتاج وحماية التنوع البيولوجي ،ومكونا اجتماعيا
واقتصاديا ،مثل الحد من الفقر ،وإدرار دخل ،والتراث الثقافي .ومن ثم يمكن ،بدال
من وضع خطة ذات بُعد واحد بشأن حالة معدل االستغالل ،وضع خطة بشأن الصيد
الداخلي تستند إلى محاور متعددة األبعاد تدرس البارامترات البيئية واإلنتاجية على
ضوء البارامترات االجتماعية واالقتصادية .وفي الشكل المصاحب ،تُنسب مصايد طبيعية
داخلية محددة ( )إلى ربع دائرة معيّن (ألف أو باء أو جيم أو دال) تبعا ألدائها وفقا
للبارامترات البيئية واإلنتاجية (المحور  )Yوالبارامترات االجتماعية واالقتصادية (المحور
 .)Xأما المصايد الموجودة في ربع الدائرة باء فيكون أداؤها جيدا فيما يتعلق بكل من
المعايير البيئية/اإلنتاجية والمعايير االجتماعية/االقتصادية ،بينما يكون أداء المصايد
الموجودة في ربع الدائرة جيم سيئاً .ومن الممكن تت ُّبع فرادى المصايد بمرور الوقت
لتحديد الكيفية التي تتغير بها حالة الصيد وما إذا كانت هناك تغيرات في إدارته مبينة.
فعلى سبيل المثال ،من شأن المصيدة العالية اإلنتاج التي وفّرت قيمة اقتصادية ضئيلة
جدا أن توضع في ربع الدائرة ألف؛ أما المصيدة الترويحية المربحة إلى حد كبير التي
تكون قد ركزت على بضعة أنواع عالية القيمة مأخوذة من مرافق تربية األحياء المائية
فمن شأنها أن توضع في ربع الدائرة دال.

رﺳﻢ ﺑﻴﺎين ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﳌﺼﺎﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

دال

ﺟﻴﻢ

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺎﳼ اﻟﺒﻴﺌﻲ واﻹﻧﺘﺎﺟﻲ

ﺑﺎء

أﻟﻒ
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وسيكون ضروريا ،من أجل عملية التقدير تلك ،وضع مؤشرات مالئمة (أي المتطلبات
من حيث البيانات) إلعداد أرقام دليلية يمكن التعبير عنها في شكل بياني بسيط وفعال.
وسيكون الهدف من ذلك هو دراسة الخدمات التي تقدمها مصايد األسماك الداخلية
بمرور الوقت لتقدير ما إذا كان أداء أي مصيدة أسماك يسير أو ال يسير على النحو
المرغوب .والخدمات التي تقدمها مصايد األسماك الداخلية مماثلة لخدمات النظم
االيكولوجية التي تقدمها النظم اإليكولوجية الموجودة في المياه الداخلية (انظر الجدول
المصاحب) .ويمكن أيضا أن تُعتبر خدمات محددة تقدمها المصايد الطبيعية الداخلية
بمثابة أهداف على صعيد اإلدارة .وليس من المتوقع إعداد أرقام دليلية تضم المجموعة
الكاملة من الخدمات التي تقدمها المصايد الطبيعية الداخلية .وسيلزم عمل إضافي
لتحديد أولويات المتطلبات من حيث البيانات وإعداد مؤشرات تكون إعالمية وعملية
ومجدية التكلفة.
خدمات النظم اإليكولوجية التي تقدمها المصايد الطبيعية الداخلية
نوع خدمات النظم اإليكولوجية

الخدمة المحددة التي تقدمها المصايد الطبيعية الداخلية

اإلمداد

اإلمداد بالغذاء – استخراج الكائنات الحية المائية ألغراض االستهالك
اآلدمي والتغذية.
اإلمداد بسبل المعيشة – المساهمة في العمالة والدخل ،بما يشمل
المصايد الترويحية ومصايد أسماك الزينة.
اإلمداد ببذور تربية األحياء المائية – المدخالت في تربية األحياء
المائية من أجل التربية.

الخدمات الثقافية والعلمية

التراث والهوية الثقافيان – القيمة المرتبطة بمصايد أسماك المياه
العذبة بحد ذاتها.
المصايد الترويحية – المنظور غير التجاري.
القيم اإلدراكية – التعليم والبحوث الناجمان عن مصايد األسماك.
تكوين المصيد واألنواع كمؤشرات بيولوجية لصحة النظام اإليكولوجي.

التنظيم

تنظيم ديناميات الشبكة الغذائية
نقل المغذيات وتدويرها
مكافحة اآلفات

الدعم

الحفاظ على التنوع البيولوجي الوراثي والتنوع البيولوجي لألنواع
والنظم اإليكولوجية.
الصمود والمقاومة – دعم الحياة من جانب بيئة المياه العذبة
واستجابتها للضغوط ،بما في ذلك الحفاظ على توازن النظم
اإليكولوجية

وما يلزم لعملية التقدير هذه من متطلبات محددة من حيث البيانات ومن مؤشرات وأرقام دليلية
لم يحدد بشكل ثابت بعد .ولكن منظمة األغذية والزراعة ستعمل ،مع الشركاء ومديري الموارد ،على
صقل النموذج واختبار قابليته للتطبيق في مصايد أسماك داخلية منتقاة في مختلف أنحاء العالم.
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ومع ذلك ،من األهمية الحيوية إجراء عملية تقدير دقيقة للموارد السمكية الداخلية ذات األهمية
الرئيسية .وقد الحظت الدورة الثامنة والعشرون للجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة أن
البيانات واإلحصاءات المتعلقة بالمصايد الصغيرة ،ال سيما في المياه الداخلية ،ال تكون شاملة دوما ،مما
ينتج عنه تقدير فوائدها االقتصادية واالجتماعية والتغذوية ومساهمتها في سبل المعيشة واألمن الغذائي
تقديرا بخسا 13.وقد عقدت منظمة األغذية والزراعة حلقة عمل في أواخر عام  2011لوضع استراتيجية
إلجراء تقدير من هذا القبيل( 14اإلطار  .)4ويتمثل القصد من ذلك في استخدام التكنولوجيا الجديدة لتوفير
موجز أقوى وأكثر إعالما لحالة الموارد السمكية الطبيعية الداخلية في العالم من أجل الطبعات المقبلة من
تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم.

استخدام األسماك وتصنيعها

يتسم اإلنتاج السمكي بشدة تغاير خواصه من حيث نطاق أنواعه وأشكال منتجاته .فكون األسماك سريعة
التلف يقتضي حصدها وتوريدها في الوقت المناسب ،ووجود مرافق متطورة لتخزينها وتصنيعها وتعبئتها من
أجل تسويقها .وعلى وجه الخصوص ،تلزم متطلبات وتقنيات حفظ محددة (اإلطار  )5من أجل اإلبقاء على
نوعيتها التغذوية ،وإطالة مدة بقائها على الرف ،واإلقالل من نشاط البكتيريا المسببة للتلف إلى أدنى حد،
وتجنّب الفواقد التي تنجم عن سوء المناولة .واألسماك شديدة التنوع أيضا ألنها يمكن تحويلها إلى طائفة
واسعة من المنتجات لزيادة قيمتها االقتصادية .ويجري عموما توزيعها حية أو طازجة أو م ّبردة أو مجمدة
أو معالجة حراريا أو مخ ّمرة أو مجففة أو مدخنة أو مملحة أو مخللة أو مغلية أو مح ّمرة أو مجففة
بالتجميد أو مفرومة أو مسحوقة أو معلبة ،أو على هيئة مزيج من شكلين أو أكثر من هذه األشكال.
ويمكن أيضا حفظ األسماك بطرق أخرى كثيرة ألغراض غذائية أو غير غذائية.
وفي عام  ،2010جرى تسويق نسبة قدرها  40,5في المائة ( 60,2مليون طن) من اإلنتاج السمكي
العالمي في شكل حي أو طازج أو مبرد ،وجرى تصنيع نسبة قدرها  45,9في المائة ( 68,1مليون طن)
في شكل مجمد أو مقدد أو محضر على نحو آخر ألغراض االستهالك اآلدمي المباشر ،بينما ُوجهت نسبة
قدرها  13,6في المائة إلى االستخدامات غير الغذائية (الشكل  .)19ومنذ أوائل تسعينيات القرن العشرين،
كان هناك تزايد في نسبة اإلنتاج السمكي المستخدمة ألغراض االستهالك اآلدمي المباشر بدال من األغراض
األخرى .وفي ثمانينيات القرن العشرين ،كانت نسبة تبلغ نحو  68في المائة من األسماك المنتجة موجهة
إلى االستهالك اآلدمي ،وزادت هذه النسبة إلى  73في المائة في التسعينيات ،وفي عام  2010كانت تتجاوز
 86في المائة ،ويبلغ وزنها  128,3مليون طن .وفي عام  2010كانت كمية قدرها  20,2مليون طن موجهة
إلى األغراض غير الغذائية ،وتحولت منها نسبة قدرها  75في المائة ( 15مليون طن) إلى جريش سمك

اإلطار 5
عمل هيئة الدستور الغذائي
تضع هيئة الدستور الغذائي مواصفات ،ومدونات للممارسة ،وخطوطا توجيهية في مجال سالمة
األغذية والممارسات العادلة في التجارة .وتحدد المواصفات خصائص المنتجات الغذائية ،بينما
تحدد مدونات الممارسة اإلجراءات التي يلزم أن تتبعها السلطات المختصة الوطنية والمشغلين
في السلسلة الغذائية من أجل استيفاء تلك المواصفات .وتحدد الخطوط التوجيهية الخطوات
التي يلزم اتخاذها لحماية صحة المستهلكين من أخطار غذائية محددة .ويجري باستمرار تحديث
المواصفات ومدونات الممارسة والخطوط التوجيهية ،وتضاف أقسام جديدة إليها حسب الحاجة.
وقد أدى العمل الذي قامت به هيئة الدستور الغذائي مؤخرا إلى ’1‘ :اعتماد مواصفات
للرخويات الحية والخام ذوات الصدفتين وصلصة السمك؛ ‘ ’2تحديث مدونة الممارسة
المتعلقة باألسماك والمنتجات السمكية بإضافة أقسام إليها بشأن الرخويات الحية والخام
ذوات الصدفتين واألسماك المدخنة؛ و ‘ ’3اعتماد خطوط توجيهية بشأن تطبيق المبادئ العامة
لنظافة األغذية على مراقبة أنواع بكتيريا الض ّمة ال ُممرضة في المأكوالت البحرية.
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وزيت سمك؛ واستُخدمت الكمية المتبقية وقدرها  5,1مليون طن إلى حد كبير كأسماك ألغراض الزينة،
وألغراض التربية (صغار األسماك وغيرها)ُ ،
وكطعم ،وألغراض االستخدامات الصيدالنية ،وكذلك كمواد خام
للتعليف المباشر في تربية األحياء المائية ،وللثروة الحيوانية ولحيوانات الفراء.
وفي عام  ،2010كان أهم شكل للمنتج من األسماك المخصصة لالستهالك اآلدمي المباشر هو األسماك الحية
أو الطازجة أو المبردة ،وكانت نسبتها  46,9في المائة ،تليها األسماك المجمدة ( 29,3في المائة) ،واألسماك
ّ
المحضرة أو المحفوظة ( 14,0في المائة) ،واألسماك المقددة ( 9,8في المائة) .ويمثل التجميد الطريقة الرئيسية
لتصنيع األسماك ألغراض االستهالك اآلدمي ،وكان يمثل نسبة قدرها  55,2في المائة من مجموع األسماك
المصنعة ألغراض االستهالك اآلدمي ويمثل نسبة قدرها  25,3في المائة من مجموع اإلنتاج السمكي في عام
 .2010وهذه البيانات العامة تخفي وجود اختالفات كبيرة .إذ يتباين استخدام األسماك ،واألهم أن طرائق
تصنيعها تتباين ،وفقا للقارة واإلقليم والبلد وحتى داخل البلدان .وأعلى نسبة مئوية من جريش السمك تنتجها
بلدان أمريكا الالتينية ( 44في المائة من المجموع في عام  .)2010وفي أوروبا وأمريكا الشمالية ،تمثل األسماك
بأشكالها المجمدة والمعلبة أكثر من ثلثي األسماك التي ُتستخدم ألغراض االستهالك اآلدمي .وتوجد لدى أفريقيا
نسبة من األسماك المقددة ( 14في المائة من اإلنتاج الكلي) أعلى من المتوسط العالمي .وفي أفريقيا ،ولكن
في آسيا أيضا إلى حد كبير ،يجري تسويق كمية كبيرة من اإلنتاج في شكل حي أو طازج .واألسماك الحية تلقى
تقديرا بوجه خاص في آسيا (ال سيما من جانب السكان الصينيين) وفي األسواق الخاصة في بلدان أخرى ،ال
سيما في أوساط المجتمعات اآلسيوية المهاجرة .وقد زاد التسويق التجاري لألسماك الحية في السنوات األخيرة
نتيجة للتطورات التكنولوجية ،وتحسن اللوجستيات ،وتزايد الطلب .فقد نشأت شبكة متطورة من مرافق المناولة
والنقل والتوزيع والعرض واالحتفاظ لدعم تسويق األسماك الحية .وتشمل النظم التكنولوجية الجديدة خزانات
وحاويات مصممة خصيصا أو محو ّرة ،فضال عن شاحنات ومركبات نقل أخرى مزودة بمرافق للتهوية أو لألكسجة
من أجل إبقاء األسماك حية أثناء نقلها أو االحتفاظ بها وعرضها .ومع ذلك ،يمكن أن يكون تسويق األسماك
الحية ونقلها أمرا صعبا ألنهما كثيرا ما يخضعان للوائح صحية صارمة ولمعايير صارمة بشأن الجودة .وفي بعض
أنحاء جنوب شرق آسيا ،ال يخضع تسويقها وتجارتها للوائح تنظيمية رسميا ولكنهما يستندان إلى التقاليد .ومع
ذلك ،في أسواق من قبيل االتحاد األوروبي ،يتعين أن تكون األسماك الحية ممتثلة لشروط تتعلق ،في جملة
أمور ،بسالمتها أثناء نقلها.
وليست األسماك الحية فقط ،بل أيضا ،كما ُذكر أعاله ،األسماك والمنتجات السمكية ،يجب مناولتها ونقلها
بواسطة قنوات توزيع بالغة الكفاءة يمكن أن تكفل الحفاظ على سالمة المنتج .وتساعد التحسينات في التعبئة
على الحفاظ على نوعية المنتجات .وفي العقود القليلة األخيرة ،أتاحت أيضا ابتكارات رئيسية في مجاالت
التبريد في الثالجات وصنع الثلج والنقل وتوزيع األسماك في شكل طازج وفي أشكال أخرى .ونتيجة لذلك،
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شهدت البلدان النامية نموا في حصة المنتجات المجمدة ( 24,1في المائة من مجموع األسماك المخصصة
لالستهالك اآلدمي في عام  ،2010بعد أن كانت تلك النسبة  18,9في المائة في عام  )2000وفي األشكال
المحضرة أو المحفوظة ( 11,0في المائة في عام  ،2010مقارن ًة بنسبة قدرها  7,8في المائة في عام .)2000
ومع ذلك ،وبالرغم من أوجه التقدم واالبتكارات التقنية ،ما زالت بلدان كثيرة ،ال سيما أقل البلدان نموا ،تفتقر
إلى بنية تحتية وخدمات وافية ،بما يشمل مراكز اإلنزال على البر التي تتوافر فيها النظافة الصحية ،وإمدادات
الطاقة الكهربائية ،والمياه الصالحة للشرب ،والطرق ،والثلج ،ومصانع الثلج ،وغرف التبريد ،والنقل المزود
بثالجات .وهذه العوامل ،المرتبطة بدرجات الحرارة المدارية ،تسفر عن ارتفاع نسبة فواقد ما بعد الحصاد
وتدهور النوعية ،مع ما يترتب على ذلك من خطر على صحة المستهلكين .وإضافة إلى ذلك ،فإن تسويق
األسماك يكون أصعب أيضا نتيجة لمحدودية وتكدس البنية التحتية لألسواق ومرافقها .ونتيجة ألوجه القصور
هذه ،إلى جانب عادات المستهلكين الراسخة إلى حد كبير ،يجري تسويق األسماك بصفة رئيسية في البلدان
النامية في شكل حي أو طازج (وهو ما كان يمثل نسبة قدرها  56في المائة من األسماك المخصصة لالستهالك
اآلدمي في عام  )2010بعد إنزالها على البر بفترة وجيزة .وما زالت األشكال المقددة (المجففة أو المدخنة
أو المخمرة) طريقة تقليدية لبيع األسماك واستهالكها في البلدان النامية ،حتى وإن كانت حصتها من مجموع
األسماك المخصصة لالستهالك اآلدمي آخذة في االنخفاض ( 10,9في المائة في عام  2000مقارن ًة بـ  8,9في
المائة في عام  .)2010وفي البلدان المتقدمة ،يجري تسويق معظم اإلنتاج المخصص لالستهالك اآلدمي مجمدا
أو محضرا أو محفوظا .وقد أخذت نسبة األسماك المجمدة في التزايد في العقود األربعة الماضية :فقد كانت
تمثل  33,2في المائة من اإلنتاج الكلي المخصص لالستهالك اآلدمي في عام  ،1970وزادت إلى  44,8في المائة
في عام  ،1990وإلى  49,8في المائة في عام  ،2000حتى بلغت نسبة قياسية قدرها  52,1في المائة في
عام  .2010أما حصة األسماك المحضرة والمحفوظة فقد ظلت مستقرة نوعا ما أثناء الفترة نفسها وكانت تبلغ
 26,2في المائة في عام ( 2010الشكل .)20
وجريش السمك هو الدقيق الخام الذي ُيحصل عليه بعد طحن األسماك أو أجزاء من األسماك وتجفيفها،
وهو ُينتج من السمكة الكاملة ،أو بقايا السمكة ،أو منتجات ثانوية سمكية أخرى تنجم عن عملية التصنيع.
و ُتستخدم أنواع مختلفة كثيرة إلنتاج جريش السمك وزيت السمك .ومع ذلك ،فإن األسماك السطحية
الصغيرة ،ال سيما األنشوفيتا ،هي المجموعات الرئيسية من األنواع التي ُتستخدم في أغراض التحويل إلى
جريش أو زيت ،ويتذبذب حجم جريش السمك وزيت السمك الذي ُينتج على نطاق العالم سنويا وفقا
للتذبذبات في المصيد من هذه األنواع .ولظاهرة النينيو تأثيرات كبيرة على المصيد من األنشوفيتا ،الذي
شهد سلسلة من الذرى ومن االنخفاضات الهائلة في العقود القليلة الماضية ،بحيث بلغ  4,2مليون طن في
عام  2010بعد أن كان يبلغ  12,5مليون طن في عام  .1994وقد بلغ إنتاج جريش السمك ذروة في عام
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 1994بحيث كان  30,2مليون طن (بمكافئ الوزن الحي) واتبع اتجاها متذبذبا منذ ذلك الحين .وفي عام
 ،2010انخفض إلى  15مليون طن نتيجة النخفاض المصيد من األنشوفيتا ،وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة
قدرها  12,9في المائة مقارن ًة بعام  ،2009وبنسبة قدرها  18,2في المائة مقارن ًة بعام  ،2008وبنسبة
قدرها  42,8في المائة مقارن ًة بعام  .2000والمصدر الهام اآلخر للمادة الخام إلنتاج جريش السمك هو
نفايات التصنيع من أنواع األسماك التجارية التي ُتستخدم ألغراض االستهالك اآلدمي .فتزايد إضافة قيمة
في المنتجات السمكية المخصصة ألغراض االستهالك اآلدمي يفضي إلى وجود مزيد من المخلفات ،وهي
مخلفات كان يجري التخلص منها ببساطة في الماضي في كثير من األحيان .أما اآلن ،ف ُيستخدم مزيد ومزيد
من النفايات في أسواق العلف ،ويجري الحصول على نسبة مئوية متزايدة من جريش السمك من شذابات
شرائح السمك وغيرها من مخلفات تحضير تلك الشرائح .ووفقا لتقديرات حديثة العهدُ ،حصل على نحو 36
في المائة من اإلنتاج العالمي لجريش السمك من فضالت الذبائح في عام .2010
وفي الماضي ،كانت المنتجات الثانوية السمكية ،بما في ذلك النفاياتُ ،تعتبر ذات قيمة منخفضة،
أو ُتعتبر مشكلة يجب التصرف فيها بأنسب طريقة أو يجب التخلص منها .وفي العقدين األخيرين ،كان
هناك تزايد في الوعي بشأن الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية لالستخدام األمثل للمنتجات الثانوية
السمكية ،وبأهمية الحد من عمليات التخلص والفواقد في مراحل ما بعد الحصاد (التخزين والتصنيع
والتوزيع) .وأصبح استخدام المنتجات الثانوية السمكية صناعة هامة في بلدان شتى ،مع تزايد التركيز على
المنتجات الثانوية للمناولة التي تجري بطريقة محكومة وآمنة ونظيفة صحياً .وساعدت أيضا تكنولوجيات
التصنيع المحسنة في استخدام تلك المنتجات .وعالوة على صناعة جريش السمكُ ،تستخدم أيضا المنتجات
الثانوية السمكية لتحقيق طائفة واسعة من األغراض األخرى ،من بينها إنتاج مستحضرات التجميل والمواد
الصيدالنية ،وعمليات تصنيعية أخرى ،من قبيل استخدامها كعلف مباشر في تربية األحياء المائية والثروة
الحيوانية ،وإدماجها في غذاء الحيوانات األليفة أو غذاء الحيوانات التي يجري االحتفاظ بها ألغراض إنتاج
الفراء ،والحفظ في صوامع ،والتسميد ،والردم .فتكنولوجيات من قبيل التصنيع على شكل كسبوالت دقيقة
والتصنيع على شكل كبسوالت نانوية ييسر إدماج مغذيات هامة من قبيل زيوت السمك في أغذية أخرى
شتى .وهذه التكنولوجيات تم ّكن من تمديد عمر المنتجات على الرف،وتوفر حائال يزيل مذاق زيت السمك
ورائحته مع تحسينها التوافر التغذوي .وللكيتين والكيتوسان اللذان يجري الحصول عليهما من قشور الجمبري
والسلطعون طائفة متنوعة من االستخدامات ،من قبيل استخدامها في معالجات المياه ،ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الح ّمام ،واألغذية والمشروبات غير الكحولية ،والمواد الكيميائية الزراعية ،والمواد
الصيدالنية .ومن نفايات القشريات يمكن أيضا استخالص أصباغ الكاروتينيدات واألستكسانسينات من أجل
استخدامها في الصناعة الصيدالنية ،ويمكن استخالص الكوالجين من جلد السمك وزعانفه ومخلفات تصنيعه
األخرى .وتجد هيدروليساتات حفظ األسماك في صوامع وبروتين األسماك التي ُيحصل عليها من أحشاء
السمك استخدامات لها في صناعات غذاء الحيوانات األليفة وعلف األسماك .ويمكن الحصول من صدفات
بلح البحر على كربونات كالسيوم من أجل استخدامها الصناعي .وفي بعض البلدانُ ،تستخدم صدفات المحار
كمادة خام في تشييد المباني وإلنتاج الجير الحي (أكسيد الكالسيوم) .و ُتستهلك أيضا عظام السمك الصغيرة،
مع وجود كمية من اللحم تمثل حدا أدنى عليها ،كوجبات خفيفة في بعض البلدان اآلسيوية .وقد اكتُشف
عدد من العوامل المضادة للسرطان في أعقاب إجراء بحوث بشأن االسفنجيات والبريزونات واللواسع.
ً
ولكن ،بعد اكتشافها ،وألسباب تتعلق بالصون ،ال ُتستخرج هذه العوامل من كائنات حية بحرية مباشرة بل
يجري تصنيعها كيميائيا .والنهج اآلخر الذي تجري بحوث بشأنه هو التربية المائية لبعض أنواع األسفنجيات.
فجلد السمك ،وبخاصة جلد األسماك األكبر حجماُ ،يستغل للحصول على الجيالتين فضال عن الجلد الذي
ُيستخدم في صنع المالبس واألحذية والحقائب والمحافظ واألحزمة وغيرها من السلع .وتشمل األنواع الشائع
استخدامها للحصول على الجلد القرش والسلمون واللنغ والقد والجريث والتيالبيا وفرخ النيل والشبوط
والقاروص .و ُتستخدم غضاريف القرش في كثير من المستحضرات الصيدالنية ويجري تحويلها إلى مسحوق
ودهانات وكبسوالت ،وكذلك أجزءا أخرى من القرش ،منها مثال المبايض والمخ والجلد والمعدة .وإضافة إلى
ذلكُ ،تستخدم أسنان القرش في المصنوعات اليدوية؛ كذلك يمكن استخدام صدفات األسقلوب وبلح البحر
في المصنوعات اليدوية والحلي ،وفي صنع األزرار .ويجري وضع إجراءات للتحضير الصناعي للوقود الحيوي
من نفايات األسماك وأيضا من األعشاب البحرية.
وتمضي ُقدما عملية تطوير تكنولوجية كبرى في مجال تصنيع األغذية وتعبئتها ،مع حدوث زيادات في
استخدام المواد الخام بكفاءة وفعالية وبطريقة مربحة ،واالبتكار في تمييز المنتجات المخصصة لالستهالك
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اآلدمي فضال عن إنتاج جريش السمك وزيت السمك .وقد فقد مصنعو المنتجات التقليدية حصتهم في
السوق نتيجة لحدوث تحوالت طويلة األجل في أفضليات المستهلكين وكذلك في التغيرات في عملية
التصنيع وفي الصناعة السمكية بوجه عام .والصناعة السمكية دينامية بطبيعتها ،وفي العقدين األخيرين
حدث تنوع كبير في استخدام وتصنيع اإلنتاج السمكي ،نتيجة لتغ ُّير أذواق المستهلكين وألوجه التقدم في
التكنولوجيا والتعبئة واللوجستيات والنقل .وفي البلدان المتقدمة ،يدور االبتكار في مجال إضافة القيمة
حول األغذية السهلة وطائفة أوسع من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية ،في أشكال طازجة أو مجمدة
أو مكسوة بفتات الخبز أو مدخنة أو معلبة بصفة رئيسية من أجل تسويقها كوجبات جاهزة و/أو محددة
األجزاء وذات نوعية موحدة .وهذه تتطلب معدات وطرق إنتاج متطورة ،ومن ثم تتطلب الحصول على رأس
مال .والتصنيع في البلدان النامية ،المدعوم بيد عاملة رخيصة ،ما زال يجري من خالل طرق أقل تطورا،
من قبيل التقطيع إلى شرائح ،والتمليح ،والتعليب ،والتجفيف ،والتخمير .وطرق تصنيع األسماك التقليدية
هذه الكثيفة االستخدام لليد العاملة توفر دعما لسبل معيشة أعداد كبيرة من الناس في المناطق الساحلية
في كثير من البلدان النامية ،ومن المرجح أن تظل مكونات هامة في االقتصادات الريفية التي ترمي إلى
النهوض بالتنمية الريفية والتخفيف من وطأة الفقر .ولكن ،في العقد األخير ،بدأ يتطور أيضا تصنيع األسماك
في كثير من البلدان النامية ،مع زيادة حجم عمليات ذلك التصنيع .وقد يتراوح هذا من العمليات البسيطة
المتمثلة في إزالة األحشاء أو الرأس أو التقطيع ،إلى العمليات األكثر تطورا المتمثلة في إضافة قيمة ،من
قبيل الكسو بفتات الخبز ،والطهي ،والتجميد السريع الفردي ،تبعا للسلعة وقيمتها في السوق .وبعض هذه
التطورات يحركها الطلب في صناعة البيع بالتجزئة المحلية ،أو حدوث تحول في األنواع التي تجري تربيتها،
أو تعهيد عملية التصنيع ،أو تزايد ارتباط المنتجين في البلدان النامية بالشركات الموجودة في الخارج،
وتنسيقهم معها .وتظهر أيضا سالسل المتاجر الكبرى (السوبر ماركت) وكبار البائعين بالتجزئة كعناصر فاعلة
هامة في تحديد االشتراطات المتعلقة بالمنتجات التي يشترونها .وتزداد كثافة عملية التصنيع ،ويزداد تركيزها
جغرافيا ،ويزداد تكاملها رأسيا وارتباطها بسالسل اإلمداد العالمية .وهذه التغيرات تعكس تزايد عولمة سلسلة
قيمة مصايد األسماك ،مع سيطرة كبار البائعين بالتجزئة على نمو قنوات التوزيع الدولية .وتزايد ممارسة
تعهيد عملية التصنيع على الصعيدين اإلقليمي والعالمي هو أمر بالغ األهمية ،ويتوقف مداه على النوع،
وشكل المنتج ،وتكلفة اليد العاملة ،والنقل .فعلى سبيل المثال ،في أوروبا ،يجري تصنيع المنتجات المدخنة
والمنقوعة في سائل ،التي يعتبر عامل مدة بقائها على الرف ومدة نقلها هامين ،في وسط وشرق أوروبا ،ال
سيما في بولندا وفي دول بحر البلطيق .و ُترسل األسماك المجمدة الكاملة من أسواق أوروبا وأمريكا الشمالية
إلى آسيا (الصين على وجه الخصوص ،ولكن أيضا الهند وفييت نام) من أجل تقطيعها إلى شرائح وتعبئتها،
ثم يعاد استيرادها .وزيادة تعهيد اإلنتاج إلى البلدان النامية قد تقيده االشتراطات الصحية والمتعلقة
بالنظافة التي يصعب استيفاؤها ،فضال عن تزايد تكاليف اليد العاملة.
وفي الوقت ذاته ،غالبا ما يزداد تكامل المصنعين مع المنتجين ،ال سيما فيما يتعلق باألسماك األرضية،
حيث يعتمد كبار المصنعين في آسيا ،جزئيا ،على أسطولهم الخاص من سفن الصيد .وفي قطاع تربية
األحياء المائية ،أقام كبار منتجي أسماك السلمون والسلور والجمبري المستزرعة منشآت مركزية متطورة
للتصنيع وذلك لتحسين مزيج المنتجات ،والحصول على غالت أفضل ،واالستجابة لالشتراطات المتطورة بشأن
الجودة والسالمة في البلدان المستوردة .ويتعرض أيضا المصنعون الذين يعملون بدون وجود قدرة لديهم
على شراء أنواع تحمل عالمات تجارية قوية ،أو قدرة على الحصول على أنواع تحمل تلك العالمات التجارية،
لمشاكل متزايدة مرتبطة بندرة المادة الخام المحلية ،ويضطرون إلى استيراد أسماك من أجل أعمالهم.

التجارة والسلع السمكية

إن األسماك والمنتجات السمكية من بين أكثر السلع الغذائية المتجر بها على نطاق العالم .وتلعب التجارة
دوراً رئيسياً في الصناعة السمكية كمو ّلدة للعمالة ،وكمو ّردة لألغذية ،وكمدرة للدخل ،وكمساهمة في النمو
االقتصادي والتنمية .وفيما يتعلق ببلدان كثيرة وبمناطق ساحلية وشاطئية وجزرية وداخلية متعددة ،تعتبر
الصادرات السمكية أساسية لالقتصاد .فعلى سبيل المثال ،في عام  2010كانت تلك الصادرات تمثل أكثر من
نصف القيمة الكلية للسلع المتجر بها في غرينالند وجزر سيشيل وجزر فارو وفانواتو .وفي العام نفسه،
كانت التجارة السمكية تمثل نحو  10في المائة من الصادرات الزراعية الكلية (باستثناء المنتجات الحرجية)
وتمثل  1في المائة من التجارة السلعية في العالم من حيث القيمة.

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

وتص َّدر حصة كبيرة من اإلنتاج السمكي الكلي على شكل أغذية وأعالف شتى .وقد زادت هذه الحصة
من  25في المائة في عام  1976إلى نحو  38في المائة في عام  57( 2010مليون طن) (الشكل ،)21
مما يعكس تزايد درجة انفتاح القطاع على التجارة الدولية وتكامله معها .وأدت استدامة الطلب ،وسياسات
تحرير التجارة ،وعولمة النظم الغذائية ،واالبتكارات التكنولوجية إلى تعزيز الزيادة العامة في التجارة
السمكية الدولية .وأدت التحسنات في التصنيع والتعبئة والنقل فضال عن التغيرات في التوزيع والتسويق
إلى حدوث تغير كبير في طريقة إعداد المنتجات السمكية وتسويقها وتوريدها إلى المستهلكين .وقد
يسرت هذه العوامل جميعها انتقال اإلنتاج بالقيمة النسبية من االستهالك المحلي إلى األسواق الدولية ،وإلى
ّ
زيادة ذلك االنتقال .وسلسلة اإلمدادات السمكية سلسلة معقدة ألن السلع قد تعبر حدوداً وطنية عدة مرات
قبل أن يتحقق استهالكها النهائي ،ومن أسباب تعقدها أيضا تزايد تعهيد عملية التصنيع إلى بلدان يوفر فيها
انخفاض األجور وتكاليف اإلنتاج نسبياً ميزة نسبية ،على النحو المبين أعاله في القسم الذي يتناول االنتفاع
باألسماك وتصنيعها.
وفي الفترة  2008–1976زادت التجارة العالمية في األسماك والمنتجات السمكية زيادة كبيرة أيضا من
حيث القيمة ،بحيث ارتفعت من  8مليارات من الدوالرات األمريكية إلى  102مليار دوالر أمريكي ،بمعدل
نمو سنوي بلغ  8.3في المائة بالقيمة اإلسمية وبلغ  3.9في المائة بالقيمة الحقيقية .وفي عام ،2009
ونتيجة لالنكماش االقتصادي العام الذي أ ّثر على ثقة المستهلك باألسواق الكبرى ،انخفض حجم التجارة
بنسبة قدرها  6في المائة مقارن ًة بعام  .2008ولكن االنخفاض كان من حيث القيمة فقط نتيجة النخفاض
األسعار وهوامش الربح ،بينما زادت األحجام المتجر بها ،المعبر عنها بمكافئ الوزن الحي ،بنسبة قدرها 1
في المائة بحيث بلغت  55.7مليون طن .ولم يكن االنخفاض موحداً ،وعلى وجه الخصوص شهدت بلدان
نامية كثيرة ارتفاعا في الطلب والواردات حتى أثناء عام  2009الذي كان صعبا .وفي عام  2010انتعشت
التجارة انتعاشا قويا ،بحيث بلغت قيمتها نحو  109مليارات من الدوالرات األمريكية ،بزيادة قدرها  13في
المائة من حيث القيمة وبزيادة قدرها  2في المائة من حيث الحجم مقارن ًة بعام  .2009ويعكس الفارق
بين النمو من حيث القيمة والنمو من حيث الحجم ارتفاع أسعار األسماك أثناء عام  2010فض ًال عن حدوث
نقصان في إنتاج وتجارة جريش السمك.
وفي عام  ،2011وعلى الرغم من انعدام االستقرار االقتصادي في كثير من اقتصادات العالم الكبرى ،أدى
ارتفاع األسعار ووجود طلب قوي في البلدان النامية إلى زيادة األحجام والقيم التجارية إلى أعلى مستوى
ُأبلغ عنه على اإلطالق ،ورغم حدوث قدر من االنخفاض في النصف الثاني من العام ،تشير التقديرات األولية
إلى أن الصادرات تجاوزت قيمتها  125مليار دوالر أمريكي .وجدير بالذكر أن تقلبات أسعار العملة ال تؤثر
على المبيعات واألسواق فقط بل تؤثر أيضا على اإلحصاءات التجارية؛ وفيما يتعلق باإلحصاءات المبلغ عنها
بالدوالرات األمريكية سيؤدي ضعف الدوالر إلى تضخم أرقام كل من الواردات والصادرات على حد سواء.
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والتجارة السمكية ترتبط ارتباطا وثيقا بالحالة االقتصادية العامة .ففي السنوات القليلة الماضية ،تعرضت
التجارة العالمية لسلسلة من األزمات االقتصادية والمالية والغذائية .وبعد االنخفاض الذي شهده عام
 2009وبلغت نسبته  12في المائة ،انتعشت التجارة العالمية بقوة في عام  .2010ووفقا لمنظمة التجارة
الدولية زادت الصادرات السلعية بنسبة قدرها  14.5في المائة ،مدعومة بنمو بنسبة قدرها  3.6في المائة
في اإلنتاج العالمي مقيساً بالناتج المحلي اإلجمالي 15وفي عام  ،2010انتعشت األحوال االقتصادية في
االقتصادات المتقدمة واالقتصادات النامية على حد سواء ،ولكن انتعاش التجارة واإلنتاج كان أبطأ في البلدان
المتقدمة .ويقدر البنك الدولي أن حجم التجارة العالمية (في السلع والخدمات) قد زاد بنسبة إضافية قدرها
 6.6في المائة في عام  16 .2011ولكن األداء أثناء العام لم يكن موحداً .ومنذ أواخر عام  2011وأوائل عام
 2012دخل االقتصاد العالمي مرحلة صعبة اتسمت بمخاطر هبوطية وبهشاشة كبيرة ،مع وجود قدر كبير
من عدم اليقين فيما يتعلق بالكيفية التي ستتطور بها األسواق في األجل المتوسط .وامتد االضطراب المالي
الناجم عن اشتداد حدة األزمة المالية في أوروبا إلى البلدان النامية والبلدان المرتفعة الدخل على حد
سواء .ونتيجة لذلك ،وعلى الرغم من النشاط القوي نسبياً في الواليات المتحدة األمريكية واليابان ،حدث
تباطؤ حاد في األسواق الرئيسية للتجارة السمكية ،وفي النمو العالمي ،وفي التجارة العالمية .وإضافة إلى
ذلك ،وبين مخاطر أخرى ،هناك احتمال أن تؤدي التوترات الجيوسياسية والسياسية المحلية إلى حدوث
انقطاع في إمدادات النفط ،وهو ما قد يكون له أثر على زيادة تكاليف المصايد الطبيعية أيضا .ولذا،
ووفقا للبنك الدولي ،من المتوقع اآلن لالقتصاد العالمي أن ينمو بنسبة قدرها  2.5في المائة في عام 2012
وبنسبة قدرها  3.1في المائة في عام  .2013وينبغي أن يكون معدل النمو في البلدان المرتفعة الدخل
 1.4في المائة في عام  2010و  2.0في المائة في عام  ،2013بينما من المتوقع أن يبلغ معدل النمو في
البلدان النامية  5.4في المائة في عام  2012وأن يبلغ  6.0في المائة في عام  .2013وانعكاسا لهذا التباطؤ
من المتوقع أن تنمو التجارة العالمية بنسبة قدرها  4.7في المائة في عام  ،2012قبل أن تتعزز فتبلغ نسبة
قدرها  6.8في المائة في عام  .2013وعلى الرغم من تجدد انعدام االستقرار االقتصادي ،فقد توسعت التجارة
السمكية في األسواق الرئيسية في األشهر القليلة األولى من عام  ،2012وما زال االتجاه الطويل األجل
للتجارة السمكية إيجابياً ،مع تزايد حصة اإلنتاج السمكي التي تدخل األسواق الدولية.
ومن بين العوامل التي قد تؤثر على استدامة ونمو التجارة السمكية تطور اإلنتاج وتكاليف النقل
وأسعار المنتجات السمكية والسلع البديلة ،بما في ذلك اللحوم واألعالف .وكما هو الحال فيما يتعلق
بمنتجات أخرى ،تتأثر أسعار األسماك بعاملي الطلب والعرض .وفي الوقت ذاته ،فإن شدة اتسام القطاع
بتغاير خواصه ،بحيث تدخل مئات من األنواع وآالف من المنتجات التجارة الدولية ،تجعل من المستعصي
تقدير التطورات السعرية للقطاع ككل .وفي العقود القليلة األخيرة ،ساهم نمو إنتاج تربية األحياء المائية
مساهمة كبيرة في زيادة استهالك وتسويق أنواع كان يجري صيدها برياً في المقام األول ،مع حدوث نقصان
في األسعار نتيجة لذلك .وقد اتضح هذا على وجه الخصوص في تسعينيات القرن الماضي وأوائل العقد
اﻟﺸﻜﻞ ٢٢
ﻣﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻷﺳامك ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ )(٢٠٠٥
ﺑﺎﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ/ﻛﻐﻢ

٣

٢

اﻟﺘﺠﺎرة
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
ﺟﺮﻳﺶ اﻟﺴﻤﻚ
زﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ

١٠

٠٨

٠٦

٠٤

٠٢

٠٠

٩٨

٩٦

٩٤

٩٢

١

٩٠

٠

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

األول من القرن الحالي (الشكل  ،)22بحيث حدث انخفاض بصفة منتظمة في متوسط قيمة الوحدة من
إنتاج تربية األحياء المائية وتجارتها بالقيمة الحقيقية .والحقاً ،ونتيجة الرتفاع التكاليف واستمرار وجود طلب
مرتفع ،بدأت األسعار في االرتفاع مرة أخرى .وفي العقد المقبل ،ومع كون تربية األحياء المائية تمثل حصة
أكبر كثيراً من اإلمدادات السمكية الكلية ،يمكن أن يكون لتأرجحات أسعار منتجات تربية األحياء المائية أثر
كبير على تكوين األسعار في القطاع بوجه عام ،بما قد يفضي إلى مزيد من التقلب.
وعلى غرار التجارة ،انكمشت أيضاً أسعار األسماك في عام  2009ولكنها انتعشت منذ ذلك الحين.
فقد ارتفعت أسعار األسماك بقوة في الجزء األول من عام  ،2012ثم انخفضت انخفاضاً طفيفاً قرب نهاية
العام وفي أوائل عام  ،2012ولكنها ظلت أعلى من المستويات التي كانت عليها في السنوات األسبق.
ومن المرجح أن ارتفاع تكاليف الطاقة واألعالف س ُيبقي على أسعار الغذاء عالية في عام  ،2012ال سيما
بالنظر إلى أن مصادر البروتين البديلة كاللحوم تتأثر بنفس العوامل .ومنذ عام  ،2009تعمل منظمة األغذية
الجدول 12
أكبر عشرة بلدان مصدّرة ومستوردة لألسماك والمنتجات السمكية
2000

2010

(بماليين الدوالرات األمريكية)

APR
(النسبة المئوية)

البلدان المصدِّرة
الصين
النرويج
تايلند
فييت نام
الواليات المتحدة األمريكية
الدانمرك
كندا
هولندا
إسبانيا
شيلي
المجموع الفرعي ألكبر عشرة بلدان
مجموع بقية العالم
مجموع العالم

3 603
3 533
4 367
1 481
3 055
2 756
2 818
1 344
1 597
1 794
26 349
29 401
55 750

13 268
8 817
7 128
5 109
4 661
4 147
3 843
3 558
3 396
3 394
57 321
51 242
108 562

13.9
9.6
5.0
13.2
4.3
4.2
3.1
10.2
7.8
6.6
8.1
5.7
6.9

البلدان المستوردة
الواليات المتحدة األمريكية
اليابان
إسبانيا
الصين
فرنسا
إيطاليا
ألمانيا
المملكة المتحدة
السويد
جمهورية كوريا

10 451
15 513
3 352
1 796
2 984
2 535
2 262
2 184
709
1 385

15 496
14 973
6 637
6 162
5 983
5 449
5 037
3 702
3 316
3 193

4.0
–0.4
7.1
13.1
7.2
8.0
8.3
5.4
16.7
8.7

المجموع الفرعي ألكبر عشرة بلدان

26 349
33 740

69 949
41 837

10.3
2.2

مجموع العالم

60 089

111 786

6.4

مجموع بقية العالم

مالحظة :تشير  APRإلى متوسط النسبة المئوية السنوية لمعدل النمو في الفترة .2010–2000
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والزراعة على إعداد وتحسين رقم دليلي ألسعار األسماك لتصوير تقلبات األسعار النسبية والمطلقة على
حد سواء .ويجري إعداد ذلك الرقم الدليلي بالتعاون مع جامعة  Stavangerوبدعم بواسطة البيانات من
المجلس النرويجي للمأكوالت البحرية .ويشير الرقم الدليلي ألسعار األسماك الخاص بمنظمة األغذية والزراعة
(سنة األساس  )100 = 2004–2002إلى أن متوسط األسعار في عام  2009انخفض بنسبة قدرها  7في المائة
مقارن ًة بعام  ،2008ثم زاد بنسبة قدرها  9في المائة في عام  2010وزاد بأكثر من  12في المائة في عام
 .2011وقد بلغ الرقم الدليلي ذروته القصوى في أغسطس/آب  ،2011وهي ( 159.3وهو مستوى أعلى بنسبة
قدرها  14في المائة مما كان عليه في أغسطس/آب  .)2010وزادت أسعار أنواع من المصايد الطبيعية أكثر
من زيادة أسعار األنواع المستزرعة وذلك بسبب كون األثر الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة على عمليات
سفن الصيد أكبر من أثر ذلك االرتفاع على األنواع المستزرعة.
وتتسم تجارة األسماك والمنتجات السمكية باتساع طائفة أنواع المنتجات والمشاركين فيها .ففي عام 2010
أبلغ  197بلداً عن صادرات من األسماك والمنتجات السمكية .ويتباين دور التجارة السمكية فيما بين البلدان،
وهو مهم القتصادات كثيرة ،ال سيما للبلدان النامية .ويبين الجدول  12أكبر عشرة بلدان مصدرة وبلدان
مستوردة لألسماك والمنتجات السمكية في عامي  2000و  .2010ومنذ عام  ،2002كانت الصين هي أكبر
مصدِّر على اإلطالق لألسماك ،بحيث ساهمت بما يقرب من  12في المائة من صادرات العالم في عام 2010
من األسماك والمنتجات السمكية ،أي بنحو  13.3مليار دوالر أمريكي ،وزادت مساهمتها تلك إلى ما قيمته
 17.1مليار دوالر أمريكي في عام  .2011وقد زادت صادرات الصين السمكية زيادة كبيرة منذ تسعينيات القرن
الماضي ،وإن كانت تمثل في الوقت الحاضر نسبة ال تتجاوز  1في المائة من صادراتها السلعية الكلية .وتتكون
رسخت تايلند مكانتها كمركز
حصة متزايدة من الصادرات السمكية من مواد خام مستوردة غير مصنّعة .وقد ّ
خبرة في مجال التصنيع يعتمد إلى حد كبير على المادة الخام المستوردة ،بينما توجد لدى فييت نام قاعدة
موارد محلية متزايدة وال تستورد إال كميات محدودة ،وإن تكن متزايدة ،من المادة الخام .وقد شهدت فييت
نام نمواً كبيراً في صادراتها من األسماك والمنتجات السمكية ،مما قيمته  1.5مليار دوالر في عام  2000إلى
ما قيمته  5.1مليارات من الدوالرات األمريكية في عام  ،2010عندما أصبحت رابع أكبر مصدِّر في العالم .وفي
عام  2011ارتفعت صادراتها مرة أخرى بحيث بلغت قيمتها  6.2مليارات من الدوالرات األمريكية .ويرتبط تزايد
صادرتها بانتعاش صناعة تربية األحياء المائية فيها ،وبخاصة إلنتاج جمبري بانغاسيوس ( )Pangasiusوجمبري
وروبيان المياه البحرية والمياه العذبة على حد سواء.
ً
ً
وإضافة إلى الصين وتايلند وفييت نام ،تلعب بلدان نامية أخرى كثيرة دورا رئيسيا في عمليات الصيد
على نطاق العالم .ففي عام  ،2010أكدت البلدان النامية أهميتها األساسية كمو ِّردة ألسواق العالم بحيث كانت
مصدر أكثر من  50في المائة من جميع الصادرات السمكية من حيث القيمة وأكثر من  60في المائة من تلك
الصادرات من حيث الكمية (بالوزن الحي) .وفيما يتعلق ببلدان نامية كثيرة ،تمثل التجارة السمكية مصدراً هاماً
من مصادر الدخل بالعملة األجنبية إضافة إلى دور القطاع الهام كمدر للدخل ،ومصدر للعمالة ،ومو ِّفر لألمن
الغذائي وللتغذية .وتعتمد الصناعات السمكية في البلدان النامية اعتماداً شديداً على البلدان المتقدمة ،ليس
فحسب كمنافذ لصادراتها بل أيضا كمو ِّردة لوارداتها ألغراض االستهالك المحلي (وبصفة رئيسية األسماك السطحية
الصغيرة المنخفضة السعر فضال عن األنواع السمكية العالية القيمة بالنسبة لالقتصادات الصاعدة) أو ألغراض
صناعات التصنيع لديها .وفي عام  ،2010ومن حيث القيمةُ ،وجهت نسبة قدرها  67في المائة من الصادرات
السمكية من البلدان النامية إلى بلدان متقدمة .وكانت حصة متزايدة من هذه الصادرات تتكون من منتجات
سمكية مصنّعة جرى تحضيرها من واردات أسماك خام لكي ُتستخدم في زيادة تصنيعها وإعادة تصديرها .وفي
عام  ،2010ومن حيث القيمة ،كانت البلدان المتقدمة هي مصدر  39في المائة من واردات البلدان النامية من
األسماك والمنتجات السمكية .وتغطي البلدان النامية شريحة هامة من صادرات العالم من األسماك غير الغذائية
( 74في المائة في عام  2010من حيث الكمية) .ويمثل جريش السمك حصة كبيرة من صادراتها ( 35في المائة
حسب الكمية ،ولكن  5في المائة فقط حسب القيمة ،في عام  .)2010بيد أن البلدان النامية نجحت أيضا
في تحقيق زيادة كبيرة في حصتها من كمية صادرات العالم السمكية الموجهة إلى االستهالك اآلدمي ،من 32
في المائة في عام  1980إلى  47في المائة في عام  2000وإلى  66في المائة في عام  .2010والصادرات
الصافية من األسماك والمنتجات السمكية (أي القيمة الكلية للصادرات السمكية مطروحاً منها القيمة الكلية
للواردات السمكية) هامة على وجه الخصوص للبلدان النامية ،ألنها أعلى من صادراتها الصافية من سلع زراعية
أخرى متعددة من قبيل األرز واللحوم والسكر والبن والتبغ (الشكل  .)23وقد زادت زيادة كبيرة في العقود
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األخيرة ،بحيث ارتفعت من  3.7مليارات من الدوالرات األمريكية في عام  1980إلى  10.2مليارات من الدوالرات
األمريكية في عام  ،1990ثم إلى  18.3مليار دوالر أمريكي في عام  ،2000إلى أن بلغت  27.7مليار دوالر
أمريكي في عام  .2010وفيما يتعلق ببلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل فإن إيرادات صادراتها الصافية
بلغت  4.7مليارات من الدوالرات األمريكية في عام  ،2010مقارن ًة بما يبلغ  2.0مليار دوالر أمريكي في عام
 17 .1990وفي عام  ،2010كانت صادراتها السمكية ( 8.2مليارات من الدوالرات األمريكية) تمثل نسبة قدرها 8
في المائة من صادرات العالم من حيث القيمة.
وقد سجلت واردات العالم 18من األسماك والمنتجات السمكية رقماً قياسياً جديداً هو  111.8مليار دوالر
أمريكي في عام  ،2010بزيادة قدرها  12في المائة عن السنة السابقة وبزيادة قدرها  86في المائة عن عام
 .2000وتشير البيانات األولية لعام  2011إلى حدوث مزيد من النمو ،بحيث تبلغ الزيادة  15في المائة.
والواليات المتحدة األمريكية واليابان هما المستوردان الرئيسيان لألسماك والمنتجات السمكية وتعتمدان
اعتماداً شديداً على الواردات ،بنسبة قدرها  60في المائة في حالة األولى وبنسبة قدرها  54في المائة في
حالة الثانية ،لتلبية االستهالك السمكي لديهما .وبتزايد عدد سكان الواليات المتحدة ووجود اتجاه إيجابي
طويل األجل الستهالك المأكوالت البحرية لديها فإن وارداتها بلغت ما قيمته  15.5مليار دوالر أمريكي في
عام  ،2010أي بزيادة قدرها  12في المائة عما كانت عليه في عام  ،2009ثم زادت مرة أخرى في عام
 2011لتصل إلى ما قيمته  17.5مليار دوالر أمريكي .أما الواردات اليابانية من األسماك والمنتجات السمكية
فقد زادت بنسبة قدرها  13في المائة في عام  ،2010بعد أن كانت قد هبطت بنسبة قدرها  11في المائة
في عام  2009مقارن ًة بسنة  .2008وفي عام  2011زادت تلك الواردات بنسبة إضافية قدرها  16في المائة،
لتصل إلى ما قيمته  17.4مليار دوالر أمريكي ،نتيجة أيضاً للتسونامي الذي تعرضت له اليابان في أوائل عام
 ،2011والذي ترك أثراً على قدرة البلد اإلنتاجية في المنطقة المتضررة بالتسونامي ،بحيث لحقت أضرار
بأسطول الصيد ،ومرافق تربية األحياء المائية ،ومنشآت التصنيع ،والبنية التحتية للموانئ .وزادت الصين،
وهي أكبر ُمنتج ومص ِّدر لألسماك في العالم ،من وارداتها السمكية زيادة كبيرة ،نتيجة جزئياً لعمليات
التعهيد ،ألن المصنعين الصينيين يستوردون المادة الخام من جميع المناطق الرئيسية ،بما فيها أمريكا
الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا لكي يقوموا بإعادة تصنيعها وتصديرها .ويقف وراء الواردات أيضاً وجود
طلب محلي قوي على أنواع ال تتوافر من المصادر المحلية ،ال سيما األنواع البحرية ،وذلك نتيجة للنمو
االقتصادي وارتفاع الدخل الذي يمكن التصرف فيه .فقد زادت قيمة وارداتها من  1.8مليار دوالر أمريكي
في عام  2000إلى  6.2مليارات من الدوالرات األمريكية في عام  .2010ثم زادت الواردات مرة أخرى بنسبة
قدرها  23في المائة في عام  2011لتبلغ قيمتها  7.6مليارات من الدوالرات األمريكية ،بحيث أصبحت
الصين ثالث أكبر مستورد في العالم .وهذه الزيادة في الواردات تعكس أيضاً انخفاض رسوم االستيراد في
أعقاب انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية في أواخر عام .2001
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أما االتحاد األوروبي فهو أكبر سوق منفرد لألسماك والمنتجات السمكية المستوردة وذلك نتيجة لتزايد
االستهالك المحلي فيه .ولكنه يتسم بشدة تغاير خواصه ،بحيث تختلف الظروف فيه اختالفاً ملحوظاً من بلد
إلى آخر .وقد بلغت قيمة واردات االتحاد األوروبي السمكية  44.6مليار دوالر أمريكي في عام  ،2010مما
يمثل ارتفاعاً بنسبة قدرها  10في المائة عن عام  ،2009وبحيث كانت تمثل نسبة قدرها  40في المائة من
واردات العالم الكلية .ولكن في حالة استبعاد التجارة األقاليمية يكون االتحاد األوروبي قد استورد أسماكاً
ومنتجات سمكية قيمتها  23.7مليار دوالر أمريكي من مو ِّردين خارج االتحاد األوروبي ،وهو ما يمثل زيادة
قدرها  11في المائة عن عام  .2009وهذا يجعل االتحاد األوروبي أكبر سوق في العالم ،بحيث يصب فيه
نحو  26في المائة من واردات العالم (مع استبعاد التجارة داخل االتحاد األوروبي نفسه) .وفي عام 2011
ارتفعت الواردات ارتفاعاً إضافياً لتبلغ قيمتها  50.0مليار دوالر أمريكي بما يشمل التجارة داخل االتحاد
األوروبي ( 26.5مليار دوالر أمريكي في حالة استبعاد تلك التجارة) .ويتزايد اعتماد االتحاد األوروبي على
الواردات ألغراض استهالك األسماك فيه .وهذا يمثل نتيجة لالتجاه الكامن اإليجابي في االستهالك ،ولكنه دليل
أيضا على المعوقات الموجودة داخل االتحاد األوروبي التي تحول دون زيادة حدوث توسع في العرض .وفي
هذا الصدد ،يرمي اإلصالح الحالي لسياسة االتحاد المشتركة بشأن مصايد األسماك إلى إعادة بناء أرصدته
السمكية ،فض ًال عن تعزيز إنتاج تربية األحياء المائية لديه .ولن ُتحس نتائج اإلصالح وتأثيراته على العرض
والتجارة إال في األجل المتوسط إلى الطويل.
وإضافة إلى البلدان المستو ِّردة الرئيسية ،أصبح عدد من األسواق الصاعدة ذا أهمية متزايدة بالنسبة
لمص ّدري العالم .ومن بين تلك األسواق البرازيل والمكسيك واالتحاد الروسي ومصر وآسيا والشرق األدنى
بوجه عام .وفي آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ما زالت التجارة اإلقليمية ذات أهمية حتى
وإن كانت ال تنعكس دوماً انعكاساً وافياً في اإلحصاءات الرسمية .وقد لعب تحسين نظم التوزيع المحلي
لألسماك والمنتجات السمكية دوراً في زيادة التجارة اإلقليمية ،وكذلك تزايد إنتاج تربية األحياء المائية.
وظلت األسواق المحلية ،ال سيما في آسيا ،ولكن أيضا في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ،قوي ًة في
 ،2011–2010بحيث و ّفرت منافذ للمنتجين المحليين واإلقليميين جديرة بالترحيب .وأصبحت أفريقيا أيضاً
سوقاً متزايدة ألنواع أسماك المياه العذبة المستزرعة القادمة من آسيا.
وفي عام  2010كانت البلدان المتقدمة مسؤولة عن نسبة قدرها  76في المائة من القيمة الكلية
للواردات من األسماك والمنتجات السمكية ،وهو ما يمثل انخفاضاً مقارن ًة بالنسبة البالغة  86في المائة في
عام  1990وبالنسبة البالغة  83في المائة في عام  .2000ومن حيث الحجم (بمكافئ الوزن الحي) ،نجد
أن حصة البلدان المتقدمة أقل كثيراً ،إذ تبلغ  58في المائة ،مما يعكس ارتفاع قيمة الوحدة من المنتجات
المستو َردة من جانب البلدان المتقدمة .ونتيجة لركود اإلنتاج السمكي المحلي ،تضطر البلدان المتقدمة
إلى االعتماد على الواردات و/أو على تربية األحياء المائية المحلية لتغطية هذا االستهالك المحلي المتزايد
لألسماك والمنتجات السمكية .وقد يكون هذا أحد أسباب انخفاض تعريفات استيراد األسماك في البلدان
المتقدمة ،وإن يكن مع بضعة استثناءات ،أي فيما يتعلق ببعض المنتجات ذات القيمة المضافة .ونتيجة
لذلك ،في العقود القليلة األخيرة ،تزايدت قدرة البلدان النامية على تزويد أسواق البلدان المتقدمة بمنتجات
سمكية بدون أن تواجه رسوماً جمركية هائلة .وفي عام  2010كانت البلدان النامية هي مصدر نسبة قدرها
 48في المائة من قيمة واردات البلدان المتقدمة.
وفي العقود األخيرة كان هناك اتجاه نحو زيادة التجارة السمكية داخل المناطق .فمعظم البلدان
المتقدمة زادت تجارتها مع بلدان متقدمة أخرى .ففي عام  ،2010ومن حيث القيمة ،كانت نسبة قدرها
 79في المائة من الصادرات السمكية من بلدان متقدمة متجهة إلى بلدان متقدمة أخرى ،وكانت بلدان
متقدمة هي مصدر نسبة تبلغ نحو  52في المائة من الواردات السمكية لبلدان متقدمة أخرى .وفي العام
نفسه ،كانت التجارة السمكية بين البلدان النامية ال تمثل سوى  33في المائة فقط من قيمة صادرات تلك
البلدان من األسماك والمنتجات السمكية .وبمرور الوقت ،من المرجح أن تزيد التجارة السمكية بين البلدان
النامية في أعقاب تزايد الدخل الذي يمكن التصرف فيه في االقتصادات الصاعدة ،وتحرير التجارة تدريجياً،
وحدوث انخفاض في التعريفات الجمركية العالية للواردات في أعقاب زيادة العضوية في منظمة التجارة
العالمية ،وبدء نفاذ عدد من االتفاقات التجارية الثنائية ذات الصلة القوية بالتجارة السمكية .وتلخص
الخرائط الواردة في الشكل  24متوسط التدفقات التجارية لألسماك والمنتجات السمكية حسب القارة في
الفترة  .2010–2008والصورة العامة التي تعرضها هذه الخرائط ليست شاملة ألن البيانات التجارية ال تتوافر

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

توافراً كام ًال فيما يتعلق بجميع البلدان ،ال سيما فيما يتعلق بعدة بلدان أفريقية .ومع ذلك ،فإن كمية
البيانات المتاحة تكفي لتحديد االتجاهات العامة ،التي تب ّين عدم حدوث تغيرات كبيرة مقارن ًة بالسنوات
صاف إيجابي متين
القليلة الماضية .وما زالت منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي تقوم بدور مص ِّدر ٍ
لألسماك ،كما هو الحال فيما يتعلق بمنطقة أوسينيا وفيما يتعلق بالبلدان النامية في آسيا .وحسب القيمة،
صاف من حيث الكمية ،مما يعكس انخفاض
كانت أفريقيا مصدراً صافياً منذ عام  ،1985ولكنها مستورد ٍ
قيمة وحدة الواردات (من األسماك السطحية الصغيرة بصفة رئيسية) .وتتسم أوروبا وأمريكا الشمالية بوجود
عجز في التجارة السمكية لديهما (الشكل .)25
وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي كانت قائمة في فترة السنتين الماضية وما زالت تؤثر على
التجارة الدولية السمكية:
• •تقلُّب أسعار السلع بوجه عام وتأثيرها على المنتجين فضالً عن المستهلكين؛
• •أثر ارتفاع الواردات من المنتجات المستزرعة على قطاع مصايد األسماك المحلي؛
• •دور القطاع الصغير في إنتاج وتجارة األسماك مستقبالً؛
• •العالقة بين تصميم إدارة مصايد األسماك ،وتخصيص الحقوق ،واستدامة القطاع االقتصادية؛
• •إدخال معايير خاصة ،بما في ذلك ألغراض بيئية واجتماعية ،وإقرار كبار تجار التجزئة لتلك المعايير؛
• •المفاوضات التجارية المتعددة األطراف في إطار منظمة التجارة العالمية ،بما في ذلك التركيز على إعانات
مصايد األسماك؛
• •تغيُّر المناخ ،واالنبعاثات الكربونية ،وأثرهما على قطاع مصايد األسماك؛
• •تزايد قلق الجمهور العام وقطاع البيع بالتجزئة بشأن االستغالل المفرط ألرصدة سمكية معيّنة؛
• •ضرورة كفالة إنتاج المنتجات السمكية المتجر بها دولياً والمستمدة من المصايد الطبيعية إنتاجاً قانونياً؛
• •ضرورة القدرة على المنافسة في مواجهة المنتجات الغذائية األخرى؛
• •المخاطر والفوائد المتصورة والحقيقية الستهالك األسماك.

السلع

إن سوق األسماك سوق شديد الدينامية ويتغير بسرعة .فهو يزداد تع ُّقداً وتزداد طبقاته إلى حد كبير،
بحيث يزيد التنويع بين األنواع والمنتجات .فاألنواع العالية القيمة من قبيل الجمبري والروبيان والسلمون
والتونة والسمكة األرضية والسمكة المفلطحة والقاروص واألسبور يتّجر بها على نطاق كبير ،ال سيما في
اتجاه األسواق األكثر ازدهاراً .أما األنواع المنخفضة القيمة من قبيل األسماك السطحية الصغيرة فهي يتجر
بها بكميات كبيرة أيضاً ،ويجري بصفة رئيسية تصديرها إلطعام المستهلكين ذوي الدخل المنخفض في
البلدان النامية .وفي العقدين األخيرين ،ساهمت تربية األحياء المائية في حصة متزايدة من التجارة الدولية
في السلع السمكية ،بأنواع من قبيل الجمبري والروبيان والسلمون والرخويات والتيالبيا والسلور (بما في
ذلك  )Pangasiusوالقاروص واألسبور .ويحدث توسع في تربية األحياء المائية في جميع القارات من حيث
المناطق واألنواع الجديدة ،وكذلك من حيث تكثيف وتنويع نطاق المنتجات فيما يتعلق باألنواع وأشكال
المنتجات وذلك لالستجابة الحتياجات المستهلكين .وتنتج تربية األحياء المائية كثرة من األنواع التي سجلت
أعلى معدالت لنمو الصادرات في السنوات القليلة الماضية .ولكن من الصعب تحديد مدى هذه التجارة ألن
التصنيف الذي ُيستخدم دولياً لتسجيل اإلحصاءات التجارية المتعلقة باألسماك ال يميز بين المنتجات ذات
األصل البري والمنتجات ذات األصل المستزرع .ومن ثم يظل الباب مفتوحاً للتفسير فيما يتعلق بالتقسيم
الدقيق لإلنتاج بين منتجات المصايد الطبيعية ومنتجات تربية األحياء المائية في التجارة الدولية.
ونتيجة لسرعة تلف األسماك والمنتجات السمكية فإن نسبة قدرها  90في المائة من التجارة في
األسماك والمنتجات السمكية من حيث الكمية (بمكافئ الوزن الحي) تتكون من منتجات مصنّعة (أي
مجمد ( 39في المائة من
باستثناء السمكة الحية والسمكة الكاملة الطازجة) .ويتزايد االتجار باألسماك كغذاء َّ
الكمية الكلية في عام  ،2010مقارن ًة بما يبلغ  25في المائة في عام  .)1980وفي العقود األربعة األخيرة،
ّ
المحضرة والمحفوظة حصتها في الكمية الكلية ،بحيث ارتفعت من  9في المائة في
ضاعفت تقريباً األسماك
عام  1980إلى  16في المائة في عام  .2010وعلى الرغم من سرعة تلف األسماك فإن التجارة في األسماك
الحية والطازجة والمب ّردة تبريداً خفيفاً كانت تمثل  10في المائة من التجارة السمكية العالمية في عام
تحسن اللوجستيات وتزايد الطلب على
 ،2010بعد أن كانت تمثل  7في المائة في عام  ،1980مما يعكس ُّ
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اﻟﺸﻜﻞ ٢٤
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎرة )اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ مبﻼﻳني اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﺄﻣني وأﺟﺮ اﻟﺸﺤﻦ،
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻔﱰة (٢٠١٠–٢٠٠٨

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٨٢١٫٢

٩٢٠٫٨

١٦٩٫٩

٧٤٤٫٥
٢٢٦٫٥

٥٢٫٤

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺸامﻟﻴﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ

٩ ٠٩١٫٦

١ ٤٧٣٫٤

٤ ٥٠٦٫٨

١٢٠٫٩
٢ ٣٧٥٫٩
٣٥١٫٢

أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ

١٧٢٫٧

٣٠٢٫٣

٦٧٫٦

٣٧٫٣
٢٠٫٥

١ ٢٩٩٫٨

اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺒني اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺣﺪود ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺤﺪدة .اﻟﺤﺪود اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑني ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان مل ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ.

)ﻳﺘﺒﻊ(
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اﻟﺸﻜﻞ ) ٢٤ﺗﺘﻤﺔ(

اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﺎرة )اﻟﻮاردات اﻟﻜﻠﻴﺔ مبﻼﻳني اﻟﺪوﻻرات اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ واﻟﺘﺄﻣني وأﺟﺮ اﻟﺸﺤﻦ،
ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﻔﱰة (٢٠١٠–٢٠٠٨

آﺳﻴﺎ

٥ ٩٦٨٫٤

٣ ٩١٩٫٢

59.8

١٦ ٢٦٦٫٢
٩٠٥٫٣
٣ ٦٢٠٫٥

١ ٥٨٦٫٠

أوروﺑﺎ
٢٨ ٣٧٣٫١

٣ ٠٤٣٫٨

٧ ٨٤٦٫٧
٣ ٩١٩٫٩
٤ ١٥٦٫٥
٢٦٦٫٣

أوﺳﻴﻨﻴﺎ

٨٢٠٫٠

٨٣٫٧

٧٣٫٢

٤٦٫٦
٢١٧٫٩

اﻟﺘﺠﺎرة اﻷﻗﺎﻟﻴﻤﻴﺔ
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺒني اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺣﺪود ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺤﺪدة .اﻟﺤﺪود اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑني ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان مل ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ.

٦٨٫٢
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اﻟﺸﻜﻞ ٢٥
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استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

األسماك غير المصنعة .وتشمل أيضا التجارة في األسماك الحية أسماك الزينة ،ذات القيمة العالية ولكنها تكاد
ال ُتذكر من حيث الكمية المتجر بها .وفي عام  ،2010كانت نسبة قدرها  71في المائة من كمية األسماك
والمنتجات السمكية التي جرى تصديرها تتكون من منتجات مخصصة لالستهالك اآلدمي .وقيمة الصادرات
من األسماك والمنتجات السمكية في عام  2010التي بلغت  109مليارات من الدوالرات األمريكية ال تشمل
مبلغاً إضافياً قدره  1.3مليار دوالر أمريكي للنباتات المائية ( 62في المائة) ،ونفايات األسماك غير الصالحة
لألكل ( 31في المائة) ،واالسفنجيات والمرجانيات ( 7في المائة) .وفي العقدين األخيرين ،زادت التجارة في
النباتات المائية زيادة كبيرة ،بحيث ارتفعت من  0.2مليار دوالر أمريكي في عام  1990إلى  0.5مليار دوالر
أمريكي في عام  2000وإلى  0.8مليار دوالر أمريكي في عام  ،2010مع كون الصين المص ِّدر الرئيسي وكون
اليابان المستورد الرئيسي .وزادت أيضا تجارة نفايات األسماك غير الصالحة لألكل زيادة ملحوظة في هذه
الفترة ،نتيجة لتزايد إنتاج جريش السمك والمنتجات األخرى المستمدة من فضالت األسماك التي تتخلف
من عملية التصنيع (انظر القسم الوارد أعاله الذي يتناول االنتفاع باألسماك وتصنيعها) .فقد ارتفعت قيمة
صادرات األسماك غير الصالحة لألكل من  61مليون دوالر أمريكي فقط في عام  1990إلى  0.2مليار دوالر
أمريكي في عام  2000ثم بلغت  0.4مليار دوالر أمريكي في عام .2010

الجمبري

الجمبري هو أكبر سلعة منفردة من حيث القيمة ،بحيث كان يمثل نحو  15في المائة من القيمة الكلية
للمنتجات السمكية المتجر بها دوليا في عام  .2010وفي ذلك العام ،انتعش سوق الجمبري ،بعد هبوطه
في عام  ،2009واتسم باستقرار أحجام إنتاجه ،ولكنه اتسم بانخفاضات كبيرة في أسعاره .وفي عام ،2011
وعلى الرغم من حدوث انكماش في اإلنتاج العالمي من الجمبري المستزرع ،فقد كان أداء السوق جيداً.
وعلى الرغم من التشكك والقلق بشأن الحالة االقتصادية ،استورد كل من الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد
األوروبي كمية أكبر من الجمبري مقارن ًة بالعام الذي سبقه .وحدث تحول في السوق الياباني عن الجمبري
الخام األساسي إلى الجمبري المصنّع ذي القيمة المضافة ،بحيث كان ذلك السوق يدفع مبلغا أكبر للواردات.
واستهلكت أسواق محلية وإقليمية كثيرة في آسيا وأمريكا الالتينية مزيدا من الجمبري ،مما جعل أسعاره
مرتفعة نسبية أيضاً ومستقرة طيلة عام ( 2011الشكل  .)26وفي عام  ،2012بدأ سوق الجمبري باتجاهات
إيجابية في الطلب واألسعار في أسواق شتى .ومن حيث القيمة ،فإن البلدان المصدرة الرئيسية هي تايلند
والصين وفييت نام .وما ز الت الواليات المتحدة األمريكية هي المستورد الرئيسي للجمبري ،تليها اليابان.

السلمون

زادت حصة السلمون والتروت في التجارة العالمية زيادة كبيرة في العقود األخيرة ،وكانت تمثل في عام
 2010نسبة تجاوزت  14في المائة .وإجماالً ،أخذ الطلب على السلمون المستزرع ينمو باطراد من سنة
إلى أخرى .ولكن العرض كان أكثر تقلباً ،نتيجة على األغلب لمشاكل مرتبطة باألمراض في البلدان المنتجة.
وفي حالة تتسم بوجود اتجاه إيجابي طويل األجل في الطلب ،من الحتمي أن يؤدي حدوث نقص مؤقت
في العرض إلى ردود أفعال سعرية كبيرة ،وهذا هو ما حدث في عام  2010وأوائل عام  ،2011اللذين
شهدا ارتفاعاً استثنائياً في األسعار ،ال سيما أسعار سلمون األطلسي المستزرع .وبدأت األسعار تنخفض في
األشهر التالية نتيجة أيضاً لوصول كميات إضافية كبيرة من السلمون المستزرع إلى أسواق العالم .وفي بداية
عام  2012انتعشت األسعار من المستويات المنخفضة التي كانت قد بلغتها في أواخر عام  ،2011وما زال
نمو الطلب متسقا في معظم األسواق ويأخذ في التوسع جغرافياً ،ال سيما فيما يتعلق بسلمون األطلسي
المنتج والمص ِّدر
المستزرع ،وأيضاً من خالل أنواع جديدة من المنتجات المصنعة .وما زالت النرويج هي ُ
المهيمن لسلمون األطلسي ،ولكن شيلي ُتزيد بسرعة من إنتاجها كي تصل إلى المستويات التي كان عليها
قبل األزمة التي تعرضت لها في عام  .2010ويلعب أيضاً سلمون المحيط الهادئ البري دوراً هاماً في أسواق
السلمون العالمية بحيث يمثل السلمون البري نحو  30في المائة من السوق الكلية للسلمونيدات.

أسماك القاع

كانت أنواع أسماك القاع تمثل نحو  10في المائة من الصادرات السمكية الكلية حسب القيمة في عام
 .2010وقد انخفضت أسعارها في عامي  2010و  2011نتيجة لوجود إمدادات ال بأس بها من المصايد
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الطبيعية ووجود منافسة قوية من األنواع المستزرعة من قبيل البانغاسيوس ( )Pangasiusوالتيالبيا في
السوق (الشكل  .)27ويتزايد الطلب العام على أنواع أسماك القاع ،وسيزيد عرض تلك السمكة نتيجة
لممارسات اإلدارة الجيدة لألرصدة البرية .وستتيح البلدان الصاعدة فرصاً جديدة .فعلى سبيل المثال ،أصبحت
البرازيل مقصداً متنامياً للقد النرويجي ،مما يساعد على التخفيف نوعاً ما من مخاوف المصد ّرين النرويجيين
من تأ ُّثر مبيعاتهم في جنوب أوروبا باألزمة االقتصادية ،ال سيما في البرتغال ،التي ُتعتبر أكبر مستورد منفرد
للقد النرويجي.
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التونة

كانت حصة التونة في الصادرات السمكية الكلية في عام  2010تبلغ نحو  8في المائة .ففي السنوات
الثالث األخيرة ،كانت أسواق التونة غير مستقرة نتيجة لوجود تقلبات كبيرة في مستويات المصيد .وكانت
القضايا الرئيسية التي أ ّثرت على قطاع التونة العالمي في عام  2011هي انخفاض المصيد في مناطق
الصيد الرئيسية ،وتزايد قيود على الصيد بالشباك الطويلة وبالشباك المخروطية سعياً إلى تحقيق إدارة أكثر
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استدامة للموارد ،واتخاذ خطوات أخرى نحو االستدامة ،وإدخال التوسيم اإليكولوجي .وقد كان لهذه العوامل
أثر على سوق التونة من أجل الساشيمي وكمادة خام من أجل التعليب ،مما ترتب عليه حدوث زيادات
في أسعار التونة (الشكل  .)28وما زالت اليابان هي السوق الرئيسي لتونة الساشيمي ،بينما يمثل االتحاد
األوروبي والواليات المتحدة األمريكية المستوردين الرئيسيين وتمثل تايلند المص ِّدر الرئيسي للتونة المع ّلبة.

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

رأسيات األرجل

كانت حصة رأسيات األرجل (الحبار والسبيط واألخطبوط) في التجارة السمكية العالمية تبلغ  4في المائة
في عام  .2010وإسبانيا وإيطاليا واليابان هي أكبر بلدان مستهلكة ومستوردة لهذه األنواع .أما تايلند
فهي أكبر مص ِّدر للحبار والسبيط ،تليها إسبانيا والصين واألرجنتين ،مع كون المغرب وموريتانيا المصدر ْين
األساسيين لألخطبوط .وأخيراً ،ظهرت المكسيك أيضاً كمو ِّرد هام ألوروبا .وقد كانت اإلمدادات من األخطبوط
تمثل مشكلة ،وطيلة عام  2011اتسمت التجارة بتلك المشكلة بيد أن أحجام الواردات في األسواق الرئيسية
كانت مستقرة نسبياً ،مع ارتفاع مستويات األسعار (الشكل  .)29وقد جدد تناقص المصيد من األخطبوط
االهتمام باستزراع األخطبوط .وسوف نرى ما إذا كانت التكنولوجيات الجديدة التي يجري تجريبها ستكون
قادرة على إنتاج كميات كبيرة من األخطبوط بالحجم الذي يصلح للسوق ،وإن كان التقدم المحرز حتى
مشجعاً .وكانت اإلمدادات من الح ّبار أيضاً غير وفيرة نوعاً ما طيلة عام  .2011وينعكس هذا في
اآلن ّ
األرقام التجارية .وانخفضت الواردات إلى جميع األسواق الرئيسية ،باستثناء اليابان .وكان سوق السبيط ثابتاً
خالل السنوات القليلة الماضية .وشهدت البلدان المستوردة الرئيسية قدراً ضئي ًال من التباين في الكميات
المستوردة على مر السنين ،وإن كانت قد حدثت بعض التغيرات فيما بين مو ّردي األسواق المختلفة.

البانغاسيوس

البانغاسيوس ( )Pangasiusهي سمكة مياه عذبة ،وهي وافدة جديدة نسبياً إلى التجارة الدولية .ولكن هذا
النوع مصدر هام ألسماك منخفضة السعر ،إذ يبلغ إنتاجه نحو  1.3مليون طن ،في فييت نام بصفة رئيسية،
ويوجه كله إلى األسواق الدولية .واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية هما المستوردان الرئيسيان
َ
للبنغاسيوس .وفي عام  ،2011انخفضت الواردات من تلك السمكة في االتحاد األوروبي ،بينما زادت في
سوق الواليات المتحدة .فقد أثرت قضايا اإلمداد على قطاع البنغاسيوس في فييت نام ،وانخفض الناتج
المنتج ُيستورد
اإلجمالي في عام  .2011ومع أن فييت نام هي أكبر مو ِّرد ألسواق االتحاد األوروبي ،فإن هذا ُ
أيضا من الصين وتايلند .وما زال الطلب اآلسيوي قوياً مع ظهور أسواق جديدة ،من بينها أسواق الهند
والشرق األدنى ،ال سيما بالنسبة لشرائح تلك السمكة .ويتزايد أيضاً في كثير من البلدان اإلنتاج المحلي
تيسره أنشطة ترويجية حثيثة من أجل االستهالك المحلي.
الذي ّ

جريش السمك

انخفض كل من إنتاج وتجارة جريش السمك انخفاضاً كبيراً في عام  2010نتيجة النخفاض المصيد من
األنشوفيتا ،بينما زاد اإلنتاج في عام  2011بنسبة بلغت نحو  40في المائة في البلدان المنتجة الرئيسية.
وكان الطلب على جريش السمك قوياً في عامي  2010و  ،2011مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار جريش
السمك (الشكل  .)30وبالرغم من حدوث قدر ما من االنخفاض في األسعار مؤخراً في أواخر عام 2011
وأوائل عام  ،2012ما زالت األسعار عند مستويات مرتفعة إلى حد ال ُيستهان به .وما زالت الصين هي أكبر
سوق لجريش السمك ،حيث تستورد أكثر من  30في المائة من كمية جريش السمك ،بينما تمثل بيرو
وشيلي أكبر بل ْدين مصدر ْين.

زيت السمك

تحسن عمليات إنزال األسماك على البر والحصول على المادة الخام إلى اإلسهام في حدوث ارتفاع
لقد أدى ُّ
في إنتاج زيت السمك في عام  ،2011بعد انخفاضه في عام  .2010وعلى الرغم من بعض التقلبات ،ظلت
أسعار زيت السمك عند مستويات مرتفعة في عام  2011وفي أوائل عام ( 2012الشكل  .)31وسيظل الطلب
من قطاع تربية األحياء المائية ومن قطاع المكمالت الصحية يستوعب معظم الكميات المعروضة .و ُتستخدم
توجه إلى تربية األحياء المائية كعنصر في أعالف السمك والجمبري .وفي عام  ،2011أدى
الحصة التي َ
حدوث زيادة كبيرة في إنتاج السلمونيدات في شيلي إلى تعزيز الطلب على زيت السمك من شيلي وبيرو
بينما استطاع المنتجون في أوروبا زيادة العرض ،رغم ارتفاع أسعار المكاريل والرنجة المخصصتين لالستهالك
اآلدمي المباشر.
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استهالك األسماك

19

تمثل األسماك والمنتجات السمكية مصدرا ثمينا للحصول على المغذيات ذات األهمية األساسية بالنسبة
للغذاء المتنوع الصحي .فاألسماك تحتوي عاد ًة ،مع بضعة استثناءات تتعلق بأنواع معينة ،على نسب
منخفضة من الدهون المش ّبعة ،والمواد الكربوهيدراتية ،والكوليسترول .واألسماك ال توفر بروتيناً عالي القيمة
فحسب بل توفر أيضا طائفة واسعة من المغذيات الدقيقة األساسية ،من بينها أنواع شتى من الفيتامينات
(د و أ و ب) ،والمعادن (من بينها الكالسيوم واليود والزنك والحديد والسيلينيوم) واألحماض الدهنية غير
المشبعة المتعددة المحتوية على األوميغا – ( 3حمض الدوكوزاهكسانويك وحمض اإليكوزابنتانويك) .ومع
أن متوسط نصيب الفرد من استهالك األسماك قد يكون منخفضاً ،يمكن حتى للكميات الصغيرة من األسماك
أن يكون لها أثر تغذوي إيجابي كبير وذلك بتوفير األحماض األمينية الضرورية والدهون والمغذيات الدقيقة
20
التي يشح وجودها في الغذاء القائم على ُ
الخضر .وثمة دليل على وجود تأثيرات مفيدة الستهالك األسماك
22
بالنسبة لمرض الشريان التاجي 21،والسكتة الدماغية ،والتنكس البقعي المرتبط بالسن ،والصحة العقلية.
وثمة أدلة مقنعة أيضا على فوائد تناول األسماك من حيث النمو والنماء ،ال سيما بالنسبة للنساء واألطفال
23
أثناء مرحلة الحمل ومرحلة الرضاعة من أجل النمو األمثل لمخ األطفال.
وفي المتوسط توفر األسماك نحو  33سعراً حرارياً فقط للفرد كل يوم .ومع ذلك فإن هذا المعدل قد
يتجاوز  150سعراً حرارياً للفرد في البلدان التي يوجد فيها نقص في الغذاء البروتيني البديل والذي نشأ فيها
واستمر تفضيل تناول األسماك (ومن تلك البلدان مث ًال أيسلندا واليابان وعدة دول جزرية صغيرة) .واإلسهام
التغذوي لألسماك أهم من حيث البروتينات ،الحيوانية وذلك ألن حصة قدرها  150غراما من األسماك توفر
نسبة تتراوح من  50في المائة إلى  60في المائة من االحتياجات اليومية من البروتين بالنسبة للشخص
البالغ .ويمكن أن تمثل البروتينات السمكية مك ّوناً حاسم األهمية في بعض البلدان المكتظة بالسكان حيث قد
يكون المتناول الكلي من البروتين منخفضا .بل إن سكاناً كثيرين ،ال سيما في البلدان النامية أكثر من البلدان
المتقدمة ،يعتمدون على األسماك كجزء من غذائهم اليومي .وبالنسبة لهم ،كثيرا ما تمثل األسماك والمنتجات
السمكية مصدرا للبروتين الحيواني ميسور التكلفة قد ال يكون أقل ثمناً فحسب من مصادر البروتين الحيواني
األخرى بل قد يكون أيضا مفض ًال ويشكل جزءا من وصفات الطعام المحلية والتقليدية .فعلى سبيل المثال،
تساهم األسماك بنسبة تبلغ ،أو تتجاوز 50 ،في المائة من المتناول الكلي من البروتين الحيواني في بعض
الدول الجزرية الصغيرة النامية ،وكذلك إندونيسيا وبنغالديش وغامبيا وغانا وسري النكا وسيراليون وكمبوديا.
وفي عام  2009كانت األسماك 24تمثل نسبة قدرها  16.6في المائة مما تناوله سكان العالم من بروتين حيواني،
ونسبة قدرها  6.5في المائة من جميع أنواع البروتينات المستهلكة (الشكل  .)32وعلى الصعيد العالمي ،تزود
األسماك نحو  3مليارات شخص بما يقرب من  20في المائة من متوسط متناولهم الفردي من البروتين الحيواني،
وتزود نحو  4.3مليارات شخص بنحو  15في المائة من هذا البروتين (الشكل .)33
اﻟﺸﻜﻞ ٣٢
اﻹﻣﺪادات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﱪوﺗني ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻘﺎرة واﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة (٢٠٠٩–٢٠٠٧
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أﻣﺮﻳﻜﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ
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اﻟﺸﻜﻞ ٣٣
ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻷﺳامك ﰲ اﻹﻣﺪادات ﻣﻦ اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة (٢٠٠٩–٢٠٠٧

<  ١٠ﻏﺮام

 ٦–٤ﻏﺮام
 ١٠–٦ﻏﺮام

>  ٢ﻏﺮام
 ٤–٢ﻏﺮام

اﻟﱪوﺗﻴﻨﺎت اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
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وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان مل ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ.

اﻟﺸﻜﻞ ٣٤
اﻷﺳامك ﻛﻐﺬاء :ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻹﻣﺪادات )ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﱰة (٢٠٠٩-٢٠٠٧

<  ٦٠ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام/ﺳﻨﺔ

 ٢٠–١٠ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام/ﺳﻨﺔ
 ٣٠–٢٠ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام/ﺳﻨﺔ
 ٦٠–٣٠ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام/ﺳﻨﺔ

 ٢–٠ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام/ﺳﻨﺔ
 ٥–٢ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام/ﺳﻨﺔ
 ١٠–٥ﻛﻴﻠﻮﻏﺮام/ﺳﻨﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺒني اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺣﺪود ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان ﻟﻠﻔﱰة اﳌﺤﺪدة .اﻟﺤﺪود اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑني ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻮدان
وﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان مل ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺪ.

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ
اﻹﻣﺪادات اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ
)مبﻜﺎﻓﺊ اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ(
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وارتباطاً بالتوسع الشديد في إنتاج األسماك وفي قنوات التوزيع الحديثة ،زاد العرض من األغذية السمكية
على نطاق العالم بمعدل بلغ في المتوسط  3.2في المائة كل سنة خالل الفترة  ،2009–1961بحيث فاق
الزيادة في عدد سكان العالم التي بلغت  1.7في المائة سنويا ،ومن ثم ارتفع متوسط نصيب الفرد من توافر
األسماك .فقد زاد نصيب الفرد من استهالك األسماك على نطاق العالم من متوسط قدره  9.9كيلوغرامات في
ستينيات القرن العشرين إلى  11.5كيلوغراما في سبعينيات ذلك القرن ،وإلى  12.6كيلوغراما في ثمانينياته،
وإلى  14.4كيلوغراما في تسعينياته ،وإلى  17كيلوغراماً في العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،ثم بلغ
 18.4كيلوغراما في عام  .2009وتشير التقديرات األولية فيما يتعلق بعام  2010إلى حدوث زيادة أخرى في
نصيب الفرد من استهالك األسماك بحيث بلغ  18.6كيلوغراما .وجدير بالذكر أن أرقام عام  2000أعلى من تلك
المذكورة في الطبعات السابقة من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم ،وذلك ألن
منظمة األغذية والزراعة خ ّفضت التقديرات غير الغذائية الستهالك الصين البادي ،بدءاً من بيانات عام ،2000
تحسن المعلومات الوطنية عن القطاع .ونتيجة لذلك ،زادت أرقام نصيب الفرد من استهالك األسماك
لتعكس ُّ
ً
فيما يتعلق بالصين وكذلك فيما يتعلق بالعالم ،مقارنة بالتقديرات السابقة.
وعلى الرغم من الزيادة القوية في مدى توافر األسماك بالنسبة لمعظم البلدان ،يختلف النمو في
استهالك األسماك اختالفا كبيراً فيما بين البلدان وداخل البلدان واألقاليم من حيث الكمية واألنواع المختلفة
التي يستهلكها كل فرد .فعلى سبيل المثال ،ظل نصيب الفرد من استهالك األسماك ثابتا أو انخفض في
بعض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (ومنها مث ًال جنوب أفريقيا وغابون والكونغو ومالوي وليبريا)
وفي اليابان في العقدين المنصرمين،حينما حدثت أكبر الزيادات في نصيب الفرد من االستهالك السنوي
لألسماك في شرق آسيا (من  10.6كيلوغرامات في عام  1961الى  34.5كيلوغراما في عام  ،)2009وفي
جنوب شرق آسيا (من  12.8كيلوغراما في عام  1961إلى  32كيلوغراما في عام  ،)2009وفي شمال أفريقيا
(من  2.8كيلوغرام في عام  1961إلى  10.6كيلوغرامات في عام  .)2009وكانت الصين مسؤولة عن معظم
الزيادة التي حدثت في نصيب الفرد من استهالك األسماك على نطاق العالم ،نتيجة للزيادة الكبيرة التي
حدثت في إنتاجها السمكي ،ال سيما من تربية األحياء المائية .فقد زادت حصة الصين في إنتاج العالم
من األسماك من  7في المائة في عام  1961إلى  34في المائة في عام  .2009وزاد أيضا نصيب الفرد من
استهالك األسماك في الصين زيادة هائلة ،بحيث بلغ نحو  31.9كيلوغراما في عام  ،2009بمعدل نمو سنوي
الجدول 13
مجموع اإلمدادات من األسماك الغذائية ونصيب الفرد منها بحسب القارة والمجموعة االقتصادية في عام 2009

العالم
العالم (باستثناء الصين)
أفريقيا
أمريكا الشمالية
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
آسيا
أوروبا
أوسينيا
البلدان الصناعية
البلدان المتقدمة األخرى
أقل البلدان نموا
البلدان النامية األخرى
2

LIFDCs

 1بيانات أولية
 2بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل.

1

مجموع اإلمدادات الغذائية

نصيب الفرد من اإلمدادات
الغذائية

(بماليين األطنان من مكافئ الوزن الحي)

(بالكيلوغرام سنويا)

125.6
83.0
9.1
8.2
5.7
85.4
16.2
0.9
27.6
5.5
9.0
83.5
28.3

18.4
15.1
9.1
24.1
9.9
20.7
22.0
24.6
28.7
13.5
11.1
18.0
10.1
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بلغ في المتوسط  4.3في المائة في الفترة  ،2009–1961وبلغ  6في المائة في الفترة  .2009–1990وفي
السنوات القليلة الماضية ،شهد المستهلكون في الصين ،نتيجة لتزايد الدخل المحلي وتنامي الثروة في
بلدهم ،تنويعا في أنواع األسماك المتاحة وذلك نتيجة لتوجيه بعض الصادرات السمكية نحو السوق المحلية
فضال عن حدوث زيادة في الواردات السمكية .وفي حالة استبعاد الصين ،فإن نصيب الفرد سنويا من
إمدادات بقية العالم يبلغ نحو  15.4كيلوغراما في عام  ،2009وهو أعلى من متوسط ق َيم االستهالك الخاصة
بالستينيات ( 11.5كيلوغراماً) ،والسبعينيات ( 13.5كيلوغراما) ،والثمانينيات ( 14.1كيلوغراما) ،والتسعينيات
( 13.5كيلوغراما) .وجدير بالذكر أنه إ ّبان التسعينيات كان متوسط نصيب الفرد من اإلمدادات السمكية
على نطاق العالم ،باستثناء الصين ،مستقراً نسبياً عند معدل يتراوح من  13.1كيلوغراماً إلى  13.5كيلوغراماً
وكان أقل مما كان في الثمانينيات ألن عدد السكان زاد بسرعة أكبر من السرعة التي زادت بها اإلمدادات
من األسماك الغذائية (إذ كان معدل الزيادة في السكان  1.6في المائة بينما كان معدل الزيادة في تلك
اإلمدادات  0.9في المائة سنوياً) .ومنذ أوائل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،انقلب هذا االتجاه،
بحيث فاق نمو اإلمدادات من األسماك الغذائية النمو السكاني (إذ كان معدل الزيادة في تلك اإلمدادات
 2.6في المائة بينما كان معدل الزيادة في عدد السكان  1.6سنويا).
ويلخص الجدول  13نصيب الفرد من استهالك األسماك بحسب القارة والمجموعة االقتصادية الرئيسية.
ويتباين المقدار الكلي لألسماك المستهلكة وكذلك تكوين اإلمدادات من األسماك الغذائية من حيث
األنواع تبعاً لألقاليم والبلدان ،مما يعكس اختالف مستويات توافر األسماك وغيرها من األغذية ،بما في
ذلك إمكانية الوصول إلى موارد سمكية في المياه المتاخمة فضال عن تفاعل عوامل اجتماعية – اقتصادية
وثقافية متعددة .وتشمل هذه العوامل التقاليد الغذائية ،والمذاق المفضل ،والطلب ،ومستويات الدخل،
والمواسم ،واألسعار ،والبنية التحتية الصحية ،ومرافق االتصال .فنصيب الفرد سنويا من استهالك األسماك
البادي قد يتراوح من أقل كيلوغرام واحد في بلد إلى أكثر من  100كيلوغرام في بلد آخر (الشكل .)34
وقد تكون االختالفات كبيرة أيضا داخل البلدان ،بحيث يكون االستهالك أعلى عاد ًة في مناطق المياه
الساحلية والنهرية والداخلية .ومن بين الكمية التي كانت مخصصة لالستهالك اآلدمي في عام  2009وقدرها
 126مليون طن ،كان استهالك األسماك يبلغ أقل مستوياته في أفريقيا ( 9.1ماليين طن ،مع كون نصيب
الفرد  9.1كيلوغرامات) ،بينما كانت آسيا مسؤولة عن استهالك ُثلثي االستهالك الكلي ،بحيث استهلكت
 85.4مليون طن (مع كون نصيب الفرد  20.7كيلوغراما) ،واستُهلك من هذه الكمية  42.8مليون طن خارج
الصين (مع كون نصيب الفرد  15.4كيلوغراما) .وكانت أرقام نصيب الفرد من االستهالك السمكي المقابلة

اﻟﺸﻜﻞ ٣٥
اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ واﳌﺼﺎﻳﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳامك اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ
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٩٠

اﻟﻌﺎمل

٨٠
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هي  24.6كيلوغراما في أوسينيا ،و  24.1كيلوغراما في أمريكا الشمالية ،و  22كيلوغراما في أوروبا ،و
 9.9كيلوغرامات في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي.
وتوجد اختالفات في استهالك األسماك بين البلدان األكثر تقدما والبلدان األقل تقدماً .ومع أن نصيب
الفرد سنويا من استهالك المنتجات السمكية قد زاد باطراد في األقاليم النامية (من  5.2كيلوغرامات في عام
 1961إلى  17كيلوغراما في عام  )2009وفي بلدان العجز الغذائي المنخفضة الدخل (من  4.9كيلوغرامات
في عام  1961إلى  10.1كيلوغرامات في عام  ،)2009فإنه يظل أقل كثيرا من نصيب الفرد في األقاليم
األكثر تقدما ،حتى وإن كانت الفجوة آخذة في االنكماش .وقد تكون الق َيم الفعلية أعلى مما تب ّينه
اإلحصاءات الرسمية بالنظر إلى تسجيل مساهمة المصايد الكفافية وبعض المصايد الصغيرة تسجي ًال أقل مما
يجب .وفي عام  ،2009بلغ نصيب الفرد البادي من استهالك األسماك في البلدان الصناعية  28.7كيلوغراما،
بينما كان يق ّدر فيما يتعلق بجميع البلدان المتقدمة بما يبلغ  24.2كيلوغراما .وتتكون حصة كبيرة من
األسماك التي ُتستهلك في البلدان المتقدمة من الواردات ،ونتيجة النتظام الطلب وانخفاض إنتاج المصايد
المحلية (انخفض بنسبة قدرها  10في المائة في الفترة  ،)2010–2000من المتوقع أن يزيد اعتمادها
على الواردات ،ال سيما من البلدان النامية .أما في البلدان النامية ،فإن استهالك األسماك يستند عاد ًة إلى
المنتجات المتاحة محليا وموسمياً ،ويمثل العرض ال الطلب القوى المحركة لسلسلة إنتاج األسماك .ومع ذلك،
في االقتصادات الصاعدة ،زادت مؤخراً الواردات من المنتجات السمكية غير المتاحة محلياً.
وتوجد تفاوتات بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق أيضا بمساهمة األسماك في المتناول
من البروتين الحيواني .وقد كانت هذه الحصة ،رغم انخفاض مستويات استهالك األسماك نسبياً ،كبير ًة .إذ
كانت تبلغ نحو  19.2في المائة في حالة البلدان النامية وتبلغ نحو  24في المائة في حالة بلدان العجز
الغذائي المنخفضة الدخل .إال أن هذه الحصة انخفضت انخفاضا طفيفاً في السنوات األخيرة نتيج ًة لتزايد
استهالك البروتينات الحيوانية األخرى .ففي البلدان المتقدمة ،انخفضت حصة األسماك في المتناول من
البروتين الحيواني ،بعد أن كانت تزيد باستمرار حتى عام  ،1989من  13.9في المائة في عام  1984إلى
 12.4في المائة في عام  ،2009بينما استمر تزايد استهالك البروتينات الحيوانية األخرى.
وما زال قطاع المأكوالت البحرية شديد التجزؤ ،ال سيما فيما يتعلق بأسواق المأكوالت البحرية الطازجة،
ولكنه يمر بطور توحيد وعولمة .فاألسماك تتسم بشدة تغاير خواصها ،وقد تكون االختالفات المتعلقة بها
مستندة إلى النوع،ومنطقة اإلنتاج ،وطريقة الصيد أو االستزراع ،وممارسات المناولة ،والنظافة الصحية.
واألسماك الخام يمكن تحويلها إلى طائفة أوسع حتى من المنتجات لتلبية طلبات المستهلكين التي تختلف
تبعاً لألسواق ،والمرونة في أحجام اإلمداد ،والقرب المادي ،وجدارة الموردين بالثقة ،والقدرة على التكيف
مع مواصفات مختلفة من حيث حجم الحصة ،وغير ذلك .وفي العقدين المنصرمين ،تأثر أيضا استهالك
األسماك والمنتجات السمكية تأثرا كبيراً بالعولمة في نظم األغذية وباالبتكارات والتحسينات في التصنيع
والنقل والتوزيع والتسويق وعلم وتكنولوجيا األغذية .وأدت هذه العوامل إلى تحسينات كبيرة في الكفاءة،
وانخفاض التكاليف ،واتساع نطاق االختيار ،وزيادة سالمة المنتجات وتحسنها .ونتيجة لسرعة قابلية األسماك
للتلف ،أدت التطورات في وسائل النقل لمسافات طويلة المزودة بثالجات إلى جانب الشحنات الكبيرة
النطاق واألسرع إلى تيسير تجارة واستهالك طائفة موسعة من األنواع وأشكال المنتجات ،من بينها األسماك
الحية والطازجة .ويمكن أن يستفيد المستهلكون من زيادة االختيار ،مع تعزيز الواردات لتوافر أسماك
ومنتجات سمكية في األسواق المحلية.
ودعم أيضا تزايد اهتمام المستهلكين المحليين تنمية قطاع تربية األحياء المائية في كثير من أقاليم
آسيا ،وكذلك في أفريقيا وأمريكا الالتينية بدرجة متزايدة .فمنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي ،وعلى
وجه الخصوص في العقد األخير ،أظهرت مساهمة تربية األحياء المائية في استهالك األسماك نمواً هائال،
بالنظر إلى أن إنتاج المصايد الطبيعية ظل راكداً أو انخفض حتى في بعض البلدان .ففي عام  2010ساهمت
تربية األحياء المائية بنحو  47في المائة من اإلنتاج السمكي المخصص لالستهالك اآلدمي ،وهو ما يمثل نموا
باهرا مقارن ًة بمساهمتها التي كانت تبلغ  5في المائة في عام  ،1960و  9في عام  ،1980و  54في المائة
في عام ( 2000الشكل  ،)35بحيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي  4.7في المائة في الفترة .2010–1990
ولكن ،إذا استُبعدت الصين ،فإن متوسط مساهمة تربية األحياء المائية يقل كثيرا بحيث يبلغ  17في المائة
في عام  2000و  29في المائة في عام  ،2010وهو ما يقابل متوسط معدل نمو سنوي قدره  5.4في المائة.
وقد أدت تربية األحياء المائية إلى دفع الطلب على األنواع التي أصبحت ُتنتج عن طريق تربية األحياء

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

المائية في المقام األول بعد أن كان يجري صيدها برياً أساساً ،مع حدوث انخفاض في أسعارها وزيادة قوية
في تسويقها التجاري ،ومن األمثلة في هذا الصدد الجمبري والسلمون وذوات الصدفتين والتيالبيا والسلور و
.Pangasius
ويعكس النمو العالمي في استهالك األسماك اتجاهات استهالك األغذية بوجه عام .فنصيب الفرد من
استهالك األغذية كان يتزايد أيضا في العقود القليلة الماضية .وباستثناء فترتي األزمتين الغذائية واالقتصادية،
شهد سوق األغذية العالمي ،بما في ذلك سوق األسماك ،توسعا غير مسبوق وتغ ُّيرا في األنماط الغذائية
العالمية ،بحيث أصبحت أكثر تجانساً واتساما بطابع العولمة .وقد كان هذا التغ ُّير نتاج عوامل متعددة ،من
ُّ
التحضر ،وتوافر فرص للتجارة ،وحدوث تحوالت
بينها ارتفاع مستويات المعيشة ،و النمو السكاني ،وسرعة
في توزيع األغذية .وأدى مزيج من هذه العوامل إلى تزايد الطلب على المنتجات الغذائية البروتينية ،ال
سيما اللحوم واألسماك واأللبان والبيض فضال عن الخضر ،في الغذاء ،مع حدوث انخفاض في حصة أغذية
أساسية من قبيل الجذريات والدرنيات وزاد توافر البروتين في كل من العالم المتقدم والعالم النامي ،لكن
هذا النمو لم يكن موزعا بالتساوي .فقد حدثت زيادة ملحوظة في استهالك المنتجات الحيوانية في بلدان
من قبيل البرازيل والصين وفي بلدان أخرى أقل نمواً .ووفقا لقاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة األغذية
والزراعة ،زاد استهالك اللحوم الفردي العالمي السنوي من  26.3كيلوغراما في عام  1967إلى  32.4كيلوغراما
في عام  1987ليبلغ  40.1كيلوغراما في عام  .2007وكان النمو ملحوظا على وجه الخصوص في أسرع
اقتصادات البلدان النامية صعوداً ،وزاد استهالك اللحوم الفردي السنوي في البلدان النامية بأكثر من الضعف،
من  11.2كيلوغراما في عام  1967إلى  29.1كيلوغراما في عام  .2007وما زالت إمدادات البروتين الحيواني
أعلى كثيرا في البلدان الصناعية والبلدان المتقدمة األخرى مما هي في البلدان النامية .ولكن يتزايد وصول
االقتصادات األكثر تقدما ،ببلوغها مستوى مرتفع من استهالك البروتين الحيواني ،إلى مستويات التش ُّبع بحيث
أصبحت أقل من البلدان المنخفضة الدخل تأثراً بنمو الدخل وبالتغيرات األخرى .وفي البلدان المتقدمة ،زاد
نصيب الفرد من استهالك اللحوم من  61.4كيلوغراما في عام  1967إلى  80.7كيلوغراما في عام ،1987
ولكنه انخفض بعد ذلك إلى  75.1كيلوغراما في عام  1997قبل أن يبلغ  80.9كيلوغراما في عام .2007
التحسن في نصيب الفرد من توافر األغذية ،وعلى الرغم من االتجاهات اإليجابية
وعلى الرغم من
ُّ
الطويلة األجل في المستويات التغذوية ،ما زال نقص التغذية (بما في ذلك عدم كفاية مستويات استهالك
األغذية الغنية بالبروتين ذات المصدر الحيواني) مشكلة ضخمة ومستمرة .أما سوء التغذية فهو مشكلة
رئيسية على نطاق العالم ،بحيث يعاني شخص بين كل سبعة أشخاص من نقص التغذية ويعزى أكثر من
ثلث وفيات ّ
الرضع إلى نقص التغذية .وينطبق هذا بالذات في كثير من البلدان النامية ،حيث يعيش معظم
ناقصي التغذية في مناطق ريفية.ووفقا لتقرير منظمة األغذية والزراعة حالة انعدام األمن الغذائي في
العالم  25 ،2011كان عدد ناقصي التغذية يبلغ  850مليونا في الفترة  ،2008–2006كان  223.6مليونا منهم
في أفريقيا ،و  567.8مليونا في آسيا ،و  47مليونا في أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي .ونحو ثلثي ناقصي
التغذية يوجدون في سبعة بلدان (إثيوبيا وإندونيسيا وباكستان وبنغالديش وجمهورية الكونغو الديمقراطية
والصين والهند) ويعيش أكثر من  40في المائة منهم في الصين والهند وحدهما .ووفقا لتقديرات أولية،
ربما كان عدد ناقصي التغذية قد بلغ نحو  925مليونا في  .2011–2010وفي الوقت نفسه ،يعاني أشخاص
كثيرون في بلدان بمختلف أنحاء العالم ،بما في ذلك البلدان النامية ،من البدانة واألمراض المتعلقة بالغذاء.
وهذه المشكلة تنجم عن اإلفراط في استهالك المنتجات العالية الدهون والمصنعة ،فضال عن عدم مالءمة
االختيارات الغذائية واختيارات أسلوب الحياة.
ويواجه قطاع األغذية بوجه عام فترة تحول هيكلي نتيجة لتزايد الدخل ،وحدوث تحويرات في تركيبة
السكان ،وأساليب الحياة الجديدة ،والعولمة ،وتحرير التجارة ،ونشوء أسواق جديدة .و ُيولى أيضا تركيز أكبر
للتسويق ،بحيث أصبح المنتجون والبائعون بالتجزئة أكثر اهتماماً بأفضليات المستهلكين ويحاولون التكهن
بما هو متوقع في األسواق من حيث النوعية ،ومستويات األمان ،والتنوع ،وإضافة القيمة ،وغير ذلك.
وتغيرت كثيرا عادات المستهلكين في العقود القليلة الماضية ،وتتزايد أهمية القضايا الغذائية من قبيل
إطالق العنان للشهوات الغذائية ،والسهولة ،والصحة ،واألخالقيات ،والتنوع ،والقيمة مقابل النقود ،والسالمة،
ال سيما في االقتصادات األكثر وفرة .وفي هذه األسواق ،يطلب المستهلكون مستويات أعلى من حيث
طزاجة األغذية وتنوعها وسهولتها وسالمتها ،بما في ذلك ضمانات الجودة من قبيل إمكانية التت ُّبع ،واشتراطات
التعبئة ،وضوابط التصنيع .ويطالب المستهلكون اآلن بضمانات إلنتاج أغذيتهم ومناولتها وبيعها بطرائق
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تصون صحتهم ،وتحترم البيئة ،وتراعي شواغل أخالقية واجتماعية شتى .ويتزايد تأثير الصحة والسالمة على
قرارات االستهالك ،وتبرز األسماك بوجه خاص في هذا الصدد ،بعد تزايد األدلة التي تؤكد الفوائد الصحية
لتناول األسماك (انظر أعاله) .وهذا يتعلق جزئيا بشيوخة المجتمع ،ولكن قضايا سالمة األغذية فضال عن
البدانة وردود الفعل الناجمة عن أمراض الحساسية أثارت أيضا الوعي بشأن العالقة بين الغذاء والصحة.
وفي االقتصادات األكثر تقدماً ،يؤدي حدوث انخفاضات سريعة في الخصوبة مع حدوث تحسنات في معدل
البقاء على قيد الحياة إلى شيوخة السكان ،حيث تتزايد نسبة السكان في صفوف الفئات العمرية األكبر سنا.
وفي كثير من بلدان األقاليم األكثر تقدما ،تبلغ أعمار ما يتجاوز  20في المائة من السكان  60عاما أو أكثر.
وهذا يؤثر على الطلب على أنواع مختلفة من األغذية.
وهذه التغيرات الجارية في أفضليات المستهلكين تترك أثرا متزايدا على االبتكارات التكنولوجية وعلى
اإلجراءات الجديدة لتنظيم سلسلة اإلمداد .وغالبية االبتكارات في مجال المنتجات تتناول التحويرات اإلضافية،
من قبيل التباينات في المذاق والعبوات المصممة من أجل أشكال مختلفة من االستهالك .وأصبحت أسواق
الغذاء العالمية أكثر مرونة ،مع دخول منتجات جديدة تلك األسواق ،من بينها منتجات ذات قيمة مضافة تتسم
بزيادة سهولة تحضيرها بالنسبة للمستهلكين .وتظهر أيضا سالسل البيع بالتجزئة والشركات عبر الوطنية ومتاجر
السوبر ماركت كقوة رئيسية ،ال سيما في البلدان النامية ،بحيث تتيح للمستهلكين اختيارا أوسع ،وانخفاضا في
التقلبات الموسمية في توافر األغذية ،وتتيح في كثير من األحيان أغذية أكثر أمانا .وقد شهدت بلدان نامية
متعددة ،ال سيما في آسيا وأمريكا الالتينية ،توسعا سريعا في عدد متاجر السوبر ماركت ،التي يتزايد استهدافها
للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط فضال عن المستهلكين ذوي الدخل المرتفع.
ّ
التحضر هو عامل من العوامل التي ُتحدث تحويرا في أنماط استهالك األغذية ،ويترك أثرا أيضا
وتزايد
على الطلب على المنتجات السمكية .فالناس الذين يعيشون في مناطق حضرية يخصصون عادة نسبة
أعلى من دخلهم لشراء األغذية وإضافة إلى ذلك فهم يتناولون طعامهم خارج المنزل على نحو أكثر تواترا،
ويشترون كميات أكبر من األغذية السريعة والسهلة .وعالوة على ذلك ،يؤدي تزايد التحضر إلى مضاعفة
الضغط على المناطق المتاخمة لتلبية طلب أعداد كبيرة ومر ّكزة من السكان .ووفقا لشعبة األمم المتحدة
للسكان 26،في عام  2011كانت نسبة قدرها  52.1في المائة ( 3.6مليارات شخص) من سكان العالم تعيش
في مناطق حضرية .وتستمر التفاوتات في مستويات التحضر فيما بين بلدان العالم وأقاليمه ،بحيث توجد
نسبة حضرية تصل إلى  78في المائة في البلدان األكثر تقدما بينما تظل البلدان األخرى ريفية في معظمها
ال سيما أقل البلدان نموا (حيث تبلغ النسبة الحضرية نحو  29في المائة) وأفريقيا (حيث تبلغ النسبة
الحضرية  40في المائة) وآسيا (حيث تبلغ النسبة الحضرية  45في المائة) .ولكن ،في هذه المناطق األخيرة
أيضا يحدث انتقال واسع النطاق للسكان نحو المدن .ومن المتوقع أن يصبح  294مليون شخص حضريين
بحلول عام  2015وأن يصبح  657مليون شخص حضريين بحلول عام  ،2020مع توقع حدوث معظم الزيادة
في المناطق الحضرية في آسيا وأفريقيا .وبحلول عام  ،2050ستكون نسبة سكان الحضر  58في المائة في
أفريقيا و  64في المائة في آسيا ،وإن كان هذا سيظل أقل كثيرا من معظم البلدان األخرى .ومن المتوقع
أن ينخفض عدد سكان الريف في كل منطقة رئيسية إال في أفريقيا.
وما زالت التوقعات لقطاع األغذية العالمي غير مؤكدة .فهو يواجه تحديات شتى تتعلق بالهبوط
االقتصادي في بلدان معينة وقضايا ديمغرافية ،من بينها تزايد التحضر .وما زال التوقع الطويل األجل
للطلب على الغذاء إيجابيا ،والقوة المحركة له هي أيضا النمو السكاني والتحضر .وعلى وجه الخصوص ،من
المتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على المنتجات السمكية في العقود المقبلة .ولكن حدوث زيادات في
نصيب الفرد من استهالك األغذية في المستقبل سيتوقف على توافر المنتجات السمكية .ومع ركود إنتاج
المصايد الطبيعية ،من المتوقع حدوث زيادات رئيسية في إنتاج األغذية السمكية من تربية األحياء المائية
(انظر ص  )192ولكن الطلب في المستقبل سيحدده تفاعل معقد بين عدة عوامل وعناصر .فالقطاعات
الغذائية العالمية ،ومن بينها القطاع السمكي ،سيتعين عليها أن تواجه تحديات متعددة نابعة من التغيرات
الديمغرافية والغذائية والمناخية واالقتصادية ،من بينها انخفاض االعتماد على الطاقة األحفورية وتزايد
المعوقات المتعلقة بموارد طبيعية أخرى .وعلى وجه الخصوص ،سيتأثر عرض السلع الغذائية ،ومن بينها
السلع السمكية ،والطلب عليها بالديناميات السكانية وبموقع النمو االقتصادي .ومن المتوقع أن يتباطأ
النمو السكاني 27العالمي في العقد المقبل ،في جميع األقاليم والقارات ،مع استمرار حدوث أسرع الزيادات
السكانية في البلدان النامية .ومن المتوقع أن يزيد عدد سكان العالم من نحو  7مليارات في عام  2011إلى
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 7.3مليارات في عام  2015وإلى  7.7مليارات في عام  2010وإلى  9.3مليارات في عام  ،2050مع حدوث
معظم الزيادة في البلدان النامية ،وفقاً إلسقاطات متغيرات الرقم الوسيط التي أعدتها األمم المتحدة .ومن
المتوقع أن يتأتى قدر كبير من هذه الزيادة من البلدان ذات الخصوبة المرتفعة وأن يحدث في المناطق
الحضرية (انظر أعاله).

الحوكمة والسياسات
ريو 20+

عُ قد مؤتمر األمم المتحدة للتنمية المستدامة في يونيو/حزيران  2012احتفاال بالذكرى السنوية العشرين
لمؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية الذي عُ قد عام  ،1992في ريو دي جانيرو ،و الذكرى السنوية
العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عُ قد عام  2002في جوهانسبرغ .والهدف من
المؤتمر ،المعروف باسم ريو  – 20 +المتوخى أن يكون اجتماعا على أعلى مستوى ممكن – هو “تأمين
االلتزام السياسي المتجدد بالتنمية المستدامة ،وتقييم التقدم المحرز حتى اآلن والثغرات المتبقية في
تنفيذ نتائج مؤتمرات القمة الرئيسية التي عُ قدت بشأن التنمية المستدامة ،ومعالجة التحديات الجديدة
والناشئة” 28.وموضوعا المؤتمر هما اإلطار المؤسسي للتنمية المستدامة ودعم اقتصاد أخضر في سياق
التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.
ومع أن االقتصاد األخضر ال يوجد تعريف دقيق له ،فإنه يعتبر نهجا شامال ومنصفا وبعيد النظر
لالستدامة يسعى إلى إزالة فكرة أن االستدامة والنمو يستبعد كل منهما اآلخر .واألمل معقود على أن يسفر
حدوث تحول إلى اقتصاد أخضر عن استغالل للموارد يسهم في االستدامة ،والتنمية االجتماعية الشاملة،
والنمو االقتصادي.
وأعطى المؤتمر األولوية لسبعة مجاالت مواضيعية بما في ذلك العمل األخضر واالندماج االجتماعي،
والطاقة ،والمدن المستدامة ،واألمن الغذائي والزراعة المستدامة ،والمياه ،واالستخدام المستدام للمحيطات
والسواحل ،والحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على التكيف.
وثمة مبادرات دولية جارية متعددة تسعى إلى إدماج مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في جدول
أعمال ريو  20+وإطاره ومواصلة العمليات التي أنشأها جدول أعمال القرن  21وإعالن ريو.
والرسالة الجامعة الموجهة من منظمة األغذية والزراعة إلى ريو  — 20+وما بعد— هو أن القضاء على
الجوع ضروري لتحقيق التنمية المستدامة ،واالستهالك المستدام ونظم اإلنتاج ضرورية للقضاء على الجوع
وحماية النظم البيئية .وما يكمن وراء هذه الرسالة هو الحاجة إلى تعزيز األمن الغذائي – من حيث التوافر
والحصول واالستقرار واالستخدام – مع استخدام موارد طبيعية أقل ،من خالل تحسين اإلدارة وأوجه الكفاءة في
توجد حوافز لدى المنتجين والمستهلكين
سلسلة القيمة الغذائية بأكملها .وويتطلب هذا إلى وضع سياسات ِ
تدفعهم إلى اعتماد ممارسات وسلوكيات قابلة لالستدامة .ومن الضروري أيضا ترويج للتطبيق الواسع النطاق
لنُهج النظام اإليكولوجي التي تشجع المنتجين على المشاركة في إدارة األراضي والمياه ومصايد األسماك
والموارد المائية وتساعد في استيعاب التكاليف والفوائد البيئية الداخلية والمكافأة على توفير الخدمات البيئية.
وساهمت منظمة األغذية والزراعة أيضا في تقارير محددة مشتركة بين الوكاالت تتناول اإلدارة
المستدامة لمحيطات العالم .فقد تشاركت إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في المنظمة ،مع
اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ،والمنظمة
البحرية الدولية ،وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،في إعداد تقرير ليقدم إلى ريو  20+بعنوان “مخطط من
أجل استدامة المحيطات والسواحل” 29،يسعى إلى إثارة اهتمام القادة وتركيزهم على المحيطات مع محاولة
30
تعريف االقتصاد األخضر من حيث صلته بالموارد البحرية والساحلية .وساهمت أيضا في “رسالة موناكو”،
أي الوثيقة الختامية لحلقة عمل عقدتها إمارة موناكو بشأن االستخدام المستدام للمحيطات في سياق
االقتصاد األخضر والقضاء على الفقر .وتشمل المكونات الرئيسية ،في جملة أمور :حماية التنوع البيولوجي
للمحيطات وإعادته؛ وإحداث تغير في نظم إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية مع التركيز على
الممارسات المستدامة وغير المدعومة؛ والتكيف مع تغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث؛ واإلدارة الساحلية
المتكاملة؛ والنهج األخرى الشاملة للقطاعات والتي تنطوي على إدارة مشتركة.
وإضافة إلى ذلك ،ساهمت إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بالمنظمة في ورقة يشارك في
تنسيقها برنامج األمم المتحدة للبيئة بشأن “االقتصاد األخضر في عالم أزرق” 31،وعملت أيضا مع المركز
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العالمي لألسماك وآخرين في ورقة بعنوان "مزج االقتصاد األخضر واألزرق :استدامة التحوالت في قطاع
32
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في الدول النامية الجزرية الصغيرة.
وقد اعترف مؤتمر ريو  20+بالدور الحاسم لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية في األمن الغذائي
والتغذية .وهناك حاجة ملحة لوقف الصيد الجائر في البحار والمصايد الداخلية والحد من تدهور الموائل
التي يسببها التلوث وغيرها من أشكال االستخدام غير المستدام للنظم اإليكولوجية المائية .وينطوي قطاعا
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية على إمكانات كقوتين موجهتين لالقتصاد األخضر .فاعتمادهما على
خدمات النظم اإليكولوجية يعني أن دعم صيد األسماك واستزراع األسماك المستدام يمكن أن يوفر حوافز
لإلشراف األوسع نطاقا على النظم اإليكولوجية .ولذا ،في سياق االقتصاد األخضر ،يقتضي تخضير مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية اعترافا بأدوار المجتمع األوسع نطاقا – وبخاصة العمليات الصغيرة من أجل
النمو االقتصادي المحلي ،والحد من الفقر ،وتحقيق األمن الغذائي – في إطار حوكمة شامل ،يرمي ،في
جملة أمور ،إلى :إدارة العوامل الخارجية النابعة من القطاع أو التي تؤثر عليه؛ وإيجاد فرص بديلة لكسب
العيش؛ وتحسين الحصول على الخدمات االجتماعية والمالية وعلى التعليم .وتخضير مصايد األسماك البحرية
وتربية األحياء المائية يعترف ضمنا أيضا بإلحاحية الحد من األثر الكربوني لألنشطة البشرية بالنسبة ألهداف
التنمية المستدامة وإدارة الموارد البحرية وتقاسم منافعها تقاسما عادالً.
واآلليات الرئيسية لتغيير السلوك واالنتقال إلى نمو أخضر في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
تشمل ’1‘ :اعتماد نهج نظام إيكولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية مع وجود نظم حيازة
عادلة ورشيدة لتحويل مستخدمي الموارد إلى مشرفين على الموارد؛ و ‘ ’2إدماج مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية في إدارة مناطق مستجمعات األمطار والمناطق الساحلية؛ و ‘ ’3دعم التطوير واالستثمار في
تكنولوجيا “خضراء” (أي طرق الصيد المنخفضة األثر والمتسمة بكفاءة الوقود؛ ونظم إنتاج تربية األحياء
المائية المبتكرة ،بما في ذلك زيادة استخدام أعالف صديقة للبيئة ،والحد من استخدام الطاقة ،وزيادة
تخضير تكنولوجيات التبريد في ثالجات ،وتحسين إدارة النفايات في عمليات مناولة األسماك وتصنيعها
ونقلها)؛ و ‘ ’4إيجاد وعي لدى الصناعة ولدى المستهلكين لكي يفضوا المنتجات المستمدة من عمليات
الصيد وتربية األحياء المائية المستدامة.
وعالوة على ذلك ،هناك اعتراف واسع النطاق على الحاجة إلى تحسين إدارة المحيطات على جميع
المستويات ،أي المحلية والوطنية واإلقليمية والعالمية .على الصعيد العالمي ،هناك حاجة لتنسيق أقوى عبر
مختلف وكاالت األمم المتحدة التي لها تفويض في شؤون المحيطات وزيادة مشاركة أصحاب المصلحة ،بما
في ذلك الصناعة و منظمات المجتمع المدني .وهناك أيضا الحاجة إلى تعزيز إطار إدارة المصايد السمكية
والموارد البحرية األخرى في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية القضائية الوطنية .على الصعيد اإلقليمي،
تحتاج المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك إلى التنسيق بشكل وثيق مع الهيئات االقليمية والبرامج
األخرى بما في ذلك البحار اإلقليمية ،وبرامج النظام اإليكولوجي البحري الكبير .وعلى الصعيدين الوطني
والمحلي ،تعد تنمية القدرات وتعزيز الترتيبات القانونية والمؤسسية حرجة حيث أن أصحاب المصلحة في
مصائد األسماك وتربية األحياء المائية ،في كثير من األحيان ،يشهدون ضعفا في التمثيل والتجهيز للمساهمة
33
في التخطيط المشترك بين القطاعات ورسم السياسات.

مصايد األسماك صغيرة النطاق

يتزايد فهم وتقدير أهمية مصايد األسماك صغيرة النطاق بالنسبة لألمن الغذائي ،والتخفيف من وطأت
الفقر ،والوقاية من الفقر في العالم النامي .ولكن ،ما زال االفتقار إلى القدرة المؤسساتية وعدم إدراج
القطاع ضمن سياسات التنمية الوطنية واإلقليمية يعوقان المساهمات التي يمكن أن تقدمها مصايد األسماك
صغيرة النطاق للنمو االقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر وتحقيق التنمية الريفية .ووفقا ألحدث األرقام،
تتأثر سبل معيشة نحو  357مليون شخص تأثرا مباشرا بالمصايد الصغيرة ،وتستخدم تلك المصايد أكثر من
 90في المائة ممن يشتغلون بالصيد الطبيعي في العالم.
ومنذ عام  ،2003شجعت لجنة مصايد األسماك الجهود الرامية إلى تحسين صورة مجتمعات الصيد
الصغيرة في المياه الداخلية والبحرية ،وفهم التحديات التي تواجهها تلك المجتمعات والفرص المتاحة أمامها.
وبتحفيز من تلك اللجنة ،شرعت إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بالمنظمة في عام  2008في
عملية تشاورية واسعة النطاق شملت مؤتمرا عالميا 34وسلسلة من حلقات العمل اإلقليمية آلسيا والمحيط
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الهادئ ،وأفريقيا ،وأمريكا الالتينية والبحر الكاريبي 35لدراسة الحاجة إلى صك دولي بشأن المصايد الصغيرة
وبرنامج مساعدة عالمي لذلك القطاع ،والخيارات المختلفة لذلك الصك.
وطيلة هذه العملية ُأعرب عن تأييد شديد إليجاد صك دولي ،فضال عن تنفيذ برنامج لتقديم المساعدة.
والحقاً ،وافقت لجنة مصايد األسماك على هذه المقترحات وأوصت بأن يأخذ هذا الصك شكل خطوط توجيهية
طوعية دولية وأن يكون مكمال لمدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) فضال عن الصكوك الدولية األخرى
ذات األغراض المماثلة ،ال سيما تلك المتعلقة بحقوق اإلنسان ،والتنمية المستدامة ،والصيد الرشيد.
ومن المتوقع أن يساهم إعداد الخطوط التوجيهية في وضع سياسات على الصعيدين الوطني واإلقليمي.
وإضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن يكون لكل من العملية نفسها والمنتج النهائي أثر كبير على تأمين المصايد
الصغيرة وإيجاد منافع ،ال سيما من حيث األمن الغذائي والحد من الفقر .وقد ُصممت العملية نفسها لتكون
36
تشاركية وتعاونية إلى حد بالغ ،مع اشتمالها على حلقات عمل تشاورية شاملة للقطاعات ووطنية ودولية.
وينبغي أن تكون الخطوط التوجيهية وثيقة تتفق عليها الحكومات ،والمنظمات اإلقليمية ،ومنظمات المجتمع
المدني .وإضافة إلى ذلك ،ينبغي أن تكون وثيقة يشعر صغار الصيادين ،والعاملون في مجال األسماك،
ومجتمعاتهم في مختلف أنحاء العالم ،بملكيتهم لها وبإمكانية انتمائهم إليها ،مما يساهم في عملية تحويل
مستخدمي الموارد إلى مشرفين على الموارد.
وتشدد مجموعة من المبادئ األساسية على عملية وضع الخطوط التوجيهية .فهي تروج للحوكمة الرشيدة،
بما في ذلك الشفافية والمساءلة ،فضال عن المشاركة والشمول .و ُتدعم المسؤولية االجتماعية والتضامن
االجتماعي ،ألن الخطوط التوجيهية تتبع نهجا في التنمية يستند إلى حقوق اإلنسان (يعترف بأن الجميع لهم
حقوق ملزمة قانونا وبأن هذه الحقوق تحمل معها مسؤوليات) .وهذا يشمل التنمية العادلة المستندة إلى
المساواة بين الجنسين ،وعدم التمييز ،واحترام وإشراك جميع أصحاب المصلحة ،بما في ذلك الشعوب األصلية.
وترمي العملية التشاورية أيضا إلى تحديد الممارسات الجيدة ،ال سيما فيما يتعلق بالحوكمة ،وإدارة
الموارد عن طريق تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك ،عن طريق الحد من الضعف ،وتحسين
مرونة سبل العيش من خالل إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغ ُّير المناخ.
وتر ِّوج الخطوط التوجيهية للنُهج الشاملة والمتكاملة التي تجمع ما بين إدارة الموارد الطبيعية والنظم
اإليكولوجية وبين التنمية االجتماعية واالقتصادية .وينبغي النظر على قدم المساواة في البيئة ،واحتياجات
التنمية االجتماعية واالقتصادية ،والحقوق المجتمعية 37.فاالستدامة هي مفهوم رئيسي صحيح بالنسبة لكل
من الجوانب البيولوجية واألبعاد اإلنسانية .وينبغي أن يكون النهج االحترازي وإدارة المخاطر هما اللذان
يوجهان اإلجراءات المتخذة وذلك للوقاية من النواتج غير المرغوبة ،بما ال يشمل فقط االستغالل المفرط
للموارد السمكية واآلثار البيئية السلبية بل أيضا العواقب االجتماعية واالقتصادية غير المقبولة.
ووضع الخطوط التوجيهية هو بمثابة عملية وهدف على حد سواء ،و ُيقصد به ما يلي:
• •أن يوفر إطارا شامال يعزز فهم اإلجراءات الالزمة لدعم حوكمة المصايد الصغيرة وتنميتها المستدامة؛
• •أن يحدد مبادئ ومعايير لوضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وطنية لتعزيز حوكمة المصايد الصغيرة
وتنميتها ،وأن يوفر توجيها عمليا لتنفيذ هذه السياسات واالستراتيجيات؛
• •أن يكون بمثابة أداة مرجعية للحكومات وشركائها في التنمية وغيرهم من أصحاب الشأن في مجال حوكمة
المصايد الصغيرة وتنميتها بهدف المساعدة في صياغة وتنفيذ اإلجراءات ذات الصلة وإنشاء أو تحسين
الهياكل والعمليات المؤسساتية المطلوبة؛
• •أن ييسر التعاون في دعم حوكمة المصايد الصغيرة وتنميتها؛
• •أن يشجع على إجراء مزيد من البحوث وتطور المعارف بشأن حوكمة المصايد الصغيرة وتنميتها.
وفي نهاية المطاف ،من المتوقع وضع واعتماد سياسات وممارسات ،وتعزيز القدرات لتأمين المصايد
الصغيرة المستدامة على الصعيدين الوطني واإلقليمي.

األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك

إن األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك هي اآللية التنظيمية الرئيسية التي تعمل من خاللها الدول سويا
لكفالة استدامة الموارد السمكية المتقاسمة فيما بينها في األجل الطويل .وخالل القرنين العشرين والحادي
والعشرين ،حدثت زيادة في عدد وتنوع تلك األجهزة بحيث يمكن اآلن أن ينطبق مصطلح “األجهزة
اإلقليمية لمصايد األسماك” على أجهزة مصايد األسماك المكلفة بوالية في إقليم بعينه ،وفيما يتعلق بنوع
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بعينه ،وفيما يتعلق بالمصايد البحرية أو الداخلية و/أو بأجهزة تربية األحياء المائية .ومصطلح األجهزة
اإلقليمية لمصايد األسماك يشمل أيضا المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك ،وهي تلك األجهزة اإلقليمية
لمصايد األسماك التي لديها اختصاص اتخاذ تدابير ملزمة في مجالي الصون واإلدارة.
وقد شجع مؤتمر األمم المتحدة االستعراضي لعام ( 2010المؤتمر االستعراضي) جميع الدول على أن
38
تصبح أطرافا في األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك ،بالنظر إلى أن هذه األجهزة تعتمد على تعاون الدول.
ولكن ،على الرغم من هذا التأييد الكبير لألجهزة اإلقليمية ،من البادي أن معظم األجهزة اإلقليمية لمصايد
األسماك تواجه صعوبات في الوفاء بوالية كل منها ،وكثرة من هذه الواليات أصبحت بالية ألنها ال توفر أطرا
مناسبة يمكن لألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك أن تعالج فيها القضايا الحالية البالغة األهمية المتعلقة
بإدارة مصايد األسماك .وتنعكس هذه الحالة في وجود “إحصاءات مقلقة” بشأن األرصدة السمكية العالمية
“ ُتبرز ضرورة تعزيز النظام التنظيمي للمنظمات والترتيبات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك وذلك بهدف
جعلها أكثر خضوعا للمساءلة ،وأكثر شفافية وانفتاحا 39”.واألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك هي منظمات
حكومية دولية ومن ثم فهي تعتمد على وجود إرادة سياسية لدى حكومات أعضائها لتنفيذ التدابير المتفق
40
عليها أو إجراء عملية اإلصالح التي تشتد الحاجة إليها.

األجهزة اإلقليمية الجديدة لمصايد األسماك
منذ نشر تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم  ،2010أنشئت أجهزة إقليمية

جديدة لمصايد األسماك ،وجرى تحديث األجهزة القائمة ،وثمة أجهزة أخرى في طور التخطيط أو اإلنشاء.
وهذه األجهزة الجديدة والمعززة والناشئة تمثل خطوة هامة إلى األمام فيما يتعلق بتوسيع نطاق التغطية
العالمية لألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك.
وهيئة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في وسط آسيا ومنطقة القوقاز ( )CACFishوافقت عليها
الدورة السابعة والثالثون بعد المائة لمجلس منظمة األغذية والزراعة في أكتوبر/تشرين األول  41 .2009وهي
تتناول إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في المياه الداخلية الواقعة داخل الحدود اإلقليمية لدول
وسط آسيا (أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وكازاخستان) ومنطقة القوقاز (أذربيجان
وأرمينيا وتركيا وجورجيا) .وقد بدأ نفاذ االتفاق المتعلق بإنشاء تلك الهيئة في  3ديسمبر/كانون األول .2010
ويرمي اتفاق مصايد أسماك جنوب المحيط الهندي ( 42)SIOFAإلى كفالة صون الموارد السمكية في
جنوب المحيط الهندي (بخالف التونة) الواقعة خارج نطاق الواليات القضائية الوطنية في المنطقة (المحددة
في المادة  3من االتفاق) في األجل الطويل.
وفي عام  ،2008قامت هيئة التونة االستوائية في البلدان األمريكية بعملية تحديث شاملة واستعاضت
عن اتفاقيتها المعقودة في عام  1950باتفاقية أنتيغوا الجديدة 43.وتتناول اتفاقية أنتيغوا أنواع التونة واألنواع
الشبيهة بالتونة داخل منطقة االتفاقية ،وهي منطقة عريضة من شرق المحيط الهادئ تنص المادة  3من
االتفاقية على حدودها .وقد بدأ نفاذ اتفاقية أنتيغوا في  27أغسطس/آب  .2010واألعضاء الحاليون فيها
هم :االتحاد األوروبي وبليز وبنما وجمهورية كوريا والسلفادور والصين وغواتيماال وفرنسا وكيريباس وكندا
وكوستاريكا والمكسيك ونيكاراغوا واليابان .ووفقا ألحكام االتفاقية ،قدمت مقاطعة تايوان التابعة للصين
رسالة التزام خطية تقضي بالتزامها بأحكام اتفاقية أنتيغوا.
وعقدت المنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد أسماك جنوب المحيط الهادئ ( )SPRFMOاتفاقيتها في
 14نوفمبر/تشرين الثاني  44 .2009وترمي االتفاقية إلى سد فجوة أعالي البحار الموجودة في جنوب المحيط
الهادئ لصون وإدارة أرصدة األسماك غير كثيرة االرتحال ،وكذلك حماية التنوع البيولوجي البحري .وسيبدأ
نفاذ االتفاقية بعد  30يوما من تاريخ استالم الصك الثامن للتصديق عليها أو االنضمام إليها أو قبولها أو
الموافقة عليها ،بما يشمل ثالث دول ساحلية (دولة من كل جانب من جوانب المحيط الهادئ) وثالثاً من
دول الصيد في المياه البعيدة كانت أو ما زالت تمارس الصيد في المنطقة التي تشملها االتفاقية .وفي عام
 ،2011حدثت انفجارة في النشاط من جانب الدول الموقعة على االتفاقية ،وزاد عدد الدول التي صدقت
عليها إلى خمس (بليز والدانمرك وجزر كوك وكوبا ونيوزيلندا) .وتتوقع المنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد
أسماك جنوب المحيط الهادئ أن يبدأ نفاذ االتفاقية أثناء عام  .2012وأخيراُ ،بدئت مناقشات تحضيرية
ترمي إلى إنشاء جهاز إقليمي لمصايد أسماك البحر األحمر مع المنظمة اإلقليمية لصون بيئة البحر األحمر
وخليج عدن .وكانت بلدان من هذا اإلقليم تدعو منذ سنوات كثيرة إلى إنشاء جهاز إقليمي من هذا القبيل.

استعراض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم

شبكة أمانات األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك

عُ قد االجتماع الثالث لشبكة أمانات األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك يومي  7و  8فبراير/شباط  2011في
روما ،إيطاليا .و ُمثلت في االجتماع  48أمانة من أمانات األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك ،ذات مسؤوليات
متباينة عن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الطبيعية البحرية .وبحث االجتماع طائفة من المواضيع
ذات الصلة أو ذات األهمية بالنسبة لألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك .وشملت هذه المواضيع ،على
سبيل المثال ال الحصر :مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم؛ وإدارة قدرة الصيد؛ والتوسيم
وإصدار الشهادات لتربية األحياء المائية؛ ودعم المصايد الصغيرة؛ واعتماد نهج نظام إيكولوجي في مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية الطبيعية؛ وتحديد النظم اإليكولوجية البحرية الهشة؛ وإعادة تكوين األرصدة؛
والمستويات المنخفضة للموارد المالية والبشرية؛ ومكافحة التلوث؛ وتغ ُّير المناخ؛ والمصيد العرضي؛ وكذلك،
حيثما كان قد جرى استعراض لألداء ،الحاجة المستمرة إلى معالجة توصياته .وخلص االجتماع إلى أن
األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك تحتاج ،لكي تعالج هذه القضايا ،إلى دعم مالي وإداري وعلمي ،إلى
جانب تركيز إقليمي قوي (عدا عن التركيز الوطني) لتحقيق وجود أرصدة سمكية مستدامة.

استعراض أداء األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك

لقد دفعت ضرورة قيام األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك بتحديث والياتها وكفالة تحسين االمتثال للصكوك
المتعلقة بمصايد األسماك عدة من تلك األجهزة إلى إجراء استعراضات مستقلة ألدائها .وقد الحظ المؤتمر
االستعراضي إحراز تقدم في وضع أفضل الممارسات للمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك وفي
استعراض أدائها على ضوء المعايير الناشئة .وعالوة على ذلك ،وصف المؤتمر االستعراضي تحديث تلك
المنظمات بأنه يمثل أولوية .وجرت عملية صقل للمعايير المستخدمة لتقييم أداء تلك المنظمات من خالل
عملية كوبي (التي استُحدثت هي نفسها من خالل اجتماعات عقدتها المنظمات اإلقليمية الخمس المشتركة
إلدارة مصايد أسماك التونة وبدأت في كوبي ،اليابان ،في عام .)2007
وبحلول نهاية عام  2009كانت سبع منظمات إقليمية إلدارة مصايد األسماك قد ُأجريت استعراضات ألدائها.
وشملت تلك المنظمات :منظمة صون السلمون في شمال األطلسي ( ،NASCOفي ( 2005–2004حيث جرى
تقييم لألداء من ِقبل أصحاب الشأن والمنظمات غير الحكومية))؛ 45وهيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي
( ،NEAFCفي عام )2006؛ 46وهيئة صون التونة الجنوبية زرقاء الزعانف ( ،CCSBTفي عام )2006؛ وهيئة
التونة في المحيط الهندي ( ،IOTCفي عام )2007؛ 47وهيئة صون الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي
( ،CCAMLRفي عام )2008؛ 48والهيئة الدولية لصون التونة في األطلسي ( ،ICCATفي عام )2009؛ ومنظمة
49
مصايد أسماك جنوب شرق األطلسي ( ،SEAFOفي عام .)2009
ومنذ عام  ،2009أنجزت ثالثة أجهزة إقليمية أخرى لمصايد األسماك استعراضا ألدائها هي :هيئة األسماك
التي تعيش في المياه العذبة والمياه المالحة على حد سواء في شمال المحيط الهادئ ( ،NPAFCفي عام
)2010؛ والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط ( 50،)GFCMومنظمة مصايد أسماك شمال غرب األطلسي
( 51.)NAFOوقد ُقدم في عام  2011تقريران عن االستعراضين األخيرين .ويجري حاليا استعراض ألداء هيئة
مصايد أسماك غرب ووسط المحيط الهادئ (.)WCPFC
وتخطط منظمة صون السلمون في شمال األطلسي ( )NASCOالستعراض ثانٍ ألدائها لعام  2012باستخدام
عملية كوبي ،وذلك لتحديث االستعراض السابق الذي أجراه أصحاب الشأن لها .وهذا يمثل مبادرة هامة ألن
عملية استعراض األداء ينبغي أال ُينظر إليها على أنها حدث منفرد ،وقد أشارت الجمعية العامة لألمم المتحدة
52
إلى ضرورة أن تكون االستعراضات منتظمة.
وعند إجراء استعراض لألداء ،يكون الموضوع الرئيسي للتقييم هو عملية اإلدارة .وهذا أمر هام بالنسبة
لجميع المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك ألن لديها والية منصوصا عليها فيما يتعلق باإلدارة .ومع ذلك،
فإن عملية استعراض األداء هامة أيضا بالنسبة لألجهزة اإلقليمية األخرى لمصايد األسماك ،بما في ذلك تلك التي
تعمل بصفة رئيسية كأجهزة استشارية .والقضية البالغة األهمية بالنسبة لكل جهاز ،سواء كان جهازا إقليميا
استشاريا لمصايد األسماك أو منظمة إقليمية إلدارة مصايد األسماك ،هي طبيعة واليته ومدى فعاليته في معالجة
واليته .وقد شجع المؤتمر االستعراضي جميع المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك التي لم تفعل ذلك بعد
على إجراء استعراض ألدائها 53.والحظ أن استعراضات األداء ُيعترف عموما بأنها مفيدة ،ال سيما عندما أدت إلى
اعتماد تدابير إدارية جديدة 54.وفي عام  ،2011جرت أيضا عملية استعراض مستقل ألداء جهازين استشاريين
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من األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك الخاضعة للمادة السادسة التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة (التي ال
توجد والية تنظيمية منصوص عليها لها) ،هما :لجنة مصايد أسماك شرق وسط األطلسي ( )CECAFوهيئة مصايد
أسماك جنوب غرب المحيط الهندي ( .)SWIOFCوتبحث أيضا لجنة مصايد األسماك الداخلية وتربية األحياء
المائية في أفريقيا ( ،)CIFAAوهي جهاز آخر يخضع للمادة السادسة التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة،
إمكانية إجراء استعراض مستقل ألدائها.
ويمكن أن توفر األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك مثاال لتحقيق القوة من خالل الوحدة ،حيث تعمل الدول
المتقدمة والدول النامية بشكل تعاوني إلنتاج أرصدة سمكية مستدامة .وهذا أكثر من مجرد رؤية؛ فهو ضرورة
لألمن الغذائي العالمي.

الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم

إن الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم يهدد هو واألنشطة المتعلقة به الجهود الوطنية واإلقليمية
والدولية الرامية إلى تأمين مصايد أسماك قابلة لالستدامة في األجل الطويل والعمل على زيادة صحة وقوة النظم
اإليكولوجية .وبناء على ذلك ،يواصل المجتمع الدولي التعبير عن قلقه الشديد إزاء مدى وتأثيرات الصيد غير
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،مشيرا إليه بأنه “آفة عالمية” 55،وداعيا إلى معالجته على جميع المستويات وعلى
جميع الجبهات .وكثيرا ما يكون هناك تشجيع على ذلك الصيد من خالل ممارسات الفساد.
ويق ّدر أن نسبة تبلغ نحو  90في المائة من محصول صيد األسماك في العالم ُأخذت داخل حدود
المناطق االقتصادية الخالصة للدول الساحلية .وبالنظر إلى القدرة التقنية المحدودة لدى الدول الساحلية
النامية الكتشاف الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وللقضاء عليه هو واألنشطة المتعلقة به،
فإن نسبة كبيرة جدا من ذلك الصيد تحدث أيضا داخل المناطق االقتصادية الخالصة لتلك الدول .وتتحمل
البلدان النامية عبء هذا الصيد ،الذي يق ّوض جهودها المحدودة الرامية إلى إدارة مصايد األسماك .وهو
يحرمها من إيرادات من األسماك التي ُتسرق ،ويؤثر تأثيرا سلبيا على محاوالتها الرامية إلى تعزيز األمن
الغذائي ،والقضاء على الفقر ،وتحقيق استدامة سبل المعيشة.
وثمة دالئل على أن الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم تخف حدته في بعض مناطق العالم
(مثل شمال شرق األطلسي) مع سيطرة السياسات والتدابير الناجحة .ولكن ذلك الصيد ال يزال واسع االنتشار
في كل من المناطق االقتصادية الخالصة للدول الساحلية وفي أعالي البحار على حد سواء ،انتهاكا لتدابير
الصون واإلدارة التي تضعها المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك (وهذه تشمل المنظمات اإلقليمية
إلدارة مصايد األسماك ،التي لديها والية اتخاذ قرارات بشأن إدارة مصايد األسماك ملزمة ألعضائها) .وفي كثير
من مناطق العالم ،يبلغ ذلك الصيد حدا من الضخامة واألهمية يجعله ُيبحث بصفة روتينية ليس فحسب
في دورات األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك بل أيضا في اجتماعات عالمية (مثال في منظمة األغذية
والزراعة ومن جانب الجمعية العامة لألمم المتحدة).
فقضية الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم تناولها تقرير األمين العام الذي قدمه إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة في عام  56 .2010وفي قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  57 ،38/56جرى تناول
الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم بإسهاب في الجزء الرابع منه .وأبرز تشديد على ذلك الصيد في
القرار ما تمثله هذه الممارسة من تهديد لمصايد األسماك ولنظامها اإليكولوجي ،وضرورة تكثيف عمليات
رصد مصايد األسماك ومراقبتها واإلشراف عليها ،وتنفيذ الصكوك الدولية ،وبرامج التوثيق للمصيد وإمكانية
التتبع .وإضافة إلى ذلك ،شجع القرار التعاون الدولي بشأن ذلك الصيد فيما بين الدول ،بما في ذلك من
خالل األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك.
وبعد الجمعية العامة لألمم المتحدة بفترة وجيزة ،تناولت الدورة التاسعة والعشرون للجنة مصايد
األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 58.وتركزت المناقشة
بصفة رئيسية على عمل منظمة األغذية والزراعة وأنشطتها لتشجيع وتعزيز اتخاذ إجراءات دولية لمكافحة
ذلك الصيد .والحقا ،وجه أيضا اجتماع عملية األمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة العضوية بشأن
المحيطات وقانون البحار 59االنتباه إلى الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،وذلك إلى حد كبير في
سياق المناقشات المتعلقة بتنفيذ الصكوك العالمية والمشاكل المرتبطة بأنشطة الصيد غير الخاضعة للتنظيم
في المناطق االقتصادية الخالصة.
ويشعر المجتمع الدولي بإحباط بالغ نتيجة لعدم وفاء كثير من دول لعالم بمسؤولياتها األساسية
بموجب القانون الدولي ،وهي ممارسة السيطرة الفعلية على سفن الصيد والقيام ،في الوقت نفسه ،بكفالة
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االمتثال لتدابير الصون واإلدارة .ومما يثير القلق بوجه خاص تلك السفن التي تحمل أعالم “عدم االمتثال”.
وهذه أعالم تنتمي إلى دول تبيعها لزيادة اإليرادات .فهذه الدول إما غير قادرة على ممارسة الرقابة الفعالة
على سفنها ،أو غير رغبة في ممارسة تلك الرقابة .و تمارس الكثير من السفن تحمل هذه األعالم الصيد
غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في مناطق خارج الوالية الوطنية لدولة ال َع َلم (أي في أعالي البحار
أو في مناطق خاضعة لسيادة أو والية دول أخرى) .ونتيجة لذلك ،فإن عبء السيطرة على هذه السفن
المارقة يقع تدريجيا على عاتق الدول الساحلية ،ودول الميناء ،واألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك ،وغيرها.
ولذا ،من الالزم أن تقوم هذه الدول واألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك بتدريب موظفيها ،وأن تحصل على
أدوات وآليات االمتثال الالزمة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،وأن تط ّور تلك األدوات
واآلليات .ولهذا التحول في العبء ،الباهظ التكلفة ،مضاعفات هامة بالنسبة للبلدان النامية.
وانزعاج المجتمع الدولي من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم الذي تمارسه سفن تحمل
أعالم “عدم االمتثال” دفع أعضاء منظمة األغذية والزراعة إلى طلب عقد مشاورة تقنية بشأن أداء دولة
ال َعلم .وفي أعقاب عمل تحضيري مستفيض ،عُ قدت الدورة األولى للمشاورة التقنية في مايو/أيار  ،2011والدورة
المستأنفة في مارس/آذار  2012مع اتخاذ قرار بعقد دورة للمتابعة في عام  .2012ومن المتوقع أن تكون
النتيجة التي تتمخض عنها المشاورة التقنية هي مجموعة من المعايير الطوعية لتقييم أداء دول ال َعلم .وإضافة
إلى ذلك ،من المرجح إعداد قائمة باإلجراءات التي يمكن اتخاذها ضد السفن التي تحمل أعالم دول ال تستوفي
هذه المعايير 60.وسيكون التوصل إلى إجراء متفق عليه لتقييم االمتثال جزءا هاما من المعايير.
وتجاهد األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك للتعامل مع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ومع
تأثيراته على الموارد التي تحاول أن تديرها .وتجد أجهزة كثيرة منها صعوبة في تقدير حجم وقيمة المصيد
من ذلك الصيد .وتتباين إنجازاتها من حيث الحد من الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم تباينا
واسعا ،تبعا لعوامل إما داخلية أو خارجية بالنسبة للمنظمات ومصايد األسماك التي ُتعنى بها .ومع ذلك،
يشجع تلك األجهزة ،بطريقة أو أخرى ،وينفذ تدابير لمكافحة ذلك الصيد .وتبعا للظروف الخاصة ،تتراوح
التدابير من أنشطة ذات طابع سلبي أكثر ،من قبيل بناء الوعي ونشر المعلومات (وهو ما تقوم به بصفة
رئيسية األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك التي ليست لديها وظائف تتعلق بإدارة المصايد) إلى البرامج
اإليجابية المتعلقة بالميناء والجو والسطح (وهو ما تقوم به المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك).
ومن أمثلة األنشطة التي قامت بها األجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك مؤخرا فيما يتعلق بعملها بشأن
الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ما يلي:
• •في عام  ،2010شددت منظمة مصايد أسماك جنوب شرق األطلسي ( )SEAFOعلى أهمية التدريب
اإلقليمي .وأُشير إلى تدابير تنمية القدرة بوصفها أدوات بالغة األهمية لتسريع وتيرة تنفيذ تدابير مكافحة
61
الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.
• •في عام  ،2010أعربت هيئة صون الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي عن قلقها الرتفاع تقديرات
المصيد من عمليات الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم في المنطقة التي تشملها االتفاقية منذ
عام  2009وخلصت إلى أنه ،على الرغم من التقدم المحرز في السيطرة على المواطنين لتنفيذ نظم توثيق
المصيد ،لم يبد أن ذلك الصيد ينخفض بدرجة كبيرة .واألهم من ذلك أن عدة أعضاء أعربوا عن رأي مفاده
أن هيئة صون الموارد البحرية الحية في القطب الجنوبي تبدو غير قادرة على تحسين سيطرتها على ذلك
الصيد وأنها ،لهذا السبب ،ال تحقق أهداف المادة الثانية من اتفاقيتها ،وال تحقق أهداف معاهدة القطب
62
الجنوبي نتيجة لذلك.
• •في عام  ،2010أبلغت هيئة مصايد أسماك شمال شرق األطلسي مؤتمر أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي
بأهمية أداتيها الرئيسيتين في التصدي للصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،وهما :إدراج السفن
التي تحمل أعالماً غير أعالم األطراف المتعاقدة ضمن القائمة السوداء ،ونظام للمراقبة من جانب دولة
الميناء يراقب جميع عمليات إنزال األسماك المجمدة إلى موانئ األطراف المتعاقدة التي تنتمي إلى هيئة
مصايد أسماك شمال شرق األطلسي 63.وقد أدت هاتان األداتان إلى خفض كبير في مستوى منتجات الصيد
غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم التي تدخل السوق األوروبية.
وتمضي المفوضية األوروبية قدُ ما في تنفيذ نظامها لتوثيق المصيد الذي بدأ في  1يناير/كانون الثاني
 64 .2010والغرض من هذا النظام هو استئصال تدفق األسماك التي جرى صيدها بطريقة غير قانونية دون
إبالغ ودون تنظيم إلى السوق األوروبية .وقد أقيم تعاون بين المفوضية واألجهزة اإلقليمية لمصايد األسماك
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المعنية لمساعدتها على وضع ُنظم لكفالة التقيد بالئحة االتحاد األوروبي .وينبغي أن توفر نظم توثيق
المصيد ،بوجه عام ،أداة فعالة لتعزيز الجهود الحالية الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ
ودون تنظيم مع توفيرها أيضا آلية لتحسين المردودات االقتصادية والتنمية االجتماعية بالنسبة للبلدان
النامية التي تتاجر في األسماك دوليا.
وفيما يتجاوز الحدود الوطنية ،توجد حاجة متزايدة إلى التعاون الدولي فيما بين بلدان الصيد والبلدان
المستوردة للمأكوالت البحرية من أجل تحسين إدارة المصايد العالمية للموارد البحرية المتقاسمة وللحفاظ
على ما يرتبط بالمصايد المستدامة من عمالة وفوائد اقتصادية أخرى .وفي سبتمبر/أيلول  ،2011تعهد
االتحاد األوروبي وتعهدت الواليات المتحدة األمريكية ،إدراكا لذلك وتماشيا مع التزامهما بمكافحة الصيد غير
القانوني دون إبالغ ودون تنظيم ،بالتعاون على الصعيد الثنائي لمكافحة ذلك الصيد بفعالية .وتدرك الواليات
المتحدة األمريكية والدول األعضاء في االتحاد األوروبي ،باعتبارها قادة التجارة العالمية في األسماك ،التزامها
بإبقاء األسماك المخالفة للقانون خارج السوق العالمية .و ُيلزم االتفاق الموقعين االثنين بالعمل سويا على
65
اعتماد أدوات فعالة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم.
وتعزيز القدرة على إدارة مصايد األسماك أمر أساسي في البلدان النامية من أجل تيسير استدامة مصايد
األسماك وخفض وتخفيف آثار الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم .وتنمية القدرات هامة بالذات
لدعم التنفيذ التام والفعال لألدوات العالمية القائمة والجديدة (مثل اتفاق عام  2009بشأن تدابير دولة
الميناء [اإلطار  )]6والمبادرات األخرى المتعلقة بمصايد األسماك كأدوات لمكافحة الصيد غير القانوني دون
إبالغ ودون تنظيم.

اإلطار 6
تحديث التفاق عام  2009بشأن تدابير دولة الميناء
في  22نوفمبر/تشرين الثاني  ،2009وافق مؤتمر منظمة األغذية والزراعة على اتفاق المنظمة
بشأن تدابير دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء
عليه (االتفاق) .وظل باب التوقيع على االتفاق مفتوحا لمدة عام .وأثناء تلك الفترة ،وقّع 23
عضوا من أعضاء المنظمة على االتفاق .وإضافة إلى ذلك ،وفي دورة عام  2011للجنة مصايد
األسماك التابعة للمنظمة ،بيّن  13عضوا أن لديهم عمليات داخلية تجري تباعا للتصديق على
االتفاق أو قبوله أو الموافقة عليه .وسيبدأ نفاذ االتفاق بعد  30يوما من تاريخ إيداع الصك
الخامس والعشرين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو االنضمام لدى المدير العام لمنظمة
األغذية والزراعة .وحتى  30سبتمبر/أيلول  ،2011كان أربعة من أعضاء المنظمة (من بينهم
االتحاد األوروبي) قد أصبحوا أطرافا في االتفاق.
وفي عام  ،2011أكدت لجنة مصايد األسماك مجددا أن تدابير دولة الميناء هي أداة
قوية وفعالة بالنسبة للتكلفة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم 1.وسلّمت
بالحاجة إلى مساعدة البلدان النامية على مكافحة ذلك الصيد ببناء قدرتها على االضطالع
بتدابير دولة الميناء 2.ومن ثم ،في أبريل/نيسان  ،2012أطلقت سلسلة عالمية من حلقات
العمل بشأن تنمية القدرات لدعم تنفيذ االتفاق .وعقدت الحلقة األولى في تايلند لصالح
بلدان من جنوب شرق آسيا .وحتى اآلن ،ساهمت أستراليا ،وكندا ،والنرويج ،وجمهورية كوريا
وهيئة مصايد أسماك التونة فى المحيط الهادى في البرنامج ،المخطط له أن يستغرق ثالث
سنوات.
 1منظمة األغذية والزراعة .2011 .تقرير الدورة التاسعة والعرشين للجنة مصايد األسامك .روما 31 ،يناير/كانون الثاين – 4
فرباير/شباط  .2011التقرير رقم  973بشأن مصايد األسامك وتربية األحياء املائية .روما 59 .صفحة.
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يف هذا الصدد ،تعترب املادة  21من االتفاق ،التي تتناول املتطلبات الخاصة للدول النامية ،مادة رئيسية.
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حوكمة تربية األحياء المائية

مع النمو الهائل الذي حدث مؤخرا في قطاع تربية األحياء المائية أصبحت حوكمة هذا القطاع متزايدة
األهمية وأحرزت تقدما باهراً .فثمة حكومات على نطاق العالم تستخدم المدونة ،ال سيما مادتها  .9وهي
تستخدم أيضا الخطوط التوجيهية التي نشرتها منظمة األغذية والزراعة للحد من األعباء اإلدارية ولتحسين
التخطيط ووضع السياسات في قطاع تربية األحياء المائية .وإضافة إلى ذلك ،توجد لدى عدة بلدان سياسات
واستراتيجيات وخطط وقوانين وطنية لتنمية تربية األحياء المائية تفي بالغرض ،وتستخدم “أفضل الممارسات
اإلدارية” وأدلة إرشادية بشأن تقنيات االستزراع التي ر ّوجت لها منظمات الصناعة ووكاالت التنمية .وتشكل
الخطوط التوجيهية التقنية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن إصدار الشهادات لتربية األحياء المائية ،التي
وافقت عليها الدورة التاسعة والعشرون للجنة مصايد األسماك التي عُ قدت في روما خالل الفترة من 31
يناير/كانون الثاني إلى  4فبراير/شباط  ،2011أداة هامة إضافية للحوكمة الرشيدة للقطاع .وبتحديد معايير
موضوعية تمثل حدا أدنى لوضع مقاييس من أجل إصدار الشهادات لتربية األحياء المائية ،بما يشمل الصحة
والسالمة الحيوانية ،وسالمة األغذية ،والسالمة البيئية ،والجوانب االجتماعية – االقتصادية ،توفر هذه الخطوط
التوجيهية توجها لعملية وضع وتنظيم وتنفيذ نظم إلصدار الشهادات لتربية األحياء المائية تتسم بالمصداقية.
ويتمثل الهدف النهائي في كفالة تنمية ذلك القطاع بطريقة منظمة وقابلة لالستدامة.
ّ
وقد سلمت اآلن حكومات كثيرة باالستدامة كهدف رئيسي لحوكمة تربية األحياء المائية ألنها تمكن
تربية األحياء المائية من االزدهار لمدة طويلة .واالزدهار ألجل طويل مرهون باستيفاء الشروط المسبقة
األربعة للتنمية المستدامة لتربية األحياء المائية ،وهي :السالمة التكنولوجية ،والصالحية االقتصادية ،والسالمة
البيئية ،والترخيص االجتماعي .واستيفاء هذه الشروط المسبقة يكفل أيضا أن تكون السالمة اإليكولوجية
متوافقة مع رفاه البشر.
والعمالة مك ّون هام من مكونات رفاه البشر .ففي العقود الثالثة األخيرة ،زادت العمالة في قطاع مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية األولي بسرعة أكبر من السرعة التي زاد بها عدد سكان العالم والتي زادت
بها العمالة في الزراعة التقليدية (انظر القسم الذي يتناول العمالة في الجزء  .)1وبإدراج العمالة في
قطاع تربية األحياء المائية األولي المنتج وفي قطاع الخدمات والدعم الثانوي إلى جانب المعالين في األسر
المعيشية ،فإن أكثر من  100مليون شخص يعتمدون على قطاع تربية األحياء المائية في عيشهم؛ ووفرت
تلك الصناعة ،وما زالت توفر ،عددا ال بأس به من فرص العمل ،ال سيما فرص العمل غير الموسمية.
وفي أماكن كثيرة ،م ّكنت فرص العمالة هذه الشباب من البقاء في مجمعاتهم المحلية وعززت الصالحية
االقتصادية للمناطق المعزولة .فقد عززت العمالة في تربية األحياء المائية ،بتوليدها دخال للعامالت ،ال سيما
في تصنيع األسماك وتسويقها ،الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة في أماكن كثيرة بالبلدان النامية ،حيث
يحدث أكثر من  80في المائة من إنتاج تربية األحياء المائية .ومن خالل الدخل الذي تدره فرص العمل
حسنت أيضا العمالة في قطاع تربية األحياء المائية إمكانية حصول أسر معيشية
هذه ومضا ِعفات شتىّ ،
كثيرة على الغذاء ،وزادت من مساهمة تربية األحياء المائية في تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية .ولهذه
األسباب ،جرى الترويج بشدة لتربية األحياء المائية في بلدان متعددة بواسطة حوافز ضريبية ونقدية.
بيد أن هذه الفوائد التي تتحقق بفعل العمالة في قطاع تربية األحياء المائية كثيرا ما تكون موضع
وتحسن االتصاالت ،ووجود
إغفال .فقد نما القطاع في وقت يتسم بتزايد التمحيص من جانب الجمهور،
ُّ
جماعات معارضة عالية الصوت .ومع أن جماعات المعارضة يمكن أن تكون بمثابة رقباء بيئيين واجتماعيين
وكجماعات ضغط ،تمارس الضغط على مؤسسات األعمال في قطاع تربية األحياء المائية لكي تزيد من
شفافيتها وتحسن ظروف العمل فيها ،من المهم أيضا إيالء اعتبار للفوائد التي تتحقق من القطاع ،بما في
66
ذلك العمالة.
ومع ذلك ،ثمة حاالت موثقة جيدا لممارسات عمالة جائرة في قطاع تربية األحياء المائية .فعلى سبيل
المثال ،توجد بعض نتائج البحوث التي تفيد بأن مشاريع تربية األحياء المائية ،ال سيما الشركات الكبيرة،
تستغل اليد العاملة المحلية .وتقول إحدى الدراسات إن اليد العاملة المحلية ُتستخدم في وظائف أقل
أجرا ،و ُتدفع لها رواتب منخفضة ،وتتعرض لممارسات تمييزية من قبيل تع ّمد إيجاد حاالت عدم توازن بين
67
الجنسين أو دفع أجور للعامالت أقل من األجور التي يتقاضاها العمال الذكور الذين يؤدون نفس الوظائف.
ويجري في بعض األحيان أيضا تسليط الضوء على عمل الطفل ،مثال في المصانع ،ووحدات التصنيع،
68
وسقيفات التقشير ،وفي جمع بذور الجمبري.
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وهذه المزاعم يمكن أن تقوض الثقة في القطاع ،وتهدد مصداقية واضعي السياسات ،وتع ّرض للخطر
أسواق المأكوالت البحرية المستزرعة .ومن ثم ،توجد حاجة إلى إجراء مزيد من البحوث بشأن هذه القضية،
وذلك لوجود دالئل كافية تشير إلى أن هذه الممارسات قد تحدث على نطاق كبير ،ال سيما في البلدان
النامية ألسباب اقتصادية.
وتوجد لدى معظم البلدان تشريعات للعمل من أجل حماية العمال .ولكن ،االمتثال لتلك التشريعات قد
يسفر عن تكاليف غير مباشرة عالية وقد يردع الشركات ،ال سيما عندما تكون السلع موجهة إلى التصدير.
وحيثما كانت هذه التكاليف عالية بالنسبة للشركات وتختلف اختالفا كبيرا عبر الحدود ،فإنها قد تمنح
ميزة تنافسية للمشاريع العاملة في بلدان تكون مقاييس العمل والمقاييس االجتماعية لديها أدنى مقارنةً
بالمشاريع التي تعمل في بلدان لديها مقاييس أعلى.
والنتيجة المحتملة لذلك هي أن تصبح الحكومات واقعة تحت ضغط من الشركات لكي تخ ّفض مقاييس
العمل والمقاييس االجتماعية من أجل التخفيف من عبء تكاليف العمل غير المباشرة المرتفعة ،مما يعزز
ميزتها النسبية .وبخالف ذلك ،قد تهدد الشركات ،ال سيما الشركات عبر الوطنية الكبيرة ،بتوظيف استثمارات
جديدة في بلدان توجد فيها مقاييس أدنى للعمل ولوائح أسلس قياداً .وقد يتفاقم التهديد عند حدوث
هزات سلبية ،من قبيل تفشيات أمراض األسماك ،أو تقلبات األسعار أو العمالت ،التي تع ّرض الشركات لخطر
مزيد من تآكل وضعها التنافسي.
وهذا النمط من السلوك يصبح ممكنا ألن الشركات الكبيرة التي تستزرع بعض األنواع (من قبيل
الجمبري والسلمون والتيالبيا وأذن البحر وغيرها من األنواع التي أصبحت سلعا عالمية) توجد بوجه عام
في مجتمعات ريفية معزولة ،مما يمنح تلك الشركات نفوذا على قوة العمل وذلك باعتبار أنها صاحبة
العمل الوحيدة أو المهيمنة .وقد تكون الحكومات مستعدة ،كي تظل جذابة بالنسبة لهذه الشركات وتضمن
القصر .وقد يقبل
العمالة في المجتمعات الريفية ،للتضحية بشروط العمل الجيدة أو حتى لقبول عمالة ّ
أيضا العاملون في هذه المجتمعات المحلية أجورا ورواتب أقل ،والعمل ساعات أطول بدون الحصول على
تعويض ،أو التغاضي عن بعض االستحقاقات.
ومن الضروري وجود فهم متعمق لهذه الجوانب وغيرها من جوانب حوكمة العمالة في قطاع تربية
األحياء المائية .فذلك الفهم سيساعد واضعي السياسات في تنفيذ تدابير تصحيحية حيثما يثبت أن هذه
المزاعم تستند إلى أسس جيدة ،أو في اتخاذ إجراءات وقائية بخالف ذلك.
ولغرض تحسين الرفاه البشري ،يجب أن تكون العمالة في قطاع تربية األحياء المائية ،كما هو الحال في
توجه القيم المبدئية أنشطة تربية
أي قطاع آخر من قطاعات االقتصاد ،منصفة وغير استغاللية .وينبغي أن ِّ
األحياء المائية بحيث يعمد المستزرعون الذين لديهم إحساس قوي بالمسؤولية االجتماعية للشركات إلى
الحض على اتباع سلوك يتجاوز االمتثال .وهذا من شأنه أن يلغي الحاجة إلى لوائح تقييدية؛ فأفضل تنظيم
هو التنظيم الذاتي .ومع وجود روح المسؤولية االجتماعية للشركات ،من شأن شركات تربية األحياء المائية
أن تساعد المجتمعات المحلية ،وأن تستخدم ممارسات عمل عادلة ،وأن تدلل على شفافيتها .ومع تزايد
وعي المستهلكين بممارسات العمالة بوجه عام ،تتزايد عقالنية أن تدلل مشاريع تربية األحياء المائية (من
خالل الشهادات ،أو غير ذلك) على أنها تتقيد بأفضل المقاييس .ولهذه األسباب ،ينبغي أن تحمي التشريعات
العمل ،ال سيما في البلدان النامية ،وأن تعكس مفاهيم العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان .ولكن ،في واقع
األمر ،ستحقق تشريعات العمل توازنا بين االهتمام بالعدالة االجتماعية وتدابير الرقابة التي تثبط االستثمار.
واللوائح التنظيمية المفرطة في عبئها قد تجعل أعماال لها مقومات الحياة لوال ذلك غير مربحة اقتصادياً.
وكحد أدنى ،ينبغي أن تفضي البحوث المتعلقة بحوكمة العمالة في قطاع تربية األحياء المائية إلى
معلومات عن ما يلي:
• •تشريعات العمل القائمة (الرصد واإلنفاذ واالمتثال)؛
• •أنواع عقود العمل؛ وخصائص العمالة من قبيل طبيعة العمالة (التفرغ أو عدم التفرغ)؛
• •الخلفية التعليمية للعمال وأعمارهم وتوزيعهم الجنساني؛
• •نظم المكافأة بما في ذلك التمييز المحتمل في األجور ،ومستويات الرواتب وتنافسيتها ،والحد األدنى لألجور؛
• •ظروف العمل من قبيل ساعات العمل ،والسالمة المهنية ،واألمن الوظيفي؛
• •الفوائد المتنوعة بما في ذلك المكافآت اإلضافية ،وفرص التدريب ،وإجازة األمومة واالستحقاقات الصحية
(التأمين الذين يوفره صاحب العمل) ،ومنح التعليم.
والحوكمة المحسنة لقطاع تربية األحياء المائية المستندة إلى هذه المعرفة المحسنة ستفيد تنمية قطاع
تربية األحياء المائية في األجل الطويل.
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مقارن ًة بالطبعات السابقة من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم ،تختلف الحصة
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“المرحلة االنتقالية” ،وذلك لتجاوزها لمدة ثالث سنوات متالحقة عتبة الدخل التي حددها البنك الدولي.
انظر الحاشية .2
تستند اإلحصاءات المذكورة في هذا القسم إلى بيانات من صحائـف الموازنـة الغذائيـة التي نُشرت في
( FAO yearbook. Fishery and Aquaculture Statistics. 2010منظمة األغذية والزراعة.)2012 ،
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من الغذاء أو متوسط استهالك الغذاء .وجدير بالذكر أن اإلنتاج من المصايد الكفافية فضال عن التجارة عبر
الحدود بين بعض البلدان النامية قد ال تس َّجل تسجيالً كامال وقد تؤدي بذلك إلى تقدير االستهالك تقديرا ً
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Fish intake, contaminants, and human health: .2006 .Mozaffarian, D. and Rimm, E.B
.evaluating the risks and the benefits. JAMA, 296(15): 1885–1899

Omega–3 fatty acids in the treatment of psychiatric .2005 .Peet, M. and Stokes, C
.disorders. Drugs, 65(8): 1051–1059
Omega–3 fatty acids and neuropsychiatric disorders. .2005 .Young, G. and Conquer, J
Reproduction Nutrition Development, 45(1): 1–28

23
24
25
26

المرجع السابق ذكره ،انظر الحاشية .20
في هذا القسم يشير مصطلح “األسماك” إلى األسماك والقشريات والرخويات والالفقاريات المائية األخرى،
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./www.uncsd2012.org/rio20
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منظمة األغذية والزراعة .2011 .تقرير حلقة العمل التشاورية اإلقليمية األفريقية بشأن تأمين استدامة مصايد
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قضايا منتقاة في قطاع مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية
تعميم القضايا الجنسانية في قطاع مصايد األسماك وتربية الحياء المائية :من
االعتراف إلى الواقع
القضية

“إن تعميم القضايا الجنسانية ليس مسألة عدل اجتماعي فقط بل هو ضروري أيضا لكفالة التنمية
البشرية العادلة والمستدامة .وستكون نتيجة تعميم القضايا الجنسانية على المدى الطويل هي تحقيق
1
تنمية بشرية أكبر وأكثر استدامة للجميع”.

في عام  1997اعتمد مجلس األمم المتحدة االقتصادي واالجتماعي ( )ECOSOCتعميم القضايا الجنسانية
كمنهجية يجب أن تعمل بها منظومة األمم المتحدة بأكملها صوب تحقيق هدفي النهوض بالمرأة والمساواة
بين الجنسين ،مشيرا إلى أن“ :تعميم منظور جنساني هو عملية تقييم اآلثار التي تترتب بالنسبة للمرأة
والرجل على أي إجراء مخطط ،بما في ذلك التشريعات أو السياسات أو البرامج ،في جميع المجاالت وعلى
جميع األصعدة .وهو استراتيجية تهدف إلى جعل شواغل المرأة فضال عن شواغل الرجل وتجاربهما ُبعداً
عضوياً من أبعاد تصميم السياسات والبرامج في جميع المجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتنفيذها
ورصدها وتقييمها ،لكي تستفيد المرأة ويستفيد الرجل على قدم المساواة ولكي ال يدوم انعدام المساواة
2
بينهما .والغاية النهائية للتعميم هي تحقيق المساواة بين الجنسين”.
وفي عام  ،2000اتفقت الدول األعضاء في األمم المتحدة جميعها وعددها  193دولة ،وكذلك أكثر
من  23منظمة دولية ،على األهداف اإلنمائية لأللفيةُ ،وأبرزت مرة أخرى على جدول األعمال الدولي قضية
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (الهدف اإلنمائي  3لأللفية) .وكانت الغاية هي كفالة أن تكون
للرجل والمرأة ،في أي قطاع يعمالن فيه ،حقوق متكافئة في المشاركة في عملية التنمية ،وأن مصالحهما
واحتياجاتهما ينبغي حمايتها.
وعلى الرغم من هذا ،تتعرض المرأة عاد ًة للتهميش بطرائق شتى ،وهذا يصدق إلى حد كبير للغاية على
المرأة التي تعمل في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .ومن ثم ،بعد انقضاء أكثر من  30عاماً
على التوقيع في عام  1997على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وبعد انقضاء نحو 15
عاماً على صدور قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ،وبعد انقضاء أكثر من عقد على صدور إعالن األلفية،
وبعد أن أصبحت هناك  3أعوام فقط قبل حلول عام  2015الذي يجب فيه بلوغ هدف تحقيق األهداف
اإلنمائية لأللفية ،تتمثل القضية المطروحة في كيفية كفالة التعميم الحقيقي والنشط للقضايا الجنسانية
ولألوجه الكثيرة لالعتبارات الجنسانية في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية.
وفي حقيقة األمر ،حتى عهد قريب ،كان التحليل الجنساني في مجتمعات صيد األسماك ينصب بصفة
رئيسية على األدوار المهنية المختلفة للرجل والمرأة ،أي قيام الرجل عاد ًة بعملية الصيد الفعلي بينما تشارك
المرأة إلى حد كبير في أنشطة ما بعد الصيد وأنشطة التسويق .ومع أن دور المرأة في إدارة الموارد
الطبيعية واالنتفاع بها معترف به عموماً ،فإن دورها ليس له نفس ث َقل دور الرجل .وبالنظر إلى أن أهداف
اإلنتاج كانت هي عاد ًة محور تركيز البحوث والسياسات ،فقد ظل قطاع الصيد الذي يهيمن عليه الذكور هو
3
محور االهتمام.
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ومع ذلك ،مع التح ّول إلى تعريف للفقر متعدد األبعاد وأكثر شموالً ،ومع زيادة التركيز على الحد من
الهشاشة ،أصبحت القضايا الجنسانية محورية بدرجة أكبر بالنسبة لسياسة مصايد األسماك ولممارسات التنمية.
ويتزايد ربط إدارة موارد مصايد األسماك بجميع مستويات ما يسمى سلسلة قيمة األسماك “من ظهر السفينة
إلى طبق الطعام” وهي سلسلة للرجال والنساء على حد سواء أدوار هامة يجب أن يقوموا بها .ومع وجود ما
يقرب من  45مليون شخص على نطاق العالم يعملون مباشر ًة ،على أساس التفرغ أو عدم التفرغ ،في قطاع
مصايد األسماك األولي في عام  4 2008إضافة إلى ما يقدّر بما يبلغ  135مليون شخص يعملون في القطاع
الثانوي ،بما في ذلك أنشطة ما بعد الصيد ،ال يعتبر هذا مهمة بسيطة .ويدرك كثيرون من العاملين في
هذه القطاعات أن من الحيوي التطلع إلى ما يتجاوز الصورة المبسطة للرجال كصيادين وللنساء كمصنّعات،
وبحث الصورة األكثر تعقيداً المتمثلة في العالقات المتعددة األوجه بين الرجال والنساء كم ّالك لقوارب الصيد،
وكمصنّعين ،وكبائعين ،وكأفراد أسر ،وكأعضاء في المجتمع المحلي ،وكعمال متشاركين (اإلطار .)7
وتشير معلومات ُقدمت إلى منظمة األغذية والزراعة من  86بلدا إلى أنه في عام  2008كانت
 5,4ماليين امرأة يعملن كصيادات وكمستزرعات لألسماك في القطاع األولي بحيث كن يمثلن نسبة
قدرها  12في المائة من المجموع .وفي بلدين منتجين رئيسيين ،هما الصين والهند ،كانت النساء يمثلن
 21في المائة و  24في المائة ،على الترتيب ،من جميع الصيادين ومستزرعي األسماك .وتشكل النساء نسبة
قدرها  50في المائة على األقل من قوة العمل في مصايد األسماك الداخلية ،بينما تقوم النساء في آسيا
وغرب أفريقيا بتسويق ما يصل إلى  60في المائة من المأكوالت البحرية .وعالوة على ذلك ،وعلى الرغم
من عدم توافر بيانات شاملة مفصلة حسب كل جنس على حدة ،تشير دراسات حالة إلى أن النساء ربما
كن يمثلن نسبة تصل إلى  30في المائة من جميع العاملين في مصايد األسماك ،بما يشمل األنشطة األولية
واألنشطة الثانوية.

اإلطار 7
خط أساس جنساني في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
ينخرط الرجال والنساء في أنشطة متميزة وكثيرا ً ما تكون تكاملية تتأثر تأثرا ً شديدا ً
بالسياقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية التي يعيشون فيها .وتتباين العالقات بين
الذكور واإلناث في قطاع مصايد األسماك تبايناً كبيرا ً وتستند إلى المركز االقتصادي،
وعالقات القوة ،والحصول على الموارد.
وفي معظم األقاليم ،نادرا ما شاركت النساء في صيد األسماك الطبيعي التجاري في
المناطق البحرية الواقعة قبالة الشواطئ وعلى مسافات بعيدة منها .فقوارب صيد األسماك
البحري في أعماق البحار والمتجهة إلى المحيطات تكون أطقمها من الذكور ،ليس فحسب
بسبب ما ينطوي عليه األمر من عمل شاق بل أيضا بسبب المسؤوليات المنزلية للنساء و/أو
األعراف االجتماعية.
واألكثر شيوعا هو إدارة النساء ،في مجتمعات الصيد الحرفي الساحلية ،قوارب وزوارق
الصيد األصغر حجماً المتجهة إلى صيد األسماك .وتقوم النساء أيضا بجمع الصدف وخيار البحر
والنباتات المائية في منطقة ما بين المد والجزر .وهن يساهمن أيضاً ِ
كمنظمات مشاريع
أعمال حرة ويوفرن العمل قبل المصيد وأثناءه وبعده في مصايد األسماك الحرفية والتجارية
على حد سواء .وإضافة إلى ذلك ،كثيرا ما يكن مسؤوالت عن مهام على الشاطئ تتطلب مهارة
وتستهلك وقتاً ،من قبيل صنع الشباك وإصالحها ،وتصنيع المصيد وتسويقه ،وتوفير الخدمات
المساعدة لقوارب الصيد.
بيد أن القضايا الجنسانية في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية نادرا ً ما دُرست،
وكثيرا ما كان الدور الهام الذي تلعبه النساء يُتغاضى عنه ومن ثم ال يؤخذ في االعتبار في
عمليات صنع القرارات ونواتجها ،مما يعوق التنمية.
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كشف المساهمات الخفية

على الرغم من عدم توافر تقديرات يمكن التعويل عليها ،أفادت ورقة استعراض صدرت مؤخرا عن فريق
خبراء 5بأن النساء ربما كن ضالعات في مجال تربية األحياء المائية (اإلطار  )8أكثر من ضلوعهن في
عمليات صيد األسماك 6ولكن الدراسات التي تتناول قضايا المرأة والقضايا الجنسانية أكثر تعددا فيما يتعلق
بقطاع مصايد األسماك مقارن ًة بقطاع تربية األحياء المائية .وكما تشير ورقة االستعراض ،ربما كان هذا
النقص النسبي في االهتمام بالقضايا الجنسانية في قطاع تربية األحياء المائية يعكس حداثة تاريخ تربية
األحياء المائية واالهتمام األكاديمي بعلمي االجتماع واألنثروبولوجيا المعقدين المتعلقين بمجتمعات الصيد
وممارساته.

اإلطار 8
مساهمة المرأة في قطاع تربية األحياء المائية
يوفّر العرض العام لقطاع تربية األحياء المائية على الصعيد الوطني الصادر عن منظمة
األغذية والزراعة 1استبصارات بشأن أدوار ومساهمات المرأة في قطاع تربية األحياء المائية
في بلدان بمختلف أنحاء العالم:
في بنغالديش ،ش ّجعت المنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها من منظمي مشاريع
األعمال الحرة المرأة على المشاركة في أنشطة تربية األحياء المائية.
• في بليز ،تشكل النساء الالئي ينتمين إلى المجتمعات الريفية ،حيث مستويات
البطالة مرتفعة والفقر على أشده ،معظم العاملين في مجال التصنيع.
• في كوبا ،تشكّل العامالت  27في المائة من قوة العمل في قطاع تربية األحياء المائية
( 19في المائة منهن فنيات حاصالت على تعليم متوسط وأعلى؛ و  11في المائة كن
قد انتظمن في مؤسسات تعليم أعلى).
• في استونيا ،تبلغ نسبة الجنسين في قوة العمل في قطاع تربية األحياء المائية .1:1
• في إسرائيل ،قوة العمل ماهرة بسبب ارتفاع الطابع التقني لتربية األحياء المائية في
البلد .وفي قطاع تشكل فيه النساء نحو  95في المائة من قوة العمل ،لدى معظم
العامالت الشهادة الثانوية بينما لدى نسبة مئوية مرتفعة شهادة جامعية (ليسانس
في العلوم أو ماجستير في العلوم).
• في جامايكا ،تشكل النساء نسبة تتراوح من  8في المائة إلى  11في المائة تقريباً
من مستزرعي األسماك ،ويملكن مزارع سمكية ويقمن بإدارتها؛ وتسيطر النساء في
منشآت التصنيع على قوة العمل.
• في ماليزيا ،تشكل النساء نحو  10في المائة من مجموع قوة العمل في قطاع تربية
األحياء المائية ،معظمهن يعملن في تربية األحياء المائية في المياه العذبة وعمليات
تفريخ األسماك البحرية والجمبري وأسماك المياه العذبة.
• في بنما ،تشكل النساء  80في المائة من قوة العمل في منشآت التصنيع ،ولكن
النساء يشكلن  7في المائة فقط من العاملين في قطاع اإلنتاج.
• في سري النكا ،تشكل النساء  5في المائة من قوة العمل في قطاع استزراع الجمبري
وتعمل  30في المائة منهن في إنتاج أسماك الزينة وتربيتها.
والمعلومات من هذا القبيل توفر نقطة انطالق لمعرفة الفروق بين الرجال والنساء في
هذه الحاالت ولمعرفة ما إذا كان هناك تماثل في الفرص واألجور والمنافع ،أو ما إذا كانت
هناك فجوات على صعيد السياسات والحوكمة والتنفيذ تلزم معالجتها من أجل تعميم القضايا
الجنسانية في القطاع حقا.
1منظمة األغذية والزراعةNational Aquaculture Sector Overview. NASO Fact Sheets. In: FAO :2012 .
[ Fisheries and Aquaculture Departmentعىل اإلنرتنت] .روما[ .بالرجوع إليه يف  20مارس/آذار .]2012
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ومع ذلك ،من المعروف وجود فروق حيوية في أوضاع قوة الرجال والنساء (اإلطار )9؛ ونتيجة لهذا،
تكون للنساء عموما سيطرة أقل على سلسلة القيمة ،وتكون أنشطتهن أقل ربحاً ،ويحصلن على أسماك أقل
جودة .و ُتستبعد النساء عاد ًة من أكثر األسواق والمؤسسات ربحاً ،ومن الوظائف العالية األجر في مصانع
تصنيع األسماك حتى على الرغم من أنهن يشكلن غالبية العاملين في قطاع ما بعد الصيد .ومقارن ًة بالرجال،
كثيرا ما يكن الخاسرات األكبر من تزايد عولمة األسواق ،ويتضررن تضررا أكبر بسوء الخدمات وبتدنيات
المصيد.
وأهم دور تقوم به النساء في مصايد األسماك الحرفية والصناعية على حد سواء هو دورهن في مراحل
منظمات مشاريع في
التصنيع والتسويق .فالنساء ،عامالت في جميع أقاليم العالم ،أصبحن ،في بعض البلدانِ ،
مجال تصنيع األسماك لهن أهميتهن .وفي حقيقة األمر ،تقوم النساء بمعظم عمليات تصنيع األسماك ،إما في
صناعاتهن الخاصة بهن على مستوى األسرة المعيشية أو كعامالت بأجر في قطاع الصناعة الذي يتولى تصنيع
األسماك على نطاق كبير .فعلى سبيل المثال ،في غرب أفريقيا ،تلعب النساء دوراً رئيسياً ،إذا يمتلكن عاد ًة رأس
المال ويشاركن مباشر ًة وبقوة في تنسيق سلسلة مصايد األسماك ،بدءاً من اإلنتاج وانتها ًء ببيع األسماك.
وفيما يلي بعض العوامل التي ُتضعف قدرات النساء من حيث المشاركة في عملية صنع القرار:
• •انخفاض مستويات معرفة القراءة والكتابة والتعليم لديهن؛
• •أعباء الوقت وقيوده؛
• •أعباء القدرة على التنقُّل وقيودها؛
• •المشاركة في منظمات أقل اتساماً بالطابع الرسمي تكون ،نتيجة لذلك ،منظمات أضعف؛
• •وجود مهارات تنظيمية أقل عددا ً أو أقل نوعاً لديهن بمعنى أن النساء يرتبطن غالباً بمنظمات أقل اتساماً
بطابع رسمي ،وغالباً ما ال يتولين ،عندما يكن جزءا من منظمات رسمية ،أدوارا ً قيادية من قبيل دوري
الرئيس واألمين وذلك بسبب قلة مهارات معرفة القراءة والكتابة لديهن.

اإلطار 9
الفروق في القوة تؤدي إلى فروق في الفرص
إن عدم الضمان النسبي لوصول الصيادات الحرفيات إلى الموارد السمكية ،ومن ثم إلى
توسع في األنشطة
األسماك ،يؤدي إلى اختالف الفرص أمام النساء والرجال .فعندما يحدث ُّ
التجارية السمكية استجابة لتزايد العولمة ،تتعرض النساء المحليات لخطر إجبارهن على
ترك تلك التجارة ،وعدم االستفادة بالتالي من فرص التنمية واألسواق في القطاع الذي كن
فيه سابقاً ضالعات باستفاضة.
وفيما يلي أمثلة لذلك:
• في الهند في أوائل ثمانينيات القرن العشرين ،كان تسويق الجمبري في أيدي النساء
إلى حد كبير في البداية .ولكن ،عندما أصبح الجمبري سلعة أعلى ثمنا ،جاء ت ّجار من
الذكور على دراجات ،ثم في مركبات تعمل بمحركات ،بحيث أجبروا الصيادات على
ترك هذه التجارة في نهاية األمر (برنامج خليج البنغال).
• في كوتونو ،بنن ،دخل الت ّجار الذكور واإلناث من الحضر التجارة السمكية ،بحيث
أخرجوا النساء في قرى الصيد من تلك التجارة وجعلوا وصولهن إلى األسماك أكثر
صعوبة (برنامج التنمية المتكاملة لمصايد األسماك الحرفية في غرب أفريقيا).
• في السنغال ،مع حدوث تغ ُّير في معدات الصيادين وفي تركيز جهودهم استجابة
لتغيُّر فرص الربح في مصايدهم (ومن ذلك مثالً التحول عن صيد األسماك السطحية
إلى صيد رأسيات األرجل) والتحول عن البيع لألسواق المحلية إلى البيع ألسواق
التصدير ،قد يعاني قطاع ما بعد الصيد المحلي (شبكة سياسات مصايد األسماك في
غرب أفريقيا).

قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

ومما له أهميته الكبيرة أن غياب المرأة من معظم إحصاءات ما بعد الصيد يعني أن من الصعوبة
بمكان التحديد الكمي لعدد النساء ومدى القيمة المضافة والمساهمة التي يقدمها عملهن لالقتصاد .ومع
ذلك ،بدأ التحديد الكمي ألوجه انعدام المساواة وبدأ النشر عنها.

الحلول الممكنة

إن مشاركة المرأة كشريكة مكافئة ومنتجة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية لها آثار هامة
على تغذية األسرة المعيشية ومستويات معيشتها .وإذا تولدت عن مشاريع مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية بيانات عن جميع الجوانب الجنسانية (عوامل ُسبل المعيشة ،والعالقات ،واإلجراءات ،والنتائج) ،وإذا
كان من المحتمل أن تشمل تلك المشاريع تحليالت لجميع هذه الجوانب ،فإنها يمكن أن تساهم في
المساواة بين الجنسين تعزز مشاركة المرأة كعامل نشط من أجل التغيير في القطاع (اإلطار .)10

حلول البيانات

يوجد افتقار إلى إحصاءات شاملة ودقيقة مفصلة حسب كل جنس من الجنسين على حدة ،ويجب سد
هذه الفجوة بوصف ذلك إحدى الخطوات األولى في تعميم القضايا الجنسانية على صعيد السياسات .ومن
الممكن صياغة مؤشرات كمية ونوعية مراعية للفوارق الجنسانية باالشتراك مع مجتمعات الصيد للوقوف
على مدى تلبية السياسات والمشاريع التنموية المرتبطة بها الحتياجات الرجال والنساء العملية واالستراتيجية،
وللمساعدة على الحد من الفجوات القائمة بين الجنسين.
وعلى المستوى الكلي بدرجة أكبر ،ينبغي أن تركز التعدادات اإلحصائية مزيدا من االهتمام على
المجاالت التي تكون المرأة فيها أنشط نسبياً .وينبغي أن تجمع بيانات مفصلة حسب كل جنس على حدة
بشأن ملكية موارد اإلنتاج ،من قبيل األراضي والمياه والمعدات والمدخالت والمعلومات واالئتمان ،وحصولها
على تلك الموارد وسيطرتها عليها.
اإلطار 10
التحديد الكمي ألوجه انعدام المساواة
كشفت دراسة أُجريت لصالح وكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية بشأن سلسلة قيمة
جمبري بنغالديش 1عن وجود فروق في اإليرادات بين النساء والرجال (انظر الجدول) ،وهو
ما أوجد نقطة انطالق للتصدي للتفاوتات الجنسانية.
األرباح النسبية للنساء مقارنة مع نظرائهم من الذكور
نسبة مئوية
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حلول السياسات على المستوى الكلي

إن تمكين المرأة في قطاع مصايد األسماك يقتضي ،كما في القطاعات األخرى ،دراسة وسائل اإلنتاج،
والعالقات بين الجنسين ،وكيفية إيجاد أوجه مساواة .و ُتتخذ ترتيبات مؤسساتية جديدة استجابة لتغ ُّير
المناخ ،واستنزاف الموارد ،وتنمية قطاع تربية األحياء المائية ،والتجارة العالمية .وهذه العوامل جميعها
يتزايد تأثيرها على القطاع ،ومن الحيوي أن تكون االعتبارات الجنسانية جزءاً من الترتيبات الجديدة .ويتزايد
إعداد أدلة إرشادية عملية لتعميم القضايا الجنسانية وللتحليل الجنساني وذلك لتيسير هذه التغيرات
7
بالذات.
والحوكمة الرشيدة للحيازة وأمن الحيازة ،ال سيما الحصول على الموارد الطبيعية ،هما قضيتان يمكن
فيهما أن يكون لتعميم القضايا الجنسانية تأثير ملحوظ .فتوفير سياسات تتيح فرص كفالة حقوق عادلة في
الحصول على الموارد ،والوصول إلى األسواق وإلى منافع تربية األحياء المائية ومدونات السلوك الخاصة
بالصناعة – ال سيما بالنسبة ألكثر فئات الرجال والنساء تهميشا وفقراً – يمكن أن يم ِّكن الناس من
أن يصبحوا أصحاب مصلحة أكثر تكافؤاً .ولكن ،حيثما توجد حوكمة وتوضع سياسات بدون إجراء تقييم
استراتيجي لألدوار النسبية للرجال والنساء المعنيين ،قد تكون النتيجة هي سلب قدرة أصحاب المصلحة.

السيطرة على الموارد والحصول عليها

إضافة إلى الحوكمة الرشيدة للحيازة ،تمثل القضية األوسع نطاقا المتعلقة بحصول المرأة على الموارد
وسيطرتها عليها اعتبارا جنسانيا هاما .فلكي يكون للمرأة أثر حقيقي على وضعها االقتصادي ومكانتها في
المجتمع ،من الضروري أن تحصل على الموارد المائية وأن تسيطر عليها فض ًال عن حصولها على المعلومات
8
المالئمة التي تم ّكنها من استخدام هذه الموارد استخداما حكيما.

حلول ساحة التنمية

يمكن اتباع ُنهج سلسلة قيمة مجنسنة لالعتراف بأدوار المرأة وبمساهماتها في قطاعي الزراعة ومصايد
األسماك ،وإلعطاء قيمة لتلك األدوار والمساهمات .ولتعميم قضية المساواة بين الجنسين في برامج التعاون
9
اإلنمائي وما يتصل بها من أنشطة ،ثمة عدد من الخطوات األساسية:
• •اشتراط توليد البرامج واألنشطة المتصلة بها إحصاءات مفصلة حسب كل جنس من الجنسين على حدة ،أو
الحصول على إحصاءات من هذا القبيل (ليس فحسب على مستوى المستفيد من المشروع و/أو البرنامج،
بل أيضا على كل من المستوى األوسط والكلي للسياسات والحوكمة) ومعلومات نوعية عن حالة المرأة
وحالة الرجل فيما يتعلق بالسكان المعنيين .فهذه المعلومات مطلوبة.
• •إجراء تحليل جنساني فيما يتعلق بما يلي :تقسيم العمل حسب الجنس؛ والحصول على الموارد المادية
وغير المادية والسيطرة عليها؛ واألساس القانوني للمساواة بين الجنسين/انعدام المساواة بينهما؛
وااللتزامات السياسية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين؛ والثقافة والمواقف والقوالب النمطية التي تؤثر
على القضايا السابقة .وينبغي إجراء تحليالت جنسانية على كل من المستوى الجزئي واألوسط والكلي.
• •إجراء تحليل جنساني لمفهوم برنامج أو مشروع لكشف ما إذا كانت أهداف المساواة بين الجنسين معبرا ً
عنها في الفكرة األصلية ،وما إذا كان أو لم يكن النشاط المخطط سيساهم في أوجه انعدام المساواة
القائمة أم أنه سيتحداها ،وما إذا كانت هناك أي قضايا جنسانية لم ت ُعالج.
• •الحرص ،أثناء مرحلتي التحديد والصياغة ،على كفالة إسهام التحليل الجنساني في تحديد منطلقات
لإلجراءات التي ستلزم من أجل تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين.
• •تعزيز القدرة التشاركية والتنظيمية ألصحاب المصلحة على مستويات شتى كي يكونوا أقدر على ترجمة
الشواغل الجنسانية إلى إجراءات .وهذا يشمل تعزيز المنظمات النسائية الجامعة التي يمكن أن تشارك
في المناقشات وفي عمليات المشاريع والبرامج.
• •وضع نظام للرصد والتقييم يكون مراعياً للفروق الجنسانية بدءا ً من مرحلة التصميم فصاعدا ً ،بما في ذلك
وضع مؤشرات لقياس مدى تحقيق أهداف المساواة بين الجنسين وتحقيق تغييرات في العالقات بين
الجنسين.

قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

على أرض الواقع — سد الفجوة بين الجنسين في رأس المال االجتماعي

يمكن أن يكون بناء رأس مال المرأة االجتماعي سبي ًال فعاالً لتحسين تبادل المعلومات وتوزيع الموارد،
وتجميع المخاطر ،وكفالة سماع أصوات المرأة في عملية صنع القرار على جميع المستويات .وهذا يشمل
تعزيز القدرات واألدوار التنظيمية للمرأة وتنمية قدرة المرأة على تولي مواقع قيادية وعلى العمل مع صنّاع
القرار وغيرهم من أصحاب الشأن.
وباستطاعة المجموعات النسائية ،عاملة كتعاونيات لإلنتاج ،وكرابطات لالدخار ،وكمجموعات للتسويق ،أن
تعزز اإلنتاج وتساعد المرأة على االحتفاظ بالسيطرة على الدخل اإلضافي الذي تكسبه ،مثلما أظهر مشروع
يدور حول إنتاج أسماك مستزرعة متعددة في بنغالديش .فمع إثبات المشروع نجاحه في توفير دخل
إضافي ،تعززت أيضا مكانة المرأة داخل األسرة المعيشية وداخل المجتمع المحلي 10.بل إن المجموعات
األحادية الجنس قد تؤدي ،في المجتمعات المحلية التي يوجد فيها مستوى مرتفع من الفصل بين الجنسين،
11
إلى تحقيق نتائج لصالح المرأة مرغوبة بدرجة أكبر.
ومع ذلك ،قد يؤدي استبعاد الرجال إلى نشوء عقبات ال داعي لها في بعض األحيان .فثمة مشروع يرمي
إلى إدخال استراتيجية سبيل جديد من ُسبل المعيشة يتمثل في إنتاج سرطانات البحر الطينية من أجل
تزويد الفنادق بها في جزيرة أونغوجا ،بجمهورية تنزانيا المتحدة ،استبعد الرجال .وأدى ما نجم عن ذلك
من غضب لدى الرجال إلى إضافة تكاليف للمعامالت وللمدخالت وذلك ألن النساء اضطررن إلى االعتماد
12
على عدد صغير من الصيادين الذكور للحصول على الزريعات واألعالف.
والرسالة الواضحة هنا هي أن التدخالت في إطار الديناميات االجتماعية الثقافية المحلية ينبغي أن تنبني
على أساس السياق المحدد – بما في ذلك الفصل بين الجنسين داخل المجتمع المحلي – والمشكلة األساسية.

اإلجراءات المتخذة مؤخراً

لقد ُسلط الضوء على قضايا المرأة والشؤون الجنسانية ومصايد األسماك في سلسلة من الندوات الدولية،
13
والعالمية اآلن ،وفي غيرها من المبادرات ذات الصلة:
• •فالمؤتمر العالمي المعني بتربية األحياء المائية الذي ُعقد عام  2010أسفر عن توافق آراء فوكيت
واستجاب لتوصيات فريق الخبراء السادس – ( 3تربية األحياء المائية المستدامة بتنمية القدرة البشرية
وتعزيز الفرص من أجل تنمية المرأة) بإدراج إجراء موصى به من أجل“ :دعم السياسات المراعية للفروق
بين الجنسين وتنفيذ برامج تتماشى مع المبدأين المقبولين عالمياً المتمثلين في المساواة بين الجنسين
وتمكين المرأة”.
• •أعدت حلقة العمل الخاصة التي ُعقدت في عام  2011بشأن االتجاهات المستقبلية للقضايا الجنسانية
في مجال اإلجراءات والبحوث والتنمية في قطاع تربية األحياء المائية ومصايد األسماك (شنغهاي،
الصين) 14مسودة متداولة لبيان رؤية عملية لتعميم القضايا الجنسانية في قطاعي تربية األحياء المائية
ومصايد األسماك“ :للترويج للعدل بين الجنسين وتحقيقه في قطاع تربية األحياء المائية ومصايد األسماك
دعماً لالستخدام الرشيد والمستدام للموارد والخدمات من أجل األمن الغذائي والتغذوي ،ونوعية حياة
جميع أصحاب المصلحة ،وفي المقام األول النساء واألطفال والمجموعات/المجتمعات المحلية الهشة
والمهمشة”.
وتشمل المبادرات األخرى الجارية التي ساهمت في زيادة االهتمام بالقضايا الجنسانية في قطاع مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية ما يلي:
• •الندوات التي ت ُعقد كل ثالث سنوات بشأن المرأة والشؤون الجنسانية في قطاع مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية وتنظمها الجمعية اآلسيوية لمصايد األسماك؛
• • المطبوعات عن المرأة في مصايد األسماك التي تصدر عن أمانة جماعة المحيط الهادئ ،ونشرة Yemaya
(التي تصدرها الجماعة الدولية لدعم المشتغلين بصيد األسماك)؛
• • عمل مشروع منتدى تربية األحياء المائية التابع الجتماع آسيا – أوروبا ( )AqASEM09بشأن تمكين
مجموعات أصحاب المصلحة الضعفاء.
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التوقعات

ال يوجد مخطط وحيد لسد الفجوة بين الجنسين حتى اآلن ،ولكن بعض المبادئ األساسية عالمية 15،ويبدو
من المعقول أن الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني سيعملون معاً من أجل ما يلي:
• •إنهاء التمييز بموجب القانون ،وتحسين مواهب المرأة وفرصها وعملها كعنصر فاعل وذلك للمساعدة على
تشكيل نواتج أكثر إيجابية من أجل الجيل المقبل؛
• •تعزيز التكافؤ في الحصول على الموارد والفرص ،مما يحد من الحواجز التي تحول دون زيادة كفاءة
تخصيص مهارات المرأة ومواهبها ويساعد على توليد زيادات كبيرة (ومتنامية) في اإلنتاجية؛
• •كفالة جعل السياسات والبرامج على وعي بالقضايا الجنسانية ،مما يزيد من عمل المرأة فرديا وجماعيا
كعنصر فاعل لتحقيق نواتج ومؤسسات وخيارات سياساتية أفضل؛
16
• • تحقيق االستماع إلى أصوات المرأة كشريكة على قدم المساواة من أجل التنمية المستدامة.
وتعميم القضايا الجنسانية هو ،إضافة إلى مساعدته على تحقيق الهدف اإلنمائي لأللفية المتمثل في
تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ،مك ِّون أساسي من مكونات التخفيف من وطأة الفقر ،وتحقيق
مزيد من األمن الغذائي والتغذوي ،والتمكين من التنمية المستدامة لموارد مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية.
وينبغي إدراج االعتبارات الجنسانية إدراجاً راسخاً على جميع جداول أعمال سياسات مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية على جميع النطاقات الجغرافية والمؤسساتية .ومن الالزم إيالء اهتمام للقضايا
الجنسانية من أجل المساعدة على تحسين إنتاجية المرأة وتعزيز العدل البشري .فلم يعد كافياً زيادة الوعي
بشأن القضايا الجنسانية ومراعاة القضايا الجنسانية .وسيكون من الضروري وجود ائتالف بين أنصار القضايا
17
الجنسانية ،والباحثين المطلعين ،وشبكات الخبراء ،ودعاة السياسات.

فرصة متاحة للتخفيف من وطأة الفقر وكفالة مزيد من األمن الغذائي والتغذوي

إن المرأة التي تتاح لها أفضل الظروف لتعزيز تمكينها اجتماعيا واقتصاديا ستكون قادرة أيضا على اإلسهام
إسهاما مجدياً في األمن الغذائي ،والتخفيف من وطأة الفقر ،وتحسين رفاه نفسها وأسرتها ومجتمعها
المحلي .وإيجازاً ،فإنها ستساعد على إيجاد عالم يمكن فيه أن يسهم االستخدام الرشيد والمستدام لموارد
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية إسهاما ثمينا في الرفاه البشري ،واألمن الغذائي ،والتخفيف من وطأة
الفقر.

فرصة متاحة للتمكين االقتصادي

ينبغي أن يكون التمكين االقتصادي الهدف النهائي لخريطة طريق بشأن القضايا الجنسانية في قطاع مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية .والتمكين االقتصادي ال ينصب فحسب على المك ّون المالي بل ينصب
باألحرى على القدرة على إدراك واستغالل الفرص المتاحة لتكوين ثروة والتخاذ القرارات الصحيحة ،وهو ما
يعني القدرة على التفكير التحليلي ،أي الحصول على تعليم جيد (نظامي أو غير نظامي) وتنمية القدرات
البشرية المالئمة.

فرصة متاحة لإلسهام إسهاماً كام ًال

ستتاح للمرأة ،بتعميم القضايا الجنسانية في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،فرصة إلدراك
الفرص المتاحة لتوليد ثروة والتخاذ القرارات الصحيحة من حيث ممارسات الصيد وتربية األحياء المائية
األكثر رشداً ومن حيث التنمية المستدامة ،وستتاح لها فرصة استغالل تلك الفرص استغالالً مالئما.
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تحسين التأهب للكوارث في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
واالستجابة الفعالة لها
القضية

يكون الصيادون ومستزرعو األسماك ومجتمعاتهم المحلية في مختلف أنحاء العالم عرضة على وجه
الخصوص للكوارث .وهذا يرجع إلى مكانهم ،وخصائص أنشطة سبل معيشتهم ،واالرتفاع العام لمستويات
تعرضهم لألخطار الطبيعية ،وهزات سبل المعيشة ،وآثار تغ ُّير المناخ .ويتزايد التعرض لهذه األخطار وتتزايد
القابلية للتأثر بها .فعلى سبيل المثال ،في القرن المنصرم ،كان هناك تزايد في عدد الكوارث الطبيعية المبلغ
عنها في مختلف أنحاء العالم (الشكل .)36
وأثر هذه الكوارث االجتماعي واالقتصادي والبيئي كبير ،مع وجود تأثيرات غير متناسبة في البلدان
النامية وعلى الفئات الضعيفة .ففي خالل الفترة ما بين عام  2000وعام  ،2004كان أكثر من  98في المائة
من األشخاص الذين تأثروا سنويا بالكوارث المتعلقة بالجو والمناخ وعددهم  262مليونا يعيشون في بلدان
نامية وكانت الغالبية العظمى تعتمد بصفة رئيسية على الزراعة ومصايد األسماك كس ُبل لمعيشتها 18.والوفاة
من جراء هذه األحداث أكثر شيوعا في البلدان النامية ،ففي خالل الفترة من عام  1970إلى عام 2008
حدث في بلدان نامية أكثر من  95في المائة من الوفيات الناجمة عن الكوارث الطبيعية 19.وفي عام 2010
وحده ،تسبب ما مجموعه  385كارثة طبيعية في مصرع أكثر من  297 000شخص على نطاق العالم ،وتضرر
منها أكثر من  217مليونا آخرين ،وتسببت في أضرار اقتصادية بلغت قيمتها ما يقرب من  124مليار دوالر
أمريكي 20.ومن المعترف به أن الفقراء سيكونون هم األشد تضررا بهذه األخطار في المستقبل وأنه من
المرجح أن يؤدي ذلك إلى تقويض التقدم المحرز صوب الحد من الفقر 21.ومع أن الضرر االقتصادي الكلي
الذي ينجم عن الكوارث يكون أعلى عاد ًة في البلدان المتقدمة ،فإنه أعلى في البلدان النامية كنسبة مئوية
22
من الناتج المحلي اإلجمالي.
وتشمل أنواع الكوارث التي تؤثر على قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الكوارث الطبيعية
من قبيل العواصف ،واألعاصير الحلزونية التي يرتبط بها حدوث فيضانات وطفرات في المد ،والتسونامي،
والزالزل ،وحاالت الجفاف ،والفيضانات ،واالنهيارات األرضية .أما الكوارث التي هي من صنع اإلنسان وتؤثر
على القطاع فقد كانت تشمل االنسكابات النفطية والكيميائية والمواد النووية/اإلشعاعية .واألمن الغذائي
والتغذوي ،وأزمات ما بعد انتهاء حاالت النزاع واألزمات الطويلة األمد ،وفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز،
اﻟﺸﻜﻞ ٣٦
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واألخطار الخاصة بالقطاع (ومنها مثال األمراض الحيوانية المائية وتفشيات اآلفات العابرة للحدود) يمكن
أيضا أن تكون لها آثار كبيرة على إنتاج تربية األحياء المائية وعلى مصايد األسماك .وإضافة إلى فقدان
الحياة المفجع ،قد تشمل تأثيرات الكوارث على القطاع فقدان أصول سبل المعيشة من قبيل قوارب الصيد،
والمعدات ،واألقفاص ،وبرك تربية األحياء المائية وزريعاتها ،ومرافق ما بعد الصيد ومرافق التصنيع ،ومواقع
اإلنزال على البر .وعلى المدى األطول ،يمكن التخفيف إلى حد كبير من أثر تأثيرات الكوارث بواسطة فعالية
أنشطة االستجابة .بيد أن الضرر الذي ينجم عن الكوارث يمكن أن تكون له آثار اجتماعية واقتصادية تعم
القطاع كله وتتجاوزه إلى حد ال يستهان به (مثال من حيث انخفاض العمالة وتوافر األغذية) .أما الكوارث
األخرى األطول أجال من قبيل تفشيات األمراض السمكية فهي يمكن أن تتراكم بمرور الوقت وتؤثر على
اإلنتاج تأثيرا كبيرا.
وقابلية البلدان والمجتمعات المحلية للتأثر بهذه األخطار يحددها ،من ناحية ،تعرضها لهذه األخطار
وتحددها ،من الناحية األخرى ،قدرتها على الصمود (الحساسية) ،واالستجابة لتأثيرات هذه األخطار والتعافي
منها (القدرة التكيفية) .ومن ثم ،فإن القابلية للتأثر تتأثر هي نفسها تأثرا مباشرا بالقضايا األساسية من قبيل
انعدام األمن الغذائي والتغذوي ،وضعف المؤسسات ،ووجود نزاع ،وقلة ُسبل الوصول إلى األسواق .ومع
ذلك ،فإن الطريقة التي تؤثر بها كل قضية من هذه القضايا على الناس تتباين تباينا كبيرا .فالرجال والنساء،
والكبار والصغار ،واألغنياء والفقراء ،والمشاريع الصغيرة والمشاريع الكبيرة يتأثرون جميعاً تأثرا مختلفا
ويستجيبون استجابات مختلفة لألخطار التي يتعرضون عليها .وقد تكون أيضا لألشخاص المختلفين احتياجات
مختلفة إلى حد كبير في مواجهة حالة طارئة ،وقد يواجهون تهديدات مختلفة ،وتكون لديهم مهارات
23
ومطامح مختلفة.
وفيما يتعلق بالصيادين الساحليين ومستزرعي األسماك ومجتمعاتهم المحلية نجد أن العالقة بينهم
والنظم اإليكولوجية التي يعتمدون عليها معقدة 24.وهذا التع ُّقد يتغير نتيجة لتأثر العالقة بين الصيادين
ومستزرعي األسماك والنظام اإليكولوجي بكل من األخطار التي تبدأ ببطء واألخطار التي تبدأ بسرعة .وكون
سبل معيشة الصيادين ومستزرعي األسماك ،وكذلك موقع مجتمعاتهم المحلية ،يتسمان بطابع التعرض هو أمر
يعني أن األخطار كثيرا ما تصبح كوارث.
ومدى أثر هذه الكوارث يتأثر بأحوال الناس االجتماعية واالقتصادية ،التي كثيرا ما تشمل الفقر
والتهميش ،ال سيما في البلدان النامية .وبالنظر إلى الدور الهام الذي يلعبه قطاع مصايد األسماك وتربية
األحياء المائية في األمن الغذائي والتغذوي على كل من الصعيد المحلي والصعيد الوطني ،فإن الكوارث
التي تتعرض لها هذه المجتمعات ستكون لها أيضا تأثيرات مضاعفة على االقتصاد األوسع نطاقا .فقد تأثر
على وجه الخصوص الصيادون ومستزرعو األسماك ومجتمعاتهم باألحداث الرئيسية التي وقعت مؤخرا من
قبيل التسونامي اآلسيوي في عام  ،2004وإعصار نرجس الحلزوني (الذي أصاب ميانمار في عام ،)2008
والفيضانات التي حدثت مؤخرا في بنغالديش وباكستان وفييت نام ،وتسونامي عام  2011في اليابان.
ويتزايد تأثير هذه األخطار على مجتمعات الصيد لعدد من األسباب .فظواهر الطقس المتطرفة تتزايد
وتيرتها ،وكثيرا ما يرتبط بها تزايد تقلبية المناخ وتغيره .وتكون آثار الكوارث على المجتمعات الساحلية
واضحة على وجه الخصوص في حالة الظواهر التي تحدث في البحار التحتية وينجم عنها التسونامي
(الجيولوجية) ،وموجات العواصف والفيضانات الساحلية (الهيدرولوجية) ،والعواصف الساحلية والعواصف
التي تتعرض لها شواطئ البحيرات (األرصاد الجوية) .ويمكن أيضا أن تؤثر حاالت الجفاف والفيضانات على
تدفقات األنهار ،ومناطق األراضي الرطبة ،ومجتمعات البحيرات والمجتمعات المشاطئة .وعلى نحو غير
مباشر بدرجة أكبر ،يمكن أن تتسبب حاالت الجفاف وغيرها من األحداث الكارثية في هجرة الناس هجرة
جماعية إلى مناطق تحتلها عاد ًة مجتمعات الصيد واستزراع األسماك ،مما يؤدي إلى زيادة التنافس على
الموارد من قبيل المياه.
وكثيرا ما يتعرض أيضا الصيادون ومستزرعو األسماك ومجتمعاتهم ألخطار تدوم مدة أطول من قبيل
انتشار األمراض السمكية ،وحدوث زيادة في األنواع الغريبة الغازية غير المرغوبة ،وحدوث تلوث من مصادر
برية ومائية ،وحدوث تدهور في النظم اإليكولوجية المائية من جراء الزراعة والتعدين والصناعة والتحضر.
وعالوة على ذلك ،كثيرا ما يعيش الصيادون ومستزرعو األسماك ومجتمعاتهم في أماكن يوجد فيها خالف
على حيازة األراضي وغيرها من الموارد ،مما يؤدي إلى منازعات وإلى حاالت طوارئ أكثر تعقيدا.
ويتأثر على وجه الخصوص التفاعل بين األراضي والمياه بالهجرة الداخلة وباستخدام الموارد غير
المستدام .وقد تكون نتيجة ذلك هي استنزاف خدمات النظم اإليكولوجية التي توفرها هذه الموارد ،ال سيما
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الحماية من األخطار الساحلية من قبيل العواصف واألعاصير الحلزونية ،وحدوث انخفاض في دعم سبل
الترسب وتحات األراضي في المناطق الساحلية والمناطق
المعيشة المنتجة .وتفضي إزالة الغابات إلى زيادة ُّ
الواقعة على شواطئ البحيرات وفي دلتا األنهار ،وقد يؤثر هذا تأثيرا معاكسا على الموائل البحرية (ال سيما
الشعاب) .وإضافة إلى ذلك ،فإن تأثيرات الزيادات السكانية في مجتمعات صيد األسماك واستزراع األسماك
تتضاعف بفعل عدم وجود خيارات بديلة لسبل المعيشة وضعف الصالت مع األسواق.
وتتأثر بتغ ُّير المناخ أيضا قابلية الصيادين ومستزرعي األسماك ومجتمعاتهم للتع ُّرض لكوارث تبدأ
بسرعة 25.ومن المحتمل أن تتغير أنماط الطقس الموسمية ،بحيث تشهد بعض المناطق فترات جفاف أكبر
وتشهد مناطق أخرى مزيداً من الفيضانات .ومن المرجح أن تزيد وتيرة ظواهر الطقس المتطرفة ،من
قبيل العواصف ،وأن تؤثر على عمليات صيد األسماك ،ومن المرجح أن تصبح الفيضانات الساحلية وفي
األراضي الرطبة أكثر تواتراً .وستؤدي زيادة التهطال في بعض المناطق إلى تحات األراضي المشاطئة وإلى
الترسب في المناطق الساحلية ،مما يؤثر على إنتاج األعشاب البحرية والشعاب .ومن المرجح أن
زيادة ُّ
يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى زيادة الفيضانات الساحلية ،وسيؤثر تسلل المياه المالحة إلى المناطق
الساحلية على اإلنتاج الزراعي واستزراع األسماك .وتتغير أيضا توزيعات األنواع ،ومن المرجح أن يؤثر ارتفاع
درجات الحرارة على الشعاب المرجانية تأثيرا معاكساً ،بحيث تزيد حاالت حدوث ابيضاض المرجانيات.
وستؤثر أيضا التغيرات في درجات الحرارة على فسيولوجيا األسماك ،مع حدوث انعكاسات لذلك على كل من
عمليات الصيد الطبيعي لألسماك واستزراع األسماك .وقد تكون الرتفاع درجات حرارة الهواء المحيط تأثيرات
كبيرة جدا على أنواع األسماك التي يمكن استزراعها.
وستؤثر التغيرات في أنماط الطقس على الطرق التقليدية لتصنيع األسماك ،ال سيما حيثما يجري تجفيف
األسماك شمسياً .وفي بعض األماكن ،قد يكون هذا في صالح المصنعين .ولكن ،في أماكن أخرى ،سيؤثر سوء
الطقس في المواسم التي تحدث فيها تخمة في عمليات إنزال األسماك على البر على معدالت التجفيف ،مع
احتمال أن يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة .ومن المرجح أيضا أن تحدث تغيرات في الوصول بواسطة الطرق
إلى األسواق حيثما يكون هناك فيضان غير عادي أو تكون هناك أمطار شديدة.
وقد تتسبب مصايد األسماك ومزارع تربية األحياء المائية التي تدار إدارة سيئة في زيادة اإلجهاد لدى
األسماك ،وانخفاض نوعية المياه ،وزيادة تعرض مصايد األسماك وتربية األحياء المائية لتهديدات تغ ُّير المناخ
من قبيل حدوث تغيرات في درجة حرارة المياه وملوحتها.
وسيؤثر أيضا تغ ُّير أنماط الطقس على استراتيجيات سبل المعيشة غير السمكية وسيؤدي إلى زيادة
الضغط على الناس لكي ينضموا إلى عملية من عمليات الصيد تكون فيها الفرص األخرى قد ق ّلت .والجهود
الرامية إلى إعادة توجيه الصيد نحو سبل معيشة بديلة تتأثر أيضا بتأثيرات تغ ُّير المناخ على خيارات سبل
المعيشة وفرصها في إطار االقتصاد األوسع نطاقا.

الحلول الممكنة

يمكن أن يتحقق الحد من تأثيرات الكوارث على قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية من خالل
اتخاذ تدابير للوقاية والتخفيف 26والتأهب (الحد من مخاطر الكوارث []DRR؛ واإلطار  .)11وهذا يشمل ،في
قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،التأهب لالستجابة بسرعة وفعالية في حالة حدوث كوارث،
واإلنذار المبكر لتوفير معلومات قبل وقوع حوادث يمكن أن تكون كارثية .أما إدارة تأثيرات األخطار
والكوارث (إدارة مخاطر الكوارث [ ]DRMفهي تتجاوز الحد من مخاطر الكوارث لتدمج االستجابة للطوارئ
والتعافي منها وإعادة التأهيل ضمن إطار لإلدارة .ومن ثم ،كما هو مبين في الشكل  ،37تنطوي إدارة
مخاطر الكوارث على ثالث مراحل متميزة ’1‘ :الحد من القابلية للتأثر؛ و ‘ ’2االستجابة للطوارئ عند نشوئها؛
و ‘ ’3إعادة تأهيل المجتمعات المحلية بعد انقضاء الطوارئ.
ويمكن أن تشمل اإلجراءات األساسية في دورة إدارة مخاطر الكوارث ما يلي:
• •تقدير األضرار واالحتياجات (فيما يتعلق بمصايد األسماك وتربية األحياء المائية)؛
• •إعادة تأهيل سبل المعيشة (للحد من االعتماد على المعونة الغذائية)؛
• •التنمية والتخطيط والتأهب على المدى األطول؛
• •اإلغاثة أو االستجابة للطوارئ لتلبية االحتياجات اإلنسانية الفورية ولحماية سبل المعيشة في أعقاب حدوث
كارثة؛
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اإلطار 11
إدارة الكوارث والتكيف مع تغ ُّير المناخ :تعاريف أساسية
إن الحد من مخاطر الكوارث هو مفهوم وممارسة الحد من مخاطر الكوارث من خالل
جهود منتظمة لتحليل وإدارة العوامل المسببة للكوارث ،بما في ذلك من خالل الحد من
التع ُّرض لألخطار ،واإلقالل من هشاشة البشر والممتلكات ،واإلدارة الحكيمة لألراضي والبيئة،
1
وتحسين التأهب لألحداث المعاكسة.
وإدارة مخاطر الكوارث تتجاوز التأهب والوقاية والتخفيف ،التي تشكّل أساس الحد
من مخاطر الكوارث ،بحيث تُدمج االستجابة للطوارئ والتعافي منها وإعادة التأهيل ضمن
2
إطار لإلدارة.
أما التكيف مع تغ ُّير المناخ فهو يشير إلى التكيفات التي تحدث في النظم
اإليكولوجية أو االجتماعية أو االقتصادية استجابة لعوامل استحثاث مناخية فعلية أو
متوقعة وتأثيراتها أو آثارها .ويشير هذا المصطلح إلى التغيرات التي تحدث في العمليات
والممارسات والبنى الهيكلية للتخفيف من األضرار المحتملة أو لتحييدها أو لالستفادة
من الفرص المرتبطة بالتغيرات في المناخ .وهو ينطوي على تكيفات للحد من هشاشة
المجتمعات المحلية والمناطق واألنشطة في مواجهة تغ ُّير المناخ وتقلبيته .والتكيف
مهم فيما يتعلق بقضية تغيُّر المناخ من ناحيتين :بالنسبة لتقدير اآلثار وأوجه الهشاشة،
3
وبالنسبة لوضع وتقييم خيارات االستجابة.

 .Terminology .2009 .United Nations International Strategy for Disaster Reduction 1يف[ UNISDR :عىل
اإلنرتنت][ .بالرجوع إليه يف  20أبريل /نيسانwww.unisdr.org/we/inform/terminology .]2012
Disaster risk management systems .2008 .Baas, S., Ramasamy, S., Dey DePryck, J. and Battista, F 2
[ analysis: a guide bookعىل اإلنرتنت] .روما ،منظمة األغذية والزراعة[ .بالرجوع إليه يف  19مارس/آذار ftp:// .]2012
.ftp.fao.org/docrep/fao/010/ai504e/ai504e00.pdf

بتغي املناخClimate Change 2001: Impacts, Adaptation, and .2001 .
 3الهيئة الحكومية الدولية املعنية رُّ
بتغي املناخ.
املعنية
الدولية
الحكومية
للهيئة
الثالث
التقييمي
التقرير
يف
الثاين
العامل
 Vulnerabilityمساهمة الفريق
رُّ

كمربيدج ،اململكة املتحدة ،مطبعة جامعة كمربيدج 1042 .صفحة.

• •إعادة التأهيل للبدء في استعادة سبل المعيشة وإعادة بنائها؛
• •إعادة التشييد من أجل استبدال البنية التحتية المدمرة؛
• • االنتعاش المستدام من أجل إعادة إنشاء سبل المعيشة وهياكل دعم سبل المعيشة وتحسينها على المدى
األطول.
وفي أثناء االستجابة للطوارئ تلزم أنشطة الدعوة من أجل كفالة امتثال جهود االنتعاش للصكوك الدولية
(ومن بينها مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد [المدونة] واألهداف اإلنمائية لأللفية) ولكفالة اهتدائها
بأفضل ممارسة دولية ،والسياسات الوطنية ،وخطط االنتعاش المتفق عليها .وهذا يمكن أن يتضمن الترويج
لما يلي:
• •إعادة التأهيل المستدامة لصيد األسماك والستزراع األسماك؛
• •ممارسات حفظ األسماك وتصنيعها المتوافقة مع حالة الموارد السمكية؛
• •إعادة تأهيل البيئة والموارد السمكية وصونها؛
• •الحوكمة المعززة والتخطيط المجتمعي؛
• •تعزيز وتنويع سبل المعيشة المستدامة لمجتمعات صيد األسماك واستزراع األسماك التقليدية.
ويمكن أن يتحقق الصمود في مواجهة تأثيرات الكوارث بالعمل مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة
المتعددي المستويات للحد من قابليتهم للتأثر بالكوارث (من خالل اتخاذ إجراءات وقائية أو بخفض مستويات
االعتماد) و/أو بتعزيز استراتيجيات التأقلم والتكيف التي تستجيب لتلك األخطار .ومن الالزم أن ُتدرس بعناية
الفروق بين المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة داخل أي مجتمع محلي بعينه.

قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

وبالنظر إلى أن تأثيرات تغ ُّير المناخ ستتمثل في تغيير حجم ووتيرة الظواهر المتطرفة،من المهم
االعتراف بأن اآلليات القائمة للتأقلم مع الكوارث واالستجابة لها – المستندة إلى أوجه الهشاشة السابقة –
ربما لم تعد مالئمة لما سيأتي الحقا .بل إن اآلليات القائمة في بلدان كثيرة لم تعد بالفعل كافية لمستوى
27
الهشاشة الحالي.
وأخطار تغ ُّير المناخ واألخطار التي تبدأ بسرعة أكبر ،من قبيل األعاصير والفيضانات والزالزل ،يوجد
ارتباط بينهما بعدد من األشكال:
• •فكلتاهما تؤثران تأثيرا ً مباشرا ً على سبل معيشة الصيادين ومستزرعي األسماك وتقلالن دوما من نوعية سبل
معيشتهم.
• •وكلتاهما تتفاعالن لتضاعفا تأثيراتهما المعاكسة ،وسيكون األبرز في هذا الصدد هو زيادة وتيرة وأثر
الظواهر المتطرفة نتيجة لتغيُّر المناخ.
• •وسيتفاعل تغ ُّير المناخ مع الظواهر المتطرفة لتغيير مكانها ،ومن ثم تغيير المجتمعات المحلية التي
ستتأثر بها.
• •والتكيف مع كال الشكلين من أشكال األخطار على الصعيد المجتمعي تكون له عاد ًة جوانب كثيرة مشتركة.
ومن الالزم أن تبحث اإلدارة الفعالة لمخاطر الكوارث تغ ُّير أنماط تلك المخاطر ،وبالنظر إلى أن حدوث
زيادة في ظواهر المناخ المتطرفة هو أحد التهديدات الرئيسية التي يمثلها تغ ُّير المناخ ،فإن إدارة مخاطر
الكوارث هي نقطة انطالق طبيعية للتكيف 28.وعند النظر في التكيف مع مخاطر تغ ُّير المناخ ،ينبغي
اﻟﺸﻜﻞ ٣٧
دورة إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث

١

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﻌﺎش

ﻣﺮﺣﻠﺔ
اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻠﻄﻮارئ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ/اﻟﻌﺎدﻳﺔ

ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ،ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻧﻌﺎش
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺤﲇ
أن ’ﻳﻌﻴﺪ اﻟﺒﻨﺎء
ﻋﲆ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ‘
إﻋﺎدة إﻧﺸﺎء ُﺳﺒﻞ اﳌﻌﻴﺸﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

اﻹﻧﺬار اﳌﺒﻜﺮ/اﻹﺟﻼء/اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

إﻋﺎدة ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺚ واﻹﻧﻘﺎذ/دﻓﻦ اﳌﻮىت

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻔﴘ اﻻﺟﺘامﻋﻲ واﻟﺼﺤﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻟﺴﻼﻣﺔ

إدارة اﳌﺴﺎرات اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ وإﻋﺎدة إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ

اﻹﻳﻮاء واﻹﺻﻼح اﳌﺆﻗﺘﺎن/إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﳌﻨﺎزل واﳌﺒﺎين اﻷﺧﺮى

اﻹدارة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ واﻟﻘﻴﺎدة وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

اﻹدارة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ وﺗﺒﺎدل اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻷوﱄ ﻟﻸﴐار واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺒﻜري ﺑﺎﻻﻧﺘﻌﺎش
إزاﻟﺔ اﻷﻧﻘﺎض/اﻟﺤﻄﺎم ،واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﻔﺼﻞ ﻟﻸﴐار واﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﻌ ﱡﺮض اﻹﻋﻼﻣﻲ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﻮارث

اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻮارئ

اﻟﻨﻤﻮ اﻹمنﺎيئ اﻟﻌﺎدي

اﻻﻧﺘﻌﺎش

اﻟﻜﻮارث اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

 ١ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا ﺑﺼﻔﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻋﲆ ﻛﺎرﺛﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﴪﻋﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎً )ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻹﻋﺼﺎر اﳌﺪاري ،واﻟﻔﻴﻀﺎن ،واﻟﺰﻟﺰال ،واﻟﺘﺴﻮﻧﺎﻣﻲ ،وﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت(،
ﻻ ﻋﲆ اﻟﻜﺎرﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﺑﺒﻂء ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﳌﺠﺎﻋﺔ )اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﻔﺎف/اﻟﺤﺮب(.
اﳌﺼﺪر :ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ] Piper, C./TorqAid. 2011. DRMC version XVI :ﻋﲆ اﻹﻧﱰﻧﺖ[.
]ﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﰲ  ٢٢ﻣﺎرس/آذار www.torqaid.com/images/stories/latestDRMC.pdf .[٢٠١٢
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االعتراف بأن القدرة التكيفية قد تطورت كاستجابة للهشاشة القائمة في مواجهة الظواهر المتطرفة .ومن
المرجح أيضا أن يؤدي تحسين القدرة التكيفية للمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والحكومات فيما
29
يتعلق بالتعامل مع األخطار الحالية إلى تحسين قدرتها على التكيف مع تغ ُّير المناخ.
30
وقد جرى باستفاضة تحري مدى تأثيرات تغ ُّير المناخ على مجتمعات صيد األسماك واستزراع األسماك.
ويتزايد اعتبار تع ّرض مجتمعات صيد األسماك لألخطار وهشاشتها في مواجهتها بمثابة نقطة التقاء بين تغ ُّير
المناخ واألخطار األكثر حدة .وهذا يؤدي إلى تفاقم الحاالت التي يوجد فيها بالفعل إفراط في استغالل
الموارد الطبيعية أو التي تتعرض فيها تلك الموارد ألشكال أخرى من الضغط من جراء األنشطة البشرية .وقد
وجهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغ ُّير المناخ االهتمام مؤخرا إلى ضرورة إدماج الخبرة في مجال
علم المناخ ،وإدارة مخاطر الكوارث ،والتكيف معها وذلك من أجل الحد من مخاطر الظواهر المتطرفة
والكوارث في ظل تغ ُّير المناخ وإدارتها إدارة أكثر فعالية 31.بيد أن التكيف مع تغ ُّير المناخ ( )CCAليس
ببساطة امتدادا إلدارة مخاطر الكوارث .فالتكيف مع تغ ُّير المناخ ال يعني فحسب التصدي للتغيرات التي
تحدث في كثافة ووتيرة الظواهر المتطرفة ،بل يعني أيضا التصدي للتغيرات األقل وضوحا التي تحدث
في األحوال المناخية وكذلك للمخاطر المستجدة التي لم يشهدها إقليم ما من قبل 32.فبعض تأثيرات
تغ ُّير المناخ ،من قبيل التغيرات العالمية في مستويات سطح البحر ،هي تأثيرات جديدة في إطار التاريخ
33
اإلنساني الحديث ،وال يتاح سوى القليل من الخبرة فيما يتعلق بمعالجة هذه اآلثار.
وهذا الترابط المتزايد بين تغ ُّير المناخ والظواهر األكثر حدة يشير إلى ضرورة التالقي بين ُنهج التأهب
واالستجابة الخاصة بإدارة مخاطر الكوارث والخاصة بالتكيف مع تغ ُّير المناخ ،ال سيما على صعيد التفاعل
بين األراضي والمياه حيث تكون التأثيرات محسوسة بقوة أكبر وال سيما من ِق َبل الصيادين ومستزرعي
األسماك ومجتمعاتهم .وهذا من شأنه أن يشير إلى ضرورة إدماج إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع تغ ُّير
المناخ إدماجاً تاماً في سياسات وخطط مصايد األسماك واستزراع األسماك ،وإلى وجوب مراعاة مصايد
األسماك واستزراع األسماك مراعا ًة كاملة في ُنهج كل من التكيف مع تغ ُّير المناخ وإدارة الكوارث .وإضافة
إلى ذلك ،فإن تزايد هشاشة الفقراء في مواجهة كل من تغ ُّير المناخ والمخاطر من شأنه أن يشير إلى
ضرورة ارتباط التكيف مع تغ ُّير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث بسبل المعيشة (على أن تؤخذ في االعتبار
األصول المختلفة واستراتيجيات اإلنتاج والتأقلم والتكيف لدى المجموعات المختلفة ،من قبيل الكبار
والصغار ،والرجال والنساء ،واألشخاص الذين ينتمون إلى ثقافات وديانات مختلفة) بطريقة شاملة ومتكاملة.
وعالوة على ذلك ،تشير انعكاسات كل من الظواهر المتطرفة وتغ ُّير المناخ بالنسبة لألمن الغذائي الوطني
واإلقليمي األوسع نطاقا إلى أن هذه العناصر يلزم أيضا إدماجها معاً.

اإلجراءات المتخذة مؤخراً

عقدت الجمعية العامة لألمم المتحدة مؤتمرا عالميا معنيا بالحد من الكوارث في هيوغو ،باليابان ،في عام
 2005بعد بضعة أسابيع فقط من تسونامي المحيط الهندي .واتفق المؤتمر ،الذي حضره ممثلو  168دولة ،على
نهج استراتيجي ومنهجي للحد من أوجه الهشاشة في مواجهة األخطار ومن مخاطر حدوثها .وشدد المؤتمر على
ضرورة بناء قدرة األمم والمجتمعات المحلية على الصمود ،واعتمد المؤتمر خمس أولويات للعمل:
• •كفالة أن يكون الحد من مخاطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية مع وجود أساس مؤسساتي قوي للتنفيذ.
• •تحديد مخاطر الكوارث وتقديرها ورصدها وتعزيز اإلنذار المبكر.
• •استخدام المعرفة واالبتكار والتعليم لبناء ثقافة أمانٍ وصمود على جميع المستويات.
• •الحد من عوامل المخاطر األساسية.
• •تعزيز التأهب للكوارث من أجل االستجابة الفعالة لها على جميع المستويات.
وأقرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها  195/60إطار عمل هيوغو للفترة  :2015–2005بناء
قدرة األمم والمجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الكوارث .وتعكس خطة العمل هذه التي يستغرق
تنفيذها عشر سنوات انعقاد النية على اتباع نهج شامل في تحديد تدابير معقدة متعددة التخصصات في
مجال الحد من مخاطر الكوارث ،وتنفيذ تلك التدابير .ويؤيد إطار عمل هيوغو اعترافا أقوى بشواغل تغ ُّير
المناخ في استراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث ويسعى إلى وضع نهج متعدد التخصصات وتطلعي إلى
المستقبل .وهو يدعو أيضا استراتيجية األمم المتحدة الدولية للحد من الكوارث إلى تيسير تنسيق اتخاذ

قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

إجراءات فعالة ومتكاملة في صفوف المنظمات الداخلة في منظومة األمم المتحدة وفي صفوف الكيانات
الدولية واإلقليمية األخرى ذات الصلة ،وفقا لوالية كل منها ،لدعم تنفيذ إطار عمل هيوغو.
وتماشياً مع ذلك اإلطار ،أعدت منظمة األغذية والزراعة برنامجا إطاريا بشأن الحد من مخاطر الكوارث/
إدارتها .ويسعى البرنامج اإلطاري إلى مساعدة األعضاء في تنفيذ أولويات اإلطار الخمس للعمل في قطاع
الزراعة .ويستجيب اتجاه ومحتوى البرنامج اإلطاري للتوصيات التي صدرت مؤخرا عن األجهزة الرئاسية
لمنظمة األغذية والزراعة ،بما في ذلك مجاالت األولوية كما حددتها المؤتمرات اإلقليمية للمنظمة .وهذه
“الركائز” هي ’1‘ :التعزيز المؤسساتي والحوكمة الجيدة للحد من مخاطر الكوارث في قطاع الزراعة؛ و ‘’2
نظم المعلومات واإلنذار المبكر بشأن األمن الغذائي والتغذوي والتهديدات العابرة للحدود؛ ‘ ’3التأهب
لالستجابة واالنتعاش على نحو فعال في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد األسماك والغابات؛ و
‘ ’4الممارسات الجيدة والعمليات والتكنولوجيات للتخفيف والوقاية في قطاعات الزراعة ومصايد األسماك
والغابات .والتدخالت التي تحدث بموجب البرنامج اإلطاري تكون مك ّيفة حسب مواطن القوة واالحتياجات
المحددة ألي بلد أو إقليم و ُتنجز على نحو يتجاوب مع الطلب ومع الوحدة.
وينبغي بحث قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية على نحو مختلف عن بحث القطاعات األخرى
(من قبيل الزراعة) في حاالت الطوارئ بالنظر إلى التحديات الفريدة الكثيرة المتعلقة بإدارة ذلك القطاع
وبالنظر إلى الطائفة المعقدة من األنشطة التي يضطلع بها صيادو األسماك ومستزرعو األسماك .وتحديداً،
في إطار قطاع مصايد األسماك واستزراع األسماك ،بدأت منظمة األغذية والزراعة برنامجا للتشاور مع الشركاء
على الصعيد العالميُ ،تستكشف فيه أوجه التآزر بين إدارة تغ ُّير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 34.وعلى
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الصعيد اإلقليمي ،في بانكوك ومابوتو وسان خوسيه ،تناولت المشاورات مع الشركاء القضايا اإلقليمية،
ونوقش فيها بالتفصيل إدماج مصايد األسماك وتربية األحياء المائية مع إدارة مخاطر الكوارث – التكيف
وحددت فيها خيارات المضي قدماً في هذا اإلدماجُ .وأقرت الحقا ضرورة هذا اإلدماج في
مع تغ ُّير المناخُ ،
الدورة التاسعة والعشرين للجنة مصايد األسماك ( )COFIالتابعة لمنظمة األغذية والزراعة في عام .2011
وتشكل المبادرات المختلفة على الصعيدين اإلقليمي والدولي فرصاً هامة لكفالة بذل جهود متضافرة
لمعالجة القضايا ذات الصلة بإدارة مخاطر الكوارث وبالتكيف مع تغ ُّير المناخ .ولكن تبقى تحديات فيما
يتعلق بإدماج التكيف مع تغ ُّير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث إدماجا كافيا في حوكمة مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية والتخطيط للتنمية وتنفيذها و ،العكس بالعكس ،إدماج مصايد األسماك وتربية األحياء
المائية في التكيف مع تغ ُّير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث ،وأخ ْذ خصائص الصيادين ومستزرعي األسماك
ومجتمعاتهم واحتياجاتهم الخاصة في االعتبار في سياسات وإجراءات إدارة مخاطر الكوارث والتكيف مع
تغ ُّير المناخ .وإلى هذا الحد ،تنخرط منظمة األغذية والزراعة بنشاط في تحديد أوجه الهشاشة المتعلقة
بالمناخ واستراتيجيات التكيف ،بما في ذلك الحد من مخاطر الكوارث/إدارة مخاطر الكوارث ،الخاصة بقطاع
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية لكي يهتدي بذلك اهتدا ًء أوفى صنّاع القرار بشأن مصايد األسماك
وتغ ُّير المناخ .ويتسق عمل إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بمنظمة األغذية والزراعة مع
األولويات المعرب عنها في السياسات واالتفاقات الدولية واإلقليمية والوطنية ،من قبيل برامج العمل الوطنية
للتكيف لصالح أقل البلدان نموا واالستراتيجيات/االتفاقات اإلقليمية للحد من الكوارث وبرنامج العمل
المتصل بها .وهو يتسق أيضا مع برنامج منظمة األغذية والزراعة اإلطاري بشأن التكيف مع تغ ُّير المناخ
(المعروف باسم .)FAO-Adapt
وعالوة على ذلك ،تواصل إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية بمنظمة األغذية والزراعة تقديم
الدعم لألعضاء والشركاء في االستجابة للطوارئ التي تؤثر على قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية.
فمنذ عام  2005دعمت اإلدارة االستجابات للطوارئ من خالل  135مشروعاً في  25بلداً .وكان الهدف العام
لهذا الدعم هو تعزيز األمن الغذائي والتغذوي من خالل إعادة التأهيل المستدامة واإلنعاش الطويل األجل
لقطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية وسبل المعيشة التي تعتمد عليه .وعلى وجه الخصوص ،تركزت
الجهود على استهداف النساء وغيرهن من المجموعات المهمشة .وترمي المشورة التقنية المقدمة إلى كفالة
اتساق هذه الجهود مع األولويات الوطنية ،واالستراتيجيات اإلقليمية ،وأفضل الممارسات الدولية والتوجيهات
الدولية للقطاع ،ال سيما المدونة.
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التوقعات

بالنظر إلى التشاور المتعمق والمستمر مع الشركاء وأصحاب المصلحة من قطاعات إدارة الحد من المخاطر
والتكيف مع تغ ُّير المناخ ومصايد األسماك واستزراع األسماك ،يبدو من المرجح أن مجاالت العمل األساسية
في السنوات المقبلة ستشمل ما يلي:
ٍ
ً
• •تعزيز اتساق السياسات والهياكل المؤسساتية لكفالة إيالء االعتبار صراحة وعلى نحو واف ألنشطة مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية في استراتيجيات التأهب للكوارث والتكيف مع تغ ُّير المناخ؛
• •إدماج فهم لتزايد هشاشة الصيادين ومستزرعي األسماك ومجتمعاتهم في مواجهة كل من الظواهر
المتطرفة وتغيُّر المناخ ،وإعداد وتجسيد استراتيجيات شاملة للتأهب واالستجابة في خطط قطاع مصايد
األسماك واستزراع األسماك وفي أطر التنمية األوسع نطاقا؛
• •إيجاد فهم متزايد لهشاشة الصيادين ومستزرعي األسماك ومجتمعاتهم في خطط التنمية االجتماعية
واالقتصادية والبيئية األوسع نطاقا؛
• •العمل مع المجتمعات المحلية والحكومات والمجتمع المدني للمساعدة على بناء قدرتهم اإلنتاجية
وقدرتهم على التأقلم والتكيف وللعمل على كفالة إدماج استراتيجيات تكيف الصيادين ومستزرعي األسماك
ومجتمعاتهم وتأقلمهم وسبل معيشتهم في االستراتيجيات األوسع نطاقا للتأهب للكوارث واالستجابة لها؛
• •استحداث أدوات وتوجيهات ونُهج مشتركة تجمع ما بين إدارة الحد من الكوارث والتكيف مع تغ ُّير المناخ
على صعيد عملي وترتبط باستراتيجيات تنمية مصايد األسماك واستزراع األسماك من أجل زيادة قدرة
المجتمعات على الصمود وكذلك قدرة النظم المائية التي تعتمد عليها تلك المجتمعات على الصمود؛
• •بناء شراكات على كل من الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني والوطني الفرعي فيما بين الوكاالت الدولية،
والوكاالت الوطنية ،وأجهزة الحكم المحلي ،والمجتمع المدني ،والمجتمعات المحلية وذلك الستخالص
دروس بشأن التأهب لألخطار التي تبدأ ببطء وتلك التي تبدأ بسرعة واالستجابة لها على نحو متكامل
ومستنير.

إدارة مصايد األسماك الترويحية وتنميتها
القضية

إن صيد األسماك الترويحي راسخ إلى حد كبير في معظم البلدان المتقدمة ويتوسع بسرعة في أماكن
أخرى .وهو ينطوي على عدد كبير من األفراد ،ويتزايد الوعي بأن صيد األسماك الترويحي هو صناعة ال
يستهان بها من حيث أعداد الممارسين ،والمصيد ،واألهمية االجتماعية واالقتصادية .ومع ذلك ،في كثير من
مصايد األسماك الترويحية ،لم تصاحب هذا الوعي ممارسات محسنة على صعيد اإلدارة ،وتنتشر الشواغل
بشأن تأثير صيد األسماك الترويحي على فرص سبل المعيشة الخاصة بالصيادين الذين يعملون على أساس
التفرغ ،وعلى البيئة ،وعلى التنوع البيولوجي المائي.
وصيد األسماك الترويحي هو صيد أنواع بحرية ال تشكل المورد الرئيسي للفرد لتلبية احتياجاته التغذوية
وال تباع عموماً أو ُيتجر بها على نحو آخر في أسواق التصدير أو األسواق المحلية أو السوداء 36.ومع أن
الصيد بالصنارة هو الكيفية التي يتصور بها معظم الناس صيد األسماك الترويحي ،فإن النشاط يشمل أيضا
جمع الكائنات الحية المائية وصيدها باألفخاخ وبالحراب وباألقواس .ويشكل حاليا صيد األسماك الترويحي
االستخدام السائد ألرصدة األسماك البرية في بيئات المياه العذبة في البلدان الصناعية .وأسفرت زيادة تكلفة
شراء معدات صيد عالية الكفاءة (بما في ذلك األجهزة المالحية ،وأجهزة العثور على األسماك ،وقوارب الصيد
ُّ
والتحضر المستمر في المناطق الساحلية عن توسع مستمر في مصايد األسماك الترويحية في
المحسنة)
البيئات الساحلية والبحرية.
وعلى الرغم من أن وضع تقديرات هو أمر صعب ،فإن مجموع المصيد السنوي للصيادين الترويحيين
ق ِّدر بما يبلغ  47مليار سمكة في عام  ،2004أي بنحو  12في المائة من مجموع المصيد العالمي 37.وتشير
التقديرات المؤقتة إلى أن نحو  10في المائة من السكان في البلدان المتقدمة يمارسون صيد األسماك
الترويحي وإلى أن الصيادين الترويحيين ربما كان يتجاوز عددهم  140مليونا على نطاق العالم 38.وقد
ق ّدرت دراسة 39،تلخص نتائج تقييم الترويح البحري المستند إلى النظم اإليكولوجية ،مجموع عدد الصيادين
الترويحيين البحريين في عام  2003بما يبلغ  58مليوناً .وتعتمد عدة ماليين من فرص العمل على مصايد
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األسماك الترويحية وذلك ألن اإلنفاق المرتبط بها قد يصل إلى مليارات الدوالرات سنويا .وفي الواليات
ُ
المتحدة األمريكية وفي أوروبا ،حيث الصيد بالصنارة هو أفضل شكل موثق لصيد األسماك الترويحي ،قدر
في السنوات األخيرة وجود  60مليون صنارة للصيد الترويحي و  25مليون صنارة للصيد الترويحي ،على
األقل ،فيهما على الترتيب؛ 40و ُقدر وجود ما يتراوح من  8إلى  10ماليين صياد أسماك ترويحي في المياه
المالحة في أوروبا 41.كذلكُ ،قدر في عام  2009أن نحو  10في المائة من السكان في وسط آسيا كانوا
42
يمارسون صيد األسماك الترويحي في المياه الداخلية في ذلك اإلقليم.
والمساهمة التي يمكن أن يقدمها صيد األسماك الترويحي لالقتصادات المحلية مساهمة كبيرة ،بما في
ذلك في البلدان األقل نموا .ففي بعض المناطق ،يكون ما ي ّدره الصيادون الترويحيون من دخل وما يولدونه
تحسن
من عماله أعلى مما تدره وتولده مصايد األسماك التجارية أو تربية األحياء المائية التجارية .وقد كان ُّ
43
القيمة المعطاة للموائل الطبيعية والمياه النقية فائدة إضافية من فوائد صيد األسماك الترويحي.
ولقد أثبت صيد األسماك الترويحي قدرته على توفير قيمة كنشاط تثقيفي ،بحيث ير ّوج لمفهوم المسؤولية
عن األرصدة السمكية والبيئة التي تسكنها تلك األرصدة والتي يعتمد عليها جميع الناس .وكثيرا ما يكون لدى
الصيادين الترويحيين إحساس قوي بالمسؤولية عن البيئة التي يصيدون فيها ،كما اعترفت بذلك مث ًال اتفاقية
44
بيرن لمجلس أوروبا في الميثاق األوروبي بشأن صيد األسماك الترويحي والتنوع البيولوجي (.)2010
وفي بعض الحاالت ،أصبحت األسماك التي تفلت من تربية األحياء المائية تحت سيطرة صيادي األسماك
الذين يمارسون الصيد على سبيل الرياضة .ففي جنوب شيلي ،تشمل اآلن مصايد األسماك الترويحية التي
كانت معتمدة عاد ًة على تروت قوس قزح والتروت البني سلمون األطلسي الهارب ( )Salmo salarوالسلمون
الملكي ( .)Oncorhynchus tshawytschaوفي شيلي واألرجنتين ،حيث هاجر السلمون الملكي بنجاح في
المحيط ،و ّلدت أعداد ذلك السلمون التي تديم نفسها ذاتيا قدرا كبيرا من الحماس في أوساط صيادي
45
األسماك الترويحيين وو ّلدت مخاوف في أوساط دعاة حفظ الطبيعة.
ومع ذلك ،أحياناً ،يتفاعل الصيادون الترويحيون أيضا تفاعال سلبيا مع الصيادين المهنيين الذين يعملون
على نطاق صغير والحرفيين في المناطق المفتوحة وفي مناطق الصيد المشتركة .وتوجد سجالت لمالحظات
جدلية ومالحظات ُتروى بشأن التأثيرات الضارة لمصايد األسماك الترويحية ،من قبيل الصيد بالرمح ألنواع
فردية من أسماك األخفس (القاروص) على طول سواحل البحر المتوسط واستراليا 46وفي شرقي البحر
األحمر 47.وعالوة على ذلك ،أدى الغطس الترويحي من أجل أنواع من قبيل جراد البحر الشوكي الكاريبي،48
إلى جانب مصايد األسماك التجارية وغيرها من الضغوط (بما في ذلك التلوث) ،إلى حدوث تدنيات كبيرة
في أرصدة معينة.
ومع ذلك ،فإن الصيادين الترويحيين لديهم إمكانية تعزيز صون األسماك والحفاظ على الموائل الهامة أو
إعادة تأهيلها 49.ويمكن ،بوصفهم أصحاب مصلحة ،أن يكونوا فعالين في صون مصايد األسماك الناجحة عن
طريق المشاركة في مساعي اإلدارة والصون.
وتتزايد قدرة الصيادين الترويحيين على الوصول إلى مناطق صيد بحرية قبالة الشواطئ وعلى استخدام
تكنولوجيات – من بينها األجهزة التي تحدد أماكن وجود األسماك – يمكن أن تجعلهم متكافئين مع
الصيادين التجاريين من حيث طاقة الصيد وقدرته .ونشأت مصايد أسماك ترويحية بشأن أنواع كان الصيد
50
التجاري هو وحده تاريخيا الذي يستغلها ،مما تسبب في بعض الحاالت في حدوث تضارب بين القطاعين.
والصيد في أماكن متماثلة واستخدام نفس أنواع معدات الصيد وتسهيالته ،من قبيل المرساة ،يمكن أيضا أن
يجعال الصيادين الترويحيين في حالة تنافس مع الصيادين التجاريين الساحليين الذين يعملون على نطاق
صغير .وتستهدف مصايد األسماك الترويحية األخرى المتخصصة أنواعاً رمزية من قبيل السلمون ،والمكير
(المارلين) ،والسلفيش ،وسمك أبو سيف ،في مناطق ومواسم معينة في كثير من األحيان ،مما يسهم إسهاما
كبيراً في المصيد الكلي .ولكن من الجدير بالذكر أن معظم رابطات صيد األسماك الرياضي تروج بنشاط
لممارسات الصيد وإطالق السراح وأن األسماك التي يجري صيدها في مباريات صيد األسماك الرياضي يجري
عموما إطالق سراحها إال إذا كانت السمكة التي يجري صيدها هي سمكة تمثل رقما قياسيا.
وكثرة من مصايد األسماك الترويحية تكون شديدة االنتقائية عاد ًة .فكثيرا ما تستهدف مصايد األسماك
الترويحية الوحدات األكبر بين مجموعات األسماك .بيد أن إزالة الوحدات األكبر من األنواع التي تع ّمر طويال
قد تكون لها تأثيرات هامة على اإلمكانات التناسلية لتلك األسماك 51.فاإلناث األكبر حجما يكن أكثر خصوبة،
ويضعن بيضهن على فترات ممتدة (مما يتيح مزيدا من القدرة على الصمود في مواجهة تغ ُّير األحوال
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البيئية) ،ويمكن أن ينتجن يرقات ذات معدالت بقاء على قيد الحياة تكون أعلى .وقد تكون لألنواع الخنثوية
الالحقة أفراد كبيرة من نفس الجنس وقد تؤثر إزالتها المستدامة على نجاح عملية وضع البيض .وقد
تعاني المجموعات المختصرة عمرياً أو حجميا من تغيرات في الكثافة أو من تفاعالت غير مباشرة ناجمة
سلوكيا ،وقد تتسبب في حدوث تأثيرات كبيرة في الشبكات الغذائية ،مما يغير أيضا بنية النظام اإليكولوجي
وإنتاجيته 52.وهذا كله من شأنه أن يكتسب أهمية أكبر حتى من ذلك في حالة األرصدة التي تستغلها في
وقت واحد مصايد األسماك التجارية ومصايد األسماك الترويحية على حد سواء.

الحلول الممكنة

التنمية

ستتوقف التنمية المستدامة لقطاع مصايد األسماك الترويحية على قبول طابعه المتعدد التخصصات وما إذا
كان س ُيسمح ألصحاب المصلحة في قطاع مصايد األسماك الترويحية بتيسير الصون واإلدارة الناجحين .وثمة
حاجة عاجلة إلى إدماج العلوم البيولوجية واالجتماعية من أجل توفير استبصارات بشأن ديناميات النظام
53
االجتماعي واإليكولوجي الكامل لصناعة الصيد الترويحية.
واستدامة مصايد األسماك الترويحية – بما في ذلك صون التنوع البيولوجي الحيواني المائي في
المناطق التي يجري فيها الصيد – مع صيد األسماك التجاري تقتضي اعترافا بضرورتها من جانب
المسؤولين عن هذا القطاع .ومن الالزم حصول واضعي السياسات والمديرين المسؤولين عن مصايد
األسماك الترويحية على معلومات عن القطاع ،وكذلك على معرفة بشأن العوامل التي يمكن أن تؤثر على
القطاع تأثيرا سلبيا (بما في ذلك التنمية الساحلية ،وتحوير موائل األسماك ،والتلوث ،وظواهر الطقس
المتطرفة) .وإضافة إلى ذلك ،لصيد األسماك الترويحي مك ّون اجتماعي هام ،ومن الالزم تقييم فوائد
54
النشاط مقابل االستثمار في حماية الموارد.
ومن الالزم أن يصبح تقييم أداء مصايد األسماك الترويحية وما تنطوي عليه من إمكانات عملي ٍة متعددة
األبعاد ومتعددة التخصصات من أجل التعبير عن مكونات القطاع المجتمعية واالقتصادية والبيئية والتثقيفية،
56
واألهم ،من أجل كفالة المشاركة الفعالة من جانب أصحاب الشأن 55.وقد بذلت دراسة أجريت مؤخرا
محاولة في هذا الصدد بالتوصية بـ “منهجيات تق ِّيم الفوائد االجتماعية – االقتصادية لمصايد األسماك
الترويحية الداخلية األوروبية” ،قد تكون ذات فائدة ليس فحسب في أوروبا بل أيضا في أماكن أخرى.

اإلدارة

من الالزم أن توفق ادارة مصايد األسماك الترويحية بين المطالب المتعارضة المتعلقة بالوصول إلى األسماك
البرية مع كفالة كل من االستغالل المستدام للحيوانات البحرية وصون النظام اإليكولوجي البحري الذي
تشكل تلك الحيوانات جزءا منه.
ولتحقيق هذا ،من الالزم أن تتبع ادارة المصايد الترويحية عملية مماثلة لتلك التي يستخدمها معظم
مديرو مصايد األسماك؛ وهي تنطوي على ما يلي ’1‘ :تعريف المورد الذي يجب أن يدار ،وحالة النظام،
والمعوقات؛ و ‘ ’2تحديد األهداف والغايات؛ و ‘ ’3تقييم خيارات اإلدارة؛ و ‘ ’4اختيار اإلجراءات المالئمة
لتحقيق أهداف اإلدارة؛ و ‘ ’5تنفيذ تلك اإلجراءات ورصد النواتج؛ و ‘ ’6تقييم نجاح اإلدارة ،وتعديل اإلدارة
على ضوء التعلم 57.واختيار األدوات واسع النطاق في المصايد الترويحية في المياه العذبة .إذ تشمل أدوات
اإلدارة :تكوين أرصدة ،والتالعب البيولوجي ،وتحسين الفريسة ،وقمع األسماك الضارة ،والتجديد ،وإدارة
النباتات المائية.
ولكن ،في الوقت ذاته ،من الالزم أن يدرك مديرو مصايد األسماك أن المصايد الترويحية في المياه
العذبة تختلف عن المصايد وتربية األحياء المائية التجارية وأن من الالزم ،لهذا السبب ،التعامل معها
بطريقة تعكس هذا االختالف .وتتعلق االختالفات الرئيسية بإدخال األنواع ،وتكوين أرصدة من أجسام مائية،
وممارسات الصيد وإطالق السراح ،وإمكانية االستغالل المفرط االنتقائي ،ودور الصيادين الترويحيين في صون
الموائل والتنوع البيولوجي.
ومن الالزم أيضا أن يدرك المديرون وجود تصور بشأن مصايد كثيرة هو أن الصيد الذي يقوم به صياد
ترويحي واحد لن يكون له سوى أثر هزيل وموضعي على الموارد ،وأن الصيد الترويحي كان أثره على
تدنيات األرصدة المبلغ عنها على نطاق العالم ضئيال .بيد أن هذا المنظور كثيرا ما يتغير تغيرا هائال عندما
يؤخذ في االعتبار حجم الصيادين الترويحيين ونشاطهم.
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وثمة سيناريو للوصول المفتوح تتسم به مصايد ترويحية كثيرة ،ال سيما المصايد البحرية ،له عواقب
بالنسبة الستدامة الموارد والمصايد .وعلى العكس من ذلك ،ال تطبق مناطق صيد ترويحي داخلية وساحلية
كثيرة ،ال سيما في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوسينيا ،نظم وصول مفتوح وتطبق بدال من ذلك في بعض
األحيان اشتراطات وصول بالغة التقييد.
ومع ذلك ،قد ال تكون األهداف التقليدية لإلدارة ،من قبيل زيادة الغلة إلى أقصى حد ،هي أنسب غاية
للصيد الترويحي ،فالتمتع بتجربة الصيد هي الهدف األول للصيد الترويحي ،وهذا يقتضي وجود استراتيجيات
58
وأدوات مختلفة لإلدارة.
وينبغي أن يضم نظام متكامل للرصد ،دعما إلدارة المصايد الترويحية ،جميع مكونات الصيد الترويحي
ذات الصلة .ويمكن أن يضم ،في جملة ما يضمه ،ممثلي :الصيادين الترويحيين ورابطاتهم ،وموردي
المعدات ،والصيادين التجاريين ومنظماتهم ،والسلطات العامة ،والمجتمع المدني ،والجامعات ،ومعاهد
البحوث ،وصناعة السياحة.
وتقتضي محدودية البيانات الموثوقة والمعلومات العلمية المتاحة إدار ًة احترازي ًة .وكما هو الحال في
أي مصيدة أسماك أخرى ،تقتضي إدارة المصايد الترويحية التحديد الواضح لألهداف وغايات تشغيلية قابلة
للقياس .وينبغي استخدام مؤشرات متعددة التخصصات تكون بسيطة ويسهل الحصول عليها ،واستخدام
النقاط المرجعية الخاصة بها ،لقياس حالة نظم المصايد الترويحية من حيث الضغط الذي تتعرض له الموارد
59
وتوليد قيمة مضافة .ويمكن استخدام هذه المؤشرات لمقارنة المصايد الترويحية بالمصايد التجارية.
وينبغي توافر تمويل ودعم كافيين إلدارة الصيد الترويحي ضمن السياق األوسع الستراتيجيات إدارة المصايد
والبيئة .ويمكن أن ُيطلب من الصيادين الترويحيين اإلسهام في تكلفة إدارة الصيد الترويحي؛ ويمكن
استخدام نظم “المستخدم يدفع ،المستخدم يستفيد” في بعض الحاالت .ومن الالزم معالجة الحاجة إلى
تقدير مجموع المصيد والجهد واألثر من أجل التمكن من إدارة مورد إدار ًة رشيد ًة .ويمكن أن يلعب تسجيل
المصايد الترويحية وإصدار تراخيص لها دورا رئيسيا في هذا الصدد؛ والتسجيل هو وسيلة للقياس الكمي
للمشاركة وتحديدها ،أما الترخيص فهو وسيلة لتحقيق نفس الشيء وإدرار دخل .والقضيتان اللتان يجب
النظر فيهما عند إنشاء نظم منح تراخيص هما تكاليف إنشاء تلك النظم وتشغيلها ،وكيفية كفالة عودة
إيرادات التراخيص التي يجري تحصيلها إلى القطاع.
نوع ما قد تنطوي على إقامة مناطق صون مالئمة
واإلدارة التي تركز على صون عينات أكبر من ٍ
(مالجئ ،أو مناطق بحرية محمية ،أو مناطق محظور فيها الصيد) أو توجيهات و/أو أنظمة بشأن المصيد
وإطالق السراح.
وتستهدف بعض المصايد الترويحية وحدات تنتمي إلى أرصدة أنواع عابرة للحدود أو ارتحالية من
األسماك تستغلها المصايد الترويحية والتجارية في أكثر من بلد واحد .وعالوة على ذلك ،تستهدف بعض
المصايد أنواعاً من أسماك المصايد الترويحية البحرية (منها مثال التونة والمكير (المارلين)) تتنقل بين
مناطق أعالي البحار والمناطق الخاضعة للوالية الوطنية .وهذا يضفي وجها دوليا إضافيا على نظام اإلدارة
الوطني .ويمكن أن توفر المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك والهيئات االستشارية اإلقليمية لمصايد
األسماك األطر اإلقليمية الالزمة إلدراج المصايد الترويحية ضمن الحوار اإلقليمي وآليات صون وإدارة المصايد
الترويحية التي هي موضع اهتمام مشترك.

اإلجراءات المتخذة مؤخراً

ش ّكلت مدونة الممارسة لمصايد األسماك الترويحية التي ُأعدت ( )2008–2007تحت إشراف اللجنة االستشارية
األوروبية لمصايد األسماك الداخلية وقتئذ ( ، EIFACالتي أصبحت اآلن اللجنة االستشارية األوروبية لمصايد
األسماك وتربية األحياء المائية الداخلية [ ،)]EIFAACخطوة رئيسية نحو وضع مجموعة من األدوات إلدارة
وصون مصايد األسماك الداخلية الترويحية 60.وتشمل مدونة الممارسة معايير للصيد الترويحي الرشيد غير الضار
بالبيئة مراعا ًة لتغ ُّير قيم المجتمع والشواغل المتعلقة بالصون .والهدف منها هو تعزيز أفضل الممارسات في
مجال الصيد الترويحي التي من شأنها أن تعزز صالحيتها على المدى الطويل في مواجهة التهديدات المتزايدة،
من قبيل التالعب بالموائل وتدميرها ،واالستغالل المفرط للموارد ،وفقدان التنوع البيولوجي.
وقد أصبحت أهمية تنمية وإدارة المصايد الترويحية التي تتجاوز حدود الوالية الوطنية واضحة في
جدول أعمال الهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك ،ال سيما حيثما يجري الصيد الترويحي في أجسام مائية
دولية أو في بحار شبه مغلقة 61.ويمكن أن تضع الهيئات اإلقليمية أطر رصد مشترك طويل األجل وأن
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تشجع التعاون اإلقليمي من أجل :وضع خطوط توجيهية معيارية لوصف الصيد وتحديد األثر على الموارد؛
ووصف ال ُبعد االجتماعي واالقتصادي للصيد الترويحي الذي يحدث في منطقة اختصاصها.
وعلى النطاق العالمي ،يمثل المؤتمر العالمي للصيد الترويحي منتدى علمياً رئيسياً لمناقشة التقدم
المحرز والقضايا الماثلة في مجال تنمية وإدارة الصيد الترويحي .ويهدف المؤتمر إلى زيادة الحوار والمعرفة
عن تنوع المصايد الترويحية ،ودينامياتها ،وآفاقها في المستقبل.
وتعد منظمة األغذية والزراعة خطوطا توجيهية تقنية بشأن الصيد الترويحي الرشيد .ففي أغسطس/
آب  ،2011انعقدت مشاورة خبراء لوضع الخطوط التوجيهية التقنية للمنظمة بشأن الصيد الرشيد :الصيد
الترويحي .وتغطي الخطوط التوجيهية التقنية جميع أنواع الصيد الترويحي (الصيد بالصنارة الموجه إلى
الحصد ،والصيد ثم إطالق السراح ،واستخدام األفخاخ ،والصيد بالحربة ،وغير ذلك) في جميع البيئات
(البحرية والساحلية والداخلية) .وهي عالمية النطاق ،وستكون متالئمة مع المدونة.

التوقعات

ينمو الصيد الترويحي ويتسع نطاقه في بلدان كثيرة ،وكذلك آثاره على األرصدة السمكية من خالل االستغالل
أو الممارسات ذات الصلة من قبيل تكوين األرصدة وإدخال أسماك غير متوطنة .ويجري أيضا االعتراف
باألهمية االجتماعية واالقتصادية لذلك الصيد بالنسبة لالقتصادات المحلية واإلقليمية 62.فأبعاد المصايد
العالمية أكبر مما كان ُيفترض سابقاً عندما تؤخذ في االعتبار المصايد الترويحية ،وتمثل االقتصادات المحلية
جهة مستفيدة رئيسية من اإلدارة الجيدة للمصايد الترويحية .وينبغي االعتراف بالفوائد االقتصادية والتثقيفية
والصحية واالجتماعية األخرى للصيد الترويحي والترويج لها .ومن الناحية المثالية ،ينبغي أن تتقاسم صناعتا
الصيد التجاري والترويحي على حد سواء اهتماماً مشتركاً بكفالة الحفاظ على األرصدة السمكية وموائلها.
ويبدو من المعقول أن يتزايد اعتماد تنمية وإدارة المصايد الترويحية على تطبيق ُنهج احترازية و ُنهج
النظم اإليكولوجية .وهذا سيشمل اتباع نهج شامل إلدارة المصايد الترويحية على أساس ما يالزم ذلك من
إيالء اعتبار لبيولوجيا األسماك ،ونشاط الصيد ،والمصيد ،والقيم االقتصادية واالجتماعية للصيد الترويحي.
وبالنظر إلى تزايد أهمية المصايد الترويحية ،من المرجح أن تعترف بها إدارة المصايد الوطنية وأن
تجسدها في الخطاب العام بشأن إدارة مصايد األسماك ،بما في ذلك في استعراضات قطاع الصيد ،وخطط
اإلدارة ،واستراتيجيات الصون .ومن المرجح أن تهدف إدارة المصايد في المستقبل إلى التنمية المتوازنة
للصيد الترويحي والصيد التجاري ،بما في ذلك تخصيص حصص من الموارد من أجل تعظيم الفوائد التي
تتحقق للمجتمع المحلي وتعظيم صحة النظم اإليكولوجية.
وسيجري تقييم الدور المحتمل للصيد الترويحي بالنسبة لسبل معيشة المجتمعات الريفية والترويج
له ،بالنظر إلى أن المصايد الترويحية وما يرتبط بها من أنشطة سياحية يمكن أن تو ّفر سبل معيشة بديلة
لصغار الصيادين في أنحاء كثيرة من العالم.

الحواجز التي تحول دون تحقيق الصيد المنخفض األثر والمتسم بكفاءة استخدام
الوقود
القضية

يرجع معظم تقنيات الصيد المستخدمة حاليا إلى حقبة كانت فيها موارد الصيد وفيرة ،وكانت فيها تكاليف
الطاقة أقل كثيرا من مستوياتها الحالية ،وكان يولى فيها اهتمام أقل لآلثار السلبية للصيد على النظم
اإليكولوجية المائية والجوية .بيد أن أسعار الطاقة المرتفعة حاليا ووجود وعي أكبر اآلن باآلثار على النظم
اإليكولوجية هما حقيقتان موجودتان اآلن وتمثالن تحديين رئيسيين لصالحية مصايد األسماك للبقاء ،ال
سيما في البلدان النامية حيث كان الحصول على تكنولوجيات تتسم بكفاءة استخدام الطاقة ،والترويج لتلك
التكنولوجيات ،محدودين .ومع ذلك ،وكما يتبين في هذا المقال ،الذي يعتمد إلى حد كبير على ورقة أعدها
 Suuronenوآخرون 63،لكل نوع من أنواع معدات الصيد وممارساته مزاياه ومساوئه ،وتتوقف مالءمة كل
نوع من أنواع المعدات إلى حد كبير على الظروف التشغيلية وعلى األنواع التي ستُستهدف.

قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

وتتباين آثار معدات الصيد على النظم اإليكولوجية تباينا واسعاً .وإجماال ،تتوقف هذه اآلثار إلى
حد كبير على :الخصائص المادية للمعدات؛ وآليات تشغيلها؛ وأين ومتى وكيف ُتستخدم المعدات؛
ومدى استخدامها .وعالوة على ذلك ،فإن أنواع المعدات التي تحتل مكانة عالية بالنسبة لنوع من
اآلثار قد تحتل مكانة منخفضة بالنسبة لنوع آخر .وقد ينجم أيضا ضرر مادي للبيئة نتيجة لالستخدام
غير المالئم لمعدات تكون مقبولة بخالف ذلك .و ُي عترف بعدد صغير فقط من أساليب الصيد على
أنها أساليب تدميرية بشكل متأصل أياً كانت طريقة استخدامها ،ومن األمثلة األولى لذلك المتفجرات
والتوكسينات .وينبغي أيضا أال يغيب عن البال أنه على الرغم من كون مصايد كثيرة شديدة االنتقائية
في نشاطها ،كثيرا ما ال يكون الصيادون قادرين على صيد األنواع المستهدفة المرغوبة فقط .وعند
حدوث صيد قليل االنتقائية ،فإنه يفضي إلى الصيد العرضي ألسماك والفقاريات ،قد يكون جزء منها
هو صغار أنواع هامة إيكولوجيا و/أو ثمينة اقتصاديا .وإضافة إلى ذلك ،يمكن أيضا أن يسفر الصيد
اإلطار 12
سفن الصيد واستهالك الوقود
فيما يتعلق باستهالك الوقود ،أظهرت تقديرات عامة أُجريت مؤخرا ً استخدام نحو  620لترا ً
من الوقود ( 530كيلوغراما) لكل طن من األسماك التي يجري إنزالها على البر 1.ويقدّر أن
أسطول الصيد العالمي يستهلك زهاء  41مليون طن من الوقود كل سنة 2.وهذه الكمية
من الوقود ينبعث منها نحو  130مليون طن من ثاني أكسيد الكربون .بيد أن استهالك
الوقود يتباين تبايناً واسعاً وفقاً لنوع معدات الصيد ،وممارسات الصيد ،وتقنيات التشغيل،
والمسافة بين مكان الصيد والميناء .وعالوة على ذلك ،توجد اختالفات كبيرة في استهالك
الوقود بين المصايد التي تستهدف األسماك األرضية أو األسماك الصدفية وتلك التي
تستهدف األسماك السطحية أو المصايد الصناعية.
وعلى الرغم مما ذُكر أعاله ،تشير دراسات أنماط استهالك الوقود حسب نوع معدات
الصيد إلى أن معدات الصيد السلبية (ومنها مثال األواني واألفخاخ والخيوط الطويلة والشباك
الخيشومية) تتطلب عموما كميات من الوقود أقل مما تتطلبه معدات الصيد اإليجابية (ومنها
مثال شباك الجر القاعية) .أما معدات الصيد التي تحيط باألسماك والتي يجري جرها مسافة
محدودة بسرعة بطيئة ،ومن بينها معدات من قبيل شباك التطويق القاعية ،فهي تحتل مركزا
وسطيا بين المعدات السلبية والمعدات المجرورة من حيث استهالك الوقود.
وأنواع معدات الصيد السطحية اإليجابية من قبيل شباك الجر في منتصف المياه وشباك
التطويق الكيسية تستهدف األسماك التي تشكل أسراباً كثيفة ،ويمكن أن يكون المصيد هو
مئات األطنان من األسماك في عملية جر أو سحب واحدة قصيرة؛ ولذا ،يكون استهالك الوقود
منخفضاً عموما بالنسبة إلى كمية المصيد .وبوجه خاص ،يُعتبر الصيد بشباك التطويق الكيسية
إحدى أكثر تقنيات صيد األسماك كفاءة من حيث استخدام الوقود على الرغم من أن السفن
التي تستخدم هذه المعدات كثيرا ما تُنفق وقتاً وتستهلك وقودا ً في البحث عن أسراب السمك
أكثر بكثير مما تنفقه من وقت وما تستهلكه من وقود في الصيد الفعلي لألسماك .فالصيد
بمساعدة أضواء اصطناعية قوية شائع في أنشطة الصيد باستخدام شباك التطويق الكيسية،
واستخدام الغربال لصيد الح ّبار ،واستخدام شباك تغطيس ممسوكة بعصاة ،ال سيما في آسيا.
ومع أن عمليات الصيد هذه في حد ذاتها تتسم بكفاءة استخدام الوقود ،فإن استخدام األضواء
يضيف إلى احتياجاتها من حيث الطاقة.

.638–635 :)8(34 ,Fueling global fishing fleets. Ambio .2005 .Tyedmers, P.H., Watson, R. and Pauly, D 1

 2البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعةThe sunken billions. The economic justification for fisheries .2009 .
 .reformواشنطن العاصمة ،إدارة الزراعة والتنمية الريفية ،البنك الدويل 100 .صفحة.
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عن النفوق العرضي ألنواع غير مستهدفة من الطيور البحرية ،والسالحف البحرية ،والثدييات البحرية،
فضال عن التسبب في إلحاق ضرر بنظم إيكولوجية ثمينة ،من قبيل مرجانيات المياه الباردة ،التي قد
تستغرق عقودا كثيرة لكي تتعافى.
كاف لقطاع الصيد ككل
وفيما يتعلق بانبعاثات غازات االحتباس الحراري ،أولي اهتمام غير ٍ
ولعمليات الصيد بوجه خاص .ونتيجة لذلك ،من الصعب تحديد مدى تأثير معدات الصيد وممارساته
من حيث إطالق انبعاثات غازات االحتباس الحراري .ومع ذلك ،فإن استخدام استهالك الوقود كناية عن
االنبعاثات الكلية لغازات االحتباس الحراري يمكن أن يوفر تقديرا جيدا (اإلطار  .)12ومن الحقيقي أيضا
اﻟﺸﻜﻞ ٣٨
ﻣﻌﺪات ﺟﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺷﺒﻪ ﺳﻄﺤﻴﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﺛﺮ واﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ) (CRIPS-trawlﻗﻴﺪ اﻻﺳﺘﺤﺪاث ﰲ اﻟرنوﻳﺞ

ﻣﻌﺪات اﻟﺼﻴﺪ اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷﺛﺮ

ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺔ اﻟﻘﺎع ،واﻧﺨﻔﺎض
ﰲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻼﺣﻈﺎت :إن اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺸﺒﺎك اﻟﺠﺮ ) (CRIPS-trawlﻳﺠﻌﻞ درﺟﺔ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﺎك ﻟﻠﻘﺎع ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻳﺠﻌﻞ درﺟﺔ ﺟﺮﻫﺎ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ًﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻟﺠﺮ اﻟﻘﺎﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .ﻓﺄﺑﻮاب ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﺎك
وﺣﺒﻠﻬﺎ اﻟﺴﻔﲇ ﻳﻜﻮﻧﺎن ﻣﺮﻓﻮﻋني ﻋﻦ اﻟﻘﺎع .وﻳُﺴﺘﻌﺎض ﻋﻦ اﻷﻟﻮاح اﻷﻣﺎﻣﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﻜﺔ ﺑﺤﺒﺎل ﺗﺠﻤﻴﻊ ،واﻷﺟﺰاء اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﺒﺎك ﻣﺮﺑﻌﺔ اﻟﻔﺘﺤﺎت .وﻫﺬا ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻘﻠﻞ ﺟﺮ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻤﺮار
ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﺳﺘﺤﺜﺎث ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻷﺳامك ﰲ اﻷﻃﺮاف اﻟﻜﻴﺴﻴﺔ .أﻣﺎ ﻗﻄﻌﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ واﻷﻃﺮاف اﻟﻜﻴﺴﻴﺔ ﻓﻬام ﻣﺼﻨﻮﻋﺘﺎن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻟﻮاح وﺗﻀامن آﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﺒﻜﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻧﺘﻘﺎء ﺷﺘﻰ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻃﻼق
وﻳﺤﺴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻷﻟﻮاح اﻷرﺑﻌﺔ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺸﺒﻜﺔ وأﺟﻬﺰة اﻻﻧﺘﻘﺎء اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﻌﻄﻲ آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻦ أﻧﻮاع وأﺣﺠﺎم
ﴎاح اﻷﺳامك ﻏري اﳌﺮﻏﻮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﻜﺔ.
ﱢ
اﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ اﻷﻃﺮاف اﻟﻜﻴﺴﻴﺔ ،وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﺮﺑﺎن اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﻨرية ﺑﺸﺄن ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺪ .وميﻜﻦ أﻳﻀﺎً ﺗﺰوﻳﺪ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺂﻟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻹﻃﻼق ﴎاح اﳌﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب
)اﺳﺘﻨﺎدا ً إﱃ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺼﻮر( .وﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺸﺒﻜﺔ أﻳﻀﺎً وﺻﻠﺔ ﻛﺎﺑﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻴﻨﺔ إﱃ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ .وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺳﻴﺤﻤﻞ اﻟﻜﺎﺑﻞ إﺷﺎرة اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﻨﺒﻌﺜﺔ ﻣﻦ آﻟﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﺸﺒﻜﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﺳﺘﺸﻌﺎر
ﺻﻮﺗﻴﺔ ،وﺳﻴﺆدي أﻳﻀﺎ إﱃ زﻳﺎدة اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺮأﳼ .وﺳﻴﺘﻀﻤﻦ اﳌﻔﻬﻮم أﻳﻀﺎً ﻻﺣﻘﺎً ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﺑﻬﺎ اﻷﺑﻮاب ﻋﻦ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ.

قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

أنه ،على الرغم من أحكام االتفاقيات الدولية القائمة ،ال تتسم نوعية الوقود المتاح بالثبات على نطاق
العالم فيما يتعلق بمحتواها الكبريتي.
ومن الجدير بالذكر أن تقييمات دورة العمر تبين حدوث االستهالك الكبير للطاقة وانبعاثات غازات
االحتباس الحراري بعد أخذ المصيد على متن السفن ويحدث بدرجة أكبر بعد إنزال المصيد على البر،
نتيجة لتصنيع األسماك وتبريدها وتعبئتها ونقلها .ومن ثم ،فإن اإلقالل إلى أدنى حد من اآلثار ومن
استهالك الطاقة أثناء سلسلة اإلنتاج بأكملها سيكون أمرا هاماً للحد من التكاليف البيئية العامة للصيد.

رﺻﺪ اﻷﺳامك واﳌﻌﺪات

ﻧُﻈﻢ رﺻﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﻣﺴﺘﻨرية
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺮﺑﺎن

اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺑﺂﻟﺔ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻷﺣﺠﺎم واﻷﻧﻮاع،
وآﻟﻴﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻹﻃﻼق ﴎاح اﳌﺼﻴﺪ ﻏري اﳌﺮﻏﻮب

إﺷﺎرة ﻻﺳﻠﻜﻴﺔ ﺻﻮﺗﻴﺔ

اﳌﺼﺪرValdemarsen, J.W., Øvredal, J.T. and Åsen, A., 2011. Ny semipelagisk trålkonstruksjon :
(CRIPS-trålen). Innledende forsøk i august-september 2011 om bord i M/S “Fangst”.
 .Rapport fra Havforskningen nrﺑﺮﻏﻦ ،اﻟرنوﻳﺞ ،ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ١٧ .ﺻﻔﺤﺔ.
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الحلول الممكنة

ينبغي أن يسعى قطاع الصيد سعياً جهيدا إلى زيادة خفض استهالكه من الوقود واإلقالل من آثاره على
النظم اإليكولوجية .وعلى الرغم من تزايد عدد المبادرات والتجريب في مجال التكنولوجيات التي تقلل من
استخدام الطاقة ،ال يوجد حالياً بديل صالح عن أنواع الوقود األحفوري بالنسبة لسفن الصيد التي تدار آليا.
ومع ذلك ،من المثبت إلى حد ال يستهان به أن قطاع الصيد يمكنه ،من خالل التحسينات التكنولوجية،
وإدخال تحويرات في معدات الصيد ،وإدخال تغيير في السلوكيات ،أن يقلل كثيرا من الضرر الذي يلحق
بالنظم اإليكولوجية المائية ،وأن يخ ّفض من انبعاثات غازات االحتباس الحراري (وهو ما يشكل التزاما قانونيا
للحكومات بموجب االتفاقيات الدولية القائمة) ،وأن يقلل من التكاليف التشغيلية للوقود بدون ترك آثار
سلبية مفرطة على كفاءة الصيد.

الحلول بواسطة عملية الصيد
الصيد بشباك الجر القاعية

إن شباك الجر هي معدات مرنة ويمكن استخدامها في أنواع كثيرة من المناطق واألراضي ،في المياه
الضحلة والمياه العميقة ،ومن جانب السفن الصغيرة والسفن الكبيرة لصيد طائفة واسعة من األنواع
المستهدفة .وهذه الخصائص جعلت الصيد بتلك الشباك هو الوسيلة المفضلة لدى صيادين كثيرين ،وقد
يكون الحل االقتصادي الوحيد على المدى القصير لصيد أنواع معينة من الجمبري على سبيل المثال .ولكن،
اعتُبر الصيد القاعي بشباك الجر إحدى أصعب عمليات الصيد من حيث إدارته فيما يتعلق بالمصيد العرضي
وآثاره على الموائل.
وثمة تقنيات وتكيفات تشغيلية كثيرة متاحة للحد من جر ووزن معدات شباك الجر القاعية والحد
بذلك بدرجة كبيرة من استهالك الوقود واآلثار على قاع البحر بدون حدوث نقصان ملحوظ في المصيد من
األنواع المستهدفة 64.وقد ُأبلغ عن تحقيق وفورات في الوقود تراوحت نسبتها من  25في المائة إلى  45في
المائة وعن حدوث انخفاضات في جر المعدات بنسبة تراوحت من  20في المائة إلى  35في المائة.
ومع ذلك ،بوجه عام ،يلزم مزيد من العمل لتحسين تشييد المكونات المختلفة لمعدات شباك الجر من
أجل اإلقالل إلى أدنى حد من احتكاكها بالقاع وللحد من جر المعدات بوجه عام .وفي هذا الصدد ،توجد
إمكانية إضافية هي استحداث تكنولوجيات يجري فيها آلياً قياس وتعديل قوة أبواب تلك الشباك ومعداتها
األرضية على قاع البحر (الشكالن  38و  )39بواسطة أدوات .وفي حالة الشباك ذات العوارض ،تحقق
تقدم في السنوات األخيرة بوضع تصميمات بديلة للمعدات .وأساساً ،تتمثل األهداف في الحد من كمية
سالسل الواخزات ،وتجنُّب الوزن المفرط في العوارض ،واستخدام وسائل استحثاث أخرى (منها مثال النبضات
الكهربائية) كبديل للسالسل لتخويف األسماك المستهدفة وجعلها تبتعد عن القاع وتدخل الشبكة .ويجدر
بحث إمكانية استخدام الصوتيات ،أو الضوء ،أو أي وسيلة استحثاث إضافية أخرى لزيادة التقاءات األنواع
المستهدفة مع الشباك داخل منطقة الصيد الخاصة بشباك الجر.
محسن واستهداف األسماك بمساعدة أدوات إلكترونية لرسم خرائط لقاع البحر و ُنظم
واستخدام موقع ّ
األقمار الصناعية العالمية المتكاملة للمالحة أسفرا عن تجنُّب موائل القاع الحساسة وساعدا على اإلقالل
إلى أدنى حد من جهد الصيد ومن استهالك الوقود .فالتكنولوجيا الصوتية المتعددة اإلشعاع ،التي ُتستخدم
على نطاق واسع في استكشاف قاع البحر ،استُخدمت بنجاح ،مثال ،لرسم خرائط للطبقات التي يوجد فيها
اإلسقلوب قبالة الساحل الشرقي لكندا ،مما قلل كثيرا من الوقت الالزم لتحديد أماكن وجود اإلسقلوب ومن
وقت الصيد الفعلي.

الصيد بشباك التطويق

ُيعتبر عموما الصيد بشباك التطويق (الشباك الدانمركية واالسكتلندية والمزدوجة) طريقة للصيد أكثر مراعا ًة
للبيئة وأكفأ في استخدام الوقود مقارن ًة باستخدام شباك الجر القاعية لصيد ثعلب الماء .فالمعدات أخف
في تشييدها والمساحة التي تكسحها أصغر مما هي في حالة استخدام شباك الجر القاعية .وعالوة على
ذلك ،بالنظر إلى عدم وجود أبواب للسحب أو معدات أرضية ثقيلة ،يكون الضغط على قاع البحر أقل.
وتعني المعدات الخفيفة وسرعة السحب المنخفضة أن استخدام الوقود يمكن أن يكون أقل كثيرا مما
هو في حالة عملية صيد مضاهية ُتستخدم فيها شباك الجر .وشباك التطويق القاعية ُتعتبر عموما أيضا

قضايا منتقاة في قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

اﻟﺸﻜﻞ ٣٩
اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺒﺎك اﻟﺠﺮ ﺑﺬﻛﺎء :اﻹﻗﻼل ﻣﻦ اﻟﴬر اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺑﻘﺎع اﻟﺒﺤﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﺮ اﻟﻘﺎﻋﻲ

ﻣﻼﺣﻈﺎت” :ﰲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺠﺮ اﻟﺬيك“ ﻳﺠﺮي آﻟﻴﺎً وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻗﻴﺎس اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻌﺪ ﺑﻬﺎ أﺑﻮاب اﻟﺸﺒﻜﺔ واﳌﻌﺪات اﻷرﺿﻴﺔ ﻋﻦ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
أدوات ﺧﺎﺻﺔ .ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎﴏ اﻟﺼﺎﺑﻮرة أو ﺳﻼﺳﻞ إﻧﺰال ﻣﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻞ اﻟﺴﻔﲇ ﻹﺑﻘﺎء اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻋﲆ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺎع وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﺪم ﻣﻼﻣﺴﺘﻬﺎ ﻟﻪ ﻳﺘﻴﺢ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﲆ ﻛﻔﺎءة اﻟﺼﻴﺪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ.
اﳌﺼﺪرModified from Valdemarsen, J.W. and Suuronen, P. 2003. Modifying fishing gear to achieve ecosystem objectives. :
 In M. Sinclair and G. Valdimarsson, eds. Responsible fisheries in the marine ecosystem.اﻟﺼﻔﺤﺎت321-341

روﻣﺎ ،إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ،واﻟﻴﻨﻐﻔﻮرد ،اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة ،ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ،ودار اﻟﻨﴩ اﻟﺪوﱄ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ اﻟﺪوﱄ ﻟﻠﺰراﻋﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

منخفضة األثر على الالفقاريات القاعية .بيد أن المصيد العرضي المرتفع من وحدات صغيرة الحجم من
األنواع المستهدفة ووحدات أيضا من األنواع غير المستهدفة يمكن أن يكون مشكلة في بعض المصايد التي
تستخدم تلك الشباك.

الشباك الفخاخية

الشباك الفخاخية هي شباك صيد سلبية توضع عاد ًة على مواقع تقليدية في ممر األسماك المهاجرة في
المياه الساحلية الضحلة نسبياً .فالشراك تجمع األسماك وتوجهها إلى غرفة حجز أو بركة تصبح محاصرة فيها.
والفخ العائم هو ابتكار أحدث عهدا ويتيح مزايا شتى مقارن ًة بالشباك الفخاخية التقليدية ألن من السهل
نقله والتعامل معه وتغيير اتجاهه ،وكونه قاب ًال للتعديل من حيث الحجم واألنواع المستهدفة وعمق الصيد،
فضال عن كونه آمناً من الضواري .وقد تشمل التطورات في المستقبل استخدام أفخاخ سمكية محيطية
على نطاق كبير إلى جانب تكنولوجيا اجتذاب األسماك .ويمكن أن تكون عمليات الصيد الحديثة بالشباك
الفخاخية متسمة بكفاءة استخدام الطاقة ،ومرنة ،وانتقائية ،وغير ضارة بالموائل ،مما يوفر مصيدا ذا نوعية
عالية ألن المصيد يكون حياً عاد ًة عند نقله إلى ظهر السفينة .والمصيد الحي يتيح للمش ِّغل عدداً أكبر من
الخيارات إلضافة قيمة للمصيد .ولكن يلزم تطوير التصميمات والممارسات لمنع وقوع أنواع غير سمكية في
الشباك وفي أحبال الفخ.

األواني

اآلنية هي قفص صغير يمكن نقله أو سلة صغيرة يمكن نقلها ولها مدخل واحد أو أكثر مصمم إلتاحة
دخول األسماك أو القشريات أو رأسيات األرجل ،ومنع أو تأخير إفالتها .واألواني توضع عاد ًة على القاع،
مع وجود طعم فيها أو بدون وجوده .ومع أن سفن الصيد التي تستخدم األواني يكون استخدامها للوقود
منخفضا عموماً ،يكون استخدام الوقود لدى بعض المصايد التي تستخدم األواني مرتفعا نتيجة للحاجة إلى
العناية بأساطيل من األواني الكثيرة ورفعها أكثر من مرة واحدة يومياً ،مما يقتضي اإلبحار بسرعة عالية عبر
مسافات طويلة.
واألواني ُتستخدم باستفاضة في صيد القشريات من قبيل جرد البحر وسرطان البحر .ومع أن استخدام
األواني لصيد األسماك الزعنفية كان تقليدا منذ أمد طويل في أنحاء كثيرة من العالم ،فقد تدنى تدريجياً.
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اﻟﺸﻜﻞ ٤٠
اﻹﻧﺎء اﻟﻌﺎﺋﻢ

اﻟﻄﻮاﻓﺎت
اﳌﺪﺧﻞ اﻟﺪاﺧﲇ

اﻟﺰﻣﺎﻣﺎت

ﻣﺪﺧﻞ اﻹﻧﺎء
أوزان اﻟﺘﻮازن
ﻛﻴﺲ اﻟﻄُﻌﻢ

اﻟﻮزن

اﳌﺼﺪر :ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ:
ﻗﺴﻢ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﻮﺛﻨﺒريغ) .رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮراة(.

Seals and fisheries: a study of the conflict and some possible solution. Königson, S. 2011.

ومع ذلك ،ما زالت األواني طريقة للصيد تتسم بالكفاءة وبصالحيتها اقتصاديا فيما يتعلق باألسماك الزعنفية.
وهي ُتستخدم بنجاح أيضا في المصايد التي تستهدف المناطق التي تسكنها أنواع الشعاب المرجانية حيث
يكون استخدام المعدات اإليجابية محظوراً أو ليس عمليا.
وقد أظهرت التجارب التي أجريت مؤخرا باستخدام األواني القابلة للطي نتائج مبشرة فيما يتعلق
بسمك القد األطلسي في كندا وفيما يتعلق بثعبان السمك البرسمي القرنفلي ( )Genypterus blacodesفي
األرجنتين .ويوفر إناء عائم استُحدث في الدول االسكندنافية مثاال آخر لتصميم إناء مبتكر أظهر إمكانات
كبيرة (الشكل  65.)40فتعويم اإلناء بحيث ال يالمس القاع يتيح لإلناء أن يتجه مع التيار بحيث يكون
المدخل دائماً مواجهاً للتيار ،مما ينجم عنه ارتفاع معدل صيد سمك القد .وهو يتجنب أيضا المصيد غير
المستهدف من سرطان البحر وقد يقلل أيضا من اآلثار على قاع البحر مقارن ًة بوضع إناء على القاع .وقد
اختُبر بنجاح نفس النوع من اإلناء العائم في بحر البلطيق كبديل لصيد القد بالشباك الخيشومية ،حيث
توجد مشاكل خطيرة من حيث تع ُّرض المصيد للنهب من جانب الفقمات.
ومقارن ًة بأنواع أخرى كثيرة من معدات الصيد ،لدى األواني ،مثل الشباك الفخاخية ،خصائص جذابة
متعددة من قبيل انخفاض استخدامها للطاقة ،وقلة أثرها الشديدة على الموائل ،وارتفاع جودتها ،وصيدها
أسماكا حية .أما على الجانب السلبي ،فإن األواني المفقودة أو المهملة قد تواصل صيد أنواع مستهدفة
وأنواع غير مستهدفة (الصيد غير المقصود) وتسهم في األنقاض البحرية بما يترتب عليها من تأثيرات
مرتبطة بها .وقد تقلل سمات التصميم ،من قبيل استخدام مواد قابلة للتحلل ،من الصيد غير المقصود،
َّ
المؤخرة ومعينات تحديد الموقع استرجاع المعدات المفقودة.
بينما قد تعزز العوامات اإلرشادية السطحية
وفهم سلوك األسماك بالنسبة لألواني أمر أساسي من أجل زيادة كفاءة األنواع التي ال تصيدها األواني حالياً
ً 66
بكميات صالحة تجاريا.

الخطاف والخيط

يشير الخطاف والخيط إلى المعدات التي تنجذب إليها األسماك أو الحبار أو أنواع أخرى بواسطة طعم
طبيعي أو اصطناعي أو وسائل جاذبة موضوعة على خطاف ،يجري صيدها عليه .والتنويعات الكبيرة في
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هيئة الخطاف والخيط وطريقة تشغيلهما جعلتهما نوعا فعاال من المعدات فيما يتعلق بطائفة واسعة من
األنواع .فهما طريقة صيد متنوعة ،تستخدمها طائفة واسعة من السفن بدءا من القوارب الحرفية إلى السفن
ذات الخيوط الطويلة المزودة بمحركات .والصيد بواسطة الخطاف والخيط يعتبر عموما طريقة للصيد غير
ضارة بالبيئة ولكنها كثيفة استخدام اليد العاملة تصيد أسماكا ذات جودة مرتفعة .واستهالك الوقود في
هذه المصايد منخفض نسبيا وإن كان يمكن أن يزيد زيادة كبيرة تبعاً للمسافات التي يتعين على السفن
أن تقطعها للوصول إلى منطقة الصيد أو للرحيل منها (ومن ذلك مثال المصايد الساحلية التي تستخدم
الخطاف والخيط مقابل السفن ذات الخيوط الطويلة التي تصيد التونة في أعالي البحار) .وقد يتسبب الصيد
بواسطة الخيوط الطويلة في النفوق العرضي للطيور البحرية ،والسالحف البحرية ،وأسماك القرش ،وكثير منها
إما مشمول بالحماية أو مع ّرض لالنقراض .ويمكن أن تكون الخيوط مزودة بمبخرة 67من أجل ردع الطيور
البحرية عن االستيالء على الخطاطيف المزودة بطعم ،ويقال إن هذا النظام لم يؤد فحسب إلى انخفاض
مستوى نفوق الطيور البحرية بل أدى أيضا إلى ارتفاع معدالت المصيد من األنواع المستهدفة .وثمة تدابير
69
متعددة أخرى للتخفيف قادرة على الحد من احتمال الصيد العرضي للطيور البحرية 68والسالحف البحرية،
منها مث ًال “الخطاف الدائري” الجديد و “الخطاف الضعيف” .ومع أن الخيوط الطويلة التي توضع في القاع
قد تغطس وتلحق ضررا بالحيوانات األمامية القاعية واألشياء غير العادية الموجودة في القاع ،تتيح بالفعل
عمليات الصيد بالخيوط الطويلة إمكانية القيام بالصيد بدون إلحاق ضرر شديد بالموائل وإمكانية القيام
بذلك على نحو مر ٍاع نسبيا للطاقة.

الصيد بالشباك الخيشومية

المحاصرة والشباك ُ
الكالبية،
ُتستخدم على نطاق واسع الشباك الخيشومية التي توضع في القاع ،والشباك
ِ
وأتاح استخدام مواد وتقنيات محسنة امتداد استخدام هذه المعدات إلى األراضي األكثر وعورة (بما في
ذلك الحطام والشعاب) والمياه األعمق .والصيد بالشباك الخيشومية هو طريقة للصيد شديدة التنوع
والمرونة ولكنها يمكن أيضا أن تكون كثيفة االستخدام لليد العاملة .وباستثناء الشباك ُ
الكالبية ،فإن انتقائية
الحجم فيما يتعلق باألسماك الزعنفية جيدة عموما ،ولكن انتقائية األنواع قد تكون هزيلة .وإضافة إلى ذلك،
كثيرا ما تصاب األسماك وتموت أثناء الصيد؛ وبناء على ذلك ،فإن نوعية المصيد ال تكون عاد ًة على نفس
جودة المصيد في حالة استخدام األواني واألفخاخ والخيوط الطويلة ،وإن كانت الشباك الخيشومية قد يكون
مصيدها أيضا ذا نوعية جيدة عندما تكون المدة التي ُتترك فيها الشبكة في الماء من أجل الصيد قصيرة.
وعمليات الصيد بالشباك الخيشومية يمكن بوجه عام أن تلحق ضررا بالحيوانات األمامية القاعية
أثناء استرجاع المعدات ،وفي ذلك الوقت من األرجح أن تؤدي الشباك والخطوط القيادية إلى جعل
الهياكل القاعية تع َلقْ  .ومع أن صيد الطيور البحرية والسالحف البحرية والثدييات البحرية بواسطة الشباك
الخيشومية قد نال اهتماماً متزايدا في السنوات األخيرة ،يلزم مزيد من العمل التطويري لزيادة تطوير تدابير
التخفيف.
وأثر الصيد العرضي بواسطة الشباك الخيشومية المهملة أو المفقودة أو المستغنى عنها بشكل آخر
مثار قلق ألن هذه الشباك قد تواصل الصيد لفترات طويلة تبعا لتشييدها والعمق واألحوال البيئية السائدة.
ويمكن معالجة هذه المشكلة بزيادة الجهود الرامية إلى تجنب فقدان الشباك الخيشومية وبتيسير سرعة
استرجاع الشباك المفقودة .وقد اعتُبرت الشباك الخيشومية المهجورة مشكلة بوجه خاص في المياه األعمق
70
وحيث ُتستخدم أطوال كبيرة من المعدات.

الحواجز التي تحول دون حدوث تغ ُّير

ثمة حواجز كثيرة تحول دون االنتقال إلى ممارسات ومعدات منخفضة األثر وأقل كثافة من حيث استخدام
الوقود 71.وإيجازاً ،يبدو أن األهم بين تلك الحواجز هو ما يلي:
• •عدم اإللمام بالبدائل الفعالة بالنسبة للتكلفة والعملية؛
• •محدودية توافر التكنولوجيات المالئمة ،ال سيما في البلدان النامية؛
• •عدم توافق السفن مع المعدات البديلة؛
• •مخاطر فقدان مصيد يمكن تسويقه؛
• •العمل اإلضافي في البحر؛
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• •شواغل السالمة في البحر المتعلقة باستخدام معدات أو استراتيجيات غير مألوفة؛
• •التكاليف االستثمارية المرتفعة؛
• •عدم وجود رأس مال أو تقييد الحصول على رأس مال؛
• •عدم فعالية دعم البنية التحتية للتكنولوجيا؛
• •عدم مرونة نظم إدارة مصايد األسماك التي تشمل قواعد تنظيمية بالغة الصرامة.
وفيما يتعلق بعدم مرونة نظم اإلدارة ،فإن القواعد التنظيمية البالغة الصرامة يمكن أن تتسبب في
وجود مجموعة جديدة من المشاكل التي يجب حلها وتحرم الصيادين من المرونة الالزمة لالبتكار والعتماد
تكنولوجيات جديدة .وفي هذا الصدد ،ينبغي أن يكون أصحاب المصلحة جزءا ال يتجزأ من عملية اإلدارة،
ال سيما عند النظر في إدخال تعديالت على التشريعات .فالتحوالت عن طرق أو ممارسات الصيد التي تتسم
بارتفاع استخدامها للطاقة وبشدة تأثيرها إلى طرق وممارسات تستهلك قدرا أقل من الطاقة وتترك آثارا أقل
على النظم اإليكولوجية تتيح فرصا لالقتصاد في استخدام الوقود ،والحفاظ على النظم اإليكولوجية ،وتحسين
األمن الغذائي .بيد أن التحول عن نوع من المعدات إلى نوع آخر ق ّلما يكون سهال أو عمليا .فأوال ،كثيرا
ما يحد حجم وتصميم سفن الصيد الحالية وآالتها ومعداتها من إمكانيات تغيير طريقة الصيد .ثانيا ،تطورت
سفن الصيد وعملياته وممارساته حول مناطق صيد محددة وسلوك أنواع األسماك المستهدفة على مدى فترة
زمنية كبيرة .وبناء على ذلك ،فإن معدات وممارسات الصيد المتطورة تكون “مصممة خصيصا” لصيد أنواع
مستهدفة محددة أو مجموعات محددة على نحو يرتأى في كثير من األحيان أنه األمثل بالنسبة ألفضل
ستواجه أثناء الصيد .وعالوة على ذلك ،حيثما تكون ممارسات الصيد
السيناريوهات التقنية واالقتصادية التي
َ
متجذرة في التقاليد تكون هناك مقاومة قوية للتغيير.
ومع ذلك ،من الممكن في كثير من األحيان خفض استهالك الوقود والتأثيرات على النظم اإليكولوجية
من خالل تحويرات بسيطة في التقنيات التشغيلية وتصميم المعدات بدون إدخال تغييرات هائلة في
المعدات والممارسات التشغيلية .وقد أظهر هذا النهج نتائج مبشرة بالخير في حاالت كثيرة وكثيرا ما تفضله
صناعة الصيد عن التحول إلى نوع جديد تماما من المعدات وممارسات الصيد ،التي تمثل بديال ينطوي على
عدد أكبر كثيرا من الشكوك وعلى مخاطر اقتصادية أكبر.

اإلجراءات المتخذة مؤخراً

البيئة

تشمل االتفاقيات الدولية جداول زمنية لالمتثال بشأن انبعاثات األكسيدات النتروجينية من المحركات التي
تعمل بزيت الديزل بما يتجاوز  130كيلوواتاً ومطلوب من سفن الصيد الجديدة أن تمتثل لذلك .وعالوة على
هذا ،ونتيجة ألعمال البحث والتطوير بشأن التكنولوجيات الموفرة للطاقة التي قام بها مصممو اآلالت وسفن
تحسن كفاءة استخدامها للوقود .ومع ذلك ،يظل
الصيد ومعداته ،ثمة دالئل على أن صناعة الصيد بدأت ِّ
الوقود هو التكلفة الرئيسية للتشغيل في عمليات الصيد الطبيعي فضال عن أن إدخال مزيد من التحسينات
في نوعية الوقود ،من قبيل خفض محتواه من أكسيدات الكبريت والجسيمات ،قد يفضي حتى إلى ارتفاع
تكاليف الوقود وزيوت التشحيم .وقد يكون لذلك أثر أكبر حتى على صناعة الصيد في البلدان النامية حيث
يستمر حدوث زيادة في الميكنة ،وإن كان سيعزز أيضا السعي إلى تحقيق كفاءة في الوقود.

المصيد العرضي والمصيد المرتجع

لقد اعترف المجتمع الدولي بخطورة اآلثار المتعلقة بالمصيد العرضي والمصيد المرتجع وبخاصة من خالل
إقرار الخطوط التوجيهية الدولية إلدارة المصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع في الدورة التاسعة
والعشرين للجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة في عام  .2011وثمة طائفة من األدوات
إلدارة المصيد العرضي والحد من المصيد المرتجع ،من بينها تدابير تكنولوجية لتحسين انتقائية معدات
الصيد .وقد كانت التدنيات في المصيد العرضي والمصيد المرتجع في كثير من مصايد األسماك هي بصفة
رئيسية نتيجة إلدخال تحويرات فعالة في المعدات والستخدام أدوات للحد من المصيد العرضي 72.ومع ذلك،
ما زال هناك قلق بشأن آثار حاالت النفوق غير المبلغ عنها ،من قبيل الصيد غير المقصود بواسطة معدات
الصيد المهملة أو المفقودة أو المستغنى عنها بشكل نحو آخر فضال عن حقيقة أن تلك المعدات قد
تتسبب أيضا في ضرر بيئي.
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وعالوة على ذلك ،في الدورة الثانية والستين للجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية
الدولية التي عقدت في يوليو/تموز  ،2011عُ دل الملحق الخامس لالتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن
 )MARPOL( 1978/1973للنص على قاعدة تنظيمية من أجل إبالغ دولة العلم بفقدان معدات الصيد التي
قد تمثل تهديدا كبيرا للبيئة أو لسالمة المالحة ،وإبالغ أي دولة ساحلية أخرى يحدث فقدان تلك المعدات
في مياه خاضعة لواليتها .وهذه القاعدة التنظيمية مدعومة في إطار خطوط توجيهية لتطبيق الملحق
الخامس الذي تجري مراجعته حاليا.

التوقعات

مع استمرار التعرض الرتفاع أسعار الوقود وحدوث زيادات قليلة أو ال ُتذكر في األسعار عند نقطة أول بيع
للمصيد ،من المرجح أن المصايد الطبيعية ستظل تعاني من تدني الربحية .وعالوة على ذلك ،إذا ظل مدى
وفرة الموارد ثابتاً ،قد تصبح مصايد الجر والرفع القاعية غير اقتصادية (وإن كان من المحتمل أن يكون تأثر
المصايد التي تستخدم معدات سلبية وشباك التطويق أقل) .وبالنظر إلى أن الصيد القاعي بواسطة شباك
الجر مسؤول عن جانب كبير من مجموع المصيد الموجه إلى االستخدام البشري المباشر ،قد يكون هناك
تأثير معاكس على اإلمدادات السمكية العالمية وعلى األمن الغذائي العالمي ،على المدى القصير على األقل.
مصمم أساساً لتوفير تحديد يع ّول عليه للسفن
والسجل العالمي متوخى كمستودع عالمي (قاعدة بيانات) َّ
المروبالنظر إلى أن التنبؤات المتوسطة األجل تشير إلى وجود احتمال كبير لحدوث زيادات إضافية ومطردة في
أسعار الوقود ،كما ب ّينت وكالة الطاقة الدولية ،فإن مستقبل صناعة الصيد يمثل تحدياً .فحدوث زيادة في مناطق
التحكم في انبعاثات األكسيدات الكبريتية (وقد اعتمدت المنظمة البحرية الدولية أحدث منطقة منها في عام
 )2011من شأنه أن يضيف إلى تكلفة الوقود بالنسبة للسفن التي تعمل في مناطق من هذا القبيل.
وال ريب في أن قطاع الصيد سيسعى إلى خفض استهالكه للوقود ،وتخفيض تأثيره الكربوني ،واإلقالل
من آثاره على النظم اإليكولوجية .ومع أن استمرار أو زيادة إعانات الوقود من شأنهما أن يقلال من التكاليف
الفورية ،فإن هذا أمر أقل قبوال .ولمساعدة قطاع مصايد األسماك على تحقيق تخفيضات كبيرة ودائمة ستعزز
الحكومات على األرجح سياساتها بشأن الطاقة المستخدمة في قطاع مصايد األسماك لديها وستهيئ بيئة تمكينية
يمكن فيها أن تعتمد صناعات الصيد على وجه السرعة وعلى نحو شامل تكنولوجيات وممارسات للصيد
منخفضة األثر البيئي وتتسم بكفاءة الوقود .ويتيح استحداث واعتماد تقنيات من هذا القبيل للصيد مجاال
للحفاظ على المصايد الطبيعية على نطاق العالم على المدى الطويل.
ومع استمرار كون الوقود األحفوري هو مصدر الطاقة السائد قد يحقق السعي إلى كفاءة الطاقة في
المصايد الطبيعية فوائد بخفض التكاليف التشغيلية ،والتحكم في انبعاثات غازات االحتباس الحراري ،واإلقالل
إلى أدنى حد من اآلثار البيئية داخل البيئة المائية .بيد أن نجاح هذا التحول سيتوقف بشدة على استجابة
الحكومات لتنفيذ االتفاقيات الدولية مع وجود رد فعل إيجابي من قطاع تصنيع المحركات ،ومنتجي زيوت
الوقود وزيوت التشحيم ،وصناعة الصيد (بما في ذلك شركات صناعة معدات الصيد) .وهذا يمكن أن يؤدي
يوجد حافزا مالئما لحدوث تغ ُّير في سلوك
إلى وضع وتطبيق تدابير مالئمة ومقبولة للمصايد التقليدية وأن ِ
الصيادين .وال تقل أهمية عن ذلك مبادرات من قبيل السعي إلى تحوير أنواع معدات الصيد القائمة واستحداث
معدات صيد مقطورة وذات مقاومة منخفضة تترك أثرا ضئيال داخل البيئة المائية .وفي بعض الحاالت ،قد يكون
من الضروري التحول إلى أنواع من معدات الصيد أو إلى ممارسات جديدة تماماً من أجل التمكين من الصيد
المنخفض األثر والمتسم بكفاءة الوقود.
بيد أن هذا يقتضي ،لكي يكون فعاال ،تحديد أولويات عالمية ألعمال البحث والتطوير واالضطالع بعمل
داعم الستحداث وتبني الصيد المنخفض األثر والمتسم بكفاءة الوقود 73.وهذا يشمل ما يلي:
• •تشجيع وتمويل دراسات تصميمات المعدات وعمليات الصيد الفعالة بالنسبة للتكلفة ،بما في ذلك إنشاء
حاضنات للتكنولوجيا والقيام بمبادرات أخرى من جانب القطاعين العام والخاص للتسويق التجاري لبدائل
طرق الصيد التقليدية الصالحة اقتصاديا والعملية واآلمنة؛
• •تحليل واستعراض عمليات أفضل الممارسات في جميع مصايد األسماك؛
• •تحسين القدرة التقنية لدى الصيادين؛
• •إيجاد حوافز مالئمة؛
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• •امتثال الصناعة لالتفاقيات الدولية؛
• •تنفيذ سياسات صيد قوية ولكنها مرنة تدعم التحول إلى تكنولوجيات بديلة.
وأخيراً ،سيكون التعاون الوثيق بين صناعة صيد األسماك والعلماء ومديري المصايد وغيرهم من أصحاب
الشأن أمرا أساسياً الستحداث تكنولوجيات للصيد منخفضة األثر ومتسمة بكفاءة الوقود ،وإلدخال تلك
التكنولوجيات وقبولها.

تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
القضية

يمثل نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك ابتعادا عن نظم اإلدارة التي ال تركز إال على الصيد
المستدام لألنواع المستهدفة واالتجاه نحو نظام يراعي أيضا المكونات الرئيسية في نظام إيكولوجي ،والفوائد
االجتماعية واالقتصادية التي يمكن أن تستمد من استخدامها.
ونهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية يتَّبع اعتبارات مماثلة وقد ع ِّرف بأنه“ :استراتيجية
إلدماج النشاط في إطار النظام اإليكولوجي األوسع نطاقا بحيث يعزز ذلك التنمية المستدامة والعدل
74
وصمود النظم االجتماعية – اإليكولوجية المترابطة”.
ومع أن مصطلح “نهج النظام اإليكولوجي” كثيرا ما يستدعي فكرة أن النهج هو بصفة رئيسية عملية
علوم طبيعية ،فإن النهج الذي تعتمده منظمة األغذية والزراعة 75يذكر صراح ًة أهمية مراعاة جميع المكونات
األساسية لالستدامة (اإليكولوجية ،واالجتماعية ،واالقتصادية) ،أي اتباع نهج ُنظمي حقاً باعتبار مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية ُنظما تتوقف استدامتها على جميع أجزائها.
وإضافة إلى النُهج القطاعيةُ ،يعترف أيضا بضرورة وضع أطر مؤسساتية مالئمة لمعالجة اإلدارة المتعددة
القطاعات (ومن ذلك مث ُال اإلدارة المستندة إلى النظام اإليكولوجي) ،وعندئذ يصبح نهج النظام اإليكولوجي
في مصايد األسماك ونهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية ضمن هذه األطر األوسع نطاقا.
وعلى الرغم من القبول العام لمبدأي نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك ونهج النظام اإليكولوجي
في تربية األحياء المائية ،كان يوجد تصور واسع االنتشار هو أن هذين المبدأين معقدين للغاية ومن المستحيل
تطبيقهما عمليا ألنهما يتطلبان موارد بشرية ومالية ال تتوافر عاد ًة ،ال سيما في البلدان النامية.

الحلول الممكنة

على الرغم من التعقد المتصور لتطبيق نهج نظام إيكولوجي ،توجد أدلة ال يستهان بها على إحراز تقدم
بالفعل على مستويات شتى ،بدءاً من االعتماد الرسمي للنهج من جانب المؤسسات اإلقليمية والوطنية،
وانتها ًء بالبدء فعال في تطبيق النهج.
وثمة أمثلة لخطوات ملموسة يجري اتخاذها صوب اتباع نهج نظام إيكولوجي ،سواء في إدارة قطاع
مصايد األسماك (ومن ذلك مثال نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك ونهج النظام اإليكولوجي
في تربية األحياء المائية) وعلى المستوى المتعدد القطاعات (من قبيل اإلدارة المستندة إلى النظام
اإليكولوجي) ،وهذا األخير ضروري حيثما كان هناك أكثر من قطاع واحد يؤثر على منطقة معينة أو
إقليم معين .وتصبح ُنهج اإلدارة التي تكون تكاملية فيما بين القطاعات هامة على وجه الخصوص في
المياه الداخلية (اإلطار  ،)13حيث كثيرا ما ال تكون اآلثار الرئيسية على الموارد السمكية وعلى النظم
اإليكولوجية ناجمة عن أنشطة الصيد بل تكون ناجمة عن استخدام المياه وتحوير الموائل .وعالوة على
ذلك ،بالنظر إلى أن قطاعي “مصايد األسماك” و “تربية األحياء المائية” اللذين كانا يوما ما منفصلين
يتزايد تداخلهما وتكاملهما فإن اتباع نهج نظام إيكولوجي قد ييسر كثيرا اإلدارة المستدامة للموارد
(اإلطار .)14
والتطبيق العملي لنهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك ونهج النظام اإليكولوجي في تربية
األحياء المائية يستتبع دراسة األنشطة القائمة أو المتطورة في قطاعي مصايد األسماك أو تربية األحياء
المائية من أجل تحديد القضايا ذات األولوية األساسية التي يجب التعامل معها بواسطة اإلدارة من أجل
تحقيق نواتج مستدامة ضمن إطار لإلدارة المستندة إلى المخاطر .و ُيعرض مثال إلطار للتخطيط والتطبيق
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اإلطار 13
الحاجة إلى اتباع نهج نظام إيكولوجي في المياه الداخلية
تتسم المياه الداخلية بوجود منافسة قوية على موارد المياه العذبة من قطاعات خارج
قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .ومن المتوقع أن يتضاعف الطلب على المياه
العذبة بحلول عام  2050عندما يبلغ عدد سكان العالم  9مليارات .ومن كمية المياه العذبة
المتاحة في العالم وقدرها  3 800كيلومتر مكّعب ،تستخدم الزراعة حالياً  70في المائة،
وتستخرج الصناعة نسبة أخرى قدرها  20في المائة ،وت ُخصص نسبة قدرها  10في المائة
لالستخدام المنزلي 1.وهذه القطاعات بالغة األهمية في االقتصادات الوطنية ،ولكنها نادرا ً ما
تولي اعتبارا للموارد السمكية ،مع أن مصايد األسماك في المياه العذبة هي مستخدم للمياه
غير استهالكي .وتطبيق نهج نظام إيكولوجي في إدارة موارد المياه العذبة من أجل مصايد
األسماك وتربية األحياء المائية سيقتضي بالضرورة إشراك هذه القطاعات المتنافسة وتقدير
قيمة االستخدامات المتعددة لموارد المياه العذبة.
وفي عام  ،2008بلغ إنتاج صيد األسماك الطبيعي من المياه الداخلية  10.2مليون طن
وبلغت قيمته نحو  5,5مليار دوالر أمريكي ،بينما كان الرقمان المقابالن بالنسبة لتربية األحياء
المائية الداخلية هما  33,8مليون طن و  51,1مليار دوالر أمريكي .بيد أن هذه األرقام أقل
كثيرا ً من القيمة المستمدة من استخدامات أخرى للمياه العذبة .فعلى نطاق عالمي ،تزيد عن
ذلك عدة مرات قيمة المنتجات الصناعية والزراعية التي تُنتج باستخدام المياه العذبة كعامل
ضروري من عوامل اإلنتاج .ولكن ،على الصعيد اإلقليمي أو المحلي ،قد ال يكون هناك سوى
استخدام صناعي قليل للمياه العذبة ،ويمكن أن تكون األسماك مساهماً أساسياً في البروتين
الحيواني والمغذيات الدقيقة في الغذاء المحلي .وفي هذه األماكن ،ينبغي أن يكفل اتباع نهج
نظام إيكولوجي في تنمية وإدارة الموارد الطبيعية مكاناً أيضا لمصايد أسماك المياه العذبة.
ويمكن من خالل التغيير التكنولوجي تشجيع االستخدام المستمر للمياه العذبة كموضع
لإلنتاج السمكي ،مع نمو الصناعات والزراعة .وثمة دالئل مشجعة على ذلك ،من قبيل
محسنة تتيح لألسماك النهرية أن تجتاز األماكن التي توجد فيها
استحداث ممرات سمكية ّ
مرافق الكهرباء المائية وكذلك التحسينات في نظم الري التي تُزيد من كفاءتها 2.بيد أن بلداناً
كثيرة ما زالت تفتقر إلى القدرة المؤسساتية الالزمة للتعامل بفعالية مع القضايا المتعددة
القطاعات.
Water for food, water for life: .2007 .Comprehensive Assessment of Water Management in Agriculture 1
a comprehensive assessment of water management in Agriculture. London, Earthscan, and Colombo,

 40 .International Water Management Instituteصفحة.
 2منظمة األغذية والزراعة .Unlocking the water potential of agriculture .2003 .واشنطن العاصمة ،إدارة روما70 .
صفحة (وهو متاح أيضا يف املوقع .)www.fao.org/DOCREP/006/Y4525E/Y4525E00.HTM

في الشكل  .41وييسر اإلطار وضع خطط إلدارة/تنمية نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك
ونهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية ،وهي خطط تمثل عصب أي استراتيجية لنهج النظام
اإليكولوجي.
ويمكن تلخيص السمات األساسية لالستراتيجية المقترحة لتطبيق نهج نظام إيكولوجي في مصايد األسماك
وتربية األحياء المائية على النحو التالي:
• •اعتماد نُهج تشاركية على جميع مستويات خطوات التخطيط والتطبيق؛
• •كفالة مراعاة جميع المكونات األساسية لنظام مصايد األسماك/تربية األحياء المائية ،بما في ذلك المكونات
المتعلقة باألبعاد اإليكولوجية واالجتماعية واالقتصادية والخاصة بالحوكمة ،على أن توضع في االعتبار أيضا
القوى المحركة الخارجية (ومنها مثال التغيرات التي تحدث في عرض وطلب المدخالت والمخرجات؛ وتغيُّر
المناخ؛ واالضطرابات البيئية)؛
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اإلطار 14
التفاعالت بين مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
يتزايد  -قصدا ً أو بالصدفة – حدوث صيد األسماك وتربية األحياء المائية في نفس النظام
اإليكولوجي .ويتزايد شيوع صيد األسماك المستند إلى تربية األحياء المائية (برامج
تعزيز األرصدة) وتربية األحياء المائية المستندة إلى الصيد الطبيعي ،ويسفر هذا عن
تزايد االعتماد المتبادل بين صيد األسماك وتربية األحياء المائية .فاألسماك التي تفلت
من المزارع السمكية قد ال تؤثر فحسب على مصايد األسماك المحلية بل قد يكون لها
أيضا تفاعل أوسع نطاقا في البيئة البحرية .وتتفاعل عمليات صيد األسماك وتربية األحياء
المائية بكثافة متزايدة مع تح ّول الصيادين عن الصيد إلى تربية األحياء المائية وتنافسهم
في نفس األسواق مع منتجات مماثلة .وتبدو الحاجة إلى إدماج تخطيط القطاعين
وإدارتهما أمرا ً حيوياً بالنسبة لتنميتهما واستدامتهما في المستقبل.
وينبغي أن يساعد تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية وتطبيق
نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك على التغلب على التجزؤ القطاعي والحكومي
الدولي لجهود إدارة الموارد ،وعلى إيجاد آليات مؤسساتية وترتيبات للقطاع الخاص من
أجل التنسيق الفعال فيما بين مختلف القطاعات والقطاعات الفرعية العاملة في النظم
اإليكولوجية التي تعمل فيها تربية األحياء المائية ومصايد األسماك وبين المستويات
المختلفة للحكومة .وتنطوي اإلدارة المستندة إلى النظام اإليكولوجي على التحول
عن التخطيط وصنع القرار القطاعيين التقليديين إلى تطبيق نهج أكثر شموال لإلدارة
المتكاملة للموارد الطبيعية بطريقة تكيفية.
وعلى المدى الطويل ،سيتأتى جميع اإلمدادات التجارية الكبيرة من المأكوالت
البحرية واألسماك غير الغذائية من واحد من ثالثة مصادر هي ’1‘ :المزارع السمكية/
تربية األحياء المائية؛ و ‘ ’2مصايد األسماك المعززة بتربية األحياء المائية؛ و ‘’3
مصايد األسماك التي تعتمد نظماً لإلدارة تتسم بالكفاءة 1 .والمصدران األوالن يشكالن
تحديا بالنسبة لتربية األحياء المائية ويتطلبان تشديدا على أوجه التآزر والتكامل بين
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،بما في ذلك الجوانب المؤسساتية واالجتماعية
واالقتصادية والبيئية والتكنولوجية البيولوجية .ويتيح االعتراف بهذه التفاعالت فرصاً
للتنمية القطاعية ،ولزيادة األمن الغذائي ،والحد من الفقر ،وتحسين ُسبل المعيشة
الريفية .ومن الالزم أن يشكّل القطاعان الفرعيان شراكات وذلك لوجود ارتباط قوي بينهما
(انظر الشكل المصاحب) ،والعتماد كليهما على البيئات المائية الصحية ،ولتأثر كليهما
باألنشطة التنموية األخرى .فعلى سبيل المثال ،في العقود المقبلة ،من المرجح أن تلعب
مصايد األسماك المستندة إلى االستزراع دورا أكبر بكثير في إدامة وزيادة غالت عمليات
صيد األسماك الطبيعي تحقيقا لمنفعة عامة نهائية تشمل أهداف الصون .ولذا ،من
المهم تحليل الوضع الحالي لمصايد األسماك المستندة إلى االستزراع ولتعزيز األرصدة،
وسبل تحسين الفوائد اإليكولوجية
وإجراء تقييم شامل آلثار األنشطة ،وتحديد المعوقات ُ
واالقتصادية واالجتماعية – االقتصادية لتطبيق نهج نظام إيكولوجي في اإلنتاج السمكي
العام .ومن الضروري أيضا تحسين فهم اآلثار البيئية المحتملة والفعلية لتكوين األرصدة
ولعمليات إفالت األسماك على نطاق العالم.

اإليكولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية.
وإيجازاً ،يتطلب النجاح في تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
أن تكون إدارة وتنمية القطاعين مكونين يعمالن جيدا في جهد للتنسيق المتعدد القطاعات وللتنسيق في
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ﻷﻏﺮاض اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺄﻋﻼف

اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ اﻷﺳامك

)ﺟﺮﻳﺶ اﻟﺴﻤﻚ/زﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ،
اﻷﺳامك اﳌﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ(

اﻟﺒﺬور ،اﻟﻴﺎﻓﻌﺔ،
اﻟﺰرﻳﻌﺔ
اﳌﻐﺬﻳﺎت
اﻟﺒﺬور

)واﻷﺳامك اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻠﺖ(

ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك
اﻟﻘﺎمئﺔ ﻋﲆ اﻟﱰﺑﻴﺔ

تدعمه حوكمة وافية .واتساقا مع االلتزامات التي تنعكس في اتفاقية األمم المتحدة بشأن
القطاع العام
1
Soto, D., White, P., Dempster, T., De Silva, S., Flores, A., Karakassis, Y., Knapp, G., Martinez, J.,
والتنمية الساحلية
والسياحة
 interactionsالتعدين
يشمل .قطاعات
اقتصادي(W.,بما
لكل
ينبغي
البيولوجي،
التنوع
Addressing
aquaculture-fisheries
2012 .Miao,
قطاع Sadovy, Y.,
Thorstad,
E. and
Wiefels,
R
through the implementation of the ecosystem approach to aquaculture (EAA). In R.P. Subasinghe, J.R.
إقليم/نظام إيكولوجي
ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية) يعتمد على استخدام الموارد الطبيعية داخل
Arthur, D.M. Bartley, S.S. De Silva, M. Halwart, N. Hishamunda, C.V. Mohan and P. Sorgeloos, eds. Farming
إيكولوجيthe Waters for People and Food. Proceedings of the Global Conference on.
Aquaculture 2010,
Phuket,نظام
معين أن يتبع نهج
 896 .Thailand, 22–25 September 2010, pp. 385–436. Rome, FAO, and, Bangkok, NACAصفحة.
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اﻟﺸﻜﻞ ٤١
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻲ ﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﺼﻴﺪ اﻷﺳامك/ﻧﻬﺞ اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻮى

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﻄﺎق

)اﺳﺘﻌﺮاض اﻟﺴﻴﺎق(

ﺗﺤﺪﻳﺪ أﻫﺪاف
ﻋﺎﻣﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك/ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻻﺟﺘامﻋﻴﺔ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ
وﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ

ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ

اﺧﺘﻴﺎر اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻹدارة

ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﺨﺎﻃﺮ

إﺟﺮاء ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻟﺠﺪوى اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ

وﺿﻊ ﺧﻄﻂ
ﻣﺘﺴﻘﺔ وﻣﺤﺪّﺛﺔ
ﻟﻺدارة
اﳌﺼﺎدر :ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺘﺤﻮﻳﺮ ﻣﻦ :ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔFisheries management 2. The ecosystem approach to fisheries. : .٢٠٠٣ .
اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ رﻗﻢ  ٤اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺮﺷﻴﺪ ،اﳌﻠﺤﻖ  .٢روﻣﺎ ١١٢ .ﺻﻔﺤﺔ؛ وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ واﻟﺰراﻋﺔ.٢٠٠٥ .
 .Putting into practice the ecosystem approach to fisheries.روﻣﺎ ٧٦ .ﺻﻔﺤﺔ.

• •تشجيع استخدام “أفضل المعرفة المتاحة” في عملية صنع القرار ،بما في ذلك المعرفة العلمية والتقليدية
على حد سواء ،مع التشجيع على إجراء تقديرات للمخاطر وإدارتها ومع الترويج لضرورة صنع القرار أيضا
في الحاالت التي يوجد فيها افتقار إلى المعرفة العلمية المفصلة؛
• •الترويج العتماد نظم إدارة تكيفية ،بما في ذلك رصد األداء وإيجاد آليات للتعليقات مرتبطة باألداء ،على
نطاقات زمنية مختلفة ،إلتاحة تعديل الجوانب التكتيكية واالستراتيجية لخطط اإلدارة/التنمية؛
• •االستفادة من المؤسسات والممارسات القائمة.
وللمنهجية المقترحة جوانب شائعة في أي قطاع آخر يستخدم الموارد الطبيعية المتجددة .والمنهجية
76
يوصي بها مقياس األيزو  14000الذي يتناول تحديدا إدارة الموارد المتجددة.
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وتستفيد المنهجية من الخبرة المتراكمة في إدارة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ولكنها تشمل
أيضا استبصارات حديثة العهد بشأن ما يجعل النظم االجتماعية – اإليكولوجية مستدامة .وهذه االستبصارات
تؤدي إلى نهج:
• •خاص بالسياق المحدد ،فهو يصف عملية تتوقف نتيجتها على السياق الثقافي واالحتياجات الثقافية؛
• •يؤكد على مشاركة أصحاب المصلحة ،فهو يدعو إلى مشاركة أصحاب المصلحة في عمليات التخطيط
والتطبيق ،ويشجع شتى أشكال اإلدارة المشتركة التي سيشكلها بدورها سياق ونوع مصايد األسماك؛
• •نُظُمي ،فهو يحاول ،باتباع نهج “نُظمي” أن يكفل تحرك جميع مكونات “النظام” نحو نفس االتجاه المتفق
عليه؛
• •مستند إلى المخاطر ،فهو يتيح ،بكونه مستندا إلى المخاطر ،اتباع نهج أكثر استباقاً في معالجة الحاالت
التي تتسم بقلة المعلومات ،وهي حاالت تعتبر إحدى العقبات الرئيسية التي تحول دون اتباع نهج النظام

اإلجراءات المتخذة مؤخراً

لقد ع ّرفت اتفاقية التنوع البيولوجي في عام  1993نهج النظام اإليكولوجي في البداية بأنه استراتيجية
لإلدارة المتكاملة لألراضي والمياه والموارد الحية التي تعزز الصون واالستخدام المستدام بطريقة عادلة.
ومنذ عام  ،1993اتخذت البلدان خطوات متعددة لتشجيع استخدام نهج النظام اإليكولوجي ،بما في
ذلك تحديدا في قطاع مصايد األسماك .واعتمدت البلدان األعضاء في منظمة األغذية والزراعة في عام
 1995مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) .وشجع إعالن ريكيافيك بشأن الصيد الرشيد في النظام
اإليكولوجي البحري (المعتمد في عام  )2001البلدان وهيئات الصيد على تحقيق الصيد المستدام في
النظام اإليكولوجي البحري .وأعدت منظمة األغذية والزراعة في عام  2003خطوطا توجيهية لنهج النظام
اإليكولوجي في مصايد األسماك .واستُحدث أيضا إطار العتماد نهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء
المائية 77.وفي الوقت الحاضر ،تضع منظمة األغذية والزراعة خطوطا توجيهية طوعية بشأن تأمين المصايد
الصغيرة .وستعترف هذه الخطوط التوجيهية بنهج النظام اإليكولوجي كمبدأ توجيهي هام.
ويجري استحداث ُنهج لتنسيق االستخدامات المتعددة للموارد الطبيعية ،من قبيل التخطيط المكاني
البحري 78واإلدارة المتكاملة لمستجمعات األمطار .وهذه منهجيات مك ّملة للنُهج القطاعية في اإلدارة التي
تظل الركائز األساسية للتنمية المستدامة وحوكمتها.
وقد مورس نهج النظام اإليكولوجي ،ببعض الطرائق ،في نظم اإلدارة التقليدية منذ وقت طويل .ومن
أمثلة ذلك نظام الحيازة في مصايد األسماك البحرية كما ُيمارس في دول المحيط الهادئ الجزرية.
وفي اآلونة األخيرة خطت بلدان كثيرة خطوات هامة نحو تطبيق العديد من المبادئ الواردة في نهج
النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك ونهج النظام اإليكولوجي في تربية األحياء المائية ويط ّبق بعضها
جزئيا النهج بدون االعتراف بذلك بالضرورة 79.وفي بعض الحاالت ،تحقق تقدم أيضا في تنمية اإلدارة
المتعددة القطاعات.
وفي استراليا ،وفي أعقاب نواتج اتفاقية األمم المتحدة لعام  1992بشأن البيئة والتنميةُ ،أقرت في العام
نفسه استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة إيكولوجيا 80.ومنذ ذلك الحين ،تحقق قدر كبير من التقدم في
تطبيق نهج نظام إيكولوجي في إطار إدارة معظم المصايد الفردية ،وتحقق أيضا تقدم أحدث عهدا في
81
اعتماد إدارة على المستوى اإلقليمي لهذا القطاع أكثر تنسيقا.
وفي االتحاد األوروبي ،يجري بذل جهود كبيرة إلدماج أهداف توجيهه اإلطاري لالستراتيجية البحرية
ضمن السياسة الجديدة المشتركة لالتحاد األوروبي بشأن مصايد األسماك ،كجزء من نهج إدارة مستندة إلى
النظام اإليكولوجي .فنتيجة للمشروع الممول من االتحاد ْ
“وضع الخطة األوروبية للنظام اإليكولوجي لمصايد
األسماك موضع التطبيق”ُ ،وضعت خطط للنظام اإليكولوجي في مصايد األسماك من أجل ثالث مناطق
بحرية أوروبية رئيسية (بحر الشمال ،والمياه الغربية الشمالية ،والمياه الغربية الجنوبية) 82.ويجري أيضا بذل
جهود على الصعيد الوطني .فعلى سبيل المثال ،في النرويجُ ،وضعت خطة لإلدارة المتكاملة لمنطقة بحر
بارنتس – لوفوتن لحل التعارضات بين األنشطة النفطية ،وأنشطة الصيد ،ولمعالجة شواغل الصون 83.و ُيكفل
تنفيذ الخطة من خالل أفرقة للتنسيق المتعدد القطاعات يرأسها فريق توجيهي تنسقه بدوره وزارة البيئة.
وقد عمل سويا ممثلون من مديرية النفط ومديرية مصايد األسماك النرويجيتان لتنقيح القوانين واللوائح بما
يشمل األنشطة الزلزالية وذلك للحد من التعارضات .ويتمثل مفهوم محوري من مفاهيم الخطة في استنادها
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إلى العلم واتباعها نهجا احترازيا .و ُوضعت أيضا خطة مماثلة من أجل البحر النرويجي ،ويتمثل الهدف من
84
ذلك في شمولها المنطقة االقتصادية الخالصة النرويجية كلها.
وتجري متابعة الجهود الجارية في مجال اعتماد ُنهج مستندة إلى النظام اإليكولوجي على كل من
المستوى القطاعي والمستوى المتعدد القطاعات في نظم إيكولوجية بحرية كبيرة شتى بما في ذلك في
منطقة الكاريبي 85،وتيار جزر الكناريا 86،وتيار بنغويال ،87وخليج البنغال .88ولكن في معظم هذه النظم
اإليكولوجية البحرية الكبيرة تتركز الجهود على التخطيط التباع نهج مستند إلى النظام اإليكولوجي ،ولم
يتحقق بعد تطبيقه على نطاق كامل.
وإضافة إلى ذلك ،تناولت منظمة األغذية والزراعة النهج اإليكولوجي في مصايد األسماك تحديدا بوضع
توجيه 89لتطبيقه وبتوفير تمويل من خارج الميزانية لدراسات حالة إقليمية و/أو وطنية ،وحلقات عمل
مكرسة ،ودورات تدريبية.
وأتاحت أوجه التعاون مع جامعات في أفريقيا ،هي جامعة غانا (غانا) ،وجامعة رودس (جنوب أفريقيا)،
وجامعة ابن ظهر (المغرب) ،تدريب عدد كبير من المهنيين المشتغلين في قطاع مصايد األسماك على
نهج النظام اإليكولوجي ،واألمل معقود على أن تستوعب الجامعات في البلدان النامية ذلك النهج كجزء من
المناهج الدراسية الموجودة في علم وإدارة مصايد األسماك .وقد أسفرت هذه الجهود عن زيادة فهم النهج
و “إزالة الغموض منه”.

التوقعات

لقد حدث تح ّول هائل في المواقف فيما يتعلق بأهمية نهج النظام اإليكولوجي وقابليته للتطبيق ،وشمل
ذلك تزايد تقدير الكيفية التي يمكن أن يساعد بها هذا النهج في التصدي للتحديات المرتبطة بإدامة النظم
االجتماعية – اإليكولوجية من قبيل مصايد األسماك ،داخل القطاع وكذلك في جميع القطاعات التي تؤثر
على نظام إيكولوجي معين .ويجري اعتماد طرق برغامتية لتحسين اإلدارة التقليدية لمصايد األسماك وتربية
األحياء المائية بإدماج اعتبارات النظام اإليكولوجي وبالتعامل مع ال ُبعد االجتماعي تعامال أصح.
ولكن ما زالت توجد تحديات هامة تتجاوز الجوانب التقنية للتطبيق العملي اليومي .وهذه التحديات ال
تقتصر على تلك المتعلقة بالتحكم في القوى المحركة المباشرة لتغ ُّير النظم اإليكولوجية البحرية من قبيل
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .فربما كانت أكبر التحديات تتأتى من القوى المحركة غير المباشرة
من قبيل التغيرات التي تحدث في السكان من البشر والمقرونة بوجود تطلع واسع االنتشار إلى مستويات
معيشة أفضل .وعلى الصعيد الوطني ،كثيرا ما تكون السياسات االقتصادية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية
متعارضة مع أهداف االستدامة .ومن األرجح أن يصبح تغ ُّير المناخ قوة محركة رئيسية للتغ ُّير في النظم
اإليكولوجية المائية وأن يؤثر بدوره على المجتمعات الساحلية .وفي هذه الحالة ،قد تزداد أهمية
إلحاحية تحوير الحوكمة بتوجيهها نحو اتباع ُنهج أكثر شموالً (من قبيل نهج النظام اإليكولوجي) ،أفقيا (عبر
القطاعات والمؤسسات) ،ورأسيا (من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي).
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نقاط بارزة في الدراسات الخاصة
تأثيرات سياسات إدارة مصايد األسماك على سالمة الصيد
لقد كان صيد األسماك التجاري مهنة محفوفة بالمخاطر دوماً .ومع أنه ينطوي على خطورة بشكل متأصل،
سيجادل كثيرون في ذلك قائلين إن درجة الخطر هي دالة على خيارات الصيادين فيما يتعلق بالمخاطر
التي ُيقدمون عليها من قبيل الطقس الذي يصيدون فيه ،والقوارب التي يستخدمونها ،والراحة التي يحصلون
عليها ،ومعدات السالمة التي يحملونها .وتشير دراسات متعددة إلى أنه على الرغم من أن سياسات إدارة
مصايد األسماك ال ُيقصد بها أن تنظم السالمة في البحر ،فإنها تساهم في بعض األحيان في مشاكل
السالمة 1 .فعلى سبيل المثال ،أفادت إحدى الدراسات ،بعد إجراء مقابالت مع  22من م ّالك قوارب الصيد
وربابنتها وأفراد أطقمها المتمرسين في أوساط الصيد في نيو بدفورد بالواليات المتحدة األمريكية بشأن
مواقفهم فيما يتعلق بالسالمة في البحر وإدارة المصايد ،بأن “قرابة الثلثين اعتبروا لوائح إدارة المصايد
عام ًال هاما يؤثر على السالمة في البحر .بل إن أكثر من نصفهم رأوا أن إدارة المصايد هي من بين أهم
القضايا التي تؤثر على السالمة في البحر .وذكروا مشاكل عديدة كانت زيادة األخطار في البحر تعزى فيها
2
إلى لوائح اإلدارة التي ُيقصد بها حماية مصايد أسماك شتى”
وعلى الرغم من وجود طائفة متنوعة من األدلة على أن إدارة مصايد األسماك تؤثر على السالمة ،لم
يجر إال قدر ضئيل نسبيا من التحليل المنهجي لكيفية تأثير سياسات اإلدارة على السالمة أو لمدى إمكانية
تأثير حدوث تغيرات في اإلدارة على السالمة.
ولفهم العالقة بين سياسات إدارة مصايد األسماك وسالمة الصيد فهماً أوفى ،أعدت منظمة األغذية
والزراعة باالشتراك مع معهد الواليات المتحدة القومي للسالمة والصحة المهنية ( )NIOSHدراسة بغرض
التوثيق العالمي للعالقة بين السالمة في البحر وسياسات إدارة مصايد األسماك ولتوفير خطوط توجيهية
عملية لمديري مصايد األسماك والمهنيين العاملين في مجال السالمة بشأن الكيفية التي يمكن بها أن يعملوا
3
سوياً لزيادة سالمة الصيد التجاري.

الطرق

تعاقدت منظمة األغذية والزراعة مع باحثين إلعداد دراسات حالة خاصة ببلدان فرادى بشأن إدارة مصايد األسماك
والسالمة في  16بلدا ومنطقة .وجرى استعراض كل دراسة حالة لتحديد األدلة التي تؤيد ،أو تفنّد ،واحدة أو أكثر
من أربع فرضيات بشأن التأثيرات المحتملة لسياسات إدارة مصايد األسماك على سالمة الصيد.
الفرضية  :1لسياسات إدارة مصايد األسماك تأثيرات غير مباشرة واسعة النطاق على سالمة الصيد.
فعلى الرغم من أن سياسات إدارة مصايد األسماك توضع أساسا لتحقيق أهداف إدارة الموارد وأهداف
اجتماعية واقتصادية ،فإنها قد تؤثر على سالمة الصيد بشكل غير مباشر عن طريق تأثيرها على خيارات
الصيادين (كيف ومتى وأين يمكن أن يصيدوا) ،مما يوجد حوافز للصيادين تدفعهم إلى اإلقدام على خيارات
محفوفة بالمخاطر.
الفرضية ُ :2نظم إدارة مصايد األسماك على أساس الحصص هي نظم أكثر أماناً مقارن ًة بنظم إدارة
مصايد األسماك القائمة على التنافس .ففي نظم إدارة مصايد األسماك القائمة على التنافس ،يتنافس
الصيادون فيما بينهم على األسماك المتاحة .أما في نظم إدارة مصايد األسماك على أساس الحصص ،فإن
المديرين يقيدون الكمية التي يجوز لكل صياد أن يصيدها .وفي ظل النظم األخيرة ،قد تكون أمام الصيادين
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حوافز أقل تدفعهم إلى اإلقدام على مخاطر من قبيل الصيد بدون الحصول على راحة كافية أو الصيد في
ظل طقس سيء .وقد تسفر أيضا إدارة مصايد األسماك على أساس الحصص عن استخدام سفن ومعدات
صيد أحدث وأكثر أماناً ،واستخدام أطقم صيد أكثر مهنية وأفضل تدريباً.
الفرضية  :3سياسات إدارة مصايد األسماك التي ال تنجح في حماية الموارد أو تقيد أعداد الصيادين
الذين يتنافسون على موارد محدودة قد تؤثر على السالمة .إذا لم تخضع الموارد إلدارة جيدة ،يواجه
الصيادون مفاضالت بين السالمة والدخل الذي يمكن أن يكسبوه من الصيد .وقد يغامر الصيادون بالوصول
إلى مسافات أبعد قبالة الشواطئ وقد يقدمون على مخاطر أكبر .كذلك ،إذا كان المصيد اإلجمالي مقيداً،
فإن زيادة عدد الصيادين المشاركين في عملية صيد األسماك سينجم عنها انخفاض الفرصة المتاحة لكل
صياد منهم لكسب دخل .وإذا لم يكن عدد الصيادين الذين يتنافسون على الموارد مقيداً ،فإن متوسط دخل
الصيادين قد ينخفض ،مما يدفعهم إلى اإلقدام على مخاطر أكبر.
الفرضية  :4يمكن أن تساهم إدارة مصايد األسماك في زيادة أمان عمليات الصيد مساهم ًة مباشرة
بإدماج سياسات السالمة مع سياسات إدارة مصايد األسماك .فقد تقتضي األجهزة المعنية بإدارة مصايد
األسماك استخدام معدات للسالمة ،والتدريب على السالمة ،و/أو إجراء عمليات تفتيش كشرط للمشاركة
في عملية صيد معينة .ومصايد األسماك التي ُتنشأ في األماكن النائية أو التي يحدد أنها خطرة على وجه
الخصوص يمكن أن تكون هناك اشتراطات إضافية ُتفرض على المشاركين فيها.
وحيثما ُوجد دليل فيما يتعلق بإحدى الفرضيات ،جرى عندئذ تقييم مدى قوة ذلك الدليل من حيث ما
يلي:
• •التوصل إلى الدليل التجريبي بتحليل بيانات كمية.
• •استناد الدليل المروي إلى مالحظات الصيادين أو المديرين.
• •استناد الدليل الفرضي إلى التفكير العقلي من جانب واضعي الدراسة بشأن التأثيرات المحتملة.
• •استخالص الدليل الضمني من معلومات عرضها واضعو الدراسة وتشير إلى تأثيرات محتملة لم تحدد أو
تناقش بالتحديد في الدراسات.

النتائج

خالل الفترة ما بين مايو/أيار وأغسطس/آب  ،2008أعد باحثون من  15بلدا  16دراسة حالة .وقدمت كل
دراسة منها مستوى ما من األدلة فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من الفرضيات األربع (الجدول .)14

الفرضية 1

وفرت عشر دراسات حالة أدلة مؤيدة للفرضية  .1وكانت إحدى أكثر الدراسات إقناعاً هي تقرير يناقش
التأثيرات المفترضة إلدارة مصايد األسماك على السالمة في أيسلندا ،بما يشمل الخط الخاص للتوزيع وأيام
الجهد .والخط الخاص للتوزيع يتيح للسفن الصغيرة أن تصيد باستخدام خطاطيف بها ُطعم وخيوط بدال من
استخدام شباك لصيد ما يزيد بنسبة قدرها  16في المائة عن حد الحصة الفردية القابلة للنقل المخصصة
لها بدون أن تتعرض ألي غرامة .ولكن من المشترط أن تعود السفينة إلى نفس الميناء الذي أبحرت منه في
غضون  24ساعة .وقد يسفر هذا التقييد عن عدم قدرة السفينة على التوجه إلى أقرب ميناء لتجنُّب الطقس
الخطر .ومن ثم أسفرت أيام جهد الصيد عن مشكلة سالمة محتملة ،ألن السفينة عندما كانت تبحر من
ِ
الميناء كان ُيقتطع يوم كامل من مجموع حصتها .وقد أدى هذا إلى وجود حافز يدفع إلى عدم ركوب البحر
إذا ُووجهت مشاكل أو في ظل تدهور الطقس .ولكن في  2004–2003تغ ّيرت هذه القاعدة وأزيل الخطر
بقياس الجهد بالساعات التي بدأ فيها الصيد.
وبحث تقرير آخر من االتحاد األوروبي التأثيرات من حيث السالمة التي تترتب على فرض تقييدات على
الحمولة الطنية اإلجمالية ألساطيل الصيد .فالدول األعضاء في االتحاد ملزمة باإلقالل من قدرة الصيد مقيساً
بالحمولة الطنية اإلجمالية وبقوة المحركات .ويرى معدو التقرير أن تقييدات الحمولة الطنية اإلجمالية
لها آثار سلبية هامة على السالمة بسبب ِقدم األسطول والتقييدات المفروضة على تشييد السفن الجديدة.
فالخصائص المادية للسفن القديمة قد تجعل من المستحيل تقريبا إدخال المبتكرات التكنولوجية التي تحمي
العمال ،وال تسمح التقييدات المفروضة على تشييد السفن الجديدة باستخدام طرق التشييد الحديثة .كذلك،
يرى معدو التقرير اإلسبان أن الحدود التي فرضها االتحاد األوروبي على حجم سفن الصين جعلت السفن
تحمل معدات تجعلها غير مستقرة في الطقس السيء .وتعرب أيضا دراسة الحالة اإلسبانية عن القلق بشأن
تعدد وتداخل الوالية القانونية مما يسفر عنه وجود نظام معقد تعقيدا مفرطا.
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وإضافة إلى األمثلة المذكورة أعاله ،ناقش تقرير حالة من نيوزيلندا المخاطر التي يقدم عليها الصيادون
عند التهيؤ لتنفيذ نظام إلدارة مصايد األسماك قائم على الحصص .فعند تنفيذ نظام من هذا القبيل تستند
الحصص في بعض األحيان إلى مصيد الصيادين أثناء فترة محددة (“سنوات تاريخ المصيد”) .والفوائد المالية
لصيد األسماك أثناء هذه الفترة يضاعفها كثيرا ما قد تمنحه تلك النظم من حق صيد مزيد من األسماك
في المستقبل .وظاهرة “الصيد من أجل تكوين تاريخ” هي ظاهرة واسعة االنتشار في مصايد األسماك التي
يوجد فيها تصور أن المديرين قد يفرضون اإلدارة القائمة على الحصص .وقد أعرب واضعو التقرير من
نيوزيلندا عن قلقهم بشأن المخاطر التي يقدم عليها الصيادون أثناء “الصيد من أجل تكوين تاريخ”.

الفرضية 2

و ّفرت أربع دراسات حالة استبصارات عامة بشأن ما إذا كانت نظم إدارة مصايد األسماك القائمة على
الحصص أكثر أمانا من نظم إدارة مصايد األسماك القائمة على التنافس .وقد أيدت دراسة الحالة من فرنسا
هذه الفرضية .فقد قارنت الدراسة ثالث مصايد لإلسقلوب اعتمدت فيها اللجان المحلية لمصايد األسماك
نظما مختلفة لإلدارة من أجل التحكم في جهد الصيد .والسالمة في مصايد أسماك اإلسقلوب مثار قلق
بوجه خاص ،فتلك المصايد تمثل أقل من  6في المائة من مكافئي الصيادين المتفرغين في فرنسا ولكنها
مسؤولة عن أكثر من  15في المائة من حاالت الوفاة أثناء الصيد .ففي خليج سان برييك ،أسفرت لوائح
اإلدارة عن سباق على الصيد يستغرق  45دقيقة .وعلى العكس من ذلك ،في خليج نهر السين وقبالته،
يجري إنفاذ نظام حصة يومية بدون حدود زمنية .واستعرضت الدراسة أساطيل صيد اإلسقلوب المعنية بما
في ذلك نوع السفن ومعداتها ولوائح إدارة المصايد .وقدرت أيضا عدد األفراد المعرضين للخطر ،واستعرضت
بيانات الحوادث ،وحسبت معدالت الحوادث .وتبين النتائج وجود أدلة تجريبية قوية على أن حصص
المصيد اليومية أسفرت عن وقوع حوادث مهنية أقل مقارن ًة بالصيد التنافسي وذلك ألن تلك الحصص أتاحت
للصيادين خيار الصيد على نحو أكثر أمانا.
و ُوجدت معدالت حوادث أعلى كثيرا في مصيدة اإلسقلوب التنافسية مقارن ًة بالمصيدتين اللتين تخضعان
لإلدارة القائمة على الحصص (الجدول  .)15وخلص معدو الدراسة إلى أن العامل الرئيسي الذي ساهم في
هذه الفروق كان نظام اإلدارة.
وقارنت دراسة من شيلي استراتيجيات مختلفة الستخدام حصص الصيد .وأثناء الفترة األولى (،)2003–2001
وحظر الصيد الصناعي من المنطقة
ُحددت حصص عالمية لكل من األساطيل الصناعية واألساطيل الحرفيةُ ،
المخصصة للصيد الحرفي .وأدى تزايد الموارد في القطاع الحرفي إلى حدوث نمو كبير في األسطول الحرفي
أثناء هذه السنوات ،مما شجع على حدوث سباق على صيد األسماك .أما الفترة الثانية ( )2007–2004فقد
ُطبق فيها “النظام الحرفي لالستخراج”؛ ُ
وخصصت أنصبة من حصة الصيد الحرفي العالمي لمنظمات مخصوصة
وتحسن
للصيادين استنادا إلى المشاركة السابقة للجماعات وعمليات اإلنزال على البر في مصيدة األسماك.
ّ
االمتثال للحصة العالمية ،مما ساهم في اإلقالل من التسابق على صيد األسماك ومن اإلفراط في تحميل السفن.
ويتبين من معدالت حاالت الوفاة واإلصابات وعمليات البحث واإلنقاذ حدوث زيادة في مشاكل السالمة أثناء
الفترة األولى وانخفاضها أثناء الفترة الثانية.
وعلى الرغم من أن تقرير الحالة الصادر من أيسلندا لم يق ِّيم برنامج الحصة الفردية القابلة للنقل
بشكل محدد ،لم يشر واضعو التقرير إلى أن نظام الحصة الفردية القابلة للنقل في أيسلندا “أتاح فرصة
لتوطيد وتحديث السفن األقدم األقل كفاءة وأماناً” وأنه ساهم في حدوث انخفاض كبير في أعداد السفن
والصيادين .وفي إطار نظام الحصص ،حدث انخفاض كبير في مجموع عمليات البحث واإلنقاذ واإلجالء الطبي
وفي مجموع حاالت الوفاة.

الفرضية 3

ناقشت أربع دراسات حالة (تتعلق بتايلند ،وجزر المحيط الهادئ ،وغانا ،وماالوي) الحاالت التي كانت فيها
أجهزة إدارة مصايد األسماك تفتقر إلى القدرة على الحد بفعالية من المصيد و/أو عدد الصيادين المشاركين،
ووفرت أدلة من أجل الفرضية  .3وفي هذه التقارير جميعها ،أدت الضغوط االقتصادية على السكان
الساحليين ،الذين يشكل صيد األسماك بالنسبة لهم نشاطا تقليديا هاما ومصدرا للعمل يمثل المالذ األخير،
إلى تزايد المصيد ،مما أدى إلى استنفاد الموارد القريبة من الشواطئ .وهذه المشكلة كانت تتفاقم في

157

158

حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام 2012

بعض األحيان بعدم التحكم في المصيد من جانب السفن الصناعية األكبر ،سواء المحلية أو الخارجية ،التي
تعمل (بطريقة غير شرعية أحيانا) في نفس المياه .وبالنظر إلى أن الموارد القريبة من الشواطئ كان يجري
اإلفراط في الصيد منها وأنها انخفضت ،تزايد قيام الصيادين بالصيد على مسافات بحرية أبعد ،حيث كانوا
يواجهون مخاطر أكبر.

الفرضية 4

ناقشت دراسات حالة متعددة الفرضية  4وأدرجت قائمة بالفوائد المحتملة للسالمة إذا فرض المديرون
اشتراطات سالمة على المشاركين في الصيد .وعرضت أقوى الحجج في هذا الصدد دراسة استعرضت
الجدول 14
دراسة الفرضيات
البلد/
االقليم

الفرضية 1

الفرضية 2

الفرضية 3

الفرضية 4

تأثيرات إدارة مصايد األسماك
غير المباشرة على السالمة

تأثيرات إدارة مصايد األسماك
القائمة على الحصص على
السالمة

اآلثار المترتبة على سياسات
إدارة سالمة غير فعالة

إدماج سياسات السالمة مع
سياسات إدارة المصايد

األرجنتين

تجريبية ومروية

شيلي
االتحاد األوروبي

تجريبية
افتراضية

فرنسا

تجريبية

غانا

افتراضية ومروية

أيسلندا

افتراضية

اليابان

ضمنية

مالوي

افتراضية ومروية

نيوزيلندا

تجريبية ومروية

تجريبية ومروية

مروية

جزر المحيط
الهادئ

افتراضية

افتراضية

افتراضية ومروية

افتراضية

افتراضية ومروية
افتراضية ومروية

بيرو
الفلبين

افتراضية ومروية

افتراضية ومروية

إسبانيا

افتراضية ومروية

افتراضية ومروية

سري النكا

تجريبية وافتراضية

سويد

ضمنية

تايالند

مروية

افتراضية

مروية

مالحظات :الخاليا المظللة تشير إلى أن ال يعتبر تأثير االفتراضية ذات الصلة المحتملة لمصايد األسماك
الخاليا الفارغة تشير إلى أن المعلومات التي تم جمعها من خالل دراسات الحالة قد فشلت في رسم استنتاجات حول اآلثار المحتملة.
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نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

.2007  وعام1991 البيانات المتعلقة بالحوادث والوفيات المستقاة من الصيادين خالل الفترة ما بين عام
 واألهم في أيسلندا هو عدم صدور.فواضعو الدراسة ناقشوا ثالث سمات من سمات نظام اإلدارة األيسلندي
 وخلص واضعو الدراسة إلى أن.ترخيص بالصيد إال عند بلوغ أدنى حد من معدات السالمة وتدريب األطقم
 ففي.االشتراطات اإللزامية المتعلقة بالتدريب والمعدات والوعي في مجال السالمة أدت إلى زيادة السالمة
. في المائة50  انخفضت عمليات البحث واإلنقاذ بنسبة قدرها،2007  إلى عام1991 خالل الفترة من عام
 “النظام ساهم في زيادة السالمة من خالل فرض اشتراطات على:ويذكر واضعو التقرير األيسلنديون أن
”. أسفرت عن انخفاض معدل الحوادث،المعدات والتدريب

دراسات الحالة

.E. Godelman. Argentine safety at sea and fisheries management. Août 2008
J.I. Carrasco. The Artisanal Regime of Extraction and its impact on the safety at sea. The case of a Chilean coastal pelagic
.fishery as an artisanal fishery under transition. 2008
C. Renault, F. Douliazel & H. Pinon. Incidence of gross tonnage limitations under the European Common Fisheries Policy.
.Juin 2008
N. Le Berre, Y. Le Roy & H. Pinon. Safety incidence of the management of scallop fisheries in Brittany and Normandy (France).
.Juin 2008
A. Bortey, G. Hutchful, F.K.E. Nunoo & P.O. Bannerman. Safety and management practices in marine fisheries industry of
.Ghana. Juin 2008
.G. Petursdottir & T. Hjorvar. Fisheries Management and Safety at Sea (Iceland). Septembre 2008
.A. Matsuda & H. Takahashi. Present status of the study of safety and management of fishery in Japan. Novembre 2008
F. Njaya & M. Banda. Fishing safety and health and fisheries management practices: case of southern Lake Malawi fisheries.
.Juin 2008
R. Wells & J. Mace. Case study on the relationship between fisheries management and safety at sea. The New Zealand
.albacore fishery. Septembre 2008
.R. Gillett. Sea safety in the Pacific Islands: The relationship between tuna fishery management and sea safety. Juin 2008

.C.A. Cardenas. Project artisanal fisheries and survival at sea in Peru. Juillet 2008
CBNRM Learning Center. Sea safety and fisheries management: tuna fishing industry in General Santos City, Philippines.
.Août 2008
B.R. Seco. Study of the relationship between safety at sea and fisheries management in the competence of autonomous
.regions and their influence on the safety of fishermen and fishing vessels and fisheries management in Spain. Juillet 2008
.A. Hettiarachchi. The multi-day fisheries of Sri Lanka: management and safety at sea. Juin 2008
.U. Roupe. Fisheries management and lobster fishery: a case study on risk and safety from Sweden. Août 2008
B. Chokesanguan, S. Rajruchithong, P. Taladon & A. Loogon. Safety at sea of trawler and purse seiner in Thailand. Août
.2008
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المناقشة

وتوفر دراسات الحالة دليال على إمكانية تأثير سياسات إدارة مصايد األسماك على السالمة .فقد قدمت
دراسات حالة كثيرة حججا مقنعة تدعو إلى التغيير .وهي تضيف إلى مجموعة المؤلفات الموجودة التي
تدلل على أن سياسات إدارة مصايد األسماك تكون لها تأثيرات واسعة النطاق على سالمة الصيد .وتوفر
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة إطارا ضروريا لكفالة
5
الصيد المستدام واآلمن 4.وفي نشرة منظمة األغذية والزراعة التعميمية رقم  966بشأن مصايد األسماك،
يقول معدو النشرة إن“ :السالمة في البحر ينبغي إدماجها ضمن اإلدارة العامة لمصايد األسماك في كل
بلد ”.ويذكرون أيضا أن اللوائح ينبغي أن تكفل “سالمة الصيادين ورفاههم ،فضال عن االستخدام المستدام
لألرصدة السمكية”.
ومع أن سياسات إدارة مصايد األسماك قد توضع في المقام األول لصون الموارد وتحقيق أهداف
اقتصادية واجتماعية ،من الالزم أن يعي مديرو مصايد األسماك الكيفية التي تؤثر بها اإلدارة على السالمة.
ومن الالزم أن ينظروا فيما إذا كانت سياسات اإلدارة التي تؤثر على السالمة تأثيرا سلبيا ضرورية ،أو ما إذا
كان من الممكن تحقيق أهداف الصون واألهداف االقتصادية واالجتماعية من خالل لوائح تتيح للصيادين أن
يصطادوا على نحو أكثر سالمة وتشجعهم على ذلك .فالسالمة في صناعة صيد األسماك ال يمكن عزلها عن
إدارة مصايد األسماك .ولتحسين سالمة الصيد ،ينبغي أن يعمل سوياً أفراد إدارة مصايد األسماك والمهنيون
المشتغلون بسالمة الصيد لتحديد حلول لبلوغ جميع األهداف .وينبغي دراسة السياسات التي تسفر عن
إجبار الصيادين على االختيار ما بين الحاالت التي يجري فيها تجنب المخاطر وبين زيادة األرباح إلى أقصى
حد .وقد و ّفر معظم دراسات الحالة ( 63في المائة) بعض األدلة على الكيفية التي تؤثر بها سياسات مصايد
األسماك على السالمة (الفرضية  .)1ومن الالزم تحوير لوائح اإلدارة التي تؤثر تأثيرا سلبيا على السالمة وذلك
من أجل حماية الصيادين.
وقد استعرضت أربع دراسات حالة الكيفية التي تؤثر بها سياسات إدارة مصايد األسماك القائمة على
الحصص على السالمة (الفرضية  .)2وأبلغت تلك الدراسات عن نتائج متفاوتة .ومن األهداف األساسية لنظم
اإلدارة القائمة على الحصص تحسين السالمة .ونظريا ،قد تقلل النظم القائمة على الحصص من وجود حوافز
لدى الصيادين تدفعهم إلى اإلقدام على مخاطر الصيد بدون الحصول على راحة كافية أو الصيد في ظل
طقس سيء .ومن ثم ،فإن االستعاضة عن التسابق على صيد األسماك بحصة صيد فردية قد ُتلغي بعض
الحوافز التي تدفع إلى اإلقدام على المخاطرة.
ومع ذلك ،ال يضمن هذا بحد ذاته عدم اإلقدام على تلك المخاطر .فمن التبسيط الشديد القول بأن
نظم إدارة مصايد األسماك القائمة على الحصص تكون دوما أو بالضرورة أكثر أماناً من نظم اإلدارة القائمة
على التنافس .ولذا ،فإن اإلدارة القائمة على الحصص ال تجعل بحد ذاتها الصيد أكثر أمانا أو أقل أمانا .بل ما
يجعل الصيد كذلك هو الكيفية التي تؤثر بها اإلدارة القائمة على الحصص على من يشاركون في الصيد ،وكيف
يشاركون ،والظروف والحوافز التي يشاركون في ظلها .وهذه التأثيرات قد تتباين تباينا واسعا بين البرامج القائمة
على الحصص وذلك تبعا لهيكل البرامج ولعوامل أخرى تؤثر على الصيد ،تتراوح من البيئة البحرية إلى السوق.

الجدول 15
مقارنة بين معدالت الحوادث في مصايد اإلسقلوب الفرنسية
مصيد

خليج سان برييك
خليج نهر السين
قبالة خليج نهر
السين

مدة التعرض
سنويا

معدل التردد

(عدد)

(عدد)

(ساعات)

(*)F

تنافسية
قائمة على
الحصص

80

13.3

108 900

122

227

37.8

638 600

59

قائمة على
الحصص

313

52.2

2 860 000

18

نوع اإلدارة

مجموع الحوادث متوسط الحوادث
سنويا
2005–2000

* ( = Fمتوسط الحوادث السنوي  /مدة التعرض سنويا) × . 1 000 000

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

ومن الواضح أن نظم الحصص قد تقلل ،في ظل ظروف معينة ،من المخاطر في عملية صيد معينة.
فثمة تقرير عن التحليل المقارن للنظم التنظيمية 6يذكر ما يلي“ :شهدت بعض مصايد األسماك تحسنات
كبيرة في الصحة والسالمة في أعقاب تنفيذ برامج للحصة الفردية ،من بينها مصيدة األسماك الواقعة في
المنطقة البحرية قبالة نوفا سكوشيا ،ومصايد أسماك الهلبوت والسمور في أالسكا ومصيدة البطلينوس الكبير
في كولومبيا البريطانية؛ بينما ظلت معدالت الحوادث وحاالت الوفاة مرتفعة نسبياً في مصايد أخرى في
ظل اتباع نظام الحصة الفردية ،وذلك من قبيل مصايد البطلينوس السابح والبطلينوس األمريكي المحيطي في
نيو إنجالند ومصايد األسماك الوطنية في أيسلندا ونيوزيلندا”.
وقد وجدت دراسات حالة استعرضت الفرضية  3دليال على أنه في حالة استنفاد الموارد السمكية،
أو عندما يصبح التنافس على الموارد المحدودة أكثر كثافةُ ،يقدم الصيادون على مخاطر أكبر ،من قبيل
الصيد على مسافات بحرية أبعد عن الشواطئ ،التماسا لكسب العيش .والتحدي الذي يواجهه المديرون في
التصدي لمشاكل السالمة يمتد إلى الموازنة بين حماية الموارد ،والتنمية االقتصادية ،واألهداف االجتماعية
من قبيل إمكانية الحصول على فرص اقتصادية في مهنة ُتعتبر ،في أماكن كثيرة ،مالذا أخيرا .ومن الواضح
من دراسات الحالة هذه أن مديري مصايد األسماك في البلدان النامية يواجهون تحديات شديدة الخطورة
وأن الصيادين في هذه البلدان قد يواجهون مخاطر أكبر كثيرا مما يواجهه الصيادون في معظم البلدان
المتقدمة .واحتماالت أن تنبع هذه المخاطر من القيود التي يفرضها مديرو مصايد األسماك تقل عن
احتماالت أن تنبع من عجز مديري مصايد األسماك على تقييد محصول الصيد وتقييد وصول سكان السواحل
الراغبين في اإلقدام على مخاطر سعيا للرزق إلى الصيد.
وقد و ّفر نصف دراسات الحالة أمثلة وأفكارا بشأن الكيفية التي يمكن أن تساهم بها إدارة مصايد
األسماك في زيادة سالمة عمليات الصيد مباشر ًة بإدماج سياسات السالمة مع سياسات إدارة المصايد
(الفرضية  .)4وينبغي ،حيثما كان ذلك عمليا ،أن تجسد سياسات إدارة مصايد األسماك استراتيجيات للحد
من األخطار وزيادة سالمة الصيد .فقد خلصت دراسة كندية 7إلى أن“ :جوانب كثيرة من السالمة يمكن ،إذا
تيسرت بالشكل الصحيح ،تحسينها من خالل تحديد إدارة مصايد األسماك بدون التفريط في أهداف اإلدارة
األخرى .فربط التراخيص بالكفاءة ،وشهادات السالمة ،وجدارة السفن باإلبحار ،قد يوفر نظاما جيدا من
الضوابط والتوازنات لمشكلة قائمة منذ أمد طويل .فإدماج تدابير موجهة نحو السالمة ضمن إجراءات اإلدارة
األخرى ،من قبيل السماح بتنويعات فيما يتعلق بالشراكة ومخصصات الحصص ،يمكن أن ُيدخل ممارسات
بشأن السالمة لها قيمتها ويجعل الصيد باستخدام سفن صغيرة عمليا بدرجة أكبر .ولكن قبل الشروع في
اتخاذ هذا النوع من التدابير ،ال بد أن تنضم إليها جديا عناصر فاعلة أخرى ،من بينها ممثلو صناعة الصيد”.
ويجد المديرون أنفسهم في وضع يتعين عليهم فيه أن يحاولوا الموازنة بين أهداف متعددة في ظل
وجود قدر كبير من عدم اليقين ،وبموارد محدودة .وينبغي للمديرين أن يتخذوا خطوات عملية وأن يعترفوا
بأن“ :السالمة في البحر يجب أن تكون مدمجة ضمن اإلدارة العامة لمصايد األسماك في جميع الدول
8
الساحلية إذا كان المراد أن تصبح زيادة سالمة ظروف عمل الصيادين حقيقة واقعة”.

االستنتاجات والمتابعة

وفرت دراسات الحالة هذه جميعها مستوى ما من الدليل فيما يتعلق بواحدة أو أكثر من الفرضيات األربع.
وعلى الرغم من أن دراسات الحالة ال تقيس تجريبيا في معظمها التأثيرات على السالمة ،ال يمكن استبعاد
الحجج التي ُتروى والدامغة بشأن تأثيرات السياسات على السالمة .ومن الالزم أن يعمل سويا مديرو مصايد
األسماك ،والمهنيون المشتغلون بالسالمة ،والصيادون من أجل وضع وتنسيق استراتيجيات لتحسين السالمة
وإدماج السالمة ضمن سياسات اإلدارة التي ال تحمي األسماك فقط بل تحمي أيضا الصيادين.
ومع أنه ال يمكن القضاء تماما على المخاطر المرتبطة بالصيد التجاري من خالل إدخال تغييرات على
السياسات ،ينبغي أال يكون هناك تعارض بين اتباع السياسات واختيار السالمة .وسالمة صيد األسماك مشكلة
معقدة .وتشير أهمية واستمرار مشاكل السالمة في مصايد األسماك في مختلف أنحاء العالم إلى عدم وجود
حلول سهلة أو واضحة .فإدارة مصايد األسماك ليست العامل الوحيد أو األهم الذي يؤثر على سالمة صيد
األسماك .بيد أن دراسات الحالة المستعرضة تضيف إلى الطائفة الواسعة من األدلة التي تدلل على إمكانية
تأثير إدارة مصايد األسماك على سالمة الصيد بأشكال شتى .ومن المهم فهم ما هي هذه التأثيرات ،والنظر
في الطرق التي يمكن بها استخدام سياسات إدارة مصايد األسماك لزيادة سالمة الصيد ،مع مواصلتها تحقيق
أهداف إدارة المصايد.
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وينبغي أن يتواصل إجراء البحوث في المستقبل من أجل :دراسة العالقات بين سياسات إدارة مصايد
توجد حوافز تدفع الصيادين إلى اإلقدام على مخاطر؛ وتحديد
األسماك والسالمة لتحديد السياسات التي ِ
العوامل القابلة للتحوير؛ واستحداث بدائل على صعيد السياسات .وهذا النوع من البحوث سيساعد على
دعم إدخال تغييرات في السياسات إلدراج تقييمات للسالمة ضمن القرارات المتعلقة بإدارة مصايد األسماك.
ويوفر هذا التوليف دليال على ما تنطوي عليه السياسات من إمكانية كبيرة لإلسهام في تحسين السالمة
في كثير من مصايد األسماك .وثمة دليل على إمكانية حدوث تغييرات على صعيد السياسات في الواليات
المتحدة األمريكية .ففي عام  ،2011بادرت اإلدارة الوطنية لدراسة المحيطات والغالف الجوي التابعة
للواليات المتحدة إلى إصدار إشعار مسبق باقتراح وضع قاعدة وذلك التماسا لتعليقات الجمهور على
تنقيحات محتملة لخطوطها التوجيهية العشرة المعيارية الوطنية ،التي تذكر ما يلي“ :تعزز تدابير الصون
واإلدارة ،إلى الحد الممكن عمليا ،سالمة الحياة البشرية في البحر 9”.وفي أي بلد وأي مصيدة أسماك
تجارية ،يوجد ما يس ّوغ مواصلة رصد التغير في المخاطر .ومن الضروري تحسين جمع البيانات وترميزها
لتتبع األحداث المعاكسة حسب نوع عملية الصيد من أجل إجراء تقييم لها في المستقبل.

بقاء سالمة األغذية مكونا بالغ األهمية من مكونات األمن الغذائي والتغذوي
مقدمة

ما زالت سالمة األغذية اآلن شاغال رئيسيا يواجه صناعة المأكوالت البحرية فضال عن كونها مكونا بالغ
األهمية في كفالة األمن الغذائي والتغذوي على نطاق العالم .فإنتاج أغذية مأمونة واستهالكها أمران
محوريان بالنسبة ألي مجتمع وتترتب عليهما طائفة واسعة من العواقب االقتصادية واالجتماعية ،والبيئية
في حاالت كثيرة .بل إن قضية سالمة األغذية أهم حتى بالنظر إلى النمو الذي حدث في التجارة السمكية
الدولية ،التي شهدت توسعا هائال أثناء العقود الثالثة األخيرة ،بحيث ارتفعت قيمتها من  8مليارات من
الدوالرات األمريكية في عام  1976إلى قيمة صادرات تمثل رقما قياسيا قدرها  102,5مليار دوالر أمريكي
في عام  .2010وتلعب البلدان النامية دوراً رئيسيا في التجارة السمكية الدولية .ففي عام  ،2010كانت
صادراتها تمثل  49في المائة ( 42,5مليار دوالر أمريكي) من صادرات العالم السمكية من حيث القيمة،
وتمثل  59في المائة ( 31,6مليون طن من مكافئ الوزن الحي) من حيث الحجم.
10
وفي عام  ،1994نشرت منظمة األغذية والزراعة توجيهها المعنون “ضمان جودة المأكوالت البحرية”
استجابة لتزايد الحاجة إلى توجيه بشأن الموضوع من البلدان األعضاء .وبعد انقضاء عقد من الزمان ،أي في
عام  ،2004نشرت منظمة األغذية والزراعة ورقة تقنية موسعة ومنقحة تحمل عنوان تقييم وإدارة سالمة
المأكوالت البحرية وجودتها 11تناولت التطورات الجديدة ،ال سيما فيما يتعلق بسالمة األغذية واالعتماد
الدولي لنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة ( )HACCPومفاهيم تحليل المخاطر.
واستجابة لتزايد أهمية تجارة المأكوالت البحرية وللتغيرات الهامة التي حدثت في البيئة التنظيمية في
العقد المنصرم ،أعادت ورقة تقنية جديدة ومنقحة صادرة عن منظمة األغذية والزراعة 12النظر في مجمل
مجال سالمة المأكوالت البحرية وجودتها .وتركز الدراسة على ما يلي:
• •التطورات في نظم إدارة سالمة األغذية وجودتها؛
• • توصيف أخطار سالمة األغذية فيما يتعلق بالمأكوالت البحرية وجودة تلك المأكوالت؛
• • تنفيذ نظم لإلدارة لكفالة أن تكون المأكوالت البحرية مأمونة وذات جودة عالية.
وتحلل الدراسة أيضا:
• •اإلطار التنظيمي الذي يجب اآلن على جميع مشغلي قطاع األعمال الغذائي (المنتجين ،والمصنعين،
والموزعين ،والبائعين بالتجزئة) أن يعملوا في ظله ،على كل من الصعيد الدولي واإلقليمي والوطني؛
• • األثر المرجح لتغير المناخ على سالمة األغذية ،مع التركيز على أهم األخطار ،وهي ال ُممرضات الميكروبية
والتوكسينات الطبيعية من عمليات تكاثر الطحالب؛
• • التحديات التي تواجه البلدان النامية.

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

تطور نظم سالمة األغذية وجودتها

في ثمانينيات القرن العشرين ،حدث توسع هائل في تجارة األغذية ،بحيث زادت المنتجات الغذائية التي
تعبر الحدود الوطنية والقارية .وزادت الصادرات من البلدان النامية .وفي الوقت ذاته ،كان معنى مخاوف
متعددة بشأن األغذية ،ناجمة عن التلوث البكتيري (مثال السلمونيال واللستيريا) والكيميائي (مثال التوكسينات
الفطرية) ،أن سالمة األغذية كانت مثار قلق عام كبير .وقد تفاقم هذا القلق أثناء التسعينيات من القرن
العشرين بفعل “مرض جنون البقر” و “أزمة الديوكسين” ،وقد أجبرت هذه المشاكل المتعلقة بسالمة
األغذية واضعي اللوائح التنظيمية على إعادة التفكير في استراتيجيات سالمة األغذية ،وإدماج المكونات
المختلفة لسلسلة القيمة ،وإدخال اشتراطات القابلية للتتبع .وفي األلفية الجديدة ،أصبح إنتاج األغذية
وتوزيعها أكثر تعقيدا حتى ،وأصبحت خيارات األسواق بالنسبة للمستهلكين أوسع نطاقا حتى .وأصبح لدى
وسائط اإلعالم والمستهلكين اهتمام أكبر كثيرا بقضايا سالمة األغذية في أعقاب عدد من الحوادث المفزعة
بشأن األغذية ،من قبيل ما يلي:
• •في ألمانيا ،أصابت ساللة جديدة من اإليكوالي ارتبطت ببراعم اللوبيا أكثر من  3 500شخص وقتلت
 53شخصاً.
• •في الواليات المتحدة األمريكية ،أسفر تفشي الليستيريا عن  100حالة إصابة و  18حالة وفاة ،مما أدى
إلى استرجاع نحو  5 000ثمرة من الكنتالوب مقطوفة طازجة ،بينما أسفر تفشي السلمونيال المرتبط
بزبدة الفول السوداني عن أكثر من  500حالة إصابة في  43والية وأدى إلى استرجاع ما قيمته مليار
دوالر أمريكي.
• •في الصين ،تشير األرقام الرسمية إلى وفاة  6مواليد ومرض  294 000مولود من جراء اإلضافة المتعمدة
للميالمين لمواد غذائية مختلفة ،وبصفة رئيسية اللبن ورضعات األطفال.
وقد اقتضى التوسع في صناعة األغذية ونظم توزيع األغذية عبر الحدود والقارات وضع نظم لضمان
الجودة من أجل دعم االتفاقات التعاقدية بين قطاع أعمال وقطاع أعمال آخر والتحقق من مطابقة
اإلمدادات الغذائية للمواصفات .وفي الوقت ذاته ،أسفر وضع اتفاقات للتجارة الثنائية واإلقليمية والمتعددة
األطراف عن حدوث تغيرات في نظم الرقابة الغذائية الوطنية وفوق الوطنية لتنسيق االشتراطات واإلجراءات.
ولم َّ
تسخر جهود الصناعة وسلطات الرقابة الغذائية بطريقة تآزرية وذلك إلى حين قدوم نظم الرقابة
الغذائية التنظيمية الخاصة بتحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة .وما زال يلزم عمل الكثير للترويج
للنظم التكميلية التي ستم ّكن من التحكم في أخطار سالمة األغذية والوقاية منها عند المصدر على امتداد
سلسلة اإلمداد وإلى الحد من االعتماد على أخذ عينات من المنتج النهائي واختباره.

تحليل المخاطر

ما زالت األمراض التي تحملها األغذية تمثل مشكلة رئيسية بشأن الصحة العامة على نطاق العالم .ومن المقدر
أن ما يصل إلى  30في المائة من السكان في البلدان الصناعية يعانون من تلك المشكلة سنويا 13،وقد تكون
الحالة في البلدان النامية أسوأ ،وإن كانت نظم البيانات األقل تطورا تعني صعوبة التحديد الكمي.
وتتوقف أهمية األمراض التي تحملها المأكوالت البحرية بالنسبة للصحة العامة على احتمال حدوث المرض
(عدد الحاالت) وشدة المرض .وقد أصبح مفهوم “تحليل المخاطر” هو طريقة تحديد مستويات األخطار التي
يمكن احتمالها في األغذية المتداولة في التجارة الدولية ،وكذلك بنفس القدر المتداولة في إطار الوالية الوطنية.
ويتألف تحليل المخاطر من ثالثة أجزاء منفصلة ولكنها متكاملة:
• •تقدير المخاطر؛
• •إدارة المخاطر؛
• •اإلبالغ بالمخاطر.
وإدارة األمراض التي تحملها األغذية والسيطرة على تلك األمراض هي مهمة تقوم بها عدة مجموعات
من الناس .فأوال ،تشمل تلك المهمة الخبراء التقنيين الذين يقدرون المخاطر ،أي الذين يدرسون البيانات
الوبائية والميكروبيولوجية والتكنولوجية عن الخطر وعن الغذاء .ويقرر مديرو المخاطر على صعيد الحكومة
مستوى المخاطر الذي سيتحمله المجتمع ،مع موازنة االعتبارات األخرى ،ومنها مثال تكلفة تدابير إدارة
المخاطر وتأثيرها على ميسورية األغذية من حيث التكلفة ،وفائدة األغذية .وعندئذ ُيطلب من مديري
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المخاطر في كل من الصناعة والحكومة تنفيذ إجراءات لإلقالل إلى أدنى حد من المخاطر .وفي البيئة
الدولية الحالية إلدارة سالمة األغذية ،يع ّبر عن مستوى المخاطر المقبول عند نقطة االستهالك بأنه “أهداف
سالمة األغذية” .وعلى صعيد الصناعة ،تتحقق هذه األهداف باستخدام برامج شروط مسبقة وإجراءات تحليل
مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة.
أما اإلبالغ بالمخاطر فهو جزء ال يتجزأ من تحليل المخاطر ويوفر معلومات حسنة التوقيت ووثيقة
الصلة ودقيقة عن مخاطر تناول غذاء بالنسبة للصناعة وللمستهلكين وللهيئات العامة على حد سواء .ولتصور
المخاطر أبعاد تقنية وانفعالية على حد سواء ،وينبغي أن يتناول اإلبالغ بالمخاطر كال هذين الجانبين .وكثيرا
ما تجذب المعلومات غير التقنية التي تقدمها وسائط اإلعالم ،أو جماعات المستهلكين ،أو الصناعة انتباه
الجمهور العام المع ّرض للمخاطر .وينبغي أن يعالج اإلبالغ بالمخاطر شواغل الجمهور وأال يستبعدها على أنها
غير عقالنية.

مثال لتحليل للمخاطر يفضي إلى وضع مواصفات لسالمة المأكوالت البحرية

على الصعيد الدولي ،لهيئة الدستور الغذائي ( )CACوالية وضع مواصفات لسالمة األغذية .وتقدير المخاطر
الذي تشترطه الهيئة من أجل اتخاذ قرارات بشأن إدارة المخاطر توفره منظمة األغذية والزراعة ومنظمة
الصحة العالمية من خالل لجان خبراء مشتركة من قبيل االجتماعات المشتركة بين منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية بشأن تقدير المخاطر الميكروبيولوجية ،ولجنة الخبراء المشتركة بين منظمة األغذية
والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمواد المضافة إلى األغذية .وفي العقد المنصرم ،كانت هناك
أمثلة لتقديرات المخاطر من جانب منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أفضت إلى وضع
مواصفات في الدستور الغذائي .فعندما اعتُرف بأن اللستيريا األحادية الخلية ()Listeria monocytogenes
ّ
المدخن هو إحدى السلع المدانة) ،اعتمد مديرو المخاطر في بعض
هي ُممرض تحمله األغذية (كان السمك
البلدان نهج “عدم التسامح إطالقا” ،بينما اختار مديرو المخاطر في بلدان أخرى معياراً ميكروبيولوجياً من
حيث الوحدات التي تشكل مستعمرة في كل جرام من المنتج (وهذا يوفر مستوى يمثل حدا أقصى لوجود
البكتيريا) هو  100من تلك الوحدات لكل جرام .وأظهر تقدير للمخاطر أجرته منظمة األغذية والزراعة
ومنظمة الصحة العالمية أن المرض المتوقع يتوقف على عدد المنتجات غير الممتثلة التي تصل إلى السوق.
ونتيجة للوجود البيئي لهذا الكائن الحي الدقيق ،فإن تحقيق انعدام وجوده في جميع المنتجات هو أمر
صعب تكنولوجياً ،وأظهر تقدير المخاطر الحاجة إلى معيار من أجل حماية الصحة العامة في المنتجات
ّ
المدخن ،واعتماد المخاطر على قدرة المنتَج على دعم نمو الكائن الحي الدقيق.
الجاهزة لألكل ،مثل السمك
ونتيجة لمناقشات الخبراء ،حددت هيئة الدستور الغذائي مواصفة تتمثل في وجود  100وحدة مكونة
لمستعمرة/جرام في المنتجات التي ال تدعم نمو هذا الكائن الحي الدقيق ،و “عدم التسامح إطالقا” في
حالة المنتجات التي يمكن أن تدعم نموه.

جودة المأكوالت البحرية

مع أن مفاهيم تحليل المخاطر من الواضح أنها توضع لكفالة سالمة األغذية ،من الممكن تطبيق نفس النهج
وطريقة التفكير ليشمال ،مثال ،الجودة الحسية ،والتكوين ،والتوسيم .وتحدد اللوائح الوطنية ،أو المواصفات
التجارية ،أو مواصفات الدستور الغذائي الدولية مواصفات الجودة.
وعلى غرار عملية تقدير المخاطر ،من الالزم تحديد العوامل البيولوجية والكيميائية والفيزيائية القادرة
على التسبب في فقدان الجودة الذي قد يؤثر على نوع معين من المأكوالت البحرية .وإضافة إلى ذلك ،من
الالزم توصيف تقييم نوعي و/أو كمي لفقدان الجودة.

نظم إدارة السالمة

كما هو مبين أعاله ،ثمة ُممرضات كثيرة وعوامل إفساد يمكن أن تلوث األسماك والمأكوالت البحرية أثناء
عمليات المناولة ،أو التصنيع ،أو التوزيع ،إما من المناولين أو المعدات أو البيئة المحيطة أو مصادر أخرى،
من قبيل ماء التنظيف أو الثلج.
وقد و ّفر قدوم النظام المستند إلى تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة (اإلطار  )15في العقود
األخيرة نظاما وحيدا تعتمده حاليا الهيئات الدولية والبلدان والمناطق التجارية للتحكم في سالمة األغذية.

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

ولكن ثمة أسساً هامة يجب أن تكون موجودة قبل تنفيذ ذلك النظام.وقد حددت المنظمات الدولية أهمية
ما يسمى برامج الشروط المسبقة ،وهذا يميز بوضوح برامج الشروط المسبقة عن نظام تحليل مصادر
الخطر ونقاط الرقابة الحرجة ،وهو أمر ال يدركه تماما دوما المصنعون في كثير من البلدان.
وعالوة على ذلك ،حددت هيئات شتى ما يلزم في عمليات “ما قبل تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة
الحرجة” هذه وهي عمليات يوجد اختالف بينها ،مع وجود تداخل بينها .وهذا االفتقار إلى مجموعة متفق
عليها عالميا من العمليات قبل تنفيذ تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة ربما كان قد أدى إلى
عدم االتساق في توثيق هذه اإلجراءات عند مقارنتها بالنهج المنظم إلى حد كبير الذي تتيحه الخطوات
اإلثنتا عشرة التي يتضمنها نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة.
وفي اآلونة األخيرة ،وضعت المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (األيزو) مجموعة المقاييس التي ُيطلق
عليها األيزو ( 22000األيزو “ – 22000نظم إدارة سالمة األغذية” – اشتراطات ألي منظمة في السلسلة
الغذائية”) .وهي تتبع نهج األيزو  9100كنظام لإلدارة ،وتجسد تدابير النظافة العامة المنصوص عليها في
برامج الشروط المسبقة وكذلك مبادئ ومعايير تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة .وفي عام ،2008
ُوضع المقياس  2008 :PAS 220لتغطية ما كان يرتأى أنه أوجه قصور في عنصر الشروط المسبقة في
األيزو  22000في ذاك الحين.

اإلطار 15
نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة وبرامج الشروط المسبقة
نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة ( )HACCPهو نظام يحدد مصادر الخطر
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الهامة بالنسبة لألمن الغذائي ويقيّمها ويراقبها 1.وهو
أداة مستندة إلى العلم ومنهجية تق ِّيم مصادر الخطر وتنشئ نظماً للرقابة تركز على الوقاية
بدال من االعتماد بصفة رئيسية على اختبار المنتج النهائي .وهي ال تتسم بحسب بميزة
تحسين سالمة المنتج بل توفر أيضا ،بسبب وسائل التوثيق والرقابة ،سبيال للتدليل على
الكفاءة بالنسبة للزبائن وللتدليل على االمتثال للمتطلبات التشريعية بالنسبة لسلطات
الرقابة الغذائية.
وتع َّرف برامج الشروط المسبقة بأنها:
•اإلجراءات ،ومن بينها ممارسات التصنيع الجيدة ،التي تستوفي الشروط التشغيلية
التي توفر أساس نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة (اللجنة االستشارية
الوطنية المعنية بالمعايير الميكروبيولوجية لألغذية.)1998 ،
•الممارسات والشروط الالزمة قبل وأثناء تنفيذ نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط
الرقابة الحرجة التي تعتبر أساسية لسالمة األغذية (منظمة الصحة العالمية.)1999 ،
•برنامج يلزم قبل تطبيق نظام تحليل مصادر الخطر ونقاط الرقابة الحرجة لكفالة
تشغيل أي منشأة لتصنيع األسماك واألسماك الصدفية وفقاً لمبادئ الدستور الغذائي
بشأن نظافة األغذية ،ومدونة الممارسات المالئمة ،وتشريعات سالمة األغذية المالئمة
(هيئة الدستور الغذائي.)2003 ،

 1هيئة الدستور الغذايئ .مدونة املامرسات الدولية املوىص بها :املبادئ العامة لنظافة األغذية ،CAC/RCP 1-1996 .التنقيح
 ،2003–4روما ،منظمة األغذية والزراعة/منظمة الصحة العاملية 31 .صفحة.
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اإلطار التنظيمي

إن أطر كفالة سالمة األغذية في السياق الدولي توفرها ’1‘ :منظمة التجارة العالمية ( )WTOبموجب
اتفاقين ملزمين (اتفاق تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية [اتفاق  ،]SPSواتفاق الحواجز التقنية أمام
التجارة [اتفاق )]TBT؛ و ‘ ’2هيئة الدستور الغذائي ( )CACمن خالل صكوك شتى ،منها مث ًال مدونة
الممارسة المتعلقة باألسماك ومنتجات مصايد األسماك والنصوص األساسية المتعلقة بنظافة األغذية؛ و ‘’3
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة (المدونة) ،ال سيما بموجب المادة
 6منها (مبادئ عامة ،الحكمان  7–6و  )14–6والمادة ( 11ممارسات ما بعد المصيد والتجارة) ،وكلتاهما
ذات أهمية خاصة لتجارة األسماك وسالمتها وجودتها.
وفيما يتعلق بالتجارة السمكية الدولية ،سنت بلدان لوائح وطنية وإقليمية للتحكم في دخول المأكوالت
البحرية في أراضيها أو لخروجها منها .وبالنظر إلى أن أكثر من  70في المائة من تجارة المأكوالت البحرية
تكون وجهتها هي ثالثة أسواق رئيسية (االتحاد األوروبي ،والواليات المتحدة األمريكية ،واليابان) ،فإن هذه
األسواق هي نقاط مرجعية تنظيمية هامة.
ولدى الواليات المتحدة األمريكية نظام ال مركزي لتنظيم سالمة األغذية وجودتها .يوجد فيها ما ال يقل
عن  17وكالة تابعة للحكومة االتحادية تعمل في مجال تنظيم األغذية .وأهم وكالتين بينها هما إدارة
األغذية واألدوية بوزارة الصحة والخدمات البشرية ،التي تنظم جميع األغذية باستثناء اللحوم والدواجن،
ودائرة التفتيش على سالمة األغذية التابعة لوزارة الزراعة ،والمسؤولة في المقام األول عن اللحوم والدواجن.
أما وكالة حماية البيئة فهي تنظم سالمة المياه ،بينما تقدم دائرة التسويق الزراعي خدمات تحديد مدى
جودة المنتج وتحديد درجات تلك الجودة مقابل رسم مالي فيما يتعلق بجميع مجموعات السلع الغذائية
باستثناء المأكوالت البحرية .ويقدم برنامج التفتيش على المأكوالت البحرية التابع لإلدارة الوطنية لدراسة
المحيطات والغالف الجوي داخل وزارة التجارة خدمات تحديد مدى جودة المأكوالت البحرية وسالمتها
مقابل رسم مالي .أما وزارة أمن الوطن فهي ضالعة في كفالة عدم حدوث غش متعمد في المنتجات.
وأصبح اآلن قانون تحديث سالمة األغذية (الصادر عام  )2011هو التشريع التوجيهي لتحسين سالمة األغذية
في الواليات المتحدة األمريكية.
وفي االتحاد األوروبي ،نتيجة لكتاب أبيض عن سالمة األغذية ُنشر في عام  ،2000أصبح النهج المتبع
في التشريع هو فصل جوانب نظافة األغذية عن صحة الحيوان ،وتنسيق الرقابة الغذائية عبر البلدان األعضاء
تحمل جميع مشغلي قطاع األعمال
في االتحاد األوروبي .ويتمثل جانب أساسي من جوانب التشريع في ُّ
الغذائي والعلفي ،بدءا من المزارعين والمصنعين وانتها ًء ببائعي التجزئة ومقدمي خدمات الطعام ،مسؤولية
أساسية عن كفالة استيفاء األغذية التي ُتطرح في سوق االتحاد األوروبي للمعايير المطلوبة بشأن سالمة
األغذية .وتنطبق اللوائح 14في كل مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية ،بما في ذلك اإلنتاج األولي (أي
الزراعة وصيد األسماك وتربية األحياء المائية) تماشيا مع نهج “من المزرعة إلى الشوكة” المتبع في االتحاد
األوروبي فيما يتعلق بسالمة األغذية .وتشمل اللوائح أيضا أحكاما بشأن أدلة إرشادية للممارسة الجيدة يجب
أن تضعها الصناعة بدعم من أصحاب شأن آخرين.
وفي اليابان ،أخذ الشك في السالمة التنظيمية لألغذية يتزايد في أوساط الجمهور .وتزايد قلق الناس
نجم عن مشاكل شتى ،من بينها حدوث االلتهاب الدماغي البقري اإلسفنجي الشكل ،المعروف عاد ًة باسم
مرض جنوب البقر ،في عام  .2001وعلى هذه الخلفية ،سنّت اليابان القانون األساسي لسالمة األغذية ،وهو
قانون شامل لكفالة سالمة األغذية من أجل حماية صحة الجمهور .وفي أعقاب وضع القانون األساسي وغيره
من القوانين ذات الصلة ،أدخلت اليابان لديها نهج تحليل المخاطر (الموصوف أعاله) في برنامج العمل
الوطني لمراقبة سالمة األغذية .ويسند القانون األساسي لسالمة األغذية المسؤولية عن تقدير المخاطر،
ويحدد قانون الصحة الغذائية وغيره من القوانين ذات الصلة من المسؤول عن إدارة المخاطر .وتقدير
المخاطر تجريه في الممارسة العملية هيئة سالمة األغذية المنشأة بموجب القانون األساسي لسالمة األغذية.

تغ ُّير المناخ وسالمة األغذية

يتغير مناخ الكرة األرضية ،وقد يؤثر هذا على سالمة األغذية التي يجري صيدها من البيئات البحرية وبيئات
المياه العذبة .وثمة مجاالن رئيسيان ينطويان على إمكانية التغيير هما :الممرضات الميكروبية ،وتكاثر
الطحالب الضارة.

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

الممرضات الميكروبية
ُ

من المتوقع أن يؤدي تغ ُّير المناخ إلى تسارع دورة المياه مع تزايد التهطال في المناطق االستوائية ،وإلى
تزايد الجفاف في المناطق دون االستوائية وتزايد وتيرة حاالت الجفاف والفيضان المتطرفة في المناطق
الواقعة على ارتفاعات عالية عن مستوى سطح البحر .ومن المرجح أن تسبب أحداث من قبيل الفيضانات
خلال في البنية التحتية الصحية المحيطة بمواقع صيد األسماك وتربية األحياء المائية ،مما يؤثر على سالمة
األسماك .فقد كان وجود السلمونيال في األنهار والبيئة البحرية مرتبطاً بأمطار غزيرة وتدفقات ناجمة عن
الممرض إلى مواقع تربية األحياء المائية أو يلوث األسماك في المياه
العواصف ،ومن ثم يمكن أن يصل ُ
الساحلية .وقد كانت تفشيات اإلصابة بالمرض نتيجة لبكتيريا  Vibrio parahaemolyticusفي المحار في
شيلي مرتبطة بوصول مياه استوائية دافئة أثناء النينيو.

تكاثر الطحالب الضارة

إن تكاثر الطحالب الضارة هو ظاهرة طبيعية تماما حدثت على مدار التاريخ المسجل في جميع أنحاء
المعمورة .فبينما تكون لدى األرصدة السمكية البرية حرية العوم بعيدا عن المناطق التي تنطوي على
مشاكل ،فإن السمك والمحار الموضوعين داخل أقفاص يكونان محاصرين ومن ثم يمكن أن يعانيا حاالت
نفوق و/أو أن يصبحا سميين .ومما يثير أكبر القلق بالنسبة للمجتمع البشري أنواع الطحالب التي تفرز
توكسينات عصبية قوية يمكن أن تشق طريقها من خالل المحار والسمك إلى المستهلكين ،حيث تتسبب في
طائفة متنوعة من األمراض ال َم ِعدية المعوية وأمراض الجهاز العصبي .فعلى نطاق العالمُ ،يبلغ سنويا عما
يقرب من  2 000حالة تسمم غذائي نتيجة الستهالك سمك أو محار ملوثين .وتثبت  15في المائة تقريبا
من هذه الحاالت أنها مميتة .وفي العقود الثالثة الماضية ،أصبح تكاثر الطحالب الضارة أكثر شيوعاً ،وأشد

اإلطار 16
قصة نجاح هندية
يمثل صغار المزارعين ذوو الحيازات التي تقل عن هكتارين  90في المائة من استزراع
الجمبري في الهند .وقد أث ّر تفشي وباء البقع البيضاء تأثيرا خطيرا على صناعة استزراع
الجمبري في الهند في منتصف تسعينيات القرن الماضي وقُ ّد رت الخسائر المتعلقة
به في  1996–1995بنحو  120مليون دوالر أمريكي .والحقا ،أث ّرت مشكلة مخلفات
المضادات الحيوية على وصول الجمبري إلى األسواق في الهند .ولمعالجة هذه المشكلة،
بدأت في والية واحدة ممارسات إدارية أفضل تستخدم نهجا مستندا إلى مجموعات.
وفي عام  ،2001جرى بيان عملي لهذا النهج في  10برك تغطي  7هكتارات وتنتج
 4أطنان من الجمبري .وقد ساهمت الممارسات اإلدارية األفضل في تحسين اإلنتاج
والحد من األوبئة بدون استخدام مضادات حيوية .وامتدت هذه المبادرة ببطء لتشمل
 108برك تغطي مساحة قدرها  58هكتارا ً في عام  ،2003وبحلول  2008–2007كانت
قد امتدت إلى  5واليات في الهند تغطي مساحة قدرها  6 826هكتارا ً .وتضمنت
يسر تنفيذ إمكانية التتبع في قطاع
الممارسات اإلدارية األفضل توثيق المدخالت ،مما ّ
صغار المزارعين هذا .ويتمثل الهدف في تنظيم  75 000مزارع في  1 500جمعية
بحلول نهاية عام .2012

املصدرUmesh, N.R., Mohan, A.B.C., Ravibabu, G., Padiyar, P.A., Phillips, M.J., Mohan, C.V. and Vishnu :
Bhat, B. 2010. Shrimp farmers in India: empowering small-scale farmers through a cluster-based
approach. In S.S. De Silva and F.B. Davy, eds. Success stories in Asian aquaculture, pp. 44–66.
،Dordrecht, Netherlands, Springer Science+Business Media B.V
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كثافة ،وأوسع انتشارا ،وهو ما يعزى جزئيا إلى تغيرات المناخ .ويتوجب على صناعة المأكوالت البحرية
(الطبيعية والمستزرعة) أن ترصد تزايد عدد أنواع الطحالب الضارة في عمود المياه وتزايد عدد التوكسينات
الطحلبية في منتجات المأكوالت البحرية .ويضيف تغير المناخ العالمي مستوى جديدا من الشك إلى كثير
من برامج رصد سالمة المأكوالت البحرية.

األثر على البلدان النامية

بينما تتركز الجهود في األسواق الرئيسية على إطار تنظيمي لكفالة سالمة مستهلكيها ،أخذ العديد من
وكاالت التنمية والجهات المانحة في استكشاف سبل ووسائل ،مالية وتقنية على حد سواء ،لمساعدة البلدان
المصدرة النامية على بناء القدرة الوطنية واإلقليمية الالزمة الستيفاء معايير السالمة والجودة الدولية هذه.
والتقدير السليم لمدى المساعدة الالزمة أمر أساسي في عملية صنع القرار.ولذا ،فإن تحديد تكاليف أثر
المنتجات التي تكون دون المستوى ،من منظور الجودة والسالمة على حد سواء ،هو أمر ال يهم المنتجين
والمصنعين وسلطات مراقبة الجودة والمستهلكين فقط ،بل يهم أيضا الحكومات والجهات المانحة وسلطات
الصحة العامة ووكاالت التنمية .وإضافة إلى الخسائر االقتصادية المتكبدة بسبب تلف األسماك ،وعمليات
رفض المنتجات ،واحتجازها واسترجاعها ،وما ينجم عن ذلك من دعاية سيئة بالنسبة ألية صناعة وحتى
بالنسبة ألي بلد ،فإن األمراض التي تحملها األسماك تكون تكلفتها هائلة بالنسبة للمجتمع بسبب التأثيرات
الصحية السلبية ،وفقدان اإلنتاجية ،والمصروفات الطبية.
واألسماك والمأكوالت البحرية هي مصادر دخل حاسمة األهمية بالنسبة لبلدان نامية كثيرة .فتحرير
التجارة قلل من الحواجز الجمركية ،وهو أمر ينبغي أن يكون له أثر إيجابي على إمكانية وصول البلدان
النامية إلى أسواق البلدان المتقدمة .ومع ذلك ،يتزايد اتضاح أن الحاجز الرئيسي الذي يحول دون زيادة
الصادرات لم يعد التعريفات الجمركية للواردات بل الصعوبات التي تواجهها البلدان النامية في استيفاء
االشتراطات المتعلقة بالجودة والمتعلقة بالسالمة التي تفرضها األسواق المستوردة.
وقد أشارت البلدان النامية إلى التحدي الذي تمثله النظم الوطنية واإلقليمية لمراقبة السالمة والجودة
والتي تتباين من بلد إلى آخر .وتعدد النُهج هذا يفرض تكاليف كبيرة على المصدرين في البلدان التي
توجد فيها قدرة محدودة على إنشاء نظم وبنى تحتية شاملة إلدارة السالمة والجودة ،ناهيك عن إنشاء عدة
نظم مختلفة الستيفاء االشتراطات المتباينة التي تفرضها األسواق المستوردة .وعلى الرغم من إحراز تقدم من
حيث التنسيق ،وبخاصة عن طريق منظمة التجارة العالمية وهيئة الدستور الغذائي ،فقد كان هذا التقدم
بطيئا ويلزم القيام بمزيد من العمل.
والشواغل التي أعربت عنها البلدان النامية فيما يتعلق بالتنظيم العام في البلدان المستوردة تنعكس
في شواغلها المتعلقة بالمعايير الخاصة لسالمة األغذية .فتكاليف االمتثال (بما في ذلك تكرار الجهد الالزم
الستكمال مستويات شتى من التوثيق) ،وضرورة االستجابة لتعدد معايير مختلفة ،وتزايد خصوصية تلك
المعايير ،وانعدام التنسيق فيما بينها هي شواغل رئيسية بالنسبة للبلدان النامية .فقد ُبذل في كثير من
البلدان النامية قدر كبير من الجهد الستيفاء اشتراطات االتحاد األوروبي وغيره من البلدان المستوردة.
وبناء على ذلك ،أصبح أكثر من  100بلد ،معظمها بلدان نامية ،بلدانا مص ّدرة معتمدة للمنتجات السمكية
إلى االتحاد األوروبي وذلك لوجود نظم لديها إلدارة سالمة األغذية مكافئة للنظم الموجودة لدى االتحاد
األوروبي .ولكن ،بالنسبة لبلدان نامية أخرى ،يمثل ضعف البنية التحتية العامة تحديا بالنسبة لقدرتها على
استيفاء المعايير الخارجية العامة أو الخاصة.
وعالوة على ذلك ،لم تستطع بلدان نامية كثيرة الوصول إلى السوق المتنامية للمنتجات ذات القيمة
المضافة األعلى .وبدال من ذلك ،اقتصرت أنشطة التصنيع لديها على أنواع من التصنيع أقل تطورا (التقطيع
إلى شرائح والتعليب) .وتبدو شركات القطاع الخاص غير راغبة في أن تستثمر في معدات إنتاج أكثر تطورا
في البلدان النامية إذا لم تكن أنشطتها مدعومة بالبنية التحتية العامة .وباستطاعة الشركات أن تنقل
عمليات التصنيع الخاصة بها إلى بلدان نامية ،وهي تفعل ذلك بالفعل – لدوافع من بينها االستفادة من
تكاليف اليد العاملة األدنى في تلك البلدان – حيث تتوافر لديها ثقة في النظم اإلدارية المحلية (بما في
ذلك نظم إدارة السالمة والجودة) .وتكامل سالسل اإلمداد يعني زيادة توثيق التعاون مع األسواق المستوردة.
وهذا قد يعني أيضا إتاحة فرص لعمليات نقل التكنولوجيا والخبرة إلى البلدان النامية.
وقد أدخلت بعض البلدان إجراءات إصدار شهادات تقوم الدولة فيها بدور الوسيط للتصديق على أوراق
اعتمادها فيما يتعلق بالسالمة والبيئة ،ال سيما في صناعات تربية األحياء المائية لديها .ويمكن اعتبار هذا
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بمثابة استراتيجية استباقية لالستجابة لمطالب األسواق المستوردة فيما يتعلق بالسالمة والجودة وذلك بالترويج
لنفسها كموردة ألسماك ومأكوالت بحرية مأمونة وعالية الجودة ،ومن ذلك مثال الجمبري التايلندي الجيد.
فتنظيم الصيادين ومستزرعي األسماك في البلدان النامية ،مثال ،بتشجيع رابطات أو مجموعات
المستزرعين/الصيادين (اإلطار  ،)16يم ّكنهم من االستجابة جماعياً الشتراطات كل من المعايير العامة
والخاصة ،وكفالة قدرتهم على االستفادة من المساعدة التقنية المتاحة.
ولكي تستفيد البلدان النامية من الفرص التي تتيحها المعايير الخاصة ،يجب أن تكون أوال قادرة على
استيفاء االشتراطات التنظيمية اإللزامية الموجودة في البلدان المستوردة .فاالمتثال لالشتراطات اإللزامية هو
شرط مسبق إلصدار شهادات ألي قطاع خاص ،ولكن العكس ليس صحيحاً .فعلى سبيل المثال ،لن يتيح إصدار
شهادات وفقا لمخطط معايير خاصة الوصول إلى سوق االتحاد األوروبي إذا كان البلد المصدِّر لم يحصل هو
نفسه (والسلطة المختصة لديه) على الضوء األخضر للقيام بالتصدير إلى االتحاد األوروبي.
ومن ثم ،توجد حاجة إلى استمرار تقديم المساعدة التقنية ونشر المعلومات ذات الصلة إلى البلدان النامية
لمساعدتها على مواجهة ما تفرضه األسواق الدولية من تحديات يتزايد عددها ويتزايد تعقيدها باستمرار.

المناطق البحرية المحمية :أداة لنهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك
مقدمة

بالنظر إلى أن الناس أصبحوا أكثر وعيا بأثرهم على البيئة وبما يمكن أن يترتب على ذلك من عواقب ليس
فحسب فيما يتعلق برفاههم حاليا بل أيضا بالنسبة ألجيال المستقبل ،فقد زاد زيادة هائلة االعتراف بضرورة
الموازنة بين الحماية واالستخدام المستدام لموارد العالم الطبيعية .وقد كانت هناك دعوات إلى اتباع ُنهج
متكاملة وشاملة إلدارة الموارد الطبيعية ،تركز على النظم اإليكولوجية بدال من تركيزها على أنواع محددة
أو مكونات محددة من مكونات النظم اإليكولوجية فقط .واستجابة لذلك ،دعت منتديات دولية شتى إلى
اعتماد ُنهج أكثر شموال من قبيل نهج النظام اإليكولوجي ،واستخدام أدوات من قبيل المناطق البحرية
المحمية وشبكات تلك المناطق .ومن المنتديات األولية التي كانت البادئة في جعل مسألة المناطق البحرية
المحمية تتصدر المناقشات بشأن الصون البحري العالمي مؤتمر قمة جوهانسبرغ الذي عُ قد في عام ،2002
وهو مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة .فخطة التنفيذ التي وضعها تطلب من الدول الترويج لصون
وإدارة المناطق البحرية والساحلية الهامة والهشة.
وفي حقيقة األمر ،كان لتدابير اإلدارة المكانية ،ومن بينها المناطق البحرية المحمية ،أو عمليات إغالق
مناطق أمام الصيد كأداة لإلدارة ،تاريخ طويل في قطاع مصايد األسماك (انظر اإلطار  .)17ومع االتجاه
الحالي في إدارة مصايد األسماك نحو نهج النظام اإليكولوجي وطرق مماثلة ،قد يصبح استخدام تلك
المناطق أكثر شيوعا حتى مما هو عليه اآلن.
ومن ثم ،تحقق تالقٍ في المصالح نتيجة لتشديد مديري مصايد األسماك على أن تكون النظم
اإليكولوجية صحية كشرط للصيد المستدام .ويتزايد أيضا وعي المجموعات الداعية إلى الصون بضرورة إدراج
االحتياجات واالهتمامات البشرية في تصميم وتنفيذ المناطق البحرية المحمية .ولكن تظل هناك حيرة بشأن
إنشاء مناطق بحرية محمية ذات أهداف متباينة ،فض ًال عن الدور العام الذي تؤديه تلك المناطق في تحقيق
أهداف متعددة في إطار نظم إدارة مصايد األسماك .واآلراء المتعلقة بكيفية استخدام تلك المناطق ومتى
ُتستخدم وما يمكن أن تحققه تختلف اختالفا كبيرا فيما بين المجموعات السياسية واالجتماعية والمهنية
المتنوعة ،وأيضا فيما بين األفراد.
وبالنظر إلى هذه الحيرة وهذا االهتمام بالمناطق البحرية المحمية ،وضعت إدارة مصايد األسماك وتربية
15
األحياء المائية بمنظمة األغذية والزراعة خطوطا توجيهية بشأن المناطق البحرية المحمية ومصايد األسماك
(يشار إليها فيما بعد باسم الخطوط التوجيهية) بهدف توضيح المعوقات والتأثيرات البيولوجية اإليكولوجية
واالجتماعية االقتصادية للمناطق البحرية المحمية في سياق مصايد األسماك .وتتناول الخطوط التوجيهية
التفاعل بين إدارة مصايد األسماك وصون التنوع البيولوجي ،وتوفر توجيها بشأن تنفيذ إقامة مناطق بحرية
محمية ذات أهداف متعددة يتعلق أحد األهداف الرئيسية منها بإدارة مصايد األسماك .وهي تستفيد من
تجارب من مختلف أنحاء العالم وتستخدم عدداً من دراسات الحالة الوطنية التي ُأجريت من أجل جمع
معلومات عن نظم الحوكمة لتدابير اإلدارة المكانية.
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اإلطار 17
المناطق البحرية المحمية ،ومصايد األسماك ،والمدونة
في مجال إدارة مصايد األسماك ال ت ُعتبر أدوات اإلدارة المكانية ،بما في ذلك المناطق
البحرية المحمية ،جديدة ،فقد كانت ت ُستخدم منذ قرون .إذ كانت حماية مناطق
محددة من خالل فرض عمليات حظر أو أنواع من معدات الصيد وأنشطة الصيد منذ
أمد طويل جزء ا ً من مجموعة أدوات إدارة مصايد األسماك وتمارسها المجتمعات
المحلية التي تستخدم ترتيبات اإلدارة التقليدية في مختلف أنحاء العالم .وتذكر
مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة (المدونة)
استخدام تدابير اإلدارة المكانية ،مثال ،في المادة  ،8-6التي تؤكد على أهمية حماية
جميع الموائل الهامة وإعادة تأهيلها وال سيما الحماية من اآلثار البشرية من قبيل
التلوث والتدهور 1 .وتتناول المدونة ،في محاولة لتعزيز هدفها – وهو وجود مصايد
أسماك مستدامة – التدابير المتعلقة بالمناطق المحمية في المادة :9-6-7
“ينبغي للدول أن تتخذ التدابير المناسبة للتقليل من إهدار الموارد ،والكميات
التي يعاد إلقاؤها في البحر ،والمصيد بالمعدات المفقودة أو المهملة ،والمصيد
من األنواع غير المستهدفة ،سواء السمكية أو غير السمكية ،وتأثيراتها السلبية على
األنواع المرتبطة بها أو المعتمدة عليها ،وخاصة األنواع المهددة باالنقراض .ويجوز
أن تشمل هذه التدابير ،حسبما كان مالئما ،التدابير التقنية المرتبطة بحجم األسماك،
وحجم عيون الشباك أو المعدات ،والكميات التي يعاد إلقاؤها في البحر ،ومواسم
حظر الصيد والمجاالت والمناطق التي ت ُخصص لمصايد مختارة ،وخاصة المصايد
الحرفية”.

 1منظمة األغذية والزراعة .1995 .مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 67 .روما .صفحة.

الخلفية

تنوع المناطق البحرية المحمية

يتمثل حجر عثرة في كثير من المناقشات بشأن المناطق البحرية المحمية في المصطلحات :ما هي المنطقة
البحرية المحمية؟ إذ يط ّبق مفهوم المنطقة البحرية المحمية تطبيقا متنوعاً في مختلف أنحاء العالم وبمسميات
مختلفة ألغراض سياسات متماثلة.والمصطلحات الكثيرة التي ُتستخدم فيما يتعلق بالمناطق المحمية تشمل ،إذا
سمينا بضعة فقط منها ،المناطق البحرية المحمية تماما ،ومناطق حظر الصيد ،والمالجئ البحرية ،والمالجئ
المحيطية ،والمتنزهات البحرية ،والمناطق المغلقة أمام الصيد ،ومالجئ مصايد األسماك ،والمناطق البحرية
المدارة محليا (بينما تشمل أيضا مناطق محمية أخرى في البيئات المائية مناطق المياه العذبة المحمية
[اإلطار  .)]19وعالوة على ذلك ،قد تكون لنفس المصطلح معانٍ مختلفة في البلدان أو األماكن المختلفة ،فعلى
سبيل المثال “المحت ََجزْ” في بلد قد يحظر الصيد ،بينما “المحتجز” في بلد آخر قد يسمح بأشكال معينة من
الصيد غير التدميري .ويعرض اإلطار  20بعض أمثلة التعريف على الصعيد الوطني المستخلصة من دراسات
16
الحالة التي أجرتها منظمة األغذية والزراعة بشأن المناطق البحرية المحمية.
وال تقترح الخطوط التوجيهية تعريفا وحيدا للمناطق البحرية المحمية ولكنها تعتمد توصيفا عاما من
أجل تيسير مناقشة الجوانب المختلفة التي تعتبر هامة؛ ومن ثم ،تعتبر منطقة بحرية محمية أي منطقة
جغرافية بحرية ُتمنح حماية أكبر من الحماية الممنوحة للمياه المحيطة بها وذلك ألغراض صون التنوع
البيولوجي أو ألغراض إدارة مصايد األسماك .ومن المعترف به أن هذا التوصيف يشمل مناطق كبيرة إلى
حد بعيد ،من قبيل المناطق االقتصادية الخالصة كحد أدنى ،ولكن مصطلح المنطقة البحرية المحمية ُيفهم
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اإلطار 18
مناطق المياه العذبة المحمية
لقد كانت مناطق المياه العذبة المحمية (  )FPAsممارسة شائعة في مجال إدارة
مصايد األسماك في مناطق كثيرة للتصدي للتهديدات التي تواجه أنواع وموائل المياه
العذبة .واستخدام مناطق المياه العذبة المحمية هو ،بعد إعادة تأهيل الموائل
وتعزيز األرصدة ،ثالث أكثر التدخالت شيوعاً لحماية أسماك المياه العذبة 1.ومواسم
ومناطق إغالق الصيد ،ومنع الصيد في مناطق وضع البيض ،وعمليات تحديد األنهار
البرية والجمالية ،ومناطق صون األسماك المتوطنة يمكن أن تُعتبر جميعها مناطق
مياه عذبة محمية إلى حد أو آخر .بيد أن االنطباع المعتاد عن منطقة المياه العذبة
المحمية ينطوي على منطقة جغرافية محددة محمية بصفة دائمة ،أي أنها مغلقة
أمام الصيد واآلثار األخرى البشرية المنشأ .ومناطق المياه العذبة المحمية تخضع ،مع
أنها ليست معروفة بقدر معرفة المناطق البحرية المحمية ،لنفس القضايا المتعلقة
بتنوع المصطلحات والمعاني.

Analysis of threats to freshwater fish conservation: past and present challenges. In M.J. .2002 .Cowx, I.G 1
Collares-Pereira, I.G. Cowx and M.M. Coelho, eds. Conservation of freshwater fish: options for the
future, pp. 201–220. Oxford, UK, Blackwell Science

منه عاد ًة أنه ينطبق على مناطق معينة تحديدا لحماية نظام إيكولوجي معين ،أو مكون من مكونات نظام
إيكولوجي ،أو بعض الخصائص األخرى (ومنها مث ًال الموقع الذي يكون تاريخيا).
أما شبكة المناطق البحرية المحمية فهي تشير إلى اثنتين أو أكثر من المناطق البحرية المحمية
تك ّمل كل منها األخرى .وتتكون شبكات إيكولوجية عندما تعزز الروابط الطبيعية فيما بين المواقع وداخلها
الوظائف اإليكولوجية .ولكن ،إلى جانب الشبكات اإليكولوجية ،من الممكن أيضا وجود شبكات اجتماعية
ومؤسساتية ويمكن أن تساهم هذه الشبكات في تحسين تنظيم وإدارة المناطق البحرية المحمية من خالل
االتصال وتقاسم النتائج والتنسيق فيما بين المؤسسات.

تأثيرات المناطق البحرية المحمية :الدروس المستفادة

إن تأثيرات المناطق البحرية المحمية وشبكات تلك المناطق على الموارد السمكية والنظم اإليكولوجية
والناس تتوقف على طائفة متنوعة من العوامل ،من بينها مكان تلك المناطق والشبكات وحجمها وعددها
وطبيعة الحماية الممنوحة لها وتن ّقل األنواع السمكية (في جميع مراحل حياتها) عبر حدود المناطق البحرية
المحمية .ومن المهم أيضا أن تؤخذ في االعتبار األنشطة التي تحدث خارج المنطقة البحرية المحمية ذاتها.
ويتضح من التجربة أن المناطق البحرية المحمية من المرجح أن توفر ،عند تصميمها وإدارتها على نحو
مناسب ،فوائد للموارد السمكية داخل المنطقة التي تضمها وذلك من حيث الوفرة (العدد والكتلة الحيوية)
ومتوسط حجم فرادى الكائنات البحرية .وقد تكون هناك أيضا بعض الفوائد بالنسبة للصيد في المناطق
القريبة من المنطقة البحرية المحمية نتيجة المتداد أثرها ،ولكن تتوافر دراسات أقل عددا عن هذا التأثير.
وبوجه عام ،من المرجح أن تكون فوائد الصون أكبر بالنسبة لألنواع األقل نزوعا إلى االرتحال ،وينبغي أن
تكون فوائد مصايد األسماك أكبر فيما يتعلق باألنواع التي لديها قدرة متوسطة على التنقل .ومن الممكن
أيضا أن تلعب المناطق البحرية المحمية دورا هاما في حماية الموائل ومراحل العمر البالغة األهمية ،وفي
الحد من المصيد العرضي.
ومع ذلك ،فإن استخدام منطقة بحرية محمية أو شبكة مناطق بحرية محمية كأداة وحيدة لإلدارة
لمكافحة نفوق األسماك أو للحد منه أو إلدامة مجموعات األسماك من المرجح أن يسفر عن غلة سمكية أقل
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اإلطار 19
التعاريف الوطنية المختلفة للمنطقة البحرية المحمية
في البرازيل ،توجد فئتان رئيسيتان من المناطق المحمية :المناطق الخاضعة لحماية
كاملة (مناطق حظر الصيد)؛ ومناطق االستخدام المستدام .واالختالف الرئيسي بينهما يتعلق
بالتصريح باستخراج الموارد الطبيعية وبالعيش داخل حدود تلك الفئتين – المحظور في
الفئة األولى والمسموح به في الفئة األخيرة .وفي إطار هاتين الفئتين ،توجد أنواع مختلفة
من المناطق المحمية المحظور الصيد فيها ومناطق االستخدام المستدام ،لكل منها أهداف
محددة.
ففي الفلبين ،تُستخدم طائفة واسعة من المصطلحات لوصف المناطق البحرية
المحمية .وقد يتباين استخدامها تبعا للتشريعات ،والسلطة التي تحدد تلك المناطق ،ونوع
الموارد وجودتها والقصد منها .ولكن ،في الممارسة العملية ،تنبثق مصطلحات موحدة
في أوساط واضعي السياسات بحيث تع َّرف المناطق البحرية المحمية بأنها “أي منطقة
بحرية محددة مخصصة بموجب القانون أو بوسائل فعالة أخرى وتحكمها قواعد أو خطوط
توجيهية موحدة إلدارة األنشطة وحماية جزء من البيئة الساحلية والبحرية المشمولة أو
لحماية تلك البيئة بأكملها”.
وفي السنغال ،ما زال مفهوم المناطق البحرية المحمية موضوع مناقشات متعددة فيما
يتعلق بأهدافها ،وأصلها ،ووضعها القانوني ،والمؤسسات ذات الصلة بها ،ونُهج التصميم
والتنفيذ .وفي اإلطار القانونيُ ،ع ِّرف دور المناطق البحرية المحمية بأنه “حماية الموارد
الطبيعية والثقافية الهامة والنظم اإليكولوجية التي تمثل البيئة البحرية ،على أساس علمي،
لصالح أجيال الحاضر والمستقبل” .وفي الممارسة العملية ،تتسم المناطق البحرية المحمية
في السنغال بخاصيتين رئيسيتين .أوال ،الغرض من تلك المناطق هو اإلسهام في صون
التنوع البيولوجي البحري والساحلي .ثانيا ،يمكن تحديد منطقة ذات أهمية خاصة وفقا
العتبارات إيكولوجية بيولوجية أو إقليمية أو اجتماعية – اقتصادية وتعيين تدابير خاصة لها
على صعيد اإلدارة لتحسين الصون ،مع أخذ سبل معيشة مستخدمي الموارد في االعتبار.
وتم ِّيز باالو المناطق البحرية المحمية من خالل فئتين متميزتين هما :اإلدارة
واالستخدام .والنوع األول يتَّبع ستة مستويات من الخطوط التوجيهية لإلدارة الصادرة عن
االتحاد الدولي لصون الطبيعة ،بينما يشمل النوع الثاني االستخدامات التقليدية والمحلية
والوطنية للمناطق المحمية .وتشمل مناطق بحرية محمية كثيرة في باالو طائفة من
مستويات اإلدارة أو أنواعها.
املصادرMarine protected areas: country case .2011 .Sanders, J.S., Gréboval, D. and Hjort, A., comps :
 .studies on policy, governance and institutional issuesالورقة التقنية رقم  1/556لمنظمة األغذية والزراعة
بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .روما ،منظمة األغذية والزراعة 118 .صفحة.
( .Sanders, J.S., Gréboval, D. and Hjort, A., compsمطبوع سيصدر الحقا)Marine protected areas: country .
 .case studies on policy, governance and institutional issuesالورقة التقنية رقم  2/556لمنظمة األغذية
والزراعة بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .روما ،منظمة األغذية والزراعة.

عموماً وعن تكاليف أعلى للصيد .إذ ينبغي الجمع ما بين المنطقة البحرية المحمية وتدابير أخرى لإلدارة
تتحكم في جهد الصيد خارج المنطقة المحمية ،أو من المرجح نزوح جهد الصيد بما يترتب على ذلك من
عواقب قد تكون سلبية .ومن ثم ،يجب أن تكون المناطق البحرية المحمية جزءا ال يتجزأ من خطط عامة
إلدارة مصايد األسماك وينبغي عدم اعتبارها أداة قائمة بذاتها إلدارة مصايد األسماك ما لم تكن الخيار الصالح
الوحيد ،كما في الحاالت التي يوجد فيها افتقار إلى القدرة على تنفيذ أشكال أخرى من اإلدارة.
وبالنظر إلى أن المناطق البحرية المحمية تؤدي إلى حدوث نقصان في منطقة الصيد ،من المرجح أنها
تعني — على األقل في األجل القصير — غالت أقل للصيادين الذين ال يمكنهم الصيد بكفاءة في مكان

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

آخر .ففوائد التغييرات في موارد الصيد بفضل المناطق البحرية المحمية قد ال تتحقق إال في األجل األطول.
ومن ثم قد تواجه المجتمعات الساحلية المتاخمة للمناطق البحرية المحمية ،ال سيما تلك التي لديها
اعتماد اقتصادي شديد على الصيد ،أثرا غير متناسب نتيجة لالنخفاض اإلجمالي في إيرادات الصيد.
ويمكن أن تكون لشبكات المناطق البحرية المحمية المصممة والمدارة على نحو مناسب فوائد متعددة
مقارن ًة بالمناطق البحرية المحمية المنفردة .فقد تكون الشبكة أكثر مرونة فيما يتعلق بتوزيع التكاليف
والفوائد االجتماعية واالقتصادية فيما بين شتى أصحاب المصلحة (الصيادين) ،مع تحقيقها في الوقت ذاته
أهداف إدارة مصايد األسماك وصون التنوع البيولوجي .ومن المرجح أيضا أن توفر الشبكة قدرة أعلى على
الصمود في مواجهة األحداث الكارثية والتغيرات األخرى التي تحدث في البيئة ،من قبيل تغير المناخ.

أداة واحدة في مجموعة أدوات إدارة مصايد األسماك

عند الرغبة في استخدام منطقة بحرية محمية أو شبكة مناطق بحرية محمية كأداة في إطار إدارة مصايد
األسماك أو صون التنوع البيولوجي البحري ،من المهم أال تغيب عن البال المجموعة الكاملة من أدوات اإلدارة
المتاحة .بل إن المناطق البحرية المحمية وشبكات تلك المناطق هي ،في حقيقة األمر ،أداة واحدة فقط
من بين تدابير أخرى كثيرة إلدارة مصايد األسماك ولصون التنوع البيولوجي .ولديها بصفتها هذه مواطن قوة
ومواطن ضعف وينبغي عدم اعتبارها “طلقة سحرية” .فهي تكون فعالة لإلدارة عند تخطيطها وتنفيذها في ظل
الظروف الصحيحة ومن خالل العمليات المناسبة اقترانا بأدوات أخرى .وينبغي احترام كل من الفرص والقيود
التي تمثلها تلك المناطق والشبكات ،وتقدير مدى مالءمتها بالنسبة لما يجب تحقيقه في حالة محددة .ولذا،
فإن تعريف األهداف العامة إلدارة مصايد األسماك ولصون التنوع البيولوجي هو عنصر أساسي من عناصر
عملية التخطيط ،ويجب أن تكون المنطقة البحرية المحمية أو شبكة المناطق البحرية المحمية ،إذا تبين أنها
مالئمة لهذه األهداف ،جزءاً ال يتجزأ من األطر األوسع للسياسات واإلدارة المكانية .وبالنظر إلى أن المناطق
البحرية المحمية ستكون لها تأثيرات متعددة القطاعات (سواء ُصممت أو لم تص ّمم بأهداف متعددة) ،فإنها
ينبغي تصميمها ضمن إطار من قبيل نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك أو اإلدارة المتكاملة للمناطق
الساحلية ،مع وجود تنسيق وتعاون مالئم عبر القطاعات وعلى جميع المستويات (المستوى الوطني والمستوى
اإلقليمي والمستوى المحلي) لكفالة االستفادة من العوامل الخارجية أو التخفيف منها.

التخطيط والتنفيذ :الدروس المستفادة

عند تصميم منطقة بحرية محمية تصميما مناسبا ،فإن نجاحها سيتوقف على مدى جودة إدارتها وما إذا كانت
ستنفذ بفعالية.والقضايا المتعلقة بالحوكمة تشمل بعدين رئيسيين :وجود بيئة تمكينية من خالل أطر قانونية
ومؤسساتية وسياساتية؛ ووجود هيكل لإلدارة والمتطلبات المؤسساتية على مستوى المنطقة البحرية المحمية
الفردية أو على مستوى شبكة مناطق بحرية محمية (بما في ذلك فيما يتعلق بالعملية التي يجري بها تخطيطها
وتعيينها).
وينبغي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصميم وبنظام الحوكمة وفقا ألهداف المنطقة البحرية المحمية.
وتحديد األهداف هو خطوة أولى بالغة األهمية تتجاوز مفهوم المنطقة البحرية المحمية ذاته .إذ ال يتسنى
البت فيما إذا كانت منطقة بحرية محمية أو ما إذا كانت شبكة مناطق بحرية محمية هي أفضل أداة
لتحقيق أهداف إدارة مصايد األسماك ،ومن بينها صون التنوع البيولوجي ،إال عند تعريف تلك األهداف.
وإذا تبين صدق ذلك ،يمكن البت في أهداف وغايات المنطقة البحرية المحمية الفردية أو شبكة المناطق
البحرية المحمية .وتكون لمعظم المناطق البحرية المحمية أهداف وغايات بيولوجية ،واجتماعية –
اقتصادية ،وحوكمية.

منظورات الحوكمة

تتطلب المناطق البحرية المحمية ،سواء جرى تعيينها بصفة أساسية لصون التنوع البيولوجي أو إلدارة مصايد
األسماك – أو لتحقيق أهداف متعددة – وجود أطر قانونية ومؤسساتية وسياساتية داعمة ،فضال عن وجود
التزام سياسي طويل األجل ،لكي تكون ناجحة .فهي أدوات لتحقيق أهداف محددة تحقق أقصى فعالية
لها عندما تكون جزءاً ال يتجزأ من أطر أوسع نطاقا لإلدارة ،من قبيل نهج النظام اإليكولوجي في مصايد
األسماك ،أو إطار اإلدارة المكانية الذي يقتضي تنسيقا فيما بين القطاعات .وعالوة على ذلك ،تعتبر الحوكمة
الجيدة ،بما في ذلك مشاركة أصحاب المصلحة ،أساسية لتحقيق نواتج ناجحة وعادلة على صعيد اإلدارة.
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وتتباين الترتيبات المؤسساتية لتدابير اإلدارة المكانية تباينا كبيرة فيما بين البلدان .فهي تشمل كال
توجه األنشطة المجتمعية واالقتصادية والكيانات التي تعمل
من اإلطار العام للقواعد والعمليات التي ّ
داخل هذا اإلطار (األجهزة الحكومية ،والمؤسسات ،واللجان ،والمجالس ،والمنظمات ،وغيرها) .ويحدد اإلطار
القانوني للقوانين واللوائح الحقوق والمسؤوليات والخيارات والتقييدات المنطبقة على جميع أصحاب الشأن
المتأثرين ،ويوفر األساس لحماية وإنفاذ الحقوق والمسؤوليات .ويعرض اإلطار  20أمثلة للهياكل المؤسساتية
الوطنية المتعلقة بالمناطق البحرية المحمية.
وقد تركزت حلقة العمل الدولية المعنونة “استكشاف دور المناطق البحرية المحمية في التوفيق بين
إدارة مصايد األسماك والصون” ( 31–29مارس/آذار  ،2011برغن ،النرويج) على ضرورة ودور المناطق البحرية
المحمية ذات األهداف المتعددة .وناقشت الحلقة أيضا ضرورة وجود ترتيبات مؤسساتية ،مشيرة إلى احتمال
الحاجة إلى مؤسسة للتنسيق بين الوزارات أو بين القطاعات على الصعيد الوطني للتوفيق بين األهداف (إدارة
مصايد األسماك وصون التنوع البيولوجي ،فضال عن األهداف المتعلقة بمصالح المجتمعات المحلية وقطاع
السياحة ،مثال) .ومن الالزم أن تجري هيئة من هذا القبيل مفاضالت استراتيجية بين القطاعات وأن توازن بين

اإلطار 20
أمثلة للترتيبات المؤسساتية الوطنية للمناطق البحرية المحمية
في السنغال ،كانت المناطق البحرية المحمية مشمولة بتشريعات الغابات وكانت
تندرج ضمن مسؤولية إدارة المتنزهات الوطنية بوزارة البيئة .بيد أن المناطق
البحرية المحمية التي أنشئت مؤخرا أصبحت تح َّد د بدال من ذلك بواسطة مرسوم
رئاسي أو بواسطة موافقة حاكم المقاطعة .وفي عام  .2009أنشئت إدارة جديدة
هي إدارة المناطق المجتمعية في إطار وزارة الشؤون البحرية .وستتولى هذه اإلدارة
المسؤولية عن المناطق البحرية المحمية التي تديرها المجتمعات المحلية .و بُذلت
أيضا محاوالت لوضع إجراءات لتيسير تنسيق تحديد المناطق البحرية المحمية بين
الوزارتين .وعالوة على ذلك ،في عام  ،2010أنشئت لجنة بحرية مشتركة بين الوزارات
من أجل القيام بجملة أمور من بينها تيسير وضع نهج نظام إيكولوجي لإلدارة
البحرية.
وفي الفلبين ،تتولى ثالث جهات هي :إدارة البيئة والموارد الطبيعية ،ومكتب مصايد
األسماك والموارد المائية بإدارة الزراعة ،ووحدة الحكم المحلي ،سلطة إنشاء المناطق
البحرية المحمية وإدارتها .ولكال جهازي الحكومة الوطنية مسؤوليات عن حماية البيئات
البحرية ،وإن كانت اختصاصاتهما قد تتداخل في بعض األحيان .وتحتوي مدونة الحكم
المحلي الصادرة في عام  1991على تدابير هامة متعددة تعزز القدرات اإلدارية لوحدات
الحكم المحلي ،بما في ذلك االستقالل الذاتي السياسي والقدرة على توليد وتعبئة موارد
اقتصادية من خالل الضرائب والرسوم .وتملك وحدات الحكم المحلي سلطات أوسع للتحكم
في أنشطة الصيد في المياه الساحلية ،وهي قادرة على وضع شروط الستخدام الموارد
البحرية بواسطة قانون محلي ،بما في ذلك إنشاء مناطق بحرية محمية .وال تحتاج وحدات
الحكم المحلي إلى موافقة أجهزة الحكومة الوطنية إلقامة مناطق بحرية محمية.

املصادرMarine protected areas: country case .2011 .Sanders, J.S., Gréboval, D. and Hjort, A., comps :
 .studies on policy, governance and institutional issuesالورقة التقنية رقم  1/556لمنظمة األغذية والزراعة بشأن
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .روما ،منظمة األغذية والزراعة 118 .صفحة.
Scaling-up local .2009 .Eisma-Osorio, R.L., Amolo, R.C., Maypa, A.P., White, A.T. and Christie, P
government initiatives towards ecosystem-based fisheries management in Southeast Cebu Island, the
Philippines. Coastal Management, 37(3–4): 291–307
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هياكل القوى المختلفة .وعالوة على ذلك ،يلزم وجود صالت رأسية في عملية صنع القرار بدءاً من المستوى
المحلي وانتها ًء بمستوى السياسة الوطنية ،مع وجود تمثيل مناسب للمصالح المختلفة على كل مستوى.
وتتوقف أنماط ترتيبات اإلدارة ونظم الحوكمة التي يمكن تخطيط منطقة بحرية محمية وتنفيذها في
إطارها على الظروف التي يوفرها اإلطار العام القانوني والمؤسساتي والسياساتي .وبينما ال يزال من الشائع
ُّ
والتحكم مركزية وتسيطر عليها الدولة ،كان هناك اتجاه نحو تزايد اإلدارة الالمركزية لمصايد
وجود نظم للقيادة
األسماك في العقود األخيرة .إذ يجري تطبيق أشكال شتى من نظم حوكمة اإلدارة المشتركة في كثير من أنحاء
العالم ،استنادا إلى شراكات بين الحكومات ومستخدمي الموارد مع تقاسم المسؤولية والسلطة عن إدارة مصايد
األسماك .ونظم الحوكمة هذه كثيرا ما تكون مقترنة بنُهج إلدارة مصايد األسماك مستندة إلى الحقوق.
ومشاركة أصحاب المصلحة في التخطيط والتنفيذ هو أمر حاسم األهمية للنجاح ،ال سيما لنجاح
المناطق البحرية المحمية .فاآلثار االجتماعية – االقتصادية لمنطقة بحرية محمية قد تكون إيجابية وسلبية،
مباشرة وغير مباشرة ،بحيث تؤثر على قطاعات وأصحاب مصلحة في المنطقة المتاخمة لموقع المنطقة
البحرية المحمية وفيما يتجاوز ذلك الموقع .وللمناطق البحرية المحمية تأثيرات مو ّزعة ،كثيرا ما تكون بالغة
األهمية ،وتتأثر المجموعات المختلفة من أصحاب المصلحة بأشكال مختلفة .وينبغي إشعار الناس ،فرديا
وجماعيا ،بأنهم كانوا جزءا من عملية صنع القرار وبأنهم استطاعوا أن يشاركوا فيها ويؤثروا عليها .فبدون
مشاركتهم ،سيكون من الصعب الحصول على تأييد وامتثال.

تحديد األهداف

ضمن سياق األهداف العامة المحددة إلدارة مصايد األسماك و/أو صون التنوع البيولوجي ،ينبغي تحديد
أهداف وغايات محددة للمنطقة البحرية المحمية الفردية أو لشبكة المناطق البحرية المحمية .وينبغي أن
تكون هناك أهداف رؤيوية وغايات تنفيذية .وينبغي أن يكون من السهل فهم األهداف والغايات واإلبالغ
بها على نطاق واسع .وبالنظر إلى أن المناطق البحرية المحمية ستكون لها تأثيرات متعددة القطاعات،
ينبغي النظر في أهداف متعددة حتى حيثما كانت المبادرة األصلية إلى تعيين منطقة بحرية محمية قد
انبثقت من شاغل معين ما .فعلى سبيل المثال ،عند إقامة منطقة بحرية محمية ألغراض صون التنوع
البيولوجي ،ينبغي أيضا استطالع مدى إمكانية مواءمتها مع السياسات والتشريعات ذات الصلة لمصايد
األسماك ،ومساهمتها المحتملة في الصيد المستدام .فعندما ُتستوعب التأثيرات على مصايد األسماك ضمن
عملية التخطيط والتصميم ،بدال من التعامل معها كعامل خارجي ،من المرجح أن تصبح النواتج أكثر فائدة.
وتحديد أهداف وغايات واضحة يساعد على كفالة وجود إدارة أكثر فعالية وييسر رصد التقدم المحرز .وعند
تحديد أهداف معينة للمنطقة البحرية المحمية ،ينبغي أن يلي ذلك اتخاذ قرارات بشأن موقع تلك المنطقة
ونطاقها والجوانب األخرى لتصميمها .وينبغي أن تقف وراء هذه القرارات أهداف وغايات.
وقد شددت أيضا حلقة عمل برغن بشأن المناطق البحرية المحمية على ضرورة وضع أهداف
وغايات محددة بوضوح .وأثيرت أيضا الحاجة إلى تقييمات أساسية تتيح الرصد .ورئي أن تصميم وإدارة
أي منطقة بحرية محمية ينبغي أن يكونا مرنين وتكيفيين ،مما يتيح تعديل اإلدارة إذا تبين من عملية
الرصد عدم بلوغ الغايات.
وكما هو الحال في جميع عمليات التخطيط لإلدارة ،من المهم مشاركة أصحاب المصلحة في عملية
التخطيط للمنطقة البحرية المحمية في وقت مبكر .وهذا يعني وجوب إشراك أصحاب المصلحة في تحديد
القضايا التي من المتوقع أن تعالجها وتحسمها المنطقة البحرية المحمية ،وفي تحديد أهداف المنطقة
وغاياتها .ومدى تنوع المعلومات التي تؤثر على القرارات يتوقف على من يكون لديه حق المشاركة
في عمليات صنع القرار .وبناء على ذلك ،فإن ترتيبات التخطيط التشاركية تؤدي عموما إلى زيادة كمية
المعلومات المدمجة في عمليتي التخطيط للمنطقة البحرية المحمية وتنفيذها .وعند اتباع نهج شامل
ومتكامل في التخطيط للمنطقة البحرية المحمية ،من المرجح أن تكون عملية تحديد القضايا ذات الصلة
واالتفاق عليها عملية معقدة .ومع وجود طائفة واسعة من أصحاب المصلحة ومن اآلراء بشأن ماهية
الجوانب الهامة ،يصبح تحديد األولويات عنصرا بالغ األهمية من عناصر العملية .ويمكن أن تساعد عدة
طرق و ُنهج في تحديد القضايا وكذلك عند تحديد األهداف والغايات (اإلطار .)21
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طريق المضي ُق ُدماً

إن االتجاه الحالي نحو زيادة التشديد على المناطق البحرية المحمية كأداة إلدارة مصايد األسماك ولصون
التنوع البيولوجي سيستمر داخل إطار النهج اإليكولوجي في مصايد األسماك وأيضا في سياق االلتزامات
الدولية بشأن الصون والتنمية المستدامة .وعند محاولة تعظيم مساهمة تدبير اإلدارة المكانية هذا في
وجود ُنظم إيكولوجية بحرية صحية ومصايد أسماك مستدامة ،وتحقيق األهداف المجتمعية األوسع نطاقا —
بما في ذلك الحد من الفقر وتحقيق األمن الغذائي – توجد فرص وتحديات على حد سواء.
وقد اعترفت حلقة عمل برغن بشأن المناطق البحرية المحمية بتزايد التوفيق بين أهداف إدارة مصايد
األسماك وأهداف التنوع البيولوجي .ومع ذلك ،فقد وجدت أيضا أن من الضروري ضمان وجود مزيد من
الترتيبات المؤسساتية ،من قبيل األطر القانونية ،ومشاركة أصحاب المصلحة/المجتمع المحلي ،والتنسيق فيما
بين األجهزة الرفيعة المستوى ،من أجل تحسين التوفيق وتحقيق كال المنظورين.
واالتجاهات الحالية لنقل السلطة إلى المستويات المحلية للحكم وإلى المجتمعات المحلية ،مثال من
خالل ترتيبات اإلدارة المشتركة لمصايد األسماك والنظم اإليكولوجية ،تدعم مشاركة أصحاب المصلحة في
التخطيط للمناطق البحرية المحمية وتنفيذها .وهذا يمثل تطورا هاما يمكن أن تستفيد منه تلك المناطق
وأن تساهم فيه على حد سواء ،إذ أن الخبرات المكتسبة من إدارة المناطق البحرية المحمية يمكن أن
تهتدي بها السياسة المتعلقة بتحقيق الالمركزية وتقاسم المسؤوليات.
والمناطق البحرية المحمية ،التي يلزم أن تكون مدمجة في أطر اإلدارة األوسع لمصايد األسماك والتنوع
البيولوجي ،تعني ضمنا مشروعا لإلدارة الطويلة األجل ،ويلزم وجود التزام سياسي وكذلك موارد مستدامة.
كاف من حيث الموارد البشرية وغيرها من الموارد منذ البداية وقد يشمل
ويجب التخطيط لتوفير دعم ٍ
ذلك مصادر تمويل متعددة .وسيلزم قدر كبير من الوقت والجهد والمثابرة لكي تحقق المناطق البحرية
المحمية وشبكات تلك المناطق إمكاناتها.
اإلطار 21
أدوات التحليل وتحديد األولويات
يمكن أن تساعد أطر تحليلية شتى في عملية صنع القرار وتحديد األولويات عند
اختيار القضايا التي ينبغي أن تعالجها منطقة بحرية محمية وعند تحديد األهداف
والغايات:
•كثيرا ما يُستخدم رسم بياني هرمي أو رسم بياني ألصول المشاكل وتفريعاتها كجزء
من التخطيط التشاركي ،وهذا يساعد على تحديد األسباب الجذرية بتجميع المشاكل
والقضايا المحددة.
•يُستخدم التحليل لتحديد الكفاءة االقتصادية لشتى الخيارات التي يجب أن يختار
صناع القرار من بينها .وببسيط العبارة ،تقدّر التكاليف والفوائد المستقبلية لكل خيار
وتقا َرن.
•ت ُستخدم التقييمات أساساً لتحديد ما إذا كان احتمال خطر أو تهديد معين ،مع حجم
أثره المحتمل أو لتكلفته المحتملة ،يُعتبر مقبوال أو غير مقبول عند مقارنته بمعيار
أو بمقياس مرجعي ما.
•تبحث استعراضات األثر من سيستفيد أو سيعاني ،والتكاليف والفوائد الكلية (كما في
تحليل التكلفة – الفائدة) ،وتوزيعها الزمني والمكاني.

املصدرHuman dimensions of the ecosystem approach to .2008 .De Young, C., Charles, A. and Hjort, A :
 .fisheries: an overview of context, concepts, tools and methodsالورقة التقنية رقم  489لمنظمة األغذية والزراعة
بشأن مصايد األسماك .روما ،منظمة األغذية والزراعة 152 .صفحة.
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طلب وعرض العلف المائي وعناصر العلف من أجل األسماك والقشريات
المستزرعة :االتجاهات وآفاق المستقبل
مقدمة

يتزايد عدد سكان ،العالم وسيحتاج العالم ،لكي يحافظ على األقل على المستوى الحالي لالستهالك الفردي
من األغذية المائية ،إلى كمية إضافية من تلك األغذية تبلغ  23مليون طن بحلول عام  .2020وسيتعين أن
تتأتى هذه الكمية اإلضافية من تربية األحياء المائية .وتلبية الطلب على غذاء من تربية األحياء المائية
في المستقبل ستتوقف إلى حد كبير على توافر العلف المائي بالكميات الالزمة .ومع أن مناقشة مدى
توافر واستخدام عناصر العلف المائي كثيرا ما تركز على جريش السمك وموارد زيوت السمك (بما في
ذلك األسماك المنخفضة القيمة ،)17من المرجح ،بالنظر إلى االتجاهات السابقة والتكهنات الحالية ،أن تكون
استدامة قطاع تربية األحياء المائية مرتبطة ارتباطا وثيقا باستدامة عرض البروتينات الحيوانية والنباتية
األرضية ،والزيوت ،والمواد الكربوهيدراتية من أجل العلف المائي .وفضال عن كفالة استدامة توافر عناصر
العلف لتلبية الطلب المتزايد لتربية األحياء المائية ،تتطلب مجاالت وقضايا أخرى هامة اهتماما أيضا .وتحلل
18
الورقة التقنية رقم  564الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية
طلب وعرض عناصر العلف في قطاع تربية األحياء المائية ،وتثير قضايا وتساؤالت متعددة ،وتوفر توصيات
بشأن كيفية مواجهة التحدي المتمثل في زيادة إنتاج تربية األحياء المائية .وهذه الجوانب مستعرضة أدناه.

نمو تربية األحياء المائية والعلف المائي

في عام  ،2008بلغ مجموع اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية  68,8مليون طن ،يضم  52,9مليون طن
من الحيوانات المائية و  15,9مليون طن من النباتات المائية 19.وكان حجم الحيوانات المائية المستزرعة
يمثل  46,7في المائة من عرض األسماك الغذائية العالمي في تلك السنة .وبالنظر إلى تزايد عدد سكان
العالم واالعتراف بأنه ال يمكن الحصول على إمدادات إضافية من مصايد األسماك البحرية الطبيعية إال
في حالة عودة األرصدة المستغلة استغالال مفرطا مرة أخرى إلى إمكاناتها الكاملةُ ،قدر أن العالم سيحتاج،
للحفاظ على مستوى االستهالك الفردي الحالي ،بحلول عام  2030إلى كمية إضافية تبلغ على األقل
 23مليون طن من الغذاء الحيواني المائي ،سيتعين على تربية األحياء المائية أن توفرها.
ومع أن النباتات المائية والرخويات ُتنتج في ظل ظروف طبيعية بدون أي علف إضافي ،تحتاج
حيوانات مائية أخرى إلى شكل ما من أشكال العلف .فاألسماك الزعنفية التي تتغذى بواسطة مرشحات (مثل
الشبوطيات الفضية والشبوطيات الكبيرة الرأس) تحصل على غذائها أساساً في شكل عوالق نباتية وعوالق
حيوانية ،في البركة أو الجسم المائي اآلخر من خالل اإلنتاجية الطبيعية و/أو من خالل التخصيب .وهذه
األسماك ال تتطلب أي أشكال أخرى من العلف ،ومن ثم ال ُتستخدم األعالف المائية من أجل إنتاجها.
واألعالف المائية (اإلطار ُ )22تستخدم عموما في تغذية األسماك التي تقتات المواد النباتية والمواد
الحيوانية على حد سواء (مثل التيالبيا ،والسلور ،والشبوط العادي ،والسمك اللبني) ،واألسماك التي تقتات
المواد الحيوانية (مثل السلمون ،والتروت ،وثعبان السمك ،والقاروص البحري ،واألسبور ،والتونة) وأنواع
القشريات (الجمبري البحري وجمبري المياه الضاربة إلى الملوحة ،وإربيان المياه العذبة ،والشبوطيات،
وجراد البحر).
ووفقا لتقديرات منظمة األغذية والزراعة ،في عام  2008كان نحو  31,7مليون طن ( 46,1في المائة
من مجموع اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية بما في ذلك النباتات المائية) من األسماك والقشريات
ً 21
يعتمد على األعالف ،إما كأعالف مائية مصنوعة في المزرعة 20أو كأعالف مائية مرك َّبة مصنوعة صناعيا.
وفي عام  ،2008ساهمت تربية األحياء المائية المعلوفة في  81,2في المائة من اإلنتاج العالمي من األسماك
والقشريات المستزرعة البالغ  38,8مليون طن ،و  60,0في المائة من اإلنتاج العالمي من الحيوانات المائية
المستزرعة.
ومع أن أكثر من  200نوع من األسماك والقشريات ُيعتقد حاليا أنه يتغذى على أعالف يجري اإلمداد
بها خارجيا ،فإن  8فقط من األنواع أو من مجموعات األنواع تمثل  62,2في المائة من مجموع األعالف
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المستخدمة .وهذه هي :الشبوط العشبي ،والشبوط العادي ،وتيالبيا النيل (البلطي) ،والشبوطيات الرئيسية
الهندية (الكاتال والروهو) ،والجمبري ذو األرجل البيضاء ،والشبوط الكأسي ،والسلمون األطلسي ،والسلور
الحرشفي .وأكثر من  67,7في المائة من إنتاج األسماك المعلوفة المستزرعة تساهم به أسماك المياه
العذبة ،بما في ذلك الشبوطيات وغيرها من السبرينيدات ،والتيالبيا ،والسلور ،وأنواع متنوعة من أسماك
المياه العذبة.

إنتاج األعالف المائية واستخدامها

تستخدم بعض نظم استزراع األحياء المائية المعلوفة بركاً ترابية منخفضة التكلفة في نظم إنتاج شبه كثيفة
إلنتاج أسماك المياه العذبة التي تقتات المواد الحيوانية والمواد النباتية على حد سواء على نطاق كبير
من أجل االستهالك المنزلي المحلي .ولكنها تمتد أيضا إلى استخدام نظم أكثر كثافة قائمة على البرك أو
األقفاص أو الخزانات إلنتاج أسماك وقشريات تقتات المواد الحيوانية وتعيش في المياه العذبة ،أو في المياه
العذبة والمياه المالحة على حد سواء ،أو في المياه البحرية وذلك من أجل أسواق التصدير أو األسواق
المحلية الخاصة بالنخبة.
ويتوقف اختيار طريقة العلف على طائفة متنوعة من العوامل (قد تتباين من بلد إلى بلد ومن
مستزرع إلى مستزرع) واألهداف (االستهالك المحلي/المنزلي أو المحصول النقدي/التصدير) .وتشمل العوامل
الهامة القيمة السوقية لألنواع المستزرعة ،والموارد المالية للمستزرع ،والتوافر المحلي ألسمدة وأعالف
مالئمة.
والورقة التقنية الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة المبرزة هناك تتناول بصفة رئيسية األسماك
والقشريات التي تجري تغذيتها من خالل تغذية خارجية المنشأ ،ال سيما األعالف المائية المنتجة صناعيا
(بالنظر إلى االفتقار عموما إلى معلومات شاملة عن أنواع األعالف األخرى) .و ُتستخدم األعالف المائية
المر َّكبة إلنتاج أنواع من األسماك الغذائية ذات القيمة األقل (من حيث التسويق) ،من قبيل الشبوطيات
والتيالبيا والسلور والسمكة اللبنية التي ال تتغذى بواسطة مرشحات ،فضال عن األنواع األعلى قيمة ،من قبيل

اإلطار 22
األسماك المعلوفة واألسماك غير المعلوفة
يُشار إلى األسماك المعلوفة بواسطة األعالف المائية أثناء ممارسة االستزراع باسم
“األسماك المعلوفة” ،بينما يشار عموما إلى األسماك التي ال تحصل على أي علف
باسم “األسماك غير المعلوفة” .وتسمى ممارسات تربية األحياء المائية التي تنتج
أسماكا معلوفة “تربية األحياء المائية المعلوفة” 1 ،على العكس من “تربية األحياء
المائية غير المعلوفة”.
وبالنظر إلى أن نفس أنواع األسماك يجوز استزراعها كأسماك معلوفة أو كأسماك غير
معلوفة في نظم إنتاج مختلفة ،من الصعب الحصول على بيانات ومعلومات إنتاج دقيقة بشأن
استخدام العلف فيما يتعلق بأنواع متعددة في مجال تربية األحياء المائية ،ال سيما بعض
األنواع التي تقتات المواد النباتية والحيوانية على حد سواء (ومنها مثالً الشبوطيات العادية،
والشبوطيات الرئيسية الهندية) واألنواع التي تقتات األعشاب فقط (ومنها مثال الشبوطيات
العشبية) .فعلى سبيل المثال ،في كثير من نظم إنتاج تربية األحياء المائية ،يكون العلف
الوحيد للشبوطيات العشبية هو المواد النباتية و/أو الحشائش ،بينما يُنتج هذا النوع من
األسماك في نظم أخرى من خالل استخدام علف مائي مصنوع في المزرعة أو تجاري يجري
اإلمداد به خارجيا .وهذا الوضع يجعل من الصعب التوصل إلى تقديرات دقيقة الستخدام
العلف فيما يتعلق بأنواع كثيرة من هذا القبيل.
 1تربية األحياء املائية املعلوفة هي إنتاج تربية األحياء املائية الذي يستخدم ،أو ميكن أن يستخدم ،أعالفاً مائية من أي
نوع؛ عىل العكس من استزراع الالفقاريات ،التي تتغذى بواسطة مرشحات ،ومن النباتات املائية ،التي تعتمد حرصيا عىل
اإلنتاجية الطبيعية.

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

األسماك الزعنفية البحرية ،والسلمونيدات ،والجمبري البحري ،وثعابين المياه العذبة ،واألسماك ذات الرؤوس
الثعبانية ،والقشريات.
وعالمياُ ،أنتج  708ماليين طن من األعالف الحيوانية المر َّكبة الصناعية في عام  ،2008كان  29,2مليون
طن منها أعالفا مائية (تمثل نسبة قدرها  4,1في المائة من جميع األعالف الحيوانية) .وبالنظر إلى زيادة
اإلنتاج الحيواني ،فقد زاد أيضا اإلنتاج العالمي من األعالف الحيوانية المر َّكبة الصناعية – بما يقرب من ثالثة
أمثال ،بحيث بلغ  29,2مليون في عام  2008بعد أن كان يبلغ  7,6مليون طن في عام  ،1995أي بمعدل
يبلغ في المتوسط  11في المائة كل سنة .ومن المتوقع أن يرتفع اإلنتاج إلى  51,0مليون طن بحلول عام
 2015وإلى  71,0مليون طن بحلول عام .2020
َّ
وحسب الحجم ،يقدر أن األعالف المائية المركبة الصناعية التي استخدمتها األنواع الرئيسية ومجموعات
األنواع كانت كما يلي في عام  :2008الشبوطيات المعلوفة ( 9,1مليون طن ،أي نسبة قدرها  31,3في
المائة من المجموع) ،والجمبري البحري ( 17,3في المائة) ،والتيالبيا ( 13,5في المائة) ،والسلور (10,1
في المائة) ،واألسماك البحرية ( 8,3في المائة) ،والسلمون ( 7,0في المائة) ،وقشريات المياه العذبة (4,5
في المائة) ،والتروت ( 3,0في المائة) ،والسمكة اللبنية ( 2,0في المائة) ،وثعابين البحر ( 1,4في المائة)،
وأسماك المياه العذبة القشرية ( 1,6في المائة).
وبينما ال تتوافر معلومات شاملة عن اإلنتاج العالمي من األعالف المائية المصنوعة في المزرعة 22،يق ّدر
أنها كانت تتراوح من  18,7مليون طن إلى  30,7مليون طن في عام  .2006وتلعب هذه األعالف دورا هاما
في إنتاج أنواع أسماك مياه عذبة منخفضة القيمة .فأكثر من  97في المائة من أعالف الشبوطيات التي
استخدمها المستزرعون الهنود هي أعالف مائية مصنوعة في المزارع ( 7,5مليون طن في ،)2007/2006
وهي تمثل عصب مدخالت العلف بالنسبة ألسماك المياه العذبة ذات القيمة المنخفضة في كثير من بلدان
آسيا األخرى وجنوب الصحراء الكبرى.
ُ
وعلى الرغم ،أيضا ،من عدم وجود معلومات دقيقة ،قدر أن مجموع استخدام األسماك ذات القيمة
المنخفضة (أي كعناصر خام ال تتحول إلى جريش سمك) في تربية األحياء المائية كان يتراوح من 5,6
مليون طن إلى  8,8مليون طن في عام  2006وأن تربية األحياء المائية في الصين وحدها استخدمت في
عام  2008ما يتراوح من  6ماليين طن إلى  8ماليين طن من األسماك ذات القيمة المنخفضة ،بما في ذلك
األسماك البحرية ،وأسماك المياه العذبة ،واألسماك الغذائية الحية.

إنتاج عناصر العلف وتوافرها

تصنَّف عناصر العلف التي ُتستخدم إلنتاج األعالف المائية تصنيفا عاما إلى ثالثة أنواع تبعا لمصدرها :مصادر
المغذيات الحيوانية (بما في ذلك الحيوانات المائية واألرضية على حد سواء)؛ ومصادر المغذيات النباتية؛
ومصادر المغذيات الميكروبية.

أنواع الجريش والدهون البروتينية الحيوانية المائية

تشمل األنواع الرئيسية من الجريش والدهون البروتينية الحيوانية المائية المستخدمة في األعالف المائية
ما يلي :جريش وزيوت األسماك/المحار؛ وجريش وزيوت المنتجات الثانوية لألسماك/المحار؛ وجريش وزيوت
العوالق الحيوانية.
وجريش السمك وزيت السمك المشتقان من سمكة ومحارة كاملتين يجري صيدهما بريا بما يشمل
المصيد العرضي يشكالن حاليا المصدرين الرئيسيين للبروتينات والدهون المائية الرئيسية المتاحين بالنسبة
لألعالف الحيوانية .فقد بلغت منتجات الصيد الطبيعي البحري المحولة إلى جريش سمك  18,2مليون طن
على نطاق العالم في عام  .1976وارتفع هذا المجموع تدريجيا إلى  30,2مليون طن في عام  1994ولكنه
انخفاض باطراد بعد ذلك إلى  17,9مليون طن في عام  23 .2009ونتيجة لذلك ،أبدى إنتاج جريش السمك
وزيت السمك اتجاهات مماثلة .فقد زاد اإلنتاج العالمي من جريش السمك من  5ماليين طن في عام 1996
إلى  7,48مليون طن في عام  1994ثم انخفض باطراد بعد ذلك إلى  5,74مليون طن في عام  .2009كذلك،
ارتفع اإلنتاج العالمي من زيت السمك تدريجيا من  1,02مليون طن في عام  1976إلى  1,50مليون طن
في عام ( 1994باستثناء بلوغ ذلك اإلنتاج ذروة قدرها  1,67مليون طن في عام  1986وبلوغه ذروة قدرها
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 1,64مليون طن في عام  )1989ولكنه انخفض بعد ذلك باطراد إلى  1,07مليون طن في عام  .2009ومن
ثم ،فإن تحليل بيانات السنوات الخمس عشرة األخيرة ( )2009–1994يشير إلى تناقص اإلنتاج العالمي من
جريش السمك وزيت السمك من المصايد الطبيعية البحرية بمعدالت سنوية بلغت في المتوسط  1,7في
المائة في حالة جريش السمك و  2,6في المائة في حالة زيت السمك.
وقد زادت كمية األسماك التي جرى صيدها طبيعيا والمخصصة الستخدامات غير غذائية من  20,6مليون
طن في عام 1976الى  34,2مليون طن في عام ( 1994وهي زيادة متناسبة من  31,5في المائة إلى 37,1
في المائة من مجموع المصيد) .ومنذ عام  ،1995أخذت هذه الكمية تتناقص من حيث الحجم المطلق
وأيضا كنسبة من مجموع المصيد .وفي عام  ،1995كانت كمية قدرها  31,3مليون طن من األسماك والمحار
التي ُأنزلت على البر على صعيد العالم موجهة إلى استخدامات غير غذائية ( 33,9في المائة من مجموع
المصيد) ،ومن هذا المجموع تحولت كمية قدرها  27,2مليون طن ( 29,5في المائة من مجموع المصيد)
إلى جريش سمك وزيت سمك .وفي عام  ،2009كان الرقم المقابل هو  22,8مليون طن ( 25,7في المائة
من مجموع المصيد) .ومن هذا المجموع ،تحولت كمية قدرها  17,9مليون طن ( 20,2في المائة من
مجموع المصيد) إلى جريش سمك وزيت سمك .ومن المرجح أن يزداد انخفاض كمية األسماك التي يجري
صيدها طبيعيا والمخصصة الستخدامات غير غذائية في المستقبل القريب.
وفي السنوات األخيرة ،كان مصدر تزايد أحجام جريش السمك وزيت السمك هو المنتجات الثانوية
لمصايد األسماك (المصايد الطبيعية وتربية األحياء المائية) .إذ يقدر أن  6ماليين طن من الشذابات
والمنبوذات من األسماك الغذائية تستخدم حالياً في إنتاج جريش السمك وزيت السمك .وتق ّدر المنظمة
الدولية لجريش السمك وزيت السمك أن  25في المائة من إنتاج جريش السمك ( 1,23مليون طن في عام
 )2008يتأتى من المنتجات الثانوية لمصايد األسماك .وستزيد هذه الكمية مع تزايد إمكانية تصنيعها .وال
تتوافر معلومات دقيقة عن نسبة جريش السمك وزيت السمك التي ُتنتج من نفايات تصنيع األحياء المائية،
ولكن من المرجح اإلسهام في ذلك اإلنتاج بحجم كبير من نفايات األسماك المستزرعة.
وعلى الرغم من إمكانية استخدام بعض العوالق الحيوانية البحرية كعناصر علف لتربية األحياء المائية ،ال
توجد عمليات تجارية إال فيما يتعلق بكريل المنطقة القطبية الجنوبية ( ،)Euphausia superbaبحيث بلغ
مجموع الكميات التي ُأنزل على البر من ذلك الكريل  118 124طناً في عام  .2007وعلى الرغم من أن جريش
الكريل وزيت الكريل متوافران ،ال تتوافر حاليا معلومات عن مجموع اإلنتاج العالمي منهما وعن مدى توافر
أسواق لهما .وبينما توجد كتل حيوية كبيرة من أنواع عوالق حيوانية أخرى في المحيطات ،ربما كان من غير
المرجح أن يصبح جريش العوالق الحيوانية عنصرا بروتينيا رئيسيا في العلف بالنسبة لألسماك المستزرعة في
طور استمرار نموها .والمعقول بدرجة أكبر هو توقع احتمال استخدام كميات ضئيلة نسبيا من جريش العوالق
الحيوانية كعنصر نشط بيولوجيا ،أو جاذب ،في العلف المائي أو في علف يرقات السمك.

أنواع الجريش والدهون البروتينية الحيوانية األرضية

إن األنواع الرئيسية من الجريش والدهون البروتينية الحيوانية األرضية الشائع استخدامها في األعالف المائية
هي ’1‘ :جريش ودهون المنتجات الثانوية للحوم؛ ‘ ’2جريش المنتجات الثانوية للدواجن ،وجريش الريش
المتحلل بالماء وزيت الدواجن؛ و ‘ ’3جريش الدم .وعلى الرغم من عدم توافر معلومات دقيقة ،فقد ق ِّدر أن
مستويات اإلنتاج العالمي من أنواع الجريش والدهون البروتينية الحيوانية المحولة بلغت معاً في عام 2008
نحو  13مليون طن في حالة الجريش ،و  10,2مليون طن في حالة الدهون.

مصادر المغذيات النباتية

تشمل مصادر المغذيات الغذائية النباتية الرئيسية المستخدمة في األعالف المائية ما يلي :الحبوب ،بما
في ذلك أنواع الجريش والزيوت الثانوية؛ وأنواع الجريش وزيوت البذور الزيتية؛ وأنواع جريش البقليات
والمركزات البروتينية.
وقد بلغ مجموع اإلنتاج العالمي من الحبوب  2 489مليون طن في عام  ،2009بحيث زاد بمعدل سنوي
بلغ في المتوسط  2,2في المائة منذ عام  ،1995مع بلوغ مجموع اإلنتاج من الذرة  817,1مليون طن
( 32.8في المائة من المجموع) ،يليه القمح ،واألرز غير المقشور والشعير.
وفي عام  ،2009بلغ إنتاج البذور الزيتية  415مليون طن ،مع كون فول الصويا أكبر وأسرع محصول
من محاصيل البذور الزيتية نموا بحيث كان يمثل ما يزيد قليال عن  50في المائة ( 210,9مليون طن) من
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هذا المجموع .وقد ُأنتج  151,6مليون طن من جريش فول الصويا في  ،2009/2008وكان النوعان الرئيسيان
اآلخران من أنواع جريش بروتين الزيوت النباتية هما :بذور اللفت ( 30,8مليون طن) ،وبذور القطن
( 14,4مليون طن) ،وبذور عباد الشمس ( 12,6مليون طن) ،وبذور النخيل ( 6,2مليون طن) ،وحب العزيز/
الفول السوداني ( 6ماليين طن) ،ولب جوز الهند المجفف/جوز الهند ( 1,9مليون طن).
ومن بين البقليات ،تتوافر تجاريا أنواع جريش مر ّكزات بروتينية من البازالء والترمس من أجل استخدامها
داخل األعالف الحيوانية المر َّكبة ،بما في ذلك أعالف تربية األحياء المائية .وقد بلغ المجموع العالمي من إنتاج
البازالء المجففة  10,5مليون طن ،وبلغ مجموع اإلنتاج العالمي من الترمس  0,93مليون طن في عام .2009

مصادر العناصر الميكروبية

تشمل مصادر عناصر األعالف المشتقة من الميكروبات والتي ُتستخدم كعلف مائي الطحالب ،والخمائر،
والفطر ،والبكتيريا و/أو مصادر البروتين الوحيدة الخلية البكتيرية/الميكروبية المختلطة .والمصادر الوحيدة
من هذا القبيل المتاحة بكميات تجارية عالمياً هي المنتجات المشتقة من الخمائر ،بما في ذلك خميرة
الجعة (البيرة) ومنتجات الخميرة المتخمرة المستخلصة ،ولكن ال تتوافر سوى معلومات محدودة عن مجموع
اإلنتاج العالمي منها وعن مدى توافرها .وبالنظر إلى انخفاض تكلفة بعض هذه البروتينات الوحيدة الخلية
نسبيا ،من المرجح أنها تبلغ أشد درجات أهميتها كعنصر بروتيني رئيسي في علف السمك أو قد تحل
جزئيا على األقل محل جريش السمك في أعالف بعض أنواع السمك .وعلى الرغم من أن األنواع الميكروبية
الطحلبية تعتبر مصادر مبتكرة للبروتين بالنسبة لألعالف المائية ،فإن تكاليف اإلنتاج ستمثل مشكلة فيما
يتعلق ببعضها.

استخدام ومعوقات عناصر العلف في الوقت الحاضر

جريش السمك وزيوت السمك

في إطار القطاعات الفرعية لتربية الحيوان ،تعتبر تربية األحياء المائية هي أكبر مستخدم لجريش السمك
وزيت السمك .واستخدامها في األعالف المائية أكثر شيوعاً في حالة األسماك الزعنفية والقشريات ذات
المستوى الغذائي األعلى (بحيث تبلغ مستويات اشتمالها على جريش السمك نسبة تتراوح من  17في المائة
إلى  65في المائة ،بينما تبلغ مستويات اشتمالها على زيت السمك نسبة تتراوح من  3في المائة إلى
 25في المائة) .بيد أن أنواع األسماك الزعنفية/مجموعات تلك األنواع ذات المستوى الغذائي المنخفض
(الشبوطيات ،والتيالبيا ،والسلور ،والسمكة اللبنية ،وغيرها) ُتعلف أيضا بجريش السمك وزيت السمك
بكميات متباينة في غذائها .فاستخدام جريش السمك في هذا الغذاء يتراوح من  2في المائة إلى
 10في المائة ،باستثناء غذاء التيالبيا والسلور في بضعة بلدان ُأبلغ فيها عن استخدام ما يصل إلى
 25في المائة من جريش السمك.
ويوجد تباين واسع في استخدام جريش السمك وزيت السمك بين األنواع ومجموعات األنواع الرئيسية ،مع
كون الجمبري واألسماك البحرية والسلمون أكبر مستخدمة معاً لجريش السمك وزيت السمك (الشكل .)42
وعلى الرغم من تق ُّلب اإلمدادات العالمية من جريش السمك وزيت السمك ما بين  4,57مليون طن
و  7,48مليون طن خالل السنوات الثالث والثالثين األخيرة واستقرارها عند نحو ما يتراوح من  5ماليين
إلى  6ماليين طن كل سنة ،فإن كميات جريش السمك وزيت السمك المستخدمة في األعالف المائية قد
زادت ،بحيث ارتفعت خالل الفترة من عام  1995إلى عام  2008من  1,87مليون طن إلى  3,73مليون طن
في حالة جريش السمك ،ومن  0,46مليون طن إلى  0,78مليون طن في حالة زيت السمك .وقد تسنى
هذا على حساب القطاع الحيواني البري؛ ال سيما قطاع الخنازير والدواجن ،الذي يقلل باستمرار استخدامه
لجريش السمك .وفي عام  1988استُخدم  80في المائة من اإلنتاج العالمي من جريش السمك في أعالف
الخنازير والدواجن بينما استُخدمت نسبة ال تتجاوز  10في المائة في أعالف تربية األحياء المائية .وفي عام
 ،2008استخدمت تربية األحياء المائية  60.8في المائة من اإلنتاج العالمي من جريش السمك و  73,8في
المائة من إنتاج زيت السمك.
وكما ُذكر أعاله ،يتزايد أيضا استخدام األسماك ذات القيمة المنخفضة كأعالف مائية لألنواع آكلة اللحوم،
ال سيما في آسيا .وتزا ُيد استخدام جريش السمك وزيت السمك واألسماك ذات القيمة المنخفضة في تربية
األحياء المائية في السنوات العشر إلى اإلثنتي عشرة المنصرمة عزي في المقام األول إلى الزيادة التي
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اﻟﺸﻜﻞ ٤٢
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﺟﺮﻳﺶ اﻟﺴﻤﻚ وزﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ ﺣﺴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﻧﻮاع اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﱰﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻋﺎم ٢٠٠٨
ﺟﺮﻳﺶ اﻟﺴﻤﻚ

)اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﲇ ﰲ اﻷﻋﻼف اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ(

 ٪٢٧٫٢اﻟﺠﻤﱪي اﻟﺒﺤﺮي
 ٪١٨٫٨اﻷﺳامك اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
 ٪١٣٫٧اﻟﺴﻠﻤﻮن
 ٪٧٫٤اﻟﺸﺒﻮﻃﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ
 ٪٦٫٤ﻗﴩﻳﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
 ٪٥٫٩اﻟﱰوت
 ٪٥٫٥اﻟﺴﻠّﻮر
 ٪٥٫٣اﻟﺘﻴﻼﺑﻴﺎ
 ٪٥٫٢اﻷﻧﻘﻠﻴﺲ
أﺳامك ﻣﻴﺎه
 ٪٣٫٩ﻋﺬﺑﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 ٪٠٫٨اﻟﻜﺎﺗﻮس

زﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ

)اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﲇ ﰲ اﻷﻋﻼف اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛّﺒﺔ(

 ٪٣٦٫٦اﻟﺴﻠﻤﻮن
 ٪٢٤٫٧اﻷﺳامك اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
 ٪١٦٫٩اﻟﱰوت
 ٪١٢٫٩اﻟﺠﻤﱪي اﻟﺒﺤﺮي
أﺳامك ﻣﻴﺎه
 ٪٣٫١ﻋﺬﺑﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ
 ٪٢٫٦اﻷﻧﻘﻠﻴﺲ
 ٪٢٫٦ﻗﴩﻳﺎت اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ
 ٪٠٫٧اﻟﻜﺎﺗﻮس
 ٪٠٫٠اﻟﺸﺒﻮﻃﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻓﺔ
 ٪٠٫٠اﻟﺘﻴﻼﺑﻴﺎ
 ٪٠٫٠اﻟﺴﻠّﻮر
اﳌﺼﺪر :ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ٢٠٠٥ .Tacon, A.G.J., Hasan, M.R. and Metian, M
Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and crustaceans: trends and prospects.
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حدثت على نطاق العالم في إنتاج األنواع آكلة اللحوم ،ال سيما القشريات البحرية ،واألسماك الزعنفية
البحرية ،والسلمونيدات ،وغيرها من األسماك التي تعيش في المياه العذبة وفي المياه المالحة على حد
24
سواء.

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

ومع أن قطاع تربية األحياء المائية ال يزال أكبر مستخدم لجريش السمك في العالم ،فإن استخدام
جريش السمك في األعالف المائية انخفض تدريجيا منذ عام  .2006فقد استهلكت تربية األحياء المائية نحو
 4,23مليون طن ( 18,7في المائة من مجموع األعالف المائية بحسب الوزن) من جريش السمك في عام
 ،2005ولكن هذا الرقم انخفض إلى  3,72مليون طن في عام  12,8( 2008في المائة) .وكان هناك تكهن
بأن استخدام جريش السمك في األعالف المائية سيزداد انخفاضا أكثر من ذلك بحيث يبلغ  3,63مليون طن
بحلول عام  7,1( 2015في المائة من مجموع األعالف المائية في ذلك العام) و  3,49مليون طن بحلول عام
 4,9( 2020في المائة) ،حتى مع تزايد إنتاج تربية األحياء المائية على صعيد العالم (الشكل  .)43ومن بين
أسباب هذا االنخفاض :حدوث نقصان في اإلمدادات من األسماك التي تقوم الصناعة بصيدها وذلك نتيجة
لتشديد نظم الحصص؛ وفرض ضوابط إضافية على الصيد دون تنظيم؛ وزيادة استخدام بدائل غذائية لجريش
السمك أكثر فعالية بالنسبة للتكلفة.
وفي العقود األخيرة ،وبسبب تزايد الوعي باحتمال حدوث ندرة في جريش السمك ،أجرت مؤسسات
بحثية وصناعة أعالف تربية األحياء المائية عدة دراسات لمحاولة الحد من االعتماد على جريش السمك .وقد
وفرت هذه الدراسات معرفة أكثر تفصيال بشأن العمليات الهضمية والمتطلبات التغذوية لكثير من األنواع
المستزرعة وبشأن كيفية تصنيع المواد الخام لجعلها أنسب لالستخدام في العلف .ومنذ عام  ،1995أدت
هذه الزيادة في المعرفة إلى حدوث انخفاض باهر في متوسط اشتمال األعالف المر َّكبة على جريش السمك
تحسن نسب التحويل إلى علف ،مما قلل
فيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية من األنواع المستزرعة فضال عن ُّ
من كمية الهدر الذي يحدث من الصناعة.
وفي السنوات الثالث عشرة المنصرمة التي تتوافر بيانات عنها ( ،)2008–1995انخفض اشتمال غذاء
األسماك الرئيسية على جريش السمك انخفاضا كبيراً (الجدول  .)16وتتوقع ورقة منظمة األغذية والزراعة
التقنية أن يزداد انخفاض اشتمال غذاء أنواع األسماك والقشريات آكلة اللحوم على جريش السمك خالل
السنوات العشر إلى اإلثنتي عشرة المقبلة بنسبة تتراوح من  10في المائة إلى  22في المائة ،وأن يكون
االنخفاض بنسبة تتراوح من  2في المائة إلى  5في المائة في حالة األسماك التي تقتات المواد الحيوانية
والمواد النباتية على حد سواء.
تحسن كفاءة األعالف وإدارتها ،من المتوقع أن تنخفض نسب التحويل إلى علف
وعالوة على ذلك ،ومع ُّ
فيما يتعلق بأنواع كثيرة من األحياء المائية المعتمدة على أعالف مائية مركبة تقوم الصناعة بتصنيعها .فعلى
سبيل المثال ،من المتوقع أن تنخفض نسب التحويل إلى علف فيما يتعلق بالشبوطيات المعلوفة من 1,8
في عام  2008إلى  1,6في عام  ،2020وأن تنخفض النسب في حالة السلور من  1,5إلى  ،1,3وأن تنخفض
اﻟﺸﻜﻞ ٤٣
اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻔﻌﲇ واﳌﺘﻮﻗﻊ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺟﺮﻳﺶ اﻟﺴﻤﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ اﻷﻋﻼف اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ

٣٠
٢٧
٢٤
٢١
١٨
١٥
١٢
٩
٦
٣
٠

مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﲇ ﻟﺠﺮﻳﺶ اﻟﺴﻤﻚ
اﻷﻋﻼف اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻜﻠﻴﺔ )(٪

١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠٢٠

اﳌﺼﺪر :ﻣﺄﺧﻮذة ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ٢٠٠٥ .Tacon, A.G.J., Hasan, M.R. and Metian, M
Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and crustaceans: trends and prospects.
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الجدول 16
انخفاض استخدام جريش السمك في األعالف المائية المركبة حسب األنواع الرئيسية و مجموعات األنواع
األنواع/مجموعات األنواع

الشبوطيات المعلوفة
التيالبيا
السلّور
الكاتوس
أسماك مياه عذبة متنوعة
السلمون
التروت
األنقليس
األسماك البحرية
الجمبري البحري
قشريات المياه العذبة

جريش السمك المستخدم في األعالف المائية المركبة
1995

2008

10
10
5
15
55
45
40
65
50
28
25

3
5
7
5
30
25
25
48
29
20
18

(نسبة مئوية)

*2020

1
1
2
2
8
12
12
30
12
8
8

* مخطط.

مصدر:مقتبس من Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and .2011 . Tacon, A.G.J., Hasan, M.R. and Metian, M.
 .crustaceans: trends and prospectsالورقة التقنية رقم  564لمنظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية .منظمة األغذية والزراعة.

روما 87 .صفحة.

في حالة السمكة اللبنية من  2,0إلى  .1,6وإذا تحققت هذه النسب ،وكانت مقرون ًة بانخفاض اشتمال
غذاء األنواع ومجموعات األنواع المذكورة أعاله على جريش السمك ،فإن كمية جريش السمك المستخدمة
ستنخفض بنحو  6في المائة على الرغم من الزيادة البالغة  143في المائة في المجموع المق ّدر إلنتاج
األعالف المائية ،والزيادة البالغة  168في المائة في المجموع المقدر إلنتاج تربية األحياء المائية.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن ينخفض أيضا اشتمال غذاء أنواع مختلفة من األسماك والقشريات
آكلة اللحوم على جريش السمك بنسبة تتراوح من  0,5في المائة إلى  7,0في المائة خالل السنوات العشر
المقبلة ،من المرجح أن يزيد استخدام قطاع تربية األحياء المائية لزيت السمك على المدى الطويل ،وإن
يكن ببطء .فمجموع الكمية التي ستُستخدم سيزيد بأكثر من  16في المائة ،بحيث يبلغ  845 000طن
بحلول عام  1,7( 2015في المائة) ،ويبلغ  908 000طن بحلول عام  1,3( 2020في المائة) بعد أن كان
 782 000طن ( 2,7في المائة من مجموع األعالف المائية بحسب الوزن) .وأسباب هذه الزيادة هي سرعة
نمو قطاع تربية األسماك الزعنفية والقشريات البحرية وعدم وجود مصادر بديلة فعالة بالنسبة للتكلفة
للحصول على دهون غذائية غنية باألحماض الدهنية عالية درجة عدم التشبع ( )HUFAsذات السلسلة
الطويلة ،بما في ذلك حامض اإليكوزابنتانويك ( )eicosapentaenoic) (20:5n-3وحامض الدوكوزاهسانويك
( .)docosahexaenoic) (22:6n-3ويوجد أيضا طلب متزايد على زيت السمك من أجل االستخدام المباشر
كمكمالت لغذاء اإلنسان وكأدوية صيدالنية.
و ُتستخدم بدائل زيت السمك بكميات أكبر .وتشمل الدهون البديلة األساسية الزيوت النباتية (مثل بذور
الكتان ،وفول الصويا ،والكانوال ،والنخيل) – ّ
وتفضل تلك التي تحتوي على كمية كبيرة من األوميغا –  – 3وزيت
الدواجن .واستخدام الزيت المستخرج من فضالت األسماك المستزرعة هو أيضا مصدر محتمل لألوميغا – 3
بالنسبة لألسماك المستزرعة.
وعلى الرغم من أن حدوث انخفاض في مستوى اشتمال العلف المائي على زيت سمك لن يكون
له أي تأثير ضار على صحة األنواع المستهدفة المستزرعة ،قد تنخفض الفوائد الصحية التي تتحقق من
المنتجات السمكية النهائية بسبب انخفاض مستويات وجود األحماض الدهنية عالية درجة عدم التشبع،
بما في ذلك مستويات وجود حامض اإليكوزابنتانويك ( )eicosapentaenoicوحامض الدوكوزاهسانويك
( .)docosahexaenoicولذا ،يلزم إجراء بحوث مكثفة من أجل إيجاد بدائل لزيت السمك .وترمي البحوث
إلى إنتاج األحماض الدهنية أوميغا –  3من المواد الهيدروكربونية بواسطة تخ ّمر الخميرة ،من خالل
االستخالص من مصادر طحلبية و/أو من خالل التحوير الوراثي للنباتات.
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وعمال على مسايرة إنتاج تربية األحياء المائية المعلوفة ،سيستمر نمو اإلنتاج العالمي من األعالف
المائية ،ومن المتوقع أن يبلغ  71مليون طن بحلول عام  .2020وتشير أيضا الورقة التقنية المبرزة هنا
الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة إلى أنه على الرغم من أن توافر جريش السمك وربما زيت السمك
خالل السنوات العشر المقبلة قد ال يكون عامال تعويقيا رئيسيا ،سيلزم حدوث توسع في اإلمدادات من
عناصر ومدخالت العلف األخرى بمعدل مماثل إذا كان المراد لهذا النمو أن يدوم ،وسيتعين أن تتأتى هذه
المدخالت من مصادر أخرى (مثل فول الصويا ،والذرة ،والمنتجات الثانوية التي تفرزها الحيوانات).

أنواع الجريش والزيوت الحيوانية األرضية

في البلدان غير األوروبية ،يتزايد استخدام أنواع الجريش والزيوت البروتينية الحيوانية األرضية في إطار
األعالف المائية المر َّكبة في حالة األنواع ومجموعات األنواع ذات المستوى الغذائي المرتفع وكذلك تلك
ذات المستوى الغذائي المنخفض (مثل السلمون ،والتروت ،واألسماك الزعنفية البحرية ،والجمبري البحري،
والسلور ،والتيالبيا ،والشبوطيات ،والبوري) ،على الرغم من أن النوع والمستوى يتباينان تبعاً لألنواع
ولمجموعة األنواع .ويبلغ مستوى االشتمال عموما ما يتراوح من  2في المائة إلى  30في المائة في حالة
جريش المنتجات الثانوية للدواجن؛ وما يتراوح من  5في المائة إلى  20في المائة في حالة جريش الريش
المتحلل بالماء؛ وما يتراوح من  1في المائة إلى  10في المائة في حالة جريش الدم؛ وما يتراوح من  2في
المائة إلى  30في المائة في حالة جريش اللحم؛ وما يتراوح من  5في المائة إلى  30في المائة في حالة
جريش اللحم والعظم؛ وما يتراوح من  1في المائة إلى  15في المائة في حالة زيت الدواجن .وعلى الرغم
من اتجاه التزايد البادي ،يقدر أن مجموع استخدام أنواع جريش وزيوت المنتجات الثانوية الحيوانية األرضية
داخل األعالف المائية المر َّكبة يتراوح من  0,15مليون طن إلى  0,30مليون طن ،أو أقل من  1في المائة
من مجموع اإلنتاج العالمي من األعالف المائية المر َّكبة .ومن ثم ،يوجد مجال كبير للتحسن.

أنواع الجريش والزيوت البروتينية النباتية

تشمل أنواع الجريش البروتينية النباتية الشائع استخدامها في العلف المائي جريش فول الصويا ،وجريش
غلوتن القمح ،وجريش غلوتن الذرة ،وجريش بذور اللفت/الكانوال ،وجريش بذور القطن ،وجريش بذور
زهرة عباد الشمس ،وجريش حب العزيز/الفول السوداني ،و ُكسب زيت الخردل ،وجريش كوز الترمس،
وجريش اللوبيا العريضة؛ بينما تشمل الزيوت النباتية زيت بذور اللفت/الكانوال ،وزيت فول الصويا ،وزيت
النخيل .وتمثل البروتينات النباتية المصدر الرئيسي للبروتين الغذائي المستخدم في أعالف أنواع األسماك
ذات المستوى الغذائي المنخفض ،والمصدر الرئيسي الثاني للبروتينات والدهون الغذائية (بعد جريش
السمك وزيت السمك) للجمبري البحري وألنواع األسماك األوروبية ذات المستوى الغذائي المرتفع (مثل
السلمون والتروت ،واألسماك البحرية ،وثعابين البحر) .وتشمل األنواع ومجموعات األنواع األخرى التي
تستخدم كميات كبيرة من أنواع الجريش والزيوت البروتينية النباتية السمكة اللبنية ،والبوري ،وروبيان المياه
العذبة ،والكاشاما ،وجراد المياه العذبة .وتتباين مستويات اشتمال الغذاء على أنواع الجريش وأنواع الزيوت
البروتينية النباتية تباينا واسعا تبعا ألنواع األسماك ومجموعات أنواعها (الجدول .)17
وجريش فول الصويا هو أكثر مصادر البروتين النباتي المستخدم في األعالف المائية المر َّكبة شيوعا
وأبرز عنصر بروتيني بديل لجريش السمك في أعالف تربية األحياء المائية ،مع احتواء أعالف أنواع األسماك
والقشريات التي تقتات األعشاب وتلك التي تقتات المواد الحيوانية والمواد النباتية على حد سواء على نسبة
تتراوح عاد ًة من  15في المائة إلى  45في المائة من جريش فول الصويا ،مع كون النسبة الوسطى هي 25
في المائة في عام  .2008ومن الناحية العالمية ،استنادا إلى مجموع إنتاج األعالف المائية المر َّكبة الذي بلغ
 29,3مليون طن في عام  ،2008من المقدر أن قطاع أعالف تربية األحياء المائية يستهلك نحو  6,8مليون
طن من جريش فول الصويا ( 23,2في المائة من مجموع األعالف المائية المر َّكبة بحسب الوزن) .وتشمل
البروتينات النباتية األخرى التي يتزايد استخدامها منتجات الذرة (مثل جريش غلوتن الذرة) ،والبقليات
(مثل الترمس والبازالء) ،وأنواع جريش البذور الزيتية (جريش بذور اللفت ،وبذور القطن ،وبذور زهرة عباد
الشمس) ،والبروتين المستمد من منتجات حبوب أخرى (مثل القمح واألرز والشعير).
وفي الوقت الحاضر ،يستند اختيار وانتقاء البروتينات و/أو الزيوت النباتية إلى مزيج من توافر سوق
محلية والتكاليف ،فضال عن الخصائص التغذوية لتلك البروتينات والزيوت (بما في ذلك محتوى ومستوى
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الجدول 17
استخدام المواد العلفية في تربية األحياء المائية من األنواع ومجموعات األنواع
المواد العلفية

مستوى اإلدراج في األعالف المائية المركَّبة
(نسبة مئوية)

أنواع الجريش البروتينية النباتية
جريش فول الصويا
جريش غلوتن القمح
جريش غلوتن الذرة
جريش بذور اللفت/الكانوال
جريش بذور القطن
جريش حب العزيز/الفول السوداني
كُسب زيت الخردل
جريش كوز الترمس
جريش بذور زهرة عباد الشمس
مركّز بروتين الكانوال
جريش اللوبيا العريضة
جريش البازالء

60–3
13–2
40–2
40–2
25–1
≈ 30
≈ 10
30–5
9–5
15–10
8–5
10–3

الزيوت النباتية
زيت بذور اللفت/الكانوال
زيت فول الصويا

15–5
10–1

مصدر :مقتبس من Demand and supply of feed ingredients for farmed fish and .2011 . Tacon, A.G.J., Hasan, M.R. and Metian, M.
 .crustaceans: trends and prospectsورقة منظمة األغذية والزراعة التقنية بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية رقم  .564منظمة األغذية والزراعة.
روما 87 .صفحة.

مضادات المغذيات) .ومع االرتفاع المتواصل في سعر جريش السمك ،فإن مركزّات البروتينات النباتية (مر ّكز
بروتين فول الصويا ،ومر ّكز بروتين الكانوال ،ومر ّكز بروتين البازالء وأنواع جريش غلوتن الذرة/القمح) سيزداد
تفوقها على أنواع جريش البروتينات النباتية العادية داخل األعالف المائية لألنواع السمكية والقشريات
المستزرعة ذات المستوى الغذائي المرتفع .فعلى سبيل المثال ،من المتوقع أن يتجاوز حجم الطلب على
مركزات بروتينات فول الصويا داخل األعالف المائية  2,8مليون طن بحلول عام .2020

الخالصة

كثيرا ما تتركز مناقشة مدى توافر واستخدام عناصر األعالف المائية على موارد جريش السمك وزيت السمك
(بما في ذلك األسماك ذات القيمة المنخفضة) .ولكن ،بالنظر إلى االتجاهات السابقة والتكهنات الحالية،
من األرجح أن تكون استدامة قطاع تربية األحياء المائية مرتبطة ارتباطا وثيقا باستدامة عرض البروتينات
الحيوانية والنباتية األرضية ،والزيوت والمصادر الكربوهيدراتية لألعالف المائية .ولذا ،ينبغي أن يسعى قطاع
تربية األحياء المائية إلى كفالة توافر إمدادات مستدامة من عناصر األعالف الحيوانية والنباتية األرضية.
وعدا عن كفالة استدامة توافر عناصر العلف (بما في ذلك جريش السمك وزيت السمك) لتلبية طلب
تربية األحياء المائية المتزايد ،فإن المجاالت الهامة األخرى التي يلزم استكشافها هي ما يلي:
• •وضع استراتيجيات للتأقلم وإيجاد قدرة لدى المستزرعين على الصمود في مواجهة الزيادات والتقلبات في
أسعار المواد الخام؛
• •معالجة مسألة إمداد المنتجين الفقراء ،ال سيما في البلدان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى حيث يحتاج
صغار مصنعي األعالف إلى ضمان الحصول على األعالف وعناصر األعالف؛
• •كفالة وجود معايير وطنية لجودة المواد الخام لألعالف ،والمواد المضافة إلى األعالف ،واألعالف؛
• •تيسير االستخدام اآلمن والمناسب لألعالف المائية التي ينتجها صغار مصنعي األعالف ،وتيسير موثوقية
جودة تلك األعالف؛
• •تحسين ممارسات التعليف وإدارة األعالف في المزرعة ونقل التكنولوجيا المرتبطة بذلك على مستوى
المستزرع؛
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• •تحسين تركيب وإنتاج األعالف (مثل األعالف التي تُصنع في المزرعة ،واألعالف شبه التجارية) على
المستوى المحلي؛
• • تحسين قدرة صغار مصنعي األعالف في آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ،وتحسين تكنولوجيا اإلنتاج
التي يستخدمونها ،وخدمات الدعم المرتبطة بذلك.

القضايا التي تجب معالجتها

استمرار التشديد على بدائل جريش السمك وزيت السمك

ينبغي أن يستمر بحث المشتغلين بتربية األحياء المائية عن مصادر بديلة لعناصر األعالف النباتية والحيوانية
تكون ميسورة التكلفة وعالية الجودة لكي تحل محل جريش السمك في األعالف المائية .وقد جرى االضطالع
فعال بقدر كبير من البحوث بشأن عناصر األعالف النباتية لتحسين جودتها التغذوية ،مع تحقيق نجاحات
كبيرة .ولذا ،من الضروري إيالء أولوية مساوية لتحسين جودة المنتجات و/أو المنتجات الثانوية األرضية،
بالنظر إلى أن مجموع حجم أنواع جريش وأنواع زيوت المنتجات الثانوية الحيوانية األرضية داخل األعالف
المائية المر َّكبة يقل عن  1في المائة من مجموع حجم اإلنتاج العالمي من األعالف المائية المر َّكبة.
وسيمثل استمرار البحوث بشأن بدائل زيت السمك أولوية .وينبغي أن يكون الهدف هو الحفاظ على
جودة األنواع المستهدفة المستزرعة من حيث األحماض الدهنية البالغة عدم التشبع في المنتجات النهائية،
ألنه من المتوقع أن يزيد مجموع استخدام زيت السمك بوجه عام في تربية األحياء المائية على الرغم من
تو ّقع حدوث نقصان في مستوى اشتمال غذاء أنواع شتى من األسماك والقشريات آكلة اللحوم على زيت
السمك.

الحد من االعتماد القطري على مصادر عناصر العلف المستوردة

ينبغي تشجيع مصنّعي األعالف في البلدان النامية على الحد من استخدامهم لعناصر علف وأسمدة مستوردة
بالتشجيع على استخدام عناصر العلف المتاحة محليا ،وذلك من خالل التوعية وفرص التدريب.

التركيز الخاص على صغار المستزرعين ومنتجي األعالف المائية

ثمة حاجة عاجلة إلى مساعدة المستزرعين الذين يعانون فقرا في الموارد ويستخدمون أعالفا مائية مصنوعة
في المزرعة وشبه تجارية ،وإلى تدريبهم ،ليس فقط لإلقالل إلى أدنى حد من استخدام المواد المضافة
داع بل أيضا لتحسين تقنيات إدارة
والمواد الكيميائية (بما في ذلك المضادات الحيوية) إلى األعالف بال ٍ
األعالف .ومن الالزم تحسين األعالف المصنوعة في المزرعة من خالل برامج البحث والتطوير التي تركز على
عوامل من قبيل جودة العناصر ،والتقلبية الموسمية ،والتسويق والتخزين ،وإدخال تحسينات في تكنولوجيا
التصنيع .ومن الالزم دعم جهود البحث والتطوير هذه بخدمات إرشاد محسنة .وثمة حاجة أيضا إلى خدمات
دعم يمكن أن تساعد على تحسين وتعزيز عمليات اإلنتاج وقدرة صغار منتجي األعالف المائية.

اإلقالل إلى أدنى حد من أثر األعالف و ُنظم التعليف على البيئة

قد يشمل أي جهد يرمي إلى اإلقالل إلى أدنى حد من أثر األعالف ونظم التعليف على البيئة ما يلي’1‘ :
استخدام عناصر علف قابلة للهضم إلى حد بالغ؛ و ‘ ’2اختيار مزيج من األنواع بحيث يستفيد نوع واحد أو
أكثر من تدفقات نفايات المغذيات التي تفرزها أنواع أخرى تقطن نفس الوسط المائي؛ و ‘ ’3تربية أسماك
25
في ظل ظروف تربية مغلقة مستندة إلى كتلة بيولوجية وعديمة المياه.

تنويع موارد األعالف واألسمدة

ينبغي بذل جهد أكبر للترويج لتنويع استخدام موارد األعالف واألسمدة وذلك من خالل البحوث واإلرشاد
والمعلومات بشأن االحتياجات التغذوية لألنواع المستزرعة ومحتوى مواد األعالف المتاحة من حيث
المغذيات.
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الخطوط التوجيهية العالمية بشأن التوسيم اإليكولوجي وإصدار الشهادات في
قطاع مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء المائية
مقدمة

يتزايد استخدام نظم التوسيم اإليكولوجي وإصدار الشهادات في تجارة األسماك والمنتجات السمكية على
الصعيد العالمي .والدالئل المرئية لهذه النظم هي األوسام التي قد يضعها أولئك الذين يتقيدون بالنظم على
المنتَج كان مصيدة طبيعية و/أو مشروع لتربية
المنتجات التي يعرضونها للبيع .فالوسم يضمن أن مصدر ُ
األحياء المائية يداران إدارة مستدامة و/أو يتقيدان بالمعايير التي تعكس القيم االجتماعية والثقافية التي
يعتبرها منشئو النظام هامة .وبهذه الطريقة ،يمكن أن ير ّوج المستهلكون لالستخدام المستدام للموارد من
خالل شراء المنتجات الموسومة؛ أو ،كما يع َّبر عن هذا في بعض األحيان ،األوسام اإليكولوجية ،واستخدام
نظم إصدار الشهادات لقوى السوق لتحفيز استخدام الموارد المادية والبشرية استخداما أكثر إحساسا
بالمسؤولية.
وكبار البائعين بالتجزئة والخدمات الغذائية الكبيرة النطاق هما اللذان يحركان اآلن الطلب على إصدار
شهادات لمنتجات تربية األحياء المائية ولمنتجات المصايد الطبيعية فيما يتعلق بسالمة الغذاء وجودته،
واالستدامة ،والمعايير االجتماعية 26.فوجود وسم إيكولوجي ،مثال ،يساعد البائعين بالتجزئة وأصحاب العالمة
التجارية على تلبية طلب المستهلكين المتزايد على منتجات مصدرها مصايد أسماك مدارة بطريقة مستدامة.
وفي بعض األسواق ،يبحث البائعون بالتجزئة عن منتجات خاصة مصدق عليها بشهادة من قبيل األسماك
العضوية ،أو عن درجة من المسؤولية االجتماعية في نظم اإلنتاج وممارساته.
وإضافة إلى ذلك ،تساعد األوسام اإليكولوجية وإصدار الشهادات البائعين بالتجزئة وذلك بكفالة التوحيد
القياسي للمنتجات التي تقوم بتوريدها مجموعة مختلفة من الموردين الدوليين المعتمدين ،الذين يعملون
في قارات مختلفة في بعض األحيان ،من حيث االستدامة ،وسالمة الغذاء ،والجودة وإمكانية التتبع اعتمادا
على الوسم اإليكولوجي المحدد أو إصدار شهادة.
وقد ناقش أعضاء منظمة األغذية والزراعة ألول مرة األوسام اإليكولوجية في عام  1996في اجتماع
للجنة مصايد األسماك ( )COFIبمنظمة األغذية والزراعة .وأعرب عدة أعضاء عن القلق بشأن ظهور نظم
التوسيم اإليكولوجي ،وال سيما بشأن احتمال أن تصبح تلك النظم حواجز غير جمركية للتجارة .وفي عام
 ،1996لم يكن هناك توافق في اآلراء على أن منظمة األغذية والزراعة ينبغي أن تصبح ضالعة في األمر من
الناحية الفنية.
ومع ذلك فقد واصلت منظمة األغذية والزراعة ،تماشياً مع واليتها المتمثلة في رصد التطورات في
قطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية على نطاق العالم ،جمع معلومات عن نظم التوسيم اإليكولوجي
وإصدار الشهادات .وبوجه خاصُ ،جمعت معلومات بشأن ما يلي:
• •االستدامة البيئية؛
• •سالمة األغذية وجودتها؛
• •سالمة اإلنسان؛
• •سالمة الحيوان.
واستناداً إلى هذه المعلومات نظمت منظمة األغذية والزراعة أول مشاورة تقنية في عام 1998
الستكشاف إمكانية وضع خطوط توجيهية بشأن التوسيم اإليكولوجي لألسماك والمنتجات السمكية .ولم
تتوصل المشاورة التقنية 27إلى اتفاق بشأن دور منظمة األغذية والزراعة في وضع هذه الخطوط التوجيهية،
باستثناء االتفاق على أن أي خطوط توجيهية توضع في المستقبل ينبغي أن تكون متسقة مع مدونة السلوك
بشأن الصيد الرشيد (المدونة) الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة ،وأن منظمة األغذية والزراعة ينبغي
أال تشارك مشاركة مباشرة في التنفيذ الفعلي ألي نظام للتوسيم اإليكولوجي .ولكن ،في ظل عدم وجود
مبادرات عالمية للتوحيد القياسي لتطوير استخدام نظم التوسيم اإليكولوجي وإصدار الشهادات في قطاع
مصايد األسماك وتربية األحياء المائية ،ومع تزايد عدد هذه النظم ،اتفقت لجنة مصايد األسماك في عام
28
 2003على أن منظمة األغذية والزراعة ينبغي أن تضع خطوطا توجيهيا بشأن التوسيم اإليكولوجي.
ومنذ ذلك الحين ،وضعت منظمة األغذية والزراعة الخطوط التوجيهية التالية:
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• •الخطوط التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي لألسماك والمنتجات السمكية من مصايد األسماك الطبيعية
29
البحرية (الخطوط التوجيهية البحرية)2009/2005 ،؛
• • الخطوط التوجيهية للتوسيم اإليكولوجي لألسماك والمنتجات السمكية من مصايد األسماك الطبيعية
30
الداخلية (الخطوط التوجيهية للمصايد الداخلية)2011 ،؛
• • الخطوط التوجيهية بشأن إصدار الشهادات لتربية األحياء المائية (الخطوط التوجيهية لتربية األحياء
31
المائية).2011 ،
وناقشت مؤخرا اللجنة الفرعية المعنية بتجارة األسماك والتابعة للجنة مصايد األسماك مشروع “إطار
لتقييم نظم التوسيم اإليكولوجي في مصايد األسماك الطبيعية الداخلية والبحرية” (فبراير/شباط .)2012

الخطوط التوجيهية البحرية

اعتُمدت الخطوط التوجيهية البحرية في عام  .2005وهي ،بتركيزها على القضايا المتعلقة باالستخدام
المستدام للموارد السمكية ،ذات طابع طوعي وتنطبق على نظم التوسيم اإليكولوجي التي يقصد بها إصدار
شهادات والترويج لتوسيم المنتجات المستمدة من مصايد األسماك الطبيعية البحرية المدارة جيدا .وهي
تحتوي على مبادئ ،واعتبارات عامة ،ومصطلحات وتعاريف ،وحد أدنى من االشتراطات والمعايير الفنية،
وجوانب إجرائية ومؤسساتية.
ً
وتقتضي المبادئ أن يكون أي نظام للتوسيم اإليكولوجي متسقا مع القانون الدولي ذي الصلة واالتفاقات
الدولية ذات الصلة ،بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لعام  1982لقانون البحار ،والمدونة ،وقواعد وآليات
منظمة التجارة العالمية .وهي تقتضي أيضا أن تكون نظم التوسيم اإليكولوجي موجهة من األسواق ،وشفافة،
وغير تمييزية ،بما في ذلك بواسطة االعتراف بالظروف الخاصة المنطبقة على البلدان النامية.
وقد ُنقحت الخطوط التوجيهية البحرية في عام  2009لكي تأخذ في االعتبار طلبا من لجنة مصايد
األسماك هو أن تستعرض منظمة األغذية والزراعة المعايير العامة المتعلقة بـ “الرصيد الذي يكون قيد
النظر” والمتعلقة باآلثار الخطيرة للصيد على النظام اإليكولوجي ،وأن تقدم مزيدا من التوجيه بشأن تلك
المعايير .وتدعو الخطوط التوجيهية المنقحة إلى أن يشمل الحد األدنى من االشتراطات والمعايير الموضوعية
لنظم التوسيم اإليكولوجي العناصر التالية:
• •القيام بعملية الصيد في إطار نظام لإلدارة يستند إلى الممارسة الجيدة ،بما في ذلك جمع بيانات وافية
عن الحالة واالتجاهات الحالية لألرصدة ويستند إلى أفضل األدلة العلمية.
• •عدم اإلفراط في الصيد من الرصيد الذي يكون قيد النظر.
• •إجراء تقييم سليم لآلثار المعاكسة للصيد على النظام اإليكولوجي ومعالجة تلك اآلثار بفعالية .وعالوة على
ذلك ،ينبغي أن تضم الجوانب اإلجرائية والمؤسساتية لنظم التوسيم اإليكولوجي ما يلي:
• •تحديد معايير إصدار الشهادات؛
• •اعتماد الهيئات المستقلة المصدرة للشهادات؛
• •اتساق إصدار شهادات تفيد بأن عملية صيد وسلسلة تعهد منتجاتها متسقتان مع المعايير واإلجراءات
الالزمة.
تحسن القدرة على استزراع األسماك البحرية والحاجة إلى زيادة األغذية المستمدة من
وعلى ضوء ُّ
النظم اإليكولوجية المائية ،قد يصبح تعزيز األرصدة واستخدام أنواع مدخلة تدخل ْين أكثر شيوعا على صعيد
اإلدارة في البيئة البحرية أيضا .وقد تناول مجلس اإلدارة البحرية مؤخرا عمليات إدخال أنواع وإدخال
تحسينات في نظامه الخاص بالتوسيم اإليكولوجي 32ووضع سياسة بشأن تحديد الوقت الذي تكون فيه هذه
المصايد ضمن نطاق ذلك النظام .وفي الوقت الحاضر ،وبدون تنقيح الخطوط التوجيهية البحرية ،لن يتسنى
تقدير ما إذا كان النظام الذي يقوم مجلس اإلدارة البحرية بتشغيله سيمتثل للخطوط التوجيهية البحرية
المدخلة .وبالنظر إلى
عند تقييم مصايد األسماك البحرية المحسنة أو المصايد البحرية المستندة إلى األنواع ُ
أن منظمة األغذية والزراعة تضع مقاييس مرجعية لتقدير ما إذا كانت النظم الخاصة تمتثل لهذه الخطوط
التوجيهية ،قد يلزم النظر في تنقيح الخطوط التوجيهية البحرية لكي تعالج صراحة قضيتي تحسين األرصدة
وعمليات إدخال أنواع.
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الخطوط التوجيهية الداخلية

عند اعتماد الخطوط التوجيهية البحرية في عام  2005طلبت الدورة السادسة والعشرون للجنة مصايد
األسماك أن تعد منظمة األغذية والزراعة أيضا خطوطا توجيهية بشأن التوسيم اإليكولوجي لألسماك
والمنتجات السمكية المستمدة من المصايد الطبيعية الداخلية (الخطوط التوجيهية الداخلية) .والخطوط
التوجيهية الداخلية مماثلة للخطوط التوجيهية البحرية من حيث جميع الجوانب باستثناء بعض االختالفات
في النطاق.
وأثناء وضع الخطوط التوجيهية الداخلية بات واضحا أن استخدام التحسين شائع في المصايد الداخلية.
ومع ذلك ،توجد أشكال مختلفة متعددة من التحسين ،وقد يكون بعضها أشكاال من تربية األحياء المائية
مدروسة على نحو أنسب مقارن ًة بأشكال المصايد الطبيعية .وبات واضحا عدم إمكانية إخضاع جميع المصايد
المحسنة للخطوط التوجيهية الداخلية.
والمصايد المحسنة هي تلك “التي تدعمها أنشطة ترمي إلى استكمال أو إدامة استقدام واحد أو أكثر
من الكائنات الحية الدقيقة المائية وزيادة اإلنتاج الكلي ،أو إنتاج عناصر مختارة من عملية صيد ،بما
يتجاوز مستوى قابل لالستدامة بواسطة العمليات الطبيعية .وقد يستتبع التحسين تكوين أرصدة بواسطة
33
مواد مصدرها منشآت تربية األحياء المائية ،وعمليات نقل من المصادر البرية ،وإجراء تحوير في الموئل”.
وتتراوح ممارسات التحسين من التدخالت الطفيفة إما في تدفق المياه و/أو في النباتات أو الحيوانات،
إلى نظم تربية األحياء المائية المحكومة بدرجة بالغة والتي تطلق حيوانات في بيئات شبه طبيعية .ومن
ثم ،توجد حاجة إلى التحديد الدقيق لمجال مصايد األسماك المؤهلة للتوسيم فيما يتعلق ،في جملة أمور
أخرى ،بالعالقة بين نوع أنشطة التحسين أو نظام اإلنتاج ونية اإلدارة فيما يتعلق بـ “الرصيد الذي يكون قيد
النظر”.
وقد أعلنت منظمة األغذية والزراعة أن خصائص وإدارة “الرصيد الذي يكون قيد النظر” ستحدد اندراج
أو عدم اندراج المصايد المحسنة ضمن نطاق الخطوط التوجيهية الداخلية .وأعلنت أيضا أن المصايد
المحسنة يجب ،كي تندرج ضمن نطاق الخطوط التوجيهية الداخلية ،أن تستوفي المعايير التالية:
• •كون األنواع متوطنة في المنطقة الجغرافية التي يجري فيها صيد األسماك أو كونها قد أُدخلت منذ زمن
بعيد وأصبحت بعد ذلك جزءا من ”النظام اإليكولوجي الطبيعي”.
• •وجود مكونات تناسلية طبيعية لـ “الرصيد الذي يكون قيد النظر”.
• •استناد النمو الذي يحدث أثناء مرحلة ما بعد اإلطالق إلى إمدادات غذائية من البيئة الطبيعية ،وعمل نظام
اإلنتاج بدون تغذية تكميلية.
وقد تضم المصايد المحسنة مكونات تناسل طبيعي ومكونات يجري الحفاظ عليها بواسطة تكوين
أرصدة .وينبغي إدارة عملية الصيد المحسنة بوجه عام بطريقة تدار فيها مكونات التناسل الطبيعي وفقا
ألحكام المادة  7من المدونة .وينبغي أن يتيح نظام إدارة المصايد المحسنة القيام بعملية تحقق تثبت أن
منشأ مادة تكوين األرصدة هو مرافق لتربية األحياء المائية تستوفي أحكام المادة  9من المدونة.
وقد خلصت منظمة األغذية والزراعة إلى أن المصايد القائمة على االستزراع ،وتحديدا تلك التي ال
ُتدعم إال بواسطة تكوين األرصدة (أي بدون وجود نية مرتبطة بها من جانب اإلدارة لدعم مكونات وقدرة
التناسل الطبيعي لدى “الرصيد الذي يكون قيد النظر”) ،من شأنها أال تندرج ضمن نطاق الخطوط التوجيهية
الداخلية.
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وفي عام  ،2010أوصت مشاورة خبراء لمنظمة األغذية والزراعة بإمكانية وضع الخطوط التوجيهية
بشأن المصايد المستندة إلى التربية إما باستخدام الخطوط التوجيهية إلصدار الشهادات لتربية األحياء المائية
أو بوضع مجموعة مستقلة من الخطوط التوجيهية إلصدار الشهادات لهذه الفئة من المصايد المحسنة.
وثمة اختالف آخر بين الخطوط التوجيهية البحرية والخطوط التوجيهية الداخلية فيما يتعلق بالنطاق
هو نهج التوسيم اإليكولوجي للمصايد استنادا إلى األنواع المدخلة .وثمة ظروف قد ترغب في ظلها البلدان
التي توجد لديها حيوانات داخلية جرى إفقارها أو نظم إيكولوجية مائية محورة في إدخال أنواع جديدة
لزيادة اإلنتاج والقيمة من هذه النظم .وعلى الرغم من وجود خطوط توجيهية دولية وتقدير دولي للمخاطر
للمساعدة على القيام بعمليات إدخال رشيدة ،رأت منظمة األغذية والزراعة أن عملية تطبيق الخطوط
التوجيهية ،وتقدير المخاطر ،وما تالهما من عمليات رصد وإنفاذ ،لم تكن راسخة بدرجة تكفي لكفالة
الحماية الوافية للنظم اإليكولوجية المائية الداخلية .ولذا ،فإن المصايد الداخلية المستندة إلى عمليات
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إدخال أنواع جديدة من شأنها أن تكون خارج نطاق الخطوط التوجيهية الداخلية ،بينما تكون المصايد
الداخلية المستندة إلى أنواع مدخلة “تاريخيا” مؤهلة للتوسيم اإليكولوجي.

الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المائية

في عام  ،2011وافقت الدورة التاسعة والعشرون للجنة مصايد األسماك على الخطوط التوجيهية التقنية لمنظمة
األغذية والزراعة بشأن إصدار الشهادات لتربية األحياء المائية (الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المائية) .وقد
سلمت لجنة مصايد األسماك ،مع تأييدها للخطوط التوجيهية ،بالمعايير والخطوط التوجيهية القائمة التي وضعتها
منظمات دولية من قبيل المنظمة العالمية لصحة الحيوان فيما يتعلق بصحة وسالمة الحيوانات المائية ،وهيئة
الدستور الغذائي فيما يتعلق بسالمة األغذية ،ومنظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالجوانب االجتماعية – االقتصادية.
ولكن ،في ظل غياب إطار مرجعي دولي دقيق لتنفيذ بعض المعايير الدنيا المحددة الواردة في الخطوط التوجيهية
لتربية األحياء المائية ،سلمت لجنة مصايد األسماك بأهمية وضع معايير مالئمة لكفالة أال تصبح نظم إصدار
الشهادات لتربية األحياء المائية حواجز أمام التجارة ال داعي لها .وأشارت إلى ضرورة أن تظل نظم إصدار الشهادات
متسقة مع األحكام الواردة في اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز التقنية أمام التجارة الخاص
بمنظمة التجارة العالمية .وإضافة إلى ذلك ،أوصت لجنة مصايد األسماك أيضا بأن تضع منظمة األغذية والزراعة
إطارا تقييميا لتقدير مدى اتساق النظم العامة والخاصة إلصدار الشهادات مع الخطوط التوجيهية لتربية األحياء
المائية.
وتوفر الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المائية توجيها فيما يتعلق بوضع نظم معقولة إلصدار الشهادات
لتربية األحياء المائية ،وتنظيمها وتنفيذها .وتنص تلك الخطوط التوجيهية على حد أدنى من المعايير
الموضوعية لوضع مقاييس إلصدار الشهادات لتربية األحياء المائية فيما يتعلق بما يلي ’1‘ :صحة الحيوان
وسالمته؛ و ‘ ’2سالمة األغذية؛ و ‘ ’3سالمة البيئة؛ و ‘ ’4الجوانب االجتماعية – االقتصادية .ومدى سعي أي
نظام إلصدار الشهادات إلى معالجة هذه القضايا يتوقف على أهدافه .ولذا ،ينبغي أن يحدد النظام أهدافه
بصراحة وشفافية .ويجب تفسير وتطبيق الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المائية ،التي تنطبق على النظم
الطوعية إلصدار الشهادات ،بطريقة متسقة مع أهداف تلك النظم ،ومع القوانين واللوائح الوطنية ،ومع
االتفاقات الدولية حسبما ُوجدت.
وتوضح الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المائية أن النظم المعقولة إلصدار الشهادات لتربية األحياء
المائية تتسم بثالثة مكونات هي :المقاييس ،واالعتماد ،وإصدار الشهادات .ولذا ،فإن الخطوط التوجيهية
لتربية األحياء المائية تغطي ’1‘ :عمليات تحديد المقاييس ،الالزمة لوضع واستعراض مقاييس إصدار
الشهادات؛ و ‘ ’2نظم االعتماد ،الالزمة لتوفير اعتراف رسمي بهيئة مؤهلة للقيام بعملية إصدار الشهادات؛ و
‘ ’3هيئات إصدار الشهادات ،الالزمة للتحقق من االمتثال لمقاييس إصدار الشهادات.
وتعترف الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المائية بأن التنمية الرشيدة لتربية األحياء المائية تتوقف
على االستدامة االجتماعية واالقتصادية والبيئة ،وهي أمور يجب معالجتها جميعا .وتعترف أيضا بوجود إطار
قانوني وطني ودولي مستفيض بشأن جوانب شتى من تربية األحياء المائية وسلسلة القيمة الخاصة بها،
يغطي قضايا من قبيل مكافحة أمراض الحيوانات المائية ،وسالمة األغذية ،وصون التنوع البيولوجي.
وتوصي الخطوط التوجيهية لتربية األحياء المائية بأن يعترف واضعو نظم إصدار الشهادات بأن من
األمور ذات األهمية الحيوية أن يكون أولئك الذين ينفذون تلك النظم قادرين على قياس أداء نظم تربية
األحياء المائية وممارساتها وقادرين أيضا على تقدير مدى اتساق تلك النظم مع مقاييس إصدار الشهادات.

إطار التقييم

في عام  ،2009طلبت لجنة مصايد األسماك إلى منظمة األغذية والزراعة وضع إطار تقييمي لتقدير ما إذا
كانت النظم الخاصة أو العامة للتوسيم اإليكولوجي متسقة مع الخطوط التوجيهية البحرية .وقد جاء ذلك
الطلب في أعقاب مناقشات كانت قد ُأجريت من قبل في كل من لجنة مصايد األسماك ولجنتها الفرعية
المعنية بتجارة األسماك بشأن ما إذا كانت منظمة األغذية والزراعة يمكن ،أو ينبغي ،أن تتحقق من صحة
ادعاءات نظم التوسيم اإليكولوجي أنها ممتثلة للخطوط التوجيهية البحرية .وكانت النصيحة التي قدمتها
لجنة مصايد األسماك لمنظمة األغذية والزراعة هي عدم رصد االمتثال رصدا نشطا ،بل القيام بدال من ذلك
بوضع إطار تقييمي لتقدير ما إذا كانت نظم التوسيم اإليكولوجي الخاصة أو العامة المتعلقة بالمصايد
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البحرية متسقة مع الخطوط التوجيهية البحرية .وذكرت اللجنة أن ذلك اإلطار من شأنه أن يوفر أداة شفافة
يمكن أن تتيح إجراء تقييم للنظم الوطنية للتوسيم اإليكولوجي على ضوء الخطوط التوجيهية البحرية.
وعندئذ يمكن اعتبار النظم التي يتبين أنها متسقة مع الخطوط التوجيهية البحرية مكافئة ألي نظام آخر
مطابق للخطوط التوجيهية البحرية.
وفي عام  ،2010عقدت منظمة األغذية والزراعة مشاورة خبراء أعدت إطارا تقييميا .وحدد اإلطار
التقييمي مؤشرات إلتاحة تقدير االتساق مع الخطوط التوجيهية البحرية والخطوط التوجيهية الداخلية .وجرى
تحديد ما مجموعه  115مؤشرا ،ينطبق  6فقط منها على المصايد الداخلية .وفي الوقت الحاضر ،نجد أن
عملية التقدير تم ِّكن المق ِّيم من تحديد ما إذا كان نظام مطابقا للمؤشرات المحددة في اإلطار التقييمي،
ولكن فقط على أساس :نعم أو ال .فالمطابقة الكاملة ال تتسنى إال حيثما يكون قد جرى إدراج جميع
المؤشرات في النظام الذي يجري تقديره .وقد ُقدم اإلطار التقييمي إلى اللجنة الفرعية المعنية بتجارة
األسماك التابعة للجنة مصايد األسماك في فبراير/شباط  2012لمناقشته وإحالته الحقا إلى الدورة الثالثين
للجنة مصايد األسماك (المقرر عقدها في يوليو/تموز .)2012
وقد بادر عدد من الدول إلى إعداد برامج لوضع نظم للتوسيم اإليكولوجي ،ومن ذلك مثال برنامج الصيد
الرشيد في أيسلندا (أيسلندا) ،ومبادرة المأكوالت البحرية المستدامة في كاليفورنيا ،وإصدار الشهادات إلدارة
الصيد الرشيد المستندة إلى منظمة األغذية والزراعة في أالسكا (وكلتاهما في الواليات المتحدة األمريكية).
وهذا المبادرات كان الدافع إليها جزئيا هو وجود شواغل بشأن التكاليف المرتبطة بالنظم الخاصة للتوسيم
اإليكولوجي .بيد أن النظم العامة قد ُينظر إليها على أنها تخدم ذاتها .فقد ُيرى أن اإلدارات الوطنية تصدر
شهادات لنفسها ،بحيث تجازف بأن ُتتهم بوجود تضارب في المصالح لديها .ومع ذلك ،فإن النظم الوطنية
للتوسيم اإليكولوجي التي ُوجد عند تقديرها أنها ممتثلة لإلطار التقييمي ستزيد كثيرا من مشروعيتها
واحتمال حصولها على اعتراف وطني ودولي.

القضايا المتبقية

لقد نشأت نظم التوسيم اإليكولوجي وإصدار الشهادات استجابة لشواغل بشأن االستدامة البيئية والنخفاض متصور
في وفرة كثير من أرصدة العالم السمكية الرئيسية .ونتيجة لزيادة وعي المستهلكين واهتمامهم بالقضايا البيئية،
تحسن الوصول إلى أسواق معينة وأن توفر
بات واضحا أن نظم التوسيم اإليكولوجي وإصدار الشهادات يمكن أن ِّ
زيادة في سعر األسماك أو المنتجات السمكية .ويبدو أن نظم التوسيم اإليكولوجي وإصدار الشهادات قد أسفرت
عن زيادة حصة بعض مصايد األسماك وبعض الموردين في السوق ،وزيادة األسعار بالنسبة لتلك المصايد وألولئك
الموردين .بيد أن هذه النتيجة ليست مضمونة .فعلى سبيل المثال ،أظهرت إحدى الدراسات أن بعض زراع البن
المعتمدين بشهادات أصبحوا أشد فقرا بالنسبة للزراع التقليديين 35.ويلزم مزيد من الدراسات لمعرفة الوقت الذي
ينبغي فيه أن تحاول أي مصيدة أسماك الحصول على توسيم إيكولوجي أو شهادة لكي تزيد ربحيتها.
ولم تثبت تماما كفاءة التوسيم اإليكولوجي أو إصدار الشهادات كأداتين لتحسين حالة مصايد األسماك ،أي
تغيير المصايد المدارة إدارة سيئة إلى مصايد مدارة إدارة جيدة .وليس واضحا عدد المصايد المعنية التي كانت
تدار إدارة سيئة قبل إدخال التوسيم اإليكولوجي .وعالوة على ذلك ،ما زال السؤال بدون إجابة فيما يتعلق بما
إذا كانت قوى السوق تساعد عمليا على صون الموارد المائية .ولكن يتزايد على الموردين عبء التحقق من
استيفاء منتجاتهم لمقاييس معينة ،ويوفر إصدار الشهادات “عبء اإلثبات” هذا (ولالطالع على مزيد من المناقشة
بشأن هذه القضية ،نحن نحيل القراء إلى المطبوع الذي استندت إليه هذه المقالة.) 36

التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة
37
األغذية والزراعة :فصل عن األسماك
النموذج

إن نماذج التوقعات بالغة القيمة للتوصل إلى فهم جيد لمنظورات التطورات في القطاع الذي تحلله.
وهي أداة هامة لتزويد منظمات من قبيل منظمة األغذية والزراعة ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

االقتصادي ( )OECDوأعضائها والمجتمع الدولي بمعلومات مهمة إلعداد استجابات استراتيجية للتحديات
المستجدة .وداخلياً ،يمكن أيضاً أن تساعد دراسات التوقعات على إبراز أولويات العمل وإعداد عرض عام
للتحديات الرئيسية التي تواجه المنظمة.
وعلى الرغم من أهمية قطاع مصايد األسماك ودوره األساسي في ُسبل معيشة ماليين من البشر في
مختلف أنحاء العالم كمصدر للغذاء وكمو ّلد للعمالة وكمساهم في النمو االقتصادي لم يكن لدى منظمة
األغذية والزراعة حتى عام  2010نموذج توقعات محدد بشأن األسماك من منظور قصير األجل أو متوسط
األجل أو طويل األجل .ولذا ،قررت منظمة األغذية والزراعة أن تعد نموذجاً من هذا القبيل لتحليل
التوقعات المتوقعة لقطاع مصايد األسماك وتربية األحياء المائية من حيث إمكانات اإلنتاج في المستقبل،
والطلب المتوقع على المنتجات السمكية ،واالستهالك ،واألسعار ،والعوامل األساسية التي قد تؤثر على العرض
والطلب في المستقبل.
ً
ورئي أن من المهم عدم إعداد نموذج منعزل لألسماك وأن من األحرى بدال من ذلك إعداد نموذج
ُيدرج في البنية العامة للنموذج الزراعي القائم والساري فع ًال ،وهو نظام  AGLINK–COSIMOلإلسقاطات
التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ،وذلك بالنظر إلى الصالت
والتفاعالت بين قطاعي مصايد األسماك والزراعة .فمصايد األسماك وبخاصة تربية األحياء المائية ،تتفاعل
بطرائق متعددة مع الزراعة .ويتبدى مثال واضح لذلك في الزراعة المتكاملة ،ولكن األهم هو أثرها على
النظم اإليكولوجية واألسواق والمنتجات واألسعار ،وكذلك على االبتكارات والتكنولوجيا .فقد ينشأ تنافس
بين قطاع مصايد األسماك وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية على المياه والموارد من األراضي ،ال سيما من
أجل الزراعة المروية ،وكذلك بين الثروة الحيوانية واألسماك المستزرعة فيما يتعلق بتوافر األعالف وكفاءة
استخدامها نسبياً .وتلعب المصايد الطبيعية دوراً هاماً أيضا من حيث إنتاج جريش السمك وزيت السمك،
اللذين ُيستخدمان كعلف في تربية األحياء المائية وفي أغذية الخنازير والدواجن والحيوانات المجترة
والحيوانات المصاحبة لها .ومع التوسع في تربية األحياء المائية ،أصبحت إمدادات كبيرة من جريش السمك
توجه إلى هذا القطاع .وأدى أيضاً نمو قطاع تربية األحياء المائية إلى زيادة الطلب على مصادر إضافية
ّ
أو بديلة للعلف .ويتزايد في قطاع تربية األحياء المائية استخدام مواد خام مستمدة من الزراعة والثروة
الحيوانية ،كانت ُتستخدم تقليدياً كعلف للثروة الحيوانية .وقد أثار استمرار نمو الطلب على الثروة الحيوانية
واألسماك قلقاً بشأن استدامة اإلمدادات العلفية ،ال سيما فيما يتعلق بجريش السمك ،وبشأن آثار هذا النمو
على البيئة.
ونظام  AGLINK–COSIMOلإلسقاطات التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة
األغذية والزراعة هو أحد أشمل نماذج التوازن الجزئي لتحليل األسواق الدولية للزراعة واألغذية .فالنموذج
ُيستخدم في إعداد إسقاطات متوسطة األجل بشأن عرض سلع زراعية منتقاة والطلب عليها وأسعارها سنوياً.
أما األسواق غير الزراعية ،بما فيها األسماك ،فهي ال ُتعد من أجلها نماذج و ُتعامل داخل نظام اإلسقاطات
تعام ًال خارجياً .ويركز التصميم العام للنموذج بوجه خاص على التأثير المحتمل للسياسات الزراعية والتجارية
على األسواق الزراعية في األجل المتوسط .والنموذج هو إحدى األدوات التي ُتستخدم في إعداد إسقاطات
خط األساس التي يستند إليها مطبوع التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
ومنظمة األغذية والزراعة الذي يعرض إسقاطات وما يتصل بها من تحليل لألسواق فيما يتعلق بـ  15منتجاً
زراعياً على مدى عشر سنوات .وقد بدأت منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي إطار النمذجة في
أوائل تسعينيات القرن الماضي من خالل إعداد نموذجها  ،AGLINKوهو نموذج اقتصادي للزراعة في العالم
يتضمن تمثي ًال بالغ التفصيل لقطاع الزراعة في بلدان المنظمة فض ًال عن األرجنتين والبرازيل والصين واالتحاد
تحسن كثيراً نظام النمذجة هذا من خالل استحداث منظمة األغذية والزراعة
الروسي .ومنذ عام ّ ،2004
نموذجاً زراعياً مماث ًال — هو  — COSIMOيمثل قطاعات الزراعة في عدد كبير من البلدان النامية .وفيما
يتعلق ببلدان كثيرة ،توضع نماذج محددة للسياسات الزراعية في إطار  .AGLINK–COSIMOوهذا يجعل
النموذج أداة قوية للتحليل االستشرافي للسياسات المحلية والتجارية من خالل مقارنة سيناريوهات بيئات
38
سياسات بديلة على ضوء المقياس المرجعي الذي تمثله إسقاطات خط األساس.
وبالنظر إلى أهمية وسريان نظام  AGLINK–COSIMOللنمذجة قررت منظمة األغذية والزراعة ،بتعاون
وموافقة أمانتي منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة المعنيتين بنظام
 ،AGLINK–COSIMOأن تعد نموذجاً تابعاً بشأن األسماك والمنتجات السمكية ،له صالت بنموذج –AGLINK
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 COSIMOالمستخدم في اإلسقاطات المتعلقة بالزراعة ،ولكنه ليس مدمجاً فيه .وبالنظر إلى كونه نظاماً
تابعاً فقد ُبني باتباع نفس المبادئ العامة التي استُخدمت في بناء نظام  AGLINK–COSIMOللنمذجة
تيسيراً إلدماجه في نهاية المطاف .وقد زاد حجم وتغطية نموذج  AGLINKثم نموذج  COSIMOمنذ
إنشائهما .وقد يمثل إدراج مك ّون صيد األسماك فرصة للنموذج لتوسيع نطاق تغطيته الستهالك األغذية ،بما
يشمل مصدراً بدي ًال ومنافساً من مصادر الغذاء والبروتين ،فض ًال عن توسع نطاق تغطيته ألسواق الزيوت
واألعالف من أجل إعطاء صورة أفضل لقطاعي األغذية والعلف.
ونموذج األسماك هو نموذج توازن جزئي دينامي مح َّدد السياسات .وهو يتضمن  1 100معادلة ويغطي
نفس البلدان واألقاليم التي يغطيها نموذج  AGLINK–COSIMOالبالغ عددها  56بلداً مع كون  42من هذه
البلدان داخلية المنشأ فيه فض ًال عن تغطيته  5قارات ومجموعاً عالميا .وهناك نوعان من داالت العرض
هما :الصيد الطبيعي وتربية األحياء المائية .وعرض المصايد الطبيعية يمكن أن يكون خارجي المنشأ أو
داخلي المنشأ ،ولكنه يتأثر بظواهر النينيو فقط ،أو داخلي المنشأ ولكنه يستجيب لألسعار .وفيما يتعلق
بتربية األحياء المائية ،فإن نسبة قدرها  99في المائة من العالم في مجموعه هي داخلية المنشأ وتستجيب
لسعر اإلنتاج وسعر العلف .ويتكون عرض جريش السمك وزيت السمك من مكونين :من السمكة الكاملة
المسحوقة (التحويل إلى جريش) ومن فضالت األسماك .ويوجد طلب على المصايد بوجه عام ،ولكنه ينقسم
وفقاً لثالثة استخدامات نهائية هي :الغذاء ،والتحويل إلى جريش سمك وزيت سمك ،واستخدامات أخرى
( ُيبقى على التعامل معها تعام ًال خارجياً) .وثمة ثالث صالت بين أسواق مصايد األسماك واألسواق الزراعية:
فيما يتعلق بالطلب من خالل االستبدال بين األسماك والمنتجات الحيوانية األخرى ،ومن خالل كمية العلف
التي تتطلبها تربية األحياء المائية ،ومن خالل التفاعل بين جريش السمك وزيت السمك وبدائلهما من
البذور الزيتية.
وفي عام  ،2011اشتمل للمرة األولى مطبوع التوقعات الزراعية الذي يصدر عن منظمة التنمية والتعاون في
الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة (التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
ومنظمة األغذية والزراعة  )2020–2011على فصل مستقل عن األسماك ،يصور النتائج الرئيسية للنموذج المتعلق
باألسماك .وقد ُأدمج ذلك الفصل أيضاً في طبعة عام  ،2012التي تغطي اإلسقاطات للفترة  .2021–2012ويقدّم
كال الفصلين عرضاً عاماً موجزاً للحالة الراهنة لقطاع مصايد األسماك فيما يتعلق باإلنتاج والتجارة واالستهالك .ثم
يحلالن النتائج الرئيسية للنموذج المتعلق باألسماك ،ويقدمان سيناريو معقوالً على مدى عشر سنوات لما يمكن
توقع حدوثه في ظل مجموعة معينة من االفتراضات ،من قبيل بيئة االقتصاد الكلي ،وقواعد وتعريفات التجارة
الدولية ،ووتيرة وتأثيرات ظواهر النينيو ،وعدم حدوث فاشيات أمراض غير عادية تتعلق باألسماك ،وحصص
الصيد ،واالتجاهات اإلنتاجية األطول أج ًال ،وعدم ظهور هزات في األسواق .وتص ّور هذه االفتراضات بيئة اقتصاد
كلي وبيئة ديمغرافية محددة تشكل تطور الطلب على المنتجات الزراعية والسمكية وعرضها .وفي حالة تغ ُّير
أي من هذه االفتراضات ستتأثر اإلسقاطات الناتجة بشأن األسماك .ولذا ،يصور الفصالن أيضا القضايا وأوجه عدم
اليقين الرئيسية التي قد تؤثر في قطاع مصايد األسماك ،والتي قد تؤثر نتيجة لذلك في اإلسقاطات المتعلقة به.
ويرد أدناه تلخيص للنواتج الرئيسية ألحدث اإلسقاطات 39المدرجة في التوقعات الزراعية لمنظمة التعاون
والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة األغذية والزراعة ( 2021–2012تاريخ المطبوع :يونيو/حزيران .)2012

إسقاطات 2021–2012

من المتوقع أن يبلغ إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم ،المستحث بارتفاع الطلب
على األسماك ،نحو  172مليون طن في عام  ،2021وهو ما يمثل زيادة بنسبة قدرها  15في المائة مقارنةً
بمتوسط المستوى في الفترة  .2011–2009وهذه الزيادة ال بد أن تقف وراءها بصفة رئيسية تربية
األحياء المائية ،المتوقع أن تبلغ نحو  79مليون طن ،بحيث تزيد بنسبة قدرها  33في المائة خالل الفترة
 2021–2012مقارن ًة بنمو إنتاج المصايد الطبيعية الذي ُيتوقع أن تبلغ نسبته  3في المائة .ومع ذلك ،من
المتوقع حدوث تباطؤ في نمو تربية األحياء المائية ،من معدل سنوي بلغ في المتوسط  5.8في المائة
في العقد األخير إلى  2.4في المائة أثناء الفترة المستعرضة .وهذا االنخفاض سينجم بصفة رئيسية عن
المعوقات المتعلقة بالمياه ،ومحدودية توافر مواقع ُمثلى لإلنتاج ،وارتفاع تكاليف جريش السمك وزيت
السمك واألعالف األخرى .ولكن ستظل تربية األحياء المائية ،رغم تباطؤ معدل نموها ،أحد أسرع القطاعات
المنتجات لألغذية الحيوانية نمواً .وسيتجاوز اإلنتاج الكلي لمصايد األسماك (الصيد الطبيعي وتربية األحياء
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المائية) ،بفضل مساهمة تربية األحياء المائية ،إنتاج اللحم البقري أو لحم الخنزير أو الدواجن (الشكل .)44
وستسهم المنتجات المستمدة من تربية األحياء المائية في زيادة حصة إنتاج مصايد األسماك في العالم،
بحيث ستزيد من  40في المائة في المتوسط في الفترة  2011–2009إلى  46في المائة عام  .2021ومن
المتوقع أن يواصل إنتاج تربية األحياء المائية تزايده في جميع القارات ،مع وجود تباينات بين البلدان
واألقاليم من حيث نطاق منتجات األنواع وأشكال المنتجات .وستظل البلدان اآلسيوية هي المهيمنة على
إنتاج تربية األحياء المائية في العالم ،بحيث ستبلغ حصتها  89في المائة في عام  ،2021مع كون الصين
بمفردها مصدر  61في المائة من اإلنتاج الكلي.
وستبلغ نسبة المصيد من المصايد الطبيعية الذي ُيستخدم في إنتاج جريش السمك نحو  17في المائة
بحلول عام  40 ،2021مما يم ّثل انخفاضاً بنسبة قدرها  6في المائة مقارن ًة بمتوسط الفترة  2011–2009نتيجة
لتزايد الطلب على األسماك ألغراض االستهالك اآلدمي .وفي عام  ،2021ينبغي أن يكون إنتاج جريش السمك
أعلى بنسبة قدرها  15في المائة مقارن ًة بمتوسط الفترة  41 ،2011–2009ولكن ما يقرب من  87في المائة
التحسن في استخدام نفايات األسماك وقصاصاتها وشذاباتها .وسيستتبع تزايد الدخل
من الزيادة سيتأتى من
ّ
والتحضر تزايداً في استهالك األسماك على شكل شرائح أو على شكل ّ
محضر ومحفوظ ،مما يؤدي إلى زيادة
المنتج من نفايات
إنتاج المخلفات التي ُتستخدم في تصنيع جريش السمك .وينبغي أن يم ّثل جريش السمك ُ
األسماك  43في المائة من إنتاج العالم من جريش السمك في عام ( 2021الشكل .)45
ومن المتوقع أن يدخل قطاع األسماك عقداً من الزمان تكون األسعار فيه أعلى ،ولكن تكون فيه تكاليف
اإلنتاج أعلى أيضاً (الشكل  .)46وستكون القوى المحركة الرئيسية لذلك هي االتجاه اإليجابي للطلب والدخل
والنمو السكاني وتزايد أسعار اللحوم ووجود ضعف عام في سعر الدوالر األمريكي ومحدودية نمو إنتاج
المصايد الطبيعية ،فض ًال عن ارتفاع تكاليف بعض أهم عوامل اإلنتاج من قبيل الطاقة ،بما يشمل الزيت
الخام والعلف .وعلى وجه الخصوص ،وكنتيجة لحدوث انخفاض طفيف في مصيد المصايد الطبيعية الالزم
ألغراض التحويل إلى علف ووجود تفضيل لجريش السمك وزيت السمك في إنتاج حيوانات معينة ،من
المتوقع أن ترتفع أسعار جريش السمك بنحو  59في المائة وأسعار زيت السمك بنحو  55في المائة
بالقيمة اإلسمية أثناء الفترة التي يشملها اإلسقاط .وعلى خلفية ركود اإلمدادات ،من المتوقع أن يؤدي تزايد
الطلب إلى حدوث زيادة في نسبة سعر األسماك إلى سعر جريش وزيت البذور الزيتية ،ال سيما في سنوات
ظواهر النينيو المفترضة .وسيظل أثر سعر الحبوب الخشنة على سعر منتجات تربية األحياء المائية متواضعاً
نسبياً ،وإن يكن من المتوقع أن يزيد نوعاً ما خالل الفترة  .2021–2012وسوف تستقر تدريجياً نسبة أسعار
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تربية األحياء المائية مقارن ًة بأسعار جريش السمك خالل الفترة المستعرضة .ونتيجة الرتفاع أسعار جريش
السمك وزيت السمك واألعالف األخرى ،من المتوقع أن يكون متوسط سعر األنواع المستزرعة أعلى بدرجة
طفيفة من متوسط سعر أنواع المصيد من المصايد الطبيعية (باستثناء األسماك المخصصة للتحويل إلى
أعالف) ،أي بنسبة قدرها  48في المائة مقارن ًة بنسبة قدرها  43في المائة ،في العقد المقبل .وسيؤدي
ارتفاع أسعار البدائل ،ال سيما اللحوم ،إلى تحفيز الطلب على األسماك والمنتجات السمكية ألغراض االستهالك
سيشجع على زيادة إنتاج تربية األحياء المائية،
اآلدمي .وهذا سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار األسماك ،مما
ّ
ال سيما في البلدان النامية ،ألغراض التصدير وكذلك ألغراض االستهالك المحلي واإلقليمي.
ومن المتوقع أن يبلغ نصيب الفرد في العالم من استهالك األسماك البادي  19.6كيلوغراماً في عام
 ،2021وهو ما يمثل زيادة بنسبة قدرها  16في المائة عن متوسط مستوى االستهالك في الفترة –2009
 .2011وسيكون متوسط معدل النمو السنوي أقل في النصف الثاني من فترة اإلسقاط ،عندما تصبح األسماك
ألول مرة أغلى ثمناً من اللحوم الحمراء .ونتيجة الرتفاع أسعار األسماك ،من المتوقع أن يتباطأ نمو استهالك
األسماك بحيث يبلغ  0.3في المائة كل سنة خالل فترة اإلسقاط ،مقارن ًة بنسبة قدرها  1.7في المائة سنوياً
في العقد السابق .وسيزيد نصيب الفرد من استهالك األسماك في جميع القارات (الشكل  ،)47إال في
أفريقيا (بسبب النمو السكاني األسرع من نمو العرض) ،مع ظهور أعلى معدل نمو في أوسينيا .وستُسهم
المنتجات المستمدة من تربية األحياء المائية في زيادة حصة المعروض من مصايد األسماك في العالم
ألغراض االستهالك اآلدمي .وبحلول عام  ،2018من المتوقع أن يتجاوز إنتاج األسماك المستزرعة إنتاج األسماك
الطبيعية المخصصة لالستهالك اآلدمي ألول مرة ،ومن المتوقع أن تبلغ حصة األسماك المستزرعة  52في
المائة في عام ( 2021الشكل .)48
وستستمر عولمة سالسل إمدادات مصايد األسماك ،مع تصدير حصة كبيرة من اإلنتاج الكلي لتلك المصايد
( 39في المائة ،بما يشمل التجارة داخل االتحاد األوروبي) .ومن حيث الكمية ،من المتوقع أن تزيد التجارة
العالمية في األسماك المخصصة لالستهالك اآلدمي بنسبة قدرها  25في المائة في الفترة  .2021–2012بيد أن
معدل نمو الصادرات السنوي سينخفض من  3.6في المائة في العقد المنصرم إلى  1.9في المائة خالل السنوات
العشر المقبلة .وستنخفض حصة البلدان المتقدمة في واردات العالم من األسماك المخصصة لالستهالك اآلدمي
من  59في المائة إلى  56في المائة في العقد المقبل .وسيرجع هذا بصفة رئيسية إلى تزايد واردات البلدان
النامية ألغراض االستهالك المحلي فضال عن تزايد وارداتها من األسماك غير المصنعة من أجل استخدامها كمادة
خام في صناعاتها التصنيعية .وستظل البلدان النامية تمثل نحو  67في المائة من صادرات العالم .وستكون
قاطرة الصادرات هي البلدان اآلسيوية ،التي ما زالت شديدة المنافسة ومن المتوقع أن تستفيد من تزايد
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٤ ٠٠٠
ﺟﺮﻳﺶ اﻟﺴﻤﻚ
زﻳﺖ اﻟﺴﻤﻚ

٣ ٠٠٠
٢ ٠٠٠
١ ٠٠٠

٢٠٠٦

٢٠٠٣

٠
٢٠٠٠
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االستثمار في قطاع تربية األحياء المائية .وفي عام  2021ستكون آسيا هي مصدر نسبة قدرها  55في المائة من
صادرات العالم السمكية ألغراض االستهالك اآلدمي ،مع كون الصين هي البلد المصدّر الرئيسي في العالم.
ويرد أدناه تلخيص للقضايا وأوجه عدم اليقين الرئيسية التي قد تؤثر على قطاع مصايد األسماك ،والتي قد
تؤثر بالتالي على اإلسقاطات.
من المرجح أن يشهد العقد المقبل تغ ُّيرات كبرى في بيئة االقتصاد الكلي ،وقواعد وتعريفات التجارة
الدولية ،وخصائص األسواق ،والموارد ،والسلوك االجتماعي .وقد تترك تأثيراتها بصمة على األسواق السمكية في
األجل المتوسط .وقد تجلب أيضاً آثار تغ ُّير المناخ عدم يقين متزايداً في كثير من القطاعات الغذائية وقد
تمثل تهديدا مضا ِعفاً الستدامة تنمية المصايد الطبيعية وتربية األحياء المائية .وهذه األحداث المحتملة تقع في
سياق ضغوط اجتماعية واقتصادية عالمية أخرى على الموارد الطبيعية والنُظم اإليكولوجية ،من بينها التدهور
البيئي وتزايد ندرة األراضي والمياه .ومن المرجح أن يتعين إدماج ُنهج جديدة للتكيف مع المناخ في عمليات
تحسين حوكمة مصايد األسماك .وقد يلزم اتخاذ إجراءات أيضاً لضمان صون النظم اإليكولوجية المائية وحماية
األرصدة واإلنتاجية من خالل االبتكار التكنولوجي ،واالستثمار في البحث والتطوير ،واتباع نهج محكوم بدرجة
أوثق في إدارة مصايد األسماك .وعالوة على ذلك ،فإن زيادة مخاطر عمليات غزو األنواع وانتشار األمراض تثير
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اﻟﺸﻜﻞ ٤٧
ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻷﺳامك
ﻛﻐﻢ /اﻟﻔﺮد

٣٠

٢٠١١–٢٠٠٩
٢٠٢١

٢٠

١٠

اﻟﻌﺎمل

أوﺳﻴﻨﻴﺎ

أوروﺑﺎ

آﺳﻴﺎ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﺸامﻟﻴﺔ

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ

أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

٠
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قلقاً إضافياً .فأمراض األسماك يمكن أن تكون لها آثار كبيرة على العرض والطلب والتجارة في األسواق الداخلية
والمحلية ،ألن ما ينجم عنها من تقييدات للتجارة قد يغ ّير األسواق لفترات ممتدة.
ويمكن أن تتحقق فوائد كبيرة من إعادة بناء مصايد األسماك ،وهي مهمة عاجلة تتصدر جدول أعمال
السياسة الدولية .وقد قررت لجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي أن
تسهم في الجهود التي تبذلها الدول األعضاء فيها من أجل إعادة بناء مصايد أسماكها ،حيثما توجد حاجة إلى
ذلك ،بتوفير تحليل للقضايا الرئيسية على صعيد السياسات .وكان التركيز ينصب على إعادة بناء مصايد األسماك،
وهو نهج أوسع نطاقاً من إعادة بناء األرصدة السمكية ،وأخذ في االعتبار األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية.
وكانت النتيجة التي أفرزها هذا المشروع ،وهو دراسة اقتصاديات إعادة بناء مصايد األسماك ،هي مجموعة
مبادئ وخطوط توجيهية تساعد واضعي السياسات في ما يبذلونه من جهود إلعادة بناء مصايد األسماك ،آخذين
في االعتبار الجوانب االقتصادية والمؤسساتية 42.وهذه المبادئ والخطوط التوجيهية العملية المستندة إلى قرائن
تهدف إلى كفالة أن تكون خطط إعادة البناء أمثلة للحوكمة الجيدة ،مما يعني ضمناً شمول الجميع والتمكين
والشفافية والمرونة ووجود مجموعات قواعد وعمليات يمكن التنبؤ بها .وقد تعني ضمناً إعادة بناء مصايد
األسماك تغ ّيراً في بيئات وإصالح إدارة مصايد األسماك نحو استخدام أدوات مستندة إلى األسواق .وقد اعتُمدت
المبادئ والخطوط التوجيهية كتوصية من مجلس منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي.
وبالنظر إلى أن إنتاج المصايد الطبيعية ظل ثابتاً تقريباً ،سيلزم مزيد من النمو في تربية األحياء المائية
لتلبية الطلب العالمي المتزايد على المأكوالت البحرية .ولكن ثمة معوقات كثيرة قد تؤثر على آفاق إنتاج هذا
القطاع .وتشمل هذه المعوقات تزايد ندرة المياه ومحدودية فرص العثور على مواقع من أجل عمليات جديدة
وذلك بالنظر إلى تعدد مستخدمي المناطق الساحلية والشاطئية ،ومحدودية قدرة البيئة على حمل المغذيات
وعبء التلوث ،ووجود بيئة تنظيمية أقل تسامحاً .فالتوسع في تربية األحياء المائية قد ُيسهم ،ما لم يكن
موجهاً ومرصوداً بدرجة وافية ،في نشوء مشاكل بيئية ،من بينها تدهور األراضي والموائل البحرية ،والتلوث
الكيميائي ،وتعرض التنوع البيولوجي للخطر من خالل حاالت اإلفالت ،وانخفاض قدرة األسماك على مقاومة
األمراض .ويمكن أيضاً أن يتسبب قصور تدابير األمن البيولوجي وفاشيات األمراض في حدوث خسائر اقتصادية
كبيرة للقطاع .وتتوقف أيضا تلبية الطلب في المستقبل على الغذاء المستمد من تربية األحياء المائية على
توافر المدخالت ،ومن بينها البذور السمكية 43فضال عن األعالف بالنوعية والكمية المطلوبتين .وسيساعد استمرار
إحراز تقدم في استحداث بدائل أرضية المصدر لجريش السمك وزيت السمك على دعم استمرار النمو في
تربية األحياء المائية.

نقاط بارزة في الدراسات الخاصة

اﻟﺸﻜﻞ ٤٨
إﻧﺘﺎج ﻣﺼﺎﻳﺪ اﻷﺳامك مبﻜﺎﻓﺊ اﻟﻮزن اﻟﺤﻲ
مبﻼﻳني اﻷﻃﻨﺎن

اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻜﲇ
ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﳌﺎﺋﻴﺔ
اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻷﻏﺮاض
اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣﻲ

٢٠٢١

٢٠١٨

٢٠١٥

٢٠١٢

٢٠٠٩

٢٠٠٦

٢٠٠٣

١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
٢٠٠٠
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وقد تتسبب شواغل المستهلكين المتعلقة بقضايا من قبيل سالمة الحيوانات وجودة الغذاء وطرق اإلنتاج
والتصنيع في زيادة أوجه عدم اليقين في قطاع األسماك .فالمستهلكون ،ال سيما في األسواق األكثر رخا ًء ،تتزايد
مطالبتهم بمستويات عالية من ضمان الجودة ومطالبتهم بضمانات إلنتاج األسماك التي يشترونها إنتاجاً مستداماً.
وقد تكون المعايير الصارمة المتعلقة بجودة الواردات وسالمتها ،إلى جانب اشتراطات استيفاء المنتجات لمعايير
الصحة الحيوانية ولالشتراطات المتعلقة بالمسؤولية االجتماعية ،بمثابة حواجز تقف في طريق صغار المنتجين
والمشغلين في قطاع األسماك الذي يحاولون دخول األسواق الدولية وقنوات التوزيع .وقد تتأثر األسعار في
المستقبل ليس فحسب بارتفاع أسعار العلف بل أيضاً بإدخال لوائح أكثر صرام ًة بشأن البيئة وسالمة األغذية
وإمكانية تت ّبعها وسالمة الحيوان.
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النموذج من أجل بلدان مختارة في أمريكا الالتينية في عامي  2015و .2020
ستكون تلك الحصة أقل في السنوات التي تشهد ظواهر النينيو (المدرجة في النموذج في عامي  2015و
 )2020نتيجة النخفاض المصيد من األنشوفيتا.
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يشير مصطلح البذور السمكية إلى بيض الكائن الحي المائي (بما في ذلك النباتات المائية) الذي يجري
استزراعه ،أو سرئه ،أو نسله ،أو ذريته ،أو فقسه .وفي هذه المرحلة الوليدة ،يمكن أيضا اإلشارة إلى البذور،
أو يمكن أن تعرف ،بأنها صغار األسماك ،أو اليرقات ،أو ما بعد اليرقات ،أو صغار المحار أو صغار األسماك.
وقد تنشأ من مصدرين رئيسيين هما :من برامج التربية في األسر ،أو صيدها من األرصدة البرية.
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دور مصايد األسماك الطبيعية في نظام إنتاج غذائي عالمي مستدام:
الفرص والتحديات
في الطبعتين األخيرتين من تقرير حالة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في العالم ،كان القسم الذي
يتناول التوقعات ير ّكز على تربية األحياء المائية (في عام  )2008وعلى مصايد األسماك الداخلية (في عام
 .)2010وهذا الجزء الذي يتناول التوقعات ير ّكز ،مع عدم تجاهله لتربية األحياء المائية ولمصايد األسماك
الداخلية (تربية األحياء المائية مبرزة في الجزء الثالث في الصفحة  ،)177على الكيفية التي يمكن بها
للتطورات التي تحدث في مصايد األسماك الطبيعية بوجه خاص أن تساهم في كفالة وجود نظام إنتاج
غذائي عالمي مستدام.

السياق

وجدت دراسة رئيسية ُأجريت مؤخرا بشأن نظم اإلنتاج الغذائي في العالم 1أن تلك النظم غير قابلة
لالستدامة وأن واضعي السياسات يواجهون خمسة تحديات رئيسية عندما يحاولون تحسين تلك النظم ،وهذه
التحديات هي ما يلي:
• •الموازنة بين الطلب والعرض بطريقة مستدامة في المستقبل – لكفالة أن تكون اإلمدادات الغذائية
ميسورة التكلفة؛
• •كفالة توافر استقرار ٍ
كاف في اإلمدادات الغذائية ،وحماية األشخاص األشد تعرضا النعدام األمن الغذائي من
تقلُّب األسعار الذي يحدث؛
• •تحقيق الحصول العالمي على الغذاء وإنهاء الجوع؛
• •إدارة مساهمة النظام الغذائي في التخفيف من تغ ُّير المناخ؛
• •صون التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية مع إطعام العالم.
وخلصت الدراسة أيضا إلى أن السياسات التي تؤثر على الزراعة ينبغي وضعها على أساس تقييمات
للسلسلة الغذائية بأكملها وأن هذه التقييمات ينبغي أن تشمل تقديرات لمدى مساهمة سالسل األغذية في
مواجهة التحديات الخمسة المذكورة أعاله .وتذكر الدراسة الحاجة اآلن إلى اتخاذ تدابير لكفالة ما يلي:
• •إنتاج مزيد من الغذاء بشكل قابل لالستدامة؛
• •احتواء الطلب على أنواع الغذاء األكثف استخداما للموارد؛
• •اإلقالل إلى أدنى حد من الهدر في جميع مجاالت نظام األغذية؛
• •تحسين الحوكمة السياسية واالقتصادية لنظام األغذية من أجل زيادة إنتاجية نظم األغذية وقابليتها
لالستدامة.
ولذا ،وكجزء من الكل ،سيكون من المتوقع من المسؤولين عن مصايد األسماك الطبيعية (وتربية األحياء
المائية) أن يلعبوا دورهم في مواجهة هذه التحديات ،في البداية بتنفيذ اإلجراءات المذكورة أعاله .وتدرس
األقسام التالية الكيفية التي يمكن بها أن يعالجوا هذه المهمة ويساهموا في تحقيق هدف وجود نظام
إنتاج غذائي عالمي مستدام.
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آفاق زيادة اإلنتاج القابل لالستدامة

لقد شهد النصف األخير من القرن العشرين توسعا واسع النطاق في العرض من مصايد األسماك الطبيعية،
وشهد اآلثار االجتماعية واالقتصادية اإليجابية المرتبطة بالتوافر العالمي ألغذية مائية عالية الجودة نتيجة
لذلك 2.ولكن ،اتسمت العقود األخيرة بتزايد العالقة المضطربة بين الشواغل المتعلقة بمستويات األرصدة
وبجهد الصيد ،من ناحية ،وبمحاوالت األساطيل التجارية وصغار الصيادين المحافظة على دخلهم وسبل
معيشتهم وتحسينهم لذلك الدخل ولتلك السبل ،من الناحية األخرى .وقد تفاعلت هذه األمور مع األهداف
الوطنية على صعيد السياسات المتمثلة في التحكم في الوصول إلى الموارد ،ودعم الدخل وعرض األغذية،
وتلبية االهتمامات المحلية بالصيد التجاري والحرفي ،وما يتصل بهما من سفن ومعدات ،وإمدادات الصيد،
وقطاعات ما بعد الصيد 3.ومن خالل مزيج من القدرة التنظيمية وقدرة الرصد القاصرتين ،وسوء توجيه
أهداف السياسات والتدخالت على صعيد السياسات أو سوء تطبيقها ،والرسملة المفرطة ،وسعي أساطيل
الصيد إلى الحصول على ربح في مدة قصيرة ،زاد باطراد انعدام التوازن العالمي بين مستويات األرصدة
وقدرة الصيد ،وتزايد عدم القابلية لتأييد الضغوط على األرصدة األساسية 4.واستنادا إلى إحصاءات منظمة
األغذية والزراعة المتعلقة بالفترة  ،2006–1950أكد أول عرض عام لموارد مصايد األسماك البحرية حسب
البلدان بلوغ أقصى حد لمتوسط مستوى إنتاج األسماك القاعية واألسماك السطحية الصغيرة في غضون
العقد األخير .وبينما لم تكن تتوافر بيانات الستكشاف العالقة بين حالة األرصدة وعمليات إنزال األسماك
على البر على نطاق العالم ،أظهرت بيانات تغطي نحو  75في المائة من عمليات اإلنزال التي جرت مؤخرا
( )2002–1998أن  14,1في المائة من إنتاج العالم (نحو  11مليون طن) كان مصدره أرصدة مستغلة
استغالالً أقل مما يجب أو مستغلة استغالال معتدال ،وكان  57,3في المائة (نحو  41مليون طن) مصدره
أرصدة مستغلة استغالال كامال ،وكان  13,7في المائة (نحو  18,4مليون طن) مصدره أرصدة مستغلة استغالال
5
مفرطا ،وكان  7,6في المائة (نحو  10,2مليون طن) مصدره أرصدة مستنزفة أو تتعافى.
وهذه التحليالت مقلقة من منظور استغالل الموارد وتشير إلى وجود نظام عالمي مجهد بشدة ،يقل
فيه التنوع البيولوجي ،ويتعرض لخطر انهيار وشيك 6.ولكن البيانات المتعلقة بمجمل إنتاج المصايد الطبيعية
خالل هذه الفترة تشير إلى أنه في ظل نظم اإلدارة الموجودة اآلن ،أو على الرغم منها ،فإن نظام الموارد
صامد بدرجة تدعو إلى الدهشة من حيث اإلنتاج وقيمة األغذية ،وإن كان يتزايد عدم كفاءة الحصاد من
حيث المصيد لكل وحدة من وحدات الجهد .وتوجد أيضا حجة مجتمعية قوية تدعو إلى تعظيم االستخدام
المفيد للموارد الطبيعية ،والحاجة الواضحة إلى الغذاء ،مما من شأنهما أن يبررا أوفى مستوى ممكن من
الحصاد يتماشى مع القدرة على إدامة عمليات الحصاد هذه .ومع ذلك كانت هناك حاالت محددة حدث
فيها انهيار خطير في األرصدة ،وكان هناك دليل على انخفاض الكتل الحيوية لألرصدة األساسية انخفاضا
تاريخيا ،إلى جانب تزايد الوعي بتفاعالت النظم اإليكولوجية ،وتغ ُّير التوازنات نحو الحصاد على مستوى
أدنى في السلسلة الغذائية .وإلى جانب تزايد القلق بشأن اآلثار المحتملة لتغ ُّير المناخ على النظم
اإليكولوجية وعلى المجتمعات التي تعتمد عليها 7،تآلفت هذه العوامل جميعها بحيث أوجدت مبررات قوية
تدعو إلى وضع استراتيجيات أكثر صراحة ومتزايدة اإللحاحية لتحسين نظام المصايد الطبيعية وإليجاد مصايد
مضمونة االستدامة.
وقد جرى اإلعراب على نطاق واسع عن الحجج الداعية إلى التغيير المتعلقة بالناحية البيولوجية
والمتعلقة بالنظم اإليكولوجية ،وانعكست أيضا تلك الحجج في تزايد وعي المستهلكين وحرصهم على اتخاذ
قرارات الشراء ارتباطاً بالصيد المستدام 8.وتنشأ أيضا مطالبة متزايدة اإلقناع باتخاذ إجراءات على صعيد
السياسات نتيجة للخسائر االقتصادية الصريحة والمتواصلة المرتبطة بنظام صيد األسماك الحالي .واستنادا إلى
خط أساس عام  ،2004ق ّدر استعراض مشترك للبنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة 9خسائر عالمية لربح
صاف في حدود  50مليار دوالر أمريكي ،مقارن ًة بق َيم بيع أول قدرها  80مليار دوالر أمريكي ،مما
اقتصادي ٍ
يسفر عن مزيج من قدرة زائدة وجهد زائد ،مرتبطين بإعانات رأسمالية وإعانات لتكلفة التشغيل .وفيما
يتعلق بعام ُ ،2003قدرت اإلعانات “الضارة” ،التي تعمل في المقام األول على إدامة الصيد المفرط ،بما يبلغ
 16,2مليار دوالر أمريكي ،مما مجموعه  27مليار دوالر أمريكي كل سنة على صعيد العالم 10.وقد أظهرت
عملية محاكاة آلثار اإلعانات في مصايد أسماك بحر الشمال 11أن الربحية اإلجمالية من شأنها أن تزيد،
وكذلك مجموع الكتلة الحيوية لألنواع الهامة تجارياً ،في حالة إزالة اإلعانات ،مع أن تلك اإلزالة قد تقلل من
مجموع المصيد ومجموع اإليرادات .وتتمثل استراتيجية إلصالح قطاع مصايد األسماك في الحد من رسملة
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األساطيل ،والحد من أعداد السفن ،واستعادة األرصدة المستنزفة ،وإدخال تغيير في الممارسات األساسية،
وتحسين الكفاءة بزيادة المصيد لكل وحدة من وحدات الجهد ،وباستنباط ُنهج للوصول إلى الموارد ولإلدارة
12
لتحقيق ذلك بفعالية.
وتوجد مبررات للتغيير ووصفات لإلجراءات التي يجب اتخاذها ،ويمكن تو ّقع اتخاذ خطوات هامة في
العقدين المقبلين لجعل المزيد من مصايد األسماك في العالم في حالة يمكن االعتراف على نحو أكبر بأنها
قابلة لالستدامة .وهذا ينعكس أيضا في تزايد عدد االلتزامات بالتغيير 13،المرتبط أيضا بالشواغل المتعلقة
15
بإيجاد استجابة فعالة لتغ ُّير المناخ 14.ولكن ،كما الحظ استعراض البنك الدولي/منظمة األغذية والزراعة،
من شأن إصالح قطاع مصايد األسماك أن “يقتضي وجود إرادة سياسية واسعة النطاق ترتكز على توافق آراء
اجتماعي” مع “وجود رؤية مشتركة تتحمل تغ ُّير الحكومات” ،وهو ما من شأنه أن يستغرق وقتا لبنائه.
ولزيادة تحديد إمكانات التغيير وحصة عمليات إنزال األسماك من المصايد القابلة لالستدامة في المستقبل،
يمكن التمييز بين أجزاء نظام الصيد الطبيعي العالمي التي تكون:
• •غير مدارة – بما في ذلك تلك الواقعة خارج الوالية القضائية الوطنية و/أو التي تصيدها أساطيل ليست
خاضعة لسيطرة دولة العلم المحددة ،وتتسم بالصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبالغ ،ولديها إمكانات
كبيرة لصيد أنواع غير مستهدفة والتخلص منها؛
• • مدارة إدارة سيئة ،إما بسبب محدودية القدرة أو محدودية اإلرادة السياسية ،وقد يكون فيها إفراط في
الصيد ،ولديها مستويات مرتفعة من الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبالغ ،وذات آثار سلبية على
النظم اإليكولوجية؛
• • تدار إدارة جيدة نسبيا ،مع وجود عمليات يمكن تحديدها لتنظيم نشاط الصيد ونواتج رصده.
وبناء التزام سياسي ،حتى في البلدان ذات االقتصادات الغنية والتي تتوافر لديها موارد مالية وبشرية
كافية من أجل اإلدارة الفعالة ،قد يستغرق وقتاً ،وقد تكون التفاعالت معقدة ومتعارضة في المياه
المتقاسمة إقليميا ،كما يتبدى حاليا في عملية إصالح قطاع مصايد األسماك في االتحاد األوروبي .ومع ذلك،
يجري عدد من العمليات إلخضاع المزيد من المناطق غير المدارة التفاق دولي فعال ،ولتحسين فعالية
النظم المدارة إدارة سيئة ،ولزيادة أعداد المصايد المدارة إدارة جيدة ،ولتعزيز قدرتها على أن تبقى هكذا
ولجعل تلك القدرة أكثر صمودا.
ولمدونة منظمة األغذية والزراعة للسلوك بشأن الصيد الرشيد (المدونة) وخطط العمل الدولية والخطوط
التوجيهية التقنية المرتبطة بها 16دور هام في هذه العملية ،بتوفيرها وسيلة لترسيخ االلتزام السياسي،
مساهمة شتى ،وأساسا لدعم الدول األعضاء لتعزيز قدرتها على
وهيكال يمكن في إطاره تنفيذ إجراءات
ِ
اإلدارة .ومع أن تحديات التنفيذ قد تكون كبيرة ،فإن عدد المبادرات ،إلى جانب حوافز السوق ،قد ساعد
على إيجاد احتماالت “دائرة حميدة” من النظم واإلجراءات التي يمكن أن تحسن كثيرا آفاق وجود مصايد
قابلة لالستدامة .وتشمل هذه المبادرات السجل العالمي لسفن الصيد ،وتدابير دولة الميناء لتحديد أماكن
إنزال المصيد على البر وتسجيله ،والمبادرات العالمية والوطنية بشأن مكافحة الصيد غير القانوني دون
تنظيم ودون إبالغ ،واستراتيجيات إلدخال أشكال شتى من النُهج المستندة إلى الحقوق لمعالجة معوقات
إدارة المصايد المفتوحة.
وبينما يوجد مجال للحد من قدرة الصيد في القطاع كله ،ثمة تحديات معينة في المصايد الصغيرة،
التي تنطوي على أعداد أكبر من األشخاص ،في ظل ظروف فقر وهشاشة بالغة الصعوبة 17.وانخفاض تكاليف
الدخول والتشغيل يتيح الحصول على دخل وغذاء بالنسبة لكثيرين ،وتكون آثار الصيد الفردي معتدلة نسبيا
عاد ًة .بيد أن التأثيرات التراكمية يمكن أن تكون كبيرة جدا ،مع وجود أمثلة متعددة لضغوط الصيد المفرط،
ولكن مع وجود قلة فقط من الخيارات األخرى لسبل المعيشة 18يمكن أن توفر بدائل .ومن الممكن للنهج
المستندة إلى حقوق الصيد أن تنجح في ترشيد الجهد وتحسين المردودات في المصايد الصغيرة ،وأن تزيد
من ريع الموارد على الصعيد الوطني .ولكن ،ما لم يجر تقاسم المنافع على نطاق واسع داخل مجتمعات
الصيد ،قد تؤدي هذه األمور إلى زيادة الهشاشة في غياب إمكانية الوصول إلى سبل معيشة بديلة أو
أشكال أخرى من أشكال الدعم االجتماعي 19.وعلى الرغم من وضع وتطبيق ُنهج شتى لإلدارة المجتمعية ،فإن
فعالية التوفيق بين الصيد القابل لالستدامة واالحتياجات البشرية تتباين تباينا واسعاً حسب المورد والسياق
االجتماعي واالقتصادي 20.وهذا الجانب من جوانب التوفيق بين احتياجات قد تكون متنافسة هام أيضا
بالنسبة لمصايد األسماك الداخلية (اإلطار .)23
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اإلطار 23
التوفيق بين مصايد األسماك الداخلية القابلة لالستدامة واحتياجات القطاعات األخرى
لقد كانت مصايد األسماك الداخلية ،رغم أهميتها في أجزاء كثيرة من العالم ،موضع تجاهل
الكثير من منظورات سياسات التنمية فضالً عن انعكاسها بدرجة أقل كثيرا في الجدل بشأن
مصايد األسماك القابلة لالستدامة .فمصايد األسماك الداخلية تواجه قضايا هامة ال تتعلق
بضغوط الصيد فحسب بل تتعلق أيضا بآثار تنمية البنية التحتية ،والتصريف واستصالح
األراضي ،وعمليات سحب المياه المتواصلة أو الدورية ،وآثار االستخدام الحضري والصناعي
والزراعي على جودة المياه 1.وهنا ،تتسم باألهمية حوكمة الصيد واآلثار االجتماعية المرتبطة
بذلك ،وقد بدأت تلك الحوكمة واآلثار تلقى اآلن مزيدا من االهتمام على صعيد السياسات.
ولكن ،تحقيق مصايد أسماك داخلية قابلة لالستدامة سيتوقف أيضا على ما يُتبع من سياسات
وما يُتخذ من إجراءات في قطاعات أخرى كثيرة ،وسيقتضي مستوى من التفاعل االستراتيجي،
ومفاضالت القيمة بين فوائد موارد محددة ،واستجابة على صعيد السياسات لم توضع بعد.
وحيثما يوجد تقارب بين آثار تغيُّر المناخ على الموازين الهيدرولوجية ،والزيادات المحتملة
في طلبات االستخراج ذات الصلة من أجل الزراعة وقطاعات أخرى ،ودعوات أكبر إلى استخدام
مصادر الطاقة المتجددة ،تصبح مبررات الدفاع عن موارد مصايد األسماك الداخلية وسبل
معيشة ماليين كثيرة من األشخاص الذين يعتمدون عليها أكثر تحديا.

.2010 .Welcomme, R.L., Cowx, I.G., Coates, D., Béné, C., Funge-Smith, S., Halls, A. and Lorenszen, K 1
Inland capture fisheries. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 365(1554): 2881–2896

والجانب األكثر اتساما بالطابع اإليجابي هو أنه قد ُترى ،عبر طائفة من المصايد الطبيعية ،فرص إليجاد
نقاط إلمالة كفة الميزان يمكن ،إذا ُحددت تحديدا جيدا ومع وجود فهم واسع النطاق لآلثار على النظم
اإليكولوجية ولآلثار االجتماعية ،أن تحقق تسارع عملية التغيير نحو االستدامة .ومن ثم ،حيثما أصبحت
تكاليف عدم االمتثال أو المعوقات األخرى التي تحول دون االمتثال كبيرة للغاية (بما في ذلك فرض جزاءات
على السفن واألساطيل واألسواق ،وعقوبات محتملة على التجارة أو عقوبات محتملة غير مباشرة) ،قد
تستجيب السفن واألساطيل ودول الصيد استجابة أسرع وأكثر حسماً .كذلك ،حيثما يتآلف ارتفاع تكاليف
الوقود مع إفراط في جهد الصيد ،وحيثما كانت اإلعانات أقل مقبولية من الناحية السياسية ،ستزيد الحوافز
التي تدفع إلى إدارة أكثر رشدا .وستمتد آثار هذا التغير ال إلى األرصدة السمكية المستهدفة وأرصدة
المصيد العرضي فقط بل ستمتد أيضا إلى اآلثار الثانوية من قبيل زيادة الحماية لألسماك والثدييات والطيور
المعرضة لالنقراض .ويمكن تحديد عدد من فرص التأثير ،ويوجد بالفعل مثال للضغوط على متاجر السوبر
ماركت لتحسين ممارسات الشراء ،ويوجد مثال بالفعل لمن يشنون حمالت الستهداف قضايا محددة على
صعيد السياسات .ويمكن أيضا ممارسة مزيد من التأثير على مستوى األساطيل ،بالدفع نحو االمتثال على
مستوى النشاط الكلي (ال في مصايد أو سفن محددة) ،وعلى المستوى الوطني ،حيث يمكن إخضاع جميع
أشكال العمل في مجال صيد األسماك لمعايير السلوك الجيد.

التغيرات المحتمل حدوثها بحلول عام 2030

من المرجح أن يشهد العقد الحالي والعقد المقبل تغيرات رئيسية في االقتصادات واألسواق والموارد
والسلوك االجتماعي .فآثار تغ ُّير المناخ ستتسبب في تزايد عدم اليقين في كثير من القطاعات الغذائية،
بما في ذلك قطاع المصايد الطبيعية ،ومن الالزم تحقيق تكامل جيد بين ُنهج التكيف مع المناخ وعمليات

التوقعات

تحسين حوكمة مصايد األسماك .وحجم التحول في التوازن نحو المصايد القابلة لالستدامة سيتوقف أيضا
جزئيا على الكيفية التي سيجري بها تحديده؛ سواء ،مثال ،بواسطة السلوك (موافقة قطاع الصيد على إجراءات
محددة أو توقيعه على التزامات ذات قوة متباينة) أو بواسطة النتيجة (حيثما توجد مقاييس أو مؤشرات
هامة لتأكيد عواقب الممارسة الجيدة) .وسيتوقف أيضا على ما إذا كانت المصايد القابلة لالستدامة مستندة
إلى األنواع أو مستندة إلى النظام اإليكولوجي ،وما إذا كان تأكيد اإلجراء أو النتيجة المتعلقين بالقابلية
لالستدامة يحددهما رصد القطاع الخاص واعتماده أم أنهما يتحددان من خالل معايير محددة تحديدا أعم.
وفي إطار السياسات الذي حددته المدونة والصكوك ذات الصلة ،أثبت دور نظم إصدار الشهادات
للقطاع الخاص ،من قبيل نظم مجلس اإلدارة البحرية وغيره من الهيئات ،أهميته في التحفيز على اتباع
ممارسات صيد أفضل وفي اشتراط إصدار شهادات لعمليات األساطيل ونظم إدارتها ،وسلسلة ضوابط التعهد،
وضمانات المستهلكين .ولكن ،ما زالت مصايد كثيرة ،على الرغم من حدوث توسع ملحوظ في نطاقها في
السنوات الخمس األخيرة ،غير مرتبطة نسبيا بقوى السوق أو بالقوى السياسية المحركة الضرورية إليجاد
الحوافز .وثمة مجال كبير أيضا لتصوير مصدر األسماك تصويراً مغلوطاً ،وبالنظر إلى تكلفة إصدار الشهادات
وما يرتبط بها من فوائد الوصول إلى األسواق ،فإن منافع التصوير المغلوط هذا قد تكون كبيرة .وقد ال
يتسنى الرد بفعالية على ذلك إال بواسطة توافر أدوات تشخيصية سريعة على نطاق واسع لتحديد األنواع
أو األرصدة وبواسطة وجود مستويات مناسبة من الرصد .وثمة تحديات ملحوظة فيما يتعلق بالخروج من
األسواق العالمية األعلى قيمة ،حيث يوجد إلصدار الشهادات دور في المنافسة في إطار سلسلة اإلمداد،
واالتجاه نحو أسواق أخرى قد ال يكون فيها سوى حافز أقل كثيرا العتماد نظام إصدار الشهادات ،ناهيك عن
الموارد الالزمة للقيام بذلك.
وبهدف تحسين تقديرات إمكانات وجود مصايد طبيعية قابلة لالستدامة ،يمكن تقسيم آفاق تحسين
نظم الصيد إلى فئتين عامتين .أوال ،ستكون هناك مصايد وطنية وإقليمية مدارة إدارة جيدة ،تتوافر لديها
نظم لإلدارة شهدت قدرا كبيرا من التحسن في السنوات األخيرة ،وتدعم الصيد القابل لالستدامة ،ولديها
احتماالت قوية للبقاء هكذا .أما الفئة الثانية فهي تضم نظم المصايد الوطنية واإلقليمية التي تشهد تحسنا
مطردا مع ظهور أثر تدابير اإلدارة وتحقيقها مستويات من االمتثال أكبر .وتشمل فئة أخرى المصايد الوطنية
واإلقليمية ذات القدرة المنخفضة من حيث اإلدارة والتي ي َمارس فيها الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون
إبالغ على نطاق واسع ،في ظل سياقات مصايد معقدة وإدارة صعبة عاد ًة .وتحوي فئة رابعة مصايد أعالي
البحار الدولية ،التي تشمل أيضا مصايد أعماق البحار ،مع مستويات متباينة من االتفاق واالمتثال بشأن
إدارة األساطيل أو اإلدارة الوطنية .وفي بعض الحاالت ،يمكن تحفيز ممارسة الصيد الرشيد من خالل ضغوط
األسواق ،ولكن االمتثال يكون جزئيا في أفضل األحوال ،ومن الصعب المعاقبة على اإلجراءات التي تتخذها
األساطيل غير الممتثلة ،وفي حاالت كثيرة ما زالت تتطور البروتوكوالت الفعالة التي توضع في إطار القانون
الدولي .أما الفئة األخيرة فهي فئة المصايد الجديدة التي تشهد توسعا محتم ًال ،والتي تنبثق توا فحسب
نظم إدارتها .وما زال من الالزم إجراء تقييم أكثر تفصيال إلمكانات تغيير اإلدارة ،ولكن استنادا إلى التقديرات
األسبق لحالة المصيد 21،فإن أكثر من  20في المائة من الناتج يتعلق بأرصدة يوجد إفراط في استغاللها ،أو
مستنزفة ،أو تتعافى .وليس من المرجح فرض وقف اختياري على صيد كل هذه األرصدة ،ولكن قد يكون
من المعقول تو ّقع اتباع نهج متضافر إلحداث تغيير من أجل خفض هذه الفئة إلى  10في المائة (نحو 14
مليون طن) .كذلك ،يمكن أن يخضع جانب أكبر من الواحد وأربعين مليون طن التي يجري صيدها من
أرصدة مستغلة بالكامل لنظم مضمونة بدرجة أكبر ،وقد يكون من الممكن زيادة األحد عشر ماليين طن
التي يجري صيدها من األرصدة المستغلة استغالال أقل مما يجب أو المستغلة استغالال معتدال ،ولكن من
الالزم القيام بذلك في إطار بيئة إدارة سليمة.

السياسات المفضية إلى زيادة حصة المصايد القابلة لالستدامة
يمكن تمييز عدد من مجاالت السياسة ،والنظر في تطورها المحتمل .ويمكن وصف تلك المجاالت على
النحو التالي ’1‘ :المباشرة ،التي تؤثر تحديدا على الطريقة التي يعمل بها نظام الصيد الطبيعي؛ و ‘ ’2غير
المباشرة ،التي تغ ِّير البيئة األوسع نطاقا التي يتفاعل فيها الناس ومؤسسات األعمال والمجتمعات المحلية،
توجد حوافز إيجابية أو سلبية لتحسين الوظيفة والسلوك.
والتي يمكن أن ِ
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ومن شأن السياسات المباشرة أن تشمل تلك المتعلقة بإدارة الموارد وتخصيصها لفئات محددة ،وسمات
إصدار التراخيص والسمات التنظيمية ،وتنمية القدرة في األجهزة األساسية ،وتلك المرتبطة بتسعير الوقود
والطاقة ،وتكاليف رأس المال ،وإمكانية تقديم إعانة ،وتلك التي تتناول قضايا إدارة األسواق والتجارة (بما في
ذلك الوصول إلى األسواق واستخدام جزاءات األسواق ضد الصيد غير القابل لالستدامة) .وحيثما أمكن ستكون
هذه السياسات متسقة لتوفير حوافز إيجابية تدفع إلى الممارسة الجيدة ،وإزالة التأثيرات السيئة ،والردع
الوافي لعدم االمتثال .ومع أن تلك السياسات تكون أكثر فعالية على الفور في إطار الوالية القضائية الوطنية،
فإن وجود بيئة سياسات قوية على الصعيد الوطني قد يكون له أثر هام على تطبيق تلك السياسات على
نطاق أوسع.
ويمكن مالحظة طائفة من مجاالت السياسات غير المباشرة .فعدا عن البيئة المالية العامة وتأثيراتها
على االستثمار والدخل ،والسياسات التي تؤثر على االستثمار في البنية التحتية وصيانتها ،قد يكون عدد من
مجاالت السياسة االجتماعية ذا صلة وثيقة .فالسياسات التي تتناول القضايا التنموية األوسع نطاقا ،بما في
ذلك القضايا الجنسانية والحقوق ،وعمل األطفال ،والصحة ،والتعليم ،والرعاية االجتماعية ،قد تساعد على
التخفيف من الضغوط على المصايد الصغيرة ،بينما قد توفر سياسات شتى للتمكين المحلي بيئات إيجابية
بدرجة أكبر يجوز فيها استحداث مبادرات لإلدارة المجتمعية.
ووضوح واتساق السياسات في القطاعات ذات الصلة سيؤثران أيضا على إمكانية وجود مصايد قابلة
لالستدامة ،كما لوحظ أعاله في حاالت مصايد األسماك الداخلية .ومن المرجح أيضا أن يكون لسياسات
االستجابة لتغ ُّير المناخ التي تنطوي على تدابير فعالة لبناء القدرة على الصمود تأثير هام على الضغط
على نظم المصايد الطبيعية .وفي جميع مجاالت السياسات هذه ،سيكون دور المعرفة وبناء القدرات بالغ
األهمية ،وسيكون وجود سياسات فعالة فيما يتعلق بهذه المجاالت ،بما في ذلك توافر موارد من أجل
بيانات المصايد واإلدارة العلمية 22،أمرا هاما.
وعلى الرغم من سهولة تحديد مجاالت ونهج السياسات لدعم مصايد األسماك القابلة لالستدامة ،فإن
تنفيذها بفعالية يمثل تحديا بوجه خاص .وقد كانت هناك أمثلة كثيرة للغاية لصياغة السياسات على نحو
ال يوجد ارتباط بينه وبين اإلجراءات المتخذة والنواتج المتحققة ،أو أسفرت فيها تلك الصياغة في بعض
الحاالت عن عواقب سيئة .وحيثما كان يلزم تغيير الممارسات الموجودة حالياً تغييرا كبيرا ،وتحدي المصالح
االجتماعية والسياسية ،والجمع ما بين القضايا التي كانت في السابق ال يوجد ارتباط بينها ،قد يلزم قدر
كبير من التفكير والجهد ،وبناء الدعم من أجل اتخاذ إجراءات عبر طائفة من الوكالء.

المصايد الطبيعية كأهداف للجهود الرامية إلى الحد من استخدام الموارد ومن
انبعاثات غازات االحتباس الحراري

من المرجح أن يصبح الصيد القاعي بواسطة شباك الجر وشباك الرفع هدفين مزدوجين ،ليس فحسب بسبب
ضررهما المحتمل بالنسبة لموائل قاع البحار 23،بل أيضا بسبب استخدامهما للوقود المرتفع نسبيا (ومن ثم
ما ينتج عنهما من غازات االحتباس الحراري) حسب كمية الصيد التي يجري إنزالها على البر (انظر أيضا
ص  .)130ومن المحتمل أن يحد ارتفاع تكاليف الطاقة من بعض الحاالت األكثر تطرفا لالستخدام المرتفع
للوقود (مثال بواسطة معدات تفتقر إلى الكفاءة أو بسبب انخفاض المصيد لكل وحدة من وحدات الجهد).
ومع ذلك ،في حالة الحفاظ على إعانات الوقود أو زيادتها إلتاحة استمرارها ،من المرجح أن يجتذب هذا
استجابة أكثر اتساما بالطابع السلبي من جانب الجمهور والمنظمات غير الحكومية .وبوجه أعم ،تنطوي
إمكانية هيكلة إصالح قطاع مصايد األسماك بحيث ُينهي “التسابق على األسماك” أو يحد من اإلفراط في
الصيد على نطاق أوسع على إمكان تحقيق نواتج “ثالثية المكسب” – أي مردودات أفضل لسفن الصيد،
وأرصدة سمكية أوفر صحة ،واستخدام للطاقة وإنتاج لغازات االحتباس الحراري لكل وحدة من الناتج أقل.
وفيما يتعلق بالمصايد األصغر حجماً واألقل كثافة الستخدام الطاقة ،قد ال تكون الخيارات متطرفة هكذا،
ولكن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يحد كثيرا من قيام السفن برحالت أطول من أجل مصيد منخفض ،وقد
يتسبب في وجود مثبطات أطول أجال للقدرة المفرطة.
وقد تكون هناك تفاعالت أكثر تعقدا إذا أسفرت آثار تغير المناخ على توزيع األرصدة عن اضطرار
األساطيل إلى السفر مسافات أكبر والصيد في مناطق أوسع نطاقا ،مما يؤدي إلى زيادة استخدام الطاقة

التوقعات

لكل وحدة من الناتج ،حتى إذا كانت األرصدة صحية نسبيا .وفي هذه الحاالت ،سيكون اتباع نهج للرصد
األطول أجال أمرا له ما يبرره ،وقد يتغير ميزان األنواع المفضلة من معدات الصيد.
وقد تكون ثمة قضية أخرى تتعلق بتقدير المصيدة المعنية على امتداد دورة العمر بأكملها ،بالنظر
إلى أن االستثمار في السفن والمعدات الجديدة ،وما يرتبط بذلك من انبعاثات كربونية واستخداما للطاقة،
سيلزم وضعه في االعتبار .ومع ذلك ،قد ُتسترد بسرعة قيمة هذا االستثمار إذا كان مصحوبا بكفاءة أكبر في
استخدام الوقود ،مثال من خالل تحسين تصميم بدن السفينة ورفاصاتها ومعداتها.

المفاضالت بين السياسات

في كثير من سياسات الموارد المتجددة ،يوجد افتراض مسبق هو أن وجود حقوق وصول مضمونة إلى جانب
ظروف تشغيل محسوبة التكاليف تماما يمكن أن يحقق نواتج طويلة األمد تتسم بالكفاءة والقدرة على تحقيق
أهداف اجتماعية أوسع نطاقا .فالتقييم الصحيح للعوامل الخارجية ووجود عملية شفافة الستيعاب هذه التكاليف
داخليا سيتيحان للمنتجين أجدى السبل لتحقيق ناتج يتناسب مع المردودات المتاحة من المنتجات التي يجري
تسويقها .ويمكن أيضا استخدام نظام من هذا القبيل إلدماج القيم التعويضية المرتبطة بالتخفيف ،مثال من خالل
عزل الكربون في النظم المائية .ولكن ،قد تكون هناك مفاضالت اجتماعية وبيئية أوسع نطاقا؛ فيما يتعلق مثال
بالحاجة إلى مزيد من اإلمدادات السمكية ،وتحقيق توازن بين إعانة الوقود والقيمة الغذائية للناتج اإلضافي.
وسيتعلق مثال آخر بالحاجة إلى اإلبقاء على المجتمعات المحلية واالقتصادات الريفية ،حيث سيكون من
الضروري تحقيق توازن بين إعانة الوقود ،واألمن الغذائي المحلي ،وإمداد أسواق أوسع نطاقا ،وتكاليف الفرصة
الضائعة المرتبطة بتجنب حدوث انهيار اجتماعي.

الضغط العام
سيكون الضغط العام الذي تمارسه المنظمات غير الحكومية على النُهج المتبعة في مصايد األسماك التي
تتسم بمزيد من الكفاءة في استخدام الموارد والطاقة عنصرا هاماً في التغيير .ولكن ،تشير التجربة في
مجاالت أخرى على صعيد السياسات إلى أن وجود دليل مستقل أمر أساسي أيضا في توجيه الجدل نحو
سياسة واقعية وفعالة وتلقى تأييدا على نطاق واسع .ولذا ،من الضروري إيجاد تأييد وقصد لدى طائفة من
أصحاب الشأن ،ال سيما من أجل مجاالت التغيير األصعب.

اإلقالل إلى أدنى حد من الهدر

لقد ساعدت المناقشات الجارية حاليا بشأن اإلنزال اإللزامي للمصيد على البر ،ال سيما في إطار السعي إلى
إصالح سياسة االتحاد األوروبي المشتركة بشأن مصايد األسماك ،على تسليط الضوء على مآزق اإلدارة القائمة
على أساس الحصص فيما يتعلق بصيد األنواع المتعددة ،واآلراء المتعارضة لدى أصحاب الشأن 24،وتزايد
دور الحمالت العامة الموجهة إلى قضايا في وضع السياسة المتعلقة بمصايد األسماك 25.ومن الواضح أيضا
أنه في ظل تمحيص عام أوثق ،ومع تأثر األسواق المحلية ذات القيمة تأثرا أكثر مباشر ًة بكثير بالتصورات
المتعلقة بسلوك الصيد ،ومع تزايد الوسائل التقنية لالنخراط في عملية صنع القرار في الوقت الحقيقي
بشأن أحوال األرصدة ونشاط الصيد ،قد تبدأ صيرورة الصيد األكثر مرونة واستجابة بكثير واألكثر مراعا ًة
للنظم اإليكولوجية بكثير أمرا ممكنا بدرجة أكبر .وعمليات المناقشة هي نفسها أمثلة هامة لزيادة الصراحة
في المناقشات المتعلقة بهذه القضايا ،وسوف تؤدي مثاليا إلى استراتيجيات لإلدارة واستراتيجيات للصناعة
أكثر نضجا ومبررة تماما ومجازة على نطاق واسع .وبالنظر إلى التنوع الواسع النطاق في نظم المصايد
الطبيعية ونظم إدارتها ،ليس من المرجح أن يصبح اإلنزال اإللزامي للمصيد على البر هو القاعدة .ومع ذلك،
من المرجح أن تكتسب الحجج قدرة على الدفع إلى االنسياق وراءها ،ومع تزايد فهم الجوانب العملية
لنُهج النظم اإليكولوجية في إدارة مصايد األسماك 26،يمكن تو ّقع أن تلي ذلك ممارسة إنزال المصيد على البر
في مزيد من المصايد .وفي كثير من عمليات الصيد ،ال سيما صيد أنواع متعددة في المياه االستوائية ،يجري
بالفعل إنزال كميات كبيرة من المصيد العرضي على البر واستخدامها.
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سياسات تشجيع استراتيجيات صيد األسماك المتسمة بانخفاض األثر وبكفاءة استخدام الوقود
يتزايد اعتبار إيجاد صيد لألسماك يتسم بانخفاض األثر وبكفاءة استخدام الوقود استجابة عملية الرتفاع
تكاليف الوقود وللقلق بشأن اآلثار على النظم اإليكولوجية ،مما يمكن أن يحقق مكاسب من حيث نواتج
ويحسن االنتقائية وقيمة المصيد ،ويقلل من الضرر الذي يلحق
استخدام الوقود وغازات االحتباس الحراري،
ِّ
ويحسن العائدات (انظر أيضا ص  .)139وبصرف النظر عن عوامل أخرى ،يتمثل عنصر أساسي
بالموائل،
ِّ
تحسن
فيما يتعلق بكفاءة استخدام الوقود في الحالة التي تكون عليها األرصدة السمكية ،وينبغي أن يفضي ُّ
وتحسن تخصيص الجهد إلى حدوث انخفاضات كبيرة في استخدام الوقود في كثير من
مستويات األرصدة
ُّ
مصايد األسماك .وفي غياب إعانات إضافية ،وإمكانية إزالتها تدريجيا ،قد تبدأ تكاليف الوقود وحدها في
إحداث تح ُّول في الممارسة في هذا االتجاه ،وإن كان اتباع نهج استراتيجي بدرجة أكبر قد يتيح تكيفاً
أكثر فعالية ،ويكفل مراعاة مصالح الفئات األكثر اعتمادا اجتماعيا .ومن الناحية المثالية ،من شأن هذه
التطورات أن تنطوي على حوافز وآليات للتحويل لتمكين هذه الفئات من الوصول إلى استراتيجيات الصيد
المتسمة بانخفاض األثر وبكفاءة استخدام الوقود واالستفادة منها مع وجود استثمار مناسب في تحسين
السفن والمعدات ،وفي الترويج لحوافز السوق وغيرها من الحوافز التي تدفع إلى التغيير .وستكون الصالت
بين استخدام الطاقة والتخفيف من غازات االحتباس الحراري هامة أيضا ،ويمكن زيادة استكشاف الخيارات
المتاحة للتوعية بأهمية قطاع مصايد األسماك ،وللحصول على تمويل من أجل التخفيف .وحيثما يجب تقديم
مدفوعات نظير خدمات النظم اإليكولوجية ،قد يلزم وجود رصد أكثر صرام ًة ،مرتبطا بوضع مقاييس مرجعية
ومفاهيم ألفضل الممارسات .وسيلزم أيضا التوسع في ُنهج السياسات للتدليل على اآلثار األوسع نطاقا للصيد
المتسم بانخفاض األثر وبكفاءة استخدام الطاقة ،وصالتها بسلسلة اإلمداد والقيمة لقطاع مصايد األسماك
األوسع نطاقا 27،والوسائل التي يصبح بها الصيد المتسم بانخفاض األثر وكفاءة استخدام الوقود جزءاً ال يتجزأ
من الممارسة العادية.

تحسين الحوكمة

الجزاءات

من المرجح أن تصبح جزاءات الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبالغ أكثر صرامة ،بقدر ما يكون
بناء توافق في اآلراء بشأن الحاجة إلى اتخاذ إجراء قوي وحازم على صعيد السياسات فعاال لدى دول الصيد،
ال سيما تلك التي تمارس الصيد في المياه الدولية أو تعمل في ظل وجود اتفاقات أو تراخيص وصول.
وليس من المرجح أن يلين الضغط من جماعات الضغط الدولية ،وتبين أن جزاءات السوق لها تأثيرات
مباشرة على عدد من المصايد .ومع أن الصيد غير القانوني دون تنظيم ودون إبالغ ما زال يمثل تحديا
عالميا خطيرا ،تتزايد األدلة على بدء “األثر الموجع” لبعض تدابير مكافحة ذلك الصيد ،وتوجد إمكانية أكبر
لصيرورة المصايد األفضل تنظيما هي القاعدة 28.ومع ذلك ،قد يكون من األصعب فرض جزاءات على عمليات
استنزاف األرصدة بحد ذاتها ،بالنظر إلى أن قضايا العزو والمسؤولية قد تكون أعقد .ومع ذلك ،وكما يتبدى
من االهتمام الدولي الحالي بإدارة التونة ،ال سيما فيما يتعلق بأرصدة شرق األطلسي 29،قد ُتمارس طائفة
واسعة من الضغوط على أجهزة اإلدارة وعلى البلدان الفردية المعنية.
وبالنظر إلى أن قطاع المصايد الطبيعية ال يكون عادة جزءا رئيسيا من االقتصادات الوطنية ،وقد ال
ينال أولوية فورية التخاذ إجراءات ،فإن التهديد المتمثل في تطبيق جزاءات تجارية أو جزاءات أخرى أوسع
نطاقا ،مثال في قطاعات أخرى أو فيما يتعلق بمجموعات مصالح محددة ،قد يكون فعاال أيضا في التصدي
لقضايا عدم االمتثال على الصعيد الوطني .بيد أن مجموعات داخل الدول الفردية ترغب في مقاومة االمتثال،
بوسائل سياسية أو بوسائل أخرى ،قد تحاول مع ذلك منع اإلدارة األوسع نطاقا واألكثر فعالية في نظم
الموارد واالستغالل األكثر تعقيدا .وهنا ،قد يلزم إجراء تقييمات بعناية وحساسية لالقتصاد السياسي لصيد
األسماك وللمستفيدين منه ،وقد يلزم النظر في أخالط مناسبة من الحوافز والجزاءات من خالل عدد من
الطرق ،من أجل إحداث تغيير.

مصايد األسماك صغيرة النطاق والحصول على الخدمات العامة
توجد أدلة واسعة االنتشار على أن مجتمعات كثيرة تمارس الصيد على نطاق صغير تبدي أوجه حرمان
متعددة فيما يتعلق بفرص الدخل ،وقوة السوق ،والوصول إلى الموارد البرية ،والوصول السياسي ،والشمول

التوقعات

بالخدمات العامة من قبيل الصحة والتعليم 30.ومحور الفقر والهشاشة هذا يترك مجاال ضئي ًال للناس للتخلي
عن اإلمكانيات المباشرة لدخل الصيد ،وال يدع أمامهم سوى فرصة ضئيلة للخروج من قطاع الصيد ،إما في
األجل األقصر من خالل تنويع سبل المعيشة أو على المدى األطول من خالل التعليم وبناء المهارات .ويكون
تحسين الخدمات العامة والدعم االجتماعي عامال هاما في الحد من هذه الديناميات السلبية ،ويمكن أن
تكون لبعض التدخالت المحددة للتخفيف من وطأة الفقر ،من قبيل تحسين رعاية صحة األم والطفل ،أو
برامج التغذية المدرسية ،تأثيرات إيجابية إلى حد كبير على وجه السرعة نسبيا 31.ولكن ،إلحداث تغييرات
دائمة وعالقات أكثر استقرارا بين اإلنسان والموارد ،يتعين تحقيق ذلك في إطار نهج متكامل ،يشمل
أيضا فهما أوفى لدور الصيد كـ “مالذ أخير” ،وأسباب وديناميات ترك الناس للصيد ودخولهم فيه ،والصالت
المتطورة بين سكان الريف وسكان الحضر ،واألسواق واالقتصادات ،والثقل السياسي المتعلق باألسواق
وباالقتصادات .ويجري اآلن القيام بالكثير في إطار قطاع مصايد األسماك للتوعية باألهمية االقتصادية
واالجتماعية للمصايد الصغيرة وبضرورة معالجة قضايا التنمية األوسع نطاقا؛ 32وسيتمثل التحدي في جعل
هذه القضايا مركزية بدرجة أكبر في جداول األعمال واستراتيجيات االستثمار الوطنية المتعلقة بالتنمية
االقتصادية.

213

2012 حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام

الهوامش
The future of food and farming: challenges and choices for global .2011 .Foresight

208 .sustainability.

Final project report. London, The Government Office for Science

1

.صفحات
176 . روما.2008  حالة تربية األحياء المائية ومصايد األسماك في العالم.2009 . منظمة األغذية والزراعة2
.صفحة
Defining success in fisheries and conflicts in objectives. Marine Policy, .2007 .Hilborn, R 3
.31(2): 153–158

Gloom and doom? The future of marine capture .2005 .Garcia, S.M. and Grainger, R.J.R
.fisheries. Philosophical Transactions of the Royal Society B, 360(1453): 21–46

4

Food security and marine capture fisheries: .2010 .Garcia, S.M. and Rosenberg, A.A

5

characteristics, trends, drivers and future perspectives. Philosophical Transactions of the

Royal Society B, 365(1554): 2869-2880
Global trends in world fisheries: impacts on .2005 .Pauly, D., Watson, R. and Alder, J

marine ecosystems and food security. Philosophical Transactions of the Royal Society B,

6

360(1453): 5–12
Worm, B., Barbier, E.B., Beaumont, N., Duffy, J.E., Folke, C., Halpern, B.S., Jackson,
J.B.C., Lotze, H.K., Micheli, F, Palumbi, S.R., Sala, E., Selkoe, K.A., Stachowicz, J.J. and
Impacts of biodiversity loss on ocean ecosystem services. Science, 314: .2006 .Watson, R
787–790

Global fish production and climate change. Proceedings of the National .2007 .Brander, K.M
Academy of Sciences of the United States of America, 104(50): 19709–19714
Potential impacts of global climate .2007 .Ficke, A.D., Myrick, C.A. and Hansen, L.J
change on freshwater fisheries. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 17 (4): 581–613

7

Climate change .2009 .Cochrane, K., De Young, C., Soto, D. and Bahri, T., eds
 الورقةimplications for fisheries and aquaculture: overview of current scientific knowledge
. صفحة212 . منظمة األغذية والزراعة. روما. بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية530 التقنية رقم
Allison, E.H., Perry, A.L., Badjeck, M.-C., Adger, W.N., Brown, K., Conway, D., Halls,
Vulnerability of .2009 .A.S., Pilling, G.M., Reynolds, J.D., Andrew, N. L. and Dulvy, N.K
national economies to the impacts of climate change on fisheries. Fish and Fisheries,
10(2), 173–196
Parkes, G., Young, J.A., Walmsley, S.F., Abel, R., Harman, J., Horvat, P, Lem, A.,

Behind the signs – a global review of .2010 .MacFarlane, A., Mens, M. and Nolan, C
fish sustainability information schemes. Reviews in Fisheries Science, 18(4): 344–356
Willmann, R., Arnason, R. and Kelleher, K. 2009. The sunken billions: the economic

. منظمة األغذية والزراعة، وروما، البنك الدولي، واشنطن العاصمة.justification

for fisheries reform

. صفحة100

8
9

U.R., Khan, A.J., Dyck, A., Watson, R., Munro, G., Tyedmerset, P. and Pauly, D
A bottom-up re-estimation of global fisheries subsidies. Journal of Bioeconomics, .2010
12(3): 201–225

10

The impact of .2011 .Heymans, J.J., Mackinson, S., Sumaila, U.R., Dyck, A., Little, A
subsidies on the ecological sustainability and future profits from North Sea fisheries.
www.plosone. .]2012 آذار/ مارس31  [بالرجوع إليها في.] [على االنترنتPLoS ONE, 6(5): e20239
.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0020239

11

The political economy of natural resource use: lessons for fisheries .2010 .Leal, D.R., ed
. البنك الدولي، واشنطن العاصمة.reform

12

.Sumaila,

214

215

التوقعات

 لتنفيذ ما تتضمنه اتفاقية1995  بطرق منها اتفاق عام، استدامة مصايد األسماك.2011 . األمم المتحدة13
 من أحكام بشأن حفظ وإدارة األرصدة1982 كانون األول/ ديسمبر10 األمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة
.38/65  القرار. والصكوك ذات الصلة،السمكية المتداخلة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة االرتحال
. صفحة26 . الواليات المتحدة األمريكية،نيويورك
آذار/ مارس31  [بالرجوع إليها في.] [على اإلنترنتMonaco message .2011 .Stakeholder Forum
www.stakeholderforum.org/fileadmin/files/Monaco%20Message.pdf .]2012
Climate change and other external drivers in small-scale fisheries: .2011 .Hall, S.J 14
practical steps for responding. In R. Pomeroy and N.L. Andrew, eds. Small-scale fisheries
management: frameworks and approaches for the developing world, pp. 132–159.
. صفحة247 .Wallingford, UK, CABI Publishing

.9  انظر الحاشية، المرجع السابق ذكره15
28 . منظمة األغذية والزراعة، روما. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.1995 . منظمة األغذية والزراعة16
.صفحة
.2007 .Andrew, N.L., Béné, C., Hall, S.J., Allison, E.H., Heck, S. and Ratner, B.D 17

Diagnosis and management of small-scale fisheries in developing countries. Fish and
.Fisheries, 8(3): 227–240

Report of the Global Conference on Small-Scale Fisheries – .2009 .منظمة األغذية والزراعة
Securing sustainable small-scale Fisheries: Bringing together responsible fisheries and
social development. Bangkok, Thailand, 13–17 Octobre 2008. Rapport de la Conférence
mondiale sur les pêches artisanales – Pour une pêche artisanale durable: Associer la
pêche responsable au développement social. Bangkok, Thaïlande, 13-17 octobre 2008.
Informe de la Conferencia Mundial sobre la Pesca en Pequeña Escala – Garantizar
la pesca en pequeña escala: Pesca responsable y desarrollo social unidos. Bangkok,
 بشأن مصايد األسماك911  تقرير منظمة األغذية والزراعة رقم.Tailandia, 13-17 de octubre de 2008
.صفحة

189 . روما.وتربية األحياء المائية
The hidden harvests: the .2010 . البنك الدولي ومنظمة األغذية والزراعة والمركز العالمي لألسماك18
. البنك الدولي، واشنطن العاصمةglobal contribution of capture fisheries. Conference edition
. صفحة99
.2011 .Mills, D.J., Westlund, L., de Graaf, G., Kura, Y., Willman, R. and Kelleher, K
Under-reported and undervalued: Small-scale fisheries in the developing world. In R.
Pomeroy and N.L. Andrew, eds. Small-scale fisheries management: frameworks and
.approaches for the developing world, pp. 1–15. Wallingford, UK, CABI Publishing

. صفحة247

Not by rent alone: analysing the pro-poor .2010 .Béné, C., Hersoug, B. and Allison, E.H
functions of small-scale fisheries in developing countries. Development Policy Review,
.28(3): 325–358

Béné, C., Belal, E., Baba, M.O., Ovie, S., Raji, A., Malasha, I., Njaya, F., Na Andi,
Power struggle, dispute and alliance over local .2009 .M., Russell, A. and Neiland, A
resources: analyzing ‘democratic’ decentralization of natural resources through the lenses
.of Africa inland fisheries. World Development, 37(12): 1935–1950

19
20

.5  انظر الحاشية، المرجع السابق ذكره21
Pitcher, T.J., Sumaila, R.U., Zeller, D., 22

Mora, C., Myers, R.A., Coll, M., Libralato, S.,
Management effectiveness of the world’s .2009 .Watson R., Gaston K.J. and Worm, B
آذار/ مارس31  [بالرجوع إليه في.] [على اإلنترنتmarine fisheries. PLoS Biology, 7(6): e1000131
www.plosbiology.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1000131 .]2012
Could our fisheries be .2011 .Hiddink, J.G., Johnson, A.F., Kingham, R. and Hinz, H
more productive? Indirect negative effects of bottom trawl fisheries on fish condition
.Journal of Applied Ecology, 48(6): 1441–1449

23

2012 حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم عام

The mixed blessings of celebrity .2011 .National Federation of Fishermen’s Organisations
.]2011 آذار/ مارس31  [بالرجوع إليه في.] [على اإلنترنت.– the fight for fish

24

Change and continuity in Common Fisheries Policy: a case study .2011 .Young, I.A
of the proposed discards ban. School of Government and Public Policy, University of

25

www.nffo.org.uk/news/mixed_blessing.html

) (رسالة ماجستير.Strathclyde

The .2008 .Suárez de Vivero, J.L., Rodríguez Mateos, J.C. and Florido del Corral, D

paradox of public participation in fisheries governance. The rising number of actors and
.the devolution process. Marine Policy, 32(3): 319–325

.– نهج النظام اإليكولوجي في مصايد األسماك2 . إدارة مصايد األسماك.2003 . منظمة األغذية والزراعة26
. صفحة112 . روما. بشأن الصيد الرشيد2  الملحق،4 خطوط منظمة األغذية والزراعة رقم

Suuronen, P., Chopin, F., Glass, C., Løkkeborg, S., Matsushita, Y., Queirolo, D. and
Low impact and fuel efficient fishing—looking beyond the horizon. .2012 .Rihan, D

27

.Fisheries Research, 119–120: 135–146

Agnew, D.J., Pearce, J., Pramod, G., Peatman, T., Watson, R., Beddington, J.R. and
Estimating the worldwide extent of illegal fishing. PLoS ONE, .2009 .Pitcher, T.J

www.plosone.org/article/.]2012

آذار/ مارس31  [على اإلنترنت] [بالرجوع إليه في.4(2):

28

e4570

info:doi/10.1371/journal.pone.0004570

 االجتماع.2010 . اتفاقية التجارة الدولية في األنواع المعرضة لالنقراض من مجموعات الحيوان والنبات البرية29
 [على1  سجل موجز للدورة الثامنة للجنة،آذار/ مارس25–13 ،) الدوحة (قطر،الخامس عشر لمؤتمر األطراف
www.cites.org/eng/cop/15/sum/E15-Com-I- .]2012 آذار/ مارس31 اإلنترنت] [بالرجوع إليه في
Rec08.pdf

When fishery rhymes with poverty: a first step beyond the old paradigm .2003 .Béné, C
.on poverty in small-scale fisheries. World Development, 31(6): 949–975

30

. منظمة األغذية والزراعة،17  انظر الحاشية،المرجع السابق ذكره
poverty reduction and fisheries .2006 . منظمة األغذية والزراعة31

Microfinance helps
management – policies to support microfinance. New Directions in Fisheries – a series of
Policy Briefs on Development Issues No. 4. Rome. 8 pp

Tackling chronic poverty: the policy implications of research on .2011 .Shepherd, A
poverty and poverty dynamics

[بالرجوع إليه. مركز بحوث الفقر المزمن.] [على اإلنترنتchronic

www.chronicpoverty.org/uploads/publication_files/Tackling%20

.]2012 آذار/ مارس31 في

chronic%20poverty%20webcopy.pdf

Increasing the contribution of

. منظمة األغذية والزراعة،17  الحاشية، المرجع السابق ذكره32
small- .2007 .Béné, C., Macfadyen, G. and Allison, E.H

 لمنظمة األغذية481  الورقة التقنية رقم.scale fisheries to poverty alleviation and food security
. صفحة125 . منظمة األغذية والزراعة، روما.والزراعة بشأن مصايد األسماك

216

2012

ISSN 1020-5519

2012

™ªàéŸG πeÉ©àj á«ØdCÓd á«FÉ‰E’G IóëàŸG ·C’G ±GógCG ≥«≤ëàd »©°ùdG ¤EG áaÉ°VEG
ájOÉ°üàb’G áeRC’G π«Ñb øe Ió≤©eh áë∏e iôNCG äÉjó– ™e Ék °†jCG »ŸÉ©dG
ôjô≤J øe á©Ñ£dG √òg §q∏°ùJ ¥É«°ùdG Gòg ‘h .ñÉæŸG Ò¨J
t äGÒKCÉJh ¥É£ædG á©°SGƒdG
…ƒ«◊G QhódG ≈∏Y Aƒ°†dG ⁄É©dG ‘ á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJh ∑Éª°SC’G ójÉ°üe ádÉM
‘ Ék °†jCGh …hò¨àdGh »FGò¨dG øeC’G ‘ á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJh ∑Éª°SC’G ójÉ°üŸ
‹É©dG ÊGƒ«◊G ÚJhÈ∏d Ék «°ù«FQ kGQó°üe ´É£≤dG ∫GR Éªa .…OÉ°üàb’G ™°SƒàdG
óbh .⁄É©dG ¿Éµ°S øe áFÉŸG ‘ IöûY øe ÌcCG √ÉaQh ¢û«Y πÑ°S ºYójh IOƒ÷G
‘ ‹ÉªLE’G êÉàfE’G QGôªà°SG ™e IójóL iQP ∑Éª°SC’G ‘ á«dhódG IQÉéàdG â¨∏H
øe ìhGÎJ - πcÉ°ûŸG øe áYƒæàe áØFÉW Oó¡J ,ôjô≤àdG Gòg RÈjo Éªc ,øµdh .ójGõàdG
¢†jƒ≤àH - á«Ä«ÑdG áeGóà°S’G ádÉØc ¤EG áLÉ◊G ¤EG á«dÉ©a ÌcCG áªcƒM ¤EG áLÉ◊G
.ô≤ØdG øe ó◊G ‘h ´ƒ÷G ICÉWh øe ∞«ØîàdG ‘ áæ«ªãdG ´É£≤dG áªgÉ°ùe
AÉ«MC’G á«HôJh ∑Éª°SC’G ójÉ°üe øY áMÉàŸG äGAÉ°üME’G çóMCG ΩGóîà°SÉHh
∫hÉæàJ »gh .¬JÉgÉŒGh ´É£≤dG ádÉ◊ Ék «ŸÉY Ók «∏– á©Ñ£dG √òg ¢Vô©J á«FÉŸG
,Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG á«°†b π«Ñb øe ,á∏°üdG äGP Ék bÉ£f ™°ShC’G ÉjÉ°†≤dG Ék °†jCG
∑Éª°SC’G ójÉ°üe ‘ »LƒdƒµjE’G ΩÉ¶ædG è¡f ´ÉÑJGh ,ÇQGƒ£dG ä’É◊ ÖgCÉàdGh
»LƒdƒµjE’G º°SƒdG øe êQóàJ ,IÉ≤àæe IRQÉH ÖfGƒL ôaq ƒJh .á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJh
,ó«°üdG áeÓ°S ≈∏Y ∑Éª°SC’G ójÉ°üe IQGOEG äÉ°SÉ«°S äGÒKCÉJ ¤EG äGOÉ¡°ûdG QGó°UEGh
ΩÉeCG ìÉàe ƒg Ée á≤«KƒdG ∫hÉæàJ ,GÒNCGh .IOó ™«°VGƒe ¿CÉ°ûH äGQÉ°üÑà°SG
.á∏Ñ≤ŸG Oƒ≤©dG ‘ äÉHƒ©°U øe ¬¡LGƒà°S Éeh ¢Uôa øe á«©«Ñ£dG ójÉ°üŸG

OÉ¡°ûà°S’G
.2012.áYGQõdGh ájòZC’G áª¶æe
.áëØ°U 216 .ÉehQ .2012 ⁄É©dG ‘ á«FÉŸG AÉ«MC’G á«HôJh ∑Éª°SC’G ójÉ°üe ádÉM

2012

THE STATE OF WORLD FISHERIES AND AQUACULTURE - 2012
ISBN 978-92-5-607225-2

9

7 8 9 2 5 6

ISSN 1020-5519

0 7 2 2 5 2
I2727Ar/1/06.12

