إقامة شبكات للمعلومات عن جتارة
األسماك في العالم وربطها ببعضها
العمل من أجل قطاع مصايد
األسماك وتربية األحياء املائية في
ا لعا لم

العمل من أجل إنشاء شبكات
للمعلومات لتشجيع الدخول إلى
أسواق األسماك والتجارة فيها
التعاون مع قطاعات مصايد
األسماك ،واألكادمييات والوكاالت
احلكومية في  85بلد ا ً

العمل بفضل الدامنرك ،واالحتاد
األوروبي ،والواليات املتحدة ،واململكة
املتحدة ،والنرويج ،وفرنسا ،وأسبانيا
وغيرها من الشركاء

إن أكثر من ثلث إنتاج العالم من
األسماك يدخل إلى التجارة الدولية،
ولكن العقد األخير شهد تغير ا ً
في طبيعة هذه التجارة .فالعوملة
وحترير األسواق ،وما صاحب ذلك من
منو اقتصادي في البلدان النامية،
وارتفاع الطلب احمللي ،وزيادة أهمية
إنتاج تربية األحياء املائية ،كان له
تأثيره الهائل على قطاع مصايد
األسماك في العالم بشك ٍ
ل عام
وعلى جتارة األسماك بشك ٍ
ل خاص.
وباإلضافة إلى ذلك ،فمع حترير
التجارة ،استطالت سلسلة األغذية،
مما زاد احلاجة إلى قواعد ملراقبة
اجلودة تضمن سالمة املنتج بالنسبة
للمستهلكني .
ومع تزايد اعتماد قطاع مصايد
األسماك على التجارة اإلقليمية
والدولية لبيع إنتاجها ،أصبح من
املهم بالنسبة ملن يعملون في هذا
اجملال أن تكون لديهم معلومات
متسقة ومستقلة وجديدة وموضع
ثقة .ويعتبر نظام جلوب فيش الذي
أنشأته منظمة األغذية والزراعة عام
 1984رائد ا ً عامليا ً في جمع املعلومات
وتقديرها ونشرها وإجراء حتليالت
متهد الطريق أمام املشاركني في جتارة
األسماك العاملية اآلن.

ارتفعت قيمة الصادرات العاملية من األسماك
واملنتجات املرتبطة بها ارتفاعا ً هائال ً في عقود السنني
األخيرة ،من  15مليار دوالر أمريكي في  1980إلى 130
مليار دوالر أمريكي في اليوم .ويأتي نصف هذه املبالغ من
العالم النامي ،حيث تفوق عائدات التصدير الصافية التي
جتنيها هذه البلدان من جتارة األسماك قيمة صادراتها من
الشاي واألرز والكاكاو والنب مجتمعة .وفي الوقت نفسه
كانت هناك تغييرات كثيرة في عرض األسماك وسلسلة
قيمتها ،ومنو هائل في تربية األحياء املائية ،وحتسنات هائلة
في اللوجستيات والتوزيع والتعبئة .وبالتوازي مع ذلك،
كان هناك أيضا ً شواغل متزايدة بشأن مسائل البيئة
واستدامتها .وقد أصبح لدى نظام احلاسوب ملعلومات
صيد األسماك (  ،)GLOBEFISHوهو وحدة منظمة األغذية
والزراعة املسؤولة عن جمع املعلومات وتقديرها ونشرها
وحتليل التجارة الدولية في األسماك ،ما يقرب من ثالثة
عقود من العمل في وضع شبكات إقليمية للمعلومات.
ولكن هذه الوحدة تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك إلحداث
تأثير مضاعف من خالل تنسيق الشبكة العاملية للصيد
(  .)global FISHINFONetworkوتربط هذه الشبكة ست
شبكات إقليمية تضم  85بلد ا ً .وهي تعطي النوع احلديث
من بيانات التسويق ومعلومات التجارة الالزمة لكل إنسان
 بدءا من وزارات احلكومة إلى معاهد بحوث التسويق إلىالقطاع اخلاص  -للتأكد من أن جميع الوصالت على امتداد
سلسلة العرض جتعل التجارة تسير بسالسة.

يلعب نظام جلوب فيش دور ا ً في تنسيق الشبكة
العاملية للمصايد ،لربط ست دوائر إقليمية
مستقلة لتسويق األسماك تضم  85بلد ا ً.

االقتصادات الناشئة تزيد
من الطلب اإلقليمي على
منتجات األسماك

جرت العادة على أن تصدر البلدان
النامية إلى أسواق البلدان
املتقدمة الرئيسية فقط .أما
اآلن ،فإن هذه الدول يرجح أيضا ً
أن تصدر إلى بلدان داخل إقليمها
نفسه لتلبي طلب املستهلكني
اإلقليميني ،وعلى األخص في
االقتصادات الناشئة في أمريكا
الالتينية وأفريقيا وآسيا .وباإلضافة
إلى ذلك ،فإن قدر ا ً كبير ا ً من
الصادرات يقوم اآلن على تربية
األحياء املائية ،وهي أسرع قطاع
منو من بني جميع قطاعات إنتاج
األغذية ،الذي أصبح يورد ما يقرب
من نصف استهالك العالم من
األسماك ومنتجاتها.

ربط سلسلة األسماك
با ملعلو ما ت

ويلعب نظام جلوب فيش أيضا ً
دور ا ً في تنسيق الشبكة العاملية
للمصايد ،لربط ست دوائر
إقليمية مستقلة للمعلومات عن
األسماك مكرسة لتطوير هذا
القطاع في العالم بأسره .ويشمل
ذلك خدمة معلومات السوق
للمنتجات السمكية في أمريكا
اجلنوبية والوسطي ،INFOPESCA
و  INFOFISHفي آسيا واحمليط الهادي،
و  INFOPECHEفي أفريقيا جنوب
الصحراء الكبرى ،و INFOSAMAK
في البلدان العربية ،و  EUROFISHفي
أوروبا الشرقية والوسطى ،و INFOYU
في الصني.

وإذا جمعنا هذه اخلدمات اإلقليمية
معا ً ،جند أنها أوفدت أكثر من
 80موظفا ً مهنيا ً لعملية جمع
البيانات وجتهيزها وحتليل املشروعات
وإدارتها ،ويقدمون اخلبرة الفنية
وبناء القدرات إلى املنتجني
واملصدرين حول العالم .كما تقوم
خدمة جلوب فيش بنشر حتليالت
منتظمة عن أسواق األطعمة
البحرية في العالم ،عن طريق
مطبوعتيها الرئيسيتني" :املعالم
البارزة في جلوب فيش" وهو مطبوع
ربع سنوي ،والتقرير الشهري بعنوان
"تقرير أسعار األسماك في أوروبا".
ويغطي حتديثها للسلع أكثر
أنواع األغذية البحرية انتشار ا ً في
التجارة ،كما أن برنامج البحوث في
جلوب فيش يقدم تغطية متعمقة
ألسواق األطعمة البحرية.

إن قدر ا ً كبير ا ً من الصادرات
يقوم اآلن على قطاع تربية
األحياء املائية ،وهو القطاع
الذي أصبح يورد ما يقرب من
نصف استهالك العالم من
األسماك ومنتجاتها.

وفي عام  ،2010عندما الحظت
منظمة األغذية والزراعة األهمية
املتزايدة ملصايد األسماك بالنسبة
ألعضائها ،أضافت املنظمة الرقم
الدليلي ألسعار األسماك إلى األرقام
الدليلية األخرى لديها عن األغذية،
وأدرجت األسماك للمرة األولى في
توقعاتها الزراعية املشتركة مع
منظمة التعاون والتنمية في امليدان
االقتصادي .والشك أن النمو الهائل
في قطاع مصايد األسماك وتربية
األحياء املائية في البلدان النامية
وإسهامه في االقتصاد الوطني
واألمن الغذائي احمللي قد استفاد
من خدمات املعلومات التي تقدمها
جلوب فيش وشركاؤها في الشبكة
العاملية للمصايد .وكل ذلك يوضح
ما تستطيع البلدان النامية أن
حتققه في التجارة الدولية عندما
حتصل على فرصة عادلة.
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