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بالغة يف  أهمية  والعشرين من شهر سبتمرب من كل عام ذكرى ذات  السابع  يصادف يوم 
مسرية العمل العربي املشرتك يف القطاع الزراعي ، ففي مثل هذا اليوم من عام 1972م باشرت 
القطاع  بتطوير  معين  عربي  جهاز  كأول  مهامها  مزاولة  الزراعية   للتنمية  العربية  املنظمة 

الزراعي وذلك تنفيذا لقرار  جملس اجلامعة العربية رقم 2635 الصادر بتاريخ 1970/3/11م.
وبالنظر  إىل ما يرمز له هذا اليوم من دالالت ، مت اختياره فيما بعد ليكون يوما للزراعة يف 
الوطن العربي  حتتفل به املنظمة العربية للتنمية الزراعية  سنويا وختتار له موضوعا يكون 
الغذائي   من  واأل  الزراعة  التنمية  بقضايا  مباشرا  ارتباطا  يرتبط  اليوم   هذا  لفعاليات  شعارا 

العربي.

يف هذا العام ، وقع  االختيار على موضوع:

) االستزراع السمكي واألمن الغذائي العربي (

شعارا ليوم الزراعة العربي لعام 2013م

يف  املنظمة  بها  تضطلع  اليت  باملهام  الوثيق  ارتباطه  من  انطالقا  املوضوع   هذا  اختيار  ويأتي 
)2005-2025(اليت  للعقدين  املستدامة  العربية  الزراعية  التنمية  إسرتاتيجية  تنفيذ  متابعة 
أقرها قادة األمة العربية يف قمة الرياض عام 2007م ، ومتابعة الربنامج الطارئ لألمن الغذائي 
2009م ،  العربي الذي أطلقته القمة االقتصادية والتنموية واالجتماعية يف الكويت عام 
واعتمدت خطته اإلطارية التنفيذية )2011- 2016( قمة شرم الشيخ التنموية : االقتصادية 

واالجتماعية عام 2011م .
القيمة  ذي  احليواني  الربوتني  لتوفري  األساسية  املصادر  أحد  السمكي  االستزراع  ويعترب 
الغذائية العالية , وبأسعار مناسبة ويف متناول اجلميع هذا فضالعن  دوره يف محاية املصايد 
وتدعيم املخزونات الطبيعية وتوفري  فرص عمل ومصادر دخل إضافية للمشتغلني يف هذا 

القطاع . 
ما زالت إسهامات القطاعات االقتصادية املختلفة يف تكوين الناتج احمللي يف الدول العربية 
ختتلف من بلٍد آلخر حسب طبيعة هذا البلد أو ذاك ، فنهالك بلدان تعتمد يف األساس على 
إنتاجها النفطي وأخرى تركز  على جتارة السلع واخلدمات ويبقى إسهام القطاع الزراعي مبا 
فيه اإلنتاج احليواني والسمكي دون املستوى املطلوب إذ ال يتجاوز يف املتوسط نسبة 18% 
من اإلنتاح احمللي اإلمجالي . وملا كانت املصلحة تقتضي تنوع مصادر الدخل فإن إيال ء هذا 

القطاع املزيد من االهتمام أصبح ضرورة حتمية .
الثروة السمكية يف الوطن العربي موردًا مهمًا يف قاعدة املوارد الزراعية العربية،  تعترب 
الدول العربية يف إنتاج الغذاء وسد الفجوة الغذائية خباصة يف جمال  وتعتمد عليها بعض 
الربوتينات احليوانية، وكذلك يف توفري فرص العمل وحتقيق عائدات من النقد األجنيب 
العربية من  املقدرات  أهمية  الرغم من  نتيجة لتصدير الفائض من اإلنتاج السمكي .وعلى 
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الثروة السمكية العربية فإن جزءًا كبريًا منها ما زال غري مستغل ، كما أن تبادل منتجاتها 

بني الدول العربية ما زال حمدودًا.
:املوارد البحرية، واملياه  هي  موارد  ثالثة  و تتوزع الثروة السمكية يف الوطن العربي بني 
،و تقدر أطوال السواحل البحرية العربية يف جمموعها  الداخلية،و االستزراع السمكي 
مبا يناهز  22.4 ألف كيلو مرت مقسمة على أربع مناطق رئيسية هي: منطقة السواحل 
العربية املطلة على احمليط اهلندي وإقليم عدن، ومنطقة البحر األمحر،ومنطقة البحر األبيض 

املتوسط، ومنطقة احمليط األطلسي.
املوارد السمكية اليت تعتمد على مسطحات  املياه العذبة أو الداخلية تتمثل يف جماري األنهار 
واخلزانات والسدود السطحية .وتقدر أطوال األنهار الداخلية يف الدول العربية بنحو 16.6 ألف 
كيلو مرت يف حني تقدر مساحة اخلزانات والسدود بنحو 2.4 مليون هكتار منها 744.2 ألف 
وتتواجد يف عدد من الدول العربية إمكانيات  هكتار توجد يف العراق ومصر والسودان ، 
استغالل مصادر مياه داخلية وهي :تونس، اجلزائر، السودان، سوريا، العراق، مصر، املغرب، 
وموريتانيا، واليمن .إال أن استغالل املوارد الداخلية يف أغلب هذه الدول يقتصـر على 
استغالل املخزونات الطبيعية يف األنهار وشبكة القنوات الرئيسية املتصلة بها، فضاًل عن 
البحريات واملنخفضات الساحلية .وباالضافة إىل املوارد السمكية السابقة ، توجد موارد أخرى 
يف مناطق دلتا األنهار ومصبات املياه العذبة على البحار واخللجان .كما أصبح االستزراع 
السمكي يف الفرتة اآلخرية ميثل أحد املصادر املهمة للثروة السمكية، حيث بدأ ينتشر يف 

الدول العربية مسهما بنحو25 %  من اإلنتاج العربي من األمساك عام2012 م. 
وبالرغم من أهمية االستزراع السمكي يف زيادة إنتاج األمساك ودوره املتزايد على املستوى 
العاملي إال  أن  مساهمته يف إنتاج األمساك يف الوطن العربي تعترب متواضعة نسبيًا وينحصر 
الوطن  يف  السمكية  املزارع  إنتاج  من   %  94 بنحو  تساهم  واليت  يف  مصر  رئيسية  بصفة 

العربي. ويعزى ذلك إىل عدد من احملددات تتمثل أهمها يف:
واألحياء  األمساك  الستزراع  متخصصة  مشروعات  لقيام  الالزم   التمويل  •نقص  	

املائية.
•عدم إيالء كثري من احلكومات االهتمام الالزم بنشاطات االستزراع السمكي،  	

واقتصار جهودها على الصيد وتنمية املصايد الطبيعية.
املائية، والنقص احلاد يف الكوادر  •األمراض واآلفات اليت تصيب األمساك واألحياء  	

املتخصصة يف تشخيص وعالج أمراض األمساك.
لألمساك املستزرعة. • نقص األعالف السمكية املصنعة  	

•قلة املفرخات السمكية ذات الطاقات اإلنتاجية العالية. 	
من  العديد  السمكي يف  االستزراع  لنشاط  الناظمة  والتشريعات  القوانني  •قصور  	

الدول العربية.
•غياب السياسات املشجعة لالستثمار يف االستزراع السمكي. 	

•ضعف وسائل اإلرشاد والتوعية وأنشطة بناء القدرات. 	
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شكل )1( األهمية النسبية للدول العربية يف إنتاج  األمساك من االستزراع السمكي 

لعام 2012م

بلغ إمجالي اإلنتاج العاملي من األمساك عام 2012م حنو 156.7 مليون طن منها حنو 66.5 
%( من االستزراع السمكي، وبلغ إمجالي اإلنتاج العربي من األمساك عام  مليون طن )42.4 

%( ناجتة من االستزراع السمكي،  2012 حنو 4.2 مليون طن منها )1.1( مليون طن )25 
وبلغ متوسط  نصيب الفرد من األمساك حنو 19.2 كيلو جرام يف العام على مستوى العامل 

وحنو 11.2 كيلو جرام على املستوى العربي.
سلسلة  طول  وعلى  العاملي  املستوى  على  السمكي  واالستزراع  الصيد  قطاع  يف  يعمل 

القيمة حنو 180 مليون عامل يعولون حنو 540 مليون شخص.

شكل )2( تطور إنتاج األمساك يف الوطن العربي خالل الفرتة ) 2005م-   2012م(

يساهم قطاع االستزراع السمكي مساهمة كبرية يف احلد من الفقر وحتقيق األمن الغذائي 
من خالل:
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الفوائد الغذائية من استهالك األمساك كمصدر مهم  للربوتني احليواني.  -1

مصدر دخل العاملني يف القطاع.  -2
اآلثار املباشرة وغري املباشرة على القطاعات األخرى.  -3

توليد إيرادات من التصدير والضرائب ورسوم الرتخيص ورسوم االستثمار األجنيب يف   -4
جمال االستزراع السمكي وتربية األحياء املائية.

تعترب األمساك من أكثر السلع الغذائية املتداولة يف التجارة العاملية بعد اخلضر والفاكهة، 
وقد بلغت صادرات الوطن العربي عام 2012م حنو )900( ألف طن بقيمة )2.45( مليار دوالر 

وبلغ قيمة الفائض التصديري من األمساك يف الوطن العربي حنو )20.2( مليون دوالر.

شكل )3( مساهمة الدول العربية املصدرة الرئيسية لألمساك يف كمية صادرات 
الوطن العربي من األمساك لعام  2012م  

شكل )4( مساهمة الدول العربية املصدرة الرئيسية لألمساك يف قيمة صادرات 
الوطن العربي من األمساك لعام  2012م  



املنظمة العربية للتنمية الزراعية5

2013
جهود املنظمة العربية للتنمية الزراعية يف جمال االستزراع السمكي :

أولت املنظمة العربية للتنمية الزراعية  منذ إنشائها اهتمامًا خاصًا بتنمية هذا القطاع على 
أسس صحيحة، وبذلت جهودًا مكثفة للمحافظة على الثروة السمكية  من خالل الربامج 
واملشروعات اليت تساهم يف تطويرها وتنميتها. إدراكًا منها ألهميتها االقتصادية واالجتماعية 
والسياسية ، كما قامت بتنفيذ جمموعة كبرية من األنشطة اليت تستهدف حتسني أوضاع 
األمن الغذائي ومبا حيقق زيادة إنتاج وإنتاجية الغذاء ومنها االستزراع السمكي الذي يعترب 

أحد أهم الدعامات اليت  تساهم يف احملافظة على املخزونات السمكية يف الوطن العربي .
اجمللس  اجتماع  عن  الصادر   )3( رقم  بالقرار  املائية  واألحياء  األمساك  جلنة  املنظمة   أحدثت 
التنفيذي للمنظمة يف دورته )26( املنعقد بدولة الكويت خالل الفرتة 28-29 نوفمرب 2004. 
إلحداث  وأنشطتها  عملها  برامج  وتطوير  املنظمة  جهود  بدعم  اللجنة  هذه  عمل  وخيتص 
الروابط وتوثيق الصالت وتنسيق املواقف بني الدول األعضاء يف اجملاالت ذات العالقة بتنمية 
وتطوير قطاع الثروة السمكية يف الوطن العربي. كما أفردت املنظمة  ضمن  إسرتاتيجية 
التنمية الزراعية املستدامة للعقدين 2005-2025  برناجمًا لتطوير تقانات الثروة السمكية 
باإلضافة إىل ذلك قامت املنظمة بإحداث  الربنامج العربي  لالستزراع السمكي باملياه العذبة  
يف  املنعقدة    )35( دورته  يف  التنفيذي  للمجلس    2009/ ت  م   35/7 رقم  القرار  إىل  تنفيذًا  

مراكش باململكة املغربية خالل الفرتة  27 -  2009/10/28 .
كما مت إحداث الربنامج العربي لرتبية األحياء املائية  تنفيذًا للقرار رقم41/11 م ت/2013 ( الصادر  
عن اجمللس التنفيذي يف دورته )41( واليت عقدت يف مدينة تونس – اجلمهورية التونسية يوم 

2103/1/15م

إجنازات املنظمة يف جمال تنفيذ املشروعات:
 تضمنت اخلطط السنوية للمنظمة على جممل املشروعات التنموية الزراعية والسمكية 
القومية  املشروعات  من  العديد  نفذت  األهمية حيث  من  جانبًا  السمكي  للقطاع  وأفردت 
والقطرية يف القطاع السمكي بشكل عام واالستزراع على وجه اخلصوص واليت منها 

على سبيل املثال ال احلصر مايلي:
1. مشروع االستزراع السمكي يف السودان.

2. مشروع استزراع احملاريات البحرية.
3. مشروع تكثيف االستزراع السمكي يف األحواض.

4. مشروع تنمية االستزراع السمكي.
5. مشروع تطوير االستزراع السمكي الريفي.

6. مشروع  تنمية املصايد الطبيعية يف املسطحات املائية العربية.
7.  تطوير وتنمية استزراع األمساك واألحياء املائية.

8.  تنمية جمتمعات صغار الصيادين واملنتجني.
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9. مشروع تطوير اإلحصاءات السمكية يف الدول العربية.
10. مشروع تنمية االستزراع السمكي يف الريف العربي.

11. مشروع الدعم الفين لبناء القدرات يف جمال االستزراع السمكي البحري.
12. مشروع االستزراع السمكي على نهر الليطاني باجلنوب اللبناني.

13. مشروع االستزراع السمكي واإلنتاج الزراعي يف الريف العربي. 

و يف جمال الدراسات اخلاصة باالستزراع السمكي نفذت املنظمة:
1. دراسة مشروع االستزراع السمكي جبمهورية السودان.

2. دراسة األسس الفنية واالقتصادية إلنتاج مستلزمات تربية وصيد األمساك.
3. دراسة األسس الفنية واالقتصادية ملشروعات االستزراع السمكي البحري يف الوطن 

العربي.
4. دراسة مشروع قومي تنفيذي لالستزراع السمكي يف الوطن العربي.

5. حصر وتوثيق  الكائنات  البحرية احلية يف الدول العربية. 
6.  القانون والالئحة االسرتشادية املوحدة للصيد البحري ومحاية الثروة املائية احلية 

على مستوى الوطن العربي.

كما قامت املنظمة بتنفيذ العديد من اللقاءات وحلقات العمل منها على سبيل املثال:

- حلقة عمل ملسئولي الثروة السمكية ملناقشة وثيقة مشروع قومي لالستزراع 
السمكي.

- حلقة العمل القومية ملناقشة الربامج البحثية وخطط العمل املشرتكة يف جمال 
االستزراع السمكي.

- ورشة عمل حول النظم املطورة لزيادة إنتاجية املزارع السمكية.
- االجتماع الدوري ملسئولي وخرباء حبوث ونقل تقانة الصيد السمكي  يف الوطن 

العربي.

وتنمية  إنتاج  تطوير  “تقانات  جمال  يف  البحوث  ألفضل  سنوية  جائزة  املنظمة  وقدخصصت 
الدول  خمتلف  من  والباحثون  اخلرباء  عليها  يتنافس   2010 عام  منذ  السمكية”.  الثروة 

العربية.
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