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حالة الموارد السمكية و تربية االسماك و التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية
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الخالصة

بمغ مقدار التغير السنوى فى االنتاج السمكى البحرى المصرى حوالى  1551ألف طن ،بمعدل
نمو سنوى بمغ حوالى  %1538من المتوسط السنوى البالغ نحو 13552ألف طن حالل فترة الدراسة
( .)2115–2111وكان مقدار التغير السنوى فى االنتاج السمكى من البحيرات المصرية حوالى
 1543ألف طن  ،بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى  %1525من المتوسط السنوى البالغ نحو17356
ألف طن حالل فترة الدراسة السابقة .كما بمغ مقدار التغير السنوى فى االنتاج السمكى المصرى من

النيل وفروعو حوالى  1514-ألف طن ،بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى  %1514-من المتوسط السنوى
البالغ نحو9759ألف طن حالل فترة الدراسة المذكورة آنفا .أما مقدار التغير السنوى فى إجمالى كمية
اإلنتاج من االستزراع السمكى المصرى خالل فترة الدراسة المذكورة سابقا فقد بمغ  7534ألف طن
بمعدل نمو سنوى  %1512من المتوسط السنوى البالغ نحو  72157ألف طن .بمغ مقدار التغير
السنوى فى كمية الصادرات من االسماك فى مصر خالل فترة الدراسة السابقة  1512ألف طن،

بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى  %153من المتوسط السنوى البالغ نحو 754ألف طن .بمغ مقدار التغير
السنوى فى تطور كمية الواردات من االسماك فى مصر خالل فترة الدراسة السابقة  1563ألف طن،
بمعدل نمو سنوى  %1532من المتوسط السنوى البالغ نحو  19451ألف طن.

كممات مفتاحية :الستراتيجية ،التنمية المستدامة.

المقدمة

يعد االنتاج السمكى أحد الركائز األساسية لسد الفجوة الغذائية فى إنتاج البروتين الحيوانى ،حيث يشكل ما يقرب

من  %21من البروتين الحيوانى الداخل فى غذاء اإلنسان ،ولذلك أصبح اإلىتمام بمصادر اإلنتاج السمكى ضرورة
حتمية خاصة وأن اإلنتاج السمكى يعد من المصادر المتجددة إذا ما أحسن إستخداميا مع المحافظة عمى نصيب

األجيال القادمة منيا( ،)5وىو مايطمق عميو المحافظة عمى الرصيد أو المحزون السمكى فى مصر.

ييدف ىذا البحث فى المقام األول إلى وضع مقترحات إلستراتيجية تنموية مستدامة لمقطاع السمكى المصرى،
ويتحقق ذلك من خالل اآلتى:
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أوال :تنمية وتطوير اإلنتاج السمكى من المصائد البحرية (مصائد البحر األحمر ،مصائد البحر المتوسط).
ثانيا :تنمية وتطوير اإلنتاج السمكى من المصائد الداخمية (مصائد البحيرات الطبيعية والصناعية ،مصائد نير النيل
وفروعو المختمفة ).
ثالثا :تنمية وتطوير قطاع االستزراع السمكى (المزارع السمكية األىمية والحكومية ،األقفاص السمكية العائمة،
االستزراع السمكى فى حقول األرز).

رابعا :تنمية وتطوير الصادرات السمكية المصرية.
خامسا :الحد من الوارادات السمكية المصرية.
سادسا :معالجة الخمل واألخطاء فى البيانات واإلحصائيات السمكية.

ويعتبر القطاع السمكى أحد القطاعات االقتصادية الميمة فى اإلقتصاد القومى ألى دولة منتجة ومصدرة

لألسماك ،بل قد يتجاوز ذلك فيما يتصل بالدول المستوردة لألسماك ،بغرض استغالل وتطوير وتنمية القطاع
السمكى ،وكذلك االستغالل األمثل لمثروة السمكية المتاحة ،األمرالذى البد لو من وضع بعض الخطط والبرامج لتنمية
وتط وير الثروة السمكية بصفة مستدامة ،والحفاظ عمي مخزونيا ،واالستفادة منيا قدر االمكان ،مع عدم استنزافيا
واىدارىا  ،وتطوير قطاع العاممين بيا ،وخاصة أن قطاع الثروة السمكية من القطاعات االقتصادية الحيوية ،بما

يمتمكو من إمكانات وموارد.

وال تقتصر أىمية ىذا القطاع عمى الناحية االقتصادية فحسب ،بل تتعداه الى النواحى االجتماعية والثقافية،
والتى يراعى معيا تنفيذ برامج وخطط التنمية والتطوير فى مختمف المجاالت االدارية والقانونية والتسويقية واإلرشادية
والعممية والبحثية واالنتاجية واالستثمارية ،مما يسيم فى تحقيق الكثير من التطوير والتنمية المستدامة فى القطاع

السمكى ( الصفتى  2119م ).

ويبمغ اإلنتاج السمكى المصرى نحو  1519ألف طن يتوزع بين المصايد السمكية المختمفة التى تزخر بيا
مصر حيث يبمغ اإلنتاج السمكى البحرى نحو  112593ألف طن منيا حوالى  4553ألف طن من مصايد البحر
المتوسط ،ونحو  5756ألف طن من مصايد البحر األحمر ،كما يبمغ إنتاج المصايد الداخمية نحو  24152ألف منيا
 17155ألف طن من البحيرات ،ونحو  6957ألف طن من نير النيل وفروعو ،فى حين يبمغ اإلنتاج من قطاع
االستزراع السمكى نحو  117458ألف طن وذلك وفقا ألحصائيات عام .)7(2115

وبالنسبة لمتجارة الخارجية لالسماك فى مصر فتبمغ كمية الصادرات السمكية المصرية نحو  1957ألف طن،
بينما تبمغ كمية الواردات السمكية المصرية نحو  296ألف طن ،فى حين يبمغ المتاح لإلستيالك من االسماك فى
مصر نحو  17955ألف طن ،كما يبمغ متوسط نصيب الفرد نحو  21518كغم ،وتبمغ نسبة اإلكتفاء الذاتى نحو
.

 %8456وذلك وفقا ألحصائيات عام 2115
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مواد وطرق العمل

(أ) مشكمة الدراسة :تعتبر جميورية مصر العربية بمد مستورد رئيسى لألسماك بين الدول العربية حيث تقدر
كمية الواردات السمكية المصرية نحو  296ألف طن بالرغم من أن االنتاج السمكى يشكل نسبة عالية فى
االكتفاء الذاتى

(ب) تصل الى حوالى  %8456من المتاح لالستيالك ،وقد بمغ نصيب الفرد نحو  21518كجم عام ،2115
وىذا يعادل تقريبا حصة الفرد عمى مستوى العالم ،إن االىتمام بالموارد المائية السمكية المصرية ،قد يساىم
فى تحقيق التوازن فى المعادلة الصعبة وىى سد عجز الموازنة العامة لمدولة ،والعبء المفرط عمى ميزان
المدفوعات المصرى لكى نخطو نحو إستراتيجية تنموية مستدامة لمقطاع السمكى المصرى.

(ب) الفروض البحثية:

 -1قصور الطاقة اإلنتاجية السمكية عن مواجية االستيالك المحمي ،رغم تمتع مصر بالعديد من مختمف الموارد
المائية السمكية ،البحرية (سواحل البحر األحمر ،والبحر المتوسط) ،والبحيرية (مختمف البحيرات الطبيعية
والصناعية) ،والنيمية أو النيرية (المتمثمة فى نير النيل وفروعو المختمفة) ،وكذلك االستزراع السمكى (المزارع
األىمية والحكومية ،األقفاص السمكية العائمة ،حقول األرز).

 -2إتجاه الدولة إلى زيادة كمية الواردات السمكية لبعض االنواع السمكية ،لسد حاجات االستيالك بالفعل األمر الذى
يشكل عبئا عمى الميزان التجارى ،وبالتالى عمى ميزان المدفوعات.
 -3إتجاه الدولة إلى زيادة الواردات السمكية لتفعيل بعض االتفاقيات الدولية فى مجال التجارة الخارجية.
 -4االخطاء الشائعة فى البيانات واالحصاءات السمكية ،والتى تظير بين المؤسسات السمكية المختمفة.
(ج) مصادر البيانات :إستندت الدراسة عمى البيانات اإلحصائية المنشورة بو ازرة الزراعة والثروة السمكية ،واإلدارة
العامة لمتطوير واالرشاد بو ازرة الزراعة والثروة السمكية ،وو ازرة الدولة لشئون البيئة ،وكذلك البيانات اإلحصائية غير
المنشورة التى تم تجميعيا من الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ،باإلضافة إلى الدراسات والبحوث ذات الصمة

المباشرة وغير المباشرة بموضوع الدراسة.

(د) منيج الدراسة :إعتمدت الدراسة عمى طرق التحميل اإلحصائى اإلقتصادى الوصفى ،واإلحصائى البسيط من
حيث تقدير األىمية النسبية لإلنتاج السمكى المصرى وفقا لمصادره المختمفة ،كما تم االستناد لممعادالت الرياضية
اإلقتصادية فى تقدير المتاح لإلستيالك القومى من األسماك ،ونسبة اإلكتفاء الذاتى ،واحتساب متوسط إستيالك الفرد
من االسماك فى مصر ،باإلضافة إلى تقدير األىمية النسبية لكمية الصادرات والواردات السمكية المصرية ،فضال
عن تقدير معادالت اإلتجاه الزمنى العام لإلنتاج واالستيالك ومفردات التجارة الخارجية لالسماك فى مصر،
واستخالص المؤشرات االقتصادية الفنية الرئيسية والتى تم االستناد إلييا فى التحميل اإلقتصادى لمبيانات عمى مستوى
جميورية مصر العربية خالل فترة الدراسة ( .)2115–2111وقد استخدمت الدراسة أسموب التحميل الوصفى المستند
إلى خمفية العمل الميدانى بقطاع الثروة السمكية ،وذلك فى إعداد مقترح استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة لقطاع

الثروة السمكية.
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(ه) التعريف باالستراتيجية ،والتنمية المستدامة فى القطاع السمكى:
 -1االستراتيجية :يقصد بيا أسموب التحرك لتحقيق الميزة التنافسية ولمواجية تيديدات أو فرص بيئية ،والذى يأخذ
فى الحسبان نقاط الضعف والقوة وسعيا لتحقيق رسالة ورؤية وأىداف لمقطاع السمكى المصرى ،بتصرف (ماىر
و أحمد،

.)1993

 -2التنمية المستدامة :بقصد بيا اإلدارة والمحافظة عمى المورد الطبيعى واستخدام المتغيرات التكنولوجية
والمؤسسية عمى نحو يضمن التمبية المستمرة إلحتياجات األجيال الحالية والالحقة من البشر بصورة مستمرة،
وىذه التنمية المستدامة (فى قطاعات الزراعة ،الغابات ومصايد االسماك) تحافظ عمى األرض ،الماء ،النبات
والموارد الوراثية الحيوانية ،أى أنيا تنمية غير مدمرة لمبيئة ،مناسبة تكنولوجيا ،سميمة إقتصاديا ومقبولة إجتماعيا

( ،منظمة األغذية والزراعة.)2114 ،
النتائج والمناقشة

أوال  :تنمية وتطوير اإلنتاج السمكى من المصائد البحرية ( مصائد البحر األحمر  ،مصائد البحر المتوسط ).

بدراسة واستعراض تطور إجمالى كمية اإلنتاج السمكى البحرى المصرى خالل فترة الدراسة ()2115-2111

يتضح أن مقدار التغير السنوى بمغ  1.51ألف طن ،بمعدل نمو سنوى بمغ  %1538من المتوسط السنوى البالغ
نحو 13552ألف طن–جدول رقم (.)1

 -1االنتاج السمكى من البحر المتوسط :بدراسة واستعراض تطور كمية اإلنتاج السمكى المصرى من البحر
المتوسط خالل فترة الدراسة المذكورة سابقا يتضح أن مقدار التغير السنوى بمغ حوالى  3.53طن  ،بمعدل
نمو سنوى بمغ حوالى  %1511من المتوسط السنوى البالغ نحو  68273طن–جدول رقم (.)1
 -2االنتاج السمكى من البحر األحمر :بدراسة واستعراض تطور كمية اإلنتاج السمكى المصرى من البحر
األحمرخالل فترة الدراسة المذكورة آنفا يتضح تناقص مقدار التغير السنوى حيث بمغ حوالى  3.86-طن،
بمعدل نمو سنوى متناقص بمغ حوالى  %1511-من المتوسط السنوى البالغ نحو  57461.3طن– جدول
رقم (.)1

التنمية المستدامة لممصائد السمكية البحرية:
تعتبر األسماك من أىم الكائنات الحية الموجودة فى البحر ،وىى في مقدمة الكائنات البحرية التى ييتم بيا
اإلنسان ،حيث تيتم البرامج التنموية عمى وجو الخصوص باألسماك ،بيدف زيادة اإلنتاج السمكي من مختمف
األصناف واألنواع السمكية ،وتحقيق معدل نمو مرتفع ،األمر الذي يساىم في تحقيق التنمية االقتصادية السمكية
المستيدفة (الصفتى  .)2111جدول رقم (. )2
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ثانيا :تنمية وتطوير اإلنتاج السمكى من المصائد الداخمية (مصائد البحيرات الطبيعية والصناعية  ،مصائد نهر
النيل وفروعه المختمفة).

أ -االنتاج السمكى من البحيرات :بدراسة واستعراض تطور إجمالى كمية اإلنتاج السمكى من البحيرات المصرىة
خالل فترة الدراسة يتضح أن مقدار التغير السنوى بمغ  1.43ألف طن ،بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى %1525
من المتوسط السنوى البالغ نحو  17356ألف طن–جدول رقم (.)1
ب -االنتاج السمكى النيمى :بدراسة واستعراض تطور إجمالى كمية اإلنتاج السمكى النيمى خالل فترة الدراسة

يتضح أن مقدار التغير السنوى بمغ  1514ألف طن ،بمعدل نمو سنوى متناقص بمغ  % 1514من
المتوسط السنوى البالغ نحو 9759ألف طن–جدول رقم (.)1

التنمية المستدامة لممصائد الداخمية:
تتسم بعض الدول بالبيئة المائية اليائمة  ،التي تشكل موردا اقتصاديا ىاما بما تحويو من مختمف الثروات،
ونخص في ىذا الصدد الثروة السمكية البحرية والبحيرية والنيرية فى بعض الدول العربية واالسالمية  ،والتي البد من
العمل عمى نموىا وزيادتيا بمختمف الطرق والوسائل واألساليب واإلجراءات المتاحة ،وتسخير الجيود لذلك.

من أجل ذلك ،كانت البيئة المائية ىي الحقل والممعب والمختبر الذي تبحر فيو عجمة التنمية السمكية

المستدامة ،ويتحرك فيو العنصر البشرى ،ليجعل من ذلك المورد المائى ،البيئة الخصبة ،والصالحة لمعيشة األسماك
ليس ىذا فحسب ،ولكن تساىم في زيادة تمك الثروة السمكية القومية بشكل ايجابي وسريع–جدول رقم (.)3
ثالثا :تنمية وتطوير قطاع االستزراع السمكى (المزارع السمكية األهمية والحكومية ،األقفاص السمكية العائمة،
االستزراع السمكى فى حقول األرز).

بدراسة واستعراض تطور إجمالى كمية اإلنتاج من االستزراع السمكى المصرى خالل فترة الدراسة يتضح أن

مقدار التغير السنوى بمغ  7534ألف طن ،بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى  %1512من المتوسط السنوى البالغ نحو

 72157ألف طن جدول رقم (.)1

وبدراسة واستعراض تطور كميات االنتاج السمكى من (المزارع الحكومية ،األىمية ،االستزراع شبو المكثف،
األقفاص السمكية العائمة ،زراعة حقول األرز) يتضح أن مقدار التغير السنوى بمغ حوالى ،1562 ،3584 ،3593
 32512 ،73595طن ،بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى  % 152 ،151 ،1513 ،158 ،1515من المتوسط السنوى
البالغ نحو  2166957 ،7369157 ،179457 ،517.. ،8147طن عمى الترتيب ،بينما إتضح أن مقدار التغير
السنوى فى االستزراع السمكى المكثف تناقص حيث بمغ  1511طن بمعدل نمو سنوى متناقص بمغ  % 15111من

المتوسط السنوى البالغ نحو  711طن جدول رقم (.)1

جدول رقم ( :) 1معادالت االتجاه الزمني العام لإلنتاج واالستيالك والتجارة الخارجية من األسماك فى جميورية مصر العربية خالل الفترة ()2015–2001

8.08

65.3

0.80

*

36.2

0.65

**

0.80

*
**

م

المتغير

1

كمية اإلنتاج السمكي من البحر المتوسط

طن

2

كمية اإلنتاج السمكي من البحر األحمر

طن

ˆYt = 7.7 - 3.86 Xt

3

إجمالى كمية االنتاج السمكى البحرى

ألف طن

ˆYt = 2.2 + 0.51 Xt

0.51

4

كمية االنتاج السمكى من بحيرة المنزلة

طن

ˆYt = 11.5 - 8.63Xt

-8.63

53523.1

5
6

كمية االنتاج السمكى من بحيرة البرلس

طن

ˆYt = 18.6 - 3.52 Xt

-3.52

55033

-0.01

كمية االنتاج السمكى من بحيرة إدكو

طن

ˆYt = 8.6 - 2.11 Xt

-2.11

8250.8

-0.03

1.87

7

كمية االنتاج السمكى من بحيرة مريوط

طن

ˆYt = 31.3 + 1.54 Xt

1.54

5229,1

0.03

5.50

30.3

8

كمية االنتاج السمكى من بحيرة البردويل

طن

ˆYt = 29.3 + 2.21 Xt

2.21

4022

0.1

8.16

66.6

0.83

9

كمية االنتاج السمكى من مالحة بور فؤاد

طن

ˆYt = 25.6 + 0.11 Xt

0.11

171.1

0.1

5.69

32.4

0.78

**

10

كمية االنتاج السمكى من البحيرات المرة

طن

ˆYt = 11.7 + 0.36 Xt

0.36

5127.1

0.01

6.21

38.6

0.71

**

11

كمية االنتاج السمكى من بحيرة قارون

طن

ˆYt = 15.8 + 0.44 Xt

0.44

2823.9

0.02

7.38

54.5

0.71

**

12

كمية االنتاج السمكى من الريان ()3،1

طن

ˆYt = 17.8 + 1.27 Xt

1.27

1882.8

0.1

8.92

79.6

0.87

*

13

كمية االنتاج السمكى من الموادى الجديد

طن

ˆYt = 10.3 + 1.22 Xt

1.22

541.2

0.2

7.93

62.9

0.81

*

14

كمية االنتاج السمكى من بحيرة ناصر

طن

ˆYt = 19.4 + 9.95 Xt

9.95

28625

0.03

8.97

80.5

0.81

*

15

كمية االنتاج السمكى من مفيض توشكى

طن

ˆYt = 17.3 + 0.83Xt

0.83

3603.5

0.02

1.15

1.33

0.52

)(-

القياس

والتمساح وقناة السويس

 : Ytالقيمة المقدرة لممتغير في السنة t

()%

التغير

السنوي

ˆYt = 8.3 + 3.53 Xt

3.53

68273

0.01

-3.86

57460.
3

-0.01

6.01

135.2

0.38

8.56

73.3

-0.02

5.57

31.1

0.77

6.64

44.2

0.86

*

3.5

0.36

()-

0.74

**
*

 :Xtمتغير الزمن في السنة t

15..........2، 1 = t

( )-غير معنوي
المصدر  :نتائج التحميل باستخدام الحاسب اآللي لبيانات و ازرة الزراعة والثروة السمكية فى مصر

* معنوي عند المستوى االحتمالي %1

** معنوي عند المستوى االحتمالي %5
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)Rˉ )2

المعادلة

;9

وحدة

المعـ ــادلة

مقدار

المتوسط

معدل النمو

)(T
المقدرة

)(F
المقدرة

معامل التحديد

معنوية

17

إجمالى االنتاج السمكى النيلى

ألف طن

18

إجمالى كمية االنتاج السمكى من المصايد الطبيعية

ألف طن

19

كمية االنتاج السمكى من المزارع الحكومية

طن

20

كمية االنتاج السمكى من المزارع األهلية

الف طن

21

كمية االنتاج السمكى من االستزراع شبه المكثف

طن

22

كمية االنتاج السمكى من االستزراع المكثف

طن

23

كمية االنتاج السمكى من االقفاص السمكية العائمة

طن

24

كمية االنتاج السمكى من زراعة حقول االرز

طن

25

إجمالى كمية االنتاج السمكى من االستزراع

ألف طن

26

إجمالى كمية االنتاج السمكى من مصادره المختلفة

ألف طن

27

كمية الصادرات السمكية المصرية

ألف طن

28

كمية الواردات السمكية المصرية

ألف طن

29

مقدار المتاح لالستهالك من االسماك فى مصر

ألف طن

30

متوسط إستهالك الفرد من االسماك فى مصر

كجم/الس
نة

ˆYt = 1.3 + 0.02 Xt

31

نسبة االكتفاء الذاتى من االسماك فى مصر

%

Yt = 191.3 + 0.55
ˆXt

-0.14

97.9

-0.14

8.67

75.3

0.79

*

0.51

390.8

0.13

9.28

86.2

0.85

*

3.93

8047

0.05

7.83

61.3

0.70

*

3.84

507.9

0.8

8.43

71.1

0.87

*

0.62

1794.7

0.03

9.71

94.2

0.76

*

-0.01

700

-0.001

1.65

2.72

0.56

()-

0,1

9.67

93.3

0.84

*

0.2

9.57

91.6

0.83

*

7.34

721.7

1.02

9.61

92.4

0.88

*

11.45

1000.9

1.1

8.94

79.9

0.87

*

0.02

7.4

0.3

8.71

75.8

88.6

*

0.63

194.1

0.32

6.43

41.3

79.5

**

0.65

1185.4

0.1

9.42

88.8

0.89

*

0.02

16.3

0.12

8.52

72.6

0.81

*

0.55

84.5

0.7

8.96

80.3

0.89

*

73.95
32.12

73951.
7
20669.
7
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16

إجمالى كمية االنتاج السمكى البحيرى

ألف طن

Yt = 12.3 + 0.43
ˆXt
Yt = 11.3 - 0.14
ˆXt
Yt = 9.7 + 0. 51
ˆXt
Yt = 11.2 + 3.93
ˆXt
ˆYt = 21.5 + 3.84Xt
Yt = 11.6 + 0.62
ˆXt
Yt = 8.6 - 0.01
ˆXt
Yt = 61.3 +73.95
ˆXt
Yt = 29.3 + 32.12
ˆXt
Yt = 85.6 + 7.34
ˆXt
Yt = 99.3 + 11.45
ˆXt
Yt = 89.3 + 0.02
ˆXt
Yt = 78.3 + 0.63
ˆXt
Yt = 69.3 + 0.65
ˆXt

0.43

173.6

0.25

9.65

93.2

0.86

*

<9

م

المتغير

وحدة
القياس

المعـــادلة

مقدار
التغير

المتوسط
السنوي

معدل النمو
()%

)(T
المقدرة

)(F
المقدرة

معامل
التحديد
)Rˉ )2

معنوية
النموذج

نوع المصايد
أوال :المصائد البحرية المصرية:
 -1المساحة الصالحة لمصيد البحرى المصرى :
البحر المتوسط نحو  658مميون فدان
 -2أنواع االسماك البحرية المصرية:

القاروص ،الدنيس ،الوقار ،السردين ،المرجان،

مقترحات التطوير والتنمية ليذه المصايد

التحديات فى ىذه المصايد
إنخفاض االنتاج السمكى البحرى:

زيادة االنتاج السمكى البحرى المصرى :عن طريق:

االسباب:

 -1حل المشاكل التى تواجو االستثمارات السمكية

 -1االستغالل السىء لإلستثمارات السياحية فى البحر
األحمر .
 -2إقامة قرى سياحية بدال من االستزراع السمكى
البحرى .

البحرية.
 -2إنشاء عدد من المفرخات السمكية البحرية.
 -3التحول إلى اإلنتاج السمكى البحرى الرأسى.

 -4إجراء مسح دقيق وشامل لتحديد مناطق الصيد فى

المكرونة ،سمك موسى ،الجمبرى ،الكابوريا،

 -3ضعف الخصوبة فى البحر المتوسط.

السبيط.

 -4إستقبال المموثات من المناطق المطمو عمييا.

 -5منع طرق الصيد المخالفة لمقانون.

 -5إستخدام الصيادين بعض طرق الصيد المخالفة

 -6اإلىتمام باالستزراع السمكى البحرى.

التى تتسبب فى إستزاف المخزون السمكى.

البحرين.

 -7حماية الشواطىء من عمميات النحر والتآكل.
 -8تطوير أساليب الصيد التقميدية.
 -9إزالة آثار التموث بالمصايد البحرية.
-11

تطوير وتجييز موانىء اإلنزال بالبحرين.

محمد فوزى محمد الصفتى و دعاء أحمد عوض مصطفى مرعى

البحر األحمر نحو  454مميون فدان

:0

جدول رقم ( :)2مقترحات إستراتيجية تنمية المصايد البحرية المصرية

جدول رقم ( : )3مقترحات إستراتيجية تنمية المصايد الداخمية المصرية

نوع المصايد

التحديات فى ىذه المصايد

 -1البحيرات

الطبيعية:

بالمياه

المختمطة بين العذبة والمالحة (مياه
شروب) ،وتحتوى عمى أنواع أسماك
المياه المالحة .

 -2البحيرات الصناعية :وىى ذات مياه

والكيماويات.
 -2إرتفاع معدل البخر فى البحيرات مما يزيد
من نسبة المموحة بيا.
 -3عمميات الصيد الجائرة.

 -4سرقة الزريعة السمكية.

عذبة ،وتحتوى عمى أنواع مياه االسماك

 -5التعدى عمى البحيرات الطبيعية بالتجفيف.

العذبة.

 -6إستمرار عمميات الصرف الصناعى

 -3نير النيل وفروعو المختمفة :ومن أنواع
االسماك بنير النيل وفروعو :البمطى،

البياض ،البورى ،القرموط ،قشر البياض.

والزراعى.

 -7إستخدام الصيادين طرق صيد مخالفة.

 -1منع التموث والتجفيف المستمر لمبحيرات.
 -2إيقاف عمميات تجفيف يحيرة المنزلة والبرلس بوجو خاص.
 -3تطبيق تشريعات وقوانين الصيد البحرى الرادعة لممخالفين.
 -4منع طرق الصيد المخالفة  ،وتحديث طرق الصيد التقميدية.
 -5تطوير بحير ناصر الصناعية بوجو خاص.

 -6إرشاد الصيادين وتوعيتيم بضرورة االلتزام بوقف الصيد خالل فترة
الراحة البيولوجية لممحافظة عمى المخزون السمكى.

 -7إنشاء عدة بورصات لألسماك فى مختمف مناطق الصيد المصرية.
 -8إعداد وتجييز مرواكب وقوارب الصيد.

 -9إنشاء ورش تصنيع واصالح القوارب لتحسين األداء.

 -8عدم كفاية عمميات مقاومة النباتات المائية.

-11

تفعيل رقابة شرطة المسطحات المائية.

 -9إنتشار البوص والنباتات المائية بكل من نير

-11

الدفع بكميات كبيرة من زريعة االسماك فى تمك المصايد.

-12

إستنباط سالالت جديده من زريعة االسماك.

النيل كثير من البحيرات.

-11

ضعف الرقابة والتجاوز عن تطبيق

-13

القضاء عمى ظاىرة فرض النفوذ وجبروت كبار الصيادين.
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ثانيا :المصائد الداخمية المصرية:
وتتسم

 -1إرتفاع معدالت التموث بالمبيدات

مقترحات التطوير والتنمية ليذه المصايد

قوانين الصيد البحرى.

:5

جدول رقم ( :)4مقترحات إستراتيجية تنمية قطاع االستزراع السمكى المصري
:1

نوع المصايد

التحديات فى ىذه المصايد

مقترحات التطوير والتنمية ليذه المصايد

 -1المزارع الحكومية  :تبمغ مساحتيا 115

 -2زيادة االنتاج من االستزراع السمكى.

 -2حل المشاكل التى تواجو االستثمار فى االستزراع السمكى.

 -3التغمب عمى معوقات تطوير قطاع

 -3إنشاء عديد من المفرخات السمكية.

 -4ندرة مورد المياه العذبة.

 -5إعفاء مشاريع االستزراع السمكى من الضرائب فقترة معينة.

ألف فدان.

 -2المزارع الخاصة :تبمغ مساحتيا  115ألف
فدان.
 -3حقول االرز :تبمغ مساحتيا  441ألف
فدان .
 -4أنواع االسماك المسزرعة فى مصر:
البمطى ،البورى ،القرموط ،الجمبرى،
المبروك.

االستزراع السمكى.

 -4إعفاء خامات األعالف من الجمارك.
 -6إنشاء المرابى السمكية المتطورة.
 -7إنتاج أنواع سمكية مخصصة لمتصدير.
 -8إنتاج أعالف سمكية رخيصة.

 -9منع تحويل المزارع السمكية ألراضى زراعية.

 -11تحسين طرق نقل وتداول وحفظ وتسويق االسماك.
 -11إنشاء عدد من البورصات السمكية.
 -12اإلىتمام باالستزراع السمكى البحرى.

 -13توفير اإلئتمان المناسب إلنشاء مزارع سمكية أىمية.
 -14اإلىتمام بالخدمات االرشادية فى مجال االستزراع السمكى.
-15اإلىتمام بجودة مياه المزارع السمكية.

محمد فوزى محمد الصفتى و دعاء أحمد عوض مصطفى مرعى

ثالثا  :االستزراع السمكى المصرى :

 -1التوسع فى قطاع االستزراع السمكى.

 -1توفير قاعدة بيانات قوية.
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:6

جدول رقم ( :)5مقترحات إستراتيجية تنمية الميزان التجارى السمكى المصرى

قطاع الصادرات السمكية المصرية
رابعا :الصادرات السمكية المصرية:

قطاع الواردات السمكية المصرية
خامسا :الواردات السمكية المصرية:

تبمغ كمية الصادرات السمكية المصرية نحو  711ألف طن

تبمغ كمية الواردات السمكية المصرية نحو  296ألف

بقيمة بمغت نحو  45مميون دوالر وفقا إلحصائيات عام

طن بقيمة بمغت نحو  611مميون دوالر وفقا

2115م.

إلحصائيات عام 2115م.

التحديات:

التحديات:

إنخفاض كمية الصادرات السمكية المصرية.

تفاقم كمية الورادات السمكية المصرية .

مقترحات زيادة الصادرات السمكية المصرية:
 -1زيادة االنتاج السمكى كما ونوعا .
 -2إنشاء صاالت مخصصة لمتصدير مجيزة بأحدث
تقنيات حفظ وتجييز االسماك بغرض التصدير.

 -3إستغالل المحاريات التى ال يوجد عمييا إقبال كبير
فى مصر لمتصدير .

مقترحات الحد من الورادات السمكية المصرية:
 -1القيام بعممية المتابعة والرقابة لمواردات
السمكية لتحديد االنواع المطموبة بالضبط .
 -2التنسيق والتواصل بين العاممين بقطاع الثروة
السمكية فغيابيما يؤدى لتضارب الق اررات.

 -3حصر وتحميل الطمب المحمى عمى االسماك

 -4تحسين طرق نقل وتداول وحفظ وتسويق االسماك.

الطازجة والمصنعة والمتبقى من الناتج المحمى

 -5اإلىتمام بالقيمة المضافة عمى منتجات االسماك .

لتحديد الكمية المطموبة بالضبط لمواجية

 -6االىتمام بزيادة كفاءة تجار ومصدرى االسماك.

العجز إن وجد باالستيراد أو الترشيد فى

 -7االىتمام بخفض التكاليف التسويقية واليوامش
الربحية.
 -8ضرورة وجود رقابة صارمة عمى المخالفات
التسويقية السمكية.

 -9عالج المشكالت والمعوقات والتحديات التسويقية
التى تواجو تصدير االسماك المصرية.
 -11إنشاء أسواق حديثة تخضع لمعايير ضبط جودة
االسماك العالمية والصحة العامة.

 -11االىتمام بالمراحل التسويقية المختمفة لممسمك
التسويقى السمكى المصرى.

االستيالك أو وجود بدائل ليا.

 -4زيادة االنتاج السمكى كما ونوعا.
 -5زيادة المخزون السمكى بالمصايد السمكية
المصرية.

 -6ترشيد الواردات السمكية.
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:7

التنمية المستدامة لقطاع االستزراع السمكى:

من المعتقد أن االستزراع السمكى ىو المخرج األساسى من محك العجز والنقص الحادث فى المخازين

واألرصدة السمكية ،نتيجة االسراف فى إستخدام الثروة السمكية ،وكذلك نتيجة زيادة الطمب عمى االسماك ،ومشتقاتيا
المتولد عن زيادة السكان ،وتطور الصناعات السمكية ،وتحسن أذواق وتفضيالت المستيمكين.

من ىذا المنطمق كان اإلتجاه نحو تطوير وتنمية قطاع االستزراع السمكى بكل مفرداتو ،ودراسة اآلفاق

المستقبمية لإلستزراع السمكى ،وحل المشاكل والمعوقات ،والتغمب عمى التحديات التى تواجو تنمية ىذا القطاع الميم
 ،كمحور أساسى فى عممية التنمية السمكية المستدامة .فالمحدد األساسى لإلستزراع السمكى ىو مورد المياه الذى
يتسم بالندرة النسبية األمر الذى يترتب عميو إنخاض الحصص المخصصة لإلستزراع السمكى مما يؤدى الى
اإلعتماد عمى مياه الصرف الزراعى كأحد البدائل والحمول لممياه الطبيعية ولذلك البد من الخروج من ىذه المشكمة

باالتجاه نحو االستزراع السمكى البحرى ،وتوفير مستمزماتو ،ويأتى فى مقدمتيا الزريعة خاصة لبعض االنواع التى
يتم إستيرادىا مثل الدنيس والقاروص ،وكذلك االعالف المركزة ذات البروتين العالى.
ويوجد أكبر مشروع إستزراع سمكى فى الشرق األوسط فى بركة غميون بمركز مطوبس بمحافظة كفرالشيخ
بجميورية مصر العربية ،وىو أول مشروع يستخدم التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فى االستزراع السمكى ،وتبمغ مساحة
المشروع حوالى  21ألف فدان سوف يتم تنفيذه عمى عدة مراحل ،تبمغ المساحة التى سيتم استخداميا خالل المرحمة

االولى حوالى  2719فدان ،بينما المساحة المستغمة فى المرحمة الثانية تبمغ حوالى  2815فدان ،فى حين تبمغ
المساحة المستغمة خالل المرحمة الثالثة حوالى  6174فدان ،أما المرحمة الرابعة الرابعة واألخيرة فتبمغ المساحة

المستغمة خالليا حوالى  7ألف فدان ،وجارى العمل فى المرحمة األولى حاليا ،وسوف يتم إفتتاح المشروع قريبا(،)11

وبركة غميون ىى بركة من المياه المنخفضة ،االرض غير صالحة لمزراعة أو البناء ،وال تناسب غير االستزراع
السمكى ،وىذا المشروع يعتبر نقمة إقتصادية كبيرة كما ونوعا فى قطاع االستزراع السمكى بجميورية مصر العربية
جدول رقم (.)4رابعا :تنمية وتطوير الصادرات السمكية المصرية:

بدراسة واستعراض تطور كمية الصادرات من االسماك فى مصر خالل فترة الدراسة يتضح أن مقدار التغير

السنوى بمغ حوالى  1512ألف طن ،بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى  % 1.3من المتوسط السنوى البالغ نحو  7.4ألف
طن–جدولى رقمى (.)5 ،1
خامسا :الحد من الواردات السمكية المصرية:

بدراسة واستعراض تطور كمية الواردات من االسماك فى مصر خالل فترة الدراسة يتضح أن مقدار التغير

السنوى بمغ حوالى  1.63ألف طن ،بمعدل نمو سنوى بمغ حوالى  % 1.32من المتوسط السنوى البالغ نحو 19451
ألف طن–جدولى رقمى (.)5 ،1

حالة الموارد السمكية و تربية االسماك و التنمية المستدامة بجمهورية مصر العربية
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سادسا :معالجة الخمل واألخطاء فى البيانات واإلحصائيات السمكية:

بإستعراض كمية الواردات المصرية السمكية من خالل مصدرين لإلحصاءات السمكية (الييئة العامة لتنمية الثروة

السمكية " مصر" ،ومنظمة األغذية والزراعة "الفاو") خالل الفترة ( )2115-2111تبين وجود تضارب فى تمك
اإلحصاءات بين الجيتين ،كما تبين أن متوسط كمية الواردات المصرية السمكية خالل تمك الفترة قد بمغ نحو

 324.3 ،194.5ألف طن وفقا إلحصاءات المصدرين ،أى أن ىناك إنخفاضا فى تقديرات الييئة العامة لتنمية
الثروة السمكية بمغ نحو 12958ألف طن ،ورغم التباين واإلختالف بين إحصاءات المصدرين إما بالزيادة أو
االنخفاض فى إحصاءات سنوات نفس الفترة ،إال أن تقديرات منظمة األغذية والزراعة (الفاو) عبرت عمى أن ىناك
تزايدا فى كمية الواردات المصرية من االسماك ،رغم زيادة اإلنتاج السمكى ،ووفقا إلحصاءات الييئة العامة لتنمية
الثروة السمكية عبرت عن وجود إنخفاض فى الواردات المصرية من االسماك ،وبدون التحقق من األنواع السمكية

التى قد يتم التوسع أو االنكماش فى استيرادىا ،إال أنو يمكن تقرير أن القطاع السمكى المصرى يحتاج لتطوير وتنمية
شاممة فى كل مفرداتو .من ىذا المنطمق فإن قطاع الثروة السمكية المصرى يحتاج إلى إعادة ىيكمة شاممة ووضع
رؤية حقيقية وواضحة لتطوير وتنظيم ىذا القطاع الميم فى المقتصد المصرى.
ولمعالجة الخمل والتضارب فى بيانات الحصر السمكى البد من اإلهتمام بعمميات الحصر واإلحصاءات السمكية

المصرية من خالل عدة نقاط منها:

 -1إستخدام تقنيات حديثة فى حصر واحصاء االنتاج السمكى.
 -2عدم اإلعتماد عمى اإلرقام التقديرية بشكل كبيرفى رصد الطاقة االنتاجية السمكية ،والطاقة التصديرية
واالستيرادية.

 -3تدريب العاممين بعمميات رصد االنتاج السمكى بكل مفرداتو.
 -4الرصد الفعمى والواقعى لمفردات القطاع السمكى سنويا إن لم يكن موسميا.
 -5التدقيق فى بيانات الحصر السمكى من الجيات األولية  ،وتحرى الدقة فى عدم وجود أخطاء فى نقميا.
 -6إمداد الجيات الخاصة بالحصر السمكى والعاممين بيا باألجيزة الحديثة المستخدمة فى ذلك.

 -7توفير اإلمكانات الالزمة إلنجاز عمميات الحصر السمكى بسيولة ويسر.

التوصيات  :بناء عمى ما تقدم توصى الدراسة بضرورة تحقيق التنمية المستدامة لمقطاع السمكى فى جميورية مصر
العربية  ،وذلك من خالل ما يمى:

 -1ضرورة المحافظة عمى المسطحات المائية الحالية المتاحة لمصيد واالستزراع السمكى.
 -2الحد من تجفيف المسطحات المائية بمختمف أنواعيا البحرية والبحيرية والنيمية.

 -3إصدار القوانين الالزمة لحماية الصيادين من سيطرة واحتكار التجار.

 -4المحافظة بقدر االمكان عمى توفير االسماك بأسعار مناسبة لممواطنين.
 -5إزالة ومعالجة آثار التموث فى المسطحات المائية المتاحة لمصيد.
 -6االىتمام عمى وجو الخصوص بقطاع االستزراع السمكى فيو المخرج من األزمة.

محمد فوزى محمد الصفتى و دعاء أحمد عوض مصطفى مرعى
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 -7تطوير الطرق المستخدمة فى تبريد وتجميد وتصنيع االسماك.
 -8تطوير األسواق السمكية المحمية من حيث البنية األساسية ،ومتطمباتيا.

 -9االىتمام بالموانئ ،ومناطق اإلنزال من حيث البنية األساسية ،وكذلك المرافق الالزمة لممنتج السمكي.
 -11االىتمام بالبحوث العممية في مجال األسماك ،وخاصة الطرق الحديثة فى التكنولوجيا الحيوية إلنتاج
سالالت سمكية عالية الجودة واالنتاج.
 -11جذب القطاع الخاص لالستثمار في القطاع السمكي.
 -12االىتمام بالدراسات البيئية لمبحث عن مصايد جديدة لممياه العذبة لالستزراع السمكى.

 -13االىتمام بالفئات العاممة بالقطاع السمكي من حيث الميارة ،والكفاءة ،بالدورات ،والبرامج الخاصة.
 -14االىتمام ببرامج وخدمات اإلرشاد السمكي ،فيي السبيل لنقل التقنيات الحديثة في مجال الصيد لمفئات
المستيدفة من الصيادين والبحارة.
 -15التوعية والتثقيف لمفئات المستيدفة ببعض المشكالت في الصيد البحري (التموث–الصيد الجائر–
المخزون السمكي) عن طريق البرامج اإلذاعية والتمفزيونية اليادفة.

 -16المتابعة والرقابة لتنفيذ قانون الصيد ،ومواجية أى معوقات أو تحديات تط أر  ،تتطمب بعض التعديل.
المصادر

الصفتى ،محمد فوزى ( .)2119االرشاد السمكى ،دورات تدريبية ،تم إلقاؤىا لممرشدين فى دوائر االرشاد السمكى،
و ازرة الثروة السمكية ،سمطنة عمان.

الصفتى ،محمد فوزى ( .)2111ضبط جودة االسماك ،دورات تدريبية ،تم إلقاؤىا لمصيادين فى دوائر االرشاد
السمكى ،و ازرة الثروة السمكية ،سمطنة عمان.
سالم ،أحمد محمود ( .)2116تكنولوجيا تنمية إنتاجنا السمكى ،إخترنا لمفالح ،سمسمة كتب لمثقافة الريفية ،و ازرة
الزراعة واستصالح االراضى ،العدد  ،187القاىرة ،ديسمبر.

ماىر ،أحمد ( :)1993دليل المديرين فى كيفية إعداد الخطط والسياسات واالستراتيجيات ،االسكندرية ،مركز التنمية
اإلدارية.26 -22 .
و ازرة الزراعة واستصالح االراضى ،الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية ( .)2115الكتاب االحصائى السنوى ،القاىرة.
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Abstract
The amount of annual change in the total quantity of Egyptian fish
production from various sources about 11.45 tons, with an annual growth
rate of approximately 1.1% of the annual average of about 1000.9 tons
during the study period (2001-2015). The amount of annual change in the
volume of consumption of fish in Egypt during the same study period of
about 0.65 tons, with an annual growth rate of approximately 0.1% of the
annual average of about 1185.4 thousand tons. The amount of annual
change in the average per capita consumption of fish in Egypt during the
same study period of about 0.02 kg/year, with an annual growth rate of
about 0.12% of the annual average of about 16.3 kg/year. The amount of
annual change in the self-sufficiency rate of fish in Egypt during the study
period of about 0.55% with an annual growth rate of about 0.7% of the
annual average of about 84.5%. The amount of annual change in the
volume of exports of fish in Egypt during the study period of about 0.01
tons, with an annual growth rate of approximately 0.2% of the annual
average of about 5.2 tons. The amount of annual change in the evolution of
the volume of imports of fish in Egypt during the study period of about
0.45 tons, with an annual growth rate of about 0.24% of the annual
average of about 189.5 million tonnes.
Key words: Strategy, sustainable development

