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”عالم البحار .... بين البحث العلمي و ثروات السواحل المصرية
فــــــــــي ثــــــــــمانــــــــــينات وتــــــــــسعينات الــــــــــقرن 
املــاضــي ،وعــلي مــدار ١٨ عــامــاً مــتواصــلة كــانــت 
االســـرة املـــصريـــة تـــتابـــع بـــشغف بـــالـــغ بـــرنـــامـــجاً 

يذاع في مساء يوم الجمعة من كل أسبوع.
وكــان الحــرص عــلي املــتابــعة نــابــعاً مــن ســالســة 
وغـــــــزارة املـــــــعلومـــــــات الـــــــشيقة والـــــــغنية بـــــــالشـــــــرح 
املبسـط الـذي تـميز بـه مـقدم الـبرنـامـج حـيث كـان 
يـــتميز بـــصوت ال يخـــطئه املســـتمعون فـــضالً عـــن 
كـــونـــه احـــد الـــعلماء الـــقالئـــل الـــبارعـــني فـــي مـــجال 

املادة العلمية للبرنامج الشهير

حــيث كــان لــبرنــامــج " عــالــم الــبحار" الــريــادة فــي 
شـــــــــرح وتـــــــــبسيط الـــــــــعلوم بـــــــــلغة مبســـــــــطة ووافـــــــــية 
يــتلقاهــا جــميع شــرائــح املــجتمع املــصري آنــذاك 

بكل فئاته العمرية.
ويـعد األسـتاذ الـدكـتور/ حـامـد عـبد الـفتاح جـوهـر 
– رائــــد الــــبحار واملــــلقب بــــملك البحــــر األحــــمر –
مــقدم الــبرنــامــج أحــد الــعلماء الــبارزيــن فــي هــذا 

املجال .
وانــشأ مــدرســته الــخاصــة وتــتلمذ عــلي يــده فــيها 
الـعديـد مـن الـباحـثني واملهـتمني بـدراسـة الـكائـنات 
البحــــــريــــــة، حــــــيث يــــــعتبر ســــــيادتــــــه بــــــمثابــــــة االب 
الـــــــــــروحـــــــــــي للمعهـــــــــــد الـــــــــــقومـــــــــــي لـــــــــــعلوم الـــــــــــبحار 

واملصايد.

تــــاريــــخ و نــــشأة املعهــــد الــــقومــــي لــــعلوم 
البحار و املصايد 

يــــعود تــــاريــــخ نــــشأة املعهــــد الــــي ٣١ مــــارس مــــن 
الــعام ١٩١٩ بــموجــب املــرســوم الســلطانــي الــذي 
أصــدره فــؤاد األول ســلطان مــصر بــتأســيس مــا 
يــــسمي " املعهــــد الســــلطانــــي لــــألحــــياء املــــائــــية " 
تــحت رئــاســة 
اإلنجــــــــــــــــليزي 
مـــــــــــــــســــــــــــــــــتـــــــــــــــر 
جــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــفـيـل 
الـــــــــــــحاصـــــــــــــل 
لــــــــــــــــــنــــــيــــــشــــــان 
الـــــــــــقديســـــــــــني 
مـــــــــــــــيخائـــــــــــــــيل 
وجـــــورج مـــــن 
طـــبقة فـــارس 
رئــــــــــــــــــيــــــس   ،
مــــــــــــجــــــــــــــــــلــــــــــــس 
الــــــــــــــــــصـــــــــحـــــــــة 
البحــريــة فــي 
الـــــــــــديـــــــــــار املـــــــــــصريـــــــــــة ووكـــــــــــيل املجـــــــــــلس الـــــــــــبلدي 
بــــاإلســــكندريــــة واملــــديــــر الــــعام لــــلمصالــــح الــــبلديــــة 

سابقاً في ذلك الوقت
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ثــم تــوالــي عــلي رئــاســة املعهــد الــعديــد مــن الــعلماء واألســاتــذة الــباحــثني 
االجــــالء الــــذي أفــــنوا حــــياتــــهم فــــي ســــبيل االرتــــقاء بــــالــــعلوم فــــي املعهــــد 
وعـلي رأسـهم الـعالـم الجـليل األسـتاذ الـدكـتور/ حـامـد عـبد الـفتاح جـوهـر 
املــلقب بــراهــب وعــاشــق البحــر األحــمر او مــلك عــلوم الــبحار والــذي حــذا 
حـــــذوه وســـــار عـــــلي دربـــــه تـــــالمـــــيذه، فـــــكانـــــت ثـــــمرة جهـــــدهـــــم هـــــو املعهـــــد 
الـقومـي لـعلوم الـبحار واملـصايـد بـفروعـه مـن اإلسـكندريـة وحـتي اسـوان 

مروراً بالبحر األحمر والقناطر وخليجي السويس والعقبة.
وفــي الــعام ١٩٨٦ صــدر الــقرار الجــمهوري رقــم (٤٣٦) بــتنظيم املعهــد 
الـــقومـــي لـــعلوم الـــبحار واملـــصايـــد، ثـــم الـــقرار رقـــم (١٠٢) لـــسنة ١٩٨٩ 

بإصدار الالئحة التنفيذية للمعهد.
وفــي لــقاء الــنافــذة مــع األســتاذ الــدكــتور / ســوزان الــحسانــني خــليف – 
رئــــيس املعهــــد ، دار الــــحوار مــــع ســــيادتــــها حــــول الــــتعرف عــــلي املعهــــد 
وامــكانــاتــه بــفروعــه وأقــسامــه املــختلفة واهــم املخــرجــات الــبحثية الــناتــجة 
عــن عــمل الــقوي البشــريــة مــن الــسادة أعــضاء هــيئة الــبحوث ومــعاونــيهم 
والـسادة الـعامـلون مـن الـكادر الـعام ،ومـا هـو الـدور املـجتمعي والـقومـي 
الــذي يــقوم بــه معهــد عــلوم الــبحار واملــصايــد كــأحــد أقــدم وأعــرق املــراكــز 

البحثية شديدة التخصص في مصر.
فـأجـابـت سـيادتـها بـأن املعهـد يـعد مـن أهـم و أقـدم املـراكـز الـبحثية فـي 

مـــصر مـــن حـــيث تـــاريـــخ اإلنـــشاء ، لـــذا فـــالبـــد مـــن ضـــرورة الـــتعرف عـــلي 
رؤية ورسالة املعهد في البداية. 

الرؤية والرسالة •
تــــحقيق الــــتنمية املســــتدامــــة ملــــصادر املــــياه الــــعذبــــة والــــبحار والــــبحيرات 

ألجل إنتاج الغداء ومكافحة التلوث بجميع اشكاله ومصادره.
انشئ املعهــــــد خــــــصيصاً مــــــن اجــــــل الــــــبحث الــــــعلمي فــــــي مــــــجال عــــــلوم 
الـبحار واملـصايـد وتـنفذ سـياسـاتـه مـن خـالل مجـموعـة بـراج بـحثية مـكثفة 
فـــــي مـــــجال الـــــبحوث الـــــتطبيقية، وذلـــــك فـــــي جـــــميع تـــــخصصات الـــــعلوم 
البحـــــريـــــة واملـــــصايـــــد واالســـــتزراع الـــــسمكي ، وذلـــــك مـــــن خـــــالل تـــــطبيق 
اســـتراتـــيجيات حـــديـــثة تـــعتمد عـــلي االهـــتمام بـــإيـــجاد الحـــلول املـــناســـبة 

للمشاكل ذات األهمية البيئية واالقتصادية واالجتماعية . 

اهداف املعهد :•
يمكننا حصر اهداف معهد علوم البحار فيما يلي :

تحســـــني وتـــــطويـــــر وتـــــنمية الـــــبيئة املـــــائـــــية واملســـــطحات املـــــائـــــية -
واملحافظة علي مواردها الطبيعية.

تحســــني وتــــعزيــــز إنــــتاج األســــماك بــــاعــــتبارهــــا مــــصدر رئــــيسي -
للبروتني الحيواني.

رصــد الــتغيرات الــبيولــوجــية والــفيزيــائــية والــكيميائــية فــي املــياه -
املصرية.

كــــــــــما يهــــــــــدف املعهــــــــــد ايــــــــــضاً الــــــــــي االســــــــــتخدام اآلمــــــــــن  لــــــــــلبحار 
واملــحيطات لــرفــع الــوعــي الــبيئي وحــمايــة الــبيئة البحــريــة بــاإلضــافــة 
الـي املـشاركـة الـفعالـة فـي االجـتماعـات واملـؤتـمرات الـعاملـية لـتمثيل 

مصر في املحافل الدولية في هذا املجال.
وأيـضا إنـشاء  مـفرخـات بحـريـة و أكـواريـوم  مـهمتها الـحفاظ عـلي 

األنواع املختلفة والنادرة .
مـما يـتكون املعهـد ومـا هـو الـتنظيم الـبحثي وتـقسيماتـه ألداء دوره 

وتحقيق أهدافه التي أنشئ من اجلها ؟ 

تــم تــأســيس املعهــد الــقومــي لــعلوم الــبحار واملــصايــد -
من أربعة فروع محطات بحثية وهي:

فرع البحر األحمر بالغردقة.١.

فرع البحر األبيض املتوسط باإلسكندرية :٢.
محطة بحوث بلطيم

محطة بحوث املطرية
محطة بحوث املكس

محطة بحوث التلول بالعريش
 فرع املياة الداخلية بالقناطر الخيرية :٣.

محطة بحوث القناطر الخيرية
محطة بحوث شكشوك (بحيرة قارون)

محطة بحوث بحيرة وادي الريان
محطة بحوث أسوان 

 فرع خليجي السويس والعقبة بالسويس٤.
محطة بحوث السويس-

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن فـــروع املعهـــد املـــختلفة تـــمثل تـــاريـــخاً ذو زخـــم بـــحثي 
هائل مع تراكم الخبرات من خالل العمل علي مدار سنوات طويلة.

فرع البحر املتوسط والبحيرات الشمالية:١.
فــي الــعام ١٩١٩ تــم انــشاء املعهــد بــاإلســكندريــة وكــان يــتبع -

إدارة املصايد املصرية بالشاطبي.
فــي عــام ١٩٣٥ إعــيدت تــسميته الــي معهــد املــلك فــؤاد األول -

لألحياء املائية عند قلعة قيتباي.
وفـــــي الـــــعام ١٩٥٢ اصـــــبح يحـــــمل مـــــسمي " معهـــــد االحـــــياء -

املـــائـــية واملـــصايـــد" ثـــم أصـــبح فـــرعـــاً للمعهـــد بـــالبحـــر املـــتوســـط 
في التنظيم األخير .

فرع البحر األحمر بالغردقة :٢.
 فــــــي عــــــام ١٩٢٨ تــــــم انــــــشاء محــــــطة االحــــــياء البحــــــريــــــة فــــــي -

الــــغردقــــة وتــــم الــــعمل الــــبحثي فــــعلياً بــــه فــــي الــــعام ١٩٣٢ تــــحت 
رئـــاســـة الـــعالـــم اإلنجـــليزي ســـيريـــل كـــروســـالنـــد وكـــانـــت تـــتبع كـــلية 
الــــعلوم ،وهــــي تــــعتبر أول محــــطة بحــــريــــة لــــألحــــياء املــــائــــية عــــلي 

ساحل البحر األحمر.
 وفــــي عــــام ١٩٤٧ ســــميت معهــــد فــــاروق األول لــــعلوم الــــبحار -

وفـي الـعام ١٩٥٤ سـميت معهـد عـلوم الـبحار بـالبحـر األحـمر ثـم 
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فـرع البحـر األحـمر الـتابـع للمعهـد الـقومـي لـعلوم الـبحار واملـصايـد 
حالياً.

فرع املياه الداخلية واملزارع السمكية:٣.
فـي عـام ١٩٢ تـم تـأسـيس مـزرعـة تـربـية االحـياء املـائـية بـالـقناطـر -

الــــخيريــــة كــــحقل تــــجارب ألســــماك املــــياه الــــعذبــــة الــــتابــــع للمعهــــد 
امللكي لألحياء املائية وتم اغلقها ألسباب اقتصادية حينها .

وفــي الــعام ١٩٦٧ أصــبحت تــابــعة لــوزارة الــزراعــة ثــم جــزءاً مــن -
املعهـــــد الـــــقومـــــي لـــــعلوم الـــــبحار بـــــعد عـــــودة تـــــبعيتها الـــــيه وضـــــم 
مجموعة املحطات البحثية الخمسة السابق ذكرها الي الفرع.

فرع خليجي السويس والعقبة:٤.
فـي عـام ١٩٤٧ تـم انـشاء معهـد بـحوث عـلوم الـبحار بـالـسويـس -

بـتوصـية مـن املـلك فـاروق األول ، كـملحق ملحـطة االحـياء املـائـية 
بــــالــــغردقــــة ، ثــــم أصــــبحت جــــزءا مــــن معهــــد فــــاروق االول لــــعلوم 
الـــــــبحار واعـــــــيد إنـــــــشاؤه فـــــــي الســـــــتينيات ثـــــــم أوقـــــــف املشـــــــروع 
لـــــــظروف الحـــــــرب ، وأعـــــــيد افـــــــتتاحـــــــه بـــــــمقره الـــــــحالـــــــي بـــــــمديـــــــنة 

السويس.
مــن كــل مــا ســبق يــتضح لــنا مــدي ريــادة وقــدم املعهــد فــي مــجال 

عــلوم الــبحار واملــصايــد، لــيس فــي مــصر فحســب بــل فــي الشــرق 
األوســـــط وأفـــــريـــــقيا بـــــصفة عـــــامـــــة، وهـــــو مـــــا يـــــدفـــــعنا لـــــلسؤال عـــــن 
الــوضــع الــحالــي للمعهــد مــن حــيث كــيفية الــقيام بــدوره املــنوط بــه 

في البحث العلمي في هذا املجال الفريد؟

يـــحتوي املعهـــد عـــلي مجـــموعـــة مـــن املـــعامـــل الـــتي تـــندرج تـــحت -
أربـــعة شـــعب بـــحثية رئـــيسية مـــوزعـــة عـــلي أفـــرع املعهـــد املـــختلفة 

التي سبق وان ذكرناها سابقاً

 شعبة البيئة البحرية وتضم املعامل التالية :١.
معمل الكيمياء البحرية-
معمل بحوث التلوث البحري-
معمل علوم البحار الطبيعية-
معمل الجيولوجيا والجيوفيزياء البحرية-
معمل عمليات الشواطئ-
معمل الهيدروبيولوجي-

معمل امليكروبيولوجي-
معمل تصنيف االحياء البحرية-
معمل التقنية الحيوية واستخالص املركبات الطبيعية-

شعبة البيئة البحرية وتضم املعامل التالية :٢.
معمل بيولوجيا املصايد-
معمل طرق الصيد ومعداته-
معمل االقتصاد واالحصاء السمكي-
معمل فيسيولوجيا األسماك-
معمل تكنولوجيا تصنيع األسماك -

 شعبة تربية االحياء املائية وتضم املعامل التالية :٣.
معمل تناسل وتفريخ األسماك-
معمل تربية األسماك-
معمل الالفقاريات-
معمل الوراثة والهندسة الوراثية-
معمل امراض األسماك-
معمل تغذية األسماك-

شعبة املياه العذبة والبحيرات وتضم املعامل التالية:٤.
معمل الهيدروبيولوجي-
معمل الكيمياء-
معمل التلوث-
معمل الطبيعة والجيولوجيا -

القوي البشرية باملعهد:•

هـــــذا بـــــاإلضـــــافـــــة الـــــي الـــــتقسيم اإلداري لـــــوظـــــائـــــف الـــــكادر الـــــعام، يـــــقوم 
بـــالـــعمل فـــي املعهـــد مـــن خـــالل الـــشعب الـــبحثية ومـــعامـــلها مجـــموعـــة مـــن 
الــــــسادة أعــــــضاء الــــــهيئة الــــــبحثية ومــــــعاونــــــيهم (٥٨٣) فــــــرداً ، فــــــي حــــــني 

يتكون الكادر العام (٧٧٣) موظفاً إداريا بمختلف الدرجات.

امـــا عـــن اإلمـــكانـــات الـــتي املعهـــد والـــتي تـــكاد تـــكون ذات صـــبغة مـــميزة 
يـــــنفرد بـــــها معهـــــد عـــــلوم الـــــبحار عـــــن بـــــاقـــــي املـــــراكـــــز واملـــــعاهـــــد والـــــهيئات 

البحثية.

عدد ٩ محطات بحثية موزعه علي الفروع األربعة للمعهد١.

عــــــدد ٢ ســــــفن بــــــحثية ( ســــــلسبيل – الــــــيرمــــــوك ) و تــــــم تــــــدشــــــينهما ٢.
مؤخراً بعد التجديد 

عدد ٣ اكواريوم (متاحف االحياء املائية) ٣.
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عدد ٦ مفرخات إنتاجية للزريعة والتفريخ٤.

عدد ٢ مصانع ألعالف األسماك والعالئف اإلنتاجية٥.

عــــــدد ٢ مــــــن املــــــعامــــــل املــــــركــــــزيــــــة الــــــتي تــــــقدم الخــــــدمــــــات الــــــبحثية ٦.
والتحاليل

عدد ٥ مزارع سمكية تنتج عدداً من األسماك لبيعها٧.

عدد ٢ من متاحف املحيطات من الكائنات البحرية املختلفة٨.

عـــدد ٤ مـــن املـــكتبات الـــعلمية الـــتي تـــضم اهـــم الـــكتب والـــدوريـــات ٩.
العلمية في مختلف تخصصات مجال علوم البحار.

هـــــذا فـــــضال عـــــن الـــــعديـــــد مـــــن الـــــتجهيزات الـــــعلمية واملـــــعملية والـــــخبرات 
البشرية الهائلة باملعهد.

وتــطمح إدارة املعهــد فــي اســتمرار تــطويــره والــعمل عــلي تــحقيق املــزيــد 
مــن االنــجازات مــن خــالل مجــموعــة مــن الخــطوات واإلجــراءات الــتي تــم 

تنفيذها وصوال لألهداف املرجوة حيث يعمل املعهد علي :  
النشر العلمي في املجالت املفهرسة عاملياً.-
انشاء شراكات مع قطاعات اقتصادية.-
تـــــوقـــــيع بـــــروتـــــوكـــــوالت تـــــعاون مشـــــتركـــــة مـــــع مـــــختلف الـــــجهات -

وتفعيلها.

تـطويـر الـبنية الـتحتية األسـاسـية لـكافـة فـروع املعهـد وبـخاصـة -
تطوير البنية املعلوماتية.

اسـتغالل مـواسـم الـصيد الـسمكي لـتشغيل مـصانـع االعـالف -
واالستزراع واإلنتاج السمكي.

وطــاملــا ذكــرنــا اإلمــكانــات الــخاصــة بــاملعهــد وجــاء بــها املــعامــل 
الــبحثية واملــعامــل املــركــزيــة، فــأنــه تجــدر اإلشــارة هــنا الــي ان 
املـعامـل املـركـزيـة بـاملعهـد تـتميز بـوجـود احـدث األجهـزة الـعلمية 
مـــثل جـــهاز االمـــتصاص الـــذري ، الـــكرومـــاتـــوجـــرافـــي واشـــعة 
اكـس وكـلها أجهـزة تـدرب ويـعمل عـليها بـاحـثون وأخـصائـيون 
ذو خـــــــبرات عـــــــالـــــــية وتـــــــقدم خـــــــدمـــــــاتـــــــها فـــــــي صـــــــورة تـــــــحالـــــــيل 
واســــــتشارات لــــــكل الــــــجامــــــعات واملــــــراكــــــز الــــــبحثية والــــــجهات 

الحكومية وغيرها من هيئات املجتمع املدني واالفراد.
حــيث يــقوم املــعمل املــركــزي بــاإلعــالن عــن اســتقبال عــينات تــحالــيل عــلى 
األجهـــزة املـــوجـــودة بـــاملـــعمل ومـــنها املجهـــر اإللـــكترونـــي الـــنافـــذ بـــفحص 

تفاصيل وجزيئات العينة بشكل دقيق.
كــــما يــــقوم املــــعمل بــــعمل دورات تــــدريــــبيه داخــــل املعهــــد وخــــارجــــه لــــكافــــه 

الباحثني من جميع الهيئات وممثلي الشركات املعنية أيضاً.
ومــن ضــمن اإلمــكانــات املــتاحــة بــاملعهــد الــقومــي لــعلوم الــبحار واملــصايــد 

مركز البيانات البحرية:
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حـيث يـعد مـركـز الـبيانـات البحـريـة (ENODC) الـكائـن مـقره بـفرع املعهـد 
بــمنطقه قــلعه قــايــتباي بــاإلســكندريــة مــن الــوحــدات الــقومــية الــخاصــة الــذي 
يـعني أسـاسـاً بـحفظ وتـوزيـع الـبيانـات الـبيئية املـتعلقة بـالـبحيرات واملـناطـق 

الساحلية البحرية املطلة أساساً على البحرين املتوسط واألحمر.
ويـعتبر هـذا املـركـز إحـدى نـقاط االتـصال وجـزء مـن شـبكه مـراكـز الـبيانـات 
 (IOC) الــــخاصــــة بــــالــــلجنة الــــدولــــية الــــحكومــــية لــــعلوم الــــبحار واملــــحيطات
الــــتابــــعة ملــــنظمة الــــيونــــسكو ، كــــما يــــرتــــبط املــــركــــز ارتــــباطــــا وثــــيقاً بمشــــروع 
الــيونــسكو الــدولــي الــخاص بــتبادل الــبيانــات واملــعلومــات البحــريــة املــعروف 

.(IODE)باسم
ويــــتميز املعهــــد الــــقومــــي لــــعلوم الــــبحار واملــــصايــــد بــــإصــــدار مجــــله عــــلميه 
مـــتخصصه فـــي نشـــر األبـــحاث الـــعلمية ذات املـــوضـــوعـــات الـــوثـــيقة الـــصلة 
بــــعلوم الــــبحار وهــــي الــــتابــــعة لـ (ELSEVIER) يــــقوم بــــاإلشــــراف عــــليها 

لجنة تحرير دوليه من كبار األساتذة املتخصصني.

وتــــقوم املجــــلة الــــعلمية للمعهــــد بــــدور 
كـبير فـي الـنهوض بـالـعملية الـبحثية 
وخـــدمـــه املـــجتمع وتـــنميه املســـطحات 
املـائـية ،حـيث يسـتطيع الـباحـثون فـي 
مـــــــــجاالت عـــــــــلوم الـــــــــبحار واملـــــــــصايـــــــــد 
واالســــــتزراع املــــــائــــــي نشــــــر الــــــنتائــــــج 
والحـــــــــلول لـــــــــلمشاكـــــــــل الـــــــــعلمية الـــــــــتي 
تـــــــــختص بـــــــــاالرتـــــــــقاء ووضـــــــــع الحـــــــــلول 
الــعلمية ملــشاكــل الــثروة املــائــية فــي كــل 
املسـطحات املـائـية فـي مـصر وخـارجـها 

وأنـــهار والـــتي تـــساعـــد بـــصفه مـــباشـــرة مـــــــــــــن بـــــــــــــحار وبـــــــــــــحيرات 
على زيادة اإلنتاج املائي للمستهلك بصفه عامه.

كـــما تـــساعـــد املجـــلة أيـــضاً عـــلى إبـــراز دور املعهـــد الـــقومـــي لـــعلوم الـــبحار 
واملـصايـد ملـختلف تـخصصاتـه وفـروعـه لـتوضـيح الـنتائـج ومخـرجـاتـه الـبحثية 
لخـــدمـــه املـــجتمع وتـــنميته والـــحفاظ عـــلى املســـطحات املـــائـــية بـــصفه دائـــمه 
ومــتطورة مــن خــالل الــبحوث الــتي تــتناول هــذا الــشأن ونشــرهــا دولــياً مــما 
يــساعــد الــباحــثني فــي االســتعانــة بهــذا النشــر فــي الــترقــيات أمــام الــلجان 

العلمية لترقيات أعضاء هيئة البحوث.

ســبق وأن ذكــرتــم ســيادتــكم وجــود عــدد أربــعه مــكتبات عــلميه 
مــــميزه تــــابــــعه للمعهــــد . هــــل يــــمكن تــــوضــــيح مــــا يــــميز هــــذه 

املكتبات؟
أجـابـت الـدكـتورة/ سـوزان خـليف رئـيس املعهـد بـأن هـذه املـكتبات الـعلمية 
الــتابــعة للمعهــد تــقع بــأفــرع املعهــد املــختلفة للبحــر املــتوســط بــاإلســكندريــة 
والبحــر األحــمر وخــليجي الــسويــس والــعقبة فــي عــتاقــه بــالــسويــس واملــياه 
الــداخــلية بــمديــنه الــقناطــر الــخيريــة بــقرب الــقاهــرة ، وتــضم هــذه املــكتبات 
مــــــجتمعه أول وأكــــــبر مــــــكتبه عــــــلميه مــــــتخصصه فــــــي عــــــلوم الــــــبحار عــــــلى 
املســـتوى الـــوطـــني ، حـــيث تـــحتوي عـــلى قـــاعـــدة بـــيانـــات إلـــكترونـــيه بـــقائـــمه 
مــقتنياتــها والــتي تــضم عــدد كــبير مــن الــتقاريــر غــير املــنشورة والــرســائــل 
الـــعلمية والخـــرائـــط والـــوثـــائـــق املـــختلفة والـــكتب الـــعلمية عـــالوة عـــلى نـــسخة 
فـريـده مـن كـتاب وصـف مـصر الـذى يـعد أبـرز مـا أنـتجته الحـملة الـفرنـسية 

على مصر.

وبـالـرغـم مـن أن املعهـد يـعمل فـي مـجال شـديـد الـتخصص فـي مـجال عـلوم 
الـــبحار وهـــو مـــا جـــعله مـــركـــزاً 
ومـــحوراً أســـاســـياً لـــتعاون مـــع 
مـــــــــختلف الـــــــــهيئات والـــــــــجهات 
ذات الــــــــــــصله فــــــــــــيما يــــــــــــختص 
بــــــعلوم الــــــبحار مــــــن الــــــوزارات 
والـــجامـــعات واملـــراكـــز الـــبحثية 
والـــــهيئات والشـــــركـــــات وكـــــذلـــــك 
املــــــــــجتمع املــــــــــدنــــــــــي واألفــــــــــراد 

أيضاً مثل الصيادين وأصحاب ومالكي سفن الصيد.

و فــــي لــــقاء الــــنافــــذة مــــع الــــسيد األســــتاذ الــــدكــــتور / أحــــمد محــــمود عــــبد 
الحـليم – مـديـر فـرع اإلسـكندريـة بـاملعهـد الـقومـي لـعلوم الـبحار و املـصايـد 

، بصفته الفرع األقدم من حيث تاريخ اإلنشاء باملعهد .

تـــوجـــهنا بـــالسؤال حـــول أهـــم األنشـــطة و األبـــحاث الـــجاريـــة 
بـالـفرع و دورة فـي خـدمـة املـجتمع و املـردود الـعائـد مـن الـبحث 

العلمي فيه على الدولة و املواطن .
أجـاب سـيادتـه بـأن فـرع اإلسـكندريـة يـعد أكـبر الـفروع الـتابـعة للمعهـد مـن 
حـيث عـدد الـقوى البشـريـة فـيه مـن الـباحـثني و اإلداريـني و األخـصائـيني ، 
بـــاإلضـــافـــة إلـــى وجـــود بـــعض اإلســـتقاللـــية فـــي تـــصريـــف شـــئونـــه املـــالـــية و 

اإلدارية لخدمة الجانب البحثي في عمل املعهد .
و يــــقوم املعهــــد مــــن خــــالل األقــــسام الــــبحثية و املــــعامــــل املــــركــــزيــــة بــــتقديــــم 
مجــــموعــــة مــــن اإلســــتشارات الــــبيئية و الــــتحالــــيل املــــتخصصة لــــلمجتمع و 
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الـــهيئات املـــحيطة ، حـــيث أن مـــوائـــمة و تـــوفـــيق األوضـــاع الـــبيئية للشـــركـــات و 
الــــهيئات و املــــصانــــع تســــتلزم الــــحصول عــــلى شــــهادة مــــن املعهــــد بــــما يــــفيد 
الـــتوافـــق الـــبيئي و نـــدرة االثـــار الســـلبية عـــلى املـــجتمع و املـــياة املـــصريـــة ، و 
هــي شــهادة مــعترف بــها مــن وزارة الــبيئة و غــيرهــا مــن الــجهات نــظراً لــكون 
فــــرع اإلســــكندريــــة بــــاملعهــــد الــــقومــــي لــــعلوم الــــبحار و املــــصايــــد مــــن الــــجهات 
صـاحـبة الـريـادة فـي هـذا املـجال بـما تـضمه مـن خـبرات بشـريـة مـدربـة تـعمل 

على أجهزة حديثة باملعامل املخصصة لذلك .
وتجـــدر هـــنا اإلشـــارة – واســـتكماال لـــإلمـــكانـــات الـــتي يـــمتلكها املعهـــد – الـــي 
وجــــود الــــعديــــد مــــن املــــعامــــل املــــختلفة ذات طــــبيعة خــــاصــــة بــــما يخــــدم الخــــطة 

البحثية ملعهد علوم البحار واملصايد مثل :
املعمل الرطب   ١.
كـــما تـــضم املـــعامـــل املـــختلفة مجـــموعـــة مـــن األجهـــزة الـــفريـــدة فـــي تـــنوع ٢.

استخداماتها في املجال البحري والكائنات البحرية مثال :
جهاز االمتصاص الذري 

الكروموتوجراف 
 X جهاز اشعة

جهاز طرد مركزي
ميكروسكوب وموازين وميكرتوم

جهاز قياس جودة املياه
أجهزة تجفيف اوزان حرق

جهاز تقدير البروتني 
جهاز استخالص الدهون

جهاز قياس الرقم الهيدروجيني
جهاز التحليل الضوئي

و تـــــناول الحـــــديـــــث الـــــدكـــــتور / حـــــمدي عـــــمر عـــــبد اهلل – الـــــباحـــــث بـــــاملعهـــــد و 
املـسئول عـن األكـواريـوم الـتابـع لـفرع اإلسـكندريـة  
و الــــــذي يــــــعد مــــــن الــــــباحــــــثني الشــــــباب أصــــــحاب 
الـخبرة فـي مـجال عـلوم الـبحار و املـصايـد نـظراً 
لــكونــه مــشاركــاً بــالــعديــد مــن املشــروعــات الــبحثية 
املحـــــــــــــــــلية و الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــية ذات األثـــــــــــــــــر و املـــــــــــــــــردود 
اإلقـــــــتصادي و املـــــــجتمعي مـــــــثل املـــــــشاركـــــــة فـــــــي 
مشـروعـات الـبحوث الـخاصـة بـالـتنوع الـبيولـوجـى 
والـــــــبيئة البحـــــــريـــــــة  وكـــــــذلـــــــك تـــــــفريـــــــخ واســـــــتزراع 

الالفقاريات البحرية بالبحرين األحمر واملتوسط. 
و الــــــــبحوث الــــــــخاصــــــــة بــــــــاســــــــتخالص املــــــــواد الــــــــحيويــــــــة الــــــــحية مــــــــن بــــــــعض 

اإلسفنجيات بالبحر املتوسط.

فـضالً عـن عـدد مـن املـشاريـع الـبحثية فـى مـجال الـالفـقاريـات البحـريـة بـطول 
ســاحــل البحــر األحــمر وخــاصــة (خــيار البحــر وبــعض الــالفــقاريــات االخــرى 
املــصاحــبة لــبيئىة الــشعاب املــرجــانــية). و مــجال القشــريــات البحــريــة وخــاصــة 
الجـمبرى البحـرى . و املشـروع الـخاص بـالـقضاء عـلى قـناديـل البحـر بـالبحـر 

املتوسط .

 مشـــروع الـــتعريـــف الـــجينى لـــعائـــلة اســـماك االســـباريـــدى بـــالبحـــر املـــتوســـط . 
مشــــــروع املــــــحاريــــــات بــــــالــــــتعاون مــــــع مــــــنظمة الــــــغذاء والــــــزراعــــــة الــــــعاملــــــية ، و 

املشروعات الخاصة بتنمية منطقة حاليب وشالتني بجنوب البحر األحمر.
فـــضالً عـــن املـــشاركـــة فـــى الـــعديـــد مـــن الـــدراســـات الـــبحثية والـــبيئية الـــخاصـــة 
بـتقيم األثـر الـبيئى سـواء بـالبحـر االحـمر واملـتوسـط.، حـيث أفـاد سـيادتـه أنـه 

هــــناك وحــــدات ومشــــروعــــات ذات أثــــر ومــــردود اقــــتصادي تــــدر دخــــالً للمعهــــد 
ونجد من أمثلتها :

- مــــــتحف االحــــــياء املــــــائــــــية ومــــــا يــــــحتويــــــه مــــــن حــــــفريــــــات األســــــماك البحــــــريــــــة 
( للبحرين األحمر واملتوسط) بقلعة قيتباي باإلسكندرية.

- اكــواريــوم لــعرض األســماك البحــريــة الــنادرة بــفرع اإلســكندريــة فــي احــدي 
اهــم املــناطــق الــسياحــية بــاإلســكندريــة امــام قــلعة قــيتباي ، حــيث تــم تــجهيزه 
بــــــاحــــــدث أجهــــــزة الــــــعرض والــــــشاشــــــات لــــــيكون واجــــــهه مشــــــرفــــــة ملــــــعروضــــــات 
االكـواريـوم امـام الـزوار مـن الـسائـحني مـن املـصريـني والـعرب واألجـانـب وذلـك 
بهـدف االرتـقاء بـاملـنطقة الـسياحـية ووزيـادة الـتمويـل الـذاتـي بـصندوق تـمويـل 
الـبحوث عـن طـريـق رسـوم الـدخـول املـحصلة مـن زوار االكـواريـوم واالسـتفادة 

منها للصرف علي مختلف االعمال البحثية باملعهد.

- صــاالت الــعرض بمحــطة بــحوث الــغردقــة والــتي تــشمل الــحفريــات البحــريــة 
واالســماك املــحنطة والــشعاب املــرجــانــية الــنادرة والــعمل عــلي تــطويــر صــاالت 
الــــــعرض بــــــمواد فــــــيلميه لــــــلحياة البحــــــريــــــة للبحــــــر األحــــــمر تــــــعرض الــــــشعاب 
املــــرجــــانــــية الــــحية والــــكائــــنات واألســــماك البحــــريــــة املــــختلفة املــــصاحــــبة لــــيها 
مسجــــلة عــــلي أســــطوانــــات مــــدمــــجة فــــي صــــورة أفــــالم وثــــائــــقية مــــتاحــــة لــــلبيع 

بأسعار مناسبة للجمهور .

جدير بالذكر أن فرع اإلسكندرية قد قام بتنظيم ورشة عمل بعنوان " 
التنمية املستدملة لبحيرة البرلي في ضوء التحديات البيئية و التغيرات 
املناخية " ، و ذلك بحضور ممثلني من املسطحات املائية و املحميات 

الطبيعية بوزارة البيئة و هيئة الثروة السمكية و املسئولني عن إدارة بحيرة 
البرلس بمحافظة كفر الشيخ و أصحاب املزارع السمكية و الصيادين و 
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أساتذة من املعهد القومي لعلوم البحار و املصايد ، و ذلك بغرض الحفاظ 
على الثروة السمكية بالبحيرة و العمل على وقايتها من األخطار البيئية 

الناتجة عن مظاهر التلوث املختلفة و التغيرات املناخية بما ال يؤثر عليها 
كأحد أهم مصادر الثروة السمكية في مصر و لزيادة الوعي التثقيفي 

البيئي ملجموعة الصيادين العاملني بالبحيرة .

- وفـــضال عـــن بـــيع بـــعض األنـــواع املـــختلفة لـــألســـماك الـــتي يـــتم تـــربـــيتها فـــي 
مــزارعــنا ومحــطاتــنا الــبحثية الــناتــجة عــن الــتجارب الــبحثية الــخاصــة بــزيــادة 
إنــــتاجــــية املــــزارع الــــسمكية لــــبعض أنــــواع األســــماك رخــــيصة األثــــمان الــــتي 

يتناولها املواطن املصري . 

و من أهم ما يحتويه الفرع من إمكانيات :
املفرخ البحري بفرع البحر املتوسط باإلسكندرية:

أنشئ املــفرخ البحــري بــاالنــفوشــي بــاإلســكندريــة مــن ضــمن احــد مخــرجــات 
وانشـطه املشـروع األمـريـكي الـذي كـان يـعني بـمجال تـفريـخ اسـماك الـدنـيس 
والــقاروص  ويهــدف الــي تــفريــخ وإنــتاج يــرقــات يــمكن تــسويــقها الــي املــزارع 

السمكية البحرية .
حــــــــيث يــــــــنتج املــــــــفرخ مــــــــا 
يــــــقرب مــــــن خــــــمسة آالف 
زريـعة دنـيس بـعمر ثـالثـة 
اشهـر تـم بـيعها بـالـكامـل 

ملزرعة سمكية أهلية.
كــــــما قــــــام املــــــفرخ بــــــتنفيذ 
عـــــــــدد مـــــــــن املشـــــــــروعـــــــــات 
الــــــــــــــــــبـــحـــثـــيـــة  والـــخــــــــــــــــــطـــط 
لـــــسنوات طـــــويـــــلة لخـــــدمـــــة 
اعــــــمال الــــــسادة أعــــــضاء 

هيئة البحوث باملعهد.
- وتــــم مــــنذ ســــنوات قــــليلة عــــمل تــــطويــــر لــــلمفرخ بــــضم مــــساحــــات جــــديــــدة لــــه 
لـــــيواكـــــب الـــــتطور فـــــي الـــــعمل الـــــبحثي بـــــاملعهـــــد واضـــــافـــــة عـــــدد مـــــن الـــــتنكات 
املــــخصصة لــــحفظ ورعــــايــــة أمــــهات األســــماك فــــقط وكــــذلــــك تــــطويــــر املشــــروع 

البحثي التطبيقي املوجه لإلنتاج واملخصص لرعاية اليرقات .
- وتــم أيــضا تــكويــن بــاملــفرخ وحــدجــة خــاصــة إلنــتاج الــغذاء الــطبيعي بــكافــة 

أنواعها .
- ويـعمل املـفرخ حـالـيا بـطاقـة إنـتاجـية تـصل الـي ١٥٠٠٠٠ ( مـائـة وخـمسون 

الف ) زريعة بعمر ٦٠ يوم للدورة الواحدة.
- ويشــــتمل املعهــــد أيــــضا عــــلي ســــفينتي األبــــحاث ( ســــلسبيل – الــــيرمــــوك )  
يــــمتك املعهــــد الــــقومــــي ســــفينتي أبــــحاث مــــخصصني لــــألبــــحاث الــــعلمية فــــي 
مــجال عــلوم الــبحار هــما (ســلسبيل – الــيرمــوك) مجهــزتــان بــأحــدث األجهــزة 
والــتقنيات الــتي يــمكن اســتخدامــها لــلمساعــدة فــي األبــحاث الــعلمية الــجاريــة 

باملعهد ومنها علي سبيل املثال :

- أجهزة جمع العينات من مياه البحر علي االعمال املختلفة.
- جهاز( CTD ) لقياس درجة الحرارة - امللوحة – اآلس الهيدروجني

- جهاز كباس لجمع العينات من القاع
- شباك صيد لألعماق املختلفة

- جهاز( QTC )  لكشف ودراسة سطح وقاع البحر
- أجهزة صوتية لقياس أعماق البحر ورسم صورة له
- جهاز مالحي لتحديد املواقع وخط سير السفينة

- أجهزة قياس سرعة التيارات البحرية والرياح
- طاقم عمل فني ومالحي مدرب ومؤهل للعمل علي السفن

وبـــعودتـــنا لـــذكـــر املـــتاحـــف واالكـــواريـــوم الـــتابـــعة للمعهـــد والـــتي تـــفتح للجـــمهور 
والــزائــريــن مــقابــل اجــر رمــزي فــي مــتناول املــواطــن املــصري ،نجــد انــه وفــي 

جميع فروع املعهد يمكننا حصرها كاالتي :

- متحف االحياء املائية واالكواريوم بفرع اإلسكندرية
- اكواريوم ومتحف االحياء املائية بفرع الغردقة

- متحف واكواريوم محطة بحوث الثروة املائية ببلطيم
متحف واكواريوم الفيوم-

عـــلي صـــعيد الـــتعاون املحـــلي والـــدولـــي ، هـــل هـــناك اتـــفاقـــيات 
تعاون من خالل برتوكوالت او أبحاث علمية مشتركة؟

جـاءتـنا اإلجـابـة مـن الـسيد األسـتاذ الـدكـتور / محـمد أحـمد سـعيد 
– أســــتاذ عــــلوم الــــبحار الــــفيزيــــائــــية و خــــبير الــــبيئة البحــــريــــة و رئــــيس لــــجنة 

أفريقيا و دول الجزر املحيطة بها لعلوم البحار التابعة لليونسكو .
حـيث أفـاد سـيادتـه بـأنـه يـوجـد الـعديـد مـن بـرتـوكـوالت الـتعاون محـليا 

ودوليا مع العديد من الجهات ذات الصلة بعلوم البحار مثل :
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بــرتــوكــول تــعاون بــني املعهــد الــقومــي لــعلوم الــبحار واالتــحاد الــعربــي لحــمايــة 
الـــحياة الـــبريـــة والبحـــريـــة، وجـــاء هـــذا الـــتعاون عـــلى هـــامـــش نـــدوة " األنـــواع 
املهـــــددة بـــــاالنـــــقراض بـــــالبحـــــر األحـــــمر " الـــــتي أقـــــيمت بـــــاملجـــــمع اإلعـــــالمـــــي 

بمحافظة البحر األحمر.
بـــروتـــوكـــول تـــعاون بـــني املعهـــد وأيـــضاً معهـــد بـــحوث الـــبترول وذلـــك مـــن أجـــل 
الــــــــتعاون املشــــــــترك فــــــــي مــــــــجال الــــــــبحوث الــــــــتطبيقية ألهــــــــميتها فــــــــي تــــــــنمية 
االقـــــــتصاد الـــــــقومـــــــي ، حـــــــيث يـــــــتم تـــــــبادل الـــــــخبرات املشـــــــتركـــــــة فـــــــي بـــــــعض 
املشـــروعـــات الـــتي تـــتعلق بـــالـــبيئة البحـــريـــة واملـــصايـــد وأنشـــطته االســـتزراع 
الـــــــــسمكي فـــــــــي الـــــــــبحار املـــــــــفتوحـــــــــة وغـــــــــيرهـــــــــا مـــــــــن األنشـــــــــطة ذات املـــــــــردود 

االقتصادي في مجال البترول.
وغيرها من البروتوكوالت مع االتفاقيات العلمية املختلفة.

امـا عـن املشـروعـات الـبحثية دولـياً وثـيقة الـصلة بـعلوم الـبحار واملـصايـد حـيث 
يــــــوجــــــد الــــــعديــــــد مــــــن املشــــــروعــــــات الــــــبحثية املشــــــتركــــــة مــــــع  املعهــــــد الــــــدولــــــي 
لـــلمحيطات ومـــقره مـــالـــطا  (IOI) حـــيث تـــبعه ٢٦ فـــرع عـــلي مســـتوي الـــعالـــم 
مـنها الـفرع املـصري    (IOI -Egypt)والـذي أنشئ فـي عـام ٢٠٠٤ تـحت 
مـظلة املعهـد الـقومـي لـعلوم الـبحار واملـصايـد وهـو معهـد يهـدف أسـاسـا الـي 
االسـتخدام اآلمـن لـلبحار  واملـحيطات مـن خـالل عـقد ورش الـعمل والـدورات 
الــتدريــبية لــرفــع الــوعــي الــبيئي وحــمايــة الــبيئة البحــريــة واالســتخدام األمــثل 

للموارد والثروات البحرية املتاحة.
وتــعقد الــدورات الــتدريــبية بــصفة دوريــة بــكل مــن كــندا ومــالــطا ويــشارك فــيها 
الـــعديـــد مـــن أبـــناء املعهـــد الـــقومـــي لـــعلوم الـــبحار واملـــصايـــد بـــاإلضـــافـــة الـــي 
االجـتماعـات واملـؤتـمرات الـدولـية الـتي تـنظم بهـذا الـخصوص حـيث أن تـمثيل 
مــصر فــي مــثل تــلك املــحافــل امــر هــام بــما تــمثله مــصر مــن قــيمة ودور بــارز 

في هذا املجال.
امـــا عـــن املكتســـبات الـــشخصية لـــلسادة أعـــضاء هـــيئة الـــبحوث بـــاملعهـــد مـــن 
املـشاركـني بـتلك الـدورات الـدولـية بـموجـب اإلتـفاقـيات املشـتركـة فـيعد ابـرزهـا 
اكـتساب خـبرات كـثيرة ودراسـة وتـعلم الجـديـد فـي الـقوانـني  الـدولـية البحـريـة 
وكـيفية وضـع آلـية تـعاون عـلمي مشـترك مـع الـدول األعـضاء فـي االتـفاقـيات 
الـدولـية البحـريـة وكـيفية فـض املـنازعـات الـدولـية بـصورة تـفاوضـية فـضال عـن 

املشاركة في محاربة القرصنة البحرية بكل اشكالها .
- نجــــد أيــــضا الــــلجنة الــــدولــــية الــــحكومــــية لــــعلوم املــــحيطات والــــتابــــعة ملــــنظمة 

(UNESCO –IOC)  اليونسكو – األمم املتحدة
حــيث تــأسســت الــلجنة الــدولــية الــحكومــية لــعلوم املــحيطات فــي الــعام ١٩٦٠ 
كـهيئة مسـتقلة داخـل األمـم املتحـدة، وتـعتبر هـذه الـلجنة هـي الـوحـيدة داخـل 
األمــــم املتحــــدة املــــختصة بــــعلوم الــــبحار وهــــي تهــــدف الــــي تــــعزيــــز الــــتعاون 
الــدولــي وتــنسيق الــبرامــج فــي مــجال الــبحوث وخــدمــات وبــناء الــقدرات ، مــن 
اجـل مـعرفـة املـزيـد عـن طـبيعة ومـوارد املـحيطات واملـناطـق الـساحـلية وتـطبيق 
تـــــلك املـــــعرفـــــة لتحســـــني إدارة املـــــوارد املـــــائـــــية املـــــتاحـــــة لـــــلدول األعـــــضاء فـــــي 

املنظمة الدولية وتحقيق التنمية املستدامة وحماسة البيئة البحرية.
- وتـعد لـجنة (IOC) مـن الـلجان املـعترف بـها دولـيا بـاتـفاقـية األمـم املتحـددة 
لــــقانــــون الــــبحار بــــوصــــفها املــــنظمة الــــدولــــية املــــختصة فــــي مــــجاالت الــــبحوث 
الــعلمية البحــريــة ونــقل وتــوطــني الــتكنولــوجــيات البحــريــة بــني الــدول وبــعضها 

البعض .
- ويــوجــد تــحت مــظلة ( IOC ) الــعديــد مــن الــبرامــج ذات األهــمية الــخاصــة 
ويعهــد املعهــد الــقومــي لــعلوم الــبحار واملــصايــد احــد الــنقاط األســاســية لــدي 
هـــذه الـــلجنة عـــلي اعـــتبار انـــه نـــقطة االتـــصال الـــوطـــني بـــها فـــي مـــجال عـــلوم 
الـبحار لـبرنـامـجي (تـسونـامـي – الـسيزم )حـيث يـعد بـرنـامـج تـسونـامـي مـن 

اهــم الــبرامــج الــتي تشــترك فــيها مــصر ملــا لــه مــن اثــر خــطير عــلي الــسواحــل 
املــــصريــــة املــــطلة عــــلي البحــــر األبــــيض املــــتوســــط ،حــــيث تــــم الــــتقسيم لــــلكرة 
األرضـية داخـل هـذه الـلجنة مـن اجـل بـرنـامـج تـسونـامـي لـلتنسيق فـيما بـينها 

الي أربعة فرق حكومية رسمية وهي :
- املحيط الهادي 
- املحيط الهندي
- البحر الكاريبي

- شـمال شـرق املـحيط االطـلنطي والبحـر املـتوسـط والـبحار املـتصلة بـه وهـو 
مـا يـعكس الـدور الـهام الـقومـي الـذي تـقوم بـه معهـد عـلوم الـبحار فـي حـمايـة 

الشواطئ والسواحل املصرية.

أهـم الـنتائـج الـبحثية ذات املـردود الـفعال لخـدمـة الـبيئة واملـجتمع 
التي يقدمها املعهد :-

إعـــادة افـــتتاح مـــصنع األعـــالف بمحـــطة بـــحوث املـــكس الـــبحثية لـــفرع املعهـــد 
بـــاإلســـكندريـــة وتـــطويـــر مـــزرعـــة املـــكس الـــبحثية بـــعد تـــوقـــف دام عـــدة ســـنوات 

وهو يحتوي على خطي إنتاج للعلف املكبوس واملطبوخ.
الــحصاد الــسمكي ملــزرعــة الســرو الــتابــعة للمعهــد بــمحافــظة الــدقهــلية وهــي 
تـــعد إحـــدى الـــجهات اإلنـــتاجـــية مـــع مـــزرعـــة املـــكس بـــاإلســـكندريـــة حـــيث يـــتم 
إنــتاج كــميات وفــيرة مــن أســماك الــبلطي والــبوري ويــتم بــيعها بــأســعار ذات 

هامش ربح بسيط.

وفــــــي إطــــــار اســــــتراتــــــيجية ٢٠٣٠ والــــــتي تهــــــدف إلــــــي تــــــمكني ورفــــــع كــــــفاءة 
الشـــباب وتـــأهـــيلهم إلعـــدادهـــم لـــيكونـــوا قـــادة املســـتقبل تـــم إطـــالق بـــرنـــامـــج " 
الــباحــث املــبدع" حــيث يهــدف الــبرنــامــج إلــي تــهيئة جــيل جــديــد مــن الشــباب 
املـــــبتكر واملـــــبدع لـــــيكون نـــــواة لـــــلقائـــــد والـــــباحـــــث الـــــذي يتحـــــمل املـــــسؤولـــــيات 
ملـواجـهة التحـديـات املسـتقبلية الـتي تـواجـه الـبحث الـعلمي فـي مـصر ، حـيث 
قــــامــــت مجــــموعــــة مــــتطوعــــة مــــن الــــعلماء والــــخبراء مــــن الــــجامــــعات واملــــعاهــــد 
والـهيئات الـبحثية بـالـتعاون مـع معهـد عـلوم الـبحار واملـصايـد بـتنظيم سـلسة 
مــــــن الــــــدورات الــــــتدريــــــبية لــــــصغار الــــــباحــــــثني مــــــن مــــــختلف الــــــجهات املــــــعنية 

بالبحث العلمي.
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بـــالـــتعاون مـــع جـــهاز شـــئون الـــبيئة يـــتم الـــعمل بـــصفه مســـتمرة عـــلى حـــمايـــه 
الـشواطئ املـصريـة مـن الـتلوث ومـعالـجه الـنفايـات واملخـلفات واملـساهـمة فـي 
تـــــنظيفها مـــــن الـــــكائـــــنات البحـــــريـــــة الـــــنافـــــقة لتحـــــديـــــد أســـــباب الـــــوفـــــاه ودفـــــنها 

بالطريقة األمنه.

إذ أن تـــقييم األثـــر الـــبيئي لـــساحـــل البحـــر األحـــمر وخـــليج الـــسويـــس والـــعقبة 
مـــن أهـــم املـــهام الـــتي يـــضطلع بـــها املعهـــد الـــقومـــي لـــعلوم الـــبحار واملـــصايـــد 

بالتعاون مع جهاز شئون البيئة للحفاظ على الشواطئ.
حــــيث يــــمتد الــــساحــــل املــــصري للبحــــر األحــــمر بخــــليجية الــــسويــــس والــــعقبة 
كشـــــريـــــط حـــــدودي شـــــرقـــــي مـــــائـــــي لجـــــمهوريـــــة مـــــصر الـــــعربـــــية وتـــــعتبر هـــــذه 
الــسواحــل مــن أجــمل املــناطــق فــي الــعالــم حــيث تنتشــر بــها تجــمعات مــختلفة 
مــــن الــــشعاب املــــرجــــانــــية واألســــماك املــــلونــــة والــــكائــــنات الــــنادرة ، كــــما تــــتميز 

مياهها الصافية ذا الشفافية التي تصل إلي أعماق كبيره من البحر.

كـما أنـها ذات كـثافـه سـكانـيه قـليله وبـالـتالـي فـإن أثـر الـنشاط البشـري عـلى 
الـبيئة الـساحـلية لـها مـازال محـدوداً ، مـما يجـذب االنـتباه إلـي إسـتغالل هـذه 
املــــناطــــق وتــــنميتها ســــياحــــياً وبــــالــــفعل ازداد مــــعدل الــــتنمية الــــسياحــــية لهــــذه 
املـــناطـــق زيـــاده مـــطرده فـــي الـــسنوات الـــقليلة املـــاضـــية حـــيث انتشـــرت الـــقرى 
الــــسياحــــية والــــفنادق ومــــناطــــق الــــغوص والــــسياحــــة واالســــتجمام والتجــــمعات 

السكانية.
وحـيث أن الـسياحـة تـمثل أحـد أهـم مـصادر الـدخـل الـقومـي ملـصر ، كـان مـن 
الــــبد أن يــــتم االهــــتمام بهــــذه املــــناطــــق وتــــنميتها عــــن طــــريــــق املــــحافــــظة عــــلى 

شواطئنا ووضعها في الصورة الالئقة بجمالها.
مــن أجــل ذلــك قــام جــهاز شــئون الــبيئة بــمصر بــالــتعاون مــع دولــه الــدانــمارك 
واملعهـد الـقومـي لـعلوم الـبحار واملـصايـد بـاعـتبار بـيت الـخبرة الـعلمي فـي هـذا 
املــجال بــعمل رصــد بــيئي لــحالــة املــياه الــساحــلية لخــليجي الــسويــس والــعقبة 
وشـــــواطئ البحـــــر األحـــــمر وذلـــــك حـــــفاظـــــاً عـــــلى أم وســـــالمـــــه هـــــذه الـــــشواطئ 

وبالتالي على صحة الزائرين والسائحني.
ويــــتميز هــــذا الــــبرنــــامــــج بــــأنــــه دوري ولــــفتره زمــــنية طــــويــــله األمــــد حــــتي يــــمكن 
الـــوقـــوف عـــلى الـــتغيرات واملـــؤثـــرات الـــتي تـــتعرض لـــها شـــواطـــئنا تـــحت تـــأثـــر 
الــظروف واألوقــات املــختلفة حــتي مــكن تحــديــد املــناطــق الــنظيفة وغــيرهــا مــن 
املـناطـق الـنظيفة وغـيرهـا مـن املـناطـق الـواقـفة تـحت تـأثـيرات خـارجـيه مسـتمرة 
مــــن املخــــلفات الــــصناعــــية والــــزراعــــية والــــصحية وذلــــك حــــتي ســــرعــــة عــــالجــــها 
بـطريـقة أمـنه وسـلميه مـن خـالل الحـلول الـتي يـقدمـها الـبحث الـعلمي مـتمثالً 

في استشارات وحلول املعهد القومي لعلوم البحار واملصايد.

وقــــد بــــدأ هــــذا الــــبرنــــامــــج فــــي الــــعام ١٩٩٨ ومــــازال مســــتمراً حــــتي اآلن فــــي 
الــــعمل مــــن خــــالل إنــــشاء قــــاعــــدة بــــيانــــات حــــقيقه تــــعتمد عــــلى نــــظام الــــكفاءة 
والـــــجودة املـــــعتمدة ISO17025 بـــــغرض اســـــتخدامـــــها فـــــي بـــــرامـــــج اإلدارة 
الــــبيئية وتــــزويــــد أصــــحاب الــــقرار بــــالــــوضــــع الــــبيئي الــــحقيقي لــــكل مــــن هــــذه 
املــــناطــــق الــــتي يــــتم عــــمل رحــــالت حــــقليه لــــها بــــصفه دوريــــة بــــمعدل مــــرة كــــل 
شهـريـن خـالل فـترة الـدراسـة وذلـك مـن أجـل رصـد املـشاهـدات الـعينية كـوجـود 
بــقع زيــتيه وشــحومــات وأثــار مخــلفات الــصرف الــصحي أو بــقايــا الــفضالت 
الـــعامـــة وغـــيرهـــا فـــضالً عـــن بـــعض أنـــواع الـــبكتريـــا املـــمرضـــة الـــتي تـــنتج عـــن 
مخـــلفات الـــصرف الـــصحي وكـــذلـــك املـــتغيرات الـــتي يـــتعامـــل مـــعها بـــالتحـــليل 
والــدراســة فــريــق الــعمل مــن بــاحــثي معهــد عــلوم الــبحار واملــصايــد ومــعانــيهم 
لـــلوصـــل إلـــي أفـــضل الـــنتائـــج ووضـــع أنســـب الحـــلول لـــلوصـــول إلـــي مـــعدالت 

قياسيه في الحفاظ على شواطئنا املصرية.
بــــــحيث نــــــصل لــــــألهــــــداف املــــــرجــــــوة مــــــن املــــــحافــــــظة عــــــليها وبــــــخاصــــــه املــــــردود 
االقـــتصادي الـــعائـــد عـــلى مـــصر بـــالـــحفاظ عـــلى الـــبيئة الـــساحـــلية مـــن البحـــر 
األحــــــمر وخــــــليجي الــــــسويــــــس والــــــعقبة واملــــــساهــــــمة فــــــي حــــــمايــــــتها وتــــــنميتها 
ســـــياحـــــياً وعـــــلمياً واقـــــتصاديـــــا ، نـــــظراً ألهـــــميتها كـــــإحـــــدى مـــــصادر الـــــدخـــــل 

القومي ملصر.
وعــــن قــــيام املعهــــد الــــقومــــي لــــعلوم الــــبحار واملــــصايــــد بــــتنظيم 

مؤتمرات وورش عمل دوليه :
أجــابــت األســتاذ الــدكــتور / ســوزان خــليف – رئــيس املعهــد بــأنــه وعــلى 
مــــدار ســــنوات طــــويــــله ســــابــــقه عــــلى اخــــتالف إداراتــــه املــــتعاقــــبة حــــرص عــــلى 
االنـتظام الـدوري بـإقـامـة مـؤتـمره الـدولـي لـلثروات املـائـية بـمديـنه اإلسـكندريـة ، 
حـــــيث يـــــشارك فـــــي فـــــعالـــــياتـــــه عـــــلماء وخـــــبراء دولـــــيني لـــــالطـــــالع عـــــلى أحـــــدث 
الـتطورات الـتكنولـوجـية فـي مـجاالت عـلوم الـبحار املـختلفة مـن خـالل مـناقـشه 
األوراق الــبحثية املــقدمــة مــن املــشاركــني بــاملــؤتــمر عــن الجــديــد فــي الــكثير مــن 

املوضوعات منها :-
التلوث البحري ( متابعة – تقييم – معالجة)

أنشطة املجتمعات الساحلية ✓
مــــشاكــــل االســــتزراع الــــسمكي عــــلى املســــتوى املحــــلي واإلقــــليمي ✓

والدولي
اإلدارة الساحلية املتكاملة ✓
تنمية املصايد✓
النمذجة العددية لألنظمة البيئية للمناطق املائية ✓
التأثيرات االجتماعية واالقتصادية في ظل التنمية املستدامة ✓
حمايه التنوع البيولوجي للبيئة البحرية واملياه العذبة✓
التقنيات البحرية الحديثة وتطبيقاتها✓
ظاهرة التأكل املعدني في البيئة البحرية ✓
إعـــــداد قـــــانـــــون الـــــبيانـــــات فـــــي املـــــجاالت البحـــــريـــــة املـــــختلفة واملـــــياه ✓

العذبة
هــذا بــاإلضــافــة إلــي عــقد ورش عــمل مــتنوعــه خــاصــه بــأنشــطة املعهــد يــشارك 
بـها الـعديـد مـن املهـتمني بـمجال عـلوم الـبحار واملـصايـد مـن الـجامـعات واملـركـز 
والــــهيئات الــــبحثية بــــمصر والــــدول الــــعربــــية واألوروبــــية وغــــيرهــــا ويــــمكننا أن 
نحـدد الهـدف مـن عـقد تـلك املـؤتـمرات وورش الـعمل لـيس فـقط بـغرض تـداول 
األبــــحاث الــــعلمية وبــــحث ســــبل الــــتعاون املشــــترك بــــني املعهــــد الــــقومــــي لــــعلوم 
الـــبحار واملـــصايـــد وبـــني نـــظرائـــه مـــن املـــعاهـــد األخـــرى أو فـــقط لـــنقل وتـــوطـــني 
الـتكنولـوجـيات الحـديـثة فـي كـل مـا يـخص عـلوم الـبحار بـل لـلوصـول ملجـموعـة 
مـن الـتوصـيات املـرجـو تـحقيقها لـلوصـول إلـي االسـتخدام األمـثل لـإلمـكانـات 
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املـتاحـة لـلبحث الـعلمي فـي تـحقيق الـتنمية املسـتدامـة فـي هـذا املـجال الـهام 
والشديد التخصص.

ويـــمكننا أن نخـــلص إلـــي نـــماذج مـــن الـــتوصـــيات الـــصادرة عـــن 
املؤتمرات وورش العمل الخاصة باملعهد في االتي:

ضــرورة اشــتراك مــصر ودول املــنطقة فــي الــبرامــج املــختلفة لــرصــد •
ومـراقـبه األرض ، حـيث أصـبحت ضـرورة مـن ضـروريـات اسـتدامـة 

التنمية في كل أنشطتها.
االهــــــتمام بتجــــــميع املــــــعلومــــــات والــــــبيانــــــات املســــــتقاه مــــــن الــــــرصــــــد •

الــــبيئي بــــاســــتخدام االســــتشعار مــــن الــــبعد كــــوســــيله مــــن وســــائــــل 
اإلنــــــذار املــــــبكر الــــــذي يــــــساعــــــد عــــــلى الحــــــد مــــــن أخــــــطار الــــــكوارث 

الطبيعية.
تــــدريــــب وتــــوعــــيه املــــوارد البشــــريــــة بهــــدف تحســــني وحــــمايــــه املــــوارد •

املائية.
مــــــناشــــــدة املــــــؤســــــسات الــــــحكومــــــية وأصــــــحاب الــــــقرار فــــــيها وغــــــير •

الــــــحكومــــــية أيــــــضاً بــــــالــــــعمل عــــــلى إيــــــجاد صــــــيغ مــــــناســــــبه لــــــتبادل 
املـعلومـات والـبيانـات بـني املـؤسـسات الـبحثية بـدول الـعالـم الـعربـي 
والـــتنسيق فـــيما بـــينهما إلزالـــة املـــشاكـــل الـــتي قـــد تـــعوق اســـتخدام 

نظام املراقبة وتطبيق نتائجها .
يــجب الحــرص عــلى تــواصــل أجــيال املــعرفــة فــي املــجاالت املــختلفة •

لـــــعلوم الـــــبحار مـــــن خـــــالل تـــــدعـــــيم أواصـــــر الـــــتعاون بـــــني املـــــدارس 
املـــختلفة لـــلمعاهـــد الـــبحثية الـــوطـــنية واإلقـــليمية واملـــنظمات الـــدولـــية 
ولهــذا يــجب تــدعــيم قــنوات االتــصال عــلمياً وفــنياً ومــاديــاً بــما فــيها 

تدعيم طرق نقل وتوطني التكنولوجيا.
اســـتخدام أحـــدث الـــتقنيات لـــالســـتزراع الـــسمكي وكـــيفيه تـــطبيقها •

في محور قناة السويس الجديدة
االســــتزراع الــــتكامــــلي بهــــدف االســــتخدام األمــــثل لــــلموارد املــــائــــية •

ألكثر من غرض
زيـــــــادة اإلنـــــــتاج الـــــــسمكي مـــــــن خـــــــالل الـــــــتوســـــــع فـــــــي االســـــــتزراع •

البحري واستكشاف املخزون السمكي باملياه العميقة
إعــادة اســتخدام مــياه الــصرف املــعالــج فــي االســتزراع الــسمكي •

مـــع إســـتغالل مـــياه صـــرف املـــزارع الـــسمكية لـــتخصيب األراضـــي 
الزراعية دون التأثير على خزان املاه الجوفية

اســتخدام الــبصمة الــوراثــية لــتمييز األنــواع املســتوطــنة مــن األنــواع •
الداخلية وتحديد منشأها 

مــــــــكافــــــــحة تــــــــلوث الــــــــسواحــــــــل والــــــــبحيرات املــــــــصريــــــــة ورفــــــــع كــــــــفاءة •
إنتاجيتها من الثروة السمكية 

فـــــضالً عـــــن الـــــعديـــــد مـــــن املشـــــروعـــــات الـــــجاريـــــة بـــــاملعهـــــد ذات الـــــتمويـــــل 
الــخارجــي ســواء مــن جــهات محــليه أو أجــنبيه تــمثل مــا يــميز املعهــد الــقومــي 
لــــــعلوم الــــــبحار و املــــــصايــــــد فــــــي اإلتــــــجاه نــــــحو املــــــشاركــــــة بــــــالــــــبحث الــــــعلمي 
بــاملشــروعــات و املخــرجــات الــبحثية الــناتــجة عــن تــلك املشــروعــات فــي قــضايــا 
تـــــنمويـــــة طـــــبقاً لخـــــطة بـــــحثية مـــــميزة تـــــعمل تـــــحت مـــــظلة إســـــتيراتـــــيجية وزارة 
الـــــتعليم الـــــعالـــــي و الـــــبحث الـــــعلمي فـــــي إطـــــار رؤيـــــة مـــــصر 2030 لـــــتحقيق 

التنمية املستدامة في مجال تخصص املعهد في هذا الشأن .
املشروعات املمولة من صندوق العلوم و التنمية التكنولوجية :١.

تــطبيقات الــوراثــة الجــزيــئية فــي إكــتشاف و تــقييم مــوارد الــهائــمات -
املـــــائـــــية املـــــفيدة فـــــي إعـــــداد عـــــالئـــــق رخـــــيصة لـــــألســـــماك البحـــــريـــــة 

الشائعة اإلستزراع في مصر .
اإلنـــتخاب ملـــقاومـــة األمـــراض فـــي الجـــمبري بـــإســـتخدام اإلنـــتخاب -

الوراثي و التكنولوجيا الجزيئية 
الــــــتتبع و التحــــــديــــــد الــــــجيني ألنــــــواع أســــــماك الــــــعائــــــلة املــــــرجــــــانــــــية -

التجارية البحرية بغرض حفظ األنواع في املياة املصرية .
تــقييم املخــزون الــسمكي و تــوصــيف حــرف الــصيد بــمناطــق البحــر -

األحـــــمر و خـــــليج الـــــسويـــــس بـــــغرض وضـــــع خـــــطة لـــــتنظيم و إدارة 
مصايد هذه املناطق .

تــطبيقات الــوراثــة الــبيولــوجــية الجــزيــئية لخــدمــة مــزارعــي األســماك -
في مصر " تشخيص األمراض املستزرعة " .

الـــــتقييم الجـــــزيـــــئي املـــــقارن لـــــنوى الـــــبلح املتخـــــمر بـــــالـــــفطر كـــــمكمل -
غـــذائـــي لـــعالج الـــتسمم األفـــالتـــوكـــسيني املســـتحث فـــي أســـماك و 

جرذان التجارب .
تنمية التفريخ الصناعي لألسماك البحرية و رعاية اليرقات .-
أقلمة سمك البلطي في مستويات ملوحة مختلفة .-
رصـــد اآلثـــار الـــغارقـــة بـــاملـــيناء الشـــرقـــي بـــاإلســـكندريـــة بـــإســـتخدام -

تكنولوجيا املوجات الصوتية 
 

املشروعات البحثية املمولة دولياً :٢.
اإلســـتزراع الـــتكامـــلي ألنـــواع مـــتعددة الـــعادات الـــغذائـــية لتحســـني -

اإلستفادة من العناصر الغذائية في نظام اإلستزراع املعلق .
الـــــنظم املســـــتدامـــــة لـــــإلســـــتزراع املـــــائـــــي الـــــتكامـــــلي لـــــتعزيـــــز إنـــــتاج -

األســماك الــعالــية الــقيمة الــغذائــية و املــنتجات املــحصولــية الــحيويــة 
في أفريقيا .

تعزيز املخزون السمكي و إنتاج يرقات البوري كخيار مستدام .-
اإلدارة املــتكامــلة لــإلســتزراع الــسمكي فــي حــوض البحــر األبــيض -

املتوسط . 

مـــن كـــل مـــا ســـبق نـــصل إلـــى أن الهـــدف مـــن تـــسمية املعهـــد بـــاملعهـــد الـــقومـــي 
لـــــعلوم الـــــبحار و املـــــصايـــــد إنـــــما يـــــعود إلـــــى إرتـــــباط الـــــعمل الـــــبحثي بـــــاملعهـــــد 
بـــالـــقضايـــا الـــتنمويـــة فـــي مـــصر لـــتحقيق الـــتنمية املســـتدامـــة فـــي مـــجال عـــلوم 
الـــــبحار و املـــــياة املـــــصريـــــة و الـــــثروة الـــــسمكية كـــــأحـــــد أهـــــم مـــــصادر الـــــغذاء 
لـلمواطـن املـصري ، فـضالً عـن إهـتمامـاتـه بـالـقضايـا الـبيئية املـختلفة و دوره 

في الحفاظ على البيئة و السواحل املصرية .
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أنتاركتيكا، العام ٢٣٠٠ 
عــند الــنظر إلــى الــقارة الــقطبية الــجنوبــية، قــد يــبدو املــحيط الــجنوبــي فــي آخــر الــعالــم ملــن يــعيش بــعيًدا 
عــــن مــــياهــــه املتجــــمدة، لــــكن لهــــذا املــــحيط الــــقطبي تــــأثــــير كــــبير عــــلى املــــناخ الــــعاملــــي واملــــحيطات حــــول 
الـعالـم. ووفـق بـحث جـديـد، إن اسـتمر هـذا املـحيط فـي امـتصاص ثـانـي أكـسيد الـكربـون، وأصـبح أدفـأ 
نــتيجة تــغير املــناخ، فــقد يــبدأ تــأثــير الــدومــينو فــي الــنظم الــبيئية البحــريــة، وســتشهد مــصايــد األســماك 

حول العالم انخفاًضا بنسبة ٢٠% على األقل في محصولها بحلول العام ٢٣٠٠. 

اســتخدم عــلماء فــي جــامــعة كــالــيفورنــيا إرفــني مــحاكــاة لــتوضــيح أثــر تــغير املــناخ عــلى مــحيطات الــعالــم 
خــالل الــقرون الــقليلة الــقادمــة بــصورة أكــثر تــفصياًل مــن الــبحوث املــعتادة عــلى آثــار تــغير املــناخ. وبــدالً 
مــن الــنظر إلــى الــعام ٢١٠٠، بــحث الــفريــق فــي آثــار االحــترار الــعاملــي الــتي قــد تظهــر بــصورة أبــطأ، 

على مدار ٣٠٠ عام. 

ويـدفـع املـحيط الـجنوبـي الـيوم عـملية اخـتالط املـحيطات؛ فـمياهـه النشـطة فـي الـقارة الـقطبية الـجنوبـية 
وواملـناطـق الـقريـبة مـنها تـنقل املـغذيـات إلـى جـميع مـحيطات الـعالـم. لـكن هـذه املـحاكـاة أظهـرت أنـه إذا 
بــقيت مســتويــات االنــبعاثــات الــحالــية عــلى حــالــها، فســتزداد قــوة الــريــاح الــسائــدة الــغربــية وتــتجه نــحو 


القطبني لتحد هذا االختالط في العام ٢٣٠٠.
وســــيجعل الــــتغيير الــــناجــــم عــــن ذلــــك املــــياه الــــقطبية أدفــــأ، ويــــذيــــب جــــليد البحــــر، لــــكن األهــــم أن هــــذه 

املغذيات ستحتجز في املحيط الجنوبي. 

بحار جائعة 
وجـد الـباحـثون الـذيـن نشـروا دراسـتهم فـي مجـلة سـايـنس أن تـوقـف هـذه الـدورة الـغذائـية كـان لـه تـأثـير 
كـبير عـلى املـحيطات الـعاملـية؛ ومـنها خـفض االصـطناع الـعضوي لـلنباتـات البحـريـة عـلى مسـتوى قـعر 


السلسلة الغذائية بنسبة ٢٤%، وتقليل كمية الكربون املخزَّن في أعماق البحار بنسبة ٤١%.
وبــما أن هــذه الــعمليات تــشكل أســاس الــنظم الــبيئية فــي املــحيطات، فســتنخفض كــمية الــطعام الــذي 

تأكله األسماك، وينخفض عدد األسماك. 

وتــتوقــع الــدراســة بــأن شــمال املــحيط األطــلسي وغــرب املــحيط الــهادئ وجــنوب املــحيط الــهندي ســتتأثــر 

أكثر من غيرها، وستشهد مصايد أسماك شمال املحيط األطلسي انخفاًضا مذهالً بنسبة ٦٠%.

والنــــــخفاض عــــــدد أســــــماك املــــــحيطات آثــــــار خــــــطيرة؛ إذ تــــــقدر مــــــنظمة األغــــــذيــــــة والــــــزراعــــــة (الــــــفاو) أن 
١٠-١٢% مـــن ســـكان الـــعالـــم يـــعتمدون عـــلى صـــيد األســـماك فـــي معيشـــتهم، وأن حـــوالـــي ١٧% مـــن 


سكان األرض يعتمدون على األسماك كمصدر أساسي للبروتني.
وسـتزداد أهـمية الـسمك كـمصدر لـلغذاء نـتيجة ارتـفاع عـدد سـكان الـعالـم، خـاصـة أن تـقديـرات مـنظمة 
األغــذيــة والــزراعــة تــشير إلــى أنــنا قــد نــضطر إلــى مــضاعــفة إنــتاجــنا الــغذائــي الــحالــي إلطــعام ســكان 


العالم بحلول العام ٢٠٥٠.

وبــدأنــا نشهــد آثــار تــغير املــناخ عــلى إنــتاج الــغذاء الــعاملــي؛ فــأصــبح الــغذاء أفــقر بــاملــغذيــات، وتــقلبت 
مـــــواســـــم زراعـــــة الـــــنباتـــــات، وبـــــدأت بـــــعض أنـــــواع املـــــحاصـــــيل بـــــاالنـــــقراض. وتـــــتعرض املـــــحيطات الـــــيوم 
لـالسـتنزاف نـتيجة الـصيد الـجائـر، ويُسـتغل الـيوم أكـثر مـن ٧٠% مـن املخـزون الـسمكي الـعاملـي بـما 
يــتراوح بــني االســتغالل املــفرط والــكامــل. وبــإضــافــة هــذه األمــور إلــى تــغير املــناخ ســيكون األثــر مــدمــرًا 
لــألمــن الــغذائــي الــعاملــي. وبحــلول الــعام ٢٣٠٠، لــن يــنفع الــتخفيف مــن تــأثــير الــنشاط البشــري عــلى 

مصادر الغذاء في البر أو تحت سطح البحر.
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