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 سمك التونة في المحيط الهادئ حماية

 الصوت الصورة

 السرد 

إنههي يادههاد كههو يههو  ومههن كههو المحيطههات التههي  لهه   ياد أسماك مختلفسمك واصط

 "( 2كوكب األرض تقريبا5ً )

 –ياقد  في المطا م العدرية في جميه  أنحهاا العهالم  المطا مالمعامو، 

ومعلههب كوجبههة مدرسههية5 إنههي مههن بههين السههل  القي مههة 

 الموجودة في المحيط5 

 "(  00إني سمك التونة )



 ا 555 الز نفة الدفرا 

 العين الكبيرة 555 

 البكورة 555 

 "(  2والوثاب5 )

مليهو  نهن مهن التونهة سهنويا ويهتم  .25يتم اصهطياد  األسماك التي يتم اصطيادها

اصههطياد مهها يقههرب مههن ندههف العههرض العههالمي مههن 

 غرب ووسط المحيط الهادئ5 

وهي دوالر سنوياً نها صنا ة تقدر بخمسة مليارات إ

دههادية لعشههرات الههدول ال زريههة شههريا  الحيههاة االقت

 الدغيرة5 

 "(  01ولكن إل  أي مدى؟ )

 أندرو هدسو :  

أبعهد مهن  يالمحهيط وو  طهاا، ولكنهأ  "يعتبر الناس  أندرو هدسو :

 "(  2أ  يكو  غير محدود5" )



  السرد 

أندرو هدسو  هو خبير إدارة المحيطات في برنهامج  أندرو هدسو   ل  الكاميرا

 "(  .دة اإلنمائي5 )األمم المتح

 أندرو هدسو :  

"تعتمهههد دول المحهههيط الههههادئ  لههه  هههه   المههههوارد  

، وقهههد السهههمكية، ويمكهههن أ  يكهههو  االنهيهههار مهههدمراً 

 7، في حال حهدو  ولهك5" )تحتاج إل   قود للتعافي

 )" 

 السرد  

خارنههههههههة: منطقههههههههة غههههههههرب 

 األنلسي

تغطههي مدههائد األسههماك فههي غههرب ووسههط المحههيط 

 "(  2مليو  كيلومتر مرب 5 ) 21ة الهادئ مساح

وهي منطقة واسعة  مأهولة من قبهو الهدول ال زريهة  

الدغيرة، ووفقا للقانو  الدولي فإنهم يمتلكو  جميه  

ميهههو مهههن  411األسهههماك التهههي تقههه   هههمن نطههها  

 "(  00سواحلها5 )



 السرد  

ولكهههن منهههانم صهههيدهم أصهههبح  ههههدفا للدهههو   المحيط/ صيد السمك

 المحيط 555 

تحالفها لحمايهة  البلهدا دولهة مهن هه    07ل لك شكل  

 "(  00سمك التونة5 )  -أصولها القي مة  

يقول ستيف ماسيكا أني وفقا ل زر سليما ، فإ  القوة  المالحقة

المتعهههددة ال نسهههيات لمنتهههدى جهههزر المحهههيط الههههادئ 

سهفينة  4111لوكالة مدائد األسماك تالحهم حهوالي 

 "(  04ت ارية )

 اسيكا: مستيف  

إنههها  مليههة مالحقههة ممتعههة5 إنههها ليسهه  مرخدههة، " ستيف ماسيكا  ل  الكاميرا

تههدخو ههه   المسههارات5 ههه ا بالتأكيههد  ينبغههي أاللهه لك 

 "( 7ليس مروراً غير مقدود  )



 السرد  

 الشاشة تظهر مالحقة السفينة

 الطائرة

لإلشهههارات التهههي  ةتدهههدر كهههو سهههفينة إشهههارة مشهههابه

ي تعطهههي دلهههيالً  لههه  أ  تدهههدرها الطهههائرات وهههه

 "(  1القارب يعمو بشكو قانوني5 )

و ل  الرغم من ه   ال هود فخالل السهنوات العشهر  

الما ية، ارتفع  معدالت الدهيد المشهرو ة وغيهر 

المشرو ة إل  أكثر من الضهعف5 و له  الهرغم مهن 

أنههي قههد أ  سههمك التونههة الوثههاب ال يههزال وفيههراً، إال 

الز نفههة الزرقههاا  أفههرن فههي صههيد سههمك التونههة وي

الثمين، كما تدن  األرصدة السمكية لسمك التوني وي 

 "(  .0العين الكبيرة والز نفة الدفراا5 )

 السرد  

له ا السبب يعمو برنامج األمم المتحهدة اإلنمهائي مه   مشاهد للشوارع

الهههدول ال زريهههة الدهههغيرة لو ههه  اتفاقيهههة مدهههائد 

 "(  8اك وإدارة األرصدة السمكية5 )األسم

 مدهههن  سهههول لمعال هههة سهههمك 

 التونة

وال يوجههههد مكهههها  يكههههو  فيههههي النههههاس أكثههههر حمايههههة 

 "(  6لمدائدها مثو غرب ووسط المحيط الهادئ5 )



إنها وسيلة للحياة5 وهي تعهر   هن ثقهافتهم5 وتظههر  

كيههف أ  سههكا  ال ههزر يكسههبو  رطقهههم5 ويطعمههو  

 "(  01نهار كو شيا5 )أسرهم5 وبدو  ولك، سي

 خارنة جزر سليما 

 المدن 

في قرية نورو الساحلية التابعهة ل هزر سهليما ، تعهج 

وسههههائو النقههههو الدههههباحية بسههههكا  ال زيههههرة الهههه ين 

يركبو  الحافلة ال ما ية المت ههة إله  مدهن  سهول 

 "(  1لمعال ة سمك التونة5 )

 هيرتي ماتامارو 

 "( 54 ")انن 61كم ه ا اليو ؟ "كم نن لدي ماتامارو  ل  الكاميرا

 السرد:  

 امها واحهد مهن  .4يبلغ مهن العمهر  هيرتي ماتامارو 

بههين ألههف وسههبعمسة مههن سههكا  جههزر سههليما  الهه ين 

يكسهههبو   يشههههم فهههي محطهههة سهههول لمعال هههة سهههمك 

 "(  7التونة5 )

 هيرتي ماتامارو 

مههر جيههد "555 تنظيههف جيههد 555 أفضههو مههن تلههك5 ههه ا أ ماتامارو  ل  الكاميرا

 "(  2حقا5 )



 السرد  

 الميناا

 سفينة صيد األسماك

هنا، مائة نن متري من سمك التونة يسلخ555 ويهزال 

لههب555 ويعبههأ كههو يههو 5   العظههم منههي555 ويعههالج555 وياع 

(8  )" 

 هيرتي ماتامارو 

"مدن  التعليب ه ا مهم جهداً للسهكا  هنها5 مهن أجهو  ماتامارو  ل  الكاميرا

جههو أسههرهم ومههن أجههو الم تمعههات حيههاتهم، ومههن أ

في حهال  هياع  المحلية المحيطة بهم5 إننا قلقو  جداً 

، أل  العمههو هنهها يعتمههد كثيههرا رصههيد التونههة السههمكي

 "(  06 ل  األسماك التي توجد في مياهنا5 )

 السرد  

حاليهههاً، يعتبهههر غهههرب ووسهههط المحهههيط الههههادئ أكثهههر  

ر إنتاجيههة سههمكية  لهه  ههه ا الكوكههب 555 ولكههن خطهه

اسهههتنفاد مخزونهههات التونهههة يبعهههع إشهههارة تسهههتر ي 

 "(  04االنتبا  )



 : هدسو أندرو  

المحهيط يقهول لنها بشهكو وا ه  "نحن نعلم اآل ، أ   أندرو هدسو   ل  الكاميرا

ننههها بحاجهههة إلههه  إي هههاد نههههج أكثهههر اسهههتدامة جهههدا، إ

 "(  7الستخدا  المحيطات5" )

 السرد  

لينا5 رسالتهم إلينا نحن نعر  أ  المحيطات تتحد  إ 

أنههم سيواصهلو  تقهديم العطهاا  –إوا استمعنا إليهها  -

 "(  1لألجيال القادمة5 )

تههم إ ههداد ههه ا التقريههر مههن قبههو باتريههك فرايههز لألمههم  شعار األمم المتحدة

 المتحدة5

 

 


