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حتقيقأهدافالتنميةاملستدامة

 çيسلّط تقرير حالة املوارد السمكية
وتربية األحياء املائية يف العامل 2018
الضوء عىل األهمية الحاسمة ملصايد
األسامك وتربية األحياء املائية بالنسبة إىل
األغذية والتغذية والعمالة للماليني من
األشخاص الذين يجاهد عدد كبري منهم
يف سبيل الحفاظ عىل سبل كسب عيش
معقولة .
 çبلغ إنتاج األسامك أعىل مستوياته
يف عام  2016من أي وقت مىض ،فمن
أصل  171مليون طن من اإلنتاج
اإلجاميل لألسامك ،استخدم نحو  88يف
املائة لالستهالك البرشي .ويعود ذلك
إىل االستقرار يف املصائد وانتاج األسامك
وانخفاض الفاقد وارتفاع تربية األسامك.
 çكان النمو العاملي السنوي
الستهالك األسامك منذ سنة  1961ضعف
النمو السكاين ،يف داللة عىل أهم ّية
قطاع مصايد األسامك لتحقيق هدف
املنظمة املتمثّل يف بناء عامل خالٍ من
اجلوع وسوء التغذية.
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واألعشاب البحرية والنباتات املائية األخرى
والكيمان
واألليغاتور
ﺍﻷﺳﻤﺎﻙاملائية
ﻣﺼﺎﻳﺪالثدييات
تستبعد منه
ﺍﻷﺣﻴﺎﺀ ﺍﳌﺎﺋﻴﺔ
ﺗﺮﺑﻴﺔ
والتماسيح ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
مالحظة :ﺇﻧﺘﺎﺝ

الشكل 14
االجتاهات العاملية حلالة أرصدة األسماك البحرية يف العامل خالل الفرتة 2015−1974
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 çتتسم األغذية والزراعة بأهمية
خاصة لتحقيق املجموعة الكاملة من
أهداف التنمية املستدامة ،عل أ ّن العديد
منها يتصل بشكل مبارش مبصايد األسامك
وتربية األحياء املائية ،وال سيام هدف
التنمية املستدامة ( 14حفظ املحيطات
والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل
نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة).

الشكل 1
اإلنتاج العاملي من مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء املائية
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الرسائل الرئيسية

استعراض على المستوى العالمي
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استعراض على المستوى العالمي
إنتاج مصايد األسماك الطبيعية

بلغ إجاميل اإلنتاج العاملي ملصايد األسامك
الطبيعية عىل النحو املستمد من قاعدة
بيانات املصيد الطبيعي لدى منظمة األغذية
والزراعة  90.9ماليني طن يف عام ،2016
مام ميثل انخفاضا طفيفي مقارنة بالسنتني
املاضيتني .وبلغ إجاميل املصيد البحري العاملي
 81.2مليون طن يف عام  2015و  79.3ماليني
طن يف عام  .2016وبلغ إجاميل املصيد
العاملي يف املياه الداخلية  11.6مليون طن يف
عام  ،2016مام ميثل زيادة قدرها  2يف املائة
مقارنة بالعام السابق وزيادة بنسبة  10.5يف
املائة مقارنة مبتوسط الفرتة .2014–2005
وقد انتجت  16دولة آسوية ما يقارب  80يف
املائة من اإلنتاج العاملي يف عام .2016
حالة موارد مصايد األسماك

أظهرت نسبة األرصدة السمكية الواقعة
ضمن مستويات مستدامة بيولوج ًيا اتجا هًا
تنازل ًيا من  90.0يف املائة يف عام  1974إىل
 66.9يف املائة يف عام  .2015وعىل العكس
من ذلك ،زادت النسبة املئوية لألرصدة
السمكية التي ت ّم صيدها ضمن مستويات
غري مستدامة بيولوج ًيا من  10يف املائة يف
عام  1974إىل  33.1يف املائة عام ،2015
حيث سجلت أعىل نسبة زيادة خالل أواخر
السبعينات والثامنينات من القرن املايض.

العمل الفعلي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في منظمة األغذية والزراعة

مكافحة الصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم :التطورات العاملية

متت اإلشارة إىل مبادئ اإلدارة املسؤولة ملصايد
األسامك يف عدد من الصكوك الدولية املتعلقة
باملحيطات ومصايد األسامك ،ودعمتها وعززتها
املنظامت اإلقليمية إلدارة مصايد األسامك يف
جميع أنحاء العامل .ومع ذلك ،ال تفي الدول
دامئًا بواجباتها بطريقة مرضية تتامىش مع
هذه الصكوك واآلليات اإلقليمية ،وغال ًبا ما
تحدث حاالت تتعلق بالصيد غري القانوين دون
يخل بالجهود الوطنية
إبالغ ودون تنظيم مام ّ
واإلقليمية والعاملية إلدارة مصايد األسامك
بطريقة مستدامة .وال يكفي أن تكشف
الدول عن الصيد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم؛ بل يجب عليها أن تعزز القوانني
واللوائح الخاصة مبصايد األسامك وأن تكون
قادرة عىل اتخاذ إجراءات فعالة ضد مرتكبيها
لردع عدم االمتثال .وبالرغم من حاجة الدول
التوقّ عات

تظهر التحليالت االجتاهات الرئيسة التالية للفرتة املمتدة حىت عام :2030
ç

من املتوقع أن يزداد إنتاج األسامك واستهالكها وتجارتها عامل ًيا ،غري أن معدل النمو سيتباطأ
مع مرور الوقت.

ç

توسع اإلنتاج العاملي لقطاع تربية األحياء املائية عىل الرغم من منوه
من املتوقع أن يؤدي ّ
بوترية أبطأ مام كانت عليه يف املايض ،إىل س ّد الفجوة القامئة بني العرض والطلب.

ç

سرتتفع جميع األسعار بالقيمة اإلسمية فيام سترتاجع قيمتها الحقيقية عىل الرغم من
ارتفاعها.

ç

سوف تزداد إمدادات األسامك الغذائية يف جميع األقاليم ،يف حني أنه من املتوقع أن ينخفض
نصيب الفرد من استهالك األسامك يف أفريقيا ما يثري القلق بشأن األمن الغذايئ.

إنتاج تربية األحياء املائية

كان اإلنتاج العاملي من تربية األحيا ء
املائية (مبا يف ذلك النباتات املائية) يف عام
 2016يبلغ  110.2مليون طن وقدرت
قيمته لدى البيع ألول مرة مبقدار 243.5
مليار دوالر أمرييك .وشمل اإلنتاج اإلجاميل
 80.0مليون طن من األغذية السمكية
( 231.6مليار دوالر أمرييك) و  30.1مليون
طن من النباتات املائية ( 11.7مليار دوالر
أمرييك) ،فضال عن 37.900طن من املنتجات
غري الغذائية ( 214.6مليون دوالر أمرييك).

صيادو ومستزرعو األسماك

وتشري آخر اإلحصاءات الرسمية إىل أن
 59.6مليون شخص كانوا يعملون يف
القطاع األويل ملصايد األسامك الطبيعية
وتربية األحياء املائية يف عام ،2016
حيث كان يعمل  19.3مليون شخص
يف تربية األحياء املائية و  40.3مليون
شخص يف مصايد األسامك .وانخفضت
نسبة العاملني يف مصايد األسامك
الطبيعية من  83يف املائة عام  1990إىل
يوليو/متوز 2018
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متاح أيضاً باللغات:
االنجليزية والصينية والفرنسية
والروسية واالسبانية.

 68يف املائة عام  ، 2016بينام ارتفعت
باملقابل نسبة العاملني يف تربية األحياء
املائية من  17إىل  23يف املائة.
استهالك األسماك

ومن حيث نصيب الفرد ،زاد استهالك
األسامك الغذائية من  9.0كلغ يف عام
 1961إىل  20.2كلغ يف عام  ، 2015مبعدل
متوسط بلغ حوايل  1.5يف املائة سنوياً.
وتشري التقديرات األولية لعامي 2016
فئات املواضيع:

مصايد األسامك،
تربية األحياء املائية
األمن الغذايئ
الفاقد واملهدر من الغذاء

و 2017إىل حدوث مزيد من النمو مبقدار
 20.3و  20.5كلغ تقريبًا عىل التوايل.
احلوكمة والسياسات

مع استهالك الناس لألسامك أكرث من أي
وقت مىض ،ازدادت أهمية مدونة السلوك
بشأن الصيد الرشيد بصفتها اإلطار
التوجيهي لتنفيذ مبادئ التنمية املستدامة
يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية.

يتضمـن تقريـر حالـة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل ،وهـو املطبـوع الرئييس الصـادر عـن إدارة مصايـد
األسـامك وتربيـة األحيـاء املائيـة يف املنظمـة ،اسـتعراضاً عامليـاً ملصايـد األسـامك وتربيـة األحيـاء املائيـة ،مبـا يشـمل
االتجاهـات واإلحصـاءات .كـام يســلط الضــوء عــىل القضايــا املطروحــة عامليــاً وعــىل الســيناريوهات املســتقبلية
بغيــة إعطـاء القـارئ ا ٔحـدث اآلراء واملنظـورات العامليـة الراهنـة بشـأن مصايـد األسـامك وتربيـة األحيـاء املائيـة.
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إىل تحسني آدائها وتنفيذ إجراءات دولة امليناء،
فإنه تم تحقيق العديد من اإلنجازات الصيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم .وتشمل
اإلنجازات الهامة يف مجال مكافحة الصيد غري
القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وضع خطوط
توجيهية دولية واعتامدها لتحسني امتثال
دول العلم لواجباتها وتشجيع استخدام خطط
لتوثيق املصيد من أجل تحسني إمكانية تتبع
األسامك واملنتجات السمكية يف سلسلة القيمة؛
والتنمية العاملية واإلقليمية لسجالت سفن
الصيد؛ ونظ ًرا العتامد سفن الصيد أيضً ا عىل
استخدام املوانئ يف دول غري دولها فينبغي
اعتامد اتفاقية تدابري دولة امليناء ملنظمة
األغذية والزراعة ملنع الصيد غري القانوين دون
إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه.

