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لجنة مصايد األسماك
الدورة الثالثة والثالثون
روما 13-9 ،يوليو/تموز

2018

حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم
موجز
تعرض هذه الوثيقة موجزاً عن املطبوع املعنون "حالة املوارد الس م م م م م مممكية وتربية األحياا املائية العا " ،وتعترب حتديثاً
لوثيقة مش مما ة س ممبق أن قدمت خالل الدورة األخرية للجنة مص ممايد األيفاع عام  .2016وتس ممتعرض الوثيقة دور
هذا املطبوع الرئيسممي الصممادر كل سممنتني ،ضمممن ااطار العاملي الذح حدد لدى اعتماد خطة التنمية املسممتدامة لعام
 ،2030و دعم عمل ص م م ممااعي القرارات بص م م ممورة عامة ،وعمل املنظمة بص م م ممورة خاص م م ممة .وتلفت االاتباه إىل بعض
الرس م ممائل احملددة الواردة إص م ممدار عام  2018للمطبوع بش م م ن احلالة الراهنة واالجتاهات األخرية والتوقعات قطاع
مصايد األيفاع وتربية األحياا املائية.
إن اللجنة مدعوة إلى:

اإلجراءات المقترح اتخاذها من قبل اللجنة

 الت كيد على أمهية دور املنظمة اابالغ عن حالة مص م م م م م ممايد األيفاع وتربية األحياا املائية العا ؛ وإبداا
رأيها حول كيف ميكن للجنة مصايد األيفاع أن تساهم هذا اجملال وتستفيد منه على أفضل وجه؛
 وتس م ممليو الض م مموا على أمهية "حالة املوارد الس م مممكية وتربية األحياا املائية العا " (املطبوع) واافادة عن دوره
إطار خطة التنمية املستدامة لعام .2030
 وإسداا املشورة حول كيفية حتسني املطبوع ااصدارات املقبلة.

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ( ،)QRوهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة
للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.
وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة http://www.fao.org/about/meetings/cofi/ar
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عاد ًة ما يتم اشم م ممر مطبوع "حالة املوارد السم م مممكية وتربية األحياا املائية العا " قبيل االلسم م ممة االفتتاحية للجنة
-1
مص ممايد األيفاع (اللجنة) أو بعيدها .واعرتافاً ب مهية موض مموع حالة املوارد الس مممكية وتربية األحياا املائية العا بالنس ممبة
إىل عمل اللجنة ،تقرر أوالً إدراج بند خاص ذا املوضوع جدول أعمال الدورة الثالثني للجنة عام .2012
ومنذ عام  ،2015حني اعتمدت خطة عام  2030وأهدافها الم م م م م م م م م  17للتنمية املس ممتدامة ،التزمت املنظمة ودو ا
-2
األعضمماا التزاماً وثيقاً بتققيق تلأل األهدال الت يتصممل بعضممها اتصمماال قوياً جال املصممايد وتربية األحياا املائية .ويدعو
هذا االلتزام إىل نج طموحة ومبتكرة حتقيق الرتابو بني الس م ممياس م ممات والربامج والشم م مراكات واالس م ممتثمارات ألجل تنفيذ
هذه األهدال املشرتكة.
وتتمثل الغاية من هذه الوثيقة  )1( :النظر دور "حالة املوارد الس م م م م م مممكية وتربية األحياا املائية العا "
-3
دعم عمل ص م ممااعي القرار بص م ممورة عامة ،وعمل املنظمة بص م ممورة خاص م ممة ،ض م مممن ااطار العاملي االديد الذح أرس م ممته خطة
عممام 2030؛ و( )2عرض املعلومممات الرئيسم م م م م م ميممة الواردة إصم م م م م م ممدار عممام  2018ممذا املطبوع ممما خا احلممالممة الراهنممة
واالجتاهات األخرية والتوقعات قطاع املصايد وتربية األحياا املائية.
 -4ويرمي املطبوع إىل توفري اظرة ش مماملة وموض مموعية وعاملية إىل قطاع املص ممايد وتربية األحياا املائية ،وال س مميما املس ممائل
الناش م ممئة .وإن مطبوع عام  2018هو ااص م ممدار الثالض عش م ممر ض م مممن س م مملس م مملة تص م ممدر مرة كل س م ممنتني كاات قد بدأت
عام .1994

أوالً  -دور مطبوع "حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم" وتأثيره
منذ دورهتا الثالثة عشممرة بدأت اللجنة والدراسممات املتخص مصممة على حد س مواا ،والتقييمات الت تنفذها املنظمة،
-5
باافادة والت كيد عن أمهية مطبوعات "حالة املوارد الس م م م م م مممكية وتربية األحياا املائية العا " وجودهتا وت ثريها وفعاليتها
على مسممتوى التفاعل بني العلوم والسممياسممات ،1ومت وصممفها أيض ماً مطبوع أصممدر مرخراً 2.وتدل املرش مرات على اهتمام
واضم ممت ومتزايد ذا املطبوع مت قياسم ممه من خالل حتليل النشم مما ااعالمي واالقتباس منه ،فض م مالً عن معدالت زيارته على
شبكة االارتات.
وبينت تلأل التقييمات أن قس م م ممم "النظرة العامة" هو الذح قذر أكرب قدر من االهتمام ،فيما أن هناع اهتمام
-6
ملقوظ باملعلومات مثل مدواة السمملوع بش م ن الصمميد الرشمميد ،أو مرشممر املنظمة ألسممعار السمممأل (الذح أدرج إصممدار
عام  ،)2010أو النمو تربية األحياا املائية كمص م م ممدر لسعالل الس م م مممكية ،إىل جاا حالة أرص م م ممدة املص م م ممايد البقرية
 1تقييم متخصا أجرح الفرتة  2015-2014من جاا مكت
الرئيسية للمنظمة ،قد قيم إىل أح مدى حيقق املطبوع النتائج املتوخاة.

التقييم

املنظمة ضمن سياق تقييم شامل أوسع اطاقاً للمنتجات ااعالمية

Ababouch, L., Taconet, M., Plummer, J., Garibaldi L. & Vannuccini, S. 2016. Bridging the science –policy divide to promote 2
fisheries
knowledge for all: the case of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. In B.H. MacDonald, S.S. Soomai,
E.M. De Santo & P.G. Wells, eds. Science, information and policy interface for effective coastal and ocean management, pp.
389–417. Boca Raton, Florida, USA, CRC Press.
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(إص م م م ممدار  .)2012ويعترب ص م م م ممااعو القرارات املطبوع مرجعاً بالغ األمهية لالجتاهات وااحص م م م ممااات العاملية ،وبدرجة أقل،
للمعلومات املتعلقة باملص م ممايد ض م مممن مموعة منوعة من املواض م مميع والس م ممياقات ،األمر الذح يدعم ص م ممنع القرارات وص م ممنع
الس ممياس ممات .وقد س مماعد املطبوع حتس ممني ااحص ممااات القطاعية على مر الس ممنوات ،وأرش ممدت تقاريره بش ممكل ملقوظ
تطوير/حتسني االسرتاتيجيات أو الربامج القطاعية.
وبشممكل عام ،فإن التغطية ااعالمية قد تنامت مع اشممر ااصممدارات األخرية .فقد أطلق إصممدار عام  2016من
-7
خالل بيان إعالمي ،ورافقته مقابالت إذاعية عرب إذاعة األمم املتقدة ،وورود طلبات متعددة اجراا مقابالت من وسائل
إعالمية رئيسية ا فيها جريدة ذح غارديان وقناة يب يب سي وصقيفة إل باييس ووكالة رويرتز وغريها .وقد كاات وسائل
التواص ممل االجتماعي مفيدة جداً بلوغ مجهور أكرب ،كما اس ممتقدثت معلومات مص مورة (إافوغرافيأل) لتعزيز أثر رس ممائل
املطبوع لتشمممل مجاهري أوسممع .وقد ظهر إصممدار عام  2016للمطبوع على الصممفقة الرئيسممية ملوقع املنظمة على ااارتات،
وعلى الصفقات الرئيسية للمواقع االكرتواية للمكات ااقليمية.
وقد بينت تقارير سم ممابقة بش م م ن حتليل معدل االقتباس من املطبوع ومضم مممواه 2 1أن االقتباسم ممات عن املطبوع قد
-8
تزايدت مع الوقت ،مع قيام مموعة كبرية ومنوعة من املص ممادر والناش مرين بااش ممارة إىل اس ممتخدام موس مع ومتنوع ملعلومات
املطبوع ،ا يشم مممل عدداً ملقوظاً من املصم ممادر مال السم ممياسم ممات .وال يزال املطبوع موضم ممع اقتباس منتظم حلقات
العمل واالجتماعات والدراس م ممات العلمية واملقاالت الص م ممقافية ووس م ممائل ااعالم فضم م مالً عن املنظمات الدولية الشم م مريكة.
ووفقاً لقاعدة البيااات  Web of Science Core Collectionفقد اس ممتش ممهدت مطبوعات أخرى (علمية وغري علمية)
بإصدار عام  2016عدل  147مرة منذ تاريخ صدوره.
وتتصم م مماعد حركة الزيارات على الور بشم م ممكل متواصم م ممل مع كل إصم م ممدار جديد ،وهي ال تزال تصم م مماعد :فإن
-9
البيااات الص ممادرة عن مس ممتودع الوثائق للمنظمة ما خا إص ممدار عام  2016للمطبوع ،أش ممارت إىل  22 653زيارة
املتوس م م ممو ش م م ممهرياً (باللغات كلها) خالل الفرتة املمتدة من يوليو/متوز  2016إىل ديس م م مممرب/كااون األول ( 2017مع عدد
إمجايل الفت جداً للزيارات بلغ  )407 768مقاراة بم م م م م م م م م م  21 247زيارة الش م ممهر اص م ممدار عام  2014خالل الفرتة بني
يوليو/متوز  2014وأبريل/ايس م م م ممان  2016بناا على مقاييس مقاراة .وخالل تلأل الفرتة ،اس م م م ممتقط إص م م م ممدار  2016عدداً
إمجالياً ملفتاً جداً من الزيارات بلغ  407 768زيارة ،أض م مميفت إليها  84 868زيارة للكتي والنش م ممرة اللذين يهمان مجهوراً
أوس م ممع .وقد الحظ تقييم املطبوع 2الذح أجرح الفرتة  2015-2014أن حركة زيارة ااص م ممدارات الس م ممابقة على الوي
تقل تدرقياً مع اشر ااصدار األحدث للمطبوع ،ولكن املواضيع احملددة الت تشملها تستمر استقطار الزيارات على
مر الوقت .وإىل جاا االجتاهات ااقابية لالس م ممتخدام ،يوفر ذلأل مرشم م مراً متيناً إىل جودة موض م مموع املطبوع ومض م مممواه
الذح يستمر استقطار االهتمام.
 -10وبغية تعزيز فائدة املطبوع وت ثريه من أجل تنفيذ خطة عام  ،2030خضع إصدار  2018إىل إعادة هيكلة مقاراة
بااصدارات السابقة .ففيما أن االزا األول منه ما زال يتناول احلالة العاملية واالجتاهات ،تغري حمو تركيز األقسام األخرى:
ف ص م م م ممبت االزا الثاف يعرض ملوقف منظمة األغذية والزراعة وتوجهات عملها بش م م م م م ن املواض م م م مميع الرئيس م م م ممية الت أرس م م م مميت
اس م مرتاتيجيات املنظمة من أجلها ،ويتناول االزا الثالض املسم ممائل العاملية ،ويسم ممتعرض حلوالً واس م مرتاتيجيات ممكنة مع إيالا
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اهتمام حمدد إىل االواا القطاعية/العابرة لالختص مماص ممات ،أما االزا الرابع (التوقعات واملس ممائل الناش ممئة) فريكز على تناول
املنظورات القطاعية من خالل توقعات قائمة على مناذج ،واستعراض استشرا لبيئتنا املتغرية .وقد كان إصدار عام 2016
األول الذح خيضم ممع إىل تغيري إخراجه ،العله متسم ممقاً مع النمو املرس م مسم ممي للمنظمة واس م مرتاتيجيتها لالتص م مال عرب كافة
مطبوعاهتا الرئيسية .أما إصدار  2018هذا فيتبع األسلور املرسسي عينه ،مع بعض التقسينات.
 -11وقد دامت عملية ص ممياغة إص ممدار  2018س ممنةً واحدة واش ممرتع فيها موظفو إدارة مص ممايد األيفاع وتربية األحياا
املائية عامة ،إىل جاا مسم م ممامهات كبرية من موظفي اادارات األخرى للمنظمة .وقد تضم م مممنت عملية التققق من جودة
هذا ااصممدار ،التعاون الوثيق مع مكت االتصمماالت املنظمة املسممرول عن تصممميم املطبوع وإخراجه الفا ،ومراجعات
من قبل اادارات األخرى للمنظمة ،وللمرة األوىل اسممتعراض ماً خارجياً من قبل ثالثة خرباا مسممتقلني (من ماالت املصممايد،
وتربية األحياا املائية ،والتجارة تباعاً).

ثانياً -أبرز مستجدات االتجاهات العالمية لحالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في عام

2018

 -12يرد هنا موجز عن االزا األول من املطبوع بعنوان "االس م م م م ممتعراض العاملي" (الفقرات  13إىل  )21مع عرض ألبرز
االجتاهات القطاعية األخرية ،بناا على إحصم م م ممااات مصم م م ممايد األيفاع العاملية للمنظمة .أما القسم م م ممم الذح يتناول احلوكمة
والسياسات االزا األول ،والذح خيا مستجدات التقدم وحالة املدواة وما يتصل ا من صكوع دولية ،فريد وثيقة
االجتماع .COFI/2018/3
 -13ومع استثناا النباتات املائية ،بلغ إاتاج األيفاع 3العا ذروته عام  2016مع حوايل  171مليون طن حيض
شم م م ممكلت تربية األحياا املائية  47املائة من اجملموع ،و 53املائة منها حال اسم م م ممتثناا االسم م م ممتخدامات غري الغذائية
( ا يش مممل حتويلها إىل مس ممقوق الس مممأل وزيت الس مممأل) .وبااض ممافة إىل ذلأل ،فإن اااتاج العاملي من النباتات املائية
ومعظمها من الطقال البقرية قد بلغ  31.2مليون طن عام  2016منها اسبة  30.1مليون طن (أح  96.5املائة)
ااجتة عن قطاع تربية األحياا املائية.
 -14ومع إاتاج  79.3مليون طن املياه البقرية و 11.6مليون طن املياه الداخلية ،بلغ إمجايل إاتاج املص م م م م م ممايد
الطبيعية العام  90.9مليون طن عام  2016أح باخنفاض طفيف مقاراة بالسم م م م ممنتني السم م م م ممابقتني .وعاد يفأل البلوق
األالسم م م ممكي عام  2016ليتخطى من جديد األاشم م م مموفة البريوفية حمتالً املرتبة األوىل بني األاواع األكثر صم م م مميداً منذ .1998
ويوفر مصمميد املياه الداخلية مصممدراً غذائياً رئيسممياً للعديد من اجملتمعات احمللية وال سمميما البلدان غري السمماحلية والبلدان
ذات الدخل املنخفض آس م مميا وأفريقيا .و عام  ،2016أاتج  16بلداً ،معظمها آس م مميا ،حوايل  80املائة من هذا
النوع من املصيد.

 3هذه الوثيقة تعا عبارة "يفأل" األيفاع والقشم م م مريات والرخويات وغريها من احليوااات املائية ،ولكنها تسم م ممتثا الثدييات املائية والتمسم م مماو والقاطور
والكيمان والطقال البقرية وغريها من اباتات مائية.
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 -15وبلغ اااتاج العاملي لرتبية األحياا املائية  80مليون طن من يفأل املائدة عام  .2016وبفضم م م م م م ممل معدل منو
س م م م م ممنوح بلغ  5.8املائة خالل الفرتة  ،2016-2001تتنامى تربية األحياا املائية بس م م م م ممرعة تفوق منو القطاعات األخرى
الرئيس ممية ااتاج األغذية ،ولكنها تعد تتمتع عدالت النمو الس ممنوح املرتفعة البالغة  10املائة تقريباً الت س ممجلتها
الثمااينات والتس م م ممعينات .وكذلأل ،فإن التفاوت مس م م ممتوى التنمية القطاعية والتوزيع غري املتكاف ل اتاج ما زاال كبريين
جداً البلدان ضمن األقاليم وعرب العا .
 -16وبني عامي  1961و ،2016ختطى املعدل السممنوح لالسممتهالع العاملي لسمممأل املائدة ( 3.2املائة) منو أعداد
األيفاع ( 1.6املائة) .وكمتوس م ممو للفرد ،منا اس م ممتهالع يفأل املائدة من  9.0كلغ  1961إىل  20.2كلغ ،2015
عدل س م م م م ممنوح متوس م م م م ممو بلغ  1.5املائة .وتش م م م م ممري التقديرات األولية إىل تزايد النمو الذح س م م م م مميبلغ حوايل  20.5كلغ
 .2017وعالوة على ذلأل ،وفرت األيفاع ألكثر من  3.2مليار شممخا  20املائة تقريباً من املتناول املتوسممو للفرد
الواحد من الربوتينات احليوااية .2015
 -17وقد املاليني من الناس حول العا مص م ممدر دخل وس م ممبيالً لكسم م م املعيش م ممة قطاعي املص م ممايد وتربية األحياا
املائية .ففي عام  ،2016شارع  59.6مليون شخا قطاعاهتما األولية بدوام كامل أو جزئي أو متقطع .وقدرت اسبة
املش مماركة تربية األحياا املائية بم م م م م م م م م 32املائة من اجملموع (وهي حص ممة أكرب مقاراًة ا كاات عليه التس ممعينات) أح
 19.3مليون ش م م م م ممخا .وتردح النس م م م م مماا دوراً هاماً هذه القوى العاملة وهن ميثلن  14املائة من العاملني القطاع
األويل ،واصفهم تقريباً حال إضافة القطاع الثااوح.
 -18و عام  ،2016قدر إمجايل األس مماطيل بم م م م م م م م م 4.6مليون مرك أح ض مممن النطاق املرتاوو بني  4.5و 4.7مليون
آسمميا .وكان أكثر من  60املائة من
مرك الذح سممجل بني عامي  2011و .2016وتوجد ثالثة أرباع تلأل املراك
مموع املراك م مزوداً قرع أممما معظم تلممأل املراك م املزودة قركممات (أح  86املممائممة) فيقممل طو مما عن  12مرتاً.
و املقابل ،فإن املراك األكرب حجماً ،املصنفة على أنا مراك يفوق طو ا  24مرتاً ،قد شكلت حوايل  2املائة من
األسطول اامجايل.
 -19واس م ممتناداً إىل رص م ممد منظمة األغذية والزراعة لسرص م ممدة املقدرة لسيفاع البقرية ،فقد ش م ممهدت حص م ممة األرص م ممدة
الس مممكية البقرية الواقعة ض مممن املس ممتويات املس ممتدامة بيولوجياً ،تراجعاً من  90.0املائة عام  1974إىل  66.9املائة
عام  .2015ولذا تشم م ممري التقديرات إىل أن  33.1املائة من األرصم م ممدة السم م مممكية قد تعرضم م ممت للصم م مميد سم م ممتويات غري
مستدامة بيولوجياً ،وهي بالتايل قد استنزفت .و عام  ،2015شكلت األرصدة الت مت اصطيادها بصورة مستدامة حلدها
األقصممى (والت كاات تسمممى سممابقاً باألرصممدة املسممتغلة بالكامل)  59.9املائة ،فيما شممكلت األرصممدة متداية الصمميد
 7.0املائة من إمجايل األرصدة اخلاضعة للتقييم.
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 -20ومن أص ممل ال م م م م م م م م م 171مليون طن امجايل اااتاج الس مممكي  ،2016اس ممتخدمت اس ممبة تبلغ تقريباً  88املائة
(أكثر من  151مليون طن) لغايات االس م م ممتهالع البش م م ممرح املباش م م ممر ،وهي حص م م ممة قد تزايدت بش م م ممكل ملقوظ العقود
األخرية .وقد حول القسم األكرب من اسبة ال م م م م 12املائة املستخدمة لغايات غري غذائية (أح حوايل  20مليون طن) إىل
مسم ممقوق السم مممأل وزيت السم مممأل (حوايل  15مليون طن صم ممادر عظمه عن املصم ممايد البقرية) .وقد تراجعت الكميات
املفقودة أو املهدورة بني تفريغ املصيد واستهالكه ،ولكنها ال تزال تشكل  27املائة تقريباً من املصيد.
 -21وإن األيفاع واملنتجات الس م م مممكية هي بعض من أكثر املواد الغذائية املتجر ا العا اليوم ،مع دخول حوايل
 35املائة من اااتاج العاملي لسيفاع إىل التجارة الدولية عام  .2016وقد بلغت قيمة التجارة باأليفاع واملنتجات
الس م م م م م مممكية  143مليار دوالر أمريكي عام  2016ومن املتوقع أن تبلغ ذروة جديدة مع مبلغ  152مليار دوالر أمريكي
تقريباً عام  .2017وتردح البلدان النامية دوراً رئيسم ممياً هذه التجارة ،فخالل األعوام األربعني املاضم ممية كان معدل منو
الصادرات من البلدان النامية أسرع منه البلدان املتقدمة.
 -22ويعرض االزا الث مماف من املطبوع بعنوان "عم ممل املصم م م م م م م مماي ممد وتربي ممة األحي مماا امل ممائي ممة للمنظم ممة" ملوقف املنظم ممة
بش م ن ماالت العمل الرئيسممية الت أرسمميت اس مرتاتيجيات املنظمة من أجلها ،ا يشمممل :مصممايد املنظمة وأهدال التنمية
املس م م م ممتدامة :حتقيق خطة التنمية املس م م م ممتدامة لعام 2030؛ ونج املنظمة تنس م م م مميق البيااات وتنقيقها وإدارهتا واش م م م ممرها؛
ومكمافقمة الصم م م م م م ميمد غري القمااوف دون إبالغ ودون تنظيم؛ وتعميم التنوع البيولوجي املصم م م م م م ممايمد وتربيمة األحيماا املمائيمة؛
ومسممامهة املصممايد الداخلية حتقيق أهدال التنمية املسممتدامة؛ واأليفاع والتغذية والصممقة؛ والنجاحات األخرية تنفيذ
نج النظام اايكولوجي.
 -23ويتناول االزا الثالض "أض مواا على الدراسممات االارية" املسممائل العاملية ويسممتعرض حلوالً واس مرتاتيجيات ممكنة مع
إيالا اهتمام خاص إىل االواا العابرة للقطاعات/القطاعية .ويتضمن ذلأل :ت ثريات تغري املناخ واالستجابة له؛ واملصايد
ص م ممغرية احلجم وتربية األحياا املائية؛ وحتقيق قدرات تربية األحياا املائية؛ وتطورات الس م مموق؛ وس م ممالس م ممل القيمة املس م ممتدامة
ومحاية املستهلأل؛ وتلوث احمليطات؛ واملسائل االجتماعية املصايد وتربية األحياا املائية.
 -24ويركز االزا الرابع بعنوان "التوقعات واملس م م م م ممائل الناش م م م م ممئة" على منظور القطاعات من خالل توقعات قائمة على
النماذج ،مع استعراض استشرا لبيئتنا املتغرية .وهو يتضمن :عمل مشروع النمو األزرق؛ والدور الناش للتعاون ااقليمي
من أجل التنمية املستدامة؛ ودور األجهزة االقليمية ملصايد األيفاع تنمية تربية األحياا املائية؛ وأمثلة عن التكنولوجيات
املسببة للعرقلة ،وتوقعات املصايد وتربية األحياا املائية واألسواق.

