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 األسماك مصايد لجنة
 الدورة الثالثة والثالثون

 2018يوليو/تموز  13-9روما، 

 حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم
  

 موجز

عترب حتديثاً ت  و  ،املوارد السمممممممممممممممكية وتربية األحياا املائية   العا "تعرض هذه الوثيقة موجزاً عن املطبوع املعنون "حالة 
دور  الوثيقة تسممممتعرض. و 2016جنة مصممممايد األيفاع   عام مت خالل الدورة األخرية للسممممبق أن قد   لوثيقة مشمممما ة

نمية املسممتدامة لعام اعتماد خطة الت ني، ضمممن ااطار العاملي الذح حد د لدىهذا املطبوع الرئيسممي الصممادر كل سممنت
وتلفت االاتباه إىل بعض  ، وعمل املنظمة بصممممممممورة خاصممممممممة.و  دعم عمل صممممممممااعي القرارات بصممممممممورة عامة ،2030

احلالة الراهنة واالجتاهات األخرية والتوقعات   قطاع للمطبوع بشممممم ن  2018  إصمممممدار عام  الواردة احملددةالرسمممممائل 
 .مصايد األيفاع وتربية األحياا املائية

 
 من قبل اللجنة االمقترح اتخاذه اتاإلجراء

 إن اللجنة مدعوة إلى: 
  وإبداا  ؛تربية األحياا املائية   العا الت كيد على أمهية دور املنظمة   اابالغ عن حالة مصممممممممممممممايد األيفاع و

 منه على أفضل وجه؛  تستفيد  هذا اجملال و  أن تساهم لجنة مصايد األيفاعميكن ل كيف  حول رأيها
  وتسمممممليو الضممممموا على أمهية "حالة املوارد السممممممكية وتربية األحياا املائية   العا " )املطبوع( واافادة عن دوره

 . 2030إطار خطة التنمية املستدامة لعام   
  .وإسداا املشورة حول كيفية حتسني املطبوع   ااصدارات املقبلة 
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مطبوع "حالة املوارد السمممممممكية وتربية األحياا املائية   العا " قبيل االلسممممممة االفتتاحية للجنة  تم اشممممممرعادًة ما ي -1
واعرتافاً ب مهية موضمممموع حالة املوارد السمممممكية وتربية األحياا املائية   العا  بالنسممممبة يد األيفاع )اللجنة( أو بعيدها. مصمممما

 .2012ا املوضوع   جدول أعمال الدورة الثالثني للجنة   عام إىل عمل اللجنة، تقر ر أواًل إدراج بند خاص  ذ
 
للتنمية املسممممتدامة، التزمت املنظمة ودو ا  17المممممممممممممممممم وأهدافها  2030مدت خطة عام ، حني اعت  2015ومنذ عام  -2

ويدعو ملصمممايد وتربية األحياا املائية. األعضممماا التزاماً وثيقاً بتققيق تلأل األهدال الت يتصمممل بعضمممها اتصممماال قوياً  جال ا
تنفيذ لشممممممراكات واالسممممممتثمارات ألجل ج طموحة ومبتكرة   حتقيق الرتابو بني السممممممياسممممممات والربامج واهذا االلتزام إىل ن   

 هذه األهدال املشرتكة.
 
ياا املائية   العا "   ( النظر   دور "حالة املوارد السممممممممممممممكية وتربية األح1)تمثل الغاية من هذه الوثيقة  : وت -3

دعم عمل صمممممااعي القرار بصمممممورة عامة، وعمل املنظمة بصمممممورة خاصمممممة، ضممممممن ااطار العاملي االديد الذح أرسمممممته خطة 
  ممما خا احلممالممة الراهنممة   ممذا املطبوع 2018  إصمممممممممممممممدار عممام  ( عرض املعلومممات الرئيسمممممممممممممميممة الواردة2؛ و)2030 عممام

  قطاع املصايد وتربية األحياا املائية.واالجتاهات األخرية والتوقعات  
 
وال سممميما املسمممائل  ،ويرمي املطبوع إىل توفري اظرة شممماملة وموضممموعية وعاملية إىل قطاع املصمممايد وتربية األحياا املائية -4

   بدأتتصممممممدر مرة كل سممممممنتني كاات قد ااصممممممدار الثالض عشممممممر ضمممممممن سمممممملسمممممملة هو  2018مطبوع عام إن  الناشممممممئة. و 
 .1994 عام

 
 دور مطبوع "حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم" وتأثيره -أوالً 

 
 ،املنظمة تنفذها والتقييمات الت سمممواا،اللجنة والدراسمممات املتخصمممصمممة على حد  بدأتالثالثة عشمممرة  هتامنذ دور  -5

عن أمهية مطبوعات "حالة املوارد السمممممممممممممممكية وتربية األحياا املائية   العا " وجودهتا وت ثريها وفعاليتها  باافادة والت كيد
اهتمام  علىشممرات وتدل املر  2  مطبوع أصممدر مرخراً. أيضمماً  مت وصممفهاو  ،1على مسممتوى التفاعل بني العلوم والسممياسممات

 زيارته على معدالتفضممممالً عن  ،نهمواالقتباس  يااعالم لنشمممما حتليل ا من خالل مت قياسممممهذا املطبوع  واضممممت ومتزايد 
 .شبكة االارتات

 
قسممممممممم "النظرة العامة" هو الذح قذر أكرب قدر من االهتمام، فيما أن  هناع اهتمام  بي نت تلأل التقييمات أن  و  -6

ملقوظ باملعلومات مثل مدواة السمملوع بشمم ن الصمميد الرشمميد، أو مرشممر املنظمة ألسممعار السمممأل )الذح أدرج   إصممدار 
حالة أرصمممممممدة املصمممممممايد البقرية أو النمو   تربية األحياا املائية كمصمممممممدر لسعالل السممممممممكية، إىل جاا   ،(2010عام 

                                                      
من جاا  مكت  التقييم   املنظمة ضمن سياق تقييم شامل أوسع اطاقًا للمنتجات ااعالمية  2015-2014تقييم متخصا أجرح   الفرتة   1

 الرئيسية للمنظمة، قد قيم إىل أح مدى حيقق املطبوع النتائج املتوخاة. 
2 y divide to promote polic–Ababouch, L., Taconet, M., Plummer, J., Garibaldi L. & Vannuccini, S. 2016. Bridging the science

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. 



COFI/2018/2 3 

 

احصممممممممممااات العاملية، وبدرجة أقل، لالجتاهات وا بالغ األمهية مرجعاً  املطبوع القرارات وصممممممممممااع(. ويعترب 2012)إصممممممممممدار 
عم صممممممنع القرارات وصممممممنع يداألمر الذح لمعلومات املتعلقة باملصممممممايد ضمممممممن مموعة منوعة من املواضمممممميع والسممممممياقات، ل

ملطبوع   حتسمممني ااحصمممااات القطاعية على مر السمممنوات، وأرشمممدت تقاريره بشمممكل ملقوظ وقد سممماعد االسمممياسمممات. 
 تطوير/حتسني االسرتاتيجيات أو الربامج القطاعية.

 
من  2016عام  فقد أطلق إصممداراصممدارات األخرية. مع اشممر ا قد تنامت التغطية ااعالمية فإنوبشممكل عام،  -7

إذاعة األمم املتقدة، وورود طلبات متعددة اجراا مقابالت من وسائل  ربإذاعية ع مقابالتورافقته خالل بيان إعالمي، 
وقد كاات وسائل إل باييس ووكالة رويرتز وغريها. إعالمية رئيسية  ا فيها جريدة ذح غارديان وقناة يب يب سي وصقيفة 

ئل ( لتعزيز أثر رسممماإافوغرافيألورة )كما اسمممتقدثت معلومات مصممم  ،أكرب جتماعي مفيدة جداً   بلوغ مجهورالتواصمممل اال
للمطبوع على الصممفقة الرئيسممية ملوقع املنظمة على ااارتات،  2016وقد ظهر إصممدار عام  مجاهري أوسممع. لتشممملاملطبوع 

 وعلى الصفقات الرئيسية للمواقع االكرتواية للمكات  ااقليمية.
 
أن االقتباسممممات عن املطبوع قد  2 1املطبوع ومضمممممواه االقتباس من معد ل ير سممممابقة بشمممم ن حتليلوقد بي نت تقار  -8

ع ومتنوع ملعلومات إىل اسمممتخدام موسممم   بااشمممارةملصمممادر والناشمممرين امموعة كبرية ومنوعة من قيام وقت، مع تزايدت مع ال
حلقات وال يزال املطبوع موضمممممع اقتباس منتظم   السمممممياسمممممات.  مالمن املصمممممادر   املطبوع،  ا يشممممممل عدداً ملقوظاً 

 عن املنظمات الدولية الشمممممريكة. العمل واالجتماعات والدراسمممممات العلمية واملقاالت الصمممممقافية ووسمممممائل ااعالم فضمممممالً 
فقد اسمممتشمممهدت مطبوعات أخرى )علمية وغري علمية(  Web of Science Core Collection ووفقاً لقاعدة البيااات

 مرة منذ تاريخ صدوره. 147  عدل 2016بإصدار عام 
 
: فإن هي ال تزال   تصممممممماعدصمممممممدار جديد، و على الور بشمممممممكل متواصمممممممل مع كل إ حركة الزيارات صممممممماعدتوت -9

زيارة    653 22أشمممارت إىل  ،للمطبوع 2016البيااات الصمممادرة عن مسمممتودع الوثائق للمنظمة   ما خا إصمممدار عام 
)مع عدد  2017إىل ديسمممممممممرب/كااون األول  2016الفرتة املمتدة من يوليو/متوز  خاللاملتوسممممممممو شممممممممهرياً )باللغات كلها( 

خالل الفرتة بني  2014زيارة   الشمممممهر اصمممممدار عام  21 247( مقاراة بممممممممممممممممممم 768 407غ إمجايل الفت جداً للزيارات بل
عدداً  2016إصمممممممممدار  وخالل تلأل الفرتة، اسمممممممممتقط بناا على مقاييس مقاراة.  2016ن وأبريل/ايسممممممممما 2014يوليو/متوز 

شمممممرة اللذين يهمان مجهوراً زيارة للكتي  والن 868 84 أضممممميفت إليها ،زيارة 768 407زيارات بلغ إمجالياً ملفتاً جداً من ال
  يحركة زيارة ااصممممممدارات السممممممابقة على الو  أن   2015-2014الذح أجرح   الفرتة  2وقد الحظ تقييم املطبوعأوسممممممع. 
مع اشر ااصدار األحدث للمطبوع، ولكن املواضيع احملددة الت تشملها تستمر   استقطار الزيارات على  تدرقياً تقل 

إىل جاا  االجتاهات ااقابية لالسممممممتخدام، يوفر ذلأل مرشممممممراً متيناً إىل جودة موضمممممموع املطبوع ومضمممممممواه و مر الوقت.  
 الذح يستمر   استقطار االهتمام.

 
كلة مقاراة إىل إعادة هي 2018، خضع إصدار 2030تنفيذ خطة عام من أجل فائدة املطبوع وت ثريه  عزيزت بغيةو  -10

زال يتناول احلالة العاملية واالجتاهات، تغري  حمو تركيز األقسام األخرى: ما  منه ففيما أن االزا األولبااصدارات السابقة. 
اعة وتوجهات عملها بشمممممممممم ن املواضمممممممممميع الرئيسممممممممممية الت أرسمممممممممميت ف صممممممممممبت االزا الثاف يعرض ملوقف منظمة األغذية والزر 

يات ممكنة مع إيالا ات املنظمة من أجلها، ويتناول االزا الثالض املسمممممائل العاملية، ويسمممممتعرض حلواًل واسمممممرتاتيجياسمممممرتاتيج



4 COFI/2018/2 

 

ز على تناول اشمممئة( فريك  االواا  القطاعية/العابرة لالختصممماصمممات، أما االزا الرابع )التوقعات واملسمممائل النإىل اهتمام حمدد 
 2016وقد كان إصدار عام   لبيئتنا املتغرية. ار واستعراض استش قائمة على مناذج،الل توقعات املنظورات القطاعية من خ

ال عرب كافة العله متسمممممقاً مع النمو املرسمممممسمممممي للمنظمة واسمممممرتاتيجيتها لالتصممممم ،ضمممممع إىل تغيري   إخراجهخياألول الذح 
 هذا فيتبع األسلور املرسسي عينه، مع بعض التقسينات. 2018أما إصدار  ة.مطبوعاهتا الرئيسي

 
سممممنًة واحدة واشممممرتع فيها موظفو إدارة مصممممايد األيفاع وتربية األحياا  2018وقد دامت عملية صممممياغة إصممممدار  -11

التققق من جودة وقد تضمممممممنت عملية موظفي اادارات األخرى للمنظمة. املائية عامة، إىل جاا  مسممممممامهات كبرية من 
التعاون الوثيق مع مكت  االتصممماالت   املنظمة املسمممرول عن تصمممميم املطبوع وإخراجه الفا، ومراجعات  ،هذا ااصمممدار

من قبل اادارات األخرى للمنظمة، وللمرة األوىل اسممتعراضمماً خارجياً من قبل ثالثة خرباا مسممتقلني )من ماالت املصممايد، 
 والتجارة تباعاً(.وتربية األحياا املائية، 

 
 2018عام  أبرز مستجدات االتجاهات العالمية لحالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في -ثانياً 

 
( مع عرض ألبرز 21إىل  13يرد هنا موجز عن االزا األول من املطبوع بعنوان "االسممممممممممممتعراض العاملي" )الفقرات  -12

أما القسمممممممممم الذح يتناول احلوكمة  مصمممممممممايد األيفاع العاملية للمنظمة.االجتاهات القطاعية األخرية، بناا على إحصمممممممممااات 
والسياسات   االزا األول، والذح خيا مستجدات التقدم وحالة املدواة وما يتصل  ا من صكوع دولية، فريد   وثيقة 
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حيض مليون طن  171حوايل  مع 2016  عام   العا  ذروته  3استثناا النباتات املائية، بلغ إاتاج األيفاعمع و  -13

  حال اسممممممممتثناا االسممممممممتخدامات غري الغذائية  منها   املائة 53و ،  املائة من اجملموع 47شممممممممك لت تربية األحياا املائية 
بااضممممافة إىل ذلأل، فإن اااتاج العاملي من النباتات املائية و سمممممأل(. ا إىل مسممممقوق السمممممأل وزيت اليشمممممل حتويله ) ا

   املائة( 96.5)أح مليون طن  30.1 اسبة منها 2016مليون طن   عام  31.2ومعظمها من الطقال  البقرية قد بلغ 
 ااجتة عن قطاع تربية األحياا املائية.

 
مليون طن   املياه الداخلية، بلغ إمجايل إاتاج املصممممممممممممممايد  11.6مليون طن   املياه البقرية و 79.3ومع إاتاج  -14

وعاد يفأل البلوق فيف مقاراة بالسمممممممممممنتني السمممممممممممابقتني. أح باخنفاض ط 2016مليون طن   عام  90.9الطبيعية   العام 
. 1998منذ  صمممممممميداً  بني األاواع األكثر ألوىلاملرتبة ا حمتالً من جديد األاشمممممممموفة البريوفية  ليتخطى 2016األالسممممممممكي عام 

يوفر مصمميد املياه الداخلية مصممدراً غذائياً رئيسممياً للعديد من اجملتمعات احمللية وال سمميما   البلدان غري السمماحلية والبلدان و 
   املائة من هذا 80بلداً، معظمها   آسمممممميا، حوايل  16، أاتج 2016و  عام   آسمممممميا وأفريقيا.  املنخفض الدخل ذات

 يد.املص النوع من
 

                                                      
سمممممممماو والقاطور   هذه الوثيقة تعا عبارة "يفأل" األيفاع والقشممممممممريات والرخويات وغريها من احليوااات املائية، ولكنها تسممممممممتثا الثدييات املائية والتم  3

 والطقال  البقرية وغريها من اباتات مائية.  والكيمان
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معدل منو فضممممممممممممممل وب. 2016طن من يفأل املائدة   عام مليون  80وبلغ اااتاج العاملي لرتبية األحياا املائية  -15
القطاعات األخرى  منو ، تتنامى تربية األحياا املائية بسمممممممممممرعة تفوق2016-2001  املائة خالل الفرتة  5.8سمممممممممممنوح بلغ 

 سممممجلتها     املائة تقريباً الت 10الرئيسممممية ااتاج األغذية، ولكنها   تعد تتمتع  عدالت النمو السممممنوح املرتفعة البالغة 
كبريين   ما زاالوكذلأل، فإن التفاوت   مسممممممممتوى التنمية القطاعية والتوزيع غري املتكاف  ل اتاج الثمااينات والتسممممممممعينات. 

 البلدان ضمن األقاليم وعرب العا . جداً  
 
أعداد   املائة( منو  3.2املعدل السمممنوح لالسمممتهالع العاملي لسممممأل املائدة ) ، ختطى2016و 1961وبني عامي  -16

 ،2015كلغ     20.2إىل  1961كلغ     9.0وكمتوسممممممو للفرد، منا اسممممممتهالع يفأل املائدة من   املائة(.  1.6األيفاع )
كلغ   20.5سمممممممممممميبلغ حوايل  وتشممممممممممممري التقديرات األولية إىل تزايد النمو الذح  املائة.  1.5سممممممممممممنوح متوسممممممممممممو بلغ   عدل
لفرد ل  املائة تقريباً من املتناول املتوسممو  20مليار شممخا  3.2وعالوة على ذلأل، وف رت األيفاع ألكثر من . 2017  

 .2015الواحد من الربوتينات احليوااية   
 
صممممممايد وتربية األحياا املاليني من الناس حول العا  مصممممممدر دخل وسممممممبياًل لكسمممممم  املعيشممممممة   قطاعي املوقد  -17

وقد رت اسبة ة بدوام كامل أو جزئي أو متقطع. مليون شخا   قطاعاهتما األولي 59.6، شارع 2016في عام فاملائية. 
ة  ا كاات عليه   التسممممعينات( أح )وهي حصممممة أكرب مقاراً   املائة من اجملموع  32املشمممماركة   تربية األحياا املائية بمممممممممممممممممم

  املائة من العاملني   القطاع  14ميثلن هن  وتردح النسمممممممممممماا دوراً هاماً   هذه القوى العاملة و مليون شممممممممممممخا.  19.3
 تقريباً   حال إضافة القطاع الثااوح. همواصف ،األويل
 
مليون  4.7و 4.5أح ضممممن النطاق املرتاوو بني  مرك مليون  4.6قد ر إمجايل األسممماطيل بممممممممممممممممم، 2016و  عام  -18

  املائة من  60وكان أكثر من    آسمميا. املراك الثة أرباع تلأل وتوجد ث. 2016و 2011الذح سممجل بني عامي  مرك 
مرتاً.  12ملمممائمممة( فيقمممل طو ممما عن   ا 86املزودة  قركمممات )أح  املراكممم مزودًا  قرع أمممما معظم تلمممأل  املراكممم مموع 
  املائة من  2مرتاً، قد شكلت حوايل  24يفوق طو ا  مراك األكرب حجماً، املصنفة على أنا  املراك املقابل، فإن  و 

 األسطول اامجايل.
 
واسممممممتناداً إىل رصممممممد منظمة األغذية والزراعة لسرصممممممدة املقدرة لسيفاع البقرية، فقد شممممممهدت حصممممممة األرصممممممدة  -19

  املائة  66.9إىل  1974  املائة عام  90.0السمممممكية البقرية الواقعة ضمممممن املسممممتويات املسممممتدامة بيولوجياً، تراجعاً من 
ائة من األرصمممممممدة السممممممممكية قد تعرضمممممممت للصممممممميد  سمممممممتويات غري   امل 33.1. ولذا تشمممممممري التقديرات إىل أن 2015عام 

دها  مت اصطيادها بصورة مستدامة حل، شكلت األرصدة الت2015و  عام التايل قد استنزفت. بلوجياً، وهي مستدامة بيو 
ة الصممميد   املائة، فيما شمممكلت األرصمممدة متداي 59.9( املسمممتغل ة بالكاملاألرصمممدة باألقصمممى )والت كاات تسممممى سمممابقاً 

   املائة من إمجايل األرصدة اخلاضعة للتقييم. 7.0
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  املائة  88، اسمممتخدمت اسمممبة تبلغ تقريباً 2016مجايل اااتاج السممممكي   امليون طن  171الممممممممممممممممممم أصمممل ومن -20
وظ   العقود السمممممممتهالع البشمممممممرح املباشمممممممر، وهي حصمممممممة قد تزايدت بشمممممممكل ملقلغايات ا مليون طن( 151)أكثر من 

مليون طن( إىل  20  املائة املستخدمة لغايات غري غذائية )أح حوايل  12القسم األكرب من اسبة المممممممممل األخرية. وقد حو  
كميات ال تراجعتوقد  ية(.عن املصمممممايد البقر  مليون طن صمممممادر  عظمه 15ت السممممممأل )حوايل مسمممممقوق السممممممأل وزي

   املائة تقريباً من املصيد. 27بني تفريغ املصيد واستهالكه، ولكنها ال تزال تشكل  ورةأو املهد فقودةامل
 
وإن األيفاع واملنتجات السمممممممممكية هي بعض من أكثر املواد الغذائية املتجر  ا   العا  اليوم، مع دخول حوايل  -21
وقد بلغت قيمة التجارة باأليفاع واملنتجات . 2016 التجارة الدولية   عام   املائة من اااتاج العاملي لسيفاع إىل 35

ر أمريكي مليار دوال 152مبلغ مع  ةومن املتوقع أن تبلغ ذروة جديد 2016  عام  أمريكيمليار دوالر  143السممممممممممممممكية 
كان معدل منو خالل األعوام األربعني املاضمممممية  فة، وتردح البلدان النامية دوراً رئيسمممممياً   هذه التجار . 2017تقريباً   عام 

 .ية أسرع منه   البلدان املتقدمةالصادرات من البلدان النام
 
ويعرض االزا الثمممماف من املطبوع بعنوان "عمممممل املصمممممممممممممممممايممممد وتربيممممة األحيمممماا املممممائيممممة للمنظمممممة" ملوقف املنظمممممة  -22

املنظمة وأهدال التنمية مصمممايد  يشممممل: ظمة من أجلها،  اماالت العمل الرئيسمممية الت أرسممميت اسمممرتاتيجيات املن بشممم ن
؛ ونج املنظمة   تنسمممممممممميق البيااات وتنقيقها وإدارهتا واشممممممممممرها؛ 2030املسممممممممممتدامة: حتقيق خطة التنمية املسممممممممممتدامة لعام 

ومكمافقمة الصمممممممممممممميمد غري القمااوف دون إبالغ ودون تنظيم؛ وتعميم التنوع البيولوجي   املصممممممممممممممايمد وتربيمة األحيماا املمائيمة؛ 
داخلية   حتقيق أهدال التنمية املسممتدامة؛ واأليفاع والتغذية والصممقة؛ والنجاحات األخرية   تنفيذ املصممايد ال ومسممامهة

 نج النظام اايكولوجي.
 
االزا الثالض "أضممواا على الدراسممات االارية" املسممائل العاملية ويسممتعرض حلوالً واسممرتاتيجيات ممكنة مع ويتناول  -23

تغري املناخ واالستجابة له؛ واملصايد  ذلأل: ت ثرياتويتضمن اا  العابرة للقطاعات/القطاعية. إيالا اهتمام خاص إىل االو 
صمممممغرية احلجم وتربية األحياا املائية؛ وحتقيق قدرات تربية األحياا املائية؛ وتطورات السممممموق؛ وسمممممالسمممممل القيمة املسمممممتدامة 

 صايد وتربية األحياا املائية.ومحاية املستهلأل؛ وتلوث احمليطات؛ واملسائل االجتماعية   امل
 
ات من خالل توقعات قائمة على "التوقعات واملسممممممممممممائل الناشممممممممممممئة" على منظور القطاع بعنوان يركز االزا الرابعو  -24
عمل مشروع النمو األزرق؛ والدور الناش  للتعاون ااقليمي راض استشرا  لبيئتنا املتغرية. وهو يتضمن: استعمع نماذج، ال

نمية املستدامة؛ ودور األجهزة االقليمية ملصايد األيفاع   تنمية تربية األحياا املائية؛ وأمثلة عن التكنولوجيات من أجل الت
 وتوقعات املصايد وتربية األحياا املائية واألسواق. املسببة للعرقلة،

 
 


