
يتزامــن صــدور الطبعــة الحالية مــن تقرير 
حالــة مصايد األســاك وتربية األحيــاء املائية 

يف العــامل مع إبــرام اتفاقات دوليــة هامة هي: 
خطــة التنميــة املســتدامة لعام 2030 وأهداف 

التنميــة املســتدامة واتفــاق باريــس. وعليه، 
ينظــر التقريــر يف كل مــن التأثــرات املحتملة 
لهــذه االتفاقــات عىل قطاع مصايد األســاك 
وتربيــة األحيــاء املائيــة واملســاهمة الحيوية 

التــي باســتطاعة، ال بــل يتعني، عىل هذا 
القطــاع تقدميهــا لبلــوغ الغايــات االجتاعية 

واالقتصاديــة والبيئية املنشــودة.

 وبلــغ اإلنتــاج العاملي اإلجايل من 
مصايــد األســاك )باســتثناء النباتــات املائية( 

167,2 مليــون طــّن يف ســنة 2014 كان مصدر 
93,4 مليــون طــن منها مــن املصايــد الطبيعية 
و73,8 مليــون طن مــن تربية األحيــاء املائية. 
وباســتثناء األســاك املخصصة لالســتخدامات 

غــر الغذائيــة، تــم بلوغ محطة رئيســية يف 
ســنة 2014 عندما اســتهلك ســكان العامل، 

للمــرة األوىل عــى اإلطالق، كمية من األســاك 
املســتزرعة فاقــت كمية األســاك التي يتم 

. وإذا مــا أضيف إىل ذلك  اصطيادهــا طبيعيــاً
النباتــات املائيــة، يكــون اإلنتــاج العاملي من 
تربيــة األحيــاء املائيــة 101,1 مليون طّن يف 
ســنة 2014، أي مــا يعــادل 52 يف املائة من 

اإلنتــاج اإلجايل من مصايد األســاك )195,7 
مليــون طّن(. 

وبلــغ نصيب األرصدة الســمكية ذات 
القيمــة التجاريــة ضمن الحدود املســتدامة 

بيولوجيــاً 68,6 يف املائــة يف عــام 2013. وعليه، 
فــإّن 31,4 يف املائــة من األرصدة الســمكية كانت 

عرضــة للصيــد املفرط. ومــن بني العدد اإلجايل 
لألرصــدة الخاضعــة للتقييم يف ســنة 2013، 

اســتحوذت األرصدة املصطــادة بالكامل عىل 
نســبة 58,1 يف املائة واألرصدة غر املســتغلة 

بالكامــل عىل نســبة 10,5 يف املائة.

وشــهد نصيب اإلنتاج العاملي من األســاك 
املخصص لالســتهالك البــري املبارش ارتفاعاً 

ملحوظــاً يف العقود األخــرة، حيث ارتفع من 67 
يف املائــة يف الســتينات من القرن املايض إىل 87 يف 
املائــة أو أكرث مــن 146 مليون طن يف عام 2014. 

وكانــت وترة منو اإلمــدادات العاملية من 
األســاك املخصصة لالســتهالك البري أرسع 
مــن وترية النمو الســكاين يف العقود الخمســة 

املاضيــة، حيث ازداد االســتهالك الظاهري 
لألســاك للفــرد الواحد يف العــامل مبقدار الضعف 

مــن 10 كيلوغرامــات تقريباً يف الســتينات من 
القــرن املــايض إىل 20 كيلوغرامــاً يف يومنا هذا. 

ويف ســنة 2013، اســتحوذت األساك عىل 
17 يف املائــة تقريبــاً من متحصل ســكان العامل 
مــن الربوتينــات الحيوانيــة و6,7 يف املائة من 
مجمــوع الربوتينــات املســتهلكة. وعالوة عىل 

ذلك، وفّرت األســاك ألكرث من 3,1 مليار نســمة 
نســبة قدرهــا 20 يف املائة تقريباً من متوســط 

متحصــل الفرد الواحــد من الربوتينــات الحيوانية. 

ويف ســنة 2014، كانت نســبة 84 يف املائة 
من ســكان العــامل التي تعمــل يف قطاعي مصايد 

األســاك وتربية األحيــاء املائية موجودة يف 
آســيا. وتشــر التقديرات إىل أّن 56,6 مليون 

نســمة كانــوا يعملــون يف القطاع األّويل ملصايد 
األســاك الطبيعيــة وتربيــة األحياء املائية يف 
عــام 2014 يف حــني أّن 94 يف املائة من أصل 
18 مليــون نســمة ممن يعملون يف اســتزراع 

األســاك، كانوا موجودين يف آســيا. وبلغ نصيب 
املــرأة 19 يف املائــة من مجمــل العاملني بصورة 
مبــارشة يف القطــاع األويل يف عام 2014 يف حني 
اســتحوذت عىل نصــف القوة العاملــة تقريباً يف 

حــال شــمول القطاع الثانــوي أيضاً )عىل غرار 
التجهيــز واملبــادالت التجارية(.

ويف عام 2014، قـُـّدرت قيمة صادرات 
مصايــد األســاك من البلــدان النامية بحدود 

80 مليــار دوالر أمريــي وعائداتهــا الصافية من 
صــادرات مصايد األســاك )أي الصادرات ناقصة 

الــواردات( 42 مليار دوالر أمريي.

وتســاعد مبــادرة النمو األزرق التي 
أطلقتهــا منظمــة األغذيــة والزراعة البلدان 
يف وضــع وتنفيــذ الخطــة العاملية الجديدة 

املساهمة يف حتقيق األمن الغذائي والتغذية للجميع
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فيــا يتعلق مبصايــد األســاك الطبيعية وتربية 
األحيــاء املائية املســتدامة، وســبل العيش والنظم 

الغذائيــة، والنمــو االقتصادي من خدمات 
النظــام اإليكولوجــي املايئ. وهذه املبادرة 

التــي تعكــس أهداف عدد من أهــداف التنمية 
املســتدامة تتوجه بشــكل خــاص إىل العدد الكبر 

مــن املجتمعات الســاحلية الضعيفــة املعتمدة 
عــىل مصايد األســاك حيث النظــم اإليكولوجية 
عرضــة للضغــط بفعل التلــوث وتدهور املوائل 

والصيد املفرط واملارســات املرّضة.

وخالل الســنوات العرشين املاضية، شّكلت 
مدونة الســلوك بشــأن الصيد الرشيد الصك 

العاملــي املرجعي للتنمية املســتدامة لقطاعي 
مصايد األســاك وتربيــة األحياء املائية. ومتثل 

الخطــوط التوجيهية الطوعية لضان اســتدامة 
مصايد األســاك الصغرة النطاق يف ســياق األمن 

الغــذايئ الوطني والقضــاء عىل الفقر، والتي 
أقرّت يف ســنة 2014، توافقــاً عاملياً حول املبادئ 
والتوجيهــات الخاصة بحوكمــة املصايد الصغرة 
النطــاق وتنميتها يف ســبيل تعزيز األمن الغذايئ 

والتغذية.

ومن املتوقع أن يشــكل بــدء نفاذ وتطبيق 
االتفــاق الصادر عن املنظمة بشــأن التدابري التي 

تتخذهــا دولة امليناء ملنــع الصيد غري القانوين 

دون إبــالغ ودون تنظيم وردعــه والقضاء عليه 
خطــوة متقدمة باتجــاه مكافحة الصيد غر 

القانــوين دون إبالغ ودون تنظيم.
ويســعى برنامج املحيطات املشرتكة/املناطق 

الواقعــة خارج الواليــة الوطنية إىل الرتويج لإلدارة 
الفعالة واملســتدامة ملوارد مصايد األســاك وصون 

التنــوع البيولوجــي يف املناطق الواقعة خارج 
نطــاق الوالية الوطنية بغيــة تحقيق الغايات 
العامليــة املتفق عليها عىل املســتوى الدويل. 

وميــّول هذا الربنامج املرفق العاملــي للبيئة وتتوىل 
املنظمــة تنســيقه بالتعاون الوثيق مع وكاالت 

منفــذة أخرى يف املرفق العاملــي للبيئة ومجموعة 
الرشكاء. منوعة من 

ومــن املواضيع األخرى التي ســلّط عليها 
الضــوء تقرير حالة مصايد األســاك وتربية 

األحيــاء املائيــة يف العامل 2016 ما ييل: تأمني فرص 
للعمــل الالئق؛ خفــض الصيد العريض واملرتجع؛ 

األنواع الدخيلة التوســعية املائية؛ مصايد األســاك 
الداخلية الرشــيدة؛ والتغذية. ويتناول قســم 

“التوقعــات لعــام 2016” االتجاهات األكرث ترجيحاً 
يف قطــاع مصايد األســاك وتربية األحياء املائية 
خــالل العقد املقبــل. ويبنّي أيضاً األدوار املفيدة 

التــي من املحتمل أن تؤديهــا أهداف التنمية 
املســتدامة ومبــادرة املنظمة للنمو األزرق يف 

تحديد معامل التطورات املســتقبلية. 

ــوع  ــة يف العــامل، وهــو املطب ــاء املائي ــة األحي ــد األســاك وتربي ــة مصاي ــر حال يتضمــن تقري

الرئيــي الصــادر عــن إدارة مصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة يف املنظمــة، اســتعراضاً 

عامليــاً ملصايــد األســاك وتربيــة األحيــاء املائيــة، مبــا يشــمل االتجاهــات واإلحصــاءات. كــا 

ــة  ــتقبلية بغي ــيناريوهات املس ــىل الس ــاً وع ــة عاملي ــا املطروح ــىل القضاي ــوء ع ــلط الض يس

إعطــاء القــارئ أحــدث اآلراء واملنظــورات العامليــة الراهنــة بشــأن مصايــد األســاك وتربيــة 

األحيــاء املائيــة. 
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