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e تمهيد

أطلقت األمم املتحدة يف سبتمرب/أيلول 2015، خطة التنمية املستدامة لعام 2030 التي هي عبارة عن 
خطة عمل مميزة لتحقيق السالم والرخاء يف العامل. وباعتامدها هذه الخطة، أبدت البلدان عزمها الالفت 

عىل اتخاذ خطوات جريئة وتحّولية لالنتقال بالعامل نحو مسار قوامه االستدامة والقدرة عىل الصمود.

التقدم املتفاوت، ومع بقاء أقل من عرش سنوات لبلوغ املوعد املحدد،  ولكن بعد خمسة أعوام من 
وعىل الرغم من التقدم املحرز يف العديد من املجاالت، فإنه من الواضح أن العمل الرامي إىل تحقيق 

لذلك،  املطلوبني. ونتيجة  النطاق  أو عىل  بالرسعة  السبعة عرشة ال مييض قدًما  املستدامة  التنمية  أهداف 
الذي عقد يف  التنمية املستدامة  الخاص بأهداف  القمة  العام لألمم املتحدة خالل مؤمتر  دعا األمني 

العمل من أجل اإلرساع يف إيجاد  التأهب لعقد من  2019، جميع قطاعات املجتمع إىل  سبتمرب/أيلول 
املناخ  املساواة وتغّي  الفقر وعدم  العامل والتي ترتاوح بني  التي يواجهها  التحديات  حلول مستدامة ألكرب 

املالية. الفجوة  وسّد 

لذلك، يأيت تخصيص إصدار عام 2020 من تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل 
ملوضوع استدامة العمل من باب الرضورة ويف التوقيت املناسب. ويساهم قطاع مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية إىل حد كبي يف تحقيق جميع أهداف التنمية املستدامة، وبخاصة الهدف 14 املتمثل يف 
حفظ املحيطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها عىل نحو مستدام لتحقيق التنمية املستدامة. وتقع 
عىل عاتق منظمة األغذية والزراعة، بوصفها راعية ألربعة من أصل عرشة مؤرشات متعلّقة بالتقدم املحرز 
نحو بلوغ هدف التنمية املستدامة 14، مسؤولية ترسيع الزخم العاملي الرامي إىل تحقيق صحة املحيطات 

وإنتاجيتها، وهو زخم سيتلقى دفًعا إضافيًا خالل مؤمتر األمم املتحدة الثاين للمحيطات. 

وال يزال إصدار عام 2020 من تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل يربز الدور 
املائية يف توفي األغذية والتغذية وفرص  الذي تؤديه مصايد األسامك وتربية األحياء  الكبي واملتنامي 
التقدم املحرز عىل جبهات عّدة. وعىل سبيل  أمامنا رغم  املاثلة  التحديات  أبرز  يبنّي  أنه  العمل. كام 

املثال، هناك أدلة متزايدة عىل أن األرصدة تبقى عىل الدوام عند مستويات أعىل من تلك املستهدفة 
املصايد  الذي يعطي املصداقية ملديري  األمر  أو تتجدد عندما تخضع مصايد األسامك إلدارة سليمة، 

وحكومات العامل الراغبة يف اتخاذ إجراءات حازمة. ولكّن التقرير يبنّي أيًضا أن النجاحات التي تحققت يف 
بعض البلدان واألقاليم مل تكن كافية لعكس االتجاه العاملي املتمثل يف استغالل األرصدة استغالاًل مفرطًا، 
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األمر الذي يشي إىل أن حالة األرصدة السمكية سيئة وآخذة يف التدهور يف األماكن التي ال تدار فيها مصايد 
األسامك أو التي ال تكون فيها هذه اإلدارة فعالة. ويسلّط هذا التقدم املتفاوت الضوء عىل الحاجة املاسة 

إىل تكرار السياسات والتدابي الناجحة وإعادة تكييفها يف ضوء الواقع السائد واالحتياجات يف مصايد 
محددة. ويستلزم ذلك آليات جديدة لدعم التنفيذ الفعال للوائح السياساتية واإلدارية الخاصة مبصايد 

األسامك والنظم اإليكولوجية املستدامة، بوصفها الحل الوحيد لضامن استدامة مصايد األسامك حول العامل. 

وتُعد منظمة األغذية والزراعية وكالة تقنية تم إنشاؤها ملكافحة الجوع والفقر. لكن، يف وقت يقرتب 
فيه عدد سكان العامل من بلوغ عتبة عرشة مليارات نسمة، نواجه واقًعا يتمثل يف ارتفاع عدد األشخاص 
الذين يعانون من نقص التغذية وسوء التغذية منذ عام 2015. ويف حني أنه ليس هناك من حل سحري 

لهذه املشكلة، ال يوجد أدىن شك يف أننا سنحتاج إىل إيجاد حلول مبتكرة إلنتاج املزيد من األغذية وضامن 
إمكانية الوصول إليها وتحسني التغذية. وبينام ستحافظ مصايد األسامك الطبيعية عىل أهميتها، أثبتت 
تربية األحياء املائية بالفعل أنها تؤدي دوًرا حاساًم يف تحقيق األمن الغذايئ العاملي يف ظل منو إنتاجها 
بنسبة 7.5 يف املائة سنويًا منذ عام 1970. ويتطلب االعرتاف بقدرة تربية األحياء املائية عىل مواصلة 

النمو وبضخامة التحديات البيئية التي يجب أن يواجهها القطاع يف ظل تكثيف اإلنتاج، اتباع اسرتاتيجيات 
جديدة لتنمية تربية األحياء املائية عىل نحو مستدام. وتحتاج هذه االسرتاتيجيات إىل تسخي التطورات 
التقنية يف مجاالت مثل األعالف، واالنتقاء الورايث، واألمن األحيايئ ومكافحة األمراض، واالبتكار الرقمي، 

إىل جانب تطوير األعامل يف مجايل االستثامر والتجارة. ويجب إسناد األولوية ملواصلة تنمية تربية األحياء 
املائية يف أفريقيا ويف أقاليم أخرى سيمثّل فيها النمو السكاين أكرب تحد للنظم الغذائية.

وتشّكل مبادرة منظمة األغذية والزراعة للعمل يًدا بيد إطاًرا مثاليًا للجهود التي تجمع بني االتجاهات 
والتحديات السائدة يف قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف سياق النمو األزرق. وتهدف املبادرة 

إىل ترسيع وتية تحّول النظم الغذائية من خالل جمع الجهات املانحة بالجهات املستفيدة باستخدام أفضل 
البيانات واملعلومات املتاحة. وتسند هذه املبادرة القامئة عىل األدلة والتي تقودها البلدان وتعود ملكيتها 

لها، األولوية للبلدان التي تعاين من محدودية البنى التحتية والقدرات الوطنية والدعم الدويل والتي ميكنها 
أن تستفيد بوجه خاص من التعاون الفعال والرشاكات لنقل املهارات والتكنولوجيا. وعىل سبيل املثال، 

يرّجح أن تكون آثار تغّي املناخ عىل مصايد األسامك الطبيعية البحرية أشد يف املناطق املدارية يف أفريقيا 
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وآسيا حيث يُتوقع أن يتسبّب االحرتار بانخفاض اإلنتاجية. وميكن للتدخالت املستهدفة لتنمية مصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية يف اإلقليمني والتي تعالج االحتياجات الخاصة لهذين األخيين من حيث 

الغذاء والتجارة وسبل العيش، أن تحقق التغيي التحويل الالزم إلطعام الجميع يف كل مكان. 

وينطوي جزء من هذه التدخالت املستهدفة عىل االعرتاف بأن معظم النظم الغذائية تؤثر عىل البيئة ولكن 
تحصل تبادالت تضمن تحسني األمن الغذايئ والتغذوي وتقلّل يف الوقت نفسه إىل أقىص حّد من اآلثار 

املرتتبة عىل النظم اإليكولوجية الداعمة لها. وال يُعرتف باألسامك واملنتجات السمكية عىل أنها من األغذية 
األكرث سالمة عىل وجه األرض فحسب، بل أيًضا عىل أنها من األغذية األقل تأثيًا عىل البيئة الطبيعية. ولهذه 

األسباب، ينبغي مراعاتها عىل نحو أفضل يف االسرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية والعاملية لألمن الغذايئ 
والتغذية، وضامن مساهمتها يف التحّول الجاري يف النظم الغذائية للقضاء عىل الجوع وسوء التغذية.

وإن عام 2020 هو عام مهم بالنسبة إىل منظمة األغذية والزراعة ألنه يصادف مرور خمس وسبعني 
املتحدة. ويصادف هذا  لألمم  التابعة  األقدم  املتخصصة  الوكالة  املنظمة هي  فهذه  تأسيسها.  عاًما عىل 

التي وّجهت  الرشيد  الصيد  السلوك بشأن  أيًضا مرور خمس وعرشين عاًما عىل صدور مدونة  العام 
الوقت  العامل. ولكن هذا ليس  املائية حول  السياسات يف قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء  تطوير 

انطالق إلحداث  ونقطة  للعمل  نداًء  ومتثالن  بعلّة وجودنا،  تذكراننا  فاملناسبتان  لالحتفال.  املناسب 
القدمية  املشاكل  مبتكرة وتحّولية ملعالجة  إىل حلول  التغيي يف عامل يشهد تحوالت رسيعة ويحتاج 

التقرير، ظهر فيوس كورونا )كوفيد-19( كواحد من أصعب  والجديدة عىل السواء. وأثناء كتابة هذا 
االجتامعية  التداعيات  وستزيد  والزراعة.  األغذية  منظمة  إنشاء  منذ  مًعا  واجهناها  التي  التحديات 

أّن  الجوع والفقر. ومبا  للقضاء عىل  الوباء من صعوبة نضالنا  املرتتبة عن هذا  الوخيمة  واالقتصادية 
األساسية  املعلومات  تساعد  بالجائحة،  تأثًرا  األشّد  املائية هام  األحياء  وتربية  األسامك  قطاعي مصايد 

الراهن من خالل حلول فنية وتدخالت هاِدفة.  التقرير املنظمة عىل االستجابة للوضع  الواردة يف هذا 

الذي وفّر  الوحيد من نوعه  العامل املطبوع  املائية يف  السمكية وتربية األحياء  املوارد  ويعّد تقرير حالة 
بأهمية حاسمة  يتسم  الوقائع بشأن قطاع  إىل  فنية ومعلومات مستندة  عىل مدى سنوات عديدة نظرة 

الرئيسية  واألمناط  االتجاهات  أمور عدة من ضمنها  الضوء عىل  التقرير  املجتمعات. ويسلّط  لنجاح 
واملرتقبة  الجديدة  املجاالت  ويستكشف  العاملية،  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  املالحظة يف مصايد 

النظر فيها كرشط إلدارة املوارد املائية عىل نحو مستدام يف املستقبل. وأمتنى أن ترتك هذه  التي ينبغي 
تساعدنا عىل مواجهة  قيّمة  تشّكل مساهمة  وأن  السابقة  الطبعات  أكرب من  ونوعيًا  كميًا  أثًرا  الطبعة 

 n الحادي والعرشين.  القرن  تحديات 

شو دونيو
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
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األول  الجزء  يف  العاملي  االستعراض  يقدم 
املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة  من 

يف العامل 2020 إحصاءات مصايد األسامك وتربية 
والزراعة. األغذية  ملنظمة  الرسمية  املائية  األحياء 

مالحظة: أثناء إعداد هذا التقرير )مارس/آذار 2020(، 
كان فيوس كورونا )كوفيد-19( قد انترش يف معظم 

بلدان العامل مخلًّفا آثاًرا وخيمة عىل االقتصاد 
العاملي وقطاع إنتاج األغذية وتوزيعها، مبا يف ذلك 

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية. وتتابع منظمة 
األغذية والزراعة الوضع عن كثب لتقييم األثر الكيل 
املرتتب عن الوباء عىل إنتاج مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية واالستهالك والتجارة ذات الصلة. 

ملحة عامة
بعد مرور خمسة وعرشين عاًما عىل اعتامد 

)املدونة(،  الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة 
استخدام موارد مصايد األسامك  باتت أهمية 
تحظى  رشيدة  بطريقة  املائية  األحياء  وتربية 

اآلن باعرتاف واسع وباألولوية. وتم االسرتشاد 
دولية  وبرامج  لوضع صكوك وسياسات  باملدونة 

ترمي إىل دعم جهود اإلدارة الرشيدة عىل 
وتم  والوطنية.  واإلقليمية  العاملية  املستويات 
لها منذ  األولوية  الجهود وإسناد  تعزيز هذه 
عام 2015 من أجل معالجة الهدف 14 من 
املتمثل يف حفظ  املستدامة  التنمية  أهداف 

واستخدامها  البحرية  واملوارد  والبحار  املحيطات 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  مستدام  نحو  عىل 
املتعلّقة  املستدامة  التنمية  أهداف  من  وغيه 

اجلزء األول
االستعراض العاملي

بصورة  املائية،  األحياء  وتربية  األسامك  مبصايد 
يحظى  الغاية،  لهذه  وتحقيًقا  ومنّسقة.  متّسقة 

وتربية  األسامك  إدارة مصايد  تنفيذ سياسات 
املقرتن  العلوم،  القامئة عىل  املائية  األحياء 

الستخدام  بها  التنبؤ  ميكن  والتي  الشفافة  بالنظم 
النطاق  بقبول واسع  فيها دوليًا،  والتجارة  األسامك 

األسامك  ملصايد  دنيا  أساسية  معايي  باعتبارها 
الجهود  ولدعم  املستدامة.  املائية  األحياء  وتربية 

الطبعة من تقرير  القامئة عىل األدلة، تعرض هذه 
املائية يف  األحياء  السمكية وتربية  املوارد  حالة 

التحقق منها يف ما  العامل إحصاءات محّدثة وتم 
والناشئة  الحالية  القضايا  وتحلّل  بالقطاع،  يتعلّق 

الرامية  الدولية  الجهود  لترسيع  الالزمة  والُنهج 
استدامة مصايد األسامك  إىل تحقيق هدف 

املائية.   األحياء  وتربية 

وتشري التقديرات إىل أن اإلنتاج العاملي 
لألسامك1 بلغ حوايل 179 مليون طن يف عام 

2018 )الجدول 1 2 والشكل 1(. وتم استخدام 
156 مليون طن من املجموع الكيل لالستهالك 

البرشي، ما يساوي معدل إمداد سنوي يقّدر 
بحدود 20.5 كلغ للفرد الواحد. ومثّلت 

تربية األحياء املائية 46 يف املائة من اإلنتاج 
صة  اإلجاميل و52 يف املائة من األسامك املخصَّ

لالستهالك البرشي.

1 ما مل ُيذكر خالف ذلك، يشري مصطلح "األسماك" يف هذا 
املطبوع إىل األسماك والقشريات والرخويات واحليوانات املائية 
األخرى، وُتستبعد منه الثدييات املائية والزواحف واألعشاب 

البحرية والنباتات املائية األخرى.
2 إن األرقام الواردة يف جداول هذا املطبوع قد ال تساوي 

اجملموع بسبب تدويرها.
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الجزء األول

 إنتاج مصايد 
األمساك الطبيعية

العاملي ملصايد األسامك  اإلنتاج اإلجاميل  بلغ 

الطبيعية أعىل مستوى له عىل اإلطالق يف عام 

2018 عند 96.4 ماليني طن، ما ميثّل زيادة 

الثالث  السنوات  متوسط  5.4 يف املائة عن  بنسبة 

الزيادة  1(. وتعزى هذه  السابقة )الجدول 

املسّجلة يف عام 2018 يف معظمها إىل مصايد 

اإلنتاج  ارتفع  التي  البحرية  الطبيعية  األسامك 

فيها إىل 84.4 ماليني طن يف عام 2018. وشّكلت 

األسامك  ملصايد  الرئيسية  السبعة  املنتجة  البلدان 

والهند  وبيو  وإندونيسيا  )الصني  الطبيعية 
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تربية األحياء املائية - املياه البحريةتربية األحياء املائية - املياه الداخلية مصايد األمساك الطبيعية - املياه البحريةمصايد األمساك الطبيعية - املياه الداخلية

مالحظة: ُيستبعد منه الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الشكل 1 اإلنتاج العاملي من مصايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية

األمريكية  املتحدة  والواليات  الرويس  واالتحاد 
اإلنتاج  50 يف املائة من  نام( حوايل  وفييت 

الطبيعية. للمصايد  العاملي  اإلجاميل 

 )Engraulis ringens( واستحوذ مصيد األنشوفة
من بيو وشييل عىل معظم الزيادة يف املصيد يف 
عام 2018، بعد تسجيله مستوى متدنٍّ نسبيًا يف 

السنوات األخية، األمر الذي يجعل مصيد األنشوفة 
األكرب بني األنواع حيث بلغ أكرث من 7.0 ماليني طن. 

 Theragra( واحتلت أسامك قّدية أالسكا
chalcogramma( املرتبة الثانية بني األنواع مع 

مصيد قدره 3.4 ماليني طن، يف حني جاءت أسامك 
التونة الوثابة )Katsuwonus pelamis( يف املرتبة 
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اجلدول 1 إنتاج مصايد األسماك وتربية األحياء املائية يف العامل واستخدامه وجتارته
1995–19862005–19962015–2006201620172018

املتوسط السنوي

)ماليني األطنان، بالوزن احلي(
اإلنتاج

املصايد الطبيعية

6.48.310.611.411.912.0املياه الداخلية

80.583.079.378.381.284.4املياه البحرية

86.991.489.889.693.196.4جمموع اإلنتاج من املصايد الطبيعية

تربية األحياء املائية

8.619.836.848.049.651.3املياه الداخلية

6.314.422.828.530.030.8املياه البحرية

14.934.259.776.579.582.1جمموع اإلنتاج من تربية األحياء املائية

 جمموع إنتاج مصايد األسماك 
101.8125.6149.5166.1172.7178.5وتربية األحياء املائية يف العامل

االستخدام2

71.898.5129.2148.2152.9156.4االستهالك البشري 

29.927.120.317.919.722.2االستخدامات غري الغذائية

5.46.27.07.57.57.6السكان )باملليارات(3

13.415.918.419.920.320.5نصيب الفرد من االستهالك الظاهر )كلغ(

التجارة

34.946.756.759.564.967.1صادرات األسماك-من حيث الكمية

37.6%37.6%35.8%37.9%37.2%34.3%حصة الصادرات من اإلنتاج اإلمجايل

 صادرات األسماك-من حيث القيمة 
)مبليارات الدوالرات األمريكية(

37.059.6117.1142.6156.0164.1

1 ُتستبعد منها الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى. وقد ال تتطابق اجملاميع بسبب تقريب األرقام.

2 إن البيانات بشأن االستخدام للفرتة 2014-2018 هي عبارة عن تقديرات مؤقتة.

3 مصدر األرقام املتعّلقة بالسكان: إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألمم املتحدة، 2019.

مالحظة: ُيستبعد منه الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الثالثة للسنة التاسعة عىل التوايل مع مصيد بلغ 

3.2 مليون طن. ومتثّل األسامك الزعنفية حوايل 

85 يف املائة من اإلنتاج اإلجاميل للمصايد الطبيعية 

البحرية وتشّكل األسامك السطحية الصغية 

املجموعة الرئيسية تليها أسامك الغادسيات 

والتونة واألنواع الشبيهة بها. واستمر مصيد أسامك 

التونة واألنواع الشبيهة بها باالرتفاع عىل أساس 
سنوي ليبلغ أعىل مستوياته يف عام 2018 عند أكرث 
من 7.9 ماليني طن، ويعزى ذلك بشكل أسايس إىل 

املصيد يف غرب ووسط املحيط الهادئ. 

زاد املصيد العاملي يف املياه الداخلية بوتية مطردة 
من سنة إىل أخرى ليبلغ أكرث من 12 مليون طن يف 

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الجزء األول

الشكل 8 اإلنتاج العاملي للحيوانات والطحالب املائية من تربية األحياء املائية يف الفرتة 2018-1990

عام 2018، وهو أعىل مستوى سّجله عىل اإلطالق. 
ولكن، قد يكون هذا االتجاه املتصاعد عىل نحو 

مستمر يف إنتاج املصايد يف املياه الداخلية مضلاًل، 
إذ ميكن أن يعزى جزء من زيادة املصيد إىل تحّسن 
عمليات اإلبالغ والتقييم عىل املستوى القطري. ويف 

عام 2018، ساهم 16 بلًدا بأكرث من 80 يف املائة من 
اإلنتاج اإلجاميل للمصايد الطبيعية يف املياه الداخلية 

مقابل 25 بلًدا للمصايد الطبيعية البحرية.

إنتاج تربية األحياء املائية
بلغ اإلنتاج العاملي من تربية األحياء املائية 

مستوى قياسًيا آخر قدره 114.5 ماليني طن بالوزن 
ر مجموع قيمة  الحي يف عام 2018 )الشكل 8(، وقُدِّ

مبيعاته عند باب املزرعة مببلغ 263.6 مليارات 

دوالر أمرييك. وتألف اإلنتاج اإلجاميل من 82.1 

مليون طن من الحيوانات املائية و32.4 ماليني طن 

من الطحالب املائية و000 26 طن من األصداف 

البحرية واللؤلؤ ألغراض الزينة. وهيمنت عىل 

استزراع الحيوانات املائية يف عام 2018 األسامك 

الزعنفية )54.3 ماليني طن(. وفاق إنتاج تربية 

األحياء املائية املغذاة بالعلف )57 مليون طن( إنتاج 

القطاع الفرعي لرتبية األحياء املائية غي املغذاة 

بالعلف يف العامل.

تربية  من  املائية  للحيوانات  العاملي  اإلنتاج  ومنا 

5.3 يف املائة سنويًا يف  األحياء املائية مبتوسط 

الفرتة 2001-2018 يف حني بلغ معدل النمو 

4 يف املائة فقط يف عام 2017 و3.2 يف املائة يف 
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النمو املنخفض األخي  2018. ويعزى معدل  عام 

البلد املنتج األكرب.  التباطؤ يف الصني، وهو  إىل 

ويف عام 2018، أنتجت تربية األحياء املائية يف املياه 

الداخلية 51.3 مليون طن من الحيوانات املائية، 

ما ميّثل 62.5 يف املائة من إنتاج األسامك الغذائية 

املستزرعة يف العامل مقارنة بنسبة 57.9 يف املائة 

يف عام 2000. وأنتجت تربية األحياء املائية 

البحرية والساحلية مجتمعة 30.8 مليون طن من 

الحيوانات املائية يف عام 2018. وعىل الرغم من 

التطورات التكنولوجية يف تربية األحياء املائية 

الزعنفية البحرية، تنتج الرتبية البحرية والساحلية 

حاليًا كمية من الرخويات أكرب من كمية األسامك 

الزعنفية والقرشيات.

ولقد هيمنت آسيا عىل اإلنتاج العاملي للحيوانات 

املائية املستزرعة من تربية األحياء املائية، حيث 

بلغت حصتها منه 89 يف املائة يف العقدين 

األخيين تقريبًا. وقامت كل من مرص وشييل 

والهند وإندونيسيا وفييت نام وبنغالديش 

والرنويج، من بني البلدان املنتجة الرئيسية، بتعزيز 

حصتها من اإلنتاج اإلقليمي أو العاملي بدرجات 

متفاوتة خالل العقدين األخيين. 

صيادو ومستزرعو األمساك
تشي التقديرات إىل أن 59.51 مليون شخص كانوا 

يعملون يف عام 2018 يف القطاع األويل ملصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية )الجدول 12(، 

و14 يف املائة منهم من النساء. ويف املجموع، كان 

هناك ما يُقدر بحوايل 20.53 مليون عامل يف قطاع 

تربية األحياء املائية و38.98 مليون عامل يف قطاع 

مصايد األسامك بزيادة طفيفة عن عام 2016. 

وبصورة عامة، يتواجد العدد األكرب من الصيادين 
والعاملني يف تربية األحياء املائية يف آسيا 

)85 يف املائة من املجموع العاملي(. وعىل املستوى 
العاملي، إن نسبة النساء من مجموع اليد العاملة 

يف تربية األحياء املائية )19 يف املائة( أكرب منها 
يف مصايد األسامك )12 يف املائة(. وبصورة عامة، 

تؤدي املرأة دوًرا مهاًم عىل طول سلسلة قيمة 
األسامك، حيث أنها توفّر اليد العاملة يف مصايد 
األسامك التجارية والحرفية عىل السواء. وعندما 
توضع التكنولوجيا والرساميل املناسبة بترصّفها، 

ميكن للمرأة أن تكون أيًضا صاحبة مشاريع صغية، 
ال سيام يف العمليات األرسيّة الصغية. يفيد العديد 

من املؤلفني واملنظامت غي الحكومية بأن عاماًل 
واحًدا من أصل عاملني اثنني هو امرأة عندما يتم 

النظر يف القطاعني األويل والثانوي لألغذية البحرية 
عىل السواء. ولقد كرثت الدراسات والُنهج املتعلّقة 

باملساواة بني الجنسني وأظهرت كيف يتم إسناد 
األدوار األقل استقراًرا للمرأة أو تعيينها يف مناصب 
متدنية األجر أو غي مدفوعة األجر وتتطلب قدًرا 

أقل من املؤهالت – يف القطاع الثانوي يف الكثي 
من األحيان – وكيف أن املرأة ال تحظى باالعرتاف 

الكايف أو الكامل يف القطاع.

حالة أسطول الصيد
اإلجاميل  العدد  أن  إىل  التقديرات  تشي 

بلغ   2018 عام  يف  الصيد  لسفن  العاملي 
2.8 يف املائة  بانخفاض  سفينة،  مليون   4.56
األسطول  متلك  آسيا  تزال  وال   .2016 عام  عن 
ميثّل  ما  سفينة،  مليون   3.1 مع  حجاًم  األكرب 

العاملي.  من املجموع  68 يف املائة 

وظل املجموع العاملي للسفن املزّودة مبحركات 
مستقرًا عند حوايل 2.86 مليون سفينة أو 

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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اجلدول 12 عمالة صيادي األسماك ومستزرعي األسماك يف العامل حبسب اإلقليم
199520002005201020152018

)باآلالف(
مصايد األسماك وتربية األحياء املائية

407 0675 4835 9254 3483 8123 2أفريقيا

843 1932 8983 2542 2392 0722 2األمريكيتان

385 96950 42749 71649 43444 63240 31آسيا

476783658648453402أوروبا

466459466473479473أوسيانيا

509 16159 93059 01957 26352 45647 37اجملموع

مصايد األسماك

021 7125 2284 7364 2473 7433 2أفريقيا

455 8162 5622 0132 9822 7931 1األمريكيتان

768 43630 51730 89031 07929 20528 24آسيا

378679558530338272أوروبا

460451458467469460أوسيانيا

976 77138 30538 65539 43936 57934 29اجملموع

تربية األحياء املائية

69100189255355386أفريقيا

279257241336377388األمريكيتان

617 53319 91019 82617 35514 42612 7آسيا

98104100118115129أوروبا

68861012أوسيانيا

533 39020 62520 36418 82515 87812 7اجملموع

مالحظة: لقد مت تعديل اجملاميع اإلقليمية والعاملية يف بعض احلاالت نتيجة العمل املوّسع على جمموعة البيانات الرامي إىل مراجعة البيانات التارخيية وحتسني 
املنهجيات املطبقة إلجراء التقديرات.

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الجزء األول

63 يف املائة من األسطول اإلجاميل. ويخفي 

هذا االستقرار االتجاهات اإلقليمية، مبا يف ذلك 

االنخفاضات منذ عام 2000 يف أوروبا و عام 2013 

يف الصني بسبب الجهود املبذولة لتقليل أحجام 

األسطول. يف عام 2018، بلغت نسبة سفن الصيد 

دة مبحركات )التي كانت فئة طولها معروفة(  املزوَّ

والتي يقل طولها اإلجاميل عن 12 مرتًا 82 يف املائة 

تقريبًا يف العامل، وكانت أغلبية هذه السفن من دون 

سطح، وكانت تلك السفن الصغية هي السائدة يف 

كل األقاليم. وعىل الصعيد العاملي، أشارت منظمة 

األغذية والزراعة إىل أن هناك نحو 800 67 سفينة 

صيد يقّدر طولها اإلجاميل بحوايل 24 مرتًا عىل األقل. 
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الشكل 19 االجتاهات العاملية حلالة أرصدة األمساك البحرية يف العامل خالل الفرتة 2017-1974

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

من  الصغية،  للسفن  العاملي  االنتشار  ورغم 

ر أقل دقة ألنها  املرجح أن يكون عددها املقدَّ

يف كثي من األحيان ال تخضع لرشوط الرتخيص 

وتزداد  الصناعية.  للسفن  خالفًا  والتسجيل، 

والتقارير خصوًصا يف  املعلومات  نقص  حدة 

يتم  ما  غالبًا  التي  الداخلية،  املياه  أساطيل  حالة 

املحلية.  أو  الوطنية  السجالت  بالكامل يف  إهاملها 

 حالة موارد
مصايد األمساك

شهدت حّصة األرصدة السمكية الواقعة ضمن 

مستويات مستدامة بيولوجياً  تراجعاً من 

90 يف املائة يف عام 1974 إىل 65.8 يف املائة يف 
عام 2017 )الشكل 19(. ويف ما يخّص عمليات إنزال 

املصيد، يأيت 78.7 يف املائة منه حاليًا من األرصدة 
املستدامة بيولوجيًا. ويف عام 2017، شّكلت األرصدة 

السمكية غي املستغلّة بالكامل 6.2 يف املائة 
واألرصدة السمكية التي يتم صيدها بأعىل قدر 

من االستدامة 59.6 يف املائة من مجموع األرصدة 
املقّدرة، بزيادة منذ عام 1989،  ويَُعربِّ ذلك يف 

ن تنفيذ تدابي اإلدارة. جانب منه عن تحسُّ

ويدّل الوضع يف عام 2017 عىل أنه من غري املرّجح 
أن يتم تحقيق املقصد 14–4 )املتمّثل يف إنهاء الصيد 
املفرط يف مصايد األسامك البحرية بحلول عام 2020(.

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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األغذية

االستخدامات غري الغذائية

نصيب الفرد من االستهالك الظاهر 

مالحظة: يستبعد منه الثدييات املائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، واألعشاب البحرية، والنباتات املائية األخرى.
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الجزء األول

الشكل 2 االستخدام العاملي لألمساك واستهالكها الظاهر

وبصورة عامة، شهدت مصايد األسامك التي تخضع 
إلدارة مكثّفة تراجًعا يف متوسط ضغط الصيد 

وزيادة يف الكتلة األحيائية لألرصدة التي بلغ بعضها 
مستويات مستدامة بيولوجيًا، يف حني تبقى مصايد 
األسامك الخاضعة إلدارة أقل تطوًرا يف حالة سيئة. 

ويسلّط هذا التفاوت يف التقدم الضوء عىل الحاجة 
املاسة إىل تكرار السياسات والتدابري الناجحة 

وإعادة تكييفها يف ضوء الواقع الذي تشهده مصايد 
أسامك محددة، وإىل الرتكيز عىل إنشاء آليات ميكنها 
أن تطّور وتنفذ السياسات واللوائح بطريقة فعالة يف 

مصايد األسامك الخاضعة إلدارة ضعيفة.

 استخدام األمساك
وجتهيزها

استُخدم يف عام 2018 حوايل 88 يف املائة من 
مجموع إنتاج األسامك الذي بلغ 179 مليون طن 

لالستهالك البرشي املبارش بينام استُخدمت النسبة 

املتبقية وهي 12 يف املائة ألغراض غي غذائية 

)الشكل 2(. ويف عام 2018، استأثرت األسامك 

الحية أو الطازجة أو املربَّدة بأكرب حصة من 

األسامك املستخدمة يف االستهالك البرشي املبارش 

)44 يف املائة(.  

تُحوَّل نسبة كبية، وإن كان بقدر أقّل، من إنتاج 

مصايد األسامك يف العامل إىل مساحيق وزيوت 

سمكية. وال يزال مسحوق السمك وزيت السمك 

يعتربان أكرث املكونات املغذية واألكرث قابلية للهضم 

بالنسبة لألسامك املستزرعة. ومع ذلك، بات واضًحا 

أن دخولها يف األعالف املركَّبة لرتبية األحياء املائية 

يتجه نحو الرتاجع. ويف ما يتعلق باالستهالك البرشي 

املبارش، ميثّل زيت السمك أغنى مصدر متاح 

لألحامض الدهنية املتعددة غري املشبَّعة الطويلة 
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السلسلة التي تؤدي مجموعة واسعة من الوظائف 
الحاسمة لصحة اإلنسان.

والزيوت  املساحيق  من  متنامية  إنتاج حصة  ويتم 
25 و35 يف املائة بحسب  السمكية، ترتاوح بني 

لتجهيز  الثانوية  املنتجات  من  إنطالقًا  التقديرات، 
األسامك،  والتي كانت تُهدر سابًقا أو تُستخدم 

كعلف مبارش أو يف السيالج أو األسمدة. وتشّكل 
األعشاب  فيها  مبا  األخرى،  املائية  الكائنات 

واعدة  تجارب  موضوع  املائية،  والنباتات  البحرية 
ومشاريع رائدة ترمي إىل استخدامها يف الطب 
وصناعة  املياه  ومعالجة  التجميل  ومستحرضات 

أحيايئ. وكوقود  األغذية 

وتُشي التقديرات إىل أن الفاقد واملهدر سنويًا يف 
قطاع مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يبلغ 

35 يف املائة من الصيد العاملي. ويتطلب الحّد 
بفعالية من الفاقد واملهدر من األسامك سياسات 
مالمئة وأُطرًا تنظيمية، وبناء القدرات، وخدمات 

وبنية تحتية، فضاًل عن الوصول الفعيل إىل 
األسواق. وينبغي التشديد عىل أن تخفيض الفاقد 

واملهدر من األسامك ميكن أن يفيض إىل تقليل 
الضغوط الواقعة عىل األرصدة السمكية، وميكن أن 

يساهم يف تحسني استدامة املوارد واألمن الغذايئ.

استهالك األمساك
خالل الفرتة من عام 1961 إىل عام 2017، كان 
متوسط معدل النمو السكاين إلجاميل استهالك 

األسامك لألغراض الغذائية3 3.1 يف املائة متجاوًزا 

3 يشري مصطلح "األسماك اخملصصة لألغذية" إىل 
صة لالستهالك البشري، وبالتايل ُتستبعد منه  األسماك اخملصَّ

صة الستخدامات غري غذائية. ويشري مصطلح  األسماك اخملصَّ
"االستهالك" إىل االستهالك الظاهر أي إىل متوسط األغذية 

املتاحة لالستهالك الذي، لعّدة أسباب )مثل النفايات على 
املستوى املنزيل(، ال يتساوى مع متوسط املتناول الغذائي.

بذلك معدل النمو السكاين السنوي )1.6 يف املائة(. 

وارتفع نصيب الفرد من استهالك األسامك لألغراض 

الغذائية من 9.0 كيلوغرامات )مبكافئ الوزن 

الحي( يف عام 1961 إىل 20.3 كيلوغرام يف عام 

لية إىل  2017 )الشكل 26(. وتشي التقديرات األوَّ

أن نصيب الفرد من استهالك األسامك يف 2018 

يبلغ حاليا 20.5 كيلوغرام )الشكل 2(. ومل يكن 

التوسع يف االستهالك مدفوًعا فقط بالزيادة 

يف اإلنتاج، بل وكذلك مبجموعة من العوامل 

األخرى الكثية. وتشمل هذه العوامل التطورات 

التكنولوجية؛ وارتفاع مستوى الدخل يف العامل؛ 

والتخفيضات من الفاقد واملهدر؛ وازدياد وعي 

بالفوائد الصحية لألسامك. املستهلكني 

ووفَّرت األسامك يف املتوسط حوايل 35 سعرة 

حرارية فقط للفرد يف اليوم الواحد يف عام 2017 

وأكرث من 100 سعرة حرارية للفرد يوميًا يف 

األسامك وحافظت  تفّضل  أصبحت  التي  البلدان 

عىل ذلك يف تقاليدها )مثل آيسلندا ( والتي ال 

بديلة  بروتينات  عىل  بسهولة  الحصول  ميكنها 

وتساهم  الصغية(.  الجزرية  النامية  الدول  )مثل 

الغذائية من  األسامك بنسبة أكرب يف األمناط 

الجودة،  العالية  الحيوانية  الربوتينات  حيث 

املشبَّعة  غي  املتعددة  الدهنية  واألحامض 

األساسية  األهمية  ذات  الدقيقة  واملغذيات 

عام  والصحية. ويف  املتنوعة  الغذائية  لألمناط 

2017 استأثرت األسامك بحوايل 17 يف املائة من 

من  و7 يف املائة  الحيوانية،  الربوتينات  إجاميل 

وعالوة  العامل.  يف  املستهلَكة  الربوتينات  جميع 

دت األسامك حوايل 3.3 مليار نسمة  عىل ذلك، زوَّ

الفرد من  20 يف املائة من متوسط نصيب  بنحو 

الحيوانية. الربوتينات  من  املتناول 

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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د بعد احلدود النهائية بني مجهورية السودان ومجهورية جنوب السودان.  مالحظة: مل حتدَّ
املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

متوسط نصيب الفرد من إمدادات األسماك )بمكافئ الوزن الحّي(

10-20 كيلوغراًما/سنة > 5 كيلوغرامات/سنة

20-30 كيلوغراًما/سنة 5-10 كيلوغراًما/سنة

30-50 كيلوغراًما/سنة

ال توجد بيانات < 50 كيلوغرامات/سنة

الجزء األول

الشكل 26 نصيب الفرد من االستهالك الظاهر، متوسط الفرتة 2017-2015

انخفض  والقاري،  اإلقليمي  املستويني  وعىل 
األسامك يف  استهالك  الفرد من  نصيب 

بلغت  التي  ذروته  إىل  بينام وصل  أفريقيا 
تراجع  ثم   2014 10.5 كيلوغرامات يف عام 
2017. ويرجع  9.9 كيلوغرامات يف عام  إىل 

جنوب  أفريقيا  يف  األسامك  استهالك  انخفاض 
املرتابطة  العوامل  من  إىل عدد  الكربى  الصحراء 
ازدياد  أمور أخرى،  التي تشمل، من بني جملة 
املعروض  ازدياد  أكرب من معدل  السكان مبعدل 

من إمدادات األسامك؛ وركود إنتاج األسامك 

مصايد  موارد  عىل  الواقعة  الضغوط  بسبب 

لقطاع  الضعيفة  والتنمية  الطبيعية؛  األسامك 

املائية.  األحياء  تربية 

وعىل املستوى العاملي، تُشّكل تربية األحياء 

املائية منذ عام 2016 املصدر الرئييس لألسامك 

املتاحة لالستهالك البرشي. ويف عام 2018، بلغت 

هذه النسبة 52 يف املائة، ومن املتوقع أن تستمر 
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املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

ل عادة الصادرات حسب قيمتها عند التسليم على ظهر السفينة والواردات على أساس التكلفة  مالحظة: تسجَّ
  والتأمني والشحن. لذلك، على الصعيد العاملي، ينبغي أن تكون قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات. لكن، منذ عام 2011 

مل يكن األمر كذلك. والعمل جار لفهم أسباب هذا االجتاه الشاذ.

الشكل 29 أكرب البلدان املصّدرة واملستوردة لألمساك واملنتجات السمكية من حيث القيمة، 2018

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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الجزء األول

األحياء  تربية  باالرتفاع يف املدى البعيد. وأّدت 
أرخص  بأسعار  األسامك  توافر  زيادة  إىل  املائية 
فيها  تنعدم  أو  تقّل  التي  والبلدان  األقاليم  يف 

وهو  املستزرعة،  األنواع  عىل  الحصول  إمكانية 
الغذايئ. واألمن  التغذية  تحسني  إىل  يؤدي  ما 

ومنتجاتها األمساك  جتارة 
يف عام 2018، بلغت األسامك املتداولة يف التجارة 
الدولية 67 مليون طن )مبكافئ الوزن الحي(، أي 

ما يعادل تقريبًا 38 يف املائة من جميع األسامك 
التي تم صيدها أو استزراعها عىل نطاق العامل. 
ويف السنة نفسها، قُّدمت تقارير من 221 دولة 
وإقلياًم تفيد عن مامرسة نشاط ما من أنشطة 

لة  تجارة األسامك. ومتثّل القيمة اإلجاملية املسجَّ
للصادرات التي بلغت 164 مليار دوالر أمرييك يف 
عام 2018 حوايل 11 يف املائة من قيمة صادرات 

الزراعية.  املنتجات 

وخالل الفرتة من 1976 إىل 2018، ازدادت قيمة 
صادرات األسامك واملنتجات السمكية العاملية مبعدل 

سنوي بلغ 8 يف املائة بالقيمة اإلسمية و4 يف املائة 
بالقيمة الحقيقية. وتشي التقديرات املتاحة لعام 
2019 إىل أن مجموع قيمة التجارة تقلص بنحو 

2 يف املائة من حيث الكّم والقيمة مقارنة بالسنة 
السابقة. وأثّر بالفعل تفيش مرض فيوس كورونا 

)كوفيد–19( الذي ال يزال مستمرًا سلبًا عىل التجارة 
بني املصّدرين واملستوردين الرئيسيني يف عام 2020.

كونها  إىل  باإلضافة  أيًضا،  الصني  وكانت 
لألسامك  ُمصّدر  أكرب  لألسامك،  الرئييس  املنتج 

وأصبحت   .2002 عام  منذ  السمكية  واملنتجات 
 ،2004 عام  منذ  الثاين  الرئييس  ر  املصدِّ الرنويج 

وبينام   .)29 )الشكل  نام  فييت  اآلن  وتليها 
ال تزال األسواق املتقدمة، املتمثلة يف االتحاد 

األورويب4 تليه الواليات املتحدة األمريكية واليابان 
البلدان  أهمية  تهيمن، عىل واردات األسامك، فإن 

واملنتجات  لألسامك  وكمنتج  كمستهلك  النامية 
السمكية ازدادت باطراد. ويف عام 2018، مثَّلت 
31 يف املائة  النامية  البلدان  واردات األسامك يف 

القيمة  العاملي من حيث  املجموع  من 
الحي(. )بالوزن  الكمية  و49 يف املائة من حيث 

الكمية  90 يف املائة من  أكرث من  ويتألف 
الوزن الحي( املتداولة يف تجارة األسامك  )مبكافئ 

)أي  مجهَّزة  منتجات  من  السمكية  واملنتجات 
والطازجة( يف  الحية  الكاملة  األسامك  باستثناء 

بأعىل  دة  املجمَّ املنتجات  2018، واستأثرت  عام 
78 يف املائة من كميات  حصة. ويتألف حوايل 

رة من منتجات موجهة إىل  األسامك املصدَّ
 n البرشي.  االستهالك 

4 يعترب هنا االحتاد األورويب املتكون من 27 دولة عضو.
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العمل، عىل  استدامة  الثاين،  الجزء  يركز 
األسامك  مصايد  استدامة  عن  مختلفة  مواضيع 

أدناه إصدارات  املائية. وترد  وتربية األحياء 
املدونة وعن جوانب  مكثفة من أقسامه عن 

االستدامة. ضامن 

 الذكرى اخلامسة والعشرون
ملدونة السلوك بشأن الصيد 

الرشيد
كيف دعمت املدونة اعتماد املمارسات 

املستدامة؟
تشّكل مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد 
)املدونة( التي اعتمدها األعضاء يف منظمة 

األغذية والزراعة باإلجامع عام 1995، وثيقة 
تأسيسية تحدد املبادئ واملعايي املتفق عليها عامليًا 

الستخدام موارد مصايد األسامك وتربية األحياء 
املائية، مبا يف ذلك من خالل اآلليات اإلقليمية 
والتعاون، من أجل ضامن االستخدام املستدام 

للموارد املائية الحية باالنسجام مع البيئة.

الفني  التعاون  وتعزيز  بتيسي  املدونة  وتقوم 
وإدارتها،  األسامك  مصايد  موارد  لحفظ  واملايل 
والنظم  األسامك  مصايد  بشأن  البحوث  وإجراء 
األسامك  يف  وللتجارة  بها،  املرتبطة  اإليكولوجية 

مساهمة  املدونة  وتعزز  املصايد.  ومنتجات 
الغذايئ  األمن  تحقيق  يف  األسامك  مصايد 
الغذائية  لالحتياجات  األولوية  إعطاء  مع 

إىل  وتدعو  املوارد،  عىل  املعتمدة  للمجتمعات 

وموائلها.  الحيّة  املائية  املوارد  حامية 

إن املدونة عاملية يف نطاقها وهي موجهة إىل: 
األعضاء وغي األعضاء يف املنظمة؛ وكيانات الصيد؛ 

واملنظامت شبه اإلقليمية واإلقليمية والعاملية، 
سواء كانت حكومية أو غي حكومية؛ وجميع 

األشخاص املعنيني بحوكمة موارد مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية وبإدارتها وتنميتها مثل 

الصيادين، والعاملني يف تجهيز األسامك واملنتجات 
السمكية وتسويقها، وغيهم ممن يستخدمون 

البيئة املائية يف ما يتصل بصيد األسامك. واملدونة 
طوعية يف طبيعتها، ولكّن بعض أجزائها يستند إىل 

القواعد ذات الصلة يف القانون الدويل.

وخالل السنوات الخمس والعرشين املاضية، عملت 
منظمة األغذية والزراعة والعديد من املنظامت 

واملؤسسات األخرى عىل تعزيز تنفيذ املدونة 
والصكوك الداعمة لها. وقد تطّورت هذه الصكوك 

توجيهيًا  الداعمة، املتكونة من حوايل 50 خطًا 
دوليًا وفنيًا، وأربع خطط عمل دولية وثالث 

اسرتاتيجيات، وجرى تكييفها لدعم املجتمع الدويل 
يف مواجهة التحديات الناشئة.

وقد شّكلت املدونة وصكوكها السياسات املتعلّقة 
مبصايد األسامك واألطر القانونية والخاصة باإلدارة 

حول العامل، األمر الذي أّدى إىل ترسيخ مبادئ 
التنمية املستدامة والرشيدة ملصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية. ولقد كانت املدونة أيًضا محّفزًا مهاًم 
إلدراج اعتبارات الصون واالعتبارات البيئية يف إدارة 

اجلزء الثاين
استدامة العمل
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الجزء الثاني

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية ولتطوير نهج 
النظم األيكولوجية يف مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية. وعالوة عىل ذلك، توفّر املدونة التوجيهات 
الالزمة لتحديد كيفية معالجة القضايا الجديدة 

والناشئة يف مصايد األسامك، مثل تنمية تربية 
األحياء املائية عىل نحو مستدام، وتدهور املحيطات، 

واملسؤولية االجتامعية، وصون التنوع البيولوجي، 
وتغّي املناخ.  بالتايل، ستؤدي املدونة دوًرا أساسيًا 
يف العمل الدويل يف قطاع مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية دعاًم لخطة التنمية املستدامة لعام 
2030 )خطة عام 2030(.

 التقّدم احملرز يف حتقيق االستدامة − 
ما يكشف عنه استبيان املدونة

تنّص املادة 4 من املدونة عىل أن والية لجنة 
األغذية  منظمة  تطلعها  أن  تلحظ  األسامك  مصايد 

تنفيذ  التقّدم املحرز يف  والزراعة كّل سنتني عىل 
40(. وتُنفذ هذه املهمة يف  املدونة )الشكل 
املنظمة  استبيان  باستخدام  منها  كبي  جانب 

الرشيد  الصيد  بشأن  السلوك  مدونة  تنفيذ  بشأن 
والصكوك ذات الصلة، والذي يغطي كل مادة 

املنظمة كل سنتني  املدونة. وترسل  من مواد 
اإلقليمية  واألجهزة  األعضاء  جميع  إىل  استبيانها 

املنظامت  من  مختارة  األسامك ومجموعة  ملصايد 
م من ردود األساس  غي الحكومية، ويُشّكل ما يقدَّ

يُناقش يف  لجنة مصايد األسامك.  لتقرير مرحيل 
وأعّدت املنظمة حتى اآلن 11 تقريًرا من 

هذه التقارير. 

يف عام 2014، وِضعت نسخة رقمية من استبيان 
املدونة للسامح للمشاركني باإلجابة عىل األسئلة 

بإيجاز، واملساعدة عىل اإلبالغ عن تطبيق املدونة 
وكذلك التطورات املتصلة بها. 

تُشي الردود عىل االستبيان، عىل املستويني 
اإلقليمي والعاملي، إىل اتجاه قوي نحو تحّسن 

إدارة مصايد األسامك البحرية والداخلية عىل حد 
سواء. ومن االتجاهات اإليجابية األخرى خالل 
العقد األخي استخدام نهج النظام اإليكولوجي 
ل إلدارة مصايد  يف مصايد األسامك كنظام مفضَّ

األسامك. ويشي ثالثة أرباع األعضاء إىل اعتامدهم 
نهج النظام اإليكولوجي يف مصايد األسامك، وقام 
معظم هذه البلدان باإلبالغ عن إجراءات مالمئة 

لإلدارة وتحديد أهداف إيكولوجية واجتامعية 
اقتصادية وأهداف للحوكمة.

ويهتم األعضاء بالحصول عىل توجيه أفضل 
بشأن حوكمة مصايد األسامك صغية النطاق منذ 

منتصف العقد األول من هذا القرن، ال سيام يف ما 
يتعلق بالسالمة يف البحر منذ عام 2009. وتُشي 

الردود عىل االستبيان أيًضا إىل ازدياد اآلليات التي 
ميكن من خاللها لصيادي األسامك والعاملني يف 
قطاع الصيد املساهمة يف عمليات صنع القرار، 

وسيشمل أكرث من ثالثة أرباع هذه اآلليات تعزيز 
املشاركة النشطة من جانب النساء.

األحياء  تربية  أن أهمية  االستبيان عن  كشف 
املائية يف جداول األعامل الوطنية ازدادت كثيًا 

يف ما بني عامي 2011 و2018. وبحلول عام 
2012، أشار 98 يف املائة من األعضاء إىل مزاولة 

املائية يف بلدانهم، ولكن مل يرُش  تربية األحياء 
سوى حوايل 40 يف املائة من تلك البلدان إىل 

وجود أُطر ترشيعية ومؤسسية. ويف عام 2018، 
ازداد الرقم إىل أكرث من النصف بقليل، ولكنه ال 

البلدان إىل اعتامد إطار  يزال يوحي بحاجة بعض 
تربية  االقتصادي يف قطاع  النشاط  لتحسني  قانوين 

إىل  منه. وباإلضافة  املائية واالستفادة  األحياء 
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النسبة املئوية

جنوب غرب احمليط اهلاديأمريكا الشماليةالشرق األدىنأوروباآسياأفريقيا أمريكا الالتينية والبحر الكارييب

املصدر: منظمة األغذية والزراعة

الشكل 40 ردود األعضاء على استبيان منظمة األغذية والزراعة اخلاص بتنفيذ مدونة السلوك 
بشأن الصيد الرشيد والصكوك ذات الصلة، حسب اإلقليم

لتعزيز  تدابي  اتخذوا  الذين  األعضاء  يكفل  ذلك، 

باملثل  املسؤولة  املائية  األحياء  تربية  مامرسات 

ومنظامت  الريفية  املحلية  املجتمعات  دعم  عن 

األسامك. ومستزرعي  املنتجني 

أفاد 77 يف املائة من األعضاء يف عام 2012 عن 

تطبيق نظم فعالة كاملة إىل حد كبي ومتكينية 

لضامن سالمة األسامك واملنتجات السمكية وجودتها. 

وعالوة عىل ذلك، أشار أكرث من ثالثة أرباع األعضاء 

إىل أن املصنعني كانوا يف وضع يتيح لهم تتبع منشأ 

املنتجات السمكية التي يقومون برشائها.

معظم  يشي  املدونة،  بتنفيذ  يتعلق  ما  يف 

كفاية  بعدم  مرتبطة  قيود  وجود  إىل  البلدان 

هذه  عىل  وللتغلب  والبرشية.  املالية  املوارد 

إىل  الحاجة  عىل  الضوء  األعضاء  سلّط  القيود، 

املالية  املوارد  من  مزيد  عىل  الحصول  ييل:  ما 

وإجراء  الوعي؛  وزيادة  والتدريب  والبرشية؛ 

واإلحصاءات. البحوث  يف  تحسينات 

ثبت عموًما أن االستبيان أداة مهمة للتقارير 

املقّدمة من األعضاء واألجهزة اإلقليمية ملصايد 

األسامك بشأن تنفيذ املدونة عىل الصعيد العاملي. 

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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وعالوة عىل ذلك، أظهر االستبيان يف السنوات 
األخية إمكانية تكييفه مع القضايا الناشئة واإلبالغ 

عن غايات التنمية املستدامة ذات الصلة.

 ضمان استدامة 
 مصايد األمساك 

وتربية األحياء املائية
 االستدامة وحقوق احليازة والنفاذ

وحقوق املستخدمني
األسامك  مصايد  يف  واسع  اعرتاف  هناك 

استخدام  بني  بالعالقة  والداخليّة  البحرية 
اآلمنة،  والحيازة  مستدامة  بطريقة  املوارد 

ومثة  الوصول.  وحقوق  املستخدمني  وحقوق 
البيئية  االستدامة  بأن  أيًضا  متزايد  إقرار 

االجتامعية  باالستدامة  وثيًقا  ارتباطًا  ترتبط 
األسامك  مصايد  ملجتمعات  واالقتصادية 

عىل  عليها  وتتوقف  والداخلية  الساحلية 
الكثيين،  عيش  سبل  وتستند  الطويل.  املدى 

الوصول  عىل  الريف،  فقراء  وسط  وبخاصة 
األسامك  مصايد  موارد  إىل  والعادل  املضمون 

أن  ذلك  وإدارتها،  املائية  األحياء  وتربية 
املغذية  واألغذية  امللجأ  توفّر  املوارد  هذه 

والثقافية  االجتامعية  املامرسات  وتدعم  جًدا، 
النمو  تحقيق  يف  أساسيًا  عاماًل  وتعّد  والدينية، 

االجتامعي.  والتامسك  املنصف  االقتصادي 

وحقوق  الحيازة  نظم  تصميم  تم  وإذا 
أن  ميكنها  صحيحة،  بطريقة  املستخدمني 

التاريخيني  املستخدمني  نشاط  تضمن 
تتيح  وأن  عليهم،  املعتمدة  واملجتمعات 
تهيئ  وأن  املوارد،  إىل  الحرصي  الوصول 

املفرط.  الصيد  تاليف  عىل  للمساعدة  الظروف 
األجل  طويل  نشاطًا  الصيد  يصبح  وبذلك، 

عن  مسؤولني  املوارد  مستخدمو  فيه  يكون 
كقيّمني  مهاًم  دوًرا  ويؤدون  القطاع  مستقبل 

تُعطى  الحقوق  أن  مبا  ولكن  املوارد.  عىل 
قيّمة  تصبح  فإنها  محدودة،  أيًضا  وهي 

داخل  من  املصلحة  أصحاب  إىل  بالنسبة 
القطاع  يجعل  قد  الذي  األمر  وخارجه  القطاع 

أهدافًا  متلك  التي  االستثامرية  للقوى  عرضة 
التاريخيني  املستخدمني  أهداف  عن  مختلفة 

املوارد  عىل  تعتمد  التي  املحلية  واملجتمعات 
املحلية. املائية 

الحيازة  بحقوق  االعرتاف  طرق  مختلف  وتولّد 
الوصول  وحقوق  املستخدمني  وحقوق 

واقتصادية  اجتامعية  تبادالت  وتخصيصها، 
أمًرا  النقطة  هذه  فهم  ويعّد  مهمة.  وبيئية 

املائية  باملوارد  االهتامم  ازدياد  ظل  يف  حيويًا 
بالتنمية  املتعلّقة  الوطنية  السياسات  يف 

أن  وميكن  الطبيعية.  املوارد  وصون  االقتصادية 
مصايد  قطاع  داخل  املوارد  عىل  املنافسة  تظهر 

تكون  ال  حيث  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 
مطبّقة  أو  واضح  بشكل  محددة  الحيازة  نظم 

املناسبة.  بالطريقة 

وجود  لضامن  األساسية  الرشوط  أحد  ويتمثّل 
أصحاب  جميع  متتّع  يف  مناسبة  حيازة  نظم 

والتنفيذ،  التطوير  بعملية  املعنيني  املصلحة 
بدوره  منهم  كل  ليضطلع  املناسبة  بالقدرات 

إلدارات  وينبغي  الرشيدة.  الحوكمة  يف 
مختلف  تفهم  أن  الوطنية  األسامك  مصايد 
بكل  الخاصة  والتبادالت  الحيازة  خيارات 

األساليب  تطبيق  عىل  القدرة  تتمتع  كام  منها. 
الجهات  مع  املشاورات  إلجراء  التشاركية 

الحيازة  نظم  لتحديد  الرئيسية  الفاعلة 
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وتفعيلها،  األنسب  املستخدمني  وحقوق 

فعالية  وتتوقف  األهمية.  من  نفسه  بالقدر 

املشاركة  عىل  كبي  حد  إىل  الحيازة  نظام 

للنظام.  املوارد  مستخدمي  وتبّني  الجامعية 

اإلدارة  ترتيبات  يف  بوضوح  ذلك  ويظهر 

تجري  التي  البحرية  للمناطق  املشرتكة 

املكانية  الحلول  استخدام  أو  محليًا  إدارتها 

يتم  التي  األقاليم  مستخدمي  حقوق  مثل 

املجتمعات  من  مبارشة  مبشاركة  تطويرها 

املوارد.  ملستخدمي  املحلية 

التزاًما راسًخا بعدم   2030 وتشّكل خطة عام 

إهامل أحد، ويدعو املقصد 14–ب من أهداف 

إتاحة  إىل  بصورة خاصة  املستدامة  التنمية 

البحرية واألسواق  املوارد  الوصول إىل  إمكانية 

دعم  ويجب  الحرفيني.  الصيادين  لصغار 

اآلمنة وحقوق  الحيازة  الوصول بحقوق  هذا 

أساًسا  تشّكل  التي  املائية  املوارد  املستخدمني عىل 

والتنمية  العيش  وسبل  والثقايف  االجتامعي  للرفاه 

تعتمد  التي  املحلية  للمجتمعات  املستدامة 

املائية، مبا  عىل مصايد األسامك وتربية األحياء 

املعرفة  والنساء. ويعّد تطوير  للرجال  يف ذلك 

املستخدمني خطوة  الحيازة وحقوق  حول حقوق 

أهداف  وتحقيق  االستدامة  لضامن  أساسية 

كيفية  عىل  ذلك  وينطبق  املستدامة.  التنمية 

البحرية  الطبيعية  األسامك  مصايد  إىل  الوصول 

العامل،  يف  واملائية  الساحلية  واألماكن  والداخلية 

أيًضا عىل  أنه يرسي  واستخدامها وإدارتها. كام 

والغابات،  واملياه،  األرايض،  تفاعالتها مع حيازة 

n والحقوق ذات الصلة. 

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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اجلزء الثالث
التوقعات والقضايا الناشئة
الثالث التوقعات والقضايا  يغطي الجزء 

الناشئة، ويحدد رؤية جديدة ملصايد األسامك من 
بني محتواها التطلعي. وفيام ييل نسخة موجزة 
من قسم يحتوي عىل توقعات منظمة األغذية 

والزراعة حتى عام 2030.

التوقعات املرتبطة مبصايد 
األمساك وتربية األحياء املائية

مالحظة:  انترش  فيوس كورونا )كوفيد-19( 
يف معظم بلدان العامل مخلًّفا آثاًرا وخيمة عىل 
االقتصاد العاملي. وتستند التوقعات التالية إىل 

فرضية حدوث اختالل مهم يف اإلنتاج واالستهالك 
والتجارة عىل املدى القصي، يليه تحّسن يف 

األوضاع يف نهاية عام 2020 أو مطلع عام 2021. 

اإلنتاج
من املتوقع أن يزيد اإلنتاج اإلجاميل لألسامك من 

179 مليون طن يف عام 2018 إىل 204 مليون طن 
يف عام 2030. ومن املتوقع أن يزيد إنتاج تربية 

األحياء املائية بنسبة 32 يف املائة )26 مليون طن( 
عن عام 2018 ليصل إىل 109 مليون طن يف عام 

2030. ومع ذلك، سيرتاجع متوسط النمو السنوي 
لرتبية األحياء املائية من 4.6 يف املائة يف فرتة 
2007–2018 إىل 2.3 يف املائة يف فرتة 2019–

2030. ومبوجب الخطة الخمسية الثالثة عرشة 
)2016–2020( التي أطلقتها الصني، فإنه من 

املتوقع أن تواصل سياسات البلد يف العقد القادم 
عة إىل تربية  االنتقال من تربية األحياء املائية املوسَّ

األحياء املائية املكثفة. 

وستستمر آسيا يف السيطرة عىل قطاع تربية 
األحياء املائية وستكون مسؤولة عن أكرث من 

89 يف املائة من الزيادة يف اإلنتاج بحلول 
عام 2030. ومن املتوقع أن يتوسع هذا القطاع 

يف أفريقيا )بزيادة 48 يف املائة(، مدفوًعا بالتدابي 
املتخذة يف السنوات األخية لزيادة قدرة االستزراع.

األحياء  تربية  من  العاملي  اإلنتاج  سيتألف معظم 
املائية )62 يف املائة( يف عام 2030 من أنواع 

السلور. ومن  الكارب وسمك  العذبة، مثل  املياه 
األنواع األعىل قيمة  إنتاج  أيًضا أن يستمر  املتوقع 

والرتوت.  والسلمون  األربيان  مثل 

ومن املتوقع أن يبقى إنتاج مصايد األسامك الطبيعية 
مرتفًعا ليصل إىل حوايل 96 مليون طن يف عام 2030. 

وتشمل العوامل التي تؤثر عىل استدامة اإلنتاج يف 
مصايد األسامك الطبيعية: )1( زيادة املصيد يف بعض 
مناطق الصيد حيث تنتعش األرصدة بفضل تحّسن 

إدارة املوارد؛ )2( وزيادة املصيد يف مياه بعض البلدان 
 التي متلك موارد سمكية غي مستغلّة بالكامل؛ 

)3( وتحّسن استخدام الحصاد. وسوف تنخفض حصة 
إنتاج مصايد األسامك الطبيعية املستخدمة يف صنع 

املساحيق والزيوت السمكية بنسبة ضئيلة خالل 
العقد القادم.

األسعار
اإلسمية  بالقيمة  األسعار  ترتفع  أن  املتوقع  من 
املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف 
ويعزى   .2030 عام  إىل  وصواًل  الطويل  األمد  يف 
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2018

2018

2030

2030

%46%54%53%47

%52%48%59%41

مصايد األسماك الطبيعية

إنتاج مصايد األسماك الطبيعية 
وتربية األحياء املائية يف العامل

االستهالك الفعلي لألسماك يف العامل

تربية األحياء املائية

مصايد األسماك الطبيعية لإلستهالك البشري
تربية األحياء املائية لإلستهالك البشري

املصدر: منظمة األغذية والزراعة.

الشكل 56 زيادة دور تربية األحياء املائية

فمن  العوامل.  من  عدد  إىل  االتجاه  هذا 

الدخل  تحّسن  العوامل  تشمل  الطلب،  ناحية 

ومن  اللحوم.  أسعار  وارتفاع  السكاين  والنمو 

االستقرار  يؤدي  أن  املرجح  من  العرض،  ناحية 

منو  يف  والتباطؤ  الطبيعية  املصايد  إنتاج  يف 

تكاليف  وارتفاع  املائية  األحياء  تربية  إنتاج 

يف  الزيادة  وستكون  ذلك.  يف  دوًرا  املدخالت، 

من  أكرب  املستزرعة  األسامك  أسعار  متوسط 

املصطادة  األسامك  أسعار  متوسط  يف  الزيادة 

جميع  تنخفض  أن  املفرتض  ومن  طبيعيًا. 

خالل  طفيف  بشكل  الحقيقية  بالقيمة  األسعار 
ستظل  ولكنها  بالتوقعات  املشمولة  الفرتة 

نسبيًا.  مرتفعة 

االستهالك
من املتوقع أن تستمر حصة إنتاج األسامك املخصصة 

لالستهالك البرشي باالرتفاع لتصل إىل حوايل 
89 يف املائة بحلول عام 2030. وستشمل العوامل 
الرئيسية الكامنة وراء هذه الزيادة ارتفاع الطلب 
نتيجة ارتفاع الدخل والتوّسع الحرضي وما يرتبط 

بهام من منو يف اإلنتاج السميك، وتحّسن أساليب ما 

موجز عن    حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم 2020
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الجزء الثالث

بعد الصيد وقنوات التوزيع التي تؤدي إىل توسيع 
نطاق تسويق األسامك. وسيتم تحفيز الطلب أيًضا 

من خالل التغّيات يف االتجاهات السائدة يف األمناط 
الغذائية. ومن املتوقع يف عام 2030 أن تكون 

نسبة االستهالك العاملي لألسامك املخصصة لألغذية 
18 يف املائة أعىل ّمام كانت عليه يف عام 2018. 

ومن حيث نصيب الفرد، من املتوقع أن يرتفع 
االستهالك العاملي لألسامك من 20.5 كيلوغرامات يف 
عام 2018 إىل 21.5 كيلوغرامات يف عام 2030. ومن 

املتوقع يف عام 2030، أن ينشأ حوايل 59 يف املائة 
من األسامك املتاحة لالستهالك البرشي من إنتاج 

تربية األحياء املائية )الشكل 56(. 

أما يف أفريقيا، فمن املتوقع أن يرتاجع نصيب 
الفرد من استهالك األسامك تراجًعا طفيًفا بنسبة 

0.2 يف املائة سنويًا حتى عام 2030، فينخفض من 
10.0 كيلوغرامات يف عام 2018 إىل 9.8 كيلوغرامات 

يف عام 2030.  ويثي الرتاجع املتوقع يف نصيب 
الفرد من استهالك األسامك يف أفريقيا مخاوف 

الغذايئ. باألمن  تتعلق 

التجارة
من املتوقع أن يتم تصدير حوايل 36 يف املائة من 

إجاميل اإلنتاج السميك يف عام 2030.  أما يف ما 
يتعلق بالكميات، فمن املتوقع أن تنمو التجارة 

العاملية لألسامك املخصصة لالستهالك البرشي بنسبة 
9 يف املائة يف الفرتة املشمولة بالتوقعات وأن تصل 

إىل أكرث من 54 مليون طن مبكافئ الوزن الحّي 
يف عام 2030. وبصورة عامة، فإنه من املتوقع أن 

ينخفض متوسط معدل النمو السنوي للصادرات من 
2 يف املائة يف الفرتة 2007–2018 إىل 1 يف املائة يف 

 الفرتة 2019–2030. ويعزى ذلك جزئيًا إىل:

)1( تباطؤ منو اإلنتاج؛ )2( وزيادة الطلب املحيل يف 
بعض البلدان املنتجة واملصدرة الرئيسية؛ )3( وارتفاع 

أسعار األسامك. وستساهم تربية األحياء املائية يف 
حصة متنامية من التجارة الدولية يف السلع السمكية 
املخصصة لالستهالك البرشي. ومن املتوقع أن يكون 

الحجم األكرب من منو صادرات األسامك ناتًجا من آسيا 
التي ستشّكل حوايل 73 يف املائة من حجم الصادرات 

اإلضافية بحلول عام 2030. 

ملخص النتائج الرئيسية املنبثقة عن التوقعات 
�e من املتوقع أن يزداد إنتاج األسامك واستهالكها

وتجارتها عامليًا، غي أن معدل النمو سيتباطأ مع 
مرور الوقت.

�e من املتوقع أن يرتفع إنتاج مصايد األسامك الطبيعية
يف العامل ارتفاًعا معتداًل نتيجة منو اإلنتاج يف مناطق 

أخرى، إذا ما متت إدارة املوارد عىل نحو سليم.
�e من املتوقع أن يؤدي النمو العاملي يف إنتاج قطاع

تربية األحياء املائية، عىل الرغم من تباطؤه، إىل 
سّد الفجوة القامئة بني العرض والطلب.

�e سرتتفع األسعار بالقيمة اإلسمية، إال أن قيمتها
الحقيقية سترتاجع رغم بقائها مرتفعة.

�e سوف تزداد إمدادات األسامك املخصصة لألغذية
يف جميع األقاليم، يف حني أنه من املتوقع أن 

ينخفض نصيب الفرد من استهالك األسامك يف 
أفريقيا، ما يثي القلق بشأن األمن الغذايئ.

�e من املتوقع أن تزداد تجارة األسامك واملنتجات
السمكية بوتية أبطأ مام كانت عليه يف العقد 
املايض، ولكن من املتوقع أن تظل حصة إنتاج 

األسامك التي يتم تصديرها مستقرة.
�e ومن املتوقع أن يكون لإلصالحات والسياسات

الجديدة التي ستطبقها الصني يف قطاع مصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية تأثي ملحوظ عىل 

املستوى العاملي.
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 حالة املوارد السمكية وتربية
األحياء املائية يف العامل 2020 )النص الكامل(

يركز إصدار 2020 من تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل بصفة خاصة على 
دة. أواًل، يصادف عام 2020 مرور مخسة  االستدامة. وُيعرّب ذلك عن عدد من االعتبارات احملدَّ

وعشرين عاًما على صدور مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد )املدونة(. وثانًيا، يبلغ عدد من 
مؤشرات أهداف التنمية املستدامة يف عام 2020 املوعد احملدد له. وثالًثا، استضافت املنظمة الندوة 

الدولية حول استدامة مصايد األسماك يف أواخر عام 2019، ورابًعا، تنتهي املنظمة يف عام 2020 
دة بشأن النمو املستدام لرتبية األحياء املائية،  من وضع اللمسات األخرية على خطوط توجيهية حمدَّ

وبشأن االستدامة االجتماعية على طول سالسل القيمة. 

وبينما يصدر اجلزء األول من هذا التقرير على شاكلة إصداراته السابقة، مت تنقيح هيكل سائر املطبوع. 
وُيستهّل اجلزء الثاين بقسم خاص مبناسبة مرور مخس وعشرين عاًما على صدور املدونة. ويركز أيًضا 

على القضايا اليت باتت حتتل موقع الصدارة، ال سيما القضايا املرتبطة باهلدف 14 من أهداف التنمية 
املستدامة ومؤشراته اليت تقوم فيها املنظمة بدور الوكالة »الراعية«. وباإلضافة إىل ذلك، يغطي 

اجلزء الثاين خمتلف جوانب استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء املائية. وُيناقش هذا اجلزء طيًفا 
واسًعا من مواضيع ترتاوح بني نُظم البيانات واملعلومات، وتلوث احمليطات، وشرعية املنتجات، وحقوق 
املستخدمني، والتكيُّف مع تغريُّ املناخ. وُيشّكل اجلزء الثالث حالًيا اجلزء األخري من هذه املطبوعة، وهو 

يغطي التوقعات والقضايا الناشئة، مثل التكنولوجيات اجلديدة والتنوع البيولوجي يف تربية األحياء 
املائية. ويبنّي القسم يف ختامه اخلطوات املتخذة صوب بلورة رؤية جديدة ملصايد األسماك الطبيعية.

ويهدف تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل إىل توفري معلومات موضوعية 
وموثوقة وحديثة جلمهور عريض من صّناع السياسات واملديرين والعلماء وأصحاب املصلحة، وكل 

املهتمني بقطاع مصايد األسماك وتربية األحياء املائية.  

2020

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل مبوجب ترخيص املشاع 
اإلبداعي – نسب املصنف - غي التجاري - الرتخيص باملثل 0.3 

لفائدة املنظامت الحكومية الدولية
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