
� ع� طول 220 �لم مع جرف قاري ضّيق (أقل من 1200 �م2 �عمق �صل ا� 200 م) نادرا� ما �متد أ��� من 8 
�متّد الشا�� اللبنا��

الشا��  � تجري �محاذاة  ال�� ات األنهار  لبنان ع��  �
ة �� ال�ب�� اله�درولوج�ة  الش�كة  لبنان. وتضم  �اس�ثناء شمال   ، الشا�� �لم من 

� 44 ميناء ص�د وموقع إنزال �أوي 
� نوعّ�ة الم�اە الساحل�ة ال�ح��ة. و�ضّم الساحل اللبنا��

ا �� ا هام� � ال�حر، ما �لعب �التا�� دور�
لتصّب ��

� صغ�� الحجم. 
حوا� 000 3 زورق ص�د حر��

ك وش�اك التح��ق -الش�ش�لال وتصطاد حوا�  ا ع� الش�اك الم�ّطنة والخيوط الط��لة - ال�� � لبنان تقل�د��
تعتمد مصا�د األسماك ��

� يتم اصط�ادها �� ال�دين واأل�شوجات (مونة)  � عام 2018). واألنواع الرئ�س�ة ال��
ا (800 2 طن �� 000 3 - 500 3 طن سن���

اد األسماك  ، فقد اعتمد لبنان ع� است�� �
�

وة السمك�ة غ�� قادر ع� تلب�ة الطلب المح� واألسبور�ات (قجاج). و�ما أّن إنتاج قطاع ال��
ة، ل�نه انخفض إ� 800 12 طن عام 2020.  � السنوات األخ��

اد 000 35 طن �� من الخارج، ح�ث �لغ متوسط االست��

� سمك ترو�ت 
ّ
. و�انت معظم المزارع، وعددها 300، تر�� �

� الم�اە العذ�ة منذ ثالث�نّ�ات القرن الما��
�دأت ت���ة األح�اء المائ�ة ��

� عام 
� أدخلت إ� لبنان �� ، وال�� ��ة ش�ه المكثفة، خاصة ع� ضفاف نهر العا�� � أنظمة ال��

� عام 2018)، ��
قوس ق�ح (000 1 طن ��

ا. ا من الق��دس سن��� � منطقة الع�دة، ع�ار، وت�تج 15 طن�
� لبنان تقع ��

1958. إ� ذلك، هناك مزرعة �ح��ة ب�ّ�ة وح�دة ��

السياق الخاص بالقطاع 
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 مصايد األسماك وتربية األحياء المائّية في لبنان

مذكرة إعالمّية

الجوع. وفي نطاق ما تقّدمه من  القضاء على  إلى  الرامية  الدولية  الجهود  المتحدة قيادة  تتوّلى منظمة األغذية والزراعة لألمم 
خدمات للبلدان المتقدمة والنامية على حٍد سواء، توّفر المنظمة منتدى محايدًا تلتقي فيه البلدان على أساس متساٍو للتفاوض 
بشأن االتفاقات ومناقشة السياسات. وفضًال عن كونها مصدرًا للمعارف والمعلومات، تقّدم المنظمة المساعدة للبلدان النامية 
وضمان  األسماك،  ومصايد  والغابات  الزراعة  بقطاعات  الخاصة  الممارسات  وتطوير  لتحديث  انتقالية  بمرحلة  تمّر  التي  والبلدان 
مستوى جّيد من التغذية للجميع. ويتماشى برنامج منظمة األغذية والزراعة في لبنان مع األهداف االستراتيجية العالمّية للمنظمة. 
ويعّد لبنان من بين أولى الدول التي أنشئ فيها مكتب قطري للمنظمة. ففي عام 1977 تّم إنشاء مكتب لمنظمة األغذية والزراعة 
في لبنان من أجل تعزيز برامجها على األرض، باالضافة الى تعزيز التنمية المتناسقة والمستدامة للقطاع الزراعي جنبًا إلى جنب مع 

السياسة الزراعية الوطنية وبالتشاور مع الوزارات اللبنانية ذات الصلة.



�لغ استهالك الفرد من األسماك (�ش�ل رئ��� من الواردات) حوا� 8.9 كجم (2017) مقارنة �استهالك الفرد ع� المستوى العال�� 
� سوق 

�� � ال�الغ 20.3 كجم. و�رّجح أن �كون االستهالك قد انخفض إ� أ��� من النصف عام 2020. هذا و�تح�م عدد محدود من الالعب��
� سوق مش�تة.

ا فيتو� العد�د من األفراد �س��ق اإلنتاج المح�� �� اد، أّما داخل�� االست��

 �
� �المزاد �� وتدفع التحد�ات اللوجس��ة ع� مستوى الواردات أصحاب المصلحة إ� العمل من خالل �ارتل التجار�المستوردين�ال�ائع��

ة والمتوسطة الحجم �ال�اد �ستطيع تنظ�م هذە الواردات، و�ضاف  وت (كرن�ينا). فالجهات الفاعلة الصغ�� � ب��
سوق السمك المركزي ��

� إح�اط 
ا �� ا رئ�س�� � ال�الد في�دو أنه �لعب دور�

ة أخرى. أّما عدم االستقرار الس�ا�� �� � تمّثل عق�ة كب�� وقراط�ة ال�� إ� ذلك االجراءات الب��
� قطاع المأ�والت ال�ح��ة. 

االس�ثمارات ��

� المطلوب أي x 2 2 سم). 
ة الحجم (أقل من الق�اس القانو�� من ناح�ة أخرى، إّن معظم ش�اك الص�د المستخدمة �� ذات عيون صغ��

 � ت ع� نطاق واسع �عد أن تضاعف أسطول الص�د الوط�� وقد �دأت هذە الممارسة غ�� القانون�ة خالل الحرب األهل�ة اللبنانّ�ة وان���
�ة الالزمة لتقي�م مدى الص�د غ��  أر�ــع مرات ل�صل إ� حوا� 000 3 زورق. إ� ذلك، تفتقر وزارة الزراعة إ� الموارد المال�ة والفن�ة وال���

� وأنظمة إدارة وحفظ مصا�د األسماك.  م واأل�شطة ذات الصلة، و�نفاذ قوان�� غ عنه وغ�� المنظ�
�
وع وغ�� الم�ل الم��

 ، � المصن�ع معظمه من الخشب (متوسط الطول 7 أمتار) إال ممارسة الص�د الساح��
إضافة إ� ذلك، ال �مكن ألسطول الص�د الحر��

ا محدودة بثالثة أم�ال �ح�ّ�ة من  �س�ب قدراته المالح�ة المحدودة ومست��ات السالمة المشكوك فيها. وهذا �جعل منطقة الص�د عمل��
� والب�ئة. � ضغوط هائلة ع� التنّ�ع البيولو��

� استغالل مخزون األسماك الساحل�ة والص�د، و��
� اإلفراط ��

، ما ي�س�ب �� الشا��

� ص�د األسماك (متوسط عمر ال��ان 51 سنة)، ما يهدد �فقدان 
إن ظروف القطاع الحال�ة غ�� المالئمة ال تجتذب ج�ل الش�اب للعمل ��

� من خالل توف�� ظروف عمل   ل�ّل من صناعة الص�د والمستهل���
�
الص�د التقل�دي كس��ل للع�ش. لذا، ع� ص�د األسماك أن �كون جذا�ا

. أضف، أّن المعرفة المحدودة �السوق  � ومع�شة الئقة للص�ادين ومست��ات ج�دة من التور�د ومنتجات ذات جودة ج�دة للمستهل���
ات�ج�ة لتحد�د األول��ات، تعيق خلق فرص العمل. و�أنماط استهالك األسماك، إ� جانب غ�اب رؤ�ة اس��

ر ام�انّ�ات ج�ّدة 
ّ
� توف ا �سمكة ترو�ت قوس ق�ح، ال�� � �فّضلون األسماك ال�ح��ة، إال أن المستهلك أصبح أ��� وع�� ورغم أن معظم اللبناني��

ات�ج�ات ال�س��ق واإلعالن. ن ذلك �اس�� � أن �ق��
. إنما ي���� ا للغذاء إذا تّم إنتاجها ��م�ات أ��� ا إضاف�� وتمّثل مصدر�

التحديات في لبنان

تدخالت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة واستجابتها وأثرها

� لبنان منذ عام 2004 من خالل إجراء 
� لبنان �التعاون مع وزارة الزراعة بتط��ر قطاع مصا�د األسماك ��

قامت منظمة األغذ�ة والزراعة ��
وع  (MedFisis، وم�� المشار�ــــع واأل�شطة  العد�د من  اللبنان�ة، و�عدها من خالل  الص�د وم�شآت ص�د األسماك  أول احصاء لسفن 
منظمة األغذ�ة والزراعة - ا�ست م�د EastMed) بهدف إجراء المسوحات االجتماع�ة واالقتصاد�ة، وجمع الب�انات البيولوج�ة وتقي�م 
نت FLS؛  � لبنان)؛ وتط��ر نظام ترخ�ص ص�د األسماك ع� ش�كة اإلن��

� لل�حوث العلم�ة �� مخزون األسماك (�التعاون مع المجلس الوط��
الص�د،  الص�د وجهد  ب�انات  ال�لمند)؛ وجمع  (�التعاون مع جامعة   FLOUCA WEB  - الص�د  الص�د وجهد  ب�انات  أداة جمع  وتط��ر 
جامعة  مع  (�التعاون  المنفاخ  أسماك  حول  ودراسة  واإلقل�م�ة؛  الدول�ة  للمنظمات  التقار�ر  بتقد�م  لبنان  امات  � الل�� االمتثال  و�التا�� 
� لمصا�د األسماك؛ ووضع خطة إلدارة مصا�د سمك ال�دين �ش�اك التح��ق - ش�ش�لال  ال�لمند)؛ ودراسة حول نهج النظام اإل�كولو��
(�التعاون مع جامعة ال�لمند). إ� ذلك، ساهمت المنظمة والهيئة العامة لمصا�د أسماك ال�حر األب�ض المتوسط GFCM، من خالل 
وع  � لبنان (2014) وص�اغة م��

ات�ج�ة لدعم مصا�د األسماك وت���ة األح�اء المائ�ة �� � وضع خارطة ط��ق اس��
�� ، � مشار�ــــع التعاون الف��

� وت���ة األح�اء المائ�ة (2014).
قانون جد�د للص�د الما��
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إلى ذلك، ساعدت منظمة األغذية والزراعة مؤّخًرا وزارة الزراعة في إجراء:
� للمأ�والت ال�ح��ة. 

� عن السوق اللبنا�� � �س��قيت�� • دراست��
� لبنان.

- تقي�م سلسلة المأ�والت ال�ح��ة التجار�ة ��
- دراسة استقصائ�ة لسلوك المستهلك إزاء مصا�د األسماك ال�ح��ة وت���ة األح�اء المائ�ة ودراسة قطاع المطاعم.

 . �
• تصم�م سفينة ص�د حديثة معتمدة للبنان لتحد�ث أسطول الص�د الحر��

• التعاون العل�� والمؤس�� لدعم مصا�د األسماك الرش�دة
� لل�حوث العلم�ة - لبنان) - جمع الب�انات البيولوج�ة (�التعاون مع المجلس الوط��

� وزارة الزراعة والمرا�ز التا�عة لها.
ي �� � وال��

- تقد�م 15 جهاز �مبيوتر إ� دائرة الص�د الما��

� لبنان. 
• تقي�م اس��دال معدات الص�د غ�� القانون�ة ��

- االحصاء العام ألسطول الص�د ومعدات الص�د.
� جمع الب�انات و�دخالها.

- تط��ر برمج�ات لألجهزة اللوحّ�ة المستخدمة ��
- إ�شاء منطقة اومناطق رائدة �ستخدم معدات ص�د قانون�ة ومستدامة.

فات معدات الص�د.
�
- توف�� آلة تقطيع لش�اك الص�د�مك�س للتخلص من مخل

��ة األح�اء المائ�ة. و�رمجّ�ة "Access" إلدخال الب�انات.    • االحصاء العام ل��

وع إقل��� رائد). (2019 - 2021) � لبنان. GFCM (م��
في�� �� • تقي�م قطاع مصا�د األسماك ال��

� لل�حوث العلم�ة - لبنان). (2019 - 2021) • تقي�م الص�د المنبوذ من ع� زوارق الص�د. GFCM (�التعاون مع المجلس الوط��

دة لثالث جمع�ات تعاون�ة للص�ادين. برنامج األمم المتحدة  ّ � لتوف�� ثالثة مصانع ثلج وع��ات م��
• التعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنما��

(2019) . �
اإلنما��

� أ�لول�س�تم�� 2020، ل�ن تم تأج�له �س�ب انفجار مرفأ 
وع �� ض إطالق هذا الم�� • المسح ال�حري. تقي�م األنواع القاع�ة. (�ان من المف��

وت)  ب��

• إجراء مسح اجتما�� واقتصادي.  

� لبنان. 
• وضع سجالت خاصة �الص�د ومجهود الص�د كخطوة تج����ة رائدة ��

ددات الالسل��ة RFIDs إلجراء دراسة  • التعاون مع االتحاد الدو�� لحفظ الطب�عة IUCN  لتوف�� نظام رصد السفن VMS وأجهزة تحد�د ال��
اف لمصا�د األسماك .  � س�اق عمل�ات الرصد والمراق�ة واال��

تج����ة ��

مقاطع الفيديو والمنشورات ذات الصلة

ممثلية الفاو في لبنان

FAO-LB@fao.org :البريد اإللكتروني
 /http://www.fao.org/lebanon/en:الموقع اإلكتروني

https://twitter.com/FAOLebanon :منصة تويتر

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
بيروت، لبنان

لمحة عن حالة مصايد األسماك في البحر األبيض 
المتوسط والبحر األسود لعام 2020

تقييم أسطول الصيد وأدوات الصيد في لبنان 

TCP/LEB/3701 C1 (2019)
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EastMed ECY9 . (2011 – 2020)
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