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 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة الثامنة عشرة

 2022مايو/أ�ر  8أبريل/نيسان إىل  8اخلطية: إجراءات املراسالت 
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7اجللسات العامة االفرتاضية: 

 حملة عامة عن االجتاهات األخرية يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 

 وجزامل

تقدم هذه الوثيقة حملة عامة موجزة عن االجتاهات األخرية واملتوقعة يف قطاعي مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف 
لتجارة الدولية اليت حدثت منذ اب ذات الصــــــــلة الرئيســــــــية القضــــــــا� والتطوراتالعامل، مع الرتكيز بوجه خاص على أبرز 

 .التابعة للجنة مصايد األمساك انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 اللجنة الفرعية جانباختاذها من  اليت يقرتحاإلجراءات 

  ًابلتغريات األخرية اليت طرأت على قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛  ااإلحاطة علم 

  تبادل املعلومات واخلربات الوطنية ذات الصلة بشأن التطورات األخرية واملتوقعة اليت تؤثر على قطاعي مصايد
 األمساك وتربية األحياء املائية، ال سيما تلك اليت تتعلق ابلتجارة؛ 

 ات لعمل منظمة األغذية والزراعة يف املســـــــــــتقبل يف جمال التجارة الدولية يف منتجات مصـــــــــــايد توفري توجيه
ما يتعلق بتمكني البلدان النامية وصـــــغار املشـــــغلني من املشـــــاركة  ربية األحياء املائية، وخباصـــــة يفاألمساك وت

 بفعالية أكرب.
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 مقدمة
بل العيش مهمة حيث توفر للماليني املائية يف األمن الغذائي وسُ تعترب مسامهة قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء  -1

والتجهيز  الصـــــــــــيدمن البشـــــــــــر األغذية والتغذية والدخل والعمالة، وتدعم يف الوقت نفســـــــــــه التنمية االقتصـــــــــــادية من خالل 
ة النامية، على هذا القطاع والتســـــويق. ويعتمد عدد من البلدان، مبا يف ذلك العديد من البلدان النامية والدول اجلزرية الصـــــغري 

 الذي ميكن أن يكون حامسا بصفة خاصة لسكان العديد من املناطق الساحلية والنهرية واملناطق املعزولة والداخلية. 

يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، يف بيئة تتسم ابلعوملة بشكل متزايد.  ارئيسيً  االتجارة دورً  ديؤ وت -2
نتجات املائية يف بلد معني، وجتهيزها يف بلد اثن، واســــــــــــــتهالكها يف بلد اثلث. وعالوة على ذلك، تعترب وميكن إنتاج امل

 .ادوليً  من أكثر السلع الغذائية تداوًال األمساك وتربية األحياء املائية منتجات مصايد 

 تداعيات جائحة  فعلبوبعد عقود من التوســــــــــــــع املســــــــــــــتمر، أتثر قطاع مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  -3
يتعلق بفرادى البلدان واملنتجات. وقد أدت اجلهود املبذولة للتخفيف من انتشــــــــــــــار  يف ما، مع أتثريات خمتلفة 19-كوفيد

 إىل اخنفاض الطلب على األغذية املائية، وتعطل اإلنتاج وسالسل اإلمدادات واألسواق. 19-كوفيدجائحة  

على ســـالســـل القيمة اليت هتيمن عليها املشـــاريع الصـــغرية واملتوســـطة احلجم ا ما وقع التأثري األكرب للجائحة وكثريً  -4
أل�ا تعتمد على جمموعة من اخلدمات واملدخالت اخلارجية، ولديها قدرة حمدودة على التخزين والتجهيز. وعلى النقيض 

على التحكم يف املدخالت ا بصــــفة عامة، أل�ا أكثر قدرة من ذلك، كانت ســــالســــل اإلمدادات الواســــعة النطاق أقل أتثرً 
ات القطاعات ويف البلدان النامية ذ 1وإيصــــــــــــــال املخرجات واحملافظة على التكاليف املتزايدة للمدخالت والتخزين والنقل.

وكثري من هؤالء العمال ا بشـــــــــــكل خاص. احمللية أكثر أتثرً ، كان العمال الصـــــــــــغار واحلرفيون واجملتمعات غري الرمسية الكبرية
 منظمات منتجة متثل مصـــــاحلهم املشـــــرتكة مما جيعل من الصـــــعب احلصـــــول على الدعم احلكومي حيثما كان ينتمون إىل ال

  ا.ذلك متاحً 

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية قطاعنظرة عامة عن 

 العمالة

وتربية  األمساك صـــــــايدم قطاعيلكســـــــب املعيشـــــــة يف  جيد املاليني من الناس حول العامل مصـــــــدر دخل وســـــــبيًال  -5
من اإلنتاج إىل  منتجات مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةتتســــــــــم جممل األنشــــــــــطة الالزمة لتســــــــــليم و األحياء املائية. 

منها إىل الصــــناعية  ةاملســــتهلك النهائي بتعقيداهتا وتتفاوت التكنولوجيات املســــتخدمة يف إدارة ســــالســــل القيمة من احلرفي
مليون شخص يعملون يف القطاع األساسي، بدوام كامل أو بدوام جزئي  61، كان هناك أكثر من 2019عام للغاية. ويف 
مليون يف تربية األحياء املائية. وكان أعلى عدد  22مليون شــخص يف مصــايد األمساك و 39، ويعمل حنو مومسيةأو بصــورة 

يا ( يف املائة)، وأورواب  4تني (ييف املائة)، واألمريك 9( يف املائة)، تليها أفريقيا 85من العاملني يف القطاع األويل يف آســــــــــــــ

                                                      
1 19 for the UN Food System -IFPRI. 2021. Smallholder and agrifood SME resilience to shocks: Lessons from COVID
-food-un-19-covid-lessons-shocks-resilience-sme-agrifood-and-ifpri.org/blog/smallholderSummit. In: IFPRI Blog [online]. 

summit-system 

https://www.ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit
https://www.ifpri.org/blog/smallholder-and-agrifood-sme-resilience-shocks-lessons-covid-19-un-food-system-summit
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ومعظم العاملني مباشـــرة يف هذا القطاع هم من الصـــيادين احلرفيني وصـــغار الصـــيادين  2يف املائة لكل منها). 1وأوســـيانيا (
 ومستزرعي األمساك.

مليون شــخص يعملون بشــكل مباشــر وغري مباشــر على طول ســلســلة  200حوايل وعلى الصــعيد العاملي، هناك  -6
ســبل معيشــة عدة ماليني من األشــخاص اآلخرين الذين ة ُ حياء املائية. وتدعم هذه األنشــطقيمة مصــايد األمساك وتربية األ

يف القوى العاملة  اامً ه اوتلعب املرأة دورً طر الظواهر الطبيعية املتطرفة. ما يعيشــــون يف أماكن معرضــــة بشــــكل كبري خل اغالبً 
يف املائة من العاملني يف القطاع األويل وحوايل  15متثل النســـــــــاء حوايل إذ يف جمال مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، 

 .2019نصف العاملني يف القطاع الثانوي يف عام 

تفاع وار  3عمالة املرأة ، مع اخنفاض أكرب يفوالدخل بوجه عام عملقطاع ال 19-وطالت أتثريات جائحة كوفيد -7
واخنفاض مســــــــــــــتوى األمن الغذائي. وابلفعل، وابلنظر إىل أوجه عدم املســــــــــــــاواة املتعددة بني عبء العمل يف جمال الرعاية 

اجلنســــني اليت يتميز هبا نظام مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، فإن رفاه املرأة ووضــــعها االقتصــــادي قد تفاقما بســــبب 
، مما أدى يف �اية املطاف إىل آاثر مضــاعفة حتول دون حتقيق املســاواة بني اجلنســني واألمن الغذائي يف 19-جائحة كوفيد

 مجيع أحناء العامل.

ومع ذلك، كانت هناك عدة حاالت متكنت فيها اجلماعات النســـــــــــــائية من تكييف وتطوير حلول مبتكرة، مثل  -8
كما كانت النســــــاء والتعاونيات النســــــائية   4وخدمات التوصــــــيل املنزيل. الرتكيز على التجارة اإللكرتونية والتســــــويق املباشــــــر

، والعمل مع ية والصــحة يف مواقع إنزال املصــيدعوامل رئيســية يف اســرتاتيجيات التكيف، مثل التوعية بتدابري النظافة الصــح
 5احلكومة لضمان ظروف العمل الالئق والتوزيع العادل للمنافع.

 اإلنتاج

، 2018مليون طن يف عام  791إىل رقم قياســــي بلغ  6األمساك وتربية األحياء املائية مصــــايد إنتاجبعد أن وصــــل  -9
بنمو طفيف بنســــــــــــــبة دها عب)، قبل أن يرتفع 2018مقارنة بعام يف املائة  1أقل ( 2019يف عام  اطفيفً  ااخنفاضــــــــــــــً اخنفض 

ا ابخنفاض طفيف هذا الركود أســاسًــ ). ويرتبط 1مليون طن (اجلدول  178، ليصــل إىل 2020فقط يف عام  يف املائة 0.42
اخنفض إنتاج مصــــــــايد و . 2018مليون طن يف عام  96أكثر من اليت بلغت ذروهتا مســــــــجلة الطبيعية األمساك يف مصــــــــايد 

نتج االخنفاض  ،2019في عام ف. 2020إضافية يف عام  2.1بنسبة ، و 2019يف املائة يف عام  4.5األمساك الطبيعية بنسبة 

                                                      
2  doi.org/10.4060/cb7874t 
3 ; and fao.org/publications/card/en/c/CB5398EN/Rome. . 19-FAO & Worldfish. 2021. Aquatic food systems under COVID

fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf 
4 scale fisheries and aquaculture businesses -FAO & INFOFISH. (forthcoming). Resilience and seizing opportunities: Small

that thrived during the COVID-19 pandemic in South and Southeast Asia. Bangkok, FAO. 
5 fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf 
، احليتان والفقمات ما مل يُذكر خالف ذلك، تســتثين اإلحصــاءات بشــأن إنتاج مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية والتجارة واالســتهالك الواردة يف الوثيقة 6

وقت إعداد هذه الوثيقة (مارس/آذار عنها هي تلك املتاحة يف والتماســـــــــــــيح، ومتاســـــــــــــيح كيمان، وغريها من الثدييات املائية والنبااتت املائية. والبيا�ت املبلغ 
. ومصـــــدر بيا�ت عام 2022)، مع بعض اإلحصـــــاءات املقتبســـــة اليت متثل تقديرات أولية للبيا�ت اليت ســـــتنشـــــرها منظمة األغذية والزراعة خالل عام 2021
(التوقعات الزراعية الصادرة عن  2030-2021غذية والزراعة هو منشور التوقعات الزراعية بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة األ 2030

 التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي، ابريس، ، منشـــــــــــورات منظمة2030-2021منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــــــادي/منظمة األغذية والزراعة 
en-1787/19428846doi.org/10.وال سيما الفصل اخلاص ابألمساك املتاح على شبكة اإلنرتنت ( fao.org/3/cb5332en/Fish.pdf  

https://doi.org/10.4060/cb7874t
https://doi.org/10.4060/cb7874t
https://www.fao.org/publications/card/en/c/CB5398EN/
https://www.fao.org/3/cb7868en/cb7868en.pdf
http://www.fao.org/3/cb1550en/CB1550EN.pdf
https://doi.org/10.1787/19428846-en
https://doi.org/10.1787/19428846-en
https://doi.org/10.1787/19428846-en
https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/04-Audun%20clearance/fao.org/3/cb5332en/Fish.pdf
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 ســاســيأشــكل بيرجع  2020يف عام ان االخنفاض كاألنشــوفة، بينما  تقلب مصــيد أنواع األمساك الســطحية، وخاصــة عن 
 .19-ات ذات الصلة جبائحة كوفيدإىل التأثري 

وأدت عمليات اإلغالق املختلفة يف العديد من البلدان بســـــــــبب اجلائحة إىل اخنفاض الطلب، مما أدى يف بعض  -10
أن العديد من أســـــــاطيل  امنتجات مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وهذا يعين ضـــــــمنً احلاالت إىل اخنفاض أســـــــعار 

غري مربح خالل فرتات خمتلفة من العامني املاضــيني. عملها صــبح أبعدما  فت عن العمل أو قللت من أنشــطتهاالصــيد توق
تجات القابلة للتلف مثل املنتجات احلصـــــص بســـــبب اخنفاض الطلب و/أو عدم ختزين املن يتم ملءويف بعض احلاالت، مل 

املائية. وقد أتثرت مصـــايد األمساك اليت تعتمد على أســـواق التصـــدير أكثر من تلك اليت ختدم األســـواق احمللية. ومن شـــأن 
) ونقص املعدات الالزمة (على غري ذلكالتدابري الصـــــــحية (التباعد اجلســـــــدي بني الطواقم يف البحر ووضـــــــع أقنعة الوجه و 

. وقف األنشــــطة لفرتة زمنية معّينةوأن تؤدي إىل أن جتعل بدورها عملية الصــــيد أصــــعب ال، األقنعة والقفازات) املثســــبيل 
قطاع الصــيد، بســبب إغالق املوردين أو يف ا آخر وتشــكل اإلمدادات احملدودة (مثل الثلج ومعدات الصــيد والطعوم) عائقً 

اوتت اآلاثر على املصــــــيد بني البلدان واألنواع. وشــــــهدت بلدان تعذر توفري املدخالت ابلدين. وعلى الصــــــعيد العاملي، تف
. ويف يف التكيف القطاع حيث بدأنات يا يف اإلنتاج خالل األســـــــابيع األوىل من األزمة، أعقبته حتســـــــا حادً كثرية اخنفاضـــــــً 

الرئيســـــــي لز�دة اإلنتاج الكلي لألنواع املائية، مع متوســـــــط منو بلغ العقود الثالثة األخرية، كانت تربية األحياء املائية احملرك 
. وبلغ 2020و 2019عامي  نيب ســنو�ً  يف املائة 2.7ه اخنفاض بنســبة ، تال2018و 2008 بني عامي ســنو�ً  يف املائة 4.5

، على الرغم من 2020 مليون طن يف عـــام 88اإلنتـــاج اإلمجـــايل لرتبيـــة األحيـــاء املـــائيـــة من احليوا�ت املـــائيـــة ذروتـــه عنـــد 
ذات أمهية خاصة ابلنسبة  19-كوفيدكانت اآلاثر ذات الصلة جبائحة  ا،  . وعمومً 19-كوفيدالتأثريات ذات الصلة جبائحة  

ألسواق احمللية اخنفاًضا يف توافر ىل اإ األحياء املائية املوجه شهد إنتاج تربيةو أسواق التصدير. ىل إإنتاج األنواع املوجهة ىل إ
املعدات واملدخالت الالزمة (مبا يف ذلك األعالف واإلصـــــــــــبعيات والثلج)، بينما كان لتعطيل وســـــــــــائل النقل والتســـــــــــويق 

 والتدابري الصحية بصماهتا وآاثرها أيًضا. 

 
 إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل  -1اجلدول 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 ابستثناء النبااتت املائية 
 ابلوزن احلي)(ماليني األطنان  

 87.8 85.3 82.4 79.6 76.5 72.9 تربية األحياء املائية
 89.9 91.8 96.5 93.4 89.5 91.6 مصايد األمساك الطبيعية

 177.7 177.2 178.9 172.9 166.0 164.4 اجملموع

 )نسبة مئويةاحلصة من الكمية اإلمجالية ( 
 49 48 46 46 46 44 تربية األحياء املائية

 51 52 54 54 54 56 مصايد األمساك الطبيعية
 100 100 100 100 100 100 اجملموع

 مبا يف ذلك النبااتت املائية 
 احلي)(ابلوزن ماليني األطنان  
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 123.1 119.9 115.9 112.2 108.2 104.0 تربية األحياء املائية
 91.1 93.0 97.4 94.5 90.6 92.6 مصايد األمساك الطبيعية

 214.1 212.9 213.3 206.6 198.8 196.6 اجملموع

 )نسبة مئويةاحلصة من الكمية اإلمجالية ( 
 57 56 54 54 54 53 تربية األحياء املائية

 43 44 46 46 46 47 األمساك الطبيعيةمصايد 
 100 100 100 100 100 100 اجملموع

 قد ال تتطابق اجملاميع بسبب تقريب األرقام. 
-1950. إحصائيات خاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية. اإلنتاج العاملي حسب مصدر اإلنتاج للفرتة 2022منظمة األغذية والزراعة. املصدر: 

 .2022حمّدثة عام  .روما]، النسخة اإللكرتونيةغذية والزراعة [يف: إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األ. 2020
y/en/topic/166235fao.org/fisher 

 
 ، معىن ذلكد األمساك الطبيعية خالل العامني املاضـــينييمصـــا فاق منو امنوً  شـــهدقطاع تربية األحياء املائية  مبا أنّ  -11

يف املائة يف عام  46زادت من قد األمساك وتربية األحياء املائية ا أن حصة تربية األحياء املائية يف إمجايل إنتاج مصايد ضمنً 
إذا مت مشل النبااتت املائية، فإن تربية األحياء املائية تتجاوز ابلفعل املصايد و . 2020يف املائة يف عام  49إىل حوايل  2018

. 2020يف املائة يف عام  57وبلغت حصــتها يف اإلنتاج اإلمجايل  2013الطبيعية كمصــدر رئيســي إلنتاج األمساك منذ عام 
يف املائة نشـــأت من تربية  97، منها 2020 مليون طن يف عام 36وبلغ إنتاج األعشـــاب البحرية وغريها من النبااتت املائية 

 األحياء املائية. 

ا الدور املتزايد لرتبية األحياء املائية يف جمموع اإلمدادات الســــــــمكية، ال يزال قطاع املصــــــــايد الطبيعية مهيمنً رغم و  -12
ألمن الغذائي احمللي والدويل. ومنذ منتصف التسعينات من القرن املاضي، ىل اإ ابلنسبة عدد من األنواع وحيو�ً إىل ابلنسبة 

 ســــــاســــــيأشــــــكل بمليون طن، مع تغريات رئيســــــية حددهتا  93و 89الطبيعية بني تراوح اإلنتاج اإلمجايل ملصــــــايد األمساك 
 ذلك، وبفضل حتسني إدارة موارد تقلبات يف صيد األنشوفة يف أمريكا اجلنوبية واألنواع السطحية األخرى. وابإلضافة إىلال

 ، مع ز�دة يف كميات الصيد اخلاصة هبا.صدةر ألابعض  وحظ انتعاشلخمتارة، 

واستقرار املصيد بشكل عام، هناك اجتاه تنازيل يف  رصدةألاومع ذلك، على الرغم من التحسن الكبري يف بعض  -13
و�ت مستدامة من الناحية البيولوجية، خاصة يف املناطق األقل نسبة األرصدة السمكية البحرية اليت يتم صيدها ضمن مست

اليت يتم  رصــــــــــــــدةألاويف املقابل، ارتفعت نســــــــــــــبة ، 2017يف املائة يف عام  65.8إىل  1974يف املائة يف عام  90، من امنوً 
، 2017يف املائة يف عام  34.2إىل  1974يف املائة يف عام  10صــيدها مبســتو�ت غري مســتدامة من الناحية البيولوجية من 
ويف الوقت نفســـــه، تتأثر مصـــــايد األمساك  7.من القرن املاضـــــي وكانت أعلى ز�دات يف أواخر الســـــبعينات ويف الثمانينات

 الداخلية بشدة ابلطلب املتزايد على أمساك املياه العذبة.

املنتج الرئيســــــي،  والصــــــني هي ،)2املهيمنة إىل حد بعيد (اجلدول املنتجة هي البلدان وال تزال البلدان اآلســــــيوية  -14
يف املائة من  57خيص مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، و يف مايف املائة من إمجايل اإلنتاج العاملي  35صة تصل إىل حب

                                                      
7 doi.org/10.4060/ca9229en 

https://www.fao.org/fishery/en/topic/166235
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9229ar/
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وبريو من املنتجني . ويف العام نفســــه، كانت إندونيســــيا واهلند وفييت �م 2020يف عام اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية 
 .مجايلنتاج اإلىل اإلإابلنسبة  الرئيسيني اآلخرين

إىل ز�دة طفيفة يف إنتاج كل من مصــــــــايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء  2021وتشــــــــري التقديرات األولية لعام  -15
الرئيســــية يف عام  لعديد من األنواعىل اإاملائية، بينما كان من املتوقع أن يســــجل منو منخفض أو ســــليب يف العرض ابلنســــبة 

أنواع مهمة من ىل إابلنســـــــبة  تكون االخنفاضـــــــات يف إمجايل العرض من املتوقع أنو  ، وال ســـــــيما األمساك البيضـــــــاء.2022
األمساك البيضــــــــــــــاء اليت يتم اصــــــــــــــطيادها يف الربية مثل أمساك قّدية أالســــــــــــــكا ومسك القد، يف حني أن حماصــــــــــــــيل البلطي 

 الطلب.  والبانغاسيوس املستزرعة تتخلف عن منو

، من 2021ومع ذلك، وبوجه عام، ووفًقا لنتائج منوذج منظمة األغذية والزراعة لألمساك الصـــــــــــــادر يف يوليو/ متوز  -16
وســــــــــــيأيت النمو الكبري من تربية األحياء  8املتوقع أن يكون العقد القادم إجيابًيا لقطاع مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية.

املائية. وابســــتثناء الســــنوات  ، ابســــتثناء النبااتت2030ماليني طن حبلول عام  103إىل أكثر من املائية، اليت يتوقع أن تصــــل 
قبل، وذلك اليت أتثرت بظاهرة النينيو، من املتوقع أن تســـــــــــجل مصـــــــــــايد األمساك الطبيعية العاملية ز�دة طفيفة خالل العقد امل

مسكية معينة، وتنفيذ نظم إدارة أكثر قوة من قبل بعض البلدان، واالســـــتفادة األمثل من  رصـــــدةأبفضـــــل التقدم يف إعادة بناء 
  اإلنتاج السمكي من خالل خفض املصيد املرجتع والفاقد، مما سيؤدي إىل موازنة الضغط على املوارد اليت ال تدار بفعالية.

احلصص النسبية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حسب املناطق اجلغرافية واالقتصادية يف  -2اجلدول 
  2020عام 

تربية األحياء  إمجايل اإلنتاج 
 املائية

مصايد 
األمساك 
 الطبيعية

 واردات األمساك صادرات األمساك

 )مئوية نسبةاإلمجالية (احلصة من القيمة  )مئوية نسبةاحلصة من الكمية اإلمجالية ( 
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العامل

 34.7 36.9 52.6 88.5 70.3 آسيا
 3.4 4.6 10.8 2.6 6.7 أفريقيا

 19.5 19.9 19.5 5.0 12.3 األمريكيتان
 41.2 36.7 15.4 3.7 9.6 أورواب

 1.2 1.9 1.7 0.3 1.0 أوسيانيا
E1030  تجميعأي لتي ال يشملها ا الطبيعية األمساك مصايد إلنتاج خر"آجة في موضع رلمداغير ى ألخراع األنو"امن أطنان. 

. إحصائيات خاصة مبصايد األمساك وتربية األحياء املائية. اإلنتاج العاملي حسب مصدر اإلنتاج للفرتة 2022منظمة األغذية والزراعة. املصدر: 
. 2022مت حتديثها عام ]، روما النسخة اإللكرتونيةغذية والزراعة [األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األ. يف: إدارة مصايد 2020ـ  1950

fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en 

                                                      
 امليدان االقتصـــادي ومنظمة لنموذج منظمة األغذية والزراعة اخلاص ابألمساك، والذي يرد يف التوقعات الزراعية املشـــرتكة ملنظمة التعاون والتنمية يف اوفقً  8

)، التوقعات الزراعية املشـــــــرتكة بني 2021منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي/منظمة األغذية والزراعة ( 2030 - 2021للفرتة األغذية والزراعة 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي،  مطبوعات،  2030-2021منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــادي ومنظمة األغذية والزراعة للفرتة 

  en-doi.org/10.1787/19428846ابريس، 

https://unfao.sharepoint.com/sites/NFI/Shared%20Documents/FIAM/NFIMT%20-%20Trade%20and%20Markets/COFI-FT/2022%20-%20XVIII%20Session/04%20-%20Session%20documents/02%20-%20Plenary%20Session/Working%20Documents/04-Audun%20clearance/www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en
https://unfao-my.sharepoint.com/personal/gloria_loriente_fao_org/Documents/From%20T%20drive/Loriente/Meetings_Workshops/COFI-FT/COFI-FT-2022/working%20docs/doi.org/10.1787/19428846-en
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 االستهالك

 178لالســـــــتهالك البشـــــــري. ومن بني وتربية األحياء املائية  يتم توجيه حصـــــــة متزايدة من إنتاج مصـــــــايد األمساك -17
 مليون طن) لالســتهالك البشــري املباشــر، 157يف املائة (أو  89، مت اســتخدام حوايل 2020مليون طن مت إنتاجها يف عام 

كية. وكان لالستخدامات غري الغذائية، مبا يف ذلك حتويلها إىل مسحوق السمك والزيوت السم ما تبقىبينما مت ختصيص 
 ازجة.حية أو طيف شكل أنواع لالستهالك البشري  خصصامل اإلنتاج املائييف املائة من  44حوايل 

أل�ا متثل لتغذية واألمن الغذائي العاملي، يف ا احامسً  امنتجات مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية دورً  يدؤ وت -18
للمغذ�ت الكربى واملغذ�ت الدقيقة مثل الفيتامينات واملعادن (الزنك واحلديد واليود والســيلينيوم) واألمحاض  اهامً  امصــدرً 

إجيايب هام على النظام الغذائي النبايت،  املائية أن يكون هلا أثر تغذوي. وميكن لكمية صــــغرية من األغذية 3 الدهنية أوميغا
ف العناصــــــر الغذائية من النبااتت عندما يتم تناوهلا مع األغذية املائية، وينطبق على امتصــــــاص خمتل امبا أ�ا تســــــاعد أيضــــــً 

ا بلدً  31على ســــــــــــــبيل املثال، من بني ف. اذلك على كثري من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض وأقل البلدان منوً 
بلدان  من ابلدً  17، هناك ةاحليواني اتوتينيف املائة أو أكثر من إمجايل إمدادات الرب  30اليت تســــــــاهم فيها األمساك بنســــــــبة 

وتعترب املغذ�ت الدقيقة والكبرية اليت توفرها األغذية املائية ضــــــــــــــرورية يف النظام الغذائي ذات الدخل املنخفض. العجز 
ا  ةاإلمجالي تاالغذائي لبعض البلدان ذات الكثافة الســـــــــكانية العالية، حيث يكون مســـــــــتوى املتناول من الربوتين منخفضـــــــــً

، وال ســــــيما الدول اجلزرية الصــــــغرية غذائية للعديد من البلدان األخرىغذائية وهي مهمة جًدا يف النظم ال مشــــــاكلوتواجه 
يف املائة من االســــــــتهالك البشــــــــري للربوتينات احليوانية، وتوفر ما  17حوايل النامية. وعلى الصــــــــعيد العاملي، متثل األمساك 

يف املائة من  10مليار شــخص، و 3.3الفرد من متناول الربوتينات احليوانية حلوايل يف املائة من متوســط نصــيب  20يقارب 
 شخص. اتمليار  5.6هذه الربوتينات لـ 

بشـــــــكل كبري خالل العقود  غذية املائيةوقد ازداد نصـــــــيب الفرد على مســـــــتوى العامل من االســـــــتهالك الظاهر لأل -19
. 2018يف عام  تكيلوغراما  20.5 ارهدقليصـــــل إىل ذروة  1960يف عام  كيلوغرامات  9ارتفع من القليلة املاضـــــية، حيث 

ره التوســـع الكبري يف و  كان الدافَع وراء هذا التوســـع يف الطلب مزيٌج من النمو الســـكاين وارتفاع الدخل والتحضـــر، كما يســـّ
ا يف توســــــــــــــيع ا هامً الدولية دورً إنتاج مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وقنوات توزيع أكثر كفاءة. كما لعبت التجارة 

غذية نطاق اســتهالك األمساك من خالل توفري خيارات أوســع للمســتهلكني. وتشــكل الواردات نســبة كبرية ومتنامية من األ
، مقابل اعلى األنواع غري املنتجة حمليً لطلب اســـــتقرار ااملســـــتهلكة يف أمريكا الشـــــمالية وأورواب وأفريقيا، وذلك نتيجة  املائية
. ومن املتوقع أن يزداد هذا االعتماد على واردات منتجات مصـــــــايد األمساك و تراجعهأ إنتاج مصـــــــايد األمساك احمللية ثبات

ا ، اخنفض استهالك الفرد من األمساك اخنفاضً 2020وتربية األحياء املائية لتلبية الطلب احمللي خالل العقد القادم. ويف عام 
 إىل ز�دة طفيفة.  2021وتشري التقديرات األولية لعام ماش الطلب خالل العام. بسبب انك اكيلوغرامً   20.2ا إىل طفيفً 

بني البلدان واألقاليم  يف ما كبري  هناك تفاوتكني، املائية ملعظم املســـــــــــــتهل الز�دة اإلمجالية يف توافر األغذية رغمو  -20
وداخلها وذلك من حيث الكمية واألنواع اليت يســــــــــــــتهلكها الفرد، مما يؤثر على املســــــــــــــامهة الالحقة يف املتناول التغذوي. 

إمجايل إمدادات األمساك، بينما حتصل أوسيانيا وأفريقيا على احلصة األصغر. ويتواجد أعلى  من ثلثيوتستهلك آسيا أكثر 
ا، يف العديد من الدول اجلزرية الصــغرية النامية، وال كيلوغرامً   50، من حيث نصــيب الفرد، أي أكثر من اســتهالك لألمساك

ســــيما يف أوســــيانيا، بينما تتواجد أدىن املســــتو�ت، اليت ابلكاد تتجاوز كيلوغرامني، يف آســــيا الوســــطى وبعض البلدان غري 
قد منا بشــكل مطرد يف املناطق النامية  غذية املائيةالســنوي لألالســاحلية. وعلى الرغم من أن نصــيب الفرد من االســتهالك 
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. وال يشــــــــــــــكل اويف بلدان العجز الغذائي ذات الدخل املنخفض، فإنه ال يزال أقل مما هو عليه يف املناطق األكثر تقدمً 
عوامــل االجتمــاعيــة من الواضــــــــــــــح أن الفني الوحيــدين يف ز�دة اســــــــــــــتهالك األغــذيــة املــائيــة. التوافر والــدخــل املتــاح العــاملَ 

 ا بشكل قوي على مستوى استهالك األمساك بني البلدان ويف داخلها.واالقتصادية والثقافية تؤثر أيضً 

إىل حتول حاسم يف أمناط املستهلكني. واستمرار العادات واالبتكارات اليت نشأت أثناء  19-أدت جائحة كوفيد -21
عمليات اإلغالق، مثل جتديد االهتمام ابلطهي املنزيل، والتحول العام حنو البيع ابلتجزئة، وانتشـــــــــــــار خدمات التوصـــــــــــــيل 

هذه الســـــــــمات الســـــــــوقية  ومل تتالشإللكرتونية. املنزيل، والرتكيز الشـــــــــديد على التســـــــــويق الرقمي، وز�دة مبيعات التجارة ا
ات يكا يف ديناميا دائمً والواقع أ�ا قد أســهمت إســهامً  يف ظّل أوىل بوادر اخلروج من أســوأ جائحة على اإلطالق.اجلديدة 
عض األحياء املائية على الصـــــــعيد العاملي. غري أنه من غري املرجح أن تشـــــــهد بد األمساك وتربية يويل قطاع مصـــــــاوفرص حت

، اليت عها الطبيعي، مثل التونة املعلبةاملنتجات مســــــتو�ت الطلب اليت شــــــهدهتا خالل اجلائحة مع عودة األحوال إىل وضــــــ
 شهدت ز�دة هائلة يف االستهالك خالل فرتات اإلغالق.

لقادم يف العقد اومن املتوقع أن يصـــل نصـــيب الفرد من اســـتهالك منتجات مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية  -22
، مع توقع حدوث توسع كبري يف الطلب يف البلدان النامية. ومن املتوقع أن تنشأ حصة 2030ا يف عام كيلوغرامً   21.2إىل 

، أصــــــبحت تربية 2016األحياء املائية. ومنذ عام  متزايدة من املنتجات املائية املتاحة لالســــــتهالك البشــــــري من إنتاج تربية
الرئيسي ملنتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أجل االستهالك البشري، ومن املتوقع أن األحياء املائية املصدر 

 تنمو هذه احلصة يف العقود القليلة املقبلة.

ا للنتائج الواردة يف التوقعات الزراعية املشــــــــــرتكة بني منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــــــــــادي ومنظمة وفقً و  -23
عزى أفريقيــا. ويُ  ، من املتوقع أن يزداد االســــــــــــــتهالك يف مجيع القــارات، ابســــــــــــــتثنــاء2030-2021اعــة للفرتة األغــذيــة والزر 

واالجتاه التناقصـــي يف أفريقيا جنوب الصـــحراء الكربى،  ،ككل  يف أفريقيااالســـتقرار يف نصـــيب الفرد من اســـتهالك األمساك 
للدور احلاســــــم الذي  اللقلق من حيث األمن الغذائي، نظرً  اذلك مثريً  يعتربإىل النمو الســــــكاين بوترية أســــــرع من العرض. و 

ومقارنة ابملتوسط العاملي، يوجد يف توفري الربوتينات واملغذ�ت الدقيقة يف العديد من البلدان األفريقية.  غذية املائيةتلعبه األ
امات)، ولكن نصيبها من األمساك يف إمجايل كيلوغر   10نصيب أصغر للفرد من استهالك األمساك (حوايل  ايف أفريقيا حاليً 

املائة من إمجايل اســــــــــتهالك  يف 20متثل الربوتينات املتأتية من األغذية املائية حوايل و اســــــــــتهالك الربوتينات احليوانية أعلى. 
 ب أفريقيا.يف املائة يف بلدان أفريقية خمتارة، وال سيما يف غر  50يف أفريقيا، وقد تكون أعلى من  ةاحليواني تاالربوتين

 ارةــالتج

يف املائة،  38و 36(ترتاوح ما بني مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية من إمجايل إنتاج يتم تصــدير حصــة كبرية  -24
ما يعادهلا ابلوزن احلي يف الســـنوات القليلة املاضـــية) ما يعكس درجة انفتاح هذا القطاع واندماجه يف التجارة الدولية. وقد 

منتجات مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية بشــكل كبري خالل العقود املاضــية، حيث وصــلت يف زادت التجارة الدولية 
، زادت التجارة مبعدل ســــــــــــنوي 2018إىل عام  1976. ومن عام 2018مليار دوالر أمريكي يف عام  165بلغت  ىل ذروةإ

التجارة يف منتجات مصــايد  ، اخنفضــت2019ابلقيمة احلقيقية. ويف عام  يف املائة 4.1ومسية ابلقيمة اإل يف املائة 6.7قدره 
ا ابخنفاض اإلنتاج وانكماش الطلب يف بعض األســــــواق مرتبطً يف املائة، وكان ذلك  2بنســــــبة األمساك وتربية األحياء املائية 

األمساك وتربية األحياء املائية التجارة يف منتجات مصـــــايد  ، اخنفضـــــت19-بكوفيدرئيســـــية. وبســـــبب اآلاثر ذات الصـــــلة ال
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املائية ليس . غري أن هذا االخنفاض يف جتارة مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء 2020و 2019يف املائة بني عامي  8بنحو 
 ملنتجات الزراعية األخرى والتجارة العاملية ابلبضائع.ىل اإابلنسبة لة، حيث لوحظ وجود أمناط مماثلة ظاهرة معزو 

، ليصل إىل مستوى مرتفع جديد 2020يف املائة مقارنة بعام  17إىل منو بنسبة  2021وتشري األرقام األولية لعام  -25
مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء إىل أن منتجات  2030التوقعات حىت عام مليار دوالر أمريكي. وتشــــــــــــري  175يبلغ حنو 

املائية ســــيســــتمر تداوهلا بدرجة عالية، رغم أن النمو قد يكون أبطأ مما كان عليه يف العقد الســــابق. وتعود هذه االجتاهات 
ت فرضــــــــــــها بعض الشــــــــــــركاء التجاريني العامة إىل جمموعة متنوعة من العوامل مبا يف ذلك ز�دة التوترات التجارية (مع تبعا

الرئيســيني على التعريفات اجلمركية)، وضــعف النمو االقتصــادي وعدم اليقني يف الســياســات يف بعض البلدان، مما أدى إىل 
 ضعف منو الطلب. 

اء متثل التجارة يف قطاع منتجات مصايد األمساك وتربية األحي ،اوابلنسبة إىل العديد من االقتصادات األقل تقدمً  -26
ا للعائدات ابلنقد األجنيب، ابإلضــــــــــــــافة إىل الدور اهلام للقطاع يف توليد الدخل وفرص العمل واألمن ا هامً املائية مصــــــــــــــدرً 

إلعـادة  التجهيز لـديهـا قطـاعـات املـائيـة إلمـدادمن املنتجـات الغـذائيـة هتـا زادت هـذه البلـدان واردا وقـدالغـذائي والتغـذيـة. 
 االستهالك احمللي. الطلب نتيجة ارتفاع التصدير ولتلبية 

أكدت دورها الرئيســـي بوصـــفها املصـــدر فقد ال تزال املنتج الرئيســـي،  الصـــني ، ابإلضـــافة إىل أن2020عام ويف  -27
مليار دوالر أمريكي على الرغم من حدوث انكماش  18الرئيســــــــــــي ملنتجات مصــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية مببلغ 

أمريكي، على مليار دوالر  15رب مســــتورد مببلغ . وابإلضــــافة إىل ذلك، ظلت اثين أك2019ئة مقارنة بعام يف املا 8بنســــبة 
، انتعشـــت 2021. ويف عام 2019مقارنة بعام  يف املائة من وارداهتا من املنتجات الغذائية املائية 17الرغم من اخنفاض بلغ 

مليار دوالر  17مليار دوالر أمريكي للصــــــــادرات و 21ائية، وبلغت جتارهتا يف منتجات مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء امل
إىل االســتعانة مبصــادر خارجية  االصــني يف الســنوات األخرية، ويعزى ذلك جزئيً  ا، زادت وارداتعمومً و . أمريكي للواردات

 .ااستهالك الصني احمللي املتزايد لألنواع غري املنتجة حمليً  ايعكس أيضً  ذلك للتجهيز من بلدان أخرى، ولكنّ 

مليار دوالر أمريكي يف عام  11(لكن خالل الســــــنوات القليلة املاضــــــية، ظلت النرويج املصــــــدر الرئيســــــي الثاين  -28
. 2013ر منذ عام ، تلتها فييت �م، اليت أصــــــــــــبحت اثلث أكرب مصــــــــــــدِّ )2021 مليار دوالر أمريكي يف عام 14و 2020

 ، شيلي واهلند واتيلند. 2021و 2020وكان املصدرون الرئيسيون اآلخرون يف عامي 

وتتألف حصة جتارة منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية أيضا من املواد السمكية اخلام اليت يتم تصديرها  -29
تاج املنخفضـــة ميزة تنافســـية، مع تصـــدير لتتم معاجلتها بعد ذلك يف بلدان أخرى حيث توفر األجور املنخفضـــة وتكاليف اإلن

وتعترب االســــتعانة مبصــــادر خارجية للتجهيز ذات أمهية خاصــــة يف بعض بلدان أورواب  ات اجملهزة الناجتة يف وقت الحق.املنتج
ن الوســـطى والشـــرقية وكذلك يف بعض البلدان اآلســـيوية، حيث تســـاهم صـــناعة التجهيز بشـــكل كبري يف تلك االقتصـــادات م

 بشكل خاص على هذه التدفقات التجارية. 19-كوفيدوقد أثرت جائحة  لق فرص العمل والتجارة. خالل خ

رغم ألمساك وتربية األحياء املائية، ا هتيمن على واردات منتجات مصـــــــــــــايد اوال تزال االقتصـــــــــــــادات األكثر تقدمً  -30
 اكبريً   اريكية والياابن اعتمادً املتحدة األماخنفاض حصــــتها يف الســــنوات األخرية. ويعتمد كل من االحتاد األورويب والوال�ت 

يف املائة  58، شــــكلت وارداهتا جمتمعة 2020. ويف عام املنتجات الغذائية املائية لتلبية االســــتهالك احمللي الواردات منعلى 
يف املائة يف  64وتربية األحياء املائية، أي ابخنفاض عن نســــــــبة من حيث قيمة الواردات العاملية ملنتجات مصــــــــايد األمساك 

 .2000يف املائة يف عام  73و 2010 عام
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ســـــــــوق لواردات منتجات مصـــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، ويشـــــــــكل االحتاد األورويب إىل حد بعيد، أكرب  -31
د مليــار دوالر أمريكي إذا مت اســــــــــــــتثنــاء التجــارة داخــل االحتــا 27( 2020مليــار دوالر أمريكي يف عــام  51بلغــت قيمتهــا 

 14ا بلغ حوايل ا كبريً منوً  2021. وتبّني البيا�ت األولية لعام 2019يف املائة مقارنة بعام  4رويب)، أي اخنفاض بنســــــــــــبة األو 
. وبلغت مســــــــــــــتورد ملنتجات مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةبلد ة. وتعترب الوال�ت املتحدة األمريكية أكرب يف املائ

يف املائة يف  30) لكن ارتفعت بنســــــــــبة 2019بعام مقارنة أقل يف املائة  7( 2020مليار دوالر أمريكي يف عام  22وارداهتا 
مطلع حىت للمنتجات املائية  أكرب مســـتورد شـــهدت الياابن، وهي تقليد�ً و مليار دوالر أمريكي.  28لتصـــل إىل  2021عام

يف املائة  13ا يف وارداهتا من منتجات مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية بنســــبة اخنفاضــــً  ،العقد األول من األلفية الثانية
يف املائة  6مليار دوالر أمريكي، ولكن بعد ذلك زادت بنســـــبة  13، حيث وصـــــلت إىل 2019مقارنة بعام  2020يف عام 
 . 2021يف عام 

العتماد االقتصـــــــــادات املتقدمة على الواردات، فإن التعريفات اجلمركية املفروضـــــــــة على منتجات مصـــــــــايد  اونظرً  -32
ا ما يف هذه البلدان، وإن كان ذلك مع وجود اســتثناءات قليلة. وميكن للبلدان األمساك وتربية األحياء املائية منخفضــة نوعً 

ا مجركية ابهظة، على الرغم ق يف البلدان املتقدمة من دون أن تواجه رســـومً النامية توريد املنتجات الغذائية املائية إىل األســـوا
ال تزال متثل  9. غري أن مســألة تصــاعد التعريفات اجلمركيةالتعريفية من مشــاكل الوصــول إىل األســواق املتعلقة ابلتدابري غري

، وال ســـــيما يف الوصـــــول إىل بعض لعديد من منتجات مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةىل اإمشـــــكلة خطرية ابلنســـــبة 
 أسواق البلدان املتقدمة النمو وتوسيع نطاق التجارة اإلقليمية. 

ويف اآلونة األخرية، وبفضــــــــــــل االتفاقات التجارية اإلقليمية والثنائية، أخذ االجتاه املطبق للتعريفات اجلمركية على  -33
. وتضـــــــــــمنت العديد من االتفاقات التجارية اإلقليمية اوً الواردات يف االخنفاض، مع بعض االســـــــــــتثناءات يف أقل البلدان من

ا جديدة للوصــــــول التفضــــــيلي إىل منتجات مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، اليت تتناول االســــــتدامة اجلديدة شــــــروطً 
عديد من واإلعا�ت املقدمة ملصـــــــــــــايد األمساك وغري ذلك من املســـــــــــــائل غري التعريفية. وعلى النقيض من ذلك، ال يزال ال

ا على منتجات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ميكن أن تعكس السياسات البلدان النامية يطبق تعريفات عالية نسبيً 
 الضريبية أو تدابري احلماية. 

رة للوصــــــــــول إىل األســــــــــواق اإلقليمية والدولية، مبا يف ذلك وتؤثر عدة عوامل أخرى على أداء البلدان املصــــــــــدّ  -34
املرتبطة ابهلياكل األساسية الداخلية لبعض البلدان. وعلى الرغم من التقدم واالبتكارات التقنية، ال يزال العديد املشاكل 

ا، يفتقر إىل اهلياكل األســـــاســـــية واخلدمات الكافية، مما يؤثر من البلدان، وال ســـــيما البلدان ذات االقتصـــــادات األقل منوً 
األحياء املائية، ويســـهم يف الفاقد من األغذية، وقضـــا� ســـالمة األغذية، أو على نوعية منتجات مصـــايد األمساك وتربية 

 حتد�ت التسويق.

إن اتفاقية منظمة التجارة العاملية بشـــــــــــأن احلواجز التقنية أمام التجارة تتضـــــــــــمن قواعد هتدف صـــــــــــراحة إىل منع  -35
بيد أن احلواجز التقنية أمام التجارة والتدابري غري األنظمة واملعايري التقنية من التحول إىل حواجز غري ضــرورية أمام التجارة. 

على التجارة وختلق صعوابت للتجار بتطبيق معايري إلزامية للمنتجات ومراقبة التدابري الصحية وتدابري الصحة  التعريفية تؤثر

                                                      
ة ما تنطبق حيدث تصــاعد التعريفات اجلمركية عندما تفرض رســوم اســترياد على املنتجات شــبه اجملهزة أعلى من الرســوم املفروضــة على املواد اخلام. وعاد 9

طوير نشــــاط التجهيز يف البلدان اليت تنشــــأ فيها املنتجات تعريفات أعلى على املنتجات النهائية. وحتمي هذه املمارســــة صــــناعات التجهيز احمللية وتثبط ت
 اخلام (التعريف القائم على مسرد منظمة التجارة العاملية).



COFI:FT/XVIII/2022/8  11 

 

ا ابلطرق احملددة اليت جارة أيضً وقواعد املنشأ وتقييم املطابقة وغريها. وميكن أن تتأثر التباتية وإجراءات ترخيص االسترياد الن
 تعاجل هبا التصنيفات اجلمركية والتقييمات وإجراءات التخليص، مبا يف ذلك اإلجراءات الطويلة أو املزدوجة.

وقد أدى دخول االتفاق بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع الصــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم  -36
وردعه والقضـــــاء عليه حيز النفاذ إىل إاتحة إمكانية قيام البلدان بفرض قيود جتارية على امليناء لتجنب تفريغ املنتجات اليت 

 غ ودون تنظيم. تنشأ عن الصيد غري القانوين دون إبال

ا من حيـث املعلومات املطلوبة وأصــــــــــــــبحـت جتارة منتجـات مصــــــــــــــايد األمساك وتربيـة األحيـاء املائيـة أكثر تطورً  -37
ا من شروط السوق ال ترتبط بعد اآلن أبقساط األسعار، وأصبحت إمكانية التتبع وشهادات االستدامة شرطً  -للمنتجات 

ة أو ال. وميكن أن تشـــــكل القدرة على التقيد مبتطلبات االســـــترياد اليت بل ببســـــاطة ابلقدرة على الوصـــــول إىل ســـــوق حمدد
 ملعظم البلدان املصــــــدرة. ويواجه العديد من البلدان النامية وصــــــغار الصــــــيادين مشــــــاكل متعددة يف تتطور ابســــــتمرار حتد�ً 

ع إىل أسواق جديدة. وابإلضافة االمتثال ملتطلبات السوق مما يؤدي إىل حتد�ت يف احلفاظ على األسواق القائمة أو التوس
 إىل ذلك، ال تزال الشواغل بشأن املسؤولية االجتماعية يف سالسل القيمة يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية تتزايد.

ا بشــــــكل متزايد ابملعايري التقنية وتشــــــمل متطلبات االســــــترياد جماالت مثل اجلودة والســــــالمة ولكنها ترتبط أيضــــــً  -38
لزم بناء القدرات والتدريب ونقل اخلربات والدراية لدعم البلدان يف الوفاء هبذه املتطلبات. وتوفر املنظمات والتوســــــــــــــيم. وي

والوكاالت الدولية بعض أنشــــــــــــــطة بناء القدرات، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة ابلتعاون مع منظمة التجارة العاملية 
 نكتاد) والبلدان املستوردة نفسها، ولكن هناك حاجة إىل مزيد من الدعم. ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (األو 

ما تكون االســتثمارات ضــرورية يف البنية التحتية، وخباصــة لتحســني ســلســلة التربيد ابتداًء من موقع اإلنزال  اوغالبً  -39
اإلنتاج املوّجه إىل التصــدير. ى أو احلصــاد وعلى امتداد كامل ســلســلة اإلمداد. وقد ّمت الرتكيز بصــورة خاصــة حىت اآلن عل

منتجات مصـــايد العديد من االحتياجات الكبرية غري امللّباة من حيث حتســـني البنية التحتية احمللية لتوزيع  ابقى أيضًـــ تلكن 
اق يف بلدان عديدة يف العامل. وابإلضــــــــافة إىل ذلك، من املتوقع أن يؤدي التنفيذ الكامل التفتربية األحياء املائية األمساك و 

التأثريات  بعضإىل تســــــــريع احلركة وختليص البضــــــــائع عرب احلدود، مما حيد من رة العاملية تيســــــــري التجارة التابع ملنظمة التجا
 السلبية على التجارة.

وقد واجهت التجارة الدولية خالل العامني األخريين العديد من أوجه عدم اليقني، مع تنفيذ البلدان للمزيد من  -40
للتجارة مقارنة ابلســـنوات الســـابقة. وعلى الرغم من أن هذا النمط ينطبق على جتارة البضـــائع بشـــكل عام،  التدابري املقيدة

على منتجات مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وتســـــتمر أمهية ســـــالســـــل القيمة العاملية يف النمو  اإال أنه ينطبق أيضـــــً 
يتصل  يف ما اهامً  افإ�ا قد أصبحت عنصرً  على وجه اخلصوص، ملنتجات املائيةىل اإإلنتاج السلع بشكل عام. وابلنسبة 

 مبصادر اإلنتاج اخلارجية.

 األنواع الرئيسية وأسعارها

تتمّيز ابلتنوع اإلضــــــايف يف و أصــــــبحت التجارة يف منتجات مصــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية أكثر ديناميكية  -41
. وذلك يعكس االختالفات يف أذواق املستهلكني وتفضيالهتم، مع أسواق ترتاوح بني احليوا�ت األنواع وأشكال املنتجات

املائية احلية وجمموعة واسعة من املنتجات املصنعة. ويقوم هذا القطاع بدور أساسي يف توفري حصة كبرية من األغذية املائية 
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الدولية ابملنتجات املائية مبنتجات تربية األحياء املائية، وهي  املغذية لالســــــــتهالك احمللي. وترتبط نســــــــبة متزايدة من التجارة
 مرتبطة ابلز�دة الكبرية يف إنتاج تربية األحياء املائية. 

وكانت . 2013حيث القيمة منذ عام وهلا من وتعترب الســـــــــــــلمونيات (الســـــــــــــلمون والرتوت) أهم ســـــــــــــلعة يتم تدا -42
احلدوق، تليها أمساك القاع (مثل اهلاك، والقد، و ي اجلمربي والروبيان، املصــــــدرة ه اجملموعات الرئيســــــية األخرى من األنواع

يف  1يف املائة من قيمة الصادرات وزيت السمك حوايل  3. وميثل مسحوق األمساك حوايل وقديّة أالسكا، وغريها) والتونة
ا على الوطين، ولكن أيضـــــــــً  د، ليس فقط على الصـــــــــعيااملائة. ويتم تداول عدد كبري من األمساك املنخفضـــــــــة القيمة نســـــــــبيً 

 املستويني اإلقليمي والدويل. 

 7أعلى بنســبة  كان لألمساك، فإن متوســط األســعار الدولية ملؤشــر أســعار األمساك ملنظمة األغذية والزراعة اووفقً  -43
من عام شـــــهرين ول أ. وخالل 2019عام ىل إيف املائة أقل ابلنســـــبة  7، حيث كانت األســـــعار 2020يف املائة مقارنة بعام 

. وتعكس آخر مؤشرات أسعار األمساك 2021يف املائة مقارنة ابلفرتة نفسها من عام  19، ارتفعت األسعار بنسبة 2022
عار أن مؤشـــر أســـع مأيضـــا التباين املســـتمر يف أســـعار األنواع الناشـــئة عن مصـــايد األمساك الطبيعية وتربية األحياء املائية. و 

ابالخنفاض  األمساك الفرعي ملصـــايد األمساك الطبيعية أظهر اختالفات أقل، فقد أتثر مؤشـــر تربية األحياء املائية أشـــد التأثر
ختالفات يف توافر اإلمدادات، وكذلك النقص النســــيب يف التكامل . ويشــــري هذا التباين إىل اال2020الذي حدث يف عام 

وجود درجة حمدودة من االســـــــــتدامة بني األنواع رغم تزرعة والربية األكثر أمهية. و ألنواع املســـــــــىل اإبني األســـــــــواق ابلنســـــــــبة 
عالية املســـــتوى مثل مسك القد هي الاملســـــتزرعة وبعض األنواع الربية يف قطاع أمساك القاع/األمساك البيضـــــاء، إال أن األنواع 

نواع الربية الرئيسية األخرى، مثل ىل األإستزرعة. وابلنسبة رية من البدائل املعمن املنافسة الس احممية عامًة بشكل جيد جدً 
رأســيات األرجل، ال تقدم تربية األحياء املائية أي منافســة على اإلطالق على الرغم من بعض التجارب اليت جيري تنفيذها 

 لتطوير تكنولوجيا االستزراع.

لقدرة العاملية على إىل اخنفاض كبري يف ا 2020من عام وأدى اخنفاض أويل يف التجارة العاملية يف النصــــــف األول  -44
ز�دة يف الطلب  2020، حيث مت التخلص من العديد من الســفن القدمية. وشــهد النصــف الثاين من عام الشــحن البحري

رين على الســــــلع، مما أدى بســــــرعة إىل اختناقات بســــــبب اخنفاض توافر الســــــفن، وحمدودية إمدادات احلاو�ت بني املصــــــدّ 
الشـــــحن ز�دة كبرية، من  كلفةاالســـــترياد. ونتيجة لذلك، زادت  ت أتخر يف ســـــفن التجهيز يف وجهات حاالالرئيســـــيني، و 

 عـــام طلعميف  دوالر أمريكي 9 300إىل  2020يف ينـــاير/كـــانون الثـــاين  اقـــدمـــ 40 طوهلـــا دوالر أمريكي حلـــاويـــة 1 800
أن ز�دة أســـــعار الشـــــحن يف النصـــــف  11البحري،لنقل ل 2021وقدرت منظمة األونكتاد يف اســـــتعراضـــــها لعام  202210.

؛ وقد 2023يف املائة حبلول عام  11ســـــــــــــبة من شـــــــــــــأ�ا أن جتعل أســـــــــــــعار الواردات العاملية تنمو بن 2021األول من عام 
 تضاعفت أسعار الشحن لكثري من الطرق منذ ذلك احلني، مع توقع ز�دة أسعار الواردات ابملثل.

ا أن ترتفع األســعار بســبب الوضــع االقتصــادي واجليوســياســي  -45 ويعترب ارتفاع . غري املســتقراحلايل ومن املتوقع أيضــً
 حقيقة واقعة تواجه العديد من البلدان، مع ز�دة تكاليف الطاقة وإعادة فتح االقتصــــادات بســــرعة بعد عملياتالتضــــخم 

يف املائة يف  5.6املســـــــــتهلك إىل ، ارتفع املؤشـــــــــر املنســـــــــق ألســـــــــعار يف االحتاد األورويباإلغالق كعوامل دافعة رئيســـــــــية. و 
باط يف فرباير/شـــ يف املائة 7.9، بينما ارتفع مؤشـــر أســـعار املســـتهلك يف الوال�ت املتحدة بنســـبة 2022يناير/كانون الثاين 

                                                      
10 .World Container Index, Drewry Supply Chain Advisors 
11 document/rmt2021_en_0.pdf-unctad.org/system/files/official 

https://unctad.org/system/files/official-document/rmt2021_en_0.pdf


COFI:FT/XVIII/2022/8  13 

 

يؤثر  إىل ذلك، مما 2022وستضاف الز�دة يف أسعار الوقود خالل ارتفاع أسعار الطاقة لعام مقارنة ابلعام السابق.  2022
 على مجيع مراحل سالسل اإلمدادات. 

 التوقعات

مل. وقد ستؤثر العديد من العوامل على تطور وديناميكيات قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العا -46
إىل االنتعاش الذي يعزز النمو االقتصـــــــــادي الواســـــــــع النطاق ويشـــــــــجع االبتكار  احلاجة 19-أوضـــــــــحت جائحة كوفيد

الكربون. وليس من الواضــــــــــــــح ما هي اآلاثر الطويلة األجل اليت ســــــــــــــترتتب على هذا القطاع. وتعمل منظمة  خفضو 
واب الشــــرقية والوســــطى املنظمة الدولية لتنمية مصــــايد األمساك يف أور األغذية والزراعة ابلتعاون مع جامعة جونز هوبكنز و 

"Eurofish " التكيفية للجائحة بني مجيع  ترصـــــد اآلاثر الطويلة األجل واالســـــتجاابمن أجل وغريها من املؤســـــســـــات
 اجلهات الفاعلة والوكاالت احلكومية.

مساك وتربية مبا يف ذلك قطاع مصــــــــــايد األ، العاملية والتدفقات التجارية الدوليةد مداا ســــــــــالســــــــــل اإلحاليً واجه تو  -47
هذا عقب فرتة صــــعبة ابلفعل بســــبب جائحة يت و�. وكرانياأخر من عدم اليقني بفعل احلرب يف آمســــتوى  ،حياء املائيةاأل

من ثريات هائلة على األحداث تغيريات جيوسياسية عميقة مع لذلك من أتإىل إوكرانيا أتؤدي احلرب يف قد و . 19-كوفيد
رواح والدمار الالحق ابملباين والبىن ســاوية يف األأىل اخلســارة املإضــافة إ ،امليةقليمية والعطنية واإلالغذائي على املســتو�ت الو 

مساك وتربية ســـــواق مصـــــايد األأخري يف عمليات التســـــليم يف مداد وأتابلفعل اختالالت يف ســـــالســـــل اإلتالحظ و . التحتية
عادة توجيه إو ألغاء إســـــــاســـــــية ارتفاع تكاليف الطاقة والشـــــــحن مع العوامل املرافقة األ نحىت اآلشـــــــمل تو . حياء املائيةاأل

املواد  ســعارأا ارتفاع ايضًــ يؤدي ســوف و . رحالت الشــحن اجلوي والنقل البحري وعرب الطرقات وبواســطة الســكك احلديد
 . ىل منتجي االستزراع السمكي واملستهليك على السواءإارتفاع التكاليف ابلنسبة  ىلإعالف البحرية اخلام لأل

ىل إابلنســـــــــــبة على قطاع مصـــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. و  وبوجه عام، ميكن أن تؤثر عوامل أخرى كثرية -48
إلنتاج تشـــــمل هذه العوامل التدهور البيئي وتدمري املوائل، والصـــــيد اجلائر، والصـــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم، ا

يئة، وغزو األنواع غري احمللية، وتغري املناخ، والقضــــــــــــا� العابرة للحدود املتعلقة ابســــــــــــتخدام املوارد الطبيعية، واحلوكمة الســــــــــــ
، وكذلك توافر التكنولوجيا والتمويل. ومن منظور الوصـــــول وإمكانية الوصـــــول إىل املواقع، وموارد املياهواهلروب واألمراض، 

إىل األسواق، تشمل القضا� تلك املتعلقة بسالمة األغذية وإمكانية تتبعها، واحلاجة إىل إثبات أن املنتجات ليست �جتة 
عن عمليات الصــيد غري القانونية واحملظورة، ومنو التدابري اليت ال تتعلق ابلتعريفات اجلمركية، والشــكوك احمليطة ببيئة التجارة 

 املتوسط. إىل القصري  ينيالدولية على املد

ابلتحد�ت اليت تطرحها  اوثيقً  اويرتبط التطور املســــــــــــــتقبلي لقطاع مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية ارتباطً  -49
مليارات  10ظم الغذائية. ومن املتوقع أن يصـــــــل عدد ســـــــكان العامل إىل حوايل االجتماعية االقتصـــــــادية على النُ التوجهات 

، وهو اجتاه يثري مبفرده خماوف بشـــــــأن كيفية إطعام العامل يف املســـــــتقبل. ويف الوقت نفســـــــه، فإن منو 2050نســـــــمة يف عام 
 تايتعلق ابســـــــــــتهالك الربوتين يف ماقد ينطوي على تغيريات غذائية  ات الدخل املنخفض واملتوســـــــــــطالدخل يف البلدان ذ

وابلتايل اســــــــــتهالك منتجات مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. وعالوة على ذلك، فإن التغريات اهليكلية يف  ةاحليواني
لنظم الغذائية أل�ا تنطوي على تعديالت يف أمناط االقتصــاد، إىل جانب التوســع احلضــري واهلجرة، تشــكل حتد�ت أكرب ل

 االستهالك، والطريقة اليت يتم هبا تنظيم سالسل األغذية (أي ارتفاع الطلب على األغذية اجملهزة)، وقنوات التوزيع. 
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ذائي مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية ز�دة يف مســـامهة القطاع يف األمن الغىل إوتعين هذه التغريات ابلنســـبة  -50
يف نفس والتغذوي إىل أقصــــــــى حد، وضــــــــمان حصــــــــول الناس كافة يف مجيع األوقات على أغذية جيدة النوعية ومغذية، و 

بل عيش مئات املاليني من األشـــــخاص يف مجيع أحناء العامل. وال ميكن حتقيق تعظيم فوائد قطاعي مصـــــايد الوقت  دعم ســـــُ
ازنة بعناية بني مبادئ االســــــــتدامة البيئية واالجتماعية واالقتصــــــــادية يف إدارة األمساك وتربية األحياء املائية إال من خالل املو 
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