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 ؛ وهذه مبادرة من منظمة األغذية والزراعة(QR)ميكن االطالع على هذه الوثيقة ابستخدام رمز االستجابة السريعة
 للتقليل إىل أدىن حّد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 http://www.fao.org وميكن االطالع على واثئق أخرى على املوقع التايل:
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 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الدورة السابعة عشرة

 2019نوفمرب/تشرين الثاين  29-25فيغو، إسبانيا، 

 حملة عامة عن قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 

 موجز

تقدم هذه الوثيقة حملة عامة موجزة عن االجتاهات األخرية واملتوقعة يف قطاعي مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف 
العامل، مع الرتكيز بوجه خاص على أبرز الوقائع والتطورات اليت طرأت على التجارة الدولية ابألمساك ومنتجات األمساك 

 لفرعية املختصة بتجارة األمساك. منذ انعقاد الدورة األخرية للجنة ا

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من قبل اللجنة الفرعية

  ًقطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛ علىابلتغريات األخرية اليت طرأت اإلحاطة علما 

 لى قطاعي مصـــــايد ع تبادل املعلومات واخلربات الوطنية ذات الصـــــلة بشـــــأن التطورات األخرية واملتوقعة اليت تؤثر
 األمساك وتربية األحياء املائية، وال سيما تلك اليت تتعلق بتجارة األمساك ومنتجات األمساك؛

  ،توفري توجيهات لعمل منظمة األغذية والزراعة يف املســـــتقبل يف جمال التجارة الدولية ابألمساك ومنتجات األمساك
 اك.املشغلني من املشاركة بفعالية أكرب يف جتارة األمس وخباصة يف ما يتعلق بتمكني البلدان النامية وصغار
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 مقدمة
 
مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية بشـــكل كبري يف حتقيق األمن الغذائي ويف ســـبل عيش املاليني  اســـاهم قطاع -1

د النمو االقتصادي من خالل الصي نالدخل، ويسهال اناألغذية املغذية، ويولد ان، ويوردويولدان فرص العملمن الناس، 
عتمد العديد من البلدان، مبا يف ذلك االقتصــاد�ت األقل تقدماً والعديد من الدول اجلزرية الصــغرية يو والتجهيز والتســويق. 

 انســــهميعلى الرغم من أن مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية قد . وابإلضــــافة إىل ذلك، نيالقطاع ينالنامية، على هذ
توى ا صـــــغري احلجم مقارنة ابألغذية األخرى على املســـــمطريقة حمدودة يف االقتصـــــاد الوطين العام، وأن اســـــتهالك منتجاهتب

ابلنســـــــبة لســـــــكان العديد من املناطق الســـــــاحلية، والنهرية، واملناطق املعزولة والداخلية،  نيحامس نكو�يا قد مالوطين، فإ�
 لألسباب املذكورة أعاله.

 
د. تجارة دوراً رئيسياً يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، يف بيئة تتسم ابلعوملة بشكل متزايوتلعب ال -2

وميكن إنتاج األمساك يف بلد معني، وجتهيزها يف بلد اثن، واستهالكها يف بلد اثلث. وينتج عن ذلك أن األمساك ومنتجات 
 مجيع أحناء العامل. األمساك هي من أكثر السلع الغذائية تداوًال يف

 
مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف التوســــــــع خالل العامني املاضــــــــيني، مع منو اإلنتاج  اوقد اســــــــتمر قطاع -3

 واالستهالك اإلمجاليني والتجارة واالستهالك.
 

 نظرة عامة عن قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية
 

 العمالة
 
مليون شـــــــــخص يعملون يف القطاع الرئيســـــــــي ملصـــــــــايد األمساك  59.7، كان هناك ما يقدر حبوايل 2017يف عام  -4

مليون  19.3مليون شــــــــخص من هذا اجملموع يعملون يف قطاع مصــــــــايد األمساك و 40.4وتربية األحياء املائية. وكان هناك 
شخص يف قطاع تربية األحياء املائية. وإن معظم األشخاص الذين يعملون بدوام كامل أو جزئي أو عرضي، كصيادين أو 

) والبلدان النامية. املائةيف  85ن أو من صــــــــغار املنتجني، ويعيش غالبيتهم يف آســــــــيا (حوايل و مســــــــتزرعي أمساك، هم حرفي
ليون شـــــخص يعملون بشـــــكل مباشـــــر وغري مباشـــــر على طول ســـــلســـــلة قيمة م 200وعلى الصـــــعيد العاملي، هناك حوايل 

مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من الصيد إىل التوزيع. وتدعم هذه األنشطة سبل معيشة عدة ماليني من األشخاص 
بشكل كبري خلطر  عرضةاآلخرين، وغالباً ما يعيش األشخاص الذين يعتمدون على الصيد وتربية األحياء املائية يف أماكن م

الظواهر الطبيعية املتطرفة. وتلعب املرأة دوراً هاماً يف القوى العاملة يف جمال مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، ومتثل 
 1إذا مت النظر يف القطاعني األويل والثانوي. املائةيف  50ومن العاملني يف القطاع األويل  املائةيف  13النساء حوايل 

  

                                                      
1 e.pdf014/abc3http://www.fao.org/  
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 إلنتاجا
 
 2017-2016منوًا جــديــدًا يف فرتة  2ســـــــــــــجــل إمجــايل إنتــاج مصـــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة حول العــامل -5

مليون طن مقارنة بعام  8، مع توســــــــــع عام بلغ 2017مليون طن يف عام  173، ليصــــــــــل إىل رقم قياســــــــــي بلغ 3)1 (اجلدول
إىل ز�دة يف النمو تقدر حبوايل  2018وتشــــري البيا�ت األولية لعام ). 2007مليون طن مقارنة ابلعقد املاضــــي ( 32و، 2015

إال بشــــــــــكل طفيف بســــــــــبب االخنفاض املتوقع يف مصــــــــــايد  2019، بينما ينبغي أال يزيد اإلنتاج اإلمجايل يف عام املائةيف  3
 األمساك الطبيعية.

 
 : االجتاهات العاملية يف حملة1اجلدول 

 

2014 2015 2016 2017 2028 

 التغري: بني
2016  

 2017و

 التغري: بني
2017 

 2028و
 اإلنتاج واالستخدام (ماليني األطنان، الوزن احلي)

 13.7 4.1 196.3 172.6 165.8 164.3 160.7 اإلنتاج

 1.8 3.5 94.2 92.5 89.4 91.5 90.2 مصايد األمساك الطبيعية

 27.5 4.9 102.2 80.1 76.4 72.8 70.5 تربية األحياء املائية

 *2.9- 9.0 63.0 64.9 59.5 59.2 61.8 حجم التجارة

 13.7 4.1 196.3 172.6 165.8 164.3 160.7 جمموع االستخدام

 16.1 3.8 177.8 153.2 147.5 145.3 142.6 الغذاء

 4.8- 6.4 18.5 19.5 18.3 19.0 18.1 العلف

 نصيب الفرد من االستهالك الظاهر ألمساك املائدة (كلغ/سنة)
 4.8 2.7 21.3 20.3 19.8 19.7 19.5 جمموع أمساك املائدة

 6.5- 1.6 9.0 9.7 9.5 9.8 9.9 من الصيد الطبيعي

 15.1 3.7 12.2 10.6 10.2 9.9 9.7 من تربية األحياء املائية

 ن الصادرات.لالستهالك احمللي بدالً م* يعود هذا االخنفاض احملتمل بشكل رئيسي إىل ز�دة احلصة املتوقعة من إنتاج األمساك الصينية املوجهة 
 

                                                      
متاسيح  سيح، و اتستثين اإلحصاءات عن إنتاج مصايد األمساك وتربية األحياء املائية والتجارة واالستهالك الواردة يف الوثيقة، احليتان والفقمات والتم 2

). 2019ول لكيمان، وغريها من الثدييات املائية والنبااتت املائية. والبيا�ت املبلغ عنها هي تلك املتاحة يف وقت إعداد هذه الوثيقة (ســــــــــــــــبتمرب/أي
هو  2028ام ر بيا�ت عهو آخر عام متاح لإلحصاءات الرمسية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة، ومصد 2017وعام 

 2028-2019التوقعــــــــات الزراعيــــــــة املشــــــــــــــــرتكــــــــة ملنظمــــــــة التعــــــــاون والتنميــــــــة يف امليــــــــدان االقتصـــــــــــــــــــــــادي ومنظمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والزراعــــــــة للفرتة 
)https://doi.org/10.1787/agr_outlook-2019-en.( 
-2009لفرتة لوجتدر اإلشـــارة إىل أن هذه األرقام تعكس التغيريات اليت تنفذها الصـــني يف إحصـــاءات مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية اخلاصـــة هبا  3

ئة إلنتاج تربية امليف ا 5ئة إلنتاج مصــــــــــــايد األمساك الطبيعية، وايف امل 2بنحو  2016، واليت تضــــــــــــمنت التعديل التنازيل لإلحصــــــــــــاءات العاملية لعام 2016
 األحياء املائية، مقارنة ابلبيا�ت الصادرة سابقاً.
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احملرك الرئيســــــــي للز�دة يف إنتاج األمساك خالل العقود الثالثة املاضــــــــية، مع متوســــــــط كانت تربية األحياء املائية  -6
. وتشـــري البيا�ت األولية 2017مليون طن يف عام  80، وقد بلغ 2017-2007ســـنو�ً يف الفرتة  املائةيف  4.8للنمو بنســـبة 

ســـــنو�ً. ويعين ذلك  املائةيف  4إىل مزيد من االرتفاع يف إنتاج تربية األحياء املائية بنحو  2019والتوقعات لعام  2018لعام 
 يف املائةيف  48-47إىل حوايل  2017يف عام  املائةيف  46ز�دة يف حصـــة تربية األحياء املائية يف إمجايل إنتاج األمساك من 

كمصـــدر رئيســـي إلنتاج   الطبيعية املصـــايد. وإذا مت مشل النبااتت املائية، فإن تربية األحياء املائية تتجاوز ابلفعل 2019عام 
 .2013األمساك منذ عام 

 
من الدور املتزايد لرتبية األحياء املائية يف جمموع اإلمدادات الســــــــــــــمكية، ال يزال قطاع املصــــــــــــــايد وعلى الرغم  -7

الطبيعية مهيمنا ابلنســـــــبة لعدد من األنواع وحيو� ابلنســـــــبة لألمن الغذائي احمللي والدويل. ومنذ منتصـــــــف التســـــــعينات، 
مليون طن، مع تغريات رئيســية حددهتا أســاســا تقلبات يف  93و 83تراوح اإلنتاج اإلمجايل ملصــايد األمساك الطبيعية بني 

صــــيد األنشــــوفة يف أمريكا اجلنوبية. وابإلضــــافة إىل ذلك، وبفضــــل حتســــني إدارة موارد خمتارة، أظهرت بعض املخزو�ت 
غاية ابلنســــبة عاماً إجيابياً لل 2018وفقاً للبيا�ت األولية، كان عام مع ز�دة يف كميات الصــــيد اخلاصــــة هبا. و االنتعاش، 

الذي كان إجيابياً أيضــــاً. غري أنه من املتوقع  2017مقارنًة بعام  املائةيف  3للمصــــايد الطبيعية، حيث حققت منواً بنســــبة 
، ويعوض 2019أن يكون هناك تقلص يف كميات املصــــيد لبعض األنواع (خاصــــة األمساك الســــطحية الصــــغرية) يف عام 

اإلنتاج  )، وقد يؤدي ذلك إىل اخنفاض يفالقاعد ألنواع أخرى (مثل بعض أمساك ذلك جزئياً فقط منو يف كميات املصــي
 .املائةيف  4إىل  3العام حبوايل 

 
على الرغم من التحســـن الكبري يف بعض املخزو�ت واســـتقرار املصـــيد بشـــكل عام، هناك اجتاه تنازيل ومع ذلك،  -8

يف نســبة األرصــدة الســمكية البحرية اليت يتم صــيدها ضــمن مســتو�ت مســتدامة من الناحية البيولوجية، خاصــة يف املناطق 
. ويف املقابل، ارتفعت نســــــــــــــبة املخزو�ت اليت 2015عام  يف املائةيف  66.9إىل  1974يف عام  املائةيف  90األقل منواً، من 

يف عام  املائةيف  33.1إىل  1974يف عام  املائةيف  10يتم صــــــــــيدها مبســــــــــتو�ت غري مســــــــــتدامة من الناحية البيولوجية من 
داخلية ويف الوقت نفســـــــه، تتأثر مصـــــــايد األمساك ال 4، وكانت أعلى ز�دات يف أواخر الســـــــبعينات ويف الثمانينات.2015

 بشدة ابلطلب املتزايد على أمساك املياه العذبة.
 
من إمجايل إنتاج  املائةيف  83البلدان النامية، وال ســــــــــــيما يف آســــــــــــيا، املنتجة املهيمنة إىل حد بعيد، مع وال تزال  -9

يف  36). والصني هي املنتج الرئيسي، مع حصة تصل إىل 2من إمجايل تربية األحياء املائية (اجلدول  املائةيف  94واألمساك 
. ويف العام نفســــــــــــــه،  2017من اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية يف عام  املائةيف  58ومن إمجايل اإلنتاج العاملي،  املائة

 يسيني اآلخرين.نتجني الرئ�م والوال�ت املتحدة األمريكية واالحتاد الروسي وبريو من امل تيكانت إندونيسيا واهلند وفي
  

                                                      
 . رومــا.حتقيق أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة – 2018حــالــة مصــــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة يف العــامل لعــام . 2018منظمــة األغــذيــة والزراعــة.  4
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: احلصص النسبية يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية حبسب املناطق اجلغرافية واالقتصادية يف 2اجلدول 
 (نسبة مئوية) 2017عام 

إمجايل  
 اإلنتاج

 تربية األحياء
 املائية

مصايد األمساك 
 الطبيعية

صادرات 
 األمساك

واردات 
 األمساك

 احلصة من القيمة اإلمجالية (٪) من الكمية اإلمجالية (٪)احلصة  
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 العامل

 33.3 37.8 53.1 88.9 69.8 آسيا

 3.4 4.6 10.5 2.6 6.8 أفريقيا

 1.3 1.8 2.5 0.5 1.6 أمريكا الوسطى

 2.0 10.5 9.6 3.1 6.6 أمريكا اجلنوبية

 16.8 8.0 6.7 0.8 3.9 أمريكا الشمالية

 41.8 35.1 16.0 3.8 10.3 أورواب

 1.4 2.1 1.6 0.3 1.0 أوسيانيا

      :البلدان النامية

 0.8 2.3 10.5 5.0 7.9 البلدان األقل منواً 

 28.6 51.8 62.6 89.4 75.1 البلدان النامية األخرى

 70.6 45.9 26.8 5.6 17.0 البلدان املتقدمة

 2.6 12.2 15.6 11.8 13.8 الدخل املنخفضبلدان العجز الغذائي ذات 

 
، من املتوقع أن يكون 2019يف يوليو/متوز  اخلاص ابألمساك والصـــادر ووفقاً لنتائج منوذج منظمة األغذية والزراعة -10

من  اليتوســـــيتأتى منو كبري من تربية األحياء املائية،  5العقد القادم إجيابياً يف قطاعي مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية.
مليون طن حبلول  102لتصــــل إىل أكثر من  2022تتجاوز اإلنتاج اإلمجايل ملصــــايد األمساك الطبيعية حبلول عام املرجح أن 

اك الطبيعية مسالســـــــــنوات اليت أتثرت بظاهرة النينيو، من املتوقع أن تزداد مصـــــــــايد األ ). وابســـــــــتثناء1(اجلدول  2028عام 
العاملية بشـــــــــكل طفيف خالل العقد املقبل، وذلك بفضـــــــــل التقدم يف إعادة بناء خمزو�ت مسكية معينة، وتنفيذ نظم إدارة 
أكثر قوة من قبل بعض الدول، واالســـــــــتفادة األمثل من اإلنتاج الســـــــــمكي من خالل خفض املصـــــــــيد املرجتع والفاقد، مما 

 رد اليت ال تدار بفعالية.سيؤدي إىل موازنة الضغط على املوا
 

 االستهالك
 

 173متزايدة من إنتاج مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية لالســـــــتهالك البشـــــــري. ومن بني يتم توجيه حصـــــــة  -11
مليون طن) لالستهالك البشري املباشر، بينما مت  153(أو  املائةيف  89، مت استخدام 2017مليون طن مت إنتاجها يف عام 

                                                      
ومنظمة  التوقعات الزراعية املشـــرتكة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــاديوفقاً لنموذج منظمة األغذية والزراعة اخلاص ابألمساك، والذي يرد يف  5

 .)/www.agri-outlook.org(متاحة على  2028-2019األغذية والزراعة للفرتة 

http://www.agri-outlook.org/
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ختصــيص الباقي لالســتخدامات غري الغذائية، مبا يف ذلك حتويلها إىل مســحوق الســمك والزيوت الســمكية. وكانت حوايل 
والتقديرات  2018طازجة. وتشــــري البيا�ت األولية لعام من األمساك املخصــــصــــة لالســــتهالك البشــــري حية أو  املائةيف  45

 .2019مليون طن لالستهالك البشري يف عام  158-157دام حوايل إىل استمرار هذا االجتاه، حيث مت استخ 2019لعام 
 

 اماً ه يف التغذية واألمن الغذائي العاملي، أل�ا متثل مصــــــــــــــدراً  حامساً  األمساك واملنتجات الســــــــــــــمكية دوراً وتلعب  -12
مثل الفيتامينات واملعادن (الزنك واحلديد واليود والســــــــــــــيلينيوم) واألمحاض الدهنية  للمغذ�ت الكربى واملغذ�ت الدقيقة

ا أ�ا تساعد مب . وميكن لكمية صغرية من السمك أن يكون هلا أثر تغذوي إجيايب هام على النظام الغذائي النبايت،3أوميغا 
على كثري من بلدان  ذلك ينطبقو  وهلا مع األمساك،أيضاً على امتصاص خمتلف العناصر الغذائية من النبااتت عندما يتم تنا

ــــــــــــــومن بني البلدان  العجز الغذائي ذات الداخل املنخفض وأقل البلدان منواً. يف  30اليت تساهم فيها األمساك بنسبة  40 الـ
جز الغــذائي ذات بلــدًا من بلــدان الع 23وبلــدًا �ميــًا  39أو أكثر من إمجــايل إمــدادات الربوتينــات احليوانيــة، هنــاك  املــائــة

ض البلدان املكتظة ضــــــــــــرورية يف النظم الغذائية لبعوتعترب املغذ�ت الدقيقة والكربى اليت توفرها األمساك  الدخل املنخفض.
همة يف النظم الغذائية وهي م واليت تعاين من مشاكل غذائية، ابلسكان، اليت قد ينخفض فيها املتناول اإلمجايل من الربوتني

يف  17للعديد من البلدان األخرى، وال ســــــيما الدول اجلزرية الصــــــغرية النامية. وعلى الصــــــعيد العاملي، متثل األمساك حوايل 
متناول  من متوســــــــط نصــــــــيب الفرد من املائةيف  20، وتوفر ما يقارب املائة من االســــــــتهالك البشــــــــري للربوتينات احليوانية

 مليار شخص. 5.4 لـ من هذه الربوتينات املائةيف  10ومليار شخص،  3.3ت احليوانية حلوايل الربوتينا
 

ازداد نصــــــيب الفرد على مســــــتوى العامل من االســــــتهالك الظاهر لألمساك بشــــــكل كبري خالل العقود القليلة وقد  -13
إىل منو  2019والتقديرات لعام  2018وتشـــــري البيا�ت األولية لعام   2017.6كيلوغراما يف عام   20.3املاضـــــية، ليصـــــل إىل 

من النمو  وراء هذا التوســـــــــع يف الطلب مزيجٌ  وقد كان الدافعَ . 2019كيلوغراما يف عام   20.5إضـــــــــايف، يصـــــــــل إىل حوايل 
ره التوســـــــع الكبري يف إنتاج األمساك وقنوات توزيع أكثر كما لعبت  فاءة.ك  الســـــــكاين وارتفاع الدخل والتحضـــــــر، كما يســـــــّ

توفري خيارات أوســـــــع للمســـــــتهلكني. وتشـــــــكل توســـــــيع نطاق اســـــــتهالك األمساك من خالل التجارة الدولية دورا هاما يف 
لى ع الواردات نسبة كبرية ومتنامية من األمساك املستهلكة يف أمريكا الشمالية وأورواب وأفريقيا، وذلك نتيجة للطلب املستقر

على  تمادومن املتوقع أن يزداد هذا االع إنتاج مصــــــــــــــايد األمساك احمللية. راجعياً، مقابل ثبات أو تاألنواع غري املنتجة حمل
 خالل العقد القادم. واردات األمساك لتلبية الطلب احمللي

 
تفاواتً كبرياً يف ما بني البلدان واألقاليم  الرغم من الز�دة اإلمجالية يف توافر األمساك ملعظم املســتهلكني، فإن هناكوعلى  -14

وداخلها وذلك من حيث الكمية واألنواع اليت يســـــــــــــتهلكها الفرد، مما يؤثر على املســـــــــــــامهة الالحقة يف املتحصـــــــــــــل التغذوي. 
أعلى  ر. ويتواجدصــــغاألصــــة احلوأفريقيا على  أوســــيانياوتســــتهلك آســــيا أكثر من ثلثي إمجايل إمدادات األمساك، بينما حتصــــل 

كيلوجراما، يف العديد من الدول اجلزرية الصغرية النامية، وال سيما   50استهالك لألمساك، من حيث نصيب الفرد، أي أكثر من 
كيلوجراما، يف آســـيا الوســـطى وبعض البلدان غري الســـاحلية.   2، بينما تتواجد أدىن املســـتو�ت، اليت ابلكاد تتجاوز أوســـيانيايف 

لعجز انصــــــــيب الفرد من االســــــــتهالك الســــــــنوي لألمساك قد منا بشــــــــكل مطرد يف املناطق النامية ويف بلدان وعلى الرغم من أن 
الدخل املتاح يشـــــــــــــكل التوافر و  والالغذائي ذات الدخل املنخفض، فإنه ال يزال أقل مما هو عليه يف املناطق األكثر تقدماً. 

                                                      
 كما أتثر نصيب الفرد من استهالك األمساك ابملراجعة السابقة لبيا�ت اإلنتاج الصينية.  6
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ل قوي ضح أن العوامل االجتماعية واالقتصادية والثقافية تؤثر أيضا بشكمن الواو العاملني الوحيدين يف ز�دة استهالك األمساك. 
 .على مستوى استهالك األمساك بني البلدان ويف داخلها

 
، مع توســـــــع كبري 2028كيلوغراما يف عام  21.3 أن يصـــــــل االســـــــتهالك الفردي يف العقد القادم إىلومن املتوقع  -15
اج تربية األحياء من إنت لألمساك االســـتهالك البشـــريقع أن تنشـــأ حصـــة متزايدة من الطلب يف البلدان النامية. ومن املتو  يف

، أصــــــبحت تربية األحياء املائية املصــــــدر الرئيســــــي لألمساك املتاحة لالســــــتهالك البشــــــري، وبلغت 2015. ومنذ عام املائية
تصـــــل يُتوقع أن ، و 2019يف عام  املائةيف  54. ومن املفرتض أن تزيد هذه النســـــبة إىل 2017يف عام  املائةيف  52نســـــبتها 

يف العقود  ، ومن املتوقع أن تزداد هذه النسبة2028األمساك املتاحة لالستهالك البشري يف عام من إمجايل  املائةيف  57إىل 
معدالت أســــــــرع  أوروابو  أمريكا الالتينيةوســــــــيزداد االســــــــتهالك يف مجيع القارات، ابســــــــتثناء أفريقيا، وتظهر  القليلة املقبلة.
ا جنوب الصــــحراء ، واالجتاه التناقصــــي يف أفريقينصــــيب الفرد من اســــتهالك األمساك يف أفريقيا يف االســــتقرارالنمو. ويعزى 

النمو الســـــكاين بوترية أســـــرع من العرض. وإن ذلك مثري للقلق من حيث األمن الغذائي، نظراً للدور احلاســـــم  الكربى، إىل
مقارنة ابملتوسط العاملي، يوجد و  .العديد من البلدان األفريقية وتينات واملغذ�ت الدقيقة يفتوفري الرب  الذي تلعبه األمساك يف

رامات)، ولكن نصيبها من األمساك يف إمجايل غكيلو   10يف أفريقيا حالياً نصيب أصغر للفرد من استهالك األمساك (حوايل 
من إمجايل استهالك الربوتني احليواين يف أفريقيا، وقد  املائةيف  20استهالك الربوتينات احليوانية أعلى. ومتثل األمساك حوايل 

 يف بلدان أفريقية خمتارة، وال سيما يف غرب أفريقيا. املائةيف  50تكون أعلى من 
 

 التجارة
 

)، 2017، ما يعادهلا ابلوزن احلي يف عام املائةيف  38تصـــــــدير حصـــــــة كبرية من إمجايل إنتاج األمساك (حوايل يتم  -16
يعكس درجة انفتاح هذا القطاع واندماجه يف التجارة الدولية. وقد زادت التجارة الدولية ابألمساك واملنتجات السمكية  مما

مقارنة  2015يف عام  املائةيف  10بشــكل كبري خالل الســنوات القليلة املاضــية، حيث اســتعادت ابلكامل االخنفاض البالغ 
 عدة أســباب، مبا يف ذلك ضــعف العديد من األســواق الناشــئة الرئيســية، واخنفاض إىل االخنفاضذلك ويعود  .2014بعام 

 .مكاسب قوية للدوالر األمريكي مقابل عمالت متعددةأسعار عدد من األنواع اهلامة، ابإلضافة إىل 
 

مليار دوالر أمريكي، وتشـــــري األرقام األولية  156 عند اجديد امســـــتوى قياســـــي 2017بلغت الصـــــادرات يف عام  -17
مليار دوالر أمريكي. ويشري اجتاه األشهر  163، وصوالً إىل 2017مقارنة بعام  املائةيف  5إىل منو إضايف قدره  2018لعام 

عام  . وتشــــري التوقعات حىت2018إىل أن التجارة ابملنتجات الســــمكية ســــتظل مســــتقرة مقارنة بعام  2019األوىل من عام 
ع لو توســـــعت مبعدل أبطأ مما كانت عليه يف العقد الســـــابق. ومو إىل أن جتارة األمساك ســـــتظل متداولة للغاية، حىت  2028

ذلك، فإن هذا التباطؤ احلايل واحملتمل يف جتارة األمساك ليس ظاهرة منعزلة، ألنه حيدث أيضـــــاً ابلنســـــبة للمنتجات الزراعية 
ائع. وتعود هذه االجتاهات العامة إىل ســــــــــــلســــــــــــلة من العوامل مبا يف ذلك ز�دة التوترات األخرى والتجارة العاملية ابلبضــــــــــــ

النمو االقتصادي وعدم  ف(مع تبعات فرضها بعض الشركاء التجاريني الرئيسيني على التعريفات اجلمركية)، وضعالتجارية 
 اليقني يف السياسات يف بعض البلدان، مما أدى إىل ضعف منو الطلب.

 
إىل العديد من البلدان النامية متثل جتارة األمساك مصــــــــــدرا هاما للعائدات ابلنقد األجنيب، ابإلضــــــــــافة وابلنســــــــــبة  -18
، بلغت قيمة صــــــــــــــادرات 2017في عام فالدور اهلام للقطاع يف توليد الدخل وفرص العمل واألمن الغذائي والتغذية.  إىل
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مليار  41اداهتا الصافية لتصدير األمساك (الصادرات �قص الواردات) مليار دوالر أمريكي، ووصلت إير  85البلدان النامية 
دوالر أمريكي، أي أعلى من مجيع الســـلع الزراعية األخرى جمتمًعة. وابإلضـــافة إىل ذلك، خالل الســـنوات القليلة املاضـــية، 

ة التصـــــــــــــــدير، ولتلبيــة الز�دة إلعــاد زادت البلــدان النــاميــة وارداهتــا الســــــــــــــمكيــة إلمــداد قطــاعــاهتــا املعنيــة بتجهيز األمســاك
مليار دوالر أمريكي  88إىل منو صــــــادرات البلدان النامية إىل  2018االســــــتهالك احمللي. وتشــــــري التقديرات األولية لعام  يف

 .2019مليار دوالر أمريكي. وقد يزيد كال الرقمني قليًال فقط يف عام  49والواردات إىل 
 

يني، ابإلضــــافة إىل كو�ا املنتج الرئيســــي، دورها الرئيســــي بصــــفتها املصــــّدر وأكدت الصــــني خالل العامني املاضــــ -19
مليار دوالر  10.7) واثلث أكرب مستورد (2017مليار دوالر أمريكي يف عام  20.5الرئيسي لألمساك واملنتجات السمكية (

جية إىل االستعانة مبصادر خار  ). وقد زادت واردات الصني يف السنوات األخرية، ويعزى ذلك جزئياً 2017أمريكي يف عام 
، 2018للتجهيز من بلدان أخرى، ولكن يعكس أيضــــاً اســــتهالك الصــــني احمللي املتزايد لألنواع غري املنتجة حملياً. ويف عام 

 14.3ومليار دوالر أمريكي للصــــــادرات  21.7زادت جتارة األمساك واملنتجات الســــــمكية اخلاصــــــة ابلصــــــني (حيث بلغت 
إىل اخنفاض يف صـــــــــــادرات  2019بيا�ت األشـــــــــــهر الثمانية األوىل من عام مليار دوالر أمريكي للواردات)، بينما تشـــــــــــري 

 .2018) مقارنة ابلفرتة نفسها من عام املائةيف  25) ولكن ز�دة ملحوظة يف واردات األمساك (املائةيف  6-األمساك (
 

�م، اليت  تيـفي ا)، تلتهـ2018مليـار دوالر أمريكي يف عـام  12.0النرويج املصـــــــــــــــدر الرئيســــــــــــــي الثـاين ( توظلـ -20
، اهلند 2018و 2017. وكان املصـــــــــــدرون الرئيســـــــــــيون اآلخرون يف عامي 2013أصـــــــــــبحت اثلث أكرب مصـــــــــــدر منذ عام 

، ويعود ذلك بشـــــكل 2012والوال�ت املتحدة األمريكية واتيلند. وشـــــهدت اتيلند اخنفاضـــــاً كبرياً يف الصـــــادرات منذ عام 
إىل  2019األوىل من عام األشـــــــهر من الروبيان بســـــــبب مشـــــــاكل األمراض. وتشـــــــري بيا�ت رئيســـــــي إىل اخنفاض إنتاجها 

 .2018اخنفاض طفيف لكبار مصدري األمساك مقارنة ابجتاهات عام 
 

تتم معاجلتها  يتم تصــديرها لاليتوتتألف حصــة جتارة األمساك واملنتجات الســمكية أيضــاً من املواد الســمكية اخلام  -21
بعد ذلك يف بلدان أخرى حيث توفر األجور املنخفضــــة وتكاليف اإلنتاج املنخفضــــة ميزة تنافســــية، مع تصــــدير املنتجات 
اجملهزة الناجتة يف وقت الحق. وتعترب االستعانة مبصادر خارجية للتجهيز ذات أمهية خاصة يف بعض بلدان أورواب الوسطى 

يف بعض البلدان اآلســـيوية، حيث تســـاهم صـــناعة التجهيز بشـــكل كبري يف تلك االقتصـــادات من خالل  والشـــرقية وكذلك
 خلق فرص العمل والتجارة.

 
)، على الرغم من اخنفاض حصــتها يف الســنوات 2وال تزال البلدان املتقدمة هتيمن على الواردات الســمكية (اجلدول  -22

، 1997يف عام  املائةيف  83و، 2007يف عام  املائةيف  79مقابل  2017من الواردات العاملية يف عام  املائةيف  71األخرية (
. املائةيف  70إىل اخنفاض إضايف هلذه احلصة إىل أقل من  2018. وتشري التقديرات األولية لعام )1987يف عام  املائةيف  88و
 دير.حد سواء، مما يعطي العديد من املنتجني حافزاً لإلنتاج والتجهيز والتصأتيت وارداهتا من البلدان املتقدمة والنامية على و
 

ويعتمد كل من االحتاد األورويب والوال�ت املتحدة األمريكية والياابن اعتماداً كبرياً على الواردات الســــمكية لتلبية  -23
حيث قيمة الواردات العاملية لألمساك من  املائةيف  63، شــــــــــــــكلت وارداهتا جمتمعة 2017االســــــــــــــتهالك احمللي. ويف عام 

. ويشكل االحتاد األورويب إىل حد بعيد، أكرب 2019و 2018واخنفضت هذه احلصة قليالً يف عامي  واملنتجات السمكية.
مليار دوالر أمريكي إذا مت اســــــتثناء  29( 2017مليار دوالر أمريكي يف عام  55.8ســــــوق لواردات األمساك، بلغت قيمتها 
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إىل ز�دة  2018. وتشــــــــــــــري البيا�ت األولية لعام 2015مقارنة بعام  املائةيف  18اخل االحتاد األورويب)، بز�دة التجارة د
إىل اخنفاض طفيف يف الواردات. وتعترب  2019، بينما تشـــــــــري بيا�ت األشـــــــــهر الســـــــــتة األوىل من عام املائةيف  6بنســـــــــبة 

مليار دوالر أمريكي يف عام  21.6الوال�ت املتحدة األمريكية أكرب مســتورد لألمساك واملنتجات الســمكية. وبلغت وارداهتا 
 ليةمليار دوالر أمريكي. وتشري التقديرات األو  22.6لتصل إىل ذروهتا عند  2018يف عام  املائةيف  4، وزادت بنسبة 2017
ختطــت الوال�ت املتحــدة األمريكيــة اليــاابن، الــذي كــان  2011يف عــام ). و املــائــةيف  1إىل اخنفــاض طفيف ( 2019لعــام 

. وأظهرت الواردات الســــــمكية الياابنية اجتاهاً تنازلياً يف الفرتة ما بني 2013وجمدداً يف عام  تقليد�ً أكرب مســــــتورد لألمساك،
مليار دوالر أمريكي  15.4، لتصــــــــل إىل 2018و 2016جمدداً يف الفرتة ما بني عامي ، ولكنها زادت 2015و 2012عامي 

 ).املائةيف  1إىل اخنفاض طفيف ( 2019. وتشري بيا�ت األشهر الثمانية األوىل من عام 2018يف عام 
 

خفضــــة نوعا ما األمساك منالعتماد البلدان املتقدمة على الواردات، فإن التعريفات اجلمركية املفروضــــة على ونظراً  -24
يف هذه البلدان، وإن كان ذلك مع وجود اســـتثناءات قليلة (أي بعض املنتجات ذات القيمة املضـــافة أو األنواع املختارة). 

ن تواجه رسوما دون أ وقد مسح ذلك للبلدان النامية بتوريد األمساك ومنتجات األمساك إىل األسواق يف البلدان املتقدمة من
اجلمركية. ويتبع  ظة، وابلتايل توسيع صادراهتا، على الرغم من مشاكل الوصول إىل األسواق املتعلقة ابلتدابري غريمجركية ابه

هذا االجتاه دخول عدد من االتفاقيات التجارية الثنائية واملتعددة األطراف حيز التنفيذ وارتفاع الدخل القابل للتصــــرف يف 
 .االقتصادات الناشئة

 
ال تزال الرســـــــوم اجلمركية املرتفعة على األمساك واملنتجات الســـــــمكية تطبق يف العديد من البلدان وبعكس ذلك،  -25

النامية، مما ميكن أن يعكس الســـياســـات املالية والتدابري احلمائية. ومع مرور الزمن، وبفضـــل اتفاقات جتارية إقليمية وثنائية، 
منواً.  امية أيضــــــــــــــاً، مع بعض االســــــــــــــتثناءات املمنوحة للبلدان األقلينبغي أن ترتاجع هذه التعريفات أكثر، يف البلدان الن

تضــــــــــــــمنت العديد من االتفاقيات التجارية اجلديدة املتعددة األطراف جماالت جتارة جديدة لألمساك ومنتجات األمساك، و 
 وتناولت االستدامة واإلعا�ت ملصايد األمساك، وغريها من القضا� اليت ال تتعلق ابلتعريفات.

 
وال تزال مشـــــكلة تصـــــاعد التعريفات اجلمركية متثل مشـــــكلة خطرية للعديد من املنتجات الســـــمكية، مبا يف ذلك  -26

لدان عدة عوامل إضــــــــافية هلا أتثري على أداء البالوصــــــــول إىل أســــــــواق البلدان املتقدمة وتوســــــــيع التجارة اإلقليمية. وهناك 
لدان. وتشـمل هذه املسـائل املشـاكل املرتبطة ابهلياكل الداخلية لبعض الب املصـدرة للوصـول إىل األسـواق اإلقليمية والدولية.

وعلى الرغم من التقدم الفين واالبتكارات، ال يزال العديد من البلدان، وخاصة البلدان ذات االقتصادات األقل منوا، يفتقر 
ادية أو خيلق مكية، فيســــاهم يف خســــارهتا املإىل البنية التحتية املالئمة واخلدمة، ما ميكن أن يؤثر على جودة املنتجات الســــ

 يف تسويقها. �ً حتد
 

تؤثر التدابري غري اجلمركية أيضـــاً على التجارة من خالل تطبيق معايري املنتجات املطلوبة، والرقابة على تدابري وقد  -27
ن تتأثر التجارة وغريها. وميكن أالصــحة والصــحة النباتية، وإجراءات ترخيص االســترياد وقواعد املنشــأ، وتقييمات املطابقة، 

أيضــــــــــاً ابلطرق احملددة اليت تعاجل هبا التصــــــــــنيفات اجلمركية وإجراءات حتديد القيمة والتخليص اجلمركية، مبا يف ذلك طول 
 إجراءات إصدار الشهادات أو ازدواجيتها.
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يري التقنية اليت تشـــــــــري إىل اللوائح واملعا ربط اآلاثر األخرى على التجارة ابحلواجز التقنية أمام التجارة، اليتوميكن  -28
حتدد اخلصــــــائص احملددة للمنتج. ويتضــــــمن اتفاق منظمة التجارة العاملية بشــــــأن احلواجز التقنية أمام التجارة قواعد هتدف 
صـــــراحة إىل منع تلك التدابري من أن تشـــــكِّل حواجز ال داعي هلا، وإن كانت ال تزال قائمة وتتســـــبب يف إجياد صـــــعوابت 

. وتشــــــــــــــمل هذه التدابري أيضــــــــــــــاً اإلجراءات التقنية اليت تؤكد امتثال املنتجات للمتطلبات املنصــــــــــــــوص عليها أمام التجار
 اللوائح واملعايري اليت تنطبق على املنتجات املنتجة حملياً والواردات على حد سواء. يف
 

أصـــبح التتبع و  –املطلوبة للمنتجات ات أصـــبحت جتارة األمساك ومنتجات األمساك أكثر تطوراً من حيث املعلوم -29
وإصــدار الشــهادات بشــأن االســتدامة مطلباً للســوق مل يعد مرتبطاً أبقســاط األســعار، ولكن ببســاطة ابلقدرة على الوصــول 
إىل ســـــوق معني أو ال. وميكن أن تشـــــكل القدرة على االلتزام مبتطلبات االســـــترياد املتطورة ابســـــتمرار حتد�ً ابلنســـــبة ملعظم 

ســـوق هذه يف االمتثال ملتطلبات الن مشـــاكل متعددة يويواجه العديد من البلدان النامية وصـــغار الصـــيادبلدان املصـــدرة. ال
يؤدي إىل حتد�ت يف إبقاء األســـــواق احلالية أو التوســـــع إىل أســـــواق جديدة. وابإلضـــــافة إىل ذلك، تتواصـــــل املخاوف  مما

 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف االرتفاع.بشأن املسؤولية االجتماعية يف سالسل قيمة 
 

ة، مثل اجلودة والســــالمة، ولكنها ترتبط أيضــــاً بصــــورة متزايدة ابملعايري التقنيجماالت  وتشــــمل متطلبات االســــترياد -30
ة لدعم البلدان يف يوالتوسيم، ومؤخراً إبصدار الشهادات الطوعية. وينبغي توفري بناء القدرات، والتدريب ونقل اخلربة والدرا

وتقوم منظمات ووكاالت دولية، مبا يف ذلك منظمة األغذية والزراعة، وكذلك البلدان املســــتوردة حبّد تلبية هذه املتطلبات. 
ذاهتا، بتوفري بعض األنشــــــــطة لبناء القدرات، ولكن مثة حاجة إىل مزيد من الدعم، على ســــــــبيل املثال من خالل مبادرات 

 لتجارة العاملية بعنوان "املعونة من أجل التجارة".مثل مبادرة منظمة ا
 

وغالباً ما تكون االســتثمارات ضــرورية يف البنية التحتية، وخباصــة لتحســني ســلســلة التربيد ابتداًء من موقع اإلنزال  -31
ىل التصــدير، ه إوقد ّمت الرتكيز بصــورة خاصــة حىت اآلن على اإلنتاج املوجّ  أو احلصــاد وعلى امتداد كامل ســلســلة اإلمداد.

إمنا يبقى أيضــــاً العديد من االحتياجات الكبرية غري امللّباة من حيث حتســــني البنية التحتية احمللية لتوزيع األمساك واملنتجات 
الســــمكية يف بلدان عديدة يف العامل. وســــيؤدي التنفيذ الكامل التفاق تيســــري التجارة التابع ملنظمة التجارة العاملية، والذي 

، إىل تســــريع احلركة وختليص البضــــائع عرب احلدود، مما حيد من هذه التأثريات الســــلبية على 2017النفاذ يف عام  دخل حيز
 . كما قد تؤثر الرسوم اجلمركية املرتفعة بشكل سليب أيضاً على التجارة.التجارة

 
وقد واجهت التجارة الدولية خالل العامني األخريين العديد من أوجه عدم اليقني، مع تنفيذ البلدان للمزيد من  -32

التدابري املقيدة للتجارة مقارنة ابلســـنوات الســـابقة. وعلى الرغم من أن هذا النمط ينطبق على جتارة البضـــائع بشـــكل عام، 
تاج الســلع بشــكل إلنمساك. وتســتمر أمهية ســالســل القيمة العاملية يف النمو إال أنه ينطبق أيضــاً على األمساك ومنتجات األ

عام. وابلنســـــبة لألمساك ومنتجات األمساك على وجه اخلصـــــوص، فإ�ا قد أصـــــبحت عنصـــــراً هاماً يف ما يتصـــــل مبصـــــادر 
 اإلنتاج اخلارجية.

 
إبالغ ودون تنظيم  الصــيد غري القانوين دونوقد أدى دخول االتفاق بشــأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملنع  -33

 حيز النفاذ إىل إاتحة إمكانية قيام البلدان بفرض قيود جتارية على امليناء لتجنب دخول املنتجات اليت وردعه والقضاء عليه
 دون إبالغ ودون تنظيم. تنشأ عن الصيد غري القانوين
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 األنواع الرئيسية وأسعارها

 
 اك واملنتجات الســــــــمكية أكثر ديناميكية وهي متميزة بني األنواع وأشــــــــكال املنتجات.أصــــــــبحت التجارة ابألمس -34

وذلك يعكس االختالفات يف أذواق املستهلكني وتفضيالهتم، مع أسواق ترتاوح بني احليوا�ت املائية احلية وجمموعة واسعة 
 2013ســـــلعة يتم تداوهلا من حيث القيمة منذ عام أهم  (الســـــلمون والرتوت) . وتعترب الســـــلمونياتمن املنتجات املصـــــنعة

. ويف نفس العام، كانت 2017املتداولة عاملياً يف عام من القيمة اإلمجالية للمنتجات الســــــــــــمكية  املائةيف  18ومتثل حوايل 
 قاعليها أمساك المن اجملموع، ت املائةيف  17 حبوايلاجملموعات الرئيســـــية األخرى من األنواع املصـــــدرة هي اجلمربي والروبيان 

، مثل 2017). ويف عام املائةيف  9، والتونة (املائةيف  9) بنســـــــــــبة وغريها(مثل اهلاك، والقد، واحلدوق، وبولوك أالســـــــــــكا، 
. ويتم تداول عدد كبري من املائةيف  1من قيمة الصــــــــــادرات وزيت الســــــــــمك حوايل  املائةيف  3مســــــــــحوق األمساك حوايل 
 نسبياً، ليس فقط على الصعيد الوطين، ولكن أيضا على املستويني اإلقليمي والدويل.األمساك املنخفضة القيمة 

 
مع الز�دة اهلائلة يف إنتاج تربية األحياء املائية، تتكون حصـــــة متزايدة من التجارة الدولية ابألمساك من املنتجات و  -35

التجارة  ومن املؤســــف أن إحصــــاءات هالك احمللي.، ابإلضــــافة إىل توفري حصــــة كبرية من األمساك املغذية لالســــتاملســــتزرعة
طبيعية الربيّة واملنتجات املستزرعة. ومن مث فإن التقسيم الدقيق بني منتجات مصايد األمساك الالدولية ال متيز بني املنتجات 

بية األحياء املائية متثل ر وتربية األحياء املائية يف التجارة الدولية مفتوح أمام التفســريات. وتشــري التقديرات إىل أن منتجات ت
إمجــايل يف املــائــة من حيــث  36و 34يف املــائــة من الكميــات املتــداولــة، ولكنهــا متثــل مــا يرتاوح بني  26و 21مــا يرتاوح بني 

يف  29و 27وإذا أخذت يف االعتبار املنتجات املوجَّهة لالســـــتهالك البشـــــري فقط، تزيد النســـــبة إىل ما يرتاوح بني  .القيمة
. وتشـــــري الز�دة من حيث القيمة يف املائة من حيث القيمة 38و 36الكميات املتداولة يف التجارة وما يرتاوح بني  املائة من

 إىل أن قسماً مهماً من صناعة تربية األحياء املائية يعاجل منتجات عالية القيمة نسبياً موجهة لألسواق الدولية.
 

 األغذية والزراعة، اخنفض متوســــط أســــعار األمساك الدولية بنســــبةك ملنظمة مساووفقاً ألحدث مؤشــــر ألســــعار األ -36
، مقارنة ابلفرتة نفســــها من العام الســــابق. ويعود ذلك إىل 2019يف الفرتة من يناير/كانون الثاين إىل يوليو/متوز  املائةيف  3

أبريل/نيســـــان -داء من مارس/آذاراخنفاض األســـــعار اليت تواجهها بعض األنواع الرئيســـــية (مبا يف ذلك اجلمربي والتونة) ابت
. وأظهرت األنواع األخرى اجتاهات خمتلفة يف بعض األســــــــواق، خاصــــــــة ابلنســــــــبة لبعض األمساك الســــــــطحية (مثل 2019

(مسك القد أســـــــــــاســـــــــــاً) ورأســـــــــــيات األرجل (احلبار ومسك احلبار  القاع) وأمساك وغريهاوالســـــــــــردين واملاكريل،  األنشـــــــــــوفة
 الطلب مقارنة ابلعرض.واألخطبوط)، نظراً الرتفاع 

 
كما يعكس مؤشـــر أســـعار األمساك األخري التباين املســـتمر يف أســـعار األنواع الناشـــئة عن املصـــايد الطبيعية وتربية  -37

األحياء املائية. وعلى الرغم من أن مؤشــــر أســــعار األمساك الفرعي ملصــــايد األمساك الطبيعية قد ظل على مســــتو�ت عالية، 
. ويشري هذا 2016رتبية األحياء املائية قد اخنفض إىل املستو�ت اليت شوهدت آخر مرة يف أوائل عام فإن املؤشر اخلاص ب

التباين إىل االختالفات يف توافر اإلمدادات، وكذلك النقص النســـــيب يف التكامل بني األســـــواق ابلنســـــبة لألنواع املســـــتزرعة 
وعلى الرغم من وجود درجة حمدودة من االستدامة بني األنواع املستزرعة وبعض األنواع الربية يف قطاع والربية األكثر أمهية. 

عالية املســتوى مثل مسك القد هي حممية عامًة بشــكل جيد جداً من املنافســة إال أن األنواع  /األمساك البيضــاء،القاعأمساك 
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ياء املائية ية الرئيسية األخرى، مثل رأسيات األرجل، ال تقدم تربية األحالسريعة من البدائل املستزرعة. وابلنسبة لألنواع الرب 
 أي منافسة على اإلطالق على الرغم من بعض التجارب اليت جيري تنفيذها لتطوير تكنولوجيا االستزراع.

 
 التوقعات

 
 العامل. ء املائية يفســــــــــــــتؤثر العديد من العوامل على تطور وديناميكيات قطاعي مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحيا -38

وابلنسـبة لإلنتاج تشـمل هذه العوامل التدهور البيئي وتدمري املوائل، والصـيد اجلائر، والصـيد غري القانوين دون إبالغ ودون 
ة، يتنظيم، وتغري املناخ، والقضا� العابرة للحدود املتعلقة ابستخدام املوارد الطبيعية، واحلوكمة السيئة، وغزو األنواع غري احملل

واألمراض، وإمكانية الوصــــــــــــــول إىل املواقع، وموارد املياه، وكذلك توافر التكنولوجيا والتمويل. ومن منظور الوصــــــــــــــول إىل 
ليست �جتة عن  املنتجاتتشمل القضا� تلك املتعلقة بسالمة األغذية وإمكانية تتبعها، واحلاجة إىل إثبات أن األسواق، 

اجلمركية، والشــــــكوك احمليطة  تاظورة، ومنو تدابري احلماية والتدابري اليت ال تتعلق ابلتعريفعمليات الصــــــيد غري القانونية واحمل
 ببيئة التجارة الدولية على املدى القصري واملتوسط.

 
م ويرتبط التطور املستقبلي لقطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية ارتباطاً وثيقاً ابلتحد�ت اليت تطرحها النظ -39

يف عام  نســمةمليارات  10االجتماعية االقتصــادية على النظم الغذائية. ومن املتوقع أن يصــل عدد ســكان العامل إىل حوايل 
البلدان  شـــأن كيفية إطعام العامل يف املســـتقبل. ويف الوقت نفســـه، فإن منو الدخل يف، وهو اجتاه يثري مبفرده خماوف ب2050

ذات الدخل املنخفض واملتوسط قد ينطوي على تغيريات غذائية يف ما يتعلق ابستهالك الربوتني احليواين وابلتايل استهالك 
واهلجرة،  يضـــر وســـع احلقتصـــاد، إىل جانب التاألمساك ومنتجات األمساك. وعالوة على ذلك، فإن التغريات اهليكلية يف اال

تشكل حتد�ت أكرب للنظم الغذائية أل�ا تنطوي على تعديالت يف أمناط االستهالك، والطريقة اليت يتم هبا تنظيم سالسل 
 األغذية (أي ارتفاع الطلب على األغذية اجملهزة)، وقنوات التوزيع.

 
ي اك وتربية األحياء املائية ز�دة يف مســـــــــــــامهة القطاع يف األمن الغذائابلنســـــــــــــبة ملصـــــــــــــايد األمستعين هذه التغيريات  -40

يف مجيع األوقات على أغذية جيدة النوعية ومغذية، ودعم سبل عيش كافة والتغذوي إىل أقصى حد، وضمان حصول الناس  
ربية األحياء املائية األمساك وت مئات املاليني من األشــخاص يف مجيع أحناء العامل. وال ميكن حتقيق تعظيم فوائد قطاعي مصــايد

 7إال من خالل املوازنة بعناية بني مبادئ االستدامة البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف إدارة موارد� املائية الطبيعية.
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