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 موجز
 تضمنوت ."وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السمكية حالة "من  2020 عام إصدارا عن موجز   ثيقةتقدم هذه الو 

مدى بشأن  2018 عام جلنة مصايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة يفإىل ا لوثيقة مشاهبة سبق أن ُقّدمت حتديث  
 الرئيسي طبوعامل هذا دور الوثيقة ستعرضت. و وأتثريه وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السمكية حالة  طبوعم انتشار
اإلطار العاملي خلطة التنمية ضمن  ،وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السمكية حالة  واملعنون سنتني كلّ   الصادر

. ةخاص صورةوعمل منظمة األغذية والزراعة ب ةعام صورةب اتيف دعم عمل صانعي القرار و ؛ 2030املستدامة لعام 
 بشأن الوضع احلايل واالجتاهاتطبوع من امل 2020إصدار عام  إىل بعض الرسائل احملددة يف ااالنتباه أيض  الوثيقة  تلفتو 

 والتوقعات يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. األخرية

http://www.fao.org/
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 اللجنة املقرتح اختاذها من جانباإلجراءات 
 يلي: مبا القيام إىل مدعوة اللجنة إن

  وتربية األحياء املائية املوارد السمكية حالة "التأكيد على أمهية دور منظمة األغذية والزراعة يف اإلبالغ عن
وإبداء رأيها حول كيف ميكن للجنة مصايد األمساك أن تساهم يف هذا اجملال وتستفيد منه  ؛"يف العامل
 أفضل وجه؛ على

  دوره واإلفادة عن  "وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السمكية حالة "مطبوع  على أمهيةتسليط الضوء
 ؛2030إطار خطة التنمية املستدامة لعام  يف

   املناسب توقيتاليف  "العامل وتربية األحياء املائية يفاملوارد السمكية حالة " طبوعمصدار ا إباإلحاطة علم. 
 احملددة املواعيد النهائيةاحرتمت مجيع البلدان إذا  منه طبعات املستقبليةالإصدار  إىل حّد بعيد وسيتيّسر

 املستقبلية.النشرات يف املطبوع املشورة بشأن كيفية حتسني  إسداءو  ؛لتقدمي إحصاءات مصايد األمساك

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 Marc Taconetالسّيد 

 أول عن مصايد األمساك مسؤول

 Marc.Taconet@fao.org الربيد اإللكرتوين: 
 

  



3 COFI/2020/2 

 

 املقدمة -والً أ
اجللسرة االفتتاحية للجنة انعقاد ل يقب "املائية يف العاملوتربية األحياء املوارد السرمكية حالة "يتّم نشرر مطبوع ادة ما ع -1

عمل  ابلنسررررربة إىل وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السرررررمكية حالة ا أبمهية موضررررروع . واعرتاف  هاأو أثناء مصرررررايد األمساك
 .2012جدول أعمال الدورة الثالثني للجنة يف عام  علىخاص هبذا املوضوع إدراج بند  ر أوال  تقرّ  ،جلنة مصايد األمساك

التزمت املنظمة ودوهلا  ،أهداف التنمية املسررتدامة السرربعة عشرررو  2030خطة عام حني اعُتمدت  ،2015منذ عام و  -2
وتربية األحياء املائية.  األمساك  مبجال مصررايدقوي   ا بتحقيق تلك األهداف اليت يتصررل بعضررها اتصرراال  ا وثيق  األعضرراء التزام  

والربامج والشرررراكات واالسرررتثمارات  العامة مبتكرة يف حتقيق الرتابط بني السرررياسرررات وتوليفات جويدعو هذا االلتزام إىل نُُ 
 هذه األهداف املشرتكة.تنفيذ أجل من 

يف دعم  "املائية يف العامل وتربية األحياءاملوارد السررررررررمكية حالة " مطبوع النظر يف دور (1): سررررررررعى هذه الوثيقة إىلتو  -3
حددته خطة  ضررمن اإلطار العاملي الذيبشرركل خاص بشرركل عام وعمل منظمة األغذية والزراعة  اتعمل صررانعي القرار 

 لعام العامل وتربية األحياء املائية يفاملوارد السرررررررررمكية حالة " مطبوع يف الواردة عرض املعلومات الرئيسررررررررريةو  (2)؛ 2030عام 
 .والتوقعات يف قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائيةاألخرية واالجتاهات  ة الراهنةاحلالما خيّص  يف "2020

نظرة شرررررررررراملة وموضرررررررررروعية وعاملية إىل توفري " وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السررررررررررمكية حالة " طبوعميهدف و  -4
وتربية املوارد السررررررمكية حالة " طبوعمويُعّد الناشرررررر ة. املسررررررائل ال سرررررريما و  ،طاع مصررررررايد األمساك وتربية األحياء املائيةق إىل

بدأت كانت قد  كّل سررررررررنتني  مرّة تصرررررررردرسررررررررلسررررررررلة ضررررررررمن  الرابع عشررررررررراإلصرررررررردار  "2020 لعام األحياء املائية يف العامل
 .1994 عام يف

 
 وأتثريه "وتربية األحياء املائية يف العامل املوارد السمكيةحالة "مطبوع دور  –ا اثنيً 

 املنظمة تنفذها والتقييمات اليت 2 1الدراسررات املتصصررصررة بدأت ،الدورة الثالثني للجنة مصررايد األمساك انعقاد نذم -5
عن أمهية مطبوعات "حالة املوارد السررررررررررررررمكية وتربية األحياء املائية يف العامل" وجود ا وأتثريها ابإلفادة  ،وتؤكدها اللجنة

وتدل املؤشررررررات . 3 ايف مطبوع صررررردر مؤخر   اأيضررررر   وصرررررفها تّ و  ،بني العلوم والسرررررياسرررررات وفعاليتها على مسرررررتوى التفاعل
حتليل نرتنت، فضرررررررررال  عن شررررررررربكة اإل زيرته على خالل معدالت من ت قياسرررررررررهذا املطبوع هباهتمام واضررررررررر  ومتزايد  على

 نه.مواالقتباس  ياإلعالم النشاط
 "وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السرررمكية حالة مطبوع " شرررفت الدراسرررة االسرررتقصرررائية للمسرررتصدمني بشرررأنوك -6
االسرتعراض العاملي )اجلزء األول(  قسرم أنّ  2018جريت من خالل اسرتبيان عرب اإلنرتنت يف النصرف الثاين من عام اليت أُ و 

                                                      
حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل ضمن شراكة مع جامعة هاليفكس نوفا سكوتيا، ضمن مشروع اتبع ملبادرة  حتليل معّمق عن أتثري   1

 "املعلومات البي ية: االستصدام والنفوذ".

طاقا  للمنتجات اإلعالمية من جانب مكتب التقييم يف املنظمة ضمن سياق تقييم شامل أوسع ن 2015-2014تقييم متصصص أجري يف الفرتة   2
 م إىل أي مدى حيقق املطبوع النتائج املتوخاة.الرئيسية للمنظمة، قد قيّ 

3 policy divide to –Ababouch, L., Taconet, M., Plummer, J., Garibaldi L. & Vannuccini, S. 2016. Bridging the science
promote fisheries knowledge for all: the case of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. In B.H. 

MacDonald, S.S. Soomai, E.M. De Santo & P.G. Wells, eds. Science, information and policy interface for effective coastal 
and ocean management, pp. 389–417. Boca Raton, Florida, USA, CRC Press. 
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ن بياانت منظمة األغذية ما يتعلق ابالجتاهات العاملية الناجتة ع ال سرررررررررررررريما يف ،من االهتمامهو الذي جيذب أكرب قدر 
وضرررروع مب قوي   ااهتمام   ات الدراسررررة أيضرررر  أظهر و ألسرررر لة املتعلقة ابلتجارة. ابو  ،الة املوارد السررررمكيةحبو  وإحصرررراءا ا، والزراعة

سررررررليم  املطبوع إمجاع عام على أنّ مثّة . و الثاين كما ت حتليله يف اجلزء  القانوين دون إبالغ ودون تنظيممكافحة الصرررررريد غري 
 .يف تكملة املوارد األخرىللغاية ومفيد  به من الناحية الفنية ودقيق وموثوق

ن خالل بيان م  2018طلق إصدار عامإلصدارات األخرية. فقد أُ مع نشر اة التغطية اإلعالميتنامت كل عام، وبش -7
على نطاق عرضه الراديو حول العامل و توزيعه على شبكات وّت  .إذاعة األمم املتحدة ربمقابالت إذاعية عورافقته إعالمي، 

طلبات متعددة إلجراء مقابالت من وسررررررائل إعالمية رئيسررررررية مبا فيها جريدة ووردت  واسررررررع على املؤسررررررسررررررات اإلخبارية.
للغاية كانت وسررررائل التواصررررل االجتماعي مفيدة و ووكالة رويرتز وغريها.  إلباييسوقناة يب يب سرررري وصررررحيفة  غاردين ذي
مجاهري  تشرررررملحّّت ( لتعزيز أثر رسرررررائل املطبوع إنفوغرافيكمعلومات مصرررررورة ) اأيضررررر   حدثتاسرررررتُ و  ،لإلصررررردارالرتويج  يف

الصررررررفحات  مطبوع على الصررررررفحة الرئيسررررررية ملوقع املنظمة على اإلنرتنت، وعلىلل  2018أوسررررررع. وقد ظهر إصرررررردار عام
وتربية األحياء املائية املوارد السررررررررررمكية الة حللكرتونية طبعة إأول  توكان .الرئيسررررررررررية للمواقع اإللكرتونية للمكاتب اإلقليمية

 أوسع. يف الوصول إىل مجهور ةمفيدو  بثالث لغات ةمتاح ، 2018لعام  العامل يف

ال يزال املطبوع موضررررررررررررررع اقتبررراس منتظم يف حلقرررات العمرررل واالجتمررراعرررات والررردراسررررررررررررررررات العلميرررة واملقررراالت و  -8
 ا لقرررراعرررردة البيرررراانتاملنظمررررات الرررردوليررررة الشررررررررررررررريكررررة. ووفقرررر   جررررانررررب، وكررررذلررررك من ووسرررررررررررررررررائررررل اإلعالم الصررررررررررررررحفيررررة

Web of Science Core Collection مرة  709 مبعدل 2018إبصررردار عام أخرى علمية  فقد اسرررتشرررهدت مطبوعات
  منذ اتريخ صدوره.

: هي ال تزال يف تصرررراعدبشرررركل متواصررررل مع كل إصرررردار جديد، و  على شرررربكة اإلنرتنت حركة الزيراتصرررراعد توت -9
رلل 2018إصدار عام  صّ خي ما يفالبياانت الصادرة عن مستودع الواثئق للمنظمة  فإنّ  ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رأش ،مطبوعر ر ر ر  25 086 إىل ارتر

 ،2019 كانون األول/ديسرررررررررررمربو  كانون الثاين/ينايربني الفرتة املمتدة  خالل )ابللغات كلها( زيرة يف املتوسرررررررررررط شرررررررررررهري  
بني  املمتدة خالل الفرتة 2016إلصدار عام  شهري  زيرة  22 653 معدلمقارنة برررررررر يف املائة 11ارتفاع ملحوظ بنسبة  وهو

 خالل الفرتة 2014إلصررررررردار عام  شرررررررهري  زيرة  21 247 ومقارنة مبعّدل 2017 ولكانون األ/ديسرررررررمربو  2016يوليو/متوز 
، اسرررررررررتقطب إصررررررررردار 2019عام . وخالل اثلةعلى مقاييس مم بناء   ،2016وأبريل/ نيسررررررررران  2014يوليو/متوز  بني املمتدة
ا أوسع. نشرة اللذين يهمان مجهور  للزيرة للكتيب و  24 497 أضيفت إليها ،زيرة 301 035ا من الزيرات بلغ عدد   2018

ل ألوّ  ةواملتاح وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السررمكية الة حلالطبعة اإللكرتونية االطالع على  تّ  ،ابإلضررافة إىل ذلكو 
 امسرررررررتصدم   69 292من قبل  aquaculture-fisheries-of-www.fao.org/stateعلى الرابط التايل مرة بثالث لغات 

وتربية املوارد السررررررررررمكية حالة " طبوعميظل  ،لإلصرررررررررردارات السررررررررررابقة اووفق   ،هذه األرقاموابلنظر إىل . طبوعامل منذ إطالق
 .ميال  مرة أخرى أكثر مطبوعات املنظمة الرئيسية حت" 2018 األحياء املائية يف العامل

مبا يف ذلك اسرررتبيان املسرررتصدمني املذكور  ،ةالسرررابقعلى الطبعة املراجعني الداخليني واخلارجيني تعقيبات ناء  على وب -10
أجزاء  3 ليشررررررررررمل" 2020 وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السررررررررررمكية حالة " طبوعم هيكل  تعديلتّ  ،6 رقم يف الفقرة
 لعمليات املتبعة فيها،ابو  السرررررررنوات السرررررررابقةطبعات بشررررررركل  "االسرررررررتعراض العاملي" املعنون حيتفظ اجلزء األولو رئيسرررررررية. 

يركز اجلزء الثاين على قضاي االستدامة و . بياانت إحصائية إقليمية واعدقتعرض االجتاهات القطاعية العاملية بناء  على  اليتو 
التنمية املسررررررتدامة من أهداف  14دف املتصررررررلة ابهلمبا يف ذلك القضرررررراي  ،2020- 2019 يف الفرتة الصرررررردارة احتلت اليت

http://www.fao.org/state-of-fisheries-aquaculture
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ويغطي التوقعات ا املضي ُقدم  إىل  الثالث اجلزءويتطلع . تقوم فيها املنظمة بدور وكالة األمم املتحدة "الراعية" ومؤشراته اليت
 ( والقضاي الناش ة.فاقاآل)

 آذار /بدأت يف مارسملية ررررررررررررررررمثرة ع" 2020 وتربية األحياء املائية يف العاملمكية رررررررررررررررررررررراملوارد السحالة " طبوعمويُعّد  -11
 مصايد األمساكإدارة مدير برائسة فريق تنفيذي أساسي  احترير يشرف عليها. وجرى تشكيل هي ة شهر   15ودامت  2019

وتربية األحياء  مصايد األمساكإدارة  من موظفني من التحريرهي ة  تألفتو  .يف منظمة األغذية والزراعة وتربية األحياء املائية
هليكل لوضررع ططط  اجتماعات منتظمة التحريروعقدت هي ة ومن مكتب االتصرراالت يف منظمة األغذية والزراعة.  املائية
وتربية املوارد السررمكية حالة "طبوع ممراجعة ا أيضرر  متت و ومعاجلة املشرركالت.  فيه اسررتعراض التقدم احملرزو ، وحمتواه طبوعامل

 .بل خبريين مستقلنين ق  م" 2020 لعام األحياء املائية يف العامل
 
 "2020 لعام العامل يفوتربية األحياء املائية  املوارد السمكيةحالة يف مطبوع "أبرز االجتاهات العاملية  –اثلثاً 

تربية األحياء من إنتاج  منه مليون طن 82 أتى ،2018مليون طن يف عام  179حوايل  4مساكلأل بلغ اإلنتاج العاملي -12
ما ُيسرراوي معّدل إمداد سررنوي يُقّدر حبدود  ،لالسررتهالك البشررري اجملموع الكلي من مليون طن 156اسررتصدام  تّ و املائية. 
احيق سرررررراملإلنتاج  ،السررررررتصدامات غري غذائية مليون طن 22البالغ  املتبقيوّت ختصرررررريص املقدار . كلغ للفرد الواحد  20.5
 اإلمجايل يف املائة من اإلنتاج 46تربية األحياء املائية  مّثلتو . بصررررررررررررررورة رئيسررررررررررررررية مليون طن( 18) يةالسررررررررررررررمك والزيوت

 لالستهالك البشري. املصصصة املائة من األمساك يف 52و
بزيدة  ،مليون طن 96.4إىل مسررررررتوى قياسرررررري بلغ  2018يف عام صررررررايد األمساك الطبيعية مل العاملي نتاجووصررررررل اإل -13

الرئيسرررررية ملصرررررايد األمساك  السررررربعة املنتجة البلدان اسرررررتحوذتو . السرررررابقة ةالثالثعن متوسرررررط األعوام يف املائة  5.4قدرها 
 حوايل على األوىل العشرررررررررررين املنتجة البلدان واسررررررررررتحوذت .يدااملصررررررررررجمموع  من املائة يف 50حوايل  علىالطبيعية العاملية 

 .الطبيعية مصايدلل مجايلاإل اإلنتاج من املائة يف 74
 2017مليون طن يف عام  81.2من  اإلنتاج فيها البحرية اليت زاد الطبيعية د األمساكيمصرررررررررررراوتُعزى هذه الزيدة إىل  -14
ماليني  86.4وقدره  1996ل يف عام املسرررتوى القياسررري املسرررجّ دون أّنا ال تزال  مع ،2018مليون طن يف عام  84.4إىل 
 أن بعد، ييف بريو وشررررريل 2018عام  يف األنشررررروفةمصررررريد  البحري بصرررررورة رئيسرررررية عن زيدة زيدة املصررررريدوجنمت . طن(
أكثر من مصرريدها حيث بلغ  ، ما جعلها يف صرردارة األنواعالسررنوات األخريةهلذا النوع خالل مسررتوى متدنّن نسرربي ا  سررّجل
ماليني طن، يف حني جاءت  3.4واحتلت أمساك قّدية أالسركا املرتبة الثانية بني األنواع مع مصريد قدره  .ماليني طن 7.0

األمساك الزعنفية  . ومثّلتمليون طن 3.2يف املرتبة الثالثة للسرررررررنة التاسرررررررعة على التوايل مع مصررررررريد بلغ أمساك التونة الواثبة 
األمساك السررررررطحية الصررررررغرية اجملموعة  تشررررررّكل، حيث يف املائة من اإلنتاج اإلمجايل للمصررررررايد الطبيعية البحرية 85حوايل 

 هة هبا.الرئيسية تليها أمساك الغادسيات والتونة واألنواع الشبي

مليون طن يف عام  12.0زاد املصررررررررررررريد العاملي يف املياه الداخلية بوترية مطردة من سرررررررررررررنة إىل أخرى ليبلغ أكثر من و  -15
ولكن، قد يكون هذا االجتاه املتصاعد على حنو مستمر  .2018 يف عام وهو أعلى مستوى سّجله على اإلطالق، 2018

                                                      
الثدييات . وُتستبعد منه خويت واحليواانت املائية األخرىإىل األمساك والقشريت والر  طبوعيف هذا امل خالف ذلك، يشري مصطل  "األمساك"يُذكر ما مل   4

 املائية والزواحف واألعشاب البحرية والنبااتت املائية األخرى.
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ن عمليات اإلبالغ والتقييم ، يف إنتاج املصررررايد يف املياه الداخلية مضررررلال   إذ ميكن أن يعزى جزء من زيدة املصرررريد إىل حتسررررّ
يف املائة من اإلنتاج اإلمجايل للمصرررررررررايد  80بلد ا أبكثر من  16سررررررررراهم و املسرررررررررتوى القطري وليس إىل زيدة اإلنتاج. على

العاملي يف املياه الداخلية منذ منتصف العقد ولقد استحوذت آسيا ابستمرار على ثلثي اإلنتاج  ،الطبيعية يف املياه الداخلية
يف املائة من اإلنتاج العاملي للمصررررررررررررررايد الطبيعية يف املياه الداخلية  25وتسررررررررررررررتحوذ أفريقيا على  .األول من األلفية الثالثة

 .لألمن الغذائي امهم   اتعد مصدر   اليت
 ،مليون طن 32.4 والطحالب املائيةمليون طن  82.1 بلغ اإلنتاج العاملي من تربية األحياء املائية ،2018يف عام و  -16

وُتسررررررريطر آسررررررريا على اسرررررررتزراع  مليون طن. 114.5قدره ما أّدى إىل ارتفاع اجملموع إىل أعلى مسرررررررتوى له على اإلطالق و 
 أنتجت الصررررنيو . من اجملموع العاملي من حيث احلجم يف السررررنوات العشرررررين األخريةيف املائة  89األمساك، حيث أنتجت 

على الرغم من اخنفاض حصررررررتها  ،1991منذ عام  ةالعامل جمتمعسررررررائر بلدان من رب سررررررتزرعة أكاملائية املغذية األ من نسرررررربة
 .2018يف املائة يف عام  57.9إىل  1995يف املائة يف عام  59.9من  اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية من
الررداخليررة  يف امليرراه مليون طن من تربيررة األحيرراء املررائيررة 47 منهررا -طن  ينيمال 54.3األمسرراك الزعنفيررة )وطغررت  -17
مليون  17.7)وال سررررريما ثنائيات الصرررررمامات  ،والرخويت ،البحرية والسررررراحلية( طن من تربية األحياء املائية ينيمال 7.3و

فاق إنتاج تربية لقد و . 2018يف عام  على اإلنتاج السررررررمكي من تربية األحياء املائية مليون طن( 9.4والقشررررررريت ) ،طن(
 ةاألخري  هثررل هررذمت، حيررث لعلفغري املغررذاة اب تربيررة األحيرراء املررائيررةإنترراج طن(  نمليو  57)لعلف املغررذاة اباألحيرراء املررائيررة 

 .2000يف املائة يف عام  43.9مقارنة بنسبة  2018يف املائة من إمجايل إنتاج تربية األحياء املائية يف عام  30.5
مرتفعة  ،2018يف املائة يف  46.0ألمساك العاملي لنتاج اإلتربية األحياء املائية يف العامل يف قطاع بلغت مسررررررررررررررامهة و  -18
يف املائة  42.0 تربية األحياء املائيةمثّلت  ،اإلقليمياملسررررررررررتوى . وعلى 2000يف املائة املسررررررررررجلة يف عام  25.7نسرررررررررربة  من
 ،يف أورواب منه يف املائة 17.0و ،يف أفريقيا منه يف املائة 17.9و ،مساك يف آسرررريا )ابسررررتثناء الصررررني(لألمجايل اإلنتاج اإل من
  .أوسيانيايف  منه يف املائة 12.7تني وييف األمريك منه يف املائة 15.7و

املائة يف  62.5 أو طن ينيمال 51.3معظم األمساك املسررررررررررررررتزرعة ) أنتجت تربية األحياء املائية يف املياه الداخليةو  -19
بشرركل تدرجيي  املنتجة األمساك الزعنفيةحصررة تراجعت . و 2000يف املائة يف عام  57.7مقارنة بنسرربة  (يالعاملاجملموع  من
، ما يعكس منو جمموعات األنواع 2018مليون طن( يف عام  47يف املائة ) 91.5إىل  2000يف املائة يف عام  97.2من 

 .وسرطان البحروجراد البحر ، وال سيما استزراع القشريت يف املياه العذبة يف آسيا مثل األربيان كبري اا  األخرى منو  
 1961بني عامي  املائة يف 3.1بلغ يف املتوسررط مبعدل سررنوي االسررتهالك العاملي لألمساك املصصررصررة لألغذية اد ز و  -20
 ،يف الفرتة نفسررررررررها( املائة يف 1.6) السررررررررنوي العاملي السرررررررركاين النمو معدل ضررررررررعفيسرررررررراوي حوايل  معدل وهو ،2017و

 الفردومنا نصيب (. وغريها واحلليب األلبانومنتجات  اللحوم) األخرى احليوانيةسائر الربوتينات  ويتصطى معدل استهالك
 20.5 إىل 1961( يف عام مبكافئ الوزن احليّ ) يلوغراماتك  9.0من املصصررررررررصررررررررة لألغذية اسررررررررتهالك األمساك  من الواحد

 .يف املائة سنوي   1.5أي حبوايل  ،2018عام يف كيلوغرامات 

مليون شررررررررصص كانوا يعملون )بدوام كامل أو جزئي أو بصررررررررورة مومسية( يف عام  59.51 وتشررررررررري التقديرات إىل أنّ  -21
شررررصص يف تربية  ينيمال 20.53يعمل حوايل  ،يف اجملموعو . وتربية األحياء املائية ملصررررايد األمساكاألويل يف القطاع  2018

املائة  يف 14. وشررررررركلت النسررررررراء 2016عام عن زيدة طفيفة ما مُيّثل  ،مليون يف مصرررررررايد األمساك 38.98األحياء املائية و
 األمساك مصررايد يف املائة يف 12تربية األحياء املائية و يف املائة يف 19 حيث بلغت حصررتهنّ  ،جمموع هؤالء األشررصاص من
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ملني يف قطاع اإلنتاج األويل يف البلدان النامية، وغالبيتهم من صررررررررررررررغار الصرررررررررررررريادين احلر فيني ويعيش معظم العاالطبيعية. 
تان يواألمريك ،(9%فريقيا )أتليها  ،(85%يف آسررررررررررررريا ) العدد األكرب من العاملني وجديُ . و والعاملني يف تربية األحياء املائية

تشررررري التقديرات  ،صرررريدعمليات ما بعد الب املتعلقة بياانتالما يتّم مشل عندو لكل منهما(.  1%) سرررريانياوأورواب وأو  ،(%4)
 .القطاعهذا يف اثنني ني عامل  ا من أصل واحد   املرأة مُتّثل عامال   إىل أنّ 

يف املائة عن عام  2.8ابخنفاض قدره  ،مليون سررررفينة 4.5بنحو  2018ر العدد اإلمجايل لسررررفن الصرررريد يف عام ُقدّ و -22
يف املائة  69أو  ،مليون سررررررفينة 3.1 وايلحبالذي ُقّدر عدد سررررررفنه  ،األكرب صرررررريدال. وال تزال آسرررررريا متلك أسررررررطول 2016
العاملي  اجملموع ظلّ و يف املائة من األسررررررررررررررطول العاملي.  20لت السررررررررررررررفن األفريقية . ومثّ 2018يف عام  ،اإلمجايل العدد من

وكانت آسرررررررريا متلك  ،األسررررررررطولجمموع يف املائة من  63أو  ،مليون سررررررررفينة 2.86عند ا مسررررررررتقر  للسررررررررفن املزودة مبحركات 
اجتاهات إقليمية االسرررتقرار خيفي هذا و . من أسرررطول السرررفن املزودة مبحركات مليون سرررفينة آلية( 2.1املائة تقريب ا ) يف 75

يف الصرررررني بسررررربب اجلهود املبذولة لتقليل أحجام  2013 عاميف أورواب و  2000عام  ذذلك االخنفاضرررررات من مبا يف ،طتلفة
وعلى الصرررررررعيد . امرت   12ن يف ف ة الطول اإلمجايل الذي يقّل عابملائة(  86السرررررررفن اآللية )وكانت أغلبية هذه األسرررررررطول. 

 .2018يف عام سفينة  67 800 حبوايلعلى األقل ا  مرت  24 اإلمجايل طوهلايبلغ سفن الصيد اليت  عدد ردّ قُ  ،العاملي
الواقعة اخنفضررت نسرربة األرصرردة السررمكية  ،رصررد منظمة األغذية والزراعة لألرصرردة السررمكية البحرية املقدرةا لوفق  و -23

 ااخنفاضرررر  ما مُيّثل ) 2017يف املائة يف عام  65.8إىل  1974يف املائة يف عام  90من  اضررررمن املسررررتويت املسررررتدامة بيولوجي  
كأرصرررررررررررررردة مسكية يتّم صرررررررررررررريدها أبعلى قدر   منها يف املائة 59.6مع تصررررررررررررررنيف  ،(2015يف املائة منذ عام  1.1بنسرررررررررررررربة 

األرصرردة السررمكية اليت يتّم صرريدها أبعلى  تاخنفضررو . املائة منها كأرصرردة غري مسررتغلة ابلكامل يف 6.2واالسررتدامة  من
يف املائة  59.6إىل  تمث ارتفع ،1989يف املائة يف عام  42.6إىل  1974يف املائة يف عام  50.8من قدر من االسررررررررررررررتدامة 

سررتويت مبصرريدها  رصرردة اليت يتمّ األنسرربة زادت  ،يف املقابلو ن تنفيذ تدابري اإلدارة. حتسررّ  اما يعكس جزئي   ،2017عام  يف
شري تُ  ،املصيد إنزالما خيّص  ويف. 2017يف املائة يف عام  34.2إىل  1974يف املائة يف عام  10من  امستدامة بيولوجي   غري

 ا.ستدامة بيولوجي  املرصدة األيت من أياحلايل مساك البحرية األ إنزال يف املائة من 78.7 التقديرات إىل أنّ 

ة الرئيسرررررياألمساك  صررررريد مناطق بني ، مناألسرررررود والبحرلت منطقة البحر األبيض املتوسرررررط سرررررجّ  ،2017يف عام و  -24
 مسرررررررررتويتضرررررررررمن  صررررررررريدها تمّ ي اليتالسرررررررررمكية  األرصررررررررردة من( املائة يف 62.5) نسررررررررربة أعلى ،نظمة األغذية والزراعةمل

يف املائة(.  53.3يف املائة( وجنوب غرب احمليط األطلسي ) 54.5جنوب شرق احمليط اهلادئ )منطقتا ليها ت ،مستدامة غري
وغرب  ،ومشال شررررق احمليط اهلادئ ،وجنوب غرب احمليط اهلادئ ،سرررجلت مناطق شررررق وسرررط احمليط اهلادئ ،يف املقابلو 

مسررررررتويت ضررررررمن صرررررريدها  اليت يتمّ األرصرررررردة السررررررمكية يف املائة( من  22و 13 ما بنيوسررررررط احمليط اهلادئ أد  نسرررررربة )
 ،اوعموم   .2017يف املائة يف عام  44يف املائة و 21أخرى بني النسرررررررررررررربة يف مناطق . وتراوحت امسررررررررررررررتدامة بيولوجي   غري
 الصيد ضغطيف متوسط ا تراجع  شهدت اليت ختضع إلدارة مكثفة قد مصايد األمساك  أنّ  ةمتزايد بصورةمن الواض   ابت
 ،عليها هاحفاظ أو ابيولوجي   مسرررررررررتدامة مسرررررررررتويت منها العديدبلوغ  مع ،رصررررررررردةلأل األحيائية الكتلةسرررررررررط متو  يف ةوزيد
 الضرررررررررروءالتفاوت يف التقّدم  هذا طسررررررررررلّ يُ و . سرررررررررري ة حالة يف اتطور   األقل اإلدارةنظم  ذات األمساك مصررررررررررايدتبقى  حني يف

مصررررايد أمساك الواقع الذي تشررررهده يف ضرررروء  إعادة تكييفهاو  ري الناجحةوالتداب السررررياسرررراتتكرار إىل املاسررررة  احلاجة على
يف مصرررايد األمساك بطريقة فعالة واللوائ   العامة السرررياسررراتأن ُتطّور وتُنّفذ الرتكيز على إنشررراء آليات ميكنها إىل و  ،حمددة

 .ضعيفة دارةاخلاضعة إل
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لالستهالك البشري  مليون طن( 156)لألمساك  يف املائة من اإلنتاج العاملي 88استصدام حوايل  تّ  ،2018يف عام و  -25
يف املائة  12 املتبقية اليت تبلغ نسررررررررربةالاسرررررررررتصدام  تّ و . ن املاضرررررررررير الق يف املائة يف سرررررررررتينيات 67مقارنة بنسررررررررربة  ،املباشرررررررررر

. يةالسررررررررررررررمك احيق والزيوتسرررررررررررررراململيون طن( إلنتاج  18يف املائة )أو  82منها  ،ألغراض غري غذائيةمليون طن(  22)
يف املائة( من األمساك املسرتصدمة لالسرتهالك البشرري  44) األكرب صرةاحلدة متثل املربّ  وأالطازجة  وأاألمساك احلية  تزال الو 

 .(يف املائة 10)دة يف املائة( واألمساك املقدّ  11يف املائة( واألمساك اجملهزة واحملفوظة ) 35) ّلدةتليها األمساك اجمل ،املباشر

مليون  67ت تداول  ،2018في عام فتداوال  يف العامل.  األكثر صرررايد من السرررلع الغذائيةاملاألمساك ومنتجات  تظلو  -26
وبعد هبوط حاد . على املسررررررررررررتوى الدويل وتربية األحياء املائية األمساكملصررررررررررررايد مجايل اإلنتاج اإليف املائة من  38أو  ،طن
مع تسرررررررررررررجيل معدالت منو سرررررررررررررنوية من حيث القيمة  2018و 2017و 2016التجارة يف األعوام تعافت ، 2015عام  يف

 1976بني عامي  من األمساكقيمة الصررررررررررررررادرات العاملية زادت  ،ةعامبصررررررررررررررورة و  .يف املائة على التوايل 4و 10و 7بلغت 
 قدره معدل منو سررررررررررنويما مُيّثل  ،مليار دوالر أمريكي 164لتصررررررررررل إىل ذرو ا عند مليار دوالر أمريكي  7.8 من 2018و

الصادرات ارتفعت كمية  ،نفسها الفرتةويف (. ا إىل التضّصمبعد تعديله استناد  ابلقيمة احلقيقية ) %4مسية وابلقيمة اإل %8
 .يف املائة 3بلغ مبعدل منو سنوي  مليون طن 17.3 العاملية من

 
 الثاين والثالث اجلزئنيعلى تسليط الضوء  –ا رابعً 

 املمتدة بني عامي " على قضررراي االسرررتدامة اليت برزت يف الفرتةاسرررتدامة العمل"بعنوان  من املطبوع يركز اجلزء الثاين -27
تقوم فيها املنظمة  املسررررتدامة ومؤشررررراته اليت التنميةمن أهداف  14دف املتصررررلة ابهلمبا يف ذلك القضرررراي  ،2020و 2019

مدونة على صدور  اعام   وعشرين ةمبناسبة مرور مخسبقسم خاص  اجلزءهذا  ستّهل. ويُ بدور وكالة األمم املتحدة "الراعية"
غطي األقسرررام األخرى تُ . و 1995عن التقدم احملرز منذ اعتماد املدونة يف عام  اتقرير  ويُقّدم  ،السرررلوك بشرررأن الصررريد الرشررريد

ا من املواضررررررررريع ترتاو  ا واسرررررررررع  ويُناقش هذا القسرررررررررم طيف  . مصرررررررررايد األمساك وتربية األحياء املائية اسرررررررررتدامةطتلف جوانب 
 تعميم سرررررياق يفاألخري ويُنظر إىل هذا وتنفيذها. وتطويرها  العامة أتمني السرررررياسرررررات، والتقارير رفعو  رصررررردالتقييم وال بني

وختفيف آاثر تغري املناخ واسرررررررررررتاتيجيات التكيف  ،مصررررررررررايد األمساك وتربية األحياء املائية قطاع يولوجي يفالتنوع الب مراعاة
 وسياسات األمن الغذائي والتغذوي.

قطاع واالجتاهات املسررررتقبلية لتوقعات قائمة على النماذج الناشرررر ة"  سررررائل"التوقعات واملبعنوان  الثالثيقدم اجلزء و  -28
الرئيسررررررررررررية وأوجه عدم اليقني اليت قد تؤثر املسررررررررررررائل مبا يف ذلك  ،2030مصررررررررررررايد األمساك وتربية األحياء املائية حّت عام 

)غري املبلغ الصيد املسترت الضوء على  تسليطدراسة جارية ل اهذا اجلزء أيض   يتضمنو التوقعات على املدى املتوسط.  على
بل إنشرررررراء ن بشرررررركل كبري سررررررّ يت ميكن أن حتُ والتقنيات واملمارسررررررات اجلديدة ال ،عنه( صررررررايد األمساك مب املتعلقة بياانتالسررررررُ
 ،تربية األحياء املائية قطاع يف األحيائيومسرررررار اإلدارة التقدمية لتحسرررررني األمن  ،هاونشرررررر  هاوتفسرررررري  االسرررررتدامة مسرررررائلو 

 .استدامة مصايد األمساكبشأن  2020ملنظمة األغذية والزراعة لعام  نتائج وتوصيات الندوة الدولية وأهم
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 19-جائحة كوفيدبشأن ضميمة  - اخامسً 
ي  "وتربية األحياء املائية يف العاملاملوارد السررررررررمكية حالة " طبوعممن  2020إصرررررررردار عام ُأجنز  -29 جائحة يف ظّل تفشررررررررّ

منذ إنشرررررررررررررراء منظمة مواجهتها تعنّي علينا اليت أكرب التحديت كإحدى   اجلائحة وبرزت .أحناء العاملطتلف يف  19-كوفيد
بشأن ضميمة إعداد  وقد تّ  ،ا ابلوابءعترب مصايد األمساك وتربية األحياء املائية من أكثر القطاعات أتثر  تُ و األغذية والزراعة. 

 .رة يف جمال السياسات العامةأساس للتدخالت واملشو  خطّ التأثريات املتسارعة وإعطاء هبدف تلصيص  19-كوفيدجائحة  


