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KEY MESSAGES الرسائل الرئيسية
1– يسّجل اإلنتاج العاملي ملصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية مستوى قياسًيا يف الوقت الحايل، 
وسيؤدي القطاع دوًرا متزايد األهمية يف توفري 

األغذية والتغذية يف املستقبل.
وصل اإلنتاج اإلجاميل ملصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية إىل مستوى قيايس يف عام 2020 قدره 
214 مليون طن، مبا يف ذلك 178 مليون طن من 
الحيوانات املائية و36 مليون طن من الطحالب، 

ويرجع ذلك بدرجة كبرية إىل منو تربية األحياء 
املائية، ال سيام يف آسيا. وكانت الكمية املخصصة 

لالستهالك البرشي )باستثناء الطحالب( 20.2 كيلوغراًما 
للفرد الواحد، ما يساوي أكرث من ضعف متوسط 
نصيب الفرد البالغ 9.9 كيلوغرامات يف ستينات 

القرن املايض. وتشري التقديرات إىل أن 58.5 ماليني 
شخص يعملون يف القطاع األّويل. مبا يف ذلك 

العاملني يف قطاع الكفاف والثانوي، وعائالتهم 
، يقدر أن حوايل 600 مليون من سبل العيش 

تعتمد جزئياً عىل األقل عىل مصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية.  وولّدت التجارة الدولية مبنتجات 

مصايد األسامك وتربية األحياء املائية حوايل 
151 مليار دوالر أمرييك يف عام 2020، بانخفاض 

عن املستوى القيايس املسّجل يف عام 2018 وقدره 
165 مليار دوالر أمرييك، ويعود ذلك بشكل رئييس 

إىل تفيش جائحة كوفيد–19. 

2– لدى تربية األحياء املائية إمكانات كبرية 
إلطعام وتغذية سكان العامل الذين يتزايد 

عددهم. ولكن يجب أن يكون النمو مستداًما.
بلغ اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية يف 

عام 2020 مستوى قياسيًا قدره 122.6 مليون طن 

وقيمته اإلجاملية 281.5 مليار دوالر أمرييك. 
واستحوذت الحيوانات املائية عىل 87.5 ماليني طن 

والطحالب عىل 35.1 مليون طن من هذا اإلنتاج. 
وبفعل التوّسع يف شييل والصني والرنويج، منا 

اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية يف عام 2020 
يف جميع األقاليم باستثناء أفريقيا بسبب الرتاجع 

املسجل يف البَلَدين املنتجني الرئيسيني، وهام 
جمهورية مرص العربية ونيجرييا. وسّجلت سائر 

البلدان األفريقية األخرى منًوا بنسبة 14.5 يف املائة 
اعتباًرا من عام 2019. وظلّت آسيا تهيمن عىل 
اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية حيث أنها 

استأثرت بنسبة 91.6 يف املائة من املجموع. وغالبًا 
ما تحقق منو تربية األحياء املائية عىل حساب 

البيئة. وال تزال التنمية املستدامة لرتبية األحياء 
املائية أمرًا حاساًم لتلبية الطلب املتزايد عىل 

األغذية املائية.

 3– زاد االستهالك العاملي لألغذية املائية بشكل 
 كبري يف السنوات األخرية وسيتواصل هذا االتجاه 

يف املستقبل.
)باستثناء  املائية  لألغذية  العاملي  االستهالك  زاد 

بلغ  متوسط  سنوي  الطحالب( مبعدل 
3.0 يف املائة منذ عام 1961 مقارنة مبعدل 

استهالك  ومنا  1.6 يف املائة.  البالغ  السكاين  النمو 
الواحد من  الفرد  األغذية املائية عىل أساس 

القرن  املتوسط يف ستينات  9.9 كيلوغرامات يف 
20.5 كيلوغرامات  املايض إىل مستوى قيايس قدره 

انخفض بشكل طفيف  بينام  يف عام 2019، 
إىل 20.2  كيلوغرامات يف عام 2020. ومن 



ارتفاع املداخيل، وزيادة  املتوقع أن يُحدث 
ما  يف مامرسات  والتحسينات  الحرضي،  التوّسع 
املسّجلة  االتجاهات  والتغرّيات يف  الصيد،  بعد 
15 يف املائة  بنسبة  الغذائية، زيادة  يف األمناط 
الفرد  نصيب  ليبلغ  املائية  األغذية  استهالك  يف 

املتوسط يف عام 2030. 21.4 كيلوغرامات يف 

4– يستمر تناقص موارد مصايد األسامك بسبب 
الصيد املفرط والتلّوث وسوء اإلدارة وعوامل 

أخرى، ولكّن عدد عمليات اإلنزال املتأتية من 
األرصدة املستدامة بيولوجًيا آخذ يف االرتفاع.

الواقعة  األسامك  أرصدة مصايد  نسبة  تراجعت 
إىل  بيولوجيًا  مستدامة  مستويات  ضمن 

انخفاًضا  64.6 يف املائة عام 2019، ما ميثل 
بعام 2017. ولكّن  1.2 يف املائة مقارنة  بنسبة 

82.5 يف املائة تأتت من عمليات اإلنزال يف  نسبة 
ما  بيولوجيًا،  املستدامة  األرصدة  عام 2019 من 
عام 2017.  3.8 يف املائة عن  بنسبة  تحسًنا  ميثل 
ولقد ثبت أن اإلدارة الفعالة ملصايد األسامك قد 
نجحت يف إعادة تكوين األرصدة وزيادة املصيد 

يزال تحسني  اإليكولوجي. وال  النظام  ضمن حدود 
بالغ األهمية  أمًرا  العاملية  إدارة مصايد األسامك 

حالة سليمة  إىل  اإليكولوجية  النظم  إلعادة 
املائية عىل  األغذية  إمدادات  ومنتجة وحامية 

املدى الطويل. ومن شأن إعادة تكوين األرصدة 
إنتاج مصايد  تزيد  أن  مفرطًا  استغالالً  املستغلة 

األسامك مبقدار 16.5 ماليني طن وأن تحّسن 
تحقيق  البحرية يف  األسامك  مصايد  مساهمة 

االقتصادي ورفاه  والنمو  والتغذية  الغذايئ  األمن 
الساحلية.  املجتمعات 

5– يتواصل تراجع حجم أسطول الصيد العاملي، 
ولكن ال تزال هناك حاجة إىل القيام باملزيد 

لتقليل من القدرات املفرطة وضامن استدامة 
الصيد. عمليات 

أشارت التقديرات إىل أن العدد اإلجاميل لسفن 
الصيد قد بلغ 4.1 مليون سفينة يف عام 2020، 
األمر الذي ميثل تراجًعا بنسبة 10 يف املائة منذ 

عام 2015، ما يعكس الجهود التي تبذلها البلدان، 
وال سيام الصني والبلدان األوروبية، لخفض حجم 

األسطول العاملي. وال تزال آسيا متلك أسطول الصيد 
األكرب الذي ميثل حوايل ثلثي املجموع العاملي. 

ولكّن خفض حجم األسطول وحده ال يضمن 
بالرضورة نتائج مستدامة بقدر أكرب مبا أنه ميكن 
للتغرّيات يف كفاءة الصيد أن تعّوض عن مكاسب 

االستدامة التي يحققها خفض حجم األساطيل.

6– من املتوقع أن يزيد إنتاج الحيوانات 
املائية بنسبة إضافية قدرها 14 يف املائة بحلول 

عام 2030. ومن املهم جًدا أن يرتافق هذا النمو 
مع الحفاظ عىل النظم اإليكولوجية، والحد من 

التلّوث، وحامية التنوع البيولوجي، وضامن 
اإلنصاف االجتامعي. 

ترتقب توقعات املنظمة الخاصة مبصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية لعام 2030 حدوث زيادة 

يف اإلنتاج واالستهالك والتجارة، ولو مبعدالت 
أبطأ. ومن املتوقع أن يبلغ اإلنتاج اإلجاميل 

للحيوانات املائية 202 مليون طن يف عام 2030 
بفضل النمو املطرد لرتبية األحياء املائية التي يرّجح 

أن يصل إنتاجها إىل 100 مليون طن للمرّة األوىل 
يف عام 2027 وإىل 106 ماليني طن يف عام 2030. 
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وتشري التوقعات أيًضا إىل أن إنتاج مصايد األسامك 
الطبيعية سيتعاىف يف جميع أنحاء العامل، حيث أنه 

سيزيد بنسبة 6 يف املائة اعتباًرا من عام 2020 
ليبلغ 96 مليون طن يف عام 2030 كنتيجة لتحّسن 

إدارة املوارد واملوارد السمكية غري املستغلّة بالكامل 
وتراجع املصيد املرتجع والفاقد واملهدر. 

7– تدعم النظم الغذائية املائية ماليني األشخاص 
وسبل العيش. وبالرغم من ذلك، فإن العديد من 
صغار املنتجني، وال سيام النساء منهم، معرضون 

لظروف العمل غري املستقرة. وسيكون بناء 
قدرتهم عىل الصمود حاسم األهمية لتحقيق 

املنصفة. والتنمية  االستدامة 
متثل النساء 21 يف املائة من األشخاص العاملني يف 

القطاع األويل ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
والبالغ عددهم 58.5 ماليني شخص يف عام 2020، 

وحوايل 50 يف املائة من األشخاص العاملني يف 
سالسل القيمة املائية بأكملها )مبا يف ذلك مرحلتي 
ما قبل الصيد وما بعده(. ومتثل املرأة، رغم دورها 

الحاسم يف مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، 
نسبة كبرية بشكل غري متناسب من القوة العاملة 

يف القطاع غري النظامي والرشيحة التي تتقاىض 
األجر األدىن وتعاين من أدىن مستويات االستقرار 
وتتمتع بأدىن املهارات، كام أنها تواجه يف الكثري 
من األحيان قيوًدا قامئة عىل نوع الجنس متنعها 
من استكشاف األدوار التي ميكن أن تؤديها يف 

القطاع ومن االستفادة منها بالكامل.

8– متثل النظم الغذائية املائية حاًل فعااًل. وميكن 
للتحّول األزرق أن يواجه التحديني املتمثلني يف 

تحقيق األمن الغذايئ واالستدامة البيئية.  
إن منظمة األغذية والزراعة ملتزمة بتحقيق 

التحول األزرق الذي ميثل اسرتاتيجية متبرّصة 
تهدف إىل تعزيز دور النظم الغذائية املائية يف 

توفري الغذاء لسكان العامل الذين تتزايد أعدادهم 
من خالل إتاحة األطر القانونية والسياساتية 

والفنية الالزمة إلدامة النمو واالبتكار. ويقرتح 
التحول األزرق سلسلة من اإلجراءات املصممة 
لدعم قدرة النظم الغذائية املائية عىل الصمود 

وضامن منو مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
بشكل مستدام من دون ترك أي أحد خلف 

الركب، وال سيام املجتمعات املحلية املعتمدة عىل 
القطاع. وتشكل السياسات واملامرسات املراعية 

للمناخ والبيئة، إضافة إىل االبتكارات التكنولوجية، 
ركائز أساسية لتحقيق التحول األزرق.

القطاعني  التزام  األزرق  التحول  يتطلّب   –9
أريد تحقيق خطة  إذا ما  العام والخاص 

األمم املتحدة لعام 2030، خاصة وأن جائحة 
التي  اإليجابية  االتجاهات  قد عكست  كوفيد–19 

سائدة سابًقا.  كانت 
يتطلّب التحول األزرق التزام الحكومات والقطاع 

الخاص واملجتمع املدين من أجل تعظيم الفرص 
التي تتيحها مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية. كام يسعى التحول األزرق إىل تعزيز 
التوّسع والتكثيف املستدامني يف تربية األحياء 
املائية، واإلدارة الفعالة ملصايد األسامك كافة، 

وتطوير سالسل القيمة املائية. وهناك حاجة إىل 
الرشاكات الفعالة بني القطاعني العام والخاص 

من أجل تحسني اإلنتاج والحد من الفاقد واملهدر 
من األغذية وتعزيز الوصول املنصف إىل األسواق 

املربحة. وعالوة عىل ذلك، فإن إدراج األغذية 
املائية يف اسرتاتيجيات األمن الغذايئ والتغذية 

الوطنية، إىل جانب مبادرات لتحسني وعي 
املستهلك بفوائدها، أمر رضوري لزيادة توافرها 

وتحسني الوصول إليها.
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الجوع  عىل  للقضاء  الصحيح  املسار  عن  بعيًدا  العامل  يزال  ال  سابًقا،  إحرازه  تم  الذي  الكبري  التقدم  رغم 
أزمة  حدة  وتزايد  اإليكولوجية  النظم  تدهور  ويهدد  عام 2030.  بحلول  أشكاله  بجميع  التغذية  وسوء 

العامل،  أنحاء  جميع  يف  الغذايئ  واألمن  والبيئة  واالقتصادات  الوظائف  البيولوجي  التنوع  وفقدان  املناخ 
اإلنسانية.  الطوارئ  حاالت  من  ذلك  وغري  واألزمات  كوفيد–19  جائحة  آثار  نتيجة  ذلك  تفاقم  وقد 

أمناط  كلفة  تحمل  عن  مليارات شخص   3 يعجز  فيام  الجوع  من  مليون شخص   811 اليوم  ويعاين 
صحية. غذائية 

أجل  من  عاجل  بشكل  والغذائية  الزراعية  نظمنا  تحويل  إىل  الداعية  األصوات  إعالء  إىل  ذلك  أدى  وقد 
السكان  ألعداد  الكلفة  ميسورة  صحية  غذائية  أمناط  وتأمني  التغذية  وتحسني  الغذايئ  األمن  ضامن 

الطبيعية. ومواردنا  العيش  سبل  حامية  مبوازاة  املتزايدة 

ليس  والتغذية،  الغذايئ  األمن  يف  تؤديه  الذي  الرئييس  الدور  بفعل  املائية  باألغذية  االعرتاف  ويتزايد 
األساسية  الدهنية  لألحامض  للغاية  ومتنوع  فريد  كمزود  أيًضا  وإمنا  فحسب،  للربوتينات  كمصدر 

مصايد  إىل منتجات  األولوية  إسناد  يشّكل  أن  ويجب  بيولوجيًا.  املتوفرة  الدقيقة  واملغذيات  أوميغا–3 
الغذائية  النظم  وسياسات  اسرتاتيجيات  يف  أفضل  بشكل  ودمجها  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

والغذائية. الزراعية  لنظمنا  الرضوري  التحول  من  حيويًا  جزًءا  والوطنية  واإلقليمية  العاملية 

نحو   – العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة  تقرير  من  عام 2022  إصدار  ويستند 
مصايد  تؤديه  الذي  املتزايد  الدور  كمية عىل  أدلة  تقديم  الرسدية من خالل  إىل هذه  األزرق  التحول 
إنتاج  عام 2020، سجل  ويف  العمل.  وفرص  والتغذية  األغذية  توفري  يف  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

وصلت  بقيمة  طن  مليون   214 بلغ  مسبوق  غري  قياسيًا  رقاًم  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 
يزيد عن  مبا  أعىل  عام 2020  املائية يف  الحيوانات  وكان إنتاج  أمرييك.  مليارات دوالر   424 إىل 

النمو  كبري رسعة  حد  إىل  بذلك  وتجاوز  املايض،  القرن  تسعينات  يف  املسجل  املتوسط  من  60 يف املائة 
فنحن  املائية.  األحياء  تربية  إنتاج  زيادة  إىل  كبري  حد  إىل  ذلك  يف  السبب  ويرجع  العاملي،  السكاين 
الواحد يف  للفرد  20.2 كلغ  يوازي حوايل  أكرث من أي وقت مىض – مبا  املائية  األغذية  نتناول  اآلن 

توفر  العامل،  مستوى  عاًما. وعىل   50 قبل  املسجل  استهالكنا  معدل  من ضعف  أكرث  أي   – عام 2020 
من  عدد  يف  50 يف املائة  نسبة  وتتجاوز  الحيوانية  الربوتينات  من  17 يف املائة  حوايل  املائية  األغذية 

األويل  اإلنتاج  58.5 ماليني شخص يف  بحوايل  يقّدر  ما  القطاع  ويعمل يف هذا  وأفريقيا.  آسيا  بلدان 
منهم. 21 يف املائة  حوايل  النساء  وتشّكل   – وحده 



وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  يف  الالزمة  اإلضافية  التغيريات  عىل  أيًضا  الضوء  التقرير  هذا  ويسلّط 
عنوانه  ويعكس  ومستدامة.  ومنصفة  فعالة  بصورة  إطعام العامل  تحديات  ملواجهة  املائية  األحياء 

عىل  وقادر  وشامل  مستدام،  قطاع  إىل  التوصل  أجل  من  املطلوب  التسارع  األزرق  التحول  نحو  الفرعي 
سياسات  يف  مستدام  نحو  عىل  صيدها  يتم  التي  املائية  األغذية  لدمج  امللحة  والحاجة  التوقعات،  تلبية 

البيولوجي. والتنوع  املائية  املوائل  استعادة  يف  املساهمة  وفرص  الوطنية،  الغذائية  النظم  وبرامج 

هام.  سيايس  سياق  إىل   2022 العامل  يف  املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة  تقرير  ويستند 
عليه  صادقت  الذي  املستدامة  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  بشأن  اإلعالن  يختتم  أواًل، 

إىل  بالدعوة  عام 2021  يف  للمنظمة  التابعة  األسامك  مصايد  للجنة  والثالثون  الرابعة  الدورة  باإلجامع 
الحادي  القرن  خالل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد  وإيجابية  التطور  يف  آخذة  »رؤية  دعم 

وسوء  والجوع  الفقر  مكافحة  يف  ملساهمته  كاماًل  اعرتافًا  بالقطاع  االعرتاف  مبوجبها  يتم  والعرشين، 
الصلة،  ذات  املتحدة  األمم  عقود  من  ثالثة  تنفيذ  مع  هذا  عام 2022  إصدار  يتزامن  ثانيًا،  التغذية«. 

املستدامة،  التنمية  أجل  من  املحيطات  علوم  وعقد  العاملية،  األهداف  لتحقيق  العمل  عقد  وهي 
الدولية  السنة  منتصف  من  اقرتابنا  مع  التقرير  هذا  يصدر  أخريًا،  اإليكولوجية.  النظم  إصالح  وعقد 
يكون  أن  السيايس  للمشهد  ميكن  وال  عام 2022.  يف  الحرفية  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  ملصايد 

وأكرث  كفاءة  أكرث  مائية  غذائية  نظم  نحو  التحول  أجل  من  مالءمة  أكرث  اللحظة  تكون  وأن  طموًحا  أكرث 
املستدامة. التنمية  أهداف  تحقيق  يف  للمساعدة  استدامة  وأكرث  الصمود  عىل  قدرة  وأكرث  شمواًل 

املائية  األحياء  وتربية  السمكية  املوارد  حالة  تقرير  أعطى  عام 1995،  يف  األوىل  الطبعة  صدور  ومنذ 
ويتوجه  املجتمع.  لنجاح  حاسم  قطاع  عن  األدلّة  إىل  مستندة  ومعلومات  ثاقبة  فنية  نظرة  العامل  يف 

 – واملستهلكني  الصيادين  إىل  والعلامء  واملديرين  السياسات  صانعي  من   – واسع  جمهور  إىل  التقرير 
تحقيق  أجل  من  الحيوية  ومساهامته  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  قطاع  دور  وتعزيز  إلثبات 

الركب.  خلف  أحد  أي  ترك  دون  من  للجميع،  أفضل  وحياة  أفضل  وبيئة  أفضل،  وتغذية  أفضل،  إنتاج 
قيّمة  مساهامت  تقديم  إىل  الزمن  عرب  لسعينا  تكملة  سيشكل  اإلصدار  هذا  أّن  من  ثقة  لعىل  وإين 

والعرشين. الحادي  القرن  تحديات  مواجهة  يف  تساعدنا 

شو دونيو
المدير العام لمنظمة األغذية والزراعة
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لمحة سريعة عن مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية في العالم
هناك اعرتاف متزايد بقطاعي مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية ملساهمتهام األساسية يف 
األمن الغذايئ والتغذية يف العامل خالل القرن 

الحادي والعرشين. ويستدعي التوسع اإلضايف يف 
هذه املساهمة ترسيع التغيريات التحويلية يف 

السياسات، واإلدارة، واالبتكار واالستثامرات من أجل 
تحقيق االستدامة، والشمولية واإلنصاف يف مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية يف العامل. ويعرض 
تقرير حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية 
يف العامل 12022 إحصاءات محدثة ومثبتة2 للقطاع 

ويقوم بتحليل السياق السياسايت الدويل لهذا القطاع 
ومبادرات وإجراءات مختارة عالية األثر جرى 

اتخاذها لترسيع الجهود الدولية الرامية إىل دعم 
تحقيق أهداف التنمية املستدامة. وهو يبحث يف 
أثر جائحة كوفيد–19 وتبعاتها عىل إنتاج مصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية واستخدامه وتجارته.

وقُّدر اإلنتاج العاملي من الحيوانات املائية بحوايل 
178 مليون طن يف عام 2020، ما ميثّل انخفاًضا 

طفيًفا باملقارنة مع مستواه القيايس عىل اإلطالق 

1 الحظ أن إصدار عام 2022 من تقرير حالة الموارد السمكية 
وتربية األحياء المائية في العالم يتضمن ألول مرة مسرًدا 
يعكس التوسع المستمر في المصطلحات الناتج عن الدور 

المتزايد للقطاع في األمن الغذائي والتغذية البشرية والتجارة.
2  إذا لم ُيذكر خصيصا، يتم إجراء التحليل اإلحصائي لإلنتاج 

واالستخدام واالستهالك والتجارة بشكل منفصل للحيوانات 
المائية )باستثناء الثدييات والزواحف المائية( والطحالب. وقد 

تم توضيح التغطية التفصيلية لألنواع واالستثناءات القطاعية 
المحددة في المسرد في التقرير الرئيسي.

والبالغ 179 مليون طن يف عام 2018 )الجدول 1(. 
وساهمت مصايد األسامك الطبيعية بكمية قدرها 

90 مليون طن )51 يف املائة( وتربية األحياء 
املائية بكمية قدرها 88 مليون طن )49 يف املائة( 

)الشكل 1(. وباإلضافة إىل الحيوانات املائية، تم 
إنتاج 36 مليون طن )الوزن الرطب( من الطحالب 

يف عام 2020، نشأت 97 يف املائة منها من تربية 
األحياء املائية، ال سيام تربية األحياء املائية 

البحرية بشكل رئييس.

ومن أصل إجاميل إنتاج الحيوانات املائية، تم 
استخدام ما يتجاوز 157 مليون طن )89 يف املائة( 

ألغراض االستهالك البرشي )الشكل 2(. وجرى 
تخصيص الكمية املتبقية والبالغة 20 مليون طن 

الستخدامات غري غذائية، وإلنتاج مسحوق 
وزيت السمك بشكل رئييس )16 مليون طن أو 

81 يف املائة(.

وزاد االستهالك الظاهري العاملي لألغذية املائية 
مبتوسط معدل سنوي بلغ 3.0 يف املائة من عام 1961 

إىل عام 2019، وهو يقارب ضعف معدل النمو 
السكاين العاملي السنوي )1.6 يف املائة( خالل الفرتة 

نفسها. وزاد نصيب الفرد من استهالك أغذية 
الحيوانات املائية بنحو 1.4 يف املائة سنويًا، وذلك 

من 9.0 كلغ )مبعادل الوزن الحي( يف عام 1961 إىل 
20.5 كلغ يف عام 2019. وخالل العقود األخرية، تأثر 

استهالك الفرد من أغذية الحيوانات املائية بشدة 
بزيادة اإلمدادات، وتغري تفضيالت املستهلكني، 

والتقدم التكنولوجي ومنو الدخل.

 الجزء األول
االستعراض العالمي
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 تسعينات 
القرن العشرين

العقد األول من 
األلفية الثالثة

العقد الثاني من 
201820192020األلفية الثالثة

المتوسط السنوي

مليون طن )معادل للوزن الحي( 
اإلنتاج

المصايد الطبيعية:

7.19.311.312.012.111.5المياه الداخلية

81.981.679.884.580.178.8المياه البحرية

 مجموع اإلنتاج من 
88.990.991.096.592.290.3المصايد الطبيعية

تربية األحياء المائية:

12.625.644.751.653.354.4المياه الداخلية

9.217.926.830.931.933.1المياه البحرية

 مجموع اإلنتاج من 
21.843.471.582.585.287.5تربية األحياء المائية

مجموع إنتاج مصايد 
األسماك وتربية األحياء 

المائية في العالم
110.7134.3162.6178.9177.4177.8

االستخدام2

81.6109.3143.2156.8158.1157.4االستهالك البشري

29.125.019.322.219.320.4االستخدامات غير الغذائية

5.76.57.37.67.77.8السكان )مليار نسمة(3

 نصيب الفرد من 
14.316.819.520.520.520.2االستهالك الظاهر )كلغ(

التجارة

39.651.661.466.866.659.8الصادرات – من حيث الكمية

 نصيب الصادرات من 
33.7%37.5%37.3%37.7%38.5%35.8%اإلنتاج اإلجمالي

الصادرات – من حيث القيمة 
46.676.4141.8165.3161.8150.5)مليار )1( دوالر أمريكي(

1 ُتستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية والطحالب. وقد ال تتطابق المجاميع بسبب تقريب األرقام.

2 إن البيانات بشأن االستخدام للفترة 2018–2020 هي عبارة عن تقديرات مؤقتة.

3 مصدر األرقام المتعّلقة بالسكان:UN. 2019. 2019 Revision of World Population Prospects. In: UN. New York. ورد 

https://population.un.org/wpp  .2022 ذكره في 22 أبريل/نيسان
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

وال تزال األغذية املائية من أكرث السلع الغذائية 
تداواًل يف العامل. وبلغ إجاميل الصادرات العاملية 

من املنتجات املائية يف عام 2020، باستثناء 
الطحالب، حوايل 60 مليون طن بالوزن الحي، 
وذلك بقيمة بلغت 151 مليار دوالر أمرييك. 

وميثّل ذلك انخفاًضا كبريًا )8.4 يف املائة من ناحية 
الحجم(  ناحية  من  يف املائة  القيمة و10.5 

والبالغ  املسّجل  القيايس  املستوى  مع  باملقارنة 
أمرييك،  دوالر  مليار   165 بقيمة  67 مليون طن، 

عام 2018. بلوغه يف  تم  الذي 

 الجدول 1  اإلنتاج العالمي من مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 
واستخدامه وتجارته1
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 الشكل 1  اإلنتاج العالمي من مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء المائية

مالحظات: ُتستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية والطحالب. وُيعّبر عن البيانات بمعادل الوزن الحي.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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مصايد  األسماك  الطبيعية –
المياه  البحرية 

مصايد  األسماك  الطبيعية  –
المياه  الداخلية

تربية  األحياء المائية  –
المياه  البحرية 

تربية  األحياء المائية  –
المياه  الداخلية

 الشكل 2  اإلنتاج العالمي من مصايد األسماك وتربية األحياء المائية: 
االستخدام واالستهالك الظاهري

مالحظات: ُتستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية والطحالب. وُيعّبر عن البيانات بمعادل الوزن الحي.
بالنسبة للطحالب واالستهالك الظاهري، انظر المسرد في التقرير الرئيسي، بما في ذلك سياق تقرير حالة الموارد السمكية وتربية األحياء 

 United Nations. 2019. 2019 Revision of World Population Prospects. :المائية في العالم 2022. مصدر األرقام المتعّلقة بالسكان
 https://population.un.org/wpp.2022 ورد ذكره في 22 أبريل/نيسان  .In: UN. New York

المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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اإلنتاج اإلجمالي لمصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية

وتربية  األسامك  مصايد  إنتاج  إجاميل  وصل 
مسبوق  غري  قيايس  رقم  إىل  املائية  األحياء 

مبا  عام 2020،  214 مليون طن يف  بلغ 
املائية  الحيوانات  من  طن  178 مليون  شمل 

ميثّل  ما  الطحالب،  من  طن  و36 مليون 
مع  باملقارنة  )3 يف املائة(  طفيفة  زيادة 

عام 2018  يف  املسجل  السابق  القيايس  الرقم 
املحدود  النمو  سبب  ويعود  )213 مليون طن(. 
4.4 يف املائة  بنسبة  انخفاض  إىل  أسايس  بشكل 

تراجع  بسبب  الطبيعية  األسامك  مصايد  يف 
سيام  ال  السطحية،  األسامك  أنواع  مصيد 

وتأثريات  الصني  يف  املصيد  وانخفاض  األنشوفة، 
وجرى  عام 2020.  يف  كوفيد–19  جائحة 

استمرار  خالل  من  االنخفاض  هذا  عن  التعويض 
ذلك  كان  وإن  املائية،  األحياء  تربية  قطاع  منو 

العامني املاضيني. خالل  أبطأ  سنوي  مبعدل 

يخفي  املائية،  الحيوانات  إنتاج  إىل  وبالنسبة 
بني  كبرية  اختالفات  العام وجود  االتجاه  هذا 
عام 2020،  ويف  والبلدان.  واألقاليم  القارات 

حيث  الرئييس،  املنتج  اآلسيوية  البلدان  كانت 
املجموع،  من  70 يف املائة  حصتها  بلغت 

وأوسيانيا  وأفريقيا  وأوروبا  األمريكيتان  تلتها 
بحصة  الرئييس  املنتج  الصني  وظلت  )الشكل 5(. 

توسع  وأدى  املجموع.  من  35 يف املائة  بلغت 
إىل  األخرية  العقود  يف  املائية  األحياء  تربية 

املائية  الحيوانات  إلنتاج  اإلجاميل  النمو  تعزيز 
من  12 يف املائة  من  وذلك  الداخلية،  املياه  يف 

املايض  القرن  مثانينات  أواخر  يف  اإلنتاج  إجاميل 
37 يف املائة يف عام 2020. إىل 

إنتاج مصايد األسماك الطبيعية
يف عام 2020، بلغ إنتاج مصايد األسامك الطبيعية 

)باستثناء الطحالب( يف العامل 90.3 ماليني طن، 
وذلك بقيمة تقديرية بلغت 141 مليار دوالر 

أمرييك، وشمل ذلك 78.8 ماليني طن من املياه 
البحرية و11.5 ماليني طن من املياه الداخلية – ما 
ميثّل انخفاًضا بنسبة 4.0 يف املائة مقارنة مبتوسط 
السنوات الثالث املاضية. ومتثّل األسامك الزعنفية 

حوايل 85 يف املائة من إجاميل إنتاج مصايد 
األسامك الطبيعية البحرية، وتُعّد األنشوفة مجدًدا 

أفضل األنواع التي يتم صيدها. ويف عام 2020، 
ظل املصيد من املجموعات األربع األعىل قيمة )أي 

التونة ورأسيات األرجل واألربيان وجراد البحر( 
عند أعىل مستوياته أو تراجع بشكل طفيف عن 

ذروة املصيد املسجلة سابًقا.

وظل املصيد العاملي يف املياه الداخلية، املقّدر 
بنحو 11.5 ماليني طن، عند مستوى تاريخي 

مرتفع واستفاد من تحّسن اإلبالغ من قبل البلدان 
املنتجة، وذلك عىل الرغم من االنخفاض بنسبة 

5.1 يف املائة الذي شهده منذ عام 2019. وأنتجت 
آسيا حوايل ثلثي إجاميل مصايد األسامك الداخلية، 
تلتها أفريقيا – ويعترب املصيد الداخيل هاًما لألمن 

الغذايئ يف كال اإلقليمني. وألول مرة منذ منتصف 
مثانينات القرن املايض، مل تكن الصني أكرب جهة 

منتجة ملصايد األسامك الداخلية، حيث تجاوزتها 
الهند بإنتاج بلغ 1.8 ماليني طن.

إنتاج تربية األحياء المائية 
وصل إنتاج تربية األحياء املائية يف العامل يف عام 2020 

إىل 122.6 ماليني طن )الشكل 13(، وشمل ذلك 
87.5 ماليني طن من الحيوانات املائية بقيمة بلغت 
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264.8 مليارات دوالر أمرييك، و35.1 مليون طن من 
الطحالب بقيمة بلغت 16.5 مليارات دوالر أمرييك. 

وتم استزراع حوايل 54.4 ماليني طن يف املياه الداخلية، 
فيام تم إنتاج 68.1 مليون طن من تربية األحياء 

املائية البحرية والساحلية.

وشهدت جميع األقاليم، باستثناء أفريقيا، منًوا 
مستمرًا يف تربية األحياء املائية يف عام 2020، 

وذلك بفعل التوسع يف شييل والصني والرنويج – 
وهي أكرب الجهات املنتجة يف أقاليمها. وشهدت 

أفريقيا انخفاًضا يف البلَدين املنتجني الرئيسيني، أي 
جمهورية مرص العربية ونيجرييا، يف حني سجلت 

باقي املناطق يف أفريقيا منًوا بنسبة 14.5 يف املائة 
اعتباًرا من عام 2019. وواصلت آسيا هيمنتها عىل 

تربية األحياء املائية يف العامل، حيث أنتجت أكرث 
من 90 يف املائة من املجموع.

ووصلت مساهمة تربية األحياء املائية يف اإلنتاج 
بلغ  العاملي للحيوانات املائية إىل مستوى قيايس 
تربية  زالت  وما  عام 2020.  49.2 يف املائة يف 

 الشكل 5  مساهمة األقاليم في اإلنتاج العالمي لمصايد األسماك الطبيعية 
وتربية األحياء المائية

مالحظات: ُتستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية والطحالب. وُيعّبر عن البيانات بمعادل الوزن الحي.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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عىل  تتفوق  بالعلف  املغذاة  املائية  الحيوانات 

بالعلف.  تغذيتها  تتم  ال  التي  املائية  الحيوانات 

املستزرعة،  املائية  األنواع  يف  الكبري  التنوع  ورغم 

"األساسية"  األنواع  أن عدًدا صغريًا فقط من  إال 

وخاصة  املائية،  األحياء  تربية  إنتاج  عىل  يهيمن 

األحياء  تربية  صعيد  عىل  العشبي  الشبوط 

عىل  األطليس  وسلمون  العامل  يف  الداخلية  املائية 

البحرية. املائية  األحياء  تربية  صعيد 

حالة الموارد السمكية
تواصل املنظمة اإلبالغ عن حالة املوارد السمكية. 

ويؤكد رصد املنظمة الطويل األجل ألرصدة 

مصايد األسامك البحرية املقّدرة استمرار تدهور 

موارد هذه املصايد. وتراجعت حصة أرصدة 

مصايد األسامك التي يتم صيدها ضمن مستويات 

مستدامة بيولوجيًا من 90 يف املائة يف عام 1974 

إىل 64.6 يف املائة يف عام 2019، حيث بلغت نسبة 

األرصدة السمكية التي يتّم صيدها بأعىل قدر من 

االستدامة 57.3 يف املائة واألرصدة غري املستغلة 

)الشكل 23(. 7.2 يف املائة  بالكامل 

العدد،  حيث  من  االتجاهات  تدهور  رغم  لكن 

يف  شّكلت  بيولوجيًا  املستدامة  األرصدة  أن  إال 

عمليات  من  82.5 يف املائة  نسبة  عام 2019 

قدرها  بزيادة  وذلك  املائية،  املنتجات  إنزال 

وعىل  عام 2017.  مع  باملقارنة  3.8 يف املائة 

66.7 يف املائة  صيد  املتوسط  يف  تّم  املثال،  سبيل 

إنزااًل يف  العرشة األكرث  األنواع  من أرصدة 

 الشكل 13  اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية، 1991–2020

مالحظات: ال تشمل البيانات الصدفيات والآللئ. وُيعّبر عن البيانات بمعادل الوزن الحي.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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بيولوجيًا،  مستدامة  مستويات  ضمن  عام 2019 

عليه  كانت  مام  طفيف  بشكل  أعىل  تعترب  وهي 

يف عام 2017. ويثبت ذلك أن إدارة األرصدة 

أكرب. بفعالية  تتم  حجاًم  األكرب 

وميكن أن تؤدي إعادة بناء األرصدة التي يتم 

استغاللها استغالاًل مفرطًا إىل زيادة إنتاج مصايد 

األسامك البحرية مبقدار 16.5 ماليني طن، 

وأن تسهم بالتايل يف األمن الغذايئ، والتغذية، 

واالقتصادات ورفاه املجتمعات الساحلية. وشهدت 

األرصدة التي تم تقديرها علميًا واملدارة بشكل 

مكثف، يف املتوسط، وفرة متزايدة عند املستويات 

املستهدفة املقرتحة؛ ويف املقابل، تسجل املناطق 

ذات اإلدارة األقل تطوًرا ملصايد األسامك معدالت 

صيد أعىل بكثري ووفرة أقّل. ويسلّط ذلك الضوء 

عىل الحاجة امللحة إىل تكرار وإعادة تكييف 

السياسات واألنظمة الناجحة يف مصايد األسامك 

التي ال تتم إدارتها بشكل مستدام، وتنفيذ آليات 

ابتكارية قامئة عىل النظم اإليكولوجية مبا يعزز 

االستخدام املستدام والحفظ يف جميع أنحاء العامل.

الهامة  الداخلية  األسامك  مصايد  من  والعديد 

النامية،  والبلدان  منًوا  األقل  البلدان  يف  موجودة 

واملالية  البرشية  املوارد  حيث متثّل محدودية 

 الشكل 23  االتجاهات العالمية لحالة أرصدة مصايد األسماك البحرية في العالم 
خالل الفترة 1974–2019

المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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وإدارتها عقبة  املصايد  لرصد هذه  املتاحة 
رئيسية. ويف عام 2016، بدأت املنظمة يف رسم 

األسامك  ملصايد  العاملية  للتهديدات  خريطة 
لتتبع  الداخلية من أجل توفري مقياس خط أساس 
وتحسني  الرئيسية  األحواض  الحاصلة يف  التغريات 
األولية  النتائج  وتشري  الداخلية.  األسامك  مصايد 

إىل أن 55 يف املائة من مصايد األسامك الداخلية 
الرئيسية تتعرض إىل ضغط  يف جميع األحواض 
تتعرض إىل ضغط مرتفع. معتدل و17 يف املائة 

أسطول الصيد
الصيد يف عام 2020  ُقّدر إجاميل عدد سفن 

انخفاًضا  ذلك  وميثّل  سفينة،  مليون   4.1 بنحو 
األمر  عام 2015،  منذ  10 يف املائة  قدره 

من  العديد  تبذلها  التي  الجهود  يعكس  الذي 
من  األوروبية،  والدول  الصني  سيام  ال  البلدان، 
تزال  وال  العاملي.  األسطول  أجل خفض حجم 

ثلثي  حوايل  ميثّل  صيد  أسطول  أكرب  متلك  آسيا 
للسفن  العاملي  اإلجاميل  وظل  العاملي.  اإلجاميل 

سفينة،  ماليني   2.5 عند  ثابتًا  مبحرك  املزودة 
75 يف املائة؛  حوايل  آسيا  حصة  شًكلت  حيث 

غري  السفن  من  97 يف املائة  حوايل  وتتوزع 
وأفريقيا. آسيا  بني  العامل  يف  مبحرك  املزودة 

التوظيف في مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية

كان يف عام 2020 ما يقّدر بحوايل 58.5 ماليني 
شخص يعملون يف قطاع اإلنتاج األويل بدوام 
كامل أو جزيئ. وكان حوايل 35 يف املائة منهم 

املائية، وحافظ  األحياء  تربية  يعملون يف قطاع 
هذا الرقم عىل ثباته يف السنوات األخرية، يف حني 

تقلص عدد الصيادين يف العامل. ويف عام 2020، 

الصيادين  84 يف املائة من مجموع  تركّز 
)الجدول 12(.  ومستزرعي األسامك يف آسيا 
21 يف املائة من  النساء  وباإلجامل، شّكلت 

العاملني يف القطاع األويل )28 يف املائة يف تربية 
املائية و18 يف املائة يف مصايد األسامك(،  األحياء 

تربية  املستقر يف  العمل غري  ولكنهن ميلن إىل 
مثّلن  األسامك، حيث  املائية ومصايد  األحياء 

العاملني بدوام كامل يف  15 يف املائة فقط من 
املتاحة  البيانات  النظر يف  أنه عند  عام 2020. غري 
ما  النساء شّكلت  فإن حصة  فقط،  التجهيز  لقطاع 

الوظائف بدوام  50 يف املائة من  يزيد قلياًل عن 
كامل و71 يف املائة من العمل بدوام جزيئ.

استخدام وتجهيز إنتاج مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية
شهد استخدام وتجهيز إنتاج مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية تغريات كبرية يف العقود 

املاضية. ففي عام 2020، تم استخدام 89 يف املائة 
)157 مليون طن( من اإلنتاج العاملي )باستثناء 

الطحالب( لالستهالك البرشي املبارش مقارنة بنسبة 
67 يف املائة التي تم تسجيلها يف ستينات القرن 

املايض. وجرى استخدام النسبة املتبقية )ما يتجاوز 
20 مليون طن( ألغراض غري غذائية – الغالبية 

العظمى ملسحوق وزيت السمك – وال تزال األشكال 
الحية والطازجة واملربدة متثّل الحصة األكرب من 
األغذية املائية )باستثناء الطحالب( لالستهالك 

البرشي املبارش، تليها األشكال املجمدة واملحرضة 
واملحفوظة واملعالجة. ويف آسيا وأفريقيا، تعترب حصة 
إنتاج األغذية املائية املحفوظة بالتمليح أو التدخني 
أو التخمري أو التجفيف أعىل من املتوسط العاملي. 

ويتم استخدام حصة متزايدة من املنتجات املشتقة 
لألغراض الغذائية وغري الغذائية. وعىل سبيل املثال، 

| 16 |

الجزء األول



199520002005201020152020

)باآلالف(

مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

641 5625 0325 1595 5894 8123 2أفريقيا

621 5012 3212 9782 9051 0721 2األمريكيتان

425 07949 40152 69350 26545 63241 31آسيا

388 375 426 463 514 476 أوروبا

474 481 482 478 475 466 أوسيانيا

549 99958 66260 77058 74852 45647 37المجموع

مصايد األسماك

007 0575 6715 9064 3953 7433 2أفريقيا

015 1562 9812 6791 6051 7931 1األمريكيتان

102 83330 99431 47631 33530 20528 24آسيا

294 286 333 380 418 378 أوروبا

464 471 473 469 465 460 أوسيانيا

882 80337 45239 90939 21936 57934 29المجموع

تربية األحياء المائية

634 505 361 252 194 69 أفريقيا

606 345 340 299 301 279 األمريكيتان

323 24619 40720 21718 93015 42612 7آسيا

94 89 93 83 96 98 أوروبا

10 10 9 9 9 6 أوسيانيا

667 19520 21121 86119 52915 87813 7المجموع

جرى الحصول عىل أكرث من 27 يف املائة من اإلنتاج 

العاملي من مسحوق السمك و48 يف املائة من 

إجاميل إنتاج زيت السمك من منتجات مشتقة.

 االستهالك العالمي 
لألغذية المائية

زاد االستهالك العاملي لألغذية املائية )باستثناء 

الطحالب( مبعدل سنوي بلغ 3.0 يف املائة يف 

املتوسط من عام 1961 إىل عام 2019، وهو معدل 

يقارب ضعف معدل النمو السكاين السنوي يف 

العامل )1.6 يف املائة( خالل الفرتة نفسها، حيث وصل 

االستهالك السنوي للفرد الواحد إىل مستوى قيايس 

قدره 20.5 كلغ يف عام 2019. وتشري التقديرات األولية 

إىل تراجع االستهالك يف عام 2020 بسبب انكامش 

الطلب الناجم عن جائحة كوفيد–19، وأعقب ذلك 

زيادة طفيفة يف عام 2021. ورغم بعض االستثناءات، 

شهدت معظم البلدان ارتفاًعا يف نصيب الفرد من 

استهالك األغذية املائية بني عامي 1961 و2019، حيث 

 الجدول 12  عمالة صيادي األسماك ومستزرعي األسماك بحسب األقاليم 
للسنوات المختارة، 1995–2020

المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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سجلت البلدان املتوسطة الدخل من الرشيحة العليا 
أقوى منو سنوي. وعىل مستوى العامل، وفّرت األغذية 

املائية يف عام 2019 حوايل 17 يف املائة من الربوتينات 
الحيوانية و7 يف املائة من جميع الربوتينات. وبالنسبة 

إىل 3.3 مليارات شخص، توفر األغذية املائية ما ال 
يقل عن 20 يف املائة من متوسط متناول الفرد من 

الربوتينات الحيوانية )الشكل 43(. وتساهم األغذية 
املائية يف كمبوديا، وسرياليون، وبنغالديش، وإندونيسيا، 

وغانا، وموزامبيق وبعض الدول الجزرية الصغرية 

النامية، بنصف املتناول اإلجاميل من الربوتينات 

الحيوانية أو أكرث من ذلك.

التجارة بمنتجات مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية

شهدت التجارة الدولية باملنتجات املائية منًوا 

ملحوظًا خالل العقود األخرية حيث اتسعت عرب 

القارات واألقاليم. ويف عام 2020، بلغت قيمة 

 الشكل 43  نصيب الفرد من األغذية المائية في إمدادات البروتينات الحيوانية، 
متوسط الفترة 2017–2019

إن التسميات المستخدمة وطريقة عرض المواد في هذا المنشور ال تعني التعبير عن أي رأي، مهما كان، من جانب منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة بشأن الوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطات أي منها، أو بشأن تعيين حدودها أو تخومها.

تمّثل الخطوط المنقطة بصورة تقريبية خط المراقبة في جامو وكشمير المتفق عليه بين الهند وباكستان. ولم يتفق الطرفان بعد على 
الوضع النهائي لجامو وكشمير. لم يتم بعد تحديد الحدود النهائية بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان.

لم يحّدد بعد الوضع النهائي لمنطقة أبيي. هناك نزاع قائم بين حكومة األرجنتين وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الشمالية حول السيادة على جزر فوكالند )مالفيناس(.

المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 

غرام/اليوم
2 <

4−2
6−4

10−6
10 >

ال تتوفر بيانات
 < 20% مساهمة األغذية المائية في 

تناول البروتينات الحيوانية
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الصادرات العاملية من املنتجات املائية، باستثناء 
الطحالب، 151 مليار دوالر أمرييك – وميثّل ذلك 

انخفاًضا قدره 7 يف املائة باملقارنة مع أعىل مستوى 
قيايس تم تسجيله يف عام 2018 والبالغ 165 مليار 

دوالر أمرييك. وشّكلت قيمة املنتجات املائية 
املتداولة 11 يف املائة من إجاميل التجارة الزراعية 
)باستثناء الحراجة( وحوايل 1 يف املائة من إجاميل 
تجارة البضائع يف عام 2020. وتُعّد هذه الحصص 

أعىل بكثري يف العديد من البلدان، إذ أنها عىل سبيل 
املثال تتجاوز 40 يف املائة من إجاميل قيمة تجارة 

البضائع يف كابو فريدي وآيسلندا وكرييباس وملديف.

وزادت قيمة تجارة املنتجات املائية من عام 1976 
إىل عام 2020 مبعدل سنوي بلغ يف املتوسط 
6.9 يف املائة بالقيمة اإلسمية و3.9 يف املائة 

بالقيمة الحقيقية )بعد التعديل استناًدا إىل 

التضخم(. ويعكس تسارع معدل النمو عىل صعيد 

القيمة باملقارنة مع الكمية تزايد نسبة التجارة 

يف األنواع العالية القيمة واملنتجات التي تخضع 

للتجهيز أو األشكال األخرى من إضافة القيمة.

وال تزال الصني تُعترب أكرب جهة مصّدرة يف العامل 

ملنتجات الحيوانات املائية، تليها الرنويج وفييت نام 

)الشكل 52(، ويُعّد االتحاد األورويب أكرب سوق 

مستوردة منفردة. وتعترب الواليات املتحدة األمريكية 

أكرب بلد مستورد تليها الصني واليابان. وعىل صعيد 

الحجم، تُعّد الصني أكرب بلد مستورد، ليس ألغراض 

االستهالك املحيل فحسب، وإمنا أيًضا الستخدامها كمواد 

n.خام يتم تجهيزها يف الصني ليعاد تصديرها الحًقا

  الشكل 52  البلدان العشرة الرئيسية المصّدرة للمنتجات المائية 
من حيث القيمة، 2020

مالحظة: باستثناء الثدييات المائية والزواحف والبرمائيات والسالحف والطحالب واإلسفنج والشعاب المرجانية.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 
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 التحول األزرق: رؤية لتحويل 
نظم األغذية المائية

لتحقيق  الحايل  العمل  عقد  يؤدي  أن  يجب 
من  اإلجراءات  إىل ترسيع  العاملية3  األهداف 
الحفاظ  مع  الغذايئ  األمن  إىل  التطرق  أجل 

املائية  لألغذية  وميكن  الطبيعية.  مواردنا  عىل 
من  البرشية  املتطلبات  من  أكرب  نسبة  توفر  أن 
مبثابة  األزرق  التحول  ويعترب  املغذية.  األغذية 
القامئة  األغذية  لنظم  املستدام  للتحول  رؤية 

لألمن  به  معرتف  كحل  املائية  املوارد  عىل 
واالجتامعي  البيئي  والرفاه  والتغذوي  الغذايئ 

النظام  صحة  عىل  الحفاظ  طريق  عن 
وحامية  التلوث،  من  والحد  املايئ،  اإليكولوجي 
االجتامعية. املساواة  وتعزيز  البيولوجي  التنوع 

يركّز التحول األزرق عىل توسيع نطاق تربية 
األحياء املائية وتكثيفها عىل نحو مستدام، واإلدارة 
الفعالة لجميع مصايد األسامك، واالرتقاء بسالسل 
القيمة. ويتطلب ذلك نُهًجا شاملة وقابلة للتكيف 

تأخذ بعني االعتبار التفاعل املعقد ضمن النظم 
الزراعية والغذائية وتدعم التدخالت املتعددة 
أصحاب املصلحة باستخدام املعارف واألدوات 

واملامرسات الحالية والناشئة من أجل تأمني 
وتعظيم مساهمة نظم األغذية املائية يف األمن 

الغذايئ والتغذية يف العامل.

3 في عام 2019، دعا األمين العام لألمم المتحدة إلى عقد من 
العمل الطموح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 

عام 2030: عقد العمل لتحقيق األهداف العالمية.

تكثيف اإلنتاج المستدام لتربية 
األحياء المائية وتوسيع نطاقه
يشهد  أن  املتوقع  من  عام 2030،  بحلول 

بنسبة  إضافية  زيادة  املائية  األغذية  إنتاج 
طريق  عن  أسايس  بشكل  وذلك  15 يف املائة، 

املستدامة  املائية  األحياء  تربية  إنتاج  تكثيف 
النمو  هذا  يحافظ  أن  ويجب  نطاقه.  وتوسيع 

ويتفادى  املايئ،  اإليكولوجي  النظام  سالمة  عىل 
واملساواة  البيولوجي  التنوع  ويحمي  التلوث، 

إىل:  األزرق  التحول  ويهدف   االجتامعية. 
املستدامة  املامرسات  واعتامد  تطوير  زيادة   )1(

تربية  وإدماج   )2( املائية؛  األحياء  تربية  يف 
التنمية  اسرتاتيجيات  يف  املائية  األحياء 

واإلقليمية  الوطنية  الغذائية  والسياسات 
تربية  إنتاج  نطاق  وتوسيع   )3( والعاملية؛ 

املتزايد  الطلب  لتلبية  وتكثيفه  املائية  األحياء 
العيش  سبل  وتعزيز  املائية  األغذية  عىل 

املستويات  عىل  القدرات  وتحسني   )4( الشاملة؛ 
ومامرسات  تكنولوجيا  واعتامد  لتطوير  كافة 
قطاع  كفاءة  تعزيز  أجل  من  ابتكارية  إدارة 

الصمود. عىل  وقدرته  املائية  األحياء  تربية 

تواجه  التي  األساسية  للحواجز  التصدي  ويجب 
والحوكمة،  املائية،  األحياء  تربية  إنتاج  نظم 

وتتمثل  القدرات.  وبناء  واالبتكارات  واالستثامر، 
للمامرسات  األولوية  ذات  الرتكيز  مجاالت 

األعالف  يف  املائية  األحياء  تربية  يف  االبتكارية 

 الجزء الثاني
نحو التحول األزرق
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املامرسات  وتعزيز  والرقمنة،  والتغذية،  املائية، 
هذه  تنفيذ  ويستدعي  للبيئة.  واملراعية  الفعالة 
وبحثًا  وتدريبًا  كافية،  ومهارات  قدرات  الحلول 

التطورات  من  يستفيد  أن  وميكن  ورشاكات، 
والوصول  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  يف 

ومنصاته. املحمول  الهاتف  تطبيقات  إىل  األوسع 

قانونية  أطر  القامئة عىل  الجيدة  الحوكمة  وتعترب 
لتهيئة  أساسية  لإلنفاذ  وقابلة  سليمة  ومؤسسية 

أجل  االستثامرات من  لجذب  بيئة متكينية 
الحاجة  املائية. وتربز  األحياء  تربية  التوسع يف 

التمويل والتأمني  إىل مزيج متوازن من خدمات 
البنية  أجل تحسني  كافة من  املستويات  عىل 

التكنولوجية،  واآلليات  االبتكارات  ودعم  التحتية 
والسندات  النيرتوجني  أو  الكربون  ائتامنات  مثل 

الفوائد  األزرق عىل  الزرقاء ملكافأة االستثامر 
اإليكولوجية. النظم  وخدمات  البيئية 

تحسين إدارة مصايد األسماك
األسامك  مصايد  لجميع  الفعالة  اإلدارة  تشكّل 
ويُعّد  األزرق.  للتحول  األساسية  األهداف  أحد 

أمًرا رضوريًا  األسامك  مصايد  إدارة  تحسني 
وزيادة  األسامك،  مصايد  أرصدة  بناء  إلعادة 

إلعادتها  اإليكولوجية  النظم  وإصالح  املصيد، 
املوارد  إدارة  مبوازاة  ومنتجة  سليمة  حالة  إىل 

اإليكولوجي. النظام  حدود  ضمن  املستغلة 

اتفاقية  الدولية مثل  الصكوك  توجه  أن  ويجب 
السلوك  ومدونة  البحار،  لقانون  املتحدة  األمم 

الصلة،  التنفيذ ذات  الرشيد وأدوات  الصيد  بشأن 
أنحاء  السياسات يف جميع  الحوكمة وإصالح 

الدولية  الحكومية  املنظامت  ويجب عىل  العامل. 
تكثيف  الخاص  والقطاع  الحكومية  غري  واملنظامت 

بهدف  التعاون  وترتيبات  القطاعات  عرب  التعاون 
التصدي  يف  التكميلية  أدوارها  تعزيز  مواصلة 
املستويات  إدارة مصايد األسامك عىل  لقضايا 

واإلقليمية. والوطنية  املحلية 

ويجب عىل اإلدارة الفعالة أن تعتمد نهج النظم 
اإليكولوجية ملصايد األسامك مع إيالء االعتبار الواجب 

للحيازة والحقوق واإلدارة املشرتكة، ومراعاة الفوائد 
واملقايضات الخاصة باألهداف البيئية واالجتامعية 

واالقتصادية ملوارد مصايد األسامك والنظم 
اإليكولوجية املائية. ومن خالل آليات اإلدارة املشرتكة، 
ينبغي إرشاك أصحاب املصلحة املعنيني يف صنع القرار، 

ودعمهم بالرصد الفعال واملراقبة واإلرشاف، وزيادة 
تبادل املعلومات، واإلنفاذ والتنسيق املعزز.

أجل  من  أساسيًا  التكنولوجي  التقدم  ويُعّد 
الحفظ واإلدارة، وذلك عن  لتدابري  الفعال  التنفيذ 

ونرشها،  وتحليلها  البيانات  جمع  تحسني  طريق 
والرصد واملراقبة واإلرشاف، والكفاءة، وحامية 

الحامية  برامج  وتؤثر  البحر.  والسالمة يف  البيئة 
الحفاظ عىل  إيجابية عىل  بصورة  االجتامعية 

العيش. املوارد وحامية سبل 

البلدان منًوا  النامية – ال سيام أقل  البلدان  ومتلك 
– قدرات فنية ومؤسسية محدودة لضامن اإلدارة 

مبادرات  تتطلب  األسامك. وهي  الفعالة ملصايد 
مكيّفة  نُهج  عىل  وتقوم  القدرات  لتنمية  مخصصة 

والبرشية. املالية  قدراتها  القيود عىل  مع 

االبتكار في سالسل قيمة مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية

يعتمد توسيع نطاق تربية األحياء املائية واإلدارة 
الفعالة ملصايد األسامك عىل االبتكار يف سالسل 
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قيمة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية، وهو 

ما يحتاج بدوره إىل رشاكات عامة وخاصة لدعم 

التكنولوجيات الجديدة، وزيادة وعي املستهلكني 

باألغذية املائية وتوافرها، والحد من الفاقد واملهدر 

من األغذية، وتحسني الوصول إىل األسواق املربحة. 

ويتطلب الحد من الفاقد واملهدر من األغذية 

تنفيذ إجراءات متعددة األبعاد تدمج الحوكمة، 

والتكنولوجيا، واملهارات واملعرفة، والخدمات والبنية 

التحتية وروابط السوق. ويستلزم الوصول إىل 

األسواق املربحة القدرة عىل االستجابة ملتطلبات 

السوق، ال سيام التدابري غري الجمركية التي 

تعالج مسائل حامية املستهلك والحامية البيئية 

واالجتامعية وتستخدم نظَم تتبّع شفافة وموثوقة.

السنة الدولية لمصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية الحرفية في 

عام 2022
تقوم السنة الدولية ملصايد األسامك وتربية األحياء املائية 

الحرفية يف عام 2022، التي أعلنتها الجمعية العامة 
لألمم املتحدة من أجل تعزيز الوعي والفهم ملصايد 

األسامك وتربية األحياء املائية الحرفية يف العامل؛ وتعزيز 
العمل لدعم مساهمتها يف التنمية املستدامة؛ والرتويج 

للحوار والتعاون بني الجهات الفاعلة والرشكاء ويف ما 
بينهم وإرشاك أصحاب املصلحة الرئيسيني يف القطاعني 

العام والخاص ملواجهة التحديات والفرص املتاحة ملصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية عىل نطاق صغري للمساهمة 

n.)58 يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة )الشكل

 الشكل 58  الرسائل الرئيسية للسنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية في عام 2022

المصدر: منظمة األغذية والزراعة. 2021. خطة العمل العالمية لـلسنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية 2022. روما. 
www.fao.org/3/cb4875ar/cb4875ar.pdf

االستدامة
البيئية

المشرفون على 
الموارد

يؤدي الصيادون 
ومستزرعو األسماك 
والعاملون في مجال 
األسماك، بصفتهم 
أوصياء على الموارد 

المشتركة، دوًرا أساسًيا 
في ضمان اإلدارة 

المسؤولة واالستخدام 
المستدام للموارد المائية 
الحية والنظم اإليكولوجية 

الداعمة لها.

القيمة
للجميع

يتيح الوصول إلى 
األسواق والبنية التحتية 

المناسبة وسالسل 
القيمة الشاملة للصيادين 

ومستزرعي األسماك 
والعاملين في مجال 

األسماك تقديم منتجات 
سمكية عالية الجودة 

وميسورة التكلفة، وتعزيز 
التنمية االقتصادية 
وإيجاد فرص العمل.

العيش
الحسن

تعتبر ظروف المعيشة 
والعمل الالئقة ضرورية 

لصغار الصيادين 
ومستزرعي األسماك 
والعاملين في مجال 

األسماك من أجل تأمين 
سبل العيش والحفاظ 

على رفاههم االجتماعي 
والثقافي والمادي.

ال تغيير يخّصنا
من دوننا

تضمن المشاركة الفعالة، 
المدعومة ببيانات 

ومعلومات شاملة، في 
عمليات صنع القرار أن 

تصيغ المعارف التقليدية 
وأصوات الصيادين 

ومستزرعي األسماك 
والعاملين في مجال 

األسماك ومنظماتهم 
القوانين والسياسات 

المتعلقة بمصايد 
األسماك الحرفية وتربية 

األحياء المائية الحرفية 
الصغيرة النطاق.

النساء والتغيير 
المحدق

إن االعتراف بالدور الذي 
تؤديه النساء في مصايد 

األسماك وتربية األحياء 
المائية الحرفية صغيرة 
النطاق أمر ضروري من 

أجل تمكين النساء 
وتحقيق التنمية 

المستدامة.

تغذية
األمم

تؤدي مصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية 

الحرفية صغيرة النطاق 
دوًرا أساسًيا في 

المساهمة بأغذية 
ومنتجات مائية صحية 

وآمنة وميسورة التكلفة 
ومغذية كجزء من النظم 

الغذائية العالمية 
والمحلية.

على أتم الوعي 
واالستعداد

يعتبر الصيادون 
ومستزرعو األسماك 
والعاملون في مجال 

األسماك من بين أشد 
الفئات تعرًضا للتدهور 

البيئي، والصدمات، 
والكوارث وتغير المناخ 
في العالم. ويجب أن 

تدعم السياسات 
واإلجراءات بناء القدرة 

على الصمود أمام هذه 
التهديدات من أجل 

استمرارية القطاعات على 
المدى الطويل.

االستدامة
االقتصادية

االستدامة
المساواة واإلنصافالحوكمةاالجتماعية

بين الجنسين
األمن الغذائي

والتغذية
القدرة على

الصمود
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 عقد العمل لتحقيق 
األهداف العالمية

مع تبقي أقل من مثاين سنوات حتى حلول 
عام 2030، ال يسري العامل عىل املسار الصحيح نحو 
القضاء عىل الجوع وسوء التغذية وتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة. وقامت جائحة كوفيد–19 
بعكس االتجاهات املواتية سابًقا. ومتاشيًا مع خطة 
التنمية املستدامة لعام 2030، يهدف عقد العمل 
لتحقيق األهداف العاملية إىل تعزيز اسرتاتيجيات 

البلدان، واملنظامت الحكومية الدولية، واملنظامت 
غري الحكومية ومنظامت املجتمع املدين من أجل 

الرتويج لعامل عادل ومزدهر ومستدام.

وتساهم مصايد األسامك وتربية األحياء املائية يف 
تحقيق معظم أهداف التنمية املستدامة، ال سيام 
الهدف 14 )الحياة تحت املاء( املكرّس للمحيطات 

ومواردها البحرية. وتقوم منظمة األغذية والزراعة، 
بصفتها الجهة الراعية ألربعة مؤرشات خاصة 

بأهداف التنمية املستدامة وذات صلة باالستخدام 
املستدام للموارد البحرية الحية، باالستفادة من 

آليات الرصد واإلبالغ القامئة يف العامل وتكييفها لدمج 
البيانات الوطنية. ويكشف مؤرشا أهداف التنمية 

املستدامة 14–6–1 و14–ب–1 حاليًا عن اتجاهات 
مشجعة عىل صعيد مستويات تنفيذ السياسات. 

وجرى تصميم تحسينات حديثة مقبلة يف املنهجية 
من أجل معالجة محدودية القدرات الوطنية يف 

العديد من البلدان النامية لقياس استدامة أرصدة 
مصايد األسامك البحرية )مؤرش هدف التنمية 

املستدامة 14–4–1(، والسامح للبلدان بفهم أفضل 
ألهمية مصايد األسامك املستدامة بالنسبة إىل 

اقتصاداتها الوطنية )مؤرش هدف التنمية املستدامة 
14–7–1(. ويف ما يتعلق بالحالة البيئية للمحيطات 
)أهداف التنمية املستدامة 14–1 و14–3 و14–5(، 
ومع أن بعض املؤرشات تكشف عن اتجاهات تزداد 
سوًءا ومعدالت تلوث متسارعة، إال أن هناك تقدم 
واضح وإرادة سياسية قوية لسّن ترشيعات وطنية 

عىل صعيد حامية البيئات البحرية )الشكل 61(.

واإلبالغ عن املساهمة الحقيقية ملصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية يف خطة عام 2030 ال يزال 

يواجه عقبات ألن مؤرشات الهدف 14 من أهداف 
التنمية املستدامة تغطي بشكل رئييس مصايد 

األسامك الطبيعية البحرية؛ ومل يتم تحديد مساهمة 
تربية األحياء املائية أو اإلبالغ عنها بوضوح بشكل 

دائم، كام أن مساهمة مصايد األسامك الداخلية 
وتربية األحياء املائية يف األغذية والتغذية غائبة عن 

النصوص الحالية ألهداف التنمية املستدامة.

عقد األمم المتحدة لعلوم 
المحيطات من أجل التنمية 
المستدامة )2021–2030(

املحيطات من  لعلوم  املتحدة  األمم  يعرتف عقد 
بني  القوي  التفاعل  بأن  املستدامة  التنمية  أجل 
لتصميم  األهمية  بالغ  أمر  والسياسات  العلوم 

واالتفاقيات  القرارات  وترسيخ  مستدامة  حلول 
املتاحة  واإلجراءات املستندة إىل أفضل األدلة 

 الجزء الثالث
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خطة التنمية المستدامة لعام 2030
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األمم  تنفيذ عقد  املطاف. وتعترب خطة  نهاية  يف 
التنمية  أجل  من  املحيطات  لعلوم  املتحدة 

وتستند  للغاية  وشاملة  تشاركية  عملية  املستدامة 
النتائج  تحقيق  أجل  الحالية من  اإلنجازات  إىل 

والتخصصات  والقطاعات  الجغرافية  املناطق  عرب 
ذات  العرشة  للتحديات  وتتصدى  واألجيال، 

العقد يف عمل جامعي.  األولوية وتجمع رشكاء 

األسامك  مبصايد  املتصلة  التحديات  وملواجهة 
توليد  إىل  الرشكاء  املائية، يسعى  األحياء  وتربية 

أوجه عدم  االبتكار ومعالجة  املعرفة ودعم 
املحيطات وتطوير  املساواة يف قدرات علوم 

حلول ترمي إىل تحسني دور املحيطات يف األمن 
واالجتامعية  البيئية  الظروف  الغذايئ يف ظل 

املتغرية. واملناخية 

 الشكل 61  التقدم في درجة تنفيذ الصكوك الدولية الهادفة إلى مكافحة 
الصيد غير القانوني دون إبالغ ودون تنظيم بحسب األقاليم، 2018–2022 

)مؤشر أهداف التنمية المستدامة 14–6–1(

1 الدول التي قامت باإلبالغ غير كافية لوضع درجة مجمعة لهذه المجموعة اإلقليمية في عام 2022.
 مالحظة: يوضح الرسم البياني متوسط مستوى تنفيذ المؤشر من قبل الدول داخل كل مجموعة، من أدنى مستوى )1( 

إلى أعلى مستوى )5(.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

12345

201820202022

العالم

أستراليا ونيوزيلندا1

أوروبا وأمريكا الشمالية

أفريقيا الشمالية وآسيا الغربية

أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

آسيا الشرقية وجنوب شرق آسيا

آسيا الوسطى وآسيا الجنوبية

أوسيانيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا)

أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

البلدان األقل نمًوا

الدول الجزرية الصغيرة النامية
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 عقد األمم المتحدة إلصالح 
النظم اإليكولوجية

النظم  املتحدة إلصالح  يدعو عقد األمم 
األغذية  منظمة  قيادة  تحت  اإليكولوجية، 

إىل  للبيئة،  املتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة 
وخدماتها  اإليكولوجية  للنظم  العاملي  اإلنعاش 

من خالل إعادة الصحة إىل املوائل واألنواع 
املنتجة  والبيئية  االجتامعية  النظم  لضامن 

التحديات  الصمود يف مواجهة  والقادرة عىل 
واملستقبلية. املستمرة 

الداخلية  اإليكولوجية  النظم  إصالح  ويتطلب 
ودعاًم  مالمئة  حوكمة  والبحرية  والساحلية 

الحفظ واإلنتاج املستدام من  إلدماج إجراءات 
قضائية  وسلطات  وقطاعات  فاعلة  جهات  قبل 

متاحة  فرصة  مبثابة  العقد  ويُعترب هذا  متعددة. 
وتعزيز  العامل،  عرب  والرشاكات  الشبكات  لبناء 

والسياسات. والعلوم  اإلصالح  بني  الصلة 

وتستدعي استعادة إنتاجية مصايد األسامك إعادة 
تأهيل غابات املانغروف واألعشاب البحرية 

والشعاب املرجانية، ومستجمعات املياه واألرايض 
الرطبة، واإلدارة الفعالة إلعادة بناء أرصدة مصايد 

األسامك والحد من اآلثار السلبية لصيد األسامك 

عىل النظم اإليكولوجية. وتهدف اإلجراءات يف 
مجال تربية األحياء املائية إىل استعادة هيكل 

النظام اإليكولوجي ووظيفته لدعم توفري األغذية 
مبوازاة تقليل التلوث واألنواع الغريبة الغازية 

والنفايات ونشوء األمراض.

بعد  ملا  البيولوجي  للتنوع  العاملي  اإلطار  ويواجه 
 عام 2020 ثالثة تحديات هامة من أجل: 

وتنفيذه خارج مجتمع  اعتامده  نطاق  توسيع   )1(
والحلول  التحديات  ملكية  نطاق  وتوسيع  الحفظ، 

املوارد  )2( ومواءمة  البيولوجي؛  التنوع  لصالح 
التغيري مع طموح مهامه؛   الالزمة إلحداث 

قياسها  ديناميكية ميكن  عملية  واالنخراط يف   )3(
بشكل جيد. عنها  واإلبالغ 

التحديات يف خطط عمل أصحاب  وإلدماج هذه 
الصلة بني  تعزيز  بهم دعم  املصلحة، يجدر 

االقتصادية  والفوائد  البيولوجي  التنوع  استعادة 
وسبل العيش. وتهدف اإلجراءات األخرى إىل 

للتنوع  األمثل  املستدام  االستخدام  تحقيق 
والتخفيف  املخاطر  معالجة  طريق  عن  البيولوجي 

والحد من  املستزرع،  املايئ  بالتنوع  املرتبط 
الناجم عن معدات  والتلوث  العريض  الصيد 

واستخدام  واملهملة،  واملفقودة  املرتوكة  الصيد 
n.للصيد انتقائية  تكنولوجيا 

| 26 |

الجزء الثالث



جائحة كوفيد–19، أزمة ال مثيل لها
2020، اجتاحت جائحة  منذ مارس/آذار 

مخلّفة أرضاًرا  والبلدان  القارات  كوفيد–19 
ذلك  وشمل  واقتصادية،  واجتامعية  صحية 
املائية. ويف  مصايد األسامك وتربية األحياء 

كوفيد–19،  جائحة  سببت  العامل،  أنحاء  جميع 
العام وإغالق لألسواق  حاالت من اإلقفال 

واملوانئ والحدود أدت إىل تباطؤ كبري يف التجارة، 
ونتج عن ذلك اختالل يف إنتاج األغذية املائية 
العيش  العمل وسبل  فرص  وفقدان  وتوزيعها 

.)67 )الشكل 

األحياء  تربية  وواجهت  اختالالت  الصيد  وشهد 
اإلنتاج  دورات  عىل  الحفاظ  يف  املائية صعوبة 

التي  اإلمدادات  سالسل  وكانت  لها.  املخطط 
واملتوسطة  الصغرية  الرشكات  عليها  تهيمن 
لقيود  الخصوص  وجه  عىل  معرضة  الحجم 
الضعفاء  السكان  وتأثر  كوفيد–19.  جائحة 

عانت  حيث  متناسب،  غري  بشكل  واملهمشون 
العمل  فرص  تراجع  من  أكرب  بشكل  النساء 
التعايف  وأىت  األرسية.  العيش  سبل  وفقدان 

األرس  دخل  تنويع  طريق  عن  تدريجية  بصورة 
تكاليف  وخفض  أخرى،  زراعية  أنشطة  بواسطة 

وتبني  املحلية  األسواق  واستهداف  األعامل، 
املبارش. والتسليم  اإلنرتنت  شبكة  عرب  التسويق 

متنوعة  دعم  تدابري  الحكومات  واعتمدت 
والقدرات  لألولويات  وفًقا  وذلك  ومعقدة، 
التي  البلدان  واستجابت  الوطنية.  واملوارد 

مبزيد  االجتامعية  للحامية  فعالة  بنظم  تتمتع 
الجائحة.  آثار  من  للتخفيف  الكفاءة  من 

غري  العامل  استبعاد  تم  ما  غالبًا  الحظ،  ولسوء 
قطاع  يف  منهم  الكثريون  يعمل  الذين  النظاميني 

املائية. األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

األسواق  القائم بني  الرتابط  الجائحة عن  وكشفت 
وسالسل اإلمدادات والحاجة إىل نظم حامية 

للصدمات.  ومستجيبة  شاملة  وطنية  اجتامعية 
الرقمنة،  األزمة  اإليجابية، رّسعت  الناحية  ومن 
واستخدام  واإلنفاذ،  اإللكرتوين  الرصد  وشجعت 

وتطوير  النظيفة،  والتكنولوجيات  الخرضاء  الطاقة 
املحيل واألسواق. اإلنتاج 

تكيف مصايد األسماك وتربية 
األحياء المائية مع تغير المناخ

تسبب تزايد االحرتار بتغريات ال رجوع عنها 
املحيطات  قامئة عىل  عاجلة  إجراءات  وتستدعي 

التخفيف من  تدابري  تعزيز وترسيع  من أجل 
املناخ والتكيف معه، ويزيد ذلك من  حدة 

تكيف مصايد األسامك وتربية  إىل  امللحة  الحاجة 
املناخ. ويستدعي ذلك  املائية مع تغري  األحياء 

املناخية  اإلجهاد  النظر بصورة رصيحة يف عوامل 
يف إدارة مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 

التكيف بإجراءات اإلدارة  عن طريق ربط خطط 
املحلية واملتعلقة  التنمية، مبا يف ذلك املؤرشات  أو 
ملصايد  املناخية  الضغط  بعوامل  املرتبطة  بالسياق 

املائية. األحياء  وتربية  األسامك 

 الجزء الرابع
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عىل  رضورية  التحويلية  التكيف  خطط  وتعترب 
نهج  باستخدام  واملحيل،  الوطني  املستويني 

وفوائد  احتياجات  مراعاة  مع  وتشاريك  شامل 
عىل  املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد 

تبني  من  الخطط  هذه  وستستفيد  صغري.  نطاق 
املناخ،  باعتبارات  املستنرية  املكانية  اإلدارة  نُهج 

اإلنسان  وحقوق  املساواة  اعتبارات  وإدماج 
االبتكار. يف  واالستثامر 

األطراف  ملؤمتر  والعرشين  السادسة  الدورة  ويف 
تغري  بشأن  اإلطارية  املتحدة  األمم  اتفاقية  يف 

الرئييس  الدور  تعزيز  تم  غالسكو،  يف  املناخ 
األسامك  مصايد  أمام  الفرص  وإتاحة  للمحيطات 

مساهمتها  لتوسيع  املائية  األحياء  وتربية 
التكيف  حلول  وتقاسم  العاملية،  الجهود  يف 
األسامك  مصايد  مكانة  وإبراز  والتخفيف، 

املناقشات  يف  املائية  األحياء  وتربية  الداخلية 
الدولية. املناخية 

 الشكل 67  أمثلة على االختالالت واستراتيجيات التكيف والتخفيف والدروس 
الناشئة عن أزمة جائحة كوفيد−19

المصدر: منظمة األغذية والزراعة.

اإلجراءات الحكومية 
الرامية إلى منع 
انتشار الفيروس

عمليات اإلغالق، والتباعد الجسدي، وإغالق الحدود، والقيود المفروضة على التنقل والسفر، وإلغاء األحداث

جائحة كوفيد-19 

اختالل أو ضرر كبير

الدروس 
المستخلصة

تدني الطلب واإلنتاج؛ واألسعار غير المؤكدة، وانخفاض إيرادات األعمال والتكاليف غير المتوقعة؛ وتراجع القوى 
العاملة والدخل/القوة الشرائية؛ وتفاقم أوجه عدم المساواة؛ وتناقص إيرادات الضرائب والعائدات بالعمالت 

األجنبية؛ والفاقد والمهدر من األغذية؛ واألثر على أنشطة الرصد، والمراقبة، واإلشراف، والبحوث وبناء القدرات

االستمرار في رصد التأثيرات واالستجابات؛ وتحسين التجهيز؛ وتنويع مصادر اإلمدادات واألسواق؛ وإدارة الترابط؛ 
وحماية أشد السكان ضعًفا؛ وتعزيز األدوات االقتصادية الحكومية والحماية االجتماعية

استراتيجيات التكيف

التحول من الخدمات الغذائية إلى البيع بالتجزئة؛ وتنمية السوق المحلية؛ 
والرقمنة؛ وتنويع الدخل؛ ونقل فائض اإلنتاج إلى التجميد والتبريد؛ 

والتضامن؛ واالستراتيجيات األخرى (مثل تقليل جهد الصيد وإغالق األعمال)

التخفيف الحكومي/
الدعم االقتصادي

تحديد قطاع معين على أنه خدمة أساسية؛ وحمالت التلقيح؛ ودعم الوصول 
إلى السوق؛ وتخفيض أو تأجيل الضرائب ورسوم الترخيص؛ والمنح العامة؛ 

والقروض العامة؛ ودعم الدخل؛ وخطط االحتفاظ بالوظائف؛ وإعانات 
المدخالت؛ وتوزيع األغذية؛ وأشكال أخرى (مثل حظر تسريح العمال)
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التقدم نحو تحقيق المساواة بين 
الجنسين في مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية
الجنسني  بني  املساواة  تحقيق  نحو  التقدم  يُعّد 

املائية  األحياء  وتربية  األسامك  مصايد  يف 
والشمول.  االستدامة  لتحقيق  أساسًيا  أمًرا 

النساء يف هذا  تؤديه  الذي  الهام  الدور  ورغم 
رشائح  ضمن  يعملن  ما  غالبًا  أنهن  إال  القطاع، 
فيها  يتدىن  التي  النظامية  غري  العاملة  القوى 

وهن  واملهارات.  واالستقرار  األجر  مستوى 
االجتامعية  السياقات  بسبب  يواجهن،  ما  غالبًا 

النوع  عىل  قامئة  قيوًدا  واالقتصادية،  والثقافية 
يف  أدوارهن  إدراك  من  متنعهن  االجتامعي 

كاملة.  بصورة  منها  واالستفادة  القطاع  هذا 
الوصول  محدودية  بسبب  تعقيًدا  األمر  ويزداد 

التحتية،  والبنية  والخدمات،  املعلومات،  إىل 
والعاملة  االجتامعية،  والحامية  واألسواق، 

القيادية. واملناصب  القرار  صنع  وعملية  الالئقة 

املساواة  بشأن  املنظمة  سياسة  وّجهت  وقد 
الرئيسية  املنظمة  أدوات  اعتامد  الجنسني  بني 

للمساواة  املراعية  التحويلية  الُنهج  تعزيز  وسبل 
لجنسني. ا بني 

 الشكل 71  اإلنتاج العالمي من مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء المائية، 
2030–1980

مالحظات: ُتستبعد منه الثدييات المائية، والتماسيح، والقاطور، والتماسيح االستوائية، والطحالب. وُيعّبر عن البيانات بمعادل الوزن الحي.
المصدر: منظمة األغذية والزراعة.
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اإلسقاطات على صعيد مصايد 
األسماك وتربية األحياء المائية

مصايد  صعيد  عىل  املنظمة  إسقاطات  تشري 
حتى  املائية  األحياء  وتربية  األسامك 

واالستهالك  اإلنتاج  زيادة  إىل  عام 2030 
أبطأ.  منو  مبعدالت  ذلك  كان  وإن  والتجارة، 

الحيوانات  إنتاج  إجاميل  يصل  أن  املتوقع  ومن 
عام 2030،  يف  202 مليون طن  إىل  املائية 

تربية  من  الرئيسية  الزيادة  ستأيت  حيث 
إىل  مساهمتها  ستصل  التي  املائية  األحياء 

 .)71 )الشكل  عام 2030  يف  ماليني طن   106
األسامك  مصايد  حصة  تزداد  أن  املتوقع  ومن 
طن،  مليون   96 إىل  لتصل  العاملية  الطبيعية 
األنواع  بعض  أرصدة  استعادة  نتيجة  وذلك 

مصيد  يف  والنمو  املوارد،  إدارة  تحسني  بفضل 
وخفض  كامل،  بشكل  املستغلة  غري  املوارد 

والهدر. والفواقد  املرتجع  املصيد 

90 يف املائة  استخدام  سيتم  عام 2030،  ويف 
لالستهالك  املائية  الحيوانات  إنتاج  إجاميل  من 

قدرها  إجاملية  زيادة  ذلك  وميثّل  البرشي، 
ذلك  ويعني  بعام 2020.  مقارنة  املائة  15 يف 

سريتفع  السنوي  االستهالك  من  الفرد  نصيب  أن 
21.4 كلغ يف  20.2 كلغ يف عام 2020 إىل  من 
املائية  األغذية  إمدادات  وستزداد  عام 2030. 

يشهد  أن  املتوقع  من  األقاليم، يف حني  يف جميع 
مام  طفيًفا،  انخفاًضا  أفريقيا  يف  الفرد  استهالك 

الغذايئ.  األمن  بشأن  مخاوف  يثري 

ولكن  املائية  املنتجات  تجارة  اتساع  وسيتواصل 
بوترية أبطأ مام كان عليه يف العقد املايض، مام 
الذي  اإلنتاج، وارتفاع األسعار  تباطؤ منو  يعكس 

الطلب واالستهالك، وزيادة  يحد من إجاميل 
املنتجة واملصدرة  البلدان  املحيل يف بعض  الطلب 
ثابتة  تصدير حصة  وسيتم  الصني.  مثل  الرئيسية، 

)36 يف املائة( من إجاميل اإلنتاج يف عام 2030 
املائية. األحياء  تربية  زيادة مساهمة  مع 

املائية  املنتجات  أسعار  أن  إىل  التقديرات  وتشري 
بنسبة  سرتتفع  الدولية  التجارة  يف  املتداولة 
عام 2030.  يف  اإلسمية  بالقيمة  33 يف املائة 

الدخل  بتحسن  مدفوعة  الزيادة  هذه  وستكون 
العرض  وتراجع  القوي  والطلب  السكاين  والنمو 
مثل  املدخالت  من  اإلنتاج  كلفة  وزيادة ضغط 

n السمك. وزيت  والطاقة  األعالف 
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حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية 
في العالم 2022 )النص الكامل − سيصدر 

في يوليو/تموز 2022(

2022 من تقرير حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم مع إطالق عقد األمم المتحدة  يتزامن إصدار عام 
للعمل من أجل تحقيق األهداف العالمية، وعقد األمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، وعقد األمم 
المتحدة إلصالح النظم اإليكولوجية. وهو يعرض كيفية إدماج هذه األحداث وغيرها من أحداث األمم المتحدة التي ال تقل 
2022، ودعمها من خالل التحول  أهمية عنها، مثل السنة الدولية لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية الحرفية في عام 

2022–2031، وقد  األزرق، وهو مجال يحظى باألولوية في اإلطار االستراتيجي الجديد لمنظمة األغذية والزراعة للفترة 
2030 في مجال األغذية والزراعة. جرى تصميمه لتسريع تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 

وانبثق مفهوم التحول األزرق عن الدورة الرابعة والثالثين للجنة مصايد األسماك التابعة لمنظمة األغذية والزراعة في 
2021، وال سيما اإلعالن بشأن استدامة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية الذي تم التفاوض بشأنه  فبراير/شباط 

وإقراره من جانب جميع األعضاء في المنظمة. ويدعو اإلعالن إلى دعم "رؤية آخذة في التطور وإيجابية لمصايد األسماك 
وتربية األحياء المائية خالل القرن الحادي والعشرين، يتم بموجبها االعتراف بالقطاع اعتراًفا كاماًل لمساهمته في مكافحة 
الفقر والجوع وسوء التغذية." وفي هذا السياق، يستعرض الجزء األول من هذا اإلصدار من تقرير حالة الموارد السمكية 
وتربية األحياء المائية في العالم الوضع العالمي لمصايد األسماك وتربية األحياء المائية، في حين جرى تخصيص الجزأين 

الثاني والثالث للتحول األزرق وركائزه المتعلقة بتكثيف وتوسيع تربية األحياء المائية وتحسين إدارة مصايد األسماك 
وتحديث سالسل قيمة مصايد األسماك تربية األحياء المائية. ويؤكد التحول األزرق على الحاجة إلى إجراءات استشرافية 

وجريئة يتم إطالقها أو تسريعها في السنوات القادمة من أجل تحقيق أهداف اإلعالن ودعم خطة عام 2030. ويتناول 
الجزء الرابع القضايا الناشئة الحالية وذات التأثير الكبير – جائحة كوفيد–19، وتغير المناخ والمساواة بين الجنسين – التي 
تتطلب دراسة دقيقة للخطوات التحويلية والجهوزية لتأمين مصايد األسماك وتربية األحياء المائية المستدامة والفعالة 

والعادلة، وأخيًرا فإنه يقدم بعض التوقعات حول االتجاهات المستقبلية بناًء على اإلسقاطات المتاحة.

ويسعى تقرير حالة الموارد السمكية وتربية األحياء المائية في العالم إلى توفير معلومات موضوعية وموثوقة وحديثة 
لجمهور عريض – أي صانعو السياسات، والمدراء، والعلماء وأصحاب المصلحة وجميع المهتمين بقطاع مصايد األسماك 

وتربية األحياء المائية.

 حالـة
  املوارد السمكية وتربية
 األحياء املائية يف العامل
حنو التحول األزرق  

بعض الحقوق محفوظة. ويتاح هذا العمل بموجب ترخيص 
المشاع اإلبداعي – نسب المصنف − غير التجاري − 
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