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فق المنهجية المت-المستوى الثالث 
ي لم يتم تطو 

 والت 
ً
يرها بعدعليها دوليا

المنهجية المعمول-المستوى األول 
بها موجودة والبيانات متاحة عىل 

نطاق واسع

ي 
 
وعة      المنهجية الموض-المستوى الثان

ية تغط)ولكن التغطية غير كافية 
(٪50الوطنية ال تزيد عن 

مستوى التطور



١٤نظرة عامة على الهدف 

التهديدات الرئيسية للمحيطات والبحار-١٤نظرة عامة على الهدف 

بل مهدد من قإن حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها المستدام من أجل التنمية المستدامة 

.األنشطة البشرية البحرية والبرية

:، والتي تشملالتهديداتمن أهداف التنمية المستدامة إلى مواجهة هذه ١٤يهدف الهدف 

ممارسات الصيد المدمرة تحمض مياه البحرالتلوث والحطام البحري

والصيد المفرط

األسماكدئمصاإعانات

الضارة



٤-١٤الغاية 

ني، وغير وإنهاء الصيد المفرط والصيد غير القانوعلى نحو فعال، تنظيم الصيد 
مة ، وتنفيذ خطط إدارة قائالمبلغ عنه، وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة

على العلم، من أجل إعادة األرصدة السمكية إلى ما كانت عليه في أقرب وقت
قصى غلّة ممكن، لتصّل على األقّل إلى المستويات التي يمكن أن تتيح إنتاج أ

.2020مستدامة وفقا لما تحدده خصائصها البيولوجية، بحلول عام 

 
ر  -١-٤-١٤المؤشر

ً
.نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا

٥-١١٤-١٤ ٣-١٤ ج-١٤ب-١٤أ-٦١٤-٢١٤-١٤ ٧-١٤

١٤نظرة عامة على الهدف 



١٤نظرة عامة على الهدف 

األخرىالمستدامةالتنميةأهدافمعوالروابط٤-١٤الغاية 

بيولوجي لفهم تحتاج إلى النظر في أهمية مصايد األسماك الطبيعية كمصدر للغذاء وسبل العيش واألرباح والتنوع ال

، فضالً إنهاء انعدام األمن الغذائيوالقضاء على الفقر وحماية سبل العيش ارتباطها بأهداف التنمية األخرى مثل 

.ضمان االزدهار المشتركعن 

المستدامة اإلضافية يمكنك بالتأكيد أن ترى أن مصايد األسماك البرية يمكن أن ترتبط ارتباًطا وثيقًا بأهداف التنمية

.من أهداف التنمية المستدامة٤-١٤خارج نطاق مضيفها ، الغاية 

:تشمل أهداف التنمية المستدامة الرئيسية األخرى ما يلي

"القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان"–١الهدف 

"تدامةالقضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المس"-٢الهدف 

"ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار"-٣الهدف 

"اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره"-١٣الهدف 



٦-١٤الغاية

ي التي تسهم في اإلفراط فحظر أشكال معينة من اإلعانات المقدمة إلى مصائد األسماك 
ر وإلغاء اإلعانات التي تساهم في صيد األسماك غيقدرات الصيد وفي صيد األسماك، 

المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم، واإلحجام عن استحداث إعانات جديدة من هذا 
فعالة، للبلدان مع التسليم بضرورة أن تكون المعاملة الخاصة والتفضيلية المالئمة والالقبيل،

أن اإلعانات النامية وأقل البلدان نمواً، جزءاً ال يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بش
2020المقدمة لمصائد األسماك، بحلول عام 

اعةإعداد التقارير من خالل مدونة السلوك بشأن الصيد المسؤول الصادرة عن منظمة األغذية والزر

يد التقدم الذي تحرزه البلدان في مدى تنفيذ الصكوك الدولية الرامية إلى مكافحة ص: ١-٦-١٤المؤشر
األسماك غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنّظم 

٥-١١٤-١٤ ٣-١٤ ج-١٤ب-١٤أ-٢١٤-١٤ ٧-١٤ ٤-١٤

Reporting through the FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries



ب-١٤الغاية 

ية إلى الموارد البحرصغار الصيادين الحرفيين تيسير وصول 
واألسواق 

ي مدى تطبيق إطار : ١-ب -١٤
 
التقدم الذي تحرزه البلدان ف

ي 
ي /تنظيمي /قانون 

ف بحقوق مصائد األسماك/سياسان  ي مؤسسي يعي 
 
ة ف الصغير

الوصول إىل الموارد البحرية ويحمي تلك الحقوق 

٥-١١٤-١٤ ٣-١٤ ج-١٤أ-٢١٤-١٤ ب-٧١٤-٦١٤-٤١٤-١٤

اعةإعداد التقارير من خالل مدونة السلوك بشأن الصيد المسؤول الصادرة عن منظمة األغذية والزر



١-٤-١٤مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

دامة نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المست
 ً بيولوجيا



التعليم للجميع

في اي وقت

و
في اي مكان

مجانا

متعدد اللغات

500000

متعلم من جميع 

أنحاء العالم

لصالح العام

جميع أهداف التنمية 
4المستدامة والهدف 

عةمركز التعلم اإللكتروني التابع لمنظمة األغذية والزرا

www.fao.org/elearning

المهاراتنقل

والكفاءات

http://www.fao.org/elearning


ENG:  دورة التعلم
اإللكتروني



المأهمية مصائد األسماك وتربية األحياء المائية في جميع أنحاء الع

لعالمافيالمائيةاألحياءوتربيةالسمكيةالمواردحالةأن

لمصائدالحاسمةاألهميةعلىالضوءيسلط2020

.عمالةوالوالتغذيةللغذاءالمائيةاألحياءوتربيةاألسماك

أكثرةالمائياألحياءوتربيةاألسماكمصائدقطاعينيوفر

البروتينمنالفردمدخولمتوسطمن%20من

خاصبشكلمهموهوشخص،ملياراتلثالثةالحيواني

أقلئيةغذاأنظمةلديهميكونماغالبًاالذينالريف،لسكان

.الغذائياألمنانعداممنأعلىومعدالتتنوًعا

وىمستإلىاألسماكمنالفرداستهالكتقديراتوصلت

.2018عامفيفرد/كجم20.3بلغقياسي

فيكجم6.0منالناميةالمناطقفيثابتبشكلنماوقد

2017عامفيكجم19.4إلى1961عام



أهمية مصائد األسماك العالمية

هم في مليون شخص يعملون في القطاع األولي لمصائد األسماك الطبيعية، أغلب59.7•

مصائد األسماك صغيرة الحجم 

لقطاعات والُمعالين، تدعم هذه ا( مثل المعالجة والتعبئة)بما في ذلك األنشطة اإلضافية •

مليون شخص حول العالم820سبل عيش حوالي 

ة، في المائة من اإلنتاج السمكي العالمي التجارة الدولي38، دخل حوالي 2017في عام •

مليار دوالر أمريكي143حيث بلغت قيمة الصادرات 

، بحوالي ثلثيها 2017مليون سفينة في عام 4.5تألف أسطول الصيد العالمي من حوالي •

في المائة من السفن كانت في آسيا75حوالي . مزودة بمحركات



إنتاج المصائد االسماك وتربية األحياء المائية في العالم
(SOFIA ،2020منظمة األغذية والزراعة، )

بينمناألسماك.طنمليون179بلغاإلطالقعلىلهمستوىأعلى2018عامفياألسماكإنتاجإجماليبلغ
.العالممستوىعلىبكثرةالمتداولةالسلع



، االتجاهات العالمية في حاالت األرصدة السمكية البحرية في العالم
1974-2017

ً مستدامةمستوياتضمنتقعالتياألسماكأرصدةأظهرت ً بيولوجيا ً اتجاها عامفي%90منتنازليا
.2017عامفي%65.8إلى1974



تتوفر البيانات المفصلة حسب
مناطق الصيد الرئيسية لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 



يولوجياً النسب المئوية لألرصدة التي يتم صيدها عند مستويات مستدامة ب
2015وغير مستدامة حسب المنطقة اإلحصائية لمنظمة األغذية والزراعة، 



:المصادر المعتمدة على مصايد األسماك والمستقلة عن مصايد األسماك

:تستخدم تقييمات األرصدة البيانات التي تم جمعها من

األسماكالمصادر المعتمدة على مصايد 
األسماكمصايد علىمصادرمستقلة 

يتم جمع البيانات المعتمدة على مصائد األسماك من

مصائد األسماك نفسها، باستخدام كل من المصادر 

التجارية والترفيهية من خالل إعداد التقارير أو 

واقع المسوحات القائمة على العينات في البحر أو في م
.الرصيف أو داخل مجتمعات الصيد

سماك يتم الحصول على البيانات المستقلة عن مصائد األ

عة يتم استخدام مجمو. بطرق ال تتعلق بأي نشاط صيد

يانات متنوعة من األساليب وأنواع المعدات للحصول على ب

يمكن أن تشمل معدات أخذ. مستقلة عن مصائد األسماك

وتية العينات شباك الجر، والشباك الجر، والمسوحات الص
.أو الفيديو، وتعداد الكثافة/و



Sampling 
FRAME

األسماكإحصاءات مصائد أهمية 

الوفاء بالتزامات البيانات 

الدولية
قياس المساهمة في التنمية

)SDGs)
إدارة الموارد الطبيعية 

(األرصدة السمكية)

اتفاقية األمم المتحدة لألرصدة 

، مدونة قواعد 8السمكية، المادة 

ة، السلوك لمصائد األسماك المسؤول

7.4.4المادة 

التزام الدول بإبالغ إحصاءات 

مصائد األسماك إلى منظمة األغذية

من 11والزراعة بموجب المادة 

دستور المنظمة

RFBs(ICCAT ،IOTC)إلى 

أمن غذائي
إدارة مصائد األسماك من أجل 

الحصاد المستدام

التخفيف من حدة الفقر كشف الصيد الجائر

مساهمة الناتج المحلي اإلجمالي
معلومات تعتمد على مصائد 

األسماك لتقييم األرصدة



CWP)األسماكبمصائدالخاصةاإلحصاءاتبتنسيقالمعنيةالعملمجموعةقدم،1960عاممنذ
Coordinating Working Party on Fishery Statistics)لمصائداإلحصائيةالبرامجلتنسيقآلية

اتاالختصاصذاتاألخرىالدوليةالحكوميةوالمنظماتاإلقليميةاألسماكمصائدهيئة19فياألسماك
CCAMLR،EUROSTAT،FAO،GFCM،ICCAT،ICESمثل)األسماكمصائدبإحصاءاتالمتعلقة

،IOTC،NAFO،OECD،SEAFO،SPC،وWCPFCذلكإلىوما).

CWPالتصنيفات الدولية ل 

عاليةةأولوياألسماكمصايدوإحصاءاتالبياناتجمعفيالقدراتبناءواليزالكانسبعينيات،منذ

.(RECOFIمثل)اإلقليميةاألسماكمصائدهيئاتمعبالتعاونوالزراعة،األغذيةلمنظمةبالنسبة



(  نظام المعلومات الخاصة بالعلوم المائية ومصايد األسماك) ASFISقائمة األنواع في 1)
ألغراض اإلحصاءات السمكية

بستة ( 2017حتى عام )نوعاً 12750وتشمل ما يقرب من 2000قيد االستخدام منذ عام ASFISقائمة 
.ISCCAPلغات مختلفة؛ اسم المؤلف ورمز 

.يتم إعطاء كل نوع رمز مختلف•

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/ar

الصيدلمعداتالموحدالدولياإلحصائيالتصنيف(2

The International Standard Statistical Classification on Fishing Gears

(ISSCFG)

:المثالسبيلعلى،الصيدلمعداتالرئيسيةالفئاتوتصنيفتحديد

ةُ َدّواَرة ؛َشـبَـَكـة   ؛َجـْيبِـيَـّ .المتشابكةوالشباكالخيشوميةالشباكَجـّرٍّ

http://www.fao.org/docrep/008/t0367t/t0367t00.htm

CWPالتصنيفات الدولية ل 

http://www.fao.org/fishery/collection/asfis/ar
http://www.fao.org/docrep/008/t0367t/t0367t00.htm


CWPالتصنيفات الدولية ل 

فيلدانالبمساعدةإلىتهدفمصورةبكتالوجاتالتصنيفاتهذهاستكمالتموقد

المصطلحاتتحديد



اإلعداد المؤسسي على المستوى الوطني

طورت ذلكلو. على المستويين العالمي واإلقليمي فقط١-٤-١٤مؤشر أهداف التنمية المستدامة يتوفر •

.ةمنظمة األغذية والزراعة أساليب جديدة للسماح باإلبالغ الوطني عن حالة استدامة األرصدة السمكي

:سيتطلب تحديد حالة األرصدة الفردية على المستوى الوطني

فاوالعلى مستوى على المستوى الوطني

6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1الخطوة 

اإلطار 

المؤسسي 

ر إلعداد التقاري

وتحديد مصادر

حالة األرصدة

القائمة 

المرجعية 

لألرصدة

تصنيف حالة 

األرصدة في 

القائمة 

المرجعية، 

وطريقة حساب 
المؤشر

إبالغ منظمة 

األغذية 

والزراعة من 

انخالل االستبي

مراجعة 

ضمان الجودة، 

وتقديم 

المالحظات 

للدول

إبالغ شعبة 

إحصاءات 

األمم المتحدة 

UNSD))



اإلعداد المؤسسي على المستوى الوطني

معلوماتالأوالً، على المستوى الوطني، سيتعين إنشاء الهيكل المؤسسي وتحديد مصادر  1الخطوة 

:تشمل األدوار المتضمنة في عملية إعداد التقارير ما يلي

مجموعة عمل فنيةنقطة اتصال رئيسيةنقطة اتصال وطنية

أو

مكتب اإلحصاء الوطني

وزارة الزراعة 

مصائد األسماكأو/و

المفضل من المكتب )نقطة االتصال الوطنية داخل مؤسسة 
، (أو مصائد األسماك/أو وزارة الزراعة واإلحصائي الوطني 

.ل رئيسيةكنقطة اتصايجب تعيين شخص يمكنه تمثيل المؤسسة 

مجموعة عمل فنية وطنية يجب إنشاء 
(TWG) إلشراك جميع أصحاب

.المصلحة المعنيين ومقدمي البيانات



اإلعداد المؤسسي على المستوى الوطني

مكتب 

اإلحصاء

الوطني

موظفون فنيون  بوزارة 

أو مصائد األسماك/ الزراعة و

موظفون فنيون داخل المؤسسات

يذية الوطنية التابعة للوزارة التنف

بهاوالمؤسسات البحثية المرتبطة

أو

عادة في كل بلد، يكون المكتب اإلحصاء الوطني

النقطة المحورية لجميع مسائل أهداف التنمية 

بين المستدامة، والتي لديها تفويض بالتنسيق

ساب المنظمات المختلفة التي يمكن أن تساهم في ح
.هاأهداف التنمية المستدامة والمؤشرات المرتبطة ب

تحليلها تم تصميم هذا الدليل ليستخدمه المسؤولون عن جمع المعلومات و

١-٤-١٤وأعدادها لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 

ي قد تشمل هذه األطراف ف،إلى جانب موظفي مكتب اإلحصاء الوطني

:بلد معين ما يلي



اإلعداد المؤسسي على المستوى الوطني

و

ر وبدالً من ذلك، يمكن أن يكون مق

نقطة االتصال الرئيسية في 
.أو مصائد األسماك/ الزراعة و

!

:قامت عدة دول بترتيب هيكلها المؤسسي المسؤول عن عملية إعداد التقارير كما هو موضح أدناه

في مكتب اإلحصاء نقطة االتصال الرئيسية

ال المؤسسة المختارة كنقطة االتص،الوطني

وطنية

، من الناحيةنقطة اتصال بديلة
او البحثمسؤول عن المثالية

ي في كل من الوكاالت التباحث، 

ية تقوم بتقييم األرصدة السمك

وتكون مسؤولة عن تجميع 
.١-٤-١٤مكونات المؤشر 



اإلعداد المؤسسي على المستوى الوطني

ما هي مسؤوليات نقطة االتصال؟

دة وقيانقطة االتصال الرئيسية مسؤولة عن بدء 

ة مع أصحاب المصلحة لتحديد خطعملية التشاور

.١-٤-١٤الستيعاب المؤشر 

مجموعة ة تقوم نقطة االتصال الرئيسية بتجميع وقياد

ة وتضمن الظروف المناسبالعمل الفنية الوطنية 

يجب . لمجموعة العمل الفنية هذه لمتابعة مهامها

ولة عن ها أيًضا تعيين نقطة اتصال بديلة مسؤ/عليه

.١-٤-١٤تجميع مكونات المؤشر 

يتحمل مسؤولية جمع المعلومات المقدمة من مختلف

ر للمؤشوإعداد التقرير النهائي أصحاب المصلحة، 

اعة الوطني باستخدام استبيان منظمة األغذية والزر

.ت الفاو، وتقديمه إلى الفاو، والرد على تعليقا(الفاو)

ياجات تحديد احتنقطة االتصال الرئيسية مسؤولة عن 

عماً من وفجوة البيانات التي تتطلب دتنمية القدرات 

.أو الدولية/المنظمات الوطنية واإلقليمية و



(  TWG)مجموعة عمل فنية وطنية

، التي تم إنشاؤها إلشراك جميع أصحاب  TWGيجب أن تقوم نقطة االتصال بتجميع وإدارة أنشطة 

.المصلحة المعنيين ومقدمي البيانات
:ما يلي TWGيشمل أصحاب المصلحة ذوو الصلة الذين سيتم أخذهم في االعتبار بالنسبة ل

ة قيام المؤسسات الحكومي

بتقييم المخزون الحالي

المؤسسات 

يةاألكاديمية والبحث

صناعة صيد األسماك ومنظمات 

المجتمع المدني ومجموعات 

أصحاب المصلحة اآلخرين إذا 

ت كانوا يساهمون ببيانات أو مدخال

أخرى في تقييمات األرصدة

المنظمات غير 

الحكومية إذا كانت 

تشارك في إجراء 

تقييمات األرصدة



and 
develops the reference list of stocks

(  TWG)مجموعة عمل فنية وطنية

يتعاون في تحديد البيانات

جب يقدم النصائح بشأن المعايير والنهج التي ي
اتباعها إلعداد التقارير

يقوم بإعداد التقارير عن المؤشر

TWG))أدوار ومهام مجموعة العمل الفنية الوطنية 

:بتحديد. مع نقطة االتصال الوطنية في تقدير المؤشر TWFتتعاون 



فاوالعلى مستوى على المستوى الوطني

6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1الخطوة 

اإلطار 

المؤسسي 

ر إلعداد التقاري

وتحديد مصادر

حالة األرصدة

القائمة 

المرجعية 

لألرصدة

تصنيف حالة 

األرصدة في 

القائمة 

المرجعية، 

وطريقة حساب 
المؤشر

إبالغ منظمة 

األغذية 

والزراعة من 

انخالل االستبي

مراجعة 

ضمان الجودة، 

وتقديم 

المالحظات 

للدول

إبالغ شعبة 

إحصاءات 

األمم المتحدة 

UNSD))

لألرصدةمرجعية القائمة ال



ية ومع ذلك، في حاالت معينة، قد يكون من المقبول ألسباب عمل

ل أن تتكون وحدات التقييم أو وحدات اإلدارة من أنواع متعددة داخ
.الجنس، أو على األكثر ضمن مستوى األسرة

!

...على سبيل المثال

 ً ، عندما تحصد أساطيل الصيد أنواعاً متعددة معا

.مةيمكن تجميعها في رصيد واحد إلدارة أكثر مالء

قد يكون هذا هو الحال أيًضا مع أنواع مثل 

.…علي سبيل المثال. الرنجة النهرية

ة حيث هذا شائع جًدا في مصايد األسماك االستوائي

.يةيمكنك صيد العديد من أسماك الشعاب المرجان

ا تشكل أسماك الرنجة والرنجة الزرقاء مخزونً 

ئع واحًدا بسبب مظهرها المتشابه والحصاد الشا

.بواسطة نفس معدات الصيد

Overview of Reporting Process: Reference list of stocks قائمة مرجعية لألرصدة: نظرة عامة عىل عملية اإلبالغ

.من حيث المبدأ، يشير أرصدة األسماك إلى مجموعة من األسماك من نفس النوع

؟السمكيةرصدة األما هي 



القائمة المرجعية لألرصدة

.قائمة األرصدة السمكية بناًء على بيانات من المنطقة المعنية TWGكخطوة ثانية، تجمع 
الخطوة 

2

5

ب أن تخضع يجب أن تكون أرصدة القائمة المرجعية عينة تمثيلية لألرصدة السمكية المستغلة من قبل الدولة ويج

.للحد األدنى من تغييرات أو، إن أمكن، بدون تغييرات عبر الوقت

دة يجب أن تمثل قائمة األرص

من على األقل % 60

أو/إجمالي المصيد الحالي و

.المصيد المبلغ عنه

ير دون تغييجب أن تظل القائمة المرجعية 

كل لتعكس بش( سنوات على األقل5لمدة )

لى أفضل التغييرات في حالة المخزون ع

ير القائمة المستوى الوطني وتقليل تأثير تغي

إضافة وحذف ودمج )المرجعية لألرصدة 

.في المؤشر النهائي( المخزونات

ة يجب أن تحتوي القائمة على أرصد

ذات أهمية كبيرة من حيث المصيد، 

ودور النظام البيئي، والقيمة 

االقتصادية، واالعتبارات 

أن إذا أمكن، يجب. الثقافية/االجتماعية

ذه تمثل القائمة األرصدة كل فئة من ه

.الفئات لبلد معين



القائمة المرجعية لألرصدة

األرصدة الوطنية

المناطق أرصدة متداخلة

األرصدة المشتركة

القائمة المرجعية لألرصدة

تم أخذها في ، والتي ال ياألرصدة المتداخلة المناطقوال تشمل والمشتركةاألرصدة السمكية الوطنيةتشمل القائمة المرجعية 

.االعتبار لحساب المؤشر



القائمة المرجعية لألرصدة



األرصدة الوطنية

ةاألرصدة الوطني

األرصدة المشتركة

أرصدة متداخلة المناطق 

أو المياه اإلقليمية/تشمل تلك التي تقع بالكامل داخل المنطقة االقتصادية الخالصة واألرصدة الوطنية 

.    األرصدة الوطنية في القائمة المرجعية وأن تكون جزًءا من حساب المؤشريجب إدراج 

قائمة مرجعية لألرصدة: نظرة عامة عىل عملية اإلبالغ



قائمة مرجعية لألرصدة: نظرة عامة عىل عملية اإلبالغ



قائمة مرجعية لألرصدة: نظرة عامة عىل عملية اإلبالغ

أرصدة متداخلة المناطق 

ةاألرصدة الوطني
األرصدة المشتركة

.    األرصدة المشتركة في القائمة المرجعية وأن تكون جزًءا من حساب المؤشريجب إدراج 

ة لدولتين أو المياه اإلقليمي/هي تلك التي يوجد توزيعها داخل المنطقة االقتصادية الخالصة واألرصدة المشتركة 

.متجاورتين أو أكثر

.يجب توخي الحذر حتى يتم تمييز األرصدة المشتركة في البيانات الوصفية للمؤشر

يجب توضيح الدول األخرى التي تستغل هذه االرصدة المشتركة،. 1

يجب أن تكون قيم المؤشرات متسقة عبر البلدان بالنسبة لألرصدة المشتركة، و. 2
.وفرهاينبغي إدراج إشارة إلى التقييمات التي أجرتها هيئات الصيد اإلقليمية على أرصدة التقطيع عند ت. 3

األرصدة المشتركة



قائمة مرجعية لألرصدة: نظرة عامة عىل عملية اإلبالغ



قائمة مرجعية لألرصدة: نظرة عامة عىل عملية اإلبالغ

ةاألرصدة الوطني
ةاألرصدة المشترك

أرصدة متداخلة المناطق 

أرصدة متداخلة المناطق

ار في هي تلك الموجودة في مياه المنطقة االقتصادية الخالصة وفي أعالي البحاألرصدة المتداخلة المناطق 
، ويتم صيدها من قبل دول متعددة( معظمها مخزونات التونة)مناطق خارج نطاق الوالية الوطنية 

ي، الذي تقوم به يتم تضمينها في حساب المؤشر العالم. ال ينبغي تضمين األرصدة المتداخلة في حساب المؤشر الوطني

.منظمة األغذية والزراعة باعتبارها الوكالة الراعية



تحتاج المجموعة الفنية المسؤولة عن بناء المؤشر إلى إنشاء قائمة مرجعية لألرصدة الخاصة 

١-٤-١٤سيتم النظر في األرصدة السمكية المدرجة في هذه القائمة لتقدير المؤشر . بالدولة

ة يجب أن تستند القائم

ن المرجعية إلى بيانات م

المنطقة المدروسة

يجب أن تتضمن عينة 

تمثيلية من األرصدة 

.المستغلة في الدولة

يجب أن تظل القائمة 

إال تغييرالمرجعية دون 

.عند الضرورة

من خالل اتطويرهيجب 

التشاور مع جميع أصحاب 

.المصلحة

القائمة المرجعية لألرصدة

زون لتعكس بشكل أفضل التغييرات في حالة المخ( سنوات على األقل5لمدة )دون تغيير يجب أن تظل القائمة المرجعية 

المؤشر في( إضافة وحذف ودمج المخزونات)على المستوى الوطني وتقليل تأثير تغيير القائمة المرجعية لألرصدة 

.النهائي



حالة األرصدة في القائمة المرجعية

اوفالعلى مستوى على المستوى الوطني

6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1الخطوة 

اإلطار 

المؤسسي 

ر إلعداد التقاري

وتحديد مصادر

حالة األرصدة

القائمة 

المرجعية 

لألرصدة

تصنيف حالة 

األرصدة في 

القائمة 

المرجعية، 

وطريقة حساب 
المؤشر

إبالغ منظمة 

األغذية 

والزراعة من 

انخالل االستبي

مراجعة 

ضمان الجودة، 

وتقديم 

المالحظات 

للدول

إبالغ شعبة 

إحصاءات 

األمم المتحدة 

UNSD))



Reporting on national stocks

من األرصدة كلإذا كان يمكن اعتبار تتضمن الخطوة الثالثة من عملية اإلبالغ تقييماً 
ً مستدامة ال" .١-٤-١٤؛ بمجرد القيام بذلك، يمكن حساب المؤشر "بيولوجيا

الخطوة 
3

حالة األرصدة في القائمة المرجعية

المستخدمةالطريقة 

حالة األرصدة

المصيد

ي ما إذا كانت األرصدة السمكية قد تم إدراجها ف

الذين األرصدة فقط )١-٤-١٤حساب المؤشر 

(لديهم حالة معروفة

مستدام
غير مستدام)



طريقة تقييم األرصدة

تقييمات األرصدة الكالسيكية مقابل تقييمات األرصدة المحدودة بالبيانات -قم بتقييم الطريقة 

قد يكون لدى . ماتفي كل بلد، ستختلف البيانات المتاحة لكل من األرصدة ومستوى الخبرة إلجراء أنواع مختلفة من التقيي

بعض اآلخر تقييمات بعض البلدان تقييمات تقليدية لألرصدة تم إجراؤها بالفعل للعديد من أرصدتها، بينما قد يكون لدى ال

.قليلة جداً أو ال تتوفر تقييمات على اإلطالق

.  البيانات المتاحة لكل من األرصدةتحديد لذلك، بعد وضع القائمة المرجعية لألرصدة السمكية، يجب 

تقييمهل هناك 

كالسيكي 

ة المتاحلألرصدة 

بالفعل؟

تقييم بالنسبة لألرصدة التي لها

دث كالسيكي، يمكن استخدام أح

النقاط المرجعية أو تقديرات

.الحالة

هل من الممكن 

م تقييتطبيق 

األرصدة 

المحدود 

؟بالبيانات

لطريقة قد تتضمن البيانات المناسبة

د، بيانات الصي: محدودة البيانات

وبيانات طول التردد، وغيرها من 

.معلومات تاريخ الحياة

هل يوجد أرصدة 

ليس لديها أي 

بيانات 

الستخدامها؟

ة في يوصى باالحتفاظ باألرصد

ه القائمة المرجعية وتخصيص

.غير معروفة لحساب المؤشر



طريقة تقييم األرصدة

ما نوع تقييم األرصدة الذي يجب استخدامه؟

اع التي يتم في النهاية، سيعتمد اختيار النهج الذي سيتم استخدامه لتقييم أي مصايد أسماك معينة على األنو

.م األرصدةتقييمها، ونوع البيانات المتاحة، واألسئلة التي يجب اإلجابة عليها، والقدرة الفنية لعالم لتقيي

:على سبيل المثال

لومات في بعض البلدان، تتوفر مع

...عن أعمار األسماك 

قط في حاالت أخرى، تتوفر ف

بيانات مستوى السكان

لومات في بعض البلدان، تتوفر مع

.طول المصيد/عن تكوين عمر

يمكن للعلماء اختيار نموذج تقييم

.األرصدة المبنية على أساس العمر

ياراً قد يكون نموذج اإلنتاج الفائض اخت

.معقوالً 

يمكن للعلماء اختيار نموذج تقييم 

.االرصدة على أساس الطول



الخصائص السكانية

نموذج اإلنتاج 

الفائض

حجم األرصدة

ية
يك

س
ال
لك

 ا
ن
زو

خ
لم

 ا
يم

قي
 ت
ج

اذ
نم

:

يتحليل السكان االفتراض رالبنية حسب العم

النمو

ج لكل 
النماذ

جند
م

ت
حدودة البيانا

ج م
نماذ

:

تجنيد

األرصدةطريقة تقييم 



مصادر بيانات تقييم األرصدة

السكاننماذج دينامكيات
يات تقييمات يمكننا اإلشارة إلى هذا على أنه أبجد. ثالث فئات أولية من مدخالت البيانات مطلوبة لتقييم األرصدة

.المخزون

الوفرة علم األحياء المصيد

يمنماذج التقي

.معلومات عن إنتاجية األرصدة ومعدالت التغيير

يرات يتم استخدامه لعكس التغي

.التاريخية في حجم السكان
من كمية األسماك التي يتم إزالتها

.األرصدة



؟"الصيد المستدام"كيف نحدد ما هو 

Overview of SDG 14.4.1 IndicatorOverview of Reporting Process: Categorise statusOverview of Reporting Process: Categorise status

األساس المنطقي لتحديد المستويات المستدامة بيولوجيا: ١-٤-١٤المؤشر 

غلة المستدامة 
(MSY)القصوى 

هي نقطة مرجعية 

معترف بها على نطاق

 ً واسع ومقبولة دوليا

النقطة المرجعية وهي 

.١-٤-١٤للمؤشر 

MSY  هو الحد

ي األقصى للصيد الذ

يمكن استخراجه من 

أرصدة األسماك أو 

السكان على المدى 

.الطويل

جم بسبب التقلبات الطبيعية في البيئة وفي ح(MSY)قد يختلف التعريف الدقيق لمستوى الصيد األقصى

.ليةاألرصدة السمكية، والتي يجب أن يأخذها علماء المصايد ومديروها في االعتبار في الممارسة العم



F/
F M

SY

Overview of Reporting Process: Categorise status تصنيف الحالة: نظرة عامة عىل عملية إعداد التقارير

؟١-٤-١٤الذي يجب مراعاته لحساب مؤشر  B / BMSYما هو مقياس  ؟
MSY - (4/7)نقطة مرجعية تستند إلى

يا، الواليات المتحدة األمريكية وأسترالفي 

.بشكل شائعB / BMSY <0.5يستخدم 

تقترح منظمة األغذية والزراعة معايير 
B / BMSY <0.8  كمؤشر على حالة

.المخزون غير المستدامة

إذا تم تحديد االستدامة باتباع هذه العتبة 

ا إذا محاولة تقييم مالمنخفضة، فمن المستحسن 

كانت الكتلة الحيوية الحالية عند أو أعلى من

من أجل االتساق في حساب  BMSYمن % 80

.١-٤-١٤مؤشر 

إذا كان ،١-٤-١٤لذلك، لحساب مؤشر 

B / BMSY <0.8 ، يمكن للممارس

اعتبار أن المرصاد ال يفي بمعايير 

.االستدامة البيولوجية



حالة األرصدة قي القائمة المرجعية

تصنيف حالة األرصدة وطريقة حساب المؤشر

.لكل من األرصدة في القائمة المرجعيةيتم إعطاء نفس الوزن عند حساب هذا المؤشر، 

ة فقط هي هذا لتجنب إصدار حكم بشأن األرصدة األكثر قيمة في نظام بيئي أو افتراض أن األرصدة ذات القيمة التجاري

.١-٤-١٤سيضمن هذا أيًضا االتساق بين حسابات البلدان المختلفة للمؤشر . األكثر أهمية

:في نهاية أنشطة التصنيف وتقييم حالة األرصدة ، ستحتوي القائمة المرجعية على المعلومات التالية

(غير مستدام= USمستدام ، =S)حالة األرصدة -

طريقة تقييم األرصدة -

المصيد -

ما إذا كانت األرصدة السمكية قد تم إدراجها في-

أولئك الذين لديهمفقط )١-٤-١٤حساب المؤشر 

(حالة معروفة



طريقة حساب المؤشر

١-٤-١٤

عدد األرصدة من القائمة 

المرجعية التي تطابق مع هذه 

المعايير

العدد اإلجمالي لألرصدة في 

القائمة المرجعية بحالة 

األرصدة المعروفة

األرصدة 

المستدامة

حالة األرصدة

"المعروفة"

تصنيف حالة األرصدة وطريقة حساب المؤشر

تدام أو مستدام بيولوجيًا أو غير مس)بمجرد االنتهاء من القائمة المرجعية وتحديد حالة كل من األرصدة 
.يمكن حساب المؤشر، (غير معروف

ً هو١-٤-١٤المؤّشر  نسبة األرصدة السمكية الموجودة ضمن المستويات المستدامة بيولوجيا
:يتم حساب هذه النسبة على النحو التالي



إبالغ منظمة األغذية والزراعة من خالل االستبيان

اوعلى مستوى فعلى المستوى الوطني

6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1الخطوة 
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لألرصدة

تصنيف حالة 

األرصدة في 

القائمة 

المرجعية، 

وطريقة حساب 
المؤشر

إبالغ منظمة 

األغذية 

والزراعة من 

انخالل االستبي

مراجعة 
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وتقديم 

المالحظات 
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إحصاءات 

األمم المتحدة 

UNSD))



إبالغ منظمة األغذية والزراعة من خالل االستبيان

التقرير الوطني من ١-٤-١٤تقدم نقطة االتصال الرئيسية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 
.الذي وضعته منظمة األغذية والزراعة١-٤-١٤خالل استبيان هدف التنمية المستدامة 

الخطوة 

4

معلومات تكميلية معلومات إلزامية

كس متطلبات األدلة تم تصميم االستبيان لضمان االتساق في إعداد التقارير عبر البلدان واألقاليم ولكي يع

اوح من وهي تتضمن معلومات تتر. الوطنية لعملية ضمان الجودة التي تجريها منظمة األغذية والزراعة
.التكوين التكميلي المفصلإلى المتطلبات اإللزامية األساسية



إبالغ منظمة األغذية والزراعة من خالل االستبيان



الة راعية من قبل منظمة األغذية والزراعة بصفتها وكلن يتم نشر التقارير الوطنية على مستوى األرصدة 
في موقعها اإللكتروني العام ولكنها تستخدم لوضع تقديرات إقليمية وعالمية

هذه المعلومات عن نشر منظمة األغذية والزراعة تعرض 

ة نظام رصد الموارد السمكيحالة األرصدة الفردية من خالل 

(Fisheries and Resources Monitoring System 
FIRMS)، فريدوالذي سيعين كل من األرصدة بمعرف

unique identifier  ألغراض تحديد الهوية بسهولة من

ة، وحدة تقييم األرصدة، واإلبالغ، وملخصات الحالة المجمع

والمراجع الرسمية للجمهور العام بما في ذلك مستهلكي 

.المأكوالت البحرية المسؤولين

إبالغ منظمة األغذية والزراعة من خالل االستبيان



دولللمراجعة ضمان الجودة وتقديم مالحظات 

اوعلى مستوى فعلى المستوى الوطني

6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1الخطوة 
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UNSD))



مراجعة ضمان الجودة وتقديم مالحظات الدول

يد البلدان ستقوم منظمة األغذية والزراعة، بصفتها الوكالة الراعية، بضمان جودة النتائج وتزو

.بتقديم المالحظات والتحقق من النتائج

الخطوة 
5

م ضمان لترجمة نتيجة تقييمؤشر االعتماد  تحديد 

.الجودة

ة لكل من األرصدة المدرجتعريف مخصص إنتاج 

في القائمة المرجعية الوطنية لألرصدة،
و

-٤-١٤دامة لن تنعكس هذه األرصدة غير المعروفة في النتيجة الوطنية لمؤشر أهداف التنمية المست
.األرصدة في بلد ما، ولكنها بدالً من ذلك تقدم تشخيصاً تكميلياً للحاجة إلى مزيد من التقييم لحالة١ !

ن أن عن الدول للتأكد مالتقاريرالصادرة يتم إجراء مراجعة 

ة الحالية المؤشر يمثل أفضل تقدير ممكن، بالنظر إلى الحال

مؤشر للمعرفة وتوافر البيانات، ولتقييم اتساق وقوة ال
.  المحسوب، ومدى توافقه مع المعايير الدولية

مالحظات عند الضرورة، تقدم منظمة األغذية والزراعة 

.أولية إلى نقطة االتصال الوطنية

:، ستقوم المنظمة بما يليمراجعةالفي إطار عملية 



الة راعية من قبل منظمة األغذية والزراعة بصفتها وكلن يتم نشر التقارير الوطنية على مستوى األرصدة 
في موقعها اإللكتروني العام ولكنها تستخدم لوضع تقديرات إقليمية وعالمية

هذه المعلومات عن نشر منظمة األغذية والزراعة تعرض 

ة نظام رصد الموارد السمكيحالة األرصدة الفردية من خالل 

(Fisheries and Resources Monitoring System 
FIRMS)، فريدوالذي سيعين كل من األرصدة بمعرف

unique identifier  ألغراض تحديد الهوية بسهولة من

ة، وحدة تقييم األرصدة، واإلبالغ، وملخصات الحالة المجمع

والمراجع الرسمية للجمهور العام بما في ذلك مستهلكي 

.المأكوالت البحرية المسؤولين

التقارير الوطنيةنشر 



إبالغ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة من قبل منظمة األغذية 
والزراعة

اوعلى مستوى فعلى المستوى الوطني

6الخطوة 5الخطوة 4الخطوة 3الخطوة 2الخطوة 1الخطوة 
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UNSD))



بعد ذلك، ستقدم منظمة األغذية والزراعة 

لمتحدة تقريراً إلى شعبة اإلحصاءات في األمم ا
ضمن إطارها الرسمي، ١-٤-١٤بشأن مؤشر 

وطنية والذي يتطلب بيانات على المستويات ال

رد واإلقليمية والعالمية جنباً إلى جنب مع س
.شريلخص القصص الرئيسية وتطوير المؤ

إبالغ شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة من قبل منظمة األغذية 
والزراعة

مم تقديم سرد إضافي إلى شعبة اإلحصاءات في األأيضاً 

مة، المتحدة كوثيقة داعمة تصف البيانات والطرق المستخد

مستويين والنتائج الرئيسية، ومعدل االستجابة، والتقدم على ال
.اإلقليمي والعالمي



ت ذات جودة الجهد ليس/بشكل عام، نقص البيانات وجمع البيانات وأحياناً بيانات المصيد-

.كافية مما يؤدي إلى قدرة محدودة على إجراء التقييمات

ضعف القدرات في العديد من البلدان لتقييم األرصدة الفردية-

تعتمد طرق التقييم التقليدية على نماذج رياضية معقدة-

متحديد من سيقوم بالتقيي/التحدي في تحديد األساليب التي يجب تطبيقها-

التقاريروضع والتحديات 



استبيان هدف التنمية المستدامة  20دول من أصل 7وفي منطقة اإلسكوا، قدمت 
١-٤-١٤

القادمستبيان االيتم تشجيع البلدان على تقديم تقاريرها في 

التحديات ووضع التقارير



طويرتفياألعضاءالبلداندعمفيوالزراعةاألغذيةلمنظمةالرئيسيةالمهامإحدىتتمثل•

موثوقةوالالصلةذاتالبياناتواستخدامونشرجمعمنوتمكينهااإلحصائيةأنظمتهاقدرات

.المناسبالوقتوفي

ليلية إتاحة أدوات الدعم التحمنظمة في المن خالل تعزيز قدرة البلدان في هذا المجال، تساهم -

.وصنع القرار الرئيسية لإلجراءات الوطنية واإلقليمية والعالمية القائمة على األدلة

تحديد مجموعة مناسبة من طرق تقييم األرصدة في حاالتمنظمة في اليمكن أن تساعد -

محدودية البيانات

دعمأجلمنالمعلوماتومنتجاتالبياناتأنظمةمنواسعةمجموعةالمنظمةطورت•

البلدان

(FAO)دور منظمة األغذية والزراعة 



١-٤-١٤أدوات الدعم للمساعدة في الرصد واإلبالغ عن هدف التنمية المستدامة 

ودة األساليب محد)عمل لتنمية القدرات على المستوى الوطني أو اإلقليمي اتورش•
(البيانات واإلحصاءات

  virtual research environment  (VRE)افتراضيةبيئة بحث •

طرق مراقبة المخزون المحدودة VREتطبيق على (:SMT)أداة مراقبة األرصدة •
(CMSY،Elefan ،YPR)البيانات 

خالل فترات اإلبالغمساعدة المكتب •

(FAO)دور منظمة األغذية والزراعة 



Questions شكرا

謝謝

Merci

Thank You

Благодарю

¡Muchas Gracias!



١-٤-١٤لمزيد من المعلومات التفصيلية حول مؤشر 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/ar/

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1441/ar/


١-٧-١٤مؤشر أهداف التنمية المستدامة 

مالي في مصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلّي اإلج
ع الدول الجزرية الصغيرة النامية، وأقل البلدان نمواً، وجمي

البلدان



١٤الهدف 
ق حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقي

التنمية المستدامة

زرية التي تتحقق للدول الجزيادة الفوائد االقتصادية : ٧-١٤الغاية 

لموارد من االستخدام المستدام لالصغيرة النامية وأقل البلدان نمواً 

، بجملة وسائل منها اإلدارة المستدامة لمصائد األسماك،البحرية

2030وتربية األحياء المائية، والسياحة، بحلول عام 

:١-٧-١٤المؤشر 
ية مصائد األسماك المستدامة كنسبة من الناتج المحلّي اإلجمالي في الدول الجزر

الصغيرة النامية، وأقل البلدان نمواً، وجميع البلدان 



نظرة عامة على التحديات المنهجية

ي ذلك بما ف)مصائد األسماك المستدامة "أدى عدم وجود تعريف متفق عليه بشكل عام لـ •

ً "إلى أن يظل هذا المؤشر مؤشراً (" تربية األحياء المائية لمبكرة من خالل المرحلة ا" يتيما

.مع عدم وجود وكالة دولية تتولى الوصاية عليه، IAEG-SDGعملية 

، وافقت منظمة األغذية والزراعة على تولي الوصاية على    2016في أواخر عام •

١-٧-١٤

سعى نهج المنظمة إلى تقليل عبء االستجابة اإلضافي من جانب البلدان•

2019آذار /في مارس IAEG-SDGتمت الموافقة على المنهجية في اجتماع •



ف بها لذلك، فإن المنهجية مبنية على ثالثة مدخالت رئيسية ، وجميعها معايير معتر•

:ظمدولياً ويتم اإلبالغ عنها بالفعل إلى حد كبير من قبل البلدان على أساس منت

نظرة عامة على المنهجية

الحسابات القومية الناتج المحلي اإلجمالي

((UNSD

الحسابات القومية 

((UNSD

منظمةتقييم

والزراعةاألغذية

دئالمصالمضافةيمةقال

(فقط)األسماك
ماكاألسلمصايدالمضافةالقيمة

المائيةاألحياءوتربية

ةالسمكياألرصدةاستدامة

SDGاألرصدةنسبة:١-٤-١٤

المستويينعلىالمستدامة

والعالمياإلقليمي



القيمة المضافة لمصائد األسماك: نظرة عامة على المنهجية

لمصائد األسماك البحرية المستدامة  (value added)المضافةالقيمة يقيس المؤّشر •

 (GDP)اإلجماليكنسبة من الناتج المحلّي 

في األمم شعبة اإلحصاءاتومع ذلك، فإن الغالبية العظمى من البلدان تقدم تقارير إلى•

وتربية مصائد األسماكفقط البيانات المجمعة للقيمة المضافة لقطاع (UNSD)المتحدة 

.كجزء من مساهمة الزراعة والغابات وصيد األسماك والصيداألحياء المائية 

لذلك من الضروري فصل القيمة المضافة لمصائد األسماك البحرية عن إجمالي•

".مصائد األسماك وتربية األحياء المائية"

كمؤشر لنسبة للقيام بذلك، يتم استخدام كمية المصائد البحرية كنسبة من إجمالي اإلنتاج•

المضافةالقيمة 

(the quantity of marine capture fisheries as a proportion of total 

production is used as a proxy for the proportion of value added.) 



Sustainability multiplierاالستدامةمضاعف : نظرة عامة على المنهجية

اعفة لتحديد أي جزء من القيمة المضافة لمصائد األسماك يكون مستداماً، يتم مض•

يد        القيمة في متوسط استدامة مناطق الصيد التي تمارس فيها الدولة أنشطة الص

(١-٤-١٤مؤشر)

أيًضا عادة ما تكون هذه منطقة الصيد المجاورة لكل بلد، ولكن بعض البلدان تصطاد•

في مناطق أخرى

Value added of marine capture Fisheries proxy (%)

= GDP from Fisheries and Aquaculture ×
Quantity of Marine capture Fisheries

Total Quantity of Fish



البيانات المفصلة متاحة لـ
مناطق الصيد الرئيسية لدى منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة  



  Sustainability multiplierاالستدامةمضاعف : على المنهجيةنظرة عامة 

نظمة السبب في أن مضاعف االستدامة يعتمد على مناطق الصيد التابعة لم•

-١٤لـ وطنية تاتقدير/قيماألغذية والزراعة هو نفس السبب في عدم وجود 

ت ممثلة تقييمات األرصدة الوطنية غير متاحة بعد لجميع البلدان وليس: ١-٤

 ً عالميا

موجب مع مرور الوقت، إذا قدم المزيد من البلدان تقييمات األرصدة الوطنية ب•

.١-٧-١٤لـ ، فيمكن استخدامها لتجميع مضاعف االستدامة ١-٤-١٤



االستدامةمضاعف : نظرة عامة على المنهجية

(2015بيانات عام )الحالة اإلقليمية لألرصدة السمكية البحرية في العالم 

غير مستدام%/ مستدام%



:مثال على حساب المؤشر
Xالبلد 

92478000000 
*0.77

=70873107514.2

ية حساب نصيب الصيد من مصائد األسماك وترب•
األحياء المائية من القيمة المضافة

70873107514.2 
*0.67

=47484982034.51

حساب الجزء المستدام من مصائد األسماك •
الطبيعية ذات القيمة المضافة

14.7.1= 
47484982034.51/27383722000000*100

=0.1734%

ياإلجمالالمحليالناتج
مصايد األسماك
المستدامة

مضاعف االستدامة
األسماكدئمصا

يةالمائاألحياءوتربية
التقاط حصة من 

حيث الحجم



دولة لديها مصايد أسماك 128تم حساب المؤشر بناًء على البيانات المتاحة حاليًا لـ 
ة مرة واحدة بحرية وقد أبلغت عن القيمة المضافة لمصايد األسماك وتربية األحياء المائي

.2011على األقل منذ عام 

دولة نامية و 68و ( SIDS)دولة من الدول الجزرية الصغيرة النامية35وهذا يشمل 
دولة من أقل البلدان نموا23

عالميةتغطية ةالدولة النامي SIDSتغطية

تغطية إقليمية وعالمية جيدة•
والدول الناميةSIDSتغطية جيدة ل•
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مصائد األسماك المستدامة كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي



١-٧-١٤لمزيد من المعلومات التفصيلية حول مؤشر 

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1471/ar/

http://www.fao.org/sustainable-development-goals/indicators/1471/ar/

