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 (؛QRميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

 www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

 

 

A 

 مصايد األمساك جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

 السنة الدولية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية

 

 معلومات أساسية

 

شهد فيها عمل منظمة األغذية والزراعة )الفاو( جديدة  مرحلة 2008إطالق السنة الدولية للبطاطس لعام  شّكل - 1

تعزيالز األمالن الاالذائي والتاالذوي. وي ظهالر       لقضاء على اجلوع من خالال  املتمثلة يف اساهم يف حتقيق واليتها توّسعًا عامليًا 

 2010عالام  يف لتنالّوع البيولالوجي   لو 2009عالام  يف جناح السنوات الدولية املتعاقبالة )السالنة الدوليالة لاليالاط الطبيعيالة      

يف لرتبالة  لو 2014عالام  يف سالرية  لزراعالة األ لو 2013عالام  يف نوا يلكلو 2012عام يف لتعاونيات لو 2011عام يف لاابات لو

نشالر     يف جمالا  باعتبارهالا منظمالة معالارط   أهميالة الالدور الالذي تضالطلع بالا الفالاو         (2016عام يف لبقو  لو 2015عام 

 إجراءات ملموسة. وحتفيز اختاذاملمارسات اجليدة 

 

من أهداط التنمية املستدامة مجيع أعضاء اجملتمع الدولي إىل تيسري وصو  صاار الصّيادين  14ويدعو اهلدط  - 2

مالن األهالداط االسالرتاتيجية للفالاو ةالرورة تعزيالز        2اهلالدط   يشالدد األسواق. وباملثل  إىل احلرفيني إىل املوارد البحرية و

 إنتاجية مصايد األمساك واستدامتها.

 

الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك الصارية احلجم يف سياق األمن الاالذائي   ومت إعداد اخلطوط التوجيهية - 3

مبالواااة االرتقالاء    –مع الرتكيز على البلدان النامية  -دعم الصيادين احلرفيني يف العامل أمجع  بارضوالقضاء على الفقر 

   بصورة مستدامة. اكاألمسمصايد موارد وةمان استخدام  اإلنسان اخلاصة بهم حبقوق
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 الرؤية

 

نالافع  امل  إىل جانال   للسكان من شأنها توفري األغذية بشريةمصايد األمساك وتربية األحياء املائية أنشطة  متّثل - 4

األسالر   أربالا  مالن  مليالون   50عيش ألكثالر مالن   السبل كس  و الدخلهذه األنشطة اليوم ن . وتؤّمقتصاديةاالماعية وتجاال

أنها تساهم يف حتقيق التاذية واألمالن الاالذائي واحلالد مالن الفقالر واالرتقالاء بالتنميالة الريفيالة          . كمااحملدودةاملوارد  ويذ

. وإنها تشّكل جما  عمل يسّخر احمليطات وما حتتويا من موارد حبريالة بشالكل   املستفيدين منهابالنسبة إىل األشخاص 

تشالّكل املالرأة   و .فيا للمرأة يف القوى العاملة إشراكًاأكثر القطاعات باإلةافة إىل ذلك    هذا القطاع ي عتربوأكثر استدامة. 

 .يف جما  الصيد احلريف يف املائة من اليد العاملة 50اهاء 

 

. كمالا أنهالم   للسالكان  املاذيالة  طعمالة عملهم هذا مصدرًا غنيالًا بالربوتينالات واأل  فضل ن الصيادون احلرفيون بويؤّم - 5

 كافالة الال  تسالاهم يف حتقيالق األمالن الاالذائي والتاالذوي الكامالل ل       يشّكلون جزءًا مالن سلساللة اإلنتالال الاالذائي املسالتدام      

 شعو  العامل.

 

مصالايد األمسالاك   مسالألة  معاجلالة   بأهميالة  أمريكا الالتينية والبحر الكالاري   إقليموهلذا السب   تقّر حكومات  - 6

سياسات خاصة بها نظرًا إىل أن موارد مصايد األمساك وتربية  ةمن –ال سيما أبعادها احلرفية  –وتربية األحياء املائية 

 يف القضاء على اجلوع والفقر.  بدوره بشكل ملحوظ يف حتقيق األمن الاذائي والتاذوي مما يساهم تساعداألحياء املائية 

 

ة والثالثني ال  انعقالدت  يف دورتا الرابعقد قرر ألمريكا الالتينية والبحر الكاري   املنظمة اإلقليميمؤمتر  كانو - 7

 اختاذ إجالراءات ومشاورات إجراء " 2016مارس/آذار من عام  3فرباير/شباط إىل  29يف املكسيك خال  الفرتة املمتدة من 

 71و 59)د( و50)أ( و49و 41و 35و 33سنة دولية ملصايد األمساك وتربية األحيالاء املائيالة احلرفيالة" )الفقالرات      إلقامة

 يف دورتا الرابعة واخلمسني بعد املائة.هذه التوصية املنظمة  جملسوأقّر من تقرير الدورة(.

 

 أهداف االقرتاح

 

خاصالة  عامالة  أهميالة وةالع سياسالات    بيكمن اهلدط من السنة الدولية هذه يف توعية الرأي العالام واحلكومالات    - 8

 ًاقيود تواجاةعفًا ال   األشّدلمناطق الريفية لبشكل مستدام مع إيالء اهتمام خاص  إىل تعزيز هذه األنشطة ترميوبرامج 

دودة على استخدام املوارد الطبيعية ومالوارد مصالايد األمسالاك وتربيالة األحيالاء      احمل عن قدرتهاناشئة عن سوء احلوكمة و

 املائية بصورة مستدامة.
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اخلطالوط التوجيهيالة الطوعيالة لضالمان اسالتدامة مصالايد        ة فريدة للنهوض بأهداط"وستسنح السنة الدولية فرص - 9

األمساك الصارية احلجم يف سياق األمن الاذائي والقضاء على الفقر". وباإلةافة إىل ذلالك  مالن الضالروري القيالام  ملالة      

 أمور منها:
 

 ر؛يف البح حتسني ظروط العمل يف جمالي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية مبا يشمل السالمة 

 إىل جان  عمالة األطفا ؛  نهوض بالعمل الالئق والقضاء على العمل القسريال 

 النهوض بتطوير نظم احلماية االجتماعية؛ 

 حتسني البنى التحتية اخلاصة بالصيادين احلرفيني؛ 

 استخدام املدخالت ذات الصلة بشكل أنس  وأكثر مسؤولية واستدامة؛ 

 فضاًل عن اإلدارة املسؤولة واملستدامة؛  النهوض بتنمية القدرات 

 األحياء املائيالة احلالرفيني لتمكيالنهم مالن مواجهالة التحالديات التجاريالة         ستزرعيدعم صيادي األمساك وم

 ؛وتوسيع نطاق هذه التجارة على املستويني اإلقليمي البيين والعاملي

  ؛اإلنتال سلسلةسالمة على امتداد التعزيز 

 بيئة؛مكافحة التلّوث وتدهور ال 

          تعمالاليم منظالالور املسالالاواة بالالني اجلنسالالني يف كافالالة الالالربامج والسياسالالات احلكوميالالة اخلاصالالة بأنشالالطة 

 الصيد احلرفية؛

  األبعاد االجتماعية واالقتصادية والبيئية. من خال إشراك كافة اجلهات الفاعلة يف سلسلة اإلنتال 

 

 األنشطة

 

فالور املوافقالة علالى      2008خال  السنوات الدولية منذ عام  ن ّظمتستسمح الدروس املستفادة من األنشطة ال   – 10

األنشطة املزمع االةطالع بها على املستويات احملليالة واإلقليميالة والعامليالة     وحتديد عما األجدو   بإعدادهذا االقرتاح  

 جدو  امين هلا.وةع و


