
مصايد األسامك وتربية األحياء املائية 
لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية

لجنة األمن الغذايئ العاملي

لجنة األمن الغذايئ العاملي

املساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 5 و6 و8 و10 و13 
و15

مع الرتكيز عىل:

اعتمدت لجنة األمن الغذايئ العاملي يف دورتها الحادية واألربعني، 2014، التوصيات التالية 
حول مصايد األسامك وتربية األحياء املائية املستدامة لألمن الغذايئ والتغذية1

وإن اللجنة: 

1  رحبت بتقرير فريق الخرباء الرفيع 
املستوى املعني باألمن الغذايئ والتغذية 

بشأن »مصايد األسامك وتربية األحياء 
املائية املستدامة لتحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية« وتقر باستنتاجاته باعتبارها 

مساهمة مهمة يف توصيات اللجنة؛

2   وأقرت مبساهمة مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية يف تحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية كمصدر رئييس للربوتني 
واملغذيات األساسية وكموفر للدخل وسبل 

العيش.

3  وأقرت بأن استدامة مصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية تشكل رشطاً أساسياً 

لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية.

4  وأوصت بأن يتخذ جميع أصحاب 
املصلحة اإلجراءات التالية ملعالجة 

التحديات املتعلقة بالتنمية والسياسات 
واإلدارة والتنفيذ من أجل الحفاظ عىل 

مساهمة مصايد األسامك وتربية األحياء 
املائية املستدامة يف تحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية وتعزيز هذه املساهمة:

)أ(  إعطاء األسامك املكانة 
التي تستحقها يف االسرتاتيجيات 

والسياسات والربامج املتعلقة باألمن 
الغذايئ والتغذية

Ĵ  جعل األسامك جزءاً بارزاً وال يتجزأ
من االسرتاتيجيات والسياسات والربامج 

املتعلقة باألمن الغذايئ والتغذية، مع إيالء 

Ì   )41( 1  هذا مقتطف من التقرير النهايئ الصادر عن لجنة األمن الغذايئ العاملي
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اهتامم خاص للنهوض باألسامك كمصدر 
للربوتينات واملغذيات الدقيقة الجيدة.

Ĵ  وتشجيع استهالك األسامك ال سيام
بالنسبة إىل النساء الحوامل واملرضعات، 
واألطفال، مبا يف ذلك من خالل التغذية 

املدرسية، فضالً عن املسنني

Ĵ  ًعزيز سالمة األغذية، باعتبارها عنرصا
مهامً من عنارص األمن الغذايئ والتغذية.

Ĵ  دعم كل الجهود الرامية إىل معالجة
حاالت تجاوز طاقة املصايد والصيد 

املفرط لألسامك يف سياق األمن الغذايئ 
والتغذية ومبا يتامىش مع الوثيقة الختامية 

ملؤمتر ريو20+ املعنونة »املستقبل الذي 
نصبو إليه«

Ĵ  دعم املبادرات التي من شأنها الحد
إىل أقىص درجة من األسامك املرتجعة، 
والفاقد واملهدر منها يف مرحلة ما بعد 
املصيد يف جميع مراحل سلسلة القيمة 

الخاصة باألسامك.

Ĵ  تعزيز اإلحصاءات الدولية ودعم
البحوث لتحسني املعرفة بشأن أثر إنتاج 

األسامك واستهالكها عىل التغذية.

Ĵ  اإلقرار باملعارف املحلية ومعارف
مجموعات صيادي األسامك األصليني 

وتعزيز استخدامها يف ما يتعلّق باألمن 
الغذايئ والتغذية.

)ب(  تعزيز السياسات بشأن 
مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية املستدامة وإدارتها وتصميم 
اسرتاتيجيات للتكيف مع تغري املناخ 

لتحقيق األمن الغذايئ والتغذية

Ĵ  تعزيز »تنفيذ مدونة السلوك بشأن
الصيد الرشيد« من جانب منظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة بهدف زيادة 
مساهمة مصايد األسامك يف األمن الغذايئ. 

Ĵ  جمع املعلومات والبيانات لتحسني
املعرفة بشأن آثار تغري املناخ عىل استزراع 
األسامك وحصادها ورصد تأثري تغري املناخ 

عىل املوارد السمكية.

Ĵ  تعميم التكيف مع تغري املناخ
وإدماجه يف السياسات الخاصة مبصايد 
األسامك وتربية األحياء املائية، وإدراج 

االعتبارات املرتبطة مبصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية يف السياسات عن 

تغري املناخ، حسب االقتضاء. 

Ĵ  تحديد السياسات والربامج واألنشطة
الرامية إىل معالجة تأثريات الزراعة القامئة 

عىل األرايض وتعزيزها، مبا يف ذلك إدارة 
امللوثات والرواسب واملغذيات عىل 

الحصول عىل املياه الساحلية والداخلية.

)ج(  اغتنام الفرص التي تتيحها 
تنمية تربية األحياء املائية ومواجهة 

التحديات املرتبطة بها

Ĵ  تعزيز البحوث، واالبتكار، ومبادرات
التنمية الرامية إىل تعزيز مساهمة تربية 
األحياء املائية املستدامة يف تحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية ودعمها، مع إيالء 
العناية الواجبة إىل تحسني كفاءة األعالف 

ومكافحة األمراض.

©FAO/Tamiru Legess
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)د(  اإلقرار مبساهمة مصايد 
األسامك الصغرية النطاق

Ĵ  االعرتاف مبساهمة مصايد األسامك
الصغرية الحجم الخاصة يف تحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية 

Ĵ  تعزيز تنفيذ »الخطوط التوجيهية
الطوعية لضامن استدامة مصايد األسامك 

©FAO/ Tony Karumba

©FAO/Ines Gonsalves

Ĵ  تشجيع إقامة التعاون بني بلدان
الجنوب، إىل جانب التعاون بني بلدان 
الشامل والجنوب وتنفيذ هذا التعاون، 

لتشجيع تقاسم التجارب والتعلم منها يف 
تربية األحياء املائية.

الصغرية الحجم يف سياق األمن الغذايئ 
والقضاء عىل الفقر« ودعمها، يف ما يتعلق 

باألمن الغذايئ والتغذية.

Ĵ  األخذ بعني االعتبار احتياجات مصايد
األسامك الصغرية النطاق يف مجال تصميم 

السياسات والربامج الوطنية والدولية 
املتعلقة مبصايد األسامك وتنفيذها، مبا يف 

ذلك خطط االستثامر، حسب االقتضاء. 

Ĵ  دعم املنظامت املحلية يف تعزيز
مصايد األسامك الصغرية النطاق وإدماجها 

يف عمليات صنع القرار. 
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)ه(  تعزيز أسواق األسامك 
ومساهمة التجارة يف تحقيق  األمن 

الغذايئ والتغذية 

Ĵ  تعزيز دمج األمن الغذايئ والتغذية
يف أهداف السياسات واآلليات املتعلّقة 

بتجارة األسامك. 

Ĵ  السعي إىل تنمية التجارة باألسامك
وتعزيزها وتيسريها دعامً لألمن الغذايئ 

والتغذية، مع تجنب إنشاء الحواجز 
الجمركية وغري الجمركية. 

Ĵ  السعي إىل تاليف التدابري التجارية
التي قد ترض مبصايد األسامك تربية 

األحياء املائية الصغرية النطاق.

Ĵ  تعزيز تحقيق عائدات عادلة عىل
امتداد سلسلة القيمة الخاصة باألسامك، 
وتشجيع الروابط التجارية املبارشة  بني 

منتجي ومستهليك األسامك مع إيالء 
العناية الواجبة إىل سالمة األغذية. 

)ج(  تحسني الحامية االجتامعية 
وحقوق العمل 

Ĵ  السعي إىل تحسني ظروف العمل يف
قطاعي مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية، مبا يف ذلك السالمة يف البحر، 
والنهوض بالعمل الالئق، والقضاء عىل 

العمل القرسي وعاملة األطفال، وتطوير 
أنظمة الحامية االجتامعية.

Ĵ  استكشاف طرق إدماج عمليات
تنفيذ النظم الخاصة بالصيد والعمل. 

©FAO/Ines Gonsalves
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)و(  معالجة البعد املتعلّق 
باملساواة بني الجنسني بشكل كامل 
يف قطاعي مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية

Ĵ  إسناد أولوية قصوى إىل دعم النساء
العامالت يف مجايل مصايد األسامك 

وتربية األحياء املائية من خالل التخطيط، 
والترشيع، واإلقرار أو تخصيص املوارد 
بشكل مالئم، وتعزيز مساهمتهن يف 

تحقيق األمن الغذايئ والتغذية. 

Ĵ  تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني
املرأة يف مجايل مصايد األسامك وتربية 

األحياء املائية، وتعزيز مشاركتها يف 
السياسات واالستثامرات واملشاريع 
واألنظمة املتعلقة بحقوق الصيد، 

والوصول إليها. 

Ĵ  تعزيز الحصول عىل التدريب املراعي
لنوع الجنس وجمع البيانات املناسبة 

واملصنفة بحسب نوع الجنس.

Ĵ  اإلقرار بعمل ومساهمة النساء
العامالت يف مجال صيد األسامك 

واملعنيات بعمليات الحصاد الساحلية 
والداخلية وضامن حامية حقوقهن يف هذا 

السياق. 

)ز(   إدراج الهواجس املتعلّقة 
باألمن الغذايئ والتغذية يف السياسات 

والربامج املرتبطة مبصايد األسامك 
وتربية األحياء املائية 

Ĵ  تعزيز تنفيذ »الخطوط التوجيهية
الطوعية بشأن الحوكمة الرشيدة لحيازة 

األرايض ومصايد األسامك والغابات يف 
سياق األمن الغذايئ الوطني« )الخطوط 

التوجيهية الطوعية(، مع اإلقرار باألهمية 
الخاصة التي تتّسم بها املادة 8-3 بشأن 
األرايض ومصايد األسامك والغابات التي 
يتم استخدامها وإدارتها بشكل مشرتك.

Ĵ  تعزيز مشاركة املجتمعات القامئة
عىل صيد األسامك والعاملني يف قطاع صيد 
األسامك يف جميع القرارات التي تؤثّر عىل 

سبل كسب عيشهم ومتتّعهم بالحق يف 
الغذاء بحسب التعريف الذي ينص عليه 

القانون الوطني.

Ĵ  تعزيز حامية الحقوق القامئة
والحيازة الجارية للمواقع الخاصة 

باألشخاص الذين يعانون من انعدام األمن 
الغذايئ واملجتمعات القامئة عىل صيد 

األسامك والشعوب األصلية والقبلية، مع 
األخذ بعني االعتبار الخطوط التوجيهية 

الطوعية.

Ĵ  النظر يف اآلثار الناجمة عن
السياسات والتدخالت واالستثامرات 

املتعلقة بقطاعي مصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية واملجتمعات ذات الصلة، 

عىل األمن الغذايئ والتغذية.

Ĵ  تعزيز التعاون الدويل لبناء قدرات
البلدان النامية عىل القيام مبا ييل:

j  إدارة املوارد املائية الحية بصورة
مستدامة؛ 

j  منع الصيد غري القانوين دون إبالغ
ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه؛

j  تعزيز ودعم تنفيذ الخطوط
التوجيهية الطوعية لضامن استدامة 

مصايد األسامك الصغرية النطاق؛

j  تسهيل الوصول إىل التمويل
واألسواق، خاصة بالنسبة إىل مصايد 

األسامك، وتربية األحياء املائية الصغرية 
النطاق؛

j  تعزيز جمعيات الصيادين ومريب
األسامك.

مبا يزيد من مساهمة األسامك يف تحقيق 
األمن الغذايئ والتغذية.
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Ĵ  اتخاذ اإلجراءات املالمئة ملنع الصيد
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم 
وردعه والقضاء عليه مبا يتامىش مع 

القانون الوطني والصكوك الدولية ذات 
الصلة، حسب االقتضاء، مع اإلقرار 

بالتأثريات السلبية الناجمة عن الصيد 
غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم عىل 

األمن الغذايئ والتغذية عىل املستويني 
املحيل والعاملي. 

وعالوة عىل ذلك، دعت  )ط( 
اللجنة املنظمة إىل القيام مبا ييل: 

Ĵ  تويل القيادة لبذل جهد من أجل
تحسني األدوات لتقييم األرصدة السمكية، 

وتعزيز النهج املستدامة إلدارة مصايد 
األسامك وتنمية تربية األحياء املائية 

لتحسني مساهمة األسامك يف تحقيق 
األمن الغذايئ والتغذية.  

Ĵ  املساعدة يف تسهيل تحسني
السياسات واالسرتاتيجيات الخاصة مبصايد 

األسامك، من خالل تعزيز الشفافية 

والشمولية، وال سيام املشاركة الفعالة 
ملصايد األسامك الصغرية النطاق، وإدماج 

القضايا املتصلة مبصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية يف الربامج واملبادرات 
الدولية الرئيسية، مع إيالء العناية 

الواجبة إىل األمن الغذايئ، والتغذية، 
والتخفيف من وطأة الفقر.

Ĵ  اإلشارة رصاحة إىل أن املوارد
السمكية ومصايد األسامك وتربية 
األحياء املائية هي حيوية ملكافحة 

الجوع وتأمني األغذية املغذية للجميع 
يف جميع الوثائق عن الزراعة، واألمن 

الغذايئ، والتغذية.
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اللجنة

دعت اللجنة األعضاء واملشاركني 

وأصحاب املصلحة ولجنة مصايد 

األسامك إىل القيام مبا ييل: 

o  االرتقاء مبستوى الوعي إزاء
أهمية مصايد األسامك وتربية األحياء 

املائية يف تحقيق األمن الغذايئ 
والتغذية، ال سيام خالل »املؤمتر 

الدويل الثاين املعني بالتغذية«، ونحو 
إعداد خطة التنمية ملا بعد عام 

2015، ونرش التقرير الصادر عن 
فريق الخرباء الرفيع املستوى  بشأن 

»مصايد األسامك وتربية األحياء 
املائية املستدامة لتحقيق األمن 

الغذايئ والتغذية« والتوصيات التي 
رفعتها لجنة األمن الغذايئ العاملي إىل 

املنظامت واألجهزة الدولية.

©FAO/Vyacheslav Oseledko
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تعرف عىل 
املزيد

لجنة األمن الغذايئ العاملي هي املنرب الدويل والحكومي الدويل األكرث شمولية الذي يتعاون من خالله جميع 
أصحاب املصلحة بأسلوب متسق لضامن تحقيق األمن الغذايئ والتغذية للجميع.

 Ĉ fao.org/cfs

 � cfs@fao.org

مصايد األسامك وتربية األحياء 
املائية لتحقيق األمن الغذايئ 

والتغذية
تقرير مقدم من فريق الخرباء 
الرفيع املستوى املعني باألمن 

الغذايئ والتغذية

أقرت لجنة األمن الغذايئ العاملي توصيات السياسة بشأن 
مجموعة كبرية من موضوعات األمن الغذايئ والتغذية

©
FA

O
/In

es
 G

on
sa

lv
es

 

 

 

http://www.fao.org/cfs
mailto:cfs@fao.org
http://www.fao.org/3/a-i3844a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844a.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3844a.pdf

