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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة QRخدام رمز االستجابة السريعة )يمكن االطالع على هذه الوثيقة باست
األغذية والزراعة للتقليل إلى أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. ويمكن 
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 جلنة األمن الغذائي العاملي
 

 األربعونو احلادية الدورة

 

 "إحداث أثر فارق يف األمن الغذائي والتغذية"

 1034أكتوبر/تشرين األول  38-31روما، إيطاليا، 

 بشأن مصايد األمساكعن السياسات مائدة مستديرة 

 األمن الغذائي والتغذيةحتقيق يف  وتربية األحياء املائية املستدامة
 

 إليهالجنة السرتعى انتباه ملسائل اليت ُيا

 إن اللجنة:

 وتربية األمساك والتغذية بشأن "مصايد الغذائي ترحب بعمل فريق اخلرباء الرفيع املستوى املعين باألمن )أ(

مة املستدامة لتحقيق األمن الغذائي والتغذية" والتقرير ذي الصلة وتقر استنتاجاته باعتبارها مساه املائية األحياء

 مهمة يف توصيات اللجنة؛

للربوتني  رئيسي والتغذية كمصدر الغذائي املائية يف حتقيق األمن األحياء تقر مبساهمة مصايد األمساك وتربية )ب(

يف سياق  العامليف خمتلف أحناء للعديد من اجملتمعات العيش وسبل  دخلوكموفر لل األساسية املغذية العناصرو

 والتنمية السريعة اليت تشهدها تربية األحياء املائية؛تزايد الطلب على األمساك 

 ووكاالت والدولية الوطنية البحوث ومعاهد الدولية توصي بأن يتخذ مجيع أصحاب املصلحة )الدول واملنظمات )ج(

املتعلقة  التحديات اإلجراءات التالية ملعاجلة( املدني واجملتمع اخلاص والقطاع التنمية وشركاء التنمية

 املائية األحياء وتربية األمساك مصايد مساهمة على احلفاظ أجل من واحلوكمة اخلاصة بالتنمية اساتبالسي

 :الطويل وتعزيز هذه املساهمة املدى وعلى اآلن الغذائي يف األمن املستدامة
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 غذائيال والسياسات والربامج املتعلقة باألمن االسرتاتيجيات املكانة اليت تستحقها يف األمساك إعطاء -1

 والتغذية

، مبا ألمن الغذائي والتغذيةاملتعلقة با والربامج والسياسات من االسرتاتيجيات يتجزأال  جزءًااألمساك  جعل )أ(1

 املغذية والعناصر للربوتني كمصدر للنهوض باألمساك خاص اهتمام إيالءمع اإلجراءات اخلاصة بالتغذية،  يف ذلك

 وتشجيع التثقيف يف جمال التغذية، خالل من ذلك يف مبا لألمساك ألطفالوا استهالك األمهات وتشجيع اجليدة،

 املدرسية على بالنسبة للوجبات احمللية، األسواق من املشرتيات مثل) احمللية، والرتتيبات الصغري النطاق اإلنتاج

 املثال(. سبيل

يف املنفعة العامة اليت  االستثماراتو حن اهتوجيه وإعادة ،إلعانات املضّرة اليت تشّجع الصيد املفرطلغاء اإ ()ب1

  وتنويع األنشطة.األمن الغذائي والتغذية مساهمة األمساك يف تدعم 

 يف الصيد بعد وهدر ما من خسائر والتقليل على املصيد املرجتع تدرجييا القضاء إىل الرامية املبادرات دعم )ج(1

 .السمكية القيمة سلسلة مراحل مجيع

 مجع خالل من ذلك يف مبا التغذية على األمساك واستهالكها إنتاج أثر بشأن املعرفة سنيلتح البحوث دعم )د(1

 .البحوث نتائج لتعظيم الدولي توطيد التعاون وينبغي. اجلنس صنفة حبسب نوعالبيانات اخلاصة باألسر املعيشية وامُل

 

 األمن الغذائي والتغذيةلتحقيق األمساك يف جمال مصايد اسرتاتيجيات التكّيف مع تغّير املناخ تصميم  -2

وإدراج  الالزمة اإلجراءات لوضع  حوار وحتليل شاملنيواملشاركة يف السمكية املوارد رصد أثر تغري املناخ على (أ)2

 احلالية اآلثار االقتضاء ملعاجلة حسب املائية األحياء وتربية األمساك سياسات مصايد يف املناخ تغري مع التكّيف

)الدول اجلزرية  للمخاطر األكثر عرضة للمناطق بالنسبة وخاصة والتغذوي، الغذائي األمن ملرتتبة علىا واملستقبلية

  .الساحلية والصغرية(

 

 املائية ومواجهة التحديات املرتبطة بها األحياء تنمية تربية اغتنام فرص -3

مة تربية األحياء املائية وإنتاجيتها إىل حتسني استدايت ترمي والتطوير الواالبتكار مبادرات البحث قيادة  )أ(3

 إيالء االعتبار مع ،على السواءالنطاق النظم الصغرية والكبرية وإسهامها يف خمتلف أبعاد األمن الغذائي والتغذية يف 

 السمك ملسحوق بدائل عن والبحث وعلفها، األمساك كفاءة تغذية حتسني: ال سيما اإليكولوجية النظم لسالمة الواجب

 األنواع وتشجيع ذات مستوى غذائي متدني، مائية أحياء تربية وتطوير املائية، األحياء تربية أعالف يف لسمكا وزيت

لإلنتاج على  اإليكولوجية الزراعية النماذج يف املائية األحياء تربية ودمج الوراثي، والتحسني آكلة األعشاب، والتدجني

 . يةائالغذاإلمدادات مع سلسلة  تالصال حتسنيمستوى املزارع واملناظر الطبيعية، و

بني بلدان اجلنوب وتطبيقها لغرض تشجيع تبادل فيما التعاون طوير خمتلف أشكال لتالالزمة الظروف تهيئة  )ب(3

 اخلربات وجتارب التعّلم يف جمال تربية األحياء املائية. 
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 احلجم الصغرية اإلقرار مبساهمة مصايد األمساك -4

احلجم يف األمن الغذائي والتغذية، وأخذ خصائصها يف االعتبار  الصغرية األمساك صايدم مبساهمة االعرتاف )أ(4

مجيع السياسات والربامج الوطنية والدولية املتعّلقة مبصايد األمساك، مبا يف ذلك من خالل التمثيل  وتنفيذعند تصميم 

 املالئم والشامل. 

 املشّغلني يف األسواق.صغار تعزيز دمج لتعاونيات الذاتية التنظيم احمللية وال املهنيةاملنظمات والتعاونيات  دعم )ب(4

 الغذائي األمن سياق يف احلجم الصغرية األمساك مصايد استدامة لضمان الطوعية التوجيهية اخلطوط تنفيذ دعم )ج(4

 وتنويع تهممنتجا إىل قيمة إلضافة - النساء ال سيما – الصغرية احليازات أصحاب ومساعدة الفقر على والقضاء

 املنظمات وبناء القدرات، وتعزيز التمويل، والوصول املناسب إىل إصدار شهادات يتم تكييفها، خالل من أنشطتهم

 املهنية.

واالعرتاف  والتشريعات، املالئم،عالية لدعم مصايد األمساك الصغرية من خالل التخطيط  إعطاء أولوية (د)4

 . يف األمن الغذائي والتغذية مساهمتها، وتعزيز باحلقوق واملوارد أو توزيعها

 

 تعزيز أسواق األمساك ومساهمة التجارة يف األمن الغذائي والتغذية -5

على أخذ األمن الغذائي والتغذية يف االعتبار بشكل أفضل يف أهداف السياسات واآلليات املتعّلقة  احلرص )أ(5

 وإجراءات توجيهية خطوط لوضع الشاملة اجلهودمن خالل بتجارة األمساك الدولية واإلقليمية واحمللية، مبا يف ذلك 

، متاشيا مع القوانني التجارية واحلقوق والواجبات تنظيمية حلماية األمن الغذائي والتغذية للسكان احملليني ولوائح

  ذات الصلة.

من حيث السياسات واملوارد لتنمية جتارة األمساك احمللية واإلقليمية وتعزيزها هتمام زيد من االتكريس امل )ب(5

 والقضاء على احلواجز لإلنزال والتسويق، التحتية البنى حتسني منها ،أمور مجلة خالل ، منودعمهاوتيسريها 

 والوطنية احمللية األمساك ةبالنسبة لتجار القدرات بناء ودعم األغذية، وتنسيق لوائح سالمة اجلمركية، وغري اجلمركية

 وأنشطة سالسل القيمة السمكية.  واإلقليمية

 عناملشّغلني مشاركة صغار ل يوتسه شهادات االستدامة إدراج شواغل األمن الغذائي والتغذية يف معايري دعم )ج(5

 لقدرات. لوبناء ما يناسب من دعم طريق توفري 

 

 العمل وحقوق االجتماعية احلمايةحتسني  -6

وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك  األمساكمصايد  يظروف العمل يف قطاع يتعني على الدول ضمان حتسني )أ(6

 الدولية العمل على اتفاقية منظمة والتصديق السالمة يف البحر، والنهوض بالعمل الالئق، والقضاء على العمل القسري،

  االجتماعية. للحماية ووضع أنظمة األمساك، صيد قطاع يف العمل بشأن 111 رقم
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 اجلنسني بشكل كامل يف قطاعي مصايد األمساك وتربية األحياء املائية بني معاجلة بعد املساواة -7

تكريس الوعي بالقضايا اجلنسانية واملساواة بني اجلنسني يف السياسات واالستثمارات والربامج واملشاريع ونظم  )أ(7

ألحياء املائية، مبا يف ذلك منح الرتاخيص وحقوق الوصول، ال سيما من خالل احلقوق املتعلقة مبصايد األمساك وتربية ا

 النساء.  على سلبية تأثريات ضمان عدم إحداث هذه املسائل ألي

 حسب املصنفة املناسبة البيانات ومجع يكّيف مع الفوارق بني اجلنسني تعزيز إمكانية احلصول على تدريب )ب(7

  اجلنس. نوع

 يف املناطق الشاطئية يدويا مجع الالفقاريات مثل النساء، مجع املصيد اليت عادة ما متارسها كالاإلقرار بأش )ج(7

  والداخلية، باعتبارها نشاط صيد.

 والزراعة األغذية ملنظمةمصايد األمساك التابعة  جلنة على يتعّين

مثل اخلطوط التوجيهية الفنية  املساواة بني اجلنسني واملساهمات االقتصادية،ية بشأن سياس اتتوجيه وضع (د)7

  تربية األحياء املائية ومصايد األمساك ضمن مدّونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. ييف قطاعني اجلنساملساواة بني  بشأن

 

 املائية األحياء وتربية األمساك ومصايد حوكمة احمليطات يف والتغذية الغذائي األمن شواغلإدراج  -8

 الدول على يتعّين

 األمساك ومصايد األراضي حليازة الرشيدة احلوكمة بشأن الطوعية التوجيهية وتنفيذ اخلطوط خداماست )أ(1

 احلقوق بشأن 3-1 املادة بها تّتسم اليت اخلاصة باألهمية اإلقرار مع الوطين، الغذائي األمن سياق يف والغابات

 املشرتكة. واملوارد اجلماعية

 القرارات مجيع يف األمساك صيد قطاع يف والعاملني األمساك صيد تمعاتضمان املشاركة النشطة واجملدية جمل )ب(1

  املشرتكة للموارد. اإلدارةالغذاء، وال سيما يف  يف باحلق متّتعهم على تؤّثر اليت

 األمن انعدام من يعانون الذين باألشخاص اخلاصة للمواقع اجلارية واحليازة للحقوق رمسيًا تأمني احلماية )ج(1

 161األصلية والقبلية، مبا يف ذلك مراعاة اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  والشعوب األمساك صيد وجمتمعات الغذائي

  .األصلية والقبلية بشأن الشعوب

واإلجراءات  عن السياسات املتضررة، النامجة للمجتمعات بالنسبة خاصة والتغذوي، الغذائي األمن آثار تقييم )د(1

 الصيد، اتفاقات على التفاوض وعند الصيد، حقوق ختصيص عند ذلك يف مبا قة مبصايد األمساك،واالستثمارات املتعل

 الساحلية.  املناطق يف أخرى أنشطة تطوير وعند

 اتفاقات يف أفضل بشأن شروط التفاوض على النامية البلدان قدرات لبناء الدوليني والتعاون املساعدة تعزيز )هـ(1

 لسكانها. والتغذية ائيالغذ األمن حلماية الصيد

من آليات حوكمة سلسلة القيمة السمكية ومعايري إصدار  يتجزأال  ًاجزء والتغذية الغذائي جعل األمن )و(1

 خالل احلجم، من واملتوسطة إنشاء املنشآت الصغرية الشهادات وسياسات املسؤولية االجتماعية للشراكات، ودعم

  وبرامج االئتمان، على سبيل املثال. اإلدارة ممارسات أفضل الوصول إىل على مساعدتها
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 والزراعة األغذية منظمة على يتعّين

 يف لالستخدام املالئمة احلوكمة ومفاهيم املوارد تقييم وضع أدوات إلعادة عاملية يف جهود أخذ زمام القيادة )ز(1

 مصايد لالستخدام يف جديدة جنه وضع خالل من ذلك يف مبا والتغذية، الغذائي األمن يف األمساك مساهمة حتسني

 .الصغرية األمساك ملصايد احملددة اخلصائص ومكّيفة بصورة أكرب مع املعدات، واملتعددة األنواع املتعددة األمساك

الربامج ومشولية  شفافية حتسني بهدف الدولية واحمليطات األمساك مصايد حوكمة قيادة عملية إصالح )ح(1

 إعطاء األولوية لألمن الغذائي والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر.وواملبادرات الدولية الرئيسية 

 مصايد األمساك جلنةالعاملي و الغذائي األمن جلنةعلى  يتعّين

اجلهات والدولية وتربية األحياء املائية  األمساك مصايد أجهزة تضم خاصة مشرتكة عقد دورة إىل الدعوة )ط(1

 باألمن اخلاصة أنشطتها نتائجإلحراز تقّدم يف  وبراجمها سياساتها تنسيق ن كيفيةبشأ اآلراء ة ذات الصلة لتبادلفاعلال

 .والتغذية الغذائي

وتعميم  والتغذية الغذائي األمن بالنسبة إىل حتقيق املائية األحياء األمساك وتربية مصايد بأهمية الوعي رفع (ي)1

من أجل  ذلك يف مبا واألجهزة الدولية، املنظمات غذائي علىوتوصيات جلنة األمن ال تقرير فريق اخلرباء الرفيع املستوى

 .2115خلطة التنمية ملا بعد عام  التحضري

 


