تقرير تقييم األغذية البحرية

مخلص خاص بمؤتمر COP26

تشمل األغذية البحرية الحيوانات المائية والنباتات
والطحالب التي يتم استزراعها وصيدها من المياه العذبة
والبيئات البحرية.

خ ف
ف
المنا� ي� مؤتمر  .COP26لديهم إمكانات
يجب أن تكون األطعمة البحرية * ي� مركز قائمة العمل
ي
ف
ف
ف
الصا� المتعادل ،ولكن مساهماتهم الحيوية ي� التغذية
هائلة للمساهمة ي� تحقيق الرصيد الصفري
ي
ف
تغ� المناخ .إن إدراج األطعمة البحرية ي� المساهمات المقررة
وسبل العيش ستحتاج إىل الحماية من ي
ً
وطنيا وخطط التكيف الوطنية ،وتوسيع نطاق وصول الجهات الفاعلة الصغ�ة ،ت
وال� ي ز
ك� عىل مصلحة
ي
ً
ف
المهمش� � السياسات المناخية يمكن أن يخلق ً
ن
فرصا للنهوض ليس فقط بالمناخ ولكن أيضا
السكان
ي ي
ف
األهداف االقتصادية والتغذوية واالجتماعية ،مما يساعد صناع القرارات ي� مواجهة التحديات المتعددة
ف
ي� وقت واحد.

الحقائق الرئيسية والنتائج
ً ف
1.يمكن لألطعمة البحرية أن تلعب ً
رئيسيا ي� إنشاء نظم غذائية أفضل
دورا
ً
التغي�ات
صحيا تنخفض فيها االنبعاثات الكربونية وتتسم بمقاومة
ي
المناخية.
ن
يتم صيد وحصد ث
حيوا� من األطعمة البحرية .تعد
نوع
2500
من
أك�
ي
ً
مصدرا ً
غنيا للتغذية المستدامة بأسعار معقولة،
هذه األنواع المتنوعة
ال� ي ن
وت� والمغذيات الدقيقة األساسية وأحماض أوميغا  3الدهنية.
وتوفر ب
إن الحفاظ عىل تنوع النظم الغذائية البحرية وتعزيزه  -ليس فقط لألنواع
ً
ولكن أيضا فيما يتعلق بطرق اإلنتاج والجهات الفاعلة واألسواق  -يمكن أن
ئ
الغذا� ويوفر ً
فرصا الستكشاف أوجه التآزر وتجاوز
يعزز مرونة النظام
ي
ف
تغ� المناخ والتكيف معه.
المفاضالت ي� التخفيف من ي
ً
ال�ية من
2.تتمتع األطعمة البحرية عموما ببصمة كربونية أقل من األطعمة ب
ي ن
أك�.
مصادر حيوانية ،وهناك فرص
لتحس� األداء بشكل ب
تضمنت األطعمة البحرية مجموعة متنوعة من الحيوانات والنباتات
ت
ال� تحتوي عىل أطعمة ذات انبعاثات منخفضة أو سلبية بشكل
والطحالب ي
ئ
ين
الصدفت� واألعشاب
استثنا� من غازات االحتباس الحراري ،مثل ذوات
ي
البحرية .يمكن زيادة هذه اإلمدادات الغذائية لتلبية الطلب دون زيادة
ئ
تز
انبعاثات الكربون .بعض أنظمة الغذاء البحري ،مثل
الما� لبعض
االس�راع
ي
والبلط والسلمون ،ومصايد
األنواع مثل سمك الشبوط وسمك السلور
ي
ال�ية مثل الرسدين والرنجة ،تتمتع بالفعل بكفاءة عالية ولكن
األسماك ب
أك� .عىل سبيل المثال ،يمكن أن يؤدي استخدام
يمكن تحسينها بشكل ب
معدات ينخفض استهالكها من الوقود إىل تقليل انبعاثات غازات االحتباس
الحراري ف� بعض مصايد األسماك بنسبة  61ف� المائة ،ف� ي ن
ح� أن تقليل
ي
ي
ي
استخدام العلف والتحول إىل مدخالت ال تعتمد عىل إزالة الغابات يمكن أن
ئ
تز
الما� بمقدار النصف.
االس�راع
يقلل االنبعاثات من
ي

كب�ة عىل المساهمات الغذائية واالقتصادية
تغ� المناخ مخاطر ي
3.يخلق ي
والثقافية لألطعمة البحرية
إن ت
اح�ار المياه ،وتحمض المحيطات ،وارتفاع مستوى سطح البحر،
وتغ�ات هطول األمطار تهدد إنتاجية األطعمة البحرية
والعواصف،
ي
ف
وجودتها وسالمتها ،ال سيما مصايد األسماك الطليقة الطبيعية ي�
ف
المحيطات والمياه الداخلية .هناك حاجة ماسة إىل االستثمار ي� التكيف
ف
تغ� المناخ،
والمرونة لضمان مساهمات الغذاء البحري المستدامة ي� ظل ي
ف
ال سيما ي� إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب ش�ق آسيا والدول النامية
الصغ�ة  -ال تعود بالنفع عىل هذه المناطق فحسب ،ولكنها تدعم
الجزرية
ي
ً ت ً
م�ابطا بشكل عام.
عالما
صغ�ة الحجم معظم الطعام البحري المخصص
4.تنتج الجهات الفاعلة
ي
ً
لالستهالك ش
وغالبا تنخفض االنبعاثات فيه .يتطلب تعزيز مرونتها
الب�ي،
ّ
ُ
ً
ئ
ي ن
خصص�.
البي� دراسة ودعما م
وأدائها
ي
ف
ث
األول
صغ�ة الحجم ي� القطاع
ينشط أك� من  50مليون جهة فاعلة
ي
ي
ف
كب� ي�
إلنتاج الغذاء البحري وحده ،عىل الرغم من أنها تختلف بشكل ي
ت
ين
تضم�
ال� تواجهها .يعد
أصولها وقدراتها ،ودرجة تخصصها ،والتحديات ي
ف
صغ� بشكل رصي ــح ي� سياسة مناخ
مجموعة الجهات الفاعلة عىل نطاق
ي
الغذاء البحري ً
التغ�
أمرا بالغ األهمية لتلبية إمكانات التخفيف والتكيف مع
ي
خ ف
المنا� ي� القطاع.
ي

bluefood.earth

ن
المد�
تقوم جميع الجهات الفاعلة  -الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع
ي
 بأدوار عىل مستويات متعددة ،تت�اوح تلك األدوار بداية من المبادراتً
ف
المحلية ووصول إىل االتفاقيات الدولية .ي� مؤتمر  ،COP26يجب عىل
ف
ً
عنرصا
صانع القرار النظر ي� اإلجراءات التالية لجعل األطعمة البحرية
ي
ً ف
مركزيا ي� اإلجراءات العملية المناخية:

تغ� المناخ والتكيف معه بالنسبة
3.حشد التمويل الالزم للتخفيف من حدة ي
صغ�ة الحجم إليها.
لألغذية البحرية ،مما يضمن وصول الجهات الفاعلة
ي
ف
كب�ة ي� الطبيعة والبنية التحتية
هناك حاجة إىل تنفيذ استثمارات ي
ين
لتمك� االستفادة من اإلمكانات المنخفضة الكربون
والتكنولوجيا والحوكمة
للنظم الغذائية البحرية بشكل كامل وتعزيز مرونتها .يجب تصميم خطط
ت
ال� يمكن أن تشمل األدوات الحالية والمستحدثة مثل تمويالت
التمويل  -ي
ن ف
والتأم� ي� مجال المناخ ،وتحويل الدين إىل
الحفاظ عىل الموارد الطبيعية،
ي
تز
ين
المالي� من
ال�ام بصون البيئة ،واإلصالحات المالية  -لضمان وصولها إىل
ف
ت
ال� تعمل ي� مجال الغذاء البحري الذين يمثلون
الجهات الفاعلة
ي
الصغ�ة ي
ف
تغ� المناخ.
الخطوط األمامية ي� مواجهة ي

ً
جزءا
1.جعل األطعمة البحرية المستدامة واإليجابية بالنسبة للطبيعة
ً
ً
أساسيا من المساهمات المقررة وطنيا.
التأث� ذات
يمكن أن يكون تعزيز التحول من استهالك األطعمة عالية
ي
ن
ين
وتحس� ممارسات األغذية البحرية
الحيوا� إىل األطعمة البحرية
المصدر
ي
ً
أجزاء مهمة من الحلول المناخية .يمكن للحكومات العمل مع مديري
ئ
ت
ز
مصايد األسماك ش
الما� لتقليل انبعاثات الكربون
االس�راع
وم�وعات
ي
ف
التغي�ات ي� تكوين
من أنظمة اإلنتاج الحالية  -من خالل تشجيع إدخال
ي
يز
وتحف� التحول إىل األنواع
األعالف واالبتكارات التكنولوجية األخرى -
ً
منخفضة الكربون .ويمكنها أيضا العمل مع الجهات الفاعلة الموجودة
عىل طول سالسل التوريد لتقليل فقد األغذية وهدرها وإنشاء بنية تحتية
ين
المستهلك� لألطعمة البحرية اإليجابية للطبيعة.
للسوق ولطلب

ع� الوكاالت لتعظيم إمكانات األطعمة البحرية للحد من انبعاثات
4.العمل ب
الكربون مع دعم التغذية وسبل العيش والنظم االقتصادية.
ف
ئ
ً
الغذا�  -مثل النظام
غالبا ما تعمل اإلجراءات ي� أجزاء مختلفة من النظام
ي
ئ
ت
خ
ز
الما� ،والزراعة ،والصحة العامة،
المنا� ،ومصايد األسماك واالس�راع
ي
ي
ف
والتجارة  -نحو تحقيق أهداف مختلفة ومتضاربة ي� بعض األحيان .عىل
تز
ئ ت
سبيل المثال ،يمكن لسياسة
ال� تهدف إىل تعزيز اإلنتاج
االس�راع
ي
الما� ي
تنته بإعطاء األولوية لألنواع منخفضة الفائدة
المنخفض الكربون أن
ي
ين
المزارع� الفقراء.
الغذائية أو الضغط عىل
ت
ع� القطاعات
ال� تنسق السياسات واالستثمارات ب
يمكن للهياكل التكاملية ي
ً ف
ف
أن تساعد ي� ضمان أن تحقيق األهداف المناخية يساهم أيضا ي� تحقيق
األهداف االقتصادية والتغذوية واالجتماعية.

اإلجراءات العملية الموىص بها

ي ن
والعامل� واألصول
2.إدراج النظم البيئية لألغذية البحرية والبنية التحتية
ف
ف
ي� خطط التكيف الوطنية عىل سبيل المثال من خالل االستثمارات ي�
ين
وتحس� غابات
خدمات المعلومات المناخية ،واستصالح األرا�ض ي الرطبة
ً
مناخيا للموارد العابرة للحدود .يجب أن
المنغروف ،واالتفاقيات الذكية
ف
تشارك الحكومات وتعلن عن أفضل الممارسات ي� اتصاالت ومراسالت
التكيف الخاصة بها ت
ع� السياقات ذات الصلة.
ح� يمكن توسيع نطاقها ب
ف
ين
وتمك� السكان المتأثرين بشكل نشط  -بما ي� ذلك النساء
إن إدراج
ف
ن
األصلي� والفئات المهمشة األخرى  -ي� خطط التكيف
ومجتمعات السكان
ي
يمثل فرصة مهمة لزيادة فعاليتها.

ستبرز الفعاليات المتعددة في مؤتمر  COP26أهمية األطعمة البحرية ،بما
في ذلك:

•تحقيق نظم التغذية الصحية من النظم الغذائية البحرية المستدامة في
الدول الجزرية الصغيرة النامية  2 -نوفمبر ، 1 8:00-17:00بتوقيت
جرينتش ،الجناح الصحي لمنظمة الصحة العالمية
•نحو ازدهار أزرق مشترك في ظل تغير المناخ  6 -نوفمبر،14:30-13:15
بتوقيت جرينتش ،القاعة الرابعة
 7بتوقيت
•الدلتوات اآلسيوية الضخمة المرنة  8 -نوفمبر6:30 ، :30-
جرينتش ،افتراضي عبر اإلنترنت
•العمل المناخي من أجل الرخاء المشترك من خالل النظم الغذائية المائية:
توجيه األنظار إلى الدول الجزرية الصغيرة النامية وما ورائها –  9نوفمبر,
14:45 1 5:45-بتوقيت جرينتش في جناح SIWI Water Pavilion
•خطط المحيطات = خطط المناخ –  11نوفمبر,
16:45 1 8:00-بتوقيت جرينتشMultimedia Studio 1 ،
يمكن العثور على قائمة كاملة بتفاصيل الفعاليات والتسجيل على الرابط
https://bluefood.earth/events/cop26/

تقييم الغذاء البحري هو مبادرة دولية يقودها مركز استوكهولم لدراسات
ّ
التكيف في جامعة ستوكهولم ،ومركز حلول المحيطات ومركز األمن الغذائي
والبيئة في جامعة ستانفورد وفريق العمل البيئي .EAT

حقوق ملكية الصورة :جوردن روبينزOcean Image Bank/
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