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A 

 مصايد األمساك جلنة

 الدورة الثانية والثالثون

 2016يوليو/متوز  15-11روما، 

متابعة املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية: مساهمة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية 

 يف حتسني التغذية

 

 موجز
 

لددى انعقداد    ذي الصلة اعتماد إعالن روما وإطار العمل عرب، 2014يف نوفمرب/تشرين الثاني جدد قادة العامل   

التزاماتهم بصياغة وتنفيدذ سياسدات ترمدي إىل استئصدا      ، (املؤمتر الدولي الثاني) املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية

بوسدع مصدايد األكدات وتربيدة     و. عسوء التغذية وحتويل نظم األغذية، من أجل إتاحدة أاداغ غذائيدة مغذيدة للجميد     

ادوا    تربيدة األحيداء املائيدة   يشهد إنتاج و. األحياء املائية أداء دور حيوي يف األمن الغذائي والتغذية على مستوى العامل

ن والفيتامينات واملعادتؤّمن األكات مصدرا  من الربوتينات و. مطردا  وهو يوفر أصال  معظم األكات اليت يستهلكها البشر

 والزراعدة  منظمدة األغذيدة  شرعت  وقد. املتاحة حيويا  فضال  عن األمحاض الدهنية األساسية اليت تعزز الصحة السمكية

يف عدد من األنشطة لدعم البلدان يف حتسد  مصدايدها وقطاعدات تربيدة األحيداء املائيدة لدديها وتنميدة ا نتداج          ( الفاو)

 وتربيدة وتدوفر مصدايد األكدات    . احمللي من األكات واستحداث فرص العمل وربط منتجات مصايد األكات باألسواق

 .األحياء املائية فرصة فريدة ملتابعة املؤمتر، باجتاه حتقيق أااغ غذائية صحية

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة
 

 إن اللجنة مدعوة إىل: 
 

  يف قطداع   املؤمتر الددولي الثداني املعدين بالتغذيدة    حتديدها ملتابعة  تأييد جماالت العمل الرئيسية اليت جرى

 ؛املصايد وتربية األحياء املائيةمصايد 

    تقديم مشورتها بشأن أفضل السبل لتحديد أولويات استهالت األكات يف االسرتاتيجيات الغذائية، مدن أجدل

 االستفادة القصوى من املنافع التغذوية واملعززة للصحة؛  

  ات املتعلقة برتكيبة املغذيات يف األكات ومنتجات املصايد.وتقديم مشورتها بشأن نهج حتس  مجع البيان 
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 معلومات أساسية بشأن املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية - اًلأّو

 

 ،منظمدة الصدحة العامليدة   والذي اشرتكت يف استضدافت  الفداو    ،عقد املؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية -1

وكدان املدؤمتر،    .يف املقدر الرئيسدي للفداو يف رومدا     2014نوفمرب/تشرين الثداني   21إىل  19من  خال  الفرتة بنجاح

معاجلة مشاكل التغذية يف العامل  ت  يفخماملستوى، أو  منتدى حكومي دولي عاملي  رفيع ا سياسي دثا حره باعتبا

 .خال  القرن احلادي والعشرين

 

( استعراض التقّدم احملرز منذ انعقداد املدؤمتر الددولي األو  للتغذيدة يف عدام      1) وقد عقد املؤمتر للغايات التالية: -2

( مجدع  2، واالستجابة للتحديات والفرص اجلديدة، وحتديد اخليارات املتعلقة بالسياسات لتحسد  التغذيدة؛ )  1992

حسد  التغذيدة بطريقدة    قطاعات األغذية والزراعة والصحة وغريها مدن القطاعدات معدا  ومواءمدة سياسداتها القطاعيدة لت      

( اقرتاح خيارات سياسية وأطر مؤسسية قابلة للتكّيف ميكدن أن تعداب بشدكل مناسدي حتدديات التغذيدة       3مستدامة؛ )

( تشجيع زيادة تناسق السياسات والتماسك السياسي، واملواءمة والتنسيق والتعاون بد   4الرئيسية يف املستقبل املنظور؛ )

( تعبئة ا رادة السياسية واملوارد الالزمة لتحس  التغذية؛ 5الصحة وغريها من القطاعات؛ )قطاعات األغذية والزراعة و

 حتديد األولويات للتعاون الدولي بشأن التغذية يف األجل  القريي واملتوسط.و( 6)

 

من أعضاء الفداو ومنظمدة الصدحة الدوليدة واملنظمدات       164مشارت مبن فيهم  2 200حضر املؤمتر ما جمموعة  -3

وزيدرا    85وقد تضدمن املشداركون رفيعدو املسدتوى     . احلكومية الدولية فضال  عن منظمات اجملتمع املدني والقطاع اخلاص

 .وضيفا  خاصا 

 

 ي الصدلة ذ ( وإطدار العمدل  http://www.fao.org/3/a-ml542a.pdfاعتمد املؤمتر إعالن روما بشدأن التغذيدة )   -4

(http://www.fao.org/3/a-mm215a.pdf  فجدد قادة العامل التزامهم بصياغة سياسات وتنفيذها من أجدل .)  استئصدا 

   سوء التغذية وحتويل نظم األغذية من أجل إتاحة أااغ غذائية مغذية للجميع

 

فأعلنت عدن عقدد العمدل     70/259اعتمدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة القرار رقم  2016أبريل/نيسان  1يف  -5

ومنظمدة الصدحة العامليدة بالقيدادة      نظمدة األغذيدة والزراعدة   مويكلف القرار كدال  مدن    .(2025-2016من أجل التغذية )

ويدعو القرار أيضا   .املشرتكة لتنفيذ العقد، بالتعاون مع املؤسسات واآلليات واملنتديات والشركاء وأصحاب العمل املعني 

بل احلكومات واملنظمدات الدوليدة وا قليميدة واجملتمدع املددني والقطداع اخلداص واألوسداغ         إىل الدعم الفاعل للعقد من ِق

   .األكادميية من خال  املساهمات الطوعية
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 صلة البيانات اخلتامية للمؤمتر بلجنة مصايد األمساك - ثانيًا

 

، جدد قادة العدامل التدزامهم بصدياغة وتنفيدذ سياسدات      ي الصلةذباعتماد إعالن روما عن التغذية وإطار العمل  -6

 .تهدف إىل استئصا  سوء التغذية وحتويل نظم األغذية،  تاحة أااغ غذائية مغذية للجميع

 

 ،1مليدون نسدمة   795صديي  ي)الدذي   ةيد لدنق  التغذ تتسم احلالة التغذوية العاملية الراهندة بالتفشدي الواسدع     -7

أي  -يعاني حوالي ملياري شخ  و. املغذيات الدقيقة )الفيتامينات واملعادن( لنق  يفلالواسع ( وباالنتشار 2015الفاو 

 500وتعاني أكثر من  .املغذيات الدقيقة يف ق نالأو عدة أشكا  من من شكل  -يف املائة من سكان العامل  30ما يقارب 

يف املائة مدن جممدل حداالت فقدر      50ديد يسبي حوالي مليون امرأة يف سن ا جناب من فقر الدم علما  أن النق  يف احل

أمدا الدثمن   . مليدون طفدل مدن الدنق  يف اليدود      200مليون طفل فيمدا يعداني    250يف   لفويؤثر نق  الفيتام  أ .الدم

 .البشري واالقتصادي هلذا فهائل

 

سدديما عددرب تددوفري بوسددع األكددات ومنتجددات األكددات أن تسدداهم يف تلبيددة االحتياجددات التغذويددة وال   -8

الربوتينات ذات اجلودة احلسنة واملغذيات الدقيقة واألمحاض الدهنية األساسية فتساهم بالتالي يف األااغ الغذائية 

 .الصحية للجميع

 

 2إطار العمل

 

 علدى شدكل   -يوّفر إطار العمل جمموعة مدن اخليدارات واالسدرتاتيجيات الطوعيدة علدى مسدتوى السياسدات         -9

 من أجل توجي  تنفيذ االلتزامات الواسعة النطاق املكّرسة يف إعالن روما بشأن التغذية. -إجراًء موصى ب   60

 

مصنفة  صايد األكاتموأكثر التوصيات صلة بلجنة . تدعو توصيات إطار العمل إىل جمموعة منوعة من األعما  -10

 جمموعات كالتالي: مخسبشكل عام ضمن 
 

 ؛(6-1ا  )التوصيات الفّع تهيئة بيئة مواتية للعمل )أ(

 ؛(16و 15و 11إىل  8زيادة ا جراءات لنظم غذائية مستدامة تعزز أااغ التغذية الصحية )التوصيات  )ب(

 .(24و 22إىل  19تعزيز احلماية االجتماعية والتثقيف التغذوي واملعلومات لبناء القدرات؛ )التوصيات  )ج(

  

                                                 
 ( www.fao.org/3/a4ef2d16-70a7-460a-a9ac-2a65a533269a/i46463.pdf) 2015 العامل يفحالة انعدام األمن الغذائي   1
2  www.fao.org/3/a-mm215e.pdf 

http://www.fao.org/3/a4ef2d16-70a7-460a-a9ac-2a65a533269a/i46463.pdf
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 وتربية األحياء املائية يف التغذية صايد األمساكممنتجات  مساهمة - ًالثثا

 

 ألكاتلالرتكيبة التغذوية 

 

يوفر مزجيدا  جيددا  مدن األمحداض      األكاتفربوت   .مصدرا  غنيا  من الربوتينات املتاحة حيويا  األكاتشكل ت -11

وهدو يضداهي جدودة الربوتيندات الديت       - وال سيما الليدزين وامليوثيدون    -األمينية اليت تعترب أساسية للصحة البشرية 

تتفاوت قليال  ب  نوع وآخر وأحيانا  ضمن  األكاتوعلى الرغم من أن كمية الربوتينات يف . يوفرها اللحم واللنب والبيض

 متشابهان تقريبا . األكاتالنوع نفس ، فإن احملتوى من الربوت  يف اللحوم ونظريه يف 

 

ن اليود واألمحاض الدهنية غري املشّبعة املتعدددة طويلدة السلسدلة مثدل محدض      مصدرا  فريدا  م األكاتشكل تو -12

توجدد هدذه األمحداض الدهنيدة غدري املشدبعة املتعدددة طويلدة السلسدلة          . الدوكوساهيكسانويك ومحض االيكوسابنتينويك

وإن  لى وجد  اخلصدوص  بكميات وافرة يف الكثري من األكات السطحية الصغرية وزهيدة الثمن مثل السردين واألنشوفة ع

أنواع األكات اليت تستهلك كاملة )بعظامها ورأسها وأحشائها( كدالكثري مدن األكدات احملليدة الصدغرية، تشدكل هدي        

الكالسديوم   -واملعدادن   ا ود اءوبد  لدف األخرى مصدرا  هاما  من املغدذيات الدقيقدة األساسدية، مبدا يشدمل الفيتاميندات أ      

 .لينيوموالفسفور واليود والزنك واحلديد والسي

 

 يف األااغ الغذائية ألكاتلاألهمية التغذوية 

 

إىل األااغ الغذائية لدى الشعوب متدنية الددخل )مبدن فديهم النسداء      اوإضافته ألكاتاتشّكل زيادة استهالت  -13

 .احلوامل واملرضعات وصغار األطفا ( وسيلة مهمة لتحس  األمن الغذائي وال سيما التغذية

 

وهندات  . تغذوية فريدة من نوعها، خصوصا  لألطفا  ولألمهات يف سن ا جناب منافعويوفر استهالت األكات  -14

مصدرا  من مصادر محض الدوكوساهيكسانويك واليود، إذ كالهما موجود بشكل شدب    ابصفته األكاتتركيز متزايد على 

العصددل لدددى الرضددع. فددإن محددض   وهددو أساسددي للنمددو املبكددر للدددما  واجلهدداز     ملددأكوالت البحريددة احصددري يف 

 .الدوكوساهيكسانويك هو احلمض الدهين األكثر وفرة يف الدما  وهو مهم للنمو البصري والذهين السليم

 

ال سديما يف احلداالت الديت يكدون فيهدا       املغذيات الدقيقة يف ق نويساهم استهالت األكات كذلك يف مكافحة  -15

كاملدة مبدا يشدمل رأسدها وعظامهدا وأحشداءها.         األكدات استهالت األكات احمللية الصغرية مرتفعدا  وحيدت تسدتهلك    

الدوكوساهيكسدانويك ومحدض االيكوسدابنتينويك(     )محض وتؤدي األمحاض الدهنية غري املشبعة املتعددة طويلة السلسلة

 دورا  هامددا  يف حتسدد  صددحة القلددي والشددراي  وهددي مددن املشدداكل الناشددئة سددريعة التنددامي يف العديددد    األكدداتيف 

   من البلدان النامية.
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ا يساعد على امتصاص الكالسيوم وكالهم ا . فالفيتام  دا ود لفمصدرا  جيدا  للفيتامين  أ األكاتشكل تقد  -16

ال شدك يف أن  . وحيمدي مدن العددوى    المة حاسدة البصدر  سيساهم يف  لفضروري لتعزيز صحة العظام فيما أن الفيتام  أ

املغذيات الدقيقة واملغذيات الكبرية )الربوتينات املتاحدة   توفرياألغذية من البيئات املائية تستطيع أن تؤدي دورا  هاما  يف 

 .قيق أااغ غذائية صحية للجميعحيويا  والزيوت عالية اجلودة( املطلوبة لتح

 

الصدحية املرتبطدة بامللوثدات الكيميائيددة احملدددة )ثندائي ميثيدل الزئبددق        واملخدداطرخضدعت املندافع الصدحية     -17

واملتناو  من املغدذيات، إىل تقيديم مشداورة     األكاتمقارنة  باملنافع الصحية الستهالت  األكاتوالديوكسينات( يف أنواع 

فصيغت جمموعة مدن التوصديات لزيدادة املندافع وخفدض       2010ظمة الصحة العاملية والفاو يف عام خرباء مشرتكة ب  من

 .ترد يف ا طار أدناه ألكاتاالنامجة عن تناو   املخاطر

 

 ومنظمة الصحة العاملية نظمة األغذية والزراعةمتوصيات مشاورة اخلرباء املشرتكة بني 

 (2010ومنافعه ) ألمساكاحول خماطر استهالك 

 

 بغية خفض املخاطر قدر ا مكان لدى اجملموعات السكانية املستهدفة، على الدو  األعضاء أن:  
 

  األساسية وبأن اسدتهالت   مصدر غذائي مهم للطاقة وللربوتينات وجملموعة من املغذيات يه األكاتتسلم بأن

 جزء من العادات الثقافية للعديد من الشعوب؛  األكات
 

 التاجيدة  القلدي ض امدر أالوفيات النامجة عدن  حاالت من حيت خفض  األكاتت التشديد على منافع استهال 

 ( بالنسبة إىل عامة مجهور الراشدين؛ األكاتبعدم تناو   املرتبط التاجي القلي رضم)واحتما  الوفاة جراء 
 

  بل النساء يف سن ، على مستوى او اجلهاز العصل لألطفا ، من ِقاألكاتالتشديد على صايف فوائد استهالت

ا جناب وال سيما النساء احلوامل واألمهات املرضعات، وعلى املخاطر اليت حتدق بنمو اجلهاز العصل جدراء  

 ؛لدى أوالد تلك الفئة من النساء األكاتعدم استهالت 
 

 وال سديما ثندائي    ،البيانات احلالية بشأن املغدذيات وامللوثدات احملدددة، وإدارتهدا وحتسدينها      تطوير قاعدات

 ميثيل الزئبق والديوكسينات يف األكات املستهلكة يف إقليمها؛  
 

  دارة املخاطر واالتصاالت وتقييمها على أن تكون كفيلدة ففدض املخداطر وزيدادة املندافع       اسرتاتيجياتوضع 

 األكات على حد سواء.  تناو باملتعلقة 

   http://www.fao.org/docrep/014/ba0136e/ba0136e00.pdf املصدر:
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 االجتاهات على صعيد استهالت األكات

 

توفر املصايد الطبيعية لألكات وتربية األحياء املائية لثالثدة مليدارات شدخ  حدو  العدامل يف الوقدت الدراهن         -18

 شدخ  آخدر ادوالي    ليدار م 1.3يف املائة من متوسط املتناو  لكل فرد من الربوتيندات احليوانيدة كمدا متدد      20حوالي 

لددى سدكان   . يف املائدة يف بعدض البلددان    50ولكن قد تتخطى هذه النسدبة الدد  . يف املائة من متوسط املتناو  لكل فرد 15

. يف املائة تقريبا  من الربوتيندات املسدتهلكة   90إىل  50مصدرا  لد  األكاتعترب تاألرياف يف بلدان جزر احمليط اهلادئ، 

ففدي البلددان السداحلية لغدرب أفريقيدا،       .احل من  يف املناطق الداخليةأعلى يف السو عادة  األكاتعلى  العتماداويكون 

ترتاوح ح   يف املائة يف 60 الد من إمجالي الربوتينات الغذائية نسبة األكاتمثل غامبيا وغانا وسرياليون، تفوق حصة 

يف البلدان اآلسيوية على غرار بنغالديش وكمبوديدا   يف املائة 60و 50ب   األكاتمجالية للربوت  الغذائي من النسبة ا 

 .وإندونيسيا وسري النكا

 

ومنتجات األكات جراء حمركات أهمها النمدو السدكاني والتحضدر     األكاتالعامل، يتنامى الطلي على  وحو  -19

ولددى بعدض   . جزءا  من التقاليد الثقافية للعديدد مدن الشدعوب    األكات تناو كما يشكل . وارتفاع الدخل ومعايري العيش

وال تزا  أنواع األكات احمللية الصغرية تشكل . مصدرا  رئيسيا  من األغذية واملغذيات األساسية األكاتشكل تالشعوب 

 جزءا  ال يتجزأ من النظم الغذائية الريفية يف العديد من البلدان النامية عرب العامل.

 

 وتربية األحياء املائية صايد األمساكماملؤمتر الدولي الثاني املعين بالتغذية يف قطاع  متابعة -رابعًا 

 

وتربيدة األحيداء املائيدة، تقددم جمداالت العمدل أدنداه         األكات صايدماستنادا  إىل امليزة النسبية للفاو يف جما   -20

 .فرصة فريدة من نوعها ملتابعة النتائج املستهدفة للمؤمتر

 

وتربية األحيداء املائيدة    األكات صايدممع القطاع اخلاص ميكن حتقيق حتسينات يف قطاع  الشرتاتامن خال   -21

زيددادة اسددتخدام و( 2) لصدديداخسددائر مددا بعددد ( خفددض 1)مددن أجددل زيددادة التددأثريات التغذويددة يف جمدداالت مثددل:  

حتس  جودة منتجات األكدات وسدالمتها   و( 3) لسمكيةا/بقايا املواد اخلام ملشرتكةااملنتجات املهدر/املنتجات الثانوية/

مع القطداع اخلداص أن حيفدز تنميدة ا نتداج احمللدي مدن         الشرتاتابا ضافة إىل ذلك بوسع .  طار العمل( 4)التوصية 

األكات وحتسين  واستحداث فرص للعمل واملسؤولية االجتماعية والربط ب  منتجات األكات وبد  األسدواق اجلديددة    

 تالي يف حتسينات على صعيد التغذية. ما يساهم بال

 

تشجيع إدراج منتجات األكات يف وجبات املدارس واملؤسسات احلكوميدة األخدرى لتحسد  تغذيدة األطفدا        -22

وتربية األحياء املائية دورا  أساسيا  يف زيدادة  األكات  صايدم طار العمل(. تؤدي  23و 16واجملتمع األوسع )التوصيتان 

مدن   األكدات تعزيدز اسدتهالت   إن و. ية الكلفة واملغذية من األكات احملليدة املخصصدة لالسدتهالت   توفر املنتجات متدن

ال سديما للطدالب واملدرسد      ،كجدزء مدن ادط غدذائي صدحي      األكدات خال  التثقيف التغذوي بشأن مزايا اسدتهالت  
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 .مهمدا  ينبغدي تناولد     أيضدا  جمداال    يشدكل س طار العمدل(   24و 20و 19ومسؤولي املدارس وأهالي الطالب )التوصيات 

ومنتجدات   األكدات من شأن التشجيع على تباد  اخلربات ب  البلدان وعرب األقاليم بشأن املمارسدات اجليددة  دراج   و

األكات يف الوجبات املدرسية يف سياق التعاون ب  بلدان اجلنوب، أن يزيد يف تيسدري النقداو واحلدوار بشدأن مسداهمة      

 . طار العمل( 6لغذائية الصحية )التوصية األكات يف تعزيز األااغ ا

 

ميكدن ملسداهمة األكدات    .  طدار العمدل(   10تعزيز إنتاج واستهالت أنواع األكات الصغرية احمللية )التوصية  -23

 احمللية الصغرية باعتبارها مصدرا  غنيا  من املغذيات الدقيقة األساسية للسكان احمللدي  أن متدارس أثدرا  هامدا  يف تلبيدة     

 االحتياجات من املغذيات لدى السكان احمللي .  

 

الرتويج لتكنولوجيات احلفظ البسيطة ومتدنية الكلفة بهدف زيادة دخل أصحاب احليازات الصغرية وال سديما   -24

علدى الرفدوف    األكدات جنحت الفاو يف طرح طريقة جتفيدف  .  طار العمل( 11و 9النساء وخفض اخلسائر )التوصيتان 

 . األكاتأدى إىل حتس  يف اجلودة وخفض اخلسائر وزيادة مدخو  النساء العامالت يف جما  جتفيف  املرفوعة ما

 

ومن خال  تطوير املنتجات، ميكن التوصل إىل منتجات غذائية جديدة ومبتكرة تنطوي على الدرووس واألعمددة    -25

الفقرية واألحشاء العائدة لألكات األكرب حجما  يف عداد مكوناتها، من أجل االستهالت البشري، ما خيفض بالتالي مدن  

أظهرت دراسات جتريبية حو  إنتداج املنتجدات الغنيدة    . عمل( طار ال 42هدر تلك األجزاء الغنية باملغذيات )التوصية 

باملغذيات الدقيقة والقابلة االستهالت املصنوعة من العمود الفقدري للسدمك وحدو  تقيديم قبوهلدا مدن جاندي األطفدا  يف         

 .الوجبات احمللية، أن تلك املنتجات حتظى بتقدير كبري من جاني هذه اجملموعة املستهدفة

 

ومنافع  من أجل تقديم  األكاتام التوصيات الصادرة عن مشورة اخلرباء املعنية مبخاطر استهالت نشر واستخد -26

وتتمتع الفاو مبوقدع جيدد ملسداعدة البلددان      . طار العمل( 15)التوصية  األكاتمشورة حو  منافع )وخماطر( استهالت 

 خل إىل السددوق آمنددة لالسددتهالتالدديت تددد األكدداتاألعضدداء علددى تطددوير آليددات رقابيددة تضددمن أن تكددون منتجددات  

 . طار العمل( 54و 53)التوصيتان 

 

.  طار العمل( 42و 21و 5توليد ونشر واستخدام بيانات حو  الرتكيبة التغذوية ملنتجات األكات )التوصيات  -27

 املعلومدات املتعلقدة   بصورة عامة، هنات نق  يف البيانات املتعلقة بأنواع األكات التقليدية وغري التقليدية وهنات شد  يف 

 بالرتكيبة التغذوية ألجزاء حمددة من األكات غري املستهلكة تقليديا . 

 


