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 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتربية األحياء المائية

 الدورة العاشرة

 2019أغسطس/آب  27-23تروندهايم، النرويج، 

 مساهمة تربية األحياء المائية في وضع حّد للجوع، وتأمين اإلمدادات الغذائية
 وتشجيع الممارسات الصحية والغذائية الجيدة

 موجز

األشـــــــخاص الذين يعانون من اجلوع يف الســـــــنوات الثالث األخرية، وعاد إىل مســـــــتوياته اليت كانت تزايد عدد  
وإذا وجب حتقيق أهداف التنمية املســـــتدامة فســـــوف يتطلب قطاع تربية األحياء املائية،  .ســـــائدة قبل عقد من الزمان

قة ية للتغذية. كما أن اإلجراءات املمع اإلقرار بطلب عاملي متزايد على األمساك، وضــع أطر ســياســاتية تكون مراع نســّ
الزراعية ضــــــــــــــرورية، فيما لن يكفي الرتكيز على مكاســــــــــــــب اإلنتاجية والنواتج  اتواالســــــــــــــتثمارات يف مجيع القطاع

االقتصــادية. وميكن أن تضــطلع األمساك املســتزرعة بدور هام يف توفري مكّمالت لألمناط الغذائية غري املغذية على حنٍو  
قط إذا ّمت تعزيز السياسات حبيث تضمن احلصول على األغذية لألشخاص الذين حيتاجون إليها، وليس كاٍف، إمنا ف

 فقط للقادرين على حتّمل تكلفتها.

الغذائي وســــــوء التغذية الســــــائدين حالياً يف العامل، إضــــــافًة إىل الفرصــــــة الفريدة اليت  نويتم اإلقرار بانعدام األم 
توفّرهــا تربيــة األحيــاء املــائيــة يف الرتويج للمنــافع التغــذويــة. وتبقى منظمــة األغــذيــة والزراعــة مســــــــــــــتعــدة وملتزمــة بتعزيز 

لدمج الســـــياســـــات واإلجراءات املتصـــــلة  مة إىل األعضـــــاء يف إطار دعم جهودهاملســـــاعدة الفنية والســـــياســـــاتية املقدم
بالتغذية يف اســـرتاتيجياهتم الوطنية لرتبية األحياء املائية، وبالعكس: أي ضـــمان أن ُتدرج تربية األحياء املائية على حنو 

 مالئم يف االسرتاتيجيات الوطنية ملكافحة سوء التغذية وانعدام األمن الغذائي.
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 جانب اللجنة الفرعيةاإلجراءات المقترح اتخاذها من 

 إّن اللجنة الفرعية مدعوة إىل: 
 

 ؛مناقشة دور تربية األحياء املائية يف حتسني التغذية واألمن الغذائي 

  النظر يف إشراك اجملموعة العاملية لرتبية األحياء املائية يف عقد األمم املتحدة من أجل التغذية؛ و 

  ؛يةيف تنمية تربية األحياء املائ األعضاء لدمج التغذيةمناقشة الفرص واالحتياجات لدى البلدان و 

  تقدمي املشــــــورة لألمانة بشــــــأن األولويات يف جمال التغذية واألمن الغذائي يف برنامج املنظمة وأنشــــــطتها و
 املتصلة برتبية األحياء املائية.
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 المقدمة والسياق
 

أرســــــــــــــى إعالن روما بشــــــــــــــأن األمن الغذائي العاملي وخطة العمل التابعة له، واليت ّمت اعتمادها يف القمة العاملية  -1
، أســــس هدف مشــــرتك أال وهو األمن الغذائي على املســــتوى الفردي، واألســــري، والوطين، واإلقليمي 1996لألغذية عام 

افة يف مجيع األوقات بفرص احلصــــــــــــــول، من الناحيتني املادية يتحقق األمن الغذائي عندما يتمتع البشــــــــــــــر كو  1والعاملي.
واالقتصــــادية، على أغذية كافية وســــليمة ومغذية تليب حاجاهتم التغذوية وتناســــب أذواقهم الغذائية كي يعيشــــوا حياة توفر 

 2.، وضعت القمة العاملية لألغذية مبادئ روما لألمن الغذائي العاملي1999هلم النشاط والصحة. ويف عام 
 
ولطاملا ّمت اإلقرار بأمهية مصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية بالنســــــــــــــبة إىل األمن الغذائي والتغذية يف األمناط  -2

 19953الغذائية للمجتمعات احمللية يف العامل، ويف املنصـــــــــــات الرفيعة املســـــــــــتوى والدولية، وال ســـــــــــيما يف مؤمتر كيوتو عام 
 .19995وعام  19954حول مصايد األمساك عام (املنظمة) واملؤمترات الوزارية ملنظمة األغذية والزراعة 

 
صة برتبية األحياء ، ضّمت اللجنة الفرعية املختويف ما يتعلق بتنمية قطاع تربية األحياء املائية بشكل حمدد، مؤخراً  -3

املسائل املتصلة باألمن الغذائي والتغذية يف دورهتا الثامنة املنعقدة يف الربازيل، ملناسبة حدث خاص حول  2015املائية عام 
"مســــــامهة تربية األحياء املائية يف األمن الغذائي والتغذوي، والتخفيف من وطأة الفقر ويف االقتصــــــادات الوطنية: التجارب 

لى وشــّددت ع وجبات الغداء يف املدارس واحلمالت اإلعالنية الوطنيةبربامج 7وأقّرت اللجنة الفرعية 6القائمة على األدلة".
لكن غالباً ما يغيب التشـــــجيع على  8الفرصـــــة املتاحة يف اســـــتخدام تنمية تربية األحياء املائية للرتويج الســـــتخدام األمساك.

ذائي والتغذية. قيق أهداف األمن الغاســـــتهالك األمساك وما يســـــتتبعها من منافع تغذوية من االســـــرتاتيجيات الوطنية يف حت
ة اجليدة من خالل يوأوصـــــــت اللجنة الفرعية املختصـــــــة برتبية األحياء املائية بأن تقدم املنظمة تقريراً عن املمارســـــــات الزراع

 تقييم مسامهة تربية األحياء املائية يف األمن الغذائي والتغذية، وتأثريها على وضع السياسات.
  
                                                      

1  http://www.fao.org/WFS/؛ .htm00e3613e/w3613/w3http://www.fao.org/ 
مبادئ روما لألمن الغذائي العاملي املســـــــــــتدام. القمة العاملية لألمن الغذائي  -. إعالن القمة العاملية لألمن الغذائي2009القمة العاملية لألمن الغذائي،   2

2009/2 ،.pdf2-0911https://www.mofa.go.jp/policy/economy/fishery/wsfs 
والــــوثــــــــائــــق املــــقــــــــدمــــــــة. إعــــالن كــــيــــوتــــو وخــــطــــــــة الــــعــــمــــــــل  1995مــــنــــظــــمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والــــزراعــــــــة/الــــيــــــــابــــــــان، نــــتــــيــــجــــــــة مــــؤمتــــر كــــيــــوتــــو عــــــــام   3

.htm00e442e/ac442/ac3http://www.fao.org/ 
 األمساك يف العامل، الذي اعتمده املؤمتر الوزاري للمنظمة حول مصـــــــــــــــايد األمساك، روما،. توافق روما حول مصـــــــــــــــايد 1995منظمة األغذية والزراعة،   4

 /htm00E441E/AC441/AC3http://www.fao.org.. 1995 مارس/آذار 14-15
. إعالن روما وتنفيذ مدونة الســــــــلوك بشــــــــأن الصــــــــيد الرشــــــــيد اليت اعتمدها االجتماع الوزاري للمنظمة حول مصـــــــايد 1999منظمة األغذية والزراعة،   5

 /htm00E2220E/X2220/X3http://www.fao.org.. 1999مارس/آذار  11-10األمساك، روما، 
تربيــة األحيــاء املــائيــة يف األمن الغــذائي والتغــذوي، والتخفيف من وطــأة الفقر . حــدث خــاص حول "مســـــــــــــــــامهــة 2015اعــة، منظمــة األغــذيــة والزر   6

 ."االقتصادات الوطنية: التجارب القائمة على األدلة ويف
COFI:AQ/VIII/2015/11. http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2015/11e.pdf 

 ملختصــــــــــــــــة برتبية األحياء املائية. برازيليا، الربازيل،. تقرير الدورة الثامنة للجنة الفرعية ا2015جلنة مصــــــــــــــــايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية الزراعة،   7
 /t.pdf5191i-/a3http://www.fao.orgروما  .1131. تقرير املنظمة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 2015أكتوبر/تشرين األول  5-9
ونباتات  الزعنفيات والقشـــريات والرخويات وحيواناتُيســـتخدم مصـــطلح "األمساك" هنا لإلشـــارة إىل األمساك املســـتزرعة واألغذية البحرية، مبا يف ذلك   8

 مائية خمتلفة.

http://www.fao.org/WFS/%D8%9B
http://www.fao.org/3/w3613e/w3613e00.htm
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http://www.fao.org/3/AC441E/AC441E00.htm
http://www.fao.org/3/X2220E/X2220E00.htm
http://www.fao.org/fi/static-media/MeetingDocuments/COFI_AQ/2015/11e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i5191t.pdf
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إىل املســــــــامهة اهلامة  20179الالحقة للجنة الفرعية املختصــــــــة برتبية األحياء املائية املنعقدة عام  وأشــــــــارت الدورة -4
املنتجني على  كبرية، وشــّددت على ضــرورة دعم  إمكاناتمن  تتمتع بهلرتبية األحياء املائية يف األمن الغذائي والتغذية وما 

 نطاق صغري.
 
اك التابعة ، شــــــــــّددت جلنة مصــــــــــايد األمساملائية الفرعية املختصــــــــــة برتبية األحياءوبالتزامن مع انعقاد دورة اللجنة  -5

على دور مصـــــايد األمساك وتربية األحياء  10)2016(جلنة مصـــــايد األمساك،  2016ملنظمة األغذية والزراعة يف دورهتا لعام 
وتربية األحياء  تحســني إدراج مصــايد األمساكاملائية يف ضــمان األمن الغذائي والتغذية ورحبت باجلهود اليت تبذهلا املنظمة ل

 201811وأعادت جلنة مصــــــايد األمساك التأكيد عام  .املائية يف االســــــرتاتيجيات والربامج اخلاصــــــة باألمن الغذائي والتغذية
وأقّرت أّن نطاق صـــغري،  جني علىتلمنوالتغذية، وال ســـيما بالنســـبة للألمن الغذائي بالنســـبة على أمهية تربية األحياء املائية 

ظت حتربية األحياء املائية املستدامة قادرة على تلبية الطلب املتنامي وعلى سّد الثغرة يف اإلمدادات العاملية من األمساك وال
 تطوير تربية األحياء املائية من أجل تلبية احتياجاهتم الغذائية.اهتمام العديد من األعضاء ب

 
تصــــــلة فرعية املختصــــــة برتبية األحياء املائية على ضــــــرورة حتديد االعتبارات املإطالع اللجنة ال ثيقةهذه الو  عتزموت -6

بشــأن مواءمة  تربية األحياء املائية، وتوفري التربيرات للبلدان األعضــاء جمال باألمن الغذائي والتغذوي يف الوقت املناســب يف
ة األحياء ال التغذية من خالل قطاع تربيأفضـــــــــل لاللتزامات والســـــــــياســـــــــات، وترتيب أولويات التمويل لدعم اجلهود يف جم

عمداً على التغذية، من دون الغوص يف النطاق األوســــع للصــــحة البشــــرية واألمناط الغذائية. وتشــــكل  الوثيقةاملائية. وترّكز 
قوم هبا ي الصـــكوك الدولية، واملبادرات والتطورات الســـياســـاتية األخرية التالية القاعدة للمســـامهات احلاضـــرة واملســـتقبلية اليت

 املائية يف جمال التغذية، وباألخص:األحياء  تطوير قطاع تربية
 

 )؛2014املؤمتر الدويل الثاين للتغذية وإعالن روما بشأن التغذية ( •
) وعقد األمم املتحدة 2015، مبا يف ذلك أهداف التنمية املســـتدامة (203012خطة التنمية املســـتدامة لعام  •

 )؛2025-2016للعمل من أجل التغذية (
واإلجراءات العشرون لتحويل  13)2014الرؤية املشرتكة ملنظمة األغذية والزراعة لألغذية والزراعة املستدامة ( •

 ؛14)2018األغذية والزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املستدامة (
F).2005اخلطوط التوجيهية اخلاصة باحلق يف الغذاء (منظمة األغذية والزراعة،  •

15 

                                                      
 27-24ة األحياء املائية. روما، إيطاليا، . تقرير الدورة التاســـعة للجنة الفرعية املختصـــة برتبي2018 .جلنة مصـــايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية الزراعة  9

 /T.pdf8886t/I8886/i3http://www.fao.org. روما. 1188. تقرير املنظمة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 2017أكتوبر/تشرين األول 
. تقرير املنظمة عن مصـــــــــــايد 2016يوليو/متوز  15-11. تقرير الدورة الثانية والثالثني للجنة مصـــــــــــايد األمساك. روما، 2017. منظمة األغذية والزراعة  10

 /e.pdf6882i-/a3http://www.fao.org. روما. 1167األمساك وتربية األحياء املائية رقم 
. الدورة احلادية واألربعون ملؤمتر 2018يوليو/متوز  13-9تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك. روما،  .2018منظمة األغذية والزراعة،   11

روما. .  23/2019C. الوثيقة املنظمة
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MX970_23/MX970_C_2019_23_en.pdf 

. نيويورك. 2030املستدامة لعام . حتويل عاملنا: خطة التنمية 2015. األمم املتحدة  12
/transformingourworld/publication2015https://sustainabledevelopment.un.org/post 

 /e.pdf3940i-/a3www.fao.orgاملبادئ والنهج. روما.  - . بناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة2014 .منظمة األغذية والزراعة  13
إجراًء مرتابطاً لتوجيه صـــــــــــــّناع القرار. روما،  20حتويل األغذية والزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة: . 2018 .منظمة األغذية والزراعة  14

 /en.pdf9900EN/i9900/I3http://www.fao.orgصفحة.   71
إجراًء مرتابطاً لتوجيه صـــّناع القرار. وثيقة مرجعية  20حتويل األغذية والزراعة من أجل حتقيق أهداف التنمية املســـتدامة: . 2018 .منظمة األغذية والزراعة

 /en.pdf1647EN/ca1647/CA3http://www.fao.org؛ صفحة 132فنية، روما. 
 .. اخلطوط التوجيهيـــة الطوعيـــة لـــدعم اإلعمـــال املطرد بـــاحلق يف غـــذاٍء كـــاٍف يف ســـــــــــــــيـــاق األمن الغـــذائي الوطين2005 .منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة  15

e.pdf7937y-/a3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/i8886t/I8886T.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6882e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2019/MX970_23/MX970_C_2019_23_en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
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 سوء التغذيةحالة الجوع و 
 
 السنوات الثالث األخرية وعاد إىل مستوياته اليت كانت اجلوع خالل من عدد األشخاص الذين يعانون لقد تزايد -7

وما زالت األدلّة اجلديدة تشــــري إىل ازدياد اجلوع يف العامل يف الســــنوات املاضــــية بعد تراجع  .16ســــائدة قبل عقد من الزمان
ممتد له. ويُعزى هذا األمر إىل حّد كبري إىل انعدام االســــــــــتقرار املســــــــــتمر يف األقاليم اليت تشــــــــــهد نزاعات، وإىل األحداث 

ما يوازي تقريباً شـــخصـــاً واحداً من كل تســـعة أي شـــخص، مليون  821املناخية الســـلبية والتباطؤ االقتصـــادي. ويُقّدر أن 
يف املائة من ســـــــــكان العامل  10إىل  7، كان ما يقارب 2017. ويف عام 17أشـــــــــخاص يف العامل، يعانون من ســـــــــوء التغذية

ما يف كويف مجيع أقاليم أفريقيا تقريبا،  18مليون شخص تقريباً. 770معّرضني النعدام حاد يف األمن الغذائي، أي ما يعادل 
يشــــــهد  أمريكا اجلنوبية، يبدو أن نقص التغذية واالنعدام احلاد لألمن الغذائي يزدادان، يف حني أن وضــــــع نقص التغذية ال

 ةكبري   بذل جهودورة ضر وانعدام األمن الغذائي حتذيراً جلهة  تدهوراً أكرب يف معظم أقاليم آسيا. ومتثل إشارات ارتفاع اجلوع
 للتأكد من "عدم إمهال أحد" يف الطريق باجتاه التوصل إىل عامل حمّرر من اجلوع.

 
يؤدي انعدام األمن الغذائي إىل اجلوع ونقص التغذية اللذين يؤثران على العديد من اجملتمعات. ويتّخذ ســــــــــــــوء  -8

الزائد والبدانة.  يقة، فضــــــالً عن الوزنالتغذية املنتشــــــر أشــــــكال نقص التغذية، مثل التقزم واهلزال والنقص يف املغذيات الدق
وتتعايش معدالت مرتفعة هلذه األشكال من سوء التغذية يف بلدان عديدة، حيث تتواجد أشكال خمتلفة من سوء التغذية 

اخلامســـة يف العامل من  مليون طفل دون ســـنّ  50داخل اجملتمعات احمللية ذاهتا، وحىت داخل األســـر ذاهتا. ويعاين أكثر من 
مليون  151يعيش نصــــفهم تقريباً يف جنوب آســــيا وربعهم يف أفريقيا جنوب الصــــحراء الكربى. وكان حوايل ال، حيث اهلز 

مليون  38، يف حني أن أكثر من 2017يف املائة) ما زالوا يعانون من التقّزم عام  22طفل دون ســـــــــّن اخلامســـــــــة يف العامل (
دانة صــــــل مثانية بالغني يف العامل يعاين من البثر من بالغ واحد من أالزائد. وأك طفل دون ســــــّن اخلامســــــة يعانون من الوزن

  19تعاين من فقر يف الدم. واحدة من أصل ثالث نساء يف سن اإلجناب فيما أن امرأةً 
 

                                                      
. 2018ية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــحة العاملية. منظمة األغذية والزراعة والصــــــــندوق الدويل للتنم  16

 . بنــاء القــدرة على الصـــــــــــــــمود من أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــة. رومــا، منظمــة األغــذيــة والزراعــة.2018حــالــة األمن الغــذائي والتغــذيــة يف العــامل لعــام 
 IGO 0.3SA -NC-CC BY http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf: الرتخيص

. التعجيل بالقضاء على اجلوع وسوء التغذية: حدث عاملي: موجز. فعاليات مؤمتر بانكوك املشرتك 2019املعهد الدويل لبحوث السياسات الغذائية،   17
: العاصــــــمة. بانكوك، تايلند. واشــــــنطن، 2019نوفمرب/تشــــــرين الثاين  30-28بني املعهد الدويل لبحوث الســــــياســــــات الغذائية ومنظمة األغذية والزراعة، 

 /9780896293533/2499.10https://doi.org لبحوث السياسات الغذائية. منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل
getfile/collection/p15738coll2/id/133063/filename/133275.pdfhttp://ebrary.ifpri.org/utils/ 

Glance.pdf-a-at-faobangkokconference.org/files/2018/12/Bangkok-https://www.ifpri 
. 2018ملية. امنظمة األغذية والزراعة والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــحة الع  18

 غــذيــة والزراعــة.. بنــاء القــدرة على الصـــــــــــــــمود من أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــة. رومــا، منظمــة األ2018حــالــة األمن الغــذائي والتغــذيــة يف العــامل لعــام 
 SA 3.0 IGO-NC-CC BY: الرتخيص

.pdf133275/filename/133063/id/2coll15738http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p 
Glance.pdf-a-at-/Bangkok12/2018faobangkokconference.org/files/-https://www.ifpri 

. 2018للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــحة العاملية. منظمة األغذية والزراعة والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة   19
 . بناء القدرة على الصمود من أجل األمن الغذائي والتغذية. روما، منظمة األغذية والزراعة.2018حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل لعام 

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
https://doi.org/10.2499/9780896293533
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133063/filename/133275.pdf
https://www.ifpri-faobangkokconference.org/files/2018/12/Bangkok-at-a-Glance.pdf
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133063/filename/133275.pdf
https://www.ifpri-faobangkokconference.org/files/2018/12/Bangkok-at-a-Glance.pdf
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كما أن التغيريات االجتماعية واالقتصــــــادية الســــــريعة اليت حصــــــلت يف البلدان املنخفضــــــة واملتوســــــطة الدخل قد  -9
ع احلضــري وتغيريات غري متوقعة يف النظم الغذائية، وأمناط احلياة وعادات األكل. وتســاعد التكلفة  أفضــت إىل زيادة التوســّ

ية يف عدام األمن الغذائي وحاالت التكيف النفســـــــي مع القيود على األغذاملرتفعة لألغذية املغذية، وجتربة العيش يف ظل ان
لتمكن لعائالت اليت تعاين من انعدام األمن الغذائي. كذلك، فإن عدم ابالنسبة لتفسري اخلطر األعلى للوزن الزائد والبدانة 

يرتبط  لدى األطفال، وغالباً مامن احلصـــــــــول على أغذية صـــــــــحية ومتنوعة يزيد خطر الوزن املنخفض عند الوالدة والتقزم 
خبطر أعلى جلهة الوزن الزائد والبدانة يف مرحلة الحقة يف احلياة. ونتيجة النظم الغذائية العاملية والســـــــياســـــــات الالحقة اليت 

، ةاعُتمدت، تبّدلت األمناط الغذائية باجتاه تزايد اســــــــــــــتهالك األغذية اجملّهزة اليت غالباً ما تكون كثيفة من حيث الطاق
 وحتتوي على كمية كبرية من الدهون املشّبعة والسكر واألمالح وعلى كمية منخفضة من األلياف.

 
من أهداف التنمية املستدامة، إىل وضع حّد للجوع، وانعدام  2، وخباصة اهلدف 2030 العمل لعام خطةوتدعو  -10

 األمن الغذائي وأشكال خمتلفة من سوء التغذية: 
 

ع، على  )1( القضــاء على اجلوع وضــمان حصــول اجلميع، وال ســيما الفقراء والفئات الضــعيفة، مبن فيهم الرضــّ
 .2030ما يكفيهم من الغذاء املأمون واملغّذي طوال العام حبلول عام 

، مبا يف ذلك حتقيق األهداف املّتفق عليها 2030 وضــــــــع �اية جلميع أشــــــــكال ســــــــوء التغذية، حبلول عام )2(
دولًيا بشــــــــــــــأن توّقف النمو واهلزال لدى األطفال دون ســــــــــــــن اخلامســــــــــــــة، ومعاجلة االحتياجات التغذوية 

 .2025للمراهقات والنساء احلوامل واملرضعات وكبار السن حبلول عام 
 

و اجتماع حكومي ، وه2014أن التغذية عام وقد اســـــــتضـــــــافت منظمة األغذية والزراعة املؤمتر الدويل الثاين بشـــــــ -11
 20اضــــحة.و  رّكز االهتمام العاملي على معاجلة ســــوء التغذية بشــــىت أشــــكاله، مبا أفضــــى إىل خطة عمل دويل رفيع املســــتوى

 الن روما بشــــــــــأن التغذيةإع ومها وصــــــــــادقت احلكومات املشــــــــــاركة يف املؤمتر على الوثيقتني الرئيســــــــــيتني اللتني انبثقتا عنه،
، وقد التزم مبوجبهما قادة العامل بوضع سياسات وطنية ترمي إىل استئصال سوء التغذية وحتويل النظم الغذائية إطار العملو 

النقص يف (نقص التغذية، و  ااط مغذية للجميع. وّمت اإلقرار يف إعالن روما بأن ســـــــــــوء التغذية، جبميع أشـــــــــــكاهلإلتاحة أمن
شـــــكل يتخذ  ،لقي أيضـــــاً بعبء كبريبدانة)، ال تؤثر على صـــــحة الناس فحســـــب، إمنا تة، والوزن الزائد والاملغذيات الدقيق

ويف إطار  21على األفراد، والعائالت، واجملتمعات احمللية، والدول وحكوماهتا. ،انعكاســــــــات اجتماعية واقتصــــــــادية ســــــــلبية
إطاراً  2025-2016ل التغذية للفرتة متابعة املؤمتر الدويل الثاين بشــــــــأن التغذية، أصــــــــبح عقد األمم املتحدة للعمل من أج

 22شامًال يسمح للبلدان بتبادل التجارب، والرتويج لتحسني التعاون وبناء الزخم السياسي لتوسع نطاق العمل.
  

                                                      
. 2018ملية. امنظمة األغذية والزراعة والصــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية ومنظمة األمم املتحدة للطفولة وبرنامج األغذية العاملي ومنظمة الصــــــــحة الع  20

. غــذيــة والزراعــة. بنــاء القــدرة على الصـــــــــــــــمود من أجــل األمن الغــذائي والتغــذيــة. رومــا، منظمــة األ2018حــالــة األمن الغــذائي والتغــذيــة يف العــامل لعــام 
en.pdf9553EN/i9553/I3http://www.fao.org/ 

 /e.pdf542ml-/a3http://www.fao.org. إعالن روما بشأن التغذية. 2014املؤمتر الدويل الثاين بشأن التغذية،   21
: الفرص املتاحة لكي تساهم مصايد األمساك وتربية األحياء 2025-2016عقد األمم املتحدة للعمل من أجل التغذية  .2018جلنة مصايد األمساك،   22

 :en.pdf097EN/mx097/MX3//www.fao.org/http املائية يف أمناط غذائية صحية ويف حتسني التغذية.

http://www.fao.org/3/I9553EN/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/a-ml542e.pdf
http://www.fao.org/3/MX097EN/mx097en.pdf
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 التحّول إلى األسماك
 

التزامن مع ازدياد اجلوع، مل يســــــتهلك الناس األمساك بقدر ما يســــــتهلكو�ا اليوم، حيث تضــــــاعف االســــــتهالك ب -12
 24كما أن جتارة املنتجات الســمكية تزداد، وخباصــة من البلدان النامية وبينها،  23العاملي لألمساك للفرد الواحد منذ الســتينات.

مليون  171رقماً قياســياً بلغ  2016ام . وقد ســّجل إمجايل إنتاج األمساك عومن احملتمل أن يتواصــل الطلب عليها يف االزدياد
ايد األمساك يف إنتاج مصـــ يف املائة منها لالســـتهالك البشـــري املباشـــر، بفضـــل االســـتقرار النســـيب 88طن، اســـُتخدمت نســـبة 

، بلغ النمو الســـنوي العاملي يف اســـتهالك األمساك ضـــعفي 1961ض اهلدر ومنو تربية األحياء املائية. ومنذ عام افاخن، و الطبيعية
تجابة ، وخباصة قطاع تربية األحياء املائية، يتسم بأمهية حامسة لالسالنمو السكاين، األمر الذي يبّني أن قطاع مصايد األمساك

 26، 25.على املستوى العاملي وهو "عامل حمّرر من اجلوع وسوء التغذية" قامسهإىل اهلدف الذي نت
 

ة فضــــالً عن والداخليويتمثل أحد الشــــواغل يف التوصــــية بزيادة اســــتهالك األمساك يف اســــتدامة األرصــــدة البحرية  -13
احملتمل هلذا املصـــدر اهلام من األغذية املغذية العالية اجلودة. إضـــافًة إىل ذلك، ٌتســـتخدم نســـبة أدىن بشـــكل   الصـــيد املفرط

مليون طن منها  15مليون طن)، حتّول  20(حوايل  غري غذائيةيف املائة) من الصــــــــــــــيد العاملي لألمساك ألغراض  22كبري (
 كأعالف حيوانية يف اإلنتاج احليواين الصناعي وإنتاج تربية األحياء املائية،وُتستخدم  مسحوق السمك وزيت السمك  إىل

يف و يوانات، واحلكمواد للعلف املباشــــــــــر يف تربية األحياء املائية إىل حّد بعيد   مليون طن) اســــــــــُتخدم 5أن الباقي ( يف حني
لصـــــيدالنية يف االســـــتخدامات او طعم، وكامية) االســـــتزراع  (مثالً الزريعة أو األصـــــبعيات، أو صـــــغار البالغني يف األمساك الن

 27.املباشر عن االستهالك البشريعوضاً وألغراض الزينة، 
 

الوزن  كافئمبومنذ الثمانينات، تأتت كل الزيادة تقريباً يف كمية األمساك املســــــــــــــتهلكة من تربية األحياء املائية ( -14
وقع ، ومن املتطبيعيةلالســتهالك البشــري أكثر من املصــايد ال اً أمساك 2014احلي). وقد وفّرت تربية األحياء املائية منذ عام 

 28يف املائة من األمساك املتاحة لالستهالك البشري. 60سوف توفّر  2030أنه حبلول عام 

                                                      
حتقيق أهــــداف التنميــــة املســـــــــــــــتــــدامــــة. رومــــا.  -. حــــالــــة مصــــــــــــــــــايــــد األمســــاك وتربيــــة األحيــــاء املــــائيــــة يف العــــامل2018منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة،   23

en.pdf9540EN/i9540/I3http://www.fao.org/ 
24  Thompson, B. and L. Amoroso ،2014 .حتســـــــــــــــني النظم الغــذائيــة والتغــذيــة: النهج القــائمــة على األغــذيــة. رومــا، منظمــة األغــذيــة والزراعــة .

e.pdf3030i-/a3http://www.fao.org/ 
25  rich small fish species in aquaculture to improve human nutrition and health. -, S.H. 2012. The potential of nutrientThilsted

In R.P. Subasinghe, J.R. Arthur, D.M. Bartley, S.S. De Silva, M. Halwart, N. Hishamunda, C.V. Mohan & P. Sorgeloos, eds. 
Farming the Waters for People and Food. Proceedings of the Global Conference on Aquaculture 2010, 

. روما، منظمة األغذية والزراعة وشــــــــبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم 73إىل  57ات من ، الصــــــــفح2010ســــــــبتمرب/أيلول  25-22بوكت، تايلند، 
 آسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك.

-small-rich-nutrient-https://www.worldfishcenter.org/content/potential;  http://pubs.iclarm.net/resource_centre/WF_3140.pdf
health-and-nutrition-human-improve-aquaculture-species-fish 

26  Tacon, A.G.J ،2001 زيادة مســــــــامهة تربية األحياء املائية يف حتقيق األمن الغذائي والتخفيف من الفقر، يف منشــــــــورات .R.P. Subasinghe, P. 

Bueno, M.J. Phillips, C. Hough, S.E. McGladdery & J.R. Arthur تربية األحياء املائية يف األلفية الثالثة. الفعاليات الفنية للمؤمتر حول تربية .
. وشـــــبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم 72إىل  63 ات من. الصـــــفح2000فرباير/شـــــباط  25-20حياء املائية يف األلفية الثالثة، بانكوك، تايلند، األ

 /htm30e412E/ab412/AB3http://www.fao.org.آسيا واحمليط اهلادئ، بانكوك ومنظمة األغذية والزراعة، روما. 
حتقيق أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة. رومــا.  -2018. حــالــة مصـــــــــــــــــايــد األمســاك وتربيــة األحيــاء املــائيــة يف العــامل 2018والزراعــة، منظمــة األغــذيــة   27

en.pdf9540EN/i9540/I3http://www.fao.org/ 
 التنمية املستدامة. روما.حتقيق أهداف  -2018. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 2018منظمة األغذية والزراعة،   28

en.pdf9540EN/i9540/I3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3030e.pdf
http://pubs.iclarm.net/resource_centre/WF_3140.pdf
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 مساهمة تربية األحياء المائية واستهالك األسماك
 

مليون طن من األمساك املعّدة  80، ومنها 2016مليون طن عام  110.2بلغ اإلنتاج العاملي لرتبية األحياء املائية  -15
مليار دوالر أمريكي).  11.7مليون طن من النباتات املائية ( 30مليار دوالر أمريكي) و 231.6لالســـــتهالك (مقدرة بـــــــــــــــــــ

وتشــــكل  201629.مليون طن عام  51إىل  فوصــــلت وبصــــورة خاصــــة، ازدادت تربية األحياء املائية الداخلية إىل حّد كبري
تربية األحياء املائية الداخلية مصـــــــدراً رئيســـــــياً لألغذية بالنســـــــبة إىل العديد من اجملتمعات احمللية يف أفريقيا وآســـــــيا. وتؤدي 

يف املائة أو أكثر من  50األمساك دوراً حمورياً يف مســــــامهات األغذية يف هاتني القارتني، وتشــــــكل يف بعض احلاالت حوايل 
 وتني.إمجايل متناول الرب 

 
يف املائة خالل الفرتة  5.8ويســـــــتمر إنتاج تربية األحياء املائية يف النمو حيث ســـــــجل معدل منو ســـــــنوي بنســـــــبة  -16

. لكن ما زال مســــــــــــتوى التنمية يف القطاع وتوزيع اإلنتاج خمتلفاً جداً بني البلدان داخل األقاليم ويف العامل. 2001-2016
إىل زيادات ملحوظة يف املســـــــــامهات اإلقليمية  2030إنتاج األمساك حىت هة جل 30وتشـــــــــري توقعات منظمة األغذية والزراعة
 والعاملية املتأتية من تربية األحياء املائية.

 
إىل أنه يف ظل اإلنتاج املطرد ملصـــــايد األمساك الطبيعية، ينبغي أن  31كذلك، تشـــــري دراســـــة أجرهتا املنظمة مؤخراً  -17

، لتغطية 2020حىت أوائل عام  2010ا من منتصـــــــف عام يف املائة كل عام بدءً  10ية حبوايل العامل املائيةتنمو تربية األحياء 
بوترية  ينبغي لرتبية األحياء املائية أن تنمو النمو يف الدخل، كمامن النمو يف الطلب على األمساك املوّجه من الســــــــــــــكان و 

على  ادة يف الطلبفي من األمساك لالســــــــــتجابة إىل الزي/إقليما حبيث تولد ما يكابلد 170أســــــــــرع من اجتاهاهتا احلالية يف 
 األمساك املوّجه من السكان ومن النمو يف الدخل.

 
ي . وتشــري التقديرات األّولية لعام2015كلغ عام   2.20إىل  32ومن حيث نصــيب الفرد، ازداد اســتهالك األمساك -18

د مّثلت أوروبا، واليابان . وقكلغ على التوايل  20.5و 20.3يصــــــــــــــل إىل حوايل إىل مزيد من النمو حبيث  2017و 2016
اســتهلكت . و 2015العاملي لألمساك عام  يف املائة من إمجايل االســتهالك 20والواليات املتحدة األمريكية جمتمعًة أكثر من 

 كلغ للفرد)، يف حني استهلكت أوسيانيا وأفريقيا احلصة األدىن.  24.0آسيا أكثر من الثلثني (
  

                                                      
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. روما. -2018. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 2018منظمة األغذية والزراعة،   29

/icode/1144274http://www.fao.org/news/story/en/item/; en.pdf9540EN/i9540/I3http://www.fao.org/ 
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. روما. -2018. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 2018منظمة األغذية والزراعة،   30

en.pdf9540EN/i9540/I3/http://www.fao.org 
31  Cai, J. and P.S. Leung .2017 .Short term projection of global fish demand and supply gaps ورقة فنية عن مصايد األمساك وتربية .

 /e.pdf7623i-/a3http://www.fao.org. 606األحياء املائية ملنظمة األغذية والزراعة 
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. روما. -2018. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 2018منظمة األغذية والزراعة،   32

en.pdf9540EN/i9540/I3http://www.fao.org/ 

http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7623e.pdf
http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf


9 COFI:AQ/X/2019/6/Rev1 

 

توســــــع إنتاج تربية األحياء املائية، خاصــــــة بالنســــــبة إىل أنواع مثل األربيان والســــــلمون وثنائيات الصــــــمامات ويعترب  -19
تهالك من خالل معدالت النمو النسبية الس والبلطي وسرطان البحر ومسك السلور (مبا يف ذلك مسك البنغاسيوس) واضحاً 

 النســـبة األكرب يفمتوســـط معدالت النمو الســـنوي  ســـّجل، 2000ومنذ عام  .الفرد ملختلف األنواع خالل الســـنوات األخرية
 يف املائة). 8.2يف املائة) والقشريات ( 9.2يف املائة) والرخويات باستثناء رأسيات األرجل ( 1.3أمساك املياه العذبة (

 
 توقعات االستهالك البشري لألسماك

 
. كذلك، من 33يف املائة) 90من املتوقع أن توّجه حصــــــــة متنامية من إنتاج األمساك لالســــــــتهالك البشــــــــري (حوايل  -20

مليون طن مبكافئ الوزن احلي) أعلى  30يف املائة (أو  20إىل  2030ألمساك عام لاالســـتهالك العاملي  تصـــل نســـبةاملتوقع أن 
أن يكون متوســــــط معدل النمو الســــــنوي لالســــــتهالك العاملي لألمساك أبطأ  . إمنا تشــــــري التنبؤات إىل2013ّمما كان عليه عام 

ــــــالتوقعــــــات  ــــــة ب ــــــه يف الفرتة  1.2(+ 2030-2017وترية يف الفرتة املشـــــــــــــمول ا كــــــان علي ــــــة) ممــــــّ  2016-2003يف املــــــائ
 .يف املائة)، ويعزى السبب األساسي لذلك إىل اخنفاض منو اإلنتاج وارتفاع أسعار األمساك وتباطؤ التوسع السكاين 3.0(+
 

. ويُنتظر أن 2030كلغ عام   21.5 إىل ومن حيث نصيب الفرد، من املتوقع أن يصل االستهالك العاملي لألمساك -21
يف املائة لكّل منهما).  8يف املائة) ويف آســـــــــــــيا وأوســـــــــــــيانيا (+ 18(+ُتســـــــــــــجل معدالت النمو األعلى يف أمريكا الالتينية 

، 2030يف املائة ســــــنويًا حىت عام  2.0أفريقيا، فمن املتوقع أن يرتاجع نصــــــيب الفرد من اســــــتهالك األمساك بنســــــبة  يف أما
نتيجة النمو الســــــــــــــكاين مبعدالت تفوق املعروض  2030كيلوغرام يف عام   6.9إىل  2016كلغ يف عام   8.9فينخفض من 

  من اإلمدادات.
 

 والتحديات unالتغذية وتربية األحياء المائية: 
 

إمنا بالنظر  .ســعرة حرارية للفرد يف اليوم تقريبا 34على الصــعيد العاملي، ال توفر األمساك واملنتجات الســمكية إال  -22
ة بالنسبة إىل العديد مصدراً رئيسياً لألغذية احليواني متثل األمساك يتضح أنعن كثب إىل املستويني الوطين والوطين الفرعي، 

من الســــكان الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي، وغالباً ما تشــــكل شــــريان احلياة حلصــــوهلم على غذاء كاٍف. كما أن 
لنمط الغذائي مهمة من حيث الربوتينات احليوانية العالية اجلودة والســـهلة اهلضـــم، واملعادن والعناصـــر مســـامهة األمساك يف ا

النادرة، والفيتامينات القابلة للذوبان يف الدهون واألمحاض الدهنية األســــــاســــــية اليت غالباً ما تكون ناقصــــــًة لدى الســــــكان 
يف املائة  60و 50غراماً ما يرتاوح بني  150من األمساك يبلغ وز�ا  وتوفِّر حصــة 34الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي.

ألمينية وتتمتع بروتينات األمساك بنتائج ممتازة جلهة األمحاض امن االحتياجات اليومية من الربوتينات للشــــــــــــــخص البالغ. 
ممّا هي عليه يف  اك أكثر مالءمةومبيزات قابلية اهلضــــــــــــم. بالفعل، إن تشــــــــــــكيلة األمحاض األمينية وتوفّرها احليوي يف األمس

                                                      
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. روما. - 2018. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 2018منظمة األغذية والزراعة،   33

en.pdf9540EN/i9540/I3http://www.fao.org/ 
34  Bene   79مســـــامهة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف األمن الغذائي واحلّد من الفقر: تقييم األدّلة احلالية. التنمية العاملية (. 2016وآخرون :(

177-196 .15002892X0305750rticle/pii/Shttps://www.sciencedirect.com/science/a 

http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002892
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كما أن القيمة البيولوجية ومعادل كفاءة الربوتني، وهي مؤشرات مالمح احلمض األميين والقدرة   35مصادر الربوتني النبايت.
وقد  37، 36على دعم النمو، أعلى يف بروتينات األمساك ممّا هي عليه يف بروتينات األبقار، واخلنازير، والدجاج، واحلليب.

 .38يف املائة من متوسط املتناول من الربوتينات احليوانية للفرد 20مليار شخص مبا يقرب من  2.3زوَّدت األمساك حوايل 
 

يف املائة يف  63ويف الدول الســـاحلية غرب أفريقيا، إن نســـبة الربوتينات الغذائية املتأتية من األمساك مرتفعة جداً:  -23
يف املائة يف الســنغال. كذلك، فإن مســامهتها يف آســيا والدول اجلزرية الصــغرية  47يف املائة يف غامبيا و 62ســرياليون وغانا، 

يف املائة يف إندونيســــــــــــــيا  54يف املائة يف بنغالديش، و 57يف املائة يف كمبوديا، و 59يف املائة يف مالديف، و 71مرتفعة: 
ربوتني، ميكن أن توفّر كميات صغرية حىت من األمساك الدهون واملغذيات ضافًة إىل الإإمنا  39يف املائة يف سري النكا. 53و

ائمة والكلســـــــــــــيوم، اليت غالباً ما تفتقر إليها األمناط الغذائية الق الالدقيقة األســـــــــــــاســـــــــــــية مثل احلديد، واليود، والفيتامني د
 41، 40اخلضار. على

  

                                                      
35  Journal of Agricultural and  Friedman, M. 1996. Nutritional Value of Proteins from Different Food Sources. A Review.

http://dx.doi.org/10.1021/jf9400167 29.–Food Chemistry, 44(1):6 
36  Seafood consumption and components for health. Global journal of health Hosomi, R., Yoshida, M., Fukunaga, K. 2012. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4776937/ 86.–science, 4(3), 72 
37  E. 2002. Nutritional Aspects of Fish Compared with Other Protein Sources, Comments on Sheeshka, J., Murkin, 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08865140215065?journalCode=gcot20 397.-6, 375-Toxicology, 8:4  
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة. روما. -2018. حالة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف العامل 2018منظمة األغذية والزراعة،   38

http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf 
39  ; i3963e.pdf-http://www.fao.org/3/ato human nutrition. Thilsted et al. 2014. Maximizing the contribution of fish 

www.fao.org/fileadmin/user_upload/agn/pdf/ICN2Fish_Nutrition.pdf 
40  Thilsted, S.H. ،2012 .rich small fish species in aquaculture to improve human nutrition and health-The potential of nutrient 

 .R.P. Subasinghe, J.R. Arthur, D.M. Bartley, S.S. De Silva, M. Halwart, N. Hishamunda, C.V. Mohan & Pيف منشــــــــــــــورات 

Sorgeloos ،Farming the Waters for People and Food 25-22، بوكيــــت، تــــايلنــــد، 2010. فعــــاليــــات املؤمتر العــــاملي لرتبيــــة األحيــــاء املــــائيــــة 
تربية األحياء املائية يف إقليم آســــــــــيا واحمليط اهلادئ،  . منظمة األغذية والزراعة، روما وشــــــــــبكة مراكز73إىل  57 الصــــــــــفحات من، 2010ســــــــــبتمرب/أيلول 

 بانكوك.
 http://pubs.iclarm.net/resource_centre/WF_3140.pdf 
-nutrition-human-improve-aquaculture-species-fish-small-rich-nutrient-https://www.worldfishcenter.org/content/potential

health-and 
41  Thilsted, S.H. ،2018 .role to achieve globally set goalsHow fish can play a stronger  عرض يف مؤمتر املعهد الدويل لســــــياســــــات .

globally-achieve-to-role-stronger-a-play-can-fish-i/howhttps://www.slideshare.net/ifpr-البحوث الزراعيــة ومنظمــة األغــذيــة والزراعــة. 
-https://www.youtube.com/watch?v=QRksSQ.  goals-set
s0&t=5Xk&index=0nqfttQVb1uR0ojDhXC8KnJ3&list=PLeqdWbb0TZz .ياســــــــــــــــات البحوث الزراعية . 2019، يف املعهد الدويل لســـــــــــــــ

ية ومنظمة املعهد الدويل لســــــــياســــــــات البحوث الزراعالتعجيل بوضــــــــع حّد للجوع وســــــــوء التغذية: حدث عاملي: حملة موجزة. فعاليات مؤمتر بانكوك بني 
: منظمة األغذية والزراعة واملعهد الدويل لســـياســـات البحوث العاصـــمة. بانكوك، تايلند. واشـــنطن 2018نوفمرب/تشـــرين الثاين  30-28األغذية والزراعة، 

 /9780896293533/2499.10https://doi.orgالزراعية. 
.pdf133275/filename/133063/id/2coll15738http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p 

Glance.pdf-a-at-/Bangkok12/2018conference.org/files/faobangkok-https://www.ifpri 

http://dx.doi.org/10.1021/jf9400167
http://www.fao.org/3/I9540EN/i9540en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3963e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agn/pdf/ICN2Fish_Nutrition.pdf
http://pubs.iclarm.net/resource_centre/WF_3140.pdf
https://www.worldfishcenter.org/content/potential-nutrient-rich-small-fish-species-aquaculture-improve-human-nutrition-and-health
https://www.worldfishcenter.org/content/potential-nutrient-rich-small-fish-species-aquaculture-improve-human-nutrition-and-health
https://www.slideshare.net/ifpri/how-fish-can-play-a-stronger-role-to-achieve-globally-set-goals
https://www.slideshare.net/ifpri/how-fish-can-play-a-stronger-role-to-achieve-globally-set-goals
https://www.youtube.com/watch?v=QRksSQ-TZz0&list=PLeqdWbb3KnJ8ojDhXC0uR1QVbnqftt0Xk&index=5&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=QRksSQ-TZz0&list=PLeqdWbb3KnJ8ojDhXC0uR1QVbnqftt0Xk&index=5&t=0s
https://doi.org/10.2499/9780896293533
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133063/filename/133275.pdf
https://www.ifpri-faobangkokconference.org/files/2018/12/Bangkok-at-a-Glance.pdf
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الطويلة الســــــــــــلســــــــــــلة  3ومتثل األغذية املســــــــــــتمدة من البيئة البحرية مصــــــــــــدراً فريداً من األمحاض الدهنية أوميغا  -24
للنمو العصــــــــيب لدى األطفال ولتحســــــــني صــــــــحة أوعية محض دوكوزا هيكســــــــانويك ومحض إيكوزا بنتانوي) اهلامني  (مثل

بأمهية خاصة خالل احلمل واأليام األلف األوىل من احلياة. كما  3ويتسم املتناول الكايف لألمحاض الدهنية أوميغا  .القلب
يف املائة بفعل املزج بني آثار  36أن اســـــتهالك األمساك بني البالغني خيّفض من خماطر الوفيات بســـــبب أمراض القلب حىت 

 43املمارسات الغذائية ختضع للنقاش. تلكن ما زال 42محض إيكوزا بنتانوي ومحض دوكوزا هيكسانويك.
 

واأللف يوم، ّمت الرتكيز على دور األمســـاك   44ويف الســــــــــــــنوات األخرية، من خالل مبـــادرات مثـــل تعزيز التغـــذيـــة -25
اعتبارها غذاًء حيوانياً غنياً حيتوي على العديد من العناصــــــــر املغذية للصــــــــحة والرفاه، وحتديداً باعتبارها مصــــــــدراً للدهون ب

أمساكاً  فر تربية األحياء املائيةو ف األوىل من احلياة. وميكن أن تلخالل األيام األاألســــــاســــــية الالزمة لنمو الدماغ ولإلدراك 
 45صغرية غنية باملغذيات الدقيقة ُتدرج يف األغذية املكّملة لصغار األطفال، يف إطار اجلهود العاملية اجلارية.

 
ن ممّ وتســــــــاهم تربية األحياء املائية الصــــــــغرية احلجم يف حتقيق رفاه الســــــــكان احلضــــــــريني والريفيني على الســــــــواء،  -26

وبطرق رئيسية  46يشكلون القسم األكرب من السكان الذين يعانون بشكل مزمن من انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية.
عار األغذية ل مستدام األغذية املغذية لالستهالك الذايت؛ وختّفض أسثالثة، توفر تربية األحياء املائية الصغرية احلجم بشك

بالنسبة إىل املستهلكني (حتسني احلصول على األغذية، يف ما خيّص احملاصيل الغذائية األساسية واألغذية الغنية باملغذيات 
 47ةســـــــــــنة الدولية للزراعة األســـــــــــريواألكثر تنوعاً)؛ وتعزز دخل املزارعني (وال ســـــــــــيما النســـــــــــاء منهم). ويتجّلى ذلك يف ال

 .2022وتربية األحياء املائية عام  احلرفيةالدولية املقرتحة ملصايد األمساك  والسنة
 

وقد ّمت اقرتاح زيادة اســــــــــــــتهالك األغذية البحرية كجزء من االســــــــــــــرتاتيجية ملكافحة الوباء احلايل لألمراض غري  -27
فاملنافع الصــــــحية املرتبطة باالســــــتهالك املنتظم لكميات معتدلة من األغذية البحرية عوضــــــاً عن اللحوم، وزيادة  48املعدية.

اســتهالك اخلضــار والفاكهة، قد تســاعد يف خفض معدالت األمراض غري املعدية. كما تشــكل ممارســة تربية األحياء املائية 

                                                      
. تقرير مشـــــــاورة اخلرباء املشـــــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــحة العاملية حول 2011منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصـــــــحة العاملية،   42

. تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصـــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية 2010يناير/كانون الثاين  29-25خماطر ومنافع اســـــــــــــــتهالك األمساك، روما، 
 /pdf00e0136e/ba0136/ba3http://www.fao.org.. روما. 978 رقم

43  Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. –Food in the Anthropocene: the EATWillet, W et al. 
The Lancet Commissions.  2019 فرباير/شباط 02، 492 إىل 447ات من ، الصفح10170، العدد 393، اجلزء. 

4-6736%2818%2931788-https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140 
44  sun/-of-principles-and-vision-sun/the-https://scalingupnutrition.org/about 
45  Maximizing the contribution of fish to human Thilsted, S.H., James, D., Toppe, J., Subasinghe, R., Karunasagar, I. 2014. 

nutrition. .املؤمتر الــدويل الثــاين بشــــــــــــــــأن التغــذيــة. منظمــة الصـــــــــــــــحــة العــامليــة ومنظمــة الصـــــــــــــــحــة العــامليــة .; e.pdf3963i-/a3http://www.fao.org/
Fish_Nutrition.pdf2www.fao.org/fileadmin/user_upload/agn/pdf/ICN 

تعزيز دور صـــــــــــــــغــــار املزارعني يف حتقيق األمن الغــــذائي والتغــــذوي املســـــــــــــــتــــدام . 2013منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة ومنظمــــة الصـــــــــــــــحــــة العــــامليــــة،   46
e.pdf563as-/a3http://www.fao.org/ 

تعزيز مسامهة تربية األحياء املائية الصغرية النطاق يف حتقيق األمن الغذائي والتخفيف من وطأة الفقر وحتقيق التنمية . 2013منظمة األغذية والزراعة،   47
 //:e.pdf3118e/i3118/i3www.fao.org/http. 31االجتماعية واالقتصادية. وقائع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية للمنظمة رقم 

48  Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. –Food in the Anthropocene: the EATWillet, W et al. 
The Lancet Commissions.  2019فرباير/شباط  02، 492إىل  447 ات من، الصفح10170، العدد 393، اجلزء 

4-2931788%2818%6736-0140https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S 

http://www.fao.org/3/ba0136e/ba0136e00.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4
http://www.fao.org/3/a-i3963e.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/agn/pdf/ICN2Fish_Nutrition.pdf
http://www.fao.org/3/a-as563e.pdf
http://www.fao.org/3/i3118e/i3118e.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4
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ريا واحلّد من البلهارســيا من خالل اســتخدام األمساك املفرتســة ملكافحة وســيلة ناجحة باعتبارها أداة مســتدامة ملكافحة املال
 49الربغش والبزّاق.

 
املســـــائل املتصـــــلة بالســـــالمة الغذائية واملخاطر املرتبطة مبنتجات تربية األحياء  ، وما زالت ختضـــــع،وقد خضـــــعت -28

ات البشــــرية عن عدم إدارة النفاي اء املائية الناجماألحيالتلوث املائي والتلوث الذايت لرتبية ف 51لدراســــات مكثفة. ،50املائية
ن أتلوث أرصــــــدة تربية األحياء املائية ومزيداً من الضــــــغط على األمساك و  اميكن أن يســــــّبب 53، 52ومياه الصــــــرف الصــــــحي

 الضـــار يف يبعّرضـــها للممرضـــات. وميكن أن ترتاكم الســـموم البيئية مثل الســـموم الطحلبية البحرية املرتبطة بالتكاثر الطحلي
ض املســتهلكني إىل خماطر جدية جلهة ســالمة األغذية. كذلك، فإن خملفات املضــادات احليوية وتعرّ  ،الصــدفيات املســتزرعة

النامجة عن اســتخدام مضــادات امليكروبات يف األمساك املســتزرعة والروبيان قد تســّبب خماطر مباشــرة وغري مباشــرة للصــحة 
ومن الضــــروري وضــــع تدابري يف جمال األمن احليوي والرتويج هلا من  54مضــــادات احليوية.البشــــرية يف حال ظهور مقاومة لل

خالل مدونات املمارســــــــــــــة يف القطاع، واللقاحات، واالســــــــــــــتخدام اآلمن واحلذر للمضــــــــــــــادات احليوية، واختبار خملفات 
ّرض إىل ات احليوية. إمنا لدى التعاملضــــــــــادات احليوية يف األمساك املســــــــــتزرعة واجملهزة هبدف معاجلة ازدياد مقاومة املضــــــــــاد

عادن الثقيلة وامللّوثات أقل من ترّكز امل مســتويات عالية من امللّوثات، قد تبّني بعض منتجات تربية األحياء املائية مســتوياتٍ 
صــــايد العضــــوية الثابتة، ومســــتوى أقل من الرتاكم احليوي لســــموم الســــكواتريا لدى مقارنتها ببعض املنتجات املتأتية من امل

كما أن اآلثار اإلجيابية الســـتهالك كميات كبرية من األمساك تفوق بدرجة كبرية اآلثار الســـلبية احملتملة املتصـــلة   55الطبيعية.
 56باملخاطر على السالمة.

                                                      
ــــانــــات إحصـــــــــــــــــــائيــــة على االنرتنــــت: امليزان الغــــذائي 2015منظمــــة األغــــذيــــة والزراعــــة،  49  ــــانــــات اإلحصـــــــــــــــــــائيــــة للمنظمــــة. قــــاعــــدة بي . قــــاعــــدة البي

.fao.org/download/FB/*/E3http://faostat 
املرتبطة مبنتجات تربية األحياء املائية. تقرير جمموعة  ةلســــــــالمة الغذائي. املســــــــائل املتصــــــــلة با1999منظمة األغذية والزراعة /منظمة الصــــــــحة العاملية،   50

 وشبكة مراكز تربية األحياء املائية يف إقليم آسيا واحمليط اهلادئ.دراسة مشرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية 
 .pdf883/WHO_TRS_1/42141/10665/http://apps.who.int//iris/bitstream/42141/10665www.who.int/iris/bitstream/؛ 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42141/WHO_TRS_883.pdf?sequence=1 
51  Hill, J.J. 2017. Microplastics in fisheries and aquaculture: status of-Lusher, A.L.; Hollman, P.C.H.; Mendoza 

knowledge on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety. FAO Fisheries and Aquaculture 
 الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية. روما، إيطاليا. 615الفنية رقم  الوثيقة

http://www.fao.org/3/MX201EN/mx201en.pdf; i7677e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
52  Wastewater management through aquaculture. Springer. Jana, B.B. et al. 2018. 

2.pdf-7248-10-981-https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978 
 ، مطبوعة غري متسلسلة. 3 . اجلزءWastewater and excreta use in aquaculture. 2006منظمة الصحة العاملية،   53

/en/3https://www.who.int/water_sanitation_health/publications/gsuweg 
1_eng.pdf?ua=9241546840/2006http://whqlibdoc.who.int/publications/ 
54  ulture. Public Health Reviews Food safety impacts of antimicrobial use and their residues in aquacOkocha, R.C. et al. 2018. 
2-0099-018-https://doi.org/10.1186/s40985(2018) 39:21.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6081861/pdf/40985_2018_Article_99.pdf 
55  Lancet Commission on healthy diets from sustainable food –Willet, W et al. 2019. Food in the Anthropocene: the EAT

systems. The Lancet Commissions. . 2019فرباير/شباط  2، 492إىل  447 ات من، الصفح10170، العدد 3939اجلزء 
4-2931788%2818%6736-0140https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S 
. تقرير عن مشــــاورة اخلرباء املشــــرتكة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــحة العاملية حول خماطر 2011منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصــــحة العاملية،   56

 . روما.978. تقرير منظمة األغذية والزراعة عن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية رقم 2010 كانون الثاين/يناير 29-25ومنافع استهالك األمساك، روما، 

http://faostat3.fao.org/download/FB/*/E
http://www.who.int/iris/bitstream/10665/42141/http:/apps.who.int/iris/bitstream/10665/42141/1/WHO_TRS_883.pdf
http://www.fao.org/3/MX201EN/mx201en.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-981-10-7248-2.pdf
https://doi.org/10.1186/s40985-018-0099-2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6081861/pdf/40985_2018_Article_99.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4
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وميثل التنوع البيولوجي املائي يف النظم اإليكولوجية املتكاملة بني الزراعة وتربية األحياء املائية مصدراً هاماً لألغذية  -29

وفّر تربية املزج بني أنواع نباتية وحيوانية خمتلفة جيعل النظم الزراعية منتجًة وغنية من الناحية التغذوية. وتبالفعل، إن البشرية. 
ول األرز وغريها من النظم اإليكولوجية الزراعية املشاهبة اخلاصة بالبستنة وتربية األحياء املائية الكثري من األمساك يف حق

 ةاألغذية الغنية بالطاقة واملغذيات (املغذيات الدقيقة، والربوتينات، واألمحاض الدهنية األساسية) اليت تّتسم بأمهية خاص

ربية كما أن تعريف املزارعني على ممارسات متدنية الكلفة ومتكاملة بني الزراعة وت  ملعاجلة القضايا املتصلة بسوء التغذية.

األحياء املائية، ودعمهم الختبار وتكييف املمارسات، يفضي إىل إمداد املزارعني املشاركني/العائالت املشاركة طوال العام 

وبإمكان الغّالت املرتفعة، ومبيعات األمساك 57عيش أفضل هلم. لبأغذية مغذية فيما بساهم يف الوقت ذاته يف توفري سب

 100والوفورات يف املدخالت املتأتية من النظام املتكامل بني الزراعة وتربية األحياء املائية أن يرفع الدخل إىل ما يرتاوح بني 

رصةً للحّد من الفقر ويساهم لذا، يوفّر النظام الزراعي ف 58يف املائة أكثر من الدخل املتأيت من الزراعة األحادية لألرز. 400و

 يف حتقيق األهداف الوطنية لألمن التغذوي.

وينبغي النظر إىل مســـــامهة تربية األحياء املائية بصـــــورة كلية وشـــــاملة يف القطاعات الزراعية األخرى. فالعالقة بني  -30
ي عالقة ســـــــات الصـــــــحية والغذائية اجليدة هاألمساك، وتربية األحياء املائية، واجلوع، واإلمدادات الغذائية، والتغذية، واملمار 

مرتابطة، وقد تؤدي يف بعض احلاالت إىل مقايضــــــات وآثار غري متوقعة على صــــــحة البشــــــر وعلى البيئة. وما زالت توجد 
فجوات كبرية على صـــــعيد املعرفة يف ما خيص مســـــامهة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف األمن، والتغذية واحلّد من 

نتاج إ ت واالحتياجات جلهة البحوث بشــــــــــــــأن ما خيّلفهوقد حّدد هؤالء املؤلفون فجوات على صــــــــــــــعيد البيانا 59.رالفق
على األســـــر املنخفضـــــة الدخل، والعالقات بني الرجال والنســـــاء، وعلى الصـــــحة والســـــالمة، من آثار األمساك والتجارة هبا 

، وكيف الدقيقة (املتصــــــــــــلة باإلدراك، وااللتهابات، والنمو والتنمية) وتوزيع املنافع، وآثار توافر األمساك على حالة املغذيات
نت إجيابية أو أكا –تســــــــــاهم األمساك يف األمناط الغذائية للفقراء. وتتصــــــــــل إحدى الفجوات احملددة بالعالقات الســــــــــببية 

لت أســـــئلة عديدة الفقراء. وما زابني تنمية تربية األحياء املائية، واألمن الغذائي، والنمو االقتصـــــادي واآلثار على  -ســـــلبية
مطروحة يف جمال تربية األحياء املائية حول األطراف املســــــــــــــتفيدة، وبأي كلفة بالنســــــــــــــبة إىل أي طرف. ورداً على ذلك، 

لتقييم مســـــــــــامهات تربية األحياء املائية يف النمو االقتصـــــــــــادي، والتخفيف من وطأة الفقر واألمن  60ُوضـــــــــــعت املنهجيات
 تطويرها وحتسينها باستمرار. جيري الغذائي، كما

                                                      
. بناء القدرات للنظم املتكاملة لرتبية األمساك يف حقول األرز من خالل املبادرة اإلقليمية لألرز والتعاون يف ما بني 2017منظمة األغذية والزراعة،   57

 /e.pdf7239i-/a3http://www.fao.orgبلدان اجلنوب. 
. A richer harvest from paddy fields8eet Save and grow faming system fact sh :. 2015مـــــــنـــــــظـــــــمــــــــة األغــــــــذيــــــــة والـــــــزراعــــــــة،   58

e.pdf5311i-/a3http://www.fao.org/ 
59  Contribution of Fisheries and Aquaculture to Food Security and Poverty Reduction: Assessing the et al. 2016.  é, C.néB

www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002892196. -Current Evidence. World Development (79):171 
60  d Cai, J.; Leung, P.; Hishamunda, N. 2009. Commercial aquaculture and economic growth, poverty alleviation and foo

security: assessment framework. FAO Fisheries and Aquaculture .الصــــــــــادرة عن منظمة األغذية والزراعة بشــــــــــأن  512الفنية رقم  الوثيقة
 /e.pdf0974e/i0974/i3http://www.fao.org. 58الصفحة  2009مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، منظمة األغذية والزراعة، روما، 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002892
http://www.fao.org/3/i0974e/i0974e.pdf
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عالوًة على ذلك، قد تؤثر العادات والقيم الثقافية، والعالقات االجتماعية على نتائج التنمية يف صفوف السكان  -31

وكما هي احلال بالنسبة إىل األغذية األخرى احليوانية املصدر، غالباً ما  61.ةالذين يعتمدون على األمساك يف أمناطهم الغذائي
ُتستهلك األمساك األغىن بالعناصر املغذية واألكثر قيمة من قبل رّب األسرة الذكر، أو تُعطى لألطفال قبل أن تُعطى للمرأة 

اء يف لنسبية األحياء املائية والرتويج هلا لدى اجلميع، وخباصة ايف سن اإلجناب. ولذا، ينبغي تشجيع استهالك منتجات تر 

 ذائية كافية ومغذية لألسر الضعيفة يف املناطق الريفية واحلضرية.سّن اإلجناب، لتوفري إمدادات غ

ة، يســـــــــــتمد ائية اليت توفرها تربية األحياء املائيذويف ظل وجود نســـــــــــبة أعلى من أمساك املياه العذبة يف األمناط الغ -32
نظراً إىل أنه غالباً  62واملغذيات الدقيقة من األغذية املائية، 3األشــــــــــــــخاص كميات أصــــــــــــــغر من األمحاض الدهنية أوميغا 

مســاك يف امليــاه من تربيــة األ تتوفّرتتواجــد هــذه املغــذيــات يف األمســاك املتــأتيــة من مصـــــــــــــــايــد األمســاك الطبيعيــة أكثر ممــّا  مــا
أنه يف حني تتمتع بعض األســـر اليت  2014وأفاد فريق اخلرباء الرفيع املســـتوى املعين باألمن الغذائي والتغذية عام  63العذبة.

متارس تربية األمساك مبتناول أعلى للطاقة ومســــــــتوى أقل من ســــــــوء التغذية بفعل اســــــــتخدام األمساك، فهذه ليســــــــت دائماً 
 65، 64احلال؛ بالفعل، قد ال تكون مســامهة تربية األحياء املائية يف التغذية قوية بقدر ما كانت عليه يف الســنوات الســابقة.

زيادة مســـامهته بللقطاع  تاملائية يف العقدين األخريين مسح نغالديش، إن التنمية الســـريعة اليت شـــهدهتا تربية األحياءففي ب
إىل حّد بعيد يف اإلمدادات من األمساك الغذائية. إمنا ويف الوقت ذاته، قد تكون مســـــامهة املغذيات الدقيقة األســـــاســـــية يف 

ن األمساك قد تراجعت، وخباصـــة بالنســـبة إىل اجملموعات ذات الدخل األدىن: ففي حني األمناط الغذائية احمللية املســـتمدة م
لســــيوم ا، حصــــل اخنفاض كبري يف متناول احلديد والك2010-1991يف املائة يف الفرتة  30ازداد اســــتهالك األمساك بنســــبة 

 67، 66من استهالك األمساك.
 

خدام أكرب كثر كثافة باستمرار يف تربية األحياء املائية، مع استاملرجح أن وسائل اإلنتاج األ ويعترب البعض أنه من -33
ى حمتويات علســوف تؤثر لألعالف القائمة على احملاصــيل ومعدالت أدىن من إدراج املســاحيق الســمكية وزيوت األمساك، 

إمنا مثة أدلّة على أن  68ن ومالمح األمحاض الدهنية.املغذيات يف املنتجات املائية املســــــــــتزرعة، وخباصــــــــــة حمتواها من الدهو 
األمحاض الدهنية غري املشــــبعة املتعددة طويلة الســــلســــلة والدهون اإلمجالية أكرب الســــلمون املســــتزرع حيتوي على كمية من 

                                                      
61  cultural dynamics shaping the potential of aquaculture to deliver -jaratnam S, Pant J. 2017. SocioMorgan M, Terry G, Ra

development outcomes. Reviews in Aquaculture. 2017 Dec;9(4):317-25. doi: 10.1111/raq.12137 
62  Bogard J, Farook S, C Marks G, Waid J, Belton B, Ali M, Toufique K, Mamun A, Thilsted S. 2017. Higher fish but lower 
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مارســات ملوأّما التشــديد اإلضــايف والبحوث بشــأن اجلودة التغذوية للعلف املائي، وا 69بكثري من صــيد الســلمون الطبيعي.
اجليدة لتغذية احليوانات وبشأن حمتوى األغذية املائية املستزرعة من املغذيات سوف يبقى هاماً ال سيما حني تضطلع هذه 

 األغذية بدور حاسم يف األمناط الغذائية لدى السكان احملليني الذين يعانون من انعدام أمنهم الغذائي.
 

وينبغي النظر يف النوع االجتماعي، إضـــــــافًة إىل عوامل أخرى مثل الفئة االقتصـــــــادية، واجملموعة اإلثنية، أو العمر  -34
الدين، لدى الرتويج ملسامهة تربية األحياء املائية يف نتائج األمن الغذائي والتغذية. بالفعل، من الضروري فهم كيفية تأثر  أو

  بيئات خمتلفة لتحقيق منافع فّعالة ومســـتدامة. غري أن املســـارات القائمة بني األمساك،الرجال والنســـاء من أعمار خمتلفة يف
وتشــــــارك املرأة يف حتقيق األمن  70والنوع االجتماعي واحلالة التغذوية لألفراد واألســــــر ال ختضــــــع لدراســــــة كافية حىت اليوم.

وجبــات آمنــة ومغــذيــة، وتنويع متنــاول األغــذيــة الغــذائي والتغــذيــة لألســــــــــــــرة من خالل تربيــة األطفــال ورعــايتهم، وإعــداد 
 األسرة عن طريق احلديقة املنزلية والدخل. يف
 

إضافًة إىل توفري املغذيات، تساهم األمساك أيضاً يف األمن الغذائي والتغذوي لألسر الفقرية يف البلدان النامية من  -35
كن أن متثل أيضـــــــاً ظروف العمل الســـــــيئة يف قطاع ويف الوقت ذاته، مي 73 72 71خالل تنويع ســـــــبل العيش وتوليد الدخل.

وهذا يبّني أمهية قياس آثار تربية األحياء  75، 74تربية األحياء املائية سبباً للصحة السيئة الناجتة عن إصابات وأمراض مهنية.
املائية يف نطاق شــــــامل للصــــــحة البشــــــرية، فضــــــالً عن تصــــــميم التدخالت يف جمال تربية األحياء املائية يف ظّل االعتبارات 

 املتصلة بصحة البشر ورفاههم منذ البداية.
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 السياسات لتنمية قطاع تربية األحياء المائية المراعي للتغذية

أن "األمساك تغيب بشــــــــــكل ملفت للنظر من االســــــــــرتاتيجيات الرامية إىل  2013د بّينت مراجعة ُأجريت عام لق -36
 77وقد أويل اهتمام حمدود 76".األكرب األثر وباألخص حيث ميكن أن تفضــــــــــي إىلة، احلّد من النقص يف املغذيات الدقيق

يتجه جدول األعمال . و والتغذية على املســـتوى الوطيني حىت اآلن لألمساك كعنصـــر رئيســـي يف اســـرتاتيجيات األمن الغذائ
االجتماعية،  تياجاواالحترية مع إمهال املصــاحل الســياســايت لقطاع مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية حنو املصــاحل التجا

لكبرية لتحســـــــــني اإلمكانية ا تضـــــــــيعونتيجًة لذلك،  79، 78القطاع بالنســـــــــبة إىل األمن الغذائي والتغذية.وخيّفض من أمهية 
األمن الغذائي والتغذية من خالل تعزيز هذا القطاع. وغالباً ما يفتقر اخلرباء يف األمن الغذائي وصــانعو القرارات إىل الوعي 

فية حول كي القائم حالياً وتربز املشكلة بصورة خاصة يف اجلدل  80والبيانات الستخدام األمساك يف مكافحة سوء التغذية.
ورغم أنه يتم  81كيفية تغيري وحتســـــــني النظم الغذائية لالرتقاء بالتغذية.  حول جعل النظم الغذائية أكثر مراعاًة للتغذية، أي

 أ�ا جتذب االهتمام العاملي، ما زال التحدي يكمن يف إدراج القطاع يفباإلقرار حالياً باإلمكانية غري املســـــــــــتثمرة للقطاع و 
ونظراً النتشــــــار األمساك يف النظم الغذائية وقيمتها  82عاملي لألمن الغذائي والتغذية (والعكس صــــــحيح).جدول األعمال ال

 83األمن الغذائي والتغذية. لتحقيقالتغذوية، من اهلام إدراج األمساك يف تصميم نـُُهج مراعية للتغذية 
 

زايد، ألحياء املائية، يف ســــــــــــــياق الطلب املتوإذا كان اهلدف حتقيق أهداف التنمية املســــــــــــــتدامة، فإن قطاع تربية ا -37
 لذلك، من الضروري وضع إجراءات سياساتية واستثمارات متسقة يفوضع أطر سياساتية مراعية للتغذية.  سوف يتطّلب

القطاعات ذات الصــلة، ســيما أن الرتكيز احلايل الضــيق على مكاســب اإلنتاجية والنواتج االقتصــادية لن يكفي. وميكن أن 
وفري املكّمالت لنظم غذائية غري مغذية على حنٍو كاٍف، وخباصـــة يف حال ُوضـــعت تمساك املســـتزرعة دوراً هاماً يف تؤدي األ

ســـــــياســـــــات حمددة لضـــــــمان أن حيصـــــــل على األغذية األشـــــــخاص الذين حيتاجون إليها، وليس فقط الذين ميكنهم حتّمل 
تمكن البلدان نمو يف نظم خمتلفة لرتبية األحياء املائية، حبيث تأكثر توازناً إزاء ال اليفها. كذلك، من الضروري وضع �جٍ تك
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ها، نكاســــــب التغذوية والصــــــحية املتأتية عمن زيادة كمية وجودة اإلمدادات من األمساك على حنو مســــــتدام فيما ترّوج للم
 88، 87، 86، 85، 84، كمــا يف أقــاليم حمــددة مثــل أفريقيــا.2030ســــــــــــــيمــا للمســــــــــــــتهلكني الفقراء، من اآلن حىت عــام  وال

 ).1 (اإلطار
 

 : األسماك لتحقيق األمن الغذائي في أفريقيا1اإلطار 
 

تســتحق األمساك مزيداً من االنتباه يف الســياســات اخلاصــة باألغذية والتغذية، وخباصــة نظراً إىل أمهيتها يف الســّلة الغذائية 
 يف املائة من متناول الربوتينات احليوانية بالنسبة إىل األفريقيني. 19األفريقية. وتوفّر األمساك نسبة 

 
من تربية األحياء املائية. وأفريقيا هي  2016عام يف أفريقيا حوايل ســــــــــــــدس إمجايل اإلنتاج من األمساك الغذائية  أيتيو 

مســــــــــــتوردة صــــــــــــافية لألمساك من حيث الكمية. كما أن معظم البلدان األفريقية تصــــــــــــّدر أغذية حبرية ذات قيمة أعلى 
لتتمكن من متويل النمو االقتصــــادي، فيما حتافظ وتســــتورد أنواعاً أقل قيمة من األمساك الســــطحية الصــــغرية. إمنا يطرح 

 مدادات من األمساك يف معظم البلدان األفريقية فرصاً كبرية وتوقعات لتنمية قطاع تربية األحياء املائية.العجز يف اإل
 

كما أن النمو الســــــكاين املســــــتمر والنمو املتني يف الدخل ســــــوف يفضــــــيان إىل زيادات كبرية يف الطلب على األمساك، 
ســتدام لرتبية ة. ويوصــى بوضــع ســياســات رامية إىل الرتويج للنمو املاألمر الذي يتطّلب توســعاً ســريعاً لرتبية األحياء املائي

على توزيع  البلدان األفريقية، واحلّد من الفواقد ما بعد الصيد يف حني تعمل بنياألحياء املائية، وتيسري التجارة الدولية و 
 .توزيعاً أفضل املنافع املتأتية عن زيادة توافر األغذية

 
 

ن األمنــاط الغــذائيــة للمنتجني  -38 وهبــدف حتســــــــــــــني كميــة وجودة اإلمــدادات من األمســاك (اليت ميكنهــا أن حتســــــــــــــّ
) أن تضــــمن الســــياســــات اخلاصــــة مبصــــايد األمساك املراعية 2016(وآخرون  Thilstedواملســــتهلكني على الســــواء)، اقرتح 

) حتســــــــني ســــــــلســــــــلة ج؛ (الكفؤة جلميع النظم ومحايتها دارة) تنويع نظم اإلنتاج؛ (ب) اإلأ(للتغذية وتربية األحياء املائية: 
وتضطلع مصايد األمساك  89القيمة واألسواق؛ و(د) مراعاة أفضليات املستهلكني اخلاصة بالسياق واالحتياجات التغذوية.

                                                      
84  , 'Sustaining 2016Lyman, A, Webb, P, Bogard, JR, Subasinghe, R, Phillips, MJ & Allison, EH -Thilsted, SH, Thorne
, 61era' Food Policy, vol.  2015-he posthealthy diets: The role of capture fisheries and aquaculture for improving nutrition in t

005.02.2016/j.foodpol.1016.10https://doi.org/. 131-126pp.  
 85 . 25-17) 2019( 20. Prospects and challenges of fish for food security in Africa. Global Food Security 2019Chin et al. 
.002.12.2018/j.gfs.1016.10https://doi.org/;  002.12.2018/j.gfs.1016.10https://doi.org/ 

86  . Kenya: High aquaculture growth needed to improve food security and 2019Obiero, K.,  Cai, J.,  Abila, R. and O. Ajayib. 
nutrition.موجز سياسات منظمة األغذية والزراعة/الصندوق الدويل للتنمية الزراعية . 

 األمساك وتربية األحياء املائية. اإلنتاج العاملي حســـــــــــــــب مصـــــــــــــــدر اإلنتاج للفرتة. إحصـــــــــــــــائيات خاصـــــــــــــــة مبصـــــــــــــــايد 2018منظمة األغذية والزراعة،   87
 ).2018. إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة [على اإلنرتنت]، روما (حمّدثة عام 1950-2016

www.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/en 
 ب. إحصــــــــــــــائيات خاصــــــــــــــة مبصــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية. الصــــــــــــــحائف اخلاصــــــــــــــة بامليزان الغذائي للفرتة 2017غذية والزراعة، منظمة األ  88

1961-2013 )FishstatJ 2017). إدارة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف منظمة األغذية والزراعة [على اإلنرتنت]، روما (حمّدثة عام.( 
ww.fao.org/fishery/statistics/software/fishstatj/enhttp://w 

89  , 'Sustaining 2016Lyman, A, Webb, P, Bogard, JR, Subasinghe, R, Phillips, MJ & Allison, EH -Thilsted, SH, Thorne
healthy diets: The role of capture fisheries and aquaculture for improving nutrition in the post-2015 era' Food Policy, vol. 61, 

pp. 126-131. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.02.005 

https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.02.005
https://doi.org/10.1016/j.gfs.2018.12.002
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ل يف زيــادة توافر األمســاك واحلصــــــــــــــول عليهــا، وينبغي الرتويج هلــا طرق تــدعم ب الطبيعيــة وتربيــة األحيــاء املــائيــة بــدور مكمــّ
وحيث ال تنعكس أمهية األمساك يف الســــياســــات اخلاصــــة باألمن الغذائي، 90املكاســــب التغذوية والصــــحية القابلة للقياس.

ديد الفجوات الرئيســـــــــــــية يف جمال البيانات واملعرفة حبيث ميكن حت لعامة، ينبغي إيالء األولوية لســـــــــــــدّ والتغذية والصـــــــــــــحة ا
القطاع  مســــامهة تحديد إمكانيةوينبغي ألي نطاق خاص ب 91التحّوالت يف الســــياســــات واالســــتثمارات لتحســــني التغذية.
األمساك واحلصول  افريف زيادة تو  من إمكانية القطاع يتمتع به امبشكل أفضل يف حتقيق األمن التغذوي والغذائي أن يقّيم 

 عليها، والعوامل اليت توّجه الطلب.
 

سالمة  بشأنخالل املؤمتر الدويل  92ةواملستدام ةمنلتكثيف تربية األحياء املائية اآلهج والتدابري وجرت مناقشة النُ  -39
األغذية املشــــرتك بني منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصــــحة العاملية واالحتاد األفريقي، حيث أُعطيت األولوية، من بني 
أمور أخرى، إىل احلوكمة املالئمة لألمن احليوي، و�ج "الصحة الواحدة" والسموم احليوية املائية، وامللّوثات السامة، وإدارة 

، واملضــــــــادات احليوية، واملخلفات ومقاومة املضــــــــادات احليوية، واملصــــــــادر البديلة للربوتينات الغذائية املدخالت والنفايات
مفرتســـــــــــة أو يف مســـــــــــتوى أدىن من الســـــــــــلســـــــــــلة الغذائية، ونظم تكرار التدوير الف املائية، وتربية أنواع غري والدهون لألع

وامل اء تربية األحياء املائية. وال بد من أن تتســــــــم هذه العواالســــــــتزراع املائي الســــــــمكي وتطبيق �ج النظام اإليكولوجي إز 
البيئية والصحية والتغذوية واالقتصادية واملتصلة بسالمة األغذية بالشفافية مبا يتيح ألصحاب املصلحة على نطاق سلسلة 

ة مستنرية يف ضوء الفوائد ر القيمة، من املنتجني إىل البائعني بالتجزئة فاملستهلكني وصانعي السياسات، اختاذ قراراهتم بصو 
ــــــدام. واقرتح آخرون  ــــــة الســــــــــــــتخــــــدام القطــــــاع على حنو مســــــــــــــت ــــــاء الثقــــــة بني هــــــذه األطراف الفــــــاعل واملخــــــاطر وبن

 95 94 93مماثلة. اعتبارات
 

وتتضــــــــمن النهج العامة واإلجراءات املمكنة اليت ميكن أن تنظر فيها احلكومات وإداراهتا املعنية مبصــــــــايد األمساك  -40
 األحياء املائية ما يلي:وتربية 

 
 التوعية على أمهية اجلودة التغذوية يف التنمية املستدامة لرتبية األحياء املائية. •
اخلطوط التوجيهية الغذائية القائمة على األغذية اليت تضــــــــــــــّم األمساك كمكّون هام يف األمناط الغذائية، وضــــــــــــــع  •

 وتنفيذها على حنو مالئم.

                                                      
90  . Fisheries in transition: food and nutrition security implications for the global South. 2014Belton, B. & Thilsted, S.H. 

2211912413000515https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S. 66-59), pp.1(3Global Food Security,  
. تعزيز سـياسـات القطاع لبلوغ نتائج أفضـل يف جمال األمن الغذائي والتغذية: مصـايد األمساك وتربية 2016منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب،  91 

 /e.pdf6227i-/a3http://www.fao.org. روما. 1األحياء املائية. توجيهات للسياسات رقم 
92  . Safe and sustainable aquaculture intensification0192Beveridge, M. and JM Burgos.  املؤمتر الدويل األول عن ســـــــــالمة األغذية .

 IFSC-1/19/TS2.4. 2019فرباير/شباط  13-12املشرتك بني منظمة األغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية واالحتاد األفريقي، أديس أبابا، 
conference-safety-food-safety/international-https://www.who.int/food;  http://www.fao.org/3/CA2964EN/ca2964en.pdf 

93  Lancet -. The role of seafood for sustainable and healthy diets. The EAT2019Troell, M., Jonell, M. and B. Crona. 
. 266a blue lens. Beijer Discussion Paper Series No. commission report through 

.pdf266_Disc27575616http://www.beijer.kva.se/PDF/ 
94  Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. –Food in the Anthropocene: the EATWillet, W et al. 

492, February 02, 2019; -The Lancet Commissions. Volume 393, Issue 10170, P447
4-6736%2818%2931788-https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140 
95  Troell, M., Naylor, R.L., Metian, M., Beveridge, M., Tyedmers, P.H., Folke, C., Arrow, K.J., Barrett, S., Crépin, A.S., 

Ehrlich, P.R. & Gren, Å. 2014. Does aquaculture add resilience to the global food system? Proceedings of the National 
13257/37/111https://www.pnas.org/content/. 13263-13257), pp.37(111Academy of Sciences,  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211912413000515
http://www.fao.org/3/a-i6227e.pdf
http://www.beijer.kva.se/PDF/27575616_Disc266.pdf
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2818%2931788-4
https://www.pnas.org/content/111/37/13257
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ية بية األحياء املائية يف األمن الغذائي، والصـــحة والتغذية، وتشـــجيع تربية األحياء املائزيادة املســـامهة املســـتدامة لرت  •
 املراعية للتغذية، رمبا من خالل:

 
o متويل البحوث العلمية يف جمال تربية أنواع مغذية على حنو مستدام؛ 
o  ائية، مدعومًة األحياء املتنمية قدرات املوارد البشــرية واملؤســســات لتحســني التغذية من خالل قطاع تربية

 الئم؛املتمويل الب
o  زيادة احلوافز (وخفض املثبطات) لتوافر املنتجات الســـــــــمكية املتنوعة، واملغذية واآلمنة واحلصـــــــــول عليها

واســــــــــــــتهالكها من خالل ســــــــــــــالســــــــــــــل للقيمة الغذائية مراعية للتغذية، مبا يف ذلك اإلنتاج، والتجهيز، 
 والتجارة؛ والتوزيع

o  االستهالك الغذائي لألمساك واحلصول عليها؛رصد 
o  الســــــــــــرتاتيجيات املتعددة القطاعات لتنمية تربية األحياء املائية املراعية للتغذية ضــــــــــــمن هيكليات ادعم

 احلكومات الوطنية، واإلقليمية واحمللية؛
o  .الدعوة والتعليم يف جمال دور األمساك يف األمناط الغذائية الصحية واملغذية 

 
لتعاون الدويل بشأن تقاسم املعرفة واختاذ اإلجراءات لتحسني األمن الغذائي، والصحة والتغذية من خالل تعزيز ا •

 املمارسة املستدامة لرتبية األحياء املائية.
 

اليت ُوضعت لتحسني التغذية من  96وميكن تكييف اعتبارات إضافية أكثر حتديداً انطالقاً من التوصيات الرئيسية -41
 يف جمال تربية األحياء املائية. استخدامها صانعي القراراتل حبيث ميكنخالل النظم الزراعية والغذائية، 

 
وينبغي رصــــــــــــد آثار األمن الغذائي ومنافع التغذية النامجة عن تربية األحياء املائية، عند اإلمكان، يف ما يتصــــــــــــل  -42

فضالً عن مؤشرات  98مبا يف ذلك مقياس املعاناة من انعدام األمن الغذائي، 97لتنمية املستدامة،مبؤشرات مقاصد أهداف ا
 99.أخرى مثل دليل التنوع الغذائي على املستوى األسري

 

                                                      
 /e.pdf4922i-/a3http://www.fao.org. التوصيات الرئيسية لتحسني التغذية من خالل النظم الزراعية والغذائية. 2015منظمة األغذية والزراعة،   96
ة الصـــــــــحة نامج األغذية العاملي ومنظم، وبر منظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيســـــــــف)منظمة األغذية والزراعة، الصـــــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية،   97

. بناء القدرة على الصـــــــــــــــمود يف وجه املناخ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. روما، منظمة 2018. حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018العاملية، 
 CC BY-NC-SA 3.0 IGO: الرتخيصاألغذية والزراعة. 

98  . Beyond Hunger: Monitoring Food Insecurity in the SDG Era. Presentation at IFRPI/FAO Conference . 2018Cafiero, C. 
era-sdg-the-in-insecurity-food-oringmonit-hunger-https://www.slideshare.net/ifpri/beyond . يف املعهد الدويل لبحوث الســـــــــــياســـــــــــات

. التعجيل يف وضــــــــــع حد للجوع وســــــــــوء التغذية: حدث عاملي: حملة موجزة. فعاليات مؤمتر بانكوك املشــــــــــرتك بني املعهد الدويل لبحوث 2019الغذائية، 
: منظمة األغذية والزراعة واملعهد العاصــمة. بانكوك، تايلند. واشــنطن 2018تشــرين الثاين نوفمرب/ 30-28الســياســات الغذائية ومنظمة األغذية والزراعة، 

 /9780896293533/2499.10https://doi.orgالدويل لبحوث السياسات الغذائية 
.pdf133275/filename/133063/id/2coll15738http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p 

Glance.pdf-a-at-/Bangkok12/2018faobangkokconference.org/files/-https://www.ifpri 
 /e.pdf6275i-/a3http://www.fao.org. جمموعة املؤشرات للزراعة املراعية للتغذية. 1620منظمة األغذية والزراعة،   99

http://www.fao.org/3/a-i4922e.pdf
https://www.slideshare.net/ifpri/beyond-hunger-monitoring-food-insecurity-in-the-sdg-era
https://doi.org/10.2499/9780896293533
http://ebrary.ifpri.org/utils/getfile/collection/p15738coll2/id/133063/filename/133275.pdf
https://www.ifpri-faobangkokconference.org/files/2018/12/Bangkok-at-a-Glance.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6275e.pdf
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اليت تدعمها بالكامل اخلطوط 2030ويشـــــــــــكل موضـــــــــــوع "عدم إمهال أحد" موضـــــــــــوعاً مركزياً يف خطة العمل  -43
ا احلق يف الغــذاء فهو حق كــل طفــل، وامرأة ورجــل  100التوجيهيــة ملنظمــة األغــذيــة والزراعــة بشـــــــــــــــأن احلق يف الغــذاء. وأمــّ

باحلصـول بصـورة مسـتمرة على املوارد الالزمة إلنتاج، أو كسـب أو شـراء ما يكفي من األغذية للحؤول دون اجلوع والتمتع 
 .)2(اإلطار  103، 102، 101ة. وتؤدي تربية األحياء املائية دوراً هاماً يف إعمال احلق يف الغذاءحبياة ناشطة وصحي

 : تربية األحياء المائية والحق في الغذاء2اإلطار 

املوّجهــة إىل مجيع الــدول  1اخلطوط التوجيهيــة بشــــــــــــــأن احلق يف الغــذاء 2004عتمــد جملس منظمــة األغــذيــة والزراعــة عــام ا
  تنفيذ املمارســـــات اجليدة يف الســـــياســـــات اخلاصـــــة باألمن الغذائي. وتقرتح هذه اخلطوط التوجيهية جمموعةً ملســـــاعدهتا يف 

لألشـــــــخاص لكي يطعموا أنفســـــــهم بكرامة وينشـــــــئوا شـــــــبكات أمان مناســـــــبة لغري كاملة من اإلجراءات لبناء بيئة مواتية 
وهي تشــّدد على أمهية تيســري حصــول مريب األمساك على املســطحات املائية واألراضــي إلنتاج  .القادرين على القيام بذلك

 تربية األحياء املائية وتوفري الدعم لقطاع تربية األحياء املائية التقليدي، والقائم على اجملتمع احمللي والصغري احلجم.

لكرامة اإلنســـــــــانية، واملســـــــــاواة، وعدم التمييز وتعكس هذه اخلطوط التوجيهية التشـــــــــديد جلهة حقوق اإلنســـــــــان على ا
والتمكني، والشــفافية واملشــاركة يف عمليات صــنع القرارات، كما أ�ا تتطلب املســاءلة من اجلميع إمنا بصــورة خاصــة من 

حلكومات ايتعني على مبادئ حقوق اإلنســـــــان، من قبيل احلق يف الغذاء،  مبوجبالذين هم يف موقع ســـــــلطة. كذلك، 
 الغذائي، واآلثار البيئية واالجتماعية لعمليات تربية األحياء املائية واختاذ التدابري املالئمة مبا يتيح لألشخاص األمنرصد 

 احلصول على مصادر دعم موثوقة وبديلة.املهّددين أو املتأثرين سلبياً 

 دور منظمة األغذية والزراعة

لكي تتمكن البلدان من النجاح يف ضمان األمن الغذائي والتغذية للجميع، جيب أن حتّول االلتزام السياسي إىل -44
إجراءات ملموســــــــة. وحني تكون النظم الغذائية أكثر كفاءًة، واســــــــتدامة ومراعاًة للتغذية، ميكن للبلدان أن تفي بالتزاماهتا 

 غذية والزراعة مبوقع فريد لتوجيه ومساعدة البلدان يف جهودها.. وتتمتع منظمة األ2030مبوجب خطة العمل لعام 

. اخلطوط التوجيهيـــة الطوعيـــة لـــدعم اإلعمـــال املطرد بـــاحلق يف غـــذاء كـــاٍف يف ســـــــــــــــيـــاق األمن الغـــذائي الوطين. 2005منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة،   100
e.pdf7937y-/a3http://www.fao.org/

101 FAO . Aquaculture and ‘the Right to Food’: for Mutual Supportiveness. 2008Bultrini, D. and Reantaso, M. -Bojic
.pdf01e0305e/i0305/i3http://www.fao.org/). Editorial. 40Aquaculture Newsletter (

. تعزيز سياسات القطاع لبلوغ نتائج أفضل يف جمال األمن الغذائي والتغذية: مصايد األمساك وتربية 6201منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب،   102
 /e.pdf6227i-/a3http://www.fao.org. روما. 1األحياء املائية. توجيهات للسياسات رقم 

بشــــــأن احلوكمة املســــــؤولة حليازة األراضــــــي ومصــــــايد األمساك والغابات يف ســــــياق األمن . اخلطوط التوجيهية الطوعية 2012منظمة األغذية والزراعة،   103
 /e.pdf2801i-/a3http://www.fao.orgالغذائي الوطين. 

http://www.fao.org/3/i0305e/i0305e01.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6227e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i2801e.pdf
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وتوفر املنظمة الدعم للبلدان يف اعتماد وإعادة تصــــــــــــميم الســــــــــــياســــــــــــات، واالســــــــــــرتاتيجيات، والقوانني وخطط -45
ألمثلة عن ااالســـــــــــــتثمار، داخل القطاعات وبينها، لزيادة فعاليتها يف معاجلة انعدام األمن الغذائي وســـــــــــــوء التغذية. وأحد 

لسياسات العاملية تدعمها منظمة األغذية والزراعة هو وضع اخلطوط التوجيهية للحق يف الغذاء من جانب خاصة با عملية
ومنذ ذلك احلني، تســــــــــــــتخدم عدة حكومات ومنظمات من اجملتمع املدين هذه اخلطوط  104جلنة األمن الغذائي العاملي.

ى لكي يطعموا أنفســــهم بكرامة وينشــــئوا شــــبكات أمانة مناســــبة لغري القادرين عللألشــــخاص بيئة مواتية  التوجيهية لبناء "
القيام بذلك"، مع إيالء األولوية لألشــد ضــعفاً يف تصــميم الســياســات وتنفيذها، واعتماد مبادئ مثل املشــاركة، واملســاءلة، 

 وعدم التمييز، والشفافية، والكرامة اإلنسانية، والتمكني ودولة القانون.

كذلك، فإن املشــــــــــورة الســــــــــياســــــــــاتية املقدمة من املنظمة يف جمال األمن الغذائي والتغذية إىل حكومات إثيوبيا، -46
نت آثار ســـياســـات احلماية الزراعية واالجتماعية على األمن ، حسّـــ 2015-2014وغانا، وكينيا، وليســـوتو وزامبيا يف الفرتة 

 105الغذائي والتغذية.

ك وتربية األحياء املائية يف املنظمة حالياً على صـــــــــــــياغة وتنفيذ خطط قطاعية لرتبيةوتعمل إدارة مصـــــــــــــايد األمسا -47
األحياء املائية وخطط اســــــــتثمارية لتعزيز األمن الغذائي والتغذية على املســــــــتوى الوطين متاشــــــــياً مع مشــــــــورة اللجنة الفرعية 

األحياء مســـامهة تربية  زاءإ ســـيما يف اللجنة الفرعية، املختصـــة برتبية األحياء املائية. وترمي إىل توعية صـــانعي القرارات، وال
ذائي واألهداف  املناخ، واألمن الغتغّري  بني األمن الغذائي وســــوء التغذية والعالقات القائمةانعدام  املائية يف معاجلة مســــألة

السياساتية املتصلة بالتغذية، وخباصة خالل األيام األلف األوىل من احلياة. وتؤدي املنظمة دوراً هاماً يف جمال تنسيق قواعد 
اجة إىل حلالبيانات املوجودة واملتعّلقة بالرتكيبة التغذوية لألمساك واملنتجات الســـــــــــــمكية، ويف ســـــــــــــّد النقص يف املعلومات وا

رت املنظمة منذ ذلك احلني احلوار بني جمايل األّدلة العلمية وحتليل  .106البحوث لتســـــــــرتشـــــــــد هبا الســـــــــياســـــــــات وقد يســـــــــّ
النظم الغذائية املراعية  توما زال 107الســــــــياســــــــات إلظهار أمهية األمساك واملنتجات الســــــــمكية يف األمن الغذائي والتغذية.

 108نامج االسرتاتيجي األول للمنظمة.للتغذية حتظى باألولوية يف أنشطة الرب 

عيـــة لـــدعم اإلعمـــال املطرد بـــاحلق يف غـــذاء كـــاٍف يف ســـــــــــــــيـــاق األمن الغـــذائي الوطين. . اخلطوط التوجيهيـــة الطو 2005منظمـــة األغـــذيـــة والزراعـــة،   104
y7937e.pdf-http://www.fao.org/3/a

ـــــــة.. العمـــــــل االســـــــــــــــرتاتيجي للمنظمـــــــة يف املســــــــــــــــــــــاعـــــــدة يف القضــــــــــــــــــــــاء على اجلوع وســـــــــــــــوء 2017منظمـــــــة األغـــــــذيـــــــة والزراعـــــــة،   105  التغـــــــذي
i6431e.pdf-http://www.fao.org/3/a

الصـــــــحة  ، وبرنامج األغذية العاملي ومنظمةمنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيســـــــف)منظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية،   106
. بناء القدرة على الصـــــــــــــــمود يف وجه تغّري املناخ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. روما، 2018الغذائي والتغذية يف العامل  . حالة األمن2018العاملية، 

 CC BY-NC-SA 3.0 IGO: الرتخيصمنظمة األغذية والزراعة. 
ة الصـــــــحة وبرنامج األغذية العاملي ومنظم ،(اليونيســـــــف)منظمة األمم املتحدة للطفولة منظمة األغذية والزراعة، الصـــــــندوق الدويل للتنمية الزراعية،   107

. بناء القدرة على الصـــــــــــــــمود يف وجه تغّري املناخ لتحقيق األمن الغذائي والتغذية. روما، 2018. حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل 2018العاملية، 
 CC BY-NC-SA 3.0 IGO: الرتخيصمنظمة األغذية والزراعة. 

. 2021-2020وبرنامج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018. اخلطة املتوســـــــــــطة األجل للمدير العام للمنظمة للفرتة 2019ية والزراعة، منظمة األغذ  108
 3/2019C .fhttp://www.fao.org/3/my734en/my734en.pd. الوثيقة 2019يونيو/حزيران  29-22الدورة احلادية واألربعون ملؤمتر املنظمة، 

http://www.fao.org/3/a-y7937e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i6431e.pdf
http://www.fao.org/3/my734en/my734en.pdf
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، وضـــــعت املنظمة إجراءات موصـــــى هبا لتوجيه109وباالســـــتناد إىل رؤية املنظمة بشـــــأن األغذية والزراعة املســـــتدامة -48
هامة جداً  وهذه التوجيهات 110كيفية حتويل األغذية والزراعة لتحقيق أهداف التنمية املســــــــتدامة.  بشــــــــأنصــــــــانعي القرارات 

 تئصال سوء التغذية: املسامهة األكرب يف اس نسعى إىل تقدميبالنسبة إىل صانعي القرارات يف جمال تربية األحياء املائية، حيث 

 يتطلب وضع نظم زراعية وغذائية مراعية للتغذية اختاذ اإلجراءات يف مجيع مراحل السلسلة الغذائية؛ •
برامج التغذية وأن توفر هذه الربامج فرصاً جديدة لوصول املنتجات ميكن أن يشارك املنتجون احملليون يف  •

 الطازجة إىل األسواق؛
 حتّسن برامج التثقيف والتوعية يف جمال التغذية العادات الغذائية لدى األسر؛ •
 من شأن الرتويج الستهالك األغذية املغذية املنتجة حملياً أن يعزز االقتصاد احمللي؛ •
نوعة واستكشاف إمكانيات احملاصيل الغذائية واألنواع أو السالالت احليوانية غري املستخدمة الرتويج لألغذية املت •

 على حنٍو كاٍف.
 شكال سوء التغذية؛أتعجيل اجلهود الرامية إىل معاجلة مجيع  •
 إطاراً للعمل اجلماعي. 111 )2025-2016ويوفّر عقد العمل من أجل التغذية ( •

ملعاجلة مســــــألة األمن الغذائي والتغذية يف الســــــياســــــات اخلاصــــــة مبصــــــايد األمساك وتربية  112ويُقرتح �ج تدرجيي -49
وضـــــع خارطة للســـــياســـــات اخلاصـــــة مبصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية،  )2() إجراء حتليل للحالة، 1األحياء املائية: (

 ) فهم االقتصاد السياسي.4حتليل إطار السياسات، و( )3(
دعم طارإ وتبقى منظمة األغذية والزراعة مســـــــتعدة لتعزيز املســـــــاعدة الفنية والســـــــياســـــــاتية املقدمة لألعضـــــــاء يف -50

جهودها لدمج الســـياســـات التغذوية واإلجراءات يف االســـرتاتيجيات الوطنية لتنمية تربية األحياء املائية، والعكس صـــحيح: 
دام و مالئم يف االســــــرتاتيجيات الوطنية ملكافحة ســــــوء التغذية وانعتربية األحياء املائية مرتســــــخة على حن أن تكون ضــــــمان

 113األمن الغذائي.

 .e.pdf3940i-/a3rg/www.fao.oاملبادئ والنهج. روما.  -. بناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعة املستدامة2014منظمة األغذية والزراعة،   109
رومــا،  إجراًء مرتابطــاً لتوجيــه صـــــــــــــــنــاع القرار. 20حتويــل األغــذيــة والزراعــة لتحقيق أهــداف التنميــة املســـــــــــــــتــدامــة: . 2018منظمــة األغــذيــة والزراعــة،   110

 /en.pdf9900EN/i9900/I3http://www.fao.org. 71.الصفحة
 .)2025-2016. عقد العمل من أجل التغذية (2016األمم املتحدة،   111

-action-of-decade-https://www.unscn.org/en/topics/un; https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
symposium/en/-nutrition-systems-food-fao.org/about/meetings/sustainablehttp://www.;  nutrition-on 

. تعزيز سياسات القطاع لبلوغ نتائج أفضل يف جمال األمن الغذائي والتغذية: مصايد األمساك وتربية 2016منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب،   112
 /e.pdf6227i-/a3http://www.fao.orgما. . رو 1األحياء املائية. توجيهات للسياسات رقم 

 i4922e.pdf-http://www.fao.org/3/a; الل النظم الزراعية والغذائيةخ. التوصيات الرئيسية لتحسني التغذية من 2015منظمة األغذية والزراعة،   113
programmes/strategic-http://www.fao.org/nutrition/policies; programmes/toolkit-http://www.fao.org/nutrition/policies-انظر أيًضا: 

 guidance/en/

http://www.fao.org/3/a-i3940e.pdf
http://www.fao.org/3/I9900EN/i9900en.pdf
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
https://www.unscn.org/en/topics/un-decade-of-action-on-nutrition
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259
http://www.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-nutrition-symposium/en/
http://www.fao.org/3/a-i6227e.pdf
http://www.fao.org/3/a-i4922e.pdf
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 التوجيهات المطلوبة

إّن اللجنة الفرعية مدعوة إىل: -51

 مناقشة دور تربية األحياء املائية يف حتسني التغذية واألمن الغذائي؛ 

  النظر يف إشراك اجملموعة العاملية لرتبية األحياء املائية يف عقد األمم املتحدة من أجل التغذية؛ 

 مناقشة الفرص واالحتياجات لدى البلدان األعضاء لدمج التغذية يف تنمية تربية األحياء املائية؛ 

 طتها املتصــلة رنامج املنظمة وأنشــتقدمي املشــورة لألمانة بشــأن األولويات يف جمال التغذية واألمن الغذائي يف ب
 برتبية األحياء املائية.


