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  :الُنظم الغذائية املائية واستخدامها
 �ج تغذوي وخاص ابلفاقد واملهدر من األغذية

 
 وجزامل

من املسلم به أن و بل املعيشة. ظم الغذائية املائية يف التغذية واألمن الغذائي وسُ تستعرض هذه الوثيقة الدور احليوي للنُ 
وفر املغذ�ت ت حيثا من مصادر األمحاض الدهنية األساسية، ا فريدً تشكل مصدرً األغذية املائية، ال سيما األمساك، 

الغذائية، ال ســــيما يف اجملتمعات الفقرية والضــــعيفة. ومع ذلك،  مناطالدقيقة والربوتينات اليت تفتقر إليها الكثري من األ
اســـــــــتدامتها، وابلتايل مســـــــــامهتها يف األمن الغذائي ض قوّ ظم الغذائية املائية يُ فإن الفاقد واملهدر من األغذية داخل النُ 

 والتغذوي.

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة الفرعية

  تقدمي التوجيهات وإســــــــداء املشــــــــورة بشــــــــأن كيفية حتســــــــني املســــــــاعدة اليت تقدمها منظمة األغذية والزراعة إىل
 التغذية واألمن الغذائي؛األعضاء من أجل ز�دة دور األغذية املائية يف حتسني 

  اقرتاح إجراءات مســتدامة بشــأن الكيفية اليت ميكن هبا ملنظمة األغذية والزراعة أن تســاعد األعضــاء يف حتســني و
 جتارة األغذية املائية املستدامة ابعتبارها أداة ملكافحة سوء التغذية واجلوع؛

  املهدر من األغذية والدور الذي ميكن أن تؤديه يف اإلشــارة إىل أمهية مدونة الســلوك الطوعية للحد من الفاقد و و
 املسامهة يف احلد من الفاقد واملهدر من األغذية؛
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  توفري اإلرشــــــــــاد حول كيفية دعم األعضــــــــــاء يف احلد من الفاقد واملهدر من األغذية، مبا يف ذلك تطبيق مدونة و
 السلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية.
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 مقدمة

وهي توفر أغذية مستدامة بل املعيشة. ة واألمن الغذائي وسُ ا يف التغذيا هامً ظم الغذائية املائية دورً تؤدي خمتلف النُ  -1
ويوفر اســــــــتهالك األغذية املائية األمحاض الدهنية األســــــــاســــــــية  3، 2، 1ظم األغذية احليوانية املســــــــتدامة.ا لنُ وتعترب أكثر دعمً 

ألمن الغذائي لبعض إىل اابلنســـــــــــــــبة  األمهية والفيتامينات واملعادن والربوتينات الالزمة للتغذية البشـــــــــــــــرية اليت تعترب حامسة
الغذائية.  مناطة يف كثري من األا من الناحية الثقافي وهامً ا تقليد�ً وعالوة على ذلك، تشـــــــــــــــكل األغذية املائية جزءً  البلدان.

وابلنظر إىل تزايد عدد السكان يف العامل، من املتوقع أن يستمر الطلب على األغذية املائية يف االزد�د، ولكن مع اختالف 
ك يتوقع أن ينخفض فيه اســتهال ذيالوحيد ال اإلقليميف االجتاهات الوطنية واإلقليمية. وعلى ســبيل املثال، فإن أفريقيا هي 

 4الفرد من األغذية املائية خالل العقد املقبل.

لعديد من إىل اا للدخل ابلنســــــــــبة ا هامً مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية مصــــــــــدرً  منتجاتوتوفر التجارة يف  -2
البلدان، ال ســــــيما البلدان النامية. ويف حني أن الصــــــادرات من بعض البلدان النامية تتألف من أنواع ذات قيمة اقتصــــــادية 
عالية، مع توليد دخل كبري، فإن الصــــادرات يف بلدان �مية أخرى ميكن أن تتألف من أنواع ذات قيمة اقتصــــادية أقل، مبا 

 6، 5.سمكيةال األعالفإلنتاج  الصناعية األمساك ة املستخدمة يف مصايدالصغري  السطحيةيف ذلك األمساك 

الصـــغرية مســـتو�ت مرتفعة من األمحاض الدهنية األســـاســـية واملغذ�ت الدقيقة، ال ســـيما  الســـطحيةتوفر األمساك  -3
االســتهالك البشــري املباشــر، األولوية اليت تعطى هلذه األمساك املغذية ضــمن و  ابلكامل مبا فيها الرأس والعظام.عندما تؤكل 

واألحشــــاء وتنويع االســــتهالك مبا يتجاوز ت الدقيقة مثل اهلياكل والعظام وإعادة اســــتخدام املنتجات الثانوية الغنية ابملغذ�
ن يف حتسني التغذية، واحلد من الفاقد واملهدر م اميكن أن تساعد مجيعً  وذات املستوى الغذائي العايل األنواع العالية القيمة

 األغذية، والُنظم الغذائية األكثر استدامة.

 األغذية املائية من أجل التغذية

مثة وعي متزايد أبن و ا مصــادر جيدة للربوتينات. مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية تعترب دائمً  منتجاتكانت  -4
 الطويلة السلسلة 3األغذية املائية غنية ابلفيتامينات واملعادن األساسية ومصادر فريدة من نوعها لألمحاض الدهنية أوميغا 

الدوكوساهيكسانويك، واليت تشكل ركائز رئيسية يف نظامنا العصيب. وتعترب األغذية محض يكوسابنتينويك و مثل محض اإل

                                                      
1  2021. The role of aquatic foods in sustainable healthy diets. Discussion paper.  Ahern, M., Thilsted, S.H. & Oenema, S.
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2  Food in the . 2019 et al.Willett, W., Rockström, J., Loken, B., Springmann, M., Lang, T., Vermeulen, S., Garnett, T.  

Anthropocene: The EAT– Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. The Lancet, 393(10170): 447–
492. 

3  Hilborn, R., Banobi, J., Hall, S.J., Pucylowski, T. & Walsworth, T.E. 2018. The environmental cost of animal source foods.  
Frontiers in Ecology and the Environment, 16(6): 329–335. 

4  OECD-ParisOECD Publishing, 2030, –2021FAO Agricultural Outlook  .fao.org/documents/card/en/c/cb5332en. 
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ا هلذه املغذ�ت، ال ســــــــيما عندما ا هامً در الطبيعية الوحيدة لليود واحلديد والزنك. وتعترب األمساك مصــــــــدرً املائية من املصــــــــا
 أنواع األمساك الصغرية.إىل تؤكل مبا فيها العظام، كما هو احلال يف كثري من األحيان ابلنسبة 

ائية، ال ســــــــيما األمساك الزيتية، أمر ويتفق اخلرباء على أن اســــــــتهالك منتجات مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء امل -5
 الطويلة 3ألمحاض الدهنية أوميغا ا أســــــاســــــي للنمو الســــــليم لدماغ األطفال ونظامهم العصــــــيب، حيث أن هناك حاجة إىل

 .اإلدراكي طورلضمان الت محض الدوكوساهيكسانويكيف شكل  السلسلة

وتقدر  نســـــاء واألطفال يف العامل النامي.ســـــيما الويؤثر نقص املغذ�ت الدقيقة على مئات املاليني من الناس، ال  -6
األطفال دون ســـن اخلامســـة يعانون من من  9 ,7,8يف املائة 42من النســـاء احلوامل و يف املائة 40منظمة الصـــحة العاملية أن 

أفريقيا وجنوب آسيا، ا يف غذائية ينقصها احلديد. وال يزال نقص فيتامني ألف قائمً  أمناطإىل  افقر الدم، ويُعزى ذلك جزئيً 
الغذائية الريفية يف العديد من البلدان متنوعة  مناطوقد ال تكون األ 9ا بنقص الزنك.ويتأثر نصـــــــــــــــف مجيع األطفال تقريبً 

الغذائية املتنوعة تدعم املتناول من املغذ�ت الدقيقة الكافية من خالل اســـــــــــــــتهالك  مناطاألبشـــــــــــــــكل كاف. وقد تبني أن 
الغذائية يف املناطق الريفية ابرتفاع اســـــــــتهالك حماصـــــــــيل احلبوب، مع  مناطاألا ما تتســـــــــم غذية. وغالبً جمموعة متنوعة من األ

  اخنفاض استهالك األغذية الغنية ابملغذ�ت مثل األغذية املائية والفواكه واخلضروات. 

بشــكل خاص أثناء منو اجلنني ومرحلة الطفولة. ويســاهم اســتهالك األغذية  ااســتهالك األغذية املائية مفيدً يعترب و  -7
 األم أثناء احلمل والرضـــــاعة، والنتائج اإلجيابية للوالدة، حلليباملائية يف حتســـــني التنوع الغذائي لألمهات، والتكوين املتوازن 

 عن ارتفاع معدل الذكاء، ، فضــــــًال لشــــــديدا ، واحلد من ســــــوء التغذية احلادخفض معدالت التقزم، و وحتســــــني النمو املعريف
وحتســـــــــــــني األداء املدرســـــــــــــي وأداء العمل، وخفض كل أســـــــــــــباب الوفيات، مبا يف ذلك خفض مســـــــــــــتو�ت ضـــــــــــــغط الدم 

 10والكوليسرتول، وخماطر الوفاة مبرض الشر�ن التاجي.

 نظم األغذية املائية وجتارة األمساك

اهلائل  ا ســـــهل النموابلتقدم احملرز يف التكنولوجيا والتوســـــع يف التجارة ممّ يرتبط الطلب املتزايد على األغذية املائية  -8
حادية االســــــــــتزراع آاثر ســــــــــلبية على األاألمساك  إلنتاج تالدخل، كان ويف بعض البلدان املنخفضــــــــــة لرتبية األحياء املائية.

الغذائية مغذية  مناطاملائية أن جتعل األالتغذية، حيث حتول االســــــــتهالك من أنواع األمساك الصــــــــغرية. وميكن لرتبية األحياء 
 بشكل أكرب إذا ركزت على اإلنتاج املتنوع أو املشرتك، مثل االستزراع املختلط لسمك الشبوط وأنواع األمساك الصغرية.

ا إىل ز�دة الوعي هبا يف بعض املناطق، ويرجع ذلك جزئيً  اإلجتاروازداد الطلب على األنواع الســـــطحية الصـــــغرية و  -9
) يف بنغالديش Amblypharyngodon molaموال ( شـــــــــــــــبوطها الغذائية االســـــــــــــــتثنائية. ومن األمثلة على ذلك: بقيمت

                                                      
هم ن فقر الدم يف البلدان املنخفضة أو املتوسطة الدخل والذين الذين يعانون م ،على الرغم من أن تقارير أخرى تشري إىل أن النسبة املئوية لألطفال  7

 يف املائة. 60قد تصل إىل دون سن اخلامسة، 
8  income countries: variable -income and middle-Revisiting maternal and child undernutrition in low. et alVictora, C.G., 

progress towards an unfinished agenda. Lancet 2021; 397(10282):1388–99. 
9  Global Nutrition Report. 2021. 2021 Global Nutrition Report. Development Initiatives .

globalnutritionreport.org/reports/2021-global-nutrition-report/. 
10  Ahern, M., Thilsted, S.H. & Oenema, S. 2021. The role of aquatic foods in sustainable healthy diets. Discussion paper .

Paper_EN_.pdf-foods-Aquatic-Nutrition-UN-content/uploads/FINAL-unnutrition.org/wp . 

https://globalnutritionreport.org/reports/2021-global-nutrition-report/
https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
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 Stolothrissaو Limnothrissa miodon( ) وســـردين تنغانيقاRastrineobola argenteaوالســـبرييندات الفضـــية (

tanganicae(  ا يؤّمن بكميات كبرية من مسك داغا داخل األقاليم، ممّ اإلجتار يف أفريقيا اجلنوبية. وجيري على سبيل املثال
أغذية مغذية للســـــــــكان القاطنني يف البلدان الواقعة خارج منطقة اصـــــــــطيادها. ويف الوقت نفســـــــــه، أدى الطلب القوي من 

ا أدى إىل ممّ  من املكو�ت العلفية، ا قيمً ل األمساك الســـــــــطحية الصـــــــــغرية مكو�ً قطاعي تربية األحياء املائية والزراعة إىل جع
 حتويل مسار اإلنتاج عن االستهالك البشري املباشر.

وجيري جتهيز حصــــــــــة متزايدة من إنتاج مصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية يف أشــــــــــكال خمتلفة من املنتجات.  -10
لطلب الدويل وتزايد أمهية إىل ا اونظرً  11يف املائة من الوزن احلي للمدخالت. 70و 30ما بني  املشـــــــــــــــتقاتوميكن أن متثل 

األقّل قيمة  املشـــــتقاتالتجارة الدولية، فإن العديد من البلدان تصـــــدر األجزاء ذات القيمة األعلى من األمساك بينما توجه 
مثل الرأس واألحشــــــاء والعمود الفقري إىل األســــــواق احمللية. وقد تكون املشــــــتقات يف حاالت كثرية، من الناحية التغذوية، 

كاملواد املعدنية   ة من املنتج األســــــــــــاســــــــــــي خاصــــــــــــة من حيث األمحاض الدهنية األســــــــــــاســــــــــــية واملغذ�ت الدقيقةأعلى قيم
ت و وعلى الصـــــــعيد الصـــــــناعي، جيري كذلك جتهيز هذه املشـــــــتقات بدرجة أكرب لتحويلها إىل مســـــــاحيق وزي والفيتامينات.

 باشرة يف حتقيق األمن الغذائي. الستخدامها كعلف ابلدرجة األوىل فتساهم ابلتايل بصورة غري ممسكية 

 بوابت من اجملزي اســـــتخراج زيت الســـــمك من املنتجات الثانوية، مثل رؤوس أمساك التونة، بفضـــــل ازد�د الطل -11
الســـمكية هي منتجات متداولة يف التجارة الدولية. وهي زيوت الو واملســـاحيق  على زيت الســـمك كمكمِّل تغذوي. العاملي

ا هاما لإليرادات يف بعض البلدان وهي مكون على قدر كبري من األمهية لألعالف يف قطاع تربية األحياء تشــــــــكل مصــــــــدرً 
يف املائة من املواد اخلام  31ويف الوقت احلاضر، �يت أكثر من  يف العامل. اإنتاج األغذية منوً املائية الذي ميثل أسرع قطاعات 

وال  12 من االعتماد على األمساك الكاملة.من املشــتقات والنفا�ت بدًال كية ت الســماملســتخدمة يف إنتاج املســاحيق والزيو 
األمساك الربية، وال ســـيما األمساك الســـطحية الصـــغرية، على  يتم منيزال احلصـــول على معظم املســـاحيق والزيوت الســـمكية 

 الرغم من أن جتهيز املنتجات الثانوية يف املساحيق والزيوت السمكية يزداد أمهية.

فعلى سبيل املثال، يتزايد  .الستهالك البشري املباشرغرض االثانوية يف مواد غذائية قيمة ل ميكن جتهيز املنتجاتو  -12
يف  13واملنتجات الثانوية لكاملا مثل األمساك الصـــــــغرية اب كافيً االهتمام ابســـــــتخدام األغذية املائية غري املســـــــتغلة اســـــــتغالًال 

ا منتظمة ملوارد مصـــايد األمساك الوجبات املدرســـية. وميكن هلذه الربامج أن توفر ســـوقً هج القائمة على األغذية لتحســـني النُ 
ألطفال املدارس الذين قد  غذ�تغنية ابملا للحّد من الفاقد واملهدر من األغذية مع تقدمي وجبات حمليً  ليت يتم شـــــــــــــــراؤهاا

ملعادن من عظام األمساك ابلرغم من وميكن صـــــــنع مكمالت ا 15، 14يعانون من نقص واحد أو أكثر من املغذ�ت الدقيقة.
وقد أظهرت جتربة رائدة إلنتاج مادة معدنية ابســــتخدام حســــك  ا على نطاق واســــع يف الوقت احلايل.أن ذلك ليس منتشــــرً 

الســمك وجود مســتو�ت عالية من املواد املعدنية األســاســية ال ســيما الزنك واحلديد والكالســيوم. ومت اختبار هذا املنتج يف 
 .تالمذة املدارسلدى  اا واسعً بات مدرسية تقليدية والقى ترحيبً إطار وج

                                                      
 تقديرات مستمدة من بعض عمليات التجهيز الصناعي.  11
12  ingredients-marine-product-iffo.com/update.  
 التونة إىل مسحوق. هياكلعلى سبيل املثال، ُحتّول   13
14  Kalaluka, E.; Wismen, B.; Vargas, M.; Ahern, M.B.; Thilsted, S.H.; Kjellevold, M.; Overå, R.; Toppe, J.; Doura, M.; 

Franz, N. (2021). Locally-Procured Fish Is Essential in School Feeding Programmes in Sub-Saharan Africa. Foods 2021, 10, 
doi.org/10.3390/foods10092080. 2080. 

15  fao.org/3/cb7960en/cb7960en.pdf  

https://www.iffo.com/update-product-marine-ingredients
https://doi.org/10.3390/foods10092080
https://www.fao.org/3/cb7960en/cb7960en.pdf
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 مصايد األمساك وتربية األحياء املائية يف من األغذيةالفاقد واملهدر 

لُنظم الغذائية إىل امســألة هامة ابلنســبة  مصــايد األمساك وتربية األحياء املائيةقطاع الفاقد واملهدر من األغذية يف  -13
 نســـبة عن الوضـــع االقتصـــادي للبلد أو حجم مصـــايد األمساك أو تعقيد ســـلســـلة القيمة. ويقدر أن املســـتدامة، بغض النظر

ويف معظم مناطق يف املائة من إنتاج مصـــايد األمساك وتربية األحياء املائية املوجهة لالســـتهالك البشـــري هتدر كل ســـنة.  35
يؤثر فقـدان األغـذيـة وهـدرهـا يف و  16يف املـائـة. 35واملـائـة يف  30بني مـا  من األغـذيـةهـدر الفـاقـد وامل جمموع العـامل، يرتاوح

 األمن الغذائي والتغذية والبيئة.من آاثر سلبية على االقتصاد و  ذلك استدامة النظم الغذائية مع ما يرتتب عن

، األمساك وتربية األحياء املائية مصـــايد قيمةة على امتداد مجيع مراحل ســـلســـلة وحيدث الفاقد واملهدر من األغذي -14
وميكن أن ينتج الفاقد واملهدر من األغذية عن أســــباب مباشــــرة عندما يكون ذلك يف إىل املســــتهلك النهائي.  املصــــيدن م

مراحل حمددة من ســــلســــلة اإلمدادات الغذائية، وأســــباب اثنوية عرب ســــلســــلة اإلمدادات الغذائية، وأســــباب نُظمية تشــــمل 
 17ي أبكمله.النظام الغذائ

؛ احلصــادوتشــمل األســباب املباشــرة املدخالت غري الكافية يف عمليات اإلنتاج؛ وســوء جدولة وتوقيت عمليات  -15
واملناولة؛ وسوء ظروف ختزين وضبط درجة حرارة؛ وظروف وتقنيات التسويق  واحلصادواملمارسات غري املالئمة يف اإلنتاج 

غري املالئمة يف مرحلة البيع ابلتجزئة، وسوء ممارسات مقدمي اخلدمات الغذائية ورداءة املمارسات االستهالكية أثناء شراء 
 ألغذية أو إعدادها أو استهالكها.ا

 ؛والنقل وســــــعة التخزين املالئمة املعدات عدم كفاية توافرألغذية وتشــــــمل األســــــباب الثانوية للفاقد واملهدر من ا -16
وســوء التنظيم والتنســيق والتواصــل بني اجلهات الفاعلة يف ســلســلة إمدادات األغذية؛ والبىن التحتية غري املالئمة؛ والظروف 

النهائية من ســـــــــــلســـــــــــلة إمدادات واملمارســـــــــــات واإلجراءات غري املناســـــــــــبة اليت تولد الفاقد واملهدر من األغذية يف املراحل 
األغذية. وتنشـــــأ أســـــباب اثنوية أخرى عن عدم كفاية املعلومات، وعدم القدرة على توقع ظروف الســـــوق، ومعايري اجلودة 
املفرطة الصـــرامة اليت يفرضـــها اجملهزون أو جتار التجزئة أو األســـواق املســـتهدفة، واالرتباك الناشـــئ عن صـــعوبة فهم بطاقات 

 لفة لتواريخ صالحية األغذية.التوسيم املخت

وتشـــري األســـباب الُنظمية إىل نشـــوء أســـباب اثنوية ومباشـــرة لفقدان وهدر األغذية على طول ســـلســـلة إمدادات  -17
األغذية. وتشــمل األســباب الُنظمية أوجه القصــور يف األطر املؤســســية والســياســاتية والتنظيمية الالزمة لتيســري التنســيق بني 

 االستثمارات ودعم اعتماد ممارسات حمّسنة على امتداد سلسلة إمدادات األغذية. اجلهات الفاعلة ومتكني

 احلد من الفاقد واملهدر من األغذية

 ا كامًال سلوك خمتلف اجلهات الفاعلة، فهمً جيب فهم حجم الفاقد واملهدر من األغذية وأثره وأسبابه، إىل جانب  -18
األبعاد ومتعدد أصــحاب املصــلحة  لتصــميم احللول وتنفيذها بكفاءة. ويتطلب الفاقد واملهدر من األغذية اتباع �ج متعدد

والســـياســـات الداعمة والتشـــريعات واملهارات  احلد من الفاقد من األغذيةيراعي العوامل اليت تؤثر على القدرات الوطنية يف 
ومن الضــــــروري فهم الطريقة اليت تتفاعل هبا هذه العوامل املختلفة يف والتكنولوجيا.  األســــــاســــــية والبنيةواملعارف واخلدمات 

                                                      
16  https://www.fao.org/3/ca9229ar/ca9229ar.pdf. 
17  fao.org/3/i3901a/i3901a.pdf. 

https://www.fao.org/3/ca9229ar/ca9229ar.pdf
https://www.fao.org/3/i3901a/i3901a.pdf
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حلول للفاقد واملهدر ية. وجيب أن يراعي تصـــميم وتنفيذ لفاقد واملهدر من األغذلمن أجل توفري حلول فعالة  ســـياق معنيَّ 
 من األغذية أتثري املوقع واألنواع واملناخ ونوع اجلنس والثقافة. 

غي التشـــديد على أن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية ميكن أن خيفف الضـــغط على املوارد املائية وحيســـن وينب -19
ومن شــــــأن احلد من الفاقد واملهدر من األغذية أن يؤدي إىل نظم غذائية أكثر وارد واألمن الغذائي والتغذوي. اســــــتدامة امل

 ابية.استدامة وإىل نتائج اقتصادية واجتماعية وبيئية إجي

 النقاط البارزة والتطورات األخرية

ا عن دور األغذية املائية يف األمناط الغذائية الصـــحية ، أصـــدرت شـــبكة األمم املتحدة للتغذية تقريرً 2021يف عام  -20
، وعرض مناط الغذائية الصـــــــحية املســـــــتدامةيهدف إىل بناء توافق يف اآلراء بشـــــــأن دور األغذية املائية يف األ 18املســـــــتدامة،

وتوجيه الســـــــــياســـــــــات واالســـــــــتثمارات والبحوث الرامية إىل االســـــــــتفادة الكاملة من  رشـــــــــاداتســـــــــاع نطاق األدلة املتاحة إل
اإلمكا�ت اهلائلة لألغذية املائية يف توفري أمناط غذائية صــحية مســتدامة وحتقيق أهداف التنمية املســتدامة. وتتمثل إحدى 

 األغذية املائية املتنوعة واملغذية يف احلد من الفاقد واملهدر من األغذية.توصيات التقرير لضمان إمدادات مستدامة من 

أقّر مؤمتر منظمة األغذية والزراعة يف دورته الثانية واألربعني مدونة الســــــــــــــلوك الطوعية للحد من ، 2021يف عام و  -21
اليت وضعت من خالل عملية شاملة، إبرشاد وتوجيه عاّمني من مكتب جلنة الزراعة. وتوفر  19الفاقد واملهدر من األغذية،

عايري للممارســـــات الرشـــــيدة املتوجيهية و البادئ املمدونة الســـــلوك الطوعية للحد من الفاقد واملهدر من األغذية جمموعة من 
فاقد واملهدر من األغذية، مبا يف ذلك عن طريق تثمني معرتف هبا دولًيا وقابلة لتكييفها وطنًيا من أجل احلد بفعالية من ال

ويف الوقت  ات األغذية على هيئة فاقد ومهدر.واملواد اليت تغادر ســـــلســـــلة إمداد واملشـــــتقات األجزاء غري الصـــــاحلة لألكل
 التنمية املستدامة.ساعد على اتباع �ج واسع لتحقيق ت، و ية والغذائية املستدامة والشاملةنفسه، تشجع املدونة الُنظم الزراع

 2031-2022وحّدد اإلطار االســـــرتاتيجي للمنظمة للفرتة  -22

لتحقيق  يةاجمالرب جماالت األولوية  من عشـــــرين جماًال  20
بشــــأن التحول األزرق  يةاألولوية الرباجمجمال  ويف حني أنّ وبيئة أفضــــل وحياة أفضــــل للجميع. أفضــــل وتغذية أفضــــل  إنتاج

معظم األنشــــطة اليت تضــــطلع هبا شــــعبة مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية التابعة يشــــمل التابع ملنظمة األغذية والزراعة 
اجملال مبا يف ذلك ابســـــتخدام النظم الغذائية املائية،  املتصـــــلةاألخرى  يةملنظمة األغذية والزراعة، فإن جماالت األولوية الرباجم

إعمال احلق يف الغذاء الكايف من خالل إاتحة إمكانية هتدف إىل  "أمناط غذائية صحية للجميع "اخلاص بتغذية أفضل: 1
من أجل أمناط غذائية صـحية للجميع،  ةواملغذي ةواملتنوع ةوالكافي ةاآلمن األغذيةاحلصـول املادي واالقتصـادي العادل على 

دعم البلدان  "احلد من الفاقد واملهدر من األغذية" اخلاص بتغذية أفضل: 4اجملال و  والتصدي جلميع أشكال سوء التغذية؛
متعدد  شـــــــــــامليف حتديد حتد�ت التصـــــــــــدي للفاقد واملهدر من األغذية على نطاق واســـــــــــع والتغلب عليها، ابعتماد �ج 

ر واحلوافز التنظيمية املناســبة، مثل والتدريب، وتقدمي املشــورة بشــأن األط التثقيفاجلوانب لســد الفجوات املعرفية، وحتســني 
 ، ضمن أمور أخرى."من املزرعة إىل املائدة"مبادرة 

                                                      
18  Ahern, M., Thilsted, S.H. & Oenema, S. 2021. The role of aquatic foods in sustainable healthy diets. Discussion paper. 

Paper_EN_.pdf-foods-Aquatic-Nutrition-UN-content/uploads/FINAL-unnutrition.org/wp. 
19  ps://www.fao.org/3/nf393ar/nf393ar.pdfhtt. 
20  https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf. 

https://www.unnutrition.org/wp-content/uploads/FINAL-UN-Nutrition-Aquatic-foods-Paper_EN_.pdf
https://www.fao.org/3/nf393ar/nf393ar.pdf
https://www.fao.org/3/cb7099ar/cb7099ar.pdf
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الذي أقرّته الدورة الرابعة  21بشأن استدامة مصايد األمساك وتربية األحياء املائية مصايد األمساك إعالن جلنةومشل  -23
 والثالثون للجنة مصايد األمساك اإلجراءات املوجهة التالية:

إيالء املراعاة الواجبة لألمساك يف االســـــــــــــــرتاتيجيات الوطنية واإلقليمية والعاملية لألمن الغذائي والتغذية، نضـــــــــــــــمن  -
واملسامهة يف استدامة النظم الغذائية على املدى البعيد من أجل القضاء على اجلوع ومعاجلة العبء الثالثي لسوء 

 التغذية واحلد من األمراض املرتبطة ابلنمط الغذائي.

نشّجع على احلد من الفاقد واملهدر يف القطاع لدى مرحلة ما قبل الصيد وما بعده، مبا يف ذلك املصيد املرجتع، و  -
وذلك عن طريق تنفيذ معايري متفق عليها دولًيا من خالل اختاذ اإلجراءات املناســـــبة مبا يشـــــمل التوعية والتثقيف 

وال سيما معايري السالمة واجلودة، لتحسني جتهيز األمساك  والتدريب وفًقا للسياق والقدرات واألولو�ت الوطنية،
مة وتوزيعها واســــتهالكها، ما يزيد ابلتايل كذلك من قيمة املنتجات الســــمكية دعًما القتصــــادات شــــاملة ومســــتدا

 .للبلدان املطّلة على احمليطات

                                                      
21  https://www.fao.org/3/cb3767ar/cb3767ar.pdf. 
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