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معلومات أساسية

في عام 2017، أصدرت لجنة األمم المتحدة الدائمة المعنية بالتغذية »سردية عالمية« بشأن التغذية بعنوان إنهاء كافة أشكال سوء التغذية 

المتحدة  األمم  عقد  في بداية  ذلك  وساهم  2017أ(.  بالتغذية،  المعنية  الدائمة  المتحدة  األمم  )لجنة   2030 عام  بحلول  أحد  إهمال  وعدم 

في  بما  الدولية،  واألهداف  المقاصد  من  شاملة  مجموعة  إلى  استناًدا  التغذوي  المشهد  وأوضح   )2025–2016( التغذية  أجل  من  للعمل 

ذلك مقاصد جمعية الصحة العالمية بشأن التغذية العالمية واألمراض غير السارية، وخطة عام 2030، وااللتزام وإطار العمل المنبثقان عن 

بالتغذية. المعني  الثاني  الدولي  المؤتمر 

كلفة  عن تحّمل  السكان  من  العديد  يعجز  العالم،  سكان  إلطعام  الغذاء  من  يكفي  ما  تنتج  الحالية  الغذائية  النظم  أن  ومع 

)إضافة  الصحية  للرعاية  »خفية«  تكاليف  على  الصحية  غير  الغذائية  األنماط  كذلك  وتنطوي  الصحية.  الغذائية  األنماط 

جائحة تزيد  أن  المتوقع  ومن   .)2020 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  سلبية  بيئية  وآثار  السلبية(  الصحية  اآلثار   إلى 

التقديرات  وتشير  الدخل،  وفقدان  الغذائية  اإلمدادات  في  االختالالت  جراء  التغذوي  والنقص  الغذائي  األمن  انعدام  تفاقم  من  كوفيد-19 

ذلك هشاشة  ويبرز   .)2020 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  التغذوي  النقص  من  إضافي  مليون شخص   132 إلى   83 سيعاني  أنه  إلى 

النظم الغذائية وأهمية التنسيق العالمي من أجل تعزيز األنماط الغذائية التي تتسم باالستدامة من الناحية االجتماعية واالقتصادية والبيئية 

.)2020 2020؛ وفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية،  )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 

وال تزال الجهود المبذولة لتعزيز األنماط الغذائية الصحية المستدامة تفتقر إلى سردية قوية ومحددة جيًدا، رغم االعتراف المتزايد بأهمية 

 Willett( خطوطًا توجيهية للصحة على مستوى الكوكب ككّل EAT-Lancet هذه األنماط. وتحقيًقا لهذه الغاية، في عام 2019، نشرت لجنة

وآخرون، 2019(، ونشرت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )المنظمة( ومنظمة الصحة العالمية مجموعة من المبادئ بشأن األنماط 

حين  وفي  2019أ(.  العالمية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  )منظمة  السردية  هذه  لتعريف  محاولة  في  المستدامة  الصحية  الغذائية 

أدت هذه المبادئ دوًرا مهًما في المساعدة على وضع إطار محدد لهذه السردية، يستمر الخالف والنقاش حول األغذية الحيوانية المصدر 

»المعتدل«. باالستهالك  المقصود  وتحديد 

األسماك1  بدور  اعتراف متزايد  2009(، هناك  )Duarte وآخرون،  المستهلكة عالميًا  األغذية  األرضية غالبية  األغذية  إنتاج  توفر نظم  وبينما 

أيًضا  بل  للبروتينات،  كمصدر  فقط  وليس  والتغذية،  الغذائي  األمن  في  أوسع3(  نطاق  على  المائية  األغذية  )ليس  البحرية2  واألغذية 

الرفيع  الخبراء  وفريق  2020أ؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة  بيولوجيًا  المتوفرة  الدقيقة  والمغذيات  الدهنية  أوميغا-3  ألحماض  فريد  كمزود 

وقدرتها  المائية،  األغذية  بتنوع  الحالية  الغذائية  النظم  تعترف  ال  ذلك،  ومع  و2017(.  2014؛  والتغذية،  الغذائي  باألمن  المعني  المستوى 

المغذيات  )نقص  التغذية«  لسوء  الثالثي  »العبء  لمعالجة  حاًل  اعتبارها  وإمكانية  المستدامة،  الصحية  الغذائية  النظم  في  المساهمة  على 

األغذية  بعض  في  يُنظر  ما  غالبًا  ذلك،  على  وعالوة  2020أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  والسمنة(  الزائد  والوزن  التغذية،  ونقص  الدقيقة، 

وقد  الصحية.  الغذائية  النظم  في  مساهمتها  في  النظر  عن  عوًضا  االقتصادية  أو  التجارية  لقيمتها  الزعنفيات،  أنواع  بعض  مثل  المائية، 

والتغذية4  الغذائي  األمن  لتحقيق  الداخلية  والمياه  المحيطات  من  المتأتية  المستدامة  باألغذية  المعنية  العالمية  العمل  شبكة  إنشاء   جرى 

الرفيع  الخبراء  )فريق  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  لمشورة  استجابًة  وذلك  التغذية،  أجل  من  للعمل  المتحدة  األمم  عقد  مظلة  تحت   

2014(، بهدف تعزيز االعتراف باألغذية المائية من أجل األمن الغذائي والتغذية. المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية، 

وترمي وثيقة المناقشة هذه إلى بناء توافق في اآلراء بشأن دور األغذية المائية في األنماط الغذائية الصحية المستدامة، وتقديم مجموعة 

األدلة المتاحة من أجل إرشاد السياسات واالستثمارات والبحوث وتوجيهها لتحقيق االستفادة الكاملة من اإلمكانات الهائلة لألغذية المائية 

1   بما في ذلك األسماك والقشريات والرخويات والحيوانات المائية األخرى، ولكن باستثناء الثدييات المائية والزواحف والطحالب البحرية والنباتات المائية األخرى )منظمة األغذية والزراعة، 2020أ(.
2   تختلف تعاريف األغذية البحرية، ولكن التعريف األكثر شيوًعا هو األسماك واألسماك الصدفية البحرية الصالحة لألكل )قاموس Merriam Webster(. وعلى الرغم من استخدام المصطلح على نطاق واسع، يستخدم هذا التقرير 
مصطلح “األغذية المائية” لوصف قدر أكبر من التنوع في األغذية. ويُستخدم مصطلح “األغذية البحرية” في سياق الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية، إذ إن األغذية المائية بشكل عام غير معترف 

بها حاليًا في الخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية، وال عند اإلشارة إلى األمراض المنقولة عن طريق األغذية البحرية. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن سالمة األغذية هامة لجميع األغذية المائية.

3   الحيوانات والنباتات والكائنات الحية الدقيقة التي تُستزرع وتُحصد في المياه، وكذلك األغذية الخلوية والنباتية المصدر الناشئة عن التكنولوجيات الجديدة )المركز العالمي لألسماك، 2020(.

https://nettsteder.regjeringen.no/foodfromtheocean/about-the-network :لمزيد من المعلومات عن شبكة العمل العالمية، يرجى زيارة الموقع التالي  4
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الزعنفيات  الوثيقة على  المراجع في هذه  العديد من  المستدامة. وتركز  التنمية  أنماط غذائية صحية مستدامة وتحقيق أهداف  توفير  في 

المتعلقة  الدراسات والبيانات  إذ تركز معظم  التي يوجد دليل عليها،  المائية األخرى  المائية والنباتات  أمثلة للحيوانات  الضوء على  وتسلط 

القيمة الغذائية  التركيز على  المائية على إنتاج عدد قليل من أنواع الزعنفيات ذات القيمة االقتصادية، أو الحفاظ عليها، بدالً من  باألغذية 

المائية. األوسع نطاقًا لتنوع األغذية المستمدة من الموارد 

الوثيقة بوثيقة أخرى بشأن دور األغذية المستمدة من  المائية أمر مفيد وهناك حاجة ماسة إليه. وستُرفق هذه  وزيادة االهتمام باألغذية 

تؤديه مجموعة  الذي  الضوء على الدور  تسليط  إلى  مًعا  الوثيقتان  وتهدف هاتان  والبيض(.  األلبان  اللحوم ومنتجات  )مثل  الحيوانية  الثروة 

المستدامة. الصحية  الغذائية  البحرية، في األنماط  المائية، مثل األعشاب  المصدر والنباتات  الحيوانية  متنوعة من األغذية 
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مقدمة2

مجموعة  المائية  األغذية  وتشمل  العالم.  أنحاء  جميع  في  المغذية  لألغذية  حيويًا  مصدًرا  الداخلية  المائية  والمسطحات  المحيطات  تشكل 

واليود  والكالسيوم  والزنك  الحديد  مثل  فريدة  ومغذيات  صفات  منها  ولكل  الدقيقة،  الحية  والكائنات  والنباتات  الحيوانات  من  متنوعة 

1 لالطالع على أهمية هذه المغذيات(. وإضافة إلى ذلك، فإن  12 ودال وأحماض أوميغا-3 الدهنية )أنظر الملحق  والفيتامينات ألف وباء 

المغذيات الدقيقة الموجودة في الحيوانات المائية متوفرة بيولوجيًا بدرجة عالية )منظمة الصحة العالمية، 1985(. وتعزز الحيوانات المائية 

أيًضا امتصاص المغذيات الدقيقة، مثل الحديد والزنك، من األغذية النباتية المصدر عند استهالكها مًعا )Barré وآخرون، 2018(. وعالوة على 

ذلك، يمثل استهالك األغذية المائية فرصة لتحقيق مزيد من االستدامة، إذ إن إنتاج األغذية ذات المصدر الحيواني المائي له تأثير بيئي أقّل 

من إنتاج معظم األغذية ذات المصدر الحيواني األرضي )Hilborn وآخرون، 2018(.

2012ب، والزراعة،  األغذية  )منظمة  صغير  نطاق  على  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  صيد  أنشطة  في  الريف  فقراء  من  العديد   ويشارك 

وThompson وSubasinghe، 2011(. وتشكل النساء حوالي 50 في المائة من جميع العاملين في القطاعين األولي والثانوي لمصايد األسماك 

األغذية  مساهمات  إلى  وإضافة  2020أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الصيد  بعد  ما  مرحلة  في  يعملن  منهّن  وكثير  المائية،  األحياء  وتربية 

المائية المباشرة وغير المباشرة في األمن الغذائي والتغذية من خالل االستهالك المباشر وفرص كسب العيش، فإنها تنطوي أيًضا على »تأثير 

أن يساعد على تحسين سبل  أن هذا يمكن  األرضية. وفي حين  األغذية  إنتاج  الذي يستخدم ألغراض  الحيوانات  مضاعف« من خالل علف 

عيش بعض األشخاص، فإنه يطرح أيًضا مخاوف بشأن تحويل األغذية إلى أعالف والحق في الغذاء.

ذلك  في  بما  األخيرة،  السنوات  خالل  الحاصلة  االتجاهات  على  الضوء   2020 لعام  العالم  في  والتغذية  الغذائي  األمن  حالة  تقرير  ويسلّط 

ما  في  وذلك  الصحي،  الغذائي  النمط  كلفة  وارتفاع  االقتصادي،  التباطؤ  وأوجه  كوفيد-19،  وجائحة  المناخ،  تقلّب  يفرضها  التي  التحديات 

.)2020 يتعلق بالجهود المبذولة للقضاء على الجوع وانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 

ومنذ أن طُرح مفهوم األمن الغذائي ألول مرة في عام 1974، تطور وابتعد عن المكونات الكمية )أي التركيز على إنتاج األغذية وكميتها( 

التركيز على جودة المغذيات وسالمة األغذية(، بما في ذلك قضايا اإلنصاف، على غرار األعمال السابقة  النوعية )أي  واتجه نحو المكونات 

بشأن الحصول على الغذاء وحق اإلنسان في الغذاء الكافي )Sen ،1981( وعناصر الوكالة واالستدامة )فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني 

.)2020 باألمن الغذائي والتغذية، 

»األنماط الغذائية الصحية المستدامة هي أنماط غذائية تعزز جميع أبعاد صحة األفراد ورفاههم؛ وتترتب عنها ضغوط وآثار بيئية 

الصحية  الغذائية  األنماط  أهداف  وتتمثل  الثقافية.  الناحية  من  ومقبولة  ومنصفة  وآمنة  الكلفة  وميسورة  متاحة  وهي  منخفضة؛ 

الجسدي  ورفاههم  والمستقبل  الحاضر  أجيال  أداء  ودعم  األمثل  الوجه  على  وتنميتهم  األفراد  جميع  نمو  تحقيق  في  المستدامة 

والعقلي واالجتماعي في جميع مراحل الحياة؛ والمساهمة في الوقاية من سوء التغذية بجميع أشكاله )أي نقص التغذية والنقص 

الغذائي؛ ودعم  بالنمط  المرتبطة  السارية  غير  باألمراض  اإلصابة  والحد من خطر  والسمنة(؛  الزائد  والوزن  الدقيقة  المغذيات  في 

أبعاد االستدامة  بين جميع  المستدامة  الصحية  الغذائية  األنماط  الكوكب. ويجب أن تجمع  البيولوجي وصحة  التنوع  الحفاظ على 

]النسخة   11 الصفحة  2019أ،  العالمية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  )منظمة  المقصودة«.  غير  العواقب  تجّنب  أجل  من 

اإلنكليزية[(.
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وحتى عهد قريب، ركّزت التوصيات الغذائية بشأن استهالك األغذية المائية على تحقيق التوازن بين المنافع التغذوية والمخاوف المتعلقة بسالمة األغذية 

أسبوعيًا  األسماك  من  غرام   100 تبلغ  حصة   2-1 باستهالك  العالمية  الصحة  منظمة  وأوصت  الملوثة.  والمواد  للملوثات  البيولوجي  التراكم  يخص  ما  في 

300 غرام من األسماك  البالغون  الهيئة األوروبية لسالمة األغذية بأن يستهلك  2011ب(، بينما أوصت  العالمية،  )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

أسبوعيًا )الهيئة األوروبية لسالمة األغذية، 2014(. واعتمدت توصيات أحدث عهًدا نهًجا شامالً أكثر مع مراعاة المخاوف بشأن التأثير البيئي إلنتاج األغذية. 

واالستهالك  المصدر،  النباتية  الغذائية  لألنماط  أساسي  بشكل  تروج   ،EAT-Lancet لجنة  عن  الصادرة  الكوكب،  صحة  بشأن  الغذائية  التوجيهية  والخطوط 

األسماك  28 غراًما من  باستهالك  إلى وجود توصية محددة  إضافة  المستدامة،  الغذائية  لألنماط  رئيسيًا  المصدر، بوصفها عامالً  الحيوانية  لألغذية  المحدود 

استهالك  يُعتبر  المصدر،  الحيوانية  األرضية  األغذية  عكس  وعلى   .)2019 وآخرون،   Willett( غرام/في اليوم(   100-0 بمقدار  )أي  بالغ  شخص  لكل  يوميًا 

2019( وله  النظام الغذائي المستدام )Willett وآخرون،  المائية المستدامة أفضل من حيث  المائية من مصايد األسماك المستدامة وتربية األحياء  األغذية 

تأثير بيئي أقّل )Hilborn وآخرون، 2018؛ وHallström وآخرون، 2019(. وإضافة إلى ذلك، جرى انتقاد النمط الغذائي المرجعي الموصى به أعاله لعدم 

الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  من  العديد  في  سيما  وال  كلفته،  تحمل  على  القدرة  عدم  إلى  إضافة  والفردية،  الثقافية  الغذائية  بالخيارات  اعترافه 

)Drewnowski، 2020؛ Hirvonen وآخرون، 2019(.

ويزيد استهالك األغذية المائية في بعض مناطق العالم عن القدر الموصى به والبالغ 28 غراًما في اليوم بالنسبة إلى البالغين، ولكن االستهالك يختلف داخل البلدان 
 والمجتمعات وحتى األسر نفسها. وكثيًرا ما نرى تقديرات الستهالك الفرد السنوي من األسماك5  مقارنة بالمتوسط العالمي )الذي يبلغ حاليًا 20.5 كيلوغرامات(6

0 كيلوغرام و100 كيلوغرام للفرد سنويًا( )منظمة األغذية   ، مع أن معدالت االستهالك العالمي شديدة التباين )إذ تتراوح التقديرات الوطنية الحالية بين 

والزراعة، 2020أ؛ و2020ج(. ويزيد ذلك من تعقيد مقارنات استهالك الفرد بين البلدان أو مع المتوسط العالمي، إذ تفترض هذه المقارنات وجود توزيع 

المستهلكين وسلوكهم،  العوامل، بما في ذلك االختالفات في تفضيالت  الفرد بعدد من  الواقع. ويتأثر استهالك  الحال في  السكان، وهذه ليست  عادل بين 

القابلة للتلف في العديد من المناطق. الثقافية، فضالً عن الصعوبات في توزيع المواد الغذائية  واألعراف والتصورات 

وبالنسبة إلى العديد من سكان الريف الفقراء، قد تكون األسماك - وخاصة األسماك الصغيرة - هي األغذية الحيوانية المصدر األكثر توفًرا وتفضيالً ويسًرا 

من حيث الكلفة )Kawarazuka وBéné، 2011(. ويمكن الستراتيجيات نظم األغذية المائية أن تساعد على معالجة المشكلة المعقدة التي يمثلها »العبء 

للجميع  والتغذية  الغذائي  األمن  الغذائية وضمان  األنماط  تنويع  أجل  بالمغذيات من  غنية  مائية  أغذية  الحصول على  كفالة  بهدف  التغذية«  لسوء  الثالثي 

)منظمة األغذية والزراعة، 2020أ(. وهناك اعتراف متزايد باألغذية المائية كعنصر هام في األنماط الغذائية الصحية المستدامة. ومع ذلك، ال يزال االعتراف 

بها غير كامل ألن العديد من بيانات مصايد األسماك وتربية األحياء المائية تركز على الحصاد واإلنتاج. وهناك القليل من التركيز الموجه نحو سلسلة القيمة 

السكانية، وخاصة  المجموعات  لمختلف  التغذوية  االحتياجات  تلبية  أجل  إمكاناتها من  االستفادة من  كيفية  نحو  أو  المائية،  األغذية  متنوعة من  لمجموعة 

والضعفاء. الفقراء 

المائية سياسات متسقة وأطًرا مؤسسية وقانونية متينة وشاملة. ويمكن  ويتطلب االنتقال إلى أنماط غذائية صحية مستدامة تتضمن مجموعة من األغذية 

اإلنتاج  على  أساسي  بشكل  التركيز  إلى  المائية  األغذية  سياسات  تميل  ذلك،  ومع  االستدامة؛  إلى  االنتقال  تقّوض  أن  الضريبية  والسياسات  األدوات  لبعض 

والكفاءة االقتصادية وإدارة الموارد والقضايا البيئية والمناخية. كما تولي هذه السياسات اهتماًما أقل لسالسل القيمة ومساهمة األغذية المائية في تغذية 

وصحتهم. الناس 

 

األعشاب  حاليًا  تشمل  ال  المنظمة  تعّدها  التي  األغذية  ميزانيات  ألن  وذلك  المائية،  النباتات  تستثني  ولكنها  المائية  الحيوانات  تشمل  األسماك  باستهالك  الخاصة  األرقام  هذه  إن     5

المائية. والنباتات  البحرية 

المنظمة،  التي تعّدها  الغذائية  للميزانيات  البشري وفًقا  المتاحة لالستهالك  السمكية  للفرد من األسماك، وهو متوسط األغذية  الظاهري  بناًء على االستهالك  المتوسط  6   يتم حساب 

محسوبًا بالوزن الحي المعادل. وألسباب عديدة )بما في ذلك حقيقة أنه ال يأخذ في االعتبار الهدر على مستوى األسرة(، فإن هذا الرقم ال يعادل المتناول الغذائي.
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لمحة عامة عن األنماط الغذائية الصحية3

العامة التغذية والصحة  المائية في  األغذية 

فهي  وبالتالي،  الحيوانية،  للبروتينات  غنيًا  مصدًرا  بوصفها  بقيمتها  باعتراف  المائية،  الحيوانات  سيما  وال  المائية،  األغذية  حظيت  لطالما 

تعتبر مكونًا رئيسيًا من األنماط الغذائية المغذية )منظمة األغذية والزراعة، 2012ب(. وعالوة على ذلك، تحتوي األغذية المائية أيًضا على 

الثالثي  »العبء  من  يعانون  الذين  السكان  لدى  والصحة  التغذية  نتائج  تحسين  في  الهامة  الدقيقة  والمغذيات  الدهنية  أوميغا-3  أحماض 

التغذية«. لسوء 

وسوء التغذية المتمثل في الوزن الزائد والسمنة آخذ في االزدياد. وعلى الصعيد العالمي، يعاني ما يقرب من 13.1 في المائة من البالغين 

والتحوالت  الحضري  والتوّسع  بالعولمة  هذا  ويرتبط   .)2020 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  السمنة  من  األطفال  من  المائة  في  و6 

»التحول  باسم  إليها  يُشار  ما  غالبًا  والتي  المصدر،  الحيوانية  البرية  واألغذية  المجهزة  واألغذية  والسكريات  الدهون  استهالك  نحو  الغذائية 

الدهون  الخالية من  المائية  باألغذية  اللحوم  للمؤلفات أن االستعاضة عن استهالك  1(. وقد أظهر استعراض حديث  )أنظر اإلطار  التغذوي« 

)باستثناء األسماك الصدفية واألسماك المقلية الخالية من الدهون( تقلل من متناول الطاقة، مما يؤدي إلى فقدان الوزن )Liaset وآخرون، 

2019(. وإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن استهالك األسماك يقلل من ضغط الدم )Bernstein وآخرون، 2019(، ويخفض مستويات الكوليسترول 

)منظمة  الدموية  واألوعية  القلب  وظائف  تحسين  طريق  عن  التاجي  الشريان  بأمراض  الوفاة  من مخاطر  ويقلل   ،)2012 وآخرون،   Lim(

األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2011ب؛ وMozaffarian وRimm، 2006(. وخلصت دراسة أخرى إلى أن استهالك األسماك يقلل 

 Zhao( من الوفيات الناجمة عن جميع األسباب؛ إذ يرتبط تناول 60 غراًما من األسماك في اليوم بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 12 في المائة

الدموية،  واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  مخاطر  وتقليل  األسماك  استهالك  بين  اإليجابية  العالقة  بشأن  البحوث  أن  كما   .)2019 وآخرون، 

األسماك  متناول  إدراج  إلى  البلدان  ببعض  دفعت  قد  البحرية،  األسماك  أنواع  بعض  في  الدهنية  أوميغا-3  أحماض  ارتفاع مستويات  نتيجة 

الوطنية. الغذائية  التوصيات  في 

 األحماض الدهنية األساسية

تساعد على الوقاية من تسمم الحمل والوالدة 
المبكرة وانخفاض الوزن عند الوالدة وتدعم النمو 

الفيتامين B12اإلدراكي وتحّسن النظر لدى األطفال 
أساسي لحمل صحي؛ ويساعد على تجّنب 

التشوهات الخلقية في الدماغ والنخاع الشوكي 
ويساعد في المحافظة على سالمة الجهاز العصبي 

والدماغ لدى األطفال

الكالسيوم 
يساعد على الوقاية من تسمم الحمل والوالدة 

المبكرة وهو أساسي لعظام وأسنان قوية 

D الفيتامين 
أساسي لعظام وأسنان وعضالت 

قوية وصحية لدى األطفال ويساعد 
على الوقاية من تسمم الحمل 

والوالدة المبكرة وانخفاض الوزن 
عند الوالدة

 A الفيتامين 
أساسي لبقاء األطفال على قيد الحياة ويقي من 
العمى ويساعد على مكافحة االلتهابات ويعزز 

النمو الصحي 

الحديد 
أساسي للنمو الدماغي لدى األطفال ويزيد 

معدالت بقاء األم على قيد الحياة

اليود 
للنمو  أساسي 

للجنين  الدماغي 
واألطفال الصغار 

ويساعد على تجّنب 
حاالت اإلمالص 

الحديد 
أساسي للنمو الدماغي لدى األطفال ويزيد 

معدالت بقاء األم على قيد الحياة

الفيتاميناتالمعادن

األحماض الدهنية 
األساسية

الحديد

اليود 

الحديد 

الكالسيوم 

 A الفيتامين 

 D الفيتامين 
 

 B12 الفيتامين 
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المائة  في  و6.9  التقّزم،  من  الخامسة  سن  دون  األطفال  من  المائة  في   21.3 يعاني  إذ  عالميًا،  تهديًدا  يشكل  األطفال  لدى  التغذية  نقص  عبء  يزال  وال 

في  المساهمة  إلى  وإضافة   .)2020 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  الدقيقة  المغذيات  نقص  من  طفل  مليون   340 يعاني  كما  الهزال،  من  يعانون 

المائية  2020(، فإن استهالك األغذية  إلى النساء في سّن اإلنجاب )Yilma وآخرون،  بالنسبة  الدقيقة  المغذيات  المتناول من  الغذائي وتعزيز  التنوع  زيادة 

األم  لحليب  أفضل  تغذوي  ومركّب  للوالدة،  إيجابية  بنتائج  يرتبط   - العمر  من  سنتين  وحتى  الحمل  بداية  من   - الطفل  حياة  من  يوم   1 000 أول   في 

2015؛ الوخيم )Skau وآخرون،  الحاد  التغذية  انتشار سوء  2018(، وانخفاض معدل  التقّزم )Marinda  وآخرون،  2018(، وانخفاض   )Fiorella  وآخرون، 

أداء مدرسي وعملي أفضل في وقت الحق  2006؛ و2019(، فضالً عن  المعارف ومعدل ذكاء أعلى )Hibbeln وآخرون،  2018(، وتطور  وSigh وآخرون،   

النتائج اإليجابية بالنسبة إلى الصحة السلوكية والعقلية ويمنع  أيًضا بأّن تناول األسماك في وقت مبكر من الحياة يمكن أن يعزز  من الحياة. وتفيد األدلة 

.)2019 بعض أنواع الحساسية، مثل الربو واإلكزيما والتهاب األنف التحسسي )Bernstein وآخرون، 

معدتهم  ولكن  والجسدي،  المعرفي  نموهم  أجل  من  جسم  وزن  حسب  المغذيات  من  مزيد  إلى  بالبالغين،  مقارنة  الصغار،  واألطفال  الُرضع  ويحتاج 

يجب  الحصرية،  الطبيعية  الرضاعة  من  األولى  الستة  األشهر  وبعد  بالمغذيات.  الغنية  األغذية  يتناولوا  أن  يجب  ولذلك  صغيرين،  الهضمي  وجهازهم 

المجففة  الصغيرة  األسماك  مثل  المائية،  األغذية  ذلك  في  بما  األم(،  حليب  إلى  )إضافة  التكميلية  األغذية  من  متنوعة  مجموعة  األطفال  إعطاء 

باستهالك  ترتبط  األغذية  سالمة  بشأن  مخاوف  وجود  ورغم   .)2 اإلطار  )أنظر  الدقيقة  المغذيات  من  احتياجاتهم  تلبية  أجل  من  السمك،  ومسحوق 

استهالك  منافع  أن  إلى  العالمية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  بين  المشتركة  الخبراء  مشاورة  خلصت  يوم،   1 000 أول  في  المائية  األغذية 

وأثناءه،  الحمل  قبل  األسماك  المرأة  تستهلك  عندما  وأنه  األسماك،  أنواع  بعض  في  والديوكسين  الزئبق  بمحتوى  المرتبطة  المخاطر  تفوق   األسماك 

2011ب(. العالمية،  العصبي لدى رضيعها وطفلها الصغير )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة  النمو  نتائج  تتحسن 

اإلطار 1

دور األغذية المائية في التحول التغذوي

ارتفعت  التي  الهادئ  المحيط  في  الواقعة  الجزرية  البلدان  من  هي  العالم  في  سمنة  معدالت  أعلى  لديها  التي  العشرة  البلدان  بين  من  تسعة  إّن 

سن  دون  األطفال  بين  التقّزم  يزال  ال  ذلك،  على  وعالوة   .)2016 ،Andrew( المائة  في   70 إلى  تصل  بنسبة  البالغين  لدى  السمنة  معدالت  فيها 

في  المائة  في  و31.6  الجديدة  غينيا  بابوا  في  المائة  في   49.5 التقزم  معدالت  تبلغ  إذ  العامة،  الصحة  مجال  في  خطيرة  مشكلة  يمثل  الخامسة 

التقليدية  الغذائية  األنماط  عن  االبتعاد  إلى  جزئي  بشكل  الوباء  هذا  يُعزى  أن  ويمكن  2018ب(.  2018أ؛  اإلنمائية،  )المبادرات  سليمان  جزر 

والحلويات المجهزة  واللحوم  والزيوت  المكررة  النشويات  ذلك  في  بما  التجهيز،  العالية  األغذية  نحو  المصدر  النباتية  واألغذية  باألسماك   الغنية 

 )Charlton وآخرون، 2016(.

ورغم اعتبار األسماك مصدًرا غذائيًا أساسيًا لسكان جزر المحيط الهادئ، تجدر المالحظة أن الحصول على األسماك الطازجة واألغذية المائية يختلف 

األساليب  عن  بعيًدا  تحول  أيًضا  هناك  وكان  واالجتماعي.  االقتصادي  والوضع  )الحضري/الريفي/الساحلي(  الجغرافي  والموقع  المواسم  باختالف 

تناولها  يتم  التي  المقلية،  أو  المعلبة  الملح والدهون، مثل األسماك  الطازجة نحو خيارات تحتوي على كميات عالية من  التقليدية لتحضير األسماك 

عادًة مع األغذية المجهزة األخرى كجزء من نمط غذائي مرتبط بالسمنة )Charlton وآخرون، 2016؛ Dancause وآخرون، 2013(.

المرجانية،  الشعاب  صيد  خالل  من  عليها  يحصلون  التي  المائية  األغذية  من  كبيرة  كميات  يستهلكون  الهادئ  المحيط  جزر  سكان  أن  ومع 

من  القريبة  للموارد  المفرط  الصيد  بسبب  المصيد  انخفاض  إلى  ذلك  ويرجع  المجهزة.  المنتجات  نحو  االستهالك  ميل  من  متزايد  قلق  هناك 

 ،Andrew( الحضري  والتوّسع  التونة،  وصادرات  األجنبية،  الصناعية  األساطيل  عن  فضالً  وتحّمضه،  المحيط  حرارة  درجات  وارتفاع  الشاطئ، 

مواجهة  في  التقليدية  الغذائية  األنماط  على  الحفاظ  على  الهادئ  المحيط  جزر  سكان  تشجيع  ويمثل   .)2016 وآخرون،   Charlton 2016؛ 

والمكانة بالثروة  والمجهزة  المستوردة  األغذية  استهالك  تربط  التي  المطبوعات  من  العديد  وهناك  متزايًدا،  تحديًا  الحضري   التوّسع 

 )Corsi وآخرون، 2008(. وتدعو الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز التنويع الغذائي، وإدراج الفواكه والخضروات واألسماك المحلية 

عوًضا عن األغذية المستوردة والفائقة التجهيز )Charlton وآخرون، 2016؛ وEnglberger وآخرون، 2010(.
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سن  في  والنساء  الحياة  من  يوم   1 000 أول  هما:  حاسمتين  زمنيتين  فترتين  على  العامة  الصحة  مستوى  على  التغذية  لتحسن  الجهود  من  العديد  وتركز 

اإلنجاب. ومع ذلك، هناك دليل على أن األيام األلف األولى الحاسمة تمتد إلى 000 7 يوم إضافي طوال فترة المراهقة، وهو ما يربط بين هاتين الفترتين 

 ،Pennyو Georgiadis2013؛ و 2019؛ وCrookston وآخرون،  )اليونيسف،  المراهقات  الفتيات  إلى  بالنسبة  بشكل خاص  المهمتين  الحاسمتين،  الزمنيتين 

2017؛ وPopkin، 2014(. وتتيح برامج التغذية المدرسية فرصة لتحسين التغذية خالل هذه الفترة التنموية الحاسمة، وتوجد أدلة على أن األغذية الحيوانية 

2003؛ و2007؛ وWhaley وآخرون،  2018؛ وNeumann وآخرون،  )Bundy وآخرون،  المدارس  السلوكية ألطفال  والنتائج  واإلدراك  النمو  المصدر تحسن 

2003(. ومع ذلك، لم يتم إجراء سوى عدد قليل من الدراسات التي تبين وجود تحسينات في إدراك أطفال المدارس وأدائهم بفضل استهالك األسماك )وإن 

كان ليس من خالل برامج التغذية المدرسية على وجه التحديد( )Handeland وآخرون، 2017؛ و2018؛ وSkotheim، 2017(. وعلى سبيل المثال، وجدت 

األسماك مرة واحدة  تناول  بين  الطالب  إيجابية عند  دليالً على وجود عالقة  عاًما   15 أعمارهم  تبلغ  000 10 طالب سويدي  أكثر من  أجريت على  دراسة 

على األقل في األسبوع والدرجات العالية )Kim وآخرون، 2009(.

ومن المعروف أن بعض الزعنفيات غنية بأحماض أوميغا-3 الدهنية والمعادن والفيتامينات والبروتينات الحيوانية )فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني 

األنسجة  إال بشأن  المغذيات  بتكوين  الخاصة  البيانات  األحيان، ال تتوفر  2014(، ولكن في كثير من  2017؛ وThilsted وآخرون،  الغذائي والتغذية،  باألمن 

الصغيرة يمكن  األسماك  أنواع  أن  أقل  المعروف بدرجة  المائية. ومن  األغذية  األوسع من  أو الطيف  بكاملها  األسماك  بدالً من  السمك،  أو شرائح  العضلية 

أن تساهم في الحصول على المزيد من المغذيات الدقيقة، خاصة عند استهالكها كاملة )بما في ذلك الرأس والعينين واألحشاء(، كما هو معتاد في العديد 

2007(. وتتسم األسماك  2012أ؛ و2012ب؛ وRoos وآخرون،  2014؛ وThilsted وآخرون،  الدخل )Thilsted وآخرون،  المنخفضة والمتوسطة  البلدان  من 

باإلمكان  أنه  إلى  الدراسات  إحدى  وخلصت  والكالسيوم.  والحديد  الزنك  مثل  بيولوجيًا،  المتوفرة  الدقيقة  بالمغذيات  بغناها  كاملة  المستهلكة  الصغيرة 

 .)1998 مقارنة امتصاص الكالسيوم من استهالك األسماك الصغيرة ذات العظام اللينة بامتصاص الكالسيوم من الحليب المنزوع الدسم )Hansen وآخرون، 

البيولوجي للمعادن في  التنوع الغذائي والتوافر  وإضافة إلى ذلك، عندما يتم الجمع بين األسماك الصغيرة وأغذية أخرى، مثل الخضروات، فإن هذا يعزز 

األغذية النباتية المصدر )Barré وآخرون، 2018(. وبالتالي، فإن إضافة األسماك الصغيرة إلى أغذية السكان الذين يعتمدون في الغالب على األغذية النباتية 

اإلطار 2

إعداد مسحوق السمك الغني بالمغذيات ألول 000 1 يوم من الحياة في مالوي وزامبيا

وثّقت دراسة أجريت بين عامي 2016 و2019 في شمال زامبيا ومالوي كون أنواع 

في  )والوحيدة  شيوًعا  األكثر  المصدر  الحيوانية  األغذية  كانت  الصغيرة  األسماك 

األمطار  هطول  فترات  بفضل  المرتفع  الموسمي  التوافر  إلى  نظًرا  كثيرة(،  أحيان 

الغزيرة وحظر الصيد لمدة ثالثة أشهر في السنة. وتم تجفيف أنواع األسماك التي 

واستُخدمت  اإلنتاج،  موسم  ذروة  في  كبير  بشكل  الكلفة  وميسورة  متوفرة  كانت 

في أول  الصغار  واألطفال  النساء  تغذية  تعزيز  أجل  من  السمك  مسحوق  لصنع 

000 1 يوم من الحياة. 

وكان لدى المشاركين في الدراسة تقبل عاٍل لدمج مسحوق السمك في الوصفات 

لتحسين  الشمسية  النظم  استخدام  أدى  وقد   .)2020 وآخرون،   Ahern( المحلية 

الهاون  من  بدالً  األسماك،  لطحن  الصغيرة  واآلالت  صغير  نطاق  على  التجفيف 

األسماك  تجفيف  في  النساء  تقضيه  الذي  الوقت  تقليل  إلى  التقليديين،  والمدقة 

التقنيات  هذه  وأفضت   .)2020 وآخرون،   Ahern( األسماك  من  الفاقد  وتقليل 

 ،Ng’ong’ola-Manani( السمك  مسحوق  صالحية  مدة  إطالة  إلى  أيًضا  المحّسنة 

وآخرون، 2020(.



وثيقة للمناقشة

10 

لنمذجة  اإلعاقة  المعدلة حسب  العمر  )2016( سنوات  Fiedler وآخرون  الدقيقة. واستخدم  المغذيات  امتصاص  لتحسين  استراتيجية محتملة  المصدر هي 

األثر التغذوي والصحي لنهج قائم على األغذية متعدد األنواع في أحواض منزلية من أجل تعزيز استهالك األسماك الصغيرة الشائعة )الحربة( في بنغالديش، 

20 عاًما أن يعود بمنافع أكبر وتكاليف أقّل من برنامج وطني إلغناء الدقيق بالفيتامين ألف.  وأظهرت النتائج أنه من شأن برنامج مدته 

العالمي  الصعيدين  على  القيّمة  المائية  األغذية  من  واسعة  لمجموعة  مختارة  صغيرة  بمجموعة  الخاصة  المغذيات  تركيبة  عن  بيانات   1 الجدول  ويعرض 

100 غرام من األجزاء النيئة الصالحة لألكل. ويمكن الترويج الستهالك هذه األغذية المائية  والمحلي في مناطق معينة. ويتم عرض تركيبة المغذيات لكل 

على  المستهلكين  طلب  تحفيز  طريق  عن  أو  األغذية  على  القائمة  الغذائية  النظم  بشأن  الوطنية  التوجيهية  الخطوط  في  بالمغذيات  والغنية  المتنوعة 

وتطوير  األغذية  القائمة على  الغذائية  النظم  بشأن  التوجيهية  الخطوط  تفاصيل عن  التالي  القسم  ويتناول  والمبتكرة.  المرغوبة  المائية  الغذائية  المنتجات 

الكافي. بالقدر  المستغلة  المائية غير  المستدام للموارد  المائية من أجل ضمان االستخدام  الغذائية  المنتجات 
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الجدول 1

النيئة الصالحة لألكل 100 غرام من األجزاء  مكونات المغذيات الخاصة باألغذية المائية المختارة لكل 
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أنواع األسماك البحرية المتداولة عالمًيا )الشرائح فقط(

القد األطلسيأ
)Gadus Morhua(18.6120.20.38260111.10.220.070.15

سلمون األطلسيأ
)Salmo salar(20.0130.40.40121294.42.520.711.45

التونة زرقاء الزعانف الشماليةه
)Thunnus thynnus(23.381.00.606552279.40.2830.89

قّدّية أالسكاه
)Gadus chalcogrammus(17.2120.30.40.2610.0750.16

أنواع الزعنفيات البحرية الشائعة إقليمًيا أو وطنًيا

ماكريل كونند
)Trachurus trecae(21.0250.80.4227

السردين المبرومد
)Sardinella aurita(21.0711.80.5224

زعنفيات المياه العذبة

بلطي النيل )الشرائح فقط( أ
)Oreochromis niloticus(18.3150.80.4451201.30.190.040.15

بلطي النيل )الشرائح مع العظام( أ
)Oreochromis niloticus(16.38833.07.001001201.30.280.060.23

سمكة السلور األفريقيةأ
)Clarias gariepinus( 18.0230.51.072913.50.680.170.43

زعنفيات المياه العذبة الصغيرة األصلية

حربة موالب
)Amblypharyngodon mola(17.38535.73.2017 32.3 c28.0

 اللوتش البنغاليب 
)Botia dario(14.91 3002.54.002506.496120ددحم ريغ

الحيوانات المائية األخرى

األربيان الشائعأ

)Caridea spp.(18.51,725205,00.370.220.15

بلح البحر األبيض المتوسطأ
)Mytilus galloprovincialis(9.6692.52.7914068014.20.380.200.15

النباتات المائية

ألغ تنوبيه
)Undaria pinnatifida(3.01502.20.3821600,00.1860

طحالب الصخوره
)Laminariales spp.(1.71682.91.237000.00.0040

عنب البحرو
)Caulerpa lentillifera(10.41 874.021.43.55.07.60.860

2017ج(. البيانات الخاصة باألغذية )منظمة األغذية والزراعة،  البيانات بشأن األسماك والمحاريات لمنظمة األغذية والزراعة/ الشبكة الدولية لنظم  البيانات بشأن األنواع مستمدة من قاعدة  أ- 

25 في المائة من متناول المغذيات المرجعي اليومي بالنسبة إلى ثالثة أو أكثر من مغذيات الصحة العامة المهمة بالنسبة إلى النساء  ب- األنواع المختارة هي أنواع سمكية محلية صغيرة من بنغالديش يمكن أن تساهم بأكثر من 
الحوامل والمرضعات والرضع إذا تم توفيرها في 50 أو 25 غراًما من الحصص الغذائية، على التوالي )Bogard وآخرون، 2015ب(.

 .)2001( Roos ونشرها سابًقا )وآخرون )2015ب Bogard ج- البيانات بشأن مكونات الفيتامين ألف مأخوذة من

د- Moxness-Reksten وآخرون )2020( بالنسبة إلى أنواع األسماك البحرية من أنغوال.

  https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/?query=seaweed:)2020 ه- قاعدة بيانات وزارة الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية بشأن تركيبة األغذية )وزارة الزراعة في الواليات المتحدة األمريكية، 

و- Matanjun وآخرون )2009(.
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األغذية القائمة على  الغذائية  للنظم  التوجيهية  الخطوط 

78 بلًدا في  تم إجراء استعراض حديث بشأن إدراج األغذية المائية في الخطوط التوجيهية للنظم الغذائية القائمة على األغذية )الخطوط التوجيهية( في 

تسع مناطق )Uyar، 2020(. وتم تقييم هذه الخطوط التوجيهية على أساس متوسط متناول السكان من األغذية المائية، كون تعريف االستهالك »المعتدل« 

غير محدد في المبدأ 4 من مبادئ منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن األنماط الغذائية الصحية المستدامة. وحرًصا على إيصال بعض 

المجموعات السكانية إلى ما يمكن اعتباره مستويات »معتدلة« من االستهالك، يجب أن تروج الخطوط التوجيهية لتناول المزيد من األغذية المائية، بينما 

الحفاظ على مستويات  أو  منها  أقل  تناول كميات  المائية في  األغذية  كبيرة من  تتناول كميات  التي  السكانية  المجموعات  إلى  بالنسبة  التوصية  تتمثل  قد 

االستهالك الحالية. وعلى سبيل المثال، توصي الخطوط التوجيهية لألرجنتين بتناول المزيد من األغذية المائية، إذ يقل االستهالك المعتاد لدى السكان عن 

الكميات الموصى بها )منظمة األغذية والزراعة، 2015ب(. وتتضمن بعض الخطوط التوجيهية توصيات نوعية محددة، كأن تُستهلك بعض األنواع أو األجزاء 

من أجل محتواها التغذوي، أو ضرورة تناول األغذية المائية في أشكال طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مدخنة أو معلبة. وفي الوقت نفسه، تتضمن خطوط 

.)2 توجيهية أخرى توصيات كمية محددة )مثل تواتر االستهالك( أو توصيات تتعلق باالستدامة )أنظر الجدول 

الجدول 2

القائمة على األغذية الغذائية  الوطنية للنظم  التوجيهية  المائية في الخطوط  أمثلة على إدراج األغذية 

أمثلة على توصيات مدرجة في الخطوط التوجيهيةالبلد

توصي باستهالك أكبر )بسبب المتناول المعتاد المنخفض( ألغذية مائية معينة )بما في ذلك الطحالب( وأجزاء معينةاألرجنتين

تُعتبر األسماك التي يتم تناولها مع العظام، مثل السردين وكارنيليان والماكريل، بدائل مجدية لزيادة متناول الكالسيوم )منظمة  	 	·
األغذية والزراعة، 2015ب(.

تُعتبر األغذية البحرية من المصادر الغذائية الرئيسية للزنك ومصدًرا غنًيا بالحديد. 	 	·

توصي باستهالك األنواع غير المستغلة بالكامل أو أجزاء من األغذية المائية من أجل مغذيات محددةأستراليا

“يوصى باستهالك مصادر الكالسيوم مثل مضغ اللحم وعظام السمك، واستهالك عظام السمك الرخوة والصغيرة )مثل السلمون  	 	·
المعلب(، ومنتجات األلبان القليلة الالكتوز )مثل الجبن الناضج واللبن( في حاالت عدم تحمل الالكتوز بعد عمر 3-5 سنوات،” 

)منظمة األغذية والزراعة، 2013ج(.

يوصي باستهالك األغذية المائية المحفوظة واألجزاء غير المستغلة بالكامل من أجل مغذيات محددةبنن

»بالنسبة إلى الكالسيوم، يُوصى أيًضا باستهالك األسماك المجففة المدخنة واألربيان المجفف المدخن وقشور سرطان البحر.”  	 	·
)منظمة األغذية والزراعة،2015 أ(.

توصيات كمية )بالغرام كل أسبوع( تعالج قضايا االستدامةالدانمرك

توصي بـما يبلغ 350 غراًما من األسماك أسبوعيًا، وينبغي أن يكون 200 غرام منها من األسماك الدسمة، مثل السلمون أو التروت أو  	 	·
الماكريل أو الرنكة. ويتم احتساب جميع أنواع األسماك ضمن الكمية الموصى بها البالغة 350 غراًما، بما في ذلك فطيرة السمك، 

واألسماك المجمدة، واألسماك المعلبة، وسمك القد، والتونة، والماكريل، وكذلك األسماك الصدفية، مثل األربيان أو بلح البحر.

تصّنف وثيقة المعلومات األساسية الخاصة بالخطوط التوجيهية بشأن النظم الغذائية القائمة على األغذية في الدانمارك األغذية  	 	·
المائية من األغذية ذات البصمة الكربونية المنخفضة )بلح البحر( إلى األغذية ذات البصمة الكربونية العالية )األربيان( )منظمة 

األغذية والزراعة، 2013أ(.

يوصي باستهالك أنواع متنوعة ويربطها بسالمة األغذيةلبنان

»استهالك مجموعة متنوعة من األسماك من أجل تحقيق النتائج الصحية المرغوبة من أحماض أوميغا-3 الدهنية، وتقليل أي آثار  	 	·
ضارة محتملة بسبب الملوثات البيئية مثل الزئبق” )منظمة األغذية والزراعة، 2013ب(.

توصي باستهالك أنواع معينة من أجل مغذيات محددةالفلبين

والتونة  السلمون  مثل  الدهنية  األسماك  لحم  ويعتبر  دال.  الفيتامين  على  الطبيعة،  في  األغذية،  من  جًدا  قليل  عدد  »يحتوي  	·
والماكريل وزيوت كبد األسماك من بين أفضل المصادر.«

»تمثل أنواع معينة من األغذية المائية كاألسماك الصغيرة مثل الديلي والسردين واألربيان الصغير )أالمانغ( مصادر غنية بالكالسيوم  	·
ويمكن أن يستخدمها األشخاص الذين ال يتحملون الالكتوز أو الذين ال يشربون الحليب” )منظمة األغذية والزراعة، 2012أ(. أنظر 

الشكل 1.

تعرض أغذية مائية متنوعة وتدرج توصيات كميةسري النكا

يشمل الرسم البياني للخطوط التوجيهية األسماك الكاملة واألسماك الصغيرة واألسماك المقطعة إلى شرائح واألسماك المجففة  	 	·
واألربيان.

توصيات بشأن عدد الحصص اليومية )األسماك والبقول واللحوم والبيض، 3-4 حصص في اليوم( وكمية الحصة الواحدة )30 غراًما  		·
من السمك المطبوخ أو 15 غراًما من األسماك المجففة( )منظمة األغذية والزراعة، 2011(.
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أكثر شيوًعا في  أنواع معينة من األسماك بشكل  البيانية سمكة كاملة. وتم عرض  الرسوم  استعراضها، تتضمن عادة  التي تم  التوجيهية  الخطوط  وفي شتى 

الرسم البياني حسب المنطقة، مثل السلمون في أمريكا الشمالية وأوروبا، وأنواع األسماك الصغيرة السطحية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب 

التنوع  بياني، وذلك ربما بسبب  المائية في شكل  أكبر مجموعة متنوعة من األغذية  لتايلند وسري النكا  التوجيهية  الخطوط  وجنوب شرق آسيا. وترد في 

الكبير في األغذية المائية الشائعة في األنماط الغذائية والنظم اإلنتاجية في هذه البلدان. ومع ذلك، يرد في رسم الخطوط التوجيهية لليابان طعام مائي 

واحد فقط، مع أن النمط الغذائي الياباني معروف جيًدا بتنوع األغذية المائية فيه.

الشكل1 

للفلبين التوجيهية  الخطوط 

 الدهون والزيوت 

 6-8 معالق كبيرة

 السكر/الحلويات 

 5-8 معالق كبيرة

األسماك واألسماك الصدفية واللحوم 
 والدواجن، والفاصوليا والمكسرات المجففة

3-4 حصص

 بيضة 
واحدة

 الحليب ومنتجات األلبان 
كأس واحد

 الخضر
3 حصص

 الفواكه
2-3 حصص

األرّز ومنتجات األرّز والذرة 
والمحاصيل الجذرية والخبز 

 وشرائط المعكرونة
5-8 حصص

 المياه/المشروبات     
8 كؤوس

ممارسه الرياضة
النظافة الصحة الشخصية والبيئية

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في معظم أيام األسبوع لمدة 3 دقائق على األقل
ممارسة النظافة الشخصية والبيئية الجيدة

خطة األكل من أجل حياة صحية
تناول مجموعة متنوعة من األغذية يومًيا من أجل ضمان توفير جميع المغذيات بالكمية والتوازن المناسبين.

استخدم الملح المزود باليود وتناول األغذية األخرى المعززة بالمغذيات من أجل زيادة متناول المغذيات الدقيقة

معهد بحوث األغذية والتغذية
وزارة العلوم والتكنولوجيا

General Santos Avenue, Bicutan, Taguig City
الهاتف/الفاكس 54 31 837 - 34 29 837

http://www.fnri.dost.gov.ph :الموقع اإللكتروني

المصدر: منظمة األغذية والزراعة )2012أ(

http://www.fnri.dost.gov.ph/


وثيقة للمناقشة

التوجيهية المحدثة  2015، فهي ال تتماشى مع الخطوط  التوجيهية المستعرضة )71 في المائة منها( قد تم نشرها قبل عام  ونظًرا إلى أن معظم الخطوط 

لمنظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية بشأن األنماط الغذائية الصحية المستدامة، التي تم نشرها في عام 2019. وقد تكون الخطوط التوجيهية 

األحدث عهًدا أكثر تناغًما وتسلط الضوء على الدور المهم لألغذية المائية في تحسين صحة السكان، مع مراعاة اعتبارات االستدامة البيئية الستهالك األغذية 

المائية في الوقت الحالي وفي المستقبل. ويجب أن تراعي الخطوط التوجيهية السياقات الثقافية المختلفة داخل الدول وأن تقدم توصيات مرنة تأخذ بعين 

الخاصة بأطباق األغذية  المغذيات. وغالبًا ما تساعد الصور أو الرسومات  الكافي من  المتناول  الغذائية من أجل تحقيق  الكاملة والمركبات  الوجبة  االعتبار 

المستهلكين على فهم حجم الحصة ومجموعات األغذية المختلفة التي ينبغي أن يستهلكوها. وعندما يتم عرض مجموعة متنوعة من األغذية في رسم أو 

من خالل  التوجيهية  الخطوط  تحسين  ويمكن  إليهم.  بالنسبة  الثقافية  الناحية  من  قبوالً  األكثر  األغذية  أو مزيج  األغذية  اختيار  للمستهلكين  يمكن  صورة، 

إدراج توصيات محددة بشأن عدد األغذية المائية التي ينبغي استهالكها. وفي األحوال المثالية، يجب أن يكون هذا في شكل نطاق، إذ قد يعني االستهالك 

»المعتدل« في بعض السياقات تناول كمية أكبر مما هو موضح، بينما قد يكون من األفضل تناول كمية أصغر في سياقات أخرى.



المستدامة الصحية  الغذائية  األنماط  المائية في  األغذية  دور 

15 

المائية الغذائية واستهالك األغذية  األنماط 

الغذائية األنماط 

تحمل  على  القدرة  فإن  وأفريقيا،  آسيا  في  يعيشون  الغذائية  االحتياجات  تلبي  التي  الغذائية  األنماط  كلفة  تحمل  عن  العاجزين  األشخاص  معظم  أن  مع 

أوروبا  في  األشخاص  من  العديد  أشار  وقد   .)2020 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  العالم  حول  األشخاص  ماليين  إلى  بالنسبة  مشكلة  تمثل  الكلفة 

يُعزى  بينما   ،)2017 المائية،  األحياء  األسماك وتربية  األوروبية لمصايد  األسواق  المائية )مرصد  الغذائية  المنتجات  استهالك  أمام  باعتباره عائًقا  السعر  إلى 

منتجات  المائة في  في   2 قدرها  بزيادة  مقارنة  المائة  في   30 بنسبة  المستهلكة  األسماك  أسعار  ارتفاع  إلى  النرويج  في  المائية  األغذية  استهالك  انخفاض 

.)2020 ،Helsedirektorat( اللحوم

وبالنسبة إلى العديد من سكان الريف الفقراء الذين يعيشون في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، قد تكون األسماك - خاصة األسماك الصغيرة 

حاليًا،  األساسية  المحاصيل  عليها  تهيمن  التي  الغذائية  األنماط  في تنويع  يساهم  مما  الكلفة،  من حيث  يسًرا  أو  تفضيالً  أو  توفًرا  الحيوانية  األغذية  أكثر   -

 Bogard2014؛ و وThilsted وآخرون،  2012ب؛  والزراعة،  األغذية  تناولها مع بعضها )منظمة  المصدر عند  النباتية  األغذية  المغذيات من  امتصاص  ويعزز 

2018(. ويمكن صيد األسماك الصغيرة وبيعها واستهالكها بكميات صغيرة ودمجها مع أغذية أخرى، مما يجعلها أكثر  2015أ؛ وBarré وآخرون،  وآخرون، 

األسماك  وتعتبر  الماشية.  مثل  المصدر،  الحيوانية  األخرى  باألغذية  مقارنة  والضعيفة  الفقيرة  السكان  فئات  إلى  بالنسبة  الكلفة  حيث  من  ويسًرا  توفًرا 

الصغيرة المجففة ذات أهمية خاصة لألمن الغذائي والتغذية إذ تتم معالجتها بسهولة باستخدام الحد األدنى من الطاقة والبنية التحتية )من خالل طرق مثل 

التجفيف بالشمس أو التدخين(، وهي أيسر كلفة من األغذية األخرى الحيوانية المصدر )Béné وKawarazuka، 2011(. وإضافة إلى ذلك، بفضل المعالجة 

المجتمعات  إلى  والوصول  المجففة عبر مسافات طويلة  الصغيرة  باألسماك  االتجار  البارد، يمكن  التخزين  إلى  الحاجة  التخزين وتقلل من  التي تطيل عمر 

.)2016 البعيدة عن المسطحات المائية )Ayilu وآخرون، 

وقد تختلف األنماط الغذائية بناًء على توافر األغذية المائية وإمكانية الحصول عليها، والتي يمكن أن تتأثر بتقلب النظام اإليكولوجي، والظروف المناخية، 

 ،Perry وSumaila( السنة  من  معينة  أوقات  في  المائية  األغذية  صيد  تقيد  التي  األسماك  مصايد  وسياسات  القرارات،  وصنع  األسر،  لدى  الشرائية  والقوة 

ذلك  يؤدي  قد  للتجهيز،  التحتية  البنية  أو  التبريد  غياب سلسلة  األمطار، وفي  الصيد وقت موسم  يصادف موسم  وقد   .)2014 وآخرون،   Thilstedو 2007؛ 

السنة، يجب تطوير  المائية على مدار  الصيد، وإلى اختالفات موسمية في االستهالك. ومن أجل تمكين استهالك األغذية  التلف بعد  أو  الخسائر  إلى زيادة 

بذل جهود  إلى  أيًضا  الحاجة  العجفاء. وتدعو  المواسم  واستهالكها في  وتوزيعها  الوفرة  أوقات  يمكن معالجتها في  الصالحية  مائية ممتدة  منتجات غذائية 

التحتية األفضل والذكية مناخيًا. التجهيز والحفظ والبنية  الفاقد والمهدر، وذلك عن طريق  أكبر من أجل تقليل 

المائية األغذية  استهالك 

تشير التقديرات إلى أن استهالك األسماك على مستوى العالم قد تضاعف منذ ستينيات القرن الماضي، من 9.0 كيلوغرامات للفرد الواحد سنويًا إلى 20.5 

كيلوغرامات للفرد الواحد سنويًا، إضافة إلى أن متوسط الزيادة السنوية في استهالك األسماك يتجاوز مثيله لجميع األغذية البرية الحيوانية المصدر )منظمة 

المتحدة  والواليات  واليابان  أوروبا  استحوذت   ،1961 عام  ففي  إقليمي.  من منظور  األسماك  استهالك  اتجاهات  تحولت  وقد  2020أ(.  والزراعة،  األغذية 

استهالك  نمو  مع   ،2017 عام  في  المائة  في   19 إلى  انخفضت  النسبة  هذه  ولكن  العالم،  في  األسماك  استهالك  إجمالي  من  المائة  في   47 على  األمريكية 

2020أ(. األسماك في آسيا )منظمة األغذية والزراعة، 

وعلى الصعيد العالمي، تمثل األسماك 17 في المائة من إجمالي البروتينات الحيوانية المستهلكة. ومع ذلك، في 31 بلًدا - 16 منها من بلدان العجز الغذائي 

ذات الدخل المنخفض وخمسة منها من دول جزرية صغيرة نامية - حيث تشكل األسماك واألغذية المائية األخرى أساًسا لنظام غذائي صحي، يُعزى أكثر من 

30 في المائة من إجمالي إمدادات البروتينات الحيوانية إلى األسماك )منظمة األغذية والزراعة، 2020ج(. ويبلغ استهالك الفرد من األسماك في أفريقيا ما 

2017(، ولكنها تمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي البروتينات الحيوانية في العديد  يقارب نصف المتوسط العالمي )9.9 كيلوغرامات للفرد في عام 

)مثل  الداخلية  المائية  المسطحات  البلدان ذات  المائة في  40 في  إلى  غانا، وسان تومي وبرينسيبي، وسيراليون، وغامبيا( و30  الساحلية )في  البلدان  من 

2020ج(. مالوي وأوغندا وزامبيا( )منظمة األغذية والزراعة، 
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تقدير  من  تقلل  وقد  المستهلكة  المائية  األغذية  تنوع  كامل  بشكل  الحسبان  في  تأخذ  ال  قد  الرسمية  البيانات  أن  بالمالحظة  الجدير  من  ذلك،  ومع 

تميل  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  في  الحدود  عبر  الرسمية  غير  والتجارة  الصغيرة  المصايد  وبعض  الكفاف  مصايد  مساهمة  إن  إذ  االستهالك، 

التقليل من قيمة المصيد السمكي على نطاق صغير بنسبة  الواقع، يمكن  2020أ(. وفي  إلى أن تكون غير مسجلة تسجياًل كافيًا )منظمة األغذية والزراعة، 

الرسمية  غير  األسماك  تجارة  عن  فضالً  والنائية،  الرسمية  وغير  المتفرقة  األسماك  مصايد  عن  واإلبالغ  الرصد  تحديات  بسبب  المائة  في   65 إلى   تصل 

)Fluet-Chouinard وآخرون، 2018(. وعالوة على ذلك، في حين أن األسماك قد تكون األغذية الحيوانية المصدر األكثر شيوًعا في األنماط الغذائية بالنسبة 

الدخل، تبقى كمية االستهالك وتواتره منخفضين. المنخفض والمتوسط  البلدان  العديد من  إلى 

األغذية  يخص  ما  في  األنواع  مستوى  على  إلى بيانات  تفتقر  ما  غالبًا  أنها  مع  الفعلي،  االستهالك  فهم  من  يتجزأ  ال  جزًءا  االستهالك  مسح  عمليات  وتشكل 

المائية أو األجزاء المستهلكة وتفاصيل عن أنماط االستهالك داخل األسرة )على سبيل المثال، من يأكل أوالً، ومن يأكل أنواع أغذية معينة أو أجزاء معينة(. 

ضرورية  وهي  المهدرة،  والمغذيات  الناس  يستهلكها  التي  والمغذيات  المستهلك،  طلب  عن  كاملة  صورة  تكوين  أجل  من  أساسية  التفاصيل  هذه  وتعتبر 

المحددة والمتنوعة. المغذيات،  المستهلكين واحتياجاتهم من  لمتطلبات  المائية من أجل االستجابة  األغذية  لتحويل نظم 

في  شائعة  واألسماك  والمعالجة.  التنظيف  باختالف طريقة  أيًضا  ولكن  المستهلكة،  واألجزاء  األنواع  باختالف  التغذوي  المتناول  يختلف  ذكره،  وكما جرى 

الثالثة  األنماط الغذائية في بنغالديش، وهي من األغذية األكثر شيوًعا )تستهلك على شكل أسماك مجففة أحيانًا( وتأتي في المرتبة الثانية )بعد األرّز( أو 

)بعد األرّز والخضروات( )Thilsted، 2013(. وفي مالوي وزامبيا وجزء كبير من جنوب أفريقيا، فإن أكثر األغذية المائية استهالكًا، وخاصة من قبل الفقراء، 

 Marinda 2014؛  )Longle وآخرون،  أو مدخنة  الشمس  بأشعة  منها مجففة  الداخلية، وكثير  األسماك  المتأتية من مصايد  السطحية  الصغيرة  األسماك  هي 

لألطفال  األسماك  تُعطى  ال  وإندونيسيا،  بنغالديش  في  المثال،  سبيل  فعلى  األسرة.  داخل  االستهالك  في  االختالفات  عن  اإلبالغ  تم  كما   .)2018 وآخرون، 

2020(، بينما في زامبيا ومالوي، تُعطى األجزاء »األفضل«  2017؛ وGibson وآخرون،  الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات )Thorne-Lyman وآخرون، 

)Ahern وآخرون،  فيه  السمك  المرق بعد غلي  يأخذون سوى  تناول األسماك وال  السن، وعادة ما يمنع األطفال من  كبار  أو  إلى رب األسرة  من األسماك 

الدخل  المرتفعة  البلدان  األطفال في  قبل  األسماك من  استهالك  انخفاض  أيًضا  يتضح  التقليدية، حيث  المجتمعات  ما وراء  إلى  االتجاه  2020(. ويمتد هذا 

2019؛ والمجلس  2018؛ وBernstein وآخرون،  2017؛ وTerry وآخرون،  النرويج والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية )Kranz وآخرون،  مثل 

.)2020 البحرية،  النرويجي لألغذية 

األفضل  باألشخاص  الفقراء بشكل عام مقارنة  الحصول على نمط غذائي صحي مستدام لدى  السكانية، وتقل فرص  الفئات  بين  األسماك  استهالك  ويختلف 

الفئات األشد فقًرا، ويمكن أن تسّد  المنخفض، مثل األسماك الصغيرة السطحية، في متناول  الغذائي  المستوى  المائية ذات  حااًل. وقد تكون بعض األغذية 

األعشاب  مثل  األخرى،  المائية  األغذية  توفر  قد  نفسه،  الوقت  وفي  التغذوية.  االحتياجات  جميع  تغطية  يضمن  مما  مستدامة،  بطريقة  التغذوية  الفجوة 

الساحلية. المجتمعات  الدخل لدى  لتوليد  البحرية، فرًصا 
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المائية األغذية  استهالك  في  واالستدامة  والمساواة  التنوع 

المختلفة يضمن مجموعة متنوعة  الغذائي، إذ إن استهالك مجموعة من األغذية  النمط  الدقيقة في  المغذيات  الغذائي هو مؤشر بسيط على كفاية  التنوع 

وهي  اللحمية«،  »األغذية  فئة  ضمن  والدواجن  واللحوم  المائية  الحيوانات  وتندرج   .)2016  ،FHI 360 ومنظمة  والزراعة  األغذية  )منظمة  المغذيات  من 

إحدى المجموعات الغذائية العشر التي تشكل الحد األدنى للتنوع الغذائي بالنسبة إلى النساء. ويمكن تصنيف النباتات المائية على أنها »خضروات ورقية 

2016(. وبالتالي، يمكن   ،FHI 360 ذات لون أخضر قاتم«، بناًء على محتواها من الفيتامين ألف، أو »خضروات أخرى« )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة

لألغذية المائية ككل أن تقدم مساهمات مهمة في التنوع الغذائي، باالقتران مع األغذية البريّة المتنوعة. ومع ذلك، من المهم أن نالحظ أن األغذية داخل 

المجموعات الغذائية الخاصة بالحد األدنى للتنوع الغذائي بالنسبة إلى النساء لها سمات تغذوية مختلفة جًدا، مما ال يبرز أهمية التنوع الغذائي فحسب، 

إنتاج  نظم  تعمل  مختلفة،  غذائية  مصادر  من  المغذيات  من  متنوعة  مجموعة  استهالك  ضمان  إلى  وإضافة  الغذائية.  المجموعات  داخل  التنوع  كذلك  بل 

 Dwivediوآخرون، 2016؛ و Schipanski( األغذية المتنوعة بمثابة أساس للقدرة على الصمود، مما يجعل النظم الغذائية مستدامة وقابلة للتكيف بسهولة

وآخرون، 2017(. وخلصت دراسة حديثة في بنغالديش إلى أن األسر التي تعمل في تربية األحياء المائية في المنازل وأنشطة البستنة على السواء تتمتع 

.)2020 بنظام غذائي أفضل جودة مقارنة باألسر التي تمارس نشاطًا واحًدا فقط )Akter وآخرون، 

وسجلت منظمة األغذية والزراعة حوالي 400 2 حيوان مائي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية، منها أكثر من  700 1 نوع، أو 85 في المائة، من 

الرئيسية من األسماك  2020أ(. وتتألف المجموعة  العالم )منظمة األغذية والزراعة،  البحرية على مستوى  التي تم تفريغها في مصايد األسماك  الزعنفيات 

البحر األنشوفة وقّديّة أالسكا  التي يتم صيدها من  بالتونة. وتشمل أفضل األنواع  الشبيهة  )القد( والتونة واألنواع  الغادسيات  تليها  الصغيرة السطحية، ثم 

استهالكًا،  األكثر  الثاني  النوع  إاّل  ليست  السطحية  األسماك  فإن  ذلك،  ومع  2020أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  األطلسية  والرنجة  الوثاب،  التونة  وسمك 

 8.1 بمعدل   - األطلسي  السلمون  مثل   - المصراعين  ذات  واألسماك  العذبة  المياه  أسماك  بعد  )وتأتي  سنويًا  للفرد  كيلوغراًما   3.1 استهالكها  معدل  يبلغ 

األغذية  )منظمة  السمك  وزيت  السمك  مسحوق  إنتاج  أجل  من  السطحية  الصغيرة  األسماك  من  كبيرة  كمية  استخدام  إلى  نظًرا  سنويًا(،  للفرد  كيلوغراًما 

2020أ(. والزراعة، 

المستويين  على  األنواع  من  واسعة  مجموعة  استهالك  يتم  العالم،  مستوى  على  استهالكًا  األكثر  هي  أعاله  المذكورة  األسماك  مجموعات  أن  حين  وفي 

لألسرة  واالقتصادية  االجتماعية  والحالة  والوقت  الموسمية  والتقلبات  بالموقع  االستهالك  يتأثر  إذ  األسر،  أو  البلدان  داخل  وحتى  والوطني،  اإلقليمي 

المثال، تتشابه أربعة أغذية مائية من أصل األنواع الخمسة  المتحدة األمريكية، على سبيل  2014(. وفي االتحاد األوروبي والواليات  )Thilsted وآخرون، 

القد في االتحاد األوروبي والبلطي في  الخامس، وهو سمك  المائي  الغذاء  بينما يختلف   - التونة والسلمون وقّديّة أالسكا واألربيان  األكثر استهالكًا، وهي 

.)2020  ،Mutter2019؛ و  ،EUMOFA( الواليات المتحدة الواليات األمريكية

على  الصغيرة،  المحلية  األسماك  أنواع  من  مزيج  إلى  إضافة  كبير،  بشكل  المستزرعة  والبلطي  الشبوط  أسماك  استهالك  يتم  بنغالديش،  في  المقابل،  وفي 

االستهالك  مسح  عمليات  وخلُصت  الصيادين.  صغار  قبل  من  الداخلية  المائية  المسطحات  من  صيده  يتم  الذي   )Puntius spp.( البنطوس  المثال،  سبيل 

المفصلة من 1996 إلى 2007 إلى أن البنطوس والتاكي والحربة )جميع أنواع األسماك المحلية الصغيرة( كانت أكثر األنواع استهالكًا في العديد من مناطق 

األنواع  من  أكثر  بالمغذيات  غنية  هذه  الداخلية  الصغيرة  المحلية  األسماك  أنواع  أن  وتبيّن   .)2014  ،Beltonو 2007؛  وآخرون،   Roos( الرطبة  األراضي 

واستهالك  األسماك  استهالك  وتنوع  بتواتر  األكبر  األسرية  الثروة  ارتبطت  لوساكا،  من  الحضرية  المنطقة  وفي  وآخرون،2015ب(.   Bogard( المستزرعة 

األسماك الطازجة الكبيرة الحجم )Genschick وآخرون، 2018(. واتضح أن االستهالك األعلى للبلطي هو في الربع األكثر ثراًء، بينما كانت كابينتا المجففة، 

وهي مزيج من نوعين من األسماك الصغيرة )Limnothrissa miodon وStolothrissa miodon(، أكثر شيوًعا في الربعين األقل ثراًء. واستهلكت األسر في 

11 نوًعا في الربع األغنى. الربع األفقر في المتوسط خمسة أنواع من األسماك مقابل 

ورغم وجود أنواع يمكن أن يشيع استهالكها عالميًا أو إقليميًا، فإن تنويع أشكال األغذية المائية المستهلكة وأنواعها ضروري من أجل بناء استدامة النظم 

لتحقيق  المائي  البيولوجي  التنوع  استخدام  على  إيجابية  أمثلة  بالفعل  وتوجد  المستقبل.  وفي  الحالي  الوقت  في  الصمود  على  وقدرتها  المائية  الغذائية 

واألرّز  األسماك  نُظم  دراسة حديثة عن  وقد حددت  2020أ(.  وآخرون،   Freed( التغيير  مع  من التكيف  الغذائية  النظم  وتمكين  والتغذية،  الغذائي  األمن 

من األغذية  المائة  في   60 حوالي  يمثل  ما  وهو  األسري،  لالستهالك  تقريبًا  تستخدم  وجميعها  البرية،  المائية  األحياء  من  نوع   100 من  أكثر  كمبوديا  في 

التوافر الموسمي لألغذية عن طريق تعديل جهود الصيد حسب الموائل المختلفة داخل  التي تستهلكها األسر على مدار السنة. وتتكيف األسر مع  المائية 
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النظام )Freed وآخرون، 2020أ(. وتبيّن هذه الدراسات وغيرها أن الحصول على مجموعة متنوعة من األغذية المائية هو جزء ال يتجزأ من األمن الغذائي 

.)2014 والتغذية )مملكة كمبوديا،  الغذائي  الوطنية لألمن  استراتيجية كمبوديا  بذلك  تعترف  الواقع،  الريفيين في كمبوديا. وفي  والتغذية 

المتقدمة. وعلى  أيًضا بنظم السوق  الريفية فحسب، بل ترتبط  الكفاف  المتنوعة بنظم  المائية  الغذائي الشامل واستهالك األغذية  التنوع  وال ترتبط أهمية 

سبيل المثال، تنصح دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة بأنه »من أجل ضمان وجود ما يكفي من األسماك واألسماك الصدفية ألغراض االستهالك، 

ينبغي االختيار من بين أكبر مجموعة ممكنة من هذه األغذية. وإذا تناولنا أنواًعا قليلة فقط من األسماك، فقد تنخفض أعداد هذه األسماك بدرجة كبيرة 

.)2018 الوطنية،  الصحة  المخزونات« )دائرة  الجائر لهذه  الصيد  بسبب 

وبعبارة أخرى، ينبغي أن نأكل ما هو متاح، أو »صيد اليوم«، وأن ننوع استهالكنا لألغذية المائية ليشمل األنواع ذات المستوى الغذائي المنخفض من أجل 

تقليل مخاطر الصيد الجائر بالنسبة إلى أنواع معينة، وضمان وجود نظم غذائية مائية قادرة على الصمود. وينبغي أن نهدف إلى حصاد واستهالك مجموعة 

متنوعة من الموارد المائية، بما يتماشى مع توافر كتلتها األحيائية الطبيعية على طول السلسلة الغذائية. والصيد الحالي لألغذية المائية غير متوازن للغاية، 

التي  السطحية  الصغيرة  األنواع  مثل  المنخفض،  الغذائي  المستوى  األنواع ذات  بداًل من  إنتاجية  واألقل  العالي  الغذائي  المستوى  األنواع ذات  إلى  ويميل 

تعيش في المياه العذبة الداخلية في أفريقيا والتي تتسم بكونها عالية اإلنتاجية وكتلتها الحيوية تتكاثر حتى خمسة أضعاف في العام )Kolding وآخرون، 

2019(. وتساهم باإلجمال النظم المائية بنحو 2 في المائة فقط من اإلنتاج العالمي لألغذية من حيث الحجم )Duarte وآخرون، 2009(. ويعزى ذلك إلى 

حد كبير إلى تفضيل الكثير من األشخاص، وخاصة في البلدان ذات الدخل المرتفع، األنواع السمكية الكبيرة اآلكلة اللحوم على الموارد المائية الموجودة 

.)2015  ،Olsen2009؛ و في الطرف األدنى من السلسلة الغذائية )Duarte وآخرون، 

المختلفة  السمكية  النباتية  الغذائية  األنماط  تعنيه  عما  فيه  تتساءل  الزرقاء«،  »العدسة  بعنوان  تقريًرا   EAT-Lancet لجنة  نشرت  األخيرة،  اآلونة  وفي 

بالنسبة إلى صحة اإلنسان وحدود الكوكب، وتدعو فيه إلى تحسين فهم اآلثار الصحية والبيئية للتحول من األنماط الغذائية الغربية، بما في ذلك السلمون 

بعض  وثّقت  وقد   .)2019 وآخرون،   Troell( والطحالب  البحر  وبلح  الشبوط  سمك  مثل  المنخفض،  الغذائي  المستوى  ذات  الغذائية  األنواع  إلى  والتونة، 

األسماك  مثل  المنخفض،  الغذائي  المستوى  ذات  الغذائية  األنواع  أن  إلى  وخلُصت  المائية،  األغذية  من  العديد  واستهالك  إلنتاج  البيئية  اآلثار  الدراسات 

التأثير البيئي األقل مقارنة باألغذية األخرى الحيوانية المصدر أو األنماط الغذائية  الصغيرة والرخويات ذات المصراعين، توفر المزيد من المغذيات ذات 

.)2019 ،Kimوآخرون، 2019؛ و Hallström( النباتية

بداًل  المباشر،  البشري  االستهالك  ألغراض  األولوية  إسنادها  المهم  من  المنخفض،  الغذائي  المستوى  ذات  المائية  األغذية  الستهالك  الترويج  عند  ولكن، 

السلمون  صناعة  بشأن  حديثة  دراسة  وخلُصت  اللحوم(.  آكلة  الكبيرة  األنواع  أجل  من  المائية  األحياء  لتربية  األعالف  ذلك  في  )بما  الحيوانات  علف  من 

مجموعة  بتناول  الدراسة  أوصت  الخصوص،  وجه  وعلى  المائية.  لألغذية  استهالكهم  تنويع  عند  للسكان  تغذوية  منافع  وجود  إلى  المستزرع  اإلسكتلندي 

المغذيات  إلى  إضافة  الدهنية،  أوميغا-3  أحماض  من  مماثلة  مستويات  من  يوفره  أن  لذلك  يمكن  لما  البحر،  وبلح  الزيتية  الصغيرة  األسماك  من  واسعة 

.)2020  ،Feedback( السلمون لتغذية  المطلوبة  الصغيرة  المستزرع اإلسكتلندي، وعدد األسماك  السلمون  الدقيقة األخرى، مما يقلل من متناول سمك 
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وأظهر Hicks وآخرون )2019( أنه إذا تم استخدام األسماك الطبيعية البحرية لالستهالك المحلي في العديد من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض، 

 ،Freon( فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض كبير في نقص المغذيات الدقيقة. وقد كان التوسع في صناعة مسحوق السمك وزيته سريًعا في السنوات األخيرة

 )Sardinella maderensisو  Sardinella aurita( والمسطح  المبروم  السردين  يجري صيد  موريتانيا، حيث  مثل  أفريقيا،  بلدان غرب  في  سيما  وال   ،)2013

الصيادين  عيش  وسبل  والتغذية  الغذائي  األمن  إلى  بالنسبة  أهميتها  من  الرغم  على  وزيته،  السمك  مسحوق  أجل  من   )Ethmalosa fimbriata( والبونغا 

المحليين )Greenpeace International، 2019(. وفي حين أن هذه مسألة مثيرة للجدل فيما يخص استخدام السردين في شمال غرب أفريقيا، فقد تختلف 

القضايا المتعلقة باالستهالك المباشر لألسماك الصغيرة واستهدافها لتغذية األسماك في مناطق أخرى من العالم. ورغم توافر األنشوفة على مدار العام في 

بيرو، والجهود المبذولة لتعزيز استهالكها البشري المباشر، فإنها تُستخدم بشكل أساسي في مسحوق السمك وزيته، بسبب الحوافز التي تشجع على التفريغ 

2014(. وفي منطقة البلطيق، أظهرت دراسة حديثة وجود قيود على توافر  2013؛ وChristensen وآخرون،   ،Freon2017؛ و  ،Majluf( ألغراض التخفيض

 الرنكة البلطيقية لالستهالك المباشر على الرغم من تفضيل العديد من المستهلكين أطباق الرنكة التقليدية في البلطيق، وذلك بسبب الصيد الموجه باألعالف 

واإلنتاج  المائية  األحياء  في تربية  التوسع  إلى  ذلك  ويُعزى  العرض،  للحيوانات  كعلف  األسماك  على  الطلب  ويفوق   .)2019 وآخرون،   Pihlajamaki(

 .)2020 والزراعة،  األغذية  ومنظمة  االقتصادي  في الميدان  والتنمية  التعاون  )منظمة  وزيته  السمك  مسحوق  إنتاج  في  الربحية  على  والحفاظ  الحيواني، 

تزال األسماك  المائية، ال  السمكية من أجل علف األحياء  المساحيق  بالمغذيات في  الغنية  الصغيرة  تنازلي في استخدام هذه األسماك  اتجاه  ورغم وجود 

لتربية  المستدام  التوسع  بشأن  تساؤالت  يطرح  ما  وهو  األخرى،  االستخدامات  وإلى  الحيوانات  علف  إلى  المباشر  البشري  من االستهالك  تُحول  الصغيرة 

التوقعات بشأن إمكانات مكونات العلف الجديدة(. Global Panel )2021( لالطالع على  المائية والحاجة إلى مكونات علف جديدة )أنظر  األحياء 
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المائية في المستقبل الحلول بشأن استهالك األغذية  أغذية المستقبل: قائمة من 

المنخفض الغذائي  المستوى  ذات  المائية  األغذية  استهالك  تشجيع 

والنباتات  الحيوانات  من  متنوعة  مجموعة  توجد  واألربيان(،  البحر  وسرطان  والبلطي  والسلمون  التونة  )مثل  المعروفة  المائية  األغذية  أنواع  إلى  إضافة 

أنواع  عن  بدائل  تشكل  والبروتينات، وهي  الدهنية  أوميغا-3  وأحماض  الدقيقة  المغذيات  توفير  على  قدرتها  من حيث  تجاهلها  يتم  ما  غالبًا  التي  المائية 

األسماك الكبيرة واألغذية البرية الحيوانية المصدر الشائعة في األنماط الغذائية اليوم. ومما ال شك فيه أن تشجيع الناس على تناول األغذية المائية ذات 

المستوى الغذائي المنخفض هو االستراتيجية الرئيسية الستخدام مواردنا التغذوية المائية بشكل أكثر كفاءة والتخفيف من اآلثار البيئية الناتجة عن إنتاج 

األغذية.

ويعني هذا أنه علينا أن نكون أكثر وعيًا بإمكانيات الحيوانات المائية ذات المستوى الغذائي المنخفض، مثل الرخويات ذات المصراعين واألسماك الصدفية 

واألعشاب البحرية والحلقيّات الكثيرات الشعيرات وشوكيات الجلد وقنديل البحر، بوصفها أغذية وحيوانات توفر المغذيات. وقد تم اقتراح الصيد المتوازن 

بشكل  الصمود  على  العالمية  الغذائية  النظم  قدرة  لتعزيز  ممكنة  كطريقة  المائية  الغذائية  من السلسلة  األدنى  الطرف  في  إنتاجية  األكثر  األحيائية  للكتل 

كبير من خالل استخدام أنواع متنوعة واالستفادة من ذروة تراكمات الكتلة األحيائية في الطبيعة، والتي تم اإلبالغ عن ازدهارها بغض النظر عن تأثيرات 

2019(. ومع ذلك، كانت هناك مخاوف من  2014؛ وKolding وآخرون،   ،van Zweitenو Kolding( )التصرفات البشرية )مثل الصيد الجائر أو تغير المناخ

 .)2019 وآخرون،   Zhou( المهددة  األنواع  حماية  يقوض  مما  األخرى،  المائية  واألغذية  العلفية  األسماك  صيد  كثافة  زيادة  إلى  هذا  الصيد  نهج  يؤدي  أن 

ذلك  موازنة  يجب  ولكن،  البحرية،  األغذية  إنتاج  من  أعلى  مستويات  إلى  اآلن  عليه  ما هي  دون  منخفضة  غذائية  مستويات  عند  الصيد  يؤدي  أن  ويمكن 

مع المخاطر، مثل استنزاف المغذيات وعدم توازن النظام اإليكولوجي، كما رأينا، على سبيل المثال، في إنتاج األعشاب البحرية أو األسماك الصدفية على 

.)2020 ،van der Meer( نطاق واسع

ويشكل قنديل البحر أحد األمثلة الجيدة على الكتلة األحيائية المائية غير المستغلة لألغذية على المستوى العالمي، الذي تم استهالكه في الصين ألكثر من 

700 1 عام ويحظى بالتقدير لمنافعه الصحية )Rudloe، 1994و Hsieh؛ وRaposo وآخرون، 2018؛ وLin وGu ،1985(. وهناك ما يقارب 200 نوع من قنديل 

وآخرون،   Amaralو الجذفميات )Hsieh( )Rhizostomeae وRudloe ،1994؛  البشري هي  لالستهالك  اآلمنة  منها  الوحيدة  والفئة   ،)Scyphozoans( البحر 

بالمغذيات  غنيًا  جديًدا  مائيًا  غذاًء  بصفته  العالمي  المستوى  على  والتغذية  الغذائي  األمن  سياق  في  هام  بدور  يضطلع  أن  البحر  لقنديل  ويمكن   .)2018

الكتلة  الزيادة المحتملة في  2020(. ومع  الطاقة ودهون قليلة جًدا )Bonaccorsi وآخرون،  الحيوانية، ولديه محتوى منخفض من  والمعادن والبروتينات 

المغذية. البشرية  اعتبارها مصدًرا لألغذية  ينبغي   ،)2019 العالم )Youssef وآخرون،  البحر حول  لقناديل  األحيائية 

2011(. وقد أدى االنخفاض في  البحر كغذاء وفي الطب الشعبي منذ وقت طويل، خاصة في آسيا والشرق األوسط )Bordbar وآخرون،  ويستخدم خيار 

مصايد خيار البحر بسبب ارتفاع الطلب في سوق األغذية البحرية المجففة في آسيا إلى تربية خيار البحر على مستوى العالم )Eriksson وآخرون، 2011(. 

 Bordbar( ويحتوي خيار البحر على العديد من المغذيات الدقيقة األساسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والزنك والفيتامين ألف والفيتامين باء

من  في العديد  الريفية  للمجتمعات  دخل  ومصدر  العيش  لكسب  مهمة  فرًصا  واستزراعه  البحري  الخيار  صيد  يتيح  ذلك،  إلى  وإضافة   .)2011 وآخرون، 

الوطني  االستهالك  فإن  ذلك،  ومع  وموزامبيق.  وموريشيوس  ومدغشقر  وكينيا  وكيريباس  وفيجي  المتحدة  تنزانيا  وجمهورية  تونغا  ذلك  في  بما  البلدان، 

منخفض )Eriksson وآخرون، 2011؛ وPurcell وآخرون، 2016(.

وتشكل األنواع ذات المستوى الغذائي المنخفض المعروفة بشكل أكبر، مثل الرخويات ذات المصراعين واألسماك الصدفية، مصادر جيدة ألحماض أوميغا-3 

ال  ذلك،  ومع   .)1990 وآخرون،   Kingو )Nettleton وExler ،1992؛   12 باء  والفيتامين  بالحديد  خاص  بشكل  غنية  األنواع  بعض  أن  كما  والزنك،  الدهنية 

يزال استهالك الرخويات ذات المصراعين، مثل بلح البحر، منخفًضا على الصعيد العالمي - ففي بعض البلدان، ال يشكل بلح البحر جزًءا من النظام الغذائي 

المحلي، بينما يبلغ االستهالك في بلدان أخرى حوالي 3 كيلوغرامات للفرد سنويًا )Monfort، 2014(. وقد تبين أن استهالك بلح البحر أكثر شيوًعا في أوروبا 

ونيوزيلندا والواليات المتحدة األمريكية، مع أنه ال يزال يعّد من المنتجات المتخصصة )حكومة نيوزيلندا، 2017؛ والوكالة النيوزلندية للتجارة والشركات، 

2017؛ وKing وLake، 2012(، ويختلف وفًقا للخصائص االقتصادية واالجتماعية وعمر المستهلك )معهد خدمات سوق األغذية الزراعية، 2009(. وقد أفادت 
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التقارير أيًضا أن الشعوب األصلية تستهلك بلح البحر بشكل كبير )Tipa وآخرون، 2010(. وخلصت تجربة حديثة عن استهالك بلح البحر إلى أن األشخاص 

المائة  في   20 بنسبة  بانخفاض  ترتبط  التي  الدهنية،  أوميغا-3  إلى أحماض  بالنسبة  أفضل  حالة  لديهم  األسبوع  في  مرات  ثالث  البحر  بلح  يتناولون  الذين 

الدهنية، إذ يحتوي  أيًضا بأحماض أوميغا-3  المصراعين غنية  2019(. والمحار والزلفيات من ذوات  المفاجئ )Carboni وآخرون،  القلبي  الموت  من خطر 

المحار على تركيز أعلى ألحماض أوميغا-3 الدهنية مقارنة بالسلمون البري أو األنشوفة )Tan وآخرون، 2020(. وفي حين تتضمن األنماط الغذائية في آسيا 

البحر وقنديل  المنخفض )مثل خيار  الغذائي  المستوى  المائية ذات  المائية والحيوانات  البحرية والنباتات  المائية، مثل األعشاب  مجموعة أكبر من األغذية 

العالمي لهذه األغذية ضئيل. البحر(، فإن االستهالك 

المالئمة المائية  الغذائية  المنتجات  خالل  من  االستهالك  تشجيع 

العمر  المعالجة وإطالة  الغذائية الصحية المستدامة. ويمكننا تحسين  بالفعل في تحقيق األنماط  يمكن أن يساهم االستخدام األفضل لما هو موجود لدينا 

التخزيني لألغذية المائية في أوقات الوفرة من أجل تيسير االستهالك في أوقات الندرة. ولتحقيق هذه الغاية، يمكن تسويق المنتجات المبتكرة التي تجعل 

)السوبر  السواء  على  الرسمية  وغير  الرسمية  القنوات  السنة من خالل  مدار  على  للمستهلكين  ومتاحة  مرغوبة  أنواًعا  كاف  بشكل  المستخدمة  غير  األنواع 

ماركت والمتاجر واألسواق الريفية والتجهيز المنزلي(. وهناك اهتمام متزايد باستخدام األغذية المائية القليلة االستغالل وذات المستوى الغذائي المنخفض 

في منتجات مثل األغذية شبه المجهزة والوجبات الخفيفة والتوابل ورقائق قنديل البحر وصلصة السمك ومسحوق السمك وفطيرة السمك ونقانق السمك 

2020أ(. )منظمة األغذية وزراعة، 
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وأثارت الزيادة الحالية والمتوقعة في إنتاج قنديل البحر مسألة كيفية تحقيق االستفادة المثلى من الكتلة األحيائية الجيالتينية، مما أدى إلى إنتاج منتجات 

متخصصة، مثل رقائق قنديل البحر المشار إليها أعاله، وتوفير تجارب مطاعم حسية فريدة )Bedford، 2019؛ وYoussef وآخرون، 2019(. وتستخدم بعض 

المنتجات الغذائية المائية بالفعل على نطاق واسع في بعض المناطق، مثل معجون األربيان المخمر وصلصة السمك في البلدان اآلسيوية. ونظًرا إلى تفضيل 

المستهلك لألغذية الجاهزة للطهي، يتم تسويق منتجات بلح البحر شبه الجاهزة أو المجمدة بأشكال مختلفة، مثل بلح البحر المدخن المعلب، وبلح البحر 

.)2017 للتجارة والشركات،  النيوزلندية  )الوكالة  النبيذ األبيض والثوم والزبدة  المطبوخ مسبًقا في  المجمد  البحر  التايلندية، وبلح  الكاري  المجمد بصلصة 

وعلى نحو مماثل، يمكن تحويل األسماك الصغيرة واألعشاب البحرية إلى أغذية أو مساحيق شبه مجهزة يسهل تحضيرها ومشاركتها وخلطها في األطباق 

الزمن. وفي ظل وجود دليل على نتائج تنموية هامة  البيولوجي للمغذيات في األغذية األخرى( وقابلة للتخزين لفترات طويلة من  التوافر  )مما يزيد من 

2020؛   ،Ahern( 000 1 يوم من الحياة، وما تشير إليه الديناميكيات داخل األسرة بأن األطفال الصغار ال يستهلكون األسماك في كثير من األحيان في أول 

معقولة،  وبأسعار  محليًا  المتاحة  المائية  األغذية  على  المنتجات  يخص  ما  في  متزايد  بشكل  والتطوير  البحث  يعتمد   ،)2017 وآخرون،   Thorne-Lymanو

ويستهدفان االستهالك من قبل األطفال الصغار )Bogard وآخرون، 2015أ؛ وSigh وآخرون، 2007؛ وAhern وآخرون، 2020(.

راطإلا 3

المائية والنباتات  البحرية  األعشاب 

)مثل  الماء  الساليكورنيا( وعدس  )مثل  الملحية  والنباتات  الطحالب  بما في ذلك  نوع مختلف،   11 000 إلى حوالي  البحرية  األعشاب  يشير مصطلح 

اللمنة الصغرى( التي تنمو في بيئات المياه المالحة المائية في العالم. ونظًرا إلى أن األعشاب البحرية وغيرها من الطحالب غنية بالكربوهيدرات 

مستغلة  غير  إمكانات  على  تنطوي  فهي  باإلجمال،  قليل  الدهون  من  ومحتواها  والفيتامينات،  والمعادن  الدهنية  أوميغا-3  وأحماض  والبروتينات 

33 مليون طن  2018، بلغ اإلنتاج العالمي من األعشاب البحرية حوالي  للمساهمة بشكل مباشر في األنماط الغذائية الصحية المستدامة. وفي عام 

البحرية جزًءا  األعشاب  2018ج(. وبينما تشكل  والزراعة،  األغذية  أمريكي )منظمة  مليار دوالر   14 تزيد على  بقيمة  أي  الرطب،  الوزن  أساس  على 

منتظًما من األنماط الغذائية البشرية في جميع أنحاء شرق آسيا، فهي غير شائعة في األنماط الغذائية في أماكن أخرى )منظمة األغذية والزراعة، 

البحرية  األعشاب  أهمية جمع  تكون  وقد  للمنظمة،  الغذائية  الميزانيات  في  حاليًا  غير مدرجة  المائية  والنباتات  البحرية  األعشاب  أن  كما  2020أ(. 

من أجل تحقيق األمن الغذائي والتغذية غير معترف بها بالقدر الكافي.

وتشكل األعشاب البحرية مصدًرا غنيًا بالمغذيات الدقيقة، مثل اليود والحديد والزنك والنحاس والسيلينيوم والفلور والمنغنيز، إضافة إلى الفيتامين 

ألف والفيتامين كاف. وهي األغذية الوحيدة غير الحيوانية المصدر الغنية بالفيتامين باء Watanabe( 12 وآخرون، 2014؛ ومنظمة األغذية والزراعة، 

تزيد  أنها  ثبت  التي  الكبريتية  المتعددة  السكرية  المركبات  على  أنواعها  بعض  وتحتوي  لأللياف،  ممتاًزا  مصدًرا  البحرية  األعشاب  وتمثل  2018ج(. 

من نمو بكتيريا األمعاء المفيدة )Lopez-Santamarina وآخرون، 2020(. ويمكن استخدام منتجات األعشاب البحرية من أجل توفير اليود لوظيفة 

الغدة الدرقية بداًل من الملح المزود باليود، وبالتالي تجنب استهالك الملح )Yeh وآخرون، 2014(. وربطت الدراسات التي أجريت على مدار العقد 

الدموية والسرطان والسكري، وأظهرت  القلب واألوعية  بأمراض  اإلصابة  آسيا وانخفاض مخاطر  البحرية في  األعشاب  استهالك  ارتفاع  بين  الماضي 

2014(. ومع ذلك، أثيرت مخاوف من أن استهالك  ارتباطًا إيجابيًا بين استهالك األعشاب البحرية ومتناول اليود والعمر المتوقع )Brown وآخرون، 

األعشاب البحرية يرتبط باإلفراط في متناول اليود والمعادن الثقيلة )الكادميوم والزرنيخ والزئبق والرصاص(. ويمكن التخفيف من مخاطر متناول 

.)2014 اليود المفرط من استهالك األعشاب البحرية عن طريق الطهي واالستعاضة عن بعض األعشاب البحرية بالخضروات )Yeh وآخرون، 

الغذائية  األنماط  في  تساهم  أن  أيًضا  يمكنها  الغذائي،  واألمن  التغذية  في  المباشرة  المائية  والنباتات  البحرية  األعشاب  مساهمة  إلى  وإضافة 

وتقليل  المياه،  جودة  وتحسين  الكربون  واحتجاز  المحيطات،  وإصالح  البحري  البيولوجي  والتنوع  األسماك  موائل  تحسين  خالل  من  المستدامة 

لألغذية  األحيائي  للتحلل  القابلة  والتعبئة  العضوية  األسمدة  وتوفير  البري،  الحيواني  واإلنتاج  المائية  األحياء  تربية  في  الحيوية  المضادات  استخدام 

2020؛  وآخرون،   Moraisو 2018؛  وآخرون،   Kreegerو 2018ج؛  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  2016؛  وآخرون،   Bjerregaard( األخرى  والمنتجات 

.)2020 ،Lloyd’s Register Foundation  ومؤسسة
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المختبر في  المستزرعة  المائية  األغذية 

خالل السنوات األخيرة، حظيت األغذية المستزرعة في المختبر، بما في ذلك بدائل األغذية البحرية، باالهتمام ألنها تتطلب قدًرا أقل من المساحات األرضية 

الفينيل  وثنائيات  للزئبق  البيولوجي  والتراكم  البيولوجي  األمن  بشأن  أقل  مخاوف  أيًضا  وهناك  التقليدية.  المائية  األحياء  تربية  بمنتجات  مقارنة  والمياه 

المختبر باستخدام  المستزرعة في  المائية  إنتاج األغذية  العالي. ويتم  الغذائي  المستوى  المائية ذات  بالحيوانات  الكلور في هذه األغذية مقارنة  المتعددة 

خاليا من الحيوانات المائية )قائمة على الخاليا( أو خاليا من النباتات )نباتية المصدر(، وتحاكي في طعمها وملمسها ومظهرها وخصائصها التغذوية األغذية 

2019(. ومع ذلك، ال تزال هناك مخاوف بشأن الكلفة واإلنصاف وقبول المستهلك، فضالً عن اإلطار التنظيمي لمثل هذه األغذية.  ،Yi(المائية

ويتطلب إنتاج األغذية المستزرعة في المختبر استثمارات كبرى تحاول العديد من المختبرات تعويضها عن طريق تطوير تقليد لألنواع المائية ذات القيمة 

السوقية العالية، مثل التونة الزرقاء الزعانف الشمالية واللوبستر، مما قد يقيد الوصول إلى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع في األسواق الفاخرة. وأُجريت 

في  المستزرعة  األطعمة  مغذيات  وجودة  المعروفة  غير  الصحية  آثارها  بشأن  مخاوف  وسط  وقبولها،  المنتجات  هذه  استساغة  مدى  لفهم  قليلة  بحوث 

المختبرات.
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اإلمداد المستدام باألغذية المائية4

المائية الطبيعية وتربية األحياء  المائية: مصايد األسماك  المستدام باألغذية  اإلمداد 

بلغ اإلنتاج العالمي من مصايد األسماك الطبيعية، بما في ذلك النباتات المائية، 97.4 ماليين طن متري في عام 2018. وكانت نسبة ثمانية 

قد  ذلك،  ومع  2020ج(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الداخلية  المياه  من  تبقى  وما  البحرية  المياه  من  اإلنتاج  هذا  من  المائة  في  وثمانين 

2018(. وتشمل مصايد األسماك  )Fluet-Chouinard وآخرون،  ناقًصا  تمثيالً  الداخلية  الناتج عن مصايد األسماك  المصيد  األرقام  تمثل هذه 

البحرية الصيد على نطاق صغير والقريب من الشواطئ، وكذلك العمليات التجارية الواسعة النطاق التي تعتمد على السفن اآللية التي تجّر 

النائية. المياه  شباكًا ضخمة في 

4 في المائة من مجمل انبعاثات  وتشكل انبعاثات غازات االحتباس الحراري األثر البيئي األساسي لهذه العمليات الواسعة النطاق، إذ تمثل 

غازات االحتباس الحراري الناجمة عن اإلنتاج العالمي لألغذية )Watson وآخرون، 2015؛ وCashion، 2018(. واستهلكت سفن الصيد حول 

العالم )البحرية والداخلية( 53.9 ماليين طن من الوقود في عام 2012، وأطلقت انبعاث من ثاني أكسيد الكربون بلغت 172.3 ماليين طن، 

.)2018 أو حوالي 0.5 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية في ذلك العام )منظمة األغذية والزراعة، 

الجرافة  بالشبكة  الصيد  وتشمل  المائية.  األغذية  من  كبيرة  كميات  لصيد  المصممة  الصيد  أساليب  على  النطاق  الواسعة  العمليات  وتعتمد 

والخيوط  والرنكة؛  والماكريل  السردين  مثل  المفتوحة،  المياه  في  الصغيرة  األسماك  ألنواع  العمق  المتوسطة  الجّر  وشباك  )المطوقة( 

الطويلة والشباك الخيشومية لألسماك الكبيرة السطحية، مثل التونة والسلمون وسمك أبو سيف؛ وسفن شباك الجّر القاعية ألنواع األسماك 

التي  األساليب  وتؤثر  والروبيان.  البحر  اللوبستر وسرطان  مثل  القاعية،  للالفقاريات  والتجريف  والشراك  والسالل  واألربيان؛  القاعية  البيضاء 

أو  الجّر،  الصيد وسفن  وشباك  الطويلة  والخيوط  الخيشومية  الشباك  مثل  المستهدفة(،  غير  )األنواع  العرضي  الصيد  من  كبيرة  كميات  تنتج 

أجل  من  الضرورية  المائية  للنظم  البيولوجي  التنوع  على  سلبيًا  تأثيًرا  القاعية،  الجّر  بشباك  الصيد  مثل  البحر،  قاع  بنية  بشدة  تغير  التي 

 de Loreau الحيوية  اإليكولوجية  النظم  األغذية ودعم خدمات  إنتاج  على  والمحافظة  الصمود،  على  وقادرة  إيكولوجية مستقرة  نظم   بناء 

2020(. وبالتالي، تم تنفيذ بعض التدابير للحد من الصيد  2018؛ ومنظمة األغذية والزراعة،  2013؛ وSciberras وآخرون،   ،Mazancourtو

العرضي، من بدائل السنارة البسيطة إلى حظر أدوات الصيد واإلغالق الكامل لمصايد األسماك )Gilman وآخرون، 2007؛ وSales وآخرون، 

2010(. ومن شأن اإلفراط في صيد األنواع ذات المستوى الغذائي العالي أن يؤثر بشكل سلبي أيًضا على التنوع البيولوجي عن طريق تغيير 

.)1979 ،Paulyوآخرون، 2006؛ و Essington( هياكل المجتمعات المائية

وتشكل مصايد األسماك الصغيرة النطاق نشاطًا رئيسيًا لكسب العيش بالنسبة إلى العديد من المجتمعات الساحلية، إذ توفر أكثر من 90 في 

المائة من الوظائف في مصايد األسماك البحرية على مستوى العالم )البنك الدولي، 2012(. وتشير التقديرات إلى أن نسبة 95 في المائة من 

المصايد في المياه الداخلية تُستهلك على المستوى المحلي، مما يساهم بشكل مباشر في األمن الغذائي والتغذية )منظمة األغذية والزراعة، 

2020أ(. وغالبًا ما تستخدم هذه العمليات شباكًا وأدوات أصغر حجًما من أجل صيد أنواع مائية أكثر تنوًعا - على سبيل المثال، شباك باغان 

)أو باغانغ( لصيد األسماك الصغيرة والحبّار واألربيان في أندونيسيا، والشباك المرفوعة التي تحرك من الشاطئ، والشباك الَغرافة، والشباك 

األساليب  هذه  تنتج  عام،  وبشكل  الكبيرة.  السطحية  لألسماك  والخيوط  والصنارات  والرماح،  الصغيرة،  الحلقية  والشباك  يدويًا،  المصنوعة 

الصيد  الوقود، إذ يكون  أقّل من  البحرية وتستخدم قدًرا  الهيكلية للموائل  العرضي، وتسبب حًدا أدنى من األضرار  معدالت أقل من الصيد 

أقرب إلى الشاطئ. ونظًرا إلى أنه يتم استهالك العديد من األغذية المائية من هذه المصايد على المستوى المحلي، فإن بصمة ثاني أكسيد 

ومع   .)2012 الدولي،  )البنك  العالم  مستوى  على  بها  االتجار  يتم  التي  األغذية  بصمة  من  بكثير  أقل  عنها  الناتجة  بالنقل  المتعلقة  الكربون 

ذلك، يمكن أن يحدث الصيد الجائر في المصايد الصغيرة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، وكذلك في مصايد األسماك الصناعية التي تدار 

بشكل سيئ )Gough، وآخرون، 2020؛ وAllan وآخرون، 2005(.



المستدامة الصحية  الغذائية  األنماط  المائية في  األغذية  دور 

25 

وال تزال هناك حاجة إلى بيانات كافية عن الوضع الحالي لمصايد األسماك الصغيرة النطاق ومصايد األسماك الداخلية، إذ يفتقر ما يصل إلى 70 في المائة 

من مصايد األسماك الداخلية )بشكل أساسي في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط( إلى أي نوع من أنواع التقييم الرسمي، مما يجعل من الصعب 

تحديد صحة مخزوناتها وحالتها.

الريفية، إذ قد تكون األنشطة على مقربة  المرأة  بالنسبة إلى  العيش  المائية فرًصا لكسب  وإضافة إلى ذلك، توفر مصايد األسماك الصغيرة وتربية األحياء 

األغذية  على  إنفاقه  إلى  تميل  فإنها  فيه،  وتتحكم  الدخل  المرأة  تكسب  عندما  أنه  األدلة  وأظهرت  2015ج(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  األسرة  مكان  من 

والتعليم. ولألسف، غالبًا ما يوجد افتقار إلى البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن األدوار في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية.

ويتوسع مشهد تربية األحياء المائية توسًعا سريًعا بالنسبة إلى األغذية المائية، إذ وصل اإلنتاج إلى أعلى مستوى له على اإلطالق، وهو 114.5 ماليين طن 

والمرافق  والممارسة  والنطاق  واألنواع  األساليب  باختالف  المائية  األغذية  البيئية الستزراع  اآلثار  وتختلف  2020أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة   2018 في 

األرصدة  الضغط على  البيئية من خالل تخفيف  المنافع  المائية بعض  األحياء  تربية  العالمي في  النمو  األغذية. وقدم  األخرى إلنتاج  األنشطة  والتكامل مع 

وآخرون،   Troell( الموائل  وهياكل  النفايات،  وإزالة  األحيائي،  العالج  مثل  اإليكولوجي،  النظام  خدمات  وتوفير  المستنزفة  األرصدة  إثراء  وإعادة  البرية، 

المائية،  األنواع  الفردية لبعض  التربية  اآلثار  المائية. وتشمل هذه  تربية األحياء  بيئية سلبية مع تكثيف ممارسات  آثار  الوقت نفسه، ظهرت  2014(. وفي 

والتلوث الناجم عن المخلفات )مخلفات األسماك(، وإغناء المسطحات المائية بالمغذيات، وتغيير استخدام األراضي، وتدمير الموائل، وزيادة المنافسة على 

موارد األرض والمياه، وانتقال األمراض، وإدخال األنواع الغازية )Ahmed وآخرون، 2019(.
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ومع ذلك، لكي تكون تربية األحياء المائية مصدًرا مستداًما لإلمدادات الغذائية ولكي تحّسن األمن الغذائي والتغذية، يجدر بنا معالجة التحديات المرتبطة 

في   70 األعالف  على  القائمة  المائية  األحياء  تربية  حاليًا  وتمثل  العادل.  وتوزيعها  والمياه  األراضي  واستخدام  المنتجة،  األنواع  وتنوع  األعالف،  بمكونات 

تم   ،2018 عام  2019(. وفي  وBelghit وآخرون،  2020أ؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة  العالمي  المستوى  المائية على  األحياء  تربية  إنتاج  إجمالي  المائة من 

استخدام 18 مليون طن من األسماك التي تم صيدها عالميًا من أجل إنتاج مسحوق وزيت السمك – وكان معظمها من األسماك الصغيرة البحرية السطحية 

أو جودة  تتسم بجودة غذائية  البشري كانت  الموجهة لالستهالك غير  األسماك  المائة من  90 في  فإن  لدراسة حديثة،  2017(. ووفًقا  )Cashion وآخرون، 

عالية، ويتم صيد معظمها في مناطق تعاني بشدة من انعدام األمن الغذائي في العالم )Cashion وآخرون، 2017(.

الموارد واستخدام األراضي، خاصة عند زراعتها في  تأثيرها على  البحرية للتدقيق بسبب  المائية لألسماك  أيًضا بدائل المحاصيل في األعالف  وقد خضعت 

نظم المحاصيل األحادية على نطاق واسع )Fry وآخرون، 2016(. وبشكل عام، تعّد أعالف األسماك أكبر مصدر النبعاثات غازات االحتباس الحراري وتكاليف 

اإلنتاج في تربية األحياء المائية )MacLeod وآخرون، 2019(. وهناك أيًضا تركيز على إنتاج الزعنفيات )92 في المائة من إجمالي الحيوانات المائية التي 

يتم صيدها في نظم المياه العذبة(، إضافة إلى أن أنواع الشبوط تمثل أكثر من 50 في المائة من إجمالي إنتاج تربية األحياء المائية الداخلية، إلى جانب 

2020أ(. البلطي وسمك السلور )منظمة األغذية والزراعة، 

ويمثل االستزراع البحري )تربية األحياء المائية في البحر( مجااًل مهًما لتوسيع تربية األحياء المائية، نظًرا إلى الضغط على استخدام األراضي وموارد المياه 

العذبة المحدودة. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن تدفقات المغذيات، نظًرا إلى قدرة هذه النظم المفتوحة على التأثير سلبًا على الكائنات المائية المحلية 

تعالج  بالترشيح  تتغذى  التي  األنواع  أن  ثَبُت  وقد   .)2018 وآخرون،   Barrett( الهاربة  المستزرعة  األنواع  قبل  من  التنافس  أو  األمراض  انتقال  خالل  من 

المائية  األحياء  تربية  ترشيح  نظام  من  نوًعا  يشكل  مما  البحري،  االستزراع  مزارع  من  بالقرب  كبيرة  بكميات  استزراعها  عند  بيولوجيًا  والتلوث  المخلفات 

.)2016  ،Kerrigan( المعروف باسم نظام تربية األحياء المائية المتعددة والمتكاملة

األعالف،  أجل  من  البرية  األسماك  ومصايد  المائية  األحياء  تربية  فصل  التوسع  ويتطلّب  البحري.  االستزراع  توسع  بشأن  االدعاءات  على  اعتراضات  وهناك 

2019(. ومع  إضافة إلى تحسين األنظمة لتعظيم إمكانات اإلنتاج وزيادة طلب المستهلكين على األسماك المستزرعة بشكل مستدام )Costello وآخرون، 

ذلك، تعّرض االستزراع البحري لالنتقاد أيًضا بسبب فشله في تحقيق أهداف األمن الغذائي والتغذية، إذ إن كلفة االستزراع في َعْرض البحر تتطلب إنتاج 

بالكثير  البحري  االستزراع  2020(. وقد حظي  )Belton وآخرون،  المنصفة  اإلقصائية وغير  االجتماعية  النتائج  يزيد من  عالية، مما  قيمة سوقية  أنواع ذات 

التدفقات  مراعاة  عدم  بسبب  لالنتقاد  يتعرض  ولكنه  البحري،  لالستزراع  المتاحة  المساحة  على  بناًء  إمكانات  من  عليه  ينطوي  ما  إلى  نظًرا  االهتمام  من 

.)2020  ،van der Meer( على مستوى الكتلة والطاقة وصرف االنتباه عن أساليب الصيد التي تستفيد من الكفاءة التغذوية للنظم اإليكولوجية البحرية

من  مجموعات  إن  إذ  مستدامة،  بطريقة  والتغذية  الغذائي  األمن  توفير  في  ستفشل  المائية  األغذية  إلنتاج  الحالية  األساليب  أن  هذا  يعني  وال 

لألمن  المنصفة  األهداف  لتحقيق  كبيرة  إمكانات  لديها  والداخلية،  البحرية  األسماك  مصايد  وكذلك  عذبة،  مياه  في  واالستزراع  البحري  االستزراع 

الزراعة  تكامل  ونظم  المتنوع  االستزراع  مثل  صغير،  نطاق  على  غالبًا  تُماَرس  التي  عذبة  مياه  في  االستزراع  نُهج  أظهرت  وقد  والتغذية.  الغذائي 

محليًا  المتاحة  المدخالت  واستخدام  أكبر،  بكفاءة  األعالف  استخدام  خالل  من  اإلجمالية  اإلنتاجية  في  ارتفاًعا   ،)4 اإلطار  )أنظر  المائية  األحياء  وتربية 

مجموعة  ليشمل  المزرعة  في  اإلنتاج  بتنويع  تقوم  أنها  كما   .)2017 وآخرون،   Limbuو )Edwards ،2015؛  النفايات  وتقليل  أفضل،  جودة  ذات   ومياه 

متنوعة من األغذية واألنواع المائية، مما يعزز التنوع الغذائي وسبل العيش.

االقتصادية  الجدوى  فضالً عن  األنواع،  بعض  يخص  ما  في  التفريخ  أو  البذور  تكنولوجيا  إلى  االفتقار  االعتبار  بعين  األنواع  تنوع  يأخذ  أن  يجب  ذلك،  ومع 

لتنوع  األولوية  إعطاء  من  بدالً  العالية  السوقية  القيمة  ذات  األنواع  استزراع  تفضيل  إلى  تؤدي  ما  غالبًا  التي  المائية،  األحياء  تربية  أنشطة  من  والمداخيل 

واألعشاب  السطحية  الصغيرة  واألسماك  الرخويات  مثل  معيّنة،  أنواع  إنتاج  أيًضا  يتم  االستدامة،  على  تنم  اإلنتاج  أساليب  بعض  أن  ومع  المائية.  األغذية 

2018؛   ،Hilbornو 2017؛  وآخرون،   Buschmannو 2014؛  وآخرون،   Rebours( السلور  مثل  األخرى،  باألنواع  مقارنة  االستدامة  من  بمزيد   البحرية، 

وHallström وآخرون، 2019(. ويمكن لتحويل التوصيات والتفضيالت الغذائية من األنواع الكثيفة غازات االحتباس الحراري إلى هذا النوع من األغذية التي 

.)2019 تتميز بتأثير بيئي أقل وبقيمتها الغذائية أن يشكل خطوة رئيسية في اعتماد أنماط غذائية صحية أكثر استدامة )Hallström وآخرون، 

مختلفة  أساليب   )2021( العالمي  الخبراء  فريق  تقرير  في  التفاصيل  من  بمزيد  تُعرض  المائية،  لألغذية  المستدام  اإلنتاج  بشأن  المناقشة  هذه  عن  وفضاًل 

لتربية  المستدام  التوسع  عليها  ينطوي  التي  والمقايضات  التآزر  أوجه  وكذلك  األحواض(،  في  المتنوع  االستزراع  ذلك  في  )بما  المائية  األحياء  تربية  إلنتاج 

المائية من أجل تلبية الطلب على األنماط الغذائية الصحية. األحياء 
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المالية المائية: األدوات والسياسات  المستدام باألغذية  اإلمداد 

أن تقّوض  السياسات يمكن  تكّملها أطر مؤسسية وقانونية متينة وشاملة. ومع ذلك، فإن بعض  أغذية مائية مستدامة سياسات متسقة  إلى  االنتقال  يتطلب 

االنتقال إلى االستدامة، مثل اإلعانات لمصايد األسماك واألدوات المالية. واإلعانات هي مساهمات مالية مباشرة أو غير مباشرة تقدمها الحكومات من أجل 

تشجيع نشاط معين أو سياسة معينة، وتحقيق »منفعة« على مستوى الصناعة المحلية. وقد تكون في شكل مدفوعات مباشرة، أو توفير سلع أو خدمات، 

أو دعم األسعار، أو التنازل عن إيرادات الضرائب المستحقة )Mohammed وآخرون، 2018(. ويمكن أن تؤثر هذه األدوات والسياسات المالية على أرصدة 

األسماك، سواء أكان ذلك داخل المناطق االقتصادية الخالصة أو في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية )في أعالي البحار(، إضافة إلى إحداث أثر على 

اإلقرار  ويمثل   .)2019 وآخرون،   Popova( وتغذيتها  الغذائي  وأمنها  عيشها  سبل  أجل  من  المائية  الموارد  هذه  على  تعتمد  التي  الساحلية  المجتمعات 

بالتأثيرات التغذوية واالجتماعية واالقتصادية المترابطة للحوكمة في أعالي البحار وحقوق ملكية المحيطات – في ما يتعلق بالصيد الصناعي، واالستزراع 

النفايات الصناعية - خطوًة أساسية في إصالح حوكمة المحيطات. البحري واألنشطة غير المتعلقة بصيد األسماك، مثل إلقاء 

ومع ذلك، تدعو الحاجة إلى توفير إعانات إلنتاج األغذية، حيث أّن دعم األغذية المغذية يمكن أن يكون وسيلة فعالة لضمان توفرها بكلفة ميسورة، وال 

منظمة  في  الجارية  والمفاوضات  المتحدة،  لألمم  العامة  الجمعية  تبذلها  التي  الحالية  والجهود   .)2020 وآخرون،  والزراعة  األغذية  )منظمة  للفقراء  سيما 

في  المستدام  واستخدامها  البحرية  الموارد  على  الحفاظ  إلى  االنتباه  جميعها  تسترعي  المستدامة،  التنمية  أهداف  من   6-14 والمقصد  العالمية  التجارة 

المناطق الواقعة خارج الواليات الوطنية، وإصالح اإلعانات والحوافز االقتصادية في إدارة مصايد األسماك من أجل تحقيق نتائج اجتماعية وبيئية واقتصادية 

2019(. وينبغي أن يتصدر جدول األعمال تعميم التغذية واإلنصاف في اعتبارات الدعم، من  2018؛ وPopova وآخرون،  إيجابية )Mohammed وآخرون، 

أو  توجيهها  إعادة  يتم  التي  األموال  خالل  من  االجتماعية  اآلثار  من  التخفيف  كذلك  وينبغي  للجميع.  مستدامة  صحية  غذائية  أنماط  وجود  ضمان  أجل 

.)2019  ،Sumailaو Harper( تخصيصها للبرامج االجتماعية والدعم الموجه إلى مجموعات معيّنة، مثل صغار الصيادين والنساء والشباب

اإلطار 4

المتكامل في األحواض والُمراعي للتغذية في بنغالديش المتنوع  االستزراع 

العالمي لألسماك وشركاؤه  المركز  استحدث   ،2011 األسماك. وفي عام  3.9 ماليين حوض منزلي صغير مناسب إلنتاج  بنغالديش حوالي  يوجد في 

من  صغيرة  أنواع  إنتاج  هي  الدخول  نقطة  كانت  وقد  المنزلية.  األحواض  ألغراض  األحواض  في  المتنوع  االستزراع  أجل  من  للتغذية  مراعيًا  نهًجا 

األسماك المحلية، مثل الحربة الغنية بالمغذيات الدقيقة )موال كاربلت، Amblypharyngodon  mola(، المستزرعة جنبًا إلى جنب مع أنواع األسماك 

الكبيرة، وخاصة الشبوط. وقد أدى ذلك إلى زيادة اإلنتاج اإلجمالي واإلنتاجية اإلجمالية لألسماك، فضاًل عن زيادة الجودة التغذوية اإلجمالية لإلنتاج 

الكلي )Thilsted، 2012أ(.

البطاطا  ذلك  في  بما  الدقيقة،  بالمغذيات  الغنية  الخضار  على  التركيز  وكان  المنزلية.  والحدائق  األحواض  حواجز  في  الخضار  إنتاج  إدماج  وتم 

التوعية بالتغذية وخطابات تغيير السلوك  العالمي لألسماك بتقديم رسائل  الداكنة. واضطلع المركز  البرتقالية والخضروات الورقية الخضراء  الحلوة 

االجتماعي، مع التركيز على زيادة استهالك النساء واألطفال لألسماك الصغيرة في أول 000 1 يوم من الحياة. وشاركت النساء في االستزراع المتنوع 

في األحواض، وتم تيسير ذلك من خالل التدريب في المزرعة والدعم المقدم من المرشدين.

إلى  األسماك والخضروات، إضافة  الصغار من  والنساء واألطفال  األسر  متناول  زيادة  إلى  للتغذية  والُمراعي  المتكامل  المتنوع  االستزراع  وأدى هذا 

زيادة دخل األسرة من بيع األسماك والخضروات، إذ أفادت النساء عن مزيد من التحكم بالدخل. وباستخدام تحليل الكلفة والربح استناًدا إلى سنوات 

العمر المعدلة حسب اإلعاقة، أشارت التقديرات إلى أن االستزراع المتنوع في األحواض لألسماك الصغيرة والكبيرة كان وحده نهًجا فعاالً من حيث 

الكلفة للحد من عبء سوء التغذية بالمغذيات الدقيقة في بنغالديش )Fiedler وآخرون، 2016(. ويجري اآلن تطبيق هذا النهج في أحواض المنازل 

في شتى أنحاء بنغالديش وفي بلدان آسيوية أخرى، بما في ذلك كمبوديا وميانمار والهند ونيبال.
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اإلمداد المستدام باألغذية المائية: الحد من الفاقد والمهدر من األغذية

ويتجسد  بالمغذيات.  الغنية  األغذية  من  حرمانهم  خالل  من  الفقراء،  وخاصة  الناس،  لماليين  الغذائية  باألنماط  المائية  األغذية  من  والمهدر  الفاقد  يضر 

الفاقد والمهدر من األغذية بانخفاض كمية األغذية المتاحة وجودتها، والخسائر االقتصادية الناتجة عن انخفاض القيمة السوقية وحصول خسائر على طول 

أو مهدًرا  فاقًدا  إما  المائية يصبح  األحياء  الطبيعية وتربية  األسماك  العالمي لمصايد  المحصول  المائة من  35 في  أن  إلى  التقديرات  القيمة. وتشير  سلسلة 

كل عام )منظمة األغذية والزراعة، 2020أ(.

المحكمة،  التقييم  عمليات  في  نقص  2010( وهناك   ،Diei-Ouadiو  Akande( األسماك  من  والمهدر  الفاقد  تقديرات  في  كبيرة  تفاوتات  تالحظ  ذلك،  ومع 

2020(. ومن المعترف به عالميًا أن الحد من الفاقد والمهدر من األغذية في  ال سيما في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط )Kruijssen وآخرون، 

جميع قطاعات األغذية يمثل تحديًا يتعين معالجته، كما هو مشار إليه في المقصد 12-3 من أهداف التنمية المستدامة » تخفيض نصيب الفرد من النفايات 

في  بما  اإلمداد،  وسالسل  اإلنتاج  مراحل  في  األغذية  خسائر  من  والحد  النصف،  بمقدار  والمستهلكين  بالتجزئة  البيع  أماكن  على صعيد  العالمية  الغذائية 

المزيد من األغذية دون زيادة الضغط  التخفيض إلى توفير  المتحدة، دون تاريخ محدد(. وسيؤدي  2030« )األمم  ذلك خسائر ما بعد الحصاد، بحلول عام 

على البيئة. وكذلك، يرد في تقرير فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية لعام 2014 بشأن مصايد األسماك وتربية األحياء المائية 

منها  والمهدر  والفاقد  المرتجعة،  األسماك  من  درجة  أقصى  إلى  الحد  شأنها  من  التي  المبادرات  »دعم  التالية:  المشورة  والتغذية،  الغذائي  األمن  لتحقيق 

.)2014 ما بعد المصيد في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة باألسماك« )فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني باألمن الغذائي والتغذية،  في مرحلة 

ويشير الفاقد من األغذية إلى انخفاض في الكمية أو الجودة، وغالبًا أثناء اإلنتاج أو المعالجة أو التسويق، مما يؤدي إلى كون األغذية غير صالحة لالستهالك 

2010(. ولكن يمكن أيًضا اعتبار االستهالك المفرط  النفايات عادة بسلوكيات مثل التخلص من األغذية الصالحة لألكل )Parfitt وآخرون،  البشري. وترتبط 

شكالً من أشكال هدر األغذية، وهو ما يسلّط الضوء على اإلنصاف وتوزيع األغذية )Tlusty وآخرون، 2019(. ويرتفع حجم الفاقد من األغذية في البلدان 

)على  الدخل  المرتفعة  البلدان  في  منها  المهدر  يكثر  بينما  والتسويق،  والتخزين  والتجهيز  المناولة  ممارسات  سوء  بسبب  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة 

.)2016 مستوى المستهلك والبيع بالتجزئة( )Thilsted وآخرون، 

لألسماك  السوقية  والقيمة  الجغرافي  والموقع  الموسمية  وتقلباتها  مناولتها  تتم  التي  والكمية  الفيزيائية  وخصائصها  األسماك  بأنواع  أيًضا  الفاقد  ويتأثر 

2020(. وتخضع الفواقد الكمية لتقييم أكثر مقارنة بفواقد الجودة. وتشهد أنواع األسماك الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة  )Kruijssen وآخرون، 

بالشمس(  التجفيف  )مثل  األسماك  لمعالجة  البسيطة  التكنولوجيات  فيها  تتأثر  التي  المناطق  في  سيما  ال  الجودة،  وفواقد  المادية  الفواقد  من  أكبر  قدًرا 

الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  من  العديد  في  السمكية  القيمة  سالسل  في  تحديًا  الجودة  فواقد  وتشكل  الموسمية.  األمطار  مثل  خارجية  بعوامل 

.)2015 البنية التحتية أو ممارسات المعالجة الجيدة أو التكنولوجيا المالئمة )Diei-Ouadi وآخرون،  بسبب االفتقار إلى 

بها، هي  والتحكم  والتعليم،  والتدريب  والتكنولوجيا واألصول  الموارد  إلى  المرأة  قد تحد من وصول  التي  والجنسانية،  والثقافية  االجتماعية  المعايير  وإن 

في  المسجلة  تلك  في  أكبر  خسائر  في  األحيان  من  كثير  في  يتسبب  ما  وهو  الغذائية،  القيمة  سلسلة  في  الكفاءة  عدم  ألوجه  الرئيسية  األسباب  بين  من 

الدراسات  2018ب(. وتركز  والزراعة،  األغذية  والتسويق( )منظمة  )مثل المعالجة  فيها  العمل  إلى  النساء  تنزع  التي  السمكية  القيمة  المجاالت من سلسلة 

أساسي  النهائي، وبشكل  المنتج  بمغذيات  االحتفاظ  والتخزين واإلعداد على  التجهيز  أساليب  تأثير  السمكية على  القيمة  التغذوي في سالسل  الفاقد  بشأن 

التحلل الميكروبي وأكسدة الدهون )الفاقد من أحماض أوميغا-3 الدهنية(. ومع ذلك، نادًرا ما تتضمن هذه الدراسات العواقب التغذوية لهذه األنواع من 

التدهور )Aubourg، 2001؛ وKruijssen وآخرون، 2020(.

العوائد  المائية، وذلك ربما من أجل تحقيق أقصى قدر من  الغذائية  القيمة  الفاقد والمهدر من األغذية عبر سالسل  ويجري إيالء اهتمام متزايد للحد من 

النيئة  أشكالها  في  المائية  األغذية  بشأن  األغذية  عن مكونات  وبيانات  دراسات  وجود  ورغم  االستدامة.  ضمان  أجل  من  الثاني،  المقام  وفي  االقتصادية، 

والمجففة بالشمس والمدخنة والمجمدة والمعلبة، فإن هذه الدراسات والبيانات تميل إلى التركيز على أنواع الزعنفيات المتداولة بكثرة وأساليب التجهيز 

الشائعة في البلدان المرتفعة الدخل. وهناك القليل من الدراسات بشأن الفاقد من األغذية على طول سالسل القيمة بأكملها )Kruijssen وآخرون، 2020(. 

وهناك بعض األدلة على األنواع المائية األخرى، مثل األربيان )منظمة العمل الدولية والوكالة النرويجية للتعاون اإلنمائي، 2016؛ ومنظمة األغذية والزراعة 

ومنظمة العمل الدولية، 2020(، وسرطان رواسب البحر )برنامج SmartFish، من دون تاريخ محدد( والحبّار )منظمة األغذية والزراعة، 2017ب(.
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إن  القائل  االفتراض  على  ربما بناًء  المائية،  األحياء  تربية  قيمة  في سالسل  األغذية  من  والمهدر  الفاقد  تقييم  عمليات  على  األدلة  من  القليل  أيًضا  وهناك 

التوجه في بعض  الطبيعية. ويُعزى قدر كبير من الهدر إلى تفضيالت المستهلك، مثل  هناك سيطرة أكبر على المصيد والمناولة والتوزيع مقارنة بالمصايد 

والتي  الشمال  بلدان  في  استهالكها  يتم  ال  التي  األجزاء  على  أمثلة  هناك  ذلك،  ومع  )الشرائح(.  األسماك  من  فقط  معينة  أجزاء  أكل  إلى  الغربية  البلدان 

نيجيريا(  إلى  األخرى  األسماك  ورؤوس  والمملح  المجفف  القد  تصدير سمك  المثال،  سبيل  )على  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  إلى  تصديرها   يتم 

)Salaudeen، 2013(. ويمكن أن يوفر استكشاف الستخدام األجزاء اآلمنة والغنية بالمغذيات والصالحة لألكل، التي تُفقد أو تُهدر عادًة، حاًل قاباًل للتطبيق 

من أجل استهالكها )اإلطار 5(.

اإلطار 5 

التغذية المدرسية في غانا الثانوية ألغراض برامج  الكلفة ومنتجاتها  إعادة توجيه استخدام أنواع األسماك منخفضة 

تم تجفيف بقايا هياكل التونة في المصانع، إضافة إلى ثالثة أنواع من األسماك غير المستغلة )وان مان ثاوزند، واألنشوفة والغرنار الطائر(، وطحنها 

من أجل صناعة مسحوق السمك ثم إضافته إلى وجبات أطفال المدارس في غانا. وتم إعداد أربعة أطباق محلية وتقييمها من قبل أطفال المدارس 

األرز،  مع  والبامية  األنشوفة،  حساء  يخص  فيما  للغاية  عالية  تقييم  معدالت  على  األطباق  وحصلت  المتعة.  مقياس  على  بناًء  قبولها،  مدى  لتحديد 

مساحيق  جميع  في  البروتينات  محتوى  ارتفاع  التقريبي  التحليل  وأظهر  األرّز.  مع  الطائر  الغرنار  وحساء  األرز،  مع  التونة  هياكل  مسحوق  وحساء 

الدراسة  وأثبتت  الحديد.  من  عاٍل  محتوى  وجود  الثانوية  ومنتجاتها  التونة  هياكل  لمغذيات  الحق  تحليل  وأظهر  التونة،  هيكل  ومسحوق  األسماك 

القيمة  تحسين  أجل  من  كاف  بشكل  المستغلة  وغير  التغذوية  القيمة  والعالية  الكلفة  المنخفضة  الثانوية  والمنتجات  السمكية  الموارد  إمكانات 

المستدامة. الصحية  الغذائية  الفاقد والمهدر من األغذية وتشجيع األنماط  التقليدية، مع تقليل  الغذائية لألطباق 

المصدر: Glover-Amengor وآخرون )2012(؛ وAbbey وآخرون، )2016(.
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اإلمداد المستدام باألغذية المائية: توقع مساهمة مصايد األسماك وتربية األحياء المائية في تغذية العالم في عام 
2030 وما بعده

تتوقع منظمة األغذية والزراعة أن يستمر نمو نصيب إنتاج األسماك ألغراض االستهالك البشري المباشر، لتصل إلى ما مجموعه 183 مليون طن بحلول عام 

2030. ويعني ذلك أن االستهالك الظاهري السنوي للفرد من األسماك يبلغ 21.5 كيلوغرامات، أي أعلى من معدل عام 2018 البالغ 20.5 كيلوغرامات. 

بزيادة   ،2030 عام  في  ماليين طن   204 إلى  ليصل  المائية(  النباتات  )باستثناء  لألسماك  اإلجمالي  اإلنتاج  يزيد  أن  المتوقع  من  المنظمة،  تحليل  على  وبناًء 

2020أ( )أنظر اإلطار 6 والملحق 2 لالطالع على مزيد من المعلومات(. قدرها 15 في المائة باألرقام المطلقة )منظمة األغذية والزراعة، 

المصيد في  تؤثر على  التي  المناخية  النينيو  المرتبطة بظاهرة  التقلبات  الحالية )مع بعض  الطبيعية عند مستوياتها  األسماك  تبقى مصايد  أن  المتوقع  ومن 

واالستفادة  بالكامل،  المستغلّة  غير  السمكية  والموارد  السابق،  المفرط  االستغالل  تعافيه من  بفضل  المناطق  المصيد في جميع  الجنوبية(، وسيزيد  أمريكا 

بشكل أفضل من الصيد )من خالل تقليل النفايات والفاقد والمهدر على ظهر السفينة(. ويجب أن تراعي إدارة األرصدة البرية تأثيرات تغير المناخ )منظمة 

وباالقتران  األسماك؛  توافر  وتقليل  االستوائية  وشبه  االستوائية  الشعاب  تدهور  إلى  وتحّمضها  المحيطات  تلوث  وقد يؤدي  2020أ(.  والزراعة،  األغذية 

مع الهجرة القطبية للعديد من األرصدة السمكية بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه، يمكن أن يؤدي ذلك إلى آثار ضارة على السكان الضعفاء من الناحية 

الحيوانية  الدقيقة والبروتينات  المغذيات  الحصول على  الذين يعتمدون على األسماك من أجل  المنخفض،  الدخل  الغذائي ذات  العجز  بلدان  التغذوية في 

التجارية ومصايد  األسماك  السلبية في مصايد  اآلثار  أدلة على  أيًضا  2020(. ولكن، هناك  2016؛ وLandrigan وآخرون،  )Golden وآخرون،  العيش  وسبل 

 Mathijs( المحلي  الغذائي  النمط  من  كبيًرا  مكونًا  الصدفية  األسماك  تشكل  أالسكا، حيث  مثل جنوب شرق  الدخل،  المرتفعة  البلدان  مناطق  في  الكفاف 

وآخرون، 2015(.
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2030، أي بزيادة قدرها  109 ماليين طن في عام   وتُعتبر تربية األحياء المائية بمثابة القوة الدافعة للنمو في توافر األسماك، ومن المتوقع أن تصل إلى 

الشبوط  مثل  العذبة،  المياه  أنواع  وستزيد  2020أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  التوسع  معدل  في  المتوقع  االنخفاض  رغم   ،2018 عام  عن  المائة  في   32

والسلور، من مساهمتها في اإلنتاج العالمي لتربية األحياء المائية، بينما سيتباطأ نمو األنواع ذات القيمة السوقية األعلى، مثل األربيان والسلمون والتروت، 

بسبب ارتفاع األسعار وانخفاض توافر مسحوق السمك. ومن المتوقع أن يكون استزراع األغذية المائية هو الطريق إلى األمام في سد الفجوة بين العرض 

2013؛ وBéné وآخرون،  )البنك الدولي،  البرية  المائية  األحياء  البشري على مجموعات  الضغط  تقليل  إمكانية  إلى  إضافة  العالمي،  المستوى  والطلب على 

2015(. ولكن االستثمار الالزم لبعض أساليب االستزراع )مثل االستزراع البحري( يفضل إنتاج األنواع ذات القيمة السوقية العالية والتي ال يُرّجح أن تصل 

إلى الفقراء والذين يعانون من انعدام األمن الغذائي )Belton وآخرون، 2020(.

6 اإلطار 

2030 عام  بعد  المائية  األغذية  إنتاج  توقعات 

وأنتجت  القطاعي،  للنمو  المبسطة  التوقعات  من  عدد  على  بناًء   ،2050 عام  أولية حتى  توقعات  المنظمة  في  التابعة  األسماك  مصايد  شعبة  أجرت 

للنظر فيها واتخاذ اإلجراءات. ثالثة سيناريوهات معقولة 

 ،2050 عام  2030 حتى  عام  المائة سنويًا من  في   0.05 تبلغ  متواضعة  بنسبة  البحرية  األسماك  نمو مصايد   - العادي  الوضع  سيناريو   •

0.3 في المائة سنويًا خالل الفترة نفسها، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى تحسين نظم اإلبالغ.  في حين تنمو مصايد األسماك الداخلية بنسبة 

إجمالي  من  المائة  في   21.3 المباشر  البشري  االستهالك  ألغراض  المستخدمة  غير  البحرية  األسماك  لمصايد  المئوية  النسبة  وستبلغ 

التكنولوجية. التحسينات  بدء  مع  سنويًا  المائة  في   0.05 بنسبة  بالتالي  وستتناقص   ،2031 لعام  البحرية  األسماك  مصايد 

وفًقا  وتكثيفها  المائية  األحياء  تربية  بتنمية  تسمح  التي  اإليجابية  النتائج  من  عدًدا  السيناريو  هذا  يعرض   - السريع  النمو  سيناريو   •

ومعدالت  والبحار.  للمحيطات  مقدر  مستدام  إنتاج  أقصى  نحو  بثبات  البحرية  األسماك  مصايد  تحرك  وتضمن  مستدامة،  لخطوط 

النمو متواضعة، لكنها تصبح كبيرة مع ازدياد اإلنتاج وتدّل على وجود مزيد من االستثمارات المكثفة في االستزراع البحري. وتنمو 

مصايد األسماك البحرية والداخلية بنسبة 0.7 في المائة و0.55 في المائة سنويًا حتى عام 2030، على التوالي؛ ومع ذلك، فإن غالتها 

القوي«(  )»التخفيف   2-6 التمثيلي  التركيز  مسار  توقعات  مع  يتوافق  بما   ،2050 عام  في  المائة  في   4.05 بنسبة  انخفاًضا  ستشهد 

من  والتقليل  المحسنة  التقنيات  ومع  2018أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الطبيعية  األسماك  مصايد  في  المناخ  تغير  تأثيرات  بشأن 

المائة في  21.3 في  المباشر من  البشري  المستخدمة ألغراض االستهالك  البحرية غير  الفاقد والمهدر، تنخفض نسبة مصايد األسماك 

.2050 المائة بحلول عام  19.35 في  إلى   2020 عام 

مما  المستدامة،  غير  والممارسات  المائية  األحياء  تربية  في  الفشل  حاالت  من  عدًدا  السيناريو  هذا  يتوقع   - البطيء  النمو  سيناريو   •

السواء،  على  والداخلية  البحرية  الطبيعية،  األسماك  مصايد  وتشهد  محدود.  ونمو  الجديدة،  المشاريع  من  العديد  تدهور  إلى  يؤدي 

تدهوًرا مستمًرا في قاعدة الموارد يقدر بخسارة إنتاج تبلغ 0.25 في المائة سنويًا حتى عام 2040، وترتفع هذه الخسارة لتصل إلى 

توقعات  يتوافق مع  بما   ،2050 المائة في غلة عام  9.6 في  تبلغ  أيًضا خسارة  السيناريو  2050. ويتوقع  المائة في عام  0.5 في  نسبة 

نسبة  وتبقى  2018أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  المناخ  تغير  تأثيرات  بشأن  األمور على حالها«(  )»بقاء   5-8 التمثيلي  التركيز  مسار 

من  االستفادة  دون  من  المائة،  في   21.3 نسبة  عند  المباشر  البشري  االستهالك  ألغراض  المستخدمة  غير  البحرية  األسماك  مصايد 

األخرى. التكنولوجية  االبتكارات 

.2 يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل بشأن هذه التوقعات في الملحق 
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وإن قدرة قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية على تلبية الطلب ستعتمد بشكل جزئي على قدرتها على زيادة اإلنتاج أو الحفاظ عليه بأقل تأثير 

المتوقعة  الزيادات  ورغم  أيًضا.  األدنى  إلى حدهما  والمهدر  الفاقد  تقليل  مع  العذبة،  للمياه  اإليكولوجية  والنظم  البحرية  اإليكولوجية  النظم  على  ممكن 

في استهالك الفرد من األسماك، يجدر بنا مراعاة أبعاد اإلنصاف والتنوع والقدرة على تحمل الكلفة واالستدامة، كي تحقق األغذية المائية األثر األكبر على 

المستدامة. الصحية  الغذائية  الغذائي والتغذية واألنماط  األمن 

أخذ  القارة، حتى مع  اإلمدادات في  السكاني  النمو  يفوق  إذ  أفريقيا،  باستثناء  المناطق  األسماك في جميع  الفرد من  استهالك  زيادة  إلى  التوقعات  وتشير 

الزيادة المتوقعة في الواردات السمكية بعين االعتبار. ومن المتوقع أن تكون أعلى معدالت نمو االستهالك في آسيا )9 في المائة(، ثم تليها أوروبا )7 في 

3 في المائة ليصل  المائة( وأمريكا الالتينية وأوسيانيا )6 في المائة(. وفي المقابل، من المتوقع أن ينخفض استهالك الفرد من األسماك في أفريقيا بنسبة 

التوقع  ويثير هذا  2020أ(.  والزراعة،  األغذية  )منظمة  الكبرى  الصحراء  أفريقيا جنوب  في  وال سيما   ،2030 عام  بحلول  سنويًا  للفرد  كيلوغرامات   9.8 إلى 

القلق في قارة يقّل فيها استهالك األسماك بالفعل عن المتوسط العالمي، مع أن األسماك هي األغذية الحيوانية المصدر األكثر شيوًعا.

وعالوة على ذلك، فقد تبيّن أن تحويل أنماط االستهالك من األسماك الصغيرة البرية المستهلكة تقليديًا إلى األسماك الكبيرة اآلكلة للحوم المستزرعة في 

المزارع يقلل من متناول المغذيات الدقيقة في بنغالديش )Bogard وآخرون، 2015ب(. وإذا كانت تربية األحياء المائية ستلبي الطلب على األغذية المائية 

العادل  والتوزيع  الكلفة  ويُسر  المستهلكين  تفضيالت  االعتبار  بعين  تأخذ  أن  فيجب  التغذوية،  الناحية  من  ضعًفا  األكثر  الفئات  نفسه  الوقت  في  وتخدم 

واإلمداد المستدام - إضافة إلى بناء قدرات مزارعي األسماك، ال سيما في أفريقيا.
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 سالمة األغذية المائية ومخاطرها ومنافعها 

المائية الغذائية  المنتجات  المخاوف المتصلة بسالمة األغذية في ما يخص 

والتوزيع،  التخزين  مثل  القيمة،  سلسلة  من  مختلفة  مجاالت  في  الفشل  يؤدي  أن  ويمكن  كبيرة،  بدرجة  للتلف  قابلة  المائية  األغذية  إن 

األمراض  )80 في المائة(  تفشي  حاالت  غالبية  وتحدث  والصحة.  الغذائية  األنماط  على  سلبية  آثار  وجود  إلى  إضافة  األغذية،  تلوث  إلى 

 Huss( النيئة  الرخويات  استهالك  أو  السكومبروتوكسينن  أو  )السيكواتوكسين(  البيولوجية  السموم  نتيجة  البحرية  بالمأكوالت  المنقولة 

وآخرون، 2000(. ويمكن أن تكون المخاوف المتصلة بسالمة األغذية بيولوجية )بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات( أو كيميائية 

)التوكسينات البيولوجية( ويمكن أن تنبع من مصادر بيئية وبشرية، مما يؤدي إلى مخاوف بشأن سالمة استهالك المنتجات الغذائية المائية 

)Jennings وآخرون، 2016(.

الديوكسينات  مثل  بيولوجيًا،  والمتراكمة  والسامة  الثابتة  المركّبات  المثال،  سبيل  على   - الخطرة  الكيميائية  المواد  تتراكم  أن  ويمكن 

المصراعين،  والرخويات ذوات  األسماك  - في  مثاًل(  الكادميوم  أو  الرصاص  أو  )الزئبق  الثقيلة  والمعادن  الكلور  المتعددة  الفينيل  وثنائيات 

رغم وجودها بشكل عام بدرجة أعلى في المياه الملوثة أو األنواع البحرية الكبيرة والمفترسة نتيجة التراكم البيولوجي في جميع مراحل 

المنقولة  والطفيليات  والبكتيريا  الفيروسات  وتثير  2017أ(.  والزراعة،  األغذية  ومنظمة  2015؛  وآخرون،   Hanna( المائية  األغذية  سلسلة 

البحر  وبلح  المصراعين  ذوات  من  والزلفيات  المحار  مثل  جيًدا،  المطبوخة  غير  أو  النيئة  المائية  المنتجات  استهالك  عند  القلق  باألغذية 

السفيتش. والسوشي وطبق  المنقوعة في سوائل  والمنتجات  الباردة  المدخنة  والمنتجات 

وتعتبر  متزايد.  قلق  تشكل مصدر  الضارة  الطحالب  وتكاثر  البحرية  البيولوجية  السموم  فإن  والكيميائية،  البيولوجية  الملوثات  إلى  وإضافة 

بشأنه.  الرصد  برامج  الالزمة إلنشاء  الموارد  الدخل  والمتوسطة  المنخفضة  البلدان  تملك معظم  قلق ال  البحرية مصدر  البيولوجية  السموم 

ويمثل تكاثر الطحالب الضارة ظاهرة طبيعية تحدث عبر التاريخ، وتسببها بعض أنواع الطحالب غير السامة )لإلنسان(، التي تنتج إفرازات 

ضارة  وتأثيرات  اقتصادية  وخسائر  لألسماك  الجماعي  النفوق  إلى  يؤدي  مما  لألسماك،  الرقيقة  الخياشيم  أنسجة  في  تلًفا  تسبب  أن  يمكن 

وشدة  تواتًرا  أكثر  أصبحت  أنها  يبدو  التي  الضارة  الطحالب  لتكاثر  مواتية  بيئة  المناخ  تغير  يهيأ  أن  ويمكن  والتغذية.  الغذائي  األمن  على 

المدارية، هي  المناطق  التي توجد بشكل أساسي في  القاعية،  الضارة  الطحالب  العقود األخيرة. وعالوة على ذلك، فإن تكاثر  وانتشاًرا في 

المسؤولة عن تكوين سموم السيغواتيرا التي تسبب التسمم بالسيغواتيرا الذي تتعرض له بشكل خاص الدول الجزرية الصغيرة النامية في 

.)2020 العالمية،  الصحة  والزراعة ومنظمة  األغذية  )منظمة  االستوائية  المناطق 

كبيرة  البالستيكية مشكلة  النفايات  وتعتبر  اإلنسان.  على صحة  يشكل خطًرا  قد  األسماك  في  الدقيقة  اللدائن  تراكم  أن  للقلق  المثير  ومن 

للعديد من  الهضمية والمعوية  القناة  5 ملم( في  يقل قطره عن  الحجم  )بالستيك صغير  الدقيقة  اللدائن  اكتشاف  تم  المائية، وقد  للبيئات 

أنواع األسماك واألسماك الصدفية التجارية )غالبًا ما يتم إزالة هذه األجزاء قبل االستهالك البشري( )Garrido-Gamarro وآخرون، 2020(. 

وتعتبر األسماك الصغيرة والرخويات ذوات المصراعين، التي تؤكل عادة كاملة، المصدر الرئيسي للدائن الدقيقة في األغذية المائية. ولكّن 

عمليات التقييم األولية للمخاطر على سالمة األغذية قد اشارت إلى أن نسبة المواد الكيميائية الخطرة الناتجة عن اللدائن الدقيقة بالنسبة 

األغذية  في  الدقيقة  اللدائن  عن  اليوم  نعرفه  ما  على  وبناًء  صغيرة.  نسبة  هي  كبيرة  بكمية  المصراعين  ذوات  الرخويات  مستهلكي  إلى 

المائية، ال يوجد دليل على تعّرض سالمة األغذية للخطر. والطريقة األفضل لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن اللدائن الدقيقة في األغذية 

وإدارتها. البالستيكية  النفايات  تحسين جمع  المائية هي 

الغذائي  الدستور  العالمية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  وضعت  األغذية،  بسالمة  المتصلة  المخاوف  معالجة  وبغية 

ولوائح  ومعايير  توجيهية  تتضمن خطوطًا  األغذية  لسالمة  دولية  مدونة  2009(، وهي  العالمية،  الصحة  ومنظمة  والزراعة  )منظمة األغذية 

وإصدار  والتفتيش  والتحليل  العينات  وأخذ  األغذية  نظافة  بشأن  محددة  لوائح  إلى  إضافة  األغذية،  لسالمة  المحتملة  المخاطر  بشأن 
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الشهادات ووسم األغذية المائية. ولكن هناك توجه نحو تطبيق الدستور الغذائي، في الغالب، على األغذية المائية في التجارة الدولية ونادًرا ما يُستخدم 

والدولي. المحلي  األغذية على المستويين  يخلق مواصفات مختلفة لسالمة  مما  المحلي،  التسويق  في 

وقد سلّطت جائحة كوفيد-19 الضوء على المخاوف المتصلة بسالمة األغذية بالنسبة إلى التفاعالت بين اإلنسان والحيوان وبيئتنا المتغيرة. ولكن، ال يزال 

إيالء مزيد من االهتمام لممارسات مناولة األغذية وإعدادها بشكل  بقايا األغذية منخفًضا. ويجري  أو مناولة  تناول األغذية  خطر اإلصابة بكوفيد-19 من 

األغذية  ومنظمة  2020ب؛  منها،  والوقاية  األمراض  لمراقبة  المتحدة  الواليات  )مراكز  والملوثات  البكتيريا  انتشار  مخاطر  من  التخفيف  أجل  من  مناسب 

والزراعة، 2020ب(. ويستعرض الفصل 6 اآلثار الطويلة المدى المرصودة والمتوقعة لجائحة كوفيد-19 على األمن الغذائي والتغذية، ودور األغذية المائية 

المنهجية. الصدمات  أوقات  في 

المائية لألغذية  الصحية  والمنافع  المخاطر 

عادة ما ترّجح التوصيات الغذائية بشأن استهالك األغذية المائية مخاطر سالمة األغذية مقابل المنافع التغذوية والصحية، وتدرج تحليالت المخاطر والمنافع 

 )2015( األغذية  لسالمة  األوروبية  للهيئة  العلمية  واللجنة  و2011ب(  )2011أ؛  العالمية  الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  تجريها  التي  المعروفة 

المشاورات  هذه  وخلُصت   .)2014 األمريكية،  المتحدة  الواليات  في  والعقاقير  األغذية  )إدارة  األمريكية  المتحدة  الواليات  في  والعقاقير  األغذية  وإدارة 

المخاطر  تفوق   - السكان  من  البالغين  لدى  التاجي  الشريان  أمراض  جراء  الوفاة  مخاطر  تقليل  ذلك  في  بما   - األسماك  استهالك  منافع  أن  إلى  والتقارير 

التراكم  العالي بسبب  الغذائي  المستوى  المائية ذات  الغذائية  األنواع  تناول  بالحد من  األشخاص  توصي  نفسه،  الوقت  الزئبق، ولكن في  بميثيل  المرتبطة 

الزئبق. لميثيل  البيولوجي 

باستثناء  المائية،  لألغذية  المعتدل  االستهالك  فإن  والمرضعات،  الحوامل  والنساء  اإلنجاب  سن  في  النساء  مثل  محددة،  سكانية  مجموعات  إلى  وبالنسبة 

 عدد قليل من األنواع، يقلل من خطر النمو العصبي دون المستوى األمثل عند الرضع واألطفال )منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، 2011؛ 

األسماك  استهالك  بشأن  عامة  توصيات  تقديم  الممكن  غير  أنه من  إلى  األغذية خلصت  لسالمة  األوروبية  الهيئة  ولكّن   .)2006  ،Rimmو Mozzaffarianو

لسالمة  األوروبية  للهيئة  العلمية  )اللجنة  المخاطر  مقابل  بعناية  ذلك  وتقييم  لديه  األسماك  استهالك  أنماط  في  النظر  إلى  بلد  كل  يحتاج  إذ  أوروبا،   في 

األغذية، 2015(.

ويوجد عدد قليل من تحليالت المخاطر والمنافع بشأن استهالك األغذية المائية، نظًرا إلى ندرة البيانات العالية الجودة عن أنماط استهالك السكان لألغذية، 

وكمية كل عنصر غذائي يتم استهالكه، والمحتوى الغذائي والملوثات في األغذية. وال توجد في العديد من البلدان لمحة عامة عن البيانات التركيبية لألغذية 

اختالفًا  المستهلكة وكمياتها  المائية  األغذية  أنواع  المائية. وتختلف  األغذية  استهالك  تمثيلية عن  وبائية  دراسات  لديها  البلدان  قليلة من  وقلة  المستهلكة، 

كبيًرا على المستوى العالمي، وتستند التقييمات الرئيسية للمخاطر والمنافع حتى اآلن في المقام األول إلى الزعنفيات المستزرعة والبرية )اللجنة العلمية 

النرويجية المعنية باألغذية والبيئة، 2006؛ و2014(. وإضافة إلى ذلك، تركز معظم تحليالت المخاطر والمنافع بشأن استهالك األغذية المائية على البالغين 

 Bernstein المثال، يسلط  البحوث بشأن مجموعات سكانية أخرى. وعلى سبيل  النساء قبل الوالدة وبعدها(؛ وتدعو الحاجة إلى إجراء المزيد من  )خاصة 

وآخرون )2019( الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحوث من أجل إثبات المنافع الصحية الستهالك األغذية المائية لدى األطفال )بعد سّن الرضاعة(.
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كوفيد-19 واألغذية المائية

أنحاء  البطالة في جميع  الشركات والمدارس، وزيادة  بإغالق  الغذائية، وتسببت  اإلمدادات  أحدثت جائحة كوفيد-19 اختالالت في سالسل 

العالم، مما أعاق الوصول إلى األغذية الصحية من خالل التزويد المباشر )مثل برامج التغذية المدرسية(، أو أعاق الوصول إليها بوسائل غير 

زاد من  مما   ،)2020 األول  )حتى أكتوبر/تشرين  متتالية  أشهر  لمدة خمسة  األغذية  أسعار  ارتفعت مؤشرات  الدخل(. وقد  )فقدان  مباشرة 

تعقيد القدرة على تحمل كلفة األنماط الغذائية الصحية )منظمة األغذية والزراعة وآخرون، 2020؛ وفريق الخبراء الرفيع المستوى المعني 

2020د(. 2020؛ ومنظمة األغذية والزراعة،  باألمن الغذائي والتغذية، 

باالنتشار  للصدمات  يسمح  ما  وهو  العولمة،  من  كبيرة  بدرجة  يتصف  أنه  كما  والتغذية.  للعمالة  مهًما  مصدًرا  المائية  األغذية  قطاع  ويعّد 

أكثر  الصمود  أظهرت قدرة على  قد  المدني  المجتمع  نطاق صغير ومنظمات  الفاعلة على  والجهات  اإلمدادات  أن بعض سالسل  دوليًا، مع 

2020(. وحدثت اضطرابات في الطلب والتوزيع والعمالة واإلنتاج في سالسل اإلمدادات الغذائية المائية على  من غيرها )Love وآخرون، 

الضغوط  بسبب  المناطق  في بعض  تعاظمت  قد  االضطرابات  ولكن هذه  و2020هـ(،  2020أ؛  والزراعة،  األغذية  )منظمة  العالمي  الصعيد 

وعدم  الموارد  وإدارة  األمريكية(،  المتحدة  الواليات  في  الغابات  حرائق  المثال،  )على سبيل  الطبيعية  والمخاطر  المناخ  تغير  مثل  الحالية، 

انهيار أسواق التصدير إلى خلق مساحة للمنتجين المحليين لتلبية الطلب  2020(. وأدى  االستقرار السياسي أو االقتصادي )Love وآخرون، 

العديد  أبرزت  الطلب قد  تلبية هذا  المحلية على  الصيد  المحلية وأساطيل  المحدودة لألسواق  القدرة  المائية. ومع ذلك، فإن  على األغذية 

2020ه(. من قضايا اإلدارة )منظمة األغذية والزراعة، 

تفي  معالجة  أساليب  أو  المال  رأس  كثيفة  تبريد  سالسل  تتطلب  إذ  للتلف،  المائية  األغذية  إمدادات  قابلية  في  الرئيسي  التحدي  ويكمن 

على  كبيًرا  اعتماًدا  وتوزيعها  المائية  األغذية  تسويق  ويعتمد   .)2020 وآخرون،   Johnson( التوزيع  دعم  أجل  من  األغذية  سالمة  بمعايير 

لألنواع  أقل  بيع  متاجر  ووجود  بالجملة  األسماك  تجار  من  العديد  إلى  بالنسبة  النشاط  انخفاض  إلى  يؤدي  مما  الغذائية،  الخدمات  قطاع 

2020ه(. وفي البلدان  ذات القيمة السوقية المرتفعة، إذ تطبق البلدان قيوًدا على التنقل وتنفذ عمليات إغالق )منظمة األغذية والزراعة، 

العيش،  كسب  أنشطة  على  المفروضة  والقيود  اإلغالق  عمليات  بسبب  بشدة  الرسمي  غير  القطاع  تضرر  الدخل،  والمتوسطة  المنخفضة 

األمان والشبكات  إلى شبكات  الوصول  المحتاجة من  األسر  تتمكن  لم  بينما  الصيد،  بعد  ما  األسماك واستزراعها وأنشطة  بما في ذلك صيد 

االجتماعية )Fiorella وآخرون، 2018(.

المفروضة  بالقيود  بشدة  تأثرن  الالتي  الريفيات  النساء  عليه  وتهيمن  الرسمي  غير  القطاع  في  السمكية  القيمة  كبير من سلسلة  ويقع جزء 

الغذائي  األمن  في ضمان  المجففة(  الصغيرة  األسماك  )مثل  المائية  والمنتجات  لألغذية  المحتملة  الكبيرة  المساهمة  رغم  التنقل،  على 

أن يؤدي ضمان سالمة  الطويل. ويمكن  التخزيني  للنقل والقدرة على تحمل كلفتها وعمرها  قابليتها  إلى  نظًرا  األوقات،  والتغذية في هذه 

العمال وحقوقهم في الوصول إلى المنتجين والمجهزين في سالسل إمدادات األسماك المجففة، ودعم إعادة توجيه األسماك إلى التجفيف 

البلدان  التغذوية في  الناحية  عندما يتم حظر قنوات السوق األخرى، إلى تقديم منتجات أسماك مجففة مغذية إلى األشخاص الضعفاء من 

األزمة قد أدت  أن هذه  إلى  األدلة  2020(. وتشير بعض  )Johnson وآخرون،  أعقاب صدمة كوفيد-19  الدخل في  والمتوسطة  المنخفضة 

 Bennett( السمكية  األرصدة  باستعادة  يسمح  قد  مما  اإلغالق،  وعمليات  األسعار  وانخفاض  الطلب  قلة  بسبب  الصيد  ضغط  انخفاض  إلى 

وآخرون، 2020(. ولكن، قد يكون من السابق ألوانه الحكم بذلك، إذ إن الجائحة حّدت أيًضا من نظم اإلدارة وإجراء الدراسات االستقصائية 

2020هـ(. ونظم التحكم والمراقبة في ما يخص األرصدة السمكية )منظمة األغذية والزراعة، 
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األغذية  قطاع  في  والمؤسسات  الفاعلة  للجهات  ويمكن  الجائحة؛  من  األولى  الخمسة  األشهر  في  والتكيف  للمواجهة  األجل  قصيرة  تدابير  تنفيذ  ولُوحظ 

فهم  تحقيق  إلى  الحاجة  وتدعو   .)2020 وآخرون،   Love( المستقبلية  الصدمات  ومنع  القوة  بناء  أجل  من  التكيفية  االستجابات  هذه  من  التعلم  المائية 

أفضل للقدرة على الصمود في سالسل اإلمدادات والقيمة لألغذية المائية من أجل معالجة اآلثار االجتماعية واالقتصادية الحالية والمستقبلية لكوفيد-19، 

للتحول  التكيف ووسيلة  استراتيجيات  إحدى  العيش  وأنشطة سبل  الغذائية  النظم  تنويع  المستقبلية. ويشكل  للصدمات  أفضل  بشكل  متأهبًا  العالم  وجعل 

وبناء القدرة على الصمود. ومن شأن ذلك أن يحقق أهدافًا متعددة لتحسين األمن الغذائي والتغذية، وجعل سبل العيش الريفية أكثر قدرة على الصمود، 

 Freed( وتحسين الدخل، والحفاظ على التنوع البيولوجي، لكي يتمكن الناس من االستجابة بشكل أفضل للصدمات والتغيرات الموسمية في توافر األغذية

وآخرون، 2020أ؛ وAnderson وآخرون، 2018(.

وليست هذه هي الجائحة األولى التي شهدها العالم، ومن غير المرجح أن تكون األخيرة. ولهذا الغرض، وقعت منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

2008 اتفاقًا لتنسيق األنشطة من أجل التحقيق في المخاطر الصحية ومعالجتها في محور التفاعل بين  العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان في عام 

اإلنسان والحيوان والبيئة، ووضع إطار استراتيجي يعتمد على الدروس المستفادة من الجوائج الفيروسية )Mackenzie وJeggo، 2019(. ويمثل إطار »صحة 

واحدة« نهًجا تعاونيًا متعدد القطاعات والتخصصات يهدف إلى زيادة التواصل والتعاون بين الخبراء مثل األطباء واألطباء البيطريين وعلماء االجتماع، من 

2020أ(. ويسلط هذا  منها،  والوقاية  األمراض  لمراقبة  المتحدة  الواليات  2020؛ ومراكز   ،Henley( والبيئة  واإلنسان  للحيوانات  المثلى  الصحة  تحقيق  أجل 

اإلنسان  بين  بالصالت  التعامل معها كأحداث منفصلة، واالعتراف  الجوائح، وليس فقط  التي تكمن وراء  األكبر  القضايا  إلى فهم  الحاجة  الضوء على  اإلطار 

.)2020  ،Henley( والحيوان وبيئتنا المتغيرة، من أجل إحداث تحول نموذجي في طريقة تفكيرنا وتصرفنا في ما يتعلق بالصحة للجميع

اإلطار 7

توزيع األغذية المائية في الفلبين: المعونة في إطار كوفيد-19

األغذية  الفلبين  حكومة  قدمت  كوفيد-19،  جائحة  أثناء  الصحي  األكل  دعم  إلى  وسعيًا  الفلبين  في  الغذائية  األنماط  في  األسماك  ألهمية  إدراكًا 

المائية - السردين المعلب، وهو غذاء فلبيني أساسي، وفي مناطق محدودة، األسماك الطازجة – في حزم المعونة الغذائية لألسر التي تحتاج إلى 

المساعدة. وتعتمد الفلبين بشكل كبير على األسماك )Golden وآخرون، 2016(، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا من حيث االعتماد الغذائي على النظم 

من  مباشرة  األسماك  شراء  والدينية،  الخيرية  المنظمات  مع  بالتعاون  الحكومة،  ونسقت   .)2018 وآخرون،   Selig( والبحرية  الساحلية  اإليكولوجية 

.)2020 ،Rey2020؛ و 2020؛ وCabico وآخرون،  الصيادين المحليين من أجل توزيعها )مصرف التنمية اآلسيوي، 

وخدمات  والجيش  المحلية  الحكومية  المنظمات  قبل  من  آخر  إلى  منزل  من  التوصيل  من خدمة  مزيج  من خالل  الغذائية  المساعدات  توزيع  وتم 

التوصيل من مواقع التوزيع المركزية )شبكة البصمة البيئية العالمية، 2020؛ ومصرف التنمية اآلسيوي، 2020(، وذلك للحد من التنقل غير اإلجباري 

بما يتوافق مع قيود كوفيد-19. وكان المستفيدون في الغالب من العمال المأجورين، مثل سائقي سيارات األجرة، وعمال نظافة الشوارع، والعمال 

المهاجرين، الذين لم يعد بإمكانهم العمل بسبب القيود المرتبطة بالجائحة. وفي حين أن الجهود كانت حسنة النية، فإن التحديات المتعلقة بتخزين 

المائية  الغذائية  للمنتجات  التغذوية  المنافع  بين  التوفيق  إلى  الحاجة  على  الضوء  سلطت  الطازجة،  األسماك  مثل  وتوزيعها،  للتلف  القابلة  األغذية 

ذات مدة صالحية ثابتة )مثل السردين المعلب أو التونة واألسماك المجففة أو رقائق التونة( مع توفير المغذيات األساسية الكلية والدقيقة، واآلثار 

.)2020 ،Mangiduyosوآخرون، 2020؛ ومصرف التنمية اآلسيوي، 2020؛ و Ong( الضارة لتناول كميات كبيرة من الصوديوم في المنتجات المعلبة
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واالستنتاجات7 التوصيات 

المتعددة  الصحية  المنافع  إلى  بوضوح  وتشير  مستدام.  صحي  غذائي  نمط  في  المساهمة  على  المائية  األغذية  قدرة  الوثيقة  هذه  توضح 

المرتبطة باستهالك األغذية المائية. وتبين أيًضا أن االستهالك المعتدل ال يؤدي بالضرورة إلى زيادة اآلثار البيئية السلبية لإلنتاج؛ ففي الواقع، 

يمكن لألغذية المائية أن تفيد صحة الناس والبيئة إذا تم توفيرها واستهالكها كما هو موضح في هذه الوثيقة.

وتعتمد زيادة إنتاج األغذية المائية واستهالكها على مجموعة من العوامل، سواء أكانت مادية أو بيئية )مثل التلوث وتغير المناخ وتحمض 

المحيطات( أو سياسية )سياسات مصايد األسماك والمناخ والتجارة( أو تكنولوجية )التطورات في نظم المعارف والثروة الحيوانية واألعالف 

المائية وتكنولوجيا االستزراع البحري، ونظم تربية األحياء المائية في المياه العذبة(، وكذلك العوامل االقتصادية، ومرونة الدخل، والهيكل 

المؤسسي )حقوق الملكية والتجارة(. والتغييرات في سلوك المستهلك وطلبه ألغذية مائية أكثر تنوًعا وذات مستوى غذائي منخفض ستؤدي 

وأنماط  الصمود  على  قادرة  غذائية  نظم  لبناء  الحل  المائية جزًءا من  األغذية  المائدة. وتشكل  على  المائية  األغذية  دوًرا في وجود  كذلك 

غذائية صحية مستدامة للجميع، ولكن تحقيق ذلك بالكامل يتطلّب تكون متاحة ومرغوبة وميسورة الكلفة ويمكن الوصول إليها. ويقتضي 

تحقيق ذلك وضع عدد من االستراتيجيات.
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وتنوًعا وذات مستوى غذائي منخفض. وضمان حلول مدفوعة  استدامة  أكثر  مائية  أغذية  نحو  المستهلك وطلبه  التغيير في سلوك  تشجيع  	·
يلي: ما  من خالل  بالطلب 

التوجيهية  الخطوط  مثل  أدوات  خالل  من  التغذوية،  الناحية  من  الضعيفة  الفئات  إلى  بالنسبة  خاصة  المائية،  األغذية  استهالك  تشجيع  	·
االجتماعية(  السالمة  وشبكات  المدرسية  التغذية  )مثل برامج  العامة  المشتريات  وبرامج  األغذية،  على  القائمة  الغذائية  النظم  بشأن 

الحياة؛ من  يوم   1 000 أول  والتغذية خالل  العامة  الصحة  في مجال  والتدخالت 

الصحة  ومنظمة  والزراعة  األغذية  منظمة  مبادئ  مع  األغذية  على  القائمة  الغذائية  النظم  بشأن  الوطنية  التوجيهية  الخطوط  ومواءمة  	·
المائية،  األغذية  الستهالك  المثالي  النطاق  تحديد  خالل  من  »المعتدل«  االستهالك  فهم  وتحسين  المستدامة،  الغذائية  لألنماط  العالمية 

والديمغرافي؛ والثقافي  االجتماعي  السياق  وكذلك  األخرى،  األغذية  مع  المائية  األغذية  تكامل  االعتبار  بعين  األخذ  مع 

المستخدمة  غير  الثانوية  والمنتجات  واألنواع  المنخفض  الغذائي  المستوى  ذات  األنواع  تجعل  مبتكرة  مائية  غذائية  منتجات  وتطوير  	·
المستهلكين. إلى  بالنسبة  الكلفة  وميسورة  مرغوبة  أنواًعا  كاف  بشكل 

من خالل: وذلك  على الصمود،  قادرة  مائية  غذائية  نظم  وبناء  البشري  االستهالك  ألغراض  المائية  الغذائية  لإلمدادات  المستدام  التحسين  	·

الصغيرة  األسماك  )مثل  العالية  األحيائية  والكتلة  المنخفض  الغذائي  المستوى  ذات  األنواع  وخاصة  المتنوعة،  المائية  األغذية  استهداف  	·
البحرية(؛ واألعشاب  البحر  وقنديل  السطحية 

والمصيد  اليوم«  اختيار »صيد  المستهلكين على  المثال، من خالل تشجيع  )على سبيل  المصيد  واستخدام  المستدام  الصيد  والتركيز على  	·
العرضي(؛

األغذية  من  المجهزة  األعالف  مدخالت  على  االعتماد  وتقلل  التغذية  تعمم  المائية  األحياء  لتربية  ومتنوعة  مستدامة  لُنهج  والترويج  	·
مباشرة؛ بصورة  اإلنسان  يستهلكها  أن  يمكن  التي  المائية 

اإلنتاج  إلى موارد  الوصول  المائية من خالل تحسين  األغذية  الفاقد والمهدر من  المهدرة، وتقليل  الثانوية  المنتجات  استخدام  وتشجيع  	·
التعامل  على  والمجهزين  المنتجين  صغار  قدرات  بناء  من أجل  التجارية  األعمال  على  والتدريب  والتمويل  واألسواق  والتكنولوجيات 

التوافر، ويمكن توزيعها  الصيد وإنتاج منتجات غذائية مائية ذات عمر تخزيني ثابت يمكن توزيعها في أوقات ضعف  مع فترات ذروة 

المائية. المسطحات  عن  بعيًدا  تعيش  التي  المجتمعات  على 

والزراعة،  )منظمة األغذية  النطاق  الصغيرة  األسماك  مصايد  استدامة  لضمان  الطوعية  التوجيهية  الخطوط  وتنفيذ  اعتماد  على  التشجيع  	·
من   )2014 العالمي،  الغذائي  األمن  )لجنة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  بشأن  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  وتوصيات  2018د( 

مثل: لقضايا  خلفية  يوفر  ما  وهو  والتغذية،  الغذائي  األمن  لتحقيق  المائية  الموارد  حوكمة  تحسين  أجل 

المادي  والوصول  المائية  األغذية  توافر  وتحمي  عليها  تعتمد  التي  المجتمعات  األسماك  مصايد  إدارة  سياسات  تحمي  أن  ضمان  	·
إليها؛ والمؤسسي  واالقتصادي 

األولوية لألغذية  للتغذية، وإعطاء  أكثر مراعاة  استثمارات  األسماك( نحو  )والخاصة بمصايد  الزراعية  والحوافز  السياسات  بين  والتوفيق  	·
سلًعا. وليس  العامة  للصحة  أصوالً  بوصفها  المتنوعة  المائية 

فيها  ترتفع  التي  المناطق  في  سيما  وال  للتصدير،  ال  المحلي  لالستهالك  الموجهة  المائية  لألغذية  األولوية  تعطي  التي  السياسات  تعزيز  	·
التغذية. سوء  معدالت 
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والتغييرات  المستويات،  جميع  على  الحوكمة  تحسين  ذلك  في  بما  المائية،  األغذية  سالمة  لتحسين  األجل  طويلة  حلول  تنفيذ  وتشجيع  	·
لمراجعة  األولوية  وإسناد  استدامة.  أكثر  واستهالك  إنتاج  وأنماط  الدائري  لالقتصاد  أفضل  إطار  قيام  تمكين  مثل  والنظامية،  السلوكية 

والثغرات  التآزر  أوجه  تحديد  أجل  من  البحرية،  بالنفايات  متعلقة  أخرى  وصكوك  مؤسسية  وترتيبات  تنظيمية  أطر  من  يوجد  ما  وتنفيذ 

وتجنبها. والمستهلكين  المائية  األغذية  نظم  على  الواقعة  اآلثار  تقليل  وبالتالي،  واإلقليمي،  العالمي  الصعيدين  على  المحتملة  والحلول 

المائية واستزراعها بشكل مستدام، بهدف  إدخال إصالحات على اإلعانات من أجل إعطاء األولوية لدعم صغار المنتجين في صيد األغذية  	·
إلصالحات  االجتماعية  اآلثار  من  والتخفيف  النقاش  في صدارة  اإلنصاف  اعتبارات  ووضع  والتغذية.  الغذائي  واألمن  العيش  سبل  تحسين 

االجتماعية  البرامج  لفائدة  تخصيصها  أو  األموال  توجيه  إعادة  طريق  عن  الغذائية(  واإلمدادات  والوظائف  الدخل  حيث  )من  اإلعانات 

والشباب. والنساء  الصيادين  صغار  مثل  مجموعات  في  الجنسين  بين  والمساواة  االجتماعي  اإلنصاف  تعزيز  إلى  الرامية 

قابلة  وابتكارات  هادفة  معارف  استحداث  في  المشاركة  أجل  من  والتكنولوجيات  والبيانات  المعارف  على  الديمقراطي  الطابع  وإضفاء  	·
بهدف: البحوث  من  المزيد  إجراء  في  واالستثمار  لالستخدام. 

تتعدى  بيانات  وجمع  المتنوعة،  المائية  باألغذية  المتعلقة  المائية  األحياء  وتربية  األسماك  مصايد  من  البيانات  جمع  جودة  تحسين  	·
مرحلة اإلنتاج، بما في ذلك المعالجة والتوزيع والبيع بالتجزئة، من أجل الحصول على فهم أفضل للموضع الذي يلزم إدخال تحسينات 

اإلنتاج؛ تكييف  أجل  من  المائية  األغذية  على  المستهلكين  على طلب  ثاقبة  نظرة  واكتساب  القيمة،  سلسلة  في  عليه 

)مثل  أفضل  بشكل  المستهلكين  تفضيالت  فهم  أجل  من  واألسر  والمجتمعات  البلدان  في  االستهالك  ممارسات  بشأن  األفكار  وجمع  	·
األغذية  من  أجزاء  وأي  األسرة،  أفراد  أو  المجتمعات  أو  السكانية  المجموعات  مختلف  قبل  من  استهالكها  ومقدار  المائية  األغذية 

واالستقرار  الوصول  وإمكانية  والتوافر  الكلفة  تحمل  على  القدرة  مثل  تعيقه  أو  االستهالك  تمّكن  التي  والعوامل  استهالكها،  يتم  المائية 

والسلوك(؛ والمعارف 

المنخفضة والمتوسطة  البلدان  المستهلكة في  المتنوعة  المائية  األغذية  الموجودة في  التغذوية والملوثات  التركيبة  بيانات عن  وتجميع  	·
مستدامة؛ غذائية صحية  أنماط  في  المساهمة  في  المائية  األغذية  إمكانات  عن  اإلبالغ  أجل  من  الدخل 

المغذية. المائية  لألغذية  والترويج  مرغوبة  منتجات  تطوير  أجل  من  الخاص  القطاع  مع  والعمل  	·

الحالي  الوقت  في  العالم،  حول  األشخاص  من  الكثير  إلى  بالنسبة  المستدامة  الصحية  الغذائية  األنماط  في  أساسي  بدور  المتنوعة  المائية  األغذية  وتقوم 

المستقبل. وفي 
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الملحق 1 

البشري استهالكها  مغذيات مختارة ومنافع 

منافع االستهالك البشريالمغذيات

مصدر لألحماض األمينية الالزمة للنمو والكتلة العضلية.البروتينات

مهم لنمو العظام والحفاظ عليها ولوظائف الخاليا.الكالسيوم

الحديد عنصر أساسي في الهيموغلوبين والميوغلوبين واإلنزيمات والسيتوكروم، وهو ضروري لنقل األكسجين والتنفس الخلوي. وهو مهم أيًضا الحديد

للنمو األمثل والوظيفة اإلدراكية )Bailey وآخرون، 2015(. ويشكل نقص الحديد أكثر أنواع نقص المغذيات الدقيقة شيوًعا في العالم، إذ يؤثر على 

أكثر من 30 في المائة من سكان العالم. ويمكن أن يسبب نقص الحديد فقر الدم الذي يشكل مصدر قلق كبير بالنسبة إلى كثير من النساء في 

جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض الوظيفة اإلدراكية واإلنتاجية في العمل. واألطفال الذين يولدون من أمهات تعانين من نقص 

الحديد هم أكثر عرضة أيًضا ألن يكون لديهم مخزون منخفض من الحديد، وضعف في النمو البدني واإلدراكي، ونظم مناعة دون المستوى األمثل.

ضروري لأليض الخلوي.الزنك

 تتمثل الوظيفة األساسية لليود في تركيب هرمونات الغدة الدرقية. ويضطلع أيًضا بدور مهم في نمو دماغ الجنين وجهازه العصبي اليود

.)2015 ،Lazarusوآخرون، 2015؛ و Bailey(

يُستمد الفيتامين ألف من مصادر حيوانية ُمشكَّلة على هيئة الريتنول أو إسترات الريتينول، أو من طليعة كاروتينات الفيتامين ألف في مصادر الفيتامين ألف

نباتية. وهو فيتامين ذواب في الدهون وله أدوار مختلفة في الجسم، بما في ذلك الرؤية وتمايز الخاليا والوظيفة المناعية واإلنجاب وتكوين 

األعضاء والعظام ونموها )Bailey وآخرون، 2015(. ويرتبط نقص الفيتامين ألف بزيادة معدالت العدوى وشدتها، وهو السبب الرئيسي للعمى 

الذي يمكن الوقاية منه عند األطفال. ويشكل نقص الفيتامين ألف أيًضا سببًا رئيسيًا لمراضة األطفال ووفاتهم في البلدان النامية، وال سيما في 

أفريقيا وجنوب شرق آسيا )Bailey وآخرون، 2015(.

الفيتامينات باء ضرورية إلنتاج الطاقة ووظائف الدماغ والجهاز العصبي. والفيتامين باء 12 موجود في األغذية الحيوانية المصدر فقط.الفيتامين باء 12

الفيتامين دال ضروري لصحة القلب واألوعية الدموية والعظام.الفيتامين دال

أحماض أوميغا-3 الدهنية
مهمة للنمو اإلدراكي للجنين، وفي أول عامين من العمر، وخالل فترات مختلفة من مراحل الحياة )على سبيل المثال، “طفرات الدماغ” 

خالل فترة المراهقة(.

وثبت أنها تحد من العديد من األمراض المزمنة )مثل أمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والزهايمر( 

ومن االلتهابات/االضطرابات األيضية )مثل السمنة والسكري والربو(.

حمض االيكوسابنتينويك

حمض الدوكساهيكسانويك
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 الملحق 2

2050 وفًقا لثالثة سيناريوهات توقعات اإلنتاج السمكي في عام 

النمو السريعالنمو البطيءالوضع العادي

85.465.895.5الصيد البحري الطبيعي )بالطن متري(

13.010.113.5الصيد الداخلي الطبيعي )بالطن متري(

98.375.8109.0إجمالي المصيد )بالطن متري(

89.975.698.4تربية األحياء المائية الداخلية )بالطن المتري(

50.145.362.0تربية األحياء المائية البحرية )بالطن المتري(

140.0120.8160.3إجمالي تربية األحياء المائية )بالطن المتري(

238.3196.7269.3إجمالي اإلنتاج )بالطن المتري(

217.4180.5248.2األسماك ألغراض االستهالك المباشر )بالطن المتري(

22.318.525.5االستهالك الظاهري للفرد من األسماك )كلغ/سنة(
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