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حنن، الوزراء واملندوبون املفوضــون، ممثلني أعضــاء منظمة األغذية والزراعة واملنظمات األعضــاء، واألعضــاء املنتســبني إليها، 
)، يف 2021خالل االجتماع الرابع والثالثني للجنة مصـــــــــــايد األمساك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة (روما، فرباير/شـــــــــــباط 

ية اخلامســــة والعشــــرين لصــــدور مدونة الســــلوك بشــــأن الصــــيد الرشــــيد اليت اعتمدها مؤمتر إطار االحتفاالت ابلذكرى الســــنو 
 ،1995ول أكتوبر/تشرين األ 31بتاريخ  4/95منظمة األغذية والزراعة يف قراره رقم 

أن وإذ نالحظ الرامي إىل القضــــــــاء على الفقر واجلوع يف كل مكان،  2030هبدف خطة التنمية املســــــــتدامة لعام  إذ نذّكر
مليون نســــمة ملســــتو�ت  750مع تعّرض حنو  1العامل ليس على املســــار املطلوب لتحقيق هدف "القضــــاء التام على اجلوع"

، فيما ال يزال يعاين طفل من كل أربعة أطفال دون ســن اخلامســة من ســوء 2019خطرية من انعدام األمن الغذائي يف عام 
 التغذية املزمن،

وتربية األحياء املائية يف دعم البلدان لتحقيق التنمية املســــــــتدامة، وال ســــــــيما ملكافحة الفقر  بدور مصــــــــايد األمساك وإذ نقرّ 
ــــــ  2018واجلوع وسوء التغذية، واضعني يف اعتبار� النمو اإلجيايب املستمر هلذا القطاع الذي ساهم يف عام  مليون طن  32بـ

 الســــــــــتهالك البشــــــــــري املباشــــــــــر، وهو ما ميثل ز�دة مبقدارل 2مليون طن من األمساك 156من النبااتت املائية، فضــــــــــًال عن 
يف املائة تقريًبا من متوســط نصــيب الفرد من متناول  20مليارات نســمة بــــــــــــــــــ  3.3، والذي ميّد 1950أضــعاف عن عام  7

 3،الربوتينات احليوانية

ا اهلدف وإذ نالحظ  والبحار واملوارد البحرية  من أهداف خطة التنمية املســـــــــــتدامة واملتمثل يف صـــــــــــون احمليطات 14أيضـــــــــــً
واستخدامها بشكل مستدام من أجل التنمية املستدامة، والدور احلاسم الذي تؤديه مصايد األمساك ذات اإلدارة املستدامة 

 ،مع االقتصادات الشاملة واملستدامة للبلدان املطّلة على احمليطاتيف حتقيق النتائج على مستوى التنوع البيولوجي، 

أبن للنســاء دور حاســم األمهية يف حتقيق مجيع أهداف التنمية املســتدامة، ال ســيما كعوامل فاعلة يف حتقيق  كذلكوإذ نقّر  
األمن الغذائي وحتســــني التغذية لدى األســــر املعيشــــية الفقرية والضــــعيفة، وإبمكا�ت قطاع مصــــايد األمساك وتربية األحياء 

 املائية يف تنمية الفرص املتاحة للنساء،

مصــايد األمساك وتربية األحياء املائية احلرفية وصــغرية النطاق ومبســامهاهتا يف القضــاء الذي تضــطلع به ابلدور اهلام  عرتفوإذ ن
 على الفقر ويف توفري سبل كسب العيش، وكذلك يف ضمان األمن الغذائي واالحتياجات التغذوية للمجتمعات احمللية،

قادرة على مفاقمة الفقر واجلوع وســـــــــــــــوء التغذية، مبا يف ذلك ممارســـــــــــــــة أتثري غري  19-بقلق أن جائحة كوفيد وإذ نالحظ
  مسبوق على قطاع مصايد األمساك وتربية األحياء املائية،

                                                             
منظمة الصحة منظمة األغذية والزراعة، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبر�مج األغذية العاملي، و   1

روما، منظمة األغذية  أجل أمناط غذائية صحّية ميسورة الكلفة.حتويل النظم الغذائية من  .2020حالة األمن الغذائي والتغذية يف العامل  .2020العاملية.
 .http://www.fao.org/documents/card/ar/c/ca9692en والزراعة لألمم املتحدة

، مبا فيها الرخو�ت والقشر�ت واحليوا�ت املائية األخرى، ابستثناء كافة  املائيةيشمل مصطلح "األمساك" يف هذا اإلعالن جمموعات إنتاج األغذية   2
 الثدييات املائية والزواحف واألعشاب البحرية وغريها من النبااتت املائية.

 حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل .2020منظمة األغذية والزراعة   3
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يف املائة من األرصدة السمكية تصاد ضمن مستو�ت مستدامة بيولوجًيا، وأنه حيثما ختضع املصايد  65.4أبن وإذ نسّلم 
األرصــــدة فوق املســــتو�ت املســــتهدفة أو قيد إعادة التكّون، وحيثما تكون إدارة املصــــايد أقل فعالية، إىل إدارة فعالة تكون 

 ،تسوء أوضاع األرصدة واجتاهاهتا

أن التحســـــــــــــــينات اليت طُبقت على إدارة مصـــــــــــــــايد األمساك مل تكن كافية لعكس االجتاه العاملي املرتاجع  وإذ نالحظ بقلق
يف املائة من جممل األرصـــــدة الســـــمكية البحرية اليت  34.2نســـــبة  إنلألرصـــــدة الســـــمكية اخلاضـــــعة للصـــــيد املفرط، حيث 

احلدود البيولوجية املســـــــــــتدامة، أي بز�دة ثالثة  ترصـــــــــــدها منظمة األغذية والزراعة تتعرض حالًيا للصـــــــــــيد مبعدالت تتجاوز
 ،19744أضعاف عن مستو�هتا منذ بدء الرصد يف عام 

حتد�ت معقدة وختص كل إقليم أبن التحد�ت اليت تعرتض تنفيذ التدابري الفعالة إلدارة مصــــــــايد األمساك هي  وإذ نســــــّلم
بيـا�ت الالزمـة لـدعم القرارات القـائمـة على العلوم، فضــــــــــــــــًال عن ومتعـددة األبعـاد، وأب�ـا كثريًا مـا تعزى إىل عـدم كفـايـة ال

حمدودية القدرات املؤســســية والبشــرية، ما يربز ضــرورة بذل جهود متضــافرة يف املياه الواقعة ضــمن الوالية الوطنية وخارجها، 
ا على بناء القدرات والدعم، وال ســـيما ابلنســـبة  إىل الدول اجلزرية الصـــغرية ال تشـــمل فقط تدابري الصـــون وإمنا تشـــتمل أيضـــً

  وأقل البلدان منًوا،النامية 

 أبن اإلدارة املستدامة ملصايد األمساك تتطلب إدماج مصايد األمساك يف أطر أوسع للتخطيط وحلوكمة وإذ نسّلم كذلك
احمليطات، يف ســــــــياق النظام اإليكولوجي والنهج الوقائية، وبتعزيز اإلرادة الســــــــياســــــــية والقدرة على حتســــــــني تنفيذ األطر 

  احلالية للسياسات،

أبن تربية األحياء املائية كانت القطاع األســـــرع منًوا بني ســـــائر قطاعات إنتاج األغذية على امتداد العقود اخلمســـــة  وإذ نقرّ 
، وأ�ا تقدم حالًيا 1960ا مســــــــؤولة عن مضــــــــاعفة نصــــــــيب الفرد من االســــــــتهالك العاملي لألمساك منذ عام املاضــــــــية، وأ�

بضــــرورة ضــــمان أن  ، وإذ نعرتف كذلكمســــامهات متزايدة يف توفري الغذاء وســــبل كســــب العيش لعدد متنام من الســــكان
حتسني الصحة املائية واألمن يعزز القطاع مصادر األعالف املستدامة، وأن يتطور بطريقة مستدامة، مبا يف ذلك عن طريق 

  ملضادات امليكروابت،البيولوجي، وختفيف عبء املرض وتشجيع االستخدام الرشيد واملتعقل 

اك وتربية األحياء املائية جرّاء تغّري ظروف املناخ واحمليطات، التحد�ت امللحوظة لقطاعات مصــــــــــــايد األمس وإذ نشـــــــــري إىل
ســــــــــــيما حيثما يؤثر ارتفاع درجات حرارة املياه، ونزع األكســــــــــــجني منها، والتحمض يف البيئات املائية أصــــــــــــًال يف توزيع  ال

كل من خالل تدابري األرصــــــــــــدة الســــــــــــمكية ووفرهتا يف العديد من األقاليم، فإن هناك حاجة ملحة إىل معاجلة هذه املشــــــــــــا 
مبتكرة وشــــــــاملة وفعالة ومتكيفة إلدارة مصــــــــايد األمساك، وعرب ضــــــــمان نظم إيكولوجية صــــــــحية ومنتجة، مبا يف ذلك من 

إلدارة  الة من حيث الوقتقائمة على املناطق وفعّ  أدوات اســــــتناًدا إىل أفضــــــل املعلومات العلمية املتاحة، خالل اســــــتخدام
 يشــــــــــمل املناطق احملمّيةح صــــــــــون األرصــــــــــدة الســــــــــمكية واســــــــــتخدامها على حنو مســــــــــتدام مبا على حنو يتياملوارد وصــــــــــو�ا 
 ووفًقا للقانون الدويل والتشريعات الوطنية، حبسب االقتضاء

ا عدًدا من الفرص،  وإذ نالحظ كذلك أن اســـــــــــتجابتنا هلذه التحد�ت، إذا ما خضـــــــــــعت إىل إدارة جيدة، قد توّلد أيضـــــــــــً
األمساك وتربية األحياء املائية على اإلســــــهام يف خفض االنبعااثت، من خالل اتّباع ممارســــــات  فيها قدرة قطاع مصــــــايد مبا

 تتسم ابلكفاءة يف استخدام الطاقة،

                                                             
 .حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل .2020راعة منظمة األغذية والز   4
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يف توفري ســــــبل  5بضــــــرورة اختاذ إجراءات هادفة على وجه الســــــرعة لضــــــمان اســــــتمرار األغذية واملنتجات املائية وإذ نعرتف
الفقر وأتمني ســـــبل كســـــب العيش ودعم األمن الغذائي والتغذية، ابعتبارها أمورًا ابلغة شـــــاملة وفعالة ومســـــتدامة للحّد من 

 ،2030األمهية لتحقيق األهداف احملددة يف خطة عام 

 كان إرســــــــــاء مبادئ ألنشــــــــــطة الصــــــــــيد   1995أن الغرض من مدونة الســــــــــلوك بشــــــــــأن الصــــــــــيد الرشــــــــــيد لعام  وإذ نالحظ
نمية تربية األحياء املائية، بغية ضــــــمان صــــــون املوارد املائية احلية وإدارهتا وتنميتها ومصــــــايد األمساك الرشــــــيدة، مبا يف ذلك ت

 .على حنو رشيد

 فإننا

أبهداف املدونة، وابلتنفيذ الفعال لألدوات والصــــــكوك الدولية، امللزمة وغري امللزمة، املتصــــــلة  التزامنا نؤّكد من جديد )1(
 ابملصايد وبرتبية األحياء املائية منذ أن مت اعتماد مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، حسب مقتضى احلال، 

صـــــــــــــايد، علينا تطبيق نظم لتقييم أبنه، بغية تعزيز النجاحات اليت حتققت مؤخرًا على صـــــــــــــعيد اســـــــــــــتدامة امل ونقر )2(
املصـــايد وإدارهتا وحتســـني تلك النظم يف مجيع األقاليم ال ســـيما تلك اليت يكون فيها وضـــع األرصـــدة الســـمكية يف 
تراجع أو غري معروف، مبا يف ذلك من خالل برامج منســــــــــــــــقة لتنمية القدرات تتناول احتياجات البلدان النامية 

 خاص لألقاليم اليت تفتقر إىل البيا�ت والعمل ألجل احلد من الفجوة الرقمية،  وأولو�هتا، مع إيالء اهتمام

األســــاس العلمي دعًما لقرارات إدارة مصــــايد األمساك وتربية األحياء املائية، مبا يف ذلك من  أّن علينا متتني ندركو )3(
خالل اســـتخدام التكنولوجيا اجلديدة، من قبيل الوســـائل اإللكرتونية للرصـــد ولرفع التقارير، وتعزيز التعاون العلمي 

التدريب، وضـــمان مراعاة أفضـــل مشـــورة الدويل، وخباصـــة البحوث العابرة للتخصـــصـــات، وبناء القدرات والتعليم و 
علمية متاحة حبســـــب القطاعات على النحو الواجب يف عملية صـــــنع القرار، مع مراعاة عقد األمم املتحدة لعلوم 

 ،2030-2021احمليطات من أجل التنمية املستدامة للفرتة 

التكامل بني أهداف الصـــــــــــــــون أمهية �ج النظام اإليكولوجي بوصــــــــــــــــفه إطارًا فعاًال لتحقيق  على ونعيد التأكيد )4(
واالســتخدام املســتدام، وتعزيز تطبيق تدابري اإلدارة عرب مجيع النظم املائية، مبا يتســق مع تعقيدات كل مورد وموئل 
وفرادته، واحلد من أتثري النفا�ت البحرية ومعدات الصــــــــيد املهجورة أو املفقودة أو املســــــــتغىن عنها بشــــــــكل آخر، 

  ومسائل املصيد العرضي، والقضاء على ممارسات الصيد الضارة، واحلد من املصيد املرجتع

بقدرة تربية األحياء املائية على حتقيق مزيد من النمو، ال ســــيما من خالل املمارســــات املبتكرة اليت تدعم  نعرتفو )5(
املستدامة، وضرورة  للتطوير الشامل لرتبية األحياء املائية، فضًال عن فوائد الربامج احلالية واجلديدة اإلشراف البيئي

قيام االســتثمارات بدعم بناء القدرات، وخدمات البحث واإلرشــاد، مع إيالء اهتمام خاص لألقاليم اليت ســيكون 
 عبء النمو السكاين فيها على النظم الغذائية يف أشّده،

من أجل املســـــــــــاعدة يف حتســـــــــــني مصـــــــــــايد األمساك وتربية  آليات احلوكمة التعاونية الدولية أمهية ونؤكد من جديد )6(
يف ذلك دعم اجلهود يف تنفيذ الصـــــكوك الدولية، حيثما ينطبق األحياء املائية املســـــتدامة ومحاية بيئة احمليطات، مبا 

مم لتنفيذ ما تتضــــــــمنه اتفاقية األ 1995واتفاق األمم املتحدة لعام  ذلك، مثل اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

                                                             
 .تشمل األغذية املائية الزعنفيات والقشر�ت والرخو�ت والنبااتت املائية مثل األعشاب البحرية  5
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حبفظ وإدارة األرصـــــــدة الســـــــمكية  يف ما يتصـــــــل 1982كانون األول ديســـــــمرب/ 10املتحدة لقانون البحار املؤرخة 
واتفاق منظمة املتداخلة املناطق واألرصــــــــدة الســــــــمكية الكثرية االرحتال (االتفاقية بشــــــــأن األرصــــــــدة الســــــــمكية)، 

ملنع الصـــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه اليت تتخذها دولة امليناء  األغذية والزراعة بشـــــــــأن التدابري
والقضـــاء عليه، والصـــكوك املكّملة هلذا االتفاق، مبا يف ذلك عن طريق دعم الصـــناديق املرتبطة هبا، من أجل احلد 

 من الصيد املفرط لألمساك والصيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه،

ملصـــــايد األمساك واملنظمات اإلقليمية االســـــتشـــــارية اإلقليمية نظم الصـــــون واإلدارة لألجهزة  عزيزوســــنبقى ملتزمني بت )7(
إلدارة مصـــــــــــــايد األمساك، حيثما ينطبق ذلك، وبتحســـــــــــــني أدائها لتعزيز حوكمة مصـــــــــــــايد األمساك، وصـــــــــــــون النظم 

اإلســهام مبزيد من الفعالية يف اإليكولوجية البحرية والتنوع البيولوجي وإعادهتا إىل حالتها األصــلية بصــورة أفضــل، مع 
األمن الغذائي؛ والنظم الغذائية املســــــــــــتدامة؛ ومكافحة الصــــــــــــيد غري القانوين دون إبالغ ودون تنظيم؛ وكذلك النمو 

 املستدام والوظائف،

على اســـــــتهالك األمساك والنبااتت املائية ومنتجاهتا الصـــــــادرة عن مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية  نشـــــّجعو )8(
ســتدامة، واليت يتم صــيدها وفًقا لتدابري الصــون واإلدارة املرعّية، مع االعرتاف أب�ا من أكثر األغذية صــحة على امل

وجه األرض، وخاصــــة اســــتهالك املوارد غري املســــتغلة اســــتغالًال كامًال، مع اإلقرار أبن ارتفاع درجات حرارة املياه، 
ئية هي عوامل من املتوقع أن تتســــــــبب بتغيري ســــــــريع يف إنتاجية وإزالة األكســــــــجني منها والتحمض يف البيئات املا

 األنواع السمكية املستهدفة وغري املستهدفة ويف توزيعها احلايل يف احمليطات والبحار واملياه الداخلية،

الســـــياســـــات اليت تدعم مســـــامهة مصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية صـــــغرية النطاق يف األمن الغذائي  نشــــّجعو )9(
نلعمالة وتوليد الدخل وتعرتف هبا، وا نظم مجع البيا�ت ال ســـــــــيما من مصـــــــــايد األمساك صـــــــــغرية النطاق  وحتســـــــّ

صـــــــــــغار الصـــــــــــيادين ومرّيب األمساك إىل األســـــــــــواق احمللية والوطنية والدولية مبا يكفل  نفاذ وندعم كذلكواحلرفية، 
ء املائية صــــغرية النطاق، مبا يف ذلك من خالل تنفيذ التجارة العادلة وغري التمييزية مبنتجات املصــــايد وتربية األحيا

اخلطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد األمساك صغرية النطاق يف سياق األمن الغذائي والقضاء على 
 ،الفقر الصادرة عن منظمة األغذية والزراعة

واإلقليمية والعاملية لألمن الغذائي والتغذية، إيالء املراعاة الواجبة لألمساك يف االســــــــــــــرتاتيجيات الوطنية  نضـــــــــــمنو )10(
واملســامهة يف اســتدامة النظم الغذائية على املدى البعيد من أجل القضــاء على اجلوع ومعاجلة العبء الثالثي لسـوء 

 واحلد من األمراض املرتبطة ابلنمط الغذائي، ةالتغذي

على احلد من الفاقد واملهدر يف القطاع لدى مرحلة ما قبل الصيد وما بعده، مبا يف ذلك املصيد املرجتع،  نشّجعو )11(
وذلك عن طريق تنفيذ معايري متفق عليها دولًيا من خالل اختاذ اإلجراءات املناســـــــبة مبا يشـــــــمل التوعية والتثقيف 

يما معايري الســالمة واجلودة، لتحســني جتهيز األمساك والتدريب وفًقا للســياق والقدرات واألولو�ت الوطنية، وال ســ
وتوزيعها واســـــتهالكها، ما يزيد ابلتايل كذلك من قيمة املنتجات الســـــمكية دعًما القتصـــــادات شـــــاملة ومســـــتدامة 

 املطّلة على احمليطات، للبلدان

نتجات مصـــــــــايد األمساك وتربية أبمهية التجارة املســـــــــتندة إىل القواعد واملفتوحة وغري التمييزية واملنصـــــــــفة مب ونعرتف )12(
األحياء املائية، من خالل التعاون يف احملافل اإلقليمية واملتعددة األطراف ذات الصــــــــــــــــلة، وحظر بعض أشــــــــــــــــكال 
اإلعا�ت ملصــايد األمساك اليت تســهم يف الســعة املفرطة والصــيد املفرط وإلغاء اإلعا�ت اليت تســهم يف الصــيد غري 
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يم، ومن خالل  ضــــــــمان أن تكون التدابري التجارية والفنية شــــــــفافة، ومســــــــتندة إىل القانوين دون إبالغ ودون تنظ
األدلة العلمية وغري متييزية ومتماشـــــــية مع اللوائح واملعايري املتفق عليها دولًيا، وأّال تؤدي إىل حواجز غري مجركية أو 

  تقّوض تدابري الصون،

ىل إالعاملني يف القطاع، وندعم اجلهود الرامية  حتقيق ظروف عمل آمنة وصـــــــحية ومنصـــــــفة جلميع نشـــــّجع علىو )13(
احلؤول دون العمل القسري ووضع حّد له، وتيسري الوصول إىل برامج احلماية االجتماعية للصيادين وملنتجي تربية 
األحياء املائية وجمتمعاهتم، ودعم التدابري الرامية إىل حتســــــــــني الســــــــــالمة يف البحار، والعمل على تعزيز مســــــــــتو�ت 

عيشــــــــــــــــة للجميع يف هذا القطاع، ابلتعاون مع املنظمات الدولية األخرى املعنية، مبا فيها منظمة العمل الدولية امل
 واملنظمة البحرية الدولية،

متكني املرأة من خالل تعزيز وصــــوهلا الكامل إىل قطاع املصــــايد وتربية األحياء املائية وإىل فرص متكافئة  نضـــمنو )14(
من خالل ســـــــــــياســـــــــــات قائمة على نوع اجلنس، عرب اختاذ إجراءات فعالة بوجه التمييز وســـــــــــوء املعاملة يف مكان 

الئتمان وفرص تنظيم املشــــاريع واملوارد الطبيعية، والتكنولوجيا واوالتدريب العمل، وتيســــري وصــــول املرأة إىل التعليم 
وتوفري فرص متكـافئـة هلـا على مجيع املســــــــــــــــتو�ت مبـا فيهـا، ُفرص القيـادة واختـاذ القرارات، وعرب مكـافحـة الفوارق 

  املتأصلة بني اجلنسني اليت تضر ابلنساء،

قة ومتعددة القطاعات قائمة على ت وندعم )15( األدلة والنظم اإليكولوجية، فضـــــًال عن نفيذ ُ�ج إدارية متكاملة ومنســـــّ
التخطيط املكاين والزماين ونشــــري إىل أّن جهود� ســــُتنّفذ يف ســــياق من الضــــغوط اخلارجية املتزايدة يف النظم املائية 
البحرية والداخلية، مثل التلّوث جبميع أشـــــــــكاله، واملمارســـــــــات غري اخلاضـــــــــعة للتنظيم، والكوارث الطبيعية، وتغّري 

فقدان التنوع البيولوجي، وز�دة املنافســة على اســتخدام املناطق البحرية والســاحلية وغري ذلك من طلبات املناخ، و 
 على الوصول إىل املياه العذبة وإىل األراضي.

وخنلص إىل أن كل ما ســــــــــبق ذكره يدعم رؤية آخذة يف التطور وإجيابية ملصــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية خالل القرن 
والعشــــــرين، يتم مبوجبها االعرتاف ابلقطاع اعرتاًفا كامًال ملســــــامهته يف مكافحة الفقر واجلوع وســــــوء التغذية، وقدرته  احلادي

 على االستعداد ملواجهة الظروف املتغرية للمناخ وللمحيطات واالستجابة هلا، والتزامه بتحقيق االستدامة.
ديدة، حسب االقتضاء، حتت إشراف جلنة مصايد األمساك التابعة ونوصي أبن ُتوضع عملية مواصلة تطوير هذه الرؤية اجل

ملنظمة األغذية والزراعة، بوصـــــــفها احملفل العاملي الرئيســـــــي للمناقشـــــــات والقرارات املتعلقة بقضـــــــا� مصـــــــايد األمساك وتربية 
 األحياء املائية، من أجل مواصلة تعزيز احللول التشاركّية والقائمة على أسس علمية.
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