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 ومتابعته األمساك واملستقبلو املياه العذبة، مصايد األمساك الداخلية بشأنملؤمتر العاملي انتائج 

 

 موجز
 

دور مةن  الطبيعيةة الداخليةة   د األمساك يمصاتؤديه  مبامنها إقرارا )املنظمة(، منظمة األغذية والزراعة بادرت  

امليةاه  عةاملي   الؤرمر املة إىل عقةد  حةدة الفقةر،   مةن  تخفية   الوالغذائي األمن حتقيق يف ، يقدر حق قدرهمهم، لكن ال 

خطةوات  عشةر  وضةع املةؤرمر   و. 2015كةانو  الثةاني   يناير/لمنظمةة يف  ل  يف املقر الرئيسي العذبة واألمساك واملستقبل

 وجةد أنةه يف الوقةا الةذ  ت   باملةؤرمر  أقةر  اخلطةوات العشةر. و  هذه الداخلية وتوصيات لتنفيذ األمساك مصايد رتشيد ل

 القطةاع الفرعةي ودوره  بغة  كافيةة   معرفةة  داخليةة، هنةاك   ال الطبيعية د األمساكيمعلومات جيدة عن بعض مصافيه 

معلومةات وخيةارات   قةدم  ، ٌتالعشةر  طةوات اخلإضةافة إىل  وحدة الفقر. لذلك، من تخفي  الوق األمن الغذائي حتقييف 

أفضةل  من حتقيةق تكامةل   لتمكن لحالة مصايد األمساك الطبيعية الداخلية صو  خب ةمن أجل حتسني املعرفإضافية 

 حدة الفقر.  من تخفي  الوالغذائي اختاذ القرارات بشأ  األمن عملية يف 
 

إعال  روما: عشةر خطةوات ملصةايد األمسةاك       ، املعنونةCOFI/2016/Inf.14 الوثيقة يفأكثر رد معلومات تو 

  .الداخلية الرشيدة

 اللجنة املقرتح اختاذها من جانباإلجراءات 
 

 إ  اللجنة مدعوة إىل: 
 

 صايد ملخطوات عشر   القسم بشأ بة علمااألخذ  ،علوماتامل قوثائمع قرتا  النظر يف حمتوى وثيقة العمل وباال

من حالة املوارد السمكية وتربيةة   الثالثيف اجلزء  ، الوارد نتائج من مؤرمر عاملي -الرشيدة  الداخليةاألمساك 
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 ؛ نقاط بارزة يف الدراسات اخلاصةاملعنو   ، 2016األحياء املائية يف العامل 

 نشةطة املسةتقبلية ذات الصةلة بةاألمن     بالنسةبة إىل األ  الداخليةة األمسةاك  صايد مل املوافقة على اخلطوات العشر

 الغذائي والتخفي  من حدة الفقر؛

  الداخلية؛األمساك سن ملصايد حمإجراء تقييم عاملي إىل النظر يف احلاجة 

  تحسني لية امليزانموارد من خارج  وأموارد الربنامج العاد  الوسائل الكفيلة بتأمني التمويل من خالل يف النظر

 ، وإسداء املشورة بشأ  ذلك. الة مصايد األمساك الداخليةاملتعلقة حباملعلومات 

 

 

 معلومات أساسية -اًلأّو

 

الطبيعيةة  د األمسةاك  يمصةا إقرارا منهةا مبةا تؤديةه    يف دورتها احلادية والثالثني،  د األمساكيجلنة مصاقاما  -1

عقةد  علةى  ة وافقة بامل، 1حدة الفقرمن تخفي  الوالغذائي األمن حتقيق يف ، يقدر حق قدرهمهم، لكن ال دور الداخلية من 

وشركاء  (MSU) ميتشيغا  واليةبدعم من جامعة و  )املؤرمر(. املياه العذبة واألمساك واملستقبل  حتا شعار مؤرمر عاملي

2015كانو  الثاني يناير/يف الرئيسي  هانظمة املؤرمر يف مقرعقدت املآخرين، 
2. 

 

قةدم  ي  ذ، الة 3 إعةال  رومةا: عشةر خطةوات ملصةايد األمسةاك الداخليةة الرشةيدة         يف تيجة املةؤرمر  ورمثلا ن -2

التخفية   و األمن الغةذائي لتحقيق برامج بلورة يف لداخلية ا الطبيعية د األمساكيرطة طريق لتعزيز دور مصااتوصيات وخ

  .من حدة الفقر

 

الة املةوارد السةمكية وتربيةة األحيةاء     حلالسابقة إلصدارات ، جنبا إىل جنب مع امرارا وتكرارا املؤرمروقد أشار  -3

د يحالةة معظةم مصةا   عةن  املعلومةات النوعيةة والكميةة    إىل وجود نقص كب  يف ، مصادر معلومات أخرىو يف العامل املائية

ايد القةيم املناسةبة ملصة   بالنسةبة إىل حتديةد   همية حامسةة  أهذه املعلومات وتكتسي يف العامل. داخلية ال الطبيعية األمساك

بةذل جهةود إضةافية    وال بد مةن  سبل كسب العيش. تأمني األمن الغذائي وحتقيق د دورها يف يالداخلية، وحتداألمساك 

 .ومعاجلتها التهديداتأو  فر المن أجل فهم داخلية ال الطبيعية د األمساكيلتحديد احلالة العاملية ملصا

 

عةر  خيةارات إضةافية لتحسةني املعرفةة حبالةة مصةايد األمسةاك         تتائج املةؤرمر و ملخصا لنهذه الوثيقة وتقدم  -4

 .عددهم يف تزايديف توف  سبل العيش والتغذية والفوائد الثقافية لسكا  حتى تستمر الطبيعية الداخلية 
 

                                                 
. 2010 يف العامل ما هو مستقبل مصايد األمساك الداخلية. حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية. التوقعات: 2010منظمة األغذية والزراعة.   1

  منظمة األغذية والزراعة، روما.
2  www.inlandfisheries.org 
 .COFI/2016/Inf.14. الوثيقة 2016. منظمة األغذية والزراعة  3



3 COFI/2016/7.1 

 الداخليةاألمساك مصايد رتشيد عشر خطوات ل -ثانيًا

 

 الوثيقةةة )انظةةر يف إطةةار خطةةة عمةةل تدر يةةة هاوتوصةةيات مةةن أجةةل تنفيةةذ 4ضةةع املةةؤرمر عشةةر خطةةواتو -5

COFI/2016/Inf.14 العامليةة وتقيةيم قيمتهةا    لطبيعيةة الداخليةة   د األمسةاك ا يمصةا اسةتعرا   صةيل(:  امزيد مةن التف لل

وضةع اسةرتاتيجيات إدارة    د؛واسةتقطا  التأيية   هذه املعلومات لبناء الوعيعن بال  اإل؛ اإلمكا  قدرعن كثب  احلقيقية

بشةكل   هةا مةن التكامةل   نيتمكلاملشرتكة بني القطاعةات  إطار فعال إلدارة جوانب مصايد األمساك الداخلية إنشاء مثلى؛ 

 املياه واألراضي(. رتبية األحياء املائية وضمن أطر إدارةيف ما يتعلق بال سيما الشاملة لعدة قطاعات )احلوكمة ملي يف ع

 

 موالقائمة على العلحتسني تقييم اإلنتاج البيولوجي لتمكني اإلدارة  : 1اخلطوة 

 التقييم السليم للُنظم اإليكولوجية املائية الداخلية : 2اخلطوة 

 تعزيز القيمة التغذوية ملصايد األمساك الداخلية: 3اخلطوة 

 يف إدارة مصايد األمساكالعلوم وضع وحتسني ُنهج قائمة على : 4اخلطوة 

 : حتسني التواصل بني مستخدمي املياه العذبة5اخلطوة 

 ة، خاصة للمسطحات املائية املشرتكةم: حتسني احلوك6اخلطوة 

 : استحداث ُنهج تعاونية لتحقيق التكامل بني القطاعات يف جداول أعمال التنمية7اخلطوة 

 : مراعاة اإلنصاف وحقوق أصحا  املصلحة8اخلطوة 

 : جعل تربية األحياء املائية حليفًا هامًا9اخلطوة 

 صايد األمساك الداخلية العاملية: وضع خطة عمل مل10اخلطوة 

 

لةنظم  ااسةتخدام  ببشةر وسةالمة البيئةة    رفةاه ال فيةه  يسةم   مستقبل العشر مسارا باجتاه طوات اخلهذه وتشكل  -6

 .امستداماستخداما  ،من اخلدماتذلك  السمكية وغ  هااإليكولوجية للمياه العذبة وموارد

 

 خطوة حيوية أوىل –املعلومات الدقيقة  -ثالثًا

 

بةددراج  لسةما   يف ادقيقة بشأ  مصةايد األمسةاك الداخليةة    الملعلومات الذ  تضطلع به اهم بالدور امل ؤرمرأقر امل -7

لقطةاع  عةن ا الوسةائل التقليديةة جلمةع البيانةات     إال أ  . صةو  التنميةة وال ختطيط أكثر فعالية يف بشكل د األمساك يمصا

مسةاهمة مصةايد   بالتةالي التقليةل أيضةا مةن شةأ       و 5الداخليةة األمسةاك  ل من شأ  إنتاج مصةايد  يقلرميل إىل التالفرعي 

 جملتمعات البشرية. وقيمتها بالنسبة إىل ااألمساك الداخلية 
 

                                                 
منظمةة   .The Rome Declaration: Ten steps to responsible inland fisheries. 2016. ميتشةيغا   واليةة  منظمة األغذية والزراعةة/ جامعةة    4

 . 6  ، روما، إيطاليا.  ميتشيغا والية وجامعة والزراعة لألمم املتحدةاألغذية 
5  Bartley, D.M., G.J. de Graaf, J. Valbo-Jorgensen and G. Marmulla. 2015. Inland capture fisheries: status and data issues. 

Fisheries Management and Ecology 22:71–77. 
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 البلةدا  واألقةاليم   أقةل مةن نصة    إىل أ   2016 يف العةامل  حالة املوارد السمكية وتربية األحيةاء املائيةة  وتش   -8

 لةذلك، هنةاك حاجةة    .لداخليةة تقوم بذلك بالنسبة إىل مصايد األمساك الطبيعيةة ا مة نظإىل املتقدم بيانات اليت  218 الة

 نهج جديدة أو بديلة للحصول على املعلومات الالزمة. اعتماد إىل

 

الدراسةةات ) ألساار املعيشاايةاخلاصااة باالدراسااات االستقصااائية بالسةةتعانة ايكمةةن يف نهةةج بةةديل ومثةةة  -9

 ك يف عةدة منةاطق ريفيةة يف العةامل،    امسة لتقةدير اسةتهالك األ  الدراسات االستقصائية وقد استخدما هذه . (االستقصائية

نظةم  نةاطق الةيت  ةا    د مةن امل ية عدالك يف امسة أثبتةا أ  اسةتهالك األ  كث ا مةا  ، و6يكون املعلى سبيل املثال يف منطقة 

 تيةة تأالتقةديرات امل مةن  رمسيةا أو  هةو مبلة  عنةه     اأعلةى بكةث   ة   داخليةة  أمسةاك  إيكولوجية للمياه العذبةة ومصةايد   

 اإلنتاج. املتعلقة ب ةالروتينيحصاءات اإلمن 

 

 ،الداخليةة األمساك إنتاج مصايد بالنسبة إىل  فقط بديالاالستقصائية املنبثقة عن الدراسات املعلومات وقد تكو   -10

 .تربية األحياء املائيةمعاجلة بيانات إضافية مثل طر  إنتاج حاجة إىل عادة لذلك هناك و

 

إنتةاج  و ئال املائياة  ااملوألنواع خمتلفة مةن  بني املنطقة اخلاضعة للتقييم الربط هو وواعد جدا، نهج آخر وهناك  -11

جنبا إىل جنةب مةع بيانةات     ئياملاوالغطاء  نظم املعلومات اجلغرافية ااستخدموقد . طبيعية الداخليةمصايد األمساك ال

 ،7تقةدير اإلنتةاج السةمكي   علةى  مةا يتعلةق بقةدرتها     يفمن النجةا   متفاوتة درجات أخرى يف املاضي بمرجعية جغرافية 

 الداخليةةة امتملةةة إلنتةةاج مصةةايد األمسةةاك الطبيعيةةة ذج انةةضةةع وبالنسةةبة إىل بشةةر بةةالكث  مةةن اخلةة   تهةةي و

(Lymer  8وآخرو).  يكةو   مصايد األمساك الطبيعية الداخليةة قةد   املتأتي من وتؤكد النتائج األولية أ  اإلنتاج امتمل

 من التقديرات احلالية.   أعلى

 

يف الدراسةةات الةةواردة باملعلومةةات صةةلتها نمةةاذج نظةةم املعلومةةات اجلغرافيةةة و ل املسةةتقبلي تنقةةي الوسةةيؤد   -12

املعلومةات  حتسني إىل مواصلة مسطحات املياه العذبة من قر  الألسر املعيشية والكثافة السكانية باخلاصة بااالستقصائية 

بشكل أكرب تعزز تتقديرات قوية نسبيا، ميكن أ  قدم أ  توميكن  ذه األساليب الداخلية. األمساك مصايد  مردودبشأ  

  د األمساك.ييف مصاالسائدة استخال  االجتاهات الفعلية من أجل  يف امليدا  مستهدفحتقق مع 

  

                                                 
6  Hortle (2007); Needham and Funge-Smith (2015) Hortle, K.G. (2007) Consumption and the yield of fish and other 

aquatic animals from the Lower Mekong Basin. MRC Technical Paper No. 16, Mekong River Commission, Vientiane. 87 
pp. Available: http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No16-consumption-n-yield-of-fish.pdf; 
Needham, S. & Funge-Smith, S. J. (2015) “The consumption of fish and fish products in the Asia-Pacific region based on 

household surveys”. FAO Regional Office for Asia and the Pacific, Bangkok, Thailand. RAP Publication 2015/12. 91pp/ 
7  Welcomme R.L. (2011) An overview of global inland fish catch statistics. ICES Journal of Marine Science 68, 1751–

1756. 
8  Lymer, D., F. Marttin, G. Marmulla, and D. M. Bartley. In press. A global estimate of theoretical annual inland capture 

fisheries harvest. In W. W. Taylor, D. M. Bartley, C. I. Goddard, N. J. Leonard, and R. Welcomme, editors. Freshwater, fish, 
and the future: proceedings of the global cross-sectoral conference. American Fisheries Society, Bethesda, Maryland. 

 

http://www.mrcmekong.org/assets/Publications/technical/tech-No16-consumption-n-yield-of-fish.pdf
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 دةةد أمساك حميصاملوتيين الرصد الر -رابعًا

 

رف امعة يقةوم علةى    انهجة تسةتخدم  البحريةة  مصايد األمساك الطبيعيةة  حالة أرصدة لتحديد نظمة عملية امل إ  -13

األرصةدة  مةن   470جتدر اإلشارة إىل أ  قرابة . وةمتاحتكو  حيثما أخرى و بيانات رصدة أاألدير بتقباالرتباط  ،رباءاخل

 ختضع للتقدير. السمكية البحرية 

 

 .داخليةة الالطبيعيةة  د األمسةاك  يبرنامج عاد  أو نشاط ينص على نفةس التحليةل ملصةا   ملنظمة أ  وليس لدى ا -14

 ديرهةذا التقة  التقةدير، إال أ   لةدعم مثةل هةذا    صةص  ختالربنامج العاد  من  مالية كما ال رمتلك املنظمة حاليا أ  موارد

 مصةايد األمسةاك  دير مةن املمكةن تقة   يكةو   قةد  علةى مسةتوى األنةواع،    يتعذر حتقيقه قد ذلك رغم أ  وقد طال انتظاره. 

نهةج  وضةع  من الواض  بشكل متزايد أ  هنةاك حاجةة إىل   فقد بات ، للغاية أ  ذلك صعبحني يف اليت مت حتديدها، و

 . طبيعية الداخليةد األمساك اليمصادير لتقنظامي 

 

بنجةا  كةب    الداخليةة  األمساك مصايد  9توف  إطار عمل لتقييم أداءا ادفة إىل سابقة الاوالت ومل تتكلل ام -15

املضةطلع بةه خبصةو     العمةل  الة املوارد السمكية وتربية األحياء املائيةة يف العةامل   حلالسابقة صدارات وأبرزت اإلجدا. 

أجةزاء مةن نهةر    ويكونة   املنهةر  توجد بشأنها معلومات جيةدة )مةثال    مصايد أمساك داخلية حمددة ذات إنتاجية عالية

  فيكتوريا )أفريقيا( ونهر الدانو  ونهر الفولغا(.األمازو  وحب ة 

 

تتةأثر بشةدة بالعوامةل البيئيةة والبشةرية      طبيعية الداخلية د األمساك اليأ  مصايف  أحد القيود الرئيسيةويتمثل  -16

خةرى  األقطاعةات  مةن قبةل ال  اسةتخدام امليةاه   النامجةة عةن   . وتشمل اآلثار البشرية اآلثةار  األمساك بصيدترتبط اليت ال 

وميكةن  تغة  املوئةل(.   وواالجتاهات الطويلة األجل املتعلقة باستخدام األراضي والتحضر والتصنيع )مثل الغطاء األرضةي  

ن قبيل تسةاقط  العوامل املناخية ممثال سنوية كب ة جدًا يف إنتاج مصايد األمساك )تفاوتات لعوامل البيئية أ  تؤد  إىل ل

 األمطار ودرجة احلرارة(.

 

تتبةع  قةد يكةو    ، من سنة إىل أخرىقلبها وت إنتاج مصايد األمساكعلى املرتتبة اخلارجية ثار هذه اآلونظرا إىل  -17

مثةل  تتأ  هةذه االجتاهةات   ومن شأ  أقل من تتبع االجتاهات األطول أجاًل. جمديا بشكل التغ ات السنوية يف اإلنتاج 

النظةام اإليكولةوجي والبيئةة الةيت حتةاف  علةى نشةاط صةيد         جةودة  د األمسةاك ومسةاهمتها يف اجملتمةع و   يقيمة مصا يف

 10.األمساك

 

بالنظم اإليكولوجية األرضية )مبا يف ذلك البيئات املائية( وأهةداف  ذات الصلة هداف التنمية املستدامة وتعترب أ -18

 رصد هذه النظم. وجو  النظم اإليكولوجية للمياه العذبة إشارة واضحة إىل بشأ  آيتشي 

                                                 
 .2012 حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل  9

 .2014 العاملحالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف   10
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داخليةة  أمسةاك  تةار مصةايد   خينهةج جتةري    انتقاء ، ميكن ذلكوبعد يتم وضع إطار تقييمي. خطوة أوىل، وك -19

املةؤرمر العةاملي العديةد مةن علمةاء      وقد مجةع  رباء وطنيني وإقليميني. الستعانة خبمة حمددة للتقييم النوعي والكمي باهم

 كةذلك شة   ي ، وهةو مةا  همةة يف العةامل  املالطبيعيةة  د األمسةاك  يكةث  مةن مصةا   الم دراية حبالة  مصايد األمساك الذين 

 إىل أ  هناك قدرا كب ا من معارف اخلرباء املتاحة.

 

كثر أهميةة  األالداخلية األمساك حالة بعض مصايد عن  اصورة متوازنة عامليبلورة ل انهجاملشرتك العمل وفر وسي -20

معاي  اختيار مصايد األمساك وستكو  . تمعية األخرى كذلكة أو اجملالقيم االقتصاديويف العامل من حيث إنتاج األغذية 

جمموعةة  إضةافة إىل  يف العةامل،   الغةذائي املخصصةة لالسةتهالك   د األمسةاك  يمصاهم أل ة ثل هارصداليت سيتم الداخلية 

 همة.خمتارة من مصايد األمساك الرتفيهية امل

 

إىل األغةرا   قيمتهةا بالنسةبة   إنةا أيضةا   فقةط حالةة األرصةدة السةمكية و     وستشمل املؤشرات املستخدمة لةيس  -21

 املعروفةة أو الضةغوط  التهديةدات  أيضةا إدراج  سةيكو  مةن املمكةن    وخرى. األثقافية القتصادية أو االألغرا  اأو ائية لغذا

أ  تقةدم   ،جمتمعةة  ،تذه التقييمةا وميكن  ة إ ابي أو سل  على هذا الوضع يف املستقبل. تؤثر بشكل اليت يرج  أ  

تةدهور  التحسةن أو  الاالجتاهات الناشةئة إىل  ستش  د األمساك الداخلية، ومع مرور الوقا، يصورة شاملة عن حالة مصا

 عرب املؤشرات اليت  ر  تقييمها.

 


