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 موجز
 

نتاائ   ال ىحاد إالذي كاان   "إعالن روما: عشر خطوات ملصايد األمساك الداخلية الرشيدة"هذه الوثيقة عرض ت 

الاذي انعقاد ا املقار     ااملؤمتر العاملي بشأن مصايد األمسااك الداخلياةا امليااه العذباة واألمسااك واملساتقبل      املنبثقة عن 

 . 2015يناير/كانون الثاني  28-26خالل الفرتة األغذية والزراعة )املنظمة( الرئيسي ملنظمة 
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 معلومات أساسية

 

 ماثل  اململاوارد والقطااع اصاا  و   القاائم  علاى إدارة ا  من العلماء وصانعي السياساات و  200مع أكثر من تجا -1

عوامال  املعلومااتا وال اصاصاة ب واألمان الذاذائي واالحتياجاات     ةكما واحلمساائل  عن منظمات اجملتمع املدني ملناقشاة  

امليااه العذباة واألمسااك     :املؤمتر العاملي بشأن مصايد األمساك الداخلياة صايد األمساك الداخلية ا مباملرتبطة  احملركة 

. 2015 /كاانون الثااني  يناير 28-26 خاالل الفارتة   لمنظماة ا رومااا إيطاليااا   الرئيسي لقر املعقد ا انالذي  واملستقبل

الا  جارت   ن املسااهمات واملناقشاات   تنفيذها عا لوالتوصيات  الرشيدة صايد األمساك الداخليةمل اصطوات العشروتنبثق 

 (.رفقاملؤمتر العاملي )املخالل 

 

عديدة كيانات نبذي لغري أنه سي هي ال تستهدف جمموعات حمددة؛عام وبطابع اصطوات والتوصيات وتتسم  -2

 امجلاة أماور  ضامن   اوالتوصايات اصطاوات  وتستند احلكومة واجملتمع العمل معا لتنفيذها. خمتلفة من على مستويات 

التوجيهية الطوعية لضامان اساتدامة مصاايد األمسااك الصاذرية      ىل املبادئ الواردة ا اتفاقية التنوع البيولوجي واصطوط إ

ة حليازة األراضي ؤولالتوجيهية الطوعية بشأن احلوكمة املساصطوط ا واحلجم ا سياق األمن الذذائي والقضاء على الفقر

 اضامان  امان األهمياة مبكاان   الصكوكا هذه  وكما هو وارد امساك والذابات ا سياق األمن الذذائي الوطين. ومصايد األ

 قاوق صايادي  حباالعارتاف  ا اصاصاة بهاا واساتدامتها    د األمسااك اإليكولوجية للمياه العذبة ومصااي  ارة النظمفعالية إدل

تنمية فصنع القرار. عملية ا مجيع مستويات وإدراجها والسكان األصلي   التقليديةوالنساء ومستخدمي املوارد  األمساك

 حرماان جمموعاات رئيساية   أدت إىل ا غياا  مثال هاذا االعارتاف و    غالبا ما حادث   ا املاضي املوارد املائية الداخلية 

 ئية واصدمات ال  تقدمها.يكولوجية املااإلنظم ة ومن الوصول إىل القتصادياالو ةثقافيمن الناحيت  الهمة م روابطمن 
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 املرفق
 

 1إعالن روما: عشر خطوات ملصايد األمساك الداخلية الرشيدة

 

 موحتس  تقييم اإلنتاج البيولوجي لتمك  اإلدارة القائمة على العل : 1اصطوة 
 

هناك افتقار إىل معلومات دقيقة وكاملة عن إنتاج مصايد األمساك الداخلية علاى املساتويات احمللياة والوطنياة      

 والعاملية. وتفتقر احلكومات ا كثري من األحيان إىل املوارد أو القدرات الالزمة جلمع تلك املعلوماات بسابت تناوع كاثري    

واسع أمام تطوير وحتس  أدوات التقييم البيولوجي لتيساري اإلدارة   وتشتتها. وهناك جمال من مصايد األمساك الداخلية

 القائمة على العلوم.
 

 التنفيذ
 

 اهاا ودعم هاوتشاجيع  تربية األحيااء املائياة  إنتاج مصايد األمساك الداخلية وصيد أساليت موحدة لتقييم وضع  

 الدراساات االستقصاائية  مثال   انه  جديدةوضع و صيد  التقليديجهد املرصد ]يشمل مبا ا ذلك: مجع البيانات )مبا 

 :اإلبالغو د البيانات وتبادل البياناتإدارة قواعو( واصاصة باألسر املعيشيةة ياحلكوماإلحصائية 
 

والساياق الثقااا احمللايا ومتكا       االصيدا وأنواع الانظم اإليكولوجياة  أساليت د األمساك ويتعكس تنوع مصا •

 ؛وعربهاات القطاع مقارنات ب إجراء 

  واملعيشيةا والرتفيهية؛  ة النطاقاالصذري ةاحلرفيوا ةلتجاريدرج مصايد األمساك اتو •

 .)الصيد غري القانوني( قدر اإلمكان صيد غري القانوني دون إبالغ ودون تنظيمالمساهمة درج تو •
 

 ك الداخلياةا علاى سابيل املثاالا االستشاعار     امسا األاملتعلقاة مبصاايد   نه  جديدة جلمع البيانات وضع دعم  

 نماذج اإلنتاج السمكي.موعات باالرتباط بنواع املوائل وكثافة اجملألعن بعد 
 

يساري  الزراعياة اجلارياة لت   الدراساات االستقصاائية  مصايد األمساك الداخلية وتربياة األحيااء املائياة ا    إدراج  

 ب  القطاعات. ةاملشرتك اتالقراراختاذ عملية علومات لدعم املودم  املقارناتا 
 

 هذا القطااع.  بشأنمجع املعلومات على املوارد السمكية املسؤول  عن جلهود املبذولة لتحس  قدرة ازيادة دعم  
 

 لبلادان بالنسابة إىل ا  اكاون عمليا  يأن مجعهاا   البياناات مان شاأن   اصاصاة ب من املتطلبات  يادن جمموعةوضع  

 .اتمقارنات عرب القطاعومن شأنها أن تسمح بإجراء 

  

                                                 
 .The Rome Declaration: Ten steps to responsible inland fisheries. 2016منظمااة األغذيااة والزراعااة/ جامعااة واليااة ميشاايذان.   1

  .6   منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وجامعة والية ميشيذانا روماا إيطاليا.
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 التقييم السليم للُنظم اإليكولوجية املائية الداخلية : 2اصطوة 
 

ذفل ا كثري من األحيان القيم االقتصادية واالجتماعية احلقيقية للُنظم اإليكولوجياة املائياة الداخلياة املنتجاة     ُت 

القرارات املتصلة باستخدام األراضي واملياه. ويتعذر  السليمةا أو ال تقدَّر حق قدرهاا أو ال تؤخذ ا احلسبان عند اختاذو

إجراء تقييم اقتصادي واجتماعي ا كثري من األحيانا وغالبًا ما يكون تقدير القيمة حمدودًا. وا معظم احلاالتا خاصة 

فاإن أثرهاا   ا العامل الناميا تشكل مصايد األمساك الداخلياة جازءًا مان االقتصااد غاري الرمساي أو احمللايا وبالتاالي         

 االقتصادي ال يقاس بدقة ا اإلحصاءات احلكومية الرمسية.
 

 التنفيذ
 

 مصاايد " ا لضامان اساتدامة مصاايد األمسااك الصاذرية احلجام      "التوجيهياة الطوعياة   اصطاوط  تطبيق مبادئ  

ا واحلقاوق واملعرفاة البيئياة    ياة يدلالتقعاراف  تجاذرة ا األ امل ةكما واحلباالعرتاف لدى القيام بذلكا الداخلية و األمساك

 .واحرتامها ودعمها
 

الانظم اإليكولوجياة   تيحهاا  تشجيع ودعم اعتماد النه  ال  تشمل تقييم خادمات الانظم اإليكولوجياة الا  ت     

 .اجملتمعيالنظام اإليكولوجي والرفاه سالمة املائية الداخلية لتقييم مساهمتها ا 
 

 سلسلة القيمة.كامل امتداد لى ينبذي تقييم خدمات النظم اإليكولوجية ع 

 

 تعزيز القيمة التذذوية ملصايد األمساك الداخلية: 3اصطوة 
 

مساهمة مصايد األمساك الداخلية ا األمن الذذائي والتذذية ا مناطق العامل الفقارية الا  تعااني انعادام      تزداد 

األمن الذذائي مقارنة بكثري من البلدان املتقدمة النمو ال  لديها مصادر بديلة لألغذية. وتتسام التذذياة الساليمة بأهمياة     

ة )مثل األيام األلف األوىل(. ومن شأن فقادان إنتااج مصاايد األمسااك     حامسة على وجه اصصو  ا تطور الطفولة املبكر

الداخلية أن يقوِّض األمن الذذائيا خاصة ب  األطفالا ا هذه املنااطق ويفارض ضاذوطًا أخارى علاى ساائر القطاعاات        

 املنتجة لألغذية.
 

 التنفيذ
 

ال  جرت العاادة  ا املناطق  حتس  ذلك أو/ توافر األمساك الذنية باملذذيات إىللوصول ة اإمكانياحلفاظ على  

ساوء التذذياة مان خاالل     نقا  التذذياة و  استهالك األمساك و/ أو مستويات عالية من عاليا من على أن تسجل مستوى 

 وصول عادلة ومنصفة.نظم ضمان 
 

ظ علاى إمادادات كافياة ومتنوعاة مان املنتجاات املائياة        اتشمل احلفا  املياهمصايد األمساك ودارة خطط إل وضع 

 املذذيات.بالذنية 
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 ا إدارة مصايد األمساكم والعلوضع وحتس  ُنه  قائمة على : 4اصطوة 
 

ال توجد ترتيبات إلدارة مصايد األمساك أو املوارد ا كثري مان املساطحات املائياة الداخلياة علاى ااو يعاا          

بصورة وافية االستخدام املساتدام للماوارد. وا احلااالت الا  توجاد فيهاا ترتيباات لاقدارةا يقال أو ينعادم االمتثاال            

ا ويؤدي إىل اخنفاض املصيد ا كل وحدة من وحدات جهاد  واإلنفاذ. وميكن أن يسفر ذلك عن ضذوط مفرطة على الصيد

الصيدا وحيدث نزاعًا ب  الصيادينا فضاًل عن تذيري إنتاجياة املاوارد السامكية. وا بعان املنااطقا سايلزم ختفاين        

مبصاايد   قدرات الصيد. وتيسريًا إلدارة مصايد األمساكا من املهم حتس  ُسبل الوصول إىل البيانات واملعلوماات املتعلقاة  

 اإلدارة. -األمساك الداخلية وتشجيع تقامسها بصورة أفضل من أجل دعم دورة التقييم 
 

 التنفيذ
 

 الداخلية. األمساك مصايد ا لنظام اإليكولوجي لتنفيذ نه   
 

لاوائح  أو مستندة إىل احلقوق وحتس  االمتثال ل ة/تعاونيجمتمعيةة أو يحكومحوكمة فعالة رتيبات اختاذ تدعم  

 د األمساك.يمصا إدارة
 

املوارد حلماية القدرة اإلنتاجية للمياه الداخلياة وسابل   و األمساك ديمصاوضع ترتيبات خاصة بإدارة تعديل أو  

 املوارد.هذه جملتمعات ال  تعتمد على اعيش 
 

اجتماعية مناسبة وتوفري سبل عايش  وقائية ضمانات وضع  ينبذيالصيدا  قدراتخفن دعوة إىل  ما هناكحيث 

 قطاع مصايد األمساك.رتكون لألشخا  الذين يبديلة 

 

 س  التواصل ب  مستخدمي املياه العذبة: حت5اصطوة 
 

ال يطلع مقررو السياسات وأصحا  املصلحة وعامة اجلمهور ا كثري من األحيان على املعلومات املتعلقة بأهمية قطاعات 

ميكنهم الوصول إىل تلك املعلوماتا ويؤدي ذلك بالتالي إىل صاعوبة  مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية أو ال 

توليد إرادة سياسية حلماية موارد مصايد األمساك الداخلية واألشخا  الذين يعتمدون عليها. وعالوة على ذلاكا يساود   

 كثري من التصورات اصاطئة عن احتياجات جمتمعات الصيد ورغباتها.
 

 التنفيذ
 

ذات الصالةا  األخارى  صايد األمساك الصذرية احلجام" والصاكوك   ملالتوجيهية طوط "اصباالستناد إىل العملا  

أمساك املياه ود األمساك يصيادي األمساك ومصااملتعلقة بنشر املعلومات ا املتناول لاستخدام قنوات اتصال مناسبة وعلى 

السياساات  ا لتذيري سلوك البشرا والتاأثري  واك الداخليةا صايد األمسمباصاصة والقضايا زيادة الوعي بالقيم لالداخلية 

 .ذات الصلةواإلدارة 
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ا املنتاديات  ساتخدم  اخخارين ملاوارد امليااه العذباة واملشااركة       املإشاراك  بد األمساك يقطاع مصاقيام  ضرورة 

 .الصلة ذات التآزرأوجه اعات ونزموارد املياه العذبة والقضايا عا  ال  تالوطنية والدولية 
 

د يمصاا منتاديات  ملشااركة ا  إىل اخرين للميااه العذباة   اخستخدم  املدعوة بد األمساك يمصاقطاع ضرورة قيام  

 األمساك.

 

 حتس  احلوكةا خاصة للمسطحات املائية املشرتكة: 6اصطوة 
 

كاثري مان مساطحات    ال توجد هياكل حوكمة تعا  بصورة شاملة استخدام املياه ومواردها السمكية وتنميتها ا  

 فإن القرارات الا  تتخاذ ا منطقاة ماا ميكان ا كاثري       ااملياه الداخلية الوطنية والدولية والعابرة للحدود. ونتيجة لذلك

 من األحيان أن تؤثر سلبًا على املوارد املائية واألمن الذذائي وُسبل كست العيش ا منطقة أخرى.
 
 تنفيذ ال
 

و توسايع وتعزياز   ات أو األنهاار( أ بحريسلطات معنية بأحواض الا )على سبيل املثالا  ةكموإقامة مؤسسات ح 

 الداخلية ا عمليات صنع القرار. األمساك احتياجات مصايد عاجلة املؤسسات القائمة مل اتوالية وقدر
 

 ة الوطنية.يحلكومسياسات اا الاملياه املشرتكة املسطحات اج القرارات املتفق عليها دوليا بشأن رم بإدالتزاال 

 

 استحداث ُنه  تعاونية لتحقيق التكامل ب  القطاعات ا جداول أعمال التنمية: 7اصطوة 
 

 ُتهمِّاش املناقشاات املتعلقاة بتنميااة املاوارد املائياة وإدارتهااا ا كاثري مان األحيااان مصاايد األمسااك الداخليااة          

 ئية اهلامة اقتصااديًا واجتماعياًا وخادمات الاُنظم اإليكولوجياة     فإن املفاضالت ب  قطاعات املوارد املا اأو تذفلها. ولذلك

ا املياه الداخلية غالبًا ما تذن الطرف عن مصايد األمساك الداخلية والصيادين الذين يعتمدون عليها. وميكن لألهاداف  

ق نتائ  مفيدة لكل األطراف اإلمنائية املستندة إىل االحتياجات املشرتكةا مثل املياه النظيفة ومراقبة الفيضاناتا أن حتق

 ا كل قطاعات املوارد املائية.
 

 التنفيذ
 

ياارات تنمياة وإدارة امليااه    ا ماا يتعلاق    التاآزر  أوجاه  وفاضاالت  تشجيع املناقشات ب  القطاعات حاول امل  

 . ةمنصفبطريقة املياه الداخلية شريكا ا تنمية املوارد  أمساك قطاع مصايدعترب الداخلية ال  ت
 

 .أصحا  املصلحة املتعددينالقائمة على  واإلدارة اتصنع القرارلواألطر القانونية املنصات وتعزيز حتديد  
 

قضايا املياه باملتعلقة  2015ملا بعد عام أهداف التنمية املستدامة ا املياه الداخلية ومصايد أمساك إدماج أمساك  

 إليكولوجية املائية الداخلية.مجيع خدمات النظام اإليكولوجي ال  تقدمها النظم اوإدراج 
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 مراعاة اإلنصاف وحقوق أصحا  املصلحة :8اصطوة 
 

أسفر عدم االعرتاف بالقيم الثقافية واملعتقدات واملعرفة والتنظيم االجتماعي وتنوع ممارسات ُسبل كست العيش  

 ا ا كاثري مان األحياان   لدى الشاعو  األصاليةا وصايادي األمسااك ا امليااه الداخلياةا وعماال الصايدا وجمتمعااتهم         

عن سياسات تستبعد هذه الفئات وتزيد من تعرضها لتذيريات متس مصايد األمساك. وحيرم هذا االستبعاد تلاك الفئاات   

 من مصادر الذذاء اهلامة والصالت الثقافية واالقتصادية مع الُنظم اإليكولوجية املائية الداخلية.
 

 التنفيذ
 

 بالبيئة.صالتهم و  األصليسكان محاية الرتاث الثقاا لل 
 

فضاال  (ا 169اتفاقية منظمة العمال الدولياة رقام    ) 1989التصديق على اتفاقية الشعو  األصلية والقبلية لعام  

 حلقوق اإلنسان.األخرى عن اإلعالن العاملي للشعو  األصلية والصكوك الدولية 

 

 جعل تربية األحياء املائية حليفًا هامًا: 9اصطوة 
 

تربية األحياء املائية قطاع إنتاج األغذية األسرع منوًاا وهي مكون هام ا كثري من برام  احلاد مان الفقار     ثلمت 

وحتقيق األمن الذذائي. وميكن لرتبية األحياء املائية أن تكمِّل مصايد األمساك الطبيعية من خالل برام  تكوين األرصادة  

ة لصيادي األمساك الذين يرتكون قطااع مصاايد األمسااك الطبيعياةا     على سبيل املثالا عن طريق توفري ُسبل عيش بديل

وعن طريق توفري موارد غذائية بديلة. وميكن أن تؤثر أيضًا تاأثريًا سالبيًا علاى مصاايد األمسااك الطبيعياةا وذلاك ماثاًل         

لوصول إىل منااطق الصايد   بإدخال أنواع توسعيه وأمراضا عن طريق املنافسة على املوارد املائيةا والتلوثا والقيود على ا

 التقليدية.
 

 التنفيذ
 

 تربية األحياء املائية. ومصايد األمساك  لنظام اإليكولوجي إلدارةلاعتماد نه   
 

 فاضاالت ومنتجاة وتعزياز أوجاه التاآزر وإدارة امل    ساليمة  نظام إيكولوجياة مائياة    إىل باحلاجة املشرتكة اإلقرار  

 األحياء املائية. تربية و األرصدةتعزيز مصايد األمساك وب  
 

 ته.وإدار استخدام األنواع غري األصلية ا تنمية تربية األحياء املائيةتنظيم  

 

 وضع خطة عمل ملصايد األمساك الداخلية العاملية: 10اصطوة 
 

سيكون األمن الذذائي وُسبل كست العايش والرفااه اجملتمعاي الاذي تاوفره حالياًا الاُنظم اإليكولوجياة املائياة           

الداخلية السليمة عرضة للخطر ما مل ُتتخذ إجراءات فوريةا وميكن أن ُيهادِّد ذلاك بوقاوع نازاع وظلام علاى املساتويات        

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية.
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 التنفيذ
 

للماوارد املائياة   الرشايد  وضع خطة عمل تستند إىل اصطاوات املاذكورة أعااله لضامان االساتدامة واالساتخدام        

 ألجيال املقبلة. بالنسبة إىل ااك الداخلية ومصايد األمس

 

الشاعو   جمموعاات  واحلكوماات ومنظماات اجملتماع املادني و     لمجتماع الادولي  لخطة العمال  إشراك  ضرورة 

 مجيع القطاعات باستخدام املوارد املائية العذبة.اهلا على متشااألصلية والقطاع اصا ا و

 


