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 اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض
 

 موجز
 
اتفاقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات باملرفقات يف جتاريا  املســـتغلة املائية األنواعإدراج  ســـيتم اقرتاح 

قبل أن يتم  منظمة األغذية والزراعة وغريها قدم. وستاملقبلةأشهر الستة خالل فرتة  )االتفاقية( الربية املهددة باالنقراض
املشــــــــورة  ،كل ثالث ســــــــنواتمرة   عقديالذي يف االتفاقية مؤمتر األطراف يف األنواع هذه اقرتاح إدراج التصــــــــويت على 

املعلومات  ثيقةو  . وتوفرإدراجها يف قوائم االتفاقية"ال تســـــــتويف" معايري  ه األنواع "تســـــــتويف" أوكانت هذ  ما إذابشـــــــأن 
 ية.هذه االتفاق سؤولية منظمة األغذية والزراعة يفبشأن هذه العملية وم معلومات أساسيةهذه 
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 مقدمة -أوًال 
 
التجــارة الــدوليــة  1(االتفــاقيــة) اتفــاقيــة التجــارة الــدوليــة بــأنواع احليوانــات والنبــاتــات الربيــة املهــددة بــاالنقراضتنظم  -1

احليوانات والنباتات عينات من بد التجارة الدولية يهتد عدملضمان  2الثالثةمرفقاهتا القوائم املوجودة يف باألنواع املدرجة يف 
 .قدرهتا على البقاء الربية

 
باإلضــــــــافة إىل االحتاد األورويب)  ابلد 182ا البلدان األعضــــــــاء البالغ عدده(أي يف االتفاقية وقد يقرتح األطراف  -2

قوائم تعديل األنواع املدرجة يف عملية (مؤمتر األطراف من قبل عادة فيها نظر ويتم الاملرفقات هذه على تعديالت إدخال 
مؤمتر األطراف يف اجتماعه الصــــــــــــــادر عن تقرير المراجعة ( 24-9قرار المبوجب مؤمتر األطراف وقرر  .)[اإلدارج]االتفاقية 

 اخلاصــــــــة بذلك املرفقات الواردة يف  ددةاحملعايري املتســــــــتويف اليت األنواع إدراج  من بني مجلة أمور أخرى 3)الســــــــابع عشــــــــر
(أ) 2امللحقان ويتضـــــــــــمن  األول والثاين. رفقنيلتعديل املاملقدمة حات االقرتايف  خالل النظر الثاين املرفقيف الوارد  يف القرار

امللحق من نص االتفاقية. أما  الثانية ادةمن امل(أ) الفقرة  مبا يتماشــى مع الثاين املرفققوائم معايري إدراج األنواع يف (ب) 2و
احلاشــية ) وعلى وجه اخلصــوص يف اجتماعه الســابع عشــرمؤمتر األطراف الصــادر عن تقرير المراجعة ( 24-9لقرار رقم با 5

 .جتاريا املستغلة األنواع املائية املقدمة لتعديلقرتاحات االحمددة بشأن النظر يف  توجيهات فيعطيفيه 
 
 الدولية اهليئات احلكومية  ،األنواع املائيةبالنســـــــبة إىل  للتعدياما يتعلق باقرتاحات  يف ،يضـــــــاوتســـــــتشـــــــري األمانة أ -3

صول حلما يتعلق با يف وعلى وجه اخلصوص 4نص االتفاقيةتعليمات يرد يف ا مل اوفق األنواع ذههب مرتبطةاليت تضطلع مبهام 
 للحفاظ على هذه األنواع مماثلة هيئاتتفرضــها تنســيق مع أي تدابري إذ قد تتمكن هذه اهليئات من العلى بيانات علمية 

 النتائج والتوصــــيات اخلاصــــة هبا و هذه اهليئات والبيانات اليت تقدمها وجهات نظر نقل فضــــال عن  حصــــول ذلك ضــــمانو 
 ألطراف يف أقرب وقت ممكن.اإىل 

 
يف تقييم جمموعة  األنواع املائية املســـتغلة جتاريابالنســـبة إىل تعديل لاقرتاحات يف اوتتمثل املمارســـة املســـتخدمة حاليا  -4

لتعديل  فريق اخلرباء االســـــتشـــــاري املعين بتقييم االقرتاحات املقدمةلزراعة (من املعلومات من قبل األطراف ومنظمة األغذية وا
وفريق اخلرباء االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ( االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة) و ملنظمة األغذية والزراعةالتابع  تفاقيةباالاملرفقات 

                                                      
 EN.pdf-Convention-https://www.cites.org/sites/default/files/eng/disc/CITES انظر الرابط :  1
 جتارية من االتفاقية) واليت ختضع لضوابط لثانيةا من املادة 1باالنقراض (انظر الفقرة األكثر هتديًدا  أنواع احليوانات والنباتات األول تدرج يف املرفق  2

 ضبط التجارة هبا  يتما مل ـذلك مكباالنقراض ولكنها قد تصبح حالًيا ليست بالضرورة مهددة األنواع اليت  الثاين صارمة جدا. وتدرج يف املرفق
 ح بالتجارة الدولية بأنواع العينات املدرجة يف املرفقمن االتفاقية). وميكن السما  الثانية من املادة 2األنواع املتشاهبة" انظر الفقرة "بالنسبة إىل (عن كثب 

 لألنواع املدرجة يف قوائم االتفاقية  اريً لى رخصة لالسترياد ضرو وال يعترب احلصول ع تصدير أو شهادة إعادة تصدير. رخصةمن خالل احلصول على  الثاين
 قائمة بأنواع  ثالثال تفاقية). ويتضمن املرفقتدابري صارمة أكثر من التدابري اليت تنص عليها اال مطلوبة يف بعض البلدان اليت تتبع أن هذه الرخصةمع (

 البلدان األخرى من أجل منع استغالل  تعاونإىل التجارة هبذه األنواع وحيتاج بالفعل ينظم من األطراف بناء على طلب طرف يف القوائم إدراجها مت 
 من االتفاقية). الثانية من املادة 3غري قانوين (انظر الفقرة  وأهذه األنواع على حنو غري مستدام 

 .pdf17R-24-09-Res-https://www.cites.org/sites/default/files/document/E. انظر الرابط:  3
 من نص االتفاقية. اخلامسة عشرة من املادة (ب)2 انظر الفقرة  4
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كانت األنواع ما إذا  ملعرفة املذكورة أعاله  االتفاقيةاإلدراج يف قوائم مقابل معايري (األمانة) االتفاقية تقييم التجارة) و املعين ب
اليت يقدمها املشـــورة من األطراف ويســـتخدم طرفان  .إدراجها يف قوائم االتفاقيةتســـتويف أو ال تســـتويف معايري  املقرتح إدراجها

ســيتم  مىتو ) 2(؛ قوائم االتفاقيةتعديل اقرتاحات إعداد ب باشــرونســي) مىت 1(صــول على معلومات بشــأن من أجل احلرباء اخل
 ها يف اقرتحات تعديل قوائم االتفاقية.األنواع املائية املستغلة جتاريا اليت مت تقدميالتصويت على 

 
 لألطراف يف االتفاقية. املشـــــــــــــورة  ومنظمة األغذية والزراعة 5االتفاقية من املصـــــــــــــادر وباألخص أمانة يقدم عددو  -5
 اعملهب كل منهما  اضــطالعحتدد طريقة  6)2006يف عام (واالتفاقية مذكرة تفاهم بني منظمة األغذية والزراعة  أُبرمتقد و 

املعين اخلرباء (االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وفريق  االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة أيضـــاويوفر  .يف عملية وضـــع قوائم االتفاقية
 كتفي. وال يخمتلفة منظمات غري حكومية على غرار) معلومات مباشـــــــرة بنص االتفاقيةبصـــــــورة رتبط املغري  بتقييم التجارة

العلماء واخلرباء التابعني هلم من إىل احلصــول على مشــورة أيضــا بل يســعون املتاحة هلم، كال املشــورة شــأمبختلف األطراف 
 .منهم وحيصلون عليها

 
 لمائية باألنواع اما يتعلق  تحديات عملية إسداء المشورة لالتفاقية في -اثانيً 

 ذات الصلة فرصالالمستغلة تجاريا المقترح تعديل قوائمها و 
 
االجتماع السادس ( آخر مؤمترين لألطراف خاللإىل املرفقات باالتفاقية األنواع املائية املستغلة جتاريا إضافة  تمت -6

ألنواع املائية املستغلة جتاريا. وأدى ذلك بالنسبة إىل ا مبعدالت غري مسبوقة) االجتماع السابع عشر ملؤمتر األطرافو  عشر
 "تســــــــــــــتويف" ذات الصــــــــــــــلةكانت األنواع   ذاإعما عملية إعالم األطراف فعالية  بشــــــــــــــأنالتســــــــــــــاؤالت إىل طرح عدد من 

 .7تلك العملية فوائدو  إدراجها يف قوائم االتفاقية" معايري  تستويفأو "ال
 
 اليابانو  ســـــــري النكا( يف االتفاقية وبعض األطراف واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعةوطرحت منظمة األغذية والزراعة  -7

 (كـــالقرارات قوائم االتفـــاقيـــة  املقـــدمـــة لتعـــديـــلقرتحـــات االتســـــــــــــــاؤالت بشـــــــــــــــأن العمليـــة املســـــــــــــتخـــدمـــة يف تقييم  وغريمهـــا)
 التفكري األطراف كـافيًـا لكي متعن بعـد إيصــــــــــــــال املعلومـات   الوقـت املتـاحإن كـان مـا اليت مت اختـاذهـا على ســـــــــــــبيـل املثـال) و 

  .8مهاتستخدلكي ها و في
 

                                                      
من نص االتفاقية وقرار مؤمتر  اخلامسة عشرة ملادةامن  (ج)2و (ب)2والفقرتني  الثانية عشرة من املادة (ح)مع الفقرة املتبعة ومتاشًيا وفقا للممارسة   5

بط: على الرااملتاح ) تقرير مؤمتر األطراف يف اجتماعه السابع عشرمن راجعة النسخة امل( 20-5رقم األطراف 
https://www.cites.org/sites/default/files/document/E-Res-05-20-R17.pdf. 

 .e.pdf-CITES-https://www.cites.org/sites/default/files/eng/disc/sec/FAO انظر الرابط:  6
 /pdf01-71-69SC-E/69https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc. انظر الروابط:  7
-https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/69/Eو https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/69/E-SC69-71-02.pdfو

SC69-72.pdf. 
 ايلعلى الرابط الت )Rev.  6Com. I Rec.  17CoP)1(( تقرير مؤمتر األطراف يف اجتماعه السابع عشرالنسخة املراجعة من انظر   8

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/Com_I/SR/E-CoP17-Com-I-Rec-06-R1.pdf. 
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ألغــذيــة والزراعــة حــاليــا املكونــات العمليــة اليت جتريهــا منظمــة األطراف الــدعم البيــانــات اليت قــدمتهــا  أظهرتو  -8
 األغذية والزراعة  أحاطت منظمة. و على حد ســــــــــواء ابشــــــــــأ�كانت هلا تســــــــــاؤالت و والعمليات اليت جتريها جهات أخرى 

 أو ناقصـــــــة اوزهتا األحداث جتمعلومات  نتضـــــــمّ نواع قد األاملتعلقة بقرتاحات االبعض بأن حمتوى  علماعلى ســـــــبيل املثال 
 ليها.توصلوا إالنتائج اليت  عن بالغحات واإلاقرت مثل هذه اال حتليلمن  اخلرباءيتمكن ل ةملحوظ هودضطالع جباالمما تطّلب 

 
بشــأن فريق اخلرباء التابع ملنظمة األغذية والزراعة تقرير عن على حد ســواء  ملديفكل من ســري النكا و وتســاءلت   -9

 األعضـــــــــــــاء بلدانهواالحتاد األورويب و  جزر القمرو  بوتانو  بنغالديش وباإلضـــــــــــــافة إىل ذلك، قّدم كل من .9العملية ونتائجها
) فريق اخلرباء التابع ملنظمة 1( كل منلمشـــــورة اليت قدمها  ل مضـــــادة احججعلى حد ســـــواء  وســـــري النكا ملديفو  فيجيو 

 .10أمانة االتفاقيةمشورة ) و 3؛ (املعين بتقييم التجارةاخلرباء وفريق االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ) 2األغذية والزراعة؛ (
 

كتعديالت املقرتح إدخاهلا  ألنواع توجيه املتاح لعملية تقييم اكان ال  عما إذاوتســــــاءل االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة  -10
 التوجه من  قدر أكربمن  دتســــــــــــتفييف التقييم قد  وعرض أفكارا بشــــــــــــأن مواضــــــــــــيع خمتلفة كافيايعترب  على قوائم االتفاقية 

 .العلميفين و ال
 

املتاحة فرص الالسـتكشـاف  ااقرتاحً  الدائمةالتاسـع والسـتني للجنة جتماع اال يف يف االتفاقية طرافاألوقّدم أحد  -11
بشــــأن اقرتاحات تعديل قوائم األنواع لألطراف من أجل حتســــني العملية أكثر للتمكن من إيصــــال املشــــورة العلمية والفنية 

عملية عن ارتياحهم إزاء وأعرب العديد من األطراف هذا االقرتاح األطراف واملراقبون  ناقش. و 11املائية املســــــــــــــتغلة جتاريا
عام، أشــــارت التوصــــيات ال االرتياحاملشــــورة إىل األطراف. ورغم  إســــداءو  املقدمة للتعديالت احلاليةقرتاحات االاســــتعراض 

أمهية وصــــول األطراف إىل أفضــــل املعلومات العلمية املتاحة بشــــأن األنواع املقرتح إدخاهلا إىل الدائمة اللجنة  اليت اعتمدهتا
 عند النظر  إجراء مشـــــــــــــاورات عامة أكثراألطراف على وتشـــــــــــــجيع ؛ من انعقاد مؤمتر األطراف وقت كافٍ قبل  يف القوائم
فريق اخلرباء أمانة االتفاقية على النظر يف طرق لتعزيز إيصـــــــــال تقارير تشـــــــــجيع و  اقرتاحات تتعلق باألنواع البحرية يف تقدمي

 .12ألطرافإىل ا التابع ملنظمة األغذية والزراعة
 

 هتااليت أجر األنواع املائية املســـــــــتغلة جتاريا املتعلقة بقرتحات االتقييم عمليات املختلفة ل التفســـــــــريات مع مالحظةو  -12
 املعين بتقييم التجارة اخلرباء وفريق وفريق اخلرباء التابع ملنظمة األغذية والزراعة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة أمانة االتفاقية

يات اليت اعتمدهتا اللجنة الدائمة لالتفاقية  2016يف عام  اعنو األقرتاحات املتعلقة باال مقدموو   ومع االعرتاف بالتوصــــــــــــــ
                                                      

 /pdf14-Inf-17CoP-InfDocs/E/17https://cites.org/sites/default/files/eng/cop. :نيانظر الرابط  9
 .https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-13.pdfو

 ./pdf69-Inf-17CoP-InfDocs/E/17https://cites.org/sites/default/files/eng/cop. انظر الرابط:  10
 ./pdf01-71-69SC-E/69https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc. انظر الرابط:  11
 تفاهم المذكرة إطار التعاون يف . 1-71 قوائم األنواع البحرية، البندتوصــــــــــيات اللجنة الدائمة لالتفاقية بشــــــــــأن جدول األعمال احلادي والســــــــــبعني.   12

األنواع إلدراج املقدمة القرتاحات لوالفين  إىل التقييم العلميبنوع خاص  اإلشـــــــــــــــارةمع  2006أبرمت يف عام  اليت منظمة األغذية والزراعة واالتفاقيةبني 
اجتماع حمضر موجز من  71ر أيضا الصفحة انظ، SC69 Doc. 71.1الوثيقة لجنة الدائمة (االجتماع التاسع والستني لعلى القوائم ا املائية املستغلة جتاري

 .)https://cites.org/sites/default/files/eng/com/sc/69/sum/E-SC69-SR-DRAFT.pdfعلى الرابط: املتاح اللجنة الدائمة لالتفاقية 

https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/17/InfDocs/E-CoP17-Inf-14.pdf
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 يةتشار بشأن العمليات االسلخرباء االسرتجاعي لتقييم ال، تستكمل منظمة االغذية والزراعة يف اجتماعها التاسع والستني
قطاعي مصـايد األمساك والبيئة. يف رباء اخلمع مدخالت من السـابع عشـر مؤمتر األطراف جتماع الاليت أجريت يف املاضـي 

 املهددة باالنقراض املســــــــــــــتغلة جتاريا األنواع املائية إدارة يف على حنو مفيد املشــــــــــــــاركة ويهدف املشــــــــــــــروع إىل تشــــــــــــــجيع 
يف النهج واألنشـــطة تملة احملتحســـينات البشـــأن تعقيبات عي إىل توفري من خالل الســـ هاحفظو أو اليت قد هتدد باالنقراض 

املعين اخلرباء وفريق  اليت تقوم هبا أمانة االتفاقية وفريق اخلرباء التابع ملنظمة األغذية والزراعة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة
 يف توفري املعلومات/املشــــــورة لألطراف من أجل اســــــتخدامها يف عملية صــــــنع القرارات االذين شــــــاركوا مجيع بتقييم التجارة

 .13باالتفاقية الثاين املائية املستغلة جتاريا املدرجة يف املرفق املتعلقة بقوائم األنواع
 

 خالصة -اثالثً 
 
 بالنظر إىل ما ورد أعاله، 
 

التفاقية من أجل تعزيز فعالية اة وأمانفيها لعمل مع البلدان األعضاء اأمانة منظمة األغذية والزراعة بفرصة  حتظى -13
نواع املهددة األاقية التجارة الدولية باتفوأمانة  لألمم املتحدة (املنظمة) والزراعةتفاهم بني منظمة األغذية ال"مذكرة  تنفيذ

 حلفـاظ ءات اتنســــــــــــــيق إجرالضــــــــــــــمـان : "اهـمن 6وعلى وجـه اخلصــــــــــــــوص النقطـة  2006يف عـام  أبرمـت" اليت  بـاالنقراض
اض املنظمة العلمي والفين نتائج اســــتعر  ،حد ممكنتراعي أمانة االتفاقية، إىل أقصــــى ، ســــوف على األنواع إىل أقصــــى حد

ذات الصــــلة مجيع األجهزة ابات جســــتانونية ذات االهتمام املشــــرتك واتعديل املرفقني والقضــــايا الفنية والقميع اقرتاحات جل
 ."املعنية نواعبإدارة األ رتبطةامل
 

يف صـــــــــياغة شـــــــــكل أكرب بطراف األعلى دعم وميكن ألمانة منظمة األغذية والزراعة أن تســـــــــاعد أمانة االتفاقية  -14
املعلومات  أفضـــــــــلها على حنو يعكس يتم تقدميلألنواع املائية املســـــــــتغلة جتاريا املتعلقة با اهب اخلاصـــــــــةاقرتاحات التعديالت 
 ئم االتفاقية.اإلدراج يف قواعايري مقارنة مبتقييمها ل ، على النحو الالزمالعلمية والفنية املتاحة 

 
 ،املعلومات وموفر ن يســـــدي أإىل  امةباحلاجة اهلاالعرتاف بقدر أكرب وقد تشـــــجع أمانة منظمة األغذية والزراعة  -15
م العلمي والفين القرتاحات األنواع مقابل إىل التقييباالســـتناد املشـــورة  ،فيهم فريق اخلرباء التابع ملنظمة األغذية والزراعة مبن

تشـجيع ل ل منظمة األغذية والزراعةأن يدعم عم عرتافالذا اوميكن هل .يف الوقت املناسـب ألمانة االتفاقيةمعايري االتفاقية 
باالنقراض  تكون مهددةليت قد و اأيف إدارة األنواع املائية املســــــــــــــتغلة جتاريا املهددة باالنقراض على حنو مفيد املشــــــــــــــاركة 

 يتبعها فريق اخلرباء التابع اليتتملة يف النهج احملتحســــــــينات البشــــــــأن تعقيبات  من خالل الســــــــعي إىل توفرييها ظ علاواحلف
لـدى إســــــــــــــداء وأمـانـة االتفـاقيـة  لتجـارةااملعين بتقييم اخلرباء وفريق ملنظمـة األغـذيـة والزراعـة واالحتـاد الـدويل حلفظ الطبيعـة 

 .يف االتفاقية املشورة إىل األطراف

                                                      
 غري احلكوميةواملنظمات املعين بتقييم التجارة اء اخلرب وفريق  عة واالحتاد الدويل حلفظ الطبيعةأمانة االتفاقية ومنظمة األغذية والزرا كل من  اعرتف  13

االتفاقية املقدمة لتعديل قوائم احات قرت االب تعلقتقادرة على اختاذ قرارات مستقلة وسيادية  جيب أن تكونو  تخذأن األطراف ستعلى حد سواء ب
 .خلاصةا السياسية والسياساتية ااعتباراهت املتاحة فضال عنأفضل املعلومات العلمية والفنية  باالستناد إىل



6 COFI/2018/Inf.12 

 

 
 اليت توصـــــل إليها فريق اخلرباء االســـــتشـــــاري لدى املنظمة نتائج ال تنشـــــروميكن ألمانة منظمة األغذية والزراعة أن  -16
قبل وقت كاٍف  ولغات أشــكالبعدة  ةمتاح صــبحتعلى نطاق أوســع لباالتفاقية املرفقات تعديل  اتتقييم اقرتاحجل أمن 

بشـــأن  امداوالهتللحصـــول على املشـــورة يف كاٍف وقت  من أجل ضـــمان حصـــول األطراف على األطراف املقبل من مؤمتر 
 .والنظر فيها منهاحذفها االتفاقية أو باملرفقات األنواع على قوائم إدراج 

 
ضــع إجراءات و  لعمل مع البلدان األعضــاء فيها من أجل ضــمانأمانة منظمة األغذية والزراعة بفرصــة ا تيحظو  -17

للجنة الدائمة جتماع ااالصـــــلة كحلضـــــور االجتماعات ذات الوفود الوطنية يف صـــــايد األمساك إلشـــــراك الســـــلطات املعنية مب
 بأنواع األمساك املدرجة لتجارة تنظيم ابشــــــأن على املســــــتوى الوطين  يف عمليات صــــــنع القراراتومؤمتر األطراف و التفاقية ل

طات مبا أن السل ما يتعلق باألنواع املائية املستغلة جتاريا . وقد يساعد ذلك عمليات االتفاقية يفاحملتمل تطبيقه يف االتفاقية
اخلربات واملعارف الضـــــــــــرورية بشـــــــــــأن املوارد املائية وإدارة ب شـــــــــــكل عامبتتمتع العلمية واإلدارية الوطنية التابعة لالتفاقية ال 

 مصايد األمساك.
 

اخلاص باالتفاقية الثاين  تتبع املرفقملساعدة دراسات  دعمهاعزز أن تيف مانة منظمة األغذية والزراعة قد ترغب أو  -18
 للتجارة املشروعة.األنواع اليت ختضع  قائمةب


