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تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك الطبيعية وتربية األحياء المائية

موجز
توفر وثيقة املعلومات هذه معلومات أسا ا اااسا ا ااية عن ذي منظمة اعةذية وال راعة لتعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات
وعربها ،وال سيما يف قطاع مصايد اعمساك الطبيعية وتربية اعحياء املائية.

طُبع عدد حمدود من هذه الوثيقة من أجل احل ّد من تأثريات عمليات املنظمة على البيئة واملسامهة يف عدم التأثري على املناخ.
ويرجى من السادة املندوبني واملراقبني التكرّم بإحضار نسخهم معهم إىل االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها.
ومعظم وثائق اجتماعات املنظمة متاحة على اإلنرتنت على العنوان التايل

http://www.fao.org/cofi/en
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أوالً  -المقدمة
يو ّسا اع اس ااتخدام مص ااطلت التنوع البيولوجي يف مص ااايد اعمساك منظور القطاع إىل ما يتخطى اعنواع املس ااتهدفة
-1
كي تُش ا ااتمل كافة أج اء الطبيعة ،لا يف علا العناو ا اار املكونة الق د ُوص ا ااد عن قص ا ااد وتلا الق تقدم دمات تنظيم
ودعم النظم اإليكولوجية .ولتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي يف املص ا ا ا ا ااايد الطبيعية وتربية اعحياء املائية تاريخ طويل ،بدأ
رمسياً يف مثانينيات القرن املاض ا ا ا ا ا ااي ،عندما عملت اللعنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية على وديد ما هو مطلو للتنمية
املس ا ا ا ا ا ااتدامة 1،ويف إطار جدول أعمال القرن  21ملؤمتر اعمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية 2الذي زاد الوعي حلفظ التنوع
البيولوجي واملطالبة به.
ويتضمن اعتماد معاهدة اعمم املتحدة املل مة ،اتفاقية اعمم املتحدة لقانون البحار لعام  ،1982تعليمات بشأن
-2
"محاية البيئة البحرية" ،لا يف علا أحكام اوا ااة باعنواع املسا ااتهدفة يف مصا ااايد اعمساك واعنواع املرتبطة هبا والق تعتمد
عليها ،والق تشكل جمتمعة أج اءّ رئيسية من التنوع البيولوجي البحري.
وأدى هااذا الطلااب املت ايااد على حفظ التنوع البيولوجي إىل نفاااع اتفاااقيااة التنوع البيولوجي يف عااام  .1993وقااد
-3
ع زت اتفاقية التنوع البيولوجي وأعضا ا ا ا ااافها اعطرا  3اإلطار السا ا ا ا ااياسا ا ا ا اااي والقدرة على التنفيذ بغية  1حفظ التنوع
البيولوجي؛  2واالستخدام املستدام لعناوره املكونة؛  3والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن املوارد الوراثية.
زادت املنظمة تركي ها على اعهدا البيئية للتنمية املس ا ا ااتدامة ملص ا ا ااايد اعمساك باعتماد مدونة الس ا ا االوك بش ا ا ااأن
-4
الص اايد الرش اايد 4اهلامة يف عام  1995ومن الل إعالن ريكيافيا 5عام  2001الذي وض ااع اعس ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا "ذي ملص ااايد
اعمساك يقوم على النظام اعيكولوجي" .وقد بىن هذا النهي الواس ا ا ااع النطاذ على راعم إدارة مص ا ا ااايد اعمساك الس ا ا ااابقة،
داجماً روعم اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي الناشئ باإلدارة التقليدية ملصايد اعمساك.
ولتع ي النظر يف التنوع البيولوجي ،اعتمد مؤمتر اعطرا التفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه العاشا ا ا ا ا اار يف عام
-5
 2010اخلطة االسا ا ا ا ا ا ارتاتيعية للتنوع البيولوجي  ،2020-2011إىل جانب أهدا التنوع البيولوجي احملددة زمنياً واملعروفة
جمتمعة باسم "أهدا أيشي للتنوع البيولوجي" .ولعدد من هذه اعهدا أمهية ملصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية ،وإن
تكن العناوا اار املكونة للهد  66هي الق توضا اات أكمل إيضا ااال املعايري الق تتوقعها أطرا اتفاقية التنوع البيولوجي من
مصايد اعمساك.
1
2
3
4

Brundtland Commission 1983-1987
1992 UNCED and its Agenda 21. http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.html
عدد اعطرا يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف الوقت احلايل 196

.FAO. 1995. Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome. 41 p. ISBN 92-5-103834-5

FAO. 2003. Appendix 2: The Reykjavik Declaration on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem, 409-411. In Sinclair, 5
) M. and G. Valdimarsson. Responsible fisheries in the marine ecosystem. Rome (Italyو ) Wallingford (UKو FAO and CABI
Publishing: 426 p
/https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-6 6

اهلد  :6حبلول عام  ،2020تتم إدارة وحص ا ا ا ا اااد ييع اعرو ا ا ا ا اادة الس ا ا ا ا اامكية والالفقاريات والنباتات املائية على و مس ا ا ا ا ااتدام ،بطريقة قانونية وبتطبيق النُهي القائمة على النظام
اإليكولوجي ،وعلا لتعنب الصيد املفرط ،ووضع طط وتدابري إنعاش جلميع اعنواع املستنفدة ،وال يكون ملصايد اعمساك تأثريات ضارة كبرية على اعنواع املهددة باالنقراض والنظم
اإليكولوجية املعرضة للمخاطر ،وأن تكون آثار مصايد اعمساك على اعرودة السمكية واعنواع والنظم اإليكولوجية يف نطاذ احلدود اإليكولوجية املأمونة.
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وأبرز مؤمتر اعطرا الثالث عش اار التفاقية التنوع البيولوجي ،الذي عقد يف عام  2016يف كانكون ،املكس اايا،
-6
أمهية وقيق أهدا أيتش ا ا ااي للتنوع البيولوجي وأهدا التنمية املس ا ا ااتدامة .وقد كان تعميم التنوع البيولوجي ض ا ا اامن وعرب
ال راعة واحلراجة ومصايد اعمساك والسياحة موضع تركي اص يف هذا االجتماع؛ إع اعتمد الوزراء ورفساء الوفود "إعالن
7
التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام من أجل وقيق الرفاهية"
كانكون بشأن تعميم حفظ ّ
لي لدى منظمة اعةذية وال راعة واتفاقية التنوع البيولوجي بعد اتفاقية رمسية بشا ااأن التعاون يف مصا ااايد اعمساك
-7
وتربية اعحياء املائية ،إال أذما ج ء من مذكرة تعاون متعددة الوكاالت بصدد اخلطة االسرتاتيعية التفاقية التنوع البيولوجي
8
للتنوع البيولوجي  2020-2011ووقيق أهدا أيتشي.
هناك جمموعة متنوعة من التعريفات والتفسا ا ا ا اريات عرب القطاعات املختلفة ملص ا ا ا ااطلت "تعميم" .فقد حدد الفريق
-8
العلمي واالسا ا ا ااتشا ا ا اااري ملرفق البيئة العاملية التعميم على أنه "عملية تضا ا ا اامني اعتبارات التنوع البيولوجي يف السا ا ا ااياسا ا ا ااات
واالسارتاتيعيات واملمارسااات اخلاوااة باجلهات الفاعلة الرئيسااية يف القطاعني العام واخلاص الق تؤثر على التنوع البيولوجي
أو تعتمد عليه ،كي ُُيفظ حفظاً مستداماً ويُستخدم استخداماً منصفاً حملياً وعامليا" 9.وتالحظ الوثيقة نفسها أن التعميم
عملية طويلة اعجل ،وجتربة اجتماعية تنطوي على تغيري هياكل قيّم املؤس ا ا اس ا ااات واعفراد وترتتب عليها نتائي هامة للعاد
الطبيعي وللبش ا اار الذين يعتمدون عليه .واحلوكمة اجليدة واملؤس ا ا اس ا ااات القوية حمددات رئيس ا ااية للنعال .ومن املهم لنعال
عملية التعميم البدء من أهدا ومقومات القطاعات واجملاالت الس ا ا ا ا ااياس ا ا ا ا اااتية الق س ا ا ا ا اايتم فيها تعميم التنوع البيولوجي
و دمات النظام اإليكولوجي.
وينعك الت ام املنظمة بدمي اعتبارات التنوع البيولوجي ضاامن وعرب ال راعة ومشااتقا ا 10،أي ما يدعى التعميم،
-9
يف أرجاء برنامي العمل واملي انية احلايل .فقد أطلقت املنظمة "منص ا ا ا ااة تعميم التنوع البيولوجي" منص ا ا ا ااة التنوع البيولوجي
لبناء اجلسا ا ا ا ا ااور بني القطاعات ووديد الت زرات بينها ومواءمة أهدافها ووضا ا ا ا ا ااع ُذي متكاملة عرب القطاعات لدمي التنوع
البيولوجي يف قطاعات ال راعة والغابات ومصا ا ا ااايد اعمساك .ورحب مؤمتر منظمة اعةذية وال راعة يف دورته اعربعني لبادرة
املنظمة للعمل كمنصا ا ا ااة للتنوع البيولوجي ،وطلب من املنظمة أن تي ّس ا ا ا ار ،بالتعاون مع شا ا ا ااركائها ،إدمام التنوع البيولوجي
11
عرب القطاعات على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل.
 -10تتناول الدورة الثالثة والثالثني للعنة مصا ااايد اعمساك ،االتفاقية بشا ااأن التنوع البيولوجي والقضا ااايا املتعلقة بالتنوع
البيولوجي يف إطااار وثااائق العماال املتعلقااة بعمليااات احمليطااات العااامليااة واإلقليميااة الوثيقااة  COFI/2018/8وتغري املناااخ
وةريها من املس ا ااائل املتعلقة بالبيئة الوثيقة  . COFI/2018/10وتوفر وثيقة املعلومات هذه معلومات موس ا ااعة عن بع
7

.https://www.cbd.int/cop/cop-13/hls/cancun%20declaration-en.pdf

https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-fao-5-27-2005-moc-web-en.pdf and https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt - 8
.aichi2020-2011-09-20-moc-web-en.pdf
Huntley, B.J. and Redford, K.H. (2014). ‘Mainstreaming biodiversity in Practice: a STAP advisory document’. Global 9
.Environment Facility, Washington, DC
10
11

الدستور ،املادة .1-1
الفقرة  55من الوثيقة C 2017/REP
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وديات وفرص تعميم التنوع البيولوجي يف قطاع مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية وتصف بع تفاعالت هذا القطاع
مع قطاعات أ رى ،يف الوقت الذي تعرض فيه جماالت خمتارة يُقرتل أن تتخذ املنظمة إجراءات فيها.

ثانياً  -التحديات والفرص
 -11تعتمد ال راعة ،لا يف علا مص ا ا ا ا ا ااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية وإنتام احملاوا ا ا ا ا ا ايل والثروة احليوانية واحلراجة،
اعتمااداً كبرياً على التنوع البيولوجي وعنااو ا ا ا ا ا ااره املكونة ،كماا على ومائف و دمات النظاام اإليكولوجي .واحلفاا على
النظم الطبيعية املتنوعة بيولوجياً بالغ اعمهية لقدرة هذه القطاعات على الص ا ا ا ا اامود والسا ا ا ا ا اتدامتها ،ما يدعم إنتام اعةذية
وتوفري ومائف النظم اإليكولوجية و دما ا احليوية اعمهية لإلنسا ا ا ا ا ا ااانية .وتدرك املنظمة أن تعميم التنوع البيولوجي عرب
السياسات واخلطط والربامي عات الصلة ملصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية ضروري ضرورة حيوية إليقا فقدان التنوع
البيولوجي واحلفا على هيكل ووميفة النظام اإليكولوجي ،كما لتحساني اعمن الغذائي والتغذية ووقيق التنمية املساتدامة
للمعتمعات املعتمدة على هذا القطاع.
 -12وتساعد املنظمة اععضاء بتوفري املد الت املتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأن مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية
للعمليات الدولية الق تتطلبها .ويرتبط العديد من اعهدا الدولية بالتنوع البيولوجي ،ولكن من منظور املوارد الس اامكية،
أهدا آيتش ا ا ا ا ا ااي  6و 11و 12من اتفاقية التنوع البيولوجي واهلد  14من أهدا التنمية املس ا ا ا ا ا ااتدامة 12خلطة التنمية
املستدامة لعام  2030عات أمهية اوة ييعها يف توجيه االستعابات الدولية.
 -13ومثلما تلعب النظم اإليكولوجية املائية دوراً هاماً يف تنظيم املناخ ،يتس ا ا ا ا ا اابب تغري املناخ باض ا ا ا ا ا ااطرابات يف النظم
البيئية الق تغري التنوع البيولوجي وبنية ووميفة البيئات عات الصا االة .ويف هذا الصا اادد ،تنوه املنظمة يف التقارير الق تقدمها
إىل عملياات تغري املنااخ الادولياة باأن كالً من موارد مصا ا ا ا ا ا اااياد اعمسااك وإنتاام تربياة اعحيااء املاائياة يتاأثر بااجتااهاات املنااخ
املتحولة .ويرد م يد من التفاو اايل عن أعمال املنظمة يف جمال فهم هذه التغيريات ومس اااعدة اععض اااء على التكيّف معها
يف الوثيقة .COFI/2018/Inf.23
 -14جتمع املنظمة بيانات عن اإلنتام من الص ا ا ا ا ا اايد وتربية اعحياء املائية ،ومعلومات عن اعنواع املائية الق تتأثر هبذه
اعنشااطة .وتقدم املنظمة تقارير متكررة عن هذه البيانات باسااتخدام برنامي السااالساال ال منية اإلحصااائية ملصااايد اعمساك
 13 FStatJوالنظام العاملي للمعلومات عن مصااايد اعمساك  14 FIGISونظام روااد املوارد الساامكية  ،15 FIRMSفض االً
16
عن ملخص ااات عن االجتاهات يف هذه البيانات إليض ااال كيفية تأثري التحوالت يف الض ااغوط البش ا ارية على املوارد احلية.
 https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14 12اهل ااد
واستخدامها على و مستدام.
13
14
15
16

14

من أه اادا

http://www.fao.org/fishery/statistics/software/ fishstatj/en

التنمي ااة املس ا ا ا ا ات اادام ااة :حفظ احمليط ااات ،والبح ااار ،واملوارد البحريااة

النظام العاملي للمعلومات عن مصايد اعمساك
نظام مراقبة املوارد السمكية
حالة مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية http://www.fao.org/fishery/sofia/en -
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وتشا ا ااري هذه املنتعات ،الق تصا ا ااف التغيري يف ج ء مهم من التنوع البيولوجي لأحياء املائية ،أنه مت يف عام  2013وا ا اايد
 68.5يف املائة من اعرو اادة الس اامكية التعارية املقدرة ض اامن مس ااتويات مس ااتدامة بيولوجياً ،ويش ااكل علا ا فاض ااً عن
 90يف املائة يف عام  17.1974ويرشا ا ا ا ا ااد مثل هذه البيانات أولويات العمل يف إدارة مصا ا ا ا ا ااايد اعمساك وكذلا ذي النظام
اإليكولوجي يف مص ا ا ااايد اعمساك وذي النظام اإليكولوجي يف تربيه اعحياء املائية ،وعلا كله هام لتعميم التنوع البيولوجي
يف هذه القطاعات.
 -15ويس ا ا اااهم يع معلومات عن اعنواع من إنتام مص ا ا ااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية يف وو ا ا ااف التغريات يف حالة
التنوع البيولوجي املائي .ةري أنه ثبت أن التحديد ووا ااوالً إىل مسا ااتوى اعنواع ثل ودياً طويل اعجل .ويدعم برنامي وديد
اعنواع والبيانات  ،FishFinderالذي تنفذه املنظمة ،الدول اععض ا ا ا ا ا اااء يف هذه املهمة .وهو حالياً يف مرحلة من التطوير
جديدة ومبتكرة ،إع أنه يف طور االنتقال من اعنسا ا ا ا ا اااذ التماثلية التقليدية إىل أنسا ا ا ا ا اااذ رقمية تسا ا ا ا ا ااخر التعلّم ا يل والذكاء
االوطناعي والتكنولوجيات النقالة للمساعدة على التعر على اعمساك وووالً إىل مستوى اعنواع من الصور الرقمية.
 -16يسعى نشاط املنظمة املتعلق بإدارة اعنواع املهددة باالنقراض وحفظها إىل احلفا على سالمة التنوع البيولوجي،
ويف الوقت نفس ا ا ا ااه دعم التعارة وس ا ا ا اابل العي املس ا ا ا ااتدامة من الل التعاون مع اتفاقية التعارة الدولية بأنواع احليوانات
والنباااتااات الربياة املهااددة باااالنقراض ،ومعاااهاادة احملااافظااة على اعنواع املهاااجرة من احليوانااات الربيااة ،واالواااد الاادويل حلفظ
الطبيعة ،واتفاقية اعراض ا ا ا ا ا ااي الرطبة ،واالتفاقية املتعلقة حبماية العاد الثقايف والرتاه الطبيعي ،وةريها من االتفاقات البيئية
املتعددة اعطرا  .ويرد يف الوثيقة  COFI/2018/Inf.12ووف لعناور هذا العمل ،الق تشمل تقدمي املعلومات العلمية
والتقنية إىل عمليات وديد اعنواع املهددة ،وإنتام وتوزيع مواد االتص ااال حول حالة اعنواع املائية املس ااتغلة جتارياً وإدار ا،
ودعم اععضاااء يف تنفيذ عمليات التعايف يف إطار روعم طة العمل الدولية .ويف عام  ،2018شاااركت املنظمة يف تأليف
وليال لتاأثري تاد الت اإلدارة والتعاارة على أنواع أمسااك القرش والش ا ا ا ا ا اافنني املهاددة ،باالتعااون مع رباء من جمموعاة من
18
وكاالت مصايد اعمساك الوطنية والدولية.
 -17وإىل جانب الصا ا ا اايد اجلائر ،يواجه قطاع الثروة السا ا ا اامكية أيض ا ا ا ااً ديدات أ رى ،بدءاً من تلوه املياه وتدهور
النظام البيئي الناجم عن تأثري اعنش ا ااطة البشا ا ارية يف قطاعات أ رى 19،مثل التنقيب عن النفط ومنشا ا ا ت الطاقة والتنمية
الساحلية وإنشاء السدود وتعديل قيعان اعذار ،إىل تغري املناخ ،ضمن و ارم حدود الواليات الوطنية.
 -18ويشاامل نشاااط املنظمة املتعلق بالبيئة البحرية وبيئة املياه العذبة ،ومها البيئتان التمكينيتان للتنوع البيولوجي ،توفري
املد الت العلمية والتقنية اخلبرية لعمليات اإلدارة واحلفظ الدولية .ومن اعمثلة على علا 1 :عمليات التنوع البيولوجي
ارم نطاذ الوالية الوطنية ،ح يث ال ت ال جتري املفاوض ا ا ا ااات بش ا ا ا ااأن تطوير س ا ا ا ااياس ا ا ا ااات أعايل البحار-أعماذ البحار؛
 2واتفاقية تدابري دولة امليناء ملنع الصا ا اايد ةري القانوإ دون إبال ودون تنظيم وردعه والقضا ا اااء عليه واخلطوط التوجيهية
17

حالة مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية يف العاد لعام .2016

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/faf.1228118
 ،HLPE, 2014 19مص ااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية املس ااتدامة لتحقيق اعمن
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الطوعية للمنظمة بشا ااأن أداء دولة العلم لعام 2014؛  3واهليئة الفرعية التفاقية التنوع البيولوجي املعنية باملشا ااورة العلمية
والتقنية والتكنولوجية ،حيث جيري النظر يف عملية املناطق البحرية عات اعمهية اإليكولوجية أو البيولوجية .ووتفظ املنظمة
بقاعدة بيانات عن النظم اإليكولوجية البحرية اهلش ااة 20،وتعمل أيض ااً على التخفيف من آثار معدات الص اايد على املوائل
حيثما ُيده علا 21.ويف عام  ،2017ش ا ا ا اااركت املنظمة ،بالتعاون مع مؤلفني من جمموعة من املؤس ا ا ا ا اس ا ا ا ااات اعكاد ية
ومؤس ا ا ا اسا ا ا ااات اعحباه الوطنية ووكاالت مصا ا ا ااايد اعمساك الوطنية والدولية ،يف تأليف وليل عاملي السا ا ا ااتنفاد واسا ا ا ااتعادة
22
الكائنات احلية يف قاع البحار بعد حدوه اضطرابات تتسبب هبا شباك اجلر القاعية.
 -19وتوفر املنظمة للعمليات الدولية ربة علمية وتقنية حول اإلدارة املكانية ملص ا ا ا ا ا ااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية،
لا يف علا املناطق البحرية احملمية .ويف عام  ،2017نشا اارت املنظمة تقريراً عن املناطق البحرية احملمية وتفاعال ا مع سا اابل
العي القائمة على مص ا ا ااايد اعمساك ومع اعمن الغذائي 23،يف حني ش ا ا اااركت املنظمة يف فرباير/ش ا ا ااباط  ،2018يف حلقة
عمال اخلرباء التاابعاة التفااقياة التنوع البيولوجي حول املنااطق البحرية احملمياة وةريها من تدابري احلفظ الف ّعاالة القاائماة على
املناطق س ا ا ااعياً إىل وقيق اهلد  11من أهدا أيش ا ا ااي للتنوع البيولوجي يف املناطق البحرية والس ا ا اااحلية .ويوفر مش ا ا ااروع
التعريف اجلديد هلذه ال تدابري الذي وضا ا ا ا ااع يف هذا االجتماع فروا ا ا ا ااة جيدة ملسا ا ا ا ااامهات جمموعة واسا ا ا ا ااعة من القطاعات،
24
لا يف علا مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية ،للحصول على إقرار جبهودها حلفظ التنوع البيولوجي.
 -20ويرتك نشا ا اااط املنظمة املتعلق تف التدا الت ةري املرةوبة مع اعنواع املهددة ويف احلد من النفايات والصا ا اايد
العرضا ا ااي انظر أيض ا ا ااً الوثيقة  COFI/2018/Inf.26على اخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة الصا ا اايد العرضا ا ااي واحلد من
املصا اايد املرجتع 25.وعلى تع ي االسا ااتفادة الكاملة من املصا اايد .كما تبحث هذه النهي يف وسا ااائل وأسا اااليب تقليل معدل
وفيات الثدييات البحرية يف عمليات الصيد وتربية اعحياء املائية انظر أيضاً الوثيقة . COFI/2018/SBD.19
 -21ويف احلد من التأثريات ةري املقص ا ااودة ملص ا ااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية على التنوع البيولوجي ،تعمل املنظمة
يف جمال معدات الص ا ا ا اايد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة يف احمليطات انظر الوثيقة  ، COFI/2018/Inf.24الق تش ا ا ا اامل
تطوير عملي ا ا ااات دولي ا ا ااة لوضا ا ا ا ا ا ااع عالم ا ا ااات على مع ا ا اادات الص ا ا ا ا ا ا اي ا ا ااد ا نظر ا لوث ا ا ااائق COFI/2018/SBD.17
و COFI/2018/SBD.18و . COFI/2018/SBD.19وتقوم املنظمة أيض ا ا ااً بعمل جا ار على املواد البالسا ا ااتيكية وأنواع
البالسااتيا الصااغرية واملتناهية الصااغر يف احمليطات ،ونشاارت يف عام  2017تقريراً عن أنواع البالسااتيا الصااغرية يف مصااايد
اعمساك وتربية اعحياء املائية مشل فهم حالة املعرفة بش ا ا ا ااأن حدوه وتداعيات التلوه باملواد البالس ا ا ا ااتيكية على الكائنات
26
احلية املائية وعلى سالمة اعةذية.

20
21
22
23
24

http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/
http://www.fao.org/3/a-y5594e.pdf, http://www.fao.org/docrep/010/a1466e/a1466e00.htm
https://doi.org/10.1073/pnas.1618858114
http://www.fao.org/3/a-i6742e.pdf

الفعالة القائمة على املناطق
وثيقة مرجعية لتعريف تدابري احلفظ ّ

http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf 25
http://www.fao.org/3/a-i7677e.pdf, http://www.fao.org/in-action/globefish/fishery-information/resource- 26
detail/en/c/1046435/
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 -22ولقد را إنتام تربية اعحياء املائية رواً كبرياً على مدى العقود املاض ا ا ا ا ااية ،فأو ا ا ا ا اابت على قدم املس ا ا ا ا اااواة مع إنتام
املص ا ا ا ا ا ااايد الطبيعية 27.ويثري التطور اهلام لرتبية اعحياء املائية تس ا ا ا ا ا ااافالت حول آثارها البيئية على اعرض واملياه والتنوع
البيولوجي .فمثالً يقال إن تربية اعحياء املائية ،و اوة است راع اجلمربي ،تتسبب جب ء كبري من فقدان املنغرو يف العاد،
كما ينوه تطر ة و اعنواع عن طريق تبادل أرو ا ا اادة التفريخ .ومن ناحية أ رى ،تواجه تربية اعحياء املائية عا ا منافس ا ا ااة
من املستخدمني ا رين لأراضي واملياه ،لكنها توفر أيضاً فرواً للتكامل ،مثالً ،مع ال راعة.
 -23وجمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصا ا ا اص ا ا ااة املعنية باملوارد الوراثية املائية لأةذية وال راعة هي هيئة فرعية
تابعة هليئة املوارد الوراثية لأةذية وال راعة تستعرض املسائل املتعلقة بالسياسة واملمارسة يف جمال املوارد الوراثية عات الصلة
باعةذية وال راعة ،لا يف علا حفظ هذه املوارد واس ااتخدامها املس ااتدام واالقتس ااام العادل واملنص ااف للمنافع املس ااتمدة من
اس ا ا ا ا ا ااتخاادامهااا .وبوس ا ا ا ا ا ااع اجملموعااة النظر يف املس ا ا ا ا ا ااودة املنقحااة لتقرير حااالااة املوارد الوراثيااة املااائيااة يف العاااد انظر الوثيقااة
28
 . COFI/2018/SBD.7كما يوفر تقرير حالة التنوع البيولوجي يف العاد لأةذية وال راعة الذي س ا ا ا ا ا اايص ا ا ا ا ا اادر قريباً
معلومات عن اعنواع املائية وإدار ا وعن النظم البيئية الق يوفرها التنوع البيولوجي.
 -24وال ت ال املنظمة تعمل على زيادة الوعي بش ا ااأن تعميم التنوع البيولوجي يف مص ا ااايد اعمساك .ويف مؤمتر اعطرا
التفاقية التنوع البيولوجي يف كانكون باملكس ا ا ا ا ا اايا ،دعا اعمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي املنظمة إىل التعاون مع
االتفاقية يف جتميع وتص ا ا ا ا ا اانيف ربات تعميم التنوع البيولوجي يف مص ا ا ا ا ا ااايد اعمساك ،لا يف علا من الل ذي النظام
اإليكولوجي ملص ا ااايد اعمساك ،وتوفري هذا التص ا اانيف ملؤمتر اعطرا قبل اجتماعه الرابع عش ا اار .واس ا ااتعابة لذلا ،نش ا اار
مومفو املنظمة ،بالتعاون مع مومفني من فريق اخلرباء املعين لصا ااايد اعمساك التابع لالواد الدويل حلفظ الطبيعة ،مقالة يف
29
جملة  Marine Policyبعنوان "تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد اعمساك".

ثالثاً  -الخالصةّ والطريق إلى األمام
 -25هناك تاريخ طويل ووس ا اان تدرجيي يف كيفية تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي يف مص ا ااايد اعمساك .وس ا ااي داد يف
الفرتة حىت عام  2020االهتمام العاملي بتنفيذ تعميم أهدا اتفاقية التنوع البيولوجي املتفق عليها دوليا .وبالنظر إىل ما
س ا اابق ،س ا ااتواو ا اال املنظمة دعم إجراءات أعض ا ااائها عرب التد الت املتعلقة بالتنوع البيولوجي الواردة يف هذه الوثيقة .وقد
ترةب اللعنة يف النظر يف برنامي العمل املذكور أعاله هبد تقدمي املش ا ا ا ا ا ااورة لتوجيه التأكيد على التنفيذ اجلاري لتعميم
التنوع البيولوجي ،لضاامان أن يكون تع ي دمي اعتبارات التنوع البيولوجي يف قطاعي مصااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية
موجهاً جيداً ولتقوية التفاعل مع القطاعات اع رى.

27
28
29

SOFIA 2016
www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/sowbfa/en/
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.03.001
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 -26وتوفر مبادرة منظمة اعةذية وال راعة للعمل كمنص ا ا ا ا ا ااة لتعميم التنوع البيولوجي عرب ق طاعات ال راعة والغابات
ومص ااايد اعمساك فرو ااة للمس اااعدة على تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعي مص ااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية .و كن
للمنصااة أن تكون آلية مفيدة لا ا ا ا ا ا ا ا  1توواايف الضااغوط القطاعية على تنوع احلياة والعمليات اإليكولوجية عات الصاالة؛
 2ووديد آليات عابرة للقطاعات خلف الضا ا ااغوط املسا ا ااتمرة ،كمثل الضا ا ااغوط الق تتخطى احلد الفاوا ا اال بني اعرض
واملاء ،لا يف علا تعريف املقاود واعهدا الكمية الق كن رود التقدم إزاءها.
وشا ا ا ّددت املناقش ا ااات الق جرت الل النش ا اااط اعول للمنص ا ااة" ،حوار متعدد أو ا ااحا املص ا االحة بش ا ااأن تعميم التنوع
البيولوجي عرب القطاااعااات ال راعيااة" 30الااذي انعقااد يف املقر الرئيس ا ا ا ا ا ااي للمنظمااة الل الفرتة من  29إىل  31مااايو /أيااار
 ،2018على أنه ينبغي للمنصااة اسااتكشااا ذي منهعي للتعامل مع اتفاقيات ريو وتع ي أوجه الت زر واسااتخدام أهدا
التنمية املسا ا ا ا ااتدامة إلقامة وا ا ا ا ااالت ووقيق اعهدا اخلاوا ا ا ا ااة بالتنفيذ .واقرتل االجتماع أيضا ا ا ا ااا أن تتوىل املنظمة إعداد
اسا ا ا ا ا ا ارتاتيعية تتعلق بالتنوع البيولوجي حبلول عام  2020لتحس ا ا ا ا ا ااني تعميم التنوع البيولوجي عرب عمل املنظمة لتنظر فيها
اللعان الفنية واعجه ة الرئاسااية التابعة هلا .كما شا ّدد على ضاارورة أن تضااع املنصااة مقايي ومؤشارات وبيانات لقياأ أثر
وأداء التدابري عات الصا ا االة بصا ا ااون التنوع البيولوجي يف قطاعات ال راعة ومصا ا ااايد اعمساك والغابات واسا ا ااتخدامه بشا ا ااكل
مستدام .و كن االطالع على امل يد من التفاويل يف الوثيقة  COFI/2018/SBD.20بشأن تعميم التنوع البيولوجي.
 -27وتقوم اتفاقية التنوع البيولوجي بوضا ا ا ا ااع رفية اس ا ا ا ا ارتاتيعية ملا بعد عام  2020كمتابعة للخطة االس ا ا ا ا ارتاتيعية للتنوع
البيولوجي  2020-2011وأهدا أيتشي للتنوع البيولوجي .وسيوفر التعاون املبكر بني منظمة اعةذية وال راعة واتفاقية التنوع
البيولوجي على هذا الرتكي االس ا ارتاتيعي املس ا ااتقبلي فرو ا ااة لتحس ا ااني التكامل الرباجمي بش ا ااأن القض ا ااايا املتعلقة بتعميم التنوع
البيولوجي ،ما ي يد فرص التخطيط االسرتاتيعي والتنفيذ املشرتكني يف ما يتعلق بقضايا عات اهتمام متبادل.
 -28ومتثل ُذي املش ا ا ااهد البحري وأدوات اإلدارة املكانية لا يف علا ،على س ا ا اابيل املثال ال احلص ا ا اار ،املناطق البحرية
احملمية فرواً جيدة لتعميم التنوع البيولوجي يف قطاعي مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية .وقد ازداد احلوار حول كيفية
دمي مصا ا ااايد اعمساك وأدوات احلفظ زيادة ملحومة الل العقد املاضا ا ااي .وهناك ضا ا اارورة لضا ا اامان اسا ا ااتمرار املنظمة يف
اال راط يف هذا احلوار للمساعدة على متثيل احتياجات قطاعي مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية والفرص الق يوفراذا.
وهلذه الغاية ،ستكون حامسة اعمهية املشاركة يف جمموعات العمل الفنية واملؤمترات الدولية.
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