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 المقدمة -أوالً 
 

ع  -1 مصااااطلت التنوع البيولوجي يف مصااااايد اعمساك منظور القطاع إىل ما يتخطى اعنواع املسااااتهدفة  اسااااتخداميوسااااّ
كي ُتشااااااتمل كافة أج اء الطبيعة، لا يف علا العناواااااار املكونة الق د ُوصااااااد عن قصااااااد وتلا الق تقدم  دمات تنظيم 

يد الطبيعية وتربية اعحياء املائية تاريخ طويل، بدأ ودعم النظم اإليكولوجية. ولتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي يف املصااااااااااااا
رمسياً يف مثانينيات القرن املاضااااااااااااااي، عندما عملت اللعنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية على وديد ما هو مطلو  للتنمية 

ذي زاد الوعي حلفظ التنوع ال 2ملؤمتر اعمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية 21ويف إطار جدول أعمال القرن  1املسااااااااااااااتدامة،
 به. واملطالبةالبيولوجي 

 
، تعليمات بشأن 1982لعام  حاراتفاقية اعمم املتحدة لقانون البيتضمن اعتماد معاهدة اعمم املتحدة املل مة، و  -2

هبا والق تعتمد واعنواع املرتبطة  "محاية البيئة البحرية"، لا يف علا أحكام  اواااااة باعنواع املساااااتهدفة يف مصاااااايد اعمساك
 عليها، والق تشكل جمتمعة أج اّء رئيسية من التنوع البيولوجي البحري.

 
. وقااد 1993أدى هااذا الطلااب املت ايااد على حفظ التنوع البيولوجي إىل نفاااع اتفاااقيااة التنوع البيولوجي يف عااام و  -3

  حفظ التنوع 1والقدرة على التنفيذ بغية   اإلطار السااااااااااياساااااااااااي 3ع زت اتفاقية التنوع البيولوجي وأعضااااااااااافها  اعطرا  
 التقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن املوارد الوراثية.و   3االستخدام املستدام لعناوره املكونة؛  و   2البيولوجي؛  

 
بشاااااااأن  زادت املنظمة تركي ها على اعهدا  البيئية للتنمية املساااااااتدامة ملصاااااااايد اعمساك باعتماد مدونة السااااااالوك -4

د يصاااااملذي الذي وضااااع اعساااا  لاااااااااااااااااا " 2001عام  5ومن  الل إعالن ريكيافيا 1995اهلامة يف عام  4الصاااايد الرشاااايد
". وقد بىن هذا النهي الواسااااااااع النطاذ على راعم إدارة مصااااااااايد اعمساك السااااااااابقة، لنظام اعيكولوجييقوم على ااعمساك 

 باإلدارة التقليدية ملصايد اعمساك.الناشئ داجماً روعم اإلدارة القائمة على النظام اإليكولوجي 
 
تماعه العاشااااااااااااار يف عام لتع ي  النظر يف التنوع البيولوجي، اعتمد مؤمتر اعطرا  التفاقية التنوع البيولوجي يف اجو  -5

، إىل جانب أهدا  التنوع البيولوجي احملددة زمنياً واملعروفة 2020-2011اخلطة االساااااااااااااارتاتيعية للتنوع البيولوجي  2010
جمتمعة باسم "أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي". ولعدد من هذه اعهدا  أمهية ملصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية، وإن 

هي الق توضااااات أكمل إيضاااااال املعايري الق تتوقعها أطرا  اتفاقية التنوع البيولوجي من  66كونة للهد  تكن العناوااااار امل
  مصايد اعمساك.

                                                      
1  1987-Brundtland Commission 1983 
2  http://www.un.org/geninfo/bp/enviro.htmlUNCED and its Agenda 21.  1992 
 196عدد اعطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف الوقت احلايل   3
4  5-103834-5-92p. ISBN  41. Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome. 1995FAO. . 
5. In Sinclair, 411-409: The Reykjavik Declaration on Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem, 2. Appendix 2003FAO.  

M. and G. Valdimarsson. Responsible fisheries in the marine ecosystem. Rome (Italy)  وWallingford (UK)  وFAO and CABI 

Publishing: 426 p 
6  6-https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target/ 

النظام لى ، تتم إدارة وحصاااااااااااااااااد ييع اعرواااااااااااااااادة الساااااااااااااااامكية والالفقاريات والنباتات املائية على  و مسااااااااااااااااتدام، بطريقة قانونية وبتطبيق الُنهي القائمة ع2020: حبلول عام 6اهلد  
ضارة كبرية على اعنواع املهددة باالنقراض والنظم  اإليكولوجي، وعلا لتعنب الصيد املفرط، ووضع  طط وتدابري إنعاش جلميع اعنواع املستنفدة، وال يكون ملصايد اعمساك تأثريات

 ع والنظم اإليكولوجية يف نطاذ احلدود اإليكولوجية املأمونة.اإليكولوجية املعرضة للمخاطر، وأن تكون آثار مصايد اعمساك على اعرودة السمكية واعنوا 

https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/target-6/
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يف كانكون، املكساااايا،  2016لتنوع البيولوجي، الذي عقد يف عام اأبرز مؤمتر اعطرا  الثالث عشاااار التفاقية و  -6
للتنوع البيولوجي وأهدا  التنمية املسااااااااتدامة. وقد كان تعميم التنوع البيولوجي ضاااااااامن وعرب  أيتشاااااااايأمهية وقيق أهدا  

إعالن ال راعة واحلراجة ومصايد اعمساك والسياحة موضع تركي   اص يف هذا االجتماع؛ إع اعتمد الوزراء ورفساء الوفود "
  7"حفظ التنوّع البيولوجي واستخدامه املستدام من أجل وقيق الرفاهيةكانكون بشأن تعميم 

 
لي  لدى منظمة اعةذية وال راعة واتفاقية التنوع البيولوجي بعد اتفاقية رمسية بشاااااأن التعاون يف مصاااااايد اعمساك  -7

السرتاتيعية التفاقية التنوع البيولوجي وتربية اعحياء املائية، إال أذما ج ء من مذكرة تعاون متعددة الوكاالت بصدد اخلطة ا
  8ووقيق أهدا  أيتشي. 2020-2011للتنوع البيولوجي 

 
هناك جمموعة متنوعة من التعريفات والتفساااااااااريات عرب القطاعات املختلفة ملصاااااااااطلت "تعميم". فقد حدد الفريق  -8

اعتبارات التنوع البيولوجي يف الساااااااااياساااااااااات العلمي واالساااااااااتشااااااااااري ملرفق البيئة العاملية التعميم على أنه "عملية تضااااااااامني 
واالساارتاتيعيات واملمارسااات اخلاوااة باجلهات الفاعلة الرئيسااية يف القطاعني العام واخلاص الق تؤثر على التنوع البيولوجي 

أن التعميم وتالحظ الوثيقة نفسها  9أو تعتمد عليه، كي ُُيفظ حفظاً مستداماً وُيستخدم استخداماً منصفاً حملياً وعامليا".
عملية طويلة اعجل، وجتربة اجتماعية تنطوي على تغيري هياكل قّيم املؤسااااااسااااااات واعفراد وترتتب عليها نتائي هامة للعاد 
الطبيعي وللبشاااااار الذين يعتمدون عليه. واحلوكمة اجليدة واملؤسااااااسااااااات القوية حمددات رئيسااااااية للنعال. ومن املهم لنعال 

ومقومات القطاعات واجملاالت السااااااااااااياساااااااااااااتية الق ساااااااااااايتم فيها تعميم التنوع البيولوجي  عملية التعميم البدء من أهدا 
 و دمات النظام اإليكولوجي.

 
أي ما يدعى التعميم،  10ينعك  الت ام املنظمة بدمي اعتبارات التنوع البيولوجي ضاامن وعرب ال راعة ومشااتقا ا،و  -9

 "  منصاااااااااة التنوع البيولوجي تعميم التنوع البيولوجي قت املنظمة "منصاااااااااةيف أرجاء برنامي العمل واملي انية احلايل. فقد أطل
القطاعات لدمي التنوع عرب ووضاااااااااااااع ُذي متكاملة  هاومواءمة أهدافات بينها لبناء اجلساااااااااااااور بني القطاعات ووديد الت زر 

ورحب مؤمتر منظمة اعةذية وال راعة يف دورته اعربعني لبادرة  البيولوجي يف قطاعات ال راعة والغابات ومصاااااااااايد اعمساك.
ر، بالتعاون مع شاااااااااركائها، إدمام التنوع البيولوجي  املنظمة للعمل كمنصاااااااااة للتنوع البيولوجي، وطلب من املنظمة أن تيساااااااااّ

  11القطاعات على املستويات الوطين واإلقليمي والدويل. عرب
 

والقضاااااايا املتعلقة بالتنوع  بشاااااأن التنوع البيولوجي ثني للعنة مصاااااايد اعمساك، االتفاقيةتتناول الدورة الثالثة والثال -10
  وتغري املناااخ COFI/2018/8 الوثيقااة البيولوجي يف إطااار وثااائق العماال املتعلقااة بعمليااات احمليطااات العااامليااة واإلقليميااة 

 . وتوفر وثيقة املعلومات هذه معلومات موسااااااعة عن بع  COFI/2018/10 الوثيقة وةريها من املسااااااائل املتعلقة بالبيئة 
                                                      

7  en.pdf-declaration20hls/cancun%/13-https://www.cbd.int/cop/cop. 
8  -en.pdf and https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt-web-moc-2005-27-5-fao-https://www.cbd.int/doc/agreements/agmt

aichi2020-2011-09-20-moc-web-en.pdf. 
9). ‘Mainstreaming biodiversity in Practice: a STAP advisory document’. Global 2014Huntley, B.J. and Redford, K.H. ( 

Environment Facility, Washington, DC. 
 .1-1الدستور، املادة   10
  REP/2017Cمن الوثيقة  55الفقرة   11
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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.

 
 التحديات والفرص -ثانياً 

 
يل والثروة احليوانية واحلراجة، تعتمد ال راعة، لا يف علا مصااااااااااااااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية وإنتام احملاواااااااااااااا -11

اإليكولوجي. واحلفاا  على  اعتمااداً كبرياً على التنوع البيولوجي وعنااوااااااااااااااره املكونة، كماا على ومائف و دمات النظاام
تدامتها، ما يدعم إنتام اعةذية ية لقدرة هذه القطاعات على الصاااااااااااامود والسااااااااااااالنظم الطبيعية املتنوعة بيولوجياً بالغ اعمه

ن تعميم التنوع البيولوجي عرب أوتوفري ومائف النظم اإليكولوجية و دما ا احليوية اعمهية لإلنسااااااااااااااانية. وتدرك املنظمة 
رة حيوية إليقا  فقدان التنوع ري ضرو ضرو عات الصلة ملصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية السياسات واخلطط والربامي 

تغذية ووقيق التنمية املساتدامة البيولوجي واحلفا  على هيكل ووميفة النظام اإليكولوجي، كما لتحساني اعمن الغذائي وال
 للمعتمعات املعتمدة على هذا القطاع.

 
مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية  تساعد املنظمة اععضاء بتوفري املد الت املتعلقة بالتنوع البيولوجي بشأنو  -12

منظور املوارد الساااامكية،  من للعمليات الدولية الق تتطلبها. ويرتبط العديد من اعهدا  الدولية بالتنوع البيولوجي، ولكن
خلطة التنمية  12من أهدا  التنمية املسااااااااااااااتدامة 14من اتفاقية التنوع البيولوجي واهلد   12و 11و 6شااااااااااااااي تيآأهدا  

 يف توجيه االستعابات الدولية.ييعها أمهية  اوة  تعا 2030ستدامة لعام امل
 

 املناخ باضااااااااااااااطرابات يف النظم مثلما تلعب النظم اإليكولوجية املائية دوراً هاماً يف تنظيم املناخ، يتساااااااااااااابب تغريو  -13
يف التقارير الق تقدمها  املنظمةتنوه  البيئية الق تغري التنوع البيولوجي وبنية ووميفة البيئات عات الصااااالة. ويف هذا الصااااادد،

 املنااخاء املاائياة يتاأثر بااجتااهاات كاًل من موارد مصاااااااااااااااياد اعمسااك وإنتاام تربياة اعحيا  إىل عملياات تغري املنااخ الادولياة باأن
ة اععضااااء على التكّيف معها املتحولة. ويرد م يد من التفاوااايل عن أعمال املنظمة يف جمال فهم هذه التغيريات ومسااااعد

 .COFI/2018/Inf.23يف الوثيقة 
 

الصاااااااااااااايد وتربية اعحياء املائية، ومعلومات عن اعنواع املائية الق تتأثر هبذه جتمع املنظمة بيانات عن اإلنتام من  -14
مساك اعنشااطة. وتقدم املنظمة تقارير متكررة عن هذه البيانات باسااتخدام برنامي السااالساال ال منية اإلحصااائية ملصااايد اع

FStatJ
FIGISوالنظام العاملي للمعلومات عن مصاااايد اعمساك  13 

FIRMSونظام رواااد املوارد السااامكية  14 
، فضااالً 15 

 16عن ملخصااااات عن االجتاهات يف هذه البيانات إليضااااال كيفية تأثري التحوالت يف الضااااغوط البشاااارية على املوارد احلية.

                                                      
12  14https://sustainabledevelopment.un.org/sdg   من أهااادا  التنمياااة املساااااااااااااااتاااداماااة: حفظ احمليطاااات، والبحاااار، واملوارد البحرياااة  14اهلاااد

 واستخدامها على  و مستدام.
13  fishstatj/enhttp://www.fao.org/fishery/statistics/software/ 
 النظام العاملي للمعلومات عن مصايد اعمساك  14
 نظام مراقبة املوارد السمكية  15
 http://www.fao.org/fishery/sofia/en -حالة مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية   16

https://sustainabledevelopment.un.org/sdg14
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وااااااايد  2013يف عام مت وتشاااااااري هذه املنتعات، الق تصاااااااف التغيري يف ج ء مهم من التنوع البيولوجي لأحياء املائية، أنه 
من اعروااادة السااامكية التعارية املقدرة ضااامن مساااتويات مساااتدامة بيولوجياً، ويشاااكل علا ا فاضااااً عن  املائةيف  68.5

ويرشاااااااااااااد مثل هذه البيانات أولويات العمل يف إدارة مصاااااااااااااايد اعمساك وكذلا ذي النظام  1974.17يف عام املائة يف  90
هام لتعميم التنوع البيولوجي  هكلاإليكولوجي يف مصاااااااايد اعمساك وذي النظام اإليكولوجي يف تربيه اعحياء املائية، وعلا  

 يف هذه القطاعات.
 

 ووااااااااف التغريات يف حالة د اعمساك وتربية اعحياء املائية يفيساااااااااهم يع معلومات عن اعنواع من إنتام مصااااااااايو  -15
اً طويل اعجل. ويدعم برنامي وديد التنوع البيولوجي املائي. ةري أنه ثبت أن التحديد ووااااوالً إىل مسااااتوى اعنواع  ثل ودي

طوير من التالياً يف مرحلة حالدول اععضاااااااااااااااء يف هذه املهمة. وهو  ،مة، الذي تنفذه املنظFishFinderاعنواع والبيانات 
ية تسااااااااااااخر التعّلم ا يل والذكاء جديدة ومبتكرة، إع أنه يف طور االنتقال من اعنساااااااااااااذ التماثلية التقليدية إىل أنساااااااااااااذ رقم
 نواع من الصور الرقمية.عاالوطناعي والتكنولوجيات النقالة للمساعدة على التعر  على اعمساك وووالً إىل مستوى ا

 
يسعى نشاط املنظمة املتعلق بإدارة اعنواع املهددة باالنقراض وحفظها إىل احلفا  على سالمة التنوع البيولوجي،  -16

من  الل التعاون مع اتفاقية التعارة الدولية بأنواع احليوانات املسااااااااااتدامة ويف الوقت نفسااااااااااه دعم التعارة وساااااااااابل العي  
ة املهااددة باااالنقراض، ومعاااهاادة احملااافظااة على اعنواع املهاااجرة من احليوانااات الربيااة، واالواااد الاادويل حلفظ والنباااتااات الربياا

الطبيعة، واتفاقية اعراضااااااااااااااي الرطبة، واالتفاقية املتعلقة حبماية العاد الثقايف والرتاه الطبيعي، وةريها من االتفاقات البيئية 
ووف لعناور هذا العمل، الق تشمل تقدمي املعلومات العلمية  COFI/2018/Inf.12يف الوثيقة املتعددة اعطرا . ويرد 

والتقنية إىل عمليات وديد اعنواع املهددة، وإنتام وتوزيع مواد االتصااااال حول حالة اعنواع املائية املسااااتغلة جتارياً وإدار ا، 
، شاااركت املنظمة يف تأليف 2018الدولية. ويف عام ودعم اععضاااء يف تنفيذ عمليات التعايف يف إطار روعم  طة العمل 

وليال لتاأثري تاد الت اإلدارة والتعاارة على أنواع أمسااك القرش والشاااااااااااااافنني املهاددة، باالتعااون مع  رباء من جمموعاة من 
  18وكاالت مصايد اعمساك الوطنية والدولية.

 
 ديدات أ رى، بدءاً من تلوه املياه وتدهور إىل جانب الصاااااااايد اجلائر، يواجه قطاع الثروة الساااااااامكية أيضاااااااااً و  -17

مثل التنقيب عن النفط ومنشاااااا ت الطاقة والتنمية  19النظام البيئي الناجم عن تأثري اعنشااااااطة البشاااااارية يف قطاعات أ رى،
 الساحلية وإنشاء السدود وتعديل قيعان اعذار، إىل تغري املناخ، ضمن و ارم حدود الواليات الوطنية.

 
يشااامل نشااااط املنظمة املتعلق بالبيئة البحرية وبيئة املياه العذبة، ومها البيئتان التمكينيتان للتنوع البيولوجي، توفري و  -18

  عمليات التنوع البيولوجي 1 املد الت العلمية والتقنية اخلبرية لعمليات اإلدارة واحلفظ الدولية. ومن اعمثلة على علا: 
أعماذ البحار؛ -يث ال ت ال جتري املفاوضااااااااااات بشااااااااااأن تطوير سااااااااااياسااااااااااات أعايل البحار ارم نطاذ الوالية الوطنية، ح

اتفاقية تدابري دولة امليناء ملنع الصاااااايد ةري القانوإ دون إبال  ودون تنظيم وردعه والقضاااااااء عليه واخلطوط التوجيهية و   2 

                                                      
 .2016عام ل حالة مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية يف العاد  17
1812281/faf.1111.10https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/  
19  2014HLPE,  ،ن فريق اخلرباء الرفيع املسااااتوى املعين باعمن مصااااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية املسااااتدامة لتحقيق اعمن الغذائي والتغذية. تقرير م

 . 2014الغذائي والتغذية التابع للعنة اعمن الغذائي العاملي، روما، 
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التفاقية التنوع البيولوجي املعنية باملشاااااورة العلمية اهليئة الفرعية و   3 ؛ 2014الطوعية للمنظمة بشاااااأن أداء دولة العلم لعام 
والتقنية والتكنولوجية، حيث جيري النظر يف عملية املناطق البحرية عات اعمهية اإليكولوجية أو البيولوجية. ووتفظ املنظمة 

املوائل الصااايد على  وتعمل أيضااااً على التخفيف من آثار معدات 20بقاعدة بيانات عن النظم اإليكولوجية البحرية اهلشاااة،
بالتعاون مع مؤلفني من جمموعة من املؤسااااااااااسااااااااااات اعكاد ية ، شاااااااااااركت املنظمة، 2017ويف عام  21حيثما ُيده علا.

، يف تأليف وليل عاملي السااااااااتنفاد واسااااااااتعادة الوطنية ووكاالت مصااااااااايد اعمساك الوطنية والدوليةمؤسااااااااسااااااااات اعحباه و 
 22ه اضطرابات تتسبب هبا شباك اجلر القاعية.الكائنات احلية يف قاع البحار بعد حدو 

 
 ربة علمية وتقنية حول اإلدارة املكانية ملصااااااااااااااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية،  لعمليات الدوليةتوفر املنظمة لو  -19
عال ا مع ساااابل ، نشاااارت املنظمة تقريراً عن املناطق البحرية احملمية وتفا2017يف علا املناطق البحرية احملمية. ويف عام  لا

، يف حلقة 2018 شاااااااباط/يف حني شااااااااركت املنظمة يف فرباير 23العي  القائمة على مصاااااااايد اعمساك ومع اعمن الغذائي،
عمال اخلرباء التاابعاة التفااقياة التنوع البيولوجي حول املنااطق البحرية احملمياة وةريها من تدابري احلفظ الفعاّالة القاائماة على 

من أهدا  أيشاااااااي للتنوع البيولوجي يف املناطق البحرية والسااااااااحلية. ويوفر مشاااااااروع  11املناطق ساااااااعياً إىل وقيق اهلد  
تدابري الذي وضاااااااااااع يف هذا االجتماع فرواااااااااااة جيدة ملساااااااااااامهات جمموعة واساااااااااااعة من القطاعات، التعريف اجلديد هلذه ال

 24علا مصايد اعمساك وتربية اعحياء املائية، للحصول على إقرار جبهودها حلفظ التنوع البيولوجي. يف لا
 

 احلد من النفايات والصاااااايد يرتك  نشاااااااط املنظمة املتعلق تف  التدا الت ةري املرةوبة مع اعنواع املهددة ويفو  -20
  على اخلطوط التوجيهية الدولية إلدارة الصااااااايد العرضاااااااي واحلد من COFI/2018/Inf.26نظر أيضااااااااً الوثيقة االعرضاااااااي  

وعلى تع ي  االساااااتفادة الكاملة من املصااااايد. كما تبحث هذه النهي يف وساااااائل وأسااااااليب تقليل معدل  25املصااااايد املرجتع.
  .COFI/2018/SBD.19نظر أيضاً الوثيقة اوفيات الثدييات البحرية يف عمليات الصيد وتربية اعحياء املائية  

 
ء املائية على التنوع البيولوجي، تعمل املنظمة يف احلد من التأثريات ةري املقصاااااودة ملصاااااايد اعمساك وتربية اعحياو  -21

 ، الق تشاااااااااامل COFI/2018/Inf.24نظر الوثيقة ايف جمال معدات الصاااااااااايد املرتوكة أو املفقودة أو املهملة يف احمليطات  
 COFI/2018/SBD.17 لوثاااااااائقانظر اتطوير عملياااااااات دولياااااااة لوضااااااااااااااع عالماااااااات على معااااااادات الصااااااااااااااياااااااد  

املنظمة أيضاااااااً بعمل جارا على املواد البالسااااااتيكية وأنواع وتقوم  . COFI/2018/SBD.19و COFI/2018/SBD.18و
يف مصااايد أنواع البالسااتيا الصااغرية تقريراً عن  2017البالسااتيا الصااغرية واملتناهية الصااغر يف احمليطات، ونشاارت يف عام 

على الكائنات املواد البالساااااااااتيكية اعمساك وتربية اعحياء املائية مشل فهم حالة املعرفة بشاااااااااأن حدوه وتداعيات التلوه ب
  26احلية املائية وعلى سالمة اعةذية.

 

                                                      
20  /enecosystems/-marine-action/vulnerable-http://www.fao.org/in 
21  .htm00e1466e/a1466a/010e.pdf, http://www.fao.org/docrep/5594y-a/3http://www.fao.org/ 
22  1618858114pnas./1073.10https://doi.org/ 
23  e.pdf6742i-a/3http://www.fao.org/ 
 وثيقة مرجعية لتعريف تدابري احلفظ الفّعالة القائمة على املناطق  24
25  http://www.fao.org/docrep/015/ba0022t/ba0022t00.pdf 
26 -information/resource-action/globefish/fishery-i7677e.pdf, http://www.fao.org/in-http://www.fao.org/3/a

detail/en/c/1046435/ 
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را إنتام تربية اعحياء املائية رواً كبرياً على مدى العقود املاضاااااااااااية، فأوااااااااااابت على قدم املسااااااااااااواة مع إنتام لقد و  -22
ا البيئية على اعرض واملياه والتنوع ويثري التطور اهلام لرتبية اعحياء املائية تسااااااااااااااافالت حول آثاره 27املصااااااااااااااايد الطبيعية.

البيولوجي. فمثالً يقال إن تربية اعحياء املائية، و اوة است راع اجلمربي، تتسبب جب ء كبري من فقدان املنغرو  يف العاد، 
ا منافسااااااااة ن طريق تبادل أرواااااااادة التفريخ. ومن ناحية أ رى، تواجه تربية اعحياء املائية عا عكما ينوه تطر ة و اعنواع 

 من املستخدمني ا  رين لأراضي واملياه، لكنها توفر أيضاً فرواً للتكامل، مثاًل، مع ال راعة.
 

جمموعة العمل الفنية احلكومية الدولية املخصاااااااصاااااااة املعنية باملوارد الوراثية املائية لأةذية وال راعة هي هيئة فرعية و  -23
اعة تستعرض املسائل املتعلقة بالسياسة واملمارسة يف جمال املوارد الوراثية عات الصلة تابعة هليئة املوارد الوراثية لأةذية وال ر 

باعةذية وال راعة، لا يف علا حفظ هذه املوارد واساااتخدامها املساااتدام واالقتساااام العادل واملنصاااف للمنافع املساااتمدة من 
نظر الوثيقااة ااملوارد الوراثيااة املااائيااة يف العاااد  اسااااااااااااااتخاادامهااا. وبوسااااااااااااااع اجملموعااة النظر يف املسااااااااااااااودة املنقحااة لتقرير حااالااة 

7SBD./2018COFI/ ً28 . كما يوفر تقرير حالة التنوع البيولوجي يف العاد لأةذية وال راعة الذي ساااااااااااااايصاااااااااااااادر قريبا 
 معلومات عن اعنواع املائية وإدار ا وعن النظم البيئية الق يوفرها التنوع البيولوجي.

 
على زيادة الوعي بشاااااأن تعميم التنوع البيولوجي يف مصاااااايد اعمساك. ويف مؤمتر اعطرا   تعملاملنظمة ال ت ال و  -24

التفاقية التنوع البيولوجي يف كانكون باملكساااااااااااااايا، دعا اعمني التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي املنظمة إىل التعاون مع 
 مصااااااااااااااايد اعمساك، لا يف علا من  الل ذي النظام االتفاقية يف جتميع وتصاااااااااااااانيف  ربات تعميم التنوع البيولوجي يف

اإليكولوجي ملصااااااايد اعمساك، وتوفري هذا التصاااااانيف ملؤمتر اعطرا  قبل اجتماعه الرابع عشاااااار. واسااااااتعابة لذلا، نشاااااار 
ة، مقالة يف مومفو املنظمة، بالتعاون مع مومفني من فريق اخلرباء املعين لصاااااايد اعمساك التابع لالواد الدويل حلفظ الطبيع

  29".بعنوان "تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد اعمساك Marine Policyجملة 
 

 الخالصةّ والطريق إلى األمام -ثالثاً 
 

يف وسااااااي داد  هناك تاريخ طويل ووساااااان تدرجيي يف كيفية تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي يف مصااااااايد اعمساك. -25
االهتمام العاملي بتنفيذ تعميم أهدا  اتفاقية التنوع البيولوجي املتفق عليها دوليا. وبالنظر إىل ما  2020الفرتة حىت عام 

وقد  .الوثيقةساااااابق، سااااااتواواااااال املنظمة دعم إجراءات أعضااااااائها عرب التد الت املتعلقة بالتنوع البيولوجي الواردة يف هذه 
هبد  تقدمي املشااااااااااااااورة لتوجيه التأكيد على التنفيذ اجلاري لتعميم ترةب اللعنة يف النظر يف برنامي العمل املذكور أعاله 

أن يكون تع ي  دمي اعتبارات التنوع البيولوجي يف قطاعي مصااايد اعمساك وتربية اعحياء املائية  التنوع البيولوجي، لضاامان
  اع رى. القطاعات ولتقوية التفاعل مع موجهاً جيداً 

                                                      
27  SOFIA 2016 
28  /www.fao.org/nr/cgrfa/biodiversity/sowbfa/en 
29  https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.03.001 
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طاعات ال راعة والغابات عرب ق للعمل كمنصااااااااااااااة لتعميم التنوع البيولوجي ل راعةتوفر مبادرة منظمة اعةذية واو  -26
و كن  ربية اعحياء املائية.للمساااااعدة على تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعي مصااااايد اعمساك وت فروااااة ومصااااايد اعمساك

 ؛إليكولوجية عات الصاالةليات ا  توواايف الضااغوط القطاعية على تنوع احلياة والعم1للمنصااة أن تكون آلية مفيدة لاااااااااااااااا  
الفاواااااال بني اعرض  خلف  الضااااااغوط املسااااااتمرة، كمثل الضااااااغوط الق تتخطى احلد وديد آليات عابرة للقطاعاتو   2 

  واعهدا  الكمية الق  كن رود التقدم إزاءها.املقاود واملاء، لا يف علا تعريف 
 

التنوع متعدد أواااااحا  املصااااالحة بشاااااأن تعميم ، "حوار لمنصاااااةلاعول نشااااااط الاملناقشاااااات الق جرت  الل وشاااااّددت 
أيااار مااايو/  13إىل  29الفرتة من  الل منظمااة الرئيسااااااااااااااي للقر املعقااد يف ان الااذي 30البيولوجي عرب القطاااعااات ال راعيااة"

أهدا  مع اتفاقيات ريو وتع ي  أوجه الت زر واسااتخدام للتعامل منهعي ذي اسااتكشااا  للمنصااة ينبغي  ه، على أن2018
نظمة إعداد تتوىل املواقرتل االجتماع أيضاااااااااااا أن    اخلاواااااااااااة بالتنفيذ.هداوقيق اعو إلقامة واااااااااااالت املساااااااااااتدامة التنمية 

نظمة لتنظر فيها املعمل عرب التنوع البيولوجي تعميم لتحسااااااااااااااني  2020التنوع البيولوجي حبلول عام تتعلق باساااااااااااااارتاتيعية 
مقايي  ومؤشاارات وبيانات لقياأ أثر  نصااةاملضااع ضاارورة أن تد على شاادّ كما .  عة هلااعجه ة الرئاسااية التاباللعان الفنية و 

واسااااااتخدامه بشااااااكل  ال راعة ومصااااااايد اعمساك والغاباتقطاعات التنوع البيولوجي يف صااااااون بعات الصاااااالة لتدابري اوأداء 
 تعميم التنوع البيولوجي. بشأن COFI/2018/SBD.20 يد من التفاويل يف الوثيقة و كن االطالع على امل. مستدام

 
خطة االساااااااااارتاتيعية للتنوع كمتابعة لل 2020تقوم اتفاقية التنوع البيولوجي بوضااااااااااع رفية اساااااااااارتاتيعية ملا بعد عام و  -27

التنوع  واتفاقية عةذية وال راعةمنظمة ا بني املبكر وسيوفر التعاون شي للتنوع البيولوجي.توأهدا  أي 2020-2011البيولوجي 
لقضاااااايا املتعلقة بتعميم التنوع االبيولوجي على هذا الرتكي  االسااااارتاتيعي املساااااتقبلي فرواااااة لتحساااااني التكامل الرباجمي بشاااااأن 

 ات اهتمام متبادل.ما يتعلق بقضايا ع البيولوجي، ما ي يد فرص التخطيط االسرتاتيعي والتنفيذ املشرتكني يف
 

ل ال احلصااااااار، املناطق البحرية وأدوات اإلدارة املكانية  لا يف علا، على سااااااابيل املثا متثل ُذي املشاااااااهد البحريو  -28
وقد ازداد احلوار حول كيفية  املائية. احملمية  فرواً جيدة لتعميم التنوع البيولوجي يف قطاعي مصايد اعمساك وتربية اعحياء

ساااااااتمرار املنظمة يف اوهناك ضااااااارورة لضااااااامان  زيادة ملحومة  الل العقد املاضاااااااي.دمي مصاااااااايد اعمساك وأدوات احلفظ 
 حياء املائية والفرص الق يوفراذا.اال راط يف هذا احلوار للمساعدة على متثيل احتياجات قطاعي مصايد اعمساك وتربية اع

 لية.ؤمترات الدو يف جمموعات العمل الفنية وامل املشاركة اعمهيةحامسة ستكون  وهلذه الغاية،
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