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 مقدمة -أواًل

 

، االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولووجي تاريخ طويل من التعاون مع  )الفاو( ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة -1

وبرامج العمل املشرتكة اليت اعتمدها أو أيدها مؤمتر اتفاقية التنوع البيولوجي واألجهوزة   لقراراتاكما يتضح من عدد من 

. وحيدد برنامج العمل اخلاص بالتنوع البيولوجي الزراعي مبوجب اتفاقيوة  الرئاسية والدستورية ملنظمة األغذية والزراعة

بو  منظموة األغذيوة والزراعوة واتفاقيوة التنووع البيولووجي         متابعة التقييم املشورتكة ، الذي اعُتمد يف 1التنوع البيولوجي

أنهوا أركوان هاموة  وذا التعواون.       وبناء القودرات والتعمويم، علوى    املتأقلمةللصكوك يف هذا اجملال، التقييمات واإلدارة 

، بشوأن مبوادرات عامليوة لواملة تتعلوق      2006وتتعاون منظمة األغذية والزراعة واتفاقية التنووع البيولووجي، منوذ عوام     

 بامللقحات، واألغذية والتغذية، والتنوع البيولوجي للرتبة.

 

وقد تناولت جلنة مصايد األمساك، يف مناسبات خمتلفة، املواضويع املتعلقوة باالسوتدامة الويت هوي لات صولة        -2

بتعميم التنوع البيولوجي، مثل رصد تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرليد، وحالوة املووارد السومكية وتربيوة األحيواء      

ومكافحوة الصويد   ، 2ك بشأن الصيد الرليد والصوكوك لات الصولة  م احملرز يف تنفيذ مدونة السلوداملائية يف العامل، والتق

ويوتم تنواول املسوائل املتعلقوة باتفاقيوة التنووع البيولووجي، يف الودورة الثانيوة           .3غري القوانوني دون إبوالو ودون تنظويم   

مون   6رات ا ود   من جدول األعمال بشأن العمليات العاملية واإلقليمية، مبا يف للك مؤلو  10والثالث ، يف إطار البند 

 أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي.

 

عقوده يف الفورتة    القراراألطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي خالل اجتماعه الثالث عشر، الذي من وسينظر مؤمتر  -3

يف كووانكون، املكسوويك، يف اإلجووراءات االسوورتاتيجية لتعزيووز تنفيووذ خطتووه   2016ديسوومرباكانون األول  17و 4مووا بوو  

تعمويم وإدمواا التنووع البيولووجي يف القطاعوات      ىل إيف للوك بالنسوبة   "مبوا   2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولووجي  

ويعتزم املكسيك، بوصفه البلد املضيف لالجتمواع الثالوث عشور ملوؤمتر األطورا  يف اتفاقيوة التنووع البيولووجي،          ."4وعربها

هودا  التنميوة   تسليط الضوء على أهمية تعمويم التنووع البيولووجي مون أجول أقيوق أهودا  أيشوي للتنووع البيولووجي وأ          

املستدامة، وسيعقد اجتماعا وزاريا رفيع املستوى بغية تسهيل اعتمواد إعوالن بشوأن تعمويم التنووع البيولووجي يف قطاعوات        

الزراعة والغابات ومصايد األمساك والسياحة، وعربها. وقد عمم املكسيك مؤخرًا، عن طريق األم  التنفيذي التفاقية التنووع  

 .5مسية أدد بعض العناصر احملتملة  ذا اإلعالنالبيولوجي، ورقة غري ر

 

                                        
 .مللحقا، 5ا5مؤمتر األطرا   رارق  1
 COFI/2014/2/Rev.1؛ وCOFI/2016/2 لوثيقتانا  2
  COFI/2014/4.2/Rev، وCOFI/2016/5 Rev.1 لوثيقتانا  3
 .UNEP/CBD/COP/13/1الوثيقة   4
  https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtmlاملوقع   5

https://www.cbd.int/cop/preparation/cop13-hls/default.shtml
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ينعكس التزام منظمة األغذية والزراعة بتعميم وإدمواا التنووع البيولووجي يف قطواع الزراعوة ومشوتقاتها، الويت         -4

بشأن اإلدارة  3، وعربها، يف ا د  6تشمل مصايد األمساك واملنتجات البحرية والغابات واملنتجات احلرجية األساسية

األراضوي، وامليواه، وا وواء، واملنواا، واملووارد الوراثيوة، لصوا          واالستخدام املستدام  للموارد الطبيعية، مبا يف للوك 

، يشوكل التنووع البيولووجي جوزءا ال يتجوزأ مون       7أجيال احلاضر واملستقبل. ويف إطار برنامج العمول وامليزانيوة احلوالي   

بوات ومصوايد األمسواك    مون الزراعوة والغا   زيادة وأس  تووفري السولع واخلودمات     ، املتمثلة يف 2األولوية االسرتاتيجية 

األطورا  يف اتفاقيوة التنووع البيولووجي باإلطوار      بطريقة مستدامة. ومون املتوقوع أن يقورال االجتمواع الثالوث عشور ملوؤمتر        

، باعتباره مساهمة هامة يف تنفيذ اخلطوة االسورتاتيجية للتنووع البيولووجي     2019-2010االسرتاتيجي املراجع للمنظمة 

 .8دا  أيشي للتنوع البيولوجيوأقيق أه 2011-2020

 

احلكومة املضيفة لالجتماع الثالوث عشور ملوؤمتر    و لدالد األم  التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي، وكذلك ممثل -5

الدول األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي، مرارا وتكرارا علوى ضورورة مشواركة منظموة األغذيوة والزراعوة يف )إعوداد(        

مانوة اتفاقيوة التنووع البيولووجي ومنظموة األغذيوة والزراعوة بانتظوام،         االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطرا . وتتشواور أ 

 وتتعاونان بشكل وثيق، إلعداد االجتماع الثالث عشر ملؤمتر األطرا .

 

أدد هذه الوثيقة بعض التحديات والفرص لتعميم التنوع البيولوجي يف قطاع مصايد األمسواك، وتلخوا التوصويات     -6

 .لثالث عشر ملؤمتر األطرا  من قبل ا يئة الفرعية للتنفيذ التفاقية التنوع البيولوجياملعتمدة يف التحضري لالجتماع ا

 

 التحديات والفرص املتاحة أمام تعميم التنوع البيولوجي -ثانيًا

 

تعتمد الزراعة، مبا يف للك مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، واحملاصيل واإلنتاا احليوانية واحلرجيوة،   -7

ولووجي واخلودمات الويت يقووم عليهوا.      اعتمادا كبريا على التنوع البيولوجي ومكوناته، وكذلك على وظائف النظام اإليك

ؤثر سلبًا على هذه القطاعات، مع احتمال تهديود األمون الغوذائي وتووفري وظوائف      تالتنوع البيولوجي أن  سارةخلوميكن 

 . وخدمات النظام اإليكولوجي اليت تعترب حيوية بالنسبة للبشرية

 

للك، تؤثر هذه القطاعات على التنوع البيولووجي مون خوالل خمتلوف العوامول املبالورة وغوري املبالورة.          ومع -8

" بالذكر الزراعة "على أنها التهديد العاملي الرئيسوي للتنووع البيولووجي    9 4وختا التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي 

                                        
 .1-1الدستور، املادة   6
. التعوديالت علوى برنوامج العمول     2017-2016)املراجعوة( وبرنوامج العمول وامليزانيوة      2017-2014اخلطة املتوسطة األجول   CL 153/3قة الوثي  7

 .2017-2016وامليزانية 
 اإلجوووراءات االسووورتاتيجية لتعزيوووز تنفيوووذ االتفاقيوووة واخلطوووة االسووورتاتيجية للتنووووع البيولووووجي    UNEP/CBD/SBI/REC/1/4 الوثيقوووة  8

 .، مبا يف للك تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات وعربها2020-2011 للفرتة
 .4التوقعات العاملية للتنوع البيولوجي   9
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ر األساسوي للزراعوة يف أقيوق األمون الغوذائي يف العوامل، مون        ويعين تعميم التنوع البيولوجي يف الزراعة االعرتا  بالدو

جهة، والدور األساسي للتنووع البيولووجي الوذي يووفر األسواع جلميوع أغوذيتنا والوذي تهودده أسواليب اإلنتواا غوري             

املستدامة، من جهة أخرى. ويتطلب تعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف قطاعوات إنتواا األغذيوة والزراعوة، تكثيوف      

 إلنتاا على أساع العمليات اإليكولوجية والتنوع البيولووجي، وأسو  التنووع يف الونظم الزراعيوة واملنواظر الطبيعيوة،       ا

ومون دون هوذا     10نظم احلفظ القائمة على املنطقة، واالسوتهالك املسوتدام   لربط ب  خمتلفامبا يف للك من خالل زيادة 

 لتنوع البيولوجي، وبالتالي تهديد األمن الغذائي يف العامل.التحول، سيستمر اإلنتاا الغذائي والزراعة بتدمري ا

 

 ك وتربية األحياء املائيةتعميم التنوع البيولوجي يف قطاع مصايد األمسا -ًاثلثا

 

اعتمدت ا يئة الفرعية للتنفيذ، خالل دورتها األوىل، سلسلة من التوصيات إىل االجتماع الثالوث عشور ملوؤمتر     -9

، يف مجلوة أموور، بوأن يقووم     وأوصت ا يئة .12، تتعلق بتعميم التنوع البيولوجي11األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي

 مؤمتر األطرا  مبا يلي:
 

      واخلطوة  2030أن يقرال بالفرص اليت تنشأ من التنفيذ املتكامل واملتعاضد خلطوة التنميوة املسوتدامة لعوام ،

، واخلطة وإطار العمل االسرتاتيجي  للسنوات العشور مون   2020-2011االسرتاتيجية للتنوع البيولوجي 

اإلطار االسورتاتيجي املراجوع   (، و2018-2008أجل تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )

 ملنظمة األغذية والزراعة لتحقيق األهدا  والغايات املتفق عليها دوليا؛ 2010-2019

     أن حيث الدول األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي، وأن يدعو احلكومات األخورى إىل تعزيوز جهودهوا

يف خمتلف القطاعوات وعربهوا، مبوا يف للوك      الرامية إىل تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه املستدام

الزراعة واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية، والسياحة على مجيع املسوتويات والنطاقوات،   

مبا يف للوك عون طريوق إلوراك أصوحال املصولحة املعنوي  واألخوذ بعو  االعتبوار املعوايري لات الصولة             

 املتعلقة بالتنوع البيولوجي يف هذه القطاعات؛واإلرلادات املتصلة بأفضل املمارسات 

  أن حيث الدول األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي على استخدام، حسب االقتضاء، اإلرلادات القائمة

تقيوويم اسوتدامة الوونظم الغذائيووة والزراعيوة الووذي  ريوه منظمووة األغذيووة    لبوواخلطوا التوجيهيوة  املتعلقوة  

من أجل تعزيز تكثيف اإلنتواا املسوتدام وخودمات الونظم      التوجيهية لدعم السياسات اخلطواووالزراعة، 

اإليكولوجية؛ وأن حييط علما باإلرلادات الطوعية بشأن بناء رؤية مشرتكة لألغذية والزراعوة املسوتدامة،   

 وأن يشجع األطرا  ويدعو احلكومات األخرى إىل تطبيق هذه اإلرلادات، حسب االقتضاء؛

                                        
 تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات، مبا يف للك الزراعة والغابات ومصايد األمساك. UNEP/CBD/SBSTTA/20/15 الوثيقة  10
، مبا يف للك تعميم التنوع البيولوجي 2011-2010 للفرتة عزيز تنفيذ االتفاقية واخلطة االسرتاتيجية للتنوع البيولوجياإلجراءات االسرتاتيجية لت  11

 يف القطاعات وعربها.
 UNEP/CBD/SBI/REC/1/4الوثيقة   12
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 ة الطوعية بشأن احلوكمة املسوؤولة حليوازة األراضوي ومصوايد األمسواك      التوجيهي اخلطواب أن حييط علمًا

والغابات يف سياق األمن الغذائي الوطين، واليت أقرتها جلنة األمن الغذائي العاملي ويشجع األطرا ، وأن 

يدعو احلكومات األخرى إىل أن تسوتفيد، حسوب االقتضواء، مون هوذه اإلرلوادات لتعزيوز ضومان حقووق          

 انية الوصول بشكل منصف إىل األراضي ومصايد األمساك والغابات؛احليازة وإمك

       ،أن يشجع الدول األطرا  يف اتفاقية التنوع البيولوجي وأن يودعو احلكوموات األخورى علوى أن تضوطلع

 حسب االقتضاء، مبا يلي:

 
o  ة لعدة التنوع البيولوجي وعكس مساره، من خالل تنفيذ اسرتاتيجيات قطاعية ولامل سارةخاحلد من

قطاعات واإلدارة املتكاملة للمناظر الطبيعية األرضية والبحرية اليت تعزز املمارسات املستدامة، حسب 

الونظم اإليكولوجيوة وقودرتها علوى الصومود،       المةسو االقتضاء، وأديد التدابري املمكنة للمسواهمة يف  

عزيوز احلفوظ واسوتعادة املنواطق لات     والنظر يف الُنهج املكانية واإلقليمية وكذلك يف التدابري املناسبة لت

األهمية اخلاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وموائل األنواع املهوددة بواالنقرا ،   

 واستعادة األنواع املهددة باالنقرا ؛

o          إنشاء وتعزيز آليات تنسيق مشرتكة بو  القطاعوات مون لوأنها إتاحوة تعمويم التنووع البيولووجي يف

لزراعة واحلراجة ومصايد األمساك وتربية األحياء املائية والسياحة وغريها مون القطاعوات،   قطاعات ا

 وأديد مراحل رئيسية لتعميم التنوع البيولوجي يف اخلطط الوطنية؛

o       تعزيز رصد استخدام املوارد الطبيعية، مثل األراضي والرتبة وامليواه يف مجيوع القطاعوات، مبوا فيهوا

غابات ومصايد األمسواك وتربيوة األحيواء املائيوة، وأسو  فورص وصوول عاموة         قطاعات الزراعة وال

 .اجلمهور إىل بيانات الرصد

       أن يطلب إىل األم  التنفيذي، رهنًا بتوافر املوارد وبالتنسيق مع منظموة األغذيوة والزراعوة لألموم املتحودة

 وم "االسوتدامة" يف األغذيوة والزراعوة   وغريها من الشركاء املعني ، إعداد املزيد من التوجيهات بشأن مفهو 

ما يتعلق بالتنوع البيولوجي، ونشرها إىل األطرا ، وتشجيع وتعزيز تبادل املعلومات لات الصلة ونقول   يف

التكنولوجيا ب  األطرا ، وال سيما يف البلدان النامية، واالستناد إىل املبادرات القائمة، حيثما كوان للوك   

 ، ومع االلتزامات الدولية.25ا11و 32ا10 لقراريناما، مبا يتسق مع ممكنًا، مثل مبادرة ساتويا

 

توصيات االجتماع الثالوث عشور ملوؤمتر أطورا  اتفاقيوة       جلهاز الفرعي املعين بالتنفيذا وبصورة خاصة، اعتمد -10

  التنوع البيولوجي بشأن مصايد األمساك وتربية األحياء املائية، بأن يقوم مؤمتر األطرا  مبا يلي:
 

 للميواه الداخليوة    لسوليمة اوالونظم اإليكولوجيوة    لسليمةاوالساحلية  أن يقر بأن النظم اإليكولوجية البحرية

تووفري األغذيوة    دىلو ضرورية لتحقيق زيادات مستدامة وأس  القودرة علوى الصومود    والتنوع البيولوجي 

 وسبل كسب العيش؛
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       ربيوة  أن يقر أيضًا بوجود عدد من مصايد األمساك غري املودارة علوى  وو مسوتدام وعمليوات وممارسوات ت

 األحياء املائية اليت  ا آثار سلبية كبرية على التنوع البيولوجي واملوائل؛

   والوويت تشووري إىل اإلدارة 6و 4و 2 اياتووهغموون أهوودا  التنميووة املسووتدامة و 14أن يقوور كووذلك با وود ،

ينوة مون   املستدامة للنظم اإليكولوجية البحرية واستعادتها لتنظيم الصيد على  و فعال وحلظر ألوكال مع 

 احلوافز الضارة يف مصايد األمساك، على التوالي؛

  ويشجع منظمات إدارة مصايد األمساك على مواصلة النظر يف املسائل املتعلقوة  18ا11 القرارأن يشري إىل ،

بالتنوع البيولوجي يف إدارة مصايد األمساك، متشيا مع نهج النظام اإليكولوجي، مبوا يف للوك مون خوالل     

   الوكاالت وباملشاركة الكاملة واجملدية للشعول األصلية واجملتمعات احمللية؛نهج تعاوني ب

  الذي لدد فيهما على أهمية التعواون موع منظموة األغذيوة     18ا11و 29ا10ين القرارأن يشري كذلك إىل ،

لات الصولة  والزراعة لألمم املتحدة، وا يئات اإلقليمية املعنية مبصايد األمساك واالتفاقيات وخطط العمل 

لوى  عبالبحار فيما يتعلق مبعاجلة اعتبارات التنوع البيولوجي يف مصايد األمسواك وتربيوة األحيواء املائيوة     

 ؛ و مستدام

  أن يقر بأن عددا من الصكوك الدولية لات الصلة، مبا يف للك اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار، واتفاق

بشأن تنفيوذ أحكوام اتفاقيوة األموم      1995متثال، واتفاق عام بشأن اال 1993منظمة األغذية والزراعة لعام 

بشووأن حفووظ وإدارة األرصوودة السوومكية  1982ديسوومرباكانون األول  10املتحوودة لقووانون البحووار املؤرخووة 

موا يتعلوق بأطرافهوا املتعاقودة، ومدونوة السولوك بشوأن         كثرية االرأال، يفالاملتداخلة واألرصدة السمكية 

توجيهيوة وخطوط    طووا خ، متثل، مع ما يصاحبها من 1995األغذية والزراعة لعام  الصيد الرليد ملنظمة

عمل، ألطرافهوا املتعاقودة، إطوارا عامليوا لوامال لسياسوة مصوايد األمسواك وإدارتهوا ودعوم تعمويم التنووع             

 البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛

     ملنظموات لات الصولة إىل اسوتخدام الصوكوك املتاحوة      أن يشجع األطورا  ويودعو احلكوموات األخورى وا

 من أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي؛ 6لتحقيق ا د  

  ويشجع األطرا  ويدعو احلكومات األخرى إىل التصوديق علوى   29ا10 القرارمن  55أن يشري إىل الفقرة ،

ع الصيد غري القوانوني دون إبوالو   اتفاق منظمة األغذية والزراعة بشأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء ملن

، والوذي يتضومن وسويلة ملعاجلوة أنشوطة صويد       2009ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، املعتمود يف عوام   

 األمساك هذه؛

  ويدعو إىل مزيد من التعاون وتبادل املعلومات بو   22ا12و 17ا11و 29ا10ات القرارأن يشري أيضًا إىل ،

وجي، ومنظموة األغذيوة والزراعوة لألموم املتحودة، وا يئوات اإلقليميوة املعنيوة         أمانة اتفاقية التنوع البيول

ما يتعلق باستخدام املعلومات العلمية عن املناطق اليت تستويف معايري املنواطق البحريوة    مبصايد األمساك يف

  أيشوي  املهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا والنظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة دعما لتحقيوق خمتلوف أهودا   

 للتنوع البيولوجي؛
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  أن حيث األطرا  ويدعو احلكومات األخرى إىل استخدام، حسب االقتضاء، اإلرلادات املوجودة املتصلة

 بنهج النظام اإليكولوجي ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية؛

         ا يف البيئوات  أن يشجع األطورا  ويودعو احلكوموات األخورى إىل أسو  أوجوه التودزر يف إدارة الضوغو

 10البحرية وبيئات املياه العذبة، مبا يف للك من خالل تنفيذ اإلجراءات لات األولويوة لتحقيوق ا ود     

 من أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي للشعال املرجانية والنظم اإليكولوجية وثيقة االرتباا بها؛

 أو تعزيز اآلليات القائمة إلدارة أن حيث األطرا  ويدعو احلكومات األخرى إىل إنشاء، حسب االقتضاء ،

مصايد األمساك، وأخذ اعتبوارات التنووع البيولووجي بالكامول، وال سويما الونهج التحووطي، متشويا موع          

ديباجة االتفاقية، يف احلسبان عند تصميم وتنفيذ السياسات إلدارة طاقات الصيد وختفيضها، مبا يف للك 

 ؛هاتهددة باالنقرا  واستعادتدابري ولوائح بهد  تعزيز حفظ األنواع امل

   أن حيث أيضا األطرا  ويدعو احلكومات األخرى إىل إتاحة وصول الصيادين احلرفي  الصغار إىل املووارد

 البحرية، وعند االقتضاء، األسواق؛

            أن يشجع املنظمات احلكوميوة الدوليوة املختصوة علوى مواصولة تعزيوز التعواون بشوأن التنووع البيولووجي

 صايد األمساك؛البحري وم

        أن يرحب بالتعاون القائم ب  منظمة األغذية والزراعة لألموم املتحودة، واالأواد الودولي حلفوظ الطبيعوة

 من أهدا  أيشي للتنوع البيولوجي؛ 6واألم  التنفيذي لتحس  اإلبالو والدعم لتنفيذ ا د  

  األمسواك إىل النظور يف وضوع وتنفيوذ تودابري      أن يدعو منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وجلنة مصايد

وإرلادات وأدوات ومواصلة دعمها لتعزيز ودعم تعميم التنوع البيولوجي يف قطاعي مصايد األمساك وتربية 

 األحياء املائية؛

       أن يطلب إىل األم  التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي وأن يودعو منظموة األغذيوة والزراعوة لألموم املتحودة إىل 

التعاون يف  ميع اخلربات يف جمال تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك، مبا يف للك مون خوالل نهوج    

 .ملؤمتر األطرا  قبل اجتماعه الرابع عشر موعة اخلربات هذهجمالنظام اإليكولوجي ملصايد األمساك، وإتاحة 

 

 خالصة -ابعًار
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