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 ؛ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة
 وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل أدىن حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة.

  www.fao.orgوميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

A 

 األسماك مصايد لجنة
 اللجنة الفرعية المختصة بتجارة األسماك

 الدورة السادسة عشرة

 2017سبتمبر/أيلول  8-4كوريا، جمهورية  بوسان، 

 آخر المعلومات عن األنشطة المتصلة باتفاقية التجارة الدولية
 الحيوانات والنباتات البرية المهددة باالنقراض بأنواع

 
 موجز

 
تقدم هذه الوثيقة آخر املعلومات عن األنشطط ة الا الطط لع  نا منظمة األغذية والزراعة ظاملنظمةذ منذ  ططدور  

 الارعيةذجنة اللظالتابعة للجنة مصططططططططططايد األ ا  تقرير الدورة اخلامسططططططططططة عشططططططططططرة للجنة الارعية املختصططططططططططة بتجارة األ ا  
بشأن اتااقية التجارة الدولية بأنواع احليوانات والنباتات الربية املهددة باالنقراض ظاالتااقيةذ. وهذه األنش ة  2016يف عام 

تشططططططططططططططمل العمل الذم قام  ب  املنظمة لتجمسطططططططططططططط  القدرات يف اام تقييا األنواع املدر ة يف قوائا االتااقية وإدار ا  
 نشطططططط ة يف املسططططططتقبل حت انعقاد اال تماع الثامن عشططططططر ملقدر األطراص املزمع عقده يف منتصطططططط والتوقعات اخلا ططططططة باأل

 يف سرم النكا. 2019عام 

 اإلجراءات التي يقترح اتخاذها من جانب اللجنة الفرعية
 

 املستمرة  واملدر ة من  انب األطراص يف االتااقية  واحلا ة جتاريّاعلما بالزيادة يف عدد األنواع املائية املستغلة  خذاأل
 دار ا؛نقراض وإبشأن حتديد األنواع املهددة باال وأطراص االتااقية هائن تقدم املنظمة املشورة إىل أعضاإىل أ

  وإع اء تو يهات إىل املنظمة حول احتيا ات األعضططططططططططاء يف ما يتعلق بأحكام االتااقية  ولضططططططططططمان حصططططططططططول
 األعضاء على املعلومات املناسبة قبل فرتة طويلة من اختاذ قرارات اإلدراج يف قوائا االتااقية يف املستقبل؛

  ة عمل الا تعاجل قضططططططططططايا االتااقية  من حيو املوالططططططططططيع وا وهر وعمليالوتقدمي تعقيبات إىل املنظمة عن خ ة
 ون.  وكذلك فعالية احملتملة بالنسبة إىل الصبلورة فها لآلثار املرتتبة عن اإلدراج يف قوائا االتااقية
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 مقدمة
 
اتااقية دولية أُبرم   ظاالتااقيةذ هي باالنقراض املهددة الربية والنباتات احليوانات بأنواع الدولية التجارة اتااقيةإن  -1

ندص محاية األنواع املهددة باالنقراض و طططططططططو ا من خالل لطططططططططمان عدم  ديد التجارة الدولية لبقائها.  وحتمي االتااقية 
نوع من النبططاتططات من االسططططططططططططططتغالل املارل من خالل التجططارة الططدوليططة. وتلططك  00029نوع من احليوانططات و 5 000حوام 

 در طططة يف واحطططد من ثالثطططة مرفقطططات  وختضططططططططططططططع التجطططارة الطططدوليطططة يف تلطططك األنواع للرقطططابطططة وفقطططا  لطططدر طططة احلمطططايطططةاألنواع مططط
 الا حتتا ها. 

 
ال اب  املنظمة واالتااقية إللااء الصبغة الر ية على نوايا املنظمت  يف  1  أُبرم  مذكرة تااها2006ويف عام  -2

 اها على أن  يتع . وتنّص مذكرة التاجتاريّاتعزيز التعاون بشططططططأن القضططططططايا املشططططططرتكة ذات الصططططططلة باألنواع املائية املسططططططتغّلة 
 علمي وفين  ميع االقرتاحات ذات الصلة لتعديل املرفق  األول والثاين. استعراضعلى املنظمة إ راء 

 
املرفق   ع للمنظمة واملعين بتقييا االقرتاحات املقدمة لتعديلوتنص اختصططططا ططططات فريق اخلرباء االسططططتشططططارم التاب -3

ذ "أن يقيا كل اقرتاح من منظور 1على أن  يتع  على الاريق: ظ جتاريّااألول والثاين باالتااقية بشططأن األنواع املائية املسططتغلة 
الا رفعتها املنظمة  التو ططططيات اخلا ططططة باملعايب علمي اسططططتنادا  إىل املعايب البيولو ية لجدراج يف قوائا االتااقية  مع مراعاة

لقضطططططططططايا اما خيص القرتاح يف لذ وأن "يبدم مالحظات   حسطططططططططب مقتضطططططططططى احلال  على ا وانب الانية 2إىل االتااقية"؛ ظ
 ".قدر اإلمكان ونلصبالنسبة إىل اعن الاعالية احملتملة  فضال    حياء واإليكولو يا والتجارة واإلدارةبعلا األاملتعلقة 

 
والتوقعات اخلا طططططة  2006وتقّدم هذه الوثيقة و طططططاا مو زا ل نشططططط ة ذات الصطططططلة ملذكرة التااها املربمة يف عام  -4

 .2019قبل حت اال تماع الثامن عشر ملقدر األطراص املزمع عقده يف منتص  عام تباألنش ة يف املس
 

 قوائمفي  تجاريّاإدراج األنواع المائية المستغلة 
 
 ذ  وا طططططططل  املنظمة خالل فرتة السطططططططنت  األخبة تعاو ا الوثيق 34ظالاقرة  2ملو ب موافقة  نة مصطططططططايد األ ا  -5

تجارة وتنايذ نقراض وتنظيا الا املتعلقة باألنواع املهددة باالالقضطططططاي ما خيص مع أمانة االتااقية من أ ل دعا األعضطططططاء يف
 أحكام االتااقية.

 
وقام فريق اخلرباء االسططططططططططتشططططططططططارم اخلامع التابع للمنظمة واملعين بتقييا االقرتاحات املقدمة لتعديل املرفق  األول  -6

ذ  بتقييا االقرتاحات اخلا طططططططططططة بعدراج األنواع املائية املسطططططططططططتغلة 2016يونيو/حزيران  10-6والثاين باالتااقية ظروما  إي اليا  
 -سطططططبتمرب/أيلول  24 تماع السطططططابع عشطططططرة ملقدر األطراص ظ وهانسطططططرب    نو  أفريقيا  يف قوائا االتااقية قبل اال جتاريّا

                                                      
1  e.pdf-CITES-www.cites.org/eng/disc/sec/FAO 
2  i6882a.pdf-http://www.fao.org/3/a 

http://www.fao.org/3/a-i6882a.pdf
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ذ  وفقا للقواعد واإل راءات املعمول نا. ومشل  املشططططططططططططططورة املقدمة من فريق اخلرباء التابع 2016أكتوبر/تشططططططططططططططرين األول  5
 األنواع. قوائا االتااقية يف ما يتعلق بصونتقييما علميا لكل اقرتاح والاعالية احملتملة لعملية إدراج يف  3للمنظمة

 
 نوعططا  ططديططدا من أ ططا  القر  والرام و ططك  ينططة 20ج ا   قططام أطراص االتاططاقيططة بططعدر 2016و 2013ويف عططامي  -7

 واحد و ك الفقارم واحد يف قائمة املرفق الثاين. ويكشططططططط  إدراج بعأل هذه األنواع  الا أقطططططططار التقييا العلمي إىل أ ا
 اريّاجتال تسططططتويف معايب االتااقية  عن اسططططتعداد أكرب ألطراص االتااقية إللططططافة الرقابة التجارية إىل األنواع املائية املسططططتغلة 

مقارنة ملا كان علي  احلال سطططابقا. وتشطططكل األنواع الربية ا زء األكرب من عمليات اإلدراج يف قوائا االتااقية  غب أن عدد 
 أنواع نوعا من 18اج فقد مت  على سططططبيل املثال  إدر  ندرج حت  الرقابة التجارية لالتااقية يف تزايد أيضططططا.هذه األنواع الا ت

   لبتاع مرة أخرى إىل أكثر 2013نوع يف عام  600اخلشطططططططططب عند بداية االتااقية  وتزايد هذا العدد ليصطططططططططل إىل أكثر من 
 .2016نوع يف عام  900من 
 
 رض على اليابسططططططططططططططة ظإذ   يتع ا علي  احلالمقارنة مل منخاألاألنواع يف احملي ات ورغا أن مسططططططططططططططتوى انقراض  -8
نواع يف احملي ات لالنقراض يف السطططنوات اخلمسططط  املالطططيةذ  فعن الوكاالت البيئية واملنظمات غب احلكومية األ نوع من أم

مليات االنقراض بات  تارتض اآلن أن ع بدأت تركز بشططكل أكرب على قضططايا الصططون البجمرم. والكثب من املصططاة البيئية
ستتبع ناع املسار الذم تتبع  عمليات االنقراض على اليابسة  مع تأخر جتلي ذلك فقط يف احملي ات  مقارنة  يف البجمار

 بأحداث على اليابسة. 
 
ومثة عدد من املنظمات غب احلكومية والوكاالت املعنية بالصطططططططططططططون الا تقيد اقرتاحات اإلدراج يف القوائا البجمرية  -9

. وإن توقي  2019املعرولططططة على اال تماع الثامن عشططططر ملقدر األطراص الذم سططططيعقد يف سططططرم النكا يف منتصطططط  عام 
ل فيها تركيز خاص على قياس األداء يف اا نصططططططططططبع فرتة سططططططططططيا تماع مقدر األطراص هذا مها نظرا إىل أن  يتماقططططططططططى م

ظوعلى و   اخلصوص اهلدص  2030ذ خ ة عام 1ظ مصايد األ ا  حت  إطار املقا د ذات الصلة ملصايد األ ا  من:
للتنوع  آيتشططططططيمن أهداص  6ذ واالتااقية بشططططططأن التنوع البيولو ي ظخا ططططططة اهلدص 2ظ من أهداص التنمية املسططططططتدامة  14

 البيولو يذ.
 
يد األنواع مليات حتدوال تزال هنا  حا ة إىل عمل املنظمة يف توفب املعلومات املسطططططططططططتندة إىل أسطططططططططططع علمية لع -10

نقراض  مثل عملية تعديل اإلدراج يف قوائا االتااقية ظوالعمليات املماثلة ملعاهدة احملافظة على األنواع املها رة املهددة باال
ار باحليوانات برنامج حتليل السططططططططططططططجالت التجارية لالجتاالحتاد الدوم حلاظ ال بيعة/و الا جيريها   ذمن احليوانات الا رية
مققطططططططططططر القائمة   والقائمة احلمراء و ظترافيكذ قطططططططططططبكة ر طططططططططططد التجارة يف األنواع الربيةعمليات التقييا  والنباتات ظترافيكذ

احلمراء لالحتاد الدوم حلاظ ال بيعة. وحيتاج العديد من الوكاالت واملعاهدات الا تقود هذه العمليات العاملية أو تشططططططار  
تربية  . ومعواملسطططططائل املتعلقة بعدارة مصطططططايد األ ا  جتاريّافيها إىل معلومات فنية متخصطططططصطططططة عن األنواع املائية املسطططططتغلة 

 Humpheadظمثل  ك نابوليون  باالنقراض واسططططططططططططططتزراع األنواع البجمرية الا حُتّدد على أ ا معرلططططططططططططططة للخ ر ومهددة

wrasse".ذ  فعن اخلربة الانية للمنظمة يف اال تربية األحياء املائية متاحة أيضا  عند االقتضاء" 

                                                      
 .ذfisheries/ExpertAdvisoryPanel/ar-http://www.fao.org/fishery/citesتقارير فريق اخلرباء االستشارم اخلامع ظ 3
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 ا  لاريق اخلرباء. وبناء على تو ططططططططية  نة مصططططططططايد األ وأقرت  نة مصططططططططايد األ ا  بتجمدم دويل عملية فّعالة -11

ومع مراعاة  حسطططططب االقتضطططططاء  مبدأ التمثيل ا غرايف العادل  سطططططيأا التمويل إلسطططططهامات املنظمة يف عملية ذ 34ظالاقرة 
 ديلة.ب من برنااها العادم  ولكن سيشمل أيضا مسامهات من خالل آلياتيف املستقبل اإلدراج يف قوائا االتااقية 

 
 في االتفاقية خطة العمل المؤدية إلى االجتماع الثامن عشر لمؤتمر األطراف

 
تعتزم املنظمة موا طططططلة التعاون مع أمانة االتااقية واألطراص فيها  بناء على تو طططططية  نة مصطططططايد األ ا  ظالاقرة  -12
اقية يف   ولتقدمي معلومات إىل أطراص االتاجتاريّاذ  من أ ل تعزيز التعاون بشطططططططططططأن قضطططططططططططايا األنواع البجمرية املسطططططططططططتغلة 34

ذ واال تماع التاسططططع 2017ديسططططمرب/كانون األول  1-نوفمرب/تشططططرين الثاين  27اال تماع التاسططططع والسططططت  للجنة الدائمة ظ
  عراضالسططططتالا سططططتخضططططع  ذ. وتتمثل إحدى املسططططائل املهمة2017يوليو/دو   22-18والعشططططرين للجنة املعنية باحليوانات ظ

ة الوا بة يف قوائا االتااقية  وذلك لضطططططمان إيالء العناي ايف العملية األخبة إلدراج أنواع حبرية مسطططططتغلة جتاري 2017يف عام 
 للمشورة الا تسديها املنظمة من قبل أمانة االتااقية  وخالل اال تماع السابع عشر ملقدر األطراص. 

 
وفقا  2014-2013صططدر املنظمة اسططتعرالططا بشططأن أثر إدراج أ ا  القر  والرام يف قوائا االتااقية يف الارتة وسططتُ  -13

ذ  وسططططتدرس عن كثب مسططططألة التجارة يف منتجات أ ا  القر  والرام ألغراض 36لتو ططططية  نة مصططططايد األ ا  ظالاقرة 
إىل أن معرفة التجارة  4يف منتجات أ ا  القر  والرامأخرى غب إ الة الزعان . وقد أقططططططططططار اسططططططططططتعراض حديو للتجارة 
 بالسلع من غب الزعان   ال سيما حلوم أ ا  القر   دثل ثغرة.

 
علومات ظمجع قوم املنظمة جبمع املتوقبل انعقاد اال تماع القادم ملقدر األطراص يف االتااقية بارتة طويلة  سطططططططططططططط -14

وائا االتااقية ظثعبان الا يتا الدعوة إىل إدرا ها يف ق جتاريّااألنواع املائية املسطططتغلة  البيانات وحتليلها واإلبال  عنهاذ بشطططأن
السمك الياباين واألمريكي  والتونة  والشعا  املر انية الثمينة  وخيار البجمر االستوائي  وأ ا  الشعب املر انية الا يتا 

تملة عالوة على  أ ا  قر  ورام إلطططططططططافيةذ  حتضطططططططططبا القرتاحات ح االجتار نا كمنتجات للزينة  وبلح حبر املياه العذبة 
  وفريق اخلرباء االسططططططططططتشططططططططططارم الالحق املعين بتقييا االقرتاحات املقدمة 2019خا ططططططططططة باإلدراج يف قوائا االتااقية يف عام 

ين والططدعا املططام تعططاون الالتعططديططل املرفق  األول والثططاين بططاالتاططاقيططة. وإلعططداد هططذه املعلومططات  ترحططب املنظمططة بعروض ال
 ذ.35ظالاقرة 

 
كن االطالع وإدار ا. ومي جتاريّاوسطططططططتوا طططططططل املنظمة إنتاج وتو يع مواد إعالمية عن حالة األنواع املائية املسطططططططتغلة  -15

 .6ا"وإدار  و"قاعدة بيانات التدابب املتعلقة بصون أ ا  القر  5على أمثلة هلذه املواد يف تقارير فريق اخلرباء االستشارم
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كما سطتمضطي املنظمة قدما يف التعاون مع اموعة العمل الانية التابعة لالحتاد الدوم حلاظ ال بيعة يف ما يتعلق  -16
 بططعدراج أنواع من مصطططططططططططططططايططد األ ططا  على القططائمططة احلمراء ومققططططططططططططططر القططائمططة احلمراء لالحتططاد الططدوم حلاظ ال بيعططة  بنططاء 

ب  عمليات تقييمات األنواع البجمرية  التكامل واالختالص أو   ذ  لو طط 138على تو ططية  نة مصططايد األ ا  ظالاقرة 
 وحالتها الا جيريها كل من االحتاد الدوم حلاظ ال بيعة واالتااقية واملنظمة.

 


