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 صون التنوع البيولوجي والتجارة
 
 

 موجز
 

لتنمية أهداف ابعض ر عن حتقيق ن مصــــــايد األمساك تقصــــــُ أالتنوع البيولوجي صــــــون األمساك و رصــــــد مصــــــايد يكشــــــف 
 من الضـــــــــــــغوط هـا غري يـد و أتثريات الصـــــــــــــاملعين جتـاه اجملتمع ق قليُرتجم و التنوع البيولوجي. ة اتفـاقيـأهـداف املســـــــــــــتـدامـة و 

البيئية املتعددة  االتفاقاتعلى فاوضـــــــــــات املأكرب يف  ااهتمامً  حمليطاتة ابتعلقاملقضـــــــــــا� تلقي الإىل  البحارصـــــــــــحة ى عل
واملســـــــــتقبلي  حلايلامنظمة األغذية والزراعة هذه الوثيقة عمل صـــــــــف األمساك. وتة م جتار األطراف ويف االتفاقيات اليت تنظّ 

 دعم األعضـــــــــــاء  يفألنواع الســـــــــــمكية و اليت تتعرض هلا ام يف توصـــــــــــيف املخاطر و القرارات املســـــــــــتندة إىل العلصـــــــــــنع عرب 
  ،التجــارةى مبــاشـــــــــــــر عل أثرلكثري منهــا لاليت  ،املتعــددة األطراف امللزمــة وغري امللزمــةاالتفــاقــات البيئيــة  ىلعيف التفــاوض 

 .هذه االتفاقات تنفيذيف أو 

 اإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب اللجنة الفرعية

 األغذية والزراعة  ظمةة قيام منمهيأ، و األنواع املائية املستغلة جتار�ً صون و  على إدارةلرتكيز املتزايد اب اعلمً  اإلحاطة
 ؛يةإىل احملافل البيئية العامل مصايد األمساكعن  قائمة على العلومومشورة  معلوماتبتوفري  (املنظمة)

  تطور حتديد  يفخاصــــــــــــــة البيولوجي، و  التنوع ما يتعلق بتعميم حتياجات األعضــــــــــــــاء يفابشــــــــــــــأن تقدمي توجيه و
 يف إطــار عمليــات دوليــة  لألمســاك واملنتجــات الســــــــــــــمكيــةة جــديــدلوائح تنظيميــة جتــاريــة أو وضــــــــــــــع األهــداف 
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ة على األنواع معــاهــدة احملــافظــو ؛ الــدوليــة أبنواع احليوا�ت والنبــااتت الربيــة املهــددة ابالنقراض التجــارة اتفــاقيــة(
 ؛) أو وطنيةاملهاجرة من احليوا�ت الفطريّة

  لتنوع البيولوجي ون اصقضا� املتعلقة باجلارية واملقبلة  األعماللى عاألغذية والزراعة ة إىل منظم تعقيباتتقدمي و
ة ن مواصـــــلماملنظمة تتمكن  كياملواضـــــيع واملضـــــمون والعملية الواجب اتباعها،  �حية د األمساك، من ييف مصـــــا

  البحريةو  مساك الداخليةمصــــــــــايد األيف نواع األصــــــــــون و ة دار إب ادفع قدمً ابل يف ما يتعلق األعضــــــــــاءودعم عالم إ
 .هلا الداعمة ولوجيةيكاإلوالنظم تربية األحياء املائية يف و 
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 استخدام ى تؤثر علاليت التنوع البيولوجي لصون دولية البادرات امل
 ة هباتجار الو  األنواع املائية املستغلة جتار�ً 

 
 إحرازالعام  تمعتوقع اجمل ااملتفق عليها عامليً والتنوع البيولوجي األمساك تعميم مصـــــــــايد أهداف من قســـــــــم عكس ي -1

يتشــــــــــي للتنوع آأهداف و  1لتنمية املســــــــــتدامةمن أهداف ا 14دف اهل يف أجزاء منخاصــــــــــة و  ،د األمساكيتقدم يف مصــــــــــا
على لإلجنـاز  ازمنيًـ ة عتبـات حمـددهـذه  ). ولكـل من113و 62 نياهلـدفخـاصــــــــــــــة (و  التنوع البيولوجي اتفـاقيـةيف البيولوجي 
تنوع البيولوجي د األمساك والياملتعلقة مبصـــــــااألهداف  حتقيقعليه جيد العديد من البلدان من الصـــــــعب و  ،الوطيناملســـــــتوى 

صــــــــــــــياغة لبر�مج العمل العاملي احلايل لتعميم التنوع البيولوجي على وض وجتري إعادة التفا. 2020عام  يفإجنازها املقرر 
إلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد "ابــــــــــــــ عرف تُ وما بعدها ( 2030-2021للفرتة لصون التنوع البيولوجي  ةرؤية جديد

 )."2020عام 
 
 4الوطنيـة، تللتعـامـل مع التنوع البيولوجي خـارج الوال� اتفـاق جـديـد ملزم قـانو�ً  على ايضــــــــــــــً أ جيري التفـاوضو  -2
ألمم املتحدة اتفاق او ، هاأحكامواتفاق تنفيذ  األمم املتحدة لقانون البحارة ضــــــــــــــمن اإلطار القانوين القائم التفاقيذلك و 

 .بشأن األرصدة السمكية
 
طيف عرب هبا  التعّهد مت يتالالتنوع البيولوجي صـــــــــون لتزامات املتعلقة ابلتنمية املســـــــــتدامة و اال متنح ،ابختصـــــــــارو  -3

لتجارة الدولية ا التنمية املســــتدامة، اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقيةأهداف من االتفاقات البيئية املتعددة األطراف (عريض 
االتفاقية  ،معاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوا�ت الفطريّة، أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض

 :ا يليمل ،تركيز أخرىمن بني جماالت  ة،ولوياأل) 5(رامسار) املتعلقة ابألراضي الرطبة
 

 ألنواع املعرضة للصيد؛ االتام)  (االختفاء(االنقراض احمللي) وانقراض إابدة وقف  •

صـــون لتحقيق  )قائمة على املناطقالخرى األالة فعالصـــون التدابري و احملمية البحرية املناطق املكانية ( اإلدارةج �ُ و  •
 البيولوجي.التنوع 

  

                                        
 تدامة.لتحقيق التنمية املسحفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واستخدامها على حنو مستدام  - من أهداف التنمية املستدامة 14اهلدف   1
، يتم على حنو مســـــتدام إدارة وحصـــــاد مجيع األرصـــــدة الســـــمكية والالفقار�ت والنبااتت املائية، 2020عام  حبلول: 6 آيتشـــــي للتنوع البيولوجي هدف  2

ال ائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصـــيد املفرط، ووضـــع خطط وتدابري إنعاش جلميع األنواع املســـتنفدة، و بطريقة قانونية وبتطبيق الُنهج الق
ك على األرصدة ايكون ملصايد األمساك أتثريات ضارة كبرية على األنواع املهددة ابالنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون أتثريات مصايد األمس

 .نواع والنظم اإليكولوجية يف نطاق احلدود اإليكولوجية املأمونةالسمكية واأل
من  املائةيف  10على األقل من مناطق اليابسة ومناطق املياه الداخلية و املائةيف  17، يتم حفظ 2020 حبلول عام: 11 آيتشي للتنوع البيولوجيهدف   3

لية ومنصفة عاملناطق الساحلية والبحرية، خصوصاً املناطق ذات األمهية اخلاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، من خالل نظم مدارة بفا
املناظر الطبيعية األرضية واملناظر  يفوتتسم ابلرتابط اجليد، وممثلة إيكولوجياً للمناطق احملمية وتدابري احلفظ الفعالة األخرى القائمة على املنطقة، وإدماجها 

 .الطبيعية البحرية األوسع نطاقاً 
 .https://undocs.org/A/RES/72/249 اجلمعية العامةاعتمدته القرار الذي االطالع على – عقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤمترا تفاوضياً   4
 .اتفاقية األراضي الرطبة  5
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 هبا والتجارة املستغلة جتار�ً املائية  األنواعالستخدام  باشراملتنظيم ال
 
التجـارة الـدوليـة أبنواع احليوا�ت والنبـااتت الربية  واتفـاقيـة ةنظمـاملبني  2006لعـام  التفـاهمة إىل مـذكر  ااســــــــــــــتنـادً  -4

 تعاو�ا الوثيق املنظمةتواصــل  ،جلنة مصــايد األمساك يف دورهتا اخلامســة والعشــرينمصــادقة يف أعقاب و  ،املهددة ابالنقراض
إبدخال ة يف القرارات املتعلقاالتفاقية  يف طرافاألو ظمة ء املنأعضــــــــــــــا. ويهدف هذا التعاون إىل دعم تفاقيةاالة مع أمان

املتعلقة ابألنواع املدرجة فاقية االت أحكامتنفيذ  ويف ،االتفاقية مرفقاتيف  األنواع املائية املســــتغلة جتار�ً قوائم ى تعديالت عل
 ابلفعل.م القوائيف هذه 

 
فريق اخلرباء االســــــــــــتشــــــــــــاري ، 2019كانون الثاين /يناير 25و 21 يف الفرتة املمتدة بني روما، إيطاليا،يف  ،ُعقدو  -5
أنواع يف اقية التجارة الدولية اتفمن األول والثاين  املرفقنيمة لتعديل التابع للمنظمة واملعين بتقييم االقرتاحات املقدّ لســــادس ا

 ايومً  17 ، بعداءاجللســة الســريعة لفريق خرب  املنظمةرتبت . وقد احليوا�ت والنبااتت الربية من جمموعات ابالنقراضاملهددة 
رب قدر ممكن من أكيف االتفاقية واألطراف  إلعطاء أعضـــــاء املنظمة ،قرتحات املتعلقة ابألنواعاملإصـــــدار أمانة االتفاقية من 

يف  لألطراف الثامن عشـــــــــرهذه األنواع يف املؤمتر ى قبل التصـــــــــويت عل 6اخلرباء فريق قدمهااليت لنظر يف املعلومات لالوقت 
 .2019/آب أغسطس االتفاقية يف

 
القرش  أمساكمن ة يدأنواع جدلالتفاقية الثاين  رفقامل يفأدرجت  ،مؤمترات لألطراف يف االتفاقية ثالثةيف آخر و  -6
دراج األنواع املائية إليف االتفاقية  ســـــــتعداد األطرافاســـــــتمرار ايتبني من هذه املؤمترات . و وأمساك الزينةالفقار�ت الراي والو 

بعض األطراف يف  و نيممولو  منظمات غري حكوميةمن  دعمب ،التفاقيةارتكيز وعمل لكمجال رئيسي جديد   املستغلة جتار�ً 
 ة).يالبيئوكاالت الاحلياة الربية و  توكااليف الغالب من موظفي هم االتفاقية (

 
اف وأدرجت األطر إذ اقرتحت  ،يف االتفاقيةلألطراف ؤمتر الثامن عشــر املاســتمر هذا االجتاه يف  ،2019عام يف و  -7

 ،املقرتحات . ومع قبول هذهمن الالفقار�تأنواع  وثالثة ،من األمساك الغضــــروفيةة أنواع جديدة مخســــ الثاين رفقاملضــــمن 
أي ضــي يف املل قب ذه األنواعاخلاصــة هباالتفاقية أحكام إكمال وقبول الراي القرش و  أمساكمن  اإضــافيً  انوعً  18ســيتطلب 
يف  83ووضـــــــع االتفاقية  مرفقاتالراي يف و القرش  أمساكمن  46أدرج ، 2013ومنذ عام  ،اآلنوحىت  .هلا قانوينتصـــــــدير 

 التجارية لالتفاقية. ضمن األحكاممنها  املائة
 
يف انكماش مكاين مل يســجل له أي الذي )، Isurus oxyrinchus(القصــري الزعانف  مسك قرش ماكو إلدراجو  -8
التفاقية املؤمتر الثامن عشــــــــــــــر لألطراف يف الذي صــــــــــــــادق عليه االثاين  رفقاملقائمة  يف العامل، يفي من أماكن تواجده أ

تقييمات غنية  إىل ااســـــــــتنادً  ،قد توصـــــــــلمنظمة لل فريق اخلرباء الســـــــــادس التابعوكان لتجارة العاملية. على اة هامتداعيات 
ليت تنص عليهـــا اعـــايري ملابال يفي ، يبلغ تعـــداده املالينيالـــذي  ،هـــذا النوعإىل أن ، متعـــددة حبـــارابلبيـــا�ت من أحواض 

ين أو هـــذعهـــد احلـــديثـــة الالخنفـــاض معـــدالت ا أو الخنفـــاضاملـــدى التـــارخيي ل–الثـــاين  رفقاملقـــائمـــة يف  إلدراجلاالتفـــاقيـــة 
 .اني معً االخنفاض

 
                                        

: لىمتـــاحـــة ع، وهي وأشـــــــــــــــرطـــه فيـــديو تفســـــــــــــــرييـــة) خبمس لغـــات(ألنواع عن اقصـــــــــــــــرية ملخصـــــــــــــــــات و  فريق خرباءل اً تقرير مشلـــت هـــذه املعلومـــات   6
http://www.fao.org/fishery/cites-fisheries/ExpertAdvisoryPanel/ar 
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من )أ(2لفقرة للمعيــار ابء من ا اوفقًــ االتفــاقيــة  مرفقــاتقــائمــة يف  القرش مــاكومســك  إبدراجاملتعلق  قرتحم املقــدّ و  -9
 Carcharhinus( دراج مسك القرش احلريريإو تلف ذلك عن مقرتح خيو  7الثاين لالتفاقية. رفقاملقائمة معايري اإلدراج يف 

falciformis(  اجلــاحظالقرش مســك )Alopias superciliosus( من الفقرة  ألفاملعيــار  وجــبمب ني جتــار�ً املســــــــــــــتغل
أن  حليوا�ت والنبااتتجتار ابالسجالت التجارية لإل حتليلمج بر�خرباء و نفسها. وذكر خرباء االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة 

فريق اخلرباء وصــل إليها اليت تنتائج المع ما يتطابق  ،ألفيف املعيار احملددة االخنفاض ال يســتويف عتبات القرش ماكو مسك 
االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وبر�مج حتليل الســــــــــــــجالت التجارية لإلجتار ابحليوا�ت والنبااتت غري أن . منظمةالتابع لل
مشــورة  اتفقت . وقدةنظمق عليه املتصــادمل  ماوهو  ،أكثر مرونة اتفســريً  لســمك القرش ماكو 8يف حتليل املعيار ابءاعتمدا 

 .التابع للمنظمةرباء خلامع تقييم فريق  اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض ةأمان
 

أكثر ملعايري االتفاقية  االذي يتلقى تفسريً  املعيار ابءمبوجب اقرتاح أنواع حنو ذا التحول احملتمل يف االسرتاتيجية هلو  -10
بشــــأن  ةتملاحمل ةليســــتقباملتوقعات لاب يف ما يتعلقتداعيات هامة  ،د األمساك"يمصــــاة من العتبات احملددة يف "حاشــــيمرونة 
 اإلدراجات وقرار قرتحات األنواع ت الدعوة ملاســــــــــــــتمر ما التفاقية. وإذا ا مالحقمبوجب  أنواع مائية مســــــــــــــتغلة جتار�ً  إدراج

 9 ،يف االتفاقية ألطرافا العمل احلالية ملؤمترة طريقمبوجب املعيار ابء على أســــاس فيها  النظراســــتمر و الثاين  رفقملا مبوجب
 10.لةأهذه املسأن بشالتفاقية او أمانيت املنظمة السابقة بني  املناقشاتالعودة إىل عندئذ املصلحة  أصحابفقد حيتاج 

 
 منظمةفريق اخلرباء التابع لل ةمبا يف ذلك التقييمات اليت جتريها عملي ،التفاقيةنظمة املتعلق اب متويل عمل امليت�و -11

ايف تقدمه دعم إضـــــــــــمع  ،منظمةمن الرب�مج العادي لل االتفاقية، أحكامتنفيذ ب يف ما يتعلقدعم األعضـــــــــــاء العمل على و 
 واالحتاد األورويب. األمريكيةاملتحدة الياابن والوال�ت 

  

                                        
7  https://www.cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-71.pdf. 
8  http://www.fao.org/3/i2235e/i2235e00.pdf. 
 2011، التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض اتفاقيةأنظر أيضــــاً . أم ال فهمها املنظمةتكما املعايري  كانت تســــتويف ســــواء    9
)https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/25/E25-10.pdf( بر�مجفســـــــــــــــر �ج االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة و اليت ت، 4الفقرة ، 3 املرفق 

 املرفقاملعيار ابء يف  ليه يفتتيح الصـــيغة احلالية للمعيار املنصـــوص ع("حتديد معايري االتفاقية جتاه نبااتت حتليل الســـجالت التجارية لإلجتار ابحليوا�ت وال
 ").ةحد ىعل ةأساس كل حالى ، حبيث ميكن اختاذ القرارات علالتفسريمرونة يف ) أ( 2

 -اإلدراج يف القائمة معايري امللحق الثاين من ) أ(2لفقرة يف ا املعيار ابءلتفســـــــــــــــري " متنوعة اً �ج"هناك  ى أناالتفاقية ووافقت علة وصـــــــــــــــفت أمان  10
ـــــة  مرفقـــــات تفســـــــــــــــري وتنفيـــــذ تعـــــديـــــل. 2013آذار / مـــــارس 14–3 ،)اتيلنـــــد(الســــــــــــــــــــادس عشـــــــــــــــر ملؤمتر األطراف يف ابنكوك  االجتمـــــاع االتفـــــاقي

)https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-71.pdf.( 

https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/25/E25-10.pdf
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 مام استخدام مجركية أاملكانية كحواجز غري  اإلدارة
 هبا جتارواإل األنواع املائية املستغلة جتار�ً 

 
التنوع صـــون لكوســـيلة   اكاألمساســـتبعاد نشـــاط مصـــايد ى التنوع البيولوجي علصـــون ع العديد من مبادرات شـــجّ ي -12

وتؤثر  11ذه الُنهج.إىل هإلضــــافة أو اباملوارد املائية ذه صــــون هو إلدارة ج االســــتخدام املســــتدام تعزيز �ُ لكبديل   ،البيولوجي
 ملوارد السمكية. ابالتجارة على األمن الغذائي و ى هذه التدابري عل

 
الفعالة األخرى الصــــون تدابري تعريف ومعايري " 2018عام  التنوع البيولوجي يف أواخرة اتفاقي يف طرافاأل تقبلو  -13

 املتعلقةاملكانية  ابإلدارةالعرتاف الدويل لللقيادة و ة جديدة د األمساك فرصــيلقطاع مصــاذلك ويتيح  ."القائمة على املناطق
من خالل ضــــــــــوابط  تنوع بيولوجي عاملمصــــــــــايد األمساك و  يفتنوع بيولوجي لتقدمي منافع إىل  ةؤديامل ،ولوجيةيكاإلابلنظم 

 .ةواإلقليمي ةوالوطني ةاحملليعلى النطاقات  مكانية للصيد
 

 بعدفيما ئية ااملقاع التجمعات و  احمليطاتقاع حبرية من وراثية موارد  بوجود مفاوضـــــــات حول معاهدة تقرّ  جتريو  -14
وتشـــــمل هذه  .وتقر إبمكانية تســـــويق هذه املوارد للدول األعضـــــاءة اخلالصـــــة طق االقتصـــــاديااجلرف القاري واملنوأبعد من 

كيف وما إذا كان تقاســم و  ،البحريةالوراثية النقاش املتعلق ابملوارد يف ة تعريف األمساك كســلعة لأمســالبحث يف املفاوضــات 
 اضغطً  اأيضً شمل تو  ،أساس نقدي أو غري نقدي على سيجريالوراثية املوارد البحرية املنافع من االستغالل التجاري هلذه 

 ل. املكانية لالستغالاإلدارة االستخراجية من خالل ة نشطاألالتنوع البيولوجي الستبعاد صون من جمتمع  قو�ً 
 

 يثة العهداحلدة منظمة األغذية والزراعة أنشط
 

 بحريةال د األمساكياملعهد املركزي لبحوث مصـــــــــــا-لبحوث الزراعيةاوجملس املنظمة عقدت  ،2019متوز يوليو/يف  -15
يف خرباء عمل و . رايالمسك ســــمك القرش و لة قيمالة ســــلســــلتوثيق معلومات  كيفيةبحث  للخرباء ل اعامليً  ااجتماعً  اهلندي

النكا والصــــومال  ســــريو إيطاليا و  آيرلندا الشــــماليةو  إندونيســــياالعربية املتحدة و  اإلماراتأســــرتاليا و و األرجنتني التجارة من 
مثل جلمع ة جيهيو خطوط تعداد إل امعً  ميامنار ونيجري� و�ميبيالربيطانيا العظمى و وماليز� واملكســــــــــــــيك واململكة املتحدة 

ل ورصــــد ســــالســــتتبع لتقدمي الدعم إىل البلدان الراغبة يف  2020عام  يفاخلطوط التوجيهية ســــتنشــــر هذه و البيا�ت. هذه 
 .ةوالتجارة املستداماملستدام  الصيد دعم واصلةمل رايالمسك مسك القرش و ة قيم

 
صـــة الدورة الســـادســـة عشـــرة للجنة الفرعية املختمن  مبادرة مدعومةواهلند  وبريو واملكســـيكإندونيســـيا بدأت يف و  -16

 ،الرايك مسالسـلعية لسـمك القرش و غري التجارة يف سـالسـل القيمة دراسـة لبتجارة األمساك التابعة للجنة مصـايد األمساك 
 .2020عام  ستنشر نتائج هذه الدراسة العاملية يفو  .حلوم مسك القرش ةوخاص

 

                                        
وضع  – احمليطاتمن  املائةيف  30ال يقل عن  ما أال تكون هناك أنشطة استخراجية يفيقتضي  عاملياً  هدفاً الدويل حلفظ الطبيعة الحتاد يتبىن امثًال،   11

حبلول ى املناطق الفعالة األخرى القائمة علالصــــــــــــــون من تدابري ذلك  يف مناطق حممية حبرية ذات محاية عالية وغريجانباً موئل حبري كل من   املائةيف  30
 .2030عام 
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تــدابري اجتمــاع خرباء حول  2019 /أ�رمن مــايو 10إىل  7مــا، إيطــاليــا، يف الفرتة من يف رو  ةنظمــاملمــت نظّ و  -17
ة واســــعة طائف تبنونيخرباء حبث ما يســــر  ،البحرية املصــــايد الطبيعية قطاعيف الفعالة األخرى القائمة على املناطق الصــــون 

املصــــــــــــايد  طاعقاملناطق يف الة األخرى القائمة على فعالالصــــــــــــون تدابري إنشــــــــــــاء وتنفيذ حتديد و عتبارات املنظورات المن 
 .البحرية الطبيعية

 
املوارد صـــــون لة عمل عاملية بوضـــــع خط ،ابلتشـــــاور مع أعضـــــائهاو  ،نيســـــنتة فرت ى مدى عل ،أيضـــــااملنظمة تقوم و  -18

الوطنية  تخلاضــعة للوال�ااملســتزرعة املائية نواع ى األتركز عل والزراعة واســتخدامها املســتدام وتنميتها لألغذيةائية الوراثية امل
ي أاألنواع (ى ســــتو مأدىن من  الصــــون إىل مســــتوىة بؤر هذه العمل العاملية ة بع يف خطع النهج املتّ ســــيوســــّ و وأقارهبا الربية. 

 ).األرصدةو املستزرعة األصناف 
 

مبادرة تلك و  12،لألغذية والزراعةاملوارد الوراثية املائية  حالة عن اتقريرً املنظمة نشــرت  ،2019/آب أغســطس يفو  -19
زرعة اخلاضـــــــــعة األنواع املائية املســـــــــتى علالتقرير . وركز جلنة مصـــــــــايد األمساكو هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة ها تدعم

 ،حىت اآلن ،هنـــاكأن التقرير جيـــد نوع أبلغـــت عنـــه البلـــدان. و  700أكثر من ى وغط ،ارهبـــا الربيـــةوأقـــالوطنيـــة  تللوال�
ســتكون و ع الزمن ملكن هذه الســالالت ســتتطور  ،املائية األحياءة لرتبيّورت طُ  ةذات خصــائص مميز  انســبيً ة ســالالت قليل

توصــيف يف املســتخدمة ســرعة باليت تتطور للتقنيات اجلزيئية يف املســتقبل القريب كون تســكذلك التجارة.  ى عل هاثر آ لذلك
 القيمة. عرب سالسلالسمكية نتجات املاألمساك و  تعقبيف  اتاملائية تطبيقالوراثية املوارد 

 
  يف جمال مصايد األمساك األغذية والزراعة منظمةعمل ة خط

 2021-2020لفرتة السنتني 
 

لجنة مصـــــــــــــايد لثني الدورة الثالثة والثاليف  األغذيةاالعتبارات املعاصـــــــــــــرة للتنوع البيولوجي عرب نظم إنتاج ُحبثت  -20
ضع خطة خاصة وو ابلتنوع البيولوجي  ةتعلقامللتزامات اال عدد منبشأن تقدمي دعم ة نظماملطلب األعضاء من و . األمساك

لتنوع البيولوجي لكجزء من اســــــــــــــرتاتيجيتها هذه اخلطة   صــــــــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية وتنفيذملابلتنوع البيولوجي 
  .تعميم التنوع البيولوجي وبر�مج

 
 ،تتزايد املائية ياءاألحة مصــايد األمساك وتربية التجارة عرب احلدود واالســتثمار األجنيب املباشــر يف أنشــطما زالت و  -21

وتنظيم  ةة جديداتفاقات وأهداف بيئيى عل اتفاوضـــــــثر هذه التجارة ابملأتة ســـــــتتوقف كيفيو يف البلدان النامية. ة وخاصـــــــ
ى عل ضة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقرااتفاقية التجار مثل كاألمساك من خالل اتفاقيات   ةجتار 

 االتفاقات. البلدان لتنفيذالذي تتلقاه دعم والالعاملية احلالية املباحثات حصيلة 
  

                                        
12  http://www.fao.org/3/CA5256EN/CA5256EN.pdf. 
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 :املنظمةتعتزم  ،يف هذا الصددو  -22
 

ملســـــــــتدام لالســـــــــتخدام ااملنظمة املنظمة، وتقدمي دعم  إداراتعرب تعميم التنوع البيولوجي حول  املناقشـــــــــاتدعم  •
ى عل تؤثر أنكن البيولوجي اليت مي يف مفاوضــــــــــــــات االتفاقات الدولية املتعلقة ابلتنوع لألنواع املســــــــــــــتغلة جتار�ً 

  ؛هباة تجار الو  املتجددةاستخدام املوارد املائية 

الحتاد نظمة واملاملشـــرتكة بني ا جمموعة العمل الفنيةخالل من  ،الدويل حلفظ الطبيعة التعاون مع االحتاد مواصـــلةو  •
إدراج أنواع من مصـــــــــــايد األمساك على القائمة احلمراء ومؤشـــــــــــر القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ اليت تتناول 

وصــــــــــــــف أوجه التكامل واالختالف بني تقييمات األنواع البحرية وحالتها اليت جيريها كل من االحتاد ل ،الطبيعة
Fاملنظمة؛و اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض الدويل حلفظ الطبيعة و 

13 

على قوائم عديالت تيف الابألنواع قيد النظر  دعم األعضــــاء واألطراف يف االتفاقية يف املداوالت املتعلقةة مواصــــلو  •
  14؛قيةاالتفا

جناحات مبا يف ذلك  ،املســــتغلة جتار�درجة يف قوائم االتفاقية و املاألنواع املائية م إلدارة دعم األعضــــاء يف تنفيذهو  •
 ؛هااإلبالغ عنو  التفاقيةابالثاين  رفقاملدرجة يف املنواع األوحتد�ت مجع البيا�ت وحتليل التجارة يف 

عمل ة خط مبا يف ذلك وضــع ،املائية واســتخدامها املســتدام وتنميتهاالوراثية املوارد  صــونأن ملها بشــة عمواصــلو  •
 أنواعلتســـــــجيل  منوذجينظام معلومات و  والزراعة، لألغذيةاملوارد الوراثية ة لتســـــــتعرضـــــــها وتوافق عليها هيئة عاملي

 املستزرعة؛املوارد الوراثية املائية 

 F15.دارهتاإو  األنواع املائية املستغلة جتار�ً  حالةتحديد و املتعلقة باإلعالمية واد املإنتاج وتوزيع ة مواصلو  •

                                        
رمبا وكذلك  ،اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراضعلى إدراج األنواع يف املســـــتقبل مبوجب  تداعياتا النقاش هلذ  13

لومات االعرتاف ابملعاالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ، حيث يطلب تنمية املســتدامةالاف من أهد 4-14هلدف مقابل ااألعضــاء عن املعلومات إبالغ على 
 أهدافمن الفريق املشـــــرتك بني الوكاالت واخلرباء املعين مبؤشـــــرات  4-14اهلدف الســـــتخدامها يف اإلبالغ عن " القائمة احلمراء"املســـــتمدة من أســـــاليب 

 .التنمية املستدامة
هددة ابالنقراض تفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املالتابعة الجدول أعمال جلنة احليوان الدائمة اليت تعترب ضــــــــمن نواع لأل، مثالً   14

الشـــعاب و  ،أمساك الزينةو ي، خيار البحر االســـتوائو املرجان النفيس، و التونة، و الياابنية واألمريكية، املائية الثعابني (االتفاقية  مرفقاتتكن مدرجة يف وإن مل 
 ).الراي ومسكاملرجانية احلية، ابإلضافة إىل مسك القرش 

-http://www.fao.org/fishery/cites(هــــــــذه املــــواد يف تــــقــــــــاريــــر فــــريــــق اخلــــرباء االســـــــــــــــــــتشــــــــــــــــــــــاري عــــن لــــى أمــــثــــلــــــــة االطــــالع عــــوميــــكــــن    15

fisheries/ExpertAdvisoryPanel/en(مسك القرش صـــــــــــــــون وإدارة قاعده بيا�ت تدابري "، و)http://www.fao.org/ipoa-sharks/database-of-

measures/en (/ ومواد حتديد األنواع)http://www.fao.org/fishery/fishfinder/en .( 

http://www.fao.org/fishery/fishfinder/en

