
April 2022 COFI:FT/XVIII/2022/7   
 

 

  www.fao.orgعلى ميكن االطالع على هذه الوثيقة 
NI363/A 

A 

 

 األمساك مصايد جلنة
 اللجنة الفرعية املختصة بتجارة األمساك

 الثامنة عشرةالدورة 

  2022 أ�ر/مايو 8 أبريل/نيسان إىل 8 :إجراءات املراسالت اخلطية
 2022يونيو/حزيران  20و 9و 8و 7: اجللسات العامة االفرتاضية

 التنوع البيولوجي على جتارة األنواع املائية املستغلة جتار�ً  صونأتثري مبادرات 
 

 وجز ملا
الذي سيوجه " 2020طار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام "اإل 2022يف عام  ياتفاقية التنوع البيولوج ترسيف و س

اتفاقية  املؤمتر التاســـع عشـــر لألطراف يفســـينظر  ،ذلك عالوة علىو تنفيذ عمل االتفاقية خالل العقد القادم وما بعده. 
ألنواع املائية خبصـــــــــــوص ايف قوائم جديدة  (االتفاقية) التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض

 .هذين احلدثني على جتارة األمساكاملتوقع أن تؤثر عملية ونتائج . ومن األول والثاين املرفقنييف والواردة املستغلة جتارً� 

لتعزيز الســــــــــــياســــــــــــات واملمارســــــــــــات عرب  األطرافتعددة املالتفاقات البيئية امع  تعمل منظمة األغذية والزراعة وما تزال
 ،النظري والتنفيذ العملي هلذه املبادرات اجلانبللتأثري على  بذل جهودواليت تشـــــــمل  ،اجملاالت ذات االهتمام املشـــــــرتك

للحفاظ على هيكل  حنو مســـــــــــتدامعلى واســـــــــــتخدام املوارد الطبيعية إدارة  ميكن أن جتلبهاى مع القيمة اليت مبا يتماشـــــــــــ
ال ســــــــيما االتفاقات  ،التنوع البيولوجي العاملي ونصــــــــاهلدف النهائي ملعظم مبادرات ويتســــــــم ووظيفة التنوع البيولوجي. 

مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة  ،البيئية املتعددة األطراف
 .صايد األمساك وتربية األحياء املائيةمل اهلدف النهائيإىل حد كبري مع بتداخله  ،ابالنقراض

 مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء لتحســــــــني مواءمة مصــــــــاحل فيها بذل جهود عنيتي اجلوانب اليتحتدد وثيقة العمل هذه و 
مســـــــــــتدامة جتارة  الوصـــــــــــول إىل بغيةالتنوع البيولوجي  صـــــــــــونتنفيذ املائية واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف من أجل 

 .فوائد طويلة األجل ما يرتبط هبا من وللحصول علىاألمساك يف جمال وقانونية وعادلة 
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 اللجنة الفرعيةاإلجراءات املقرتح اختاذها من جانب 
 األنواع املائية املستغلة جتارً�؛ صوناملتزايد على إدارة و  اإلحاطة علًما برتكيز االتفاقات البيئية املتعددة األطراف 

  نظمة واالتفاقات البيئية املتعددة األطراف ذات الصـــــــــــــــلة مع حتديد الثغرات املالتعاون بني  طيدو اقرتاح إجراءات لتو
 ؛تصحيحيةوأوجه االختالل حيث يلزم اختاذ إجراءات 

  من �حية لتنوع البيولوجياو مصايد األمساك  صوناألعمال اجلارية واملقبلة املتعلقة بقضا�  بشأنتعقيبات التقدمي و ،
 ؛كي تتمكن املنظمة من مواصلة إعالم ودعم األعضاءلجب اتباعها، املواضيع واملضمون والعملية الوا

  كإجراءات هيكلية  مصـــــــايد األمساك وتربية األحياء املائيةأطر ىل إابلنســـــــبة �ج النظام اإليكولوجي مناقشـــــــة أمهية و
 ؛صونوالإلدارة جتاه ا

  لبيئةاملعنية ابالدولية منتد�ت لاملشورة لتقدمي توجيه عمل املنظمة يف جمال املعلومات القائمة على العلم و و. 

 



3  COFI:FT/XVIII/2022/7 

 
 

 التنوع البيولوجي صونلاإلطار الدويل 

اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت مثل اتفاقية التنوع البيولوجي و ، االتفاقات البيئية املتعددة األطرافلدى  -1
عاهدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوا�ت ممثل  ،والصـــــــــــــــكوك ذات الصـــــــــــــــلة ،املهددة ابالنقراضوالنبااتت الربية 

 هديف وهي تعكسالتنوع البيولوجي يف النظم املائية.  صـــــــــونبأهداف تتعلق  (رامســـــــــار)، واتفاقية األراضـــــــــي الرطبة الفطريّة
 سات مصايد األمساك وتربية األحياء املائية.لتعميم التنوع البيولوجي عرب سياسات وممار  صونوالاإلدارة 

 ،إىل حتسني حالة بيئة احمليطات ترمياليت  املقاصدمن أهداف التنمية املستدامة جمموعة من  141يتناول اهلدف و  -2
توقعات اجملتمع  قاصـــــدملاتعكس هذه و . فيها تجارةالمســـــتدام و حنو على  واســـــتخدام األحياء املائية ،واألرصـــــدة الســـــمكية

مبا يف ذلك قطاع مصــــــــــــــايد األمساك  ،جمموعة من اجلهات الفاعلة الذي يتعني إحرازه من قبلبشــــــــــــــأن التقدم  أطيافهبكل 
 اليت تعتمد على إنتاجية املوارد الطبيعية على املدى الطويل. ،وتربية األحياء املائية

تعميم التنوع بشـــــــــــــــأن جتري إعادة التفاوض على بر�مج العمل العاملي احلايل  ،يف حالة اتفاقية التنوع البيولوجيو  -3
والذي يتكون من رؤية  20202،اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  من أجل تســـــــــــــــليط الضـــــــــــــــوء علىالبيولوجي 
 .اوما بعده 2030-2021لفرتة لالتنوع البيولوجي  صونجديدة ل

ا على اتفاق جديد ملزم قانوً� للتعامل مع التنوع البيولوجي خارج جيري  ،ابإلضـــــــــــــافة إىل ذلكو  -4 التفاوض أيضـــــــــــــً
وذلك ضـــــــــــــــمن اإلطار القانوين القائم التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار واتفاق تنفيذ أحكامها،  3الوال�ت الوطنية،

 واتفاق األمم املتحدة بشأن األرصدة السمكية.

التنوع البيولوجي اليت مت التعّهد هبا عرب طيف عريض من  صــــــــــــــونلتنمية املســــــــــــــتدامة و متنح االلتزامات املتعلقة ابو  -5
اتفاقية التجارة و اتفاقية التنوع البيولوجي، و أهداف التنمية املســـــــــــــــتدامة، مبا يف ذلك االتفاقات البيئية املتعددة األطراف (

، هدة احملافظة على األنواع املهاجرة من احليوا�ت الفطريّةمعاو الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض، 
 :أو النظام اإليكولوجي األنواعتعميم التنوع البيولوجي من خالل منظور ل اتفاقية األراضي الرطبة (رامسار)) األولويةو 

أو  للصــــــيد املعرضــــــةإابدة (االنقراض احمللي) وانقراض (االختفاء التام) األنواع  وعكس وقفالرتكيز على األنواع:  •
 ؛لالستزراع السمكي

مبا يف ذلك املوائل اليت  ،واســـــــــــــــتعادهتاالنظام اإليكولوجي النظام اإليكولوجي: احلفاظ على وظائف  علىرتكيز ال •
(مبا يف ذلك  وتعزيزمها نيمكانيوإدارة ختطيط  وضـــــع يشـــــملمبا  ،تدعم مصـــــايد األمساك و/أو تربية األحياء املائية

التنوع  صـــــــــــــــون لتنفيــذ عمليــة) املنــاطقالفعــالــة القــائمــة على  صـــــــــــــــوناملنــاطق البحريــة احملميــة وغريهــا من تــدابري ال
 البيولوجي.

التنوع  صـــــــــونعتبات حتقيق و  ااحملددة زمنيً جتد العديد من البلدان صـــــــــعوبة يف الوصـــــــــول إىل التنمية املســـــــــتدامة و  -6
واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت ة املســــــــــــــتدامة واتفاقية التنوع البيولوجي البيولوجي املرتبطة أبهداف التنمي

                                                 
التنمية املســـــــــــــتدامة:  لتحقيقمن أهداف التنمية املســـــــــــــتدامة: حفظ احمليطات والبحار واملوارد البحرية واســـــــــــــتخدامها على حنو مســـــــــــــتدام  14اهلدف   1

14https://sdgs.un.org/ar/goals/goal . 
 .2020cbd.int/conferences/postهنا:  لضغطاب 2020ميكن تنزيل الواثئق احلالية لإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام   2
  ./249/72https://undocs.org/A/RESاالطالع على القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة  - اعقدت اجلمعية العامة لألمم املتحدة مؤمترا تفاوضيً   3

https://sdgs.un.org/ar/goals/goal14
https://www.cbd.int/conferences/post2020
https://undocs.org/A/RES/72/249
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يتزايــد اهتمــام اجملتمع  ،عالوة على ذلــكو . 2020واليت كــان من املقرر تنفيــذ بعضـــــــــــــــهــا يف عــام  ،الربيــة املهــددة ابالنقراض
 .البيولوجي هذه التزامات التنوعحتقيق ضمان  االستثمار أكثر يفمن أجل  وضغطه

على التأثري يف استخدامها لقادرة او  األنواع املائية املستغلة جتار�ً شأن ب املتخذةاإلجراءات 
 فيها والتجارة

اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد عام  ملشـــــــــــــــروعاحلالية  اخلياراتتتبىن  ،يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي -7
. وهذا خيتلف عن مبادرة العقد ابلذكر ألمساك أو مصــــايد األمساكا ختصــــيصدون  ،األنواع صــــونلأكثر  اعامً  �ًجا 2020

تتعلق ابلتأثريات على أنواع  مقاصــداليت حددت صــراحًة  ،من أهداف آيتشــي 6اهلدف  ،الســابق التفاقية التنوع البيولوجي
 4لحفاظ على حدود بيئية آمنة.والنظم اإليكولوجية ل واألرصدة السمكيةمصايد األمساك 

بني املنظمة واتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية  2006ســـــــــــــــتناًدا إىل مذكرة التفاهم لعام او  -8
املهددة ابالنقراض، ويف أعقاب مصــادقة جلنة مصــايد األمساك يف دورهتا اخلامســة والعشــرين، تواصــل املنظمة تعاو�ا الوثيق 

االتفاقية يف القرارات املتعلقة إبدخال ويهدف هذا التعاون إىل دعم أعضـــــــــــــــاء املنظمة واألطراف يف . مع أمانة االتفاقية
تعديالت على قوائم األنواع املائية املســــتغلة جتارً� يف مرفقات االتفاقية، ويف تنفيذ أحكام االتفاقية املتعلقة ابألنواع املدرجة 

 يف هذه القوائم.ابلفعل 

الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت اتفاقية التجارة يف ألطراف امؤمتر الذي ســــــــــــُيعقد فيه عام الهو  2022عام  يفو  -9
األنواع املائية املســــــــــتغلة جتارً� على مؤمتر األطراف لتعديل قائمة  تُقرتحومن املتوقع مرة أخرى أن  ،الربية املهددة ابالنقراض

مقدمة ثقة مو  مســــــامهاتهناك  ،واثئق رمسية بشــــــأن األنواع اليت ســــــيتم اقرتاحها؛ ومع ذلك اوال توجد حاليً . هذه االتفاقية
) إدراج مجيع األنواع اليت تعترب مهددة يف القائمة 1( مبا يلي:منظمات غري حكومية تســـــــــــــــلط الضـــــــــــــــوء على االهتمام  من

 ا يُطلق عليهممّ جموعة واســـــــــــــــعة ما يتعلق مب يفإجراء تعديالت على القائمة و ) 2( ؛الطبيعة حلفظاحلمراء لالحتاد الدويل 
وفرس البحر األنقليس و والطربون وخيار البحر  والرايمبا يف ذلك أمساك القرش  ،األنواع املائية املســـــــــــــــتغلة جتار�ً تســـــــــــــــمية 

 5وأمساك الزينة والرخو�ت وسرطان البحر.

اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت ســـــــــــــــتنشـــــــــــــــر أمانة  ،19-كوفيدمرتبطة ب خرياالت أتحأي  ما خال يفو  -10
 ؤمتراملاألنواع املقدمة إىل  مقرتحات يف اتريخ أقرب منهأو  2022يونيو/حزيران  24يف  املهددة ابالنقراضوالنبااتت الربية 

التابع للمنظمة واملعين بتقييم  الســابعفريق اخلرباء االســتشــاري ومن مث ســُيعقد اجتماع . ألطراف يف االتفاقيةل التاســع عشــر
مما يتيح  ،يف أقرب وقت ممكن من موعد اإلخطار العام 6،ةتفاقيالاالقرتاحات املقّدمة لتعديل املرفقني األول والثاين من ا

                                                 
، يتم على حنو مســـــتدام إدارة وحصـــــاد مجيع األرصـــــدة الســـــمكية والالفقار�ت والنبااتت املائية، 2020: حبلول عام 6هدف آيتشـــــي للتنوع البيولوجي   4

ســـتنفدة، وال بطريقة قانونية وبتطبيق الُنهج القائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصـــيد املفرط، ووضـــع خطط وتدابري إنعاش جلميع األنواع امل
اك أتثريات ضارة كبرية على األنواع املهددة ابالنقراض والنظم اإليكولوجية الضعيفة، وأن تكون أتثريات مصايد األمساك على األرصدة يكون ملصايد األمس

 السمكية واألنواع والنظم اإليكولوجية يف نطاق احلدود اإليكولوجية املأمونة.
5  comment/0001-0008-2021-IA-HQ-www.regulations.gov/document/FWS. 
6  fisheries/ExpertAdvisoryPanel/en-fao.org/fishery/ar/cites 

https://www.regulations.gov/document/FWS-HQ-IA-2021-0008-0001/comment
https://www.fao.org/fishery/ar/cites-fisheries/ExpertAdvisoryPanel/en
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 7فريق اخلرباء واملقدمة منيف املعلومات املقدمة يف املقرتحات  للنظر الكايف وقتال االتفاقية يف طرافاألنظمة و املألعضـــــــاء 
يف هذا  نظمة إىل احلصــول على مزيد من الدعماملتســعى و تفاقية. الألطراف يف االتاســع عشــر لملؤمتر ا خاللقبل التصــويت 

األنواع ا يف جمال مشهود هلم عامليً  مع خرباء حضور�ً  8للمنظمة التابعاجتماع اخلرباء االستشاري السابع  لكي يُعقد الشأن
 .الفريق على نطاق واسع يف جمموعة من األشكال اليت توصل إليها نتائجال نشروميكن  ،ومصايد األمساك والتجارة

 ،أكثر اســــتقطاابً  عايري إدراجها يف قوائم االتفاقيةمبأصــــبح القرار بشــــأن ما إذا كانت األنواع "تفي" أو "ال تفي" و  -11
 الوثيقة كما هو وارد ابلفعل يف  9،من األدلة املطلوب ىتو ملســـــــــــافهم  بشـــــــــــأن اســـــــــــتمر طويًال ال ســـــــــــيما بســـــــــــبب غموض 
COFI:FT/XVII/2019/9 .ا للمعيـــار عنـــدمـــا يُقرتح إدراج  وهـــذا هو واقع احلـــال من  )أ(2من الفقرة  ابءاألنواع وفقـــً

ال و . ألفمن املعيار أكثر مرونة يف تفســـريه هذا املعيار  البعض أن ويرى 7.يف قوائم االتفاقية األنواع عايري إدراجمب 2امللحق 
 210.امللحق من  )أ(2من الفقرة  ابءنظمة التفسري املرن للمعيار املتؤيد 

أكثر تعقيًدا من خالل الدعوة إىل اســتخدام األنواع يف قوائم االتفاقية ميكن أن يكون القرار بشــأن معايري إدراج و  -12
ىل إ الدليل اهذميكن أن يؤدي اســـــــــــــــتخدام و حتديد حالة التهديد يف القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة.  قرارات
تنسيق  ما خيص يف ربكةالصعوابت املبشأن االستدامة بسبب  حدوث لبسمنظمة إىل لالتابع لرباء اخلمشورة فريق  جانب

 11نظمة.امللدى  األرصدة السمكيةمع تقييمات حالة ة لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعالقائمة احلمراء  مليات التقييم يفع

ابســـــتخدام توصـــــيفات  التفاقيةاب مبوجب املرفق الثاين ملقرتحات األنواع وقرارات اإلدراجوإذا ما اســـــتمرت الدعوة  -13
فقد حيتاج ، 2من امللحق  )أ(2من الفقرة  ابءهتديدات القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة والتفســــري املرن للمعيار 

 ،نظمةامل أما�ت وتربية األحياء املائية إىل إعادة النظر يف املناقشـــــات الســـــابقة بنيأصـــــحاب املصـــــلحة يف مصـــــايد األمساك 
حاشـــية مصـــايد األمساك" يف نصـــوص "يف  التهديد واملعايري احملددةبشـــأن تفســـري  12االتفاقيةو  الحتاد الدويل حلفظ الطبيعةوا

نواع املائية هناك احتمال كبري أبن يســـــــــــــتمر اخلالف حول األ ،رؤية مشـــــــــــــرتكة لتقييم املخاطروجود دون من و  13االتفاقية.
 .يف قوائم االتفاقيةدراج اإلاليت تفي مبعايري املستغلة جتارً� 

                                                 
رباء وملخصـــــــــــــــات قصــــــــــــــرية عن األنواع (خبمس لغات) وأشــــــــــــــرطه فيديو تفســــــــــــــريية، وهي متاحة على: ن اخلملفريق  ااملعلومات تقريرً مشلت هذه   7

fisheries%20ExpertAdvisoryPanel%20en&lang=en-search?q=cites-https://www.fao.org/fishery/ar/global . 
 ، بنما.سييت بنمايف  2022 تشرين الثاين/نوفمرب 25-14 الفرتة من املقرر عقده يف  8
 2011اتفاقية التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض،  اكانت تســتويف املعايري كما تفهمها املنظمة أم ال. أنظر أيضًــ أســواء   9
).pdf10-25E/25https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/(   ر �ج االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة وبر�مج ، اليت تفســـــــــــــ4، الفقرة 3املرفق

 امللحقاملعيار ابء يف تتيح الصيغة احلالية للمعيار املنصوص عليه يف حتليل السجالت التجارية لإلجتار ابحليوا�ت والنبااتت جتاه حتديد معايري االتفاقية ("
 ").على حدةمرونة يف التفسري، حبيث ميكن اختاذ القرارات على أساس كل حالة  (أ) 2
10  .pdf00e2235e/i2235i/3fao.org/ 
   )./18SBD./2020COFI/. en.pdf1489en/cb1489cb/3fao.orgيف بعض احلاالت، هناك اختالالت يف األنواع املعرضة خلطر االنقراض (  11
االجتماع  -الثاين معايري اإلدراج يف القائمة  املرفق(أ) من 2متنوعة" لتفسري املعيار ابء يف الفقرة  اتفاقية ووافقت على أن هناك "�جً صفت أمانة االو   12

ـــــــد)،  ـــــــذ  .2013مـــــــارس/ آذار  14–3الســــــــــــــــــــادس عشـــــــــــــــر ملــؤمتــر األطــراف يف ابنــكــوك (اتيــلــن ـــــــة تــفســـــــــــــــري وتــنــفــي ـــــــل مــرفــقـــــــات االتــفـــــــاقــي تــعـــــــدي
).pdf71-16CoP-doc/E/16https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/.( جلنة مصــــايد األمساك ســــاســــية لدورة األعلومات وثيقة امل انظر أيضــــا
)18SBD./2020COFI/، en.pdf1489en/cb1489cb/3fao.org/(  عــدم تطــابق تقييم القــائمــة احلمراء لالحتــاد الــدويل حلفظ الطبيعــة وتقييم بشـــــــــــــــأن

 .مصايد األمساك
أنواع إىل هي حماولة من قبل الدول األطراف مبوجب االتفاقية لتعريف فقط ما قد يعنيه "التعرض للخطر" ابلنســــــــــــــبة   .24.9CITES Conf.الوثيقة   13

 ".تضمن "حاشية مصايد األمساكت). و /pdf17R-24-09-Res-document/Ehttps://cites.org/sites/default/files.خمتلفة من النبااتت واحليوا�ت (

https://www.fao.org/fishery/ar/global-search?q=cites-fisheries%20ExpertAdvisoryPanel%20en&lang=en
https://cites.org/sites/default/files/eng/com/ac/25/E25-10.pdf
http://www.fao.org/3/i2235e/i2235e00.pdf
https://www.fao.org/3/cb1489en/cb1489en.pdf
https://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16-71.pdf).%D8%A7%D9%86%D8%B8%D8%B1
https://www.fao.org/3/cb1489en/cb1489en.pdf
https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-09-24-R17.pdf


6 COFI:FT/XVIII/2022/7 

 

واملنظمات غري احلكومية على نطاق واســـــــع العمل بشـــــــأن األنواع املائية غري املدرجة  يف االتفاقيةطراف األل متوّ و  -14
منظمة ودعم األعضــــــــــــــاء يف تنفيذ أحكام لمتويل عملية فريق اخلرباء التابع ل كان  املاضــــــــــــــييف و تفاقية. الواملدرجة يف إطار ا

دعم إضــايف  إىل جانب ،لمنظمةل�يت بشــكل رئيســي من الرب�مج العادي  يف قوائمها ألنواع املدرجةىل اإابلنســبة تفاقية الا
 قدمته الياابن والوال�ت املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب.

أول تقييم عاملي من نوعه حلالة املوارد  14عن حالة املوارد الوراثية املائية لألغذية والزراعة يف العامل طبوعامل يعرضو  -15
 الوالية الوطنية. لواقعة ضــــــــــــــمن نطاقايركز على األنواع املائية املســــــــــــــتزرعة وأقارهبا الربية إذ  ،الوراثية املائية لألغذية والزراعة

 ،الوراثية اجلديدة على إدارة مصــــــــايد األمساك التكنولوجياتن احملتمل أن تؤثر وم ،اا ســــــــريعً تطورً جمال علم الوراثة  ويشــــــــهد
وصـــــــــيانة وظائف النظام  ،التنوع البيولوجي صـــــــــونو  ،وإمكانية التتبع ،والتســـــــــويق ،والتجارة ،والتدجني الوراثيوالتحســـــــــني 
هذه التطورات  نع وجزمب نظمةامليف  شــــــــعبة مصــــــــايد األمساك وتربية األحياء املائية حتتفظ ،. ويف هذا الصــــــــدداإليكولوجي

بشــكل قانوين  املنتجةألمساك االتقدم احملرز وأتثرياهتا احملتملة على إدارة األرصــدة الســمكية ووصــول لى عاألعضــاء  طالعإل
 .إىل األسواق ومستدام

 اليت هلا القدرة على التأثري اإلجراءات املتخذة بشأن النظم اإليكولوجية
 مصايد األمساك ومنتجات تربية األحياء املائيةيف استخدام وجتارة 

 ابألفراديتماشــــــــى االعرتاف و ابلطبيعة.  األفرادالتنوع البيولوجي على عالقة  صــــــــونأتطري مبادرات  بد أن يركز ال -16
كجزء من الطبيعة وتعزيز اإلدارة املســـــــــــــــتدامة الســـــــــــــــتخدام املوارد املائية املتجددة مع اجلهود املبذولة للحفاظ على هيكل 

اليت تعطي األولوية الستبعاد نشاط مصايد األمساك وتربية  النُّهج يتناقض هذا النهج مع تلكو . اإليكولوجيةووظيفة النظم 
ا ابســــــم "احلماية" أو " صــــــوناألحياء املائية من أجل حتقيق  ميكن أن و  15").احملمية صــــــونالتنوع البيولوجي (املعروف أيضــــــً

فرعية صـــغرية من املناطق البيئية املتاحة، وحىت يف هذه احلالة ســـتســـتمر هذه املناطق يف يتضـــمن النهج األخري فقط جمموعة 
مثل التلوث ابنبعااثت غازات االحتباس احلراري واألنواع الغريبة  ،على نطاق عاملي املنتشــــــــــرةبشــــــــــرية الضــــــــــغوط لالتعرض ل

 .ال احلصر الذكرعلى سبيل  ،الغازية

املأهولة ابلســـكان واملناظر البحرية يف إطار  األراضـــيالتنوع البيولوجي عرب  صـــوننظمة بشـــأن املجيري تعزيز رؤية و  -17
على األمن الغذائي وســـــــــــــــبل العيش ضـــــــــــــــمن  هذه الرؤية ركزوت. األطرافاملتحدة واتفاقات بيئية متعددة  األممعمليات 

املتحدة إلصـــــــــــالح النظم عقد األمم يف  ،على ســـــــــــبيل املثالفالتنوع البيولوجي.  صـــــــــــونألغراض التخطيط االســـــــــــرتاتيجي 
بغض النظر عن مســــــــتوى  ،عرب مجيع النظم اإليكولوجية اإلصــــــــالحنظمة لرؤية املجت روّ  16،)2030-2021( اإليكولوجية
 17استخدامها.

                                                 
14  EN.pdf5256EN/CA5256CA/3fao.org/. 
جيري  –يف املائة من احمليطات  30عن ما ال يقل  يقتضــي أال تكون هناك أنشــطة اســتخراجية يف اعامليً  ا، يتبىن االحتاد الدويل حلفظ الطبيعة هدفً مثًال   15

يف مناطق حممية حبرية ذات محاية عالية وغري ذلك من تدابري الصــــــــــــــون الفعالة األخرى القائمة على املناطق حبلول كل موئل حبري يف املائة من   30حتييد 
 التفاقية التنوع البيولوجي. 2020ملا بعد عام  يف مفاوضات اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي كذلك  هذا األمرالعديد من األطراف  ويشرتط .2030عام 

 بر�مج األمم املتحدة للبيئة.و تقوده على حنو مشرتك منظمة األغذية والزراعة   16
. وثيقة حتديد املوقف بشـــــــأن "إصـــــــالح النظم اإليكولوجية" لنظم اإلنتاج اإليكولوجية يف ســـــــياق عقد األمم املتحدة /2.15Inf./2020COFI الوثيقة  17

 ).https://www.fao.org/3/nd261ar/nd261ar.pdf( 2030-2021إلصالح النظم اإليكولوجية 

https://www.fao.org/3/CA5256EN/CA5256EN.pdf
https://www.fao.org/3/nd261ar/nd261ar.pdf
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على إعادة بناء  اإليكولوجيةيركز العمل اإلصـــالحي املباشـــر لتقليل التأثريات البشـــرية على هيكل ووظيفة النظم و  -18
أبن هذه العناصـــــر ال ينبغي أن تقتصـــــر على يتزايد اإلدراك إلصـــــالح النظم اإليكولوجية يف عقد األمم املتحدة و مكو�هتا. 

وأحواض األعشـــــــــــــــاب  ،املرجانية وعاتمواجمل ،غاابت املنغروف ،(على ســـــــــــــــبيل املثالاإليكولوجية املكو�ت الثابتة للنظم 
 وهلا أمهيتها يفالنظم اإليكولوجية  ندســــــــةه تشــــــــكل اليت ألمساكا أســــــــراباملكو�ت املتنقلة مثل بل كذلك على  ،البحرية)
فــإن  18،للفقــار�ت على وجــه األرض ةئيــيــاحأابلنظر إىل أن األمســاك متثــل أكرب كتلــة و . ووظيفتهــا النظم الطبيعيــة هيكــل

ينبغي إعطاء إجراءات إعادة بناء األرصدة السمكية  ،لذلكو  19عادات حياهتا هي عنصر حاسم يف دورة الكربون العاملية.
 .الثابتةاملكو�ت اهليكلية  إلصالحاهتماًما مكافًئا مثل اإلجراءات 

 إطار العمل ودةســعلى النحو الوارد يف م صــونبشــأن الرؤية أوســع التأســيس ليف ســياق تشــجيع االســتثمار عرب و  -19
تربية األحياء و �ج النظام اإليكولوجي ملصــــــــــايد األمساك نظمة الضــــــــــوء على فائدة اعتماد املســــــــــلطت  ،2020ملا بعد عام 

فســوف يســاعد يف ضــمان األمن الغذائي وســبل  ،إذا مت اعتماد هذا النهجو التنوع البيولوجي.  صــونكهيكل عملي لاملائية  
هذا أمر ابلغ و والبيئة.  األفراددمج كل من هبدف  ،تركيز اإلطارنقطة العيش اليت تعتمد على املوارد الســـــــــــــمكية كجزء من 

أمام اســــــــتخدام منتجات مصــــــــايد األمساك وتربية  اعائقً  2020ملا بعد عام  إطار العمل يصــــــــبح تنفيذ األمهية لضــــــــمان أّال 
 تكون قانونية ومستدامة.يتعني أن حيث  ،فيهاتجارة الو  األحياء املائية

نظمـــة إىل فهم املدعـــت  ،التنوع البيولوجي لتعزيز اإلدارة املكـــانيـــة صـــــــــــــــونيف إطـــار اجلهود اليت يبـــذهلـــا جمتمع و  -20
اليت حددهتا األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف أواخر  املناطقالفعالة األخرى القائمة على  صــــــونواســــــتخدام تدابري ال

هذه اآللية املكانية لقطاع مصـــــــــــايد  وتتيح. هلا بديلإجياد أو ملناطق البحرية احملمية ُ�ج ايف ســـــــــــياق إضـــــــــــافة  ،2018عام 
األمساك  مصــــــــايد على مســــــــتوى كل من منافع جيينا ممّ  ،فرصــــــــة جديدة للقيادة ولالعرتاف الدويل ابإلدارة املكانيةاألمساك 

 .ضوابط مكانية للصيد على النطاقات احمللية والوطنية واإلقليميةوضع من خالل والتنوع البيولوجي العام 

 الصلة يف جمال مصايد األمساك اتنظمة ذامل ملع
 2023-2022 السنتني لفرتة املخطط له

جزًءا أساسًيا من مناقشات جلنة مصايد األمساك.  األغذيةإنتاج  نظمتعد اعتبارات التنوع البيولوجي املعاصرة عرب  -21
االلتزامات املتعلقة ابلتنوع  نظمة دعم عدد مناملإىل  يف الدورة الرابعة والثالثني للجنة مصــــايد األمساكوقد طلب األعضــــاء 

التنوع بشـــــأن  املنظمة البيولوجي وتفعيل خطة التنوع البيولوجي ملصـــــايد األمساك وتربية األحياء املائية كجزء من اســـــرتاتيجية
 البيولوجي ومنصة تعميم التنوع البيولوجي.

بر�مج األمم املتحدة  مبســـــــاعدة ،نظمةاملســـــــتقوم  ،ةم اإليكولوجيعقد األمم املتحدة إلصـــــــالح النظيف غضـــــــون و  -22
ابستخدام املوارد املتاحة  ،ة كل منهماواليبتحديد وتطوير األنشطة والربامج املمكنة يف إطار  ،الذي يشاركها القيادةللبيئة 

 واملسامهات الطوعية اإلضافية حسب االقتضاء.

                                                 
18   )6506/25/115pnas.org/content/, 2018Phillips and Milo (Ona, -Bar ىل الشكل إضافة إ
)/graphic--one--in--earth--of--biomass--the--visualcapitalist.com/all(. 

19  .7554sciadv.abd/1126.10science.org/doi/epdf/. 2021 et al.Bianchi, ; 30.2009nature.com/articles/news.. 2009Kwok,  

https://www.pnas.org/content/115/25/6506
https://www.visualcapitalist.com/all-the-biomass-of-earth-in-one-graphic/
https://www.science.org/doi/epdf/10.1126/sciadv.abd7554
https://www.nature.com/articles/news.2009.30
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د األمساك وتربية األحياء يف أنشــــــطة مصــــــاي ةاملباشــــــر  ةاألجنبي اتالتجارة عرب احلدود واالســــــتثمار  ويتواصــــــل تزايد -23
اتفاقية مثل  ،البيئية من خالل اتفاقيات نظمةميكن أن يؤثر وضـــــــــــــع االتفاقيات واألو ال ســـــــــــــيما يف البلدان النامية.  ،املائية

بشــــــــكل مباشــــــــر على كيفية تدفق هذه االســــــــتثمارات  ،التجارة الدولية أبنواع احليوا�ت والنبااتت الربية املهددة ابالنقراض
نظمة للقيام مبا املختطط  ،. ويف هذا الصـــــددوجتارهتادارة القانونية واملســـــتدامة لصـــــيد األمساك وتربية األحياء املائية ودعم اإل

 يلي:

مبا  ،املنظمة واملكاتب اإلقليمية بعَ شُ تعميم التنوع البيولوجي والعمليات االسرتاتيجية عرب ن أبشناقشات ملادعم  •
 ســـــــــتؤخذ يف االعتبارحبيث  ،النظام اإليكولوجي إلصـــــــــالحيف ذلك عن طريق إنشـــــــــاء وبدء عقد األمم املتحدة 

 وسبل العيش يف صيد األمساك وتربية األحياء املائية. األغذيةمصاحل تعميم التنوع البيولوجي وإنتاج 

املفاوضــات بشــأن االتفاقات الدولية  أثناء دامعلى حنو مســت ألنواع املســتغلة جتار�ً انظمة الســتخدام املتقدمي رؤية  •
مع إمكانية التأثري على اســـــــــــتخدام وجتارة املوارد  ،2020ملا بعد عام  إطار العملمثل  ،املتعلقة ابلتنوع البيولوجي

 املائية املتجددة.

ما يتعلق إبدراج أنواع مصـــــايد األمساك  يف ،حيثما أمكن ذلك ،االحتاد الدويل حلفظ الطبيعةالتعاون مع  مواصـــــلة •
 احلمراء. قائمتهومؤشر  قائمته احلمراءيف 

 .دعم األعضاء واألطراف يف االتفاقية يف املداوالت املتعلقة ابألنواع قيد النظر يف التعديالت على قوائم االتفاقية •

ألنواع املائية املســــتغلة جتارً� ابارة تجال الضــــرورية ملزاولة االتفاقيةشــــأن تنفيذ األعضــــاء ألحكام توجيهات بعطاء إ •
من ا بدءً . وهذا يشـــــــــمل العمل عرب ســـــــــلســـــــــلة القيمة الكاملة ألصـــــــــحاب املصـــــــــلحة االتفاقيةواملدرجة يف قائمة 

 إىل املصدرين.ووصوال الصيادين 

 يفا وأتثرياهتوحفظها للتقنيات اجلزيئية سريعة التطور  وصف اإلدارة احملتملة من أجلزيد من العمل مبالضطالع ا •
 يف توصيف وتتبع املوارد الوراثية املائية. جراء استخدامهاالسوق 

  20وإدارهتا.ا تهالحو األنواع املائية املستغلة جتارً� مواصلة إنتاج وتوزيع املواد اإلعالمية املتعلقة بتحديد  •

                                                 
 )، fisheries/ExpertAdvisoryPanel/arfao.org/fishery/citesوميكن االطالع على أمثلة عن هذه املواد يف تقارير فريق اخلرباء االســـــــتشـــــــاري (  20

ــــري صــــــــــــــــــون وإدارة  ـــــــداب ـــــــا�ت ت ــــي ــــقــــرش" ( أمســـــــاكو"قـــــــاعـــــــده ب ــــواع  )measures/en-of-sharks/database-fao.org/ipoaال ـــــــد األن ومــــواد حتـــــــدي
)fao.org/fishery/fishfinder/en.(  

https://www.fao.org/fishery/ar/global-search?q=cites%2520fisheries%20ExpertAdvisoryPanel&lang=ar
http://www.fao.org/ipoa-sharks/database-of-measures/en/
http://www.fao.org/fishery/fishfinder/en
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