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تدابري الصون الفعالة تعميم التنوع البيولوجي يف مصايد األمساك وتربية األحياء املائية: حتديد 
 األخرى القائمة على املناطق

 

 وجزملا

مصايد إدارة من االسرتاتيجيات واإلجراءات اليت تركز على التدابري القائمة على املناطق هي أداة رئيسية للعديد 
إىل (. ويتم الدعوة بقوة 5-14)اهلدف  14صون التنوّع البيولوجي، وهي جزٌء من هدف التنمية املستدامة و األمساك 
للتنوع البيولوجي  آيتشي من أهداف 11اهلدف هذه التدابري ابعتبارها تدابري لصون التنوع البيولوجي. وقد دعا اختاذ 

املناطق البحرية احملمية وتدابري  يفيف املائة من البيئات البحرية والساحلية  10البلدان إىل االلتزام ابحلفاظ على نسبة 
متثل التحدي الذي واجهته بلدان عديدة يف كيفية الوفاء ابلتزامها قد ق. و الصون الفعالة األخرى القائمة على املناط

تعميم التنوع البيولوجي يف القطاعات اليت تستخدم املوارد البحرية وإشارة اهلدف  وقد أاتح. 11املتعلق بتحقيق املقصد 
 عديدة ال بلدانً فرصًة للتصدي هلذا التحدي، رغم أن  ،ن الفعالة األخرى القائمة على املناطقإىل تدابري الصو  11
يُعترب تدابري صون  كان  الوفاء ابلتزاماهتا القائمة على املناطق بفعل غياب فهم مشرتك بشأن ما على ةزال غري قادر ت

فاقية األطراف يف ات تواصلحني مّت اعتماد تعريف ومعايري. وفيما  2018فعالة أخرى قائمة على املناطق قبل عام 
تدابري بواصلة اإلقرار ملفرصة مثة ، 2020ا بعد عام ملبشأن اإلطار العاملي للتنوع البيولوجي التفاوض التنوع البيولوجي 

 حتّققمن هذه التدابري ميكنها أن  أبن جمموعةً  راراإلقالصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق من أجل املساعدة يف 
 .إدارهتاضعها و و  قطاعات االستخدامتوىل البيولوجي، مبا يف ذلك تلك اليت تالتنوع يف جمال منافع 
نطاق مفهوم تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق، رض وثيقة املعلومات هذه معلومات أساسية و وتع

العاملي إلدارة  عمالتالءم مع جدول األهامة لقطاع مصايد األمساك وكيف ت وتشرح ملاذا توّفر هذه التدابري فرصةً 
ا وتنوي القيام به مؤخرً  املنظمة ا عن العمل الذي قامت بها موجزً مصايد األمساك وصون التنوع البيولوجي. وتضّم أيضً 

 .تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق بشأن مستقباًل 
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 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
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 مصايد األمساكعن مسؤولة موظفة 

Amber.HimesCornell@fao.org 
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 مقدمة -ًل أو  
احلفاظ على العمليات البيئية والتخفيف يف  االهتمام العامليوّع البيولوجي إىل زايدة لتنلأّدى الرتاجع العاملي لقد  -1

وصررررون التنوع البيولوجي  الطبيعيةإن التقاطع بني االسررررتخدام املسررررتدام للموارد فمن وطأة اآلاثر البشرررررية املنشررررأ. وابلتا ، 
التنوع البيولوجي أسرررراسرررري لامن اللذائي والتلذية وسرررربل ما أن . كومقاصرررردها ضررررروري لتحقيق أهداف التنمية املسررررتدامة

وع البيولوجي من ناملتصرررررلة ابلت عيش ماليني األشرررررخا  حول العاد. وقد قدم أعضررررراء املنظمة الدعم لعددا من االلتزامات
 خالل قرارات اللجان الفنية للمنظمة، مبا يف ذلك جلنة مصايد األمساك.

الثالثة اعتمد جملس املنظمة، يف دورته  1نظمة،املعلى التكليف الصرررررررررررادر عن الدورة احلادية واألربعني ملؤمتر  بناءً و  -2
 ة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطررراعررات الزراعيررةاسرررررررررررررررتاتيجيرررة منظمرررة األغررذيررة والزراعررروالسررررررررررررررتني بعرررد املررائررة، 

، مع مراعاة األولوايت واالحتياجات ومتسررررررررقةسرررررررررتاتيجية إىل حتقيق أهدافها بطريقة منظمة هتدف االو  2)االسرررررررررتاتيجية(.
على خطة العمل  املائة،السادسة والستني بعد يف دورته ووافق اجمللس، طر الربجمة القطرية. والسياسات الوطنية وأُ  نظمةواأل

تنفيذ اسرررررررررررررتاتيجية منظمة األغذية والزراعة بشررررررررررررأن تعميم التنوع البيولوجي عرب القطاعات من أجل  2023-2021للفرتة 
 3الزراعية )خطة العمل(.

تضرررمن وتمحيطات وتسررراهم يف رفاه اإلنسررران. هام يف صرررون التنوع البيولوجي لل مصرررايد األمساك بدورا وتضرررطلع  -3
م املسرررررررتدام ملوارد الذي يرمي إىل التوفيق بني االسرررررررتخدا 14هدف التنمية املسرررررررتدامة  2030خطة التنمية املسرررررررتدامة لعام 

العديد من اجلهات الفاعلة لى استدامة املوارد الطبيعية ع وتنطويوالعدالة االجتماعية والتنمية االقتصادية.  مصايد األمساك
بشرررررررركل متزايد على مصررررررررايد األمساك وتربية  اعتمادهمو  سرررررررركان العاد زايد عددتا إىل نظرً . و اليت تعمل يف قطاعات خمتلفة

، من الضررروري حتسررني اإلجراءات وأوجه التعزر على همسرربل عيشررأتمني و يو اللذائي والتلذضررمان أمنهم األحياء املائية ل
 املستويني العاملي واإلقليمي.

 املناطق يف جمال صون التنوع البيولوجياإلدارة القائمة على  -اثنًيا

ل صررررون املوارد البحرية القائم على املناطق اور االهتمام الرئيسرررري للعديد من االسرررررتاتيجيات واإلجراءات يشرررركّ  -4
دور اإلدارة القائمة على املناطق يف جمال ة التنوع البيولوجي بشكل رمسي بعلى الصون. وأّقرت األطراف يف اتفاقي اليت تركز
. 2020( عام 11للتنوع البيولوجي )اهلدف  آيتشرررررررررررررريمن أهداف  11ن التوع البيولوجي من خالل اعتماد اهلدف صررررررررررررررو 

بصرررررورة خاصرررررة بدور الصرررررون القائم على املناطق يف جمال التنوع البيولوجي البحري، ويدعو إىل صرررررون  11ويتعلق اهلدف 
وتدابري الصرررررررون الفعالة األخرى القائمة على املناطق  يف املائة من املناطق السررررررراحلية والبحرية يف املناطق احملمية 10نسررررررربة 

عّززت اجلمعية العامة لامم املتحدة هذا املوضررررررروع يف خطة التنمية املسرررررررتدامة لعام قد و  4(.x/2 قررامل) 2020حبلول عام 

                                                     
  https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf)ب(  48، الفقرة C 2019/REPالوثيقة  1
وما. ر  . اسرتاتيجية منظمة األغذية والزراعة لتعميم التنوع البيولوجي عرب خمتلف القطاعات الزراعية. 2020منظمة األغذية والزراعة.  2

https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CA7722AR  
  https://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf. )ح( 24، الفقرة CL 166/REPالوثيقة  3
4  https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268  

https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
https://www.fao.org/3/na421ar/na421ar.pdf
https://www.fao.org/documents/card/ar/c/CA7722AR
https://www.fao.org/3/nf693ar/nf693ar.pdf
https://www.cbd.int/decision/cop/?id=12268
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يف املائة من املناطق  10 صررررررونا لا مشررررررا ً الذي يشررررررمل مقصرررررردً  5-14من خالل اعتماد هدف التنمية املسررررررتدامة  2030
 .2030حبلول عام  الساحلية والبحرية

الذي  ، األمريف الوقت احلا  اهتماًما كبريًا القائمة على املناطقدابري الصررررررررررررررون الفعالة األخرى فهوم تويتلقى م -5
ملسررررررررررااة يف حتقيق األهداف العاملية للتنوّع البيولوجي من خالل ابيسررررررررررم  جملموعة من قطاعات االسررررررررررتخدام املسررررررررررتدام 

. وقد القائم على املناطقصررون لا اباملبادرات اخلاصررة  ا لادارة القائمة على املناطق، مبا يسرراعد البلدان يف الوفاء ابلتزاماهت
يف دورته الرابعة عشررررررررة املنعقدة يف نوفمرب/تشررررررررين الثا   ،بشررررررركل رمسي اعتمد مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي

بشررررررررررأن تدابري الصررررررررررون الفعالة األخرى القائمة على املناطق. ويعّرف  ا وجمموعة من املعايري ومبادئ توجيهيةتعريفً  ،2018
منطقررة خبالف  ،اجلرافيررً  معّرفررةهررذه الترردابري بنرراًء على النتررائق اليت حتققهررا املنطقررة أب ررا:  منطقررة  5(14/8) املررذكور قررامل

 التنوع البيولوجي يف املوقعفظ األجل حلطويلة حتقق نتائق إجيابية ومسررررررررررررررتدامة وسرررررررررررررررائل وإدارهتا بري تنظيمها امية، جي
 جتمراعيرةاالو روحيرة الثقرافيرة و القيم المرا ينطبق، ثوحي ةوظرائف وخردمرات النظم اإليكولوجير را من رتبط ، مع مرا يالطبيعي

  .على املستوى احملليذات الصلة األخرى القيم واالقتصادية و 

 الفعالة األخرى القائمة على املناطق الصونتدابري  -الثً اث
 يف خطة الصون العاملية

مفهوم تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق فرصًة جديدة أمام الدول لاقرار إبمكانيات صون ميثل  -6
من أي وقت مضررررررى. وقد بُذلت جهود دولية أكثر من تدابري اإلدارة املكانية أوسررررررع جمموعة انطالقًا من التنوع البيولوجي 

قطاعات عديدة. ويف جمال مصرررررررررايد األمساك بصرررررررررورة عرب وتفعيلها وتوفري توجيهات بشرررررررررأ ا  لتعريف هذه التدابري شرررررررررّ  
 إىل حتقيق أهداف االسررررررررتدامة، وهي يف موقع جيد خاصررررررررة، يهدف العديد من تدابري اإلدارة القائمة على املناطق أصرررررررراًل 

طط اخلكبري يف   . وتندرج هذه التدابري إىل حدّا يسم  هلا ابستيفاء معايري تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق
ا اإلقرار بتدابري الصررون الفعالة األخرى القائمة على املناطق للدول حافزً ويوفر   6دارة مصررايد األمساك.املتعلقة إبعمليات الو 

دارة اإلأدوات  ماخدسرررررررتتدابري إدارة مصرررررررايد األمساك القائمة على املناطق يف مصرررررررايد األمساك اباملرتبطة ب لتنسررررررريق اجلهود
االقتصادية احلصرية. وميكن  اليت تُبذل ضمن مناطقها ،ذات الصلةاألخرى يف القطاعات املستخدمة القائمة على املناطق 

ا إلدارة مصررررايد األمساك يف القطاعات املتنافسررررة من أجل احلّد من النزاعات ا واحملددة مكانيً دمق هذه التدابري القائمة رمسيً 
 ومساعدة أصحاب املصلحة على حتقيق التوازن بني االستخدامات املتنافسة للبيئة البحرية. 

قطاعات  منمتثل تدابري الصررررررون الفعالة األخرى القائمة على املناطق فرصررررررًة هامة لتيسررررررري إشررررررراك األشررررررخا  و  -7
من العديد من اجملتمعات احمللية األخرى، يف صررون التنوع البيولوجي. ويسررم  مفهوم تدابري كذلك ام املسررتدام، و االسررتخد

من قطاعات االستخدام املستدام املسااة يف متنوعة جملموعة  ،بصورة خاصة ،الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق
. وميكن أن يفضررررررررري اخلاصرررررررررة  ا الل مبادرات اإلدارة القائمة على املناطقحتقيق األهداف العاملية للتنوع البيولوجي من خ

( تعميم أهداف صرون التنوع البيولوجي يف إدارة 1هذا األمر إىل ثالث خطوات هامة حنو حتقيق صرون التنوع البيولوجي: )

                                                     
 /8/14CBD/COP/DECالوثيقة   5
6  ). Mainstreaming 2018Rees, S., Battle, J., Gjerde, K., Hennige, S. & Roberts, J.M. (Diz, D., Johnson, D., Riddell, M., 

marine biodiversity into the SDGs: the role of other effective area-based conservation measures (SDG 14.5). Marine Policy, 
93, 251-261 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-14/cop-14-dec-08-ar.pdf
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ع البيولوجي أهداف قطاعات ضررمان أن تشررمل املناقشررات والقرارات املتصررلة بصررون التنو و ( 2اسررتخدام املوارد الطبيعية) )
التنسيق بني قطاعات االستخدام إىل  احلاجةحتسني احلوار والتنسيق بني القطاعات من خالل و ( 3االستخدام املستدام) )

ي قطرراع آخر مع) )مثاًل، وسررررررررررررررررائررل النقررل العررام، واللرراابت، والطرراقررة د الطبيعيررة والوكرراالت البيئيررة، وأاملسررررررررررررررترردام/املوار 
أن اإلقرار  ذه التدابري حيّول الصون إىل جهد متعدد القطاعات ويعرتف صراحًة ابحتياجات األشخا  والتخطيط(. كما 

 والقيم الثقافية(. ،)مثاًل، األمن اللذائي، وتوليد الدخل، وسبل العيش
 )الوثيقرررة ورغم أنررره يتوفر اآلن تعريف رمسي ومعرررايري لتررردابري الصررررررررررررررون الفعرررالرررة األخرى القرررائمرررة على املنررراطق -8
8/14CBD/COP/DEC/،)7  ٌن من الوفاء لكي تتمكّ  هوتطبيقعديدة يف كيفية تفسررررري مفهوم هذه التدابري  تتخبط بلدان

. وفيما تتفاوض األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي اليوم حول األهداف اجلديدة يف إطار 11ابلتزامها يف إطار اهلدف 
 30يتم اعتماد هدف جديد لادارة القائمة على املناطق يدعو إىل صرررررون نسررررربة تصرررررل إىل  ن، من املرج  أ2020ما بعد 

دابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق. وإذا يف املائة من البيئات البحرية والساحلية يف املناطق البحرية احملمية وت
أرادت البلدان أن تنج  يف حتقيق هذا اهلدف اجلديد، سيكون من الضروري اإلبالغ عن مزيق من املناطق البحرية احملمية 

 األمساك وقطاعات أخرى. يف مصايد على حد سواءالقائمة على املناطق وتدابري الصون الفعالة األخرى 
توجيهات بشأن كيفية تفسري وتطبيق التعريف الرمسي لتدابري الصون الفعالة اجة إىل تت بلدان عديدة اآلن حبواب -9

األخرى القائمة على املناطق واسررررتيفاء معايريها، مبا يف ذلك يف قطاعي مصررررايد األمساك وتربية األحياء املائية. وسررررتمّكنها 
حملمية وتدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق لتحقيق األهداف هذه التوجيهات من استخدام املناطق البحرية ا

وهذا مهم بصررررررورة خاصررررررة ابلنسرررررربة  .2020ا بعد عام ملاتفاقية التنوع البيولوجي ها يف إطار القائمة على املناطق املتفق علي
ألغراض رفع التقارير املتصررررررلة ابتفاقية  هاوتقييمإىل البلدان اليت ال تتمتع أصرررررراًل ابلقدرة على حتديد تدابري الصررررررون احملتملة 

 .التنوّع البيولوجي

 القائمة على املناطق األخرى الفعالة تدابري الصون بشأنعمل املنظمة وجز م -رابًعا
ا املنظمررة يف جمررال اإلدارة القررائمررة على املنرراطق على تنفيررذ ترردابري اإلدارة رّكز العمررل الررذي قررامررت برره مؤخرً لقررد  -10

وصون موارد مصايد األمساك يف األجل  ،مع تركيز خا  على تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق املكانية،
من خالل دعم تنفيذ تدابري وصو ا النظم اإليكولوجية  إجراءات إلدارةهذا العمل امها املستدام. ويشمل الطويل واستخد

ماعات السررررررررابقة للجنة مصررررررررايد األمساك بتوجيه هذا العمل، وبصررررررررورة اإلدارة املكانية يف مصررررررررايد األمساك. وقامت االجت
 حيث: األمساكخاصة الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد 

للتنوع البيولوجي ومشاركة  آيتشيالتنوع البيولوجي لتحقيق أهداف  رحّبت اللجنة ابلدعم الذي قدمته املنظمة إىل اتفاقية 
وطلبت من املنظمة مواصلة العمل املتعلق أبدوات اإلدارة  .2020املنظمة يف بلورة رؤية اتفاقية التنوع البيولوجي ملا بعد عام 

القائمة على أساس املناطق وتعاو ا مع املنظمات األخرى اليت تعمل يف هذا الصدد. وطلبت من املنظمة مواصلة تعاو ا 
اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنمق األمم املتحدة للبيئة يف تيسري إقامة آليات تنسيق رمسية بني األجهزة اإلقليمية ملصايد مع 

  من تقرير الدورة الثالثة والثالثني للجنة مصايد األمساك(. 79األمساك وبرامق البحار اإلقليمية )الفقرة 
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اية النظر يف خمتلف أمدى إىل والثالثني  ةالرابع يف دورهتامصرايد األمساك جلنة  تأشرار ، 2021ويف فرباير/شربا   -11
الفعالة األخرى  الصرررررررررررونعلى غرار املناطق احملمية وسرررررررررررواها من تدابري ، أدوات اإلدارة الفعالة القائمة على الزمان واملنطقة

لجنة أيًضا إىل أاية تدابري الوأشارت  .ممستداالقائمة على املناطق من أجل صون التنوع البيولوجي واستخدامه على حنو 
العاملية  تحقيق عدد من أهداف التنمية املسرررررررتدامة وغاايت التنوع البيولوجيل الفعالة األخرى القائمة على املناطقالصرررررررون 

 وطلبت من املنظمة إصررررردار خطو  توجيهية عملية ونشررررررها لدعم األعضررررراء يف سرررررعيهم إىل حتديد تلك التدابري وتطبيقها
 (.رير الدورة الرابعة والثالثني للجنةمن تق (ه)17و( د)17الفقراتن )

العملية اليت  التوجيهاتوضع يف نظمة ملا ت، بدأة والثالثنيبعيف دورهتا الرابناًء على طلب جلنة مصايد األمساك و  -12
يف تدابري الصررون الفعالة األخرى القائمة على املناطق إىل شرررح دور التوجيهات هتدف و دعت إليها جلنة مصررايد األمساك. 

، وحتديد عملية ميكن من 14/8قرر اتفاقية التنوع البيولوجي مو هلذه التدابري  وف)تعميم التنوع البيولوجي، وتوفري فهم عام 
يف مصرررررايد  ناطقأدوات اإلدارة القائمة على املأدى فيها اسرررررتخدام خالهلا للحكومات وأصرررررحاب احلقوق حتديد جماالت 

من قبل النظر فيها يتعني أسررررررررررررررئلة التوجيهات تطرح و لتنوع البيولوجي. ايف جمال األمساك إىل نتائق إجيابية وطويلة األجل 
  دراسرررات حالة توضرررّ إضرررافة إىل ، القائمة على املناطقاحملتملة تدابري الصرررون الفعالة األخرى م اليت تقيُ  واهليئاتالوكاالت 
إىل نوع محاية التنوع البيولوجي الذي تشري إليه عالمة  ستفضيليت ميكن اتباعها لتقييم ما إذا كانت املناطق اهق النُ خمتلف 

 تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق.
 اليت هتدف إىل حتقيق ما يلي: نظمة سرررلسرررلة من حلقات العمل التعليمية املشررررتكةاملت وابلتوازي مع ذلك، أعدّ  -13
فهم معايري اتفاقية التنوع البيولوجي يف  ،الصرررررررررلة مبصرررررررررايد األمساك ويذوأصرررررررررحاب املصرررررررررلحة ( دعم البلدان والوكاالت 1

ذات الصرررررررلة مبصرررررررايد األمساك) تدابري الصرررررررون الفعالة األخرى القائمة على املناطق حتديد من أجل  هاوتطبيق تهاومناقشررررررر
العملية  التوجيهاتتطبيق معايري اتفاقية التنوع البيولوجي لدعم تطوير  البلدان يف جتربةجتميع الدروس املسررررررررررررتفادة من و  (2

العمل إىل بناء قدرات الدول واخلرباء يف حلقات هتدف و . يف دورهتا الرابعة والثالثنياليت دعت إليها جلنة مصرررررايد األمساك 
هذه والفوائد املرتبطة بتحديد/إنشررررررراء تدابري الصرررررررون الفعالة األخرى القائمة على املناطق  هماملنطقة من خالل: زايدة فهم

وقدرهتم على  ،واإلبالغ عنها ،تدابري الصررررررررررررررون الفعالة األخرى القائمة على املناطقزايدة فهمهم ملعايري حتديد و ) التدابري
تدابري الصررررررررون الفعالة األخرى القائمة على بيق معايري تطبيق هذه املعايري يف سررررررررياق تدابري مصررررررررايد األمساك البحرية) وتط

قامت املنظمة بتنظيم وعقد اآلن،  ح و خمتارة يف املنطقة. على أسرررررررراس اختباري على دراسررررررررات حالة توضرررررررريحية املناطق 
 :كاآليت  وهيمع شركاء آخرين،  ابلتعاون، تعليمية مشرتكة عرب اإلنرتنتعمل حلقات ثالث 
 شبا /فرباير 3-1يف منطقة حبر البلطيق، القائمة على املناطق الفعالة األخرى الصون تدابري حلقة عمل بشأن  (أ)

العمل،  حلقةخالل و (. HELCOMابلتعاون مع جلنة هلسنكي ) حلقة العمل هذهنظمة امل. نظمت 2022
إىل من مصايد األمساك ، القائمة على املناطقالبحرية أدوات اإلدارة نقش املشاركون إمكانت جمموعة متنوعة من 

تدابري صون فعالة أخرى قائمة ، ابعتبارها الطاقة يف حبر البلطيققطاعات الشحن والقطاعات الثقافية واألثرية و 
 .على املناطق

املتعلقة مبصايد األمساك يف البحر األبيض القائمة على املناطق الفعالة األخرى  الصوناجتماع اخلرباء بشأن تدابري  (ب)
اهليئة العامة ملصايد أمساك  مع ابلتعاون ونظمت املنظمة حلقة العمل هذه. 2022 شبا /فرباير 17-16 ،املتوسط

ملصايد األمساك اليت تبلغ احملمية نطقة املالعمل، نقش املشاركون إمكانت  حلقةخالل و . البحر األبيض املتوسط
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منطقيت يف البحر األدرايتيكي و تدابري اإلدارة القائمة على املناطق وغريها من التابعة للهيئة مرت  1 000مساحتها 
 .تدابري صون فعالة أخرى قائمة على املناطقابعتبارها  ،هوشرقوسط البحر األبيض املتوسط 

وأمريكا األوسع نطاقًا منطقة البحر الكارييب لفائدة مبادرة احمليطات املستدامة يف إطار بناء القدرات ل عمل حلقة (ج)
 21-20 طق يف قطاع مصايد األمساك البحرية،ااملنالقائمة على الفعالة األخرى  الصونالوسطى بشأن تدابري 

مع أمانة ابالشرتاك العمل هذه واضطلعت املنظمة بتنظيم حلقة . 2022 نيسان/أبريل 28-27و نيسان/أبريل
هيئة مصايد ، و ملصايد األمساك يف منطقة البحر الكارييباآللية اإلقليمية ابلتعاون مع و  ،اتفاقية التنوع البيولوجي

ربنمق التابعة ل PROCARIBE + PPGتنسيق ال، وبرنمق البيئة الكارييب، ووحدة يأمساك غرب وسط األطلس
خالل و . فريق خرباء مصايد األمساك التابع لالحتاد الدو  حلفظ الطبيعةاألمم املتحدة اإلمنائي/مرفق البيئة العاملية، و 

املكسيك وكوستاريكا تدابري اإلدارة القائمة على املناطق يف من  عددالعمل، نقش املشاركون إمكانت حلقة 
 .تدابري صون فعالة أخرى قائمة على املناطق، ابعتبارها وكولومبيا وبورتوريكو والربازيل

 ،املنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األمساكأو اتفاقيات البحار اإلقليمية أو األعضاء فرادى  مجيعنظمة املتدعو و  -14
 ا تنظيم حلقة عمل تعليمية مشرتكة.إىل أن تطلب رمسيً 

لرفع التقارير عن مسررررااة قطاع  ، بناًء على طلبهم،يف بناء قدرات أعضررررائهاتقدمي املسرررراعدة املنظمة وسررررتواصررررل  -15
ي القائم على املناطق. و دف مسرررراعدة أعضررررائها مصررررايد األمساك يف األهداف احلالية واملسررررتقبلية لصررررون التنوع البيولوج

، يف مصايد األمساك واألجهزة اإلقليمية ملصايد األمساك يف تقييم وحتديد تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة على املناطق
 القيام بستة أنشطة رئيسية:على املنظمة  تعكف
. وستهدف هذه األحداث إىل أقاليم إضافيةاستضافة األحداث لتبادل الدروس واملشاركة فيها يف االستمرار يف  (أ)

اإلدارة القائمة  تدابري( اجلمع بني أصحاب املصلحة واخلرباء واحلكومات واملساعدة يف توجيه البلدان لتحديد 1)
 ا)واإلبالغ عنه اوتقييمه ارصدهوضعها و و  ،على املناطق اليت ميكنها أن تساهم يف صون التنوع البيولوجي البحري

دارة القائمة على املناطق يف السياق البحري، األمر الذي اإلاستخدام أدوات  يفالتعّلم من جتربة البلدان و ( 2)
( أدنه. ومن املقرر أن تضم حلقات العمل هذه موظفني من الوكاالت املتصلة مبصايد ج)سوف يدعم النشا  
اإلقليمية ملصايد األمساك. واقرتحت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي االنضمام إىل املنظمة األمساك ومن األجهزة 

 للتخطيط هلذه األحداث وتيسريها.
ستخدام أدوات اإلدارة املكانية ومنافعها ابلنسبة إىل مصايد األمساك والتنوع البيولوجي، على ابتعزيز الوعي العام و  (ب)

 خالل عمليات استشارية ومواد اتصاالت. الصعيدين العاملي واإلقليمي من 
تدابري الصون الفعالة األخرى القائمة وضع لالعملية لتوجيهات ل ووضع الصيلة النهائيةالتماس املدخالت مواصلة و  (ج)

واستعراضها معلومات إلعداد هذه التوجيهات )أ( النشا  وسيوفر . وإدارهتا على املناطق يف قطاع مصايد األمساك
 .على حدّا سواء عاملية وإقليمية جمددة ة توجيهاتمبا يتي  بلور 

على املستوى اإلقليمي/الوط) لتبادل التجارب حول تنفيذ أدوات  لاعضاءالواقع توفري املساعدة على أرض و  (د)
اإلدارة القائمة على املناطق اليت توّفر منافع مشرتكة يف جمال التنوع البيولوجي  دف زايدة تلطية تدابري الصون 

 الفعالة األخرى القائمة على املناطق.
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املناطق يف مياهها الوطنية بنّية مساعدة البلدان يف  دعم أعضاء املنظمة يف تطبيق أدوات اإلدارة القائمة علىو  (ه)
 حتقيق األهداف العاملية لادارة القائمة على املناطق مع زايدة األمن اللذائي والتلذية يف الوقت ذاته.

واقتصادية وبيئية ميكن استخدامها لرصد أداء املناطق  املنظمة يف وضع مؤشرات اجتماعية مساعدة أعضاءو  (و)
القائمة على املناطق )مبا يف ذلك تدابري الصون الفعالة مصايد األمساك إدارة  تدابريالبحرية احملمية وغريها من 

األخرى القائمة على املناطق( حبيث تساهم على حنو فعال يف صون مصايد األمساك والتنوع البيولوجي، واألمن 
 اللذائي وحتقيق أهداف التنمية املستدامة. 

 


