
طبع عدد محدود من ، يدة مناخيامحا األمم المتحدة لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية  .هذه الوثيقة

  مؤتمر األطراف في االتفاقية
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي

  العاشر االجتماع
  2010 األولتشرين /أكتوبر 29- 18، ناغويا، اليابان

  من جدول األعمال 2- 5 البند
  

   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشردة في االجتماع الالمقررات المعتم
 البحري والساحليالتنوع البيولوجي     10/29المقرر 

  ،إن مؤتمر األطراف
االستعراض المتعمق للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري 

  7/5مرفق األول بالمقرر والساحلي، على النحو الوارد في ال
والمنظمات ذات الصلة على تقديمها األخرى  والحكومات ،تقديره لألطرافيعرب عن   - 1

   والتقارير الطوعية والتقارير ذات الصلة األخرى؛، مثل التقارير الوطنية الثالثة والرابعة،للمعلومات ذات الصلة
التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري برنامج العمل بالتقدم المحرز في تنفيذ يحيط علماً   - 2
، على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي، وبتيسر 7/5، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر والساحلي

يالحظ مع التنفيذ بفضل األمين التنفيذي وكذلك وكاالت األمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات الصلة، غير أنه 
 الجهود لم تتمكن من منع التراجع الحاد في التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظم  أن هذهالقلق

  اإليكولوجية؛
بما في ذلك الجوانب  ،عن حالة البيئة البحرية وضع العملية المنتظمة لإلبالغ العالمي يقر ويدعم  - 3

ل برنامج األمم اعمأ فضال عنسؤولة أمامها، بموجب الجمعية العامة لألمم المتحدة والم، االجتماعية واالقتصادية
 منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالتابعة ل (IOC) اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةو، المتحدة للبيئة

  ؛)UNDOALOS( باألمم المتحدة شعبة شؤون المحيطات وقانون البحارالتابع لمكتب الشؤون القانونية و) اليونسكو(
 المتعلق بإنشاء مناطق محمية 2012التقدم البطيء نحو تحقيق هدف عام الحظ مع القلق ي  - 4

 وفقاً للقانون الدولي واستنادا إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة، بما في ذلك الشبكات التمثيلية، وأنه ،بحرية
ئة بقليل من مساحة  في الم1ا يزيد عن لماضية، فإن معلى الرغم من الجهود التي بذلت في السنوات القليلة ا
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ية المناطق المحمية ئة من تغط في الم15إلى بما يقارب مقارنة بالمناطق محمية، ك حتى اآلن حددتالمحيطات 

  على اليابسة،
 على الحاجة إلى نهج متوازن لجميع عناصر برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري يشدد  - 5

  ؛7/5ي المرفق األول بالمقرر والساحلي، حسبما يرد ف
برنامج إلى األطراف تنفيذ إجراءات على المستوى الوطني والتعاون مع األنشطة المتعلقة بيطلب   - 6

  ، مع مراعاة القدرات والظروف الوطنية؛)GPA( العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية
مثالً ارتفاع ( على التنوع البيولوجي البحري الساحلي  األثر الضار لتغير المناخيالحظ مع القلق  - 7

المحيطات تشكل واحداً من أضخم بأن وإذ يقر ) لمرجانا، وابيضاض اتمستوى البحر، وتمحض المحيط
 ،األطرافيدعو ،  تغير المناخ العالمي ونطاق في معدل كبيراًؤثر تأثيراًتأن  يمكنو الخزانات الطبيعية للكربون،

والمنظمات ذات الصلة إلى زيادة إدماج جوانب التنوع البيولوجي البحري والساحلي المتعلقة خرى األوالحكومات 
بتغير المناخ في االستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الوطنية، تشمل جملة أمور من ضمنها االستراتيجيات 

امج الوطنية المتعلقة باإلدارة لتنوع البيولوجي، وبرامج العمل الوطنية للتكيف، والبرلوخطط العمل الوطنية 
ختيار ا ، بما في ذلكتصميم وإدارة المناطق المحمية البحرية والساحليةالمتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، وفي 

، وغيرها من  التي تحتاج إلى الحماية لضمان أقصى قدر من القدرة على التكيف للتنوع البيولوجيناطقالم
  البيئة البحرية وإدارة الموارد؛االستراتيجيات المتعلقة ب

 على أهمية التنوع البيولوجي البحري الساحلي بالنسبة للتخفيف والتكيف مع تغير وإذ يشدد  - 8
 األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة، ومجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات يدعوالمناخ، 

وتقليل تغير المناخ، وفقا للمقررات المتعلقة باالستعراض المتعمق المحلية، إلى معالجة القضايا المتعلقة بتكيف 
 بشأن التنوع البيولوجي وتغير 10/33انظر المقرر (لألعمال المنجزة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

  :من خالل ما يلي) المناخ
نية ومصاب األنهار ب المرجاوجية البحرية والساحلية مثل الشعإبراز دور وقدرة النظم اإليكول  )أ(

  والموائل مثل المستنقعات المالحة المدية، وأشجار المنغروف والحشائش البحرية؛
تكثيف جهودها في تحديد الثغرات العلمية والسياساتية الحالية بغية تعزيز اإلدارة المستدامة   )ب(

  وحفظ وتعزيز خدمات عزل الكربون الطبيعية للتنوع البيولوجي البحري والساحلي؛
تحديد ومعالجة العوامل األساسية لفقدان وتدمير النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، وتحسين   )ج(

  مستوى اإلدارة المستدامة للمناطق البحرية الساحلية؛
تكثيف جهودها الرامية إلى زيادة مرونة النظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية من خالل جملة   )د(

 بما  المتمثل في إنشاء مناطق بحرية محمية،2012نفيذ الرامي إلى تحقيق هدف عام أمور من ضمنها تعزيز الت
   المتاحة، بما فيها الشبكات التمثيلية؛ المعلومات العلميةأفضل إلى  باالستناديتسق مع القانون الدولي و

 إدراج  إلى األمين التنفيذييطلب بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ، 10/33ووفقا للمقرر   - 9
التفاعل بين المحيطات وتغير المناخ والبدائل الستراتيجيات التخفيف والتكيف عند تقديم اقتراح إلعداد األنشطة 

  ة األمم المتحدة لمكافحة التصحر؛المشتركة إلى أمانتي اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واتفاقي
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 الشُعب المعروفة على األرض والتي تشتمل على ما بين أن محيطات العالم تضم معظموإذ يؤكد   - 10
 ماليين نوع، وأن األنواع المحيطية الجديدة يتم اكتشافها على نحو مستمر، وال سيما في أعماق 10 إلى 500000
والمنظمات على زيادة تعزيز الجهود العلمية المترابطة عالمياً، مثل األخرى الحكومات و األطراف يشجعالبحار، 

مواصلة ، من أجل )OBIS(ونظام المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات  ،)CoML(اد الحياة البحرية تعد
، وإجراء المزيد من التقييم بشأن توزيع األنواع ووفرتها را البحفيتحديث قائمة عالمية شاملة لجميع أشكال الحياة 

حكومات األخرى على تعزيز زيادة أنشطة األطراف والويشجع   البحار ووضع الخرائط المتعلقة بذلك،في
البحوث، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، الستكشاف المجتمعات البحرية التي 

  يعتبر المستوى الحالي من المعرفة بشأنها نادرا أو غير موجود؛
 واالتفاقات اإلقليمية ذات الصلة والعمل  بأهمية التعاون مع المبادرات والمنظماتيحيط علماً  - 11

، وفقا للقانون الدولي، بما في )EBSAs( المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًالمشترك معها على تحديد 
، في البحار المغلقة أو شبه المغلقة، وفيما بين البلدان المشاطئة خصوصا وذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،

، وبحر البلطيق، )ROPME( البحرية المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة ومنطقة ،مثل بحر قزوين والبحر األسود
 وغيرها من المناطق البحرية المماثلة، ،ومنطقة البحر الكاريبي األوسع نطاقا، ومنطقة البحر األبيض المتوسط

  مناطق؛وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في هذه ال
 أن التقدم اإلقليمي قد ُأحرز فيما يخص تحليل آثار الضوضاء التي تحدث تحت سطح إذ يفهم  - 12

الماء على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، مثلما هو الحال بموجب اتفاقية األنواع المهاجرة، واتفاقية حماية 
فاق المتعلق بحفظ الحيتان في البحر األسود االت، و)OSPAR اتفاقية(البيئة البحرية في شمال شرق األطلسي 

، واللجنة الدولية لشؤون صيد )ACCOBAMS( المتاخمة من المحيط األطلسي والبحر األبيض المتوسط والمنطقة
 بدور اتفاقية التنوع البيولوجي في دعم التعاون وإذ يقر، )IMO(، والمنظمة البحرية الدولية )IWC(الحيتان 
 والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، تجميع ،ألمين التنفيذي، بالتعاون مع األطرافإلى ايطلب العالمي، 

وإدراج المعلومات العلمية المتاحة عن الضوضاء التي يحدثها اإلنسان تحت سطح الماء وآثارها على التنوع 
نظر اجتماع مقبل لمعلومات البيولوجي البحري والساحلي والموائل، رهنا بتوافر الموارد المالية، وإتاحة هذه ال

 قبل  باإلضافة إلى المنظمات األخرى ذات الصلةلهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةل
  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

أن برنامج العمل ال يزال مالئماً لألولويات العالمية، وأنه حظي بالمزيد من  يؤكد من جديد  - 13
 األطراف يشجع، غير أنه ال ينفذ بالكامل، ومن ثم 9/20 و8/24 و8/22 و8/21لتعزيز من خالل المقررات ا

اإلرشادات التالية، حيثما ينطبق األمر ووفقا للقدرات والظروف ويؤيد على مواصلة تنفيذ عناصر البرنامج هذه، 
  :الوطنية، من أجل تعزيز التنفيذ

ية إلى تحسين التغطية، والصفة التمثيلية وغيرها من خصائص شبكة بذل المزيد من الجهود الرام  )أ(
، وخاصة 9/20النظام العالمي للمناطق البحرية والساحلية المحمية، على النحو المحدد في المرفق الثاني بالمقرر 

بيئياً ومدارة تحديد السبل الكفيلة بتسريع وتيرة التقدم نحو إنشاء مناطق محمية بحرية وساحلية ذات صفة تمثيلية 
بفعالية، بموجب الوالية الوطنية أو في المناطق الخاضعة لنظم دولية مختصة العتماد مثل هذه التدابير، وتحقيق 

 مع  المتفق عليه على نحو مشترك والمتمثل في إنشاء مناطق محمية بحرية وساحلية بما يتسق2012هدف عام 
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 المتاحة،  المعلومات العلمية أفضلإلى باالستناد وتحدة لقانون البحار،، بما في ذلك اتفاقية األمم المالقانون الدولي

  بما فيها الشبكات التمثيلية؛
بذل المزيد من الجهود الرامية إلى تشجيع المشاركة الكاملة والفعالة للمجتمعات األصلية   )ب(

، وكفالة أن )7/28المقرر (مية  من برنامج العمل بشأن المناطق المح2والمحلية، بما يتسق مع العنصر البرنامجي 
يهدف إنشاء وإدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية إلى تقديم مساهمة مباشرة، حيثما ينطبق األمر، إلى الحد 

  ؛)7/5 من المرفق األول بالمقرر 8الفقرة (من الفقر 
سمي المفتوح  الفريق العامل غير الرخصوصاالتعاون مع الجمعية العامة لألمم المتحدة، و  )ج(

دراسة القضايا المتصلة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في العضوية المخصص من أجل 
، لتعجيل )الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص(المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية 

والتنسيق الدوليين لحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه ج المتعلقة بتشجيع التعاون تنفيذ أعماله بشأن النُه
لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البيئة المنتظمة المستدام في المناطق الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، والعملية 

المعنية البحرية، بما في ذلك الجوانب االجتماعية واالقتصادية، ودعم األطراف والمنظمات الدولية المختصة 
، وفقا للقانون الدولي، بما المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجيابالقضايا العلمية والتقنية المتعلقة بتحديد 

النظر، حسب ب المتاحة، المعلومات العلميةأفضل إلى  في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وباالستناد
   المرفق األول بهذا المقرر؛االقتضاء، في األنشطة الواردة في

معالجة جوانب التنوع البيولوجي البحري والساحلي ذات الصلة بتغير المناخ، بما فيها اآلثار   )د(
الضارة المحتملة لتحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي باعتبارها نتيجة مباشرة لزيادة 

  تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي؛
 واإلحاطة علما جيم، 9/16ضمان عدم القيام بأي تخصيب للمحيطات إالّ ما كان وفقاً للمقرر   )ه(
  ؛ من هذا المقرر62-57 والتطورات الواردة في الفقرات )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7(بالتقرير 

لمناخ على  اإلنسانية األخرى لتغير ااتاآلثار الضارة المحتملة لالستجاببقدر اإلمكان  فاديت  )و(
  ؛البيولوجي البحري والساحلي التنوع

غذية والزراعة والمنظمات الدولية مم المتحدة لألبذل المزيد من الجهود، بالتعاون مع منظمة األ  )ز(
واإلقليمية ذات الصلة، بما في ذلك المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، حسب االقتضاء، ووفقا للقانون 

ك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، لكفالة استدامة مصايد األسماك، عن طريق إدارة آثار الدولي، بما في ذل
 من الخطة االستراتيجية 6مصايد األسماك على األنواع والنظام اإليكولوجي األوسع نطاقا لتحقيق نتائج الهدف 

كافحة الصيد غير المشروع وغير  من خالل تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي؛ وم،2020-2011 للتنوع البيولوجي
 وإدارة كميات الصيد تخفيف؛ وخفض إلى الحد األدنى اآلثار الضارة لممارسات الصيد؛ والمنظمالمبلغ عنه وغير 

 السمكية البحرية لموارداستغالل مستدام البلوغ مستوى ، من أجل  على نحو مستداموتقليل المرتجعاتالجانبي 
  بيئة جيدة في المياه البحرية والساحلية؛وبالتالي المساهمة في تهيئة 

بذل المزيد من الجهود للتقليل إلى أدنى حد ممكن اآلثار المحددة وكذلك اآلثار المدمرة التراكمية   )ح(
الحية   الشحن واستخراج المواردالناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، مثل
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 والسياحة وغيرها من النفايات  والتخلص منالتحتيةوالبنية  البيولوجية والبحث العلمي والتكنولوجياوغير الحية 
 والتقييمات البيئية االستراتيجية )EIAs(األنشطة البشرية األخرى، وزيادة التأكيد على مساهمة تقييمات األثر البيئي 

)SEAs(في كل من المناطق الواقعة ضمن الوالية  في زيادة تعزيز االستخدام المستدام للموارد الحية وغير الحية 
  الوطنية والمناطق الواقعة خارج هذه الوالية؛

 نظم تقدير قيمة التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظام اإليكولوجي وإدماجها في  )ط(
  ؛التكامل القطاعي ية من أجل زيادةقوم الحساباتال

 المتعددة،  التأثيرات البشريةلبحرية المتضررة منبذل المزيد من الجهود بشأن المناطق ا  )ي(
 قضايا التنوع البيولوجي  تتطلبوحيث، والتي نشأت من مناطق مستجمعات المياه، المباشرة  وغير منهاالمباشرة

  ، واستعادة صحة وأداء النظام اإليكولوجي برمته؛ نهج متكامل وشامل يهدف إلى تحسين نوعية المياهإتباع
حالة البيئة البحرية بما في ذلك الجوانب  منتظمة لإلبالغ العالمي وتقييمالعملية ال عالتعاون م  )ك(

التنوع البيولوجي وخدمات النظام  في مجال ، والمنبر الحكومي الدولي الجديد المقترح االجتماعية واالقتصادية
اتفاقية في إطار  حري والساحليالتنوع البيولوجي البعمل بشأن ال، إلحراز تقدم في برنامج )IPBES(اإليكولوجي 

  ؛)7/5المرفق األول بالمقرر (التنوع البيولوجي 
  ؛2020- 2011 للتنوع البيولوجيالخطة االستراتيجية   )ل(
لمياه الباردة، في ااإليكولوجية للشعاب المرجانية  النظمإجراء تقييمات بشأن وضع واتجاهات   )م(

  ة؛المائي والجبال البحرية، والفتحات الحرارية
إلى األمين التنفيذي التعاون مع الهيئات األخرى ذات الصلة بغية الوصول إلى فهم أفضل يطلب   - 14

  إلدارة األنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية والساحلية وإتاحة النتائج التي يتيحها هذا التعاون لألطراف؛
موارد البحرية والموائل الساحلية  األطراف والحكومات األخرى على تحقيق حفظ وإدارة اليحث  - 15

واستخدامها المستدام على المدى الطويل وإدارة المناطق المحمية البحرية بشكل فعال، وفقا للقانون الدولي، بما في 
ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات النظام 

 التحوطيالبحري وسبل العيش المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ من خالل التطبيق المالئم للنهج اإليكولوجي 
ألحواض األنهار واإلدارة  اإلدارة المتكاملة ونهج النظام اإليكولوجي، بما في ذلك استخدام األدوات المتاحة مثل

  ألثر؛ وتقييمات الساحلية والتخطيط المكاني البحري اللمناطقالمتكاملة 
التنوع البيولوجي البحري والساحلي مع ب المتعلق  المواءمة بين أهداف برنامج العمليقرر  - 16

 وأهداف 2020-2011 للتنوع البيولوجيالواردة في الخطة االستراتيجية ، زمنيةالجداول المحددة والمؤشرات ال
  ؛أيشي للتنوع البيولوجي

داول الزمنية باألهداف والمؤشرات الوطنية،  األطراف إلى ربط هذه المؤشرات والجيدعو  - 17
  واستخدام هذا اإلطار للتركيز على الرصد؛

 األطراف والحكومات األخرى، حسب االقتضاء، على تعزيز وتحديد األهداف، كلما كان يحث  - 18
 لساحليالتنوع البيولوجي البحري واب ذلك ضرورياً، على المستوى الوطني من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعلق
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ودمجها في استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية المنقحة مع تحديد الجداول الزمنية والمسؤوليات 

  ؛2020-2011 للتنوع البيولوجيوالميزانيات ووسائل التنفيذ، باعتبارها مساهمة في الخطة االستراتيجية 
بشأن األراضي  أمانة اتفاقية رامسار  األمين التنفيذي أن يستعرض، بالتعاون معيطلب إلى  - 19

، الفرص الكفيلة بتعزيز تنفيذ العناصر الساحلية من برنامج  التابع لهاوفريق االستعراض العلمي والتقنيالرطبة 
 من 17العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي فيما يتعلق باإلجراءات المطلوبة في الفقرة 

  ؛10/28 المقرر
 مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى يدعو  - 20

 والدول الجزرية الصغيرة ، وال سيما أقل البلدان نمواالنظر في تمديد الدعم المقدم لبناء القدرات في البلدان النامية
  :صوصا المقرر، وخ من أجل تنفيذ هذاذات االقتصاد االنتقالي،البلدان فضال عن  ،النامية

   من هذا المقرر؛38فيما يتعلق بالدعوة الواردة في الفقرة   )أ(
 من هذا المقرر، 48 إلى 10تيسير المشاركة في خطط البحوث المستهدفة المطلوبة في الفقرات   )ب(

  وبما في ذلك تلك التي تدعو إليها السلطة الدولية لقاع البحار؛
 . من هذا المقرر76 إلى 74قرات دعم المبادرات المحددة في الف  )ج(

 والجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم اآلثار )EBSAs(  أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة  المناطقتحديد
  البيئية في المناطق البحرية

 في تناول القضايا المتعلقة بالحفظللجمعية العامة لألمم المتحدة   من جديد الدور الرئيسييؤكدوإذ   - 21
  واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية؛

 يشدد على الطابع العالمي والموحد التفاقية األمم 64/71 إلى أن قرار الجمعية العامة وإذ يشير  - 22
دد اإلطار القانوني لجميع األنشطة المتحدة لقانون البحار وأكد من جديد أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار تح

التي يضطلع بها في المحيطات، وأنه يجب المحافظة على تكاملها، حسبما أقر بذلك أيضا مؤتمر األمم المتحدة 
  ؛21 من جدول أعمال القرن 17للبيئة والتنمية في الفصل 

   بشأن المحيطات وقانون البحار؛64/71 إلى قرار الجمعية العامة وإذ يشير  - 23
 بأن اتفاقية التنوع البيولوجي تلعب دورا رئيسيا في دعم عمل الجمعية العامة فيما يتعلق يقر  - 24

بالمناطق المحمية البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، عن طريق توفير معلومات ومشورة بشأن المسائل 
لوجي البحري وتطبيق نهج النظام اإليكولوجي العلمية، وحسب االقتضاء، المسائل التقنية المتعلقة بالتنوع البيو

  والنهج التحوطي؛
 لتحديد المناطق المهمة 9/20 أن تطبيق المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر يالحظ  - 25

إيكولوجيا وبيولوجيا تمثل أداة يمكن أن تختار األطراف والمنظمات الحكومية الدولية المختصة استخدامها لتحقيق 
تقدم نحو تنفيذ نهوج النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بكل من المناطق الواقعة داخل وخارج الوالية الوطنية، من 
خالل تحديد المناطق وخصائص البيئة البحرية المهمة لحفظ التنوع البيولوجي للمناطق البحرية والساحلية 

 واستخدامها المستدام؛
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اطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا يعتبر مسألة علمية وتقنية،  أن تطبيق معايير تحديد المنيالحظ  - 26
وأن المناطق التي تفي بهذه المعايير يمكن أن تتطلب تعزيز تدابير حفظها وإدارتها، وأنه يمكن تحقيق ذلك من 

ى أن  عليشددخالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك تقييم المناطق المحمية البحرية وتقييمات األثر، و
تحديد المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واختيار تدابير الحفظ واإلدارة مسألة تخص الدول والمنظمات 

  الحكومية الدولية المختصة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار؛
لمحيطات المفتوحة وقاع البحار  ل البيولوجي الجغرافي العالميالتصنيفبالتقرير عن يرحب   - 27

 التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية ، والذي نشرته)GOODs( العميقة
 كأساس ،9/20 من المقرر 6، وهو التقرير المقدم عمالً بالفقرة  واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةوالعلم والثقافة

  مثيلية للمناطق البحرية المحمية؛لتحديد الشبكات الت
 بشأنحلقة عمل الخبراء لحكومتي كندا وألمانيا على تمويلهما المشترك لعرب عن امتنانه ي  - 28

 وتحديد المناطق البحرية الواقعة استخدام نظم التصنيف البيولوجي الجغرافيب المتعلقة ة والتقنية العلميرشاداتاإل
ج إلى الحماية، ولكندا على استضافتها لحلقة العمل هذه والتي عقدت في أوتاوا خارج الوالية الوطنية والتي تحتا

، وللحكومات والمنظمات األخرى على رعاية 2009تشرين األول / أكتوبر2 إلى أيلول/ سبتمبر29في الفترة من 
ويحيط ية ودعمها، على مساعدتها التقن )GOBI(مشاركة ممثليها، وللمبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4( بتقرير حلقة عمل الخبراء هذه علما
إلى استخدام اإلرشادات العلمية ف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ااألطريدعو   - 29

ير حلقة  الواردة في المرفق الخامس من تقرالمتعلقة باستعمال وزيادة تطوير نظم التصنيف البيولوجي الجغرافي
 في جهودها الرامية إلى حفظ التنوع )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(عمل الخبراء المعقودة في أوتاوا 

البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه بشكل مستدام، وتعزيز إدارة المحيطات على نطاق واسع في النظام 
 إنشاء مناطق بحرية محميةالمتعلق بتدامة المس هدف مؤتمر القمة العالمي للتنميةتحقيق ل خصوصااإليكولوجي، و

  ، بما فيها الشبكات التمثيلية؛إلى المعلومات العلمية باالستنادبما يتسق مع القانون الدولي و
 الفريق العامل غير يدعو والنتائج الصادرة عن حلقة عمل أوتاوا، 9/20 إلى المقرر وإذ يشير  - 30

األطراف، والحكومات األخرى ، وجمعية العامة لألمم المتحدةبع للالرسمي المفتوح العضوية المخصص التا
تحديد  اإلرشادات العلمية المتعلقة ب، حسب االقتضاء،استخدامالحكومية الدولية المختصة إلى النظر في والمنظمات 

بالمقرر المناطق البحرية الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، التي تستوفي المعايير الواردة في المرفق األول 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(تقرير حلقة عمل الخبراء هذه ب 6، حسبما ترد في المرفق 9/20

 حددت عدداً من فرص التعاون )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4( أن حلقة عما أوتاوا يالحظ  - 31
المرفق األول بالمقرر (لوجياً بين اتفاقية التنوع البيولوجي في أعمالها المتعلقة بالمناطق المهمة إيكولوجياً أو بيو

  ؛)VMEs(ومنظمة األغذية والزراعة في أعمالها المتعلقة بالنظم البيئية البحرية الضعيفة ) 9/20
 على التعاون، حسب الحكومية الدولية والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافيشجع  - 32
 تدابير مالئمة ،يد واعتماد، حسب اختصاصها إقليمي، لتحدبشكل جماعي أو على أساس إقليمي أو دوناالقتضاء، 

للحفظ واالستخدام المستدام فيما يتعلق بالمناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك 
اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، بما في ذلك عن طريق إنشاء شبكات تمثيلية من المناطق المحمية البحرية، 
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وباالستناد إلى أفضل المعلومات العلمية   بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،،ا للقانون الدوليوفق

  المتاحة، وإبالغ العمليات ذات الصلة في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة؛
 خارج حدود  التقدم البطيء في إنشاء المناطق المحمية البحرية في المناطق الواقعةوإذ يالحظ  - 33

 على الحاجة إلى تعزيز الجهود الرامية يشدد وعدم وجود عملية عالمية لتعيين مثل هذه المناطق، ،الوالية الوطنية
 المتمثل في إنشاء شبكة تمثيلية من المناطق المحمية البحرية، وفقا للقانون الدولي، بما 2012إلى تحقيق هدف عام 

 يدعو إلى دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في هذا الصدد، وإذ يشيرن البحار، في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانو
 للفريق العامل غير 2011الجمعية العامة لألمم المتحدة إلى أن تطلب إلى األمين العام أن يعقد اجتماعا خالل عام 

ق الدوليين للحفظ واالستخدام  التعاون والتنسيعزيزج ت المخصص لتعجيل أعماله بشأن نُهالرسمي المفتوح العضوية
 والنظر في قضايا المناطق ،خارج حدود الوالية الوطنيةفي المناطق الواقعة المستدام للتنوع البيولوجي البحري 

  الفريق؛هذا  تقدم في عمل حراز اإلجراءات المطلوبة إل األطراف على اتخاذويحثالمحمية البحرية، 
  أو بيولوجياًإيكولوجياًينبغي تحديد المناطق البحرية المهمة ، فإنه 9/20إلى المقرر وإذ يشير   - 34

باستخدام أفضل المعلومات العلمية المتاحة، وحسب االقتضاء، إدماج المعارف التقليدية والعلمية والتقنية 
  من االتفاقية؛) ي(8والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، بما يتسق مع المادة 

التنفيذي العمل مع األطراف والحكومات األخرى ومنظمة األمم المتحدة  األمين يطلب إلى  - 35
 التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم (IOC) اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةو لألغذية والزراعة

مستودع المركزي  وال،(OBIS) المعلومات البيولوجية الجغرافية للمحيطات نظام خصوصا، و)اليونسكو (والثقافة
 والشراكات العلمية الدولية األخرى ذات الصلة إلنتاج )ISA(للبيانات الذي تديره السلطة البحرية لقاع البحار 

التابع لبرنامج األمم المتحدة  حفظالالعالمي لرصد  المركزمعلومات علمية موثوقة وخاضعة لمراقبة الجودة، مثل 
، لتيسير التوافر والتشغيل البيني )GOBI(للمحيطات مية للتنوع البيولوجي مبادرة العال، وال)UNEP-WCMC( للبيئة

ات العالمية المتاحة للتنوع البيولوجي البحري والساحلي، على النطاقوالمعلومات ألفضل مجموعات البيانات 
  واإلقليمية والوطنية؛

 عن المنظمات  األمين التنفيذي العمل مع األطراف والحكومات األخرى، فضاليطلب إلى  - 36
 وخطط العمل اإلقليمية تالمختصة والمبادرات اإلقليمية، مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واالتفاقيا

المتعلقة بالبحار، وحسب االقتضاء، المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، فيما يتعلق بإدارة مصايد األسماك، 
 رهناً بتوافر الموارد المالية، سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية، قبل أحد لتنظيم، بما في ذلك وضع اختصاصات،

االجتماعات القادمة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 
  أو بيولوجياًإيكولوجياًمة األطراف في االتفاقية، على أن يكون الهدف األولي تيسير وصف المناطق البحرية المه

ذات األخرى  فضال عن المعايير العلمية 9/20من خالل تطبيق المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر 
الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي الدولي، فضال عن 

 بالمعايير العلمية ىفتستو التي ،لمناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنيةاتحديد اإلرشادات العلمية بشأن 
  ؛9/20دة في المرفق األول بالمقرر الوار

 على أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى حلقات عمل إضافية للتدريب وبناء القدرات يشدد  - 37
 البلدان ذات فضال عن، لدول الجزرية الصغيرة الناميةوا ،أقل البلدان نمواً للبلدان النامية األطراف، وال سيما
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االقتصاد االنتقالي، وكذلك من خالل المبادرات اإلقليمية ذات الصلة، وأن تسهم حلقات العمل هذه في تقاسم 
الخبرات المتعلقة باإلدارة المتكاملة للموارد البحرية وتنفيذ صكوك التخطيط المكاني البحرية والساحلية، وتيسر 

ظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدام، ويمكن أن تتناول األولويات اإلقليمية األخرى التي حف
  تنشأ عند عقد حلقات العمل هذه؛

 مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة األخرى ووكاالت التمويل، حسب االقتضاء، إلى يدعو  - 38
فضال ، والدول الجزرية الصغيرة الناميةوال سيما أقل البلدان نموا  النامية، توسيع نطاق دعم بناء القدرات للبلدان

أو المناطق / و أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة  المناطق البحرية، من أجل تحديدذات االقتصاد االنتقاليالبلدان عن 
 ووضع تدابير 9/20ن المقرر  م18البحرية الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية، على النحو الذي دعت إليه الفقرة 

  ؛37 و36الفقرتين حماية مالئمة في هذه المناطق، في سياق 
 ومنظمة األمم المتحدة ، األمين التنفيذي، بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرىيطلب إلى  - 39

فية الحكومية اللجنة األوقيانوغرا و، باألمم المتحدة شؤون المحيطات وقانون البحارشعبةو لألغذية والزراعة
المعلومات البيولوجية  نظام خصوصا، و)اليونسكو ( التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافةالدولية

التابع لبرنامج األمم المتحدة  حفظالالعالمي لرصد  المركزوالجغرافية للمحيطات، والمنظمات المختصة األخرى، 
، إنشاء مستودع للمعلومات )GOBI(للمحيطات مبادرة العالمية للتنوع البيولوجي ، وال)UNEP-WCMC( للبيئة

 الواردة في  أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة المناطق البحريةالعلمية والتقنية وتطبيق المعايير العلمية بشأن تحديد 
لمكملة المتفق عليها على الصعيد ذات الصلة المتوافقة وااألخرى  فضال عن المعايير ،9/20المرفق األول بالمقرر 

الوطني أو على صعيد المنظمات الحكومية الدولية التي تتقاسم المعلومات وتنسق مع المبادرات المماثلة، وإعداد 
 النظم البيئية البحرية آلية لتقاسم المعلومات مع المبادرات المماثلة، مثل عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن

  الضعيفة؛
وحدات و دليالً األمين التنفيذي أن يعد، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، إلىيطلب   - 40

، ويمكن استخدامها لتلبية احتياجات بناء القدرات  بتوافر الموارد الماليةوذلك رهناًبلغات األمم المتحدة، للتدريب، 
لتي تستخدم المعايير العلمية الواردة في المرفق  وا أو بيولوجياًإيكولوجياً المهمة  المناطق البحريةالالزمة لتحديد
 والمتعلقة بالمعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد 9/20األول بالمقرر 

،  اإلرشادات العلمية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنيةفضال عنالحكومي الدولي، 
  مراعاة نتائج حلقة عمل أوتاوا؛، مع 9/20التي تفي بالمعايير العلمية التي يتضمنها المرفق األول بالمقرر 

 إلى األمين التنفيذي أن يتيح البيانات والمعلومات العلمية والتقنية والنتائج المجمعة من يطلب  - 41
 والوكاالت الحكومية ، والحكومات األخرى، لألطراف المشاركة36خالل حلقات العمل المشار إليها في الفقرة 

  جية الستخدامها وفقا الختصاصاتها؛الدولية والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولو
 تقارير تستند إلى تحليل أن تعد إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يطلب  - 42

ردة من حلقات العمل تحديد بيانات عن المناطق التي تفي بالمعايير الواردة في المعلومات العلمية والتقنية الوا
بغية إدراج  للنظر فيها وتأييدها بطريقة شفافة من قبل مؤتمر األطراف في االتفاقية، 9/20المرفق األول بالمقرر 

 خصوصاامة لألمم المتحدة، و إلى الجمعية العتقديمها و39في المستودع المشار إليه في الفقرة المؤيدة رير االتق



UNEP/CBD/COP/DEC/X/29 
Page 10 

  
الصلة، واألطراف  العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص، فضال عن المنظمات الدولية ذات هافريقإلى 

  والحكومات األخرى؛
 األطراف والحكومات األخرى أن توفر يدعو، 9/20 من المقرر 18 إلى الفقرة وإذ يشير  - 43

جها في المستودع تتعلق بتطبيق المعايير الواردة في المرفق األول بالمقرر إلدرا معلومات علمية وتقنية وخبرات
 أو المعايير ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي 9/20

  ؛جتماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافالدولي على المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية قبل اال
إلى األمين التنفيذي أن يقدم تقريرا عن حالة هذا التعاون، حسبما هو مشار إليه في يطلب كذلك   - 44

، إلى اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كيما ينظر فيه االجتماع الحادي 39الفقرة 
متحدة فضال عن المنظمات الدولية المختصة مثل السلطة عشر لمؤتمر األطراف، وأن يبلغ الجمعية العامة لألمم ال

  ية الدولية بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛البحرية لقاع البحار والمنظمة البحر
المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا العلمية  استعراض حالة نتائج تطبيق المعايير يقرر  - 45

  لمتعلق بالمناطق المحمية البحرية؛ ا2012 إلى تنفيذ هدف عام وبيولوجيا كجزء من نظره في العمل المؤدي
 إلى األمين التنفيذي أن يستكشف، مع أمانات المبادرات اإلقليمية والمنظمات واالتفاقات يطلب  - 46

البحار المغلقة أو شبه اإلقليمية المعنية بالبحار المكلفة بتشجيع حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في 
، إمكانية التعاون، بما في ذلك تحديد وإعداد وتنفيذ أنشطة مشتركة مستهدفة لدعم حفظ التنوع البيولوجي لمغلقةا

  1؛واستخدامه المستدام في هذه المناطق
 األمين التنفيذي أن يضطلع، رهنا بتوافر يطلب إلى، 20/11 من المقرر 27 إلى الفقرة وإذ يشير  - 47

 المتصلة بها، لتحديد عناصر معينة بغرض إدماج واألحكام) ي(8المادة ي سياق بدراسة، ف الموارد المالية،
من ) ي(8المعارف التقليدية والعلمية والتقنية والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، بما يتسق مع المادة 

 الواردة في المرفق األول االتفاقية، والمعايير االجتماعية والثقافية والجوانب األخرى لتطبيق المعايير العلمية
 لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا، فضال عن إنشاء المناطق المحمية البحرية 9/20بالمقرر 

وإدارتها، وإتاحة التقرير لالجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية وإحالة النتائج ذات الصلة إلى 
المفتوح العضوية  الفريق العامل غير الرسميبما في ذلك  المتحدة ذات الصلة، عمليات الجمعية العامة لألمم

  ؛المخصص
 األطراف والحكومات األخرى إلى تعزيز البحوث ورصد األنشطة، وفقا للقانون الدولي، يدعو  - 48

الرئيسية المتعلقة بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، لتحسين المعلومات بشأن العمليات والتأثيرات 
بالنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والتي تكتسي أهمية بالغة بالنسبة إلى هيكل التنوع البيولوجي ووظيفته 
ومنتوجيته في المناطق التي تقل فيها المعارف وتيسير الجمع المنهجي للمعلومات ذات الصلة بغية مواصلة الرصد 

  السليم لهذه المناطق؛

                                                        
تشجع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في هذا الصدد على الشروع في التعاون مع المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقليمية             1

 .)ROPME( والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية )CEP(مثل منظمة التعاون االقتصادي وبرنامج البيئة لبحر قزوين 



UNEP/CBD/COP/DEC/X/29 
Page 11 
 

برنامج األمم المتحدة /مرفق البيئة العالميةوشراكات امتنانه لحكومة الفلبين  عن يعرب  - 49
 على )PEMSEA( في اإلدارة البيئية لبحار شرق آسيا )UNOPS(مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع /اإلنمائي

 في  األثر البيئيتقييمبحلقة عمل الخبراء بشأن الجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة اشتراكهما في استضافة 
 لحلقة العمل  والمفوضية األوروبية من أجل توفير الدعم الماليالمناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية،

، وللحكومات والمنظمات 2009نوفمبر / تشرين الثاني20 إلى 18هذه، والتي عقدت في مانيال في الفترة من 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(تقرير حلقة عمل الخبراء  بيرحباألخرى على رعاية مشاركة ممثليها، و

إلى األمين التنفيذي تيسير وضع مبادئ توجيهية طوعية للنظر في التنوع البيولوجي في يطلب   - 50
تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية باستخدام المبادئ التوجيهية 

 في المرفقات الثاني والثالث والرابع بتقرير حلقة عمل الخبراء المنعقدة في مانيالالواردة 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5( المتاحة الستعراض أقران هذه المبادئ التوجيهية، وتقديمها كيما ينظر في ،

 الحادي عشر لمؤتمر اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع
 بأن هذه المبادئ التوجيهية ستكون مفيدة أكثر لألنشطة غير المنظمة حاليا وال تخضع مع االعترافاألطراف، 

  لعملية تقييم اآلثار؛
السلطة البحرية لقاع البحار للوائح بشأن التنقيب عن مجلس التقدير، باعتماد ، مع يحيط علما  - 51

 المحتملة على التأثيرات والتي تشترط تقديم تقييم أثر عن 2في المنطقة،واستكشافها ت الكبريتيدات المتعددة الفلزا
  الدولية إلى تنفيذ هذه اللوائح؛الحكومية  الحكومات األخرى والمنظمات ويدعو األطراف ويحثالبيئة البحرية، 

المشروع وغير المبلغ د غير والصيممارسات الصيد التدميرية واإلفراط في الصيد آثار الصيد غير المستدام مثل 
   وغير المنظم على التنوع البيولوجي البحري والساحليعنه

 على  للبيئةمتحدةاألمم ال لمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج عن تقديره يعرب  - 52
 ارة النظم اإليكولوجية اللجنة المعنية بإد في)FEG(التمويل والدعم التقني، ولفريق الخبراء المعني بمصايد األسماك 

)CEM( التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على الدعم التقني المقدم الجتماع الخبراء المشترك بين الفاو واليونيب 
 غير المشروع وغير المبلغ عنهوالصيد ، والصيد غير المستدام، صيد األسماكالممارسات التدميرية لآثار بشأن 

بيولوجي البحري والموائل البحرية، والذي نُظم بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع وغير المنظم على التنوع ال
 إلى 23غذية والزراعة بروما من مم المتحدة لأل، في مقر منظمة األ9/20 من المقرر 2البيولوجي، عمالً بالفقرة 

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6)  هذا بتقرير اجتماع الخبراءيحيط علما، و2009أيلول / سبتمبر25
 نتيجة  المعلومات وقيود في إجراء االستعراض العلميفيثغرات  ما تم تحديده من في ضوء  - 53

وبرنامج ) الفاو(لمحدودية الموارد المتاحة أمام جهود التعاون األولية مع منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة 
زيد من االستعراض، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الحاجة الملحة إلجراء مإذ يالحظ األمم المتحدة للبيئة، و

غير المستدام، مثل ممارسات الصيد التدميرية واإلفراط في صيد الاتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، آلثار 
 وغير المنظم على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل غير المشروع وغير المبلغ عنهوالصيد الصيد، 

إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع منظمة يطلب حرية والساحلية، وذلك باالستناد إلى الجهود األولية المبذولة، الب
األمم المتحدة لألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، حسب 

                                                        
2   ISBA/16/C/L.5 
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اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، وفريق الخبراء المعني بمصايد  ووفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك ،االقتضاء
 وغيرها من المنظمات ،تحاد الدولي لحفظ الطبيعةاللجنة المعنية بإدارة النظم اإليكولوجية التابعة لالاألسماك 

صص مشترك والعمليات واألفرقة العلمية ذات الصلة، رهناً بتوافر الموارد المالية، على تنظيم اجتماع مخ
، إن أمكن من خالل آليات التقييم الحالية، الستعراض مدى معالجة شواغل التنوع البيولوجي، بما في ذلك للخبراء

، في تنوع البيولوجي البحري والساحلي مصايد األسماك في أعالي البحار للمستويات الغذائية األدنى على الآثار
غ عن التقدم المحرز في مثل هذا اإلبالة شواغل التنوع البيولوجي ومعالجلح الخيارات اقتراالتقييمات الحالية، و

 قبل االجتماع الحادي عشر هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلاالتعاون في اجتماع قادم تعقده 
  لمؤتمر األطراف؛

 من 130 إلى 113األطراف والحكومات األخرى على التنفيذ الكامل والفعال للفقرات من يشجع   - 54
في النظم اإليكولوجية البحرية، الذي لألسماك  الصيد الرشيد بشأن 64/72قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 رصدةأللة واالستدامة طويلة األمد ضعيفيتناول آثار الصيد في قاع البحار على النظم اإليكولوجية البحرية ال
 من القرار 120 و119 الفقرتان خصوصاعة خارج الوالية الوطنية، و في المناطق الواق، في قاع البحارسمكيةال

أو المنظمات اإلقليمية المعنية بإدارة مصايد األسماك، بما يتسق مع المبادئ التوجيهية /اللتان تدعوان الدول و
دة لألغذية مم المتحالعميقة في أعالي البحار التي وضعتها منظمة األفي البحار األسماك  مصايدالدولية إلدارة 

 وإجراء المزيد من البحوث العلمية المتعلقة ،إلى إجراء تقييمات األثروبما يتسق مع النهج التحوطي، ، والزراعة
 المناطق التي تكون فيها النظم اإليكولوجية لتحديدبالبحار واستخدام أفضل المعلومات العلمية والتقنية المتاحة 

، إما اعتماد تدابير حفظ وإدارة لمنع اآلثار الضارة ضعف إصابتها بالة معروفة أو التي يحتملضعيفالبحرية ال
طويلة ستدامة الا واعتماد تدابير لكفالة ،الكبيرة على هذه النظم اإليكولوجية أو إغالق هذه المناطق أمام الصيد

شطة الصيد ؛ وعدم الترخيص بأن)األرصدة المستهدفة وغير المستهدفة على حد سواء(السمكية  ألرصدةاألجل ل
  العميق إال بعد اعتماد مثل هذه التدابير وتنفيذها؛

مم المتحدة منظمة األ التصديق على اتفاقالنظر في على األطراف والحكومات األخرى يحث   - 55
 الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم الميناء لمنع ةدولالتي تتخذها تدابير الغذية والزراعة بشأن لأل

بشأن األرصدة السمكية، وخصوصا فيما  اتفاق األمم المتحدة ، حيثما ينطبق األمر، لتنفيذيهوالقضاء عل هوردع
 العمل ط، باإلضافة إلى خطالمفرطةطاقة الصيد التحوطي والقضاء على  تطبيق النظام اإليكولوجي والنهجيتعلق ب

الطاقة التخفيف من تأثيرات ها من أجل ادلع، ووضع خطط عمل وطنية أو إقليمية أو ما ي)IPOAs(الدولية للفاو 
غير المشروع وغير و، والصيد غير المستدام صيد األسماكوالممارسات التدميرية ل، الصيد المفرطة ألساطيل

 وغير المنظم، بما في ذلك من خالل مشاركتها في المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسماك، عند المبلغ عنه
  االقتضاء؛

طراف والحكومات األخرى على اتخاذ تدابير مالئمة، حيثما يتطلب األمر، لتحسين  األيشجع  - 56
استدامة حصاد الموارد البحرية الساحلية والداخلية لتجنب اإلفراط في الصيد؛ وينبغي االضطالع بمثل هذه التدابير 

 بغية تحقيق ،عية واالقتصادية ومع مراعاة العوائق االجتما،مع المجتمعات الساحلية التي تعتمد على هذه الموارد
 ، والحكومات األخرى، األطرافويحث؛ 2020- 2011 للتنوع البيولوجي من الخطة االستراتيجية 6الهدف 
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 على أن تدعم أنشطة ،والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية التي هي في موقف يسمح لها بذلك
  نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية؛الساحلية  أقل البلدان ال سيما و،مية للبلدان الناا المجالبناء القدرات في هذ

  آثار تخصيب المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
بتجميع وتوليف المعلومات العلمية المتاحة عن التأثيرات المحتملة  بالتقرير المتعلق يرحب  - 57

، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7(لى التنوع البيولوجي البحري للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان ع
المنظمة البحرية الدولية، و برنامج األمم المتحدة للبيئة التابع للرصد الحفظ المركز العالميوالذي ُأعد بالتعاون مع 

   ؛9/20 من المقرر 3عمالً بالفقرة 
 على النهج الذي يعيد التأكيد  جيم المتعلق بتخصيب المحيطات،9/16إلى المقرر إذ يشير و  - 58
 المقصودة وغير  المحتملةاآلثار، نظراً لشيوع حالة من عدم اليقين العلمي، بوجود قلق بالغ إزاء يقرالتحوطي، 
 على بنية النظم اإليكولوجية ووظيفتها، بما في ذلك الحساسية التي لمحيطاتل للتخصيب الواسع النطاقالمقصودة 

ل، والتغيرات الفسيولوجية الناجمة عن إضافة المغذيات الدقيقة والمغذيات الكبيرة على سطح تبديها األنواع والموائ
األطراف تنفيذ المقرر يطلب إلى المياه باإلضافة إلى إمكانية حدوث تغير مستمر في أحد النظم اإليكولوجية، و

   جيم؛9/16
 LC-LP.1(2008) المعتمد في القرار أن مجالس اإلدارة في إطار اتفاقية لندن والبروتوكول يالحظ  - 59

بشأن تنظيم تخصيب المحيطات، والذي أعلنت فيه األطراف المتعاقدة جملة أمور من ضمنها ضرورة عدم السماح 
بالقيام بأنشطة تخصيب المحيطات التي ال تتصل بالبحوث العلمية المشروعة، وذلك بالنظر إلى الحالة الراهنة 

  للمعارف؛
لجاري حالياً ضمن سياق اتفاقية لندن وبروتوكول لندن للمساهمة في وضع آلية  بالعمل ايعترف  - 60

 األطراف والحكومات األخرى إلى العمل وفقا للقرار ويدعو جيم، 9/16تنظيمية جرت اإلشارة إليها في المقرر
LC-LP.2(2010)لندن؛ل التفاقية وبروتوكو   

ألنشطة التي تتضمن المحتملة لثار الضارة اآل عن تنبؤات موثوق بها قديم ت أنه بغيةيالحظ  - 61
، فمن المطلوب القيام بالمزيد من العمل من أجل تعزيز معارفنا  التنوع البيولوجي البحريتخصيب المحيطات على
 والقرار 9/20 المقرر مراعاةومع ) ج (9/16 في المحيطات، وفقا للمقرر البيوجيوكيميائيةووضع نماذج للعمليات 

LC-LP.2(2010)؛  
فهمنا لديناميات النظام  تطويرمن أجل حاجة ملحة إلجراء بحوث  أيضاً أن هناك يالحظ  - 62

   ولدور المحيطات في دورة الكربون العالمية؛اإليكولوجي البحري
  آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 على التنوع آثارهلمحيطات وبتجميع وتوليف المعلومات العلمية المتاحة عن تحمض ا يرحب  - 63
المركز وقد ُأعدا بالتعاون مع ، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/8(البيولوجي البحري والساحلي والموائل البحرية 

  ؛9/20 من المقرر 4، عمالً بالفقرة برنامج األمم المتحدة للبيئة التابع للرصد الحفظ العالمي
 باعتباره نتيجة مباشرة لزيادة تحمض المحيطات،من أن ارتفاع معدل  الشديد يعرب عن قلقه  - 64
اللبنات ، ومن كربونات في مياه البحراليقلل من توافر معادن أكسيد الكربون في الغالف الجوي، تركيز ثاني 

في المياه الباردة المرجان ئة من  في الم70أن إلى فالتنبؤات تشير  ومن ثم ؛مة للنباتات والحيوانات البحريةهمال
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ستكون عرضة لخطر المياه المسببة للتآكل مع حلول الرئيسية ألنواع األسماك التجارية ئ وأماكن التغذية والمالج

معدالت االنبعاثات الحالية،  أنه بموجب سيناريو االستمرار في العمل كالمعتاد، بالنظر إلىإذ يالحظ ، و2100عام 
 ذي اإلنتاج الوافر قليلة لمحيط المتجمد الشماليلحية المياه السط في المئة من 10يصبح ما نسبته   أنمن المتوقعف

، وكذلك األمر بالنسبة للمحيط المتجمد الجنوبي بحلول عام 2032التشبع بمعادن الكربونات األساسية بحلول عام 
  ؛لشبكة الغذائية البحريةل  الكبرىمكوناتال ، مع احتمال حدوث اختالالت في2050

 لتحمض البيوجيوكيميائية النتائج البيولوجية وبخصوص الشواغلن  العديد مبوجود يحيط علماً  - 65
المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، وآثار هذه التغيرات 

اية ، وحمسماكمصايد األفي على النظم اإليكولوجية للمحيطات والخدمات التي توفرها هذه النظم، ومثال ذلك 
 اإليكولوجية لتحمض تأثيراتالسواحل، والسياحة، وتنحية الكربون وتنظيم المناخ؛ وبضرورة النظر في ال

  ؛باالقتران مع آثار تغير المناخ العالمي المحيطات
 التابعة  اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةإلى األمين التنفيذي أن يضع، بالتعاون معيطلب   - 66

العالمي لرصد  المركزو المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة،لمنظمة األمم 
، واتفاقية رامسار، ICRI)( المبادرة الدولية للشعب المرجانيةو ،التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الطبيعة حفظ

ظمات واألفرقة العلمية ذات الصلة، وذلك رهناً ، ومجلس القطب الشمالي، وغيرها من المنمعاهدة أنتاركتيكاو
بتوافر الموارد المالية، سلسلة من عمليات االستعراض المشتركة بين الخبراء لرصد وتقييم آثار تحمض المحيطات 

 ، األطرافزيادة توعيةبغية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ونشر نتائج هذا التقييم على نطاق واسع 
إلى األمين التنفيذي، بالنظر إلى العالقة بين تركيز ثاني أكسيد  كذلك يطلبو،  األخرىوالمنظماتوالحكومات 

 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية  إلى أمانةاتالتقييمهذه  نتائج إحالةالكربون في الغالف الجوي وتحمض المحيطات، 
  ؛بشأن تغير المناخ

رى إلى مراعاة المعارف الناشئة بشأن تخصيب األطراف والحكومات والمنظمات األخيدعو   - 67
لتنوع البيولوجي، والخطط الوطنية والمحلية لاجها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية رالمحيطات من أجل إد

  إلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، وتصميم وإدارة خطط المناطق المحمية البحرية والساحلية؛ل
  بشرية غير المستدامة على التنوع البيولوجي البحري والساحليآثار األنشطة ال

 غير ومخاطر األنشطة البشرية  تقييم ورصد آثارإلى زيادةحاجة ملحة  بوجوديحيط كذلك   - 68
  المستدامة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، استناداً إلى المعارف القائمة؛

 مع المنظمات المختصة التي تجري تقييمات بحرية، بما في األمين التنفيذي أن يتعاون إلىيطلب   - 69
ذلك العملية المنتظمة التابعة للجمعية العامة لألمم المتحدة لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذلك 

اللجنة ة للبيئة، و، برنامج األمم المتحدمنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعةالجوانب االجتماعية واالقتصادية، و
 والثقافة، والمنظمة البحرية الدولية، األوقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم

والسلطة الدولية لقاع البحار، والمنظمات واألفرقة العلمية األخرى ذات الصلة، لضمان معالجة تقييماتها بشكل 
لوجي في األنشطة واإلدارة التجارية للمناطق البحرية والساحلية؛ والعمل مع هذه كاف لشواغل التنوع البيو

الوكاالت، حسب الضرورة وعند العثور على ثغرات، لتحسين النظر في التنوع البيولوجي في التقييمات؛ واإلبالغ 
ة والتقنية والتكنولوجية يعقد عن التقدم المحرز عن مثل هذا التعاون في اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمي

  قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛
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األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التخفيف من آثار األنشطة  إلىيطلب كذلك   - 70
  البشرية السلبية وأخطارها على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

 والمنظمات ذات الصلة مراعاة السمات الخاصة للبحار األطراف والحكومات األخرى إلىيطلب   - 71
، والتي نشأت من المباشرة  وغير منها المباشرة المتعددة، التأثيرات البشريةالمغلقة وشبه المغلقة المتضررة من

 نهج متكامل وشامل يهدف إلى تحسين إتباع قضايا التنوع البيولوجي  تتطلبوحيثمناطق مستجمعات المياه، 
، واستعادة صحة وأداء النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية لكفالة توفير خدمات النظم اإليكولوجية مياهنوعية ال

  التي توفرها هذه النظم اإليكولوجية؛
ها مثل وفقدانإيكولوجيا الموائل الهامة النظم اإليكولوجية وتدهور على وضع حد ل األطرافيحث   - 72

األعشاب وطبقة  ومستنقعات المياه المالحة، ،المنغروف أشجارغابات ساحلية، ولكثبان الرملية المصاب األنهار وا
بسبب التنمية وغيرها من العوامل األخرى في المناطق الساحلية، من أجل تيسير )  األحيائيةالبحرية والشعب

  تعافيها من خالل إدارة اآلثار البشرية واالستعادة، كلما كان ذلك مالئما؛ 
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تعتمد، وفقاً للقانون الدولي، األطراف يحث   - 73

بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، تدابير تكميلية لمنع إصابة المناطق البحرية والساحلية بآثار ضارة 
 أنها مناطق مهمة إيكولوجياً كبيرة بسبب األنشطة البشرية غير المستدامة، وال سيما المناطق التي حددت على

  .وبيولوجياً
 إلى األمين التنفيذي أن يعد، رهنا بتوافر الموارد المالية، تقريرا عن التقدم المحرز في يطلب  - 74

، وأن )رفق األولم من ال1التذييل  (7/5، المعتمد في المقرر ابيضاض المرجانتنفيذ خطة العمل المحددة بشأن 
ادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر يتيحه للنظر في اجتماع ق

وينبغي أن يحدد التقرير أيضا الحواجز التي تعترض التنفيذ ووسائل التغلب عليها فضال عن . لمؤتمر األطراف
ما في ذلك مرفق البيئة العالمية لدعم إجراءات محددة لحشد الموارد المالية وتوفير اإلرشادات للمؤسسات المالية، ب

  ؛مرجانض الابيضاتنفيذ برنامج العمل المحدد بشأن 
 إلى األمين التنفيذي أن يجمع ويوحد، رهنا بتوافر الموارد المالية، المعلومات المتاحة يطلب  - 75

خطيط المكاني بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة بشأن تجاربها واستخدام الت
 األخرى المستخدمة لتوجيه مثل ئالبحري، وخاصة المبادئ اإليكولوجية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمباد

هذا التخطيط واالستخدام ألدوات اإلدارة القائمة على المناطق، وأن يتيح مثل هذه المعلومات للنظر في اجتماع 
  والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية 

 إلى األمين التنفيذي أن ينظم، رهنا بتوافر الموارد المالية، حلقة عمل للخبراء لتحديد يطلب  - 76
 في وسائل عملية ومبتكرة تهدف إلى تعجيل التقدم بشأن إنشاء المناطق المحمية البحرية وإدارتها على نحو فعال

المناطق ذات التمثيل المنخفض للبيئة البحرية وخاصة المناطق ذات التنوع البيولوجي الكبير الذي ال يمكن 
تعويضه والواقع داخل الوالية الوطنية، استنادا إلى تجارب األطراف ومعلوماتها بشأن العوائق وعوامل النجاح، 

 حلقة العمل هذه استعراضا لمختلف األدوات، مثل وينبغي أن توفر. وبمشاركة جميع أصحاب المصلحة المعنيين
التخطيط المكاني البحري، التي يمكن أن تساعد األطراف في جهودها الرامية إلى إنشاء وإدارة مناطق محمية 

  بحرية وإدماج هذه المناطق مع مخصصات االستخدامات البشرية األخرى؛
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د في مانادو، إندونيسيا خالل المؤتمر العالمي  إلى إعالن مانادو بشأن المحيطات المعتمإذ يشيرو  - 77

هج نُال والحكومات األخرى والوكاالت المانحة إلى تشجيع ، األطرافيدعو، 2009أيار /ن المحيطات في مايوأبش
النظام اإليكولوجي للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه لتحسين مرونة النظم اإليكولوجية القائمة على 
حلية وصالبتها وقدرتها على استعادة هيئتها، وإدراج آثار تغير المناخ والتكيف القائم على النظم البحرية والسا

 إلى األمين ويطلب الكوارث، وخاصة في المناطق الساحلية، الحد مناإليكولوجية في التخطيط المتعلق بالتنمية و
اقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، التنفيذي أن ينظم، رهنا بتوافر الموارد المالية، وبالتعاون مع اتف

حلقة عمل للخبراء بشأن دور النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية في التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدة 
 النظام اإليكولوجي للتخفيف من تغيرالقائمة على هج نُالآثاره، بغية تبادل الخبرات وتوفير إرشادات لتخطيط وتنفيذ 

والتكيف معها والتخفيف الكوارث مخاطر لحد من المناخ والتكيف معه، وإدماجها في االستراتيجيات األوسع نطاقا ل
تطوير في  التنوع البيولوجي البحري وتغير المناخ كإسهامات قضاياعم إعداد العناصر المتعلقة بلد و،من حدتها

  ؛ الثالثأنشطة مشتركة بين اتفاقيات ريو
راف والحكومات األخرى إلى زيادة جهودها لتطبيق أدوات التخطيط المكاني البحري،  األطيدعو  - 78

حسب االقتضاء، وفقا للتخطيط واالستراتيجيات الوطنية لألطراف، إلدماج أهداف الحفظ بصورة أفضل في 
  وفي الخطط الشاملة للتنمية االقتصادية؛البرامج المتعلقة بالبحار والتنمية القطاعية األخرى، 

  مرفق
   بشأن23 من العنصر البرنامجي 4-2قائمة إرشادية بأنشطة للهدف التشغيلي 

  الموارد الحية البحرية والساحلية
 مواصلة تجميع المعلومات المتاحة ذات الصلة وتوليفها وتحليلها من أجل تحديد المناطق المهمة إيكولوجياً  )أ(

اق البحار الواقعة خارج الوالية الوطنية، وذلك استناداً إلى  وموائل أعم في مياه المحيطات المفتوحةأو بيولوجياً
 والمعايير 9/20المعايير العلمية التي حددتها االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المرفق األول من المقرر 

كومي الدولي، العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الح
المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج  التي أعدها )IMAP(ة التفاعليبما في ذلك من خالل الخريطة 

 ؛9/20 من المقرر 5األمم المتحدة للبيئة، على النحو الوارد في الفقرة 

ية تمثيلالشبكات الم تصميمواصلة تجميع المعلومات المتاحة ذات الصلة وتوليفها وتحليلها من أجل   )ب(
 ؛9/20للمناطق البحرية المحمية، وذلك استناداً إلى المرفقين الثاني والثالث بالمقرر 

 في المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية تحديد وتقييم التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي  )ج(
المرفق  ( أو بيولوجياًلمتعلقة بالمناطق المهمة إيكولوجياًالوطنية، بما فيها داخل المناطق التي قد تستوفي المعايير ا

والمعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني ) 9/20األول بالمقرر 
 يد الحكومي الدولي حسب االقتضاء؛وعلى الصع

إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق البحرية، في سبيل تجنب تدهور وتدمير المناطق البحرية المهمة   )د(
تشجيع األطراف ودعوة الحكومات األخرى والمنظمات الدولية في حدود والياتها وصالحياتها إلى اتخاذ تدابير 

                                                        
  .7/5سبما يرد في المرفق األول بالمقرر ح  3
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لكفالة الحفظ واالستخدام المستدام عن طريق تنفيذ أدوات ذات صلة بما في ذلك أدوات اإلدارة القائمة على 
 طق المحمية البحرية وتقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية؛المناطق مثل المنا

تشجيع تطبيق تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية فيما يتعلق باألنشطة التي يمكن أن   )ه(
 من اتفاقية 26ي المادة تتسبب في تلوث كبير أو في تغيرات ضارة وكبيرة للبيئة البحرية، حسبما يشار إلى ذلك ف

األمم المتحدة لقانون البحار، مع األخذ في الحسبان السمات الخاصة للنظم اإليكولوجية البحرية حسبما هي محددة 
  .)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(في تقرير حلقة عمل مانيال 

  .ونمواصلة البحث والتحقيق بشأن دور المحيطات ونظمها اإليكولوجية في دورة الكرب  )و(
----  


