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   اتفاقیة التنوع البیولوجي في اجتماعه الحادي عشر فيلمقررات الصادرة عن مؤتمر األطرافا

مصاید األسماك المستدامة : البیولوجي البحري والساحلي التنوع  11/18المقرر 
جیهیة و ومعالجة اآلثار الضارة لألنشطة البشریة، والمبادئ الت

  ط المكاني البحريالطوعیة للتقییم البیئي والتخطی
ة ضار  التنوع البیولوجي في إدارة مصاید األسماك، ومعالجة اآلثار الاعتباراتمعالجة   - لفأ

  لألنشطة البشریة على التنوع البیولوجي البحري والساحلي
  ،إن مؤتمر األطراف

السلبیة لألنشطة بأن معالجة اعتبارات التنوع البیولوجي في إدارة مصاید األسماك، ومعالجة اآلثار إذ یقر 
 والضجیج اتض المرجان، وتحمض المحیطابیضاع البیولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك البشریة على التنو 

كما ینبغي  101 و 8 و 6 و5شي للتنوع البیولوجي  ودعم تحقیق أهداف أیتحت سطح الماء بسبب األنشطة البشریة،
ة على التنوع البیولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك التلوث، بغرض معالجة اآلثار السلبیة األخرى لألنشطة البشری

  تحقیق هذه األهداف،

                                                           
یخفض معدل فقدان جمیع الموائل الطبیعیة، بما في ذلك الغابات، إلى النصف على األقل، ، 2020بحلول عام : 5لهدف ا  1

  . یقرب من الصفر، ویخفض تدهور وتفتت الموائل بقدر كبیروحیثما یكون ممكنا إلى ما
، یتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جمیع األرصدة السمكیة والالفقاریات والنباتات المائیة، بطریقة قانونیة 2020بحلول عام : 6الهدف 

هج القائمة على النظام اإلیكولوجي، وذلك لتجنب الصید المفرط، ووضع خطط   وتدابیر إنعاش لجمیع األنواع المستنفدة، وال           ُ                                                                  وبتطبیق الن 
، وأن تكون تأثیرات مصاید ةنقراض والنظم اإلیكولوجیة الضعیفیكون لمصاید األسماك تأثیرات ضارة كبیرة على األنواع المهددة باال

  .األسماك على األرصدة السمكیة واألنواع والنظم اإلیكولوجیة في نطاق الحدود اإلیكولوجیة المأمونة
                                                                                            ، یخفــض التلــوث، بمــا فــي ذلــك التلــوث النــاتج عــن المغــذیات الزائــدة، إلــى مــستویات ال تــضر بوظیفــة الــنظم     2020          بحلــول عــام   :  8      الهــدف 

   .                             االیكولوجیة وبالتنوع البیولوجي
        الــضعیفة                                                                                   ، تخفــض إلــى أدنــى حــد الــضغوط البــشریة المتعــددة علــى الــشعب المرجانیــة، والــنظم االیكولوجیــة     2015          بحلــول عــام   :   10      الهــدف 

   .                                                                                   األخرى التي تتأثر بتغیر المناخ أو تحمض المحیطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها
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ذ ی ٕ   وا  المستقبل الذي "، )20+ریو( من وثیقة نتائج مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المستدامة 158الفقرة إلى  رشی  
ذ یعي الدور الحالي والمحتمل الذي یمكن أن تضطلع2"صبو إلیهن ٕ                                               وا  الیكولوجیة البحریة والساحلیة في دعم النظم ا به    

  ،التنمیة المستدامة والقضاء على الفقر
ذ ی ٕ   وا    النتائج، من وثیقة 168 الفقرة إلى أیضا شیر  

   التنوع البیولوجي في مصاید األسماك المستدامةاعتباراتمعالجة 
بشأن معالجة  لحكومة النرویج على تمویلها واستضافتها الجتماع مشترك للخبراء یعرب عن امتنانه -1

شواغل التنوع البیولوجي في مصاید األسماك المستدامة، ونظمه األمین التنفیذي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة 
لألغذیة والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبیئة، وفریق خبراء مصاید األسماك التابع للجنة إدارة النظم اإلیكولوجیة في 

كانون األول / دیسمبر9 إلى 7 من ،، في بیرغن، النرویج(IUCN-CEM-FEG)الطبیعة لجنة االتحاد الدولي لحفظ 
  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13( بتقریر هذا االجتماع ویرحب، 2011

بأن الهیئات المعنیة بإدارة مصاید األسماك هیئات مختصة في مجال إدارة مصاید األسماك، إذ یقر  -2
دان واألقالیم أن تضطلع بأدوار في معالجة آثار مصاید األسماك على التنوع وینبغي، حسب األوضاع في مختلف البل

نهج النظام اإلیكولوجي في مجال إدارة مصاید األسماك من خالل وتنفیذ  ضرورة زیادة تحسین یالحظالبیولوجي، 
كة الكاملة والفعالة  إدارة مصاید األسماك هذه، والتعاون البناء فیما بین الوكاالت، والمشار منظماتتعزیز قدرات 

لمجموعة واسعة من الخبراء في مجال التنوع البیولوجي، والمجتمعات األصلیة والمحلیة، وأصحاب المصلحة 
والمادة ) ي(8، مع األخذ في الحسبان المادة المعنیین، حسب مقتضى الحال، في عملیة إدارة مصاید األسماك

  ؛من االتفاقیة) ج(10
اء بین الهیئات المعنیة بالتنوع البیولوجي ومصاید األسماك، على إقامة التعاون ایشجع  -3  ویدعو   ّ                                                        لبن 

مصاید األسماك على الصعیدین الوطني واإلقلیمي، إلى التعاون مع منظمة األمم المتحدة إدارة الهیئات المعنیة ب
 لألغذیة والزراعة، للتأكد من أن اعتبارات التنوع البیولوجي تشكل جزءا من أعمالها؛

ى األمین التنفیذي أن یحیل تقریر االجتماع المشترك للخبراء، المشار إلیه في الفقرة  إلیطلب -4
أعاله، إلى األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة والمنظمات اإلقلیمیة إلدارة   1

تنوع البیولوجي بالنسبة لمصاید مصاید األسماك، والتعاون مع هذه الهیئات بغرض تحسین كیفیة معالجة شواغل ال
 ؛األسماك المستدامة

  المرجانالتقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل المحددة بشأن ابیضاض 
الذي  3المرجانابیضاض التقدم المحرز في تنفیذ خطة العمل المحددة بشأن عن  بالتقریر یرحب -5

علیها، بما في ذلك إجراءات محددة لحشد وسائل التغلب و الحواجز التي تعترض تنفیذها یحتوي على معلومات عن 
 في الواردعلى النحو  ، بالرسائل الرئیسیة للتقریرحیط علمایو ، )(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/11الموارد المالیة 
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6الوثیقة المرفق األول ب

  ؛المرجان بشأن ابیضاض  إحراز تقدم كبیر منذ اعتماد خطة العمل المحددةیالحظ -6
                                                           

 .، المرفق66/288  فى قرار الجمعیة العامةتعتمدا   2
  . 1                       ، المرفق األول، التذییل  5 / 7       المقرر     3



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/18 
Page 3 
 

 بأن تغیر المناخ یعرب عن قلقه البالغ من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، 10الهدف   إلىإذ یشیر -7
  سیزید من جسامة وحدوث ابیضاض المرجان وتحمض المحیطات في القرن الحادي والعشرین؛

 المتعلقة بالقدرات والتحدیات المالیة الالمتكررة  من أن العدید من التحدیات عن قلقهأیضا یعرب  -8
 صعوبة في التعامل مع البلدان النامیة التي ما برحت تكافح لمواجهةتزال قائمة، مما یعوق إحراز تقدم كبیر في 

عوامل اإلجهاد ذات الطابع المحلي ولیس لدیها القدرات أو الموارد المالیة الالزمة إلدراج آثار تغیر المناخ بشكل 
  ج إدارة الشعب المرجانیة أو المناطق الساحلیة؛في براموغیره من العوامل المسببة لإلجهاد كامل 

 األخذ مع ، بالحاجة العاجلة إلى تحدیث خطة العمل المحددة بشأن ابیضاض المرجانیحیط علما -9
اآلثار المتوقعة  تغیر المناخ، وبصفة خاصة التي یسببهافي االعتبار اآلثار العالمیة األخرى على الشعب المرجانیة 

الحاجة إلى إدراج  بویقر أیضا آثار العواصف المداریة وارتفاع مستویات سطح البحر، تحمض المحیطات، ولكنل
  اآلثار المتوقعة لتحمض المحیطات في أطر اإلدارة إلى جانب التفاعل مع عوامل اإلجهاد المحلیة؛

لتحدي المتزاید آلثار تغیر المناخ على الشعب المرجانیة سیتطلب لتصدي ل أن اأیضایالحظ  -10
المستقبل على نحو في ات كبیرة لزیادة القدرات من أجل إدارة أحداث االبیضاض وعوامل اإلجهاد األخرى استثمار 

 في جمیع مناطق الشعب المرجانیة، وأن تحدید مجموعة من اآللیات القدرة على التحملفعال وزیادة عدد تقییمات 
  المالیة المجدیة لتحقیق هذه األهداف یعتبر حاسما؛

  : إلى أن یقوم مدیرو النظم اإلیكولوجیة للشعب المرجانیة بما یلي بالحاجةم   ّ یسل   -11
  عوامل اإلجهاد المتعددة؛لخطر نظم الشعاب تعرض فهم   )أ(
 ةقائمالتكیف تدابیر الالتخطیط بشكل استباقي لمخاطر المناخ واآلثار الثانویة المرتبطة بها، وتطبیق   )ب(

 ؛ةعلى النظم اإلیكولوجی

 یرجع في كثیر من األحیان إلى إیكولوجیة تخضع لتغییر -رجانیة كنظم اجتماعیةإدارة الشعب الم  )ج(
  تغیر المناخ؛

 لتمكینها  على التحمل النظم اإلیكولوجیةقدرةتهدف إلى تعزیز التي تكیف الصیاغة استراتیجیات   )د(
 من مواصلة توفیر السلع والخدمات؛

 بآثار تغیر المناخ على الشعب المرجانیة وعواقبها إلى األمین التنفیذي إدراج القضایا المتعلقةیطلب  -12
 أعاله، وذلك في 11لبرامج إدارة السواحل، بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، العناصر المنصوص علیها في الفقرة 

  حلقات العمل اإلقلیمیة ودون اإلقلیمیة لبناء القدرات؛
 ،ومات األخرى والمنظمات المعنیة والحك، إلى األمین التنفیذي التعاون مع األطرافب أیضایطل -13

 یةالمرجانالشعاب إلعداد مقترحات لتحدیث خطة العمل المحددة بشأن ابیضاض ومع المجتمعات األصلیة والمحلیة، 
مشروع اإلضافة  أعاله، وتقدیم 11من خالل إعداد إضافة لخطة العمل تتناول االحتیاجات المشار إلیها في الفقرة 

 فرعیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛لنظر اجتماع للهیئة ال
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والمنظمات المعنیة، األخرى الحكومات و  إلى األمین التنفیذي، بالتعاون مع األطراف، یطلب كذلك -14
التصدي للحدة من أجل ، بما في بناء القدرات الضروریة، عمل المحددة بشأن ابیضاض المرجانمواصلة تنفیذ خطة ال

  ؛اتر ابیضاض المرجان وتمحض المحیطالمتزایدة وتوات
  على التنوع البیولوجي البحري والساحليالناجم عن األنشطة البشریةآثار الضجیج تحت سطح الماء 

آثار الضجیج تحت سطح الماء على التنوع البیولوجي البحري  العلمي عن التجمیعبیرحب  -15
ذلك في  بالرسائل الرئیسیة ویحیط علما، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12(  والموائل البحریة والساحلیةوالساحلي

معالجة اآلثار الضارة الناجمة عن األنشطة البشریة بمذكرة األمین التنفیذي بشأن لتقریر الواردة في المرفق الثاني ا
تقنیة أعدها لالجتماع السادس عشر للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والالتي  على التنوع البیولوجي البحري والساحلي

  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/6) والتكنولوجیة
 الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقیة حفظ أنواع الحیوانات البریة 24-10 بالقرار یحیط علما -16

 إرشادات بشأن المزید من الخطوات لخفض تلوث الضجیج تحت نص علىالمهاجرة في اجتماعه العاشر، الذي ی
  لحیتانیات واألنواع المهاجرة األخرى؛ لحمایة ا، عند الضرورة،سطح الماء

 یكون له آثار سلبیة قصیرة األجل وطویلة األجل قد الضجیج الناجم عن األنشطة البشریة أن یالحظ -17
 وأن الزیادة بدرجة كبیرة،ن تزید هذه اآلثار توقع أ وی، األخرى في البیئة البحریةواألحیاء البریةعلى الحیوانات البحریة 

  ؛اتالمحیطفي یة األحیاء البر  على قد تزید من الضغوط الناجم عن األنشطة البشریة جیجللضغیر المراقبة 
  :على ما یليالمعنیة، وفقا ألولویاتها  والحكومات األخرى والمنظمات ، األطرافیشجع -18

  تحسین فهمنا لهذه المسألة؛زیادة تشجیع البحوث بغیة   )أ(
  لحة المعنیین، على الصعیدین الوطني واإلقلیمي؛تشجیع التوعیة بالمسألة من قبل أصحاب المص  )ب(
 تحت السلبیة الجسیمة للضجیجثار اآل لخفض إلى أدنى حد ، حسب مقتضى الحال،اتخاذ تدابیر  )ج(

فضل المجموعة الكاملة أل على التنوع البیولوجي البحري، بما في ذلك الناجم عن األنشطة البشریةسطح الماء 
  ؛ حیثما یكون مالئما وضروریااإلرشادات القائمةب  الممارسات البیئیة، باالستعانةالتكنولوجیات المتاحة وأفضل

الماء لحفظ التنوع البیولوجي البحري سطح وضع مؤشرات واستكشاف األطر لرصد الضجیج تحت   )د(
ني عشر لمؤتمر اجتماع للهیئة الفرعیة یعقد قبل االجتماع الثاإلى واستخدامه المستدام، واإلبالغ عن التقدم المحرز 

  األطراف؛
 إلى األمین یطلب ضرورة إعداد مصطلحات متسقة لوصف الضجیج تحت سطح الماء، إذ یالحظ -19

التنفیذي التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة، إلعداد مشروع مجموعة المصطلحات 
  رعیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛المتسقة، رهنا بتوافر الموارد المالیة، لنظر اجتماع للهیئة الف

ات والقیود في اإلرشادات القائمة، بما في ذلك الحاجة إلى تحدیثها في ضوء تحسن ثغر  الإذ یالحظ -20
ذ یسل م یقر باإلعداد الجاري لمجموعة واسعة من المبادرات التكمیلیة، المعارف العلمیة،  ٕ    ّ                                                            وا   إلى األمین التنفیذي یطلب  

المنظمة البحریة الدولیة، واتفاقیة بما في ذلك ، ةختص والحكومات األخرى والمنظمات الم، مع األطرافالتعاون
المجتمعات األصلیة والمحلیة وغیرها من أصحاب المصلحة و األنواع المهاجرة، واللجنة الدولیة لشؤون صید الحیتان، 

 تحت للخبراء بغیة تحسین وتقاسم المعارف عن الضجیجرهنا بتوافر الموارد المالیة، حلقة عمل  المعنیین، أن ینظم،
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ووضع إرشادات وحزم أدوات عملیة لخفض وتخفیف اآلثار الضارة  ، على التنوع البحري والساحليوآثارهالماء سطح 
الكبیرة للضحیح تحت سطح الماء الناجم عن األنشطة البشریة على التنوع البیولوجي البحري الساحلي، بما في ذلك 

، حسب مقتضى الحال، والحكومات األخرى في تطبیق التدابیر اإلداریة الالزمة لمساعدة األطراف ،ییات البحریةالثد
قبل االجتماع الثاني یعقد لهیئة الفرعیة اجتماع لنظر تنفیذي إتاحة تقریر حلقة العمل ل إلى األمین الویطلب أیضا

جملة أمور مسائل من قبیل وضع الخرائط الصوتیة  وینبغي أن تشمل حلقة العمل ضمن .عشر لمؤتمر األطراف
  ؛للمناطق التي تحظى باالهتمام

   أعاله؛20 إلى األمین التنفیذي نقل هذا المقرر إلى المنظمات المشار إلیها في الفقرة یطلب كذلك -21
بیولوجي التقدم المحرز في عملیة استعراض الخبراء المشتركة لرصد وتقییم آثار تحمض المحیطات على التنوع ال

  البحري والساحلي
  ،10/29 من المقرر 67 إلى 63 إلى الفقرات إذ یشیر

إلعداد سلسلة من عملیات لخبراء ا لحكومة إسبانیا على تمویل اجتماع یعرب عن امتنانه -22
على التنوع البیولوجي البحري والساحلي، آثار تحمض المحیطات االستعراض المشتركة للخبراء من أجل لرصد وتقییم 

منظمة األمم المتحدة للتربیة التابعة لنظمه األمین التنفیذي بالتعاون مع اللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة ي الذ
 بتقریر اجتماع الخبراء ویرحب، 2011تشرین األول / أكتوبر20إلى  19 من ، كندا في مونتلایر،والعلم والثقافة

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14(؛  
 التابعة لمنظمة األمم الدولیةن التنفیذي التعاون مع اللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة  إلى األمییطلب -23

، والمجتمعات األصلیة  األخرىالمنظمات المعنیةذات الصلة، و  والمجموعات العلمیة ،المتحدة للتربیة والعلم والثقافة
التنوع البیولوجي ووظائف النظم بشأن إعداد وثیقة استعراض منهجي آلثار تحمض المحیطات على والمحلیة، 

اإلیكولوجیة، من شأنها أن توفر تجمیعا مستهدفا آلثار تحمض المحیطات على التنوع البیولوجي للنظم البحریة 
ن البحوث عن المناطق القریبة من سطح البحر األوقیانوغرافیة غیر المبلغ عنها عوالساحلیة، بما في ذلك معلومات 

تاحتها الصادرة عن سلسلة التقنیة  من ال46العدد جمیع الوارد في كثیرا، استنادا إلى الت ٕ       اتفاقیة التنوع البیولوجي، وا                              
لنظر اجتماع للهیئة الفرعیة یعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، بغرض إحالتها إلى األطراف، 

رسالها إلى أمانة اتفاقیة األمم ا ٕ                               والحكومات األخرى والمنظمات المعنیة وا    لمتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ؛                                    
بوصفها  UNEP/CBD/SBSTTA/16/6بالوثیقة  بالعناصر الواردة في المرفق الثالث یحیط علما -24

 ، األطرافویشجعإرشادات لالستجابات العملیة آلثار تحمض المحیطات على التنوع البیولوجي البحري والساحلي، 
للحد من مختلف ، مقتضى الحالتعمال هذه اإلرشادات، حسب  على اسةعنیالموالحكومات األخرى والمنظمات 

التهدیدات الناجمة عن تحمض المحیطات على النظم اإلیكولوجیة الهشة وتعزیز قدرة النظم اإلیكولوجیة على الصمود 
لى خفض بواسطة طائفة تدابیر اإلدارة على أساس المنطقة أو غیرها من تدابیر اإلدارة، إلى جانب التدابیر الرامیة ا

  ؛انبعاثات ثاني أكسید الكربون
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   البحري على التنوع البیولوجي البحري والساحليحطاممعالجة آثار ال
 الحطام بإعداد الفریق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البیئة العالمیة لتقریر عن آثار یرحب -25

 بالرسائل ویحیط علما، )UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/15(البحري على التنوع البیولوجي البحري والساحلي 
  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6الوثیقة  الواردة في المرفق الرابع ب لهذا التقریرالرئیسیة

ة، المعنی والمنظمات ، والحكومات، بالتعاون مع األطراف بما یلي، إلى األمین التنفیذي القیامیطلب -26
  :ةوالمجتمعات األصلیة والمحلیة، رهنا بتوافر الموارد المالی

 إلى ، بما في ذلك اتفقیة األنواع المهاجرة،ةالمعنی والحكومات األخرى والمنظمات ،دعوة األطراف  )أ(
  ؛البحري والساحلي والموائلتقدیم معلومات عن آثار الحطام البحري على التنوع البیولوجي 

ن المعلومات  فضال ع،ةعنیتجمیع وتولیف تقدیمات األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الم  )ب(
   كمدخالت في حلقة عمل الخبراء؛اإلضافیةالعلمیة والتقنیة 

 الجسیمة للحطامة ضار اآلثار الوتخفیف تنظیم حلقة عمل للخبراء إلعداد إرشادات عملیة بشأن منع   )ج(
رى في  یمكن أن تطبقها األطراف والحكومات األخالذي ،البحري على التنوع البیولوجي البحري والساحلي والموائل

  التنوع البیولوجي البحري والساحلي؛المتعلق بتنفیذها لبرنامج العمل 
المشار واإلرشادات العملیة أعاله،  )ب(26التولیف، المشار إلیه في الفقرة الفرعیة /تقدیم التجمیع  )د(

  ؛ألطرافمؤتمر اعشر ل االجتماع الثاني یعقد قبللنظر اجتماع للهیئة الفرعیة أعاله، ) ج(26إلیها في الفقرة الفرعیة 
إلى األمین التنفیذي، رهنا بتوافر الموارد المالیة، إدراج مسألة الحطام البحري في  أیضا یطلب -27

 على التنوع البیولوجي  بهدف مناقشة سبل منع وخفض آثار الحطام البحري لبناء القدرات وذلكةحلقات العمل اإلقلیمی
دارة الحطام البح ٕ                وتعزیز البحوث بشأن خفض وا    .، مع التركیز على معالجة المصادرري                         

المبادئ التوجیهیة الطوعیة للنظر في التنوع البیولوجي في تقییمات األثر البیئي   - باء
  والتقییمات البیئیة االستراتیجیة في المناطق البحریة والساحلیة

  إن مؤتمر األطراف،
عیة بشأن تقییم األثر البیئي الشامل على ، الذي أید فیه المبادئ التوجیهیة الطو 8/28إلى المقرر إذ یشیر 

  التنوع البیولوجي والتقییم البیئي االستراتیجي،
ذ یالحظ ٕ      وا     أن المناطق البحریة تتضمن اختالفات إیكولوجیة مهمة بالمقارنة بالمناطق األرضیة والساحلیة،  
ذ یعرب ٕ      وا   من 49یها في الفقرة  المشار إل، عن تقدیره للعمل الذي اضطلعت به حلقة عمل مانیال للخبراء  

 التي قام األمین التنفیذي بتیسیر ، والعمل اإلضافي الذي اضطلعت به األطراف والمنظمات المعنیة،10/29المقرر 
  ، للهیئة الفرعیة16/6 والتوصیة 10/29 من المقرر 50أعمالها والتي دعت إلیها الفقرة 

 وع البیولوجي في تقییمات األثر البیئيبالمبادئ التوجیهیة الطوعیة للنظر في التنیحیط علما   -1
المشروحة بصورة محددة للتنوع البیولوجى في المناطق البحریة والساحلیة، بما في ذلك  والتقییمات البیئیة االستراتیجیة



UNEP/CBD/COP/DEC/XI/18 
Page 7 
 

ذ یقر 4، من االتفاقیة4وفقا للمادة المناطق الواقعة خارج حدود الوالیة الوطنیة،  ٕ     وا  طوعیة  بأن هذه المبادئ التوجیهیة ال  
ذ و مع عدم توافر إجراءات لتقییم اآلثار، جدا بالنسبة لألنشطة التي ال تخضع حالیا للتنظیم المشروحة ستكون مفیدة  ٕ  ا   

بما فى ذلك بعض ،  أن الشروحات ترمي إلى تغطیة مجموعة واسعة من النظم اإلیكولوجیة البحریة والساحلیةیالحظ
ذ و یة الوطنیة،  الوالحدود خارجالقضایا المرتبطة بالمناطق  ٕ  ا  المبادئ التوجیهیة المشروحة ال تمس بالنظر  أن یؤكد 

سیما الفریق العامل غیر الرسمي لجمعیة العامة لألمم المتحدة، الالجاري في التنوع البیولوجي البحري في عملیات ا
البحري  ع البیولوجيحفظ التنو القضایا المتعلقة بدراسة مفتوح العضویة المخصص التابع لألمم المتحدة المعني بال

   الوطنیة؛حدود الوالیةرج خافي المناطق الواقعة  المستدام هواستخداموالساحلي 
 أعاله كمرجع 1الى األمین التنفیذى إتاحة المبادئ التوجیهیة الطوعیة المشار إلیها في الفقرة یطلب   -2

عملیات الجمعیة العامة لألمم المتحدة لألطراف، والحكومات األخرى ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، فضال عن 
العضویة المخصص لدراسة القضایا المتعلقة بحفظ التنوع باب العامل غیر الرسمى المفتوح األمم المتحدة فریق أي (

البیولوجى البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج الوالیة الوطنیة، والعملیة المنتظمة لإلبالغ وتقییم 
 البحار اإلقلیمیة، والمنظمات فضال عن منظمات ،) بما في ذلك الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة،لبیئة البحریةحالة ا

  بإدارة مصاید األسماك، حسب مقتضى الحال؛ واالتفاقات الدولیة إلدارة مصاید األسماك، فیما یتعلق
 المبادئ التوجیهیة  األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المختصة على استخدامیشجع  -3

الطوعیة، وفقا للقانون الوطني والدولي، بما في ذلك اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، ومواءمتها وتطبیقها حسبما 
  الوطنیة؛وظروفها یتراءى أنها ضروریة وفقا ألولویاتها 

ذي تقدم الالحكومات األخرى إلى تقاسم، حسب مقتضى الحال، معلومات عن الو  األطراف یدعو  -4
نظر في إدراج هذه المعلومات في التقاریر الوطنیة الخامسة لل في تطبیق هذه المبادئ التوجیهیة الطوعیة، هحرز أ

  والتقاریر الوطنیة الالحقة، وتقدیم مقترحات من أجل زیادة صقل هذه المبادئ التوجیهیة الطوعیة؛
 وفقا للقانون الدولي، بما في لى أن تیسر،ة إعنییدعو األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات الم  -5

 إجراء المزید من البحوث لسد الثغرات فى المعارف، على النحو الذى ذلك اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار، سبل
  نیة؛المناطق البحریة والساحلیة، السیما في المناطق الواقعة خارج الوالیة الوط أبرزته المبادىء التوجیهیة الطوعیة بشأن

 إلى األمین التنفیذى أن یقدم، رهنا بتوافر الموارد المالیة، المزید من المساعدة لتعزیز بناء یطلب  -6
ع معلومات عن الخبرات في تطبیق المبادئ التوجیهیة  ّ                                                القدرات في مجال تطبیق المبادئ التوجیهیة الطوعیة، ویجم                                                       

  تمر األطراف؛الطوعیة، ویقدم تقریرا عن التقدم المحرز إلى اجتماع مؤ 
  التخطیط المكاني البحري  - جیم 

  ،إن مؤتمر األطراف
وثیقة التجمیعیة المتعلقة بخبرات التخطیط المكاني البحري واستخدامه ال بیعترف  -1

)UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18( ،بالرسائل الرئیسیة على النحو المبین في القسم الثالث من الوثیقة ویحیط علما 
UNEP/CBD/SBSTTA/16/7؛  

                                                           
 UNEP/CBD/COP/11/23                                     على النحو الوارد في المرفق بالوثیقة    4
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 إلى األمین التنفیذي أن یتعاون، رهنا بتوافر الموارد المالیة، مع األطراف، والحكومات یطلب  -2
برامج البیئة البحریة الكبیرة، األخرى، ووكاالت األمم المتحدة المتخصصة، والمنظمات اإلقلیمیة، بما فى ذلك 

  :ما یلىالمجتمعات األصلیة والمحلیة، بشأن والمنظمات المعنیة األخرى و 
ني ا المعلومات القائمة عن التخطیط المك5 لتقاسم المعلومات بحیث یربط مصادرشبكيإعداد نظام   )أ(

  البحري بشبكة اإلنترنت؛
تاحة   )ب( ٕ     االستمرار في تجمیع المعلومات عن الخبرات واستخدام ممارسات التخطیط المكاني البحري، وا                                                                                    

  ى والمنظمات المختصة لتقییم مدى فائدتها واآلثار الناجمة عنها؛، والحكومات األخر المعلومات المجمعة لألطراف
عقد حلقة عمل للخبراء لتوفیر إرشادات عملیة موحدة ومجموعة أدوات لتطبیق التخطیط المكاني   )ج(

 رهنا بتوافر الموارد المالیة، بغیة استكمال ومواصلة تعزیز الجهود ،6البحري، مع االستعانة باإلرشادات الموجودة
الحالیة الشاملة لعدة قطاعات والتي تبذلها األطراف والحكومات األخرى في تطبیق نهج النظام اإلیكولوجي على تنفیذ 

صمیم ووضع  وت، وتحدید المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا،اإلدارة المتكاملة للمناطق البحریة والساحلیة
  : وینبغى لحلقة عمل الخبراء أن تضطلع بما یلي.تدابیر للحفظ واإلدارة، حسب مقتضى الحال

  استعراض اإلرشادات ومجموعات األدوات الموجودة بشأن التخطیط المكانى البحرى؛  )1(
  تحدید الثغرات؛  )2(
  وضع مقترحات لسد هذه الثغرات؛  )3(
وضع إرشادات ومجموعة أدوات موحدة وعملیة بشأن التخطیط المكاني البحري، إذا اعتبر   )4(

  لك ضروریا؛ذ
قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر یعقد لهیئة الفرعیة لنظر اجتماع إتاحة تقریر حلقة العمل ل  )د(
  األطراف؛
 أعاله، لألطراف والحكومات األخرى والمنظمات اإتاحة اإلرشادات ومجموعات األدوات المشار إلیه  )ه(
  المختصة؛
 استنادا الى الوثیقة ،لبحرى على صانعى القراراتنشر مواد زیادة التوعیة بالتخطیط المكانى ا  )و(

 على النحو الوارد في الوثیقة ،، ورسائلها الرئیسیة(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18)التجمیعیة 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)،على النحو المشار ، بغرض تیسیر تطبیق اإلرشادات العملیة ومجموعات األدوات 

  إلیه أعاله؛
ل تدریبیة، رهنا بتوافر الموارد المالیة، بالترابط الوثیق مع الجهود الحالیة الرامیة تنظیم حلقات عم  )ز(

 من أجل زیادة 8 والمناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو بیولوجیا،7إلى بناء القدرات في مجال المناطق البحریة المحمیة

                                                           
                           التخطیط المكاني البحري،      بشأن                                     للجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة        الشبكیة            مثل الصفحة     5
)msp_planning_spatial_marine/be.pmarines-ioc-unesco.www://http( 
  .                        التخطیط المكاني البحري                والیونسكو بشأن                                      اللجنة األوقیانوغرافیة الحكومیة الدولیة                                   مثل المبادئ التوجیهیة المشتركة بین     6
  .   میة                   بشأن المناطق المح          مم المتحدة          التابعة لأل                                 شعبة شؤون المحیطات وقانون البحار                             مثل دلیل التدریب الذي وضعته     7
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لتخطیط المكاني البحري كأداة لتعزیز الجهود اقدرات األطراف، السیما األطراف من البلدان النامیة، على استخدام 
القائمة المبذولة في مجال اإلدارة المتكاملة للمناطق البحریة والساحلیة، وتحدید المناطق البحریة المهمة إیكولوجیا أو 

  المناطق البحریة المحمیة، والجهود األخرىبما في ذلك شبكات ،بیولوجیا، وتصمیم ووضع تدابیر للحفظ واإلدارة
المبذولة في مجال اإلدارة على أساس المنطقة، والممارسات األخرى المتعلقة بحفظ التنوع البیولوجي البحري 

  .واستخدامه المستدام
----  

                                                                                                                                                                                           
                   ، علـى النحـو المـشار                                                                                                    مثل أدلة ووحدات التدریب التي أعدها األمین التنفیذي بشأن المناطق البحریة المهمـة إیكولوجیـا أو بیولوجیـا    8

  .  17 /  11            من المقرر   19                إلیها في الفقرة 


