
 والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 والعشرون الرابعاالجتماع 

 0202يونيه/حزيران  9 –مايو/أيار  3عبر االنترنت، 
 من جدول األعمال 6البند 

 
 التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه المستدامحفظ 

 مشروع توصية مقدم من الرئيس
 على غرار ما يلي: امؤتمر األطراف مقرر بأن يعتمد الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي

 ،إن مؤتمر األطراف
التآزر فيما يتعلق ب 01/22و 02/00و 02/00و 02/9و 00/02و 00/01و 02/09و 9/02إلى مقرراته إذ يشير 

 واإلقليمية ذات الصلة، عالميةالالتعاون مع المنظمات والمبادرات و 
ذ يقر  في  التي لها واليةاألخرى التعاون مع المنظمات الحكومية الدولية المختصة التآزر و بالحاجة إلى تعزيز وا 

 النظام اإليكولوجي وحفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام، المناطق خارج الوالية الوطنية في دعم تطبيق نهج
ذ يقر أيضا  كعنصر شامل للقطاعات من اإلطار العالمي للتنوع  لتنوع البيولوجي البحري والساحليبأهمية اوا 
 للتنوع البيولوجي، 0202وحاسما لتحقيق رؤية عام  0202البيولوجي لما بعد عام 

حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي للتنوع بتقرير  يحيط علما -0
إجراء استعراض وتحليل استراتيجيين لبرنامج العمل بشأن التنوع  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبو 0202،1البيولوجي لما بعد عام 

عداد مشروع منقح لبرنامج ، 0202 عام البيولوجي البحري والساحلي في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد وا 
حسب االقتضاء، لينظر أعاله،  اليهنتائج حلقة العمل المشار إاالعتبار، أيضا في  مع األخذالعمل على أساس هذا التحليل، 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف؛ كل من فيه

استعراض وتحليل استراتيجيين لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي  إعداد ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلب -0
واستنادا العالمية  يةشراكة الجزر ال، بالتعاون مع 0202وجي لما بعد عام الجزري في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيول

االلتزامات واألهداف العالمية للتنوع الوفاء باألخرى ذات الصلة من أجل استعراض التقدم المحرز نحو  المبذولة الجهود إلى
عداد مشروع منقح لبرنامج العمل على أساس هذا التحليل،البيولوجي الجزري،  الهيئة الفرعية للمشورة  كل من نظر فيهيل وا 

 العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف؛

الحكومات األخرى إلى مراعاة أهمية التنوع البيولوجي البحري والساحلي في الجهود  ويدعواألطراف  يحث -2
من خالل تعزيز حفظ التنوع البيولوجي ، بما في ذلك 0202المبذولة في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

الحطام البحري البالستيكي ، مع معالجة التهديدات والضغوط، مثل مالبحري والساحلي وحمايته واستعادته واستخدامه المستدا
سب دعم الحصول المنا لىعلى نحو مستدام فضال عوالصيد غير المستدام، وحفظ استخدام الموارد الجينية البحرية واستخدامها 
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االتفاقية ضمن نطاق اختصاص على الموارد الجينية البحرية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 
 ؛وبروتوكوليها

المنظمات العالمية واإلقليمية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير يدعو  -1
 اإلقليمية هيئاتالو والسلطة الدولية لقاع البحار، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المناخ، والمنظمة البحرية الدولية، 

لى دعم تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام إللبحار وخطط عملها،  تفاقيات اإلقليميةاالو ، د األسماكيمصال
 ؛تعلق بتنفيذ اإلطاريمساهمة في الرصد واإلبالغ فيما فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي، وال 0202

 بالعمل الذي تجريه األمينة التنفيذية بشأن تجميع وتوليف المعلومات عن: يرحب -0

ووسائل  ،الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحليآثار الضجيج تحت الماء  )أ(
 ؛من حدتها تخفيفالتقليل هذه اآلثار و 

 تخفيفالآثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل ووسائل تقليل هذه اآلثار و  )ب(
 ؛من حدتها

 تجارب تطبيق التخطيط المكاني البحري؛ )ج(

من أهداف أيشي للتنوع  02تحقيق الهدف الرامية إلى الجهود المبذولة لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية  )د(
 ؛الوثيقة االرتباط بهاولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية البي

الواقعة الجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة  (ھ)
 التفاقية؛ضمن نطاق اختصاص ا

إلى استخدام المعلومات المشار إليها في  المعنيةالحكومات األخرى والمنظمات  يدعواألطراف و يشجع -6
وفقا لألولويات والظروف أعاله في جهودها لحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه على نحو مستدام،  7الفقرة 

العالمي للتنوع  الجهود المبذولة لتنفيذ اإلطار عنالمعلومات وتوليف وتقاسم تجميع  يسيرت ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبوالوطنية، 
، بما لتنوع البيولوجي البحري والساحليبا ذات الصلةفيما يتعلق بمختلف القضايا المواضيعية  0202البيولوجي لما بعد عام 

 ؛ع مقررات مؤتمر األطرافميتماشى 

الحكومات األخرى إلى دعم إعداد اتفاق عالمي لتقليل الحطام البحري البالستيكي  ويدعواألطراف  يشجع -7
 ت إشراف جمعية األمم المتحدة للبيئة؛تح

األمينة التنفيذية دعم تنفيذ التخطيط المكاني البحري، بما في ذلك من خالل أنشطة بناء القدرات  يطلب إلى -1
 مبادرة المحيطات المستدامة، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة؛ بوالشراكات بموج

قليل آثار التعدين في أعماق البحار والتخفيف من حدته تالحكومات األخرى إلى ويدعو  األطراف يشجع -9
 على التنوع البيولوجي فضال عن آثاره على االستخدامات األخرى للبيئة البحرية؛

 ةالتنفيذي ةواالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واألمين ،بالتعاون بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة رحبي -02
 ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبي، وواستخدامه المستدام د األسماكيالتنوع البيولوجي في مصاحفظ لدعم الجهود المبذولة لتعميم 

بطريقة مفتوحة وشفافة والبناء على نتائج اجتماع الخبراء المعني بتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة  مواصلة هذا التعاون
د األسماك البحرية الطبيعية، بما في ذلك إلعداد إرشادات طوعية بشأن تحديد وتطبيق تدابير على المنطقة في قطاع مصاي

 ؛الحفظ الفعالة األخرى القائمة على المنطقة في مصايد األسماك
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من خالل مبادرة المحيطات بما في ذلك  ة،التنفيذي ةيسرها األمينتبأنشطة بناء القدرات والشراكة التي  يرحب -00
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة،  ،لى المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية بالتعاون مع األطرافع ،المستدامة

تنفيذ األنشطة في إطار من أجل لعديد من الشركاء اآلخرين لتوفير الدعم المالي والتقني لللبلدان المانحة و  عن امتنانه يعربو
مواصلة تيسير أنشطة بناء القدرات في إطار مبادرة المحيطات  ةالتنفيذي ةألمينإلى ا يطلبمبادرة المحيطات المستدامة، و

فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري  0202تيسير تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من أجل المستدامة 
 ؛الساحلي والجزريو 

لألمم ألغذية والزراعة اومنظمة  ،بالجهود التعاونية بين األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة رحب أيضاي -00
 اإلقليمية هيئاتالو  للبحار وخطط عملها، تفاقيات اإلقليميةاالو ، والسلطة الدولية لقاع البحار، الدوليةالبحرية والمنظمة المتحدة، 

لتعزيز التعاون بين ذات الصلة ولوجية البحرية الكبيرة والمبادرات اإلقليمية األخرى ومشاريع/برامج النظم اإليك ،د األسماكيمصال
تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، من أجل القطاعات على المستوى اإلقليمي 

لبحار والهيئات اإلقليمية لمصايد ل اإلقليمية منظماتالع م ةالمستدام اتبما في ذلك من خالل الحوار العالمي لمبادرة المحيط
 عام مواصلة هذا التعاون في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ةالتنفيذي ةاألمين إلى يطلباألسماك، و

 ؛0202

األمينة التنفيذية تعزيز التعاون وأوجه التآزر مع المنظمات العالمية واإلقليمية األخرى دعما لتنفيذ  يطلب إلى -02
 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة؛ 02022خطة التنمية المستدامة لعام 

ات الصلة ذاألمينة التنفيذية إقامة أوجه التآزر مع المنظمات العالمية واإلقليمية األخرى  يطلب أيضا إلى -01
بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه  3قانون البحارللدعم تنفيذ صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم المتحدة 

 عند اعتماده؛وذلك المستدام في المناطق الخارجة عن الوالية القضائية، 

اتفاقية  وال سيماتعزيز التعاون وأوجه التآزر مع المنظمات العالمية واإلقليمية،  ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبي -00
 بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي وتغير المناخ. ذات الصلةفيما يتعلق بالمسائل  4األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،

 
______________ 
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