
  المتعلقة االتفاقيةمؤتمر األطراف في 
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  مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي االجتماع التاسع لمعتمدة فيالمقررات ال

      التنوع البيولوجي البحري والساحلي9/20المقرر 
  إن مؤتمر األطراف،

لتنـوع  احفـظ   بفي حل المـسائل المتعلقـة        للجمعية العامة لألمم المتحدة   الدور الرئيسي    علىإذ يعيد التأكيد    
  ، الوطنيةالوالية دودحفي المناطق الواقعة خارج  مستدامالمه واستخداالبيولوجي البحري 

الطابع العالمي والموحد التفاقية األمم المتحدة لقـانون  على  قد شدد 60/30قرار الجمعية العامة    بأن  ر  إذ يذكّ و
طة في المحيطـات  تنفذ فيه جميع األنشيجب أن  االتفاقية تحدد اإلطار القانوني الذي  هذهأن  على  البحار، وأكد من جديد     

لبيئة المعني با ه على النحو الذي اعترف به أيضا مؤتمر األمم المتحدة           سالمت على   فاظ من الضروري الح   ه وأن ،والبحار
  ،21 من جدول أعمال القرن 17 والتنمية في الفصل
نوع البيولوجي   الت حفظما في   مهتؤدي دورا    1بشأن البيئة والتنمية   بأن المبادئ المعتمدة في إعالن ريو        وإذ يقر 

  ؛المستدامالبحري واستخدامه 
، الذي يحدد مسؤولية الدول عن ضمان األنشطة التـي  3 أن أهداف االتفاقية والمبدأ الوارد في المادة      وإذ يرى 

   تقع خارج حدود الوالية الوطنية؛مناطقلبيئة الدول األخرى أو لتخضع لواليتها ومراقبتها، ال تلحق أضرارا 
 بشأن خيارات للتعاون إلنشاء مناطق محمية بحرية في المنـاطق البحريـة             8/24 هم في مقرر  بالقسوإذ يذكّر   

أن التفاقيـة التنـوع      منه، التي أدرك فيها مؤتمر األطراف        42الواقعة خارج حدود الوالية الوطنية، وخصوصا الفقرة        
 من خالل التركيـز     ،دود الوالية الوطنية   فيما يتعلق بالمناطق المحمية البحرية خارج ح       دعمفي  را رئيسيا   والبيولوجي د 

 ،التقنية والمشورة ذات الصلة بالتنوع البيولـوجي البحـري        المعلومات  على توفير المعلومات العلمية، وحسب المالئم،       
  ؛2010 هدف عام تحقيقي وتحوطم االيكولوجي والنهج الاوتطبيق نهج النظ

تطبيق األدوات خارج وداخل الوالية الوطنية      عترفت بأن   ، التي ا  8/24  من المقرر  38 بالفقرة   وإذ يذكّر أيضا  
  ؛ بحقوق والتزامات الدول الساحلية بمقتضى القانون الدوليوال مساس فيهينبغي أن يكون متجانسا ومتوافقا ومكمال 

                                                
.  المجلد األول،1992حزيران /يونيو 14-3ة والتنمية، ريو دي جانيرو، تقرير مؤتمر األمم المتحدة المعني بالبيئ   1

  .، المرفق األول1، القرار )والتصويب E.93.I.8  المبيع األمم المتحدة، رقممنشورات( المؤتمر التي اتخذهاالقرارات 
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 لفريق العامـل غيـر الرسـمي    ل لالجتماع الثانيانشاركت المسان الرئيأصدرهالبيان المشترك الذي   ب يذكّروإذ  

في المنـاطق  واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي البحري احفظ لقة بدراسة المسائل المتع المخصص ل  العضويةمفتوح  لا
علميـة لتحديـد    اللمعـايير   ل عن التأييد    أعربالذي  و،   الجمعية العامة  أنشأتهي  ذ الوطنية، ال  الوالية حدودالواقعة خارج   

في سياق اتفاقيـه التنـوع   والتي أعدت  الحماية إلى التي تحتاج  ةبيولوجيال أو ةيكولوجياإل ذات األهمية  المناطق البحرية 
  البيولوجي،
ولوية لحفـظ   ذات األ  بملخص واستعراض أفضل الدراسات العلمية المتاحة عن المناطق           علماً يحيط  -1

 جرى عمالً بـالفقرة  ، وهو االستعراض الذي الوطنيةة حدود الواليالواقعة خارج التنوع البيولوجي في المناطق البحرية      
  ؛8/24من المقرر ) أ(44

 األمـين التنفيـذي،     إلـى  يطلب دور منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،        وإذ يأخذ في الحسبان     -2
، أن   المعنيـة  المنظمـات ، ومع األطراف، والحكومات األخرى، و      لألمم المتحدة  منظمة األغذية والزراعة  بالتعاون مع   

والصيد غيـر المـستدام،      صيد األسماك تأثيرات الممارسات التدميرية ل    العلمية المتاحة عن     ع ويلخص المعلومات  يجم ،
، وأن   والموائل البحريـة   على التنوع البيولوجي البحري    (IUU) المنظم غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير     والصيد  

قبـل  مشورة العلميـة والفنيـة والتكنولوجيـة     لللهيئة الفرعية   الذي ستعقده ل   قادمالجتماع  االنظر  ليتيح هذه المعلومات،    
  ؛االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

أن يـسعى إلـى      إلى األمـين التنفيـذي       يطلب دور المنظمة البحرية الدولية،      وإذ يأخذ في الحسبان     -3
ـ         الحصول على آراء األطراف والحكومات األخرى، وأن يقوم        ات ، بالتشاور مع المنظمة البحريـة الدوليـة، والمنظم

األخرى ذات الصلة، والمجتمعات المحلية واألصلية، بتجميع وتلخيص المعلومات العلميـة المتاحـة عـن التـأثيرات                 
نظـر  تيح هذه المعلومـات ل    ، وأن ي  على التنوع البيولوجي البحري   المحتملة للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان       

االجتمـاع العاشـر لمـؤتمر    قبـل  ة العلمية والتقنية والتكنولوجيـة   للمشور الذي ستعقده الهيئة الفرعية    قادمالجتماع  اال
  األطراف؛

األخـرى والمنظمـات ذات    والحكومات  ، األمين التنفيذي أن يقوم، بالتعاون مع األطراف        إلى يطلب  -4
جي  على التنوع البيولـو    اتهريأثتحمض و تالعلمية المتاحة عن تعرض المحيطات لل     ، بتجميع وتلخيص المعلومات     الصلة

للتنـوع  للشعب المرجانية في الميـاه البـاردة و       خطيرا  حمض قد حدد بوصفه تهديداً      ت، ألن ال   البحرية البحري والموائل 
للمشورة العلميـة    الهيئة الفرعية    الذي ستعقده  قادمالجتماع  االنظر  ، وأن يتيح هذه المعلومات ل     البيولوجي البحري اآلخر  

  ر لمؤتمر األطراف؛عاشقبل االجتماع الوالتقنية والتكنولوجية 
الواقعة خارج   التي تتضمن معلومات عن المناطق البحرية        لمكانية باستعراض قواعد البيانات ا    يرحب  -5

المركز العـالمي لرصـد حفـظ        التي أعدت بالتعاون مع      2(IMap) ةالتفاعليالوالية الوطنية، وبوضع الخريطة     حدود  
 إلـى األمـين التنفيـذي،    طلـب يو ،8/24من المقرر   ) ج(44 عمالً بالفقرة    ،الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة     

المنظمة البحرية الدوليـة،  أن يدعو ، المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة    بالتعاون مع   
 حـسب   بما في ذلك إدماجهـا    ،  (IMap) ةتفاعلي للخريطة ال   أوسع استعمالإلى ترويج   والمنظمات األخرى ذات الصلة،     

 ، ضمن صالحيات اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي        ، في قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحمية، وأن يواصل         ة،حالال
، وإدراج معلومات عن وظائف النظام اإليكولوجي ومدى التواصل، والتهديدات والموائل           تحديث المعلومات ذات الصلة   

معنيـة األخـرى، حـسب    الوالمنظمات لألمم المتحدة ألخرى مع منظمة األغذية والزراعة الروابط او في عمود المياه، 
  الحالة؛

                                                
ة خريطلمستخدمة في هذه الاالمواد والمعالم الجغرافية  تعنيال ": على ما يليينص  المسؤولية إقرار بإخالء هناك   2

 القانوني وضعبشأن ال التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة اإلعراب عن أي رأي كان من جانب المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة
 ."UNEP-WCMC, 2007 ©. اأبعادهحدودها أو فيما يتعلق بترسيم ألي بلد أو إقليم أو منطقة أو 
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 البحـار  قـاع  بالتقرير عن التصنيف العالمي للجغرافيا البيولوجية للمحيطات المفتوحـة و    علما يحيط  -6
(UNEP/CBD/COP/9/INF/44)  ،تعقـده   قـادم ي اجتماع   طالع ف  إلى األمين التنفيذي أن يتيح هذا التقرير لإل        ويطلب

  ؛لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافا
 التـأثيرات الـضارة    أو إعدادها لمنـع وتخفيـف       /و بمختلف الخيارات الجاري تطبيقها       علماً يحيط  -7

  ؛8/21 من المقرر 5على النحو المشار إليه في الفقرة ، لألنشطة البشرية على الموائل المختارة في قاع البحار
 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك فريـق األمـم المتحـدة                يدعو  -8

العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري واسـتخدامه             
نيـة  تقالوالية الوطنية، إلى التعاون على مواصلة تطوير إرشادات علميـة و          حدود  ناطق الواقعة خارج    المستدام في الم  

لتنفيذ عمليات تقييم األثر البيئي وعمليات التقييم البيئي االستراتيجي لألنشطة والعمليات التي تخضع لوالياتها وسيطرتها               
يولوجي البحري خارج الوالية الوطنية، مع األخذ في االعتبـار          ة على التنوع الب   كبير قد يكون لها تأثيرات ضارة    والتي  

، والمنظمة البحرية الدولية، والمنظمات األخرى ذات الصلة، بغية ضمان           لألمم المتحدة  لزراعة واألغذية اأعمال منظمة   
مر األطراف فـي  إلى مؤتتقريرا  ترفعأن هذه األنشطة تخضع لتنظيم يجعلها ال تقوض سالمة النظام اإليكولوجي، وأن         

   في هذا الصدد؛المحرزاجتماعه العاشر عن التقدم 
ـ ألثـر  بالحاجة إلى بناء القدرات للبلدان النامية، بغية تنفيذ األحكام القائمة لتقيـيم ا  علما يحيط   -9  ي البيئ

حدود الواليـة   خارج  الواقعة   المناطق في   ي البيئ ألثرالتحديات والصعوبات في تنفيذ عمليات تقييم ا      كذلك  تنفيذا كامال، و  
  الوطنية؛

 األحكام ذات الصلة    حسبان، ومع األخذ في ال     من هذا المقرر   9 و   8 تحقيق أغراض الفقرتين     لغرض  –10
تشمل خبراء من مختلف    للخبراء،  ، يقرر عد حلقة عمل       واتفاقية التنوع البيولوجي   قانون البحار لاتفاقية األمم المتحدة    في  

 ألثـر  ذات الصلة بتقيـيم ا      والتقنية ل إقليمي وقطاعي متوازن، لمناقشة الجوانب العلمية      المنظمات ذات الصلة، مع تمثي    
ـ           حدود خارج   الواقعة في المناطق    يالبيئ تقنيـة،   وال ة الوالية الوطنية، بغية المساهمة في إعداد هذه اإلرشـادات العلمي

  ؛ والوطنيةواإلقليميةالقطاعية ات  على المستويي البيئألثرتقييم اذات الصلة بة جارياستنادا إلى الجهود ال
منظمة األغذية والزراعـة     ، ومن ضمنها   ذات الصلة   والحكومات والمنظمات  ، األطراف أيضا عويد  -11
اللجنة األوقيانوغرافيـة الحكوميـة الدوليـة     و، شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة وشعبة،  لألمم المتحدة 

تطـوير  مواصـلة  إلى التعـاون علـى   ،   والمنظمة البحرية الدولية   ، للتربية والعلم والثقافة   التابعة لمنظمة األمم المتحدة   
 قاع البحار، وأن تقـدم      مختارة في  لألنشطة البشرية على موائل      ضارة ال تأثيراتوتطبيق خيارات فعالة لمنع وتخفيف ال     

 إلـى   طلبيوداد وتطبيق هذه الخيارات،      من إع  المستفادةمعلومات عن خبراتها ودراسات الحالة التي أجرتها والدروس         
 المعلومات من خـالل آليـة غرفـة تبـادل           هذهع وينشر    أن يجم  ،ذات الصلة األمين التنفيذي، بالتعاون مع المنظمات      

  معلومات ووسائل االتصال األخرى؛ال
المعنيـة  حلقة عمل الخبـراء     ل ماليةالوالمساندة   ةستضافاال على لحكومة البرتغال    عن امتنانه  ربيع  -12

 إلى الحماية، التي عقـدت فـي        تحتاجبالمعايير اإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي          
عرب عـن شـكره للحكومـات والمنظمـات       ي كما   ،2007تشرين األول   / أكتوبر 4إلى   2زور بالبرتغال، من    جزر األ 
  ؛على رعاية مشاركة ممثليهااألخرى 

جية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي     يكولور حلقة عمل الخبراء المعنية بالمعايير اإل       بتقري يرحب  -13
   إلى الحماية؛تحتاجللمناطق البحرية التي 

 المقرر، لتحديـد المنـاطق البحريـة المهمـة     ا المعايير العلمية، الواردة في المرفق األول بهذ  يعتمد  -14
، لتـصميم    العلمية، الواردة في المرفق الثاني بهذا المقرر       رشاداتالحماية، واإل  إلى   تحتاجبيولوجياً والتي   أو  يكولوجياً  إ
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المعنيـة بالمعـايير   الخبـراء   ية للمناطق البحرية المحمية، على النحو الذي أوصت بـه حلقـة عمـل               تمثيلالشبكات ال 

 إلى األمين التنفيـذي  ويطلب ،ةحمايال إلى تحتاجاإليكولوجية ونظم التصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي      
امة لألمم المتحـدة ذات     عمليات الجمعية الع  إلى  إحالة هذه المعلومات، الواردة في المرفقين األول والثاني بهذا المقرر،           

  الصلة؛
 بأنه عند إتاحة المعلومات العلمية الجديدة، وكذلك الخبرات والنتائج من التطبيق العملي، قد تكون             يقر  -15

ة إلجراء استعراض علمي لهذه المعايير الواردة في المرفق األول واإلرشادات العلمية الواردة فـي المرفـق           هناك حاج 
 الهيئة الفرعية المعنيـة  الذي ستعقده قادمالجتماع االهذا االستعراض في ل النظر في الحاجة إلى إنشاء آلية   ويقررالثاني،  

  جتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛البالمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية بعد ا
 التي ينبغي اعتبارها عند إعداد الـشبكات التمثيليـة للمنـاطق            يةلخطوات األربع األول  ا ب  علما حيطي  -16

المعنيـة  الخبـراء   عمـل    على النحو الذي أوصت به حلقـة      بهذا المقرر،    الثالثالبحرية المحمية، الواردة في المرفق      
 إلى األمين   ويطلب ،حمايةال إلى   تحتاجصنيف البيولوجي الجغرافي للمناطق البحرية التي       بالمعايير اإليكولوجية ونظم الت   
  مة لألمم المتحدة ذات الصلة؛عمليات الجمعية العا الى التنفيذي إحالة هذه المعلومات

 األخرىوالمنظمات  ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة       ، والحكومات األخرى  ، األطراف عويد   -17
 الواردة في المرفق  العلمية  المعايير  استخدام  الخبرة المكتسبة من    وإلى موافاة األمين التنفيذي بآرائها بشأن،        الصلة،   ذات
والخطوات األربع األوليـة الـواردة فـي المرفـق          الثاني،  واإلرشادات العلمية الواردة في المرفق       ، بهذا المقرر  األول
لى األطراف وذلك في إطار الجهود الراميـة إلـى          إها  تيحع هذه اآلراء وي   يجم األمين التنفيذي أن     طلب إلى يو،  3الثالث

  ؛ واإلرشادات العلمية والخطواتتحسين هذه المعايير
، حـسب الحالـة   تطبيـق،   لى  إ والمنظمات ذات الصلة ِ    ، الحكومات األخرى  ويدعو ،فااألطريحث    -18

والخطـوات   المرفـق الثـاني،      واإلرشادات العلمية الواردة في   ،  بهذا التقرير الواردة في المرفق األول       العلمية المعايير
أو المهددة من الناحية اإليكولوجية والبيولوجية التي    /مة و الث، لتحديد المناطق البحرية المه    األولية الواردة في المرفق الث    

 واإلدارة، بما في ذلـك      لحفظا مساعدة العمليات ذات الصلة داخل الجمعية العامة وتنفيذ تدابير           بغيةحماية،  التحتاج إلى   
قانون البحار، ومع لإنشاء شبكات تمثيلية للمناطق البحرية المحمية وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة               

التسليم بأن هذه المعايير قد تتطلب إلى تكييف من األطراف، إذا ما اختارت تطبيقها في واليتها الوطنية مـع مالحظـة               
  تقوم بذلك فيما يخص السياسات والمعايير الوطنية؛أنها س

والحكومـات   ،من مختلف األطراف  وتقنيين  خبراء علميين   عقد حلقة عمل خبراء، تشمل       كذلك قرري  -19
والمنظمات ذات الصلة، مع مشاركة إقليمية وقطاعية متوازنة واستخدام أفضل المعلومات والبيانات المتاحة في           األخرى  

 تطوير نظـم التـصنيف الجغرافـي       مواصلةبشأن استخدام و  والتقنية   تقديم اإلرشادات العلمية     في سبيل الوقت الراهن،   
 الوالية الوطنية، التي تستوفي المعايير العلمية الـواردة     حدود بشأن تحديد المناطق الواقعة خارج       وإرشاداتالبيولوجي،  

 التقدم المحرز بشأن تحديد المناطق الواقعة   لخيصراض وت  حلقة العمل هذه باستع    تقوموس.  بهذا المقرر  في المرفق األول  
، والخبرة في اسـتخدام      بهذا المقرر   الوالية الوطنية التي تسوفي المعايير العلمية الواردة في المرفق األول          حدودخارج  

اإلقليمـي  لجهود المبذولة حاليا على المـستوى القطـاعي و        تجميع ل نظام التصنيف الجغرافي البيولوجي، اعتمادا على       
الفرعيـة   الهيئـة    الذي ستعقده  قادمالجتماع  اال هذه لنظر  األمين التنفيذي إحالة نتائج حلقة العمل        إلى ويطلبوالوطني،  

للمشورة العلمية والفنية والتكنولوجية قبل انعقاد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف بغية مساعدة الجمعية العامة لألمـم                
لعمل هذه أن تنظر في القضايا المتعلقة باإلدارة بل وتكتفي بتقديم معلومات وإرشادات علمية              وال يجوز لحلقة ا   . المتحدة

  ؛ نيةتقو

                                                
  .إدراج أيضا االقتراحات بشأن سبل التنسيق واإلدارة والمراقبة في هذه المناطقرأى أحد األطراف أنه ينبغي   3
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ـ ذات الصلة إلى تقديم المعلومات ذات الصلة         والمنظمات   األخرىوالحكومات   ،األطراف يدعو  -20 ن ع
 إلـى   2010 التنوع البيولوجي لعـام      التقدم نحو تحقيق هدف   عن  أعاله و  19في الفقرة   أهداف حلقة العمل المشار إليها      

 األمين التنفيذي لجمعها وتقديمها إلى حلقة عمل الخبراء؛

وفقـا   باألعمال التي أجريت بموجب اتفاقات واتفاقيات إقليمية إلنشاء هذه الشبكات،            يعترف ويرحب   -21
  ة؛قائم التعاون على بناء القدرات فيما بين الهيئات الجعيشو للقانون الدولي،

 التنـوع   لحماية تركز على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة      والتي  ة القوية التي تم جمعها       باألدل يقر  -22
لنهج التحـوطي والقـانون   وفقا ل إلى الحماية، تحتاجية التي رحبفي قاع البحار والمناطق المختارة  في موائل   البيولوجي  

   ؛ اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحاربما في ذلكالدولي، 
على القيام بمزيد من البحوث لتحـسين       ذات الصلة  األخرى والمنظمات    الحكوماتو األطراف،   يحث  -23

،  إلى الحماية  تحتاجالتي   والمناطق البحرية    في قاع البحار  مختارة   موائل   ، وخصوصا في  تنوع البيولوجي البحري  الفهم  
عمالها في تقيـيم حالـة واتجاهـات التنـوع          بما في ذلك على وجه الخصوص، إعداد قوائم جرد وخطوط أساس الست           

، ضمن جملة أمور، واالنتباه بصفة خاصة إلى النظم اإليكولوجية والموائل الحرجة             البحري والموائل البحرية   البيولوجي
  ؛غير المعروفة نسبياً

 فـي  ات القـدر تنميةإلى التعاون على     ذات الصلة  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يناشد  -24
قتـصاد  اال ذاتالبلـدان   ، وكـذلك     من بينها  الناميةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة       ال سيما    و ،البلدان النامية 

 واإلرشادات العلمية الواردة في المرفق      بهذا المقرر لعلمية الواردة في المرفق األول       تطبيق المعايير ا   ، من أجل  نتقالياال
  ؛البحريةي المناطق لألنشطة البشرية ف الضارةالتأثيرات تخفيف لوالثاني، 

ال و،  البلدان الناميـة  التعاون مع   لى  ع ذات الصلة  والحكومات األخرى والمنظمات     ، األطراف يناشد  -25
تها اتعزيز قدر ل ،نتقالياالقتصاد  اال ذاتالبلدان  ، وكذلك    من بينها  الناميةأقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة       سيما  
التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام، بما      مية والتقنية والتكنولوجية للمشاركة في األنشطة الرامية إلى حفظ          العل

   والمبادرات التعاونية اإلقليمية ودون اإلقليمية؛،والمشاركة في البحوثفي ذلك من خالل التدريب المتخصص 
قـاً  وفعالة من جانب المجتمعات األصلية والمحليـة،   المشاركة التامة والفشجيع تإلى األطراف   يدعو  -26

إعـالن  أيـضا   وذلك مع مراعاة    ؛ة، عند إنشاء مناطق بحرية محمية جديدة      ساريللتشريع الوطني وااللتزامات الدولية ال    
  4؛حقوق الشعوب األصليةاألمم المتحدة بشأن 

األصـلية  والتكنولوجيـة للمجتمعـات   نية تق األطراف إلى إدخال المعارف التقليدية والعلمية وال       يدعو  -27
من االتفاقية، وضمان إدخال المعايير االجتماعية والثقافيـة والجوانـب األخـرى لتحديـد              ) ي(8والمحلية، وفقا للمادة    

  ؛إنشاء وإدارة المناطق المحمية البحريةباإلضافة إلى المناطق البحرية التي تحتاج إلى الحماية، 
 19ومة كندا الستضافة حلقة عمل الخبراء المشار إليها فـي الفقـرة              بالعرض المقدم من حك    يرحب  -28

  .أعاله، وبعرض حكومة جمهورية ألمانيا االتحادية بتقديم تمويل مشترك لهذه الحلقة
  

                                                
  .، المرفق2007أيلول / سبتمبر13 الصادر في 61/295قرار الجمعية العامة    4
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  المرفق األول

  5رض المحيطات وقاع البحارإلى الحماية في موائل عتحتاج المعايير العلمية لتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً والتي 
  

 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار
  أو الندرةالطابع الفريدا

 
 أنواع أو مجموعات أو  علىمناطق تحتوي

من الوحيدة (" فريدة )1(مجتمعات متوطنة 
توجد فقط في عدد قليل  (نادرة وأ ،")نوعها

و أو أنواع أو مجموعات أ) من المواقع
نظم موائل أو  )2(أو /، ومجتمعات متوطنة

إيكولوجية فريدة من نوعها أو نادرة أو 
أو  سمات جيومورفولوجية )3 (أو/ و؛مميزة

 أوقيانوغرافية فريدة أو غير مألوفة

  ال عوض عنها  =
الضياع يعني احتمال   =

لتنوع أو أي لتام لختفاء ااال
سمة، أو تقليل التنوع على 

 أي مستوى

  لمحيطاتمياه عرض ا
بحر سارغاسو، عمود تايلور، 

  والممرات المالحية بين كتل الجليد
  

  موائل قاع البحار
المجتمعات المتوطنة حول الحلقات 

المرجانية المغمورة، والفتحات 
، والتالل البحرية ؛الحرارية المائية

األعماق وشبه المنخفضات في 
 السحيقة

الطابع  في تقدير خطر التحيز  =
 توافر ا علىالفريد اعتماد
  المعلومات

النطاقات اعتماد السمات على   =
السمات الفريدة في أن بمعنى 

نطاق ما قد تكون سمات 
 في نطاق آخر، مألوفة 

 منظور اعتمادوبالتالي يجب 
 إقليميعالمي و

األهمية الخاصة ألطوار 
 تاريخ حياة األنواع

والالأحيائية الظروف البيولوجية   وازدهارهامناطق مطلوبة لبقاء مجموعة
عندما تقترن بقيود فسيولوجية 

تميل محددة لألنواع وأفضليات 
األقاليم بعض أجزاء إلى جعل 

البحرية أنسب ألطوار حياة 
 معينة عن األجزاء ووظائف
 األخرى

 تربية مناطق )1( : علىمناطق تحتوي
مناطق  وأ، أو التسرئةومناطق التكاثر 

موائل ألنواع صغار  وأ ،حضانة
أخرى مهمة ، أو مناطق كاسماأل

 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو 
التغذية، مناطق (موائل ألنواع مهاجرة 

طرق  الراحة، ووي أوالشتأو البيات 
 )الهجرةوالتربية والتحسير 

التواصل بين أطوار تاريخ   =
: الحياة، والروابط بين المناطق

التفاعالت التغذوية، والنقل 
المادي، وعلوم البحار 

فيزيائية، وتاريخ حياة ال
  األنواع

تشمل مصادر المعلومات على   =
سبيل المثال االستشعار عن 

بعد، والتتبع باألقمار 
ناعية، والبيانات طصاال

والصيد التاريخية عن الصيد 
  .، ونظام رصد السفنالعرضي

أو /التوزيع المكاني والزمني و  =
 .تجمع األنواع

                                                   
 .8/24المقرر ب من المرفق الثاني 1المشار إليها في الفقرة    5
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

أهمية المنطقة لألنواع 
ل المهددة أو أو الموائ/و

المعرضة للخطر أو 
 المتناقصة

 استعادة موئل لبقاء أو تحتوي علىطق امن
أنواع مهددة أو معرضة للخطر أو متناقصة 

هذه من تجمعات كبيرة أو منطقة فيها 
 .األنواع

هذه واسترداد عادة ستضمان ا
 .األنواع والموائل

أو الموائل /ة لألنواع ويويالمناطق الح
 أو ضة للخطرالمهددة أو المعر

 )1(: المتناقصة التي تحتوي على
، كاثر التربية، ومناطق التمناطق

ومناطق الحضانة وموائل صغار 
األسماك أو أي مناطق أخرى مهمة 

 )2(ألطوار تاريخ حياة األنواع؛ أو 
للتغذية، أو (موائل األنواع المهاجرة 

طرق  أو الراحة ووي الشتالبيات
 ).التربية والتحسير والهجرة

تتضمن أنواعاً تعيش في   =
  نطاقات جغرافية شاسعة

 يقتضتفي حاالت كثيرة   =
 إعادة توطين األنواع عادةاالست

في مناطق تنتمي إلى نطاقها 
  .التاريخي

تشمل مصادر المعلومات على   =
االستشعار عن : سبيل المثال

بعد، والتتبع باألقمار 
ناعية، وبيانات الصيد طصاال

ت ، وبياناوالصيد العرضي
 .(VMS) نظام رصد السفن

الضعف أو الهشاشة أو 
الحساسية أو بطء 

 االنتعاش

نسبة عالية نسبياً من على مناطق تحتوي 
 أو أو المواطن الحيويةالموائل الحساسة 

شديدة التعرض (هشة وظيفياً النواع األ
للتدهور أو النضوب من جراء األنشطة 

أو بطيئة ) البشرية أو الظواهر الطبيعية
 .نتعاشاال

لى درجة الخطر تشير إالمعايير 
الذي سيحدث إذا لم تتم السيطرة 

 وأعلى األنشطة البشرية  الفعالة
في المنطقة الظواهر الطبيعية، 

أو إذا استمرت هذه أو المكون، 
غير األنشطة والظواهر بمعدل 

 .مستدام

  هشاشة األنواع
 استجابة من تاريخ تستنتج  =

األنواع أو المجموعات في 
  .للتقلبات الشديدةاطق مشابهة من

أنواع ضعيفة الخصوبة وبطيئة   =
النمو ويقتضي نضوجها الجنسي 

وقتاً طويالً، واألنواع المعمرة 
  ).أسماك القرش وغيرهامثل (

أنواع لها نسيج يوفر لها موائل   =
الشعاب ، مثل للتوالد الحياتي

 المياه العميقة، ية فيمرجانال
ية واإلسفنج، والكائنات البحر
 في شالنباتية، واألنواع التي تعي

  .المياه العميقة
  ئلاهشاشة المو

مناطق مغطاة بالجليد وفيها   =
  .مجموعات تتأثر بتلوث السفن

  

 الهشاشة وتأثير التفاعالت بين  =
األنشطة البشرية والظواهر 

 الطبيعية
التعريف الراهن يركز على   =

أفكار محددة بشأن المواقع 
 النظر في األنواع ويتطلب

 كثيرة التحرك
تباع هذه المعايير على إيمكن   =

 بذاتها، أو مقترنة أنها قائمة
 .بمعايير أخرى
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 اعتبارات التطبيق األمثلة األساس المنطقي التعريف المعيار

جعل يحمض المحيطات قد ت  =
موائل البحار العميقة أكثر 

زيد من يهشاشة من غيرها، وقد 
 للتغيرات التي ضار الثراأل

  .يدخلها اإلنسان
أو مجموعات أو أنواع على مناطق تحتوي   اإلنتاجية البيولوجية

مجتمعات ذات إنتاجية بيولوجية طبيعية 
  .عالية نسبياً

مهم في تغذية النظم الدور ال
نمو اإليكولوجية وزيادة معدالت 

  كاثرالتالكائنات وقدرتها على 

 مناطق الجبهات  =
 التيارات الصاعدة  =
 الفتحات الحرارية المائية  =
التالل الكائنات النباتية في   =

  البحرية

 بمعدل نمو ها قياسيمكن  =
الكائنات البحرية ومجموعاتها، 

إما بتثبيت الكربون 
الالعضوي بالتمثيل الضوئي 

 وإما من ،أو بالتمثيل الكيميائي
خالل ابتالع الفرائس، والمواد 
العضوية الذائبة أو الجسيمات 

 العضوية
ها من منتجات ستنتاجيمكن ا  =

االستشعار عن بعد، مثل لون 
القائمة على ج ذاالمحيط أو النم

 العملية
البيانات سالسل يمكن استخدام   =

 ،د األسماكيالزمنية لمصا
 حذريجب توخي الولكن 
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 اعتبارات التطبيق األمثلة  األساس المنطقي  التعريف  المعيار
 تحتوي على تنوع أعلى نسبيا ةمنطق  التنوع البيولوجي

لنظم اإليكولوجية أو الموائل أو ل
اع، أو فيها تنوع جيني المجتمعات أو األنو

  .عال

 للتطور واإلبقاء على صمود مهمة
  األنواع البحرية والنظم اإليكولوجية

 التالل البحرية  =
 لتقاءاالالجبهات ومناطق   =
ية مرجانالشعاب المجتمعات   =

  المياه الباردةفي
مجتمعات أسفنج المياه   =

  العميقة

بالعالقة  التنوع النظر فييجب   =
 حيطة البيئة المإلى

بدال إمؤشرات التنوع ال تراعي   =
 األنواع

 تجديد راعيمؤشرات التنوع ال ت  =
سهم في قيمة التي تاألنواع 
، وبالتالي فإنها قد ال المؤشر

تبرز مناطق مهمة لألنواع 
 مثل األنواع قلق،المثيرة لل
 المهددة

 على أساس نوع استنتاجهيمكن   =
الموئل بوصفه بديالً لتنوع 

لمناطق التي لم تجمع األنواع في ا
 عن التنوع منها عينات كثيفة

 .البيولوجي
ها درجة عالية نسبياً من الطبيعية ب ةطقمن  الطبيعيةالسمات 

بسبب نقص أو قلة مستوى األنشطة 
  البشرية المزعجة أو المؤدية إلى التدهور

حماية المناطق ذات الهياكل   =
والعمليات والوظائف األقرب 

 إلى الطبيعة
ظ على هذه المناطق االحف  =

 بوصفها مواقع مرجعية
حماية وتعزيز صمود النظام   =

  اإليكولوجي

والموائل معظم النظم اإليكولوجية 
تعطي أمثلة على مستويات 

الطبيعية، السمات متفاوتة من 
التي والقصد هو اختيار األمثلة 

 .طبيعيةتتميز بأكثر سمات 

ينبغي إعطاء األولوية للمناطق   =
ى المنخفض من ذات المستو

 للمناطق المحيطة الضطراباتا
 بها

ينبغي إيالء االعتبار للمناطق   =
التي لم يتبق فيها مناطق طبيعية، 

،  بنجاحهاعادتأو مناطق تم است
بما في ذلك إعادة توطين 

 .األنواع
تباع هذه المعايير على أنها إيمكن   =

قائمة بذاتها، أو مقترنة بمعايير 
 .أخرى
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  انيالمرفق الث

  إرشادات علمية الختيار المناطق الالزمة
   ذلكية من المناطق البحرية المحمية، بما فيتمثيلإلنشاء شبكة 

  6عرض المحيطات وقاع البحارمياه موائل 

الخصائص 
 والمكونات المطلوبة

 للشبكة

  االعتبارات المحددة المنطبقة على الموقع التعريف
 )ضمن عدة اعتبارات(

مناطق مهمة 
 جياً وبيولوجياًإيكولو

المناطق المهمة إيكولوجياً وبيولوجياً هي مناطق 
مميزة جغرافياً أو بحرياً وتقدم خدمات مهمة إلى 

نوع واحد أو أكثر أو مجموعة واحدة أو أكثر 
من نظام إيكولوجي، أو تقدم هذه الخدمات إلى 

النظام اإليكولوجي بأسره، وذلك بالمقارنة 
و المناطق ذات بالمناطق المحيطة األخرى أ

السمات اإليكولوجية المشابهة، أو المناطق التي 
 ة في المرفق األولمذكورتفي بالمعايير ال

 .9/20بالمقرر 

  أو الندرةالطابع الفريد  =
 األهمية الخاصة ألطوار تاريخ حياة األنواع  =
أو الموائل المهددة أو /أهمية لألنواع و  =

 المعرضة للخطر أو المتناقصة
 للخطر، أو الهشاشة، أو الحساسية أو العرضة  =

 بطء االنتعاش
 اإلنتاجية البيولوجية  =
 التنوع البيولوجي  =
 الطبيعيةالسمات   =

ية عندما تتكون من مناطق تمثيلتصبح الشبكة  ي التمثيلالطابع 
تمثل مختلف التقسيمات الفرعية البيوجغرافية 

والبحار اإلقليمية التي العالمية لمجمل المحيطات 
تعبر بقدر معقول عن النطاق الكامل للنظم 

، بما في ذلك تنوع األحيائيات ةاإليكولوجي
 .والموائل في تلك النظم اإليكولوجية البحرية

، ا بيوجغرافي موئالتغطيمجموعة كاملة من األمثلة 
 النسبية لألنواع ؛ والصحةيا؛ مجتمعاأو تصنيف

 التي ظلت بال )الموائل(الموئل  و؛والمجتمعات
 .الطبيعية السماتو نسبيا؛، ساسم

التواصل في تصميم الشبكة يتيح عدة روابط  التواصل
تستفيد من خاللها المواقع المحمية من تبادل 

وظيفية الروابط الأو األنواع، ويتيح /الشرانق و
أي أن الشبكة . مع مواقع شبكات أخرى

تجعل كل موقع يستفيد من اآلخر المتواصلة 
 .ويفيده

 وطرق ؛ واالختناقات المادية؛والدوامات ؛التيارات
 والروابط ؛ والمخلفات؛ وتشتت األنواع؛الهجرة
 مثل ،ويمكن أيضاً إدراج المواقع المنعزلة. الوظيفية

 .مجتمعات التالل البحرية

 استنساخ السمات
 اإليكولوجية

استنساخ السمات اإليكولوجية يعني أن أكثر من 
 في منطقة موقع سيتضمن أمثلة على سمة معينة

يقصد به " اتسم "مصطلحو. بيوجغرافية معينة
التي " ت اإليكولوجيةعمليااألنواع، والموائل، وال"

توجد في الطبيعة في أي منطقة بيوجغرافية 
 .معينة

 الطبيعي، وإمكانية باين، والتعدم اليقين أوجه مراعاة
تظهر تباينا ولعل السمات التي . حدوث كوارث

 تتطلب المعرفة بدقة قد  أقل أو السماتطبيعيا
المتأصل ذات التباين ن السمات ماستنساخاً أقل 

 .عموميةال بعبارات بالغةالشديد أو السمات المعرفة 

المواقع المالئمة 
 والصالحة للبقاء

 تشير إلى أنالمواقع المالئمة والصالحة للبقاء 
جميع المواقع الموجودة في الشبكة ينبغي أن 

يين لضمان استمرار تكون بحجم وحماية كاف
) أو السمات(البقاء اإليكولوجي وسالمة السمة 

 .التي اختيرت لها هذه المواقع

 ؛حجمالالمالءمة والصالحية للبقاء تعتمدان على 
 ؛ وصمود السمات؛ والمناطق العازلة؛شكلالو
 والصعوبات ؛)السياق( والبيئة المحيطة لتهديدات؛وا

 /التداعيات و؛العمليات/ ونطاق السمات؛المادية
 .التكاتف

                                                   
 .8/24المقرر ب من المرفق الثاني 3لمشار إليها في الفقرة ا  6
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  المرفق الثالث
  ية تمثيل التي ينبغي اعتبارها عند إعداد شبكات يةالخطوات األربع األول

  للمناطق البحرية المحمية

ة فـي   مـذكور تباع المعـايير ال   إينبغي   . بيولوجياً وأ العلمي لمجموعة أولية من المناطق المهمة إيكولوجياً         حديدالت  -1
وينبغـي   . وتطبيق الـنهج التحـوطي     ،مع إقامة االعتبار ألفضل المعلومات العلمية المتاحة      ،  9/20ر  بالمقرالمرفق األول   

 على أسـاس الفهـم بـأن   ،  فعالرف بقيمتها اإليكولوجيةت على إنشاء مجموعة أولية من المواقع المع       هذه العملية التركيز في   
  .تبعد الحصول على المزيد من المعلومايمكن إضافتها مواقع أخرى 

ينبغي أن يعبر هذا النظـام   . للمجتمعاتأو / و أو نظام تصنيف لموئلبيولوجي جغرافينظام تصنيف اختيار  /نشاءإ  -2
 علـى الفـصل    هذه الخطوة تنطويوسوف.  السمات اإليكولوجية الرئيسية في داخل المنطقة   تناولعن نطاق التطبيق، وأن ي    
  .بحار عرض المحيطات وقاع ال- بين مملكتين على األقل

 تضاف إلى أو الكمية لتحديد المواقع التي س     / النوعية و  ساليباستعمال األ يجب   أعاله،   2و   1 تين الخطو استنادا إلى   -3
لتعرضـها  اإليكولوجية المعتـرف بهـا أو       إدارتها، إقامة االعتبار ألهميتها     لنظر في تعزيز     ويجب عند اختيارها ل    . الشبكة

  .هااستنساخوتواصلها و ي التمثيلالنظر في طابعهاإليكولوجي من خالل  اتجانسالللخطر، ومعالجة متطلبات 
ناطق  ينبغي إقامة االعتبار لحجمها وشكلها وحدودها وسماتها كم        . للبقاء تهاوصالحيالمواقع المختارة    الءمةتقييم م   -4

  . ومالءمة نظام إدارة الموقععازلة
  

---- 
 


