
  المتعلقة بالتنوع البيولوجي مؤتمر األطراف في االتفاقية  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
  شرع االجتماع الثالث  االجتماع العشرون
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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتقرير 

  عن اجتماعها العشرين
إلى  25ا العشرين في مونتريال، كندا، من عقدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية اجتماعه

من  12و 11التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين ) أ: (توصية تتعلق بما يلي 15واعتمدت . 2016نيسان /أبريل 30
لمي للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع التقييم الع) ب(تنوع البيولوجي؛ أهداف أيشي لل

خطة عمل ) د(المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ : التنوع البيولوجي البحري والساحلي) ج(البيولوجي؛ 
معالجة ) ه(الواقعة ضمن نطاق اختصاص االتفاقية؛ محددة طوعية بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة 

؛ البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحليآثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة 
آثار ) ط(البيولوجيا التركيبية؛ ) ح(األنواع الغريبة الغازية؛ ) ز( ؛التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب) و(

ولوجية في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليك التقييم الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات
االستخدام المستدام ) ك( التنوع البيولوجي وتغير المناخ؛) ي( ؛بشأن الملقحات والتلقيح وإنتاج األغذية لعمل االتفاقية

؛ 13الفقرة  12/18معلومات استجابة للمقرر : لحوم الطرائد واإلدارة المستدامة لألحياء البرية: للتنوع البيولوجي
، واإلبالغ الوطني نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من اإلصدار ) م(؛ استعادة النظم اإليكولوجية )ل(

تعميم التنوع ) س(؛ القضايا الجديدة والناشئة) ن(؛ ومؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
  .وتربية األحياء المائيةالبيولوجي عبر القطاعات بما في ذلك الزراعة، والغابات، ومصايد األسماك 

وستقدم مشاريع المقررات الواردة في التوصيات إلى مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي للنظر فيها 
  .في اجتماعه الثالث عشر

  .وترد وقائع مداوالت االجتماع في القسم الثاني من التقرير
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  التكنولوجيةالتوصيات المعتمدة من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و  - أوال 
  12و 11التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين   20/1

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر  توصي

  :في ذلك الوقت عن التقدم المحرزمقررا على غرار ما يلي، مع مراعاة أيضاً أية معلومات محدثة متوافرة 
  إن مؤتمر األطراف،

  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 11بالتقدم المستمر نحو تحقيق الهدف  إذ يرحب
بوعد سيدني وااللتزامات األخرى التي تعهد بها أعضاء االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ومنظمات وإذ يرحب أيضا 

، المنعقد في سيدني، بأستراليا، وخصوصا االلتزام بتسريع تنفيذ الخطة 2014لعام أخرى في المؤتمر العالمي للحدائق 
  ،2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

مع التقدير بالدعم المقدم من المنظمات الشريكة، والجهات المانحة، والحكومات المضيفة واألمين  يعترف - 1
من أهداف أيشي  12و 11لقدرات واألنشطة ذات الصلة بشأن تحقيق الهدفين التنفيذي لتنظيم حلقات العمل اإلقليمية لبناء ا

 للتنوع البيولوجي؛

2 - من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي سيساهم في تنفيذ أهداف أيشي األخرى  11بأن تحقيق الهدف  يقر
ت الصلة من أهداف التنمية والغايات ذا 2030،1- 2015للتنوع البيولوجي، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 

 ؛بالتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معهوكذلك الوسائل المتعلقة  2من اتفاق باريس، 5المستدامة والمادة 

نقص العام في الالثغرات الكبيرة القائمة في تقييم حالة حفظ معظم المجموعات التصنيفية، و يالحظ - 3
 المعلومات عن خطط حفظ األنواع؛

  :اف، حسب االقتضاء ومع مراعاة الظروف الوطنية، إلى االضطالع بما يلياألطر يدعو - 4
بذل جهود منسقة لتنفيذ اإلجراءات المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي   )أ(

اإلقليمية لبناء  واالستراتيجيات األخرى ذات الصلة، وحسب مقتضى الحال، معالجة الثغرات المحددة من خالل حلقات العمل
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 12و 11القدرات بشأن تحقيق الهدفين 

مواصلة بذل الجهود في تحديد واستكشاف خيارات لحماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع   )ب(
طق البحرية المهمة إيكولوجيا البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، مع األخذ بعين االعتبار التقدم المحرز في وصف المنا

أو بيولوجيا بواسطة اتفاقية التنوع البيولوجي والمعايير لتحديد المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي التي اعتمدها مجلس 
أو توسيع المناطق المحمية الحالية، /االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، حسب مقتضى الحال، ولدى إنشاء مناطق محمية جديدة و

: تخاذ تدابير الحفظ األخرى الفعالة القائمة على أساس المناطق، إن تولى االعتبار الواجب للمناطق التي من شأنها أنأو ا
تعزيز إدماج المناطق المحمية في المناظر الطبيعية األرضية ) 3(زيادة الترابط؛ ) 2(تحسن درجة التمثيل البيئي؛ ) 1(

حماية موائل األنواع، السيما األنواع المهددة باالنقراض واألنواع المتوطنة ) 4(؛ والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقا
تعزيز إدماج المناطق المدارة ) 5(والمهاجرة، بما في ذلك من خالل آليات مثل المناطق المهمة للطيور والثدييات البحرية؛ 

المناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية  في إطار العمل الجماعي بواسطة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في
توسيع تغطية المناطق المهمة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛ ) 6(البحرية األوسع نطاقا، حسب االقتضاء؛ 

                                                           
  .، المرفق الثاني69/283قرار الجمعية العامة   1
 انظر( 21-م أ/1المقرر مر األطراف، الدورة الحادية والعشرون، تفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مؤتا  2

FCCC/CP/2015/10/Add.1.(  
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افقة المسبقة تنطوي على المشاركة الكاملة والفعالة وتلقت المو) 8(يتم تحديدها كمراكز منشأ أو مراكز للتنوع الجيني؛ ) 7(
عن علم من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي تتداخل أقاليمها، ومناطقها ومواردها مع المناطق المقترحة بشكل 

  كامل أو جزئي، وفقا للتشريع الوطني؛
وجي السعي إلى إجراء المزيد من التقييمات المنهجية لفعالية إدارة المناطق المحمية ونتائج التنوع البيول  )ج(

فيها، بما في ذلك، حيثما أمكن، تدابير الحفظ األخرى القائمة على أساس المناطق، لتحسين فعالية اإلدارة من خالل سد 
الثغرات، وتقديم معلومات، على أساس طوعي، عن النتائج إلى قاعدة البيانات العالمية بشأن فعالية إدارة المناطق المحمية، 

  ؛، حسب مقتضى الحالصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةلمركز العالمي لرا التي يديرها
إجراء، أو المشاركة في إجراء تقييمات، حسب مقتضى الحال، وطنية إلدارة المناطق المحمية بهدف   )د(

  تعزيز تنوع اإلدارة، والفاعلية واإلنصاف في نظم المناطق المحمية واالعتراف بها وتحسينها؛
الجهود التي تبذلها الستكمال تقييمات لحالة حفظ جميع المجموعات التصنيفية والموائل ووضع  تعزيز  )ه(

  وتنفيذ خطط لحفظ األنواع والموائل، السيما األنواع المهددة باالنقراض واألنواع المتوطنة؛
اف إلى العمل مع األطر لمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةااالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة و يدعو - 5

، وكذلك إلى المساهمة في تقييم التقدم قاعدة البيانات العالمية عن المناطق المحميةوالحكومات األخرى من أجل تحديث 
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 11المحرز في تنفيذ الهدف 

الثنائية  األطراف، والحكومات األخرى، والشركاء المعنيين، والوكاالت اإلقليمية، ووكاالت التمويل يدعو - 6
والمتعددة األطراف إلى أن تضطلع بما يلي، بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مع مراعاة المعلومات المقدمة من 

  :األطراف والحكومات األخرى وبالتشاور معها، ورهناً بتوافر الموارد
  :إجراء استعراض للخبرات المتعلقة بما يلي  )أ(
ابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق، مع مراعاة العمل المنفذ في المناطق المحمية وتد  )1(

  االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة وهيئات الخبراء األخرى المناسبة؛
التدابير اإلضافية لتعزيز إدماج المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس   )2(

  ؛والمناظر الطبيعية البحرية األوسع نطاقاًاألرضية لطبيعية المناظر االمناطق، في 
  تعميم المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق عبر القطاعات؛  )3(
نماذج الحوكمة الفعالة إلدارة المناطق المحمية، بما في ذلك اإلنصاف، مع مراعاة العمل الذي يجري   )4(

  ؛)ي(8به في إطار المادة االضطالع 
استكشاف إمكانية وضع مشاريع عالمية أو إقليمية بمقدورها دعم التقييمات الوطنية لفعالية اإلدارة   )ب(

  واإلنصاف في المناطق المحمية؛
تيسير استكمال تقييمات لحالة حفظ األنواع، السيما األنواع المهددة باالنقراض واألنواع المتوطنة،   )ج(

  ها، وفقا للعمليات الوطنية المعمول بها؛وتمكين حفظ
تيسير دعم الشبكات على المستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي، حسب مقتضى الحال، لبناء القدرات ودعم   )د(

تنفيذ اإلجراءات الوطنية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وحسب مقتضى الحال، من 
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وتعزيز إعداد واستخدام وتبادل  12و 11اإلقليمية لتحقيق الهدفين  خالل حلقات العمل

  اإلرشادات التقنية، وأفضل الممارسات، واألدوات والدروس المستفادة، وأنشطة الرصد؛
  :األمين التنفيذي االضطالع بما يلي يطلب إلى - 7
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  أعاله؛) أ(6في الفقرة  إعداد إرشادات طوعية بشأن العناصر المذكورة  ) أ(
تنظيم حلقة عمل تقنية للخبراء، رهنا بتوافر الموارد، لتقديم مشورة علمية وتقنية بشأن التعريف، ونهج   ) ب(

من أهداف أيشي  11اإلدارة وتحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق ودورها في تحقيق الهدف 
 للتنوع البيولوجي؛

رير عن التقدم المحرز بشأن ما ورد أعاله إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية تقديم تق  )ج(
  والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛

مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة إلى تيسير سبل مواءمة وضع وتنفيذ المشاريع المتعلقة  يدعو - 8
حمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق في دورتي التجديد السادسة والسابعة لموارده مع بالمناطق الم

اإلجراءات الوطنية المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وحسب مقتضى الحال، من خالل 
ذلك بهدف تيسير الرصد واإلبالغ المنهجيين بنتائج تلك المشاريع حيث ، و12و 11حلقات العمل اإلقليمية لتحقيق الهدفين 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واألهداف  12و 11إنها تسهم في تنفيذ خطط العمل الوطنية الرامية إلى تحقيق الهدفين 
  .األخرى ذات الصلة
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 وع البيولوجيالتقييم العلمي للتقدم نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتن  -  20/2

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
علمي القادم للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع التقييم لمقترحات ل يعدإلى األمين التنفيذي أن  تطلب

االعتبار المعلومات واألولويات  نبعي، مع األخذ 12/1و 10/2وفقا للمقررين تقدم، أقل البيولوجي المختارة التي أحرز فيها 
لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماع األول للهيئة لالتاسع عشر والعشرين  االجتماعينن عالناشئة 

ذات تحقيق األهداف  علىمساعدة احتمال في الالعلمي أكبر  هاتقييمالمحتمل أن يكون لالفرعية للتنفيذ، لتحديد األهداف 
  .مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر إلىالصلة، وتقديم تلك المقترحات 

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف، في اجتماعه الثالث عشر،  توصي
  :مقررا على غرار ما يلي

  إن مؤتمر األطراف،
فيه بأن هناك تقدما مشجعا نحو تحقيق بعض العناصر من معظم الذي أقر  ،12/1من المقرر  6إلى الفقرة  إذ يشير

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ولكن لم يكن هذا التقدم كافيا في معظم الحاالت لتحقيق األهداف ما لم تتخذ إجراءات عاجلة 
  وفعالة لخفض الضغوط على التنوع البيولوجي ومنع استمرار تدهوره،

  لتقدم نحو تحقيق األهداف،تقييم علمي لن مثل هذه اإلجراءات يمكن أن تفيد من أب وإذ يحيط علما
األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية  الذي أحرزتهدور الهيئة الفرعية للتنفيذ في استعراض التقدم  وإذ يدرك
وجية في إسداء المشورة، وإقرارا ودور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنول، 2020- 2011للتنوع البيولوجي 

  مكملة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية والهيئة الفرعية للتنفيذ،الواليات بال
، بالتعاون مع أعضاء شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي أن يعدإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد،  يطلب

أيشي للتنوع البيولوجي لتنظر فيها الهيئة الفرعية تحقيق أهداف للتقدم نحو حديثة تقييمات علمية  ،اآلخرين والشركاء المعنيين
خاص  بشكلعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، مع التركيز يللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع 

الهيئة الفرعية توصية لبيانات والمؤشرات المتاحة الواردة في أقل تقدم واالستفادة من افيها أحرز  التيعلى األهداف 
 اإلصداروكذلك مصادر المعلومات األخرى المستخدمة في حسب االقتضاء، ، 20/13للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

ات لتسريع التقدم نحو تحقيق أن يعد األمين التنفيذي خيار ، ويطلب كذلكالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالرابع من نشرة 
 .األهداف التي تم تحديد أنها حققت أقل تقدم
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  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا: التنوع البيولوجي البحري والساحلي  -  20/3

  ،والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية إن الهيئة
  :إلى األمين التنفيذي تطلب

أن اإلجراءات داخل االتفاقية لتعديل وصف المناطق، داخل الواليات القضائية الوطنية وضع خيارات بش  )أ(
، بناء المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيامستودع  وخارجها على السواء، التي قرر مؤتمر األطراف إدراجها في

  ؛بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة البحرية المناطقبشأن  على المعلومات الجديدة التي أصبحت متاحة منذ حلقات العمل اإلقليمية
 البحرية المناطقوضع خيارات لتيسير عملية وصف المناطق الجديدة بالمقارنة مع المعايير المتعلقة ب  )ب(

  ؛بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة
األطراف من أجل  إعداد مشروع تقرير بشأن الخيارات المتاحة الستعراضها من قبل النظراء في الدول  )ج(

  زيادة تحسينها؛
تقديم التقرير الختامي إلى مؤتمر األطراف للنظر فيه خالل اجتماعه الثالث عشر، باالستفادة من العمل   )د(

  .خالل اجتماعها العشرين والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةالذي أنجزته 
بأن يعتمد مؤتمر األطراف خالل اجتماعه الثالث  والتكنولوجية التقنيةو العلمية للمشورة الفرعية الهيئةوتوصي 

  :عشر مقررا على غرار ما يلي
  إن مؤتمر األطراف،

  ،اأو بيولوجي اإيكولوجيالمهمة المناطق البحرية  بشأن 12/22و 11/17و 10/29 المقرراتإلى  إذ يشير
حار قد وضعت لألطراف المتعاقدة فيها اإلطار القانوني الذي إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البأيضا  إذ يشيرو

  يجب أن تنفذ في إطاره جميع األنشطة في المحيطات والبحار،
الدور الرئيسي الذي تضطلع به الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يخص التصدي للمسائل المتعلقة  وإذ يعيد تأكيد

  في المناطق البحرية خارج الوالية القضائية الوطنية، بحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام
في اجتماعها  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية أعدتهاالتقارير الموجزة التي ب يرحب - 1
في ثالث  وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي عقدتلتيسير تقارير حلقات العمل اإلقليمية بالعشرين، و

دبي، اإلمارات (شمال غرب المحيط الهندي ؛ و)2015 آذار/مارس 27- 22كولومبو، (شمال شرق المحيط الهندي : مناطق
) 2015كانون األول /ديسمبر 18- 13شيامن، الصين، (وبحار شرق آسيا  ؛)2015 نيسان/أبريل 25- 19العربية المتحدة، 
والمفوضية األوروبية للدعم المالي وكذلك ) ندوق اليابان للتنوع البيولوجيمن خالل ص(لحكومة اليابان  ويعرب عن امتنانه

  في تنظيم حلقات العمل اإلقليمية المشار إليها أعاله؛ التي شاركتللبلدان المستضيفة والمنظمات المتعاونة 
العشرين،  الهيئة الفرعية في اجتماعها أعدتهاالتقارير الموجزة التي  إدراجاألمين التنفيذي  إلى يطلب - 2

موجزة إلى التقارير الالمقرر، في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وتقديم هذا بمشروع  ةالمرفقو
وضع صك دولي : 69/292لجنتها التحضيرية المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة الجمعية العامة لألمم المتحدة، وخاصة 

لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي البحري  لكذاألمم المتحدة لقانون البحار وك ملزم قانونا في إطار اتفاقية
، فضال عن األطراف ذات الصلة والحكومات الوطنيةالقضائية  واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج الوالية

 10/29مقررات الات المنصوص عليها في غرض واإلجراءالاألخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة بما يتماشى مع 
ي أن يقدم تقارير إلى الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية عن ذإلى األمين التنفي ويطلب أيضا، 12/22و 11/17و

  لك الجوانب االجتماعية واالقتصادية؛ذالعملية العادية لإلبالغ والتقييم على الصعيد العالمي لحالة البيئة البحرية، بما في 
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األطراف في منطقة شمال شرق األطلسي على إكمال العملية الجارية لوصف المناطق التي يشجع  - 3
  في المنطقة؛ المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياات الصلة بذتستوفي المعايير 

ة، والمنظمة الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدأن  مع االرتياحالحظ ي - 4
نظام المعلومات /للجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةوا ،نواع الحيوانات البرية المهاجرةأاتفاقية حفظ والبحرية الدولية، 

موجزة عن التقارير نظرت في ال البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات، فضال عن عدد من العمليات اإلقليمية ودون اإلقليمية
، ويدعو المنظمات واستفادت منهاالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  المناطقالتي تستوفي معايير وصف المناطق 

  ؛ات الصلةذضمن أنشطتها المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المختصة إلى استعمال المعلومات بشأن 
ة لوصف المناطق التي تستوفي الوطني العملياتألطراف التي بدأت أو استكملت لعن تقديره  يعرب - 5

المعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والمكملة المتفق  أومعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، 
في المعقودة التي شاركت في حلقات العمل اإلقليمية  والجهاتعليها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي الدولي، 

تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو وواليتها الوطنية  الواقعة داخلتفاقية لوصف المناطق االار إط
 ؛، ويدعو األطراف إلى تقديم معلومات عن أي عمليات وطنية إضافيةبيولوجيا

 10/29 المقرر من 36مع الفقرة  بما يتماشىي رهنا بتوافر الموارد المالية، ذإلى األمين التنفي يطلب - 6
تيسير وصف المناطق التي تستوفي معايير  أن يواصل، 12/22من المقرر  6والفقرة  11/17من المقرر  12الفقرة و

في المناطق التي البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل تنظيم حلقات عمل إقليمية أو دون إقليمية إضافية  المناطق
  ؛قات عملحلأن تعقد األطراف  ترغب فيها
 لك الترتيبات التعاونية،ذ، بما في علميةالهج منهجيات والنُالتعزيز مواصلة عملية لالخيارات بال يحيط علما  - 7[

 األول وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، على النحو الوارد في المرفقل
  ]؛مقررهذا المشروع ب

الخيارات العملية المشارة إليها في الفقرة أعاله، وأن ينشئ، وفقا  ذي تيسير تنفيذى األمين التنفيإل يطلب  - 8[
 والتقنية العلمية للمشورة الفرعية لهيئةللإلرشادات الصادرة عن أفرقة الخبراء الواردة في طريقة العمل الموحدة 

البحرية المهمة إيكولوجيا أو  المناطقي غير رسمي يعنى بفريق استشار)) ح(، المرفق الثالث 8/10المقرر ( والتكنولوجية
ا المقرر، رهنا بتوافر الموارد المالية، وتقديم تقارير ذ، وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق الثاني من مشروع هبيولوجيا

 للمشورة الفرعية لهيئةلماع عن التقدم المحرز وتقديم نواتج أعماله بعد استعراضها من قبل النظراء لكي ينظر فيها خالل اجت
  ]يسبق االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛ والتكنولوجية والتقنية العلمية

 يدليل التدريببال يرحب، 12/22من المقرر  15والفقرة  11/17من المقرر  24إلى الفقرة  إذ يشيرو - 9
 إلى األمين التنفيذي طلبية إيكولوجيا أو بيولوجيا، استخدام المعارف التقليدية في تطبيق معايير المناطق البحرية المهم بشأن

، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والجهات المانحة والمنظمات ذات الصلة، والشعوب األصلية أن يطبق
  ؛ليةرهنا بتوافر الموارد الماو، حسب االقتضاء والمجتمعات المحلية هذا الدليل التدريبي من خالل تنظيم أنشطة تدريبية

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية  يدعو، 12/22من المقرر  11إلى الفقرة  ذ يشيروإ - 10
الدولية المختصة إلى تبادل الخبرات في مجال إجراء التحاليل العلمية والتقنية بشأن حالة التنوع البيولوجي البحري والساحلي 

البحرية المهمة إيكولوجيا أو  المناطق التي وصفت بأنها تستوفي معايير في المناطق الواقعة تحت والياتها أو صالحياتها،
أو تقارير /، من خالل تقديم تقارير وطنية والبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المناطقوالواردة في مستودع  بيولوجيا
  دل المعلومات السالمة األحيائية؛ه المعلومات متاحة بواسطة آلية غرفة تباذي جعل هذاألمين التنفي إلى يطلبطوعية، 

بموجبه أيد مؤتمر األطراف اإلرشادات  يذال ،10/29من المرفق بالمقرر ) د(إلى الفقرة وإذ يشير  - 11
لك القائمة اإلرشادية لألنشطة الخاصة ذبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في  ذالمتعلقة بتنفي

األطراف ويدعو  ويشجع كذلكالعنصر الثاني للبرنامج بشأن الموارد الحية البحرية والساحلية، من  4- 2بالهدف التشغيلي 
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تدابير لضمان حفظ التنوع  ذالحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية، ضمن والياتها واختصاصاتها، إلى اتخا

لك أدوات اإلدارة القائمة على المجال، وتقييم ذي األدوات المالئمة، بما ف ذالبيولوجي واستخدامه المستدام عن طريق تنفي
ه التدابير من خالل تقارير وطنية وتقارير طوعية، ذه ذاآلثار البيئية وتقييم االستراتيجي للبيئة، وتبادل خبراتها عند اتخا

  ائية؛ه المعلومات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات السالمة األحيذي إتاحة هذإلى األمين التنفي ويطلب
األطراف، حسب االقتضاء، إلى النظر في تعيين نقاط اتصال وطنية فيما يخص برنامج العمل  يدعو - 12

الخاص بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي في إطار دعم نقاط االتصال التابعة لالتفاقية بهدف تيسير التواصل الفعال 
  .ي البحري والساحليبرنامج العمل الخاص بالتنوع البيولوج ذوالمنسق دعما لتنفي

  المرفق األول
المتعلقة بوصف المناطق التي  ، بما في ذلك الترتيبات التعاونية،خيارات عملية لمواصلة تعزيز المنهجيات والنُهج العلمية

  تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
طوعي من قبل األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع  بعض األنشطة المقترحة أدناه يمكن القيام بها، على أساس

ي، على النحو ذي، وبعض األنشطة األخرى يضطلع بها األمين التنفيذات الصلة، ويقوم بتيسيرها األمين التنفيذالمنظمات 
 11/17و ،10/29المحدد ورهنا بتوافر الموارد المالية، بما يتماشى مع األهداف واإلجراءات المحددة في المقررات 

، وفقا للتشريعات الوطنية بالنسبة للمناطق الواقعة تحت واليتها القضائية الوطنية، ووفقا للقانون الدولي، بما في 12/22و
. لك اتفاقية األمم المتحدة بشأن قانون البحار بالنسبة للمناطق الواقعة خارج واليتها القضائية الوطنية، حسب االقتضاءذ

ي، بعد استعراضها من قبل النظراء، حسب االقتضاء، ذالتنفي لمشار إليها أعاله التي يقوم بها األمينوتعرض نتائج األنشطة ا
خال اجتماع يعقد قبل انعقاد االجتماع الرابع عشر  والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الهيئةلكي تنظر فيها 
  .لمؤتمر األطراف

  طبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتحسين جمع البيانات والتحليل وت - 1
  تحسين اإلرشادات العلمية لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 1- 1

تشتمل اإلرشادات العلمية القائمة على الدليل التدريبي والوحدات الخاصة بوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو 
، واإلرشادات العلمية والتقنية بشأن استخدام )2012، التي أعدت في عام UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9(لوجيا بيو

نظم التصنيف البيولوجي الجغرافي وتطبيق المعايير العلمية على معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4 ويمكن تحسين هذه اإلرشادات من خالل دمج الدروس ). 2009، التي أعدت في عام

المستفادة من حلقات العمل اإلقليمية االثنتي عشرة بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي عقدت حتى 
يفية تطبيق تفسير كل معيار، وأمثلة على ك: وعلى وجه الخصوص، يمكن تقديم إرشادات أكثر تفصيال بشأن ما يلي. اآلن

تصنيفات لألهمية اإلقليمية للمناطق بالنسبة لكل معيار من معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو /المعايير؛ وتقييمات
بيولوجيا؛ ووضع عتبات عند تحديد الدرجة التي تفي بها المنطقة لكل معيار من المعايير؛ وعمليات الحصول على رأي 

تستوفي معايير متعددة؛ والتعامل مع عدد صغير نسبيا من سمات النظم اإليكولوجية مقابل السمات الخبراء؛ والمناطق التي 
الكثيرة للغاية للمحيطات الواسعة جدا؛ والمناطق التي تتداخل أو تتراكب ضمن مناطق أوسع نطاقا تستوفي معايير المناطق 

لمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ والخصائص المختلفة ل
  .أو بيولوجيا

  تحسين التقييم المنهجي للمناطق مقابل معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 2- 1
همة إيكولوجيا أو يمكن دعم عملية الحصول على رأي الخبراء من خالل حلقات العمل اإلقليمية بشأن المناطق البحرية الم

تقوم بها األطراف والحكومات اإلقليمي ودون اإلقليمي و على الصعيد الوطني بيولوجيا بتقييمات منهجية مسبقة للمناطق
  . ات الصلةذاألخرى، بالتعاون مع المنظمات 
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  توصيف أو تصنيف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 3- 1
يمكن تعزيز الفائدة من وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل توفير 

ا ذوعموما يمكن ربط ه .معلومات عن توصيف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
زمانية للخصائص اإليكولوجية والبيولوجية ومدى كون الحدود متميزة إيكولوجيا داخل التوصيف بالديناميكية المكانية وال

 .منطقة معينة
  تحسين توافر البيانات وإمكانية الوصول إليها 4- 1

  :يمكن اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين توافر البيانات ذات الصلة وقدرة الخبراء على االستفادة منها
  ألخرىبالنسبة لألطراف والحكومات ا

ات الصلة والمنظمات اإلقليمية، على سبيل المثال، عن طريق ذالتنسيق مع الخبراء والمؤسسات العلمية   )أ(
لتوفير المساهمات العلمية إلى حلقات العمل التي  لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيااالجتماعات التحضيرية ل

أو العمليات الوطنية بشأن /بيولوجيا على الصعيد اإلقليمي ودون اإلقليمي و وأ إيكولوجيا المهمة البحرية تنظمها المناطق
 بيولوجيا؛ أو إيكولوجيا المهمة البحرية وصف المناطق

الصلة  ذات العلمية التقارير أو للورقات) ورقية بنسخ أو( اإلنترنت على مباشرة إن أمكن، إتاحة وصالت  )ب(
 النمذجة المقدمة إلى حلقات العمل؛ أو اإلحصائي التحليل نتائج ذلك في المعلومات العلمية، بما/بالبيانات

إشراك مختلف القطاعات ومجتمعات األعمال والمجتمع المدني الذين يتوفرون على معلومات علمية   )ج(
  مهمة، مع استكشاف سبل ووسائل لمعالجة شواغلها فيما يخص سرية البيانات؛

ة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بغية وصف المناطق التي تستوفي المشاركة الكاملة والفعال تيسير  )د(
  .بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة البحرية معايير المناطق

  الصلة أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات ذات
على األقل شهرين أو بيولوجيا  أو إيكولوجيا المهمة البحرية تسهيل فرص للتدريب في مجال المناطق  )ه(

ثالثة أشهر قبل عقد حلقات العمل اإلقليمية لكي يكون المشاركون على وعي كامل بأنواع ونطاق البيانات التي سيكون مفيدا 
جمعها ولكي يكون منظمو حلقات العمل على وعي بأنواع المعلومات، بما في ذلك المعارف التقليدية والشبكات الدولية 

  ية ربط مصادر المعلومات ربطا جيدا؛للمؤسسات العلمية بغ
 الهيئات وأ ،البحارالمعنية ب اإلقليمية المنظمات، أو الدوليةالمنظمات /المتحدة األمم منظمات العمل مع  )و(
 الصلة، ذات األخرى اإلقليمية المبادرات أو الكبيرة، البحرية اإليكولوجية النظم برامج وأ األسماك، لمصايد اإلقليمية
  ؛بشكل أفضل المعلومات مصادر للربط بين العلمية للمؤسسات الدولية والشبكات

  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية التي لدىتعزيز استخدام المعارف التقليدية والعلمية والتقنية والتكنولوجية  5- 1
د من األعمال لتحديد السبل الفعالة ينبغي القيام بالمزيالفريد للتحديات المرتبطة باستخدام المعارف التقليدية،  للطابعنظرا 

من الخبراء من الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  واستهداف كل، يةتدريبدورات ويمكن تنظيم . ه المعلوماتذإلدراج ه
دمج  بشأنلى دليل التدريب سيستند ذلك إو. الوطني أو المحلي يينعمل على المستوالحلقات  قبل عقدالمؤسسات العلمية من و
معارف التقليدية في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، على النحو الوارد في الوثيقة ال
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UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21 لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ل، فضال عن األعمال ذات الصلة

  3.التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
للمناطق التي  يالمستقبل وصفالفي  القائمةالمعلومات  في جديدمن معلومات العلمية الجديدة والنظر هج لدمج النُ - 2

  تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، بما في ذلك المعارف التقليدية
  :لك ما يليذمن الخطوات، بما في عدد  ذلدمج معلومات جديدة واعتبارات جديدة للمعلومات الموجودة، يمكن اتخادعما 

  األطراف والحكومات األخرى
 البوابات من وغيرها الوطنية )CHM( البيولوجي التنوع معلومات تبادل غرفة آلية استخدام استكشاف  )أ(

وفي بالوصف الحالي والمستقبلي للمناطق التي تست المتعلقة الجديدة العلمية المعلومات إلتاحة اإلنترنت على الصلة ذات
 ؛ بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة البحرية المناطق معايير

تغطية السمات و الجغرافية التغطية بشأن المتاحة العلمية بالمعلومات يتعلق فيما للفجوات تحليل إجراء  )ب(
 الموجودة بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة البحرية مناطقال للمناطق المستوفية لمعايير القائم للوصفاإليكولوجية والبيولوجية 

 منها؛ لكل الوطنية الوالية داخل الواقعة المناطق في

كمدخالت علمية في حلقات العمل الوطنية  للفجوات تحليللك نتائج ذوك الجديدة العلمية المعلومات توفير  )ج(
  واإلقليمية ودون اإلقليمية؛

 ستقبلي للمناطق التي تستوفي معاييربالوصف الحالي والم الصلة ذاتتسهيل تجميع المعارف التقليدية   )د(
؛ مع الحصول على الموافقة المسبقة والمستنيرة للشعوب األصلية والمجتمعات بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة البحرية المناطق

  المحلية، حسب االقتضاء؛
بالوصف  تعلقدعوة المنظمات المعنية، وال سيما المؤسسات العلمية، والخبراء لتوفير معلومات جديدة ت  )ه(

  ؛بيولوجيا أو إيكولوجيا المهمة البحرية المناطق الحالي والمستقبلي للمناطق التي تستوفي معايير
  الصلة أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والمنظمات ذات

كول تحديث اإلرشادات العلمية القائمة ووضع مبادئ توجيهية تتعلق بجمع معلومات جديدة ووضع بروتو  )و(
  لمراقبة جودة البيانات، ومبادئ توجيهية لتحليل الفجوات؛

بالشراكة مع منظمات األمم المتحدة أو المنظمات الدولية أو المبادرات،  الصلة ذاتتسهيل فرص التدريب   )ز(
ليونسكو والمبادرة وا المحيطات لعلوم الدولية الحكومية لجنةمثل برنامج المعلومات البيولوجية والجغرافية للمحيطات التابع ل

  .(GOBI)العالمية بشأن التنوع البيولوجي للمحيطات 
  آلية تبادل معلومات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوتعزيز مستودع  - 3

  :آلية تبادل معلومات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل عدد من التدابيرويمكن تعزيز مستودع 
البيانات على أساس الفئات في تصفية متعددة األوجه مع القدرة على إجراء عمليات بحث إدراج ال  )أ(

  مستودع وآلية تبادل معلومات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ وظيفةالمواضيعية أو الجغرافية في 
المناطق التي تستوفي بة المرتبطة أفضل المعلومات العلميبشكل رسم الخرائط لتصور  طرائقتطبيق   )ب(

معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على الخريطة، من خالل توفير بيانات وصفية، مثل توصيف 
مصادر المعلومات والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،  وترتيب مختلف معايير، ةخصائص النظم اإليكولوجي

                                                           
، طوكيو، 2013حزيران /يونيه التابعة للمنبر والمعقودة فياألصلية والمحلية  المعارفنظم  بشأنحلقة عمل الخبراء  منمثل تقرير   3

  .IPBES/2/INF/1على النحو الوارد في الوثيقة 
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لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا األصلي لوصف الأي دقة إضافية في رسم الخرائط مع  تتماشىينبغي أن و .وما إلى ذلك
أفضل  بشكلالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا استخدامها لتوصيل المعلومات الواردة في وصف و ،أو بيولوجيا
 ؛)www.cbd.int/ebsa(بحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المناطق الاإلنترنت الخاص بوموقع  المنشوراتمن خالل 

بوابات المعلومات ذات الصلة، مثل نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن وصالت بتوفير   )ج(
اإلقليمية ذات الصلة /العالميةالمعلومات ابات اليونسكو أو غيرها من بو/المحيطات للجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية

  ؛البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقأنها على صفها المتعلقة بمناطق تم و
معايير المناطق البحرية المهمة تسهيل الوصول إلى معلومات أكثر تفصيال بشأن كل منطقة تستوفي   )د(

أو أصحاب المعارف على الصعيدين /ريق ربط آلية تبادل المعلومات بقواعد بيانات أخرى وعن ط إيكولوجيا أو بيولوجيا
واحترام االتفاقات الرسمية ) ين يعتبرون مرجعا علميا في المجالذعلى سبيل المثال، الخبراء والمؤلفون ال(الوطني والعالمي 

  .لتبادل المعلومات، حسب االقتضاء
  المرفق الثاني

  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية لمناطق االستشاري غير الرسمي المعني با الفريقاختصاصات 
  الواليات  -  أوال

، عند تقديمه للمشورة العلمية والتقنية إلى األمين الرسمي غير االستشاري الفريقيجب أن يضطلع  - 1
 :ي، بتحقيق األهداف التاليةذالتنفي

تتعلق بمراجعة وزيادة تطوير اإلرشادات العلمية، وال سيما تقديم المشورة العلمية والتقنية بشأن مسائل   ) أ(
فيما يتعلق بجمع المعلومات ووضع بروتوكول لمراقبة جودة البيانات وتبادل تحليل الفجوات والتقييم المنهجي بالمقارنة مع 

البحرية المهمة إيكولوجيا  قالمناطوتحسين وظائف مستودع  البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المناطقالمعايير الالزمة 
 ؛أو بيولوجيا

تقديم المشورة العلمية والتقنية بشأن الحاجة المحتملة لتنظيم حلقات عمل إضافية دون إقليمية وإقليمية،   ) ب(
لك تغطية السمات اإليكولوجية ذبناء على تحليل المعلومات الجديدة وتحليل الفجوات فيما يتعلق بالتغطية الجغرافية وك

في المناطق الواقعة خارج  البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقية للمناطق الموجودة التي والبيولوج
 .واليتها الوطنية

  تشكيلة الفريق  -  ثانيا
يقوم األمين التنفيذي بالتشاور مع مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية باختيار  - 2
يتكون و. ين وتقنيين انطالقا من الترشيحات المقدمة من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلةخبراء علمي

من  منهم 15 ال يتم اختيار أكثر من، لديهم خبرة في المجال ذي الصلة خبيرا 30الفريق االستشاري غير الرسمي من نحو 
، مع إيالء االعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي والتوازن افت على أساس الترشيحات من األطرقائمة المرشحين التي وضع

بين الرجال والنساء والظروف الخاصة بالبلدان النامية، وال سيما أقل البلدان نموا والبلدان النامية الجزرية الصغيرة والبلدان 
حكومات أخرى ومنظمات ذات صلة التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلك العدد المحدود من الخبراء الذين تعينهم 

ين تعينهم ذات الصلة عدد الخبراء الذ الحكومات األخرى والمنظمات وينبغي أال يتجاوز عدد الخبراء من. تبعا للموضوع
 .األطراف

األمين ومدة الوالية يجددها . لمدة والية تدوم سنتين الفريق االستشاري غير الرسميينتخب أعضاء  - 3
أن  األمين التنفيذيوينبغي أن يحرص . مكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالتنفيذي بالتشاور مع 

 .التغيير في العضوية لن يكون له تأثير على سير األعمال

http://www.cbd.int/ebsa
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من الخبرة الموجودة واالتصال بالمنظمات الدولية  الفريق االستشاري غير الرسميويمكن أن يستفيد  - 4

 .ات الصلة للقيام بالوالية المسندة إليه، حسب االقتضاءذواإلقليمية والوطنية 

  اإلجراءات التشغيلية  - ثالثا
ستستعمل األمانة الوسائل المتاحة على مستوى االتصال اإللكتروني لتقليل المتطلبات المتعلقة  - 5

كلما دعت  ير الرسميالفريق االستشاري غورهنا بتوافر الموارد المالية، سيجتمع . باالجتماعات المباشرة وجها لوجه
لك لضمان تقديم المشورة في الوقت المناسب، وكلما أمكن، سيجتمع على نحو متعاقب مع انعقاد االجتماعات ذالحاجة إلى 

 .ات الصلةذ

المشار إليها أعاله بعد استعراضها  الفريق االستشاري غير الرسميوتعرض نتائج األنشطة التي يقوم بها  - 6
خالل اجتماع يعقد  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةقتضاء، لكي تنظر فيها من قبل النظراء، حسب اال

  .قبل انعقاد االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف
  ةــإضاف

  تقرير موجز عن وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
  اسيةمعلومات أس

عقد األمـين  ، 12/22من المقرر  6والفقرة  11/17من المقرر  12والفقرة  10/29 مقررمن ال 36فقرة لعمال با -1
  :ثالث التاليةالضافية اإلقليمية اإلعمل ال حلقاتالتنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي 

 4؛)2015 آذار/مارس 27إلى  23 سري النكا، ،وكولومب(شمال شرق المحيط الهندي   )أ(

 25إلـى   20دبي، اإلمارات العربيـة المتحـدة،   (شمال غرب المحيط الهندي ومناطق الخليج المجاورة   )ب(
  5؛)2015 نيسان/أبريل

 6.)2015 كانون األول/ديسمبر 18إلى  14شيامن، الصين، (بحار شرق آسيا   )ج(

أدنـاه،   3-1في الجداول هذه قليمية اإل حلقات العملقدم ملخصات لنتائج ، ت11/17مقرر من ال 12فقرة لوعمال با -2
 ابيولوجيا أو إيكولوجيالمهمة المناطق معايير المناطق البحرية تستوفي هذه  الوصف الكامل لكيف يردعلى التوالي، في حين 

 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22(حلقــة العمــل ذات الصــلة   تقريــر ذات الصــلة بمرفقــات الفــي 
  ).UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24و UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23و
حظ مؤتمر األطراف أن تطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيـا  ، ال10/29المقرر من  26الفقرة في و  -3
لحفظ معززة لالمعايير قد تتطلب تدابير  التي يخلص إلى أنها تستوفيأن المناطق وممارسة علمية وتقنية،  يشكل بيولوجيا وأ

المناطق المحمية البحرية وتقييم إنشاء من خالل مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك  تحقيق ذلكأنه يمكن واإلدارة، و
المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واختيار تـدابير الحفـظ   البحرية أيضا على أن تحديد المناطق  مؤتمر األطراف وشدد .األثر

، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة الدولي لقانونلمختصة، وفقا واإلدارة من اختصاص الدول والمنظمات الحكومية الدولية ال
 7.لقانون البحار

                                                           
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22يرد التقرير في   4
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23 يرد التقرير في  5
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24 يرد التقرير في  6
 .31363، الرقم 1833، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،   7



UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 
UNEP/CBD/COP/13/5 
Page 15 

عن أي اإلعراب  بيولوجيا أو إيكولوجيالمناطق البحرية المهمة اوصف المناطق التي تستوفي معايير يتضمن ال و -4
تعيين حدودها أو ب فيما يتعلقلطاتها، أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو س أو بلد أليرأي مهما كان فيما يتعلق بالوضع القانوني 

  .علمية وتقنية وهو يشكل على وجه الدقة عمليةال تترتب عليه آثار اقتصادية أو قانونية، و .تخومها
  المختصرات المستعملة في الجداول

ترتيب معايير المناطق البحرية المهمة 
  إيكولوجيا أو بيولوجيا

  األهمية
  مرتفعة: 1
  متوسطة: 2
  ةمنخفض: 3
  ال توجد معلومات: 4

  المعايير 
  فريدة أو نادرة : 1جيم •
  أهمية خاصة لمراحل حياة األنواع : 2جيم •
أو الموائل المهددة باالنقراض أو /األهمية لألنواع و: 3جيم •

  المعرضة لالنقراض أو التي ينخفض عددها 
مدى الضعف أو الهشاشة أو الحساسية أو بطء : 4جيم •

   االنتعاش
  البيولوجية  اإلنتاجية: 5جيم •
  التنوع البيولوجي: 6جيم •
  مدى طبيعتها: 7جيم •
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  في شمال شرق المحيط الهندي المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  - 1 الجدول
الهندي بشأن تيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  تذييل بالمرفق الرابع من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لشمال شرق المحيطترد التفاصيل في ال(

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22(  

  جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

  جيم

2 

  جيم

3 

  جيم

4 

  جيم

5 

  جيم

6 

  جيم

7 

  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

  جبهة فاصل الرصيف -1
  .2كم 13 176شرقا، قبالة ساحل تايلند، ومساحتها ° 98.073شماال و° 6.089شرقا و° 97.364شماال و °9.683تقع المنطقة بين : الموقع •
 إلىغير العضوية  بالمغذياتغنية العملية هيدروديناميكية تولدها األمواج الداخلية دورا هاما في نقل المياه  تؤدي، الرصيف جبهة فاصلفي  •

لى إتسرب المياه العميقة  نتيجةوفرة يرقات األسماك ب المتعلقةالنباتية  العوالقنتاج مرتفعة إلاحة هذه العملية مسوتنشئ . ندامانأبحر رصيف 
في ما تكون عليه ثالثة أضعاف منها نتاج اإلالعوالق النباتية واألحيائية من  الكتلتكون والمناطق المحيطة بها،  الرصيفجبهة  وعند. الرصيف

مناطق " فاصل الرصيفجبهة " فيعالية البيولوجية النتاجية وتوفر اإل. بمقدار الضعفيرقات األسماك أكبر تكون وفرة ، ومياه الرصيف الهادئة
 .سمكية محتملة وجود منطقةعلى وجه الخصوص  دعموتالتغذية، و لوضع البيض كبيرة

1 1 4 4 1 1 1 

  البحرية الساحلية المنخفضة في المنطقة الغربيةالمنطقة  -2
 2كم  643بما في ذلك  2كم 17  500شماال في المنطقة الساحلية من تايلند، ومساحتها ° 7.213شرقا و° 99.081المنطقة عند  يقع مركز: الموقع •

 .من السواحل
من  2كم 68من المعشبات البحرية، و 2كم 80من المانغروف، و 2كم 1 263مصبات أنهار، و 10المنطقة تضم نظما إيكولوجية متنوعة تشمل  •

نوعا من  269وهناك أكثر من . وتشتمل هذه المنطقة على األنواع األحد عشر من المعشبات البحرية الموجودة في تايلند. يةالشعاب المرجان
مثل األطوم، والسالحف البحرية، المعرضة لالنقراض كما أن المنطقة موطن للعديد من األنواع البحرية . نوعا من أسماك الشعاب 96المرجان و

 .ن، والقرش الحوت، وأسماك الطباق من صنف المانتاوالحيتان، والدالفي

1 1 1 1 1 1 3 

  نغ، موطن األطوماتر -3
 .شماال° 7.284شرقا و° 99.349ويقع مركز المنطقة عند . 2كم 1  619قبالة الساحل الجنوبي الغربي لتايلند ومساحتها  المنطقةتقع : الموقع •
 العشرعلى مدى السنوات و. منها وفرةال وتنخفضفي المنطقة،  أطوما 150وهناك حوالي  .في تايلند األطومكبر تجمعات من موطن ألالمنطقة  •

كمنطقة فردية  مستقلبشكل ها موصوفة ولكن) أعاله( 2 رقممنطقة في التقع هذه المنطقة و. سنويا ة أطومخمسالوفيات قدره الماضية، كان معدل 
 .بالنسبة لألطومنظام الخاصة لهذا  اإليكولوجيةهمية األركز على بيولوجيا نظرا ألنها تالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  معاييرتستوفي 

1 1 1 1 1 2 3 
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  جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

  جيم

2 

  جيم

3 

  جيم

4 

  جيم

5 

  جيم

6 

  جيم

7 

  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

  مياه الساحل الجنوبي والمياه البعيدة عن الشاطئ بين مدينة غالي وحديقة ياال الوطنية -4
من سري النكا والمنطقة ) المنطقة األرضية(ة ياال الوطنية تقع المنطقة على امتداد الساحل الجنوبي لسري النكا إلى أقصى حدود حديق: الموقع •

 .البعيدة عن الشاطئ وحتى بداية السهل السحيق
وتشمل أخدودين مغمورين من المعروف أنهما يعززان اإلنتاجية على الساحل . تتميز هذه المنطقة بإنتاجية أولية مرتفعة في شمال المحيط الهندي •

ألعداد كبيرة من الحيتان الزرقاء طوال العام، وتدعم عددا من األنواع األخرى من الحيوانات البحرية  الجنوبي من الجزيرة، وهي موطن
وهذه المنطقة ذات . وحتى السهل السحيق) موائل مهمة للحيتان الزرقاء(الضخمة، وتغطي مجموعة من المنحنيات العميقة عند المنحدر القاري 

 20وعالوة على ذلك، تدعم المنطقة تواجد . عم مجموعات الحيتان الزرقاء غير المهاجرة طوال العامأهمية خاصة ألنها تحتوي على موائل تد
وأسماك الطباق من صنف المانتا وأربعة أنواع من أسماك الطباق من نوعا آخرا من الحيتانيات، وخمسة أنواع من السالحف، وقرش الحوت، 

المعرضة قار المعرضة بشدة لالنقراض، والسالحف الخضراء والسالحف ضخمة الرأس وهي تشتمل على السالحف صقرية المن. صنف موبوال
وعالوة على ذلك، تدعم هذه المنطقة أيضا حيوانات بحرية مفترسة أخرى . ، وسالحف ردلي الزيتونية والسالحف جلدية الظهر الضعيفةلالنقراض

 .القرش، بما في ذلك القرش الثور والقرش الحريريمثل اسماك التونة، واألسماك المرلينية وعددا من أنواع أسماك 

1 1 1 2 1 2 4 

  المنطقة الساحلية والمنطقة البعيدة عن الشاطئ في خليج منار -5
شماال،  ʹ03° 8(في شمال شبه جزيرة كاالبيتيا ) شرقا ʹ42° 79شماال،  ʹ05° 9(تقع هذه المنطقة قبالة ساحل سري النكا من ثاليمنار : الموقع •

 .، بما في ذلك بحيرة بوتاالم الشاطئية)شرقا ʹ°42 79
وهو من بين أكبر مناطق التغذية المتبقية لألطوم المعرض لالنقراض على مستوى . إن خليج منار من أكثر المناطق المتنوعة بيولوجيا في العالم •

لثدييات، وعدد ال يحصى من األسماك، والرخويات، ، واالمعرضة لالنقراض وتتواجد في المنطقة أيضا خمسة أنواع من السالحف البحرية. العالم
وتوجد في منطقة خليج منار مجموعة متنوعة من الموائل في النظم اإليكولوجية الرئيسية للبحيرات الشاطئية الساحلية، والمعشبات . والقشريات

 .ة لكل من الهند وسري النكاونتيجة اإلنتاجية العالية في المنطقة، فهي منطقة صيد مهم. البحرية، والشعاب المرجانية

1 2 1 1 4 1 3 

  أخدود ترينكومالي والنظم اإليكولوجية المرتبطة به -6
شماال في المياه القريبة من الساحل المجاورة لمرفئ  °9.02شرقا و °81.63شماال و °8.43شرقا و °81.17تقع هذه المنطقة بين : الموقع •

 .2كم 1  500ومساحتها . نكاترينكومالي، في المقاطعة الشرقية من سري ال
ويعتبر خليج ترينكومالي فريدا . أخدودا مغمورا في العالم 20ترينكومالي مجمع متعدد األخاديد المغمورة، وهو األكبر في البلد، ومن بين أكبر  •

والنظم  دود ترينكوماليوأخ. ويشمل أحد أكبر المرأفئ الطبيعية في العالم ويتصل بأخدود عميق يقع عند الساحل الشرقي من سري النكا

1 4 1 4 4 1 2 
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  جيم الموقع ووصف موجز للمناطق

1 

  جيم

2 

  جيم

3 

  جيم

4 

  جيم

5 

  جيم

6 

  جيم

7 

  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

وتشتمل النظم . اإليكولوجية المرتبطة به من المناطق الغنية بيولوجيا والمهمة، وخاصة لحيتان العنبر والحيتان الزرقاء المعرضة لالنقراض
 .اإليكولوجية المجاورة على النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية

  شعاب جزيرة راسدو المرجانية  -7
 .شرقا ʹʹ29 ʹ59° 72شماال و ʹʹ46 ʹ15° 4تقع هذه المنطقة عند الحافة الشمالية الشرقية من شعاب أري المرجانية، ملديف، عند : الموقع •
وتتكون هذه الجزيرة المرجانية من . إن جزيرة رادسو المرجانية من بين الجزر المرجانية القليلة في ملديف ذات السمات اإليكولوجية الخاصة •

والقناة الواقعة بين جزيرة راسدو وجزيرة ماديفارو منطقة غوص معروفة وشهيرة يمكن فيها رؤية القرش . ع جزر وثالثة مرتفعات رمليةأرب
وبما أن الجزيرة المرجانية منعزلة ومحاطة ببحر عميق، فإنها تعمل . مترا 60مترا إلى  25المطرقة، المتاح بوفرة طوال العام على عمق من 

ولهذا السبب، فإن الجزيرة المرجانية مشهورة للعدد الكبير من . سماك الصغيرة كي تنمو في أمان في حافة الجزيرة المرجانية الضحلةكمأوى لأل
ونتيجة التنوع البيولوجي الغني في هذه المنطقة وقيمتها الفريدة، أدرجت . أسماك الشعاب والزيارات المتكررة من مفترسيها مثل القرش المطرقة

 .لة حماية البيئة في ملديف هذه الجزيرة المرجانية في قائمتها للمناطق الحساسة بيئياوكا

1 1 1 1 1 4 2 

  جزيرة با المرجانية -8
 .تقع هذه المنطقة في السلسلة الغربية من الجزر المرجانية في الجزء األوسط من ملديف، شمال قناة كاشيدو كاندو تقريبا: الموقع •
ا في النظام المادي الحيوي الفريد لجزيرة با المرجانية والمنطقة المركزية فيها، خليج هاني فارو، مما يجذب أعداد كبيرة من تتركز العوالق موسمي •

المعرضة التي تعيش في الشعاب و ألسماك الطباق من صنف المانتاوتعتبر المنطقة ذات أهمية عالمية . الحيوانات الضخمة اآلكلة للعوالق
هذه الجزيرة المرجانية موضع تركيز مشروع حفظ النظم اإليكولوجية للجزر المرجانية الذي اشترك في تمويله مرفق البيئة وكانت . لالنقراض
نوعا  350نوعا من المرجان، و 173نوعا من النباتات الكبيرة، و 178وأجرى المشروع بحثا للمخزونات من األصناف نتج عنه تحديد . العالمية

 18وفي . موقعا 29نوعا مجتمعا في  998نوعا من الالفقاريات المختارة األخرى، لما مجموعه  182ا من األبابيات، ونوع 115من األسماك، و
وأعدت خريطة للتنوع البيولوجي للجزيرة المرجانية بأكملها تجمع بيانات التعداد البيولوجي . نوعا 941موقعا بها مجموعات حصرية، تم تسجيل 

وعينت منطقة أساسية، وهي جزيرة . 2011اليونسكو جزيرة با المرجانية محمية من محميات المحيط الحيوي في عام  وأعلنت. وخرائط الموائل
  .2009هانيفارو، كمنطقة بحرية محمية في ملديف في عام 

1 2 1 1 2 2 2 

  جاوة-منطقة ارتفاع مياه القاع إلى السطح عند ساحل سومطرة -9
إلى الساحل الشرقي من جاوة، حيث ترتفع مياه القاع إلى السطح ) إندونيسيا(متداد الساحل الغربي من سومطرة تقع هذه المنطقة على ا: الموقع •

جاوة، حسب موقع االرتفاع - وتمتد هذه المنطقة خارج الوالية الوطنية قبالة ساحل سومطرة. موسميا مما يعزز اإلنتاجية البحرية في هذه المنطقة
1 1 2 1 2 2 1 
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 .لسطحالموسمي لمياه القاع إلى ا
جاوة خالل فترة الرياح الموسمية في المنطقة الجنوبية الشرقية - بسبب الرياح في المناطق الساحلية من سومطرةترتفع مياه القاع إلى السطح  •

مما يجذب غنية بالمغذيات، مياه القاع إلى السطح وتكون منطقة ارتفاع . والوضع ثنائي القطب في المحيط الهندي تذبذب النينو الجنوبيوتتعلق ب
ومن المتوقع أن تكون المياه عالية اإلنتاجية موطنا . األسماك والحيوانات البحرية األخرى الستخدام هذه المنطقة للتغذية ووضع البيض والحضانة

فضال عن أنواع  ،وأسماك الطباقلمستويات عالية من التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك بعض األنواع البحرية المستوطنة مثل أسماك القرش 
وتتألف هذه المنطقة الواقعة قبالة ساحل سومطرة من منطقة زالزل . والمنطقة موطن ألسماك أعالي البحار النشطة. جديدة ال يزال يتم استكشافها

وتعافى  .في منطقة اندساس، وهي منطقة فالق سومطرة، ومنطقة الصدع التي تؤدي إلى وقوع زالزل وتسونامي على امتداد حافة سومطرة
 .، مما يشير إلى أهمية المنطقة لصحة المرجان على المدى الطويل2004المرجان بسرعة في المنطقة بعد تسونامي 

  سالحف ردلي الزيتونية البحرية في خليج بنغالممر هجرة  -10
 .تقع هذه المنطقة خارج الوالية الوطنية، في خليج بنغال: الموقع •
وتحتفظ مصبات أنهار ديفي وروشيكيليا وبيتاركانيكا . وديشا الهندية هو أكبر موقع تعشيش في العالم لسالحف ردلي الزيتونيةإن ساحل والية أ •

- الجنوب/الجنوب- وأظهرت دراسات القياس عن بعد بالسواتل أن معظم السالحف تهاجر من الشمال. بأكبر مجمع تعشيش في العالم لهذه األنواع
وهناك حماية لتجميع وتعشيش سالحف ردلي الزيتونية في المنطقة . غير أنه لم يحدد أي نمط فيما يتجاوز ذلك. النكا الشمال إلى ومن سري

ويأتي . التشريعات البيئية في البلد، غير أن الممرات التي تتحرك فيها للتغذية والتزاوج غير محمية/االقتصادية الخالصة الهندية بموجب القوانين
وأكدت الدراسات الجينية نتائج دراسات . وعات سالحف ردلي الزيتونية المنتقلة إلى ساحل أوديشا من جنوب سري النكاجزء عريض من مجم

واألهم، . التوسيم والقياس عند بعد بالسواتل وأظهرت أنه ال يوجد اختالف جيني بين المجموعات التي تعشش في كل من شواطئ التعشيش الكبيرة
مجموعات عند الساحل الشرقي من الهند وسري النكا، وتشير إلى أن هذه المجموعات هي المصدر األصلي للمجموعات أظهرت الدراسات تميز ال

 .العالمية المعاصرة من سالحف ردلي الزيتونية

1 1 1 1 4 3 2 
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  غرب المحيط الهندي ومناطق الخليج المجاورةشمال في  المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  - 2 الجدول
بشأن تيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجيا أو  شمال غرب المحيط الهندي ومناطق الخليج المجاورةتذييل بالمرفق الرابع من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لترد التفاصيل في ال(

  )UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23بيولوجيا 
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 مياه جنوب غرب أبو ظبي -1
مترا وهي موطن  15وعمق المياه القريبة من الشاطئ أقل من . تقع هذه المنطقة في جنوب غرب أبو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة: الموقع •

 .ئل حرجة وأنواع بحرية مهمةلموا
وتدعم هذه . هذه المنطقة غنية بالموائل الحرجة مثل المانغروف، والمعشبات البحرية، والشعاب المرجانية، وحصير الطحالب، والمسطحات المالحة •

السالحف مجموعة كبيرة من الموائل موطن لطائفة مهمة من األحياء البحرية، بما في ذلك الطيور البحرية، والطيور المخوضة المهاجرة، و
 .واألطوملالنقراض بشدة المعرضة ) Eretmochelys imbricata(صقرية المنقار 

2 1 1 2 2 2 2 

 مروح -2
شرقا وتشتمل على جزر  53.24341شماال و 24.43153ومركز موقعها هو . كم غرب جزيرة أبو ظبي 120تقع المنطقة على مسافة : الموقع •

  .ومناطق ضحلة
طقة مجموعة فريدة من الموائل البحرية والساحلية، بما في ذلك المسطحات الرملية، والمانغروف، والمعشبات البحرية والشعاب تضم المن •

في ) Dugong dugon(والمنطقة موطن لثاني أكبر مجموعة من األطوم . وهي مهمة للغاية لألنواع المهاجرة والمعرضة لالنقراض. المرجانية
وتوفر المنطقة حضانات حرجة ومواقع لوضع البيض لمجموعة متنوعة من أنواع األسماك وهي مهمة إقليميا كمنطقة للبحث . العالم بعد أستراليا

والسالحف الخضراء المعرضة لالنقراض ) Eretmochelys imbricata(عن الغذاء للسالحف صقرية المنقار المعرضة بشدة لالنقراض 
)Chelonia mydas .(وفر الجزر الواقعة في المنطقة المحمية مواقع تعشيش مهمة للسالحف صقرية المنقار ولعدد من وعالوة على ذلك، ت

 ).Phalacrocorax nigrogularis(في المائة من المجموعات العالمية من الغاق السقرطي  5الطيور المهاجرة، بما في ذلك نحو 

1 1 1 2 2 2 2 

 جبل علي -3
الموقع (كم عن طريق الشيخ زايد السريع  3.7كم من الحدود بين أبو ظبي ودبي، وتبعد  1.2ي تقع المنطقة على بعد حوال: الموقع •

كم في الخليج في المتوسط، حسب منحنى الخط الساحلي، كما تقع على امتداد  2.5وتمتد ). شماال 2755066.7720شرقا و 292020.0800
 .كم من المنطقة الساحلية 15

1 1 1 1 4 2 2 
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وال توجد . أمتار 9من قاع البحر دون المدي، وتنحدر انحدارا طفيفا بعيدا عن الشاطئ إلى عمق يصل إلى  هكتارا 2 185المنطقة مساحتها  •
. تضاريس حادة في قاع البحار في معظم المنطقة، باستثناء بعض التالل المنخفضة، ترتفع أقل من مترين فوق قاع البحر المسطح المحيط بها

ويمكن . وتتسم بشواطئ رملية تمتد إلى كثبان رملية منخفضة. ن حواف راسية أو فجوات أرضية كبيرةويعتبر خط الساحل مستقيما نسبيا، بدو
وهي موقع التعشيش الوحيد المتبقي للسالحف صقرية المنقار المعرضة . نوعا من النباتات والحيوانات في المنطقة 291مالحظة ما ال يقل عن 

 .لك في دبيوذ) Eretmochelys imbricata(بشدة لالنقراض 

 خور كلباء -4
وتمتد المنطقة ميال بحريا واحدا من حافة . بإمارة الشارقة، على الساحل الشرقي من اإلمارات العربية المتحدة كلباء مدينةتقع المنطقة في : الموقع •

 .الشاطئ في الشرق
وهي موطن للسالالت المستوطنة . ريبا وهي غنية بالتنوع البيولوجيكم تق 2تشمل المنطقة غابة مانغروف على ضفاف جدول مائي طبيعي يمتد  •

وتتضمن هذه المنطقة . من الطيور، والمكان الوحيد في اإلمارات العربية المتحدة الذي تتواجد فيه أنواع معينة من سرطان البحر والرخويات
الحلزون باسم كالبينيسس؛ وهو الموقع الوحيد الذي يتواجد فيه  المعروف) Todiramphus chloris(موائل للسالالت العربية من طائر الرفراف 

نوع من  300ويعيش في المنطقة أكثر من ). Scylla serrate(وسرطان البحر الطيني الضخم ) Terebralia palustris(الزاحف العمالق 
زائر الصيف، ( Merops superciliosus، و)جأزوا 10حتى ( Himantopus himantopusأنواع الطيور، بعضهم أنواع تتكاثر، بما في ذلك 

 Ardeolaويشمل زوار الشتاء ). أزواج؛ الموقع الوحيد المثبت للتكاثر في شبه الجزيرة العربية 10( Hippolais rama، و)أزواج 100أقل من 
grayii ) الموقع العادي الوحيد في اإلمارات العربية المتحدة10بحد أقصى ،(و ،Merops superciliosus  وهو يتواجد أيضا في الخريف) بحد

. في الجداول المائية على الجزيرة) صقرية المنقار والخضراء وضخمة الرأس(وتتغذى سالحف البحر ). أيلول/فرد، سبتمبر 500أقصى جثم 
تفاع في اإلمارات العربية والمنطقة هي أقدم وأكبر غابة مانغروف في اإلمارات العربية المتحدة، وبها أكبر مانغروف من حيث القطر واالر

 .والمنطقة أغنى بمخزونات الكربون فوق األرض وتحت األرض عن أي موقع آخر في اإلمارات العربية المتحدة. المتحدة

1 2 2 2 2 1 1 

  جزيرة صير بو نعير -5
 .كم شمال غرب الشارقة 110كم شمال أبو ظبي و 65تقع المنطقة في الخليج على بعد : الموقع •
وتكاثر طيور البحار ) أكبر مجموعة تعشيش في اإلمارات العربية المتحدة(سلحفاة صقرية المنقار في العام  300موطن لتعشيش أكثر من  المنطقة •

 .في المائة من المجموعات العالمية، كما أن هناك نظاما صحيا للغاية للشعاب المرجانية 1التي تشكل أكثر من 
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 خليج الصليبخات -6
 .شماال 47.857175شرقا و 29.337169خليج الكويت عند الموقع  –خليج الصليبخات : الموقع •
وحظت هذه الموائل بأكبر . المنطقة تشمل موائل حرجة في الخليج، مثل الشعاب المرجانية والمانغروف والمعشبات البحرية وأحواض الطحالب •

وتسهم الحصائر الميكروبية المرتبطة بالمناطق . وتوفيرها للمغذيات وتنوعها البيولوجي الكبيرقدر من االهتمام العلمي بسبب إنتاجيتها البيولوجية، 
في إنتاجية المناطق المدية أكثر من المصادر األخرى، وخاصة نظرا لعدم ) خليج الكويت(المدية في خليج الصليبخات  المسطحاتالشاسعة من 

خليج الصليبخات، مما ميكروبية دورا هاما في ديناميكيات المنطقتين المدية ودون المدية في وتؤدي الحصائر ال. وجود معشبات بحرية ومانغروف
وفي خليج الصليبخات وحده، فإنها تشكل أساس شبكة األغذية الثنين وثمانين . يدعم مجموعة متنوعة من الحيوانات العيانية في هاتين المنطقتين

من  2من القشريات و 14(منها في المنطقة العليا من المنطقة المدية التي يمكن الوصول إليها  49نوعا من الحيوانات العيانية، التي تتواجد 
من أنواع األسماك والمحار التي تعيش في المناطق دون المدية،  33و) نوعا من الطيور 24أنوع أسماك و 8الرخويات ونوع واحد من الديدان و

 .ية خالل المد المرتفعومن المعروف أن عددا منها يأتي للمنطقة المد

1 1 2 2 1 1 3 

 جزيرة القاروه وجزيرة أم المرادم -7
 48.654322شرقا و 28.679059شماال؛ وتقع جزيرة أم المرادم عند  48.776904شرقا و 28.817253تقع جزيرة القاروه عند : الموقع •

 .شماال
نوعا منها من المرجان الجيري األساسي وثمانية أنواع من  27أسرة، و 12المنطقة موطن لخمسة وثالثين نوعا مسجال من المرجان الحجري من  •

واألسماك هي أكثر األنواع تنوعا من الفقاريات في الشعاب المرجانية، بما مجموعه . المرجان العلوي، وتعتبر من الموائل الهامة ألنواع مختلفة
ويعاني مجتمع الشعاب . توفر أغذية ألنواع مثل طيور البحار والدالفينوتوفر هذه الشعاب أيضا موقعا للتكاثر للسالحف و. نوعا مسجال 124

 .المرجانية من ظروف بيئية صعبة، مثل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الملوحة، مما يمكن أن يؤثر على عدد أنواع المرجان في المنطقة

1 1 1 2 1 1 2 

  خليج نايباند -8
كم من ساحل البر  90من الخليج، حيث تمتد من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي على امتداد أكثر من تقع المنطقة في الجزء الشمالي : الموقع •

 .الرئيسي إليران، وتشتمل على حديقة نايباند البحرية والساحلية الوطنية
والبحرية، بما في ذلك كثبان رملية  وتشتمل هذه المنطقة على مجموعة واسعة من الموائل األرضية. تقع المنطقة في الساحل الشمالي من الخليج •

. ساحلية، وشواطئ صخرية وطينية ورملية، وشعاب مرجانية، وغابات مانغروف، ومعشبات بحرية، ومستنقعات ومصبات أنهار المناطق المدية
يش والتغذية في المنطقة للسالحف وهي منطقة الشعاب المرجانية الوحيدة في المياه الساحلية للبر الرئيسي من شمال الخليج ومن أهم مواقع التعش

1 1 1 1 4 2 3 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 
UNEP/CBD/COP/13/5 
Page 23 

  جيم مناطقالموقع ووصف موجز لل

1 

  جيم

2 

  جيم

3 

  جيم

4 

  جيم

5 

  جيم

6 

  جيم

7 

  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

وتضم المنطقة مجموعة متنوعة من الموائل البحرية والساحلية وتمثل منطقة . صقرية المنقار وسالحف البحار الخضراء وسالحف ردلي الزيتية
 .فريدة في شمال الخليج

  جزيرة قشم والمناطق البحرية والساحلية المجاورة -9
كم من ساحل البر الرئيسي إليران وتمتد من منطقة طياب إلى ميناب المحمية من شمال شرق جزيرة قشم  250منطقة على امتداد تقع ال: الموقع •

 .إلى أقصى حدودها الغربية
 وتشتمل على العديد من المناطق. كم من ساحل البر الرئيسي إليران 250تتألف المنطقة من جزر قشم وهرمز والراك وهنكام، وأكثر من  •

جزيرة قشم وتضم . ، ومحميات المحيط الحيوي ومناطق مهمة للطيور)مواقع اتفاقية رامسار(المحمية، واألراضي الرطبة ذات األهمية الدولية 
مجموعة كبيرة من الموائل الساحلية والبحرية، بما في ذلك شعاب مرجانية، وغابات مانغروف، ومعشبات  والمناطق البحرية والساحلية المجاورة

والشعاب المرجانية في هذه  .وشواطئ صخرية وطينية ورملية، بما في ذلك أكبر غابة مانغروف في الخليج وبحر عمان حرية، ومصبات أنهار،ب
وهذه المنطقة موطن مهم للتغذية والتكاثر والحضانة لسالحف البحار . المنطقة هي األغنى من بين النظم اإليكولوجية في الخليج وأحسنها صحة

 .والورنكياتوأسماك الطباق ور المائية والدالفين وأسماك الشعاب وسمك القرش والطي

1 1 1 1 4 1 1 

  مجمع جزر شورنا كايو -10
وهي جزيرة متوسطة الحجم تواجه دلتا نهر الهب، وجزيرة صغيرة باسم . تقريبا 2كم 400تقع هذه المنطقة غرب كراتشي، ومساحتها : الموقع •

 .ينة غادانيكايو، تقع بالقرب من مد
وتضم المنطقة تجميعا من المرجان حول جزيرتي شورنا وكايو في حين أن مصب . المنطقة معروفة بتنوعها البيولوجي الكبير بسبب تنوع موائلها •

مة، بما كايو شهير بكونه منطقة تشمس وتغذية للحيوانات البحرية الضخ-ومجمع جزر شورنا. نهر الهب غني بالمسطحات الطينية وشعاب المحار
 .في ذلك الحيتان البالينية، والقرش الحوت، وأسماك شيطان البحر، وأسماك الشمس

 

1 2 1 2 1 2 2 

  ضفة خوري الكبرى -11
وتمتد من الساحل إلى المياه البعيدة عن الشاطئ، ومساحتها . تقع المنطقة على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي من مقاطعة السند، باكستان: الموقع •

 .متر 1  500تقريبا، ويصل أقص عمق لها نحو  2كم 22 500
ومن المعروف أن ضفة خوري الكبرى غنية بالتنوع البيولوجي، بما في . السمة المادية الفريدة للمنطقة هو أخدود السند، المعروف باسم سواتش •

أنواع الحيتانيات في تلك المنطقة، بما في ذلك الدالفين وتفيد التقارير بوجود عدد من . ذلك الحيتانيات، وأسماك القرش، واألسماك والالفقاريات
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وهي منطقة صيد مهمة، وخاصة ). Indopacetus pacificus(والحيتان االستوائية ذات المنقار ) Steno bredanensis(ذات األسنان الخشنة 
 .سنة 15ألسماك القرش الكبيرة التي انخفض عددها على مدى آخر 

  ماالن غوادر مجمع -12
 .كم، وتقع على ساحل بالوشستان في باكستان 8  750تمتد المنطقة على مساحة : الموقع •
تقع في المنطقة معروفة بحافتها الرأسية الصخرية الواقعة في ماالن، وأورامارا، وباسني، وغوادر، باإلضافة إلى أكبر جزيرة في باكستان، التي   •

ويتواجد دائما في هذه . ديدا بوجود مجموعات من عدد من أنواع الحيتانيات، بما في ذلك الدالفين والحيتانوهذا المجمع معروف تح. المجمع أيضا
وحوت برايد ) Balaenoptera musculus(، والحيتان الزرقاء )Megaptera novaeangliae indica(المنطقة الحوت األحدب العربي 

)Balaenoptera edeni .(شواطئ سالحف أورمارا وجزيرة أستوال : مواقع اتفاقية رامسار والمنطقة تغطي موقعين من)فضال عن )هفت تالر ،
 .بحيرة شاطئية كبيرة

1 1 1 1 1 1 2 

  مياني حور  -13
كم،  5إلى  4كم وعرضها من  60والمنطقة طولها  .كم شمال غرب كراتشي، باكستان 95المنطقة عبارة عن بحيرة شاطئية تقع نحو : الموقع •

 .كم يقع في جنوب شرق البحيرة الشاطئية 4لبحر من خالل مصب عرضه وتتصل با
وهي مهمة ألنواع الطيور . المنطقة معروفها بتنوعها البيولوجي الكبير وتشمل نباتات المانغروف وهي غنية بمجموعات الالفقاريات والفقاريات •

 ).Sousa plumbea(تي تعيش في المحيطين الهند والهادئ المهاجرة وغير المهاجرة فضال عن مجموعة مقيمة من الدالفين الحدباء ال

1 1 2 1 1 1 2 

  منطقة الحد األدنى من األكسجين في بحر العرب -14
 .وهي موجودة أيضا في خليج عمان بين إيران وباكستان. تقع المنطقة في بحر العرب وتمتد في الهند وباكستان وإيران وعمان واليمن: الموقع •
ويمكن أن تنخفض مستويات . م 1  000و 200ر العرب به منطقة من مناطق الحد األدنى لألكسجين وتقع بين أعماق من المعروف أن بح •

وتحتوي منطقة األكسجين المنخفض على ماكسيما النتريت، مما يشير إلى . ميللي غرام في اللتر 0.1األكسجين في تلك المنطقة لتصل إلى 
وتشتمل منطقة األكسجين المنخفض . ما يؤدي إلى استخدام األكسجين وبالتالي انخفاض مستوى األكسجينانخفاض نشط للنترات ونزع النيترات، م

 B. fibulatumو Benthosema pterotumوتهيمن على المنطقة ). myctophids(هذه على حيوانات فريدة تتألف أساسا من أسماك الفنار 
ويعتقد أن أسماك الفنار تشكل غذاء مهما . لمياه متوسطة العمق بهجرة رأسية نهاريةوتقوم حيوانات ا، .Bolinichthy sppو .Diaphus sppو

 منطقة الحد األدنى من األكسجينوتعتبر . للحيوانات المفترسة الكبيرة، بما في ذلك الحبار الكبير، واألسماك الشريطية، والتونة، واألسماك المرلينية
 .ت بيولوجية مميزةفي بحر العرب نظاما إيكولوجيا فريدا، بسما
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 منصب نهر السند والجداول المائية المرتبطة به -15
ويتشكل دلتا نهر السند في المنطقة التي يتدفق فيها نهر السند في بحر العرب، مما يخلق نظاما معقدا من . تقع المنطقة في جنوب باكستان: الموقع •

 .كم تقريبا عندما تلتقي بالبحر 210وتبلغ  2كم 41 440لغ مساحة الدلتا حوالي وتب. المستنقعات والروافد وغابات المانغروف
وتتسم هذه المنطقة بأهمية إيكولوجية وبيولوجية فريدة بسبب تنوع . يصب نهر السند في بحر العرب من خالل نظام خاص من الجداول المائية •

ة شاسعة، وهي مهمة لمناطق البحث عن الغذاء لمجموعة متنوعة من الطيور وتشتمل المنطقة على مسطحات طيني. موائلها ونظمها اإليكولوجية
وتشتمل المناطق المنخفضة من مصب نهر السند على . البحرية ومناطق التكاثر والتعشيش لعدد من أنواع األسماك والالفقاريات البحرية

والمانغروف معروفة لتنوعها . ابات المانغروف في العالموهي تعتبر أكبر منطقة قاحلة لغ Avicennia marinaمانغروف من نوع واحد هو 
ومنطقة مصب نهر السند معروفة بتنوعها بالطيور . كما أن منطقة منصب نهر السند منطقة مهمة ألنواع األسماك المهاجرة. البيولوجي الكبير

ويقطن بمصب نهر السند نوعان من الحيتانيات، . واتالمخوضة، والبط، والنورس، والخرشنامثل الكركية، والنحام الوردي، والبجع، والطيور 
  ).Neophocaena phocaenoides(وخنزير البحر ) Sousa chinensis(وهما الدلفين األحدب للمحيط الهندي والهادئ 

1 1 2 1 1 2 2 

 هوكس والمياه المحتجزة المجاورة/خليج اللسان الرملي -16
وتقع منطقة المياه المحتجزة واللسان الرملي في طرف قناة مانورا، . م جنوب غرب كراتشي، باكستانك 15تقع المنطقة على بعد حوالي : الموقع •

 .التي يقع فيها ميناء كراتشي
على ساحل ) خليج هوكس(وتشتمل على شواطئ رملية عند اللسان الرملي . يضم ساحل باكستان عددا من الشواطئ الكبيرة لتعشيش السالحف •

أيلول /ويحدث التعشيش طوال العام، وتصل ذروته من سبتمبر). Chelonia mydas(ه منطقة تعشيش السالحف الخضراء كراتشي، الذي تقع في
 Avicennia marinaوفي منطقة المياه المحتجزة خلف اللسان الرملي هناك غابة مانغروف تتألف من مانغروف . تشرين األول/إلى أكتوبر

النحام الوردي، والبجع والخرشناوات نها موطن مجموعة متنوعة من الطيور المقيمة والمهاجرة، وخاصة والمنطقة معروفة بأ. الكثيف والمتفرق
  .المخوضةالطيور ومجموعة من  والنورس

2 1 1 2 2 2 3 

  ضفة أنغريا -17
شماال  ʹʹ27.55 ʹ69 °16(كم غرب ملفان، بوالية ماهاراشترا الهندية في بحر العرب  105المنطقة هضبة مغمورة تقع حوالي : الموقع •

كم حول  5من الغطاء المرجاني بمنطقة عازلة طولها  2كم 350وتحتوي على . 2كم 1 300وتبلغ مساحتها حوالي ). شرقا ʹʹ19.15  ʹ06  °72و
األنواع المهاجرة كم حول ضفة أنغريا أضيفت إلى هذه المنطقة نظرا ألن العديد من  5رها والمنطقة العازلة التي يبلغ قط. هذا الغطاء المرجاني

 .المهددة باالنقراض مثل السالحف البحرية والحيتان والدالفين والقرش الحوت شوهدت في تلك المنطقة

1 2 1 1 1 4 1 
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لها تعتبر هذه المنطقة، التي تحتوي على أكبر شعاب مرجانية مغمورة في الهند، فريدة نتيجة التنوع البيولوجي الغني فيها وإنتاجيتها وتشكي •
أسماك الفنار مما يجعل هذا المصرف موقعا مهما لتضع فيه األسماك فة إلى ذلك، أفيد بأن هذا الموقع به أكبر تجمعات من وباإلضا. الجيولوجي

وهناك مجموعات متنوعة من مجتمعات المرجان، مثل مرجان المخ، والمرجان األخضر، والمرجان المفرع، والمرجان . البيض في المنطقة
جانب ما يرتبط بها من حيوانات ونباتات، بما في ذلك األسماك المالئكية الكبيرة، واألسماك المهرجة، وأسماك الصحن، والمرجان الطري، إلى 

 وأسماك البلطي الحمراء، والعقام، واألسماك األنبوبية، وأسماك الببغاء، واسماك العقرب، وأسماك التريجر، واألسماك الينفوخية، ومختلفالقشر، 
وباإلضافة إلى ذلك، لوحظ أن العديد من األنواع المهددة باالنقراض تستخدم . ج، وشوكيات الجلد، والقشريات، ونجم البحرأنواع الطحالب، واإلسفن

 .هذه المنطقة للبحث عن غذاء، ومن بينها السالحف البحرية، والقرش الحوت، والحيتان والدالفين

  أرخبيل سقطرى -18
 .شماال عند تقاطع خليج عدن وشمال غرب المحيط الهندي ʹ43 °12شماال و ʹ5 °12شرقا و ʹ35 °54شرقا و ʹ0 °53تقع المنطقة بين : الموقع •
المنطقة تشتمل على الجزيرة الرئيسية من سقطرى، إلى جانب الجزر الصغيرة سمحة ودارسة وعبد الكوري والبروز الصخرية في صابور وكمال  •

 95 وال يتجاوز عرضه أكثر منمن خالل شريط ضيق من المياه معروف باسم ممر سقطرى، ألفريقيا  وتنفصل الجزر عن البر الرئيسي. فرعون
سماك األلمجتمعات مرجانية غير عادية وتجمعات متنوعة من موطن الجزر و. كم 400بخليج عدن البالغ عرضه ليمن ل ين البر الرئيسع، وكم

لزلزال في سطحي لوتقع الجزر في مركز . والدالفين والحيتان ،والسالحف ،أسماك القرش بما فيها الضخمةالشعاب وكذلك الحيوانات بالمرتبطة 
 ترتكز عليهابحرية، وبيولوجية وجغرافية مقاطعات الطريق بين ثالث في مفترق مثمرة للغاية ووهي مياه القاع إلى السطح ترتفع فيها منطقة 

وأنواع غرب المحيط  ةالعربي" المستوطنة"األنواع مزيج من على  الموجودة فيهامل األنواع تشوت. لتجمعات الحيوانيةلاإلنتاجية والتركيبة الفريدة 
البحر في " المستوطنة"بما في ذلك ( بمديات مقيدةالهادئ وأنواع نادرة الهندي والمحيط المحيط تتسم بخصائص أنواع نب أنواع االهندي، إلى ج

على األوتصنف إنتاجية الكتلة الحيوية لألسماك من بين . المهجنة من األسماك مهم عالميا غاية، وعنصرلل ةمفككالالعالمية  اتأو التوزيع/و) األحمر
 .في المحيط الهندي

1 1 1 2 1 1 2 

  النظام اإليكولوجي للدوامة الكبرى وارتفاع مياه القاع إلى السطح في خليج عدن -19
. وتمتد المنطقة عدة مئات من األميال البحرية من الشاطئ. لوطنية للصومال واليمنالمنطقة تشتمل على مياه معظمها ضمن الوالية ا: الموقع •

 .وخاصة أرخبيل سقطرى، وإلى حد أقل عمان) اليمن(وبالتالي فهي منطقة عابرة للحدود تشمل شمال غرب الصومال وخليج عدن 
النظام ثم ينتقل . وسمية الصيفية عندما يتحول التيار الصومالي شماالالرياح الم فترةالساحل الشرقي للصومال خالل  امتدادالنظام على  يتشكل هذا •

في المحيط الهندي وينتشر بين الجزر والبر  يكون في شكل قوسصل إلى الساحل الجنوبي من أرخبيل سقطرى، حيث يبأكمله شماال، حتى 

1 1 1 2 1 2 2 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 
UNEP/CBD/COP/13/5 
Page 27 

  جيم مناطقالموقع ووصف موجز لل

1 

  جيم

2 

  جيم

3 

  جيم

4 

  جيم

5 

  جيم

6 

  جيم

7 

  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

الساحل الجنوبي من  امتدادعلى  اع مياه القاع إلى السطحارتفمع  النظممج تندإلى خليج عدن،  وعند وصوله. لصومال في خليج عدنلالرئيسي 
الحياة وعالية الموسمية النتاجية لإلكاملة الديناميكية الوتشمل هذه المساحة الكبيرة . والتيارات العكسيةنظام معقد من الدوامات  مما يؤدي إلىاليمن، 

ارتفاع مياه القاع مع  الدوامة الكبرىالتقاء و. سقطرىشمال  ر العكسي الدافئوالتياسقطرى  دوامةالكبرى، و بالدوامةالمرتبطة  في أعالي البحار
يمثل منطقة ديناميكية الركن الشمالي الغربي من المحيط الهندي و. في العالم يةفي خليج عدن يجعلها واحدة من المناطق األكثر إنتاجإلى السطح 
التي تنعكس موسميا إلى ارتفاع هائل والرياح الموسمية  يةموجات روسبي المحيطوتؤدي . لمحيطات العالميةكبير في اتنوع بيولوجي للغاية وذات 

حدث على يي ذال هو االرتفاع الوحيد لمياه القاع إلى السطحو. الدوامة الكبرىمعروفة باسم وهي خالل أشهر الصيف،  لمياه القاع إلى السطح
والتيارات العكسية  الدوامة الكبرىالناتج عن  بحر العرب- في الصومال إلى السطحارتفاع مياه القاع نظام و. محيطأي الحدود الغربية من 
النظم اإليكولوجية وتدعم هذه الميزة الفريدة والمعقدة . التغذية المحيطة بها ةقليل بالمياهعشرة أضعاف مقارنة بإنتاجية العوالق المرتبطة بها يزيد 

 القرش أسماك وخاصة الضخمة، الحيوانات الرئيسية من واألنواع ر، وهي موطن للعوالق واألسماكفي شبه أعالي البحار وفي أعالي البحا الغنية
 نظاما إيكولوجيا فريدا تدفعه المواسم في أعالي البحار وعابرا للحدود نتجت عنه إحدى المتطرفة البيئية وتخلق الظروف. والسالحف والحيتانيات

 .في العالم يةالمناطق األكثر إنتاج

 جزر األشقاء السبعة وغودوريا -20
شرقا؛ والشمال الشرقي بين  ʹ27.5 °43شماال و ʹ8 °12شرقا و ʹ25 °43شماال و ʹ8 °12تقع هذه المنطقة في الجنوب الغربي بين : الموقع •

 .شرقا ʹ1.9 °43شماال و ʹ29 °12شرقا و ʹ27.5 °43شماال و ʹ29  12°
وتشمل ). 2كم 400(ية المحمية لجزر األشقاء السبعة ورأس سيان، وهي أكبر منطقة بحرية محمية في جيبوتي هذه المنطقة تشمل المنطقة البحر •

 والمنطقة تشمل تنوعا بيولوجيا بحريا قاعيا وفي أعالي البحار. أربع غابات مانغروف، وجزء من الموائل الساحلية وأرخبيل األشقاء السبعة
  .أيضا موقع تعشيش مهم للسالحف البحرية والطيور البحريةهي نعزالية والبحرية، واالوفسيفساء من الموائل الساحلية، و

1 1 1 2 1 2 2 

  جزر جنوب البحر األحمر -21
 .الجزء الجنوبي من البحر األحمر الخاص بهذه المنطقة يشمل جميع جزر كل من إريتريا واليمن في نظام إيكولوجي واحد: الموقع •
. لكل من السالحف والطيور وتكاثرش يتعشموقع لحيوانات الضخمة والطيور واجية وعالية االستيطان، وتوفر ممر هجرة لهذه المنطقة عالية اإلنت •

ي مستويات عالية من التنوع البيولوجي وه والمنطقة فيها. كائنات بحرية متنوعة تقطن فيهانغروف التي اوالم يفضعالللمرجان  موائلوفر تو
  .حياة األنواعتاريخ  لمراحل منطقة مهمة
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  النظم اإليكولوجية في أعالي البحار جنوب البحر األحمر -22
  .ريتريا وباب المندبالشمالية إلالحدود  إلىمنطقة تقريبا تصل حدود ال: الموقع •
، الذي يرجع في الغالب إلى تدفق )أ- يلإنتاجية في البحر األحمر من حيث الكلوروفالمناطق من بين أكثر (مستوى عال من اإلنتاجية  بهاالمنطقة  •

والقرش  ياتلعدد من األنواع، بما في ذلك الحيتان المهمةمن الموائل  هاجعلتهذه المنطقة لعالية النتاجية واإل. المياه الغنية بالمغذيات من خليج عدن
لهجرة بين البحر األحمر وخليج ا مهما للمنطقة ممرا كما تعتبر. الشيطانية والطيوروأسماك الطباق  وأسماك الطباق من صنف المانتاالحوت، 

 .بيولوجيا متنوعةهذه الميزات تجعل المنطقة و. مختلفة المحيط الهندي ألنواع/عدن

2 1 1 2 1 1 4 

  جزيرة سنجانب وشُعب رومي -23
كم شمال شرق مدينة بورتسودان،  30حوالي  تقع المنطقة في وسط البحر األحمر، بالقرب من مركز التنوع البيولوجي للبحر األحمر، عند: الموقع •

قبالة ) شرقا ʹ24.2 °37شماال و ʹ56.3 °19(وشُعب الرومي هي شُعب حلقية تقع شمال سنجانب . شرقا 26 °37شماال و 42 °19وموقعها 
 . ي والهادئوتقع المنطقة في شمال غرب المنطقة البيولوجية الجغرافية للمحيطين الهند. ساحل السودان على البحر األحمر

ومنطقة . وتمتد على حافة الشعاب بطول كيلومتر واحد) كم 3.2كم في  7.3كتلة مستطيلة حجمها ( 2كم 22تبلغ مساحة الجزيرة المرجانية حوالي  •
ب رومي ومنطقة شُع. تقريبا 2كم 4.6تقريبا، ومنطقة البحيرة الشاطئية مساحتها  2كم 2الشُعب المسطحة وشعاب المقدمة الضحلة مساحتها 

المهددة  )Carcharhinus amblyrhynchos(معروفة جيدا باألعداد الكبيرة من أسماك قرش ذات المطرقة الصدفية وقرش الشُعب الرمادية 
 .من الشعاب البعيدة عن الشاطئ في المياه العميقة في وسط البحر األحمر) وربما األفضل في المنطقة بأكملها(وسنجانب مثال رائع . باالنقراض

شُعب رومي على أحد هياكل الشُعب التي ليس لها مثيل على اإلطالق في البحر األحمر السوداني، حيث ترتفع /وتحتوي جزيرة سنجانب المرجانية
عب مرجانية شُمنطقة  13 تمثلمرجانية متنوعة للغاية ات حيوانبوجود تميز تو. متر 800 الذي يزيد عمقه عنالشديدة من قاع البحر  امنحدراته

المتنوعة من النباتات  وتعيش المجموعات. عب المرجانيةالشُ ة منتجمعات نموذجيواحدة منها ، وتوفر كل مختلفة حيوية جغرافية طبيعية
وقد تم . والوقار المطرقة،الببغاء و النقراض مثل أسماك القرش،والمعرضة لوالحيوانات في توازن مستقر مع العديد من األنواع المستوطنة 

 .نوعا من األسماك 251عب المرجانية وأكثر من أنواع الشُنوعا من  86مجموعه  تسجيل ما

1 2 1 1 2 1 1 

  جزيرة مكور/منطقة خليج دونغوناب -24
كم عن شاطئ شبه جزيرة  30كم تقريبا شمال بورتسودان، ويشمل جزيرة مكور التي تبعد  125يقع خليج دونغوناب على بعد : الموقع •

 .كم تقريبا على امتداد الساحل 70نطقة مسافة وتغطي الم. دونغوناب
شيش المنطقة تحتوي على مجموعة كثيفة ومتنوعة من المعشبات البحرية، ومجموعة مهمة إقليميا من األطوم، ومناطق مهمة إقليميا أو عالميا لتع •

1 1 1 2 2 2 1 
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من صنف المانتا الفريدة في منطقة غرب المحيط وأسماك الطباق  السالحف البحرية والطيور البحرية، وتجمعات إقليمية من أسماك القرش الحوت
والساحل الشرقي من جزيرة المكور موقع لتعشيش السالحف . والمنطقة معروفة بأهميتها الخاصة للطيور ومعينة كمنطقة مهمة للطيور. الهندي

 .ومن المحتمل أن يكون ذا أهمية إقليمية وربما دولية

  جنوب البحر األحمر السوداني أرخبيل سواكن ومنطقة -25
 .تقع المنطقة في المياه الجنوبية من السودان وهي على امتداد الرصيف القاري: الموقع •
الشعاب والجزر في وتؤدي . إن الشُبك مجمع غير عادي للشعاب الحاجزة في حين أن أرخبيل سواكن من أهم مجموعات الجزر في البحر األحمر •

والمعروف أنه هذا الجزء من البحر األحمر،  داخليرة في موائل الشعاب المتاحة داخل المياه الساحلية السودانية وزيادة كبإلى هذا األرخبيل 
الجغرافي  إلى زيادة كبيرة في النطاق البيولوجي في عرض البحرهذه الشعاب كما يؤدي امتداد . األنواعلمجموعة متنوعة للغاية من  موطن

وفر مناطق بعيدة عن نظرا ألن ذلك يعدم إمكانية الوصول إلى هذه الشعاب والجزر يعزز أهميتها، فإن على ذلك، وعالوة . الشعابوتنوع موائل 
ساحل ويبلغ طول . في البحر األحمر المهمةالسالحف والطيور مواقع تعشيش وملجأ لبعض  يالتأثيرات البشرية المباشرة على ساحل البر الرئيس

الشعاب ويوفر هذا المزيج من . ويحتوي على العديد من الجزر غير المأهولة، وهياكل الشعاب البحرية المغمورة كم 750البحر األحمر السوداني 
تشمل وأرخبيل سواكن درجة عالية من التنوع الموائل  شُبك والجزر في منطقةوالمتطورة جيدا ومجمعات الشعاب البحرية  المهدبةالمرجانية 

. في المياه السودانيةالموجود  التي تدعم التنوع البيولوجي الكبيرهي الركيزة لنظم اإليكولوجية والبيئية المتنوعة هذه ا وتعد. اواسع ابيئي منحدرا
 .قليميواإل وطنيبارزة على الصعيدين السواكن أهمية يكتسي أرخبيل و

1 2 1 2 1 1 2 

  وادي الجمال وعلبة -26
كم وتبلغ  300مصر والحدود المصرية السودانية، بشريط ساحلي يبلغ طوله حوالي في ى علم مساحة المياه بين مدينة مرسالمنطقة تغطي : الموقع •

الحديقة الوطنية حماطة و- الجمال واديلمنطقة المحمية ال ما، وهتينمحميداخل منطقتين منطقة التقع و. 2كم 5 000 مساحتها اإلجمالية حوالي
 .كم من الشاطئ 70، من على بعد كيلومترات قليلة إلى أكثر من رض البحرجزيرة في ع 20على مل المنطقة أيضا تشتو. علبةجبل ل

نوع من  400ال يقل عن ما و والطري الصلب نوع من المرجان 200وقد تم تسجيل أكثر من . وجمال طبيعي كبيرتنوع بيولوجي بمنطقة تتسم ال •
سبعة  وتتواجد في المنطقة ما ال يقل عن. من األسماك والالفقاريات األنواع المستوطنة واضحة بين المجموعات المختلفةو. األسماك في المنطقة

منطقة للمانغروف أكبر وتمتد ). نغروف من مصرانسبة كبيرة من مجموع موارد الم( المانغروفالبحرية ونوعين من  المعشباتمن  أنواع
موجود في ) Rhyzophora muncronata(مؤنف الل قندوال، تقع في حماطة، متواصلةشبه  حافةكم، في  12) Avicennia marina(البحري 

 Chelonia(توفر غذاء للسالحف الخضراء والساحل المصري  امتدادالبحرية على  للمعشباتويوجد في المنطقة أكبر مروج . شالتين فقط

1 1 2 3 3 1 2 
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mydas (واألطوم )Dugong dugon .(على األقل من السالحف البحرية  ويعشش نوعان)وهما السالحف ، )من أصل خمسة أنواع مسجلة
 مجموعاتكبر موطن ألمنطقة وال. يفي الجزر وشواطئ البر الرئيس )Eretmochelys imbricata(الخضراء والسالحف صقرية المنقار 

نوع  100وتم تسجيل أكثر من . 2008ناث في عام من اإل 600نحو  –الزبرجد التعشيش للسالحف الخضراء في مصر، على شواطئ جزيرة 
، في الجمالوادي جزيرة موجودة في  الغروبأكبر مستعمرة عالمية لصقور و. نوعا من الطيور البحرية 15ي المنطقة، بما في ذلك من الطيور ف

 15( التي يمكن رؤيتها ياتلحيوانات الحيتانموطن المنطقة و. ية منهاالعالم المجموعاتمن  30حين أن النوارس بيضاء العينين تمثل حوالي 
، أكبر عنصر )Stenella attenuata(المنقطة في المناطق المدارية  الدالفينوتمثل . مخصصة األخيرةالمسح العمليات  فيوثق ، كما هو م)نوعا

 الموجودة أيضا بعيدا عن الشاطئ، )Stenella longirostris( تليها الدالفينو، البعيدة عن الشاطئمجموعات كبيرة معظمها في المياه  حيث توجد
. للراحة) Sattayahو Samadaiمثل (عن ملجأ في الشعاب المحمية  ايوميا في الفجر بحثمن المجموعة قريبا من الشاطئ  ولكن يتحرك جزء

، ومعظمها في مراسي ساحلية صغيرة حيث )Dugong dugon( األطوم صغير جدا من المجموعات المتبقية منعدد موطن أيضا لالمنطقة و
 .لرملي الضحلالبحرية القاع ا المعشباتمروج تغطي 

  الحوض العربي -27
شماال  17.32ºشرقا و 67.36ºشماال و 17.32ºشرقا و 64.46ºوحدودها من الشمال من . المنطقة تقع كلها خارج الواليات الوطنية: الموقع •

 .شماال 10.81ºشرقا و 64.46ºشماال و 10.81ºشرقا و 67.36ºومن الجنوب 
 يتكاثر فيي ذ، ال)Pterodroma arminjoniana(لنوء ترينداد بالنسبة لتغذية رئيسية لمنطقة  وهي. سهل السحيقالق منطقة في المياه فوالتقع  •

لالتحاد  على القائمة الحمراء مدرج وهذا النوع. ، قبالة الساحل الشمالي لموريشيوسالدائريةجزيرة ، وهي الالمحيط الهندي على جزيرة واحدة
، )تموز/هويولي أيار/مايو(حوض العربي خالل الهجرة الإلى  تسافرسنوات أن الطيور بين مجموعة بيانات تتبع متعددة الوت، الدولي لحفظ الطبيعة

الحيوانات البحرية الضخمة، بما في ذلك ثالثة أنواع من السالحف، من أيضا مجموعة أخرى  وتوجد. لتغذيةل) العامعلى مدار ( الوالدةوبعد 
أن أسنان، وما ال يقل عن اثني عشر نوعا من الدالفين، على الرغم من  اتثالثة أنواع من الحيتان ذو، البالينية حيتانالخمسة أنواع من و

 .ةفي هذه المنطقة غير معروف تهاوفروالدقيقة  هاتوزيعات

1 1 1 2 2 2 2 

 جزر الديمانيات -28
 .تقع جزر الديمانيات قبالة منطقة الباطنة، عمان: الموقع •
كثافات عالية من مجموعة متنوعة من الطيور البحرية بها الجزر و. يات منطقة رائعة ذات أهمية إيكولوجية وبيولوجية وطنية وإقليميةجزر الديمان •

المعرض هذا النوع من منقار سنويا، وهو ما يمثل ربما أكثف سرب في العالم صقرية الإناث السالحف من  400 وتعشش فيهاالمعششة، 

2 1 1 1 1 2 1 
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. على األقل من األنواع المستوطنة في عمان وهي موطن لنوع واحدوطنيا  راالمرجان والشعاب من بين األفضل تطوتجمعات و. النقراضل
 .والطيور البحرية ياتالسالحف البحرية والحيتانعلى منطقة المل األنواع األخرى الموجودة عادة داخل توتش

  بحر العرب في عمان -29
متد مئات الكيلومترات بعيدا تالجنوب، و منالشمال والحدود العمانية اليمنية  منقبالة جنوب عمان بين شبه جزيرة رأس الحد منطقة التقع : الموقع •

 .عماني لجنوبالوسط وين الساحلالأساسية قبالة  مناطق وتشمل هذه المنطقة ثالث. عن الشاطئ
كم  400و 300الساحل وتصل إلى  عندحدث التي تفي العالم،  اع إلى السطحمناطق ارتفاع مياه الق في قلب واحدة من أكبر خمسالمنطقة قع ت •

 مياه القاع إلى السطحبارتفاع اإلنتاجية األولية العالية المرتبطة و. ا تقريبامتر 250 يبلغعمق  حتى المياهؤثر على عمود تبعيدا عن الشاطئ و
ال يقل ما الظروف المناسبة لتغذية  تهيئكما أنها . في المنطقة على نطاق أوسع اإليكولوجيالنظام  ينشطالموسمية في بحر العرب الرياح  بسبب
تتبع ويكشف ال. النقراضالمعرض لعربي وهو الحوت األحدب النوعا من الحيتانيات، بما في ذلك الحوت األكثر عزلة في العالم،  20عن 

. نقراضبشدة ال والمعرضةالنقراض المعرضة لمثل السالحف البحرية  هذه الحيتان فضال عن غيرها من األنواع،لالموائل المفضلة  بالسواتل
الطحالب الكبيرة المستوطنة  مجموعاتفريد بين هناك تعايش الطحالب الكبيرة، و مجموعاتو المهمةالبحرية  موطن للمعشباتالمناطق الضحلة و
مجتمع  وهناك. على مستوى العالم افريد امجتمع الجديدةلمعتدلة األنواع اويشكل هذا المزيج غير العادي من األنواع المدارية و .المرجانو

من المرجان  ة حتى اآلنتقريبا حصرا من أنواع غير موصوفويتألف معروف على األرض،  لمرجانلأحادي  تجمعأكبر يمثل مرجاني معين ربما 
السمكية، من مستوى  للحيوانات ي التنوع البيولوجي الكبيرالظروف الفريدة الناتجة عن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية تسهم فو. الملفوف

وأسماك أعالي البحار وأسماك  القاعيةوتوجد في المنطقة األسماك . التجمعات والنظم اإليكولوجيةاألنواع إلى مستوى الجينات والمجموعات و
، بما في ذلك بعض بحر العربأخرى من  مهمة سمةالطيور و. خرى من عماناألجزاء باألوفرة نسبية مقارنة البحار متوسطة العمق ب

. الضعيف سقطرىوغراب البحر الطائر  والتي أوشكت أن تصبح مهددة باالنقراضالرئيسية من النوء الجوانيني المستوطنة إقليميا  المجموعات
  .والطيور الساحلية والخرشناوات،النوارس،  أساسانصف مليون طائر أو أكثر، موطنا لاألراضي الرطبة الساحلية تكون في فصل الشتاء، و

1 1 1 1 1 1 2 

  دلتا شط العرب -30
الحدود الجنوبية العراقية في  عندغربي الجنوب شبه جزيرة مثلثية في ال وتكّون طويلمنطقة في الطرف الشمالي من بحر ضحل التقع : الموقع •

 ويشكل. عند قناة خور الزبيرتنتهي ، وعبد اهللا عند خوربحرية مع الكويت ل الحدود اإلقليمية المتد باتجاه الشمال الغربي لتشكّتمدينة الفاو و
 ويتراوح. كم 200 هاطولوالمنطقة . صب في الخليجوهو يالنهر  مصبلى إيران وصوال إالطرف الجنوبي من النهر الحدود بين العراق و

  .مصب النهرمتر في  800في البصرة إلى  ا تقريبامتر 232 ا بينم هاعرض

 2 1 1 1 4 1  دلتا
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وتتضمن هذه المنطقة العديد من . دلتا شط العرب من التقاء نهري الفرات ودجلة في مدينة القرنة في محافظة البصرة جنوب العراق تشكلي •
، وخاصة المياه الساحلية لخور عبد اهللا على وتعمل هذه المنطقة. طينية يةالفريدة، بما في ذلك مناطق مد يةالساحلية والمدوالبحرية الموائل 
والموجودة اآلخر من جزيرة بوبيان الكويتية، بمثابة مناطق حضانة وتفريخ لكثير من األسماك وغيرها من القشريات والرخويات البحرية الجانب 

 .منطقة الخليج بأسرها على افريد ادلتا شط العرب تأثيروتؤثر . الالفقارياتأخرى من اقتصاديا، فضال عن مجموعات  المهمةالمياه المالحة في 

  جيواني-داران/منطقة ماكران -31
 .هذه المنطقة عابرة للحدود بين إيران وباكستان وتمتد من غانز في باكستان إلى حافة تانغ الرأسية في إيران: الموقع •
وتوجد أكبر . ية الخضراءوالسالحف البحر يةريدلي الزيتون لسالحفتعشيش كموقع أهمية خاصة  ذاتواسعة للمنطقة الالسواحل الرملية  تعتبر •

ويوجد . المنطقة األنهار فيومصبات  عند مياه األنهار ة لهاغربيفي أقصى منطقة ) Crocodylus palustris( المفترسة مجموعة من التماسيح
وادر زعانف في غ وهناك خنازير البحر بدون. المرجانية الوحيدة المعروفة في شمال بحر عمان الشعابالجزء الشرقي من خليج شاباهار في 
. ياتالفقاريات البحرية فضال عن الحيتانل لتنوع البيولوجي الكبيرمعروفة با المجاورةجيواني والمناطق واألرض الرأسية في . شاباهارخليج و
 .المتنوعة ةالطيور الساحليبوهذه المنطقة غنية أيضا . ألسماك وجراد البحرل الكبيرةلصيد معروفة بكميات االمياه الساحلية للمنطقة و
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  في بحار شرق آسيا المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  - 3 الجدول
أو بيولوجيا  تذييل بالمرفق الخامس من تقرير حلقة العمل اإلقليمية لبحار شرق آسيا بشأن تيسير وصف المناطق المهمة إيكولوجياترد التفاصيل في ال(
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  المحمية الطبيعية الوطنية للمانغروف في دونغزياغنغ بهينان  -1
 5 400ومساحتها ). شماال ʹ01 °20- ʹ51 °19شرقا و ʹ37 °110-  ʹ30 °110(الن، بمدينة هايكو تقع المنطقة في شمال شرق حي مي: الموقع •

 .هكتار
المنطقة كما أن . نموذجي في الصينال الطبيعي األصلي معظم المانغروف وتشتمل علىروف الساحلي، غلمانا لمهم إيكولوجيا انظام المنطقة تشمل •

العوالق العوالق النباتية ووالطيور المائية، ونغروف، اغابات الم مثلمختلفة، النواع البحرية والساحلية األخاصة ببالتنوع البيولوجي، و غنية جدا
قضاء فصل لطيور لالمناطق المدارية الشمالية، وهو أيضا موطن مهم لالطيني الساحلي على حافة هذا المصب والنظام اإليكولوجي ويقع . الحيوانية
 .الشتاء
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  لمحمية الطبيعية الوطنية للمانغروف في شانكوا -2
ومركزها . في الصين إقليم غوانغزي زوانغ المتمتع بحكم ذاتيتقع المنطقة على جانبي شبه جزيرة شاثيان، جنوب شرق بلدية هيبو، في : الموقع •

 .مك 50هكتار وتمتد على طول الساحل لنحو  8 000ومساحتها . شرقا ʹ43 °109شماال و ʹ28 °21عند 
، هذه المنطقةوالحشرات في  ،والطيور ،المحارو نوعا من المانغروف والمجموعات الكبيرة من الدياتومات القاعية، واألسماك، 14هناك  •

 .الصين التي تتميز بهاروف الساحلية غوأصبحت واحدة من مناطق المان
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  المحمية البحرية لجزر نانجي -3
 .شماال ʹ27  °27شرقا و ʹ05 °121وتقع عند . 2كم 11.13، وتشمل منطقة يابسة مساحتها 2كم 201.06ة للمنطقة تبلغ المساحة اإلجمالي: الموقع •
. القاعية الضخمةنوعا من الطحالب  178نوعا من األسماك الصدفية و 427تحتوي المنطقة على مستوى عال من التنوع البيولوجي، بما في ذلك  •

نوعا من  257نوعا من األسماك و 397و، الصغرىمن الطحالب  انوع 459وهناك أيضا ". والطحالب الصدفمملكة " ة باسممعروف وهي
من قبل  ضعيفةالنقراض أو معرضة ل مدرجة بوصفهاتسعة أنواع  هناكومن بين هذه، . نوعا من المخلوقات البحرية األخرى 158القشريات و

 .الدولي لحفظ الطبيعة االتحاد
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  تسربات الباردةال -4
 ʹ19 °22شرقا و ʹ17 °120شماال و ʹ12 °21شرقا و ʹ30 °118شماال و ʹ12 °21تقع المنطقة في جنوب غرب حوض تايوان عند : الموقع •

 .تقريبا 2كم 14  000والمنطقة مساحتها . متر 3  000- 2  900شرقا، وعند عمق  ʹ17 °120و ʹ19 °22شرقا و ʹ30 °118و
ذي البكتيريا وبلح البحر والمحار وسرطان البحر  لمجموعاتها المتنوعة منر في هذه المنطقة فريدة ليس فقط اأعماق البحالنظم اإليكولوجية في إن  •

التكوين، بما في ذلك  ةمكانيالوالبيريت والمعادن  ،والدولوميت ،األراغونيتوالكالسيت، بتشكلت أساسا التي والجمبري، ولكن أيضا لموائلها الشعر 
 ذي الشعر، وسرطان البحر ،والمحار ،لبكتيريا، وبلح البحرل أحيائية كبيرةالباريت، والجبس، والكبريت الطبيعي، والتي تدعم كتلة و ،سيدريتال

 .والجمبري
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  مسطح المد والجزر في موان -5
شماال ومن  ʹʹ52 ʹ07 °35شماال إلى  ʹʹ20 ʹ04 °35من تقع هذه المنطقة في المنطقة الساحلية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة الكورية، : الموقع •

 .2كم 42ومساحتها حوالي . شرقا ʹʹ9 ʹ27 °126شرقا إلى  ʹʹ2 ʹ21 126°
وعادة ما تصل . دعم العديد من أنواع الطيور المائية المهاجرة والموارد السمكيةجيدا لمتطورة  بطبقة أساسيةالبكر  احالتهبمنطقة هذه التحتفظ  •

النقراض المعرضة لن هناك العديد من األنواع نظرا ألقيمة عالية للحفظ ذات المنطقة  هذهو. في المائة 40- 30إلى رواسب في ال نسبة الطين
 29 000وشوهد في المنطقة نحو . لطيور المائيةغنية جدا لتغذية ا وهذه المنطقة. والحضانة والتغذية فقسالتي تستخدم المنطقة للمحمية عالميا الو

مسطح المد والجزر  فيالمياه المالحة نوعا من نباتات  47 هناكوباإلضافة إلى ذلك، . نوعا 48إلى  الشتوية التي تنتميالطيور المائية  نوع من
رامسار من مواقع كموقع  وعين 2001محمية منذ عام ومسطح المد والجزر أصبح منطقة . تنوع الحيوانات القاعية عال جداكما أن . في موان
 .2008في عام 

1 1 1 3 1 1 2 

  المناطق المدية في البحار الضحلة في شرق آسيا -6
جمهورية ومواقع في اليابان، التوجد و. بحار شرق آسيافي  المسار الواسع للهجرةأساس شبكة  يشكلون اموقعا فردي 20تضم هذه المنطقة : الموقع •

 .وميانمار ،لفلبيناوندونيسيا، وإماليزيا، وتايلند، ونام،  يتيفوالصين، وكوريا، 
من البحار الساحلية الضحلة في شرق آسيا ذات أهمية حاسمة لبقاء العديد من أنواع الطيور المائية المهاجرة التي تعتمد على  يةمناطق المدتعتبر ال •

اختناقات حرجة، وال سيما في مواقع الل بعض شكّخالل فترات الهجرة، عندما تُ بالطبع اهذه المناطق لمراحل مختلفة من دورة حياتها، ومعظمهم
. وعدم التكاثرالتكاثر  لمجموعات، وكذلك )جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيةووجمهورية كوريا،  ،الصين(لبحر األصفر لاإليكولوجية  ةالمنطق

. ااستكمال هجرته بوسعهاكون يالطيور، ل مسارات هجرةمختلفة تعتمد على شبكة المواقع في جميع هجرة األنواع استراتيجيات ويكون لمختلف 
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  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

 50في المائة في البحر األصفر في  60(بمعدل ينذر بالخطر في العقود األخيرة ية والمسطحات الرملية تختفي الطينية المدوبدأت المسطحات 
الطيور المائية المهاجرة  مجموعاتونتيجة لذلك انخفضت . لمواقعباستمرار لترك الطيور المائية المهاجرة تعتمد على عدد متناقص مما ) عاما

التي تكون على عدد قليل من المواقع، هذه األنواع  وتعتمدالنقراض، معرضا بشدة لالنقراض أو نوعا معرضا ل 30ما يصل إلى  وأصبحبسرعة، 
اذ الطيور المائية المهاجرة التي المتبقية من بحار شرق آسيا ذات أهمية حيوية إلنق يةجميع المناطق المدو. ا، لبقائهغير محميةفي كثير من األحيان 

 .تعتمد عليها

  مضيق لمبه والمياه المجاورة -7
ومضيق لمبه يحيط . يقع مضيق لمبه بين شبه جزيرة ميناهاسا في شمال سوالويزي وجزيرة لمبه، بمقاطعة شمال سوالويزي اإلندونيسية: الموقع •

وتقع المنطقة عند . سي لسوالويزي من الغرب، وجزيرة لمبه من الشرق وبحر ملوكاكس من الجنوببه المحيط الهادئ من الشمال، والبري الرئي
 .كم 2كم وعرضه  22ومضيق لمبه طوله . شماال ʹ25 °27 – ʹ08 °27شرقا و ʹ18  125° – ʹ09 125°

 مهدبة مستمرةشعاب محاط بمضيق لمبه و. ندونيسياإ مبه والمياه المحيطة بها من بين األغنى واألكثر تنوعا في الكائنات الحية البحرية فيلشعاب  •
مختلفة، بما في النواع األالعديد من ب غنيوهو الموائل لمبه بعدم تجانس مضيق  ويتسم. ونقية مياه عميقةببعيدا عن الشاطئ محاط أنه في حين 

في المائة، وتم االعتراف بما  60.7في المائة و 12.2ما بين  تتراوحي غطاء المرجاني الحيوال. الضعيفةتوطنة والنادرة وسذلك األنواع الم
تتألف من رمال و، وبال سماتتماما  ةمفتوح الموائلومع ذلك، فإن . هذه المنطقةصنفا في  68المرجان تنتمي إلى نوعا من  193مجموعه 

 هذه المنطقة، مثل سرطان فيواع جديدة مختلفة وصف أنتم وقد . بقع المرجانية الصغيرةالحدها في المياه الضحلة عدد قليل من يبركانية وسهول 
وقد تم تسجيل . والعوالق الحيوانية ات،والمرجاني ،واألسماك ،الرخويات البحريةوواألخطبوطات، والحبار،  ،والجمبري والقواقع ،الناسك البحر

يشتهر وباإلضافة إلى ذلك، ). Latimeria menadoensis( اإلندونيسيةهذه المنطقة، بما في ذلك أسماك سيلكانث  فيالعديد من األنواع الجديدة 
 .طن تقريبا 587 000بحجم قدره د أسماك التونة، يمصا منلموارد بوفرة ا المجاورةوالمياه لمبه مضيق 
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  أرخبيل جزيرة ريدانغ والمنطقة المجاورة - 8
ومساحة جزيرة ريدانغ تبلغ . ي من شمال شرق كواال تيرينجانوميل بحر 24.28كم أو  45تقع جزيرة ريدانغ على بعد حوالي : الموقع •

شماال  ʹʹ28.9 ʹ43 °5وتقع منطقة األرخبيل تقريبا داخل اإلحداثيات . أكبر جزيرة من بين جزر أرخبيل ريدانغ التسع –هكتار  2  483.5
 .شرقا ʹʹ02.82 ʹ03 °103شماال و ʹʹ10.49 ʹ49 °5شرقا و ʹʹ04.53 ʹ59 °102و

وأظهرت دراسة لشركة رييف تشك . مرجانية في باالو ريدانغ من بين األفضل على الساحل الشرقي من ماليزيا وفي حالة جيدة عموماالشعاب ال •
في المائة منها، وهي نسبة أعلى  58.13، والمرجان الحي يغطي "جيدة"أن الشعاب المحيطة بجزر ريدانغ تعتبر في حالة  2014الماليزية في عام 
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  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

واستنادا إلى الدراسات . ويعتبر تنوع األسماك والالفقاريات متوسطا. للشعاب في منطقة رصيف صندا) في المائة 56.38(متوسط قليال من ال
. يزيا                                                                                                                           البيولوجية البحرية األخيرة، ي عتقد أن جزيرة ريدانغ مصدر البذور لمعظم التنوع البيولوجي البحري في الجزء الشرقي من شبه جزيرة مال

 Dermochelys(، والسلحفاة جلدية الظهر )Eretmochelys imbricata(طئ في تيرينجانو مواقع تكاثر للسلحفاة صقرية المنقار وتتيح الشوا
coriacea ( والسلحفاة الخضراء المعرضة لالنقراض)Chelonia mydas .( موقعا لتعشيش السالحف على شواطئ تيرينجانو، مما  36وهناك
، ولكن يتركز التعشيش في باالو ريدانغ؛ وباالو تيرينجانووتذهب السالحف إلى كل شاطئ تقريبا في . ماليزيا موقعا للتعشيش في 78مجموعه 

 .بيرهينثيان؛ وبيناريك؛ ورانتاو أبانغ؛ وباكا؛ وغليغا؛ وكيجال

  المضايق الجنوبية في ملقا -9
، القائمةمنطقة البحرية المحمية ال هي تشملو. بيالن إلى أرخبيل رياو، إندونيسياري سيمغالمياه والشواطئ من ني ه المنطقةغطي هذت: الموقع •

شرقا  101.6ºعند  الحدود الشمالية للمنطقةو. السالحف موقع تغذيةالتعشيش، ومناطق ما بين الواقعة منطقة الالسالحف وومنطقة تعشيش 
 . الشما 0.57ºشرقا و 104.98ºشماال، والحدود الجنوبية عند  2.42ºو

وهي . مضيق سنغافورة وأرخبيل رياوتتصل بضحلة تقع بين جزيرة سومطرة وشبه جزيرة ماليزيا، ووفريدة ألنها كتلة مائية ضيقة  هذه المنطقة •
 موطنا شواطئ نيجري سيمبيالن وملقو. منقارصقرية المن السالحف  ةقليلإلحدى المجموعات الالتعشيش من الموائل المهمة للبحث عن الغذاء و

للسالحف األهمية  ةبالغلينجي، موائل  سونغايوهي ، المجاورةفي المنطقة توفر و المعششة،منقار صقرية الالسالحف  عدد من مجموعات ألكبر
البحرية، ومصبات األنهار وأشجار المعشبات موارد بحرية متنوعة ضمن  وتشتمل المنطقة على. نقراضوسالحف األنهار المعرضة لال الملونة

  .القائمة فيها وفنغراالم
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  الحديقة الوطنية نينو كونيس سانتانا -10
 .2كم 1 236شرقا ومساحتها  ʹʹ00 ʹ20 °127جنوبا و ʹʹ00 ʹ27 °8تقع المنطقة في : الموقع •
وأسماك نابليون ) Plectropomus species(هذه المنطقة غنية بالتنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك أسماك القرش، والناجل المرجاني  •

فضال عن أصناف أخرى من األنواع البحرية التي تتركز بكثافة حول الشعاب المرجانية في ) Cheilinus undulatus(المهددة بشدة باالنقراض 
يات في المنطقة ويدعم وتشتمل المنطقة أيضا على مستويات عالية من اإلنتاجية نتيجة الخلط القوي في المحيط الذي يرفع تركيزات المغذ. المنطقة

 . المستوى العالي للتنوع البيولوجي
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  لالطالع على شرح األرقام 9يرجى الرجوع إلى الصفحة 

  الخليج األعلى من تايلند -11
كم من خط  400، على امتداد 2كم 9 565ومساحتها . شرقا ʹʹ50.783 ʹ27 °100شماال و ʹʹ39.994 ʹ2 °13تتركز المنطقة عند : الموقع •

ن مقاطعات شون بوري، وشاشيانغساو، وساموت براكارن، وبانكوك، وساموت ساخون، وساموت والمنطقة تغطي المنطقة الساحلية م. الساحل
  .سونغكرام، وفيتشابوري في تايلند

والحيوانات القاعية الضخمة،             ، وتحتوي المنطقة على غابات المانغروف              .  تتسم المنطقة بمجموعة من الموائل ومستوى عال من التنوع البيولوجي                        •
وأنواع بحرية معرضة لالنقراض مثل              )  طيور المانغروف والطيور المهاجرة               ( والعوالق الحيوانية، فضال عن األسماك والطيور                     والعوالق النباتية        

 Orcaella( ودالفين إيراوادي            )  Chelonia mydas( والسالحف الخضراء         )  Eretmochelys imbricate( السالحف صقرية المنقار        
brevirostris  (          لديها زعانف      وخنازير البحر التي ليس )Neophocaena phocaenoides  (                    والدالفين الحدباء في المحيطين الهندي والهادئ

)Sousa chinensis (      والدالفين أنبوبية المنقار في المحيطين الهندي والهادئ )Tursiops aduncus  (       وحيتان برايد )Balaenoptera edeni .(
  .تغذية وتزاوج وحضانة لحيتان برايدوتعمل المياه الساحلية لهذه المنطقة بمثابة موقع 
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  كتبا-مجموعة الجزر الجيرية في خليج ها لونغ -12
كتبا في المنطقة القريبة من الشواطئ في شمال شرق خليج تونكين بالقرب - في خليج ها لونغ الجيريةمجموعة الجزر لتقع المياه البحرية : الموقع •

محمية والوطنية، وحديقة كاتبا ، غلون خليج هاوالتراث الطبيعي العالمي ل، لخليج بايتولونغ الحديقة الوطنية على ملتشتو. هايفونغ، فيتناممن مدينة 
في هكتارا  9  658منها ، اهكتار 15 783 حوالي اإلجماليةتبلغ مساحتها و. لونغشاو ، وكذلك جزرفي كاتبا البحرية والحديقةالمحيط الحيوي 
 .المنطقة البحرية

ترتبط  جزيرة وجزيرة صغيرة جيرية 2  400 كتبا مجموعة فريدة للغاية من- في خليج ها لونغ الجيريةمجموعة الجزر لالمياه البحرية بر تعت •
حتوي على تنوع رائع من الموائل والنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية، بما في ذلك الشعاب المرجانية، وت. خاصة عند الجزر مهدبةشعاب ب

 ية،، والمستنقعات المدذات القاع الجامد والقاع الطريالمرجانية، والطبقات التحتية والمانغروف، والشواطئ الرملية و ،البحرية توالمعشبا
الوديان الكارستية تحت ووالكهوف الكارستية،  ،الساحلية ، والخلجانالخلجانفي الساحل التي تشكل الفجوات ووالبحيرات الشاطئية الكارستية، 

األنواع، بما في ذلك  المنطقة بها تنوع كبير منكما أن . ومناطق المياه الضحلة وات،وأحجار القن ،واآلبار الكارستية ،مداخل الكارستيةالوالماء، 
 .والثدييات ،والسالحف البحرية ،والثعابين ،والزواحف ،واألسماك البحرية ،والقشريات ،الرخوياتوالحيوانية، العوالق العوالق النباتية و
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  حديقة تيومان البحرية -13
وتقع . جزيرة في الحدائق البحرية من شبه جزيرة ماليزيا 42يتألف أرخبيل حديقة تيومان البحرية من تسع جزر، وهي األكبر من بين : الموقع •

 .ا من المنطقة البحريةهكتار 25  115كم، ومساحته  11كم وبعرض  19واألرخبيل بطول . شماال ʹ47 °02شرقا و ʹ11 °104عند 
أن  2014وأظهرت دراسة أجريت في عام . تعد الشعاب المرجانية في حديقة تيومان البحرية من أفضل الحدائق البحرية على ساحل ماليزيا •

ولوحظ . بحالة جيدة في المائة 37في المائة بحالة ممتازة و 26في المائة، وهناك  60مرجان هذه المنطقة بحالة جيدة، ويبلغ غطاء المرجان الحي 
المعشبات البحرية مروج وتوفر . أسرة في الشعاب المرجانية لحديقة تيومان البحرية 55نوعا من أسماك الشعاب المرجانية من  326ما مجموعه 

ي جزيرة تيومان بعض وقد لوحظت ف. بين الجزر على الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزياالمتنقلة ألطوم ل االمدية ملجأ جيد دونجزيرة تيومان ل
ة موصوفالنادرة غير ال اتالقوبيونونوعين من ) Coris pictoides(أسماك القورس ذات الخطوط السوداء ، مثل المهمةاألنواع النادرة و

)Gobiidae (Amblyeleotris sp. وأسماك الفرخ parapercis sp. جميع  نادرة في على أنهاتم تصنيفها  نوعاباإلضافة سبعة عشر  النادرة
مصدر البذور لمعظم التنوع البيولوجي البحري في الجزء الشرقي من  هيجزيرة تيومان أن عتقد                         تنوع البيولوجي الكبير، ي هذا المع و. أنحاء العالم

 .ماليزيا

1 1 1 2 2 1 2 

  الحديقة الوطنية البحرية في كوه رونغ -14
كم  25حول أرخبيل كوه رونغ، الذي يمتد  2كم 78وتشمل نحو  .شرقا ʹʹ55.36 ʹ17 °103شماال و ʹʹ7.49 ʹ35 °10تقع المنطقة عند : الموقع •

 .قبالة مدينة سيهانوكفيل الساحلية، كمبوديا
بأطوال  اطئاش 23و كم 43نحو  بها سواحل يبلغ طولهاالجزيرة و. الكمبوديالرئيسي البر  قبالةمنطقة حول جزيرة كبيرة في خليج تايلند التقع  •

كبيرة إقليميا للعديد من الثدييات  هي موطن لمجموعاتالبحرية، و المعشباتشعاب مرجانية وموائل على منطقة التحتوي و. ةمختلف اتتكوينو
 Delphinus capensis(طويل المنقار ال والدلفين الشائع ذو، )Pseudorca crassidens(الحوت القاتل الكاذب والبحرية، بما في ذلك األطوم، 

tropicalis(، المنقط في المنطقة المداريةفين الدلو )Stenella attenuata( ، قزم الالدوار والدلفين)S. Longirostris roseiventris(،  والدلفين
أن المنطقة موطن كما . في المحيطين الهندي والهادئوالدلفين األحدب ) Tursiops aduncus(األنبوبي المنقار في المحيطين الهندي والهادئ 

منقار السلحفاة صقرية ال، و)Chelonia mydas(عالميا من السالحف البحرية، وهي السلحفاة الخضراء باالنقراض مهددة ثالثة أنواع ل
)Eretmochelys imbricata (الظهر جلدية السلحفاة و)Dermochelys coriacea.( 

3 2 1 1 2 2 2 

  الحديقة الوطنية البحرية في المبي -15
 3 1 2  2 1 1 2 .ة بركي باين بمقاطعة تانينثاري في ميانمارتقع المنطقة في بلدي: الموقع •
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 800أكثر من يتألف من ي ذ، المايك وتقع في أرخبيل. في البلد الحديقة البحرية الوطنية الوحيدةمنطقة محمية في ميانمار و 43المنطقة من بين  •
، بما في ذلك إيكولوجيا المهمةعدد من الموائل  تحتوي المنطقة علىو. ندامانأمن السواحل البحرية في بحر  كم 600 امتدادجزيرة موزعة على 
 ،وشوكيات الجلد ،والقشريات ،موائل حرجة بالنسبة للرخوياتتعمل بمثابة البحرية، التي  والمعشبات ،والشعاب المرجانية ،غابات المانغروف

البحرية ومجموعة متنوعة من  المعشباتلى واألسماك، فضال عن األنواع المهددة باالنقراض مثل السالحف الخضراء واألطوم التي تتغذى ع
 .دون الساحليةمنطقة الو يةمنطقة المدالالطيور التي تتغذى في 

  راجا أمبات وشمال منطقة رأس الطير -16
واء في جنوب شرق آسيا، بالقرب من خط االستهذه المنطقة تقع و. منطقة في الجزء الشمالي الغربي من بابوا في شرق إندونيسياالتقع : الموقع •

مبات من أربع جزر رئيسية ومئات أتكون راجا وت. شمل عدد ال يحصى من الجزر الصغيرة والشعاب المرجانيةتوهي في قلب مثلث المرجان و
مبات أراجا غطي حدود منطقة وت. الطيورالطبيعية لمنطقة رأس البحرية المناظر الجانب الغربي من  علىالجزر الصغيرة األخرى، التي تقع 

 .وشمال منطقة رأس الطير منطقتين متجاورتين في المنطقة اإليكولوجية لبحار بسمارك سولومونعالميا  ةالمتميز
مجموعة متنوعة للغاية من  وتشملالنقاط الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم، أهم الطيور واحدة من الطبيعية لمنطقة رأس البحرية المناظر  •

مركز العالمي للتنوع البيولوجي البحري في المياه ال وهيقلب مثلث المرجان،  وتقع المنطقة في. ة والموائل واألنواع البحريةالجغرافي السمات
 ةمعروف المنطقةو. أسماك الشعاب المرجانيةنوعا من  1 638أنواع الشعاب المرجانية ونوع من  600أكثر من  وتضمالضحلة االستوائية، 
تؤدي و. تكاثر السالحف جلدية الظهرللتونة وكذلك موائل ل مواقع للبحث عن غذاءاألنواع، وتوفر الغنى بو الشعابموائل  ية منلتنوعها الكبير للغا

قدرة ليرقات بين الشعاب، مما يسهم في ارتفاع جيد للتيار، إلى ربط لقوي التدفق الالناتجة عن ومبات، أالمحلية في راجا  اتالدوامات واالضطراب
وكذلك  والحيتانياتمثل السالحف باالنقراض لمراحل تاريخ حياة مختلف األنواع المهددة هذه المنطقة أهمية و. على الصمودلمرجانية الشعاب ا

 .على الصعيد العالمي ها منطقة مهمةنب الخصائص المذكورة أعاله، يجعلا، إلى جاالستيطان الكبير فيها

1 1 1 2 1 1 1 

 جزيرة أتورو -17
 .2كم 144كم شمال مدينة ديلي، تيمور ليشتي، ومساحتها حوالي  27المنطقة على بعد نحو  تقع: الموقع •
ورو هي جزيرة صغيرة تحيط بها أتجزيرة و. هذه المنطقة موطن للحيوانات البحرية الضخمة في مضيق المحيط الواقع بين أتورو وتيمور ليشتي •

 Humann’s"وراسي -هومان فاري أنواع جديدة تسمىوتنوع بيولوجي عال، بها  روأتوأن جزيرة وأظهرت إحدى الدراسات . منطقة بحرية بكر
Fairy-wrasse " )Cirrhilabrus humanni (البحرية أيضا أتورو وتعتبر منطقة . ندونيسياإجزيرة ألور،  باتجاه أتوروجزيرة  حول موجودة

  .ي والهادئالهندالمحيطين داخل  التي تعيش وتهاجراألطوم  لمجموعاتنقطة ساخنة 
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  سوالويزي-المنطقة اإليكولوجية البحرية سولو -18
ومساحتها . شرقا فوق خط االستواء °127/ شماال  °0شرقا و °116/ شماال  °15بين  سوالويزي- المنطقة اإليكولوجية البحرية سولوتقع : الموقع •

 .2كم 1 003 526
وهي منطقة . وغرب المحيط الهادئ، في المركز العالمي للتنوع البيولوجي البحري يالهندالمحيط  منطقة في قمة منطقة مثلث المرجان فيالتقع  •

موطن للشعاب المرجانية، ومروج والمنطقة  .، استنادا إلى العديد من الدراسات العلميةوالمداريةالمرجانية أسماك الشعاب  أكبر تنوع من بها
، وأسماك الطباق ،وأسماك القرش ،والحيتان ،والدالفين ،والسالحف البحرية، بدورها األسماكتدعم ي وغابات المانغروف، الت ،البحريةالمعشبات 

 .نباتات وحيوانات بحرية أخرى أقل شهرة ولكن بنفس القدر من األهميةو

1 1 1 1 1 1 3 

  مرتفع بنهام -19
خطا : وهي داخل اإلحداثيات التالية. ب والجنوب جزيرة لوزونحدود المنطقة من الشمال والشرق هي حوض الفلبين الغربي، ومن الغر: الموقع •

 .شماال ʹ36 °15شماال إلى  ʹ42 °17شرقا وخطا العرض  ʹ00 °126شرقا إلى  ʹ30 °123الطول 
حاسمة،  إيكولوجيةأهمية هي ذات و. مليون هكتار قبالة الساحل الشرقي لجزيرة لوزون 13ومساحتها  نسبيابكر تحت البحر تعد المنطقة هضبة  •

للتنوع  مهممصدر  أنها وبخالف. د األسماكيستدامة مصاالو المظلمة البعيدة عن الشاطئلتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية لبما في ذلك 
 ةالوحيد وضع البيضنها تشكل أيضا جزءا من منطقة فإ، المهددة باالنقراض على الصمودالنظم اإليكولوجية  قدرةالبيولوجي والمساهمة في 

وباإلضافة إلى ذلك، تشير الدراسات الحديثة إلى أن . Thunnus orientalisسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء في المحيط الهادئ، أل ةالمعروف
 .بنهام يمكن أن يؤدي إلى تعزيز اإلنتاجية البيولوجية ومرتفعالتفاعل بين التيارات الحدودية الغربية 

1 1 1 2 4 2 1 

  شرق هوكايدو -20
شواطئ تشمل منطقة وال. شرقا °145.8شرقا و °144.3شماال وبين خطي الطول  °45.4شماال و °42.9تقع المنطقة بين خطي العرض : الموقع •

شبه  حولالموائل الصخرية ؛ ونيمورو ومناطق البحيرات الشاطئية على امتداد مضيقالمناطق الساحلية ؛ وشبه جزيرة شيريتوكو حولصخرية 
 .لمحيط الهادئلالساحل الشرقي  امتدادوالشواطئ الصخرية ومصبات األنهار على  ؛جزر هابوماى وجزيرة شيكوتانوجزيرة نيمورو، 

الباردة  أوياشيو تياراتبيتأثر بقوة  في هذه المنطقةالبحري  اإليكولوجيالنظام و. اليابان فيالنظم اإليكولوجية الطبيعية البكر معظم  المنطقة تشمل •
أنواع مختلفة من النظم على تحتوي المنطقة و. مناخ باردلخصيصا ل فتألنواع البحرية تكي ا، مما يجعل هذه المنطقة موطنتويالشوغطاء الجليد 

وغابات  ،البحرية والمعشباتصخرية، مدية شواطئ و، يةمد شاطئية، ومسطحاتاإليكولوجية، بما في ذلك مصبات األنهار المالحة وبحيرة 
 .طحالب الكيلب

1 1 2 1 1 2 1 
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  جزر الجنوب الغربي -21
وتتألف من جزيرة . شرقا °130.2شرقا و °122.8شماال وبين خطي الطول  °28.7شماال و °23.9تقع المنطقة بين خطي العرض : الموقع •

 .أمامي، وجزيرة أوكيناوا، وجزر كيراما، وجزر مياكو، وجزر ياياما
إلى المنطقة شبه االستوائية، التي تتميز  ياياماوجزر مياكو وجزر  ،جزر أوكيناواوجزر جنوب غرب اليابان، بما في ذلك جزر أمامي، تنتمي  •

البحرية داخل الشعاب،  والمعشباتنغروف االمتكون هناك في معظم المناطق، و. شعاب الجزر المرجانيةوالحواجز  ، ووجودبحدوث التهديب
 .من النباتات والحيوانات المرتبطة بها، بما في ذلك العديد من األنواع المستوطنةمجموعة واسعة موطن لهذه الموائل ل ةوالمناظر البحرية المستمر

1 1 1 1 1 1 1 

  مناطق البحار الداخلية في غرب كيوشو -22
وتشمل بحر أرياك، . شرقا °130.7شرقا و °129.9شماال وبين خطي الطول  °33.2شماال و °31.9تقع المنطقة بين خطي العرض : الموقع •

 ).مقاطعات ناغازاكي، وساغا، وكوماموتو، وكاغوشيما(كوسا وياتسوشيرو وبحر أما
. رياك وبحر ياتسوشيروأفي األجزاء الداخلية من المياه في بحر  كثيرةتظهر مسطحات طينية و. حجمها المديهذه المنطقة فريدة نظرا التساع  •

المناطق و. العديد من األنواع المستوطنة شأنها شأنتمي إلى أصناف متنوعة، العديد من الكائنات القاعية التي تنهناك ، المسطحات المديةفي هذه و
 ،المدية، بما في ذلك الشواطئ الصخرية، واألعشاب البحريةدون و يةمجموعة متنوعة من الموائل المدموطن لالساحلية الخارجية لهذه المنطقة 

 .المرجانية المعتدلة والمجموعات ،البحرية والمعشبات

1 1 1 2 2 1 2 

  المناطق الساحلية الجنوبية من جزيرتي شيكوكو وهونشو -23
وتشمل جزيرة شيكوكو . شرقا °139.9شرقا و °132.2شماال وبين خطي الطول  °35.4شماال و °32.7تقع المنطقة بين خطي العرض : الموقع •

، وشبه جزيرة إيزو )مقاطعة مي(، وشبه جزيرة سيما )مامقاطعة واكايا(، وشبه جزيرة كي الجنوبية )مقاطعتا كوشي وإيهم(الجنوبية الغربية 
 .، وجزر إيزو شيشيتو)مقاطعة شيبا(، وشبه جزيرة بوصو )مقاطعة شيزوكا(

شاطئ معظمها المناطق الساحلية المفتوحة و. هذه المناطقليميز النباتات والحيوانات القاعية بتيار كوروشيو، الذي  اكبير تأثرا ه المنطقةتأثر هذت •
 المعشبات، بما في ذلك ذات القاع اللينموائل مناسبة للكائنات القاعية تعتبر  المكشوفةالخلجان شبه المغلقة وراء الرؤوس أن ، في حين صخري
 .المرجانية المعتدلة أيضا في معظم هذه المناطق المجموعاتالحظ تو. البحرية

1 1 2 1 1 1 2 

  انيغاشيماجنوب كيوشو بما في ذلك جزيرتا ياكوشيما وت -24
وتشمل جزيرة . شرقا °131.2شرقا و °130.3شماال وبين خطي الطول  °30.8شماال و °30.1تقع المنطقة بين خطي العرض : الموقع •

 ).مقاطعة كاغوشيما(تانيغاشيما، وجزيرة ياكوشيما، وخليج كينكو والمناطق الساحلية المحيطة 
2 2 2 2 2 1 2 
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تضم و. هذه المنطقة تقع حولمن األنواع البحرية المعتدلة والحدود الجنوبية للعديد . عتدلةالجزء الجنوبي من المنطقة المأقصى منطقة في التقع  •
 والمعشباتسواحل المكشوفة، الفي دون المدية األعشاب البحرية ية والمنطقة مجموعة متنوعة من الموائل، بما في ذلك الشواطئ الصخرية المد

  .ياكوشيماوتانيغاشيما جزيرتي المرجانية المعتدلة في لخليج، والشعاب من االبحرية في الجزء الداخلي 

  جزر أوغاساوارا -25
 .شرقا °142.3شرقا و °142.0شماال وخطي الطول  °26.5شماال و °27.8تقع المنطقة بين خطي العرض : الموقع •
تقع في و. لمنطقة كلها من مواقع التراث العالمي لليونسكو، أعلنت ا2011في عام و. مجموعة من األنواع المستوطنةموطن لجزر اوغاساوارا  إن •

الجزر الجزر المحيطية، وتطورت بشكل جيد وخاصة بشعاب مرجانية على المناطق البحرية الساحلية وتشتمل ، المداريمنطقة المناخ شبه 
 .الطيور البحرية لمستوطنات مهمة تكاثر مواقعأيضا باعتبارها  معروفة

1 1 1 3 1 1 1 

  مقاطعات شمال ساحل هيوغو، وكيوتو، وفوكيو، وإشيكاوا وتوياما -26
وتشمل المياه المجاورة . شرقا °137.4شرقا و °134.5شماال وبين خطي الطول  °37.6شماال و °35.4تقع المنطقة بين خطي العرض : الموقع •

ساحل الخارجي لشبه جزيرة نوتو، وخليج نانو، وخليج وان، وسواحل إيشيزن وكاغا، وال- لساحل تاكينو ومصب نهر ماروياما، وخليج واكاسا
 .توياما الجنوبي

خرى من ساحل األجزاء باألصغير جدا مقارنة المدي  والنطاق. دافئالارو غتسوبتيار وسط جزيرة هونشو إلى حد كبير ليتأثر الساحل الشمالي  •
المسطحات التضاريس، بما في ذلك  متنوعة من حيثطقة المن غير أن. شواطئ صخريةمدية و مسطحاتالمحيط الهادئ، مما يعوق تطور 

توياما، الذي  لخليجعميق القاع المغلق، وعلى األخص، الخليج الداخلي شبه والرياس، مجمع ساحل والساحل الصخري المكشوف، و، الرملية
  .الساحل ذات إنتاجية عالية حولمناطق في ارتفاع محلي لمياه القاع إلى السطح وسبب تي

2 1 2 2 1 2 2 

  أخدود ريوكو -27
 .شرقا °122.9شماال و °22.7شرقا و °130.1شماال و °26.6تقع هذه المنطقة جنوب جزر ريوكيو بين : الموقع •
ة مهمالتخليق ال ةنظم إيكولوجية كيميائيويحتوي أخدود ريوكو على . ةاآلسيوية األوروبيالصفيحة و يةالفلبين الصفيحةمع تقاطع  تتقابل هذه المنطقة •

وأشارت الدراسات إلى أن . توطنةسلستة أنواع مم، وهي موطن  812- 636م و 1  500-1 400م و 5  808- 5 802 منحدر على عمقالفي 
 .األخرى األخاديدن حيوانات عيزة امتم في هذا األخدودالحيوانات 

1 1 2 1 3 3 1 

  شمال ماريناأوغاساوارا وأخدود -أخدود غرب كوريل وأخدود اليابان، وأخدود إيزو -28
 1 3 3 1 2 1 1 .شرقا °141.1شماال و °23.2شرقا و °46.8شماال و °42.1تقع هذه المنطقة بين : الموقع •
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في منطقة غرب المحيط جيدا متطورة  األخاديدموائل وتكون . موائل فريدة) م 6 000فيها  منطقة تتجاوز أعماق المياه( اتالمحيط تعتبر أخاديد •
لكائنات الحية التي تعيش في هذه المنطقة في العديد من المقاالت بالطابع الفريد لرف وقد اعتُ. اريانام أخاديدكوريل إلى أخاديد الهادئ، من 

إال بتسرب  ال ترتبطاألنواع التي تعيش في هذه النظم من المعروف أن ، والتخليق النظم اإليكولوجية كيميائيةتتطور في بعض المناطق، و. العلمية
طبيعية بيئة فإن لحسن الحظ، و. وعرضة لالنقراض وضعيفة ،نادرة جداومستوطنة،  األخاديد تكونإن األنواع في ف وبالتالي،. واحد أو تسربين

 .بعيد جدا ابشكل جيد، حتى اآلن، ألنهاألخاديد محفوظة 

  حوض نانكاي -29
 .شرقا °130.4شماال و °29.5شرقا و °138.8شماال و °35.1تقع هذه المنطقة جنوب جزيرة هونشو، اليابان بين : الموقع •
منطقة  امتدادزالزل كبيرة على ب هذه المنطقةرتبط تو. والصفائح األوروبية اآلسيويةالحدود المتقاربة بين بحر الفلبين  امتدادمنطقة على هذه التقع  •

وجود العديد من  نتيجةم  4 800إلى م  270 من األعماقمن  واسع مدىفي التخليق  ةكيميائيبالعديد من المجموعات وقد تم االعتراف . االندساس
أكثر من : في هذه المنطقة كثيرةاألنواع المستوطنة  فإنمثل المناطق المنتجة،  ااألنواع ليس عاليأن الغناء من وعلى الرغم من . الميثانتسربات 

التي تعيش في  تنوع أعلى من الالفقارياتموطن لب تسرالحقول وتكون . مستوطنةمن العدد اإلجمالي لألنواع في هذه المنطقة  في المائة 50
  .المحارالتسربات مثل 

1 1 2 1 4 1 3 

  أوغاساوارا وسلسلة جبالها البحرية-إيزوحوض ساغامي وجزيرة  -30
 °138.6و شماال °26.5شرقا و °141.6شماال و °35.8تقع هذه المنطقة في غرب المحيط الهادئ، جنوب جزيرة هونشو، اليابان بين : الموقع •

 .شرقا
 ،ساغاميمن حوض ا وكذلك غساغامي وسوروخليجي بشكل حاد من  تصبالبحرية التي  األوديةوالبحري طوكيو  تشتمل هذه المنطقة على وادي •

موكويو البحرية، وجبال سيو شو وجبال - ميوجينحتى ، وتمتد إلى الجنوب أوشيماو، وصبين خليج ساغامي وشبه جزيرة بو كم 330وتمتد 
ه في هذالتخليق  ةتنفيس كيميائيال مجموعاتالعديد من  تتطور، واهذه الجبال البحرية نشطة تكتونيوعادة ما تكون . البحريةكايكاتا حرية وجبال الب

 .المنطقة

1 1 1 1 1 4 1 

  منطقة االنعكاس الحراري شرق هونشو -31
 .شرقا °140.8شماال و °35.9شرقا و °145.3شماال و °41.2ن بين تقع المنطقة في شرق الجزء الشمالي من جزيرة هونشو، اليابا: الموقع •
 الدافئةالمياه من معقد دوامات الهذا الهيكل األمامي ويكّون ). دافئتيار ( بتيار كوروشيو) تيار بارد(تيار أوياشيو هذه هي المنطقة التي يختلط فيها  •

اإلنتاج و. معقدة للغاية ةأوقيانوغرافي سمات إلىيؤدي قبالة ساحل سانريكو، مما ) ئداف تيار(ارو غتسويتدفق تيار وباإلضافة إلى ذلك، . والباردة

1 1 1 3 1 1 3 
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عالية بكثافات  أعالي البحارأسماك وثدييات توجد ونتيجة لذلك، . كما أنها غنية بالعوالق الحيوانية وخاصة الكريل، ه المنطقةفي هذ مرتفعاألولي 
لطيور لمنطقة مهمة كمنطقة تغذية الهذه كما أن . المرتفع المستوى التغذوي ذاتية لهذه الحيوانات مناطق تغذية رئيسنظرا ألن المنطقة توفر جدا، 

  .البحرية

  منطقة وضع البيض للتونة ذات الزعانف الزرقاء -32
شرقا  °122.5 –شرقا  °130.7ن الجنوبي بين تقع هذه المنطقة في المناطق العليا من تيار كوروشيو الدافئ الذي يتدفق قبالة ساحل اليابا: الموقع •

 .شماال °30.1شماال و °23.0و
إلى المياه قبالة ساحل جنوب تيار كوروشيو شماال ، حيث يتدفق )أوكيناوا(نانسي تيار كوروشيو في المنطقة دون المدارية من جزر إن مياه  •

 .ذات الزعانف الزرقاءللتونة لوضع البيض مثلث المرجان وتوفر منطقة رئيسية تتصل بكيوشو، 

2 1 1 1 2 1 2 

  قمة كيوشو باالو -33
وتفصل . تبدأ المنطقة من الجنوب الشرقي قبالة كيب توا في الجانب الجنوبي الشرقي من جزيرة كيوشو وممتدة جنوبا بالقرب من باالو: الموقع •

 .شرقا °132.4شرقا و °137.1ماال وش °17.0شماال و °31.1وتقع بين . بين حوضي شيكوكو وغرب ماريانا وحوض الفلبين
ويوجد . تألف من سلسلة من العديد من البراكين الخامدة معظمها تحت مستوى سطح البحروت. قاع المحيطسمة من سمات باالو هي - كيوشوقمة  •

ووجد أن . ريدة في أعماق البحارهذه المنطقة سمكة فراشة ف فيكما تم اكتشاف . موللعلبالنسبة منها جديدة  14نوعا من األسماك،  213 بالمنطقة
  .المنقط األبيضثعبان البحر لوضع البيض ل هذه المنطقة موقع

1 1 4 4 4 1 1 

  تيار كوروشيو جنوب هونشو -34
شماال  °35.9تقع هذه المنطقة من الجنوب والجنوب الشرقي لجزيرة كيوشو، وجنوب جزيرة شيكوكو وجنوب جزيرة هونشو، اليابان بين : الموقع •

 .شرقا °129.9شماال و °30.0شرقا و °141.8و
منطقة شبه الوتتكون هذه المنطقة من مياه . وجزيرة هونشو ،جزيرة شيكوكووسواحل جزيرة كيوشو، يتدفق تيار كوروشيو الدافئ في موازاة ل •

التي و، والمياه صت تابعة قبالة شبه جزيرة بومن المياه قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كيوشو حيث يتحول التيار إلى تياراالمدارية لتيار كوروشيو 
يرجى (مع منطقة محدبة قبالة سواحل شرق هونشو  ويندمج سيضعفشرقا،  وبعد أن يتجه تيار كوروشيو. من هذه) جانب اليابسة( هاداخلتكون ب

والمنطقة موقع مهم لوضع . ةمعقدة الانوغرافياألوقي البيئةالتنوع البيولوجي بسبب  مرتفعةوهذه المنطقة ). أدناه 35الرجوع إلى المنطقة رقم 
وأشير . الذي ليس لديه زعانف أيضا كمنطقة إنجابية لخنزير البحر هذه المنطقةستخدم وتُ. تجاريا المهمةاألسماك والحبار كثيرة من ألنواع  البيض

 .هذه المنطقة فيالنقراض المعرضة لاألسماك من ثالثة أنواع  إلى وجود

1 1 2 3 1 1 3 
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  شمال شرق هونشو -35
موتسو، وساحل البحيرات الشاطئية في أوغاواهارا وساحل سانريكو رياك في  خليجالمنطقة تشمل القاعات المدية ودون المدية لساحل : الموقع •

  .شرقا °142.2شرقا و °140.6شماال و °41.6شماال و °38.2وتقع بين . اليابان
وتيار البارد، تيار أوياشيو  ثالثة أنواع مختلفة من التيارات، مثلبتأثر المنطقة تو. الية اإلنتاجيةعمنطقة بحرية  هاأنعلى  ةعروفهذه المنطقة م •

الباردة الموجودة في هذه المنطقة على األنواع المتكيفة مع المياه مل الكائنات الحية البحرية المتنوعة تشتو. الدافئارو غتسوكوروشيو الدافئ وتيار 
الصخرية في المدية والشواطئ ، والبحيرات الشاطئية ية،مسطحات المدالمختلفة من الموائل الساحلية بما في ذلك  اة أنواعمنطقوتشمل ال. والدافئة

 .المديةدون المياه  في) والسراغسوم الكيلبعليها  يهيمنالتي (األعشاب البحرية و ،البحرية والمعشبات، يةمنطقة المدال

1 1 1 1 1 2 1 

  الحرارية المائية على منحدر جزر الجنوب الغربيمجموعة الفتحات  -36
 .المنحدر الغربي لجزر الجنوب الغربي، الواقعة على الجانب الغربي من حوض أوكيناوا: الموقع •
وانات حيالعدد أنواع و. في هذه المنطقةتسرب الو الحراريةفوهات المياه  التخليق لمجموعات ةكيميائيالنظم اإليكولوجية العديد من مواقع  وجد •

: في هذه المنطقة كثيرةاألنواع المستوطنة  كما أن. في أعماق البحار ة التخليقبين عدة مناطق كيميائيمن في المنطقة هو األعلى الكبيرة والضخمة 
 .هاإليصول نظرا لصعوبة الو تهالك مناظرها الطبيعية وبيئتمهذه المنطقة تزال تال و. هذه المنطقةمن األنواع مستوطنة في  في المائة 68

1 1 4 1 1 1 1 
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خطة عمل محددة طوعية بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة   -  20/4

 الواقعة ضمن نطاق اختصاص االتفاقية

في اجتماعه الثالث عشر بأن يعتمد مؤتمر األطراف  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعيةالهيئة توصي 
  :ا يليمقررا على غرار م

  إن مؤتمر األطراف،
التي حثّ فيها األطراف على الدعوة إلى خفض فعلي النبعاثات ثاني  ،11/20من المقرر  4الفقرة  إذ يشير إلى

 زيادة عمليات إزالةأكسيد الكربون من خالل خفض االنبعاثات الناشئة عن األنشطة البشرية من مصدرها ومن خالل 
بما في ذلك  8في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ والمساهمة في ذلك،غازات الدفيئة بواسطة البواليع 

  تفاقية التنوع البيولوجي والصكوك األخرى أيضا؛مع مالحظة أهمية ا 9اتفاق باريس،
سفنج ، مثل حقول المرجان واإلوالضعيفة أن مناطق المياه الباردة تدعم الموائل الهامة إيكولوجيا يالحظ  - 1

في المياه الباردة، التي تضطلع بأدوار وظيفية بيولوجية وإيكولوجية هامة، بما في ذلك دعم المجموعات الغنية لألسماك 
لتغيرات بسبب اآلثار بعضها تعرض التي يوكذلك الكائنات ذات التغذية المعلّقة مثل اإلسفنج والمرجانيات والهيدرونيات، 

تحمض المحيطات، ، وخاصة عوامل إجهاد متعددة، بما فيها عوامل اإلجهاد العالميةالناجمة عن  المجمعة والمتراكمة
 المحلية؛ وعوامل اإلجهاد

 10التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة،عن بتجميع وتوليف المعلومات العلمية  يرحب  - 2
  11؛لمرفق األوللى النحو الموجز في ابالنتائج الرئيسية لهذا التوليف، ع ويحيط علما
ضمن الواقعة المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة الطوعية خطة العمل المحددة  يعتمد  - 3

هذا المقرر، كإضافة لبرنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري الثاني بمرفق الوالواردة في  نطاق اختصاص االتفاقية
  ؛ا كإطار مرن وطوعي للعمل، والتي يمكن استخدامهوالساحلي

الحكومية الدولية المختصة، حسب االقتضاء، ضمن والحكومات األخرى والمنظمات  ،األطراف يشجع  - 4
، ومواصلة تعزيز الجهود يذ األنشطة الواردة في خطة العملعلى تنف اختصاصات ووالية كل منها ووفقا للظروف الوطنية،

  :تحقيق ما يليلوالوطني واإلقليمي والعالمي،  المبذولة حاليا، على المستويات المحلي
وخاصة اآلثار المجمعة ، العالمية والمحلية وتقليلها إلى أدنى حد وتخفيفهاآثار عوامل اإلجهاد  تجنب  )أ(

  متعددة؛والمتراكمة لعوامل اإلجهاد ال
من أجل المساهمة  زهاوتعزي قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود في مناطق المياه الباردة الحفاظ على  )ب(

إتاحة إمكانية االستمرار في توفير السلع من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وبالتالي  15و 11و 10في تحقيق األهداف 
  والخدمات؛
العمل كمواقع إيواء، واعتماد، حسب االقتضاء، تدابير تحديد وحماية المناطق المعروفة بقدرتها على   )ج(

  من أجل تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية للمياه الباردة على التكيف؛ ناطق،حفظ أخرى قائمة على الم
بوسائل منها تحسين القدرة على التنبؤ بظهور  ،تعزيز فهم النظم اإليكولوجية في مناطق المياه الباردة  )د(

مختلف عوامل متراكمة لالمجمعة والوكذلك اآلثار  ،مختلف عوامل اإلجهادأسباب ضعفها أمام والموائل وعلى فهم  األنواع
  اإلجهاد؛

                                                           
  .30822، رقم 1771، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،   8
انظر ( 21-م أ/1اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادية والعشرون، المقرر   9

15/10/Add.1FCCC/CP/20( 
10  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/25. 
11  TA/20/4UNEP/CBD/SBST.  
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تعزيز التعاون على المستويين الدولي واإلقليمي لدعم التنفيذ الوطني، استنادا إلى المبادرات الدولية   )ه(
  ؛واإلقليمية القائمة وإيجاد أوجه تآزر مع مختلف مجاالت العمل ذات الصلة في إطار االتفاقية

ات البحوث والتمويل إلى أن تعزز، حسب االقتضاء وفي األطراف، والحكومات األخرى ومنظم يدعو  - 5
إطار اختصاصاتها، ووفقا للظروف الوطنية، األنشطة التي تهدف إلى تلبية االحتياجات من البحث والرصد المحددة في 

  المرفق الثالث بهذا المقرر؛
ى والمنظمات ذات الصلة، والحكومات األخر ،األمين التنفيذي أن ييسر، بالتعاون مع األطراف يطلب إلى  - 6

المقرر ويشجع هذا التنفيذ ويدعمه بوسائل منها تيسير أنشطة بناء القدرات، الثاني بهذا مرفق التنفيذ خطة العمل الواردة في 
، بما في ذلك من خطة العملن الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ عالمعلومات  شاركرهنا بتوافر الموارد المالية، وت

عاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية، والسلطة الدولية لقاع البحار، خالل الت
  .والمنظمات األخرى ذات الصلة د األسماكي، والهيئات اإلقليمية المعنية بإدارة مصامنظمات البحار اإلقليميةو

  المرفق األول
  عنيف المعلومات العلمية الرسائل الرئيسية المستخلصة من تجميع وتول

 12التنوع البيولوجي وتحمض المحيطات في مناطق المياه الباردة
  التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة 

وقد تسنى . تدعم مناطق المياه الباردة الموائل الهامة إيكولوجيا، بما فيها حقول المرجان واإلسفنج في المياه الباردة  - 1
تنوع البيولوجي المرتبط بالموائل المرجانية في المياه الباردة على أفضل وجه، في حين يتوسع نطاق العمل المتعلق فهم ال

  .بالجانب الوظيفي إليكولوجيا حقول اسفنج المياه الباردة ولتنوعها البيولوجي
لموائل الموجودة في المناطق وعادة ما تكون الموائل المرجانية الموجودة في المياه الباردة أكثر تنوعا من ا  - 2

وعلى سبيل المثال، فإن الشعاب المرجانية في المياه الباردة . المحيطة بقاع البحر، وهي تدعم مجموعات حيوانية مميزة
  .تدعم المجموعات الوفيرة من الكائنات ذات التغذية المعلقة مثل اإلسفنج والمرجانيات والهيدرونيات

. لمرجانية الموجودة في المياه الباردة بأدوار وظيفية هامة في مجال بيولوجيا األسماكوقد تضطلع موائل الشعاب ا  - 3
وتبين أدلة ظهرت حديثا وجود بعض األسماك بأعداد أكبر في موائل الشعاب المرجانية في المياه الباردة وتستخدم بعض 

  .بيضهااألنواع الشعاب المرجانية الموجودة في المياه الباردة كمواقع تضع فيها 
  الضغوط والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة

 الحقبةمنذ ما قبل من حيث تركيز أيونات الهيدروجين الموجب في المائة  26تزايد تحمض المحيطات بحوالي   - 4
غيره من األنشطة البشرية إلى ارتفاع ويؤدي تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق الوقود األحفوري و. الصناعية

  .درجات حرارة سطح البحر وتحمض المحيطات
وتنخفض درجة التشبع في العادة في . وتختلف حالة التشبع بالكربونات في مياه البحر باختالف العمق والمنطقة  - 5

بونات الكالسيوم القليلة التشبع وحينما تتحول الكربونات إلى كر. المياه القطبية والعميقة بسبب انخفاض درجات الحرارة
والتي تستخدمها العديد من الكائنات لتشكيل أصدافها وهياكلها، فإنها سوف تتعرض للذوبان إذا لم تكن محمية بغطاء من 

  .األنسجة الحية
وقد يؤدي تزايد التكوين الطبقي بفعل ارتفاع درجات الحرارة إلى انخفاض معدل االمتزاج في المحيطات، وقد   - 6

ويساهم ارتفاع درجة حرارة المحيطات في نزع األكسجين . يتسبب أيضا في عرقلة انتقال كربون السطح إلى أعماق أكبر
ويؤدي ذلك إلى انخفاض نزولي في . بفعل انخفاض قابلية األكسجين للذوبان في المياه السطحية وبفعل تزايد تكون الطبقات

ما يعني تراجع كميات األوكسجين التي تستخدمها الكائنات الحية التي تعيش إمدادات األوكسجين المتأتية من السطح، وهو 
  .في األعماق في عملية التنفس، واحتمال اتساع نطاق المناطق ذات المستويات المنخفضة من األوكسجين

                                                           
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/25استنادا إلى   12
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داث وقد تؤدي توليفة تحمض المحيطات، التي تتسب في رفع درجة حرارة المحيطات وفي نزع األكسجين، إلى إح  - 7

ويضر تحمض المحيطات بالكثير . تغييرات كبيرة في فيسيولوجيا الكائنات الحية وفي نطاق الموائل في مناطق المياه الباردة
وقد تؤدي . من األنواع البحرية، مع ما يترتب عليه من آثار على فيسيولوجيا هذه األنواع وعلى تكيفها على المدى الطويل

باألراغونيت في المياه غير العميقة إلى تعريض العديد من األنواع المتكلسة لمياه البحر  أيضا ضحالة الحد األفقي للتشبع
ويمكن أن يؤثر ارتفاع درجة الحرارة مباشرة على فيسيولوجيا العديد من الكائنات الحية مباشرة، . التي قد تكون أكالة

ويمكن أن يؤدي ذلك . طق المنخفضة األكسجينويؤدي بصورة غير مباشرة إلى زيادة نزع األكسجين وتوسيع نطاق المنا
  .إلى تحوالت في مجموعات الكائنات الحية، وتغييرات في تدوير اآلزوت، وتعديالت في نطاقات الموائل

وتتسم العديد من النظم . وقد تؤثر ممارسات الصيد المدمرة تأثيرا كبيرا على النظم اإليكولوجية البحرية الهشة  - 8
الباردة بمعدالت نمو بطيئة، وقد يستغرق تعافيها من هذه اآلثار عقودا من الزمن ومئات من السنين بل قد  اإليكولوجية للمياه

) أو التغيير من خالل أعمال التدمير(وقد ينطوي تراجع التنوع البيولوجي والكتلة الحيوية والموائل . يستغرق آالف السنين
  .ألحيائية األوسع نطاقاعلى عواقب على الدورات الكيميائية الجيولوجية ا

وثمة آثار محتملة على التنوع البيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية في أعماق البحار ناجمة عن التعدين البحري   - 9
وقد تشمل هذه اآلثار تدمير الموائل، والسمية اإليكولوجية، وحدوث تغييرات في حالة الموائل، . )االستكشاف واالستغالل(

التي تثري المياه العميقة إلى مجموعات الكائنات السطحية، واحتمال تنقل أو انقراض الكائنات  وتصريف المغذيات
وباإلضافة إلى لفت االنتباه إلى آثار التعدين ذات المصدر الثابت، فإن إدراك اآلثار الناجمة عن . المستوطنة المحلية

  . بالغة التخلص من مخلفات المناجم في مناطق واسعة النطاق يكتسي أهمية
وفي حين أن . وقد يؤثر استغالل الهيدروكربونات على التنوع البيولوجي للمياه الباردة في نطاقات جغرافية مختلفة  - 10

ومن المحتمل أن مخلفات الحفر قد تغطي أحياء القاع وتربك نظام حياة هذه الكائنات في المناطق المحيطة بمنصات الحفر، 
وعلى مساحات تغطي مئات من أو من خالل عمود المياه /آثار بيئية في األعماق و إلىحوادث التسرب النفطي تؤدي 

 .ات المربعةالكيلومتر

وقد تبين أن كميات األلياف . وتتراكم في رواسب المياه العميقة األلياف البالستيكية الدقيقة وغيرها من الملوثات  - 11
أربعة أضعاف مثيالتها على السطح، وهذا يعني أن المياه العميقة قد  البالستيكية الدقيقة في بعض رواسب المياه العميقة تبلغ

  .تصبح بالوعة كبيرة للجزيئات البالستيكية
وتصرف . بعض األنواع وتلحق أضرارا بخدمات النظام اإليكولوجي استئصالوقد تتسبب األنواع الغازية في   - 12

  .وحشف أجسام السفنالممرات الرئيسية للغزو البيولوجي البحري مياه الصابورة 
وتزايد التنقيب البيولوجي بسرعة خالل العقد الماضي، وقد يحدث هذا التنقيب، في الكثير من األحيان، في أعماق   - 13

وتتميز هذه المناطق في أغلب األحيان بظروف بيئية محددة للغاية، وقد . المحيطات حيث توجد أليفات الظروف القاسية
ذي يجري في هذه المناطق أضرارا بالموائل إذا كان يعتقد أن أحد الكائنات الحية ينطوي على يلحق التنقيب البيولوجي ال

  .فائدة عظيمة
  الرصد العالمي لتحمض المحيطات

وتُعد إقامة شبكة . يتزايد الرصد العالمي لتحمض المحيطات، في حين أن الحاجة تدعو إلى وضع نماذج للتنبؤ  - 14
تحمض المحيطات عنصرا بالغ األهمية لتحسين فهم التباين القائم حاليا ووضع نماذج تقدم رصد عالمية متكاملة تعنى ب
. ويزيد تطور التكنولوجيات الناشئة وأجهزة االستشعار من كفاءة هذه الشبكة المتطورة. تنبؤات لألوضاع في المستقبل

وساط األكاديمية لتيسير إنشاء نظام رصد وهناك حاجة إلى زيادة الشراكة القطاعية بين الحكومة وقطاع الصناعة واأل
  .متكامل عالميا

وتختلف . تغير الطبيعي الكبير الذي يحدث على المستويين الزماني والمكانيدرجة حموضة مياه البحر الوتظهر   - 15
. الحرارةحموضة مياه البحر بصورة طبيعية يوميا وموسميا، على الصعيدين المحلي واإلقليمي، وتبعا لعمق المياه ودرجة 
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وسيؤدي ذلك . وال يمكن فهم الظروف التي تتعرض لها النظم اإليكولوجية البحرية حاليا إال عن طريق قياس هذه التغيرات
  .في المقابل إلى زيادة فهم الكيفية التي ستتغير بها النظم اإليكولوجية البحرية في ظل المناخ الذي سيسود في المستقبل

  حل أشكال االلتباس
ولم يفهم بشكل جيد حتى اآلن ما . حاجة إلى المزيد من الفهم للتفاعل القائم بين األنواع داخل الشبكات الغذائيةثمة   - 16

ويمكن أن تساعد تجارب الميزوكوزم، . إذا كان تأثير تغير المناخ على أحد الكائنات سيؤثر على تكيف الكائنات األخرى
  .لمستقبل، على معالجة هذا األمرحيث توضع مجموعات في ظروف يتوقع حدوثها في ا

وقد . ومن الضروري دراسة آثار تحمض المحيطات في مختلف مراحل حياة الكائنات التي تعيش في المياه الباردة  - 17
يتعرض عدد من الكائنات في المراحل األولى من حياته لخطر معين ينجم عن تحمض المحيطات، مع حدوث تأثيرات 

ومن الضروري بذل المزيد من الجهد في . انخفاض درجة التعقد المورفولوجي، وقلة التكلستشمل تقلص حجم اليرقات، و
  .دارسة مختلف مراحل حياة العديد من الكائنات التي تعيش في المياه الباردة

 ومن الضروري مواصلة بحث التباين القائم بين استجابات الكائنات الحية لتحمض المحيطات لتقييم إمكانية التكيف  18
وتشير دراسات أجرتها أجيال عديدة لمزارع الطحالب المتكلسة والطحالب غير المتكلسة أن بعض األنواع قادرة . التطوري

ومن الصعوبة بمكان إجراء هذه الدراسات على الكائنات المعمرة أو . على التكيف مع معدالت ثاني أكسيد الكربون المرتفعة
وحتى فيما يتعلق بالتكيف، فإن تكوين مجموعات الكائنات ووظيفتها اإليكولوجية . الكائنات التي تعيش في المياه العميقة

  .يظالن عرضة للتغير
ومن الضروري أن تدرج البحوث المتعلقة بتحمض المحيطات، على نحو متزايد، عوامل إجهاد أخرى، مثل درجة   - 19

وقد يتفاعل . نية التي ستسود في المستقبلالحرارة ونزع األكسجين، على النحو الذي سيحدث في ظل الظروف الميدا
. التحمض مع العديد من التغييرات األخرى التي تحدث في البيئة البحرية على الصعيدين المحلي والعالمي، على حد سواء

وتتيح التجارب الموقعية التي تجرى على . هذه درجة الحرارة والمغذيات واألكسجين" عوامل اإلجهاد المتعددة"وتتضمن 
) باستخدام فتحات ثاني أكسيد الكربون الطبيعية أو تجارب الميزوكوزم لزيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون(موعات كاملة مج

فرصة جيدة الستكشاف آثار عوامل اإلجهاد المتعددة على مجموعات الكائنات من أجل زيادة فهم اآلثار التي ستحدث في 
  .المستقبل

  ت المعرفية المتعلقة بآثار تحمض المحيطات ورصدهاالمبادرات الرامية إلى سد الثغرا
وستزداد فعالية عمليات . يتزايد عدد المبادرات الوطنية والدولية الرامية إلى تعزيز فهم اآلثار المقبلة لتغير المناخ  - 20

  .وليةسد الثغرات المعرفية ورصدها على الصعيد العالمي من خالل ربط المبادرات الوطنية بهيئات التنسيق الد
  اإلدارة الحالية والحاجة إلى إدخال تحسينات

يشمل المشهد القانوني والسياساتي المتعلق بمعالجة اآلثار المترتبة على التنوع البيولوجي للمياه الباردة صكوكا   - 21
متكاملة، فإن وعلى الرغم من وجود صكوك ذات صلة بنهج اإلدارة ال. عالمية وإقليمية تتميز إلى حد بعيد بطابعها القطاعي

  .هذه الصكوك ال تغطي حاليا على نحو شامل النظم اإليكولوجية للمياه الباردة برمتها
. وال يزال الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يشكل النشاط الرئيسي في إدارة تحمض المحيطات واحترارها  - 22

اإلجهاد على الصعيدين الوطني واإلقليمي، لمساعدة ويمكن أن تستخدم خيارات أخرى في اإلدارة، مثل التقليل من عوامل 
  .النظم اإليكولوجية البحرية على التكيف وكسب الوقت لمعالجة مسألة تركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغالف الجوي

لفهم وتُفهم اآلثار الناجمة عن عوامل اإلجهاد الفردية في أغلب األحيان فهما محدودا، ولكن ثمة مقدار أقل من ا  - 23
لآلثار التي تنطوي عليها مجموعة من عوامل اإلجهاد هذه على الكائنات البحرية في المياه الباردة والنظم اإليكولوجية 

التي قد  المجمعة والمتراكمةوهناك حاجة ملحة لفهم تفاعالت وتأثيرات عوامل اإلجهاد . والسلع والخدمات التي تقدمها
  .تتراكم أو تتكرر
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عوامل اإلجهاد الفردية، فإن إدارة كل نشاط بشكل منعزل إلى حد بعيد عن األنشطة األخرى لن وبسبب تفاعل   - 24

وال بد من إدارة عوامل اإلجهاد المتعددة إدارة متكاملة في سياق نهج النظام . تكون كافية لحفظ النظم اإليكولوجية البحرية
  .اإليكولوجي

ن المناطق ذات األولوية في الحماية المناطق التي تتأقلم مع وتشير الدراسات العلمية إلى ضرورة أن تتضم  - 25
وقد تتضمن، في الشعاب المرجانية للمياه . تأثيرات تغير المناخ، ومن ثم فهي ستكون بمثابة مالذات لتنوع بيولوجي هام

أعلى من الحد األفقي  قد تكون مناطق الشعاب أقل تأثرا بالتحمض لوقوعها في أعماق(الباردة، مواقع هامة لحماية الشعاب 
، أو مناطق هامة للحفاظ على تواصل الشعاب وتدفق الجينات إليها، وقد تكون ضرورية ألنواع )للتشبع باألراغونيت

  .المرجان حتى تستطيع التكيف مع الظروف المتغيرة
ئل الكائنات القاعية وقد تكون موا. وينبغي أيضا أن تنطوي استراتيجيات اإلدارة على حماية الموائل النموذجية  - 26

  .النموذجية التي تجاور المناطق المتأثرة أو تتصل بها مالذات هامة وموئل انطالق لألنواع القاعية
وقد تساعد الجهود . وهناك حاجة ملحة لتحديد مواقع المالذات، على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي  - 27

إيكولوجيا أو بيولوجيا، بما في ذلك من خالل األعمال المعنية بهذه المناطق  المبذولة لوصف وتحديد المناطق البحرية المهمة
في إطار  ةهشال ةبحريال ةيكولوجياإلنظم والمضطلع بها في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واألعمال المعنية بال

رامية إلى تحديد مواقع الموائل التي قد تتأقلم مع آثار منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، الجهود اإلقليمية والعالمية ال
  .تحمض المحيطات واحترارها، أو التي قد تساعد في الحفاظ على تدفق الجينات والتواصل

. ويدعم التنوع البيولوجي للمياه الباردة االقتصادات والرفاه، ومن ثم، فإن لجميع أصحاب المصلحة دور في إدارته  - 28
  .وعي وبناء القدرات على جميع المستويات أهمية لضمان فعالية اإلدارة في المستقبلويكتسي إذكاء ال

  المرفق الثاني
 بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردةطوعية خطة عمل محددة 

  الواقعة ضمن نطاق اختصاص االتفاقية
 السياق والنطاق

1 -  الواردة في خطة العمل وهي تستند إلى العناصر . 12/23من المقرر  16ضعت خطة العمل هذه عمال بالفقرة و
، المرفق 7/5المقرر (بشأن التدهور المادي للشعاب المرجانية وتدميرها، بما في ذلك الشعاب المرجانية في المياه الباردة 

البحري والساحلي  في إطار برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجيعلى أساس طوعي وينبغي تنفيذها ). 2األول، التذييل 
 ).، المرفق األول7/5المقرر (

خطة العمل تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية، وستعالج على وجه  وستدعم  -2
ويشمل نطاق خطة العمل مناطق المياه الباردة في المحيطات العميقة . من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 10التحديد الهدف 

وتدعم هذه المناطق مجموعة متنوعة من األنواع والموائل البحرية، بما . المناطق القاعية والسطحيةوالمفتوحة، بما في ذلك 
وهناك . في ذلك مناطق المرجان واإلسفنج في المياه العميقة التي تضطلع بدور بيولوجي وإيكولوجي هام في محيطات العالم

ه الباردة بالضغوط البشرية المباشرة وكذلك باآلثار األوسع نطاقا المترتبة على تغير أدلة متزايدة على تأثر مناطق الميا
 .المناخ العالمي وتحمض المحيطات

ومن المنشأ من المصادر  وينبغي تنفيذ خطة العمل بالتوازي مع بذل الجهود الالزمة لخفض االنبعاثات البشرية  -3
  .موجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخبإزالة غازات الدفيئة بواسطة البواليع  خالل

 األهداف

  :تتمثل أهداف خطة العمل فيما يلي  - 4
وخاصة اآلثار المجمعة ، العالمية والمحلية وتقليلها إلى أدنى حد وتخفيفهاآثار عوامل اإلجهاد  تجنب  )أ(

  متعددة؛والمتراكمة لعوامل اإلجهاد ال
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من أجل المساهمة  وتعزيزها اإليكولوجية على الصمود في مناطق المياه الباردة قدرة النظم الحفاظ على  )ب(
إتاحة إمكانية االستمرار في توفير السلع من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وبالتالي  15و 11و 10في تحقيق األهداف 

  والخدمات؛
واعتماد، حسب االقتضاء، تدابير  العمل كمواقع إيواء،تحديد وحماية المناطق المعروفة بقدرتها على   )ج(

  من أجل تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية للمياه الباردة على التكيف؛ حفظ أخرى قائمة على المناطق
تعزيز فهم النظم اإليكولوجية في مناطق المياه الباردة بوسائل منها تحسين القدرة على التنبؤ بظهور   )د(

مختلف عوامل المجمعة والمتراكمة لمختلف عوامل اإلجهاد وكذلك اآلثار أمام  أسباب ضعفهاوالموائل وعلى فهم  األنواع
  اإلجهاد؛

تعزيز التعاون على المستويين الدولي واإلقليمي لدعم التنفيذ الوطني، استنادا إلى المبادرات الدولية   )ه(
  .االتفاقيةواإلقليمية القائمة وإيجاد أوجه تآزر مع مختلف مجاالت العمل ذات الصلة في إطار 

 األنشطة

، وفقا للقوانين الوطنية والدولية وباستخدام أفضل المعلومات العلمية تشجع األطراف على اتخاذ اإلجراءات التالية  - 5
  :المتاحة

تقييم االحتياجات ووضع سياسات واستراتيجيات وبرامج متكاملة تتعلق بالتنوع البيولوجي في مناطق   1- 5
  :ضطالع بما يليالمياه الباردة، وذلك باال

إدماج القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة في االستراتيجيات   )أ(
  وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛

تقييم اإلجراءات اإلدارية والتنظيمية المتخذة على المستويين الوطني واإلقليمي   )ب(
ل اإلجهاد المتعددة على التنوع البيولوجي للمياه الباردة، ووضع لعواموالمتراكمة  المجمعةلمعالجة اآلثار 

وتعزيز آليات وطنية للتنسيق والتعاون فيما بين الوكاالت في تنفيذ النهج التنظيمية المشتركة بين 
  القطاعات، بما في ذلك تعزيز المبادرات الوطنية القائمة؛

مثل ممارسات (وامل اإلجهاد المحلية قييم درجة معالجة اللوائح القطاعية القائمة لعت  )ج(
، والضواء تحت الماء الناجمة عن األنشطة استغالل الهيدروكربوناتالصيد المدمرة، والتعدين البحري، و

وتكييف األطر التنظيمية لمواجهة عوامل ) البشرية، والشحن البحري، والتلوث والتنقيب البيولوجي
  اإلجهاد هذه، عند االقتضاء؛

ار المناخية التي تترتب على المدى الطويل على التنوع البيولوجي في المياه دمج اآلث  )د(
 الباردة  في تقييم عوامل اإلجهاد المحلية؛

ضمان التنسيق الوثيق فيما بين الحكومات الوطنية ودون الوطنية، وتيسير سبل   )ه(
  إشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

لمواجهة عوامل اإلجهاد الشائعة، واستكمال االستراتيجيات وضع استراتيجيات إقليمية   )و(
  .الوطنية

 اإلجهاد التي يتعرض لها التنوع تعزيز اإلدارة الحالية القطاعية والشاملة لعدة قطاعات لمواجهة عوامل  2- 5
، البيولوجي للمياه الباردة، ومنها الصيد المفرط وممارسات الصيد المدمرة، والتلوث، والنقل البحري

، ووفقا للقوانين والظروف والتعدين في قاع البحار، وذلك باتخاذ اإلجراءات التالية، حسب االقتضاء
  :الوطنية والدولية

د األسماك، بما في ذلك تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في يتعزيز نهج إدارة مصا  )أ(
يئات اإلقليمية لمصايد د األسماك، على الصعيدين الوطني واإلقليمي من خالل هيئات منها الهيمصا
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والصيد غير  األسماك، للتصدي لممارسات صيد األسماك غير المستدامة، بما فيها الصيد المفرط 

وضمان فعالية التنفيذ باستخدام  وغير المبلغ عنه وغير المنظم وممارسات الصيد المدمرة، لمشروعا
اعة لألمم المتحدة، مثل مدونة السلوك المبادئ التوجيهية ذات الصلة الصادرة عن منظمة األغذية والزر

د األسماك في يالتوجيهية الدولية المتعلقة بإدارة مصاالصادرة عن الفاو بشأن الصيد الرشيد والمبادئ 
  ؛أعماق أعالي البحار

ونزع أو تقليلها إلى أدنى حد أو تخفيفها معدالت التلوث البري والبحري  تجنب  )ب(
ية من خالل مياه الصابورة والحشف البيولوجي لمنع اآلثار الضارة األكسجين وإدخال األنواع الغاز

المترتبة على النظم اإليكولوجية واألنواع في المياه الباردة، بما في ذلك من خالل تنفيذ الصكوك 
واألدوات والمبادئ التوجيهية التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية والمنظمات العالمية واإلقليمية 

  الصلة؛ األخرى ذات
أو تقليلها إلى أدنى حد أو  اآلثار الضارة المتصلة باستخراج الهيدروكربونات تجنب  )ج(

لشعاب المرجانية واالسفنجية للمياه الباردة  أو في هذه في المناطق المعروف أنها تحتوي على ا، تخفيفها
 الشعاب وفي غيرها من مناطق التنوع البيولوجي الحساس في المياه الباردة؛

أو  اآلثار الضارة للتعدين في قاع البحار على التنوع البيولوجي للمياه الباردة تجنب  )د(
 لسلطة الدولية لقاع البحاروفقا للصكوك واألدوات والمبادئ التوجيهية ل، تقليلها إلى أدنى حد أو تخفيفها

  قاع البحار العميقة خارج حدود الوالية الوطنية؛فيما يتعلق بالتعدين في 
في قليلها إلى أدنى حد أو تخفيفها تالبحرية أو الكابالت اآلثار الناتجة عن جنب ت  )ه(

 .المناطق التي يعرف أنها تضم أو يرجح أنها تضم شعابا مرجانية واسفنجية هشة في المياه الباردة

عوامل اإلجهاد  وضع وتنفيذ تخطيط مكاني بحري للمناطق المحمية البحرية من أجل الحد من آثار  3- 5
عوامل اإلجهاد المتعددة على التنوع البيولوجي للمياه الباردة المحلية، وخاصة اآلثار المجمعة والمتراكمة ل

  :في سياق نهج النظام اإليكولوجي وتخطيط التنمية الوطنية، وذلك باالضطالع بما يلي
حفظ وفعالية اإلدارة للمناطق المحمية البحرية وتدابير التوسيع التغطية المكانية   )أ(

  في مناطق المياه الباردة؛  األخرى القائمة على المناطق
مناطق المياه الباردة ومنحها في نهج الحفظ والحماية واإلدارة أنواع محددة من تحديد   )ب(

   :، حسب االقتضاء، مثلاألولية

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بحريا والنظم اإليكولوجية البحرية الهشة والمناطق  •
 بحرية الشديدة الحساسية الموجودة في مناطق المياه الباردة؛ال

دام معايير إيكولوجية مناطق المياه الباردة التي حددت في تقييمات قابلية التأثر باستخ •
 اقتصادية؛واجتماعية 

يمكن بالتالي ، والتي المحيطات احترار وأتحمض المحيطات  لم تتأثر منالموائل التي  •
 ؛واءأن تستخدم كمواقع إي

الشعاب المرجانية للمياه الباردة، والشعاب اإلسفنجية وغيرها من النظم اإليكولوجية  •
منع تدهورها بسبب عوامل اإلجهاد البشرية من أجل البحرية السليمة في المياه الباردة 

 المنشأ؛

المناطق التي تضم مجموعات مرجانية سليمة في المياه الباردة وتقع في أعماق أعلى  •
 األفقي للتشبع باألراغونيت؛من الحد 
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، وحجم تجميع الجينات والتنوع وتدفق الموائل التي تعتبر مهمة للحفاظ على التواصل •
 ؛الجينات

موائل الكائنات القاعية النموذجية الموجودة في مجموعة من النظم اإليكولوجية، بما فيها  •
 .تلك المجاورة للمناطق المتدهورة

 ارفالمع لتحسينوث في مجال التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة توسيع وتحسين الرصد والبح  4- 5
بشأن الطريقة التي سيؤثر بها المناخ وعوامل اإلجهاد األخرى التي يحدثها البشر على بقاء األساسية 

رة التنوع البيولوجي والموائل والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة على المدى الطويل، وعلى مدار أي فت
، مع التركيز على األنشطة التي تؤدي الملحق الثالثاألنشطة الواردة في من خالل بما في ذلك زمنية، 

  :إلى ما يلي
، بما في ذلك تحديد األنـواع،  تحسين فهم التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة  )أ(

تغيـر  تقييم تـأثيرات  لساسية لتوفير معلومات أ وتوزيع األنواع، وتكوين المجتمعات وتوحيد التصنيفات
  ؛البشرية المنشأاألخرى المناخ وعوامل اإلجهاد 

تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية للضغوط الجارية والمتوقعة في المستقبل علـى    )ب(
  التنوع البيولوجي للمياه الباردة؛

يحدثها تحسين فهم كيف سيؤثر تغير المناخ والتحمض وعوامل اإلجهاد األخرى التي   )ج(
اإلنسان على فسيولوجية الكائنات والموائل والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة وعلى بقاءها على المدى 

  الطويل؛
تحسين رصد الظروف البيئية في موائل المياه الباردة لفهم التغيرات التي تحدث فـي    )د(

  ؛كيمياء الكربونات
لتحديد الكيفية التي سيؤثر بها التغيـر  وضع بحوث تنبؤية نموذجية أو توسيع نطاقها   )ه(

  ؛المتوقع في المناخ على التنوع البيولوجي للمياه الباردة في فترات زمنية مختلفة
تحسين التنسيق والتعاون في مجال البحوث وتبادل المعلومات وبناء القدرات لتلبية االحتياجات السياساتية   5- 5

  :طالع بما يليواإلدارية وإذكاء الوعي العام، وذلك باالض
تطوير التعاون البحثي في إطار برامج وطنية، بما في ذلك تبادل المعلومات ذات   )أ(

الصلة بالتنوع البيولوجي للمياه الباردة والفرص المتاحة للتعاون العلمي وبناء القدرات، وتلبية 
  ؛لبحثية المحددة في المرفق الثالثاالحتياجات ا

تفادة من جهود مختلف المنظمات العلمية التي تدرس وضع استراتيجية تنسيق لالس  )ب(
الشبكة العالمية لرصد تحمض بنشاط التنوع البيولوجي للمياه الباردة بوسائل منها وضع مبادرات مثل 

التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية،   مركز التنسيق الدولي المعني بتحمض المحيطاتو المحيطات
  ؛مات بين هذه المبادرات لدعم عمل االتفاقيةوتوفير منبر لتبادل المعلو

تحسين تقاسم المعارف فيما بين مختلف الجهات الفاعلة وإتاحة فرص للمشاركة في   )ج(
  ؛التقييم والرصد والبحوث

إعداد وتنفيذ حمالت تثقيف وتوعية محددة الهدف لمختلف أصحاب المصلحة بشأن   )د(
لبيولوجي والنظم اإليكولوجية في المياه الباردة، والدور الذي االقتصادية للتنوع ا - القيمة االجتماعية 

يضطلع به مختلف أصحاب المصلحة في زيادة قدرة التنوع البيولوجي للمياه الباردة على المقاومة عن 
  طريق الحد من عوامل اإلجهاد المباشرة؛
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المدني،  التعاون مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والصيادين، والمجتمع  )ه(

وأفراد الجمهور العام، من أجل تحسين المعلومات المتاحة بشأن تقييم النماذج التنبؤية ورصدها والتحقق 
من صحتها بوسائل منها تطبيق المعارف التقليدية ومعارف الصيادين والمعلومات العلمية التي يحوزها 

  المواطنون؛
ية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي للمياه توعية واضعي السياسات بالنتائج العلمية الرئيس  )و(

الباردة، وتيسير دمج أنشطة خطة العمل هذه في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ذات الصلة، 
  .وكذلك البحوث وبرامج الرصد ذات الصلة على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني

إلتاحة اتخاذ  لوطنية واإلقليمية والعالميةعلى المستويات ا تحديد وتوفير مصادر مستدامة للتمويل  6- 5
  :اإلجراءات الواردة في خطة العمل هذه، وذلك باالضطالع بما يلي

ضمان الموارد المالية الالزمة لتنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز المعارف المتعلقة   )أ(
ل نظم الميزانية الوطنية بقدرة التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة على المقاومة، وذلك من خال

، ولدعم إعطاء األولوية لالحتياجات من حيث )صناديق البيئة وتغير المناخ والتكيف على سبيل المثال(
  ؛البحث والتمويل الواردة في الملحق الثالث

تطبيق نظم تمويل شاملة ومتنوعة إلدارة عوامل اإلجهاد التي تؤثر على التنوع   )ب(
  ؛مياه الباردةالبيولوجي في مناطق ال

إزالة العقبات الرئيسية وتحسين فرص الحصول على التمويل من خالل بناء القدرات   )ج(
  .وتبسيط عمليات التمويل
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معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة   -  20/5
  البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

عشر،  الثالثاجتماعه  فيمؤتمر األطراف، والتكنولوجية بأن يعتمد رة العلمية والتقنية الهيئة الفرعية للمشو توصي
را على غرار ما يليمقر:  

  ،مؤتمر األطرافإن 
  على التنوع البيولوجي البحري والساحليالناجمة عن األنشطة البشرية آثار الضوضاء تحت الماء 

آلثار الضوضاء تحت الماء على التنوع البيولـوجي   ةيعلم توليفة" المعنونمحدث التقرير بال يحيط علما - 1
، المعلومات هذه إلى استعمالف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة األطرا دعووي 13،"البحري والساحلي والموائل

  حسب االقتضاء، ضمن اختصاصاتها ووفقا للتشريعات الوطنية واالتفاقات الدولية؛
والحكومـات األخـرى والمنظمـات     ،األطراف يدعوو، 12/23قرر من الم 3إلى الفقرة  خاصة يشير - 2

شـؤون  واللجنة الدولية ل 14،نواع الحيوانات البرية المهاجرةأاتفاقية حفظ ومنظمة البحرية الدولية، الالمختصة، بما في ذلك 
قتضـاء، ضـمن   حسـب اال  ، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية،وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيينصيد الحيتان، 

، تتماشى تطبيق تدابير بشأنتجاربهم  وتبادل اختصاصاتهم ووفقا للتشريعات الوطنية والقوانين الدولية، إلى مواصلة تعاونهم
لضوضـاء  لكبيـرة  ال ضارةالثار اآلتخفيف مع النهج التحوطي، وتتماشى مع ما ورد في ديباجة االتفاقية، لتجنب ولتقليل و

 3نشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك التدابير المحددة في الفقرة تحت الماء الناجمة عن األ
ونشـر هـذه    وتوليـف  تجميـع  في هأن يواصل عمل ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذي ويطلبمن نفس المقرر، 

وضاء تحت الماء علـى التنـوع البيولـوجي البحـري     لضل بما في ذلك البحوث العلمية المتعلقة باآلثار الضارة الخبرات،
والحكومـات األخـرى    ،، بالتعـاون مـع األطـراف   ، وأن يعد ويتبادل، استنادا إلى االحتياجات العلمية المحددةوالساحلي

اآلثـار  تلـك  تقليل وتخفيـف  و تجنب بشأن التدابير الرامية إلى إرشادات ومجموعة أدوات عمليةوالمنظمات ذات الصلة، 
الهيئة الفرعية ، ويجعل هذا التجميع، وكذلك اإلرشادات ومجموعة األدوات المشار إليها أعاله متاحة لكي تنظر فيها ارةالض

  ؛في اجتماع مقبل يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف والتكنولوجيةللمشورة العلمية والتقنية 
  لبحري والساحليعلى التنوع البيولوجي ا الحطام البحريآثار معالجة 

الخبـراء  عمـل   حلقةبتقرير  حيط علماي، إلى خطة عمل مجموعة الدول السبع لمكافحة القمامة البحريةإذ يشير  - 3
لحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي لكبيرة ال اآلثار الضارةتخفيف منع وبشأن إلعداد إرشادات عملية 

جزيئات الوالجاري في إطار الجمعية العامة لألمم المتحدة للبيئة بشأن القمامة البحرية  بالعمل وكذلك يحيط علما 15،والموائل
  ؛بالستيكيةال
بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنـوع البيولـوجي   الطوعية عملية ال باإلرشادات يحيط علما أيضا - 4

  ؛ررمقهذا البمرفق الالبحري والساحلي والموائل، على النحو الوارد في 
، وأصحاب المصلحة اآلخـرين والمنظمات ذات الصلة، والصناعات،  ،الحكومات األخرى يشجعاألطراف و يحث - 5

، وفقا للقانون الوطني والدولي وضمن اختصاصـاتها ، اتخاذ التدابير المناسبةعلى والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، 
ى التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل، مع األخذ بعـين  عل لحطام البحريلالمحتملة الضارة لمنع وتخفيف اآلثار 

بهذا المقرر، وإدراج المسائل المتعلقة بالحطام البحري في تعمـيم  مرفق الالواردة في الطوعية العملية  اإلرشاداتاالعتبار 
 ؛التنوع البيولوجي في مختلف القطاعات

                                                           
13  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/8  
 .28395، رقم 1651، المجلد المعاهدات مجموعةاألمم المتحدة،    14
15 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7. 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 
UNEP/CBD/COP/13/5 

Page 56 
المسؤولية الممتدة للمنتجين لتـوفير تـدابير   في  القتضاء،والحكومات األخرى إلى النظر، حسب ا األطراف يدعو - 6

للحطام البحري على التنوع البيولوجي البحـري والسـاحلي   استجابة عند حصول أضرار أو وجود احتمال كاف ألضرار 
 ؛والموائل

 الحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة على وضع وتنفيذ تدابير وسياسـات  ويشجعاألطراف،  يحث - 7
رمي أي مواد صلبة ثابتة أو مصنعة أو مجهزة أو التخلص منها أو فقدانها أو هجرها في البيئـة البحريـة   وصكوك لمنع 

  ؛والساحلية
ومنظمة األغذية والزراعة لألمم  ،المنظمات الحكومية الدولية المختصة، بما في ذلك المنظمة البحرية الدولية يدعو - 8

اتخـاذ  إلى تها، افي إطار والييئة ومنظمات البحار اإلقليمية والهيئات المختصة األخرى، وبرنامج األمم المتحدة للبالمتحدة، 
الضارة المحتملة ثار اآلالتدابير المناسبة، ومساعدة األطراف والحكومات األخرى في اتخاذ التدابير المناسبة لمنع وتخفيف 

الطوعيـة  العمليـة   اإلرشاداتمع األخذ بعين االعتبار  والموائل، والساحلي لحطام البحري على التنوع البيولوجي البحريل
  المقرر؛بهذا مرفق الالواردة في 

  :االضطالع بما يلي، رهنا بتوافر الموارد إلى األمين التنفيذي يطلب - 9
بما في ذلك المنظمة البحرية  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، ،التعاون بين األطراف تيسير  )أ(

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وشعبة األمم المتحدة لشـؤون المحيطـات   األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  ومنظمة ،الدولية
وقانون البحار، والمنظمات البحار اإلقليمية والهيئات المختصة األخرى، بما في ذلك في إطار خطط العمل اإلقليمية بشـأن  

ية القضائية لألطراف والحكومات األخرى والواليات المسندة للمنظمات القمامة البحرية، بشأن تطبيق تدابير في إطار الوال
 والموائل، والساحلي لحطام البحري على التنوع البيولوجي البحريالضارة المحتملة لثار اآللمنع وتخفيف الحكومية الدولية، 

 عن طريق تيسـير ، هذا مقررال مشروعبمرفق الالواردة في  ة الطوعيةالعملي اإلرشادات التدابير المتضمنة في بما في ذلك
  األدوات وأفضل الممارسات؛مجموعات ومات والخبرات والمعل تبادل

 سيما أقل البلدان نموا والدول الجزريـة الصـغيرة  اء القدرات للبلدان النامية، والتوفير فرص بن تيسير  )ب(
لحطام البحري علـى التنـوع   الضارة المحتملة لثار اآللمنع وتخفيف لتنفيذ تدابير  التحول االقتصادي،بلدان ، وكذلك النامية

 التـدابير المتضـمنة فـي    بما في ذلك في المناطق الواقعة تحت واليتها القضائية، والموائل، والساحلي البيولوجي البحري
   .هذا مقررال بمشروعمرفق الالواردة في  ة الطوعيةالعملي اإلرشادات

  مرفق

فيف آثار الحطام البحري على بشأن منع وتخ طوعية عملية إرشادات
  التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل

  الموائلو ليعلى التنوع البيولوجي البحري والساح وآثارهالحطام البحري 
يتم رميها أو الـتخلص منهـا أو   مصنعة أو مجهزة أو  أي مادة صلبة ثابتةعلى أنه الحطام البحري عادة  يعرف - 1

 األراضي عـن طريـق  البيئة البحرية من  إلىوهذا يشمل المواد المنقولة . لبيئة البحرية والساحليةفي ا أو هجرها فقدانها
يـة  الحطام البحري من مجموعة من المصـادر البحر وينشأ . شبكات الصرف الصحي أو الرياحأو المصارف أو  األنهار
  .والبرية

على الكائنـات   ويؤثرصحة اإلنسان وسالمته، هدد ويالحطام البحري تكاليف اجتماعية واقتصادية، ويترتب على  - 2
سـلبية   انعكاساتا ميمكن أن يكون له هالحطام البحري أو ابتالع واسع أن المحاصرة مننطاق ومن الموثق على . البحرية

وفر يه قد مصدر قلق ألن يةالبالستيكالمواد ابتالع كما أن . نفوقهمإلى  اعلى الحالة المادية للحيوانات البحرية ويمكن أن يؤدي
ضـر  يالحطـام البحـري   أن من المعروف باإلضافة إلى ذلك، و. الشبكة الغذائية إلىلنقل المواد الكيميائية الضارة  مسارا

  .ألنواع الغريبةلكون ناقال من الممكن أن يو) االختناقعلى سبيل المثال، من خالل ( يؤدي إلى تدهورهاأو  يغيرهاالموائل أو 
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وقد . النفوقإصابات خارجية أو أو لألفراد،  واإليكولوجيتغيير األداء البيولوجي على  يةالسلب التأثيراتمل توتش - 3
. بالكامـل غير مفهومة انعكاسات االبتالع ال تزال ، والحطام البحري على كائن فردي ابتالع أثرتحديد  يكون من الصعب

قد و. المجموعاتعرضة آلثار على مستوى  منها المحاصرةاألنواع التي تظهر نسبة عالية من ابتالع الحطام أو وقد تكون 
 المعرضـة لعوامـل إجهـاد   أو /و مهددة باالنقراضالسلبية على المجموعات الصغيرة، وخاصة تلك  ذلك انعكاساتيكون ل
فقدان خدمات النظم لتقييم  اإليكولوجي علىتحديد آثار الحطام البحري على مستوى النظام  وينبغي أن تشتمل عملية. متعددة

  .عامل اإلجهاد هذااإليكولوجية التي يمكن أن تعزى إلى 
ملوثات ثابتة موجودة فـي جميـع الموائـل    ، وهي 16الصغيرة يةجزيئات البالستيكومن المرجح أن تزيد وفرة ال - 4

قـل  الصغيرة من خالل الشبكات الغذائية القاعية والسـطحية ن  يةجزيئات البالستيكلنقل الغذائي لويمكن أن ييسر ال. البحرية
المـواد  هناك أدلة على نقل المواد الكيميائية المضـافة مـن   و. والمواد الكيميائية السامة يةالبالستيكالمواد وتراكم كل من 

جزيئـات  الالصغيرة، فضـال عـن    يةجزيئات البالستيكالوهناك أيضا قلق من أن ابتالع . األنسجةية المبتلعة إلى البالستيك
وفر ينسداد واإلصابة، ويمكن أن واال ، يمكن أن يسبب آثارا جسدية مثل التآكل الداخليالحجمالكبيرة والمتوسطة  بالستيكيةال

من ) في المنتجات البالستيكية الموجودةعلى سبيل المثال، من اإلضافات (مسارا المتصاص المواد الكيميائية الضارة أيضا 
  .الكائنات البحريةقبل 

مسـببات   انتشارة ناقل لنقل األنواع الغريبة الغازية ويمكن أن يسهل أيضا بمثاب الحطام البحري ويمكن أن يعمل - 5
 يصبح بالفعلعلى السطح،  شريط حيويبسرعة الميكروبات لتشكيل  أن تغطيهفي البحر يمكن الموجود الحطام و. األمراض
  .حقخلص منه في وقت الوالت االبتالع من خاللالحطام عن طريق الحيوانات ينقل ويمكن أيضا أن . ميكروبية مادة تحتية

مصادر وتوزيع وكمية مواد الحطام البحري، وآثارها على التنوع البيولوجي  المعارف بشأنكبيرة في الفجوات وال - 6
الذي كمية الحطام المتعلقة بهناك نقص في المعلومات و. القدرة على معالجة المشكلة بفعالية تقيدالساحلي والموائل والبحري 

عـن  متاحة وهناك معلومات محدودة . مجموعة من الظروف تحتتدهور أو تجزئة الحطام معدالت و دخل البيئة البحريةي
  .التناول/بتالعااللحطام على األنواع البحرية عن طريق لوالكيميائية المادية  االنعكاسات

  هج لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائلنُ
  :والموائل البحريهج العامة التالية لمنع وتخفيف آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي الساحلي النُ تُقترح - 7

منها  التخلصأو  مجهزةمصنعة أو أو  أي مواد صلبة ثابتةرمي ينبغي أن يكون هناك تركيز على منع   )أ(
  ؛في البيئة البحرية والساحلية هجرهاأو  هافقدانأو 

 المنصاتلحطام البحري، حسب االقتضاء، لكبيرة ال ضارةالثار اآلتدابير منع وتخفيف تخدم ينبغي أن تس  )ب(
مثل برنامج ( المنتدياتمن التقدم المحرز في هذه أوجه التآزر وتستفيد تعزز أن للتعاون، والتي من شأنها  القائمةواألدوات 

واتفاقيـات   ،البحريـة  لمعالجة مشكلة القمامةشراكة العالمية وال 17العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية،
  ؛)وخطط عملهااإلقليمية البحار 

                                                           
التقارير العلمية والتقنية لمركز البحوث (مم  5تُعرف الجزيئات البالستيكية على أنها قطع أو أجزاء من البالستيك يقل حجمها عن   16

 EUR 24340. لمجموعة العمل المعنية باألمر التوجيهي إلطار االستراتيجية البحرية 10تقرير القمامة البحرية رقم  .2010. المشتركة
EN - 2010 .(ويؤدي انفصال هذه العناصر إلى العديد من األجزاء البالستيكية الصغيرة، التي تسمى الجزيئات البالستيكية الثانوية .

الصغيرة األخرى الموجودة في البيئة البحرية على أنها جزيئات بالستيكية أولية ألنها تُنتج إما لالستخدام وتُصنّف الجزيئات البالستيكية 
المباشر، مثال كمادة كشط صناعية، أو في مستحضرات التجميل أو لالستخدام غير مباشر، مثل المواد الحبيبية أو الحبيبيات الصغيرة 

اية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي، وخطة العمل اإلقليمية لمنع وإدارة القمامة لجنة حم(جدا في مرحلة ما قبل اإلنتاج 
 ).1- 2014البحرية في شمال شرق المحيط األطلسي، واتفاق لجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلسي 

17  A/51/116المرفق الثاني ،. 
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، بمـا فـي ذلـك الحـوافز     المتاحـة  مجموعة واسعة من األدوات واستجابات السياساتيمكن استخدام   )ج(
إلى منع وتخفيـف آثـار    هدفالتي تلدعم اإلجراءات  القطاعين العام والخاصبين شراكات الالسوق وأدوات و ،االقتصادية

  .الحطام البحري
  اإلجراءات ذات األولوية لتخفيف ومنع آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل

  :قترح اإلجراءات التاليةتُالبحري،  للحطاملمصادر البرية بالنسبة ل - 8
  ؛هوآثار هام البحري وكمياتلحطلالبرية المصادر أهم  عن ساألساخط بيانات تحديد   )أ(
وتزيـد  التغييرات االقتصادية الهيكلية التي من شأنها أن تقلل إنتاج واستهالك المواد البالستيكية،  تعزيز  )ب(

دعم بيئة مواتية لهذه تإعادة التدوير وإعادة االستخدام، و وتزيدبديلة، المواد الدعم تطوير تللبيئة، و مالئمةإنتاج المواد ال من
  ؛واللوائح والمعايير، والتعاون بين الصناعة والحكومات والمستهلكين ،يرات من خالل بناء القدراتالتغي

على البيئة  يةالبالستيك للموادالبيئية  اآلثارتطوير التكنولوجيا من أجل فهم التي تهدف إلى دعم البحوث   )ج(
على  التكاليفمن حيث  فعالالنتاج اإلوتقييم للبيئة،  مراعيةجديدة أو محسنة ئية تصميم بدائل كيمياو، بشكل أفضل البحرية

  ؛نطاق تجاري
تعزيز ونشر أفضل الممارسات فيما يتعلق بدورات مغلقة للموارد الفعالة والمنتجات التي مآلها النفايات،   )د(

  :مع مراعاة ما يلي
إعادة تصنيعها وإعـادة  دعم تصميم منتجات مستدامة ويمكن إعادة استخدامها، وقابلة لإلصالح، ويمكن   )1(

  تدويرها مع استعمال الموارد على نحو أكثر فعالية؛
الحد من االستهالك غير المفيد بواسطة تمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مسؤولة ومسـتنيرة وعـدم     )2(

  تشجيع التصرفات غير المناسبة للتخلص من النفايات؛
ع النفايات لزيادة معدالت عائد المواد ذات الجودة العالية تعزيز عملية مناسبة لتجميع وفصل مختلف أنوا  )3(

  إلى أقصى حد؛
  تعزيز إعادة التدوير عن طريق حرق النفايات ودفنها؛  )4(
القيمة كلها من اإلنتاج إلى سلسلة و يةالبالستيكالمواد تصنيع عملية تعزيز أفضل الممارسات على طول   )ه(

  ؛مثل استهداف عدم فقدان أي موادالنقل، 
التي المختلفة والمنتجات والعمليات  يةجزيئات البالستيكالمصادر مختلف  التشريع يغطيتقييم ما إذا كان   )و(

بحيث يـتم تطبيـق    القائم، اإلطار القانوني حسب االقتضاءوتعزيز،  18،والثانوية األوليةالصغيرة  يةالبالستيك الموادتشمل 
التي لها آثار  يةجزيئات البالستيكإلزالة إنتاج ال أو تحفيزية/ذ تدابير تنظيمية و، بما في ذلك عن طريق اتخاالتدابير الالزمة

  ؛ضارة على التنوع البيولوجي البحري
البلدان من خالل تبادل أفضل الممارسات وكذلك تحديد ومعالجة الثغرات في ظم إدارة النفايات نُتحسين   )ز(

  .التي تسهم في توليد الحطام البحري
، ضـمن الواليـات القضـائية لألطـراف     قترح اإلجراءات التاليةتُلتلوث، لصادر البحرية موبالنسبة لل - 9

  :والحكومات األخرى والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية
 بطريقةأقصى قدر من النفايات إلى مرافق االستقبال في الموانئ وضمان التخلص منها  تسليمهج لضع نُو  )أ(

  ؛لمنظمة البحرية الدوليةعاون مع ا، بالتةصحيح

                                                           
 .المرجع أعاله  18



UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 
UNEP/CBD/COP/13/5 
Page 59 

صناعة صيد األسماك وتربية األحياء المائيـة   الناتجة عنالنفايات الرئيسية  موادتحديد خيارات لمعالجة   )ب(
، وأمثلـة ألفضـل   ، حسب االقتضـاء تجريبيةالتي يمكن أن تسهم في الحطام البحري، وتنفيذ أنشطة، بما في ذلك مشاريع 

األغذية  ، بالتعاون مع منظمةاالستعادة في نهاية العمر االفتراضيع، واالتفاقات الطوعية ويدااإل خطط من قبيل الممارسات
  ؛وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والزراعة لألمم المتحدة

إدارة النفايات في قطـاع صـيد   بتعزيز ونشر أفضل الممارسات فيما يتعلق بجميع الجوانب ذات الصلة   )ج(
الخسـائر  و، وإدارة النفايـات فـي المـوانئ،    المركباتإدارة النفايات على متن  سبيل المثال، على بما في ذلك(األسماك 
لألمم  تعاون مع منظمة األغذية والزراعةبال) منتجينلل الممتدة مسؤوليةالع ويدابرامج االو، قصاصات شباك الصيد/التشغيلية

  المتحدة والمنظمة البحرية الدولية؛
لعـام   التوجيهية الطوعية المبادئعلى سبيل المثال، (ة بشأن أفضل الممارسات تطبيق المبادئ التوجيهي  )د(

المسؤولة لعام  مصايد األسماكمدونة السلوك بشأن و ؛منظمة األغذية والزراعة لوضع عالمات على معدات الصيدل 1991
) حد من المصيد المرتجعضي والإدارة الصيد العربشأن  2011لعام منظمة األغذية والزراعة الدولية لرشادات واإل، 1995

الصيد التجـاري والترفيهـي، حسـب     فيالتخلص منها التي تم المهجورة أو المفقودة أو معدات الصيد مدخالت للحد من 
  االقتضاء؛
تشجيع لالموانئ والمنظمات غير الحكومية،  وسلطاتتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية واإلقليمية،   )ه(

التـي  ، لجمع القمامـة  "السلبي القمامةصيد "برامج  أو معالجة القمامة البحرية من قبيل/واء واستخدام ومبادرات الحت تنفيذ
  ؛لصيد العاديةشباك الصيد خالل أنشطة ا تلتقط في

االقتصادية، ء القدرات، والحوافز االجتماعية المعارف، وبناء الوعي، وبنا وتشاركوفيما يتعلق بتبادل المعلومات  - 10
  :جراءات التاليةاإل تُقترح

المجتمع المدني، بما في  مجموعاتالحطام البحري في شراكة مع المتعلقة ب ثقيفأنشطة التوتنفيذ  تعزيز  )أ(
  ؛وتعزيز االستهالك واإلنتاج المستدامين منعذلك األنشطة المتعلقة ب

التي كمية الحطام قلل يي يمكن أن ذإلى تغيير السلوك الفردي ال المؤدية ثقيفأنشطة التوعية والت تعزيز  )ب(
  ؛تدخل البيئة
بيئـات  جيـدة فـي   التنظيف الممارسة  بشأنالخبرات وتبادل المعلومات  لتشاركإنشاء منصة تعاونية   )ج(

والممـرات المائيـة الداخليـة،     والمراسي ،والموانئ ،والسطحية الشاطئيةالمناطق البحرية والشواطئ والبيئات الساحلية، 
التنظيـف   وأسـاليب بشأن تكنولوجيـات  أفضل الممارسات  وإعدادالصلة؛  ويصلحة المحليين ذبالتعاون مع أصحاب الم

  ؛"تبني الشاطئ"" نظام للبيئة؛ وتعزيز المالئمة
ـ   لكل من، بالشؤون البحرية دراسية للتعليم المرتبطمناهج تحديد وتعزيز   )د( والقطـاع   ينالبحـارة المهني
تأمين البيئة البحرية وبشأن حترام االو الفهمزيادة الوعي ومن أجل ، )ص واإلبحارالغومدارس على سبيل المثال، (الترفيهي 
  المحلي والوطني والعالمي؛و المستوى الشخصي علىالسلوك المسؤول بااللتزام 

بيع المفروضة على منع دخول النفايات في البيئة، مثل الرسوم لوضع وتنفيذ حوافز اجتماعية اقتصادية   )ه(
 لمجتمعات السـاحلية أو حظر استخدام األكياس البالستيكية ذات االستعمال الوحيد، والسيما بالنسبة ل/ية، وستيككياس البالاأل

  ؛والمنتجعات السياحية الساحلية
صدار الشهادات البيئية بشـأن  إلالدولية البرامج القائمة، مع  اإليكولوجيةالتعاون، على أساس العالمات   )و(

  ، وفقا لقواعد النظام التجاري المتعدد األطراف؛الحطام البحري في معاييرها ومنعدارة تبادل المعلومات وإدراج إ
، ضمن الواليات القضائية لألطـراف والحكومـات   اإلجراءات التالية تُقترحمتكاملة والتنسيق، الإلدارة وبالنسبة ل - 11

  :األخرى والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية
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طط عمل وطنية أو إقليمية لمنع أو تخفيف آثار الحطـام البحـري علـى التنـوع     دعم وضع وتنفيذ خ  )أ(

في بعض المنـاطق   االستناد إلى خطط العمل واإلرشادات القائمةالبيولوجي الساحلي والبحري والموائل، وأيضا من خالل 
، مع مراعاة خطط العمـل  )بحر البلطيق، والبحر األبيض المتوسط والكاريبي، وشمال شرق المحيط األطلسي مناطقمثل (

  ؛اإلقليمية القائمة الواردة في اتفاقيات البحار اإلقليمية
 األطر وضعوالقائمة والتي وضعت مؤخرا الحطام البحري في األطر التنظيمية في مسألة تعميم النظر   )ب(
لمسؤولية لي ذلك من خالل الترويج ممارسات، بما فإلى اإلدارة المستدامة للنفايات  التي تحول ةالالزم ةوالمؤسسي ةالتشريعي

  والبنية التحتية إلدارة النفايات؛ ينلمنتجلممتدة لا
تعميم التشريعات القائمة بهدف دمج مسائل الحطام البحري وأهدافه، بما يتمشى مـع اللـوائح القائمـة      )ج(

  للتغليف والنفايات؛
لمنع وتخفيف آثـار  يل الحطام البحري ولتجنب أو تقل تشغيليةوأهداف  أهداف قابلة للقياس الكميوضع   )د(

  ؛البحري والموائلولوجي الساحلي الحطام البحري على التنوع البيو
القائمـة  أدوات اإلدارة المشتركة بين القطاعات و سياقالحطام البحري في  منعحديد دور استراتيجيات ت  )ه(

  .نهج النظام اإليكولوجي استنادا إلىالمناطق أساس  على
  :اإلجراءات التالية تُقترحواالحتياجات البحثية، ت في المعارف سد الفجوالو - 12

، حسـب  منهجيات موحدة اإلبالغ استنادا إلىالرصد والتحليل ومجاالت هج المنسقة في دعم وتعزيز النُ  )أ(
ن رصـد  مع مراعاة اإلرشادات القائمة المتعلقة برصد القمامة البحرية، مثل إرشادات االتحاد األوروبـي بشـأ   االقتضاء،

  القمامة البحرية في البحار األوروبية؛
في البلـدان   خصوصالدعم رصد الحطام البحري،  هاواستخدام هاضمان الوصول إلى التكنولوجيا وتبادل  )ب(

  والسيما أقل البلدان نموا والبلدان الجزرية الصغيرة النامية، وكذلك بلدان التحول االقتصادي؛ النامية؛
الحطام  تأثيراتلفهم  هوتوزيع هلتحديد مصادر الحطام البحري ومساراتالالزمة  وسائلالوضع وتعزيز   )ج(

  على األنواع البحرية؛ المجموعات وعلى مستوى مستوى الفرديالالبحري على 
وكذلك بحث وتطوير تقنيات إضافية في محطات معالجـة  وتعزيزها أفضل التقنيات المتاحة  البحث عن  )د(

  البيئة البحرية؛ من دخولجزيئات الصغيرة مياه الصرف الصحي لمنع ال
لحطام البحري الصغير في الشبكات الغذائية لتحديد مـا  لمحتمل الغذائي النقل المتعلقة بالتشجيع البحوث   )ه(

  ؛تيكية والمواد الكيميائية الضارةالتراكم البيولوجي للمواد البالسمن جراء إذا كان هناك تأثير 
رصد وإنفاذ المعايير البيئية على الحطـام   التي تتناول المواطنين ميةعلال رامجبتطوير وتعزيز استخدام   )و(
  البحري؛

فهمـا   الحطام البحريلعوامل االجتماعية التي قد تسهم في إنتاج ااجتماعية اقتصادية لفهم إجراء بحوث   )ز(
مواقـف  تصـورات و و تفضـيالت ، والساحلية والبحريةمختلف القطاعات والمجتمعات  على، وآثار الحطام البحري جيدا

  الثقافي؛/مصممة وفقا للسياق المحليالالتوعية المستهدفة  برامج في إرشاد التي يمكن أن تساعد المستهلكين
، وتحديد النقـاط  ةيكولوجيوالنُظم اإلالحطام على األنواع البحرية والساحلية،  آثارتقييم لمخاطر  إجراء  )ح(

  ؛ى التنوع البيولوجيعل المرتبطة بها اآلثارو المعداتالساخنة المحتملة لفقدان 
  :وضع استراتيجيات رصد، مع مراعاة االحتياجات التالية  )ط(

طـرق الهجـرة   في تنظر بطريقة منسقة  والتي المجموعاتتقييم اآلثار المحتملة على مستوى   )1(
  والمجموعات؛توزيع األنواع و
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على سبيل المثـال، رصـد   (لحطام البحري اها الخاص أمام مراحل حياة األنواع وضعف إدراج  )2(
  ؛)األحداث لقياس العبء على البالغين

معالجة اآلثار دون المميتة مع األخذ بعين االعتبار أن مجموعة واسعة من العوامل الطبيعيـة    )3(
  ونجاحها اإلنجابي؛ حدد بقاء الحيوانات الفرديةت المتفاعلة والبشرية

الضرر المباشر الناجم عن الحطـام  فإن النقراض، بشدة للمهددة مراعاة أنه في حالة األنواع ا  )4(
  ؛بسهولةبأكملها  المجموعةتأثير على له البحري على فرد واحد يمكن أن يكون 

 رسـم الخـرائط  مع  اويمكن استخدامه. هالبحري والتخفيف من الحطامتطبيق النمذجة كأداة مفيدة إلدارة   )ي(
، وخاصة لمخاطرعالمية ل تقييمعمليات  إجراءبين الحطام واألنواع، ودعم التقابل عدالت مولتقدير توزيع الحطام،  ةالمكاني

  .لألنواع المهددة باالنقراض
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  التخطيط المكاني البحري ومبادرات التدريب  -  20/6
عشر توصي الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث 

  :مقررا على غرار ما يلي
  ،مؤتمر األطرافإن 

  التخطيط المكاني البحري
لتطبيق  ومجموعة أدواتالمعنية بتوفير إرشادات عملية موحدة  بتقرير حلقة عمل الخبراء يرحب - 1

يعرب عن امتنانه و 2014،19أيلول /سبتمبر 11إلى  9في مونتريال، كندا، من المعقودة ، التخطيط المكاني البحري
 مفوضية األوروبية على ما قدمته من دعم مالي؛لل

بأن التخطيط المكاني البحري الذي يمكن أن يفيد أداة تشاركية لتيسير تطبيق نهج النظام اإليكولوجي،  يقر - 2
 8و 6سيعجل من تحقيق التقدم نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في المناطق البحرية والساحلية، السيما األهداف 

  ، ويدعم تعميم التنوع البيولوجي في السياسات العامة المتصلة بالتنمية البشرية واالقتصادية؛12و 11و 10و
على  ، حسب مقتضى الحال ومع مراعاة الظروف الوطنية،الحكومات األخرى ويدعواألطراف  شجعي - 3

ا أو تعزيز مبادرات التخطيط تطبيق التخطيط المكاني البحري في المناطق البحرية والساحلية الواقعة في نطاق واليته
 :، وإلىالمكاني البحري القائمة في هذه المناطق

األخذ في الحسبان التقرير المذكور أعاله لحلقة عمل الخبراء واإلرشادات التقنية األخرى من المنظمات   )أ(
  واالتفاقات الدولية واإلقليمية ذات الصلة في تنفيذ التخطيط المكاني البحري؛

مشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في إعداد وتنفيذ التخطيط المكاني تعزيز ال  )ب(
  البحري، وفقا للتشريع الوطني؛

 ،اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية تنفيذبالجهود الراهنة المبذولة في الربط على نحو وثيق   )ج(
البيئية  اتالتقييم فضال عنأساس المناطق،  تدابير الحفظ الفعالة القائمة على المناطق البحرية المحمية، وغيرها منو

، وإدارة األنشطة االقتصادية األخرى، بما فيها د األسماكيمصاالتلوث، وإدارة إدارة و ،األثر البيئي اتوتقييم ةاالستراتيجي
  ؛السياحة

فضال عن الشعوب األصلية والمجتمعات االشتراك مع أصحاب المصلحة المعنيين والقطاعات المعنية   )د(
  المحلية في وضع وتنفيذ التخطيط المكاني البحري؛

تعزيز تطبيق نهج النظام اإليكولوجي في التخطيط المكاني البحري ومواصلة تطويره، بما في ذلك   )ه(
  قليمي؛استخدام البيانات المكانية البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمعارف فضال عن التعاون اإل

  تبادل خبراتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية وغيرها من آليات تبادل المعلومات؛  )و(
، رهنا األمين التنفيذي يطلب إلىو ،18السيما الفقرة  ،12/23 جيم والمقرر 11/18 المقرر يشير إلى - 4

وقيانوغرافية الحكومية الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة اللجنة األسيما المنظمات ذات الصلة، ال يدعوو بتوافر الموارد،
وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية، للتربية والعلم والثقافة، 

ك، إلى دعم التنفيذ الوطني للتخطيط د األسمايمصاإلدارة واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملها، والهيئات اإلقليمية 
من خالل التعاون في جملة  حسب مقتضى الحال، ضمن اختصاصات كل منها، وفقا للتشريع الوطني، المكاني البحري،

  :ها األنشطة التاليةبين أمور من
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حلقة العمل  إلى نتائج مع االستنادالتخطيط المكاني البحري،  بشأنل اإلرشادات القائمة يكمتزيادة توحيد و  )أ(
، ة، من خالل التواصل عبر اإلنترنت، وحلقات عمل الخبراء، وتجميع دراسات الحالأعاله 1المشار إليها في الفقرة 

  أو استعراض الخبراء األقران؛/والتفاعل غير الرسمي فيما بين الخبراء و
اإلقليمية /والبرامج الدولية إقامة روابط مع األعمال األخرى في إطار االتفاقية أو غيرها من االتفاقات  )ب(
  ذات الصلة؛
ما في ب ،تيسير فرص تنمية القدراتلووأفضل الممارسات استكشاف الفرص المتاحة الختبار اإلرشادات   )ج(

  ، فضالً عن التنفيذ على أرض الواقع؛ذلك من خالل حلقات عمل لتنمية القدرات
التخطيط المكاني البحري، بالتعاون مع  تنفيذمية في تجميع الخبرات الوطنية أو دون اإلقليمية أو اإلقلي  )د(

على صلة الذات  اتليواآلالتفاقية في ااألطراف والحكومات األخرى، ونشرها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات 
  ؛االنترنت لتبادل المعلومات

مجال التعاون المشار تقرير عن التقدم المحرز في  رفع ، رهنا بتوافر الموارد،األمين التنفيذي يطلب إلى - 5
أعاله إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر  4إليه في الفقرة 

 لمؤتمر األطراف؛

، رهناً بالموارد بما يلي ألمين التنفيذي أن يضطلعا يطلب إلىو، 12/23من المقرر  19إلى الفقرة  يشير - 6
  :ية المتاحةالمال

 بما فيوالمبادرات وأصحاب المصلحة والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة،  ،دعوة األطراف  )أ(
والمنظمة البحرية الدولية، والسلطة  ،للجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةوا ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ذلك

د ي، والهيئات اإلقليمية لمصاواتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط عملهامتحدة للبيئة، الدولية لقاع البحار، وبرنامج األمم ال
عن الخبرات والدروس  ، حسب مقتضى الحال،األسماك، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، إلى تقديم معلومات

ني البحري أو التدابير األخرى لتعزيز ودون اإلقليمي في تطبيق التخطيط المكاواإلقليمي المستفادة على المستويات الوطني 
في المناطق البحرية  ،12و 11و 10و 6األهداف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، السيما تحقيق ل اًالحفظ واإلدارة، دعم

  ؛والساحلية
وأصحاب والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  ،من األطراف التقديماتتجميع وتوليف   )ب(
  ؛ضافيةلمعلومات العلمية والتقنية اإلإلى جانب االمصلحة، 
للمشورة العلمية نظر الهيئة الفرعية لأعاله، ) ب(6التوليف المشار إليه في الفقرة الفرعية /تقديم التجميع  )ج(

  في اجتماع الحق يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛والتقنية والتكنولوجية 
بأهمية  وإذ يسلم، 11/24من المقرر ) ب(1والفقرة الفرعية  10/29المقرر  من 76إلى الفقرة  وإذ يشير - 7

على أساس المناطق في إطار التخطيط المكاني البحري  ةإقامة روابط بين الجهود المبذولة بشأن مختلف تدابير الحفظ القائم
يطلب ، 12و 11و 10و 6اف األهد السيماوالتنفيذ لدعم تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، المتكامل وعبر القطاعات 

في إلى العمل الحالي لألمين التنفيذي، مع االستناد ، رهناً بالموارد المالية المتاحة، بما يلي األمين التنفيذي أن يضطلع إلى
  :11/24من المقرر  10مالً بالفقرة شراكة مع المنظمات ذات الصلة، وع

ة وجهوطني بشأن وضع نظم تمثيلية من الالخبرات والدروس المستفادة على المستوى ال تجميع  )أ(
تدابير الحفظ الفعالة القائمة على أساس المناطق اإليكولوجية ومترابطة بشكل جيد للمناطق البحرية المحمية وغيرها من 

بحرية الطبيعية المناظر الواألرضية طبيعية المناظر الوإدارة هذه النظم والتدابير بصورة فعالة ومنصفة، وإدماجها في 
  وسع نطاقاً، كإسهام في حلقة من حلقات عمل الخبراء؛األ

ن مختلف النُهج المتبعة في تقييم المساهمة عحلقة عمل للخبراء لتوحيد المعلومات العلمية والتقنية تنظيم   )ب(
مناطق، فضال على أساس ال ةالقائم ةمن تدابير الحفظ الفعال االمتعلق بالمناطق البحرية المحمية وغيره 11في تحقيق الهدف 
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وسع نطاقاً، وإثبات فعالية هذه النُهج في عملية األبحرية الطبيعية المناظر الواألرضية طبيعية المناظر العن إدماجها في 

  ؛من أهداف التنمية المستدامة 14من الهدف  5، والنظر أيضا في تنفيذ الغاية التقييم
الخبراء المشار إليه أعاله، وتقرير حلقة عمل ) أ(6رعية المشار إليه في الفقرة الفتجميع المعلومات  تقديم  )ج(
يعقد قبل االجتماع الحق في اجتماع  أعاله لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية) ب(6في الفقرة 

  الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛
ألصلية والمجتمعات المحلية، األطراف، والشعوب ا يدعو، 11/17من المقرر  25إلى الفقرة  وإذ يشير - 8

والمنظمات والمجموعات العلمية ذات الصلة، إلى تقديم معلومات وخبرات بخصوص معايير للمناطق البحرية المهمة 
اجتماعيا أو ثقافيا ولحفظها واستخدامها المستدام في حد ذاتها، وبالتحديد، عندما تتفق مع المناطق التي تستوفى معايير 

إلى األمين التنفيذي تجميع هذه المعلومات وإتاحتها  ويطلبيكولوجيا أو بيولوجيا أو معايير أخرى مشابهة، المناطق المهمة إ
 من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات؛

 القدرات والشراكات تنميةأنشطة 
بأنشطة بناء القدرات والشراكات التي ييسرها األمين التنفيذي من خالل مبادرة المحيطات يرحب  - 9

يعرب عن امتنانه اإلقليمي والعالمي، بالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصلة، والوطني و مستوياتدامة على الالمست
لحكومات اليابان وفرنسا وجمهورية كوريا والعديد من الشركاء اآلخرين على توفير الدعم المالي والتقني لتنفيذ األنشطة 

  ذات الصلة بمبادرة المحيطات المستدامة؛
 والفعال اآلني والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى التعاون من أجل التنفيذ ،األطراف ويدع - 10

  ألنشطة تنمية القدرات من خالل مبادرة المحيطات المستدامة؛
  6تيسير رصد التقدم المحرز في تنفيذ الهدف 

 6من أجل تنفيذ الهدف بتقرير اجتماع الخبراء بشأن تحسين اإلبالغ عن التقدم المحرز والعمل  يرحب - 11
 ،األطراف يشجعو 2016،20شباط /فبراير 11إلى  9الذي عقد في روما من ن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، م

نتائج  النظر فيد األسماك، على يوالحكومات األخرى، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والهيئات اإلقليمية لمصا
 تعميمشى مع المقرر المتعلق ب، بما يتم6لمحرز في تنفيذ الهدف تسريع ورصد التقدم احو نهذا االجتماع كأساس لتعاونها 

 21.د األسماكيالتنوع البيولوجي في مصا
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 األنواع الغريبة الغازية  -  20/7

   الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، إن
البرية، والخبرات في استخدام  باألحياءبة في التجارة بتقرير اجتماع الخبراء بشأن األنواع الغريترحب   - 1

  22عوامل المكافحة البيولوجية وإعداد أدوات دعم القرار من أجل إدارة األنواع الغريبة الغازية؛
حيز التنفيذ لضبط وإدارة مياه صابورة السفن وترسباتها االتفاقية الدولية دخول  بالتقدم في تحيط علما  - 2

  ،)BWMاتفاقية (
  :بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا على غرار ما يلي الفرعيةالهيئة صي تو

  إن مؤتمر األطراف،
والمعايير والمبادئ التوجيهية والتوصيات القائمة  االتفاقيةمن ) ح(8حكام المتعلقة بالمادة األ إلى إذ يشير

  بموجب اإلطار التنظيمي الدولي المتعلق باألنواع الغريبة الغازية،
  من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، 9والهدف  10/2و *6/23إلى المقررين  أيضا وإذ يشير

  السبل والوسائل اإلضافية للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في الحياة البرية
وضع وتنفيذ تدابير للتصدي للمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة المتعلقة ب اإلرشاداتبأن  سلميإذ 
 تمثل، ات األرضية، وكطعم حي وأغذية حيةة، وكأنواع ألحواض الكائنات المائية وألحواض الكائنكحيوانات أليف

  األحياء البرية؛أداة فعالة للتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في 
المقصود غير  اإلطالقالقائمة المذكورة أعاله للنظر في  اتأيضا بالحاجة إلى استكمال اإلرشاد سلموإذ ي

الغريبة الحية، مثل أو الملوثات والمواد المرتبطة بالتجارة في األنواع  التنقلغريبة الغازية، من خالل ألنواع الل
  أو األغذية؛ المواد التحتية أو مواد التعبئة
 علىوالمستهلكين والتجار  ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،األطراف يشجع - 1

مع إدخال ، البرية األحياءمخاطر المرتبطة بالتجارة في ل للتصدي 12/16المرفقة بالمقرر  اإلرشاداتاالستفادة من 
  ؛ما يلزم من تعديالت

تنظيمي ها ال، حسب االقتضاء، إطارعلى استعراضاألطراف والحكومات األخرى  يشجع - 2
 ومنعالبرية والمواد المرتبطة بها  األحياءنواع ألمن اآلستيراد االوضع وتنفيذ تدابير لضمان  من أجلوطني ال

دخال األنواع الغازية، واالستفادة من عمليات إلالتي يمكن أن تكون مسارات ) األغذيةو التعبئةمثل مواد ( هاانتشار
لتجارة، في العوامل المحركة لأن تنظر  يمكن، التي يمسح األفقالتحليل المخاطر المناسبة، فضال عن أدوات مثل 

  بة الغازية المحتملة التي قد تدخل من خالل التجارة؛وأنماط التجارة في المستقبل، واألنواع الغري
تطبيق التدابير الطوعية المبينة في على التجارة والصناعة  يالجهات الفاعلة في مجال يشجع - 3
استخدام  مثلالبرية،  األحياءالتجارة في  ، عندمع إدخال ما يلزم من تعديالت، 12/16المرفقة بالمقرر  اإلرشادات

للتنوع البيولوجي والتحديد  ةمحتمل تشكل أخطاراعلى أنها  لتعريفهات األنواع الغريبة الحية العالمات على شحنا
  يكافئه؛التسلسلي التصنيفي أو ما  هارقم وأالعلمي،  هااسمبألنواع لالسليم 

                                                           
22  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/31.  
قدم أحد الممثلين اعتراضا رسميا خالل العملية المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر وأكد أنه ال يعتقد أن مؤتمر األطراف يستطيع أن   *

وأعرب عدد قليل من الممثلين عن تحفظاتهم إزاء اإلجراءات . تراض رسمي عليهيعتمد، بصفة مشروعة، اقتراحا أو نصا مع وجود اع
 ).UNEP/CBD/COP/6/20من  324-294انظر الفقرات (المؤدية إلى اعتماد هذا المقرر 



UNEP/CBD/SBSTTA/20/16 
UNEP/CBD/COP/13/5 

Page 66 
والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، بما في ذلك منظمات البحوث،  ،األطراف يشجع - 4

األفراد وذلك للحد من المخاطر التي  ياتووسائل لتشجيع التغيير في سلوك سبلتطبيق استكشاف وتطوير وعلى 
 األحياءفي  المشروعةغير التجارة ، ومنع حاالت المشروعةالمرتبطة بالتجارة ويتعرض لها التنوع البيولوجي 
في حمالت  االجتماعي التواصلالعلوم االجتماعية واستخدام وسائل  االستفادة منالبرية، بما في ذلك من خالل 

  ؛البرية المعنية باألحياءة منظمات التجارالتوعية المستهدفة، ومن خالل التعاون مع 
، بالتعاون مع المنظمات األعضاء في ، رهنا بتوافر الموارد، أن يقومإلى األمين التنفيذي يطلب - 5

إلدماج  ةتكميلي إرشاداتعداد مشروع إباألنواع الغريبة الغازية، المعني بفريق االتصال المشترك بين الوكاالت 
 بشأنالقائمة  اتأعاله، إلى اإلرشاد الرابعة من الديباجةمقصود على النحو المذكور في الفقرة الغير  اإلدخال

لمخاطر المرتبطة بإدخال األنواع الغريبة كحيوانات أليفة، وكأنواع ألحواض لتصدي لوضع وتنفيذ تدابير ل
ظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية لتنالكائنات األرضية، وكطعم حي وأغذية حية،  الكائنات المائية وألحواض

 ؛والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف

التي تدير األخرى ألنواع الغريبة الغازية والمنظمات امعلومات ل ةشراكة العالميالأعضاء  دعوي - 6
إلى بالتجارة في الحيوانات والنباتات البرية، بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى، قواعد البيانات المتعلقة 

 تيسيرتحديد األنواع الغريبة الغازية المحتملة وناقالتها في التجارة، و بشأنآليات لتبادل المعلومات  إنشاءمواصلة 
 صلة؛تبادل هذه المعلومات بين األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات ال

 تقليل المخاطر المرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة الغازية المباعة عبر التجارة اإللكترونية

الحكومات األخرى، والمنظمات الدولية المعنية، والمستهلكين والتجار  ويدعواألطراف،  يشجع - 7
ة في األنواع الغريبة الغازية بهدف الحد من المخاطر المرتبطة بالتجار ، حسب االقتضاء،عبر التجارة اإللكترونية

 :على ما يليالتي تباع عبر التجارة اإللكترونية، 

التجارة اإللكترونية وأصحاب والتجار عبرتعزيز التوعية على نحو أكبر بين المستهلكين   )أ(
جملة ل ، وبالمعايير الدولية ذات الصلة واللوائح الوطنية، من خالاطر الغزوات البيولوجيةالمصلحة اآلخرين بمخ

  التجارة اإللكترونية ووسائل التواصل االجتماعي ذات الصلة؛ أسواقمن بينها  أمور
استعراض مخاطر الغزوات البيولوجية، والمخاطر الصحية ومخاطر الصحة النباتية المرتبطة   )ب(

، مناسبة وإرشاداتإعداد تدابير حسب االقتضاء، إلى ، والسعيأشكال البيع عن بعد،  بعضبها، التي تفرضها 
  ؛، بما يتسق مع االلتزامات الدوليةإلى أدنى حدإدخال األنواع الغريبة الغازية لتقليل مخاطر 

مركز األمم المتحدة النظر في استخدام، أو التشجيع على استخدام، نهج الشباك الواحد التابع ل  )ج(
التجارة في األنواع الحية الخاضعة  من أجل تيسير اإلبالغ عن تيسير التجارة واألعمال التجارية اإللكترونيةل

  عبر التجارة اإللكترونية؛ للوائح
التعاون مع التجار عبر التجارة اإللكترونية في وضع التدابير الضرورية الجديدة للحد من   )د(

 مخاطر األنواع الغريبة الغازية المحتملة الناشئة عن التجارة اإللكترونية، والتي يمكن أن تواصل دعم االمتثال
  للوائح التجارة الوطنية القائمة المتصلة باألنواع الغريبة الغازية؛

 :إلى األمين التنفيذ االضطالع بما يلي، رهنا بتوافر الموارد يطلب - 8

فريق االتصال المشترك في استكشاف مع منظمة الجمارك العالمية، وكذلك المنظمات األعضاء   )أ(
الحاجة إلى أدوات أو إرشادات لألطراف التي يمكن أن تساعد زية، األنواع الغريبة الغاالمعني ببين الوكاالت 

األنواع الغريبة الحية عبر التجارة اإللكترونية، بناء  علىالرقابة الضرورية سلطات الجمارك الوطنية في تيسير 
برية المهددة أنواع الحيوانات والنباتات الب الدولي تجارلتشريعات المتعلقة باتفاقية االلعلى التجربة الوطنية 

  ؛وإعداد هذه األدوات أو اإلرشادات، حسب االقتضاء ،باالنقراض وإنفاذها
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العلمية إلى الهيئة الفرعية للمشورة  اإلرشاداتتطوير هذه  فيتقديم تقرير عن التقدم المحرز   )ب(
 عقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف؛يالتقنية والتكنولوجية في اجتماع و

 اطر األنواع الغريبة الغازية التي تنقل مع الحاويات البحريةتقليل مخ

وحدات نقل الحاويات البحرية  تعبئةمدونة الممارسات الجيدة السارية على بمراجعة  يرحب - 9
وبتوصيات هيئة تدابير  االقتصادية ألوروبا األمم المتحدة لجنة/منظمة العمل الدولية/لمنظمة البحرية الدوليةل

في دورتها العاشرة التي تتعلق بمنع مخاطر وتقليل انتشار األنواع الغريبة الغازية في الحاويات  الصحة النباتية
 البحرية؛

 :األطراف والحكومات األخرى إلى ما يلي يدعو - 10

، عبر الحاويات البحرية التي تنتشراألنواع الغريبة الغازية بمخاطر  التواصل ورفع الوعي  )أ(
  ؛نيين بتعبئة أو حركة الحاويات البحريةوخاصة مع أصحاب المصلحة المع

الحاويات األجزاء ذات الصلة من مدونة الممارسات بشأن تعبئة وحدات نقل  االستفادة من  )ب(
  ؛ورفع الوعي بها، حسب االقتضاء البحرية

الحاويات المرتبطة بعن حركة األنواع الغريبة الغازية  ، حسب االقتضاء،جمع المعلومات  )ج(
بهدف  المعلومات تبادل هذهالمنقولة عبر الحاويات البحرية و ضافة إلى تلك المرتبطة بالبضائع، باإلالبحرية
النتشار األنواع الغريبة الغازية عن طريق  ةلمحتمل، حسب االقتضاء ووفقا للتشريع الوطني، المخاطر اتحليل

 هذه المخاطر؛واتخاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف من الحاويات البحرية 

  كافحة البيولوجية لألنواع الغريبة الغازيةالم
الغريبة الغازية أن المكافحة البيولوجية التقليدية يمكن أن تكون تدبيرا فعاال إلدارة األنواع  إذ يدرك
إن استخدام عوامل المكافحة البيولوجية يمكن أن يشكل أيضا مخاطر مباشرة وغير مباشرة و، الموجودة بالفعل

تطبيق النهج التصدي لها من خالل  ينبغيوأن هذه المخاطر  ،يكولوجية غير المستهدفةللكائنات والنظم اإل
 ،للمخاطر تحليل شاملبما في ذلك  ،إجراءات مناسبةالتحوطي، بما يتماشى مع ديباجة االتفاقية و

المكافحة البيولوجية  عند استخداماألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية،  يشجع - 11
إلدارة األنواع الغريبة الغازية الموجودة بالفعل، على تطبيق النهج التحوطي وتحليل المخاطر المناسب،  التقليدية

حسب المقرر هذا موجز االعتبارات التقنية المرفق ببما في ذلك وضع خطط طوارئ، مع األخذ في االعتبار 
 ؛االقتضاء

راك الحكومات دون الوطنية إلى إش ، حيثما ينطبق،الحكومات األخرىويدعو األطراف  يشجع - 12
التي تستهدف  التقليديةلمكافحة البيولوجية لعند تخطيط وتنفيذ برنامج  التي يحتمل أن تتأثر البلدانلتشاور وإبالغ وا

  غريبة غازية محددة؛ اأنواع
التي ضع المعايير المعنية بوالهيئات حسب االقتضاء، األطراف، والحكومات األخرى، و يدعو - 13

  :إلى ما يلي مة التجارة العالمية، والمنظمات األخرى ذات الصلةمنظ تعترف بها
وتطبيق  وضعدعم القرار لأدوات  ، بما في ذلكدواتاألتطوير مواصلة تحسين أو أو  فيتكي  )أ(

 األثر،، بما في ذلك تحديد األولويات على أساس بشكل أفضل ألنواع الغريبة الغازيةلبرامج المكافحة البيولوجية 
  ؛واحتمال نجاح المكافحة البيولوجية، واختيار عوامل المكافحة البيولوجيةوالجدوى 
تجميع هذه المعلومات وإتاحتها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وغيرها   )ب(

 من الوسائل؛
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ة لوقاية أن يواصل التعاون مع االتفاقية الدولي ، رهنا بتوافر الموارد،إلى األمين التنفيذي يطلب - 14

النباتات، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واألعضاء اآلخرين في 
والمنظمات األخرى ذات الصلة، مثل  بين الوكاالت المعني باألنواع الغريبة الغازية تصال المشتركفريق اال

تقييم المخاطر وإدارة المخاطر  الستكمالأجل تحديد الخيارات  من ،المنظمة الدولية المعنية بالمراقبة البيولوجية
، بما في ذلك في البيئات المائية، وتقديم تقرير الستخدام عوامل المكافحة البيولوجية ضد األنواع الغريبة الغازية

ماع الرابع عشر عقد قبل االجتيفي اجتماع عن التقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
 ؛لمؤتمر األطراف

 أدوات دعم القرار

ورهنا ، 12/17و 11/28، و10/38ألف، و 9/4تبعا للمقررات  ،إلى األمين التنفيذي يطلب - 15
 :واألطراف األخرى المهتمة أو المعنية االضطالع بما يلي، بالتعاون مع المنظمات الشريكةبتوافر الموارد، 

المنبر الحكومي الدولي وات دعم القرار، بطريقة منسقة مع داد وصيانة أدتجميع أو إعمواصلة   )أ (
، باستخدام تقرير تحديد النطاق إلجراء ةفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيوالسياسات لعلوم ل

عة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات التاب ة هذه األدواتوإتاحتقييم مواضيعي عن األنواع الغريبة الغازية 
 لالتفاقية؛

إعداد إرشادات تقنية إلجراء تحليل التكاليف والمنافع وتحليل جدوى التكلفة إلدارة األنواع   )ب (
عقد قبل االجتماع يفي اجتماع لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الغريبة الغازية

 ؛الرابع عشر لمؤتمر األطراف

 ،االعتبار آثار تغير المناخ فية األنواع الغريبة الغازية تأخذ بشأن إدار إرشاداتوضع   )ج (
  في استخدام األراضي على إدارة الغزوات البيولوجية؛والتغير  والكوارث الطبيعية

البيئية  والمنافعاألطراف والحكومات األخرى إلى النظر في التوازن بين التكاليف  يدعو - 16
المتعلقة اتخاذ القرارات  عندواإلجراءات العالجية،  اع الغريبة الغازيةالمتعلقة باألنو واالجتماعية واالقتصادية

يها، باستخدام، حسب أو السيطرة عل أثرها تخفيف ها أواحتواءأو  القضاء عليها وأ األنواع الغريبة الغازية بإدخال
  ؛مات النظم اإليكولوجيةاالقتضاء، التقرير المتعلق بالتقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج التنوع البيولوجي وخد

عملية تشاركية من خالل تحديد وإشراك  إلى اعتماداألطراف والحكومات األخرى  يدعو أيضا - 17
أصحاب المصلحة ذوي الصلة في مرحلة مبكرة، وتطوير أدوات دعم الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية و

  لزيادة الشفافية في صنع القرار؛ هاالقرار التشاركية واستخدام
  أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 9الهدف حقيق ت

ألنواع الغازية لالتحاد الدولي المعني با المتخصص الفريقبالعمل الذي قام به خبراء  يرحب - 18
د في اورعلى النحو الالطبيعة لوضع منهجيات لتحديد أولويات مسارات إدخال األنواع الغريبة الغازية  حفظل

االتحاد الدولي  ويدعواألطراف والحكومات األخرى إلى تطبيق هذه األساليب،  ويدعو 23مذكرة األمين التنفيذي؛
لحفظ الطبيعة إلى إكمال عمله بشأن تطوير هذه المنهجيات، وعرضها في اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة 

  العلمية والتقنية والتكنولوجية؛
 :عما يلياألطراف والحكومات األخرى إلى تقديم معلومات  يدعو - 19

معلومات عن التقدم ، بما في ذلك االخبرات وأفضل الممارسات والدروس المستفادة في عمله  )أ(
  في التنفيذ؛

                                                           
23  UNE/CBD/SBSTTA/20/INF/5. 
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تطبيق  بشأن، وخصوصا أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  9ثغرات في تحقيق الهدف ال  )ب(
  ؛تحليل المسارات وتحديد أولويات األنواع الغريبة الغازيةلأساليب 

أعاله  19المطلوبة في الفقرة المعلومات  إتاحةالتنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، إلى األمين  يطلب - 20
من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات وغيرها من الوسائل، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية 

  ؤتمر األطراف؛عقد قبل االجتماع الرابع عشر لميالتقنية والتكنولوجية في اجتماع وللمشورة العلمية 
التعاون مع القطاع الخاص  علىوالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  ،األطراف يشجع - 21

من  9 الهدفالمساهمة في تحقيق لنظر في القطاع الخاص إلى ا دعويوألنواع الغريبة الغازية، التصدي لمن أجل 
  ؛المؤسسيةأيشي للتنوع البيولوجي في ممارساتها أهداف 

، إذ يشير إلى ةالعلمي وساط، والحكومات األخرى والمنظمات األخرى واألاألطراف يدعو - 22
مواصلة تطوير االستراتيجيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق الهدف إلى ، )ن(- )أ( 6، الفقرات 12/17المقرر 

ن األنواع عة الجديد رفاأيشي للتنوع البيولوجي، ومواصلة استثمار الموارد في تطوير وتداول المعمن أهداف  9
، وخاصة من خالل األدوات القائمة ذات الصلة، مثل قاعدة البيانات العالمية لألنواع الغازية والمساراتالغريبة 

ألنواع لسجل العالمي الو) قيد التطوير(الغازية األنواع الغريبة أداة مسارات التحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ول
 .األنواع الغريبة الغازية، حسب االقتضاءلمعلومات اكة العالمية في إطار الشرالمنفذ المدخلة والغازية 

  مرفق
  موجز لالعتبارات التقنية الستخدام عوامل المكافحة البيولوجية 

  إلدارة األنواع الغريبة الغازية
  المكافحة البيولوجية التقليدية

عوامل المكافحة الغازية بالغريبة ع المكافحة البيولوجية التقليدية هي مكافحة األنواألغراض هذا الموجز، فإن  - 1
ويجري تحديد هذه األعداء الطبيعية من بلد منشأ األنواع الغريبة الغازية . البيولوجية أو أعداء طبيعية ذات عالقة خاصة بها

مع  التي تستهدف بالمكافحة، وتخضع لتقييم المخاطر ضد اآلثار المباشرة وغير المباشرة غير الموجهة للهدف، وذلك تمشيا
، تستورد عوامل المكافحة البيولوجية، وتختبر مرة مقبولة نتائج تقييم المخاطر كانتوإذا . القانون الوطني والمعايير الدولية

ومن المتوقع أن تنشأ عوامل المكافحة البيولوجية بشكل دائم من . أخرى ثم يتم إطالقها لمكافحة األنواع الغريبة الغازية
وتساعد المكافحة . أو إضعافه م إطالقها، وأن تتكاثر وتنتشر لتؤدي إلى كبت الكيان المستهدفاألعداد األساسية التي ت

تسرع من استعادة التنوع يمكن أن على تخفيف اآلثار السلبية لألنواع الغريبة الغازية والناجحة البيولوجية التقليدية 
تتم المكافحة البيولوجية كجزء من  وينبغي أن. ع المستهدفةالبيولوجي، ولكنها نادرا ما تقود إلى القضاء الكامل على األنوا

 .نهج اإلدارة المتكاملة في سياق أهداف واضحة تتعلق بالحفظ واالستعادة

 النهج التحوطي وتقييم وإدارة المخاطر

المباشرة عوامل المكافحة البيولوجية التقليدية المرشحة ضد اآلثار ، الذي يعكس النهج التحوطي، للمخاطراإن تقييم  - 2
وغير المباشرة غير الموجهة للهدف، وذلك قبل أي قرار باإلطالق، هو عنصر أساسي لنجاح برامج المكافحة البيولوجية 

 .التقليدية

وتقدم اإلرشادات الدولية المنسقة، . يسمح بفهم التحسينات واعتمادهاولمخاطر فهما واضحا للمخاطر اويقدم تقييم  - 3
بما في ذلك (في المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المتعلقة بعملية تحليل مخاطر اآلفات مثل تلك اإلرشادات الواردة 

ISPM 2 إرشادات متاحة بسهولة لهذا الغرض) 11و 3و. 

ينبغي أن وبما يتسق مع المعايير أو المبادئ التوجيهية أو التوصيات التي تعترف بها منظمة التجارة الدولية، [ - 4
 :العناصر التاليةفي مخاطر تقييمات ال تنظر
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على النظم اإليكولوجية واألنواع األصلية وما  غير المستهدفةوغير المباشرة اإلمكانية لآلثار المباشرة   )أ(

يتعلق بذلك على صحة اإلنسان وسالمته في المنطقة المقرر فيها إطالق عوامل المكافحة البيولوجية والتي يمكن أن تتوطن 
  ؛فيها

، ووظائف النظم اإليكولوجية لآلثار غير المباشرة غير المستهدفة على النظم اإليكولوجية اإلمكانية  )ب(
فيها إطالق عوامل  المقرر المناطقفي والقيم االجتماعية واالقتصادية والثقافية صحة اإلنسان وسالمته، وخدماتها، و

  ؛، وفي المناطق التي قد تنتشر فيهاالمكافحة البيولوجية
 لمحتمل للمناخ وتغيراته الحالية والمستقبلية ومصادر أخرى للتغير البيئي على توطيد وانتشارالتأثير ا  )ج(

  وآثار عامل المكافحة البيولوجية؛
والقضايا االجتماعية واالقتصادية  ها،المخاطر التي تتعرض لها وظائف النظم اإليكولوجية وخدمات  )د(

  ].صلية والمجتمعات المحليةوالثقافية، بما في ذلك قيم وأولويات الشعوب األ
ينبغي المكافحة البيولوجية،  لعوامل إطالق مقترحب المرتبطة منافععند النظر في المخاطر وكذلك التكاليف والو - 5

هج األخرى، مثل استخدام المواد الكيميائية أو نُمن ال المقارنةالعمل أو المخاطر عدم مخاطر وتكاليف النظر أيضا في 
  .وتقييمها ،األنواع الغريبة الغازيةوعات مجمالسموم للحد من 

لتخفيض المخاطر التي يتعرض لها التنوع البيولوجي وصحة اإلنسان وضمان  اإلجراءات التالية النظر فيوينبغي  - 6
 :أقصى احتمال للنجاح

كون المالئمة ينبغي أن ت التشغيل الموحدةالبنية التحتية للحجر الزراعي ذات المعيار الكافي وإجراءات   )أ(
  واختبارها وتنظيفها من أية أمراض وطفيليات قبل إطالقها؛ ،متوافرة لضمان استيراد العوامل بشكل مأمون

نوعية وكفاءة المتلقي لعوامل المكافحة البيولوجية ينبغي أن تحدث إما في بلد المتلقي وار يدراسات اخت  )ب(
  ل بلد اإلدخال؛المنشأ أو في مرفق الحجر الزراعي المسجل على نحو مالئم داخ

ينبغي أن يشارك خبراء التصنيف المؤهلين في االختيار واالختبار، بما في ذلك خبراء التحليل النباتي   )ج(
  الوراثي، وذلك لتحديد صحيح لجميع عوامل المكافحة البيولوجية المحتملة واألنواع التي يجري اختبارها؛

بلدان المنشأ والمقصد (السارية مع اللوائح الوطنية  شحنات عوامل المكافحة البيولوجية الحية تتمشى  )د(
وهذا يشكل عموما . الكائنات الحية، بما في ذلك الملصقات المالئمة استيرادوالتصاريح الخاصة ب ،والقواعد الدولية) والعبور

  ت البريد المستعجل؛شرطا على جميع شركات الشحن وشركا
اقات الدولية، مثل بروتوكول ناغويا بقدر ما ينطبق، في البحث ينبغي اتباع اللوائح واإلجراءات واالتف  )ه(

 والتطوير المتعلق بعوامل المكافحة البيولوجية؛

فضال  األنواع الغريبة المستهدفة،بمكافحة  تتعلق آراء بديلةوينبغي معالجة العوامل االجتماعية، بما في ذلك أي [ - 7
ي فيما يتعلق بتكاليف ومنافع والجداول الزمنية الستخدام المكافحة توفير معلومات واضحة وبسيطة إلى المجتمع المحلعن 

 .]البيولوجية من أجل بناء فهم عامة الجمهور والحصول على دعمه

 تخطيط وتنفيذ برامج المكافحة البيولوجية

 :في االعتبار التخطيط والتنفيذ التالية تدابير ينبغي أخذ - 8

جية في سياق أهداف واضحة للحفظ واالستعادة البيئية، وكجزء من القيام بإجراء برامج المكافحة البيولو  )أ(
نهج النظام اإليكولوجي النهج التحوطي وعن طريق إجراء تحليل المخاطر المناسب، و نهج اإلدارة المتكاملة، بما يتمشى مع

  عشر؛ يومبادئه االثن
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افق الحجر الزراعي، فضال عن وتحليل المخاطر ومر ،توافر االستثمارات الجوهرية األولية للتنقيب  )ب(
التمويل المستدام طويل األجل لدعم التربية الواسعة لعوامل المكافحة البيولوجية وإعادة توزيعها، والرصد والمراقبة بعد 

  إطالقها؛
المشاركة الكاملة من جانب السلطة الحكومية إلدارة اآلفات ومسببات األمراض والسلطات التنظيمية   )ج(

، بما في ذلك التشاور والتعاون عبر القطاعات، مثل قطاعات الزراعة والبيئة ؤولة عن اتخاذ قرارات اإلطالقالمالئمة المس
  ؛والصحة وخدمات الحدود، وأيضا بين القطاعين الخاص والعام

فيما يتعلق  ،والمجتمعيةإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، على المستويات التشريعية والقطاعية   )د(
  .ا المختلفة عن األهداف، والتبادل التعاوني للمعارف والخبرات وتوزيع المنافع والتكاليف، وتنمية القدراتبآرائه

من  ، وإذا كانالمحتمل أن تتأثر البلدانإبالغ على إطالق عوامل المكافحة البيولوجية البلدان التي تعتزم حث وتُ - 9
 البلدانإخطار ويعتبر . إطالقبكرة من عملية التخطيط وقبل أي في مرحلة م ا، التشاور معهبإطالق ماتتأثر  المحتمل أن

والمخاطر المحتملة، وتعزيز التشاور  المنافععلى  اطالعهامن أجل  اضروري ها أمراوالتشاور مع المحتمل أن تتأثر
يب فعالة ومفيدة حتمل أن تتأثر، في عمليات اتخاذ القرار، وكذلك لضمان تطوير أسالالتي ي جانب البلدانوالمشاركة من 

  .لمكافحة البيولوجيةل
 الرصد بعد اإلطالق، والخطة الطارئة واالستجابة السريعة

يسمح الرصد بعد اإلطالق بسرعة الكشف وقياس أي آثار سلبية متوقعة وغير متوقعة سواء كانت مباشرة أو غير  - 10
وينبغي . خطيط للطوارئ واالستجابة السريعةمباشرة للعناصر على التنوع البيولوجي أو الزراعة ويمكن أن يساعد في الت

) سواء كانت إيجابية أو سلبية(الرصد طويل األجل لآلثار وتقييمها  أن تشتمل جميع برامج المكافحة البيولوجية على
 .باستخدام منهجيات قياسية وفعالة من حيث التكلفة

والخبراء  المحتمل أن تتأثر البلدان ويمكن لتبادل معلومات الرصد بعد اإلطالق بشكل واسع، بما في ذلك مع - 11
اآلخرين، أن يدعم تحسين برامج المكافحة البيولوجية في أماكن أخرى، واعتماد النُهج في مواجهة تغير المناخ 

 .واالضطرابات والتغييرات

 القرارات بشأن إطالق عوامل المكافحة البيولوجية

عامال أساسيا  تشاركية لصنع القرارالعملية ال تعتبرة، بالنسبة للقرارات الخاصة ببرامج المكافحة البيولوجي[ - 12
ومن المفيد للغاية أن تبدأ . خيارات إلدارتهاالويشمل ذلك إيصال المعلومات عن المخاطر و. للحصول على الدعم والنجاح

، لمصلحة المعنيينهذه العملية في المرحلة المبكرة لتطوير برنامج المكافحة البيولوجية لضمان أن جميع اهتمامات أصحاب ا
 ].يتم النظر فيها، لغرض أهداف الحفظ الموضوعة للبرنامج المحدد بما في ذلك المصالح الثقافية،

قبل الموافقة على إطالق عوامل المكافحة  المحتمل أن تتأثر البلدانوتقديم معلومات علمية ذات صلة إلى  - 13
ألصحاب المصلحة المعنيين معارف ذات الصلة، ويسمح دعم التشاور اإلقليمي وتبادل الضروري من أجل البيولوجية 

 .واالستعداد لمواجهة أي تأثيرات سلبية محتملةبالمساهمة في عملية صنع القرار 

 تنمية القدرات

الفهم  بما في ذلكإن التعاون التقني والعلمي من أجل تنمية القدرات في مجال المكافحة البيولوجية التقليدية،  - 14
  .تدريب العاملين المهرة، يعد حيويا لنجاح برامج المكافحة البيولوجيةو ،لتنظيميةالعملية او ،العلمي
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 البيولوجيا التركيبية  -  20/8

  ة،هيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيإن ال
 ةوأصحاب المصلحالمنظمات ذات الصلة والحكومات األخرى، و المعلومات المقدمة من األطراف، في قد نظرتو
فريق الخبراء التقنيين ونتائج  التركيبية، المنتدى المفتوح العضوية على اإلنترنت بشأن البيولوجيا، ونتائج المعنيين

  :ما يلي تالحظ، استعراض األقران عملية من تعليقات الواردةال فضال عن، التركيبية المعني بالبيولوجياالمخصص 
 25إلى  21يين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية من مداوالت فريق الخبراء التقنفيما يلي نتيجة   )أ (

هي مزيد من التطوير وبعد جديد للتكنولوجيا البيولوجيا التركيبية "تعريف عملي ومفاده أن بشأن  2015أيلول /سبتمبر
أو / ميم، وتصنيع والحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا والهندسة لتيسير وتسريع فهم وتصميم، وإعادة تص

 ؛"تعديل المواد الوراثية، والكائنات الحية والنظم البيولوجية

فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني في المداوالت بخصوص البيولوجيا التركيبية، توصل   )ب (
جيا التركيبية يشير إلى األجزاء المستخدمة في عملية البيولو" المكونات"إلى فهم مشترك لمصطلع بالبيولوجيا التركيبية 

 ؛)مثال، مادة كيميائية(إلى المنتج الناشئ عن عملية البيولوجيا التركيبية " المنتجات"، ومصطلح )الحمض النووي جزئمثال، (

 ومنتجاتمكونات وكائنات، ناقش فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية أن   )ج (
والتقاسم ، المستدام واستخدامه البيولوجي حفظ التنوعأهدافها الثالثة، وأن تفاقية واال في نطاقتندرج  البيولوجيا التركيبية

الناتجة  من الكائنات الحيةسلبا على السواء، و إيجابا، الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، قد تتأثرالمنصف للمنافع العادل و
 ؛التركيبية البيولوجيا جاتومنت غير الحية المكونات فضال عن، البيولوجيا التركيبية عن

كائنات الحية مشابهة لل لبيولوجيا التركيبيةلالتطبيقات الحالية  من خالل التي تطورت تعد الكائنات الحية  )د (
جزيء مثل ( غير الحية  المكونات في حين ال تندرجللسالمة األحيائية،  بروتوكول قرطاجنة على النحو المحدد فيالمحورة 

ضمن نطاق بروتوكول قرطاجنة ) مادة كيميائية مثل(المخرجات للبيولوجيا التركيبية /منتجاتوال) DNA-الحمض النووي
 ولكن يمكن تنظيمها بموجب عمليات أخرى؛

للسالمة  واألطر القائمةبروتوكول قرطاجنة وفقا ل تقييم المخاطرلوالمنهجيات العامة توفر المبادئ   )ه(
وفي المستقبل التطبيقات الحالية  من خالل تطورت لكائنات الحية التيص اتقييم المخاطر بخصول أساسا جيدااألحيائية 
والتطبيقات الحالية مع التطورات التحديث والتكيف  هذه المنهجيات إلى قد تحتاج ولكن، لبيولوجيا التركيبيةل القريب

 التركيبية؛ بيولوجياللوالمستقبلية 

معلومات ال بما في ذلكبحاجة إلى التشجيع، و را حاسماأم األطراف والمعلومات بين يعد تبادل الخبرات  )و(
مكونات أو الكائنات، وال لتنظيم القائمة الدوليةأو /وفي الصكوك الوطنية واإلقليمية  والثغرات الفعلية تقييم المخاطرعن 

 ؛التركيبية تقنيات البيولوجيا من المنتجات المشتقة

البيولوجيا  مجال في والتكنولوجية ت والمعلومات العلميةهناك حاجة إلى المراجعة المنتظمة للتطورا  )ز(
 تواكب آخر المستجدات؛ تقييم المخاطرمنهجيات التنظيمية و الرقابة أن لضمان التركيبية

 بما في ذلكبروتوكوليها، االتفاقية و والمستقبلية في إطار العمليات الحالية بين التنسيق هناك حاجة إلى  )ح(
المعني فريق الخبراء التقنيين المخصص وإدارة المخاطر، ومع  المعني بتقييم المخاطرنيين المخصص فريق الخبراء التق مع

 ؛مقتضى الحالحسب ، بروتوكول قرطاجنة في إطاراالقتصادية باالعتبارات االجتماعية 

ولية والمنظمات الداألخرى منظمات األمم المتحدة مع  التعاون وإقامة أوجه التآزر إلى هناك حاجة  )ط(
 .البيولوجيا التركيبيةب تتصل والياتها التياألخرى، 

  توصية إلى مؤتمر األطراف
في اجتماعه الثالث  األطراف، مؤتمرالتكنولوجية بأن يعتمد العلمية والتقنية و للمشورة توصي الهيئة الفرعية -5

  :على غرار ما يلي مقررا، عشر
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  إن مؤتمر األطراف،
نهج  تطبيقي حث فيه األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى ، الذ12/24المقرر  يؤكد من جديد  )أ (
 ؛11/11من المقرر  4وفقا للفقرة  ،تحوطي

، الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبيةفريق عمل المنتدى على االنترنت وبعمل  يشيد  )ب (
 مناقشة؛فريق الخبراء التقنيين المخصص كأساس لمزيد من الباستنتاجات وتوصيات  ويرحب

المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية بشأن  نبأن نتيجة المداوالت في فريق الخبراء التقنيي يقر  )ج[(
هي مزيد من التطوير وبعد جديد للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم البيولوجيا التركيبية "هي  التعريف العملي

أو تعديل المواد الوراثية، والكائنات الحية / ريع فهم وتصميم، وإعادة تصميم، وتصنيع ووالتكنولوجيا والهندسة لتيسير وتس
 ]صاء؛قاإلدماج واإلمعايير اتخاذ عمل إضافي، السيما بشأن  ضرورة ويالحظ، "والنظم البيولوجية

توكوليها، لغرض تيسير المداوالت العلمية والتقنية في إطار االتفاقية وبرو يري من المناسب،  )ج بديل[(
استخدام التعريف العملي على النحو الذي اقترحه فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية ومفاده أن 

هي مزيد من التطوير وبعد جديد للتكنولوجيا الحيوية الحديثة التي تجمع بين العلم والتكنولوجيا البيولوجيا التركيبية "
أو تعديل المواد الوراثية، والكائنات الحية والنظم / سريع فهم وتصميم، وإعادة تصميم، وتصنيع ووالهندسة لتيسير وت

  ]؛""البيولوجية
التركيبية بأن الكائنات الحية  المعني بالبيولوجيا الخبراء التقنيين المخصص استنتاج فريقب يحيط علما  )د(

ركيبية، أو التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الت التطبيقات الحالية للبيولوجيا من خالل تطورت التي
  قرطاجنة؛ بروتوكول على النحو المحدد فيكائنات الحية المحورة هي مشابهة لل الراهن،

والمنهجيات لتقييم المخاطر في إطار بروتوكول قرطاجنة وأطر السالمة العامة أن المبادئ  يالحظ  )ه(
ساسا طيبا لتقييم المخاطر فيما يتعلق بالكائنات الحية التي تطورت من خالل تطبيقات حالية للبيولوجيا األحيائية القائمة تقدم أ

ولكن قد تحتاج مثل هذه المنهجيات إلى  أو التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن،التركيبية، 
  ستقبلية للبيولوجيا التركيبية؛لتطورات والتطبيقات الحالية والممع اتحديثها وتكييفها 

أنه ليس من الواضح، نظرا للمرحلة الحالية من المعارف، ما إذا كانت بعض كائنات يالحظ أيضا   )و(
ضمن تعريف الكائنات الحية  تندرجالبيولوجيا التركيبية، التي هي في مراحل مبكرة من البحث والتطوير في الوقت الراهن، 

المنتج  قد ال يكون فيها توافق في اآلراء عما إذا كانأن هناك حاالت  ويالحظ كذلكطاجنة، المحورة بموجب بروتوكول قر
  أو ال؛" حي"من تطبيقات البيولوجيا التركيبية هو 

اعاة، حسب رالوطنية، إلى م هالظروفاألطراف، وفقا لتشريعها الوطني المعمول به أو وفقا  يدعو  )ز(
االقتصادية، والثقافية واألخالقية عند تحديد المنافع المحتملة والتأثيرات العكسية  مقتضى الحال، االعتبارات االجتماعية

  مكونات والمنتجات الناشئة عن تقنيات البيولوجيا التركيبية في سياق األهداف الثالثة لالتفاقية؛كائنات، والالمحتملة لل
سياق األهداف الثالثة لالتفاقية  الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة، في ويدعواألطراف،  يشجع  )ح(

 :إلى ما يلي ،]ومع مراعاة االعتبارات االجتماعية االقتصادية، والثقافية واألخالقية، حسب مقتضى الحال[

على  التركيبية لبيولوجياامنتجات ومكونات كائنات وية لعكسال تأثيراتالالمنافع و إجراء بحوث حول )1(
االتفاقية أهداف ب هذه التأثيرات كيفية ربط وتحديد ي المعارفثغرات فال سد بهدف التنوع البيولوجي،

 بروتوكوليها؛و

المنافع بالمتعددين وأنشطة زيادة التوعية أصحاب المصلحة العامة ومع  حواراتتمكين التعزيز و )2(
على التنوع التركيبية لكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحتملة والتأثيرات العكسية المحتملة 

 للشعوبوالفعالة  المشاركة الكاملة معوالتي يشترك فيها جميع أصحاب المصلحة المعنيين ولوجي، البي
 والمجتمعات المحلية؛ األصلية
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العكسية  تأثيراتوال المنافع المحتملة تقييم بهدف القدرات وأنشطة لبناء وضع إرشادات التعاون في )3(

المنهجيات  يبية، وعند الضرورة، تحديث وتكييفالتركلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا المحتملة 
، حسب البيولوجيا التركيبية الناتجة عن الكائنات الحية المحورة مع الكائنات الحية لتقييم مخاطر الحالية

 مقتضى الحال؛

والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  ،األطراف، والحكومات األخرى يدعو  )ط(
 :األمين التنفيذي بمعلومات ووثائق داعمة بشأن ما يليإلى تزويد 

 أعاله؛) ح(البحوث، والتعاون واألنشطة المشار إليها في الفقرة  )1(

 لالتفاقية؛ األهداف الثالثة العكسية للبيولوجيا التركيبية بالمقارنة إلى أدلة عن المنافع والتأثيرات )2(

بما في ذلك ، التركيبيةكونات ومنتجات البيولوجيا لكائنات وممخاطر ال في مجال إجراء تقييمات الخبرات )3(
 المستفادة والتأثيرات على أطر تقييم المخاطر؛ والدروس، ةواجهمأي تحديات 

 تأثيراتلمن اإلى أدنى حد  ها لمنع أو التقليلوضع التي تم وغيرها من التدابير إدارة المخاطر أمثلة عن )4(
بما في ذلك الخبرات عن االستخدام التركيبية، لبيولوجيا لكائنات ومكونات ومنتجات االمحتملة  العكسية

 ؛اآلمن وأفضل الممارسات للمناولة اآلمنة للكائنات التي طورت من خالل البيولوجيا التركيبية

البيولوجيا ب مباشرة التي تتصل قيد التطويرالمبادئ التوجيهية الموجودة أو والسياسات و القواعد )5(
 ؛التركيبية

المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية وفقا الحالي والية فريق الخبراء التقنيين  تمديديقرر   )ي(
  ؛12/24المقرر من  2الفقرة لالختصاصات المرفقة وأيضا للمساهمة في استكمال التقييم على النحو المطلوب في 

براء التقنيين لدعم عمل فريق الخ منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتوالية التمديد  يقرر أيضا  )ك(
المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية، ويدعو األطراف، والحكومات األخرى، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

  والمنظمات ذات الصلة إلى االستمرار في ترشيح خبراء للمشاركة في المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت؛
علمية والتقنية والتكنولوجية استعراض توصيات فريق الخبراء إلى الهيئة الفرعية للمشورة ال يطلب  )ل(

أخرى إلى مؤتمر األطراف بما في ذلك بشأن التحليل  اتالتقنيين المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبية وتقديم توصي
  ؛9/29من المقرر  12باستخدام مجموعة المعايير المنصوص عليها في الفقرة 

  :ذي، االضطالع بما يلي، رهنا بتوافر المواردإلى األمين التنفييطلب   )م(
في إطار المنتدى المفتوح العضوية على االنترنت بشأن المنظمة االستمرار في تيسير إجراء الحوارات   )1(

، دعوة األطراف ومواصلة، تبادل معلومات السالمة األحيائيةغرفة  البيولوجيا التركيبية من خالل
خبراء  ترشيح إلى والمنظمات ذات الصلةالمحلية شعوب األصلية والمجتمعات والاألخرى،  الحكوماتو

  ؛في المنتدى للمشاركة
 أعاله متاحة على االنترنت؛) ط(الفقرة  من خالل المعلومات المستلمة جعل  )2(

 لمن خال لمزيد من المناقشةجعلها متاحة أعاله و إليه في الفقرات العمل المشار نتائج وتوليف تجميع  )3(
 ؛التقنيين المخصص وفريق الخبراء منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتال

 رهنا بتوافرو، منتدى المفتوح العضوية على اإلنترنتال في إطار مناقشات منظمة عبر اإلنترنت عقد  )4(
 االختصاصات معالمعني بالبيولوجيا التركيبية  المخصصفريق الخبراء التقنيين ل اجتماع األموال،

من قبل  الستعراض النظراء التقنيين المخصص فريق الخبراء تقرير وتقديم، بهذا المقرر رفقةالم
الرابع  اجتماع يعقد قبل االجتماعالتقنية والتكنولوجية في العلمية و للمشورة لنظر الهيئة الفرعية األطراف

 األطراف؛ لمؤتمر عشر
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تتصل المنظمات الدولية األخرى التي تحدة األخرى والم منظمات األمم التعاون وإقامة أوجه التآزر مع  )5(
 التركيبية؛ البيولوجياب والياتها

 المتعلقة األنشطة المستقبلية في المحلية األصلية والمجتمعات للشعوبوالفعالة  المشاركة الكاملة تعزيز  )6(
 في إطار االتفاقية؛ البيولوجيا التركيبيةب

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة التوصية الصادرة عن مؤتمر بيرحب   )ن(
البيولوجيا التركيبية، بما في ذلك عمله بشأن تجاه مسألة ، بشأن اتباع نهج منسق BS-VII/12للسالمة األحيائية، في مقرره 

 مؤتمردعو وي، ]فضال عن االعتبارات االجتماعية االقتصادية، حسب مقتضى الحال[تقييم المخاطر وإدارة المخاطر 
إلى األخذ في الحسبان المعلومات ذات الصلة  للسالمة األحيائية في بروتوكول قرطاجنة العامل كاجتماع لألطراف األطراف

  الناشئة عن العمليات في إطار االتفاقية وذلك في مداوالته المستقبلية؛
ى توضيح ما إذا كان استخدام مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا إل يدعو [  )س(

  .]بالحصول وتقاسم المنافع يتصل المعلومات التسلسلية الرقمية بشأن الموارد الجينية
  مرفق

  التقنيين المخصص المعني بالتكنولوجيا التركيبية اختصاصات فريق الخبراء
المعلومات واالستعانة بصص، لى العمل السابق للمنتدى على االنترنت وفريق الخبراء التقنيين المخمع االستناد إ .1

ذات الصلة التي تقدمها األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية من 
فريق على االنترنت وبواسطة األمانة، يضطلع  أعاله، فضال عن المعلومات المتاحة من خالل المنتدى) ط(خالل الفقرة 

 :، بالتنسيق مع الهيئات األخرى في االتفاقية وبروتوكوليهابما يلي المخصص المعني بالبيولوجيا التركيبيةبراء التقنيين خال

مجال البيولوجيا التركيبية لتقييم ما إذا كانت التطورات  فياستعراض التطورات التكنولوجية الحديثة   )أ (
 الثة، بما في ذلك اآلثار غير المتوقعة والمهمة؛يمكن أن تؤدي إلى آثار على التنوع البيولوجي وأهداف االتفاقية الث

 تقنيات من خاللفي الوقت الراهن  البحث والتطوير قيد أو كائنات حية قد تطورت بالفعل أي تحديد  )ب (
 قرطاجنة؛ بموجب بروتوكول الكائنات الحية المحورة تندرج تحت تعريف التي ال البيولوجيا التركيبية

 التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا  العكسية تأثيراتالوللمنافع  األدلة مواصلة تحليل  )ج (
ع المعلومات عن تدابير إدارة المخاطر، واالستخدام اآلمن وأفضل الممارسات جموتفاقية، األهداف الثالثة لالبالمقارنة إلى 
 ؛التركيبيةلكائنات ومكونات ومنتجات البيولوجيا للمناولة اآلمنة 

تقييم  ليل أي تأثيرات سلبية محتملة على حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،من أجل تجنب أو تق  )د (
 لبيولوجيا التركيبية ورصدها؛امنتجات ونات توافر األدوات للكشف عن كائنات، ومكو

اقتراح عناصر إلى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا لتيسير الوضوح  [  )ه(
 ]الجينية أن تتصل بالحصول وتقاسم المنافع؛ بشأن الموارد الرقمية التسلسلية ستخدام المعلوماتالكيف يمكن و متى بشأن

تقديم توصيات، لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع   )و(
بشأن البيولوجيا التركيبية  المناقشات واإلجراءات المستقبلية رلتيسي مداوالته الرابع عشر لمؤتمر األطراف، على أساس

للمساهمة في استكمال  9/29من المقرر  12بموجب االتفاقية، فضال عن تحليل مقابل المعايير المنصوص عليها في الفقرة 
 ؛التكنولوجيةمن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و 12/24من المقرر  2التقييم المطلوب في الفقرة 

سيجتمع فريق الخبراء التقنيين المخصص، رهنا بتوافر األموال، مرة على األقل قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر  .2
 .يستخدم أدوات اإلنترنت لتيسير عمله، حسب مقتضى الحالواألطراف 
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تنوع البيولوجي في مجال ال آثار التقييم الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  -  20/9
  وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملقحات والتلقيح وإنتاج األغذية لعمل االتفاقية

 إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

والتقليح وإنتاج األغذية الذي  ،عن التقييم المواضيعي للملقحات 24ي السياساتمقرربالموجز ل ترحب -1
دورته  فيالتنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية  في مجالالحكومي الدولي للعلوم والسياسات وافق عليه المنبر 

 ؛العام جتماعفضال عن تقرير التقييم الكامل الذي قبله اال ،2016شباط /فبراير 26 ، فيالتي عقدت في كوااللمبور ،الرابعة

تقييم المخاطر وإدارة المخاطر في معني بالبالعمل الجاري لفريق الخبراء التقنيين المخصص  تعترف -2
، كأداة لتقييم اآلثار العكسية المحتملة التي قد تحدثها الكائنات "إرشادات بشأن تقييم مخاطر الكائنات الحية المحورة"إعداد 

 الحية المحورة على الملقحات بما يتماشى مع بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية؛

مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف  إلى عنايةهذه التوصية  أن يوجهي األمين التنفيذ إلى تطلب -3
 ؛لسالمة األحيائيةلفي بروتوكول قرطاجنة 

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في إلى األمين التنفيذي أن يضطلع، بالتعاون مع أيضا  تطلب -4
األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بإعداد تقرير إقليمي ألفريقيا ومنظمة مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية 

عن الملقحات والتلقيح، باالستناد إلى التقييم والعمل ذي الصلة في إطار المبادرة الدولية للملقحات، وإتاحة النتائج 
  الستعراض النظراء قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

  :غرار ما يليمؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على د بأن يعتمتوصي الهيئة الفرعية 
  إن مؤتمر األطراف،

  ،المرفق الثاني، 6/5المرفق األول، والمقرر  5/5، المرفق الثالث، والمقرر 3/11إلى المقرر  إذ يشير
الملقحات  الدور األساسي لوفرة وتنوع الملقحات، السيما الملقحات البرية وكذلك سلط الضوء علىوإذ ي

الملقحات  التي تواجهلتهديدات لوالتغذية ورفاه اإلنسان، والحاجة إلى التصدي  غذية،نتاج األبالنسبة إلالداجنة 
  ،15و 8و 3و 2السيما األهداف  ،بمساهمة الملحقات في أهداف التنمية المستدامة وإذ يعترف ،والتلقيح

حماية  من خاللواسطة زيادة وفرة وتنوع الملقحات إنتاج المحاصيل بوتأمين بإمكانية تعزيز  وإذ يعترف
  النباتات والموائل التي تعتمد عليها من أجل التغذية والتعشيش،

أهمية حفظ الملقحات واستخدامها المستدام من أجل تعميم التنوع البيولوجي في قطاعي  وإذ يالحظ
  األغذية والزراعة،

تلك التي ذلك النُظم اإليكولوجية األرضية، بما في  أهمية الملقحات والتلقيح لجميعأيضا  يالحظ وإذ
بالتقليح بوصفه وظيفة رئيسية للنظم االيكولوجية التي تعد  وإذ يعترفاإلنتاج الزراعي واألغذية، نظم تتجاوز 

  عنصرا محوريا لحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام،
إدارة الملحقات وغيرها من عناصر النظم  المقايضات وأوجه التآزر القائمة بين خيارات وإذ يدرك

  الزراعية،
للتقييم المواضيعي بشأن الملحقات والتلقيح وإنتاج األغذية  السياسات مقرريل بالموجز يرحب -1

وافق عليه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية الذي 

                                                           
  :ييتوافر الموجز لمقررى السياسات بجميع اللغات الرسمية لألمم المتحدة على العنوان التال  24

 http://www.ipbes.net/work-programme/pollination.  

http://www.ipbes.net/work-programme/pollination
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، وكذلك التقرير الكامل للتقييم الذي 2016شباط /فبراير 26في كوااللمبور، في لتي عقدت ا، ةه الرابعفي دورت
  العام؛ جتماعوافق عليه اال

  الرسائل الرئيسية الواردة في التقييم؛ يؤيد -2
، والحكومات األخرى ومنظمات األمم المتحدة وغيرها من المنظمات المعنية ،األطراف يشجع -3
 ، على استخدام التقييم، حسب مقتضى الحال،المصلحة وأصحاب ،المتعددة األطراف االتفاقات البيئية فضال عن

تحسين حفظ الرامية إلى  اجهوده توجيه للمساعدة في ،SPM.1 شكلالواردة في الاالستجابات وخاصة أمثلة 
 ة؛والزراع ةغذينتاج األمستدامة إلتحقيق نظم العمل نحو الملقحات ولمحركات تقلص والتصدي  ،وإدارة الملقحات

باألدوات واإلرشادات التي وضعتها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء  يرحب -4
في إطار المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتقييم السريع لحالة 

وتقييم الممارسات  ،وتقييم نقص التلقيح ،اآلفات وتحديد خطر مبيدات ،تلقيحلوالتقييم االقتصادي ل ،الملقحات
 وتعميم السياسات؛ ،المواتية للملقحات

، حسب مقتضى الحال، اآلفات األعمال المشاركة في وضع وتصنيع وبيع مبيدات دوائر يشجع -5
 ،لمنتجاتبما في ذلك في وضع وتنقيح عمليات تقييم مخاطر ا ،على أن تأخذ في االعتبار نتائج التقييم في أنشطتها

بما يتماشى مع ديباجة االتفاقية وأن تكون شفافة بالكامل في إصدار نتائج جميع الدراسات  وتطبيق النهج التحوطي
 معمول بها؛مع المعايير واألطر الدولية واإلقليمية والوطنية ال بما يتسق، المتعلقة بالسمية

لمعنية وأصحاب المصلحة الحكومات األخرى وغيرها من المنظمات ا يدعوو ،األطراف يشجع -6
  :حسب مقتضى الحالوالظروف الوطنية  مراعاةلى إ

  السياسات واالستراتيجيات
إدماج االعتبارات الخاصة بالمسائل ذات الصلة بحفظ الملقحات واستخدامها المستدام في   )أ (

تيجيات التكيف واسترا ،واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيوالحرجية، الزراعية  اتالسياس
وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر وغير ذلك من خطط وبرامج سياساتية، مع  ،الوطنية مع تغير المناخ

لتحسين إدارة الملقحات، وأدناه،  المذكورة تعزيز تنفيذ اإلجراءاتلمراعاة قيم الملقحات والتلقيح، من جملة أمور، 
  المحاصيل الناجمة عن نقص التلقيح؛ مردودات في والتصدي لمحركات تقلص الملقحات وسد الثغر

  تعزيز الموائل المواتية للملقحات
 دعم األرضية بوسائل منها تشجيع تنوع الموائل ونُظم اإلنتاج على مستوى المناظر الطبيعية  )ب (

 والحدائق، الغابية مثل الحدائق(والنُظم الزراعية المتنوعة  )الزراعة العضوية بما في ذلك(الزراعة اإليكولوجية 
حفظ ، ومن خالل )الثروة الحيوانيةونُظم  مختلطةوالزراعة ال ، ودورات المحاصيلوالحراجة الزراعية ،المنزلية

  تعزيز نطاق الموائل المواتية للملقحات وترابطها؛ل ،الموائل الطبيعية وإدارة واستعادة
وفي  ،عية في المزارعالطبيعية أو شبه الطبيالموائل  ستعادة مساحاتاتعزيز حفظ وإدارة و  )ج (

ومواقع  موارد النباتات المزهرةلحفظ  حسب مقتضى الحال، المناطق الحضرية والمناطق المتطورة األخرى،
  التعشيش للملقحات؛

من عزز التي تستعادة األراضي العشبية والمراعي اوإدارة و ، وحفظتشجيع نُظم المحاصيل  )د (
  عبر الزمان والمكان؛التعشيش ومواقع  النباتات المزهرةموارد  توافر

  والممرضات واألنواع الغازية ،خطر اآلفات الحد منتحسين إدارة الملقحات و
 باستخدام األنواع المحلية بصورة رئيسية المتاحة للملقحات نباتات المزهرةتعزيز التنوع ال  )ه (

عتها ضد اآلفات وتقليص اعتماد الملقحات الداجنة على بدائل الرحيق، ومن ثم تحسين تغذية الملقحات ومنا
  واألمراض؛
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  تعزيز التنوع الجيني داخل مجموعات الملقحات الداجنة؛  )و (
والممرضات في ) بما في ذلك عثة الفاروا والدبور اآلسيوي(تحسين النظافة ومكافحة اآلفات   )ز (

  مجموعات الملقحات الداجنة؛
 مقتضى الحال، واألنواع والسالالت الفرعية، حسب حركة أنواع الملقحات الداجنة رصد وإدارة  )ح (

البلدان، للحد من انتشار الطفيليات والممرضات إلى مجموعات الملقحات الداجنة والبرية، وذلك بهدف منع  بين
  ة خارج مواطنها األصلية؛حتملدخول أنواع ملقحات غازية م

التقليل إلى أدنى حد من مخاطر دخول أنواع غريبة غازية ضارة بالملقحات البرية منع أو   )ط (
  التي تعتمد عليها؛ نباتاتة وموارد الداجنوال

  ، بما فيها مبيدات الحشائشمخاطر مبيدات اآلفات الحد من
 الوطني واإلقليمي، يينعلى المستواآلفات تنفيذ استراتيجيات الحد من مخاطر مبيدات ووضع   )ي (

 اتممارس ماداآلفات الضارة بالملقحات، على سبيل المثال، باعت استخدام مبيدات وتجنب حسب مقتضى الحال،
الصادرة اآلفات مع مراعاة مدونة السلوك الدولية إلدارة مبيدات ، اإلدارة المتكاملة لآلفات، والمكافحة البيولوجية

 ؛ومنظمة الصحة العالميةلألمم المتحدة ألغذية والزراعة ان منظمة ع

ما في ذلك ب ،الملقحاتعلى في حالة تسببها في مخاطر اآلفات تحسين ممارسات تطبيق مبيدات   )ك (
  الملقحات؛من أجل الحد من تعرض  االنجراف، الحد من تتكنولوجيا

ملقحات األنواع العلفية إلى تشجيع استراتيجيات إدارة األعشاب الضارة التي تراعي الحاجة   )ل (
  والتغذية ومواقع التعشيش؛

، حورةوالكائنات الحية الماآلفات إجراءات تقييم مخاطر مبيدات  ، حسب مقتضى الحال،تحسين[  )م (
بما في ذلك اآلثار  على الملقحات البرية والداجنة على حد سواء، الممكنة لتحسين مراعاة آثارها عند الضرورة،

والنحل  غير نحل العسل ،الملقحات فئاتمجموعة واسعة من  خدامدون المميتة وغير المباشرة، بوسائل منها است
بما يتماشى مع تطبيق النهج التحوطي مع  ،تقييم المخاطر في بروتوكوالت ،والدراسات التصنيفية الطنان الداجن،

  ]ديباجة االتفاقية، ويتسق مع االلتزامات الدولية ومع مراعاة التغيرات المناخية واآلثار التراكمية؛
ثبت أنها مع المحركات األخرى التي اآلفات  لمبيدات التآزرية التأثيراتتجنب أو الحد من   )ن (

  ؛الج لها على الملحقاتأضرارا جسيمة أو ال ع تحدث
  سياسات وأنشطة تمكينية

بقيمة الملقحات والموائل التي تدعمها، والحاجة إلى خفض العامة تشجيع التثقيف والتوعية   )س (
  التهديدات المحدقة بهذه األنواع والموائل؛

المسائل ذات الصلة بحفظ الملقحات واستخدامها المستدام، بما في ذلك  اعتباراتإدماج   )ع (
مقتضى استخدام نُهج مثل المدارس الميدانية الزراعية، حسب بالبرية، داخل خدمات اإلرشاد الزراعي، الملقحات 

  ؛الحال
لحماية الملقحات  والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية حوافز للمزارعين إعداد وتنفيذ  )ف (

 ،خطط خدمات الملقحاتبل المدفوعات مقا خطط تقاسم المنافع، بما في ذلك ، على سبيل المثال عن طريقموائلهاو
وفقاً للقواعد المتعددة األطراف لمنظمة ] [بما يتماشى مع االلتزامات الدولية[ وإزالة أو خفض الحوافز السلبية

بسيط المناظر وتات فمبيدات اآللفرط ستخدام المواال ،موائل الملقحات دميرت التسبب فيمن قبيل  ،]التجارة العالمية
 عية ونُظم اإلنتاج؛الزرااألرضية الطبيعية 
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حسب مقتضى  ،بما في ذلكالقرار، ودعم الحصول على البيانات واستخدام أدوات دعم  تعزيز  )ص (
مع  ،نطاق وترابط موائل الملقحات في المناظر الطبيعية عزيزوتقسيمها، لتتخطيط استخدام األراضي  ،الحال

  مشاركة المزارعين والمجتمعات المحلية؛
تقليدية، واالبتكارات والممارسات، وحماية الحقوق التقليدية والمعمول حماية وتعزيز المعارف ال  )ق (

بها في األراضي وحقوق الحيازة، حسب مقتضى الحال، وتعزيز التنوع البيولوجي والثقافي، والروابط فيما 
  لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام، بما في ذلك النظم الزراعية المتنوعة؛ 25بينها،

  تقييمالبحث والرصد وال
فضال تعزيز رصد حالة واتجاهات جميع الملقحات والموائل المواتية للتلقيح وهيكل الملقحات،   )ر (

  ؛متسقة وقابلة للمقارنةتحديد النقص الممكن في الملقحات باستعمال منهجيات عن 
  بناء القدرة التصنيفية بشأن الملقحات؛  )ش (
راعاة القيمة االقتصادية للزراعة تحديد قيمة المنافع المستمدة من الملقحات والتلقيح، مع م  )ت (
 قيم؛غيرها من الوكذلك القيمة الثقافية و وقيمة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، ،غذيةوإنتاج األ

  إجراء بحوث بشأن اآلثار االقتصادية واالجتماعية لتقلص الملقحات في القطاع الزراعي؛  )ث (
، حسب التقييم لتي حددهارف ااالمعفي الفجوات لسد  وتبادلها تشجيع إجراء المزيد من البحوث  )خ (

 ،الجزئي للملقحات على إنتاج المحاصيل فقدال اتبما في ذلك تأثير مقتضى الحال ووفقا للتشريعات الوطنية،
والسيما مبيدات الحشرات من نوع نيونيكوتينويد واالستعمال المنهجي المحتملة لمبيدات اآلفات،  والتأثيرات
على مجموعات ى، مع مراعاة التأثيرات التراكمية المحتملة، وآثار الكائنات الحية المحورة آفات أخرلمبيدات 
في إطار ظروف ميدانية حقيقية، بما في ذلك اآلثار التباينية على الملقحات الداجنة والبرية، وعلى  ،الملقحات

يل ومن غير محاصيل على خدمات الملقحات االجتماعية مقابل الملقحات المتوحدة، وآثار النباتات ذات المحاص
  ؛التلقيح على حد سواء على المدى القصير والمدى الطويل معا، وفي ظل الظروف المناخية المختلفة

تشجيع إجراء المزيد من البحوث لتحديد وسائل عملية تسمح بإدماج الممارسات المواتية   )ذ (
تعميم التنوع البيولوجي في نظم اإلنتاج و للملقحات ضمن النُظم الزراعية كجزء من الجهود لزيادة اإلنتاج

  ؛الزراعي
التلقيح في إطار تغير المناخ وتدابير  علىتشجيع إجراء المزيد من البحوث لتحديد المخاطر   )ض (
  ؛على التحمل النظم االيكولوجية قدرةبما في ذلك الفقد المحتمل لألنواع الرئيسية وتأثيرها على  ،ةحتملالتكيف الم
 المحركات على آثارمع مراعاة  ،البحوث والتحليل بشأن إدارة اآلفات التشجيع على مواصلة  ) أ أ(

  ؛بدائل أكثر جدوى واستدامة تطويرلدعم  ،الملحقاتتقلص 
األمين التنفيذي  تزودوالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة أن  ،األطراف يدعو -7

 إلىويطلب حات واستخدامها المستدام؛ معلومات عن المبادرات واألنشطة الوطنية ذات الصلة لتشجيع حفظ الملقب
بما في ذلك المعلومات الواردة في التقارير  ،األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، أن يجمع هذه المعلومات

عقد قبل االجتماع الرابع يع اها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتمفي لتنظر ،الوطنية
  ؛األطرافعشر لمؤتمر 

والمنظمات والشبكات الدولية ذات الصلة على إجراء  بحوثالهيئات العلمية وهيئات ال يشجع -8
، 6ة في التقييم، بما في ذلك المسائل المحددة في الفقرة محددال رفاعالمفي المزيد من البحوث لسد الثغرات 

ئفة أوسع من الملقحات ودعم جهود الرصد أعاله، للتوسع في البحوث لتغطية طا) أأ(إلى ) ر( ة منالفرعي اتالفقر

                                                           
 ".تنوع بيولوجي ثقافي"حددت في التقييم بوصفها   25
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 ،سيما في البلدان الناميةالتصنيفية ذات الصلة، وال اتالمنسقة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني وبناء القدر

  حيث ال توجد إال نسبة قليلة من البحوث وجهود الرصد حتى اآلن؛
نظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، مع مرهنا بتوافر الموارد، و ،إلى األمين التنفيذييطلب  -9

المبادرة الدولية لحفظ الملقحات واستخدامها المستدام وإعداد مشروع تنفيذ وبالتعاون مع شركاء آخرين، استعراض 
لكي تنظر المتوافرة، معلومات التستند إلى التقييم وتتضمن أحدث  محدثة ومبسطة، تشمل بناء القدرات، خطة عمل

االجتماع الرابع عشر لمؤتمر  يعقد قبلاجتماع  فيفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية فيها الهيئة ال
  األطراف؛

بالشراكة مع المنظمات المعنية رهنا بتوافر الموارد وإلى األمين التنفيذي،  أيضا يطلب -10
ات والتلقيح ذات الصلة الملقحعن تجميع وتلخيص المعلومات والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، القيام ب

دورها في الزراعة وإنتاج  بما يتجاوزبحفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في جميع النُظم اإليكولوجية، 
االجتماع الرابع  يعقد قبلاجتماع  فيلكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  يةغذاأل

  عشر لمؤتمر األطراف؛
 ةذية والزراعة لألمم المتحدة وهيئانتباه منظمة األغ استرعاءإلى األمين التنفيذي  كذلك يطلب -11

  ؛إلى هذا المقررفيها الموارد الوراثية لألغذية والزراعة 
أن كمية المعلومات المتوافرة عن حالة واتجاهات الملقحات والتقليح تتباين فيما بين  وإذ يالحظ -12

في  الملقحاتوكذلك قصور في القدرة على تحديد ورصد وإدارة  ،كبيرة في البيانات مع وجود ثغرات ،األقاليم
 ،التحول االقتصاديبلدان ول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان نموا والدأقل والسيما  ،كثير من البلدان النامية

 في مجاللي للعلوم والسياسات المنبر الحكومي الدو، بالتعاون مع بما يلي األمين التنفيذي أن يضطلع يطلب إلى
، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمات األخرى ذات التنوع البيولوجي وخدمات النظم االيكولوجية

 :الصلة، ورهنا بتوافر الموارد وتجنب االزدواجية في الجهود

والقدرات في مجال  ات في البياناتثغرز، على سبيل األولوية، الجهود المبذولة لسد اليعزت  )أ(
  سيما في أفريقيا؛التلقيح في البلدان النامية، والرصد حالة واتجاهات الملقحات و

ضع مقترحات لتعزيز القدرات ذات الصلة بالملقحات والتلقيح، والتقييمات اإلقليمية ود ويحدت  )ب(
للمبادرة الدولية لحفظ الملحقات  سيما في أفريقيا، من أجل دمجها في خطة العمل المحدثة والمبسطةلتكميلية، والا

 أعاله؛) 9(واستخدامها المستدام المشار إليها في الفقرة 

التنوع البيولوجي وخدمات النظم  في مجالالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  يدعو -13
ن اإلقليمية الجارية دو/إلى إيالء االهتمام الواجب لموضوع الملقحات والتلقيح في التقييمات اإلقليمية االيكولوجية

وفي  ،مواضيعي لتدهور األراضي واستصالحهابشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي، والتقييم ال
 عمل فرقة العمل المعنية ببناء القدرات؛

والمنظمات األخرى القادرة على ذلك أن تقدم الدعم لبناء األخرى والحكومات  ،األطراف يشجع -14
 ، عن طريق12المشار إليها في الفقرة التقني والعلمي لمعالجة هذه الثغرات وجوانب القصور  القدرات والتعاون

 االرتكاز على المعارف التقليدية والمحلية ذات الصلة؛منها  جملة أمور

األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد، تجميع المعلومات عن أفضل الممارسات  يطلب إلى -15
من خالل آلية تبادل  جعلها متاحةدة ذات الصلة برصد وإدارة الملقحات والتقليح ووالدروس المستفا دواتواأل

 .المعلومات وغيرها من الوسائل
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 التنوع البيولوجي وتغير المناخ  -  20/10

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي بشأن ة في مقدمالمعلومات الموجزة البالتقارير التالية، و تحيط علما - 1

  26 ؛التنوع البيولوجي وتغير المناخ
ر على النظم االيكولوجية إزاء التكيف مع تغي المعتمدةالتقرير التجميعي عن الخبرات فيما يتعلق بالنهج   )أ (

 27 ؛المناخ والحد من مخاطر الكوارث

للمعارف الحالية وتوصيات لدعم  استعراض :خإدارة النظم االيكولوجية في سياق التخفيف من تغير المنا  )ب (
 28 ؛إجراءات التخفيف المعتمدة على النظم اإليكولوجية التي تنظر فيما وراء الغابات األرضية

 29 ؛القائم على األراضيالمناخ والتخفيف من شي أيأهداف  العالقات بين  )ج (

السلبية على التنوع  ثاراآلااليجابية والتقليل إلى أدنى حد من  ثاربتعزيز اآل ةالخاص اتاإلرشاد  )د (
 30 ؛جة ألنشطة التكيف مع تغير المناخالبيولوجي نتي

 31المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الجيني في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المناخ؛  )ه(

تقييم بالتقرير التجميعي بشأن المشورة األخرى عن المؤشرات الممكنة واآلليات المحتملة ل ط علماتحي - 2
وتدهورها؛ ودور  ة عن إزالة الغاباتجمخفض االنبعاثات الناوالتأثيرات على التنوع البيولوجي عن اإلجراءات ل اتالمساهم

مذكرة األمين التنفيذي و 32،الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات في البلدان النامية
-2011في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  +REDDات عن المساهمة المحتملة لـمزيد من المعلوم"المعنونة 

  33؛"2020
شارك، من خالل الوسائل والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على زيادة وت ،األطراف تشجع - 3

والحد من ف من تغير المناخ لتكيف والتخفية على النظم االيكولوجية لمعتمدالمعارف المتعلقة بالنهج ال والمنابر ذات الصلة،
فضال عن المساهمات في، واآلثار على، التنوع البيولوجي من اإلجراءات الرامية إلى خفض االنبعاثات مخاطر الكوارث، 

ودور الحفاظ على الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزون الكربون في الغابات  ،وتدهورهاالناجمة عن إزالة الغابات 
وأن بما في ذلك نُهج السياسات البديلة، مثل نُهج التخفيف والتكيف المشتركة لإلدارة المتكاملة للغابات،  ،ناميةفي البلدان ال

 تستفيد من هذه المعارف لتحسين استنارة صنع القرار؛

آثار ) أ: (الهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ لتقديم تفاصيل عن تقارير خاصة عن بقرارترحب  - 4
تغير المناخ، والتصحر، ) ب(، درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5يتجاوز ر العالمي بما االحترا

وتدهور األراضي، واإلدارة المستدامة لألراضي، واألمن الغذائي وتدفقات غازات االحتباس الحراري في النظم اإليكولوجية 
 وتغير المناخ والمحيطات والغالف الجليدي؛) ج(، األرضية التي يمكن أن تشمل كل من التكيف والتخفيف

، عند تقديم تفاصيل عن تقريرها الخاص عن آثار الهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناختدعو  - 5
، أن تدرج النظر في اآلثار على درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 1.5يتجاوز االحترار العالمي بما 

جي ووظائف وخدمات النظم اإليكولوجية، ولمساهمة حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام، واستعادة التنوع البيولو
 درجة مئوية؛ 1.5النظم اإليكولوجية، في الجهود المبذولة لإلبقاء على االحترار العالمي في حدود 

                                                           
26  UNEP/CBD/SBSTTA/20/10  
27   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/2  
28  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/3 
29  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29 
30  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/1  
31  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4 
32  UNEP/CBD/SBSTTA/20/10/Add.1 
33  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/30  
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 :ليغرار ما يبأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على  توصي - 6

 ،إن مؤتمر األطراف

  ،10/33من المقرر  8الفقرة  إذ يعيد تأكيد
 والحد منوالتكيف والتخفيف من تغير المناخ  ،التعاون فيما بين أوساط التنوع البيولوجي بأنوإذ يسلم 

  ،منافع متعددة تقدمزيادة القدرة على تصميم التدخالت التي  مخاطر الكوارث يمكن أن يسفر عنه
وإطار  2030،34خطة التنمية المستدامة لعام التآزر المقدمة عن طريق  أوجهإمكانية ب اأيض سلموإذ ي

–2011ستراتيجية للتنوع البيولوجي اال ةوالخط 2030،35–2015نداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة يعمل س
  36،بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخواتفاق باريس  2020

بالحاجة إلى تحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية بما كذلك  يسلموإذ 
من أجل ة تمايزفي ذلك من خالل الموافقة المسبقة عن علم، والحاجة إلى توجيه اهتمام خاص إلى احتياجاتها الم

  الضارة على سبل معيشتها وثقافتها، ثارتجنب اآل
نجاح واستدامة وإشراك الشباب هي حيوية لجنسانية عتبارات الالي تراعي االتهج بأن النُوإذ يسلم 

  ، وبرامجها ومشروعاتها،والحد من مخاطر الكوارثوالتخفيف من تغير المناخ سياسات التكيف 
بالحاجة إلى معلومات علمية محسنة بخصوص التكيف مع تغير المناخ لشبكات المناطق  وإذ يسلم أيضا

  ومدى ترابطها، المحمية، ووظائفها
اتفاقية األراضي الرطبة ذات الصادر عن مؤتمر األطراف المتعاقدة في  12/11القرار  وإذ يالحظ

أراضي "في دورته الثانية عشرة، المعنون ) اتفاقية رامسار( األهمية الدولية وخاصة بوصفها موئالً للطيور المائية
، الذي يبرز دور أراضي الخث في تغير "على اتفاقية رامسارالتأثيرات : الخث، وتغير المناخ واالستخدام الحكيم

  37المناخ ليس فحسب في التكيف معه بل أيضا في التخفيف منه،
بالتقارير التالية والمعلومات الموجزة المقدمة في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن وإذ يحيط علما 

  38:التنوع البيولوجي وتغير المناخ
جميعي عن الخبرات فيما يتعلق بالنهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء التكيف التقرير الت  )أ(

 39 ؛مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث

استعراض للمعارف الحالية : إدارة النظم االيكولوجية في سياق التخفيف من تغير المناخ  )ب(
 40 ؛ولوجية التي تنظر فيما وراء الغابات األرضيةوتوصيات لدعم إجراءات التخفيف المعتمدة على النظم اإليك

 41 ؛القائم على األراضيالمناخ والتخفيف من شي أيأهداف  العالقات بين  )ج(

اإلرشادات الخاصة بتعزيز التأثيرات االيجابية والتقليل إلى أدنى حد من التأثيرات السلبية على   )د(
 42 ؛مناخالتنوع البيولوجي نتيجة ألنشطة التكيف مع تغير ال

                                                           
 .، المرفق70/1قرار الجمعية العامة   34
 .، المرفق الثاني69/283قرار الجمعية العامة   35
نظر ا( CP.21/1 اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادية والعشرون، المقرر  36

FCCC/CP/2015/10/Add.1.( 
 ttp://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res11_peatlands_e.pdfhانظر   37
38  UNEP/CBD/SBSTTA/20/10  
39  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/2 
40  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/3 
41  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29 
42  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/1  

http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/cop12_res11_peatlands_e.pdf
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المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم دمج التنوع الجيني في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير   )ه(
  43المناخ؛

السيما المواد  44،بشأن تغير المناخبموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية باتفاق باريس  يرحب - 1
  45؛المتعلقة بالتنوع البيولوجي

طوير مساهماتها المحددة وطنيا، وحسب مقتضى األطراف والحكومات األخرى، عند ت يشجع - 2
الحال، تنفيذ التدابير المحلية المرتبطة بها، إلى أن تأخذ في االعتبار الكامل أهمية كفالة سالمة جميع النظم 
اإليكولوجية، بما في ذلك المحيطات، وحماية التنوع البيولوجي، ودمج النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية فيها، 

التنوع البيولوجي في هذا العمل وضمان أن المعلومات، واألدوات التفاقية التابعة االتصال الوطنية  شراك نقاطمع ا
 واإلرشادات التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي يتم استخدامها؛

ومستحسنة  ،أن النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية يمكن أن تصبح ممكنة تقنياب يسلم - 3
على عامة يا، ومقبولة اجتماعيا، وسليمة اقتصاديا ومفيدة، وأن التنفيذ واالستثمار في هذه النهج يتزايد سياس
 الوطني؛الدولي و يينالمستو

على دمج النهج المعتمدة على النظم  والحكومات األخرى والمنظمات المعنية ،األطراف يشجع - 4
 تخطيطها االستراتيجي عبر القطاعات؛اإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه في 

أهمية المناطق البحرية المحمية، وإدارة الموارد الساحلية والتخطيط المكاني البحري على يشدد  - 5
 في حماية وبناء مرونة النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية، والمجتمعات والبنية التحتية ضد آثار تغير المناخ؛

يلة، مثل نُهج التخفيف والتكيف المشتركة لإلدارة المتكاملة بنهج السياسات البد يحيط علما - 6
 والمستدامة للغابات، والدور المحتمل لهذه النُهج في حفظ التنوع البيولوجي والحد من مخاطر الكوارث؛

بإمكانية أوجه التآزر بين تدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف منه في  يحيط علما أيضا - 7
 وجي والحد من مخاطر الكوارث في جميع النظم اإليكولوجية؛حفظ التنوع البيول

 :األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على ما يلي يشجع - 8

ما يتصل بها واآلثار على التنوع البيولوجي، وعند االقتضاء، التنوع البيولوجي  فقدان معالجة  )أ (
المترتبة على تكاليف ال بالنظر إلى ،ير المناخ والكوارثة بتغرتبطاالجتماعية والبيئية واالقتصادية الم ثارمن اآل

آثار فقدان التنوع البيولوجي واآلثار وقيمة االستثمار في األعمال في الوقت المناسب للحد من  التقاعس عن العمل،
 ؛السلبية األخرى

ط وتنفيذ لدى تخطيالحالية والمستقبلية تغير المناخ  آلثار وضعفهحالة التنوع البيولوجي  مراعاة  )ب (
والحد من مخاطر الكوارث، التكيف والتخفيف من تغير المناخ النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء أنشطة 

مرونة التنوع  تقللو الضعفتزيد من  يمكن أناألنشطة التي  التقليل إلى أدنى حد، وعند اإلمكان، تجنبو
 االيكولوجية؛البيولوجي والنظم 

                                                           
43  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4 
 انظر( CP.21/1اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادية والعشرون، المقرر   44

FCCC/CP/2015/10/Add.1(  
، التي تناشد 5المادة وسالمة جميع النظم اإليكولوجية على النحو الوارد في ديباجة اتفاق باريس؛  كفالةاإلشارة إلى أهمية   45

في حماية سبل العيش  ، التي تقر بدور التكيف7وخزانات غازات الدفيئة؛ والمادة  بواليعوتعزيز  صوناألطراف اتخاذ إجراءات ل
على  سبل العيش، والمجتمعات والنظم اإليكولوجية قدرةر، بما في ذلك ارضواأل الخسائرالمتعلقة ب 8والنظم اإليكولوجية؛ والمادة 

  .التحمل
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المقايضات المحتملة في جميع جوانب وضع وتنفيذ النهج و متعددة الممكنةالنظر في المنافع ال  )ج (

 ؛التكيف والتخفيف من تغير المناخالمعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء 

إعداد وتنفيذ برامج تعليم وزيادة التوعية لعامة الناس عن أهمية وظائف وخدمات النظم   )د (
 لتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، والحد من مخاطر الكوارث؛يقدمها التنوع البيولوجي ل ياإليكولوجية الت

زيادة التوعية السيما بين صانعي القرارات في القطاعات ذات الصلة وعلى مختلف مستويات   )ه(
والحد من مخاطر  إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخعن النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية  ،الحكومة
  الكوارث؛

االعتراف بدور المناطق المحمية وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على أساس المناطق   )و(
كأدوات مجدية التكلفة للتكيف والتخفيف من تغير المناخ فضال عن الحد من مخاطر الكوارث، وأن االستثمار 

  ؛المتزايد لإلدارة والحفظ سيكون له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية إيجابية
إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إعداد وتنفيذ   )ز(

والممارسات األصلية معارف تراعي الوالموثوقة والحد من مخاطر الكوارث التي تستند إلى العلوم المتاحة 
 ؛والمحلية والتقليدية

 ،ة على النظم االيكولوجية حسب مقتضى الحالالستخدام الواسع النطاق للنهج المعتمدتعزيز ا  )ح(
 المناظر الطبيعية الزراعية؛والساحلية والمناطق الحضرية وفي رية بحبما في ذلك في المناطق ال

فاعلية النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف  تجميع وتحليل منتظم لألدلة لتقييم  )ط(
هذه  ثلمع مالحظة أن م ك من خالل إعداد طرائق محسنة للرصد والتقييم،والتخفيف من تغير المناخ، بما في ذل

 ؛يفضل إعدادها وتطبيقها مبكرا في مرحلة التخطيطق ائالطر

من األدوات واإلرشادات المتوافرة بشأن النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء  االستفادة  )ي(
تطوير وتنقيح هذه مواصلة وعند االقتضاء، ر الكوارث، والحد من مخاطوالتخفيف من تغير المناخ التكيف 

 ؛األدوات واإلرشادات

ضمان أن أنشطة النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ   )ك(
 ؛والحد من مخاطر الكوارث تزيد إلى أقصى حد من المنافع المشتركة للناس والتنوع البيولوجي

المنابر لتبادل الخبرات وتشارك أفضل الممارسات، بما في ذلك لدى الشعوب األصلية تعزيز   )ل(
والمجتمعات المحلية بشأن النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ بطريقة 

  ؛شاملة ومتكاملة
ناخ، واالستراتيجيات التحقق من الحاجة إلى دمج أفضل ممارسات التكيف مع تغير الم  )م(

والمنهجيات في أطر التخطيط للحفظ، عند النظر في استجابات األنواع والنظم اإليكولوجية، والضعف إزاء تغير 
  المناخ الناتج عن األنشطة البشرية في الماضي والمستقبل؛

آلية ة من خالل حاليعن المسائل المشار إليها في الفقرة الوالخبرات تبادل ونشر المعارف   )ن(
 ، ضمن جملة وسائل؛غرفة تبادل المعلومات

، الذي شجع فيه األطراف، والحكومات األخرى، 9/16من المقرر  5إلى الفقرة  يشير - 9
والمانحين والمنظمات المعنية على تقديم دعم مالي وتقني ألنشطة بناء القدرات، بما في ذلك من خالل زيادة 

والسيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وبلدان التحول التوعية العامة، لتمكين البلدان النامية، 
االقتصادي، من تنفيذ أنشطة ذات صلة بآثار تغير المناخ، وباآلثار اإليجابية والسلبية للتخفيف من تغير المناخ 

 والتكيف معه على التنوع البيولوجي؛
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 ذات الصلة،بالتعاون مع المنظمات وارد، رهنا بتوافر الماألمين التنفيذي أن يعد، إلى لب يط - 10
والحد من مع تغير المناخ بشأن تصميم النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء التكيف طوعية توجيهية  مبادئ

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الرابع لنظر ، مخاطر الكوارث، وتنفيذها الفعال
 مؤتمر األطراف لعشر 

إلى األمين التنفيذي ضمان أن المبادئ التوجيهية الطوعية تراعي اإلرشادات يطلب أيضا  - 11
القائمة، بما في ذلك تلك التي أعدت في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

 :تضمن المعلومات التاليةتي توال ،اإلطارية بشأن تغير المناخواتفاقية األمم المتحدة 

والحد مع تغير المناخ أدوات لتقييم فعالية النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء التكيف   )أ (
 من مخاطر الكوارث على مختلف المستويات؛

تصميم وتنفيذ النهج المعتمدة على النظم االيكولوجية إزاء التكيف والحد من مخاطر الكوارث   )ب (
 بما في ذلك المستويات دون الوطنية والمحلية؛ يات،مختلف المستوعلى 

النهج المعتمدة على النظم وحدود في توفير مختلف خدمات النظم اإليكولوجية  المقايضات  )ج (
 ؛ء التكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارثااليكولوجية إزا

تغير  إزاء التكيف معة النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجيأدوات ومؤشرات لرصد فاعلية   )د(
  والحد من مخاطر الكوارث؛المناخ 

إزاء التكيف النهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية خيارات لدمج نهج السياسات البديلة في   )ه(
  والحد من مخاطر الكوارث؛لتخفيف من تغير المناخ وا

ب األصلية والمجتمعات دمج المعارف والتكنولوجيات والممارسات والجهود المبذولة من الشعو  )و(
  المحلية ذات الصلة بمعالجة تغير المناخ واآلثار على التنوع البيولوجي واالستجابة لها؛

تغير  عيف مكلتإزاء االنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية معلومات عن الوسائل التي تستخدم   )ز(
  والحد من مخاطر الكوارث مع البنية التحتية القوية؛المناخ 

مواصلة تعزيز أوجه التآزر مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة إلى األمين التنفيذي  كذلك يطلب - 12
ات مع ضمان أن ذلك يشمل زيادة المعارف وتشارك المعلومات، واإلرشادات واألدواإلطارية بشأن تغير المناخ، 

تنوع البيولوجي ودور النظم التنوع البيولوجي المتصلة بآثار تغير المناخ على ال اتفاقيةالتي أعدت في إطار 
 اإليكولوجية للتكيف والتخفيف من تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث، بهدف تحديد الحلول الممكنة؛

زيادة تعزيز أوجه التآزر بين عمل االتفاقية بشأن استعادة النظم  ى األمين التنفيذيلإ يطلب - 13
إزاء التكيف والتخفيف من تغير المناخ والعمل بشأن تحييد  اإليكولوجية، والنهج المعتمدة على النظم اإليكولوجية

اإلسهام في تدهور األراضي واإلدارة المستدامة لألراضي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وضمان 
 .النهج ذات الصلة في إطار الهيئات األخرى في األمم المتحدة معاالتساق 
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لحوم الطرائد واإلدارة المستدامة : تنوع البيولوجياالستخدام المستدام لل  -  20/11
 13الفقرة  12/18معلومات استجابة للمقرر : لألحياء البرية

  ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 46البرية؛ حياءبالتقرير المرحلي عن اإلدارة المستدامة لأل تحيط علما - 1

المجتمعات المحلية، والحوكمة، والحوافز، : ما بعد االنفاذ"أن بنتائج الندوة بش تحيط علما أيضا - 2
شباط /، التي عقدت في جنوب أفريقيا في فبراير"واالستخدام المستدام في مكافحة التجارة غير المشروعة باألحياء البرية

، "طار القانوني في كولومبياتفعيل اإل: رائد في كولومبيااالستخدام المستدام والتجارة بلحوم الط"، وحلقة العمل بشأن 2015
بشأن دور لحوم الطرائد  47، فضال عن خارطة الطريق2015تشرين األول /التي عقدت في ليتيسيا، كولومبيا، في أكتوبر

في األمن الغذائي والتغذية التي قدمت إلى مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر في دوربان، جنوب أفريقيا، في 
 ؛2015أيلول /سبتمبر

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر  توصي
 :غرار ما يليمقررا على 

 ،إن مؤتمر األطراف

البرية بسبب عمليات التدمير والتدهور  حياءاألمعينة من تناقص المستمر في أنواع إزاء ال عن قلقه إذ يعرب
بما في ذلك  ،األخرى التهديداتفضال عن  ،المناظر الطبيعية في ترابطخسارة التفتت واللموائل الطبيعية، والواسعة النطاق ل
 حياءالبرية، واالستخدام غير المستدام لمنتجات وموارد األ في األحياءة مشروعوالتجارة غير ال مشروعاالستغالل غير ال

اء قالتي تؤثر سلبيا على ب ،، والتلوث، واألنواع الغريبة الغازيةاضيغير القانوني لألرتحويل الالبرية، وتغير المناخ، و
 ،التنمية المستدامة ورفاه البشر وكذلك على ،وتجديد األنواع البرية

الحيوية التي تدعم التنوع البيولوجي، البرية عواقب على العمليات االيكولوجية  حياءأن لخسارة األ وإذ يدرك
مما يؤثر في االستخدام  ،والتغذية والصحة ،النواحي االجتماعية االقتصادية، واألمن الغذائيخطيرة ذات الصلة بوتأثيرات 

  تها،وهوي تهاوروحانيالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المستدام وثقافة  مألوفال
جية رتكز على فهم العوامل البيولوالتي تالبرية  حياءامج لإلدارة السليمة لألالحاجة الى بر وإذ يالحظ

من حيث االحتياجات  يس فحسبل ،التي تعترف بأهمية البعد البشري ،يكولوجية، وعلى البرامج الفعالة والمنصفةواإل
 حياءالوصاية والحقوق التاريخية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية للوصول إلى األ ذلكبما في  ،البشرية وتقاسم المنافع

  ،البرية واستخدامها المستدام حياءحوافز لحفظ األوتشارك  وليدفيما يتعلق بتأيضا  بل البرية، وفقا للتشريعات الوطنية،
الذي إمكانية تعزيز تجانس السياسات بشأن حفظ األحياء البرية واستخدامها المستدام والتجارة بها  أيضا إذ يالحظو
، في قرار الجمعية العامة 15ت الهدف ج تح-15و 7- 15السيما الغايتين  2030،48خطة التنمية المستدامة لعام  يساهم في

  ،2020- 2011، والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 69/314لألمم المتحدة 
األحياء البرية، بما في  إدارةأن عمال كبيرا قد تحقق في إطار االتفاقية بشأن السبل الى تحسين استدامة  وإذ يدرك

 هناك حاجةأخرى، وأن حياء البرية تترابط مع قطاعات م المستدام لألاالستخدا يالحظ أن قضية ،لحوم الطرائدذلك صيد 
  قضايا،لمعالجة هذه ال وعريض استراتيجيالى نهج 

                                                           
46  TTA/20/11UNEP/CBD/SBS.  
47  Robert Nasi and John E. Fa.”. The role of bushmeat in food security and nutrition“ " دور لحوم الطرائد في األمن
  .2015أيلول /ورقة مقدمة إلى مؤتمر الحراجة العالمي الرابع عشر في دوربان، جنوب أفريقيا، في سبتمبر". ذائي والتغذيةالغ
 ."2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا" بشأن 2015أيلول /سبتمبر 25الصادر في  70/1قرار الجمعية العامة   48
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دور الشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية في تيسير العمل المنسق بشأن  تأكيديعيد وإذ 
  ه التآزر فيما بين أعضائها،االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي وتعزيز أوج

األطراف، والحكومات األخرى، فضال عن المنظمات ذات الصلة، على النظر وتنفيذ، حسب  يشجع -1
الحراجة ، المقدمة في مؤتمر ألفضل حوكمة نحو قطاع أكثر استدامة للحوم الطرائد 49مقتضى الحال، خارطة الطريق

األطراف إلى االستفادة من خارطة  ويدعو، 2015أيلول /سبتمبرالعالمي الرابع عشر في دوربان، جنوب أفريقيا في 
 وتنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي؛وضع  عند الطريق

األطراف والحكومات األخرى على دمج اإلرشادات القائمة والتوصيات الصادرة عن االتفاقية  يشجع -2
، من أجل تعزيز تعميم حفظ ، في خطط واستراتيجيات وكاالت التعاون اإلنمائييةلألحياء البر المتصلة باالستخدام المستدام

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطاعات ذات الصلة؛

عن اتفاقية التنوع البيولوجي، إلى الوطنية السادسة  هاتقاريراألطراف إلى إدراج معلومات في  يدعو -3
الحقوق وتحويل هذه الحقوق وما يرتبط بها من إدارة إلى الشعوب األصلية والمجتمعات استخدام نظم اإلدارة المعتمدة على 

 المحلية فيما يتعلق باإلدارة المستدامة لألحياء البرية؛

األطراف إلى العمل مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية لتوفير التدريب وبناء القدرات  دعو أيضاي -4
 ياء البرية، بما في ذلك تبادل المعلومات والمهارات على مختلف المستويات؛في مجال اإلدارة المستدامة لألح

الى األمين التنفيذي أن يضطلع بما يلي، بالتعاون مع األعضاء اآلخرين في الشراكة التعاونية  يطلب -5
 :بشأن اإلدارة المستدامة لألحياء البرية، رهنا بتوافر الموارد

بهدف دعم  ،للحوم الطرائد ةستدامأكثر اطاع صوب قألفضل حوكمة  اإلرشادات التقنيةمواصلة توضيح   )أ(
بشأن دور لحوم  4، مع االستعانة بخارطة الطريق2020- 2011األطراف في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

واالستخدام  ،والحوافز ،والحوكمة ،المجتمعات المحلية: ما بعد االنفاذ"الطرائد في األمن الغذائي والتغذية ونتائج ندوة 
فضال ، 2015شباط /، التي عقدت في جنوب أفريقيا في فبراير"ألحياء البريةباة مشروعالمستدام في مكافحة التجارة غير ال

، التي "تفعيل اإلطار القانوني في كولومبيا: رائد في كولومبيااالستخدام المستدام والتجارة بلحوم الط"حلقة العمل بشأن عن 
مع مراعاة منظور الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ، 2015تشرين األول /ليتيسيا، كولومبيا، في أكتوبرعقدت في 

  ومعارفها عن االستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي؛
إجراء تنظيم مشترك وتحديد نطاق لحدث منتدى األحياء البرية لتيسير إشراك األطراف، والحكومات   )ب(

لدراسة وتحديد أولويات العمل حاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، األخرى وأص
فيما يتعلق باستخدام األحياء البرية وإدارتها بطريقة مستدامة، مع األخذ في االعتبار األعمال السابقة بشأن هذه المسألة، بما 

  ة بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛في ذلك مبادئ أديس أبابا ومبادئها التوجيهي
تعزيز أوجه التآزر مع المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات   )ج(

  النظم اإليكولوجية فيما يتعلق بإعادة تحديد نطاق التقييم بشأن االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؛
م الجهود التي تبذلها األطراف لمكافحة االتجار غير المشروع باألحياء البرية، تمشيا االستمرار في دع  )د(

، وتعزيز القدرات المؤسسية في مجال حفظ 2015تموز /، المعتمد في يوليو69/314مع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 
أعضاء االتحاد الدولي لمكافحة الجريمة ضد  األحياء البرية وإنفاذ القانون، مع هيئات إنفاذ القانون ذات الصلة مثل

  الحيوانات والنباتات البرية؛
اإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والفريق العامل   )ه(

  .ر األطرافواألحكام المتصلة بها في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتم) ي(8المعني بالمادة 

                                                           
49  ”. Robert Nasi and John E. Fa.The role of bushmeat in food security and nutrition“ " دور لحوم الطرائد في األمن

  .2015أيلول /العالمي الرابع عشر في دوربان، جنوب أفريقيا، في سبتمبر ورقة مقدمة إلى مؤتمر الحراجة". الغذائي والتغذية
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  استعادة النظم اإليكولوجية  -  20/12
  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،

  :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على غرار ما يلي توصي
  إن مؤتمر األطراف،

  ،12/19و 11/16والمقررين ) و(8إلى المادة  إذ يشير
الوطنية وخطط عملها في استراتيجياتها  ةم اإليكولوجياحتياجات استعادة النظ قد حددت ألطرافأن ا إذ يدركو

من  ه جار العمل في عددلخطط الوطنية واإلقليمية والعالمية األخرى، وأنأو ا/االستراتيجيات ووفي للتنوع البيولوجي 
أن العديد من النظم  يالحظوإذ ظمات والحكومات، بدعم من مختلف المن ةم اإليكولوجيالمتعلقة باستعادة النظ األنشطة
 ،استعادةال تزال في حاجة إلى  المتدهورة يةاإليكولوج

ها دائرة الغابات في تدعمبالتقدم المحرز في تنفيذ مبادرة استعادة النظم اإليكولوجية للغابات، التي  وإذ يرحب
  جمهورية كوريا،

أهداف أيشي للتنوع على تحقيق العديد من فحسب اإليكولوجية ال يساعد  أن التنفيذ الفعال الستعادة النظم يؤكدوإذ 
والتكيف القائم على النظام اإليكولوجي،  50أهداف التنمية المستدامة، العديد من ، ولكنه يساعد أيضا في تحقيقالبيولوجي
 51حدة اإلطارية بشأن تغير المناخ،في إطار اتفاقية األمم المت ودعم التخفيف ،والتخفيف من آثار الجفاف ،التصحرومكافحة 

واالستخدام الرشيد لألراضي الرطبة في إطار  52وحيادية تدهور األراضي في إطار اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،
واألهداف العالمية األربعة بشأن الغابات الخاصة بمنتدى األمم المتحدة بشأن  53اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة،

وتحدي بون للشراكة العالمية  54ات، وااللتزامات المحددة في إطار اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة،الغاب
  ،المبادرات األخرىأهداف العديد من المتعلقة باستعادة الغابات والمناظر الطبيعية و

عية واالقتصادية والبيئية، وأن توازن بين األهداف االجتما وسائلحتاج إلى أن تتم بتستعادة االأن  وإذ يالحظ
 اأمريعد  والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية األرض، مالكإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، على سبيل المثال 

عوامل ال إحدى في جميع مراحل عملية االستعادة وخاصة فيما يتعلق بمشاركة المرأة، مع االعتراف بأن المرأة هي احاسم
  ،المتجددة الموارد الطبيعيةإدارة بالغ األهمية في تنشيط المجتمع و اأمر ن تعدقيادتهأن تغيير واث حدقوية إلال

  ،2020ستعادة بحلول عام باالإلى الحاجة الملحة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق األهداف المتعلقة  وإذ يشير
يجري االضطالع بها حاليا واستصالحها، التي ضي تدهور األرالعي يضاموالتقييم ال: ‘1‘)ب(3الناتج  وإذ يالحظ

المقرر أن يكتمل  ةم اإليكولوجيفي مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظعلوم والسياسات الحكومي الدولي لل منبرالمن قبل 
  ،2018في عام 

هذا بمرفق العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية على النحو الوارد في الخطة  يعتمد -1
 12و 5لإلجراءات الفورية في سبيل تحقيق األهداف  وقابل للتكيف مع الظروف والتشريعات الوطنية ، كإطار مرنالمقرر

من أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، وغيرها من  8و 4من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، والهدفين  15و 14و
 سيما األهداف المحددة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيوال األهداف والغايات المتفق عليها دوليا؛

 ؛األخرى ذات الصلةخطط الاالستراتيجيات و أو

                                                           
 .، المرفق70/1انظر قرار الجمعية العامة   50
 .30822، الرقم 1771، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،   51
 .33480، الرقم 1954المرجع نفسه، المجلد   52
 .14583، الرقم 996المرجع نفسه، المجلد   53
 .28395، الرقم 1651جع نفسه، المجلد المر  54
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الشعوب األصلية  ، بما في ذلكخرى والمنظمات ذات الصلةالحكومات األ ويشجعاألطراف  يحث -2
ل استعادة النظم اإليكولوجية، من بين جملة أمور، من من أج واتخاذ إجراءاتعلى تعزيز ودعم  ،والمجتمعات المحلية

كإطار مرن وفقا  خالل، وحسب االقتضاء، االستفادة من خطة العمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية
 ؛للظروف الوطنية

 تحديث االستراتيجياتعند األطراف، عند وضع وتنفيذ خطط عمل الستعادة النظم اإليكولوجية و يشجع -3
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، على أن تأخذ في الحسبان األهداف وااللتزامات الحالية المتعلقة باالستعادة، بما في 

وأن تدرجها في استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية  ،ذلك تلك التي تم اإلعالن عنها في إطار العمليات األخرى ذات الصلة
 للتنوع البيولوجي؛

ف القادرة على القيام بذلك، وغيرها من الجهات المانحة، مثل وكاالت التمويل الدولية، بما األطرا يدعو -4
فضال عن رصد نشطة استعادة النظم اإليكولوجية، أللى تقديم الدعم إ في ذلك مرفق البيئة العالمية وبنوك التنمية اإلقليمية،

لتنمية المستدامة، واألمن الغذائي والمائي وأمن الطاقة، حسب االقتضاء ضمن برامج ومبادرات االعمليات التي تم دمجها 
 ة المناخ، والتكيف، والحد من مخاطر الكوارث، والقضاء على الفقر؛حدوخلق الوظائف، والتخفيف من 

لشعاب المرجانية النظم اإليكولوجية للنظر في استعادة النظام اإليكولوجي في على ااألطراف  عشجي -5
 ؛البحريةالبيئات  احلية في خطط العمل، عند االقتضاء، لضمان استدامةوالنظم اإليكولوجية الس

تنفيذ خطة العمل،  بشأنمعلومات عن أنشطتها ونتائجها  ، على أساس طوعي،األطراف أن تقدم يدعو -6
 ؛تبادل المعلوماتغرفة وجعلها متاحة من خالل آلية  قديماتإلى األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع الت ويطلب

م تعزيز تنفيذ استعادة النظعلى  ،والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية المنظمات ذات الصلة شجعي -7
، وهو أمر حاسم لبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتعزيز تقديم خدمات النظم اإليكولوجية ودعم األطراف ةاإليكولوجي

 ؛ةم اإليكولوجيستعادة النظاب المتعلقة ة األجلفي جهودها الرامية إلى تنفيذ خطط العمل قصير

استعادة  بشأناألطراف، والمنظمات ذات الصلة إلى إيالء االعتبار الواجب للمبادرات المجتمعية  يدعو -8
 55للتنوع البيولوجي؛ المستدام المألوف االستخدامالمتعلقة بالتفاقية عمل ا في سياق خطة ةم اإليكولوجيالنظ

في مجال التنوع علوم والسياسات الحكومي الدولي لل منبرالمانة أمع  لتواصلاإلى األمين التنفيذي  يطلب -9
تقييم ال: ‘1‘)ب(3 تحضير الناتجعند بحيث يتم أخذه في الحسبان  هذا المقرر بشأن ةم اإليكولوجيالبيولوجي وخدمات النظ

 واستصالحها؛ األراضي تدهورلعي يضاموال

عمل قصيرة الجهود األطراف في استخدام خطة  ، دعمالمواردإلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر  يطلب -10
 :األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجية عن طريق

، بما في ذلك ذات الصلة بالتعاون مع الشركاء والمبادرات ودعم استخدام األدوات بناء القدرات تمكين  ) أ(
إلعادة ة األغذية والزراعة لألمم المتحدة للغابات بالتعاون مع آلية منظم ةم اإليكولوجيطريق تنفيذ مبادرة استعادة النظ عن

 ؛وغيرها من المبادرات التي تغطي النظم اإليكولوجية غير الحرجية إلى هيئتها األصليةللغابات المناظر الطبيعية 

وإتاحتها  56ة باستعادة النظم اإليكولوجيةالمتعلقاإلرشادات، واألدوات والمبادرات عن تحديث المعلومات   ) ب(
 .تبادل المعلومات فةمن خالل آلية غر

                                                           
 .، المرفق12/12الوارد في المقرر   55
56   UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35. 
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  مرفق

  عمل قصيرة األجل بشأن استعادة النظم اإليكولوجيةالخطة 
 األهداف والغرض  - أوال 

، المتدهورة وشبه الطبيعية لخطة العمل هذه في النهوض باستعادة النظم اإليكولوجية الطبيعية الهدف العام يتمثل -1
وتحسين قدرة النظم  ، وانتعاش الترابط،قدان التنوع البيولوجيف عكس مساركمساهمة في  ،بما في ذلك في البيئات الحضرية

خدمات النظم اإليكولوجية، والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ومكافحة  توفيراإليكولوجية على الصمود، وتعزيز 
 .الحد من المخاطر البيئية وندرة المواردمع التصحر وتدهور األراضي، وتحسين رفاه اإلنسان 

ع ـمة أو مبادرة ذات صلة، على تسريظمن خطة العمل في مساعدة األطراف، فضال عن أي من الغرض يتمثلو -2
ة للتنوع البيولوجي ـوتهدف إلى دعم تحقيق الخطة االستراتيجي .النظم اإليكولوجيـة ورفع مستواهاأنشطة استعادة 

من  14ويهدف الهدف . ي للتنوع البيولوجين أهداف أيشم 15و 14في الوقت المناسب، وخاصة الهدفين  2020- 2011
 ، النظم اإليكولوجية التي توفر الخدمات األساسية،2020أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى استعادة وضمان، بحلول عام 

رة في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهو 15من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى استعادة  15ويدعو الهدف 
كما يمكن لخطة العمل أن تساهم في تحقيق األهداف وااللتزامات المحددة في إطار االتفاقيات األخرى، . 2020بحلول عام 

بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، واتفاقية رامسار بشأن 
حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة، ومنتدى األمم المتحدة بشأن الغابات، فضال عن خطة  األراضي الرطبة، واتفاقية

 .2030- 2015وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة  2030التنمية المستدامة لعام 

صلة على إلى مساعدة األطراف فضال عن المنظمات والمبادرات ذات اللخطة العمل هذه  األهداف المحددة وتهدف -3
 :ما يلي

تعزيز ودعم وتسريع العمل في عمليات تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية وتنفيذها ورصدها على   )أ (
 جميع المستويات؛

تحديد األهداف والسياسات واإلجراءات اإلقليمية والوطنية والمحلية الخاصة باستعادة النظم اإليكولوجية   )ب (
 وإضفاء الطابع الرسمي عليها؛

نافع استعادة النظم اإليكولوجية ونشرها بهدف رفع وعي عامة الجمهور والحصول على دعمهم تحديد م  )ج (
 .ومشاركتهم

 الحجمنطاق وال  - ثانيا 

استعادة النظم اإليكولوجية إلى عملية اإلدارة أو المساعدة في انتعاش نظام إيكولوجي كان قد تدهور، أو لحق  تشير -4
وتتسم . ئل استدامة قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود وحفظ التنوع البيولوجيبه الضرر أو تم تدميره كوسيلة من وسا

وعمليتا التدهور واالستعادة محددتا  .انخفاض أو فقدان التنوع البيولوجي أو وظائف النظم اإليكولوجيةبعملية التدهور 
 .السياق وتشيران إلى حالة النظم اإليكولوجية وعملياتها على حد سواء

استعادة النظم اإليكولوجية عبر مختلف أنواع الموائل، والمناطق األحيائية والنظم  إلى تيسير طة العملختهدف و -5
وغابات السافانا وغيرها  وأراضي المحاصيل، واألراضي الرطبة، اإليكولوجية، بما في ذلك الغابات، واألراضي العشبية،

م اإليكولوجية البحرية والساحلية، وحسب االقتضاء، البيئات من النظم اإليكولوجية لألراضي والمياه الداخلية، والنظ
وعلى مستوى المواقع من خالل  بق األنشطة على المستويات الوطني، واإلقليمي، ودون الوطنيويمكن أن تُط. الحضرية

المباشرة  ويمكن االضطالع باإلجراءات التي تهدف إلى الحد من الدوافع. ية والبحريةرضاألالطبيعية منظور المناظر 
ها، واستعادة ظروف النظم اإليكولوجية وعملياتها وذلك في عدد من المقاييس عكس مسارللتدهور أو تخفيف حدتها أو 

وتعتبر . فاعلة مختلفة جهاتضمن فسيفساء الستخدامات األراضي، من أجل تحقيق مجموعة من األغراض ومع 
 .توفير إطار مؤسسي تمكينيضرورية ل طني أو اإلقليميالوعلى المستوى اإلجراءات 
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تنطوي  عمليات االستعادة بيد أن. على المدى القصير يمكن االضطالع بهاخيارات إلجراءات  خطة العملتوفر و -6
اإلجراءات المحددة في هذه الخطة في ومن ثم، ينبغي االضطالع ب. المتوسط والطويل أنشطة مستدامة على األجلعلى 

 .2030خطة التنمية المستدامة لعام راتيجية للتنوع البيولوجي وللخطة االست 2050سياق رؤية عام 

الحاالت التي تُجرى فيها بالفعل عمليات استعادة النظم اإليكولوجية، ) أ: (، فيطبيق خطة العمليمكن تو -7
ولوجية النظم اإليك) ج(النظم اإليكولوجية المتدهورة التي تم تحديدها والنظر فيها بالفعل من أجل استعادتها، و )ب(

 .كما يمكن أن تساهم خطة العمل في تعزيز وظائف النظام اإليكولوجي. يتم النظر فيها بعد الستعادتها المتدهورة التي لم

 المبادئ  - ثالثا

. ، وتوفر منافع عديدة في داخل وخارج المناطق المحميةاستعادة النظم اإليكولوجية مكمال ألنشطة الحفظ تعد -8
حفظ التنوع البيولوجي والحيلولة دون تدهور الموائل الطبيعية والنظم اإليكولوجية من خالل الحد ينبغي إعطاء األولوية لو

انظر اإلرشادات المتعلقة بدمج اعتبارات ( وتقديم خدمات النظم اإليكولوجية من الضغوط والحفاظ على السالمة اإليكولوجية
وال تعتبر استعادة النظم اإليكولوجية بديال عن الحفظ،  ).األولييل التنوع البيولوجي ضمن استعادة النظم اإليكولوجية في التذ

 .كما أنها ليست ممرا للسماح بالتدمير المتعمد أو االستخدام غير المستدام

وعلى وجه الخصوص، تعتبر . االضطالع بأنشطة استعادة النظم اإليكولوجية بما يتفق مع أحكام االتفاقيةينبغي و -9
 57.أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية إرشادذات أهمية كبيرة في ام اإليكولوجي لالتفاقية نهج النظالمبادئ اإلثنى عشر ل

واإلرشادات األخرى التي قد تكون ذات صلة في الحاالت الخاصة  58إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةو
: والخطوط اإلرشادية أغواي 59ام للتنوع البيولوجي،ية لالستخدام المستدرشادمبادي أديس أبابا وخطوطها اإلشتمل على ت

 62.وخطة العمل المتعلقة باالستخدام المألوف المستدام للتنوع البيولوجي 61،ري :ومدونة السلوك األخالقي تغاريواي 60،غو

باستخدام أفضل العلوم وتنفيذها على مختلف المستويات تخطيط أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية ينبغي و -10
وتعد الموافقة المسبقة عن علم والمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية . المتاحة التقليديةعارف والم

. في جميع مراحل العمليات اعتبارات هامة بمثابة إشراك أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة والنساء، فضال عن
أنشطة استعادة النظم  منافعجميع المراحل حتى يتسنى فهم هاما للنظر في مة ويعتبر أيضا االتصال والتثقيف والتوعية العا

 .اإليكولوجية وتكاليفها على نطاق واسع

 األنشطة الرئيسية لخطة العمل  - رابعا 

قائمة من الخيارات، على كالخطة من أربع مجموعات رئيسية من األنشطة التي يمكن االضطالع بها، تتألف  -11
األطراف والحكومات األخرى، بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة، وفقا للتشريعات الوطنية جانب أساس طوعي، من 
 :المجموعات األربعة الرئيسية لألنشطة هيو .والظروف واألولويات

 تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية؛  )أ (
 ؛الستعادة النظم اإليكولوجيةالمواتية تحسين البيئة المؤسسية   )ب (
 النظم اإليكولوجية وتنفيذها؛ تخطيط أنشطة استعادة  )ج (
 .الرصد والتقييم والتعقيبات ونشر النتائج  )د (

                                                           
57  //www.cbd.int/ecosystem/https:. 
 .61/295قرار الجمعية العامة   58
  .، المرفق الثاني7/12المقرر   59
 .واو 7/16المقرر   60
 .، المرفق10/42المقرر   61
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انظر ( تعقيبات فيما بين هذه المجموعات األربع من األنشطة وداخلها معية فاعلتكون هناك حاجة لعلمية ت وقد -12

 ).الجدول الزمني اإلرشادي في التذييل الثاني

 تقييم فرص استعادة النظم اإليكولوجية  -  ألف

عالية مع األخذ بعين الولوية والمجاالت ذات األ االستعادةفي المجاالت التي تتطلب  مان تنفيذ أنشطة االستعادةلض -13
واسعة النطاق، بما في  ةالبيئي اتحقائق البيئية واالقتصادية واالجتماعية والمؤسسية، فإنه من المفيد تنفيذ التقييمللاالعتبار 

كن إجراء هذه التقييمات على مختلف المستويات وفقا للظروف ويم. التقييمات الموجودة ذلك رسم الخرائط، أو االستفادة من
ويمكن النظر . جيم الموقع في الخطوةعلى مستوى أكثر تفصيال التي تنتج عن األنشطة  اتالوطنية وتعديلها في ضوء تقييم

 :حسب االقتضاءواتخاذها،  إلجراءات التاليةا في

اإلقليمي والوطني  على المستويات وجية المتدهورة وأنواعها ودرجة تدهورها ومواقعهامدى النظم اإليكول قديرت - 1
ستعادة الجارية، وكيف الا أنشطة ومبادراتويتعين مراعاة . تدهور النظم االيكولوجيةدوافع والمحلي، وكذلك 

 .اعتبارات التنوع البيولوجييمكن أن تدمج هذه 

التي ستساهم عمليات االستعادة فيها بشكل كبير في تحقيق أهداف على  فيةالجغرا تحديد وترتيب أولويات المناطق - 2
تنوع المناطق ذات األولوية لحفظ المثل (مما يساهم في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  ،الصعيد الوطني

المة المناطق من س عززللنظم اإليكولوجية، والمناطق التي ست األساسيةالبيولوجي والمناطق التي توفر الخدمات 
 ).البحرية األوسع نطاقاالمناظر الطبيعية ية ورضاألالطبيعية المحمية ودمجها ضمن المناظر 

والحصول عليها تحديد الموافقة المسبقة عن علم . إشراك السكان المحليين وأصحاب المصلحة المعنيين - 3
أصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة  إشراكالمشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وو

 .في العملية، بما في ذلك النظر في التوازن الجنساني، عند تحديد المناطق ذات األولوية لالستعادة

ويمكن لهذه  .على المستويات ذات الصلة المتعددة الستعادة النظم اإليكولوجية منافعالتكاليف المحتملة وال ديرتق - 4
 ،االقتصاديةمنافع االجتماعية ترتبط بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، والأن تتضمن تلك التي  منافعال

والحد من  والمنافع الصحية، مثل األمن المائي والغذائي، وحجز الكربون وتخزينه، والوظائف وسبل العيش،
المتاحة لتحقيق أقصى تحديد الفرص و). مثل مكافحة الحرائق وتحات التربة، وحماية السواحل(مخاطر الكوارث 

كما يمكن أن تكون تكاليف . قدر من المنافع المشتركة ولخفض أو القضاء على الصراعات بين المنافع المشتركة
ويتعين االستفادة من إمكانيات عمليات استعادة النظم اإليكولوجية لتوفير خدمات النظم . العمل كبيرة التقاعس عن
 .مة على الطبيعة وإنشاء بنية تحتية خضراءمن خالل الحلول القائاإليكولوجية 

وتحديد الموارد المالية والتقنية، فضال عن الثغرات،  ة ذات الصلةوالقانوني ةوالسياساتي ةالمؤسسي األطرتقييم  - 5
 ستعادة، بما فيهاالة لاالبتكاريتحليل الفرص المتاحة للنهج و. من أجل تنفيذ عمليات استعادة النظم اإليكولوجية

 .لماليةا النهج

فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم اإليكولوجية على شتى المستويات وراء دوافع التحديد الخيارات للحد من  - 6
والتشاور مع الخبراء  االستفادة من خطوط األساس قبل التدهور حيثما كان ذلك مناسباو. والقضاء عليها

خطوط األساس وغيرها من  لتحديد المحلية ، بما في ذلك الشعوب األصلية والمجتمعاتوأصحاب المصلحة
وتبنّي ممارسات اإلدارة  ومعالجة الحوافز الضارة؛ ؛ةافزاآلليات الحالموارد؛ وتغيرات السلوك؛ و: مثلالمتطلبات 

المستدامة لألراضي والمياه والغابات ومصايد األسماك والزراعة؛ وتنويع حيازة األراضي؛ واالعتراف بالحقوق 
 ةم اإليكولوجياستعادة النظ تنفيذ ممارسات اإلنتاج المستدامة فييمكن أن يساهم تقييم المجاالت التي و .المواردفي 

 .ومنع تدهور األراضي

  الستعادة النظم اإليكولوجية المواتية تحسين البيئة المؤسسية  -  باء
 ير إطار مؤسسي مواتيالنظم اإليكولوجية، ينبغي النظر في مواصلة تطو من أجل تيسير تنفيذ أعمال استعادة -14
دعم مناسبة، وة واقتصادية واجتماعية، وآليات تخطيط ويتضمن ذلك توفير حوافز قانوني. ستعادة النظم اإليكولوجيةال

التقييمات وقد يسترشد هذا العمل ب. االستعادة والحد من تدهور النظم اإليكولوجية تعزيزالتعاون بين القطاعات، بغية 
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التوازي مع أنشطة التخطيط والتنفيذ المضطلع بها ب، وسيتم تنفيذ هذا العمل 5ألف، وباألخص ألف المضطلع بها في الخطوة
 :حسب االقتضاءواتخاذها،  اإلجراءات التاليةويمكن النظر في  .في الخطوة جيم

وقد يتضمن ذلك، . الستعادة النظم اإليكولوجيةومالية استعراض وتحسين أو وضع أطر قانونية وسياساتية  - 1
، فضال عن سب االقتضاء، قوانين ولوائح وسياسات وغيرها من المتطلبات الالزمة لحماية الموائل واستعادتهاح

وقد يتطلب ذلك اإلبقاء على نسبة معينة من األراضي أو السواحل أو البحار . تحسين وظائف النظم اإليكولوجية
 .على حالتها الطبيعية

العتراف بحقوق الشعوب األصلية ل، وحيازة األراضيلسياساتية استعراض أو تحسين أو وضع أطر قانونية و - 2
 .والمجتمعات المحلية

وأنشطة التقسيم في إطار اإلدارة  استعراض أو تحسين أو وضع عمليات التخطيط المكاني األرضي والبحري - 3
 .المتكاملة

فضال عن المخاطر  هادهوروفقدان الموائل وت نزوحللحد من مخاطر  النظر في الحاجة إلى اتخاذ تدابير وقائية - 4
 ).انظر المبادئ والتذييل األول( األخرى للتنوع البيولوجي والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

هذه وستعكس . ستعادة النظم اإليكولوجيةالاستعراض أو تحسين أو وضع أهداف وسياسات واستراتيجيات  - 5
أو الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، /نوع البيولوجي، واألنشطة عادة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للت

االلتزام السياسي  هدافاألتحديد  ويمكن أن يوضح. والتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وإدارة األراضي
األهداف المتاحة التي وضعت في  أيضا في الحسبانوقد يؤخذ . العام والدعم والمشاركةالوعي ويساعد في زيادة 

 .إطار العمليات األخرى ذات الصلة

والخدمات  وظائفال، وفي الحسبان قيم النظم اإليكولوجية الطبيعية وشبه الطبيعيةتأخذ  وضع عمليات محاسبية - 6
 .التي تقدمها

الضارة بالتنوع الحوافز  والقضاء على والخفض التدريجي أو إصالح تشجيع الحوافز االقتصادية والمالية - 7
، ةم اإليكولوجيوتعزيز استعادة النظ ،فقدان النظم اإليكولوجية وتدهورهاوراء دوافع اللحد من من أجل ا البيولوجي

 .بما في ذلك من خالل األنشطة اإلنتاجية المستدامة

وضع إطار لحشد الموارد من أجل دعم استعادة النظم اإليكولوجية من مصادر وطنية . الموارد لحشد خطةوضع  - 8
والجهات المانحة والشركاء، بما  ،وزيادة الميزانيات الوطنية ،مثل مرفق البيئة العالمية وثنائية ومتعددة األطراف،
 العمل خططلتنفيذ  ،والمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية ، والشعوب األصليةفي ذلك القطاع الخاص

واألدوات لزيادة العامة األموال ويمكن استعمال . الواردة في الخطوة ألف وسد الثغرات التي تُحدد خالل التقييمات
ظم مقابل خدمات النمدفوعات توفير ضمانات ضد المخاطر وال، من بينها التمويل الخاص عن طريق أساليب

 .اإليكولوجية، والسندات الخضراء، والنهج المالية التحفيزية األخرى

لتحسين استعادة النظم اإليكولوجية  ورصد خطيط وتنفيذلت ونقل التكنولوجيا تعزيز ودعم بناء القدرات والتدريب - 9
 .فعالية برامج االستعادة

 وتنفيذها النظم اإليكولوجية استعادةتخطيط أنشطة    -  جيم

ينبغي تخطيط أنشطة االستعادة على أساس األولويات التي تُحدد في إطار الخطوة ألف وأن ييسر التنفيذ عن طريق  -15
مع أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف من المشاورات اإلجراءات  وستستفيد. اإلجراءات الواردة في الخطوة باء

وقد يتطلب األمر بناء ). واإلبالغ التقييم والتخطيط والتنفيذ والرصد(المجاالت للمساعدة في جميع مراحل عمل المشروع 
 .لمجتمعات المحليةحقوق المرأة والشعوب األصلية والقدرات أصحاب المصلحة، بما في ذلك الدعم القانوني والتشريعي 

 :حسب االقتضاءواتخاذها،  اإلجراءات التاليةويمكن النظر في 

ومراعاة المالءمة أفضل األدلة المتاحة،  ، استنادا إلىاستعادة النظم اإليكولوجيةجراء تحديد أنسب التدابير إل - 1
وتوفير الدعم ، التكلفة نطاق التدابير المرتبطة بالعمليات التي سيتم استعادتها من حيث جدوىواإليكولوجية 
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 .واحترام معارفها وممارساتها العرفية التقليدية ،لألراضي والمناطق المحمية للشعوب والمجتمعات األصلية

 .عيش مستدامة إنشاء سبلأو /حفاظ على وبالينبغي التركيز على النهج واألنشطة التي تسمح للناس و

في  النظم اإليكولوجية االستدامة اإليكولوجية واالقتصاديةالنظر في الكيفية التي تدعم بها أنشطة استعادة  - 2
والحد من مخاطر  ،التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه فضال عن ،الزراعة واألنشطة اإلنتاجية األخرى

االستعادة ضمن ويمكن تعميم . المناطق الحضرية، وتعزيز خدمات النظم اإليكولوجية، بما في ذلك، الكوارث
ألنشطة  المتوقعةوينبغي النظر في التأثيرات . األرضية والمناظر الطبيعية البحرية المناظر الطبيعيةتخطيط 

االستعادة على الوظيفة اإليكولوجية لألراضي والمياه المجاورة، وذلك على سبيل المثال من خالل تقييمات األثر 
لحسبان التغيرات البيئية المستقبلية المحتملة، مثل وينبغي أن توضع في ا. البيئي والتقييمات البيئية االستراتيجية

 .التغيرات الناجمة عن تغير المناخ

من أجل تحقيق النتائج البيئية  واضحة وقابلة للقياس وغايات أهداف معوضع خطط الستعادة النظم اإليكولوجية  - 3
 ،المشروع وعمره نطاقطط تتضمن الخقد وإلى جانب الغايات واألهداف، . االقتصادية واالجتماعية المتوقعةو
. وخطة متسقة لرصد تنفيذ المشروع وفعاليته ،والموظفين ، والمتطلبات من الميزانيةتخفيف قوى التدهور إمكانيةو

لخصائص وا ،تتضمن غايات المشروع الظروف المستقبلية المرغوبة في المناطق الجاري استعادتها وقد
). النظم اإليكولوجية المرجعية(للنظام اإليكولوجي المرجعي  عةالمتوق االقتصاديةاإليكولوجية واالجتماعية 

مثل الكتلة اإلحيائية ( اقتصادية اجتماعيةالمتوقعة صراحة أهدافا إيكولوجية و تحدد الغايات قدوباإلضافة إلى ذلك، 
، وإطارا )في المائة مثال 50(، وحجما )مثل خفض، زيادة، حفظ(، وإجراء لكل هدف )والوظائف ،للغطاء النباتي

الخطوات لتفصيل  من خالل برنامج رصد مناسب توضع األهداف بعد ذلك وقد). مثال ،سنوات خمس(زمنيا 
 .لتحقيق الغايات الالزمة المحددة

التفاصيل المتوقعة للتنفيذ، بما في ذلك  النظر في يمكن .تحديد مهام وجداول زمنية وميزانيات صريحة للتنفيذ - 4
قائمة  إلى جانب ،تُحدد صراحة معايير األداء قدوباإلضافة إلى ذلك، . أنشطة المتابعة وأ التركيبتجهيز الموقع و

التي ستستخدم في  المقترحة لمسائل التي يتعين معالجتها من خالل الرصد والبروتوكوالتل أولية وقابلة للتكيف
وضع  ستفيد الرصد والتقييم منوقد ي. اختبار مدى نجاح المشروع في فترات زمنية محددة أثناء عملية االستعادة

 .تحليلها، وتبادل الدروس المستفادةمعايير لجمع البيانات وإدارتها وحفظها و

ووحدات المناظر المتدهورة لحفظ النظم اإليكولوجية  تنفيذ التدابير المحددة في خطة استعادة النظم اإليكولوجية - 5
ها بطريقة فعالة ومنسقة، باستخدام العلوم والتكنولوجيا مستدام، واستعادت على نحوالطبيعية المتدهورة وإدارتها 

 .القائمة التقليديةوالمعارف 

  الرصد والتقييم والتعقيبات ونشر النتائج  -  دال
وجية تبدأ أنشطة الرصد في المراحل المبكرة من تطور المشروع للتمكين من قياس ظروف النظم اإليكول ينبغي أن -16

تخطيط مكثف قبل انطالق أنشطة على الرصد الفعال  وقد يشتمل. ية مقابل نموذج مرجعياالقتصادوالتأثيرات االجتماعية 
واضحة  لالستعادة تكون استخدام المؤشرات البيولوجية، ووضع أهداف، واالستعادة، بما في ذلك وضع خطوط األساس

فعالة من حيث التكلفة في  رصدقنية تبمثابة قد يكون االستشعار عن بعد أيضا و. على هذه المؤشرات وترتكزوقابلة للقياس 
وينبغي توثيق نتائج الرصد والدروس المستفادة من األنشطة . بسهولة ية التي يمكن أن تتكرريكولوجبعض النظم اإل

 اإلجراءات التاليةويمكن النظر في  .المضطلع بها في إطار الخطوتين باء وجيم، وتحليلها واستخدامها لدعم اإلدارة التكيفية
 :حسب االقتضاءذها، واتخا

بما في ذلك نجاح أنشطة استعادة النظم اإليكولوجية  تقييم فعالية وتأثيرات تنفيذ خطة استعادة النظم اإليكولوجية، - 1
بذلك بالتعاون الوثيق مع أصحاب المصلحة  ويمكن القيام. واالجتماعية االقتصادية البيئية منافعالالتكاليف وو

وأن يستند إلى المسائل والتحليالت المحددة في قسم الرصد  صلية والمجتمعات المحليةبما فيهم الشعوب األ المعنيين
 .4 الخطوة جيمفي من خطط االستعادة 

استنادا إلى نتائج الرصد والدروس  تعديل الخطط والتوقعات واإلجراءات والرصد من خالل اإلدارة التكيفية - 2
 .االستمرارية بعد نهاية المشروع وتعزيزالمستفادة 
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أصحاب وتنفيذ ورصد خطط استعادة النظم اإليكولوجية بالتعاون مع  وتمويل من تخطيط تبادل الدروس المستفادة - 3
 تداعياتوتحديد ال ،متعددة الستعادة النظم اإليكولوجية منافعلتوضيح الممارسات والمجاالت التي توفر المصلحة 

  .لتائج جهود االستعادة في المستقبوتحسين ن ،غير المقصودة
 دعم اإلرشادات واألدوات والمنظمات والمبادرات المتعلقة باستعادة النظم اإليكولوجية  -  خامسا

إضافة  ،ترد اإلرشادات واألدوات التي وضعت في إطار االتفاقية وتلك التي وضعتها منظمات ومبادرات شريكة -17
، UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35مية في الوثيقة اإلعال ، على سبيل المثالإلى المنظمات والمبادرات ذات الصلة

إصالح التنوع البيولوجي و - الكوكب الميت، الكوكب الحي " رنامج األمم المتحدة للبيئةتقييم االستجابة السريعة التابع لبو
 .وستُتاح في آلية غرفة تبادل المعلومات من بين أمور أخرى، 63"لتنمية المستدامةالنظم اإليكولوجية من أجل ا

 لجهات الفاعلةا  - سادسا 

خطة العمل هذه إلى جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الحكومات الوطنية ودون الوطنية والبلدية،  ُأعدت -18
مرفق البيئة  األطراف في اتفاقيات ريو واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى، والجهات المانحة، بما في ذلكو

وصناديق التقاعد واتحادات األعمال، والشركات،  ةالخاص، والجهات المانحة اإلقليميةالبنك الدولي وبنوك التنمية العالمية، و
والشعوب األصلية  ،األراضي ومديري األراضي مالكو الدولية األخرى ذات الصلة، والمنظمات وكذلك الهيئات

 .والمجتمعات المحلية، والمجتمع المدني والمواطنين

 التذييل األول

  عتبارات التنوع البيولوجي ضمن استعادة النظم اإليكولوجيةإرشادات من أجل دمج ا
والتدهور والتجزؤ  ،فقدان التنوع البيولوجي، بما في ذلك التغيير في استخدام األراضيوراء دوافع لالتصدي ل •

نظم استعادة الوتكلف  .واألنواع الغريبة الغازية ، وتغير المناخ،واالستغالل الجائر والتلوثوالفقدان لألراضي، 
اإليكولوجية بوجه عام أكثر من تفادي التدهور، كما أن فقدان بعض األنواع وبعض خدمات النظم اإليكولوجية قد 

ألنواع يمكنها توفير فرص استعادة  جئوباإلضافة إلى ذلك، فإن الموائل الطبيعية تعمل كمال. يتعذر استرجاعها
 .لمناطق أخرى

 .ي منخفض طبيعياشجربغطاء يكولوجية والنظم اإل تحريج األراضي العشبية تجنب •

والتي قد تكون مهمة بالنسبة ) نتيجة للحرائق أو الرعي مثال(تحديد كيف أن نظم االختالالت الطبيعية والتقليدية  •
ستفادة من األبحاث المتعلقة بوظائف واال .ووظائفه، قد تكون جزءا من أنشطة االستعادة ام اإليكولوجيلهيكل النظ

يالء االعتبار الواجب اوينبغي . وظائف وخدمات النظم اإليكولوجيةنظم اإليكولوجية والروابط بين األنواع في ال
 ،والتلقيح ،الستعادة وانتعاش األنواع التي تقدم خدمات ووظائف النظم اإليكولوجية مباشرة مثل نشر البذور

 .وتدفقات المغذيات) مثل الضواري الرئيسية(والحفاظ على الشبكة الغذائية 

 .يمكن أن تعطى األولوية الستعادة الموائل الهامة لتكاثر واستعادة األنواع •

التجزئة وضع في االعتبار أن التجدد الطبيعي قد يسمح لمنطقة متدهورة بأن تستعيد حالتها ذاتيا بعد إزالة عوامل  •
وإعادة  ،الغريبة الغازيةوإذا استدعى األمر استعادة نشطة، مثل إزالة األنواع . أو خفضها والتدهور والفقدان

المزيد إلى وإعادة إنعاش التربة والعمليات الهيدرولوجية، فإن ذلك سيحتاج عادة  ،إدخال نباتات وحيوانات أصلية
 .من الموارد خالل فترة زمنية أطول

تي تتكيف ال االستفادة من األنواع األصليةستزراع وإعادة اإلدخال، استعادة النظم اإليكولوجية باالإذا تم دعم  •
وتاريخ حياتها وتداعيات  ،االختالفات الجينية داخل األنواع األصلية وفيما بينهاإلى  ايالء العناية مع، حسب الموقع

 .التفاعل فيما بينها ومع بيئتها

                                                           
63  Nellemann, C., E. Corcoran (eds). . يكولوجية من أجل التنوع البيولوجي وإصالح النظم اإل -الكوكب الميت، الكوكب الحي
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المناظر ية ورضاألالطبيعية ممارسات اإلدارة المتكاملة للمناظر ات القائمة على الموقع في سياق اإلجراءقد تتخذ  •

أولوية الستعادة خدمات النظم اإليكولوجية ضمن فسيفساء من قد تمنح : فعلى سبيل المثال. البحريةطبيعية ال
وحفظ التنوع البيولوجي عن طريق تعزيز الترابط بين المناظر الطبيعية األرضية ات األراضي؛ أو خداماست

 ،المحمية والمناطق الرئيسية للتنوع البيولوجيمثل المناطق (استعادة النظم اإليكولوجية القريبة من مالجئ األنواع 
، أو إنشاء )لتحالف من أجل منع مطلق لالنقراضبعة لاوالمواقع الت ،ومناطق الطيور والتنوع البيولوجي الهامة

 .ط بينهاترابمناطق عازلة أو ممرات 

وفي حالة النظر في استخدام : منع إدخال األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع •
في ذلك نهج علمي  ينبغي أن يتبعاألنواع الغريبة، مثال لتحقيق االستقرار في البداية للتربة شديدة التدهور، 

 .تفادي فقدان الموائل واألنواع بسبب األنواع الغريبة الغازيةتمشيا مع ديباجة االتفاقية من أجل  وتحوطي سليم

 التذييل الثاني

  ةم اإليكولوجيرة األجل بشأن استعادة النظي إرشادي إلجراءات قصيجدول زمن

 من ثالث إلى ست سنوات من سنة إلى ثالث سنوات األنشطة الرئيسية

تقيـيم   .الخطوة ألـف 
م فرص استعادة الـنظ 

 ةاإليكولوجي

تحديد األنشطة والمبادرات الحالية لالستعادة، 
  .عتبارات التنوع البيولوجيال هاوكيفية دمج

ية المتـدهورة بشـكل   يكولوجالنظم اإل حديدت
ملحوظ، والمناطق التي توجـد فيهـا أكثـر    
إمكانيات االستعادة لتحقيق األهداف الوطنيـة  

أصحاب للتنوع البيولوجي، وذلك بالتعاون مع 
 .المصلحة

التقييمات الجارية، بما في ذلك التكـاليف المحتملـة   
  .المتعددة منافعوال

  .الزمة لالستعادةتحديد وتأمين الموارد ال
 الدوافع وراءتحديد الخيارات لتقليل أو القضاء على 

 .فقدان التنوع البيولوجي

تحسـين   .الخطوة باء
البيئــة المؤسســية  
م المواتية الستعادة النظ

 ةاإليكولوجي

تقييم األهداف والسياسـات واالسـتراتيجيات   
والتدابير الحافزة، وأدوات وعمليات التخطيط 

ر في الحاجة إلى اتخاذ تدابير المكاني، والنظ
  .وقائية

القانونيـة والسياسـاتية    استعراض األطـر 
 .في الخطوة جيم جراءاتاإلوالمالية إلرشاد 

  .ذات الصلة تدابيرتنفيذ األدوات والعمليات وال
البحث عـن مـوارد إضـافية    وتقييم كفاية الموارد؛ 
 .وتأمينها حسب الحاجة

تخطـيط   .الخطوة جيم
اسـتعادة  وتنفيذ أنشطة 

 ةم اإليكولوجيالنظ

فرص االستعادة بناء علـى  إعطاء األولوية ل
الخطوة ألف ووضع خطط لالسـتعادة مـع   

  .أهداف واضحة وقابلة للقياس
ألدوات والعمليات والتدابير إعطاء األولوية ل

  .األكثر أهمية للتخطيط والتنفيذ
 .تعزيز أنشطة االستعادة القائمة

تم تيسيرها مـن خـالل   تنفيذ خطط االستعادة التي 
  .اإلجراءات الواردة في الخطوة باء

 

الرصـد   .الخطوة دال
ــات  ــيم والتعقيب والتقي

 ونشر النتائج

تبادل الخبرات مـن األنشـطة والمبـادرات    
ــز  ــة وتعزي ــدعم اإلدارة التكيفي ــة ل الحالي

 .االستمرارية

رصد النتائج وتقديم تقرير عن الدروس المستفادة من 
دارة اإلتين باء وجيم لدعم الخطوي األنشطة الواردة ف

 .وتحسين نتائج الجهود المستقبلية لالستعادة يةالتكيف
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، واإلبالغ نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن  خامساإلصدار ال  -  20/13
 الوطني ومؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

  العلمية والتقنية والتكنولوجية، إن الهيئة الفرعية للمشورة
  بأهمية النوعية العلمية، والكمال والشفافية لإلبالغ الوطني لتمكين إجراء تقييم عالمي موثوق للتقدم، إذ تسلم

أن المبادئ التوجيهية إلعداد التقارير الوطنية السادسة سيتم النظر فيها بواسطة الهيئة الفرعية  تالحظ - 1
إلى األمين التنفيذي أن  وتطلببمشروع الدليل المرجعي للتقارير الوطنية السادسة،  وترحبها، للتنفيذ في أول اجتماع ل

يعكس التعليقات التي قُدمت خالل االجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عند االنتهاء من 
 إعداد الدليل المرجعي؛

مرار في المشاركة في العملية في إطار اللجنة اإلحصائية في األمم التنفيذي االست إلى األمين تطلب - 2
 المتحدة إلعداد مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة والسعي إلى مواءمة المؤشرات المقترحة مع العمل في إطار االتفاقية؛

خصص المعني إلى األمين التنفيذي، أن يقوم، بالتشاور مع أعضاء فريق الخبراء التقنيين المتطلب أيضا  - 3
والشركاء في الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي،  2020-2011بمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

لتوقعات العالمية ابتحديث قائمة المؤشرات الواردة في المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي عن اإلصدار الخامس من نشرة 
في ضوء  64غ الوطني ومؤشرات لتقييم التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، واإلبالللتنوع البيولوجي

التعليقات التي قُدمت خالل االجتماع العشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مع تطبيق المعايير 
آلية غرفة تبادل المعلومات في اتفاقية التنوع  ، وإتاحة القائمة المحدثة للمؤشرات من خالل19/4الواردة في التوصية 

 البيولوجي قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف؛

 :بأن يعتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على غرار ما يليتوصي  - 4

  إن مؤتمر األطراف،
  ت النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدما

ر المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات مقرب رحبي - 1
، بإجراء تقييم عالمي للتنوع 2016شباط /العام، في فبراير هاجتماعالدورة الرابعة من النظم اإليكولوجية، في 

أهمية هذا  ويعيد تأكيد، 2019أيار /من إعداده بحلول مايو المتوقع االنتهاءالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، 
وأهداف أيشي  2020- 2011التقييم العالمي لتحليل التقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 للتنوع البيولوجي؛

التنوع التقييم المنهجي لسيناريوهات ونماذج والموافقة على باالنتهاء من إعداد  يرحب أيضا - 2
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع  بواسطةالبيولوجي وخدمات التنوع البيولوجي 

 ويسلّم، ي السياساتمقررالبيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وموافقة االجتماع العام للمنبر على الموجز ل
تفاقية التنوع البيولوجي، السيما اإلصدار الخامس من نشرة باألهمية العالية لهذا التقييم بالنسبة للعمل في إطار ا

 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

وأصحاب واألوساط العلمية، الحكومات األخرى، والمنظمات المعنية،  ويدعواألطراف،  شجعي - 3
لنماذج لدعم مواصلة تطوير واستخدام السيناريوهات واالمصلحة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية على 

على النحو الوارد المساهمة في مزيد من التطوير للسيناريوهات والنماذج صنع القرار وتقييم السياسات، وإلى 
وصفه في الموجز لمقرري السياسات بشأن النماذج والسيناريوهات للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في 

 ؛يةمجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوج

                                                           
64  CBD/SBSTTA/20/13UNEP/.  
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قات قرارات معينة، بما في بأهمية توافق السيناريوهات الحتياجات سياسات معينة أو سيايسلم  - 4

، والنظر في تحسين، والتطبيق على نطاق أوسع، طرائق 2020ذلك الستكشاف سيناريوهات السياسات بعد عام 
وهات اإلقليمية والقطاعية السيناريوهات التشاركية وعبر النطاقات من أجل تعزيز أهمية واستخدام السيناري

 والمواضيعية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية؛

 ،بما فيها منظمات التمويل ،الحكومات األخرى، والمنظمات المعنية ويدعواألطراف،  شجعي - 5
والنماذج لى دعم الجهود المبذولة لتنمية القدرات البشرية والتقنية في مجال االحتياجات إلعداد السيناريوهات إ
 ألدوات السيناريوهات والنماذج، فضال عن البيانات المطلوبة إلعدادها واختبارها؛تعزيز الوصول الحر والشفاف إلى و

 :األوساط العلمية إلى ما يلييدعو  - 6

ات الرئيسية في طرائق نمذجة آثار الدوافع وتدخالت السياسات بشأن التنوع ثغرمعالجة ال  )أ(
المواضيعي لسيناريوهات ونماذج التنوع  اإليكولوجية التي تم تحديدها في التقييم البيولوجي وخدمات النظم

  ؛البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
إعداد نُهج عملية وفعالة لتقييم وإيصال مستويات عدم اليقين المرتبطة بالسيناريوهات والنماذج،   )ب(

  يات صنع القرار؛فضال عن أدوات لتطبيق هذه النُهج على التقييمات وعمل
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في أمانتي  دعويوإلى األمين التنفيذي  طلب كذلكي - 7

والهيئة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ إلى دعم مزيد من  مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
هيئات العاملة بشأن السيناريوهات والنماذج، فضال عن التعاون المعزز بين األوساط العلمية المتصلة بهذه ال

  التعاون مع األوساط العاملة بشأن رصد التنوع البيولوجي وبياناته، واألوساط السياساتية؛
 المؤشرات

 ؛12/1من المقرر ) ب(20والفقرة  11/3إلى المقرر  يشير - 8

لخطة االستراتيجية المعني بمؤشرات لالمخصص بتقرير فريق الخبراء التقنيين  حيط علماي - 9
عن شكره لالتحاد األوروبي وحكومة كل من سويسرا والمملكة المتحدة  ويعرب، 2020-2011للتنوع البيولوجي 

 ؛لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية على دعمهما المالي

الواردة في  2020-2011القائمة المحدثة لمؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  يؤيد - 10
 65؛مرفق بمشروع هذا المقررال

أن قائمة المؤشرات العالمية تقدم إطارا لتقييم التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع  يالحظ - 11
 البيولوجي على المستوى العالمي؛

للتكيف مع أولوياتها وظروفها على أن قائمة المؤشرات تقدم إطارا مرنا لألطراف يشدد  - 12
قائمة المؤشرات ينبغي اإلبقاء عليها قيد االستعراض، بهدف تمكين جملة  أن ويقرر، الوطنية، حسب مقتضى الحال

 أمور من بينها إدراج المؤشرات األخرى ذات الصلة في المستقبل؛

أن المؤشرات يمكن استخدامها ألغراض مختلفة على المستويات الوطني، واإلقليمي يالحظ  - 13
 :والعالمي، بما في ذلك

  إعالم ودعم صنع القرار؛  )أ(
التواصل مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة اآلخرين، بما فيهم من ليس لهم دراية   )ب(

  بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي؛

                                                           
  .الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 20/13وفقا للتوصية  تأعد  65
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تعميم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ضمن العمليات الدولية األخرى، بما في ذلك، تحديدا،   )ج(
ولوجي في العمليات األخرى من خالل المؤشرات أهداف التنمية المستدامة، من خالل تيسير دمج التنوع البي

  المتبادلة أو العناصر اإلجمالية أو المصنّفة للمؤشرات؛
  اإلبالغ من جانب األطراف؛  )د(
تمكين مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية من استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة   )ه(

 ؛2020- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 :ف على ما يلياألطرا شجعي - 14

استخدام مجموعة من النهج، وفقا للظروف الوطنية، في تقييم التقدم المحرز نحو التنفيذ الوطني   )أ(
، بما في ذلك مؤشرات كمية، وآراء الخبراء، والتشاور مع 2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

سجيل األدلة عن عدم اليقين، والتناقض والثغرات أصحاب المصلحة ودراسات الحالة، الموثقة بوضوح من أجل ت
  في المعارف لتمكين إجراء تقييمات مقارنة؛

النظر في استخدام مجموعة فرعية صغيرة من المؤشرات من القائمة العالمية التي تم تحديدها   )ب(
في ذلك المؤشرات  على أنها متوافرة اليوم، التي يسهل اإلبالغ عنها، والتي تتوافر عنها بيانات وطنية، بما

 المقترحة ألهداف التنمية المستدامة، حسب مقتضى الحال؛

البيولوجي فضال عن المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات  االتفاقيات المتعلقة بالتنوعيدعو  - 15
غير الحكومية إلى االستفادة من قائمة المؤشرات العالمية والمساهمة في مواصلة تطوير المؤشرات، من خالل 

 لة وسائل من بينها الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي؛جم

 2020-2011مواءمة المؤشرات للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي مزايا على يركز  - 16
أن المؤشرات المتشاركة يجب ويالحظ ، المؤشرات ألهداف التنمية المستدامة والعمليات األخرى ذات الصلةو

على دور الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع  ويشددالتي تناسب بها كل استخدام،  استعراضها لتحديد الدرجة
 البيولوجي في هذا الصدد؛

نية لرصد التقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع طالتقرير عن المؤشرات والنهج الويالحظ  - 17
 66البيولوجي؛

ة والزراعة لألمم المتحدة الدور المحتمل لآللية القائمة التي أنشأتها منظمة األغذييالحظ أيضا  - 18
من أهداف أيشي للتنوع  6لإلبالغ عن مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد في تقييم التقدم المحرز نحو الهدف 

من أهداف  6بتقرير اجتماع الخبراء بشأن تحسين اإلبالغ عن التقدم والعمل نحو تنفيذ الهدف  ويرحبالبيولوجي، 
من إطارا لإلجراءات ومؤشرات للتسريع والرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز الذي يتض 67أيشي للتنوع البيولوجي

األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمة األغذية  ويدعومن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  6نحو تحقيق الهدف 
منظمة  ويدعووالزراعة لألمم المتحدة والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك إلى النظر في نتائج هذا االجتماع، 

 األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى مواصلة تطوير هذا اإلطار، بالتعاون مع األمين التنفيذي؛

المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  يدعو - 19
ماته اإلقليمية والعالمية إلى المساهمة ، السيما فرقة عمله المعنية بالمعارف والمعلومات والبيانات وتقيياإليكولوجية

في مؤشرات التنوع البيولوجي واالستفادة منها، بما في ذلك من خالل الشراكة المعنية بمؤشرات التنوع 
البيولوجي، في التقييمات اإلقليمية والعالمية من أجل تحقيق الحد األقصى من أوجه التآزر، وضمان أهميتها 

 عددية المؤشرات العالمية؛بالنسبة للسياسات وتقليل ت

                                                           
66  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/34.  
67  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27. 
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بالمساهمات الهامة في تطوير المؤشرات بواسطة أعضاء الشراكة المعنية بمؤشرات يرحب  - 20

التنوع البيولوجي والمنظمات والعمليات األخرى ذات الصلة، فضال عن المبادرات عن الرصد المجتمعي ونظم 
شأن المؤشرات، بما في ذلك في إعداد اإلصدار المزيد من التعاون والدعم المستمر للعمل بويشجع المعلومات، 

 ؛التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من نشرة 

أن الكثير من المؤشرات يعتمد على عدد صغير من متغيرات أساسية للتنوع البيولوجي  يالحظ - 21
 وأن المزيد من الجهود يلزم بذله لتحسين رصد هذه المتغيرات؛

والوثائق، ومواصلة بيانات اللى تحسين الحصول على إؤسسات البيانات والم حائزييدعو  - 22
تعزيز توليد البيانات وإلى العمل بالتعاون الوثيق مع أوساط البحوث والرصد والمؤشرات من أجل سد الثغرات في 

 ؛لمواطناالنخراط العلمي ل، بما في ذلك من خالل الجهود المبذولة في الرصد المجتمعي والبيانات وتقديمهاجمع 

الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  19/2إلى التوصية  يشير - 23
تلك المؤسسات التي تجمع المؤشرات العالمية إلى تعزيز الوصول الحر والمفتوح للبيانات والمنهجيات  ويدعو

ال، مع مراعاة اإلرشادات الطوعية األساسية وإلى تيسير تقسيم البيانات والمنهجيات األساسية، حسب مقتضى الح
 68لتحسين الوصول إلى البيانات والمعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

بالحاجة إلى تعزيز القدرات التقنية والمؤسسية وحشد الذي أقر فيه ، 11/3إلى المقرر يشير  - 24
، السيما أقل األطراف لناميةموارد مالية كافية إلعداد وتطبيق المؤشرات ونظم الرصد، وخصوصا لدى البلدان ا

  .التحول االقتصاديبلدان والبلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، 
  

                                                           
  .، المرفق19/2التوصية   68
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 القضايا الجديدة والناشئة  -  20/14
 ،إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

اشئة وعن نقضايا الجديدة والإجراءات تحديد ال، الذي قدمت فيه إرشادات عن 9/29المقرر إذ تشير إلى 
منه، التي طلب فيها إلى األمين التنفيذي أن يدعو إلى تقديمات لقضايا جديدة  8خصوصا في الفقرة استعراض المقترحات، 

  وناشئة بعد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف،
  ئة،التقديمات المقدمة استجابة لهذه الدعوة القتراح قضايا جديدة وناش وإذ تالحظ

على أهمية العضوية العالمية في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا للحصول على الموارد  شددتوإذ 
  الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها بالنسبة لتحقيق أهدافها،

ل أعمال الهيئة الفرعية للمشورة بأن يقرر مؤتمر األطراف عدم إضافة أية قضايا جديدة وناشئة في جدو توصي
  .العلمية والتقنية والتكنولوجية
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  تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات بما في ذلك  -  20/15
 الزراعة، والغابات، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية

  إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،
  التي تتضمن عناصر ذات صلة بالتعميم،  19/1إلى التوصية  إذ تشير

اإلجراءات االستراتيجية لتعزيز تنفيذ االتفاقية  في اجتماعها األول،، ستناقش أن الهيئة الفرعية للتنفيذ وإذ تدرك
  ، مع التركيز على تعميم التنوع البيولوجي،2020-2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وثيقة بين التعميم في الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية في الروابط ال وإذ تدرك أيضا
إلى  تطلبالقضايا األوسع نطاقا التي ستتناول بحثها الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول، وبهدف إزالة االزدواجية، 

الفرعيتين ودمجها في وثيقة واحدة تحتوي على مجموعة  الهيئة الفرعية للتنفيذ جمع التوصيات بشأن التعميم من الهيئتين
  واحدة من التوصيات لينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر،

وتربية األحياء المائية والسياحة، فإن ومصايد األسماك  حراجة،وال ،باإلضافة إلى الزراعة أنه تعترف  - 1
 ، تؤثروالصناعة التحويلية والتعدين الحضري واإلقليمي، والبنية التحتية،، والتخطيط الطاقة فيها، بما األخرى القطاعات

في معالجة، في اجتماع الحق،  في اجتماعه الثالث عشر مؤتمر األطرافبأن ينظر  توصيعلى التنوع البيولوجي، و أيضاً
  ن التعميم؛، فضال عن تناول أية أعمال إضافية بشأتعميم التنوع البيولوجي في هذه القطاعات األخرى

  :على غرار ما يلي في اجتماعه الثالث عشر مقرراً مؤتمر األطرافبأن يعتمد  توصي  - 2
  إن مؤتمر األطراف،

  من االتفاقية، 10و) ب(6إلى المادتين  إذ يشير
ع األمم المتحدة للتنو المتعلق بعقد 65/161من قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  19إلى الفقرة  وإذ يشير أيضاً

  ،2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  نفيذفي ت ومساهمته 2020-2011للفترة  البيولوجي
تحقيق معظم أهداف أيشي األطراف أن  فيها ، التي الحظت12/1المقرر من ) ج(7إلى الفقرة  وإذ يشير كذلك

والحوافز االجتماعية  ؛القانونية أو السياساتية األطر :للتنوع البيولوجي سيتطلب تنفيذ مجموعة من اإلجراءات، تشمل عادة
 اتساقواإلنفاذ؛ مع ضمان  ؛والرصد ؛وإشراك عامة الناس وأصحاب المصلحة ؛االقتصادية المتواءمة مع هذه األطر

  ،عنيةالقطاعات والوزارات الحكومية الم عبرالسياسات 
  :بما يلي وإذ يعترف

والخطة  2030،69لخطة التنمية المستدامة لعام  والمتعاضدالفرص التي تنشأ من التنفيذ المتكامل   )أ(
تنفيذ تعزيز  خطة وإطار العمل االستراتيجيين للسنوات العشر من أجلو 2020،70- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

غذية لمنظمة األ 2019- 2010المراجع  واإلطار االستراتيجي 71،)2018- 2008(تحدة لمكافحة التصحر اتفاقية األمم الم
  ؛األهداف والغايات المتفق عليها دولياًتحقيق من أجل  72والزراعة لألمم المتحدة

األحيائية وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول وتقاسم المنافع،  للسالمةدور وأهمية بروتوكول قرطاجنة   )ب(
 همة في النظم الغذائية والزراعةوكذلك المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، في المسا

  ؛المستدامة
                                                           

  .ق، المرف"2030خطة التنمية المستدامة لعام : تحويل عالمنا"بشأن  2015أيلول /سبتمبر 25المؤرخ  70/1قرار الجمعية العامة   69
  .، المرفق10/2، مقرر مؤتمر األطراف 2020- 2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي   70
 انظر( 2007أيلول /سبتمبر 14-3اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر األطراف، الدورة الثامنة، مدريد،   71

ICCD/COP(8)/16/Add.1،  3المقرر/COP/8(.  
  .C 2013/7، 2013حزيران /يونيو 22-15منظمة األغذية والزراعة، الدورة الثامنة والثالثون، روما،  مؤتمر  72
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على التنوع  تعتمد اعتماداً كبيراًومصايد األسماك وتربية األحياء المائية  حراجة،وال ،الزراعةبأن   )ج(
على  اًأن هذه القطاعات تؤثر أيضو، تدعمهاالنظم اإليكولوجية التي وخدمات البيولوجي ومكوناته، وكذلك على وظائف 

 قد المترتب على ذلك فقدان التنوع البيولوجي وأنالمباشرة وغير المباشرة، دوافع يولوجي من خالل مختلف الالتنوع الب
 التي هي حيوية م اإليكولوجيةالنظ ووظائف هدد األمن الغذائي وتوفير خدماتعلى هذه القطاعات، ويحتمل أن ي ؤثر سلباًي

  ؛للبشرية
األطراف والحكومات األخرى تطبيق نهج  تعزز بأن وصىأ حيث، 7/11المقرر و 5/6إلى المقرر  وإذ يشير

  على التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية، ما ينطوي عليه ذلك من آثار محتملة النظام اإليكولوجي في جميع القطاعات مع
تربية ، ومصايد األسماك ووالزراعة قطاعات من بينها الغابات، التنوع البيولوجي في تعميمبأن  وإذ يعترف

  فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،لوقف أمر ضروري األحياء المائية 
بأن المنافع الناجمة عن الزراعة، والحراجة ومصايد األسماك لحفظ التنوع البيولوجي يمكن أن  أيضا وإذ يعترف

  تكون مهمة فيما يتعدى التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة،
سيما في إطار االتفاقية، الفي برامج العمل  قد أتيحت ذات الصلة في هذا الصدد اإلرشادات أنإلى  يشير وإذ
  التنوع البيولوجي للغابات والتنوع البيولوجي البحري والساحلي،، والتنوع البيولوجي الزراعيالمتعلقة ببرامج العمل 
عوب األصلية في تمكين الش 73المستدام للتنوع البيولوجي وفالمألاالستخدام ب المتعلقة أهمية خطة العمل الحظوإذ ي

ومصايد األسماك وتربية  ،والغابات ،اعتبارات التنوع البيولوجي في الزراعة والمجتمعات المحلية من مواصلة معالجة
  األحياء المائية،

مستدامة، وكذلك نماط االستهالك واإلنتاج لضمان طرائق إنتاج جوهرية في أالتغييرات ال بأن وإذ يعترف
ومصايد األسماك  ،والغابات ،الزراعة من بينها قطاعاتوالتقنية والمالية في  السياسات المتعاضدة، والتدابير القانونية،

  ،2030لعام  المستدامة خطة التنميةلتحقيق هي حيوية وتربية األحياء المائية، 
لمستدامة يدعو إلى دمج النظام اإليكولوجي وقيم من أهداف التنمية ا 9، الغاية 15كذلك بأن الهدف  وإذ يعترف

  التنوع البيولوجي في التخطيط الوطني والمحلي، وعمليات التنمية، واستراتيجيات وحسابات الحد من الفقر،
 الفعالة األخرى القائمة في المناطق المحمية وتدابير الحفظ الناشئة ةم اإليكولوجيبأن خدمات النظ وإذ يعترف أيضاً

ومصايد األسماك وتربية األحياء  ،والغابات ،الزراعة هافي إنتاجية العديد من القطاعات، بما في تساهماس المناطق على أس
أو تقليل إلى تجنب و الترابط في نظم المناطق المحميةزيادة  من أجلمع هذه القطاعات  وأن من المطلوب التعاونالمائية، 
  المناطق المحمية، علىقطاعات ية المحتملة لهذه العكساآلثار الأدنى حد 

 تعقد التي 74بشأن تعميم التنوع البيولوجيلخبراء لدولية لعمل االحلقة استنتاجات تقرير و وإذ يأخذ في االعتبار
حلقة استضافة على عن تقديره لحكومة المكسيك إذ يعرب ، و2015 تشرين الثاني/نوفمبر 19إلى  17من سيتي  في مكسيكو

  ،ما قدمته من دعمعلى سويسرا لوالعمل 
تعميم التنوع البيولوجي لى تعزيز جهودها الرامية إلى إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف،  يحث  - 1

ومصايد األسماك وتربية األحياء  ، والحراجة،، بما في ذلك الزراعةهاوعبر المستدام داخل مختلف القطاعات هاستخدامو
واإلرشادات  ومراعاة المعايير المعنيينإشراك أصحاب المصلحة  ائل منهابوس، نطاقاتالمائية، على جميع المستويات وال

  ؛بالتنوع البيولوجي في هذه القطاعات ذات الصلة المتعلقة بأفضل الممارسات
  :، بما يلي، حسب االقتضاءإلى أن تضطلع الحكومات األخرى ويدعواألطراف يشجع   - 2
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قطاعية خالل تنفيذ استراتيجيات قطاعية وعبر  ، منوعكس مساره فقدان التنوع البيولوجي الحد من  )أ(

، حسب االقتضاء ،التي تعزز الممارسات المستدامةواإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية األرضية والمناظر الطبيعية البحرية 
المكانية واإلقليمية نهج الوالنظر في  ،الممكنة للمساهمة في صحة النظم اإليكولوجية وقدرتها على التحملوتحديد التدابير 

لتعزيز الحفظ واستعادة المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظم التدابير المناسبة  في كذلكو
  اإليكولوجية، وموائل األنواع المهددة باالنقراض، وإنعاش األنواع المهددة باالنقراض؛

سلوكية في أنماط المستدام، وإحداث تغيرات تهالك القطاعين العام والخاص لتعزيز االس مع مشاركةال  )ب(
، بما في ذلك من في جميع مراحل اإلنتاج واالستهالك في النظم الغذائيةالمهدرة  الموارد اإلنتاج واالستهالك، والحد من

  ؛عامةتوعية حمالت حمالت تثقيفية و خالل تنظيم
 ،تعميم التنوع البيولوجي في الزراعة نمن شأنها تمكيبين القطاعات إنشاء وتعزيز آليات تنسيق   )ج(

لتعميم التنوع البيولوجي  الرئيسية معالمال تحديدومصايد األسماك وتربية األحياء المائية وغيرها من القطاعات، و حراجة،وال
  الخطط الوطنية؛في 

فيها ، بما والتربة والمياه في جميع القطاعات ،استخدام الموارد الطبيعية، مثل األراضي رصدتعزيز   )د(
  وصول الجمهور إلى بيانات الرصد؛ فرص ومصايد األسماك وتربية األحياء المائية، وتحسين حراجة،وال ،الزراعة

الطوعية للسلع والخدمات المنتجة على نحو مستدام، بما في ذلك في  إصدار الشهاداتمن نظم  االستفادة  )ه([
والتعاون مع المنظمات ذات الصلة، عد التجارة المتعددة األطراف، حسب االقتضاء ووفقاً لقوا، مجال المشتريات العامة

الركائز الثالث للتنمية المستدامة في معايير  والتشجيع على انعكاسإصدار الشهادات، خطط مواصلة تطوير  لتعزيز
  ]خصوصيات البلدان النامية؛ مراعاة، مع تراخيصال

ام، حسب االقتضاء، اإلرشادات القائمة المتعلقة الحكومات األخرى إلى استخد ويدعواألطراف  يحث  - 3
بتقييم استدامة نظم األغذية والزراعة التابعة لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمبادئ التوجيهية لدعم السياسات 

ء رؤية مشتركة باإلرشادات الطوعية بشأن بنا ويحيط علما 75لتعزيز تكثيف اإلنتاج المستدام وخدمات النظم اإليكولوجية؛
  الحكومات األخرى إلى تطبيق هذه اإلرشادات، حسب االقتضاء؛ ويدعواألطراف ويشجع  76،لألغذية والزراعة المستدامة

ومصايد األسماك  ،الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضيبيحيط علماً   - 4
الحكومات  ويدعواألطراف  شجعويأقرتها لجنة األمن الغذائي العالمي التي  77والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني،

 وإمكانية الوصول المنصف إلى ضمان حقوق الحيازةلتعزيز حسب االقتضاء،  إلى االستفادة، من هذه اإلرشادات،األخرى 
  ؛د األسماك والغاباتيومصا ،األراضي

 وأقرها ة الموارد الوراثية لألغذية والزراعةهيئالعمل العالمية التي اعتمدتها  بخطط كذلك يحيط علماً  - 5
  ؛بشأن الموارد الوراثية النباتية، والحيوانية والحرجيةاألغذية والزراعة لألمم المتحدة  مؤتمر منظمة

  الزراعة
في صحة اإلنسان ورفاهه،  يق األمن الغذائي والتغذية وبدورهبأهمية التنوع البيولوجي في تحقعترف ي  - 6

عمليات  في ت الطبية، وكذلك من خالل مساهمتهاوالنباتا ، واأللياف، والوقود الحيوي،من خالل إنتاج الغذاءبما في ذلك 
  ؛من حدة تغير المناخ والتكيف معهة والتخفيف م اإليكولوجيالنظ

                                                           
  .2013-19 المتكاملة للمحاصيل، العدداإلدارة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،   75
  Publications/ICM19.pdf-http://www.fao.org/ag/ca/CA  
76  UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54.  
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ة م اإليكولوجيالنظ خدماتوكذلك على وظائف والزراعة تعتمد على التنوع البيولوجي،  بأن اًأيض يعترف  - 7
موائل في تحافظ على والمراعي  اإلدارة للمزارعممارسات بأن بعض  أيضاً ه يعترف، ولكنتي يدعمها هذه التنوعال

  ؛اعية التي تدعم التنوع البيولوجيمجموعة متنوعة من المناطق الزر
مهمة  يكون لها آثار قدمن الممارسات الزراعية غير المستدامة التي  عديدال بأن هناك حالياً يعترف كذلك  - 8

  على التنوع البيولوجي والموائل؛
القضاء على الجوع، وتحقيق األمن  إلىالذي يشير من أهداف التنمية المستدامة  2 بالهدف يعترف  - 9

 اللتان تشيران إلى نظم اإلنتاج الغذائي المستدام، 5، و4الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة، وغايتيه 
  ؛وما يتصل بها من األنواع البرية والنباتات المزروعة والحيوانات الداجنة واألليفة ،ع الجيني للبذورالحفاظ على التنوو

التنوع البيولوجي الزراعي، بما في المتعلق ببرنامج العمل أن على ، 9/1 في المقرر أنه وافق، يشير إلى  - 10
 للتربةواالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  ا المستدام،المتعلقة بحفظ الملقحات واستخدامه مبادراته الدولية الثالثذلك 

  اصل تقديم إطار مناسب لتحقيق أهداف االتفاقية؛، يووالتنوع البيولوجي لألغذية والتغذية
 78التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي نشرة أن أحد استنتاجات اإلصدار الرابع من إلى يشير أيضاً  - 11

في إنجاح الخطة  سيكون حيوياً عن النظم الغذائيةالضغوط على التنوع البيولوجي الناشئة  معالجةبأن وتقييماته الداعمة 
  مستدامة؛اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق نظم غذائية وأن هناك حاجة إلى  2020،79- 2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

يد من الضغوط على التنوع البيولوجي ما لم أن الطلب المتزايد على السلع الغذائية والزراعية سيز يالحظ  - 12
  ؛مناسب على نحو تلك الضغوط تعالج

األطراف على االعتراف بأهمية المعارف التقليدية للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في  يشجع  - 13
لشعوب األصلية نظرة ااستدامة الزراعة وتعزيز الزراعة المجتمعية واألسرية، مع الزراعة البيئية، التي تتواءم مع 

  ، التي تؤيد التنويع والدورات البيئية التي تعزز اإلنتاج المستدام وتحسن التغذية؛(cosmovisión)والمجتمعات المحلية للكون 
أو إنفاذ، حسب االقتضاء، أطر قانونية واضحة /الحكومات األخرى إلى إعداد و ويدعو األطراف يشجع[  - 14

  ]نوع البيولوجي واستخدامه على نحو مستدام والموائل الوطنية؛الستخدام األراضي التي تضمن حفظ الت
لى إعداد، حسب االقتضاء، أطر سياساتية الستخدام إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  أيضا يشجع[  - 15

األراضي تعكس األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي، التي توجه صنع القرارات على مختلف نطاقات ومسـتويات اإلدارة،  
ألراضي الزراعية والمراعي الحالية ل] وتنويع اإلنتاج[ نتاجيةاإلجل عدة أمور من بينها تعزيز الزيادات المستدامة في من أ

مثـل التلقـيح،   (النظم اإليكولوجية، بما في ذلك تلك الخدمات التي تسهم في اإلنتاج الزراعي ووظائف مع تعزيز خدمات 
للتنـوع البيولـوجي   ، وأيضا مع حماية واسـتعادة الموائـل الطبيعيـة    )التعريةومكافحة اآلفات، وتوفير المياه، ومكافحة 

 ]وتعزيز الترابط في المناظر الطبيعية األراضية؛ واستخدامها على نحو مستدام

اإليكولـوجي   لى تعزيز ودعم، حسب االقتضاء، التكثيفإالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع[  - 16
بما في ذلك تعزيز استخدام محاصيل متنوعة ومكيفة على نحـو جيـد    ،ج الزراعية البيئيةالنهوالمستدام وتنويع الزراعة و

كائنـات  والثروة الحيوانية، وأصنافها وسالالتها، والتنوع البيولوجي المرتبط بالنظم الزراعية، بما في ذلـك الملقحـات، و  
ات، وبالتالي تقليل أو استبدال الحاجة إلى المدخالت مكافحة اآلفات، والكائنات المتواجدة في التربة التي تعزز تدوير المغذي

 ]الكيميائية؛

لى استخدام مزيج مناسب من التدابير إالحكومات األخرى، حسب االقتضاء  ويدعوأيضا األطراف  يشجع - 17
ي وإصالح مع األهداف الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك القضاء، والتخلص التدريج واءمالتنظيمية والتحفيزية التي تت

وتدهورها وتجزئتها، وزيادة كفاءة  ،لحد من فقدان الموائلللتنوع البيولوجي من أجل جملة أمور من بينها ا ةضارالحوافز ال
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المصادر العامة والخاصة على توجيه تشجيع الوتجنب استخدامها غير المناسب، واآلفات واألسمدة ومبيدات  ،استخدام المياه

لتي من شأنها تحسين استدامة اإلنتاج مع الحد من فقدان التنوع البيولوجي، وتشجيع ودعم استعادة للتمويل إلى الممارسات ا
النظم اإليكولوجية التي توفر الخدمات األساسية بطريقة توفر احتياجات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وال تسـبب  

 ؛ةوااللتزامات الدولي لوطنييكولوجية، وبما يتفق مع التشريع اضررا لغيرها من النظم اإل

ر في جميع مراحل اإلنتـاج  الهدو الفاقدلى الحد من إالحكومات األخرى،  ويدعواألطراف  كذلك يشجع - 18
 بعد الحصاد؛ الفاقد، بما في ذلك الحد من في النظام الغذائي واالستهالك

فادة وأفضـل  تعزيز الدروس المسـت إلى الحكومات األخرى وأصحاب المصلحة  ويدعواألطراف  يشجع - 19
ية، وتعزيز سالسل االسـتهالك واإلنتـاج   المهدر من األغذالممارسات من مختلف القطاعات، مثل تنظيم حمالت للحد من 

 واإلمداد المستدامة؛

ألغذية والزراعـة  للموارد لالتنوع الوراثي  إلى صيانةالحكومات األخرى  ويدعواألطراف أيضا  يشجع - 20
سيما في مراكز التنـوع  الغذائية، المكاسب المستدامة والنتاجية اإلة كمسار رئيسي لتحقيق ها البريقاربوأنواعها األصلية وأ

 ي؛وراثال

لى دعم نماذج التنمية الزراعية التي إالحكومات األخرى، حسب االقتضاء،  ويدعواألطراف  يشجع كذلك - 21
، حسـب  وتطبيـق  80مـم المتحـدة  لمنظمة األغذية والزراعة لأل 2019-2010 راجعتتماشى مع اإلطار االستراتيجي الم

ية التي وافقت عليها لجنة األمن الغذائي العالمي في غذاألنظم ة والزراعالستثمار المسؤول في الطوعية ل مبادئال االقتضاء،
، والرعي في ضوء هيمنتها في مجال سرية الصغيرةعلى وجه الخصوص أهمية الزراعة األ مع مالحظة 2014،81أكتوبر 

 في جهود الحفاظ على الزراعة والتنوع البيولوجي؛ نصاف االجتماعيواإل ،لتغذية، والحد من الفقراألمن الغذائي وا

بمبادرات القطاع الخاص للقضاء على إزالة الغابات من إنتاج السلع الزراعية والعمليـات عبـر    يرحب - 22
األطـراف، حسـب    ويدعومماثلة، المزيد من الشركات على اعتماد وتنفيذ التزامات  ويشجعسالسل اإلمداد الخاصة بهم، 

 االقتضاء، إلى دعم هذه الشركات لتحقيق مبادراتها؛

الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسـات   إنتاج األغذيةبتقييم الملقحات، والتلقيح، ويرحب  - 23
 82؛--/13أهمية المقرر  ويالحظالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، في مجال 

 83"اقتصاديات النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي للتقرير المؤقت لألغذيـة والزراعـة  "إعداد  يالحظ - 24
 الصادر عن منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة؛" حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في العالم"وأول تقرير عن 

الزراعة  لوراثية لألغذية والزراعة ولجنةد االمواروهيئة منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة،  يدعو - 25
 :إلى ما يليفيها 

واألدوات لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في  اتواإلرشاد ،وتنفيذ التدابير تطويرتقديم مزيد من الدعم ل  )أ (
ظم الغذائية والثروة الحيوانية وقطاعي األغذية والتغذية، وذلك بهدف دعم البلدان األعضاء في التحول إلى الن ،المحاصيل

 والزراعية المستدامة؛

النظر في وضع خطة عمل عالمية على أساس تقرير حالة التنوع البيولوجي لألغذية والزراعة في   )ب (
 العالم؛

 توفير معلومات عن التقدم المحرز إلى الهيئات ذات الصلة في إطار االتفاقية؛  )ج (

                                                           
 .C2013/7، 2013حزيران /يونيه 22-15مؤتمر منظمة األغذية والزراعة، الدورة الثامنة والثالثون، روما،   80
81  ml291e.pdf-http://www.fao.org/3/a 
التنوع البيولوجي وخـدمات  في مجال بشأن تقييم المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات  20/9حسب توصية الهيئة الفرعية   82

 .غذيةالملقحات، والتلقيح وإنتاج األ بشأنالنظم اإليكولوجية 
83 UNEP/CBD/SBI/INF/18.  
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لية بشأن الموارد الوراثيـة النباتيـة   لى تنفيذ المعاهدة الدوإالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع - 26
لألغذية والزراعة وبروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عـن  

 ؛متعاضدةاستخدامها، بطريقة 

  الغابات
ـ  بدور التنوع البيولوجي للغابات للحفاظ على  يقر - 27 م فـي التنميـة   هوظائف النظم اإليكولوجية التـي تس

 ،والميـاه النظيفـة   ،والعلـف  ،والقضاء على الفقر وتحقيق رفاه اإلنسان، بما في ذلك من خالل توفير الغـذاء  ،المستدامة
 ة تغير المناخ والتكيف معه؛حدوالوقود، والدواء، والترفيه، وكذلك التخفيف من  ،واأللياف ،باخشواأل

ـ طار ممارسات غير مستدامة، مع وجود آثار سلبية أنه ما زالت هناك غابات تدار في إ أيضا يقر - 28 ة مهم
 على التنوع البيولوجي والموائل؛

التي تشير إلى اإلدارة المسـتدامة لجميـع    2من أهداف التنمية المستدامة وغايته  15بالهدف  يقر كذلك - 29
 ة التشجير بصورة كبيرة؛أنواع الغابات، ووقف إزالة الغابات، واستعادة الغابات المتدهورة، وزيادة التشجير وإعاد

بشأن الترتيب الدولي المتعلق بالغابات لما بعد  2015/33قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  يالحظ - 30
التنميـة   خطـة واالجتماعية والبيئية لجميع أنواع الغابات في تحقيق  ،، والذي يؤكد على المساهمات االقتصادية2015عام 

تحقيق اإلدارة المستدامة نحو المجلس بالتقدم الذي أحرزته البلدان وأصحاب المصلحة يه ف، والذي أقر 2030المستدامة لعام 
 والنماذج واألدوات الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة؛ نُهج،وال ،للغابات، مع مراعاة اختالف الرؤى

شير غابات، وي، الذي يصف اإلدارة المستدامة لل62/98قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  أيضا الحظي - 31
 عية السبعة، التي اعتمدها منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات؛وضإلى العناصر المو

التي تعزز الحاجة إلى مر الحراجة العالمي الرابع عشر، من مؤت 84،كذلك عناصر إعالن ديربان الحظي - 32
 ؛للتنوع البيولوجي في أداء النظم اإليكولوجية للغابات األساسيفهم أعمق للدور 

المبـادئ التوجيهيـة   والمبادئ التوجيهية الطوعية لإلدارة المستدامة للغابات المدارية الطبيعية، يالحظ  - 33
للحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  2009االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام / للمنظمة الدولية لألخشاب االستوائية

ا عدد مـن  ئ التوجيهية ذات الصلة التي أعدهن غيرها من األدوات والمبادفي غابات إنتاج األخشاب االستوائية، فضال ع
الشراكة التعاونية في مجال الغابات لتفعيل اإلدارة المستدامة للغابات، وضمان الحفظ واالسـتخدام  األعضاء في منظمات ال

 المستدام للتنوع البيولوجي؛

ر الواجب للتنوع البيولـوجي عنـد تنفيـذ    يالء االعتباإلى إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع - 34
 ؛التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 85من اتفاق باريس 5اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 

الشعوب  هم، بما فيالمعنيينالحكومات األخرى، وكذلك أصحاب المصلحة  ويدعواألطراف  يشجع أيضا - 35
والمسـاهمة فـي إعـداد الخطـة      86،الستفادة من صك األمم المتحدة المتعلق بالغاباتا إلىاألصلية والمجتمعات المحلية، 
، في إطار منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات، وضمان إيالء 2030-2017بالغابات  المعنياالستراتيجية للترتيب الدولي 

لدعم تحقيق االلتزامات واألهداف المتعـددة   االعتبار الواجب للتنوع البيولوجي، وذلك بهدف الترويج لنهج متماسك ومنسق
 ؛األطراف ذات الصلة بالغابات، بما في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

لى تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي لدى جميع إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع كذلك - 36
لإلدارة المستدامة للغابات، بما في ذلك تدابير لحفظ  أصحاب المصلحة ومشاركتهم في وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات

                                                           
84   http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/wfc2015/Documents/Durban_Declaration_1.pdf 
انظر ( CP.21/1تغير المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادية والعشرون، المقرر شأن اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية ب 85

FCCC/CP/2015/10/Add.1 
 .2015كانون األول /ديسمبر 22المؤرخ  70/199انظر قرار الجمعية العامة   86
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ودور  الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ممارساتتخدامه المستدام، التي تعترف بأهمية واستعادة التنوع البيولوجي واس

 التجدد الطبيعي في األنظمة الحية؛

صلية والمجتمعـات المحليـة   لى تعزيز مشاركة الشعوب األإالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع - 37
 هذه المجتمعات؛لعيش الوسبل  الرفاهكجزء من استراتيجية لحماية الغابات، واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي و

لى خلق ظروف مواتية وتحفيز اعتمـاد ممارسـات   إالحكومات األخرى  ويدعو األطراف شجع أيضاي - 38
الغابات على دمج وبشـكل   الكومالعاملة في مجال الغابات الشركات  ويشجع اإلدارة المستدامة للغابات في قطاع الغابات،

إصـدار  ، وخطـط  وحفظ واستعادة التنوع البيولوجي في تطوير واستخدام خطط إدارة الغابات ،مناسب االستخدام المستدام
 الشهادات الحرجية أو اآلليات الطوعية األخرى؛

لى تطوير أو تعزيز رصد آثار األنشطة الحرجية على إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع كذلك - 39
لتحقق من التقدم المحرز، من خالل منهجيات الرصد المختلفة، مثل نظم رصد الغابـات التـي تثبـت    االتنوع البيولوجي و

 الصحة المتكاملة للنظم اإليكولوجية للغابات؛

أو تطـوير  /إلى إنشاء وصيانة ولى تعزيز جهودها الرامية إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يشجع - 40
بصورة جيدة، وإعطاء األولوية للشـبكات القائمـة،    رابطةشبكات مناطق محمية للغابات الوطنية أو اإلقليمية المدارة والمت

السـتخدام  لوعند االقتضاء، تطبيق أدوات التخطيط المكاني واستخدام األراضي لتحديد المناطق ذات األهميـة الخاصـة   
 فاظ على التنوع البيولوجي للغابات، بما في ذلك في المناطق العازلة؛المستدام والح

 ،مواصلة دعم تطوير وتنفيذ التدابيرإلى  فيها الغابات ةمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجن يدعو - 41
 السـبل ، فـي  على أسـاس منـتظم  النظر إلى ات واألدوات لتعزيز تعميم التنوع البيولوجي في قطاع الغابات، ورشادواإل
 ية المستدامة ذات الصلة؛تنمأهداف الفي أهداف أيشي للتنوع البيولوجي ووسائل لتعزيز المساهمات الو

 مصايد األسماك وتربية األحياء المائية

بأن النظم اإليكولوجية الصحية البحرية والساحلية وللمياه الداخلية والتنوع البيولوجي هي ضرورية  يقر - 42
 مة ومرونة محسنة في توفير األغذية وسبل العيش؛لتحقيق زيادات مستدا

بوجود عدد من مصايد األسماك غير المدارة على نحو مستدام وعمليات وممارسـات تربيـة    يقر أيضا - 43
 األحياء المائية التي لها آثار سلبية كبيرة على التنوع البيولوجي وعلى الموائل؛

، التي تشير إلى اإلدارة المستدامة 6و 4و 2ه اتايمن أهداف التنمية المستدامة وغ 14بالهدف  يقر كذلك - 44
د يرة فـي مصـا  احظر بعض أشكال الحوافز الض، وإلى التنظيم الفعال للحصاد، وإلى واستعادة النظم اإليكولوجية البحرية

 األسماك، على التوالي؛

ئل المتعلقة ات إدارة مصايد األسماك على مواصلة النظر في المساهيئ ويشجع، 11/18إلى المقرر  يشير - 45
، بما في ذلك من خالل التعاون فيمـا بـين   تمشيا مع نهج النظام اإليكولوجيبالتنوع البيولوجي في إدارة مصايد األسماك 

 للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ المجديةالوكاالت ومع المشاركة الكاملة و

التعاون مع منظمـة األغذيـة    ، الذي شدد فيهما على أهمية11/18و 10/29إلى المقررين  يشير أيضا - 46
فيما يتعلق بمعالجـة   هاوخطط عمللمصايد األسماك واتفاقيات البحار اإلقليمية ات اإلقليمية هيئوالزراعة لألمم المتحدة، وال

 اعتبارات التنوع البيولوجي في مصايد األسماك المستدامة وتربية األحياء المائية المستدامة؛

واتفاق  87،ة ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحاربأن عدد من الصكوك الدولي يقر - 47
تنفيذ أحكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحـار  ل 1995عام واتفاق  88،بشأن االمتثال 1993منظمة األغذية والزراعة لعام 

                                                           
  .31363 الرقم، 1833، المجلد مجموعة المعاهداتاألمم المتحدة،  87
88  /003/x3130m/X3130E00.htmhttp://www.fao.org/docrep/meeting  
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لة المناطق واألرصدة السمكية الكثيرة حفظ وإدارة األرصدة السمكية المتداخبشأن  1982كانون األول /ديسمبر 10المؤرخ 
 1995،90 ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لمنظمة األغذية والزراعـة لعـام   مع احترام أطرافها المتعاقدة، 89،االرتحال

إطارا عالميا شامال لسياسة مصـايد األسـماك    ، مع ما يصاحبها من مبادئ توجيهية وخطط عمل،ألطرافها المتعاقدة تمثل
 ها ودعم تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛وإدارت

لى استخدام الصكوك المتاحة لتحقيق إالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة  ويدعواألطراف  يشجع - 48
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 6الهدف 

الحكومات األخرى إلى التصديق على  ويدعواألطراف  ويشجع، 10/29من المقرر  55إلى الفقرة  يشير - 49
بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبـالغ  غذية والزراعة لألمم المتحدة منظمة األ اتفاق

 ، الذي ينص على وسيلة لمعالجة أنشطة صيد األسماك هذه؛2009، المعتمد في عام ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه

إلى مزيد من التعاون وتشارك المعلومات  ويدعو، 12/22و 11/17و 10/29إلى المقررات  أيضايشير  - 50
ألسماك فيما يتعلق مصايد ابين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والهيئات اإلقليمية ل

ايير للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيـا أو بيولوجيـا والـنظم    المعستوفي باستخدام المعلومات العلمية عن المناطق التي ت
 اإليكولوجية البحرية الضعيفة دعما لتحقيق مختلف أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛

لى استخدام، حسب االقتضاء، اإلرشادات الموجودة المتصلة إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يحث - 51
 ؛ك وتربية األحياء المائيةبنهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسما

الحكومات األخرى إلى تحسين التآزرات في إدارة الضغوط في البيئات البحرية  ويدعواألطراف  يشجع - 52
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  10والمياه الداخلية، بما في ذلك من خالل تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية لتحقيق الهدف 

 91؛كولوجية الوثيقة االرتباط بهاللشعاب المرجانية والنظم اإلي

لى إنشاء، حسب االقتضاء، أو تعزيز اآلليات القائمـة إلدارة  إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يحث - 53
 تمشيا مع ديباجة االتفاقية، سيما النهج التحوطي،ال، في الحسبان مصايد األسماك، وأخذ اعتبارات التنوع البيولوجي بالكامل

سياسات إلدارة طاقات مصايد األسماك وتخفيضها، بما في ذلك التدابير واللوائح بهدف تعزيـز حفـظ   عند تصميم وتنفيذ ال
 األنواع المهددة باالنقراض؛ إنعاشو

يين الصـغار إلـى   لى توفير وصول الصيادين الحـرف إالحكومات األخرى  ويدعواألطراف  يحث أيضا - 54
 األسواق؛الموارد البحرية، وعند االقتضاء، 

التنوع البيولـوجي   خصوصمات الحكومية الدولية المختصة على مواصلة تعزيز التعاون بالمنظ يشجع - 55
 ؛ومصايد األسماكالبحري 

بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، واالتحاد الدولي لحفـظ الطبيعـة    جاريبالتعاون ال يرحب - 56
 أيشي للتنوع البيولوجي؛من أهداف  6واألمين التنفيذي، لتحسين اإلبالغ والدعم لتنفيذ الهدف 

 تطويردعم في ومواصلة لنظر إلى امنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ولجنة مصايد األسماك  يدعو - 57
 ات وأدوات لتعزيز ودعم تعميم التنوع البيولوجي في قطاعي مصايد األسماك وتربية األحياء المائية؛إرشادو ،وتنفيذ تدابير

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة إلى تجميع، بالتعاون، الخبرات  دعوويإلى األمين التنفيذي  يطلب - 58
د األسـماك،  يد األسماك، بما في ذلك من خالل نهج النظام اإليكولوجي لمصـا يفي مجال تعميم التنوع البيولوجي في مصا

 مؤتمر األطراف قبل اجتماعه الرابع عشر؛لوجعل هذا التجميع متاحا 

                                                           
 .37924 الرقم، 2161، المجلد ة المعاهداتمجموعاألمم المتحدة،  89
90  http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/v9878e00.htm 
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 مزيد من العمل

 :رهنا بتوافر الموارد، االضطالع بما يلي األمين التنفيذي،إلى  يطلب - 59

تعزيز التعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرين المعنيين في جميع   )أ (
 المجاالت المتصلة بتنفيذ المقرر الحالي؛

اجة وهيئة الموارد الوراثية والحرإحالة المقرر الحالي لعناية مؤتمر ولجان الزراعة، ومصايد األسماك   )ب (
نظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، ولجنة األمن الغذائي العالمي، ومنتدى األمم المتحدة لألغذية والزراعة التابعة لم

  والهيئات األخرى ذات الصلة؛ ،المعني بالغابات
تعلق بالتنوع البيولوجي، في األغذية والزراعة فيما ي" االستدامة"إعداد مزيد من اإلرشادات عن مفهوم   )ج (

ونشرها إلى األطراف، بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة والشركاء اآلخرين المعنيين، وتعزيز وتقوية 
سيما في البلدان النامية، مع البناء على التكنولوجيا فيما بين األطراف، ال الدعم لتشارك المعلومات ذات الصلة ونقل

، وبما يتفق مع االلتزامات 11/25، و10/32مثل مبادرة ساتوياما، بما يتفق مع المقررين  ، حيثما أمكن،ائمةالمبادرات الق
  ؛الدولية

إتاحة اإلرشادات واألدوات القائمة ذات الصلة بمعالجة اعتبارات التنوع البيولوجي في القطاعات ذات   )د (
بية األحياء المائية، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في الصلة، بما في ذلك الزراعة، والحراجة، ومصايد األسماك وتر

 االتفاقية؛

وضع، حسب االقتضاء ورهنا بتوافر الموارد، نُهج رسائل بشأن تعميم التنوع البيولوجي لمجموعات   )ه(
النحو المحدد في مستهدفة محددة تتعلق بهذه القطاعات، كجزء من توصيل استراتيجية االتصال العالمية ونُهج الرسائل على 

 ؛12/2المقرر 

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، بالتعاون مع الشركاء المعنيين اآلخرين، إلى دعـم تنفيـذ    يدعو - 60
  مشروع المقرر الحالي؛
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 افتتاح االجتماع  - 1البند 

في  ،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ئة الفرعية، رئيس الهي)نيوزيلندا(يكنال افتتح االجتماع السيد أندرو ب - 5
يعقد بالتعاقب مع االجتماع األول الحالي ، والحظ أن االجتماع 2016نيسان /أبريل 25يوم االثنين صباحا  10:10الساعة 

قشة بنود مختلفة من جدول وكما تجري منا. هيئة الفرعية للتنفيذ وأنه سيكون من الضروري تقسيم مهام معينة بين الهيئتينلل
هذه البنود التي ترتبط بالهيئة الفرعية للتنفيذ وكيف يمكن إحالة النتائج من ، فإنه سيقدم مقترحات عن كيفية معالجة األعمال

 أيضا إنه مع دخول االتفاقية السنوات الخمس األخيرة من الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجيوقال . االجتماع الحالي إليها
والبدء في رسم المسار لما بعد عام  ،تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيمن أجل الجهود  توحيد، ينبغي 2020- 2011
في  قد أخذتن اعتبارات التنوع البيولوجي لتأثير على مجاالت السياسات األخرى، وإيجاد السبل لضمان أوا ،2020

حدث عند وقت من تزايد الضغط العالمي ين االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف سأضاف أو. الحسبان في خطة التنمية
فإن هذا  ،ركيزة التنمية المستدامة كانبحثا عن االستدامة طويلة األجل، وبينما كان من الواضح أن التنوع البيولوجي 

أو ليات اآلن زيادة التوعية بقيم التنوع البيولوجي وإنشاء المزيد من وقال إ. عتراف ليس مشتركا على نطاق واسعاال
مشتركة وشاملة لتعميم التنوع قطاعية تطلب نُهجا يالتي تضمن أخذ التنوع البيولوجي في الحسبان في صنع القرار  هاعزيزت

طات الحكومية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، ومنظمات المجتمع البيولوجي والمشاركة الكاملة والفعالة للسل
للمشورة العلمية والتقنية وأعرب عن ثقته في أن الهيئة الفرعية . المدني، والقطاع الخاص وغيرها من أصحاب المصلحة

فريق لتحريك الروح بل معا الحالي، وذلك بالعم الجتماعيمكن أن تطور اإلرشادات حول هذه األمور خالل اوالتكنولوجية 
 .وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011التنفيذ الكامل والفعال للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع لالجتماع العام عن أنشطة الدورة الرابعة  وأبلغ أيضا - 6
التقييم المنهجي للسيناريوهات والنماذج، : التي وافقت على أول تقييمين له ،(IPBES) اإليكولوجية البيولوجي وخدمات النظم

ي السياسات في تقييم آثار قراراتهم المتعلقة بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم مقررالذي قدم نهجا جديدا لمساعدة 
جمع األدلة العلمية بشأن القيم، والحالة تاج األغذية، الذي وإن والملحقات اإليكولوجية؛ والتقييم المواضيعي بشأن التلقيح

واالتجاهات للملحقات، وعرض اعتمادية محاصيل األغذية على الملحقات، السيما الملحقات البرية، واسترعى صورة كئيبة 
قرير تحديد النطاق للمنبر الحكومي الدولي أيضا تالرابع واعتمد االجتماع العام . بخصوص حالة حفظها وتوزيعها وتنوعها

أن ينتهي في التوقع بمع  ،لتقييم عالمي للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية واتفق على المضي في التحضير للتقييم
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بعة نحو أهداف التنمية المستدامة السو 2020- 2011وبقياس التقدم نحو الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي . 2019عام 

وشدد أيضا . الخطة االستراتيجية في نهاية العقد أيضا في قياس إنجازاتالتقييم  ساعدمم المتحدة، سيلأل (SDGs)عشرة 
على أهمية دور نظم المعارف األصلية والتقليدية، والحوارات فيما بين الثقافات والحوارات العلمية وطائفة عريضة من 

 ،واستخدامه المستدام في العمل في إطار المنبر الحكومي الدوليالنُهج والرؤى والنماذج المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي 
المعلومات الغربية التقليدية وغيرها من المعلومات ذات الصلة واألدوات والمنهجيات المرتبطة بصنع كلها  التي كملت
 .السياسات

ة التنوع البيولوجي، والسيد بروليو فيريرا دي سوزا دياز، األمين التنفيذي التفاقي وأدلى ببيانات افتتاحية السيد - 7
 .)يونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة المدير التنفيذي ل ،السيد أكيم شتاينر، بالنيابة عن جيري هالفاتشيك

رحب األمين التنفيذي بالمشاركين في االجتماع وأعرب عن امتنانه لحكومات أستراليا وألمانيا واليابان ونيوزيلندا و - 8
وسويسرا على مساهماتها المالية، التي مكنت ممثلين من البلدان النامية والشعوب األصلية د والسويوجمهورية كوريا 

 .والمجتمعات المحلية من المشاركة في االجتماع

 مسائلن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ستنظر في اجتماعها الحالي في عدد من الوالحظ أ - 9
ابق، بما في ذلك تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات، واستعادة النظم اإليكولوجية، ومؤشرات المتعلقة باجتماعها الس

، استرعى االنتباه إلى العمل الجاري مسائلوفيما يتعلق بآخر هذه ال. 2020- 2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ومنظمة األغذية  (UNCCD) بصفة مشتركة مع أمانة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر

لمتحدة بشأن مؤشر لتدهور األراضي، استجابة للدعوة من مؤتمر األطراف في اتفاقية األمم ا) الفاو(والزراعة لألمم المتحدة 
 .الثانية عشرة، لمؤشر مشترك التفاقيات ريو لمكافحة التصحر، في دورته

الجتماع الحالي تضمن أيضا عددا من البنود التي سيتم النظر فيها على نحو أكبر بواسطة وقال إن جدول أعمال ا - 10
وأضاف أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية . الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول في األسبوع القادم

ستناقش بعد لبيولوجي، وأن الهيئة الفرعية للتنفيذ والتكنولوجية ستناقش التقدم المحرز في تنفيذ بعض أهداف أيشي للتنوع ا
ومن المقرر . ذلك التقدم المحرز في جميع أهداف أيشي العشرين للتنوع البيولوجي، استنادا إلى التقارير الوطنية الخامسة

من  ،الوطنية السادسةأيضا أن تنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في المبادئ التوجيهية للتقارير 
منظور علمي وتقني، وبعد ذلك تحيل مالحظاتها إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ، التي ستعد توصية بشأن المسألة لنظر مؤتمر 

 .األطراف في اجتماعه الثالث عشر

 التنوع البيولوجي البحري: عثالثة بنود أخرى على جدول أعمال االجتماالضوء على األمين التنفيذي  سلطو - 11
والساحلي، السيما المسائل التي تحيط بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، 
وبتحديد أكثر النهج القائمة على النظم اإليكولوجية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث؛ ونتائج التقييم 

نتاج األغذية الذي أجراه المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع المواضيعي للملحقات، والتلقيح وإ
البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، الذي أبرز أنها ذات ارتباط كبير بتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

2011 -2020. 

ها أعيد هيكلتألمانة قد استكمل، وأن األمانة قد ثم انتقل إلى الشؤون اإلدارية، فذكر أن االستعراض الوظيفي ل - 12
أضاف أن قسما جديدا عن الدعم العلمي والسياساتي قد تم و. ر التكامل والتنسيق بين القطاعات عبر الوحدات القائمةيتيسل

واألنواع الغريبة لسالمة األحيائية لإنشاؤه لتغطية العمل العلمي الموضوعي لقسم العلوم والتقييم والرصد السابق، مع وحدات 
وقال إن التقرير عن االستعراض . الغازية، والحصول وتقاسم المنافع والمعارف التقليدية، والحفظ واالستخدام المستدام

 .الوظيفي سيناقش أيضا بواسطة الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها األول

مين التنفيذي، وأبلغ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية وأخيرا، أعلن األمين التنفيذي تعيين السيد دافيد كوبر نائبا لأل - 13
إن ولذلك، ف. 2017شباط /لتي تنتهي في فبرايروالتقنية والتكنولوجية أنه لم ينوي شخصيا السعي إلى تمديد واليته، ا

 .يذيله كأمين تنفلهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية لماع تاالجتماع الجاري سيكون آخر اج
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تنفيذ الخطة االستراتيجية لالتفاقية وأهداف العلمي لراض إن التركيز على االستع ممثل المدير التنفيذي ليونيبوقال  - 14
مية أيشي للتنوع البيولوجي يلقي الترحيب في وقت جرت فيه المناقشة حول المؤشرات العالمية للتعامل مع تنفيذ خطة التن

توضيح عند ومن التحديات المشتركة هناك معالجة البيانات الوصفية . ة المستدامةلتنميا وأهداف 2030المستدامة لعام 
الهيئة الفرعية من المدخالت من هيئات مثل  دتحتاج إلى مزي التيالمؤشرات في إطار مختلف أهداف التنمية المستدامة، 

، والنظم وتحليلها التنوع البيولوجيعن والمعلومات إلرشاد تجميع البيانات  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
وأضاف أن برنامج األمم المتحدة للبيئة كان . اإليكولوجية، واإلجراءات المتعلقة بتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

مي التفاقية في تنفيذ الخطة االستراتيجية وأنه يدعم بالفعل تنفيذ االتفاقية على المستويات العالمي واإلقليامستعدا لدعم 
 .ه المتوسطة األجل وبرنامج العملتوالوطني من خالل استراتيجي

 27إلى  23ي من المقرر عقدها في نيروب، للبيئة األمم المتحدةجمعية الشامل الذي ستقوم به  شعارال وقال إن - 15
ارية التفاعلية وستشمل الجلسة الوز ،"2030البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة لعام تحقيق " يكون، س2016أيار /مايو

ويدعو الشعاران إلى نهج متكامل للتنفيذ الفعال ألهداف التنمية ". أصحاءاناس  –ة ميسلبيئة "ر االستعراض السياسات شع
في  هاالرئاسية وأمانات هالمشاركة النشطة والمستمرة لالتفاقات البيئية المتعددة األطراف، وأطرافها، وهيئاتإلى االمستدامة، و

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ساهم تويمكن أن . 2030التوصيل الناجح لخطة التنمية المستدامة لعام المساهمة في 
حول جملة أمور من بينها تعميم التنوع البيولوجي عبر  المتحدة للبيئة من خالل مناقشاتهافي جمعية األمم  والتكنولوجية

لي، والحطام البحري، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ، وإدارة الحياة البرية، القطاعات، والتنوع البيولوجي البحري والساح
 .والتفاعل بين العلوم والسياسات

ن المناقشات في االجتماع الحالي حول المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية السادسة تمثل فرصة لتقديم والحظ أ - 16
. لإلجراءات المستقبلية عملية اإلبالغ الوطنيعن كيفية إرشاد توصيات مناسبة إلى االجتماع القادم لمؤتمر األطراف 

بالحفظ والتنمية، والتي تتراوح  ةوأضاف أن هذه المبادئ التوجيهية كانت حاسمة في وقت تضاعفت فيه الصالحيات المتعلق
لوجي، وخطة التنمية المستدامة بين الحاجة إلى النظر في أوجه التآزر بين االتفاقات المتعددة األطراف المتعلقة بالتنوع البيو

مخاطر الكوارث  للحد مننداي يعليها دوليا، وتنفيذ إطار سالبيئية المتفق  هداف، وأهداف التنمية المستدامة، واأل2030لعام 
وقال إن التحدي . ها كلها خطة عمل أديس أبابات، ونتائج مؤتمر قمة باريس المعني بالمناخ، والتي أيد2030-2015للفترة 

مثل في االنتهاء من إعداد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي مع تعميم العمليات والمسائل المذكورة يت
على  وثائق إرشادية شاملة للسياسات بشأن المسائل ذات الصلة بالتنوع البيولوجيكأعاله فيها، وخصوصا إذا اعتبرت 

 .المستوى الوطني

ا المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم أيضالسيد هالفاتشيك وهنأ  - 17
. ، وخصوصا تقريره األول لتقييم الملقحات، والتلقيح وإنتاج األغذيةجتماعه العامة الرابعة الاإليكولوجية على نجاح الدور

ذا التقييم، وأعرب عن سروره ألن برنامج األمم الرسائل الرئيسية له لمعالجةوأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى خطة عمل 
المتحدة للبيئة، باعتباره الوكالة المنفذة لمرفق البيئة العالمية، يمكن أن يساهم من خالل مشروع عالمي لمرفق البيئة العالمية، 

يجري تنفيذه بواسطة ، الذي "حفظ وإدارة الملحقات من أجل الزراعة المستدامة، من خالل نهج النظام اإليكولوجي"بعنوان 
 .من بلدان المشروع السبعة، والخبرات الدولية، وذلك لبحث خدمات التلقيح، والذي جمع معا شركاء وطنيين الفاو

وفي ختام كلمته، قال إن اعتماد وتنفيذ السياسات والمبادئ التوجيهية لدمج وتعميم حفظ التنوع البيولوجي  - 18
ات الصلة كان مهما لضمان الوفاء بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وأهداف واستخدامه المستدام في جميع القطاعات ذ

فإن نتائج االجتماع الحالي ستكون مفيدة لألنشطة المشتركة  ،وبالنسبة لبرنامج األمم المتحدة للبيئة .أيشي للتنوع البيولوجي
 حيات كل من برنامج األمم المتحدة للبيئة واتفاقيةفي المستقبل والتعاون الذي يعود بالنفع على الشركاء لدعم توصيل صال

 .التنوع البيولوجي

إلحياء ذكرى السيد للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وبعد االستماع إلى البيانات، توقفت الهيئة الفرعية  - 19
حايا الزالزل التي حدثت جونثان ديفيز، نقطة االتصال الوطنية في ليبريا، الذي وافته المنية مؤخرا، وإحياء لذكرى ض

 .مؤخرا في إكوادور واليابان
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  الشؤون التنظيمية  - 2البند 
  انتخاب أعضاء المكتب  1- 2

للمشورة العلمية والتقنية  للهيئة الفرعيةوالتاسع عشر عشر  ثامنوفقا لالنتخابات التي عقدت في االجتماعين ال - 20
 :التالية أسماؤهممن األعضاء  عشرون، تألف مكتب اجتماعها الوالتكنولوجية

  )نيوزيلندا(بيكنال السيد أندرو   :الرئيس
  )الكاميرون(السيدة برودونس تانغام غاليغا   :نواب الرئيس

  )كوستاريكا(غيداس مونتزوما رأوجينيا أ السيدة
  )كوبا(دي ال فونتي  كوياالسيدة لورديس 

  )ألمانيا(هورست كورن السيد 
  )إندونيسيا(السيد اندانغ سوكارا 

 )الجبل األسود(الكسندر ميوفيتش  السيد
  )ساموا(والوغا ايفيمالو تافيتا يالسيد ن
  )جنوب أفريقيا(مالتا كواثيكانا السيدة 

  )سويسرا(السيد نوربرت بارلوكر 
  )تركمانستان(السيدة شيرين كارييفا 

للمشورة  الفرعيةجلسات الهيئة بعض سيساعدونه في رئاسة  نواب الرئيس في المكتبوأبلغ الرئيس االجتماع أن  - 21
انـدانغ سـوكارا   الجلسة الثانية، والسـيد  سترأس  )الكاميرون(تانغام غاليغا السيدة برودنس : العلمية والتقنية والتكنولوجية

شيرين لجلسة الرابعة، والسيدة ا سترأس )كوستاريكا(أوجينيا أوغيداس مونتزوما لجلسة الثالثة، والسيدة سيرأس ا )إندونيسيا(
 .لجلسة السادسةسيرأس ا )سويسرا(نوربرت بارلوكر لجلسة الخامسة والسيد ا سترأس )كمانستانتر(كارييفا 

 .كمقرر لالجتماعدي ال فونتي  كويالورديس واتفق على أن تعمل السيدة  - 22

للمشورة العلمية انتخبت الهيئة الفرعية  ،2016نيسان /أبريل 30المنعقدة في لالجتماع،  الثالثة عشرةوفي الجلسة  - 23
بنهايـة   تنتهيو العشريننهاية االجتماع ب تبدأاألعضاء التالية أسماؤهم للعمل لمدة في المكتب، رسميا لتقنية والتكنولوجية وا

السـيد هنـدريك   : ء من ألمانيا، وإندونيسيا، وجنوب أفريقيا، وتركمانستاني والعشرين، ليحلوا محل األعضاثاناجتماعها ال
ـ والسـيد  ، )السنغال(مي يالسيد صمويل دي، و)المملكة العربية السعودية(افظ السيد يوسف الح، و)بلجيكا(سيغرس  ي ارغس
وانتخبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أيضا السيدة أوجينيا أرغيداس مونتزومـا   .)أوكرانيا(غوبار 

 .بنهاية اجتماعها الثاني والعشرينللعمل لمدة ثانية تبدأ بنهاية االجتماع العشرين وتنتهي  )كوستاريكا(

 وتنظيم العمل إقرار جدول األعمال  2- 2

للمشورة العلمية والتقنية ، تناولت الهيئة الفرعية 2016نيسان /أبريل 25لالجتماع، المنعقدة في  األولىفي الجلسة  - 24
 .بحث جدول أعمال االجتماعوالتكنولوجية 

جدول األعمال التالي على أساس جدول األعمال نية والتكنولوجية للمشورة العلمية والتقأقرت الهيئة الفرعية و - 25
 :)UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1(الذي أعده األمين التنفيذي بالتشاور مع المكتب المنقح المؤقت 

  .افتتاح االجتماع - 1
 :الشؤون التنظيمية - 2

  انتخاب أعضاء المكتب؛  1- 2
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم العمل 2- 2

العمل وبرامج  2020-2011ي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي علمال االستعراض - 3
 .يلتنوع البيولوجأيشي لوتحقيق أهداف  ذات الصلة
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  :التنوع البيولوجي البحري والساحلي - 4
  ؛إيكولوجيا أو بيولوجيا المهمةالمناطق البحرية   1- 4
  ؛لمياه الباردةخطة عمل محددة بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق ا  2- 4
معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية   3- 4

  ؛على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
  .مبادرات التخطيط المكاني البحري والتدريب 4- 4

ة المكافح؛ والتصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة: األنواع الغريبة الغازية - 5
 .أدوات دعم القرار؛ والبيولوجية

 .البيولوجيا التركيبية - 6
لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع الخاص باتقييم الاستعراض  - 7

 .البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملقحات، والتلقيح، وإنتاج األغذية
 .التنوع البيولوجي وتغير المناخ - 8
 .للحياة البرية دارة المستدامةاإل - 9

 .استعادة النظم اإليكولوجيةالمناطق المحمية و - 10
ومبادئ توجيهية للتقرير الوطني  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة ل الخامس صداراإل - 11

 .، ومؤشرات لتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجيالسادس
 .القضايا الجديدة والناشئة - 12
 .بيولوجي عبر القطاعات، بما في ذلك الزراعة والحراجة ومصايد األسماكتعميم التنوع ال - 13
 .مسائل أخرى - 14
 .اعتماد التقرير - 15
  .اختتام االجتماع - 16

جميع الجلسات في تعقد أن ، اقترح الرئيس 2016نيسان /أبريل 25في الجلسة األولى لالجتماع، المنعقدة في و - 26
 .جلسات عامة

وهنأت رئيس الهيئة . ن شكر بالنيابة عن جميع المشاركين في االجتماعوبدعوة من الرئيس، أدلت المقررة ببيا - 27
وأعضاء المكتب على عملهم الشاق في التحضير لالجتماع وشكرت األمين للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية 

ماع واألطراف التي قدمت وشكرت أيضا حكومة كندا على استضافة االجت. التنفيذي وفريقه على التحضيرات عالية الجودة
ولم يكن لجديها شك في أن المداوالت ستكون منتجة، وشكرت الرئيس على  .البلدان نمواأقل تمويال سخيا لتيسير مشاركة 

 .إعطائها فرصة التحدث بالنيابة عن المشاركين

ة والتاسعة عشرة للهيئة وقال ممثل بلجيكا إنه في بياناته االفتتاحية في االجتماعات السابعة عشرة والثامنة عشر - 28
كانت بلجيكا قد أعادت التأكيد على موقفها بأن اإلرشادات التي قدمها مؤتمر  ،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالفرعية 

من طريقة التشغيل الموحدة للهيئة  12وكانت الفقرة . األطراف كان ينبغي اتباعها عند التحضير الجتماعات الهيئة الفرعية
، على النحو الذي قرره االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف تقتضي بأن للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية رعيةالف
قبل ثالثة أشهر والتقنية والتكنولوجية الوثائق التي تحضر لالجتماعات توزع بلغات عمل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية "

. الوضع ظل دونما تغيير بشكل أساسي، وأن الوثائق لم توزع في وقت مبكر وأعرب عن أسفه ألن". من انعقاد االجتماع
واالجتماع  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللهيئة الفرعية وبينما اعترف بالعبء الذي يشكله جدول األعمال الواسع 

ركون في تحمل نفس العبء وتعتمد على ، فقد أشار إلى أن األطراف يشااألمانةعاتق الالحق للهيئة الفرعية للتنفيذ على 
وإلصالح الوضع، ينبغي لألطراف أن تركز كثيرا على . توافر الوثائق قبل الدورة للتحضير بشكل مالئم لالجتماعات

وقال إن هناك بعض . اختيارها للطلبات التي تقدمها إلى األمانة، وتركز على التعاون، وتفادي اإلزدواجية في الجهود
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والهيئة الفرعية للتنفيذ، خاصة ما  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية اجتماعي داول أعمال التداخل في ج

واقترح تعديل التوازن  .تعميم التنوع البيولوجيو ،للتنوع البيولوجي ة من أهداف أيشيختاريتعلق بتقييم التقدم نحو أهداف م
من جانب  اتلوثائق ما قبل الدور في الوقت المناسبها وتيسير التوصيل اءتكفبين صالحيات كل من الهيئتين لزيادة 

كمجموعة متسقة من التوصيات لنظر ذات الصلة وأضاف أن األمين التنفيذي ينبغي أيضا أن يوزع التوصيات . األمانة
 .مؤتمر األطراف

ومنطقة البحر الكاريبي، إلى إجراء  ودعا ممثل كوستاريكا، متحدثا بالنيابة عن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية - 29
وقال إن هناك . وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 2020- 2011سريع لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

فقد قرر المشاركون في االجتماع العشرين لمنتدى وزراء البيئة في أمريكا الالتينية . يلاحكثير من العمل خالل االجتماع الال
ومنطقة البحر الكاريبي أن يعملوا لضمان حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في القطاعات الرئيسية للزراعة 

وضمان وأضاف أن األطراف تحتاج اآلن إلى أن تأتي بالسياسات، وتعبئة الموارد، . والحراجة ومصايد األسماك والسياحة
األصلية أن تتحرك إلى الشعوب مجتمعات الجامعات والمجتمع المدني وات ووإنشاء القدرات حتى يمكن للحكوماالتصال 

وق إلى المشاركة طوأضاف أن مجموعة بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي تت. األمام مع تعميم التنوع البيولوجي
 التصديا أن تسمح للبلدان قواس من شأنهاأل خالية منالبناءة في االجتماع، لتساعد في إنتاج مجموعة من التوصيات 

 .لتحديات التي تواجههال

وأبرز ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية، أن االجتماع الحالي هو  - 30
وقال إن أقل من خمس سنوات بقت لتنفيذ الخطة . الجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافالتحضير لخطوة حاسمة في 

وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وهو ما يتطلب جهودا مضاعفة  2020- 2011تيجية للتنوع البيولوجي االسترا
مؤخرا في اجتمعت وقال إن البلدان األفريقية . التوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة لحسبما جاء في اإلصدار الرابع 

التزامها  وأكدت من جديد، للتنوع البيولوجي من أهداف أيشي 12و 11لهدفين لتحقيق ا، حلقة عمل لبناء القدرات في أوغندا
ذات األخرى وأضاف أن هناك حاجة إلى موارد إضافية، غير أنه ناشد البلدان المتقدمة والهيئات . ينالهدف ينبتحقيق هذ

ورة، الذي يعتبر جزءا من وأشار إلى أن استعادة المناطق المتده. الصلة إلى تقديم المزيد من التمويل والدعم الالزمين
ومن المرجح أن يساعد تعميم التنوع  ؛، يشكل قلقا رئيسيا آخر بالنسبة ألفريقياللتنوع البيولوجي من أهداف أيشي 15الهدف 

وأعرب عن أمله في أن . القضاء على الفقر، وحفظ الموارد، وضمان التنمية المستدامة فيالبيولوجي في هذه المناطق 
وقال إن التنوع البيولوجي البحري . الحالي البلدان األفريقية في المضي قدما في استعادة النظم اإليكولوجية يساعد االجتماع

ومن المهم ضمان أن الموارد، بما فيها الموارد عبر الحدود  ؛والساحلي يشكل أيضا مجاال ذو أهمية خاصة ألفريقيا
وفيما يتعلق باالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف، تؤيد أفريقيا . لحدود يتم تقاسمها على نحو منصفالعابرة لوالموارد 

الشعار المركزي الذي اقترحته حكومة المكسيك، وهو تعميم حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في مختلف 
فقد طلب باإلسراع في  ومع ذلك،. الجهود الذي تبذلها المكسيك للتحضير لالجتماععامة القطاعات اإلنتاجية، وتقدر أفريقيا 

منح التأشيرات، وحشد التمويل الكافي لتمكين البلدان األفريقية من إرسال عدد كاف من المندوبين والمشاركة بالكامل في 
 .عمل االجتماع

بإدراج بيانه في تقرير االجتماع، إن حكومة كندا ملتزمة بعالقة مجددة بين أمة وأمة  وقال ممثل كندا، الذي طلب - 31
مشاركة مع الشعوب األصلية ، والشراكةعوب األصلية استنادا إلى االعتراف، والحقوق، واالحترام، والتعاون، والمع الش

ومع مالحظة أن هذا العمل يستغرق وقتا، قال إن الوفد . كيفية تنفيذ التزاماتها حولوالكنديين بخالف الشعوب األصلية 
دخول في مناقشة حول المسائل المتعلقة بإعالن األمم المتحدة بشأن الكندي ليس في وضع يسمح له في الوقت الحاضر بال

 .األطراف في وقت الحق من هذا العامحقوق الشعوب األصلية، ولكنه يتوقع أن يفعل ذلك في االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 
 .ض الكربونمنخفوالحظت كذلك أن كندا تلتزم بالكامل بإعداد اقتصاد 

عرض مصر الستضافة  أعاد التأكيد علىالتي ألقيت بالنيابة عن المجموعة األفريقية، و وأيد ممثل مصر المداخلة - 32
التاسع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول  االجتماعو، مؤتمر األطرافاالجتماع الرابع عشر ل

وقال إن عرض بالده لقى  .ناغويا قرطاجنة واالجتماع الثالث لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول
المنعقد في  في اإلعالن الصادر عن اجتماعه (AMCEN)األفريقي المعني بالبيئة المؤتمر الوزاري ا جماعيا من تأييد
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بشأن االتفاقيات المتعلقة جامعة الدول العربية في الخبراء اجتماع  من تأييدالو 2016نيسان /أبريل 19إلى  16القاهرة من 
 .2016نيسان /أبريل 14إلى  11من أيضا في القاهرة الذي عقد البيولوجي  بالتنوع

 2020-2011علمي لتنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي ال االستعراض  - 3البند 
  يلتنوع البيولوجأيشي لوتحقيق أهداف  العمل ذات الصلةوبرامج 

للمشورة العلمية والتقنية  تناولت الهيئة الفرعية، 2016ان نيس/أبريل 25المنعقدة في في الجلسة األولى لالجتماع،  - 33
للمشورة العلمية والتقنية ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام الهيئة الفرعية . األعمال من جدول 3بحث البند  والتكنولوجية

 داف أيشي للتنوع البيولوجيتقييم محدث للتقدم نحو أهداف مختارة من أهمذكرة أعدها األمين التنفيذي عن والتكنولوجية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/2) من أهداف أيشي  15و 5تحليل للتقدم المحرز في الهدفين : وثيقة إعالمية 11، فضال عن

بالمؤتمر العالمي الذي رحب  11/24؛ واالستجابة للمقرر (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/38)للتنوع البيولوجي 
من أهداف أيشي للتنوع  11طوير لإلرشادات التقنية نحو تحقيق النطاق الكامل للهدف ودعا إلى مزيد من الت 2014للحدائق 

من أهداف أيشي للتنوع  11تيسير تحقيق الهدف : ؛ والمناطق المحمية(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/40)البيولوجي 
من أهداف أيشي  12 تحقيق الهدف نحو؛ وتقييم محدث للتقدم المحرز (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/43)البيولوجي 

 (PAME)؛ وفاعلية إدارة المناطق المحمية (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/44)للتنوع البيولوجي 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/45) صيد الحيتانشؤون وتقرير أمانة اللجنة الدولية ل؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/57) ؛

؛ وتقرير حلقة العمل لبناء القدرات لشرق (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/62) وقاعدة البيانات العالمية بشأن المناطق المحمية
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  12و 11وجنوب شرق آسيا بشأن تحقيق الهدفين 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/65) ؛ وتقرير حلقة العمل لبناء القدرات ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن
؛ وتقرير حلقة العمل (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/66)من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  12و 11الهدفين تحقيق 

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  12و 11لبناء القدرات لجنوب ووسط وغرب آسيا بشأن تحقيق الهدفين 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/67)؛ ومعيار عالمي لتحديد المناطق الرئيسية للتنوع البيولوجي 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/71) التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع ؛ واستعراض

؛ والتقدم المحرز في تنفيذ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/73)أنتاركتيكا والمحيط الجنوبي : 2020- 2011البيولوجي 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/74)استراتيجية بناء القدرات للمبادرة العالمية للتصنيف 

ولدى تقديمه لهذا البند، شدد ممثل األمانة على المذكرة التي أعدها األمين التنفيذي التي قدمت تحديثا وتقييما  - 34
من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وبعض المعلومات األولية عن التقدم  11مفصال عن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 

 .12 المحرز نحو تحقيق الهدف

الرئيس عدم التوافق الطفيف بين عنوان بند جدول األعمال ومحتوى المذكرة ذات الصلة التي أعدها األمين  الحظو - 35
التنفيذي، شرح أن المكتب كان مسؤول في جزء منها؛ وأن إرشاداته بشأن البند كانت ترمي إلى التمييز بين االستعراض 

للهيئة الفرعية للتنفيذ، الذي سيغطي جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  الجاري واالستعراض المتوافر لالجتماع القادم
ولذلك طلب أن يقتصر الممثلون في تعليقاتهم على البند في التوصيات . على أساس المعلومات من التقارير الوطنية الخامسة

 .12و 11المقترحة المتصلة بالهدفين 

بالنيابة عن (وبربادوس، وبلجيكا، وبوتسوانا، والبرازيل، والكاميرون األرجنتين، وأستراليا،  وأدلى ببيانات ممثلو - 36
واالتحاد األوروبي ، وإثيوبيا، الديمقراطية الكونغوجمهورية ، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، و)المجموعة األفريقية

ليزيا، وملديف، والمكسيك، والمغرب، ، وألمانيا، وغواتيماال، وإندونيسيا، واليابان، وماودوله األعضاء الثماني والعشرين
ليشتي،  -، وباكستان، وبيرو، والفلبين، واالتحاد الروسي، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وتيمورجوهولندا، ونيوزيلندا، والنروي

 .وتوغو، وتركيا، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي واليمن

 .ويونيب أيضا ممثال الفاو وأدلى ببيانات - 37
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منظمة حياة الطيور الدولية، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع  ووأدلى ببيانات إضافية ممثل - 38

 .(IUCN)واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة  (IIFB)البيولوجي 

، ورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةللمش نها ستعد نصا منقحا لنظر الهيئة الفرعيةوبعد تبادل اآلراء، قالت الرئيسة إ - 39
 .مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياً والتعليقات المستلمة خطياً

 التقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

ة للمشورة العلمية والتقنية ، تناولت الهيئة الفرعي2018نيسان /أبريل 28في الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 40
الرئيس بشأن التقييم العلمي للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من  الذي قدمهوالتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح 

 .أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

لرسمي من ، العتماده اته المعدلة شفوياًيغتمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصوبعد تبادل اآلراء،  - 41
 .UNEP/CBD/SBSTTA/19/L.2الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كمشروع التوصية 

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 42
المعتمدة،  نص التوصية، بصيغتهويرد . 20/2ا التوصية بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.2والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 12و 11التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين 

، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 2018نيسان /أبريل 28في الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في و - 43
 11مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن التقدم المحرز نحو تحقيق الهدفين  بحثأيضا لتقنية والتكنولوجية وا
 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 12و

تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، ، 2018نيسان /أبريل 28ة لالجتماع، المنعقدة في ثامنفي الجلسة الو - 44
مشروع التوصية  بوصفهالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  ، لالعتماد الرسمي منلة شفوياًبصيغته المعد

UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.3. 

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 45
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/1بوصفها التوصية  UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.3والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

  التنوع البيولوجي البحري والساحلي  - 4البند 
  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  1- 4

انغام غاليغا تالسيدة برودنس  برئاسة، 2016 نيسان/أبريل 25المنعقدة في لالجتماع،  الثانيةفي الجلسة  - 46
ولدى نظرها . من جدول األعمال 1- 4بحث البند  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةتناولت ، )الكاميرون(

اطق التي تستوفى تقرير مرحلي عن وصف المن للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية في هذا البند، كان أمام
مشروع تقارير موجزة عن و (UNEP/CBD/SBSTTA/20/3)المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  معايير

 وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1)ميع لتقديمات اآلراء والمعلومات عن تج: ، فضال عن عدد من الوثائق اإلعالمية

الخيارات العملية لمزيد من تعزيز المنهجيات والنُهج العلمية لوصف المناطق التي تستوفى معايير المناطق البحرية المهمة 
وتجميع للخبرات والدروس المستفادة من المنهجيات  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/19)إيكولوجيا أو بيولوجيا 

مية لوصف المناطق التي تستوفى معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا والنُهج العل
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/20)ن دمج المعارف التقليدية في وصف وتحديد المناطق البحرية بشأودليل التدريب  ؛

اإلقليمية لشمال شرق المحيط  وتقرير حلقة العمل ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21)المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
وتقرير  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22)الهندي لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
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حلقة العمل اإلقليمية لشمال غرب المحيط الهندي ومنطقة الخليج المجاورة لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا 

وتقرير حلقة العمل اإلقليمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23)أو بيولوجيا 
إيكولوجيا أو بيولوجيا في بحار شرق آسيا لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24)لمستخدمة لوصف المناطق لألنواع البحرية المهاجرة والمعلومات ا واستعراض ؛
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/56)البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

الفريق العامل غير "ية، أبلغت ممثلة األمانة الممثلين بأن إشارة في التوصية المقترحة إلى ستهاللوفي مالحظاتها اال - 47
التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في الرسمي المفتوح العضوية المخصص لدراسة المسائل المتعلقة بحفظ 

: 69/292قرار الجمعية العامة اللجنة التحضيرية التي أنشأها "ينبغي أن تقرأ " الوالية الوطنيةنطاق المناطق الواقعة خارج 
لبحري في المناطق وضع صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي ا

 ".الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على نحو مستدام

إلى اإلبالغ عن نتائج حلقة ) أستراليا(اكس ب والسالبند، دعت رئيسة الجلسة السيد نك لوقبل فتح المناقشة حو - 48
 .السابق في اليوم تعقدتي انالعمل التقنية بشأن رصد التنوع البيولوجي البحري والساحلي، ال

بالنيابة عن (، أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكولومبيا، ومصر اكسبوبعد عرض السيد  - 49
، وفرنسا، وغواتيماال، وآيسلندا، واليابان، وملديف، والمكسيك، والمغرب، واالتحاد الروسي، وجنوب )المجموعة األفريقية

 .يطانيا العظمى وآيرلندا الشماليةأفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبر

، )إندونيسيا(ندانغ سوكارا االسيد  برئاسة، 2016نيسان /أبريل 26وفي الجلسة الثالثة لالجتماع، المنعقدة في  - 50
 .نظرها في البند للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةاستأنفت الهيئة الفرعية 

 .وكرواتيا، وإندونيسيا، ونيوزيلندا، والنرويج، والفلبين، والسنغال والسويدوكندا، األرجنتين، وبنن، وأدلى ببيانات ممثلو  - 51

، مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونيةفي  شعبة شؤون المحيطات وقانون البحارأدلى ببيانات أيضا ممثلو الفاو، وو - 52
 .ويونيب

 المعنية بمناطق وأقاليم التراث األصلياتحاد الجمعيات ووأدلى ببيانات إضافية ممثلو منظمة حياة الطيور الدولية،  - 53
، )والتحالف العالمي للغابات (CCRI)بما في ذلك بالنيابة عن مبادرة مرونة الحفظ المجتمعي ( )ICCAاتحاد (والمجتمعي 

 .(WWF) لحماية الطبيعةوالصندوق العالمي  (IUCN)واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 

، لمواصلة )مصر( هإنشاء فريق اتصال، ينسقه السيد مصطفى فودة الجلس رئيس وبعد تبادل اآلراء، اقترح - 54
وبالنسبة للجوانب المتبقية في التوصية، التي يبدو أن هناك فهم مشترك كبير . من مشروع التوصيات 5المناقشة حول الفقرة 

، مع مراعاة ة والتكنولوجيةللمشورة العلمية والتقني إنه سيعد نصا منقحا لنظر الهيئة الفرعية قال رئيس الجلسةبشأنها، 
 .والتعليقات المستلمة خطياً اآلراء المعرب عنها شفوياً

، أبلغ السيد فوده عن التقدم الذي حققه فريق 2016نيسان /أبريل 27وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في  - 55
 .االتصال وقال إنه سيحتاج إلى االجتماع مرة أخرى الستكمال عمله

ل انتهى من إن فريق االتصا ه، أبلغ السيد فود2016نيسان /أبريل 28سابعة لالجتماع، المنعقدة في وفي الجلسة ال - 56
 .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةلنظر الهيئة الفرعية سيتم إعدادها توصية منقحة  مداوالته وأن

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية اولت ، تن2016نيسان /أبريل 29في الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في و - 57
. أو بيولوجياً الرئيس بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً همشروع التوصية المنقح الذي قدم بحث والتقنية والتكنولوجية

جتماع ر الرئيس االجتماع بأن التوصية المنقحة كانت نتيجة المداوالت التي أجراها فريق اتصال وطلب أن يوافق االوذكّ
 .على الوثيقة

لألنشطة  يوأشار ممثل كولومبيا إلى أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار هي وحدها التي تحدد اإلطار القانون - 58
 .بالنسبة لكولومبيا إذ أنها ليست عضوا فيها عليس الوض هذافي المحيطات والبحار بالنسبة لألطراف في االتفاقية، و
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ومداخلة من ممثل كولومبيا، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقحة، بصيغته وبعد عدة طلبات للتوضيح،  - 59

العتماده رسميا من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصية  ،اًشفويالمعدلة 
UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.8. 

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /يلأبر 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 60
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/3التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.8والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

اقية األمم المتحدة لقانون البحار، مما وفي أثناء اعتماد التوصية، أشار ممثل تركيا إلى أن بلده ليست طرفا في اتف - 61
 .لتركيا، وطلب أن ينعكس بيانه في تقرير االجتماع قانونياً ال يمثل إطاراً

 خطة عمل محددة بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة  2- 4

تناولت ، )إندونيسيا(ندانغ سوكارا ابرئاسة السيد  ،2016نيسان /أبريل 26لالجتماع، المنعقدة في  الثالثةفي الجلسة  - 62
ولدى نظرها في هذا البند، كان . من جدول األعمال 2-4بحث البند  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

تنوع خطة عمل محددة بشأن ال مذكرة أعدها األمين التنفيذي عنللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية أمام
معلومات وثيقة  :ووثيقتان إعالميتان (UNEP/CBD/SBSTTA/20/4) البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة

وتقرير اجتماع  (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/25)عن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المياه الباردة ة أساسي
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/26)اه الباردة الخبراء بشأن التنوع البيولوجي والتحمض في مناطق المي

موائل عن  وات عرضاً -من جامعة هيريوت سترموري روب. س الجلسة، قدم السيد جوبناء على دعوة من رئي - 63
 .أعماق البحار والتنوع البيولوجي التي تدعمه

برازيل، وشيلي، وبعد العرض من السيد روبرتس، أدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبنغالديش، وبلجيكا، وال - 64
، وفنلندا، وفرنسا، وإيطاليا، والمكسيك، والمغرب، وناميبيا، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(والصين، وكولومبيا، ومصر 

ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وجنوب أفريقيا، والسودان، والسويد، وتركمانستان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 
 .، وأوروغوايوآيرلندا الشمالية

 .األمم المتحدة للشؤون القانونية مكتبفي  شعبة شؤون المحيطات وقانون البحارممثلو أيضا  وأدلى ببيان - 65

 .وأدلى ببيان إضافي ممثل االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - 66

تقنية للمشورة العلمية وال لنظر الهيئة الفرعية منقحاً رئيس الجلسة إنه سيعد نصاً قالوبعد تبادل اآلراء،  - 67
 .والتعليقات المستلمة خطياً ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوالتكنولوجية

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، تناولت 2016نيسان /أبريل 29شرة لالجتماع، المنعقدة في افي الجلسة العو - 68
الطوعية المتعلقة بالتنوع المحددة العمل خطة  الرئيس بشأن هبحث مشروع التوصية المنقح الذي قدم والتقنية والتكنولوجية

 .البيولوجي في مناطق المياه الباردة ضمن نطاق والية االتفاقية

، لالعتماد الرسمي من وبعد تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياً - 69
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.5ه مشروع التوصية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصف

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 70
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/4التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.5والتقنية والتكنولوجية 

 .ول من التقرير الحاليفي القسم األ

معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة   4-3
  عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري

تناولت ، )إندونيسيا(ندانغ سوكارا ابرئاسة السيد ، 2016نيسان /أبريل 26لالجتماع، المنعقدة في  الثالثةفي الجلسة  - 71
ولدى نظرها في هذا البند، كان . من جدول األعمال 3-4بحث البند العلمية والتقنية والتكنولوجية  للمشورةالهيئة الفرعية 
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معالجة آثار الحطام البحري  مذكرة أعدها األمين التنفيذي عنللمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  الهيئة الفرعية أمام
 التنوع البيولوجي البحري والساحليالناجمة عن األنشطة البشرية على  الضوضاء تحت الماءو
)UNEP/CBD/SBSTTA/20/5( ،تحضير إرشادات عملية بشأن منع تقرير حلقة عمل الخبراء ل :وثائق إعالميةعدة و
 والموائل تخفيف اآلثار الضارة المهمة للحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحليو

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/7)ي آلثار الضوضاء تحت الماء على التنوع البيولوجي البحري والساحلي وتجميع علم ؛
التنوع البيولوجي على فهم اآلثار العكسية المهمة : والحطام البحري ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/8)والموائل 

معلومات وتجميع للتقديمات ومزيد من ال ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/9)ومنعها والتخفيف منها البحري والساحلي 
وعرض عام للمناطق الساخنة ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/10)عن تدابير التخفيف من الضوضاء تحت الماء 

االتفاق المتعلق بحفظ الحوتيات في البحر األسود والبحر األبيض المتوسط والمنطقة المتاخمة من للضوضاء في منطقة 
ومشروع تقرير عن التأثيرات على التنوع ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/28) (ACCOBAMS) المحيط األطلسي

 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/69)البيولوجي من أنشطة التعدين في أعماق البحار 

إلى للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ية، استرعت ممثلة األمانة عناية الهيئة الفرعية ستهاللوفي مالحظاتها اال - 72
 .3األخرى والمنظمات المذكورة في الحاشية يقة لتشمل اليابان بين األطراف، والحكومات من الوث 2تغيير صغير في الصفحة 

، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، ومصر  - 73
بالنيابة عن جزر بما في ذلك ( )الموحدة_ واليات (زيا ميكرونيووالمكسيك وفرنسا، وألمانيا، وغواتيماال، وإيطاليا، واليابان، 

، والمغرب، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وجنوب أفريقيا، والسودان، والسويد، وتركمانستان، )مارشال، وباالو وتونغا
 .والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي

 ،مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونيةفي  شعبة شؤون المحيطات وقانون البحارو ،الفاو وممثل ات أيضاوأدلى ببيان - 74
 .يونيبو

 والشبكة العالمية للشباب من أجل التنوع البيولوجي االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ممثال ةإضافي اتوأدلى ببيان - 75
(GYBN). 

للمشورة العلمية والتقنية  هيئة الفرعيةلنظر ال منقحاً رئيس الجلسة إنه سيعد نصاً قالوبعد تبادل اآلراء،  - 76
 .والتعليقات المستلمة خطياً ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوالتكنولوجية

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، تناولت 2016نيسان /أبريل 29عشرة لالجتماع، المنعقدة في حادية في الجلسة الو - 77
صية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت بحث مشروع التو والتقنية والتكنولوجية

 .الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

، لالعتماد الرسمي من وبعد تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياً - 78
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.9ة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصية الهيئة الفرعي

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 79
رد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، وي. 20/5التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.9والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

  التخطيط المكاني البحري والتدريبمبادرات   4- 4
تناولت  ،)إندونيسيا(ندانغ سوكارا ابرئاسة السيد ، 2016نيسان /أبريل 26، المنعقدة في لالجتماع الثالثةفي الجلسة  - 80

ولدى نظرها في هذا البند، كان . من جدول األعمال 4-4بحث البند  ة والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني
لتخطيط المكاني مبادرات امذكرة أعدها األمين التنفيذي عن  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية  أمام

قرير حلقة عمل الخبراء لتقديم ت :عالميةاإلوثائق عدد من الو، )UNEP/CBD/SBSTTA/20/6( والتدريب البحري
وتقرير حلقة  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/6)إرشادات عملية موحدة وحزمة أدوات للتخطيط المكاني البحري 

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/14)مبادرة المحيطات المستدامة التابعة لالعمل بشأن بناء القدرات ألمريكا الجنوبية 
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مبادرة المحيطات المستدامة التابعة لة القدرات لشرق أفريقيا وتقرير حلقة العمل بشأن تنمي
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/15)مبادرة المحيطات المستدامة التابعة لوتقرير حلقة العمل بشأن تدريب المدربين  ؛
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/16)ت مبادرة المحيطاالتابعة لساموا لوتقرير حلقة العمل بشأن تنمية القدرات  ؛

مبادرة التابعة لالوطنية لناميبيا  وتقرير حلقة العمل لتنمية القدرات ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/17)المستدامة 
 عن التقدموتقرير اجتماع الخبراء بشأن تحسين اإلبالغ ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/18) ةطات المستداميحالم

؛ ومشروع تقرير (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27)ولوجي من أهداف أيشي للتنوع البي 6والعمل نحو تنفيذ الهدف 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/69)اآلثار على التنوع البيولوجي من أنشطة التعدين في أعماق البحار عن 

البرازيل، وشيلي، والصين، وكولومبيا، ومصر، وفنلندا، وملديف، وميكرونيزيا بلجيكا، ووأدلى ببيانات ممثلو  - 81
والمغرب، والنرويج، والمكسيك، ، )بما في ذلك بالنيابة عن جزر كوك، وجزر مارشال، وباالو وتونغا( )دةالموح_ واليات (

 .وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والسودان، وتركمانستان وأوروغواي

 ،قانونيةمكتب األمم المتحدة للشؤون الفي ر شعبة شؤون المحيطات وقانون البحاو ،الفاووأدلى ببيانات أيضا ممثلو  - 82
 .ويونيب

 ،(GEO-BON) شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني برصد األرضوأدلى ببيانات إضافية  - 83
، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وشبكة المناطق (IIFB) والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

والتحالف العالمي  CCRIعن مبادرة أيضا بالنيابة ( ICCAاتحاد و (MedPAN)البحر األبيض المتوسط منطقة المحمية في 
 .)للغابات

للمشورة العلمية والتقنية  لنظر الهيئة الفرعية منقحاً وبعد تبادل اآلراء، قال رئيس الجلسة إنه سيعد نصاً - 84
 .والتعليقات المستلمة خطياً ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوالتكنولوجية

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، تناولت 2016نيسان /أبريل 29شرة لالجتماع، المنعقدة في اي الجلسة العفو - 85
 .التخطيط المكاني البحري والتدريبمبادرات  بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن والتقنية والتكنولوجية

، لالعتماد الرسمي من ة المنقح، بصيغته المعدلة شفوياًوبعد تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصي - 86
  .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.6الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصية 

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 87
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/6التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.6لتقنية والتكنولوجية وا

  .في القسم األول من التقرير الحالي
التصدي للمخاطر المرتبطة بالتجارة في : األنواع الغريبة الغازية  - 5البند 

 ارأدوات دعم القر؛ والمكافحة البيولوجية؛ واألنواع الغريبة
، برئاسة السيدة أوجينيا أرغيداس مونتزوما 2016نيسان /أبريل 26في الجلسة الرابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 88

 . من جدول األعمال 5، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بحث البند )كوستاريكا(

مذكرة أعدها األمين لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية ل كان أمام، لدى نظرها في هذا البندو - 89
المخاطر  تعالج ، التي استعرضت النُهج التي(UNEP/CBD/SBSTTA/20/7)التنفيذي عن األنواع الغريبة الغازية 
التقدم : وكان أمامها أيضا عدد من الوثائق اإلعالمية عن. وأدوات دعم القرارالمرتبطة بالتجارة في األنواع الغريبة؛ 

؛ وتقرير (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/5)من أهداف أيشي  9المحرز نحو ترتيب أولوية المسارات امتثاالً للهدف 
والخبرات في استخدام عوامل المكافحة البيولوجية ضد اجتماع الخبراء بشأن األنواع الغريبة في التجارة في األحياء البرية، 

للمعلومات عن  وتجميع موجز؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/31) نع القراراألنواع الغريبة الغازية؛ وأدوات ص
أدوات إعداد و ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/32)استخدام عوامل المكافحة البيولوجية إلدارة األنواع الغريبة الغازية 

 وتمويل دعم التصنيف للزراعة في البلدان النامية ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/33)دعم القرار 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/63). 
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بأن المنبر  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةوفي مالحظاتها االستهاللية، أبلغت ممثلة األمانة الهيئة الفرعية  - 90
، قد IPBES-4/1الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، في المقرر 

لتقييم مواضيعي لألنواع الغريبة الغازية والسيطرة عليها، وأنه سينظر في إجراء التقييم في  طاقرير تحديد الناعتمد تق
 .2017آذار /دورته الخامسة في مارس

األنواع المعني بخبراء النوفيزي، رئيس فريق الجلسة السيد بييرو ج ةرئيس تالمناقشة حول البند، دع فتح وقبل - 91
إلى تقديم عرض عن استخدام عوامل المكافحة البيولوجية إلدارة  (IUCN)االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الغريبة الغازية في 

 .األنواع الغريبة الغازية وقاعدة بيانات األدوات المتاحة لألطراف

 نوفيزي، أدلى ببيانات ممثلو أستراليا، وبيالروس، وبلجيكا، والبرازيل، وكندا، وكولومبيا،وبعد عرض السيد ج - 92
، وباالو، وجزر )الموحدة_ واليات (بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ، السيما ميكرونيزيا (وجزر كوك 
، وإستونيا، وإثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، وغواتيماال، وإندونيسيا )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(ومصر ، )سليمان وتونغا

والمكسيك، والمغرب، وناميبيا، ونيوزيلندا،  ،واليابان ،)طة أمم جنوب شرق آسياراببالنيابة عن الدول األعضاء في (
ليشتي، والمملكة المتحدة  –يقيا، والسودان، والسويد، وتيموروالنرويج، وبيرو، والفلبين، وجمهورية كوريا، وجنوب أفر

 .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي واليمن

لطلب من  اًتبعو ،(IIFB)ثل المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وأدلى ببيان أيضا مم - 93
 .يونيب، ورئيسة الجلسة، قدمت بيانات خطية من الفاو

 .وقدم أيضا بيان خطي من االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة - 94

للمشورة العلمية والتقنية  عيةلنظر الهيئة الفر منقحاً عد نصاًتس االجلسة إنه ةرئيس توبعد تبادل اآلراء، قال - 95
 .والتعليقات المستلمة خطياً ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوالتكنولوجية

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية ، تناولت 2016نيسان /أبريل 28ة لالجتماع، المنعقدة في ثامنفي الجلسة الو - 96
 .األنواع الغريبة الغازية ي قدمه الرئيس بشأنبحث مشروع التوصية المنقح الذ والتكنولوجية

، استأنفت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 2016نيسان /أبريل 28وفي الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في  - 97
 .مشروع التوصية المنقحل تهاوالتقنية والتكنولوجية مناقش

أعرب ممثل تركيا عن قلقه إزاء االقتراح بأن البلدان  ،وخالل مناقشة المكافحة البيولوجية لألنواع الغريبة الغازية - 98
وتقدم إليها معلومات عند تخطيط وإجراء برامج المكافحة البيولوجية التقليدية التي  ،ينبغي أن تتشاور مع البلدان المجاورة

وقال . ابير المكافحة هذهأن تتأثر البلدان المجاورة من جراء تد رجحال ي اتستهدف أنواعا غريبة غازية محددة، السيما عندم
إنه إذا كان هناك التزام بإبالغ البلدان عن تدابير المكافحة هذه، ينبغي إذن أن يكون أكثر عموما وال يقتصر على البلدان 

 .المجاورة أو على بلدان داخل منطقة ما

في اإلبقاء  رغبإنها ت ، قالت ممثلة أستراليا2016نيسان /أبريل 29، المنعقدة في وفي الجلسة العاشرة لالجتماع - 99
من المرفق بمشروع المقرر، على أساس الفهم بأن أستراليا ستستمر في  12و 7و 4على األقواس في النص في الفقرات 

 .استكشاف الوسائل لتسوية شواغلها قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف

، تمت الموافقة على مشروع التوصية 2016 نيسان/أبريل 29في الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في و - 100
، لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع شفوياًالمنقح، بصيغته المعدلة 

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.4التوصية 

دت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية اعتم، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 101
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/7التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.4والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي
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  البيولوجيا التركيبية  - 6البند 

داس مونتزوما ي، برئاسة السيدة أوجينيا أرغ2016نيسان /أبريل 26الرابعة لالجتماع، المنعقدة في في الجلسة  - 102
ولدى نظرها . من جدول األعمال 6بحث البند للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تناولت الهيئة الفرعية  ،)كوستاريكا(

عن البيولوجيا ذي مذكرة أعدها األمين التنفي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية في هذا البند، كان أمام
وفريق الخبراء التقنيين  على االنترنتلنتائج المنتدى  اموجزتتضمن  )UNEP/CBD/SBSTTA/20/8(التركيبية 
بشأن القضايا الجديدة  12/24من المقرر ) ب(7تقرير محدث وتجميع لآلراء استجابة للفقرة  :وكوثائق إعالمية ،المخصص
وتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/11)البيولوجيا التركيبية : والناشئة

وموجز لعملية استعراض النظراء بشأن البيولوجيا التركيبية  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/12)بالبيولوجيا التركيبية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/13). 

رئيس فريق الخبراء التقنيين ) سلوفينيا(باتيتش  رتناالسيد م بالنيابة عنوقدم ممثل األمانة تقريرا موجزا  - 103
 .فيما بين الدورات ني بالبيولوجيا التركيبية عن عمل فريق الخبراءالمخصص المع

وشكرت رئيسة الجلسة أعضاء فريق الخبراء، ورئيسه، على التقرير الشامل، وكذلك المشاركين في المنتدى على  - 104
 .خبراء في تحقيق واليتهالتي ساعدت مساهماتهم فريق ال ،االنترنت

، والبرازيل، )المتعددة القوميات_ دولة (األرجنتين، وأستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وبوليفيا وأدلى ببيانات ممثلو  - 105
، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وإندونيسيا، وإيطاليا، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وكندا، والصين، ومصر، وإثيوبيا 

ينيا، وماليزيا، والمكسيك، والمغرب، وناميبيا، ونيوزيلندا، والنرويج، والفلبين، وجمهورية كوريا، والمملكة واليابان، وك
العربية السعودية، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، 

 .وأوروغواي، واليمن وزامبيا

، واتحاد العلماء األلمان، (ETC Group)العمل المعني بالتحات والتكنولوجيا والتركيز فريق  يضاأوأدلى ببيانات  - 106
 .، وشبكة العالم الثالث(IIFB) وأصدقاء األرض الدولية، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي

والسيد ) االتحاد األوروبي(قه السيدة آن تللر نسترئيسة الجلسة فريق اتصال،  أنشأت ،مداخالتاإلدالء بالوبعد  - 107
البلدان التي أدلت بمداخالت على المشاركة في فريق  تلك، للنظر في المسائل المعلقة وشجعت )إثيوبيا(توسي جيميدو دالي 

 .االتصال

الذي  ، أبلغ السيد دالي توسي عن التقدم2016نيسان /أبريل 27وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في  - 108
 .أن يجتمع مرة أخرى الستكمال عملهإلى سيحتاج  ال إن فريق االتصالأحرزه فريق االتصال وق

 عن التقدم الذي أحرزه تللر ةالسيد ت، أبلغ2016نيسان /أبريل 28وفي الجلسة السابعة لالجتماع، المنعقدة في  - 109
 .حتاج إلى مزيد من الوقت الستكمال عملهوقالت إنه بالرغم من إحراز تقدم، فإن الفريق ما زال ي. فريق االتصال

، قالت السيدة تللر إنه استنادا إلى المناقشات 2016نيسان /أبريل 29وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 110
 .نظر فيها فريق االتصال في جلسته القادمةسيفي فريق االتصال، أعد المنسقان توصية منقحة 

، أبلغت السيدة تللر إن فريق االتصال 2016نيسان /أبريل 29ماع، المنعقدة في وفي الجلسة الحادية عشرة لالجت - 111
 .انتهى من مداوالته وأنه سيتم إعداد توصية منقحة لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

على التوصية المنقحة،  تمت الموافقة، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 112
بوصفها مشروع  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، لالعتماد الرسمي من قبلبصيغتها المعدلة شفوياً

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.16 التوصية

نولوجية في وفي مرحلة الحقة من نفس جلسة االجتماع، نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتك - 113
UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.16  ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم . 20/8واعتمدته بوصفه التوصية

 .األول من التقرير الحالي
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لمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسـات  الخاص باتقييم الاستعراض   - 7البند 
ـ      أن في مجال التنوع البيولـوجي وخـدمات الـنظم اإليكولوجيـة بش

  األغذيةالملقحات، والتلقيح، وإنتاج 
، )تركمانستان(برئاسة السيدة شيرين كارييفا  ،2016نيسان /أبريل 27لالجتماع، المنعقدة في  الخامسةفي الجلسة  - 114

ولدى نظرها في هذا البند، . من جدول األعمال 7بحث البند للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تناولت الهيئة الفرعية 
الذي أجراه تقييم العن آثار نتائج مذكرة أعدها األمين التنفيذي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  ان أمامك

على العمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي بشأن الملحقات، والتلقيح وإنتاج األغذية 
وكان أمامها أيضا، كوثائق إعالمية، تقرير عن التقدم المحرز في  .)UNEP/CBD/SBSTTA/20/9(في إطار االتفاقية 

تنفيذ برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/61)  الحكومي الدولي للعلوم والسياسات وموجز لصناع السياسات لتقرير تقييم المنبر

في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملحقات، والتلقيح وإنتاج األغذية 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/70). 

وقبل فتح المناقشة، دعت رئيسة الجلسة السيد آدم فانبرغن، الرئيس المشارك لتقييم المنبر الحكومي الدولي للعلوم  - 115
، إلى تقديم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية بشأن الملحقات، والتلقيح وإنتاج األغذية

 .عرض عن النتائج الرئيسية للتقييم

، وبوتسوانا، )المتعددة القوميات_ دولة (وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وأستراليا، وبيالروس، وبوليفيا  - 116
أيضا بالنيابة عن (لكاميرون، وكندا، والصين، وكولومبيا، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، ومصر والبرازيل، وا

بيساو، وإندونيسيا، واليابان، والمكسيك،  –واتيماال، وغينيا ، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وغ، وإثيوبيا)المجموعة األفريقية
ودان، وجمهورية كوريا، واالتحاد الروسي، وجنوب أفريقيا، والسوالمغرب، وهولندا، ونيوزيلندا، وباكستان، وبيرو، 

غواي العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروليشتي، وتركيا، وأوغندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا  –وسورينام، والسويد، وتيمور
 .واليمن

 .وأدلي ببيان أيضا ممثل الفاو - 117

ب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، واالتحاد الدولي لحفظ وأدلى ببيانات إضافية ممثلو المنتدى الدولي للشعو - 118
 .لحماية الطبيعةالطبيعة والصندوق العالمي 

للمشورة العلمية والتقنية  لنظر الهيئة الفرعية منقحاً وبعد تبادل اآلراء، قالت رئيسة الجلسة إنها ستعد نصاً - 119
 .عليقات المستلمة خطياًوالت ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوالتكنولوجية

، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 2016نيسان /أبريل 28في الجلسة التاسعة لالجتماع، المنعقدة في و - 120
 الدولي الحكومي آثار التقييم الذي أجراه المنبروالتقنية والتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن 

النظم اإليكولوجية بشأن الملقحات والتلقيح وإنتاج األغذية لعمل  وخدمات البيولوجي التنوع مجال يوالسياسات ف للعلوم
 .االتفاقية

، إنه بينما تؤيد منطقته الرسائل الرئيسية لتقييم المنبر وقال ممثل إثيوبيا، متحدثا بالنيابة عن المجموعة األفريقية - 121
ء الفشل في التشاور على نحو مناسب مع العلماء األفريقيين والجامعات، الحكومي الدولي، فإن منطقته تشعر بالقلق إزا

وأيد البيان ممثل . والقدرة المحدودة لالستعانة بالمعارف التقليدية عن الملحقات، ونقص البيانات من أفريقيا في هذا التقييم
 .أوغندا

أنفت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، است2016نيسان /أبريل 29وفي الجلسة العاشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 122
 .والتقنية والتكنولوجية مناقشتها لمشروع التوصية المنقح
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، تمت الموافقة على مشروع التوصية 2016نيسان /أبريل 29وفي الجلسة الحادية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 123

شورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع ، لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية للمالمنقح، بصيغته المعدلة شفوياً
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.7التوصية 

عقب مناقشات غير رسمية إضافية، نظرت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في مشروع و - 124
، 2016نيسان /أبريل 30في الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.7التوصية 

 .ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من التقرير الحالي. 20/9التوصية  بوصفه هاعتمدتو

  التنوع البيولوجي وتغير المناخ  - 8البند 
، )تركمانستان(، برئاسة السيدة شيرين كارييفا 2016نيسان /أبريل 27وفي الجلسة الخامسة لالجتماع، المنعقدة في  - 125

في هذا البند من  هالدى نظرو. من جدول األعمال 8تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بحث البند 
لتخفيف النهج القائمة على النظم اإليكولوجية لجدول األعمال، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

؛ وتعزيز اآلثار اإليجابية ألنشطة التكيف مع تغير المناخ وتقليل آثارها السلبية إلى أدنى حد ،كيف معهمن تغير المناخ والت
 المستدامة وإدارتها الغابات على الحفاظ ودور وتدهورها؛المسائل المتعلقة بخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات و

 .ميةالنا البلدان في الغابات في الكربون مخزون وتعزيز

التنوع البيولوجي وتغير المناخ  عن وثيقةالهيئة الفرعية  ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام - 126
)UNEP/CBD/SBSTTA/20/10(.  تحتوي على مزيد من المشاورة بشأن وكان أمامها أيضا مذكرة من األمين التنفيذي

ى التنوع البيولوجي عل +REDDالمؤشرات الممكنة واآلليات المحتملة لتقييم مساهمات وآثار 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/10/Add.1) . إرشادات : بالنظر في هذا البندأيضا يتعلق  عالميةاإلوثائق عدد من الوكان

 على التنوع البيولوجي من أنشطة التكيف مع تغير المناخ تعزيز اآلثار اإليجابية وتقليل اآلثار السلبية إلى أدنى حدبشأن 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/1)يف ة على النظم اإليكولوجية للتكمعتمدبرات مع النهج الخالتقرير تجميعي عن و ؛

إدارة النظم اإليكولوجية في سياق و ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/2)مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث 
 ةم اإليكولوجيمعتمدة على النظالاستعراض للمعارف الحالية والتوصيات لدعم إجراءات التخفيف : التخفيف من تغير المناخ

المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم دمج و ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/3)التي تنظر فيما وراء الغابات األرضية 
أهداف بين  ات؛ والعالق(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/4)التنوع الجيني في التخطيط الوطني للتكيف مع تغير المناخ 

مزيد من المعلومات عن ، و(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/29)لمناخ القائم على األراضي أيشي والتخفيف من تغير ا
 2020- 2011في الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  +REDDالمساهمة المحتملة لـ

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/30). 

، والبرازيل، )المتعددة القوميات _دولة (أستراليا، وبنغالديش، وبيالروس، وبلجيكا، وبوليفيا وأدلى ببيانات ممثلو  - 127
وكندا، وكولومبيا، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وغواتيماال، وإيطاليا، 

وجنوب واليابان، وماليزيا، وملديف، والمكسيك، والمغرب، وناميبيا، ونيبال، ونيوزيلندا، والفلبين، وجمهورية كوريا، 
بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ ( اليشتي، وتونغ -والسودان، وسورينام، والسويد، وسويسرا، وتيمورريقيا، أف

بالنيابة عن (وزامبيا  ،، وتركيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي)الحاضرة في االجتماع
 ).المجموعة األفريقية

، اقترحت رئيسة الجلسة أن ونظرا لعدم توافر الترجمة الشفوية مع اقتراب نهاية الجلسةادل لآلراء، وبعد تبو - 128
من أجل االنتهاء من النظر في فقط المناقشة باللغة اإلنجليزية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عية رتواصل الهيئة الف

، مى وآيرلندا الشمالية، وتركياظو البرازيل، والمملكة المتحدة لبريطانيا العوأثار ممثل فرنسا نقطة نظام، وأيده ممثل. البند
 .قائال إنه من المهم لجميع الوفود أن تتمكن من التعبير عن نفسها على النحو المالئم وأن تفهم بعضها البعض

ترغب في اإلدالء ة المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية التي سوبعد ذلك، سألت رئيسة الجل - 129
للمشورة العلمية  لنظر الهيئة الفرعية منقحاً إلى األمانة، وقالت إنها ستعد نصاً ببيان عن المسألة أن تقدم تعليقاتها خطياً

 .من المشاركين والتقديمات الخطية ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوالتقنية والتكنولوجية
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، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 2016نيسان /أبريل 29ع، المنعقدة في في الجلسة الحادية عشرة لالجتماو - 130
 .والتقنية والتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ

ى مشروع التوصية ، تمت الموافقة عل2016نيسان /أبريل 29وفي الجلسة الثانية عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 131
، لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع المنقح، بصيغته المعدلة شفوياً

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.12التوصية 

شورة العلمية اعتمدت الهيئة الفرعية للم، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 132
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/10التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.12والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

  البرية حياءدارة المستدامة لألاإل  - 9البند 
، )سويسرا(سة السيد نوربرت بارلوكر برئا ،2016نيسان /أبريل 27لالجتماع، المنعقدة في  السادسةفي الجلسة  - 133

ولدى نظرها في هذا البند، . من جدول األعمال 9بحث البند للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية تناولت الهيئة الفرعية 
دام للتنوع االستخدام المستعن مذكرة أعدها األمين التنفيذي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  كان أمام
 13، الفقرة 12/18معلومات استجابة للمقرر : البرية حياءاإلدارة المستدامة لأللحوم الطرائد و: البيولوجي

)UNEP/CBD/SBSTTA/20/11(.  البرية حياءاإلدارة المستدامة لأل :عن وثائق إعالميةعدة وكان أمامها أيضا :
استخدام الكفاف وآثار  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/46) 13الفقرة  12/18استعراض للمعلومات استجابة للمقرر 

تقييم للتقارير الوطنية، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقديمات استجابة لإلخطار : البرية حياءألل
2015 -048 (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/47)تقرير : البرية حياءوالشراكة التعاونية بشأن اإلدارة المستدامة لأل ؛
، والحوكمة، المحلية المجتمعات: نفاذاال بعدما ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/48) 2016- 2014 عن الفترة مرحلي

دولية، مولدرسدريفت، جنوب أفريقيا ندوة : المتعلقة باألحياء البريةجريمة الوالحوافز واالستخدام المستدام في مكافحة 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/58) تجار في مكافحة االإشراك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية : نفاذاال بعدما و؛

اإلدارة "و ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/59) حلقة عمل إقليمية لغرب ووسط أفريقيا: غير المشروع باألحياء البرية
 "ظل الموارد في مفترق الطريقت: المستدامة للحياة البرية واالستخدام التجاري المشروع للحوم الطرائد في كولومبيا

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/72). 

بالنيابة عن (أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، والصين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأدلى ببيانات ممثلو  - 134
عضاء في رابطة أمم بالنيابة عن الدول األ(، وفنلندا، وفرنسا، وغواتيماال، وكينيا، والمكسيك، وميانمار )المجموعة األفريقية

 .، وناميبيا، وجنوب أفريقيا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)شرق آسيا

 .وأدلي ببيانات أيضا ممثال الفاو ويونيب - 135

بتأييد من  ،CCRIمبادرة و ICCAاتحاد أيضا بالنيابة عن (وأدلى ببيانات إضافية التحالف العالمي للغابات  - 136
، والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي وشبكة الشباب )التحالف من أجل اتفاقية التنوع البيولوجي

 .(GYBN)العالمية المعنية بالتنوع البيولوجي 

 .وتحدث ممثل االتحاد الروسي مؤيدا للمداخلة من التحالف العالمي للغابات - 137

للمشورة العلمية والتقنية  لنظر الهيئة الفرعية منقحاً نصاً عديس إنهالجلسة  رئيس قالوبعد تبادل اآلراء،  - 138
 .والتعليقات المستلمة خطياً ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوالتكنولوجية

لمية ، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة الع2016نيسان /أبريل 29في الجلسة الثانية عشرة لالجتماع، المنعقدة في و - 139
لحوم الطرائد واإلدارة المستدامة لألحياء والتقنية والتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن 

 .13، الفقرة 12/18معلومات استجابة للمقرر : البرية
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سمي من ، لالعتماد الر، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياًوبعد تبادل اآلراء - 140

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.11الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصية 

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 141
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/11التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.11والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

  استعادة النظم اإليكولوجيةالمناطق المحمية و  -  10البند 
 ،)سويسرا(برئاسة السيد نوربرت بارلوكر  ،2016نيسان /أبريل 27، المنعقدة في لالجتماع السادسةفي الجلسة  - 142

ولدى نظرها في هذا البند، . من جدول األعمال 10بحث البند للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية تناولت الهيئة 
عن المناطق المحمية واستعادة مذكرة أعدها األمين التنفيذي للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  كان أمام

اإلرشادات، واألدوات : وثائق إعالمية عنعدة وكان أمامها أيضا  .)UNEP/CBD/SBSTTA/20/12(النظم اإليكولوجية 
ومعلومات تكميلية من جمعية  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/35)والمبادرات التي تدعم استعادة النظم اإليكولوجية 

وتجميع  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/36)اإليكولوجية عن الجوانب التقنية لالستعادة اإليكولوجية النظم استعادة 
وتحليل للتقدم  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/37)لمقررات مؤتمر األطراف ذات الصلة باستعادة النظم اإليكولوجية 

وتحديث للتقييم المواضيعي عن تدهور  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/38)من أهداف أيشي  15و 5دفين هبشأن ال
لوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية األراضي واستعادتها للمنبر الحكومي الدولي للع

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/39)التابع  2014الذي رحب بالمؤتمر العالمي للحدائق لعام  11/24 ستجابة للمقررالوا ؛
من أهداف  11كامل للهدف لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ودعا إلى مزيد من تطوير اإلرشادات التقنية نحو تحقيق النطاق ال

وتعميم استعادة المناظر الطبيعية للغابات وحفظ التنوع  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/40)أيشي للتنوع البيولوجي 
؛ وإطار لتقييم (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/41)دراسات حالة من الشبكة الحرجية النموذجية الدولية : البيولوجي

أولوية االستعادة بشأن الخيارات والتكاليف  رتيبتقرير للفريق العامل الفنلندي لت: وجيةوعكس مسار تدهور النظم اإليكول
في المائة على األقل من النظم اإليكولوجية المتدهورة في فنلندا  15للوفاء بهدف أيشي للتنوع البيولوجي الستعادة 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/77). 

، والبرازيل، وكمبوديا، وكندا، وشيلي، والصين، وكولومبيا، وجزر كوك، أستراليا، وبلجيكاوأدلى ببيانات ممثلو  - 143
، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واالتحاد األوروبي ، ومصر،)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

يبال، ونيوزيلندا، والنرويج، وباالو ، والمغرب، ون)الموحدة_ واليات (ميكرونيزيا ال، واليابان، والمكسيك، ووغواتيما
، وبيرو، وجمهورية كوريا، والسنغال، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وتايلند، )بالنيابة عن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ(

 .والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وأوروغواي واليمن

 .(UNCCD)قية األمم المتحدة لمكافحة التصحر وأدلى ببيانات أيضا ممثال الفاو واتفا - 144

وشبكة الشباب ، )CCRIومبادرة  ICCAاتحاد أيضا بالنيابة عن (التحالف العالمي للغابات  دلى ببيانات إضافيةوأ - 145
ممثل عن ، ووالمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ،(GYBN)العالمية المعنية بالتنوع البيولوجي 

 .جتمعات المحلية وجمعية استعادة النظم اإليكولوجيةالم

 .الفاو واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرممثلي ا للمداخالت من مؤيدوتحدث ممثل االتحاد األوروبي  - 146

للمشورة العلمية والتقنية  لنظر الهيئة الفرعية منقحاً نصاً عديس رئيس الجلسة إنه وبعد تبادل اآلراء، قال - 147
 .والتعليقات المستلمة خطياً ، مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياًوجيةوالتكنول

، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 2016نيسان /أبريل 29في الجلسة الثانية عشرة لالجتماع، المنعقدة في و - 148
 .اإليكولوجية استعادة النظموالتقنية والتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن 

، لالعتماد الرسمي من ، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياًوبعد تبادل اآلراء - 149
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.14الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصية 
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اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30ي وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة ف - 150
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/12التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.14والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

 يولـوجي التوقعات العالمية للتنـوع الب نشرة ل الخامس صداراإل  - 11البند 
ومؤشرات لتقيـيم   ةالسادس ةالوطني للتقاريرومبادئ توجيهية 

  التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
من  11تناولت الهيئة الفرعية بحث البند  ،2016نيسان /أبريل 28لالجتماع، المنعقدة في  السابعةفي الجلسة  - 151

 صدار الخامساإلعن مذكرة أعدها األمين التنفيذي هيئة الفرعية ال ولدى نظرها في هذا البند، كان أمام. جدول األعمال
ومؤشرات لتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع  ، واإلبالغ الوطنيالتوقعات العالمية للتنوع البيولوجينشرة ل

والمبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس  )UNEP/CBD/SBSTTA/20/13( البيولوجي
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/6/Add.1).  المؤشرات الوطنية والنهج لرصد  :وثائق إعالمية عنعدة وكان أمامها أيضا

وإطار ومبادئ توجيهية  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/34)أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  قالتقدم المحرز نحو تحقي
من أهداف التنمية المستدامة،  3- 15لمؤشر تدهور األراضي لرصد واإلبالغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق الغاية 

؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/60)األهداف وااللتزامات األخرى ذات الصلة وواألهداف االستراتيجية التفاقيات ريو 
وتقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي 

ومشروع الدليل المرجعي للتقرير الوطني السادس ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/61)إليكولوجية وخدمات النظم ا
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/68) المنبر الحكومي الدولي  موجز لمقرري السياسات لتقرير التقييم الذي أجراهو؛

 ات، والتلقيح وإنتاج األغذيةللملحق للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/70)وموجز لمقرري السياسات لتقرير التقييم عن التقييم المنهجي لسيناريوهات  ؛

؛ وتقرير عن تحديد نطاق (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/78)ونماذج التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/79)ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية التقييم العالمي بشأن التنوع البي

للمنبر الحكومي الدولي للعلوم  ةالتنفيذي ةوبناء على دعوة من رئيس الجلسة، قدمت السيدة آن الريغودري، األمين - 152
لمنبر الحكومي برنامج عمل لأول عن تنفيذ  والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، عرضاً

 يمكن أن تقدم هذهالدولي، وتقييماته العالمية واإلقليمية والمواضيعية للتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وكيف 
وأبلغت أيضا الهيئة . (GBO-5) التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيفي اإلصدار الخامس من نشرة مدخالت التقييمات 

 .ية والتقنية والتكنولوجية أن هناك دعوة مفتوحة لترشيح خبراء للتقييم العالميالفرعية للمشورة العلم

وبعد العرض، ذكر الرئيس االجتماع بأن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ستنظر في المبادئ  - 153
ية لمزيد من التطوير للمبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس من منظور علمي وتقني وتقدم مدخالت علمية وتقن

، التي ستعد لتها إلى الهيئة الفرعية للتنفيذوأضاف أن المالحظات العلمية والتقنية من االجتماع الحالي سيتم إحا. التوجيهية
 .توصية بعد ذلك إلحالتها إلى مؤتمر األطراف

، والكاميرون، وكندا، والصين، )ومياتالمتعددة الق_ دولة (وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتين، وبلجيكا، وبوليفيا  - 154
، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، والمكسيك، والمغرب، ونيوزيلندا، ، وكوستاريكا، واالتحاد األوروبيوكولومبيا

ة والمملكة المتحد ،، والسويد، وسويسرا)بالنيابة عن المجموعة األفريقية(والنيجر، والنرويج، وجمهورية كوريا، والسنغال 
 .لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

 ،مكتب األمم المتحدة للشؤون القانونيةفي شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار ووأدلى ببيانات أيضا ممثلو الفاو،  - 155
 .ويونيب

ة والمنتدى الدولي للشعوب األصلي) ICCAأيضا بالنيابة عن اتحاد (وأدلى ببيانات إضافية التحالف العالمي للغابات  - 156
 .المعني بالتنوع البيولوجي
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مكتب األمم المتحدة في وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار وأيد ممثل االتحاد األوروبي المداخالت من الفاو،  - 157

والمنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي، وأيد ممثل إثيوبيا المداخلة من  ويونيب ،للشؤون القانونية
 .ي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجيالمنتدى الدول

لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  منقحاً وبعد تبادل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاً - 158
 .والتعليقات المستلمة خطياً مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياً

، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 2016نيسان /أبريل 29دة في في الجلسة الثانية عشرة لالجتماع، المنعقو - 159
التوقعات العالمية اإلصدار الخامس لنشرة والتقنية والتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن 

 .البيولوجي ، واإلبالغ الوطني ومؤشرات لتقييم التقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوعللتنوع البيولوجي

، لالعتماد الرسمي من وبعد تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياً - 160
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.13الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصية 

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 161
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/13التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.13والتقنية والتكنولوجية 

 .في القسم األول من التقرير الحالي

  القضايا الجديدة والناشئة  -  12البند 
للمشورة العلمية والتقنية تناولت الهيئة الفرعية  ،2016نيسان /أبريل 28، المنعقدة في لالجتماع السابعةفي الجلسة  - 162

مذكرة للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية  وكان أمام ،من جدول األعمال 12بحث البند والتكنولوجية 
 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام المتصلة بحفظ ناشئةالالقضايا الجديدة وعن أعدها األمين التنفيذي 

)UNEP/CBD/SBSTTA/20/14(. 

، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، )بالنيابة عن المجموعة األفريقية(وأدلى ببيانات ممثلو كندا، وكولومبيا، وإثيوبيا  - 163
 .والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية ،فريقياأوالمكسيك، وجنوب 

لنظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية،  منقحاً دل اآلراء، قال الرئيس إنه سيعد نصاًوبعد تبا - 164
 .والتعليقات المستلمة خطياً مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياً

مشورة العلمية ، تناولت الهيئة الفرعية لل2016نيسان /أبريل 29في الجلسة الثانية عشرة لالجتماع، المنعقدة في و - 165
 .القضايا الجديدة والناشئة والتقنية والتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن

وبعد تبادل اآلراء، تمت الموافقة على مشروع التوصية المنقح لالعتماد الرسمي من الهيئة الفرعية للمشورة  - 166
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.10ة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصي

اعتمدت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية ، 2016نيسان /أبريل 30وفي الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في  - 167
ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، . 20/14التوصية  بوصفه UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.10والتقنية والتكنولوجية 

 .ير الحاليفي القسم األول من التقر

تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات، بما في ذلـك    - 13البند 
  الزراعة والحراجة ومصايد األسماك

للمشورة العلمية والتقنية ، تناولت الهيئة الفرعية 2016نيسان /أبريل 25لالجتماع، المنعقدة في  الثانيةفي الجلسة  - 168
مذكرة  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية  ن أمامكا، ومن جدول األعمال 13بحث البند والتكنولوجية 

 ومصايد األسماك حراجةتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات، بما في ذلك الزراعة والأعدها األمين التنفيذي عن 
)UNEP/CBD/SBSTTA/20/15( ،التقدم والعمل نحو اجتماع الخبراء بشأن تحسين اإلبالغ عن  :عن إعالميةوثائق عدة و

تعميم ؛ وحالة إعداد التقرير عن (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/27)من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  6تنفيذ الهدف 
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والمسائل االستراتيجية العلمية  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/42)التنوع البيولوجي في نظم األغذية والزراعة 
التنوع البيولوجي ونظم األغذية والزراعة : 2020- 2011راتيجية للتنوع البيولوجي والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة االست

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/49) اإلدارة المستدامة للغابات وإجراءات لتعميم التنوع البيولوجي في ؛
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/50)الستراتيجية للتنوع الستراتيجية العلمية والتقنية المتصلة بتنفيذ الخطة اوالمسائل ا ؛

 تربية األحياء المائيةمصايد األسماك ووالتنوع البيولوجي : 2020-2011البيولوجي 
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/51)لخبراء بشأن تعميم التنوع البيولوجي لدولية لعمل االوتقرير حلقة  ؛
(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/52) من أهداف  7الهدف  امة وتنفيذوبناء رؤية مشتركة لألغذية والزراعة المستد؛

 –وبناء رؤية مشتركة لألغذية والزراعة المستدامة  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/53)أيشي للتنوع البيولوجي 
الطوعية لتعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات بما واإلرشادات ؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/54)المبادئ والنهج 

األطر، والمعايير والمنابر للسير قدما نحو ممارسات ورشادات اإلدوات واأل: مصايد األسماكفي ذلك الزراعة، والحراجة و
وتمويل الدعم للتصنيف في الزراعة في البلدان النامية  ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/55)أكثر استدامة 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/63) في السياسات القطاعيةتعميم التنوع البيولوجي  –استعراضات األداء البيئي و؛ 
في مجال لتعلم لبروتوكول و؛ (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/64) لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

أن الشرعية  للتحقق منهل يمكن أن " و ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/75)السياسات من خالل مسارات التأثيرات 
" رويبفي السياسات في سياق الغابات في مجال تعلم التجربة بروتوكول الحقوق الوطنية في موارد الغابات؟ تعزز 

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/76). 

االجتماع بأنه سيتم النظر أيضا في المذكرة التي ) الكاميرون(، السيدة برودنس تانغام غاليغا الجلسة رت رئيسةوذكّ - 169
ستنظر أيضا في مجموعة عريضة من التوصيات الناشئة عن ي ، التلهيئة الفرعية للتنفيذاأعدها األمين التنفيذي بواسطة 

، هواقترحت أنه من أجل االستفادة على نحو أكثر فاعلية من وقت .النظر في كل من التعميم القطاعي والتعميم عبر القطاعات
هذه  أضافت أنو. بحثعلى االجتماع الحالي أن يهدف إلى صياغة توصيات فعالة ضمن القطاعات المنتجة الثالثة قيد ال

 وسعلضمان النظر الكامل للمسألة األ التي قد تقرر تكميل التوصيات ،بعد ذلك إلى الهيئة الفرعية للتنفيذستحال التوصيات 
 .تين المتكاملتين من جانب مؤتمر األطرافحتى يتم النظر بعد ذلك في التوصي ،للتعميم واتساق السياسات نطاقاً

وبوتسوانا، ، )المتعددة القوميات_ دولة ( وبوليفيان، وأستراليا، وبلجيكا، وبنن، وأدلى ببيانات ممثلو األرجنتي - 170
والبرازيل، وكندا، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وكوبا، والدانمرك، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، 

 -نوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وتيمورواليابان، والمكسيك، ونيوزيلندا، والنرويج، وبيرو، وجمهورية كوريا، وج
 .زامبياوطانيا العظمى وآيرلندا الشماليا، يليشتي، والمملكة المتحدة لبر

 .(UNU) وجامعة األمم المتحدة ويونيب، الفاووأدلى ببيانات أيضا ممثلو  - 171

 .لغاباتلوالتحالف العالمي  ممثال المنتدى الدولي للشعوب األصلية المعني بالتنوع البيولوجي ات إضافيةوأدلى ببيان - 172

ة العلمية والتقنية للمشور لنظر الهيئة الفرعية منقحاً اًصإنها ستعد نالجلسة وبعد تبادل اآلراء، قالت رئيسة  - 173
 .مع مراعاة اآلراء المعرب عنها شفوياً والتعليقات المستلمة خطياً، والتكنولوجية

، تناولت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية 2016نيسان /أبريل 29في الجلسة الثانية عشرة لالجتماع، المنعقدة في و - 174
بما في  ،تعميم التنوع البيولوجي عبر القطاعات والتقنية والتكنولوجية بحث مشروع التوصية المنقح الذي قدمه الرئيس بشأن

 .تربية األحياء المائيةوذلك الزراعة والغابات ومصايد األسماك 

، لالعتماد الرسمي من وافقة على مشروع التوصية المنقح، بصيغته المعدلة شفوياًوبعد تبادل اآلراء، تمت الم - 175
 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.15الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بوصفه مشروع التوصية 

 UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.15بعد مناقشات للمعلومات، نظرت الهيئة الفرعية في مشروع التوصية المنقح و - 176
بوصفها  ه، بصيغته المعدلة شفوياً،اعتمدتو، 2016نيسان /أبريل 30في الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في 

  .ويرد نص التوصية، بصيغته المعتمدة، في القسم األول من التقرير الحالي. 20/15التوصية 
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  مسائل أخرى  -  14البند 

  .لم تثار أية مسائل أخرى - 177
  تماد التقريراع  -  15البند 

نيسان /أبريل 30، في الجلسة الثالثة عشرة لالجتماع، المنعقدة في اعتمد التقرير الحالي، بصيغته المعدلة شفوياً - 178
  .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/L.1)، على أساس مشروع التقرير الذي أعدته المقررة 2016

  اختتام االجتماع  -  16البند 
ختتم االجتماع العشرون للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ا ،عد تبادل عبارات المجاملة المعتادةب - 179

  .2016نيسان /أبريل 30بعد ظهر السبت  12:25في الساعة 
________  

 


