
 
طبع عدد محدود ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعللتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام 

 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .من هذه الوثيقة

  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

  شررابع عاالجتماع ال
  2010أيار /مايو 21-10 نيروبي،

 من جدول األعمال 3- 1- 3البند 

  البحري والساحليبشأن التنوع البيولوجي استعراض متعمق لتنفيذ برنامج العمل 

  مشروع توصية مقدم من رئيس الفريق العامل األول

    إن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

يبرز في االجتماع الخاص رفيع المستوى للجمعية العامة لألمم المتحدة  أن األمين التنفيذي إلىتدعو 
في تقليل وتكييف البحري والساحلي وخدمات النظم اإليكولوجية التنوع البيولوجي ي أهمية المعني بالتنوع البيولوج

  تغير المناخ وتحقيق أهداف األلفية اإلنمائية؛

  :لما يلي مؤتمر األطراف باعتماد مقرر وفقاً توصي

ي البحري االستعراض المتعمق للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل التفصيلي بشأن التنوع البيولوج
  7/5والساحلي، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر 

تقديره لألطراف والحكومات والمنظمات ذات الصلة على تقديمها للمعلومات ذات عرب عن ي  -1
  الصلة مثل التقارير الوطنية الثالثة والرابعة والتقارير الطوعية والتقارير ذات الصلة األخرى؛

بشأن التنوع البيولوجي البحري  تفصيليبرنامج العمل الم المحرز في تنفيذ بالتقديحيط علماً   -2
، على المستويات الوطني واإلقليمي والعالمي، وبتيسر 7/5، على النحو الوارد في المرفق األول بالمقرر والساحلي

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

ومشروعة وذات العمل الجاري في إطار األمم المتحدة لوضع عملية منتظمة يقر ويدعم   -3
عتمد تو، واالقتصادية وانب االجتماعيةييمها، بما في ذلك الجعن حالة البيئة البحرية وتقمصداقية لإلبالغ العالمي 

  ازدواجية الجهود؛تجنب تفي الوقت نفسه على التقييمات اإلقليمية القائمة و
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 المتعلق بإنشاء مناطق محمية بحرية وفقاً 2012التقدم البطيء نحو تحقيق هدف عام الحظ بقلق ي  -4

لعلمية، بما في ذلك الشبكات التمثيلية، وعلى الرغم من الجهود التي بذلت للقانون الدولي واستنادا إلى المعلومات ا
 من مساحة المحيطات تعتبر لحد اآلن مناطق محمية،  في المائة 1من  فإن أقلفي السنوات القليلة الماضية، 

  في المائة من تغطية المناطق المحمية على اليابسة،  15مقارنة بما يقارب 

برنامج األنشطة المتعلقة بتنفيذ إجراءات على المستوى الوطني والتعاون مع األطراف  يطلب إلى  - 5
  ؛)GPA( العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من األنشطة البرية

ارتفاع  مثالً(تغير المناخ على التنوع البيولوجي البحري الساحلي ل الضار ثراأل يالحظ بقلق  -6
المحيطات تشكل واحداً من أضخم الخزانات بأن وإذ يقر ) رجانمستوى البحر، وتمحض المحيط، وتبيض الم

األطراف  يطلب إلى، تغير المناخ العالمي ونطاق في معدل كبيراً ؤثر تأثيراًتأن  لها يمكن و للكربون،الطبيعية 
لوجي وغيرها من الحكومات والمنظمات ذات الصلة بزيادة إدماج الجوانب المتصلة بتغير المناخ في التنوع البيو

االستراتيجيات  ضمنها، تشمل جملة أمور من الوطنية والبرامج البحري والساحلي في االستراتيجيات وخطط العمل
والبرامج  ،)NAPAs(وبرامج العمل الوطنية للتكيف  ،)NBSAPs(المتعلقة بالتنوع البيولوجي  وخطط العمل

تصميم وإدارة المناطق المحمية البحرية وفي  حلية،الوطنية المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والسا
التي تحتاج إلى الحماية لضمان أقصى قدر من القدرة على التكيف للتنوع  ناطقختيار الما ، بما في ذلكوالساحلية
           ، وغيرها من االستراتيجيات المتعلقة بالبيئة البحرية وإدارة الموارد؛البيولوجي

نوع البيولوجي البحري الساحلي بالنسبة للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ، أهمية الت يشدد على  -7
األطراف، والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة، ومجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات  ويدعو

لمتعمق االستعراض االمتعلقة بالمحلية، إلى معالجة القضايا المتعلقة بتكيف وتقليل تغير المناخ، وفقا للمقررات 
من ) 14/##انظر توصية الهيئة الفرعية المذكورة رقم (لألعمال المنجزة بشأن التنوع البيولوجي وتغير المناخ 

  :خالل ما يلي

إبراز دور وقدرة النظم اإليكولوجية البحرية الساحلية مثل المستنقعات المالحة المدية، وأشجار ) أ(
  المنغروف والحشائش البحرية؛

اإلدارة المستدامة فيما  رقيةها في تحديد الثغرات العليمة والسياساتية الحالية بغية تتكثيف جهود) ب( 
  وصيانتها وتعزيزها؛ للكربون في المجال البحري ومجال التنوع البيولوجي الطبيعية التنحيةيخص خدمات 

حلية، وتحسين النظم اإليكولوجية البحرية والسا دميرساسية لفقدان وتتحديد ومعالجة العوامل األ) ج(
  مستوى اإلدارة المستدامة للمناطق البحرية الساحلية؛
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أمور  جملةالنظم اإليكولوجية الساحلية والبحرية من خالل  رونةزيادة مثيف جهودها الرامية إلى تك) د(

بما يتسق مع  المتعلق بإنشاء مناطق بحرية محمية 2012عام  هدف الرامي إلى تحقيق تنفيذالمن ضمنها تعزيز 
   ، بما فيها الشبكات التمثيلية؛إلى المعلومات العلمية باالستنادالقانون الدولي و

8-    

األمين التنفيذي إدراج التفاعل بين   يطلب إلىتغير المناخ، ب المتعلقةوفقا للتوصية [ – 1الخيار رقم 
جي واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المحيطات وتغير المناخ في التعاون المقبل بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولو

  ؛]الثالث وضع برنامج عمل مشترك بين اتفاقات ريوب تعلق، ال سيما فيما ي)UNFCCC( بشأن تغير المناخ

األمين التنفيذي عقد حلقة عمل بشأن التنوع البيولوجي للمحيطات وتغير  إلى يطلب[ – 2الخيار رقم 
ير المناخ على التنوع البيولوجي للمحيطات واقتراح اتخاذ إجراءات المناخ بغرض تقييم الىثار المحتملة لتغ

وينبغي أن تشمل حلقة العمل هذه على نحو أفضل مشاركة أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية . تخفيف هذه اآلثار
  ]بشأن تغير المناخ؛

لمتحدة اإلطارية بشأن تغير األمين التنفيذي أن يدعو أمانة اتفاقية األمم ا إلى يطلب[ – 3الخيار رقم 
المناخ إلى المشاركة في عقد حلقة عمل للخبراء بشأن المحيطات وتغير المناخ بغرض زيادة فهم القضايا ذات 

  ؛]ام المشترك بالنسبة التفاقات ريواالهتم

تشتمل على ما بين والتي الشُعب المعروفة على األرض  معظمأن محيطات العالم تضم يؤكد  وإذ  -9
ماليين نوع، وأن األنواع المحيطية الجديدة يتم اكتشافها على نحو مستمر، وال سيما في أعماق  10إلى  500000
األطراف وغيرها من الحكومات والمنظمات زيادة تعزيز الجهود العلمية المترابطة عالمياً، مثل  يطلب إلىالبحار، 

مواصلة تحديث أجل ، من )OBIS(لجغرافية للمحيطاتونظام المعلومات البيولوجية ا) CoML( تعداد الحياة البحرية
داخل  ووفرتها توزيع األنواعجراء المزيد من التقييم بشأن إو، راالبح فيقائمة عالمية شاملة لجميع أشكال الحياة 

زيادة أنشطة البحوث  األطراف والحكومات األخرى تعزيز ويطلب إلى ،البحار ووضع الخرائط المتعلقة بذلك
  لمجتمعات البحرية حيث يقل المستوى الحالي للمعرفة أو ال يوجد؛الستكشاف ا

والعمل  بأهمية التعاون مع المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقليمية ذات الصلة يحيط علماً  -10
في البحار المغلقة بخاصة و، )EBSAs( المناطق البحرية المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياًمعها على تحديد المشترك 

 البحرية المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة، مثل بحر قزوين ومنطقة و شبه المغلقة، وفيما بين البلدان المشاطئةأ
)ROPME ( وبحر البلطيق وغيرها من المناطق البحرية المماثلة، وتعزيز حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه

  .المستدام في هذه المناطق

 التي تحدث تحت سطح الماءضوضاء الحرز فيما يخص تحليل آثار أن التقدم اإلقليمي قد ُأ فهم  -11
اتفاقية حماية البيئة و اتفاقية األنواع المهاجرة، بموجب ما هو الحال، مثلوالساحلي على التنوع البيولوجي البحري
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لبحر في البحر األسود وا االتفاق المتعلق بحفظ الحيتان، و)OSPARاتفاقية (البحرية في شمال شرق األطلسي 

 ، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان)ACCOBAMS( المتاخمة من المحيط األطلسي األبيض المتوسط والمنطقة
)IWC(األمين التنفيذي،  ويطلب إلىالتعاون العالمي،  في دعماالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  دور، واإلقرار ب

ت ذات الصلة، إلى تجميع وإدراج المعلومات العلمية عن بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظما
والموائل،  والساحلي وآثارها على التنوع البيولوجي البحري التي يحدثها اإلنسان تحت سطح الماءالضوضاء 

لهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية وإتاحة هذه المعلومات كي تعرض على نظر اجتماع مقبل ل
  قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛ باإلضافة إلى المنظمات األخرى ذات الصلة يةوالتكنولوج

العالمية غير أنه ال ينفذ بالكامل، ومن ثم  مالئماً لألولوياتال يزال أن برنامج العمل  على يشير  -12
العمل  يز لبرنامجا تم من تعزبم يحيط علماًوإذ األطراف مواصلة تنفيذ عناصر البرنامج هذه،  يطلب إلى

يطلب  ،9/20و 8/24و 8/22و 8/21التفصيلي بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي من خالل المقررات 
  :التالية في مجال تعزيز التنفيذ إلرشاداتاويؤيد  ،جميع األطراف الفاعلة زيادة تعزيز تنفيذ برنامج العمل إلى

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

إنشاء مناطق محمية بحرية وساحلية ذات  تحديد السبل الكفيلة بدعم األطراف من أجل تسريع وتيرة التقدم نحو
مناطق المتفق عليه على نحو مشترك والمتعلق بإنشاء  2012تحقيق هدف عام و تمثيلية بيئياً ومدارة بفعالية،صفة 

، بما فيها الشبكات المتاحة المعلومات العلمية أفضل إلى باالستنادمع القانون الدولي و محمية بحرية بما يتسق
  ؛2012، بحلول عام التمثيلية

في المناطق الواقعة خارج  والساحلي التنوع البيولوجي البحري حفظ مجال في تقدمإحراز   )ب(  
المناطق  وتحديد ، بما في ذلك وضع توجيهات علمية وتقنية تُقدم إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة،الوالية الوطنية

مع القانون  يتسقبما  وموائل أعماق البحار، في مياه المحيطات المفتوحة أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  البحرية
في  ةوالوارد القائمة اإلرشادية لألنشطة،النظر في مع  المتاحة، المعلومات العلمية أفضل إلى باالستنادالدولي و

  المرفق األول بهذه المذكرة؛

اآلثار بما فيها  ذات الصلة بتغير المناخ، والساحلي معالجة جوانب التنوع البيولوجي البحري  )ج(  
باعتبارها نتيجة مباشرة لزيادة  والساحلي تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحريالمحتملة ل الضارة
  ؛في الغالف الجوي ثاني أكسيد الكربون تركيز

  جيم؛ 9/16ضمان عدم القيام بأي تخصيب للمحيطات إالّ ما كان وفقاً للمقرر   )د(  

البيولوجي  خرى لتغير المناخ على التنوعاإلنسانية األ اتاآلثار الضارة المحتملة لالستجاب فاديت  )ه(  
  ؛البحري والساحلي
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آثار ممارسات الصيد المدمرة، والصيد من  ممكن بذل المزيد من الجهود للتقليل إلى أدنى حد  )و(  

على التنوع البيولوجي البحري  )IUU( غير المستدام وغير المشروع، والصيد غير المبلغ عنه وغير المنظم
مع منظمة األغذية والزراعة والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات  ، حسب االقتضاء،لتعاون، وذلك باوالساحلي

، وفقاً للقانون الدولي الذي يهدف إلى تطبيق )RFMOs(الصلة، بما فيها المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك 
بلوغ ، وذلك بغية قليل المرتجعاتنهج النظام اإليكولوجي بشأن ضرورة اإلدارة عن طريق تحديد كميات الصيد وت

   والمساهمة في إرساء وضع بيئي جيد في المياه البحرية؛ السمكية البحرية مستوى االستغالل المستدام للموارد

من اآلثار المحددة وكذلك اآلثار التراكمية  ممكن بذل المزيد من الجهود للتقليل إلى أدنى حد  )ز(  
الحية  الشحن واستخراج الموارد مثل لتنوع البيولوجي البحري والساحلي،الناجمة عن األنشطة البشرية على ا

والسياحة وغيرها من األنشطة البشرية  النفايات والتخلص من ساسيةالتنقيب البيولوجي والبنية األووغير الحية 
في  )SEAs(تيجية االسترا البيئية والتقييمات) EIAs(األخرى، وزيادة التأكيد على مساهمة تقييمات األثر البيئي 

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

نظم  ظام اإليكولوجي وإدماجها فيتقييم التنوع البيولوجي البحري والساحلي وخدمات الن  )ح(  
  ؛ التكامل القطاعي أجل زيادة المحاسبة الوطنية من

  ،المتعددة التأثيرات البشرية بذل المزيد من الجهود بشأن المناطق البحرية المتضررة من  )ط(  
قضايا التنوع البيولوجي  تتطلب وحيث، والتي نشأت من مناطق مستجمعات المياه، المباشرة وغير منها المباشرة

  ، واستعادة صحة وأداء النظام اإليكولوجي برمته؛وعية المياهاتباع نهج متكامل وشامل يهدف إلى تحسين ن

حالة البيئة البحرية بما في ذلك الجوانب  منتظمة لإلبالغ العالمي وتقييمالعملية ال التعاون مع  )ي(  
المنبر الحكومي الدولي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي [، )GRAM( االجتماعية واالقتصادية

)IPBES(التنوع البيولوجي البحري والساحلي لتحديد أولويات البحث العلمي في مجال]  ، بمجرد إنشائه،  

لتحسين أفضل مجموعات بيانات التنوع البيولوجي البحرية والساحلية  بذل المزيد من الجهود  )ك(  
ال غنى عنها المشترك، والتي  المتاحة على المستويات العالمي واإلقليمي والوطني وإدماجها وجعلها قابلة للتشغيل

  ؛   بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لتنفيذ الفعال لبرنامج العمل

  ؛]الخطة االستراتيجية الجديدة لالتفاقية[  )ل(   

لمياه الباردة، في ااإليكولوجية للشعاب المرجانية  النظمإجراء تقييمات بشأن وضع واتجاهات   )م(  
  ة؛  المائي تحات الحراريةوالجبال البحرية، والف
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األمين التنفيذي التعاون مع الهيئات األخرى ذات الصلة بغية الوصول إلى فهم أفضل  يطلب إلى  -13  

  إلدارة األنواع الغريبة الغازية في البيئة البحرية والساحلية وإتاحة النتائج التي يتيحها هذا التعاون لألطراف؛

وإدارة الموارد البحرية والموائل الساحلية ى على تحقيق حفظ األطراف والحكومات األخر يحث  -14  
واستخدامها المستدام على المدى الطويل وإدارة المناطق المحمية البحرية بشكل فعال من أجل الحفاظ على التنوع 

 والساحلي وخدمات النظام اإليكولوجي البحرية وسبل العيش المستدامة، والتكيف مع تغيرالبيولوجي البحري 
ونهج النظام اإليكولوجي، بما في ذلك استخدام األدوات  التحوطي] النهج] [للمبدأ[المناخ من خالل التطبيق المالئم 

    ؛الساحلية والتخطيط المكاني البحري اإلدارة المتكاملة للمناطق المتاحة مثل

والساحلي مع  التنوع البيولوجي البحريب المتعلق المواءمة بين أهداف برنامج العمل يقرر  -15  
الخطة االستراتيجية المنقحة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي [تستخدم  مؤشرات محددة وجداول زمنية

  ؛]2010واألهداف المتفق عليها لما بعد عام 

األطراف إلى ربط هذه المؤشرات والجداول الزمنية باألهداف والمؤشرات الوطنية،  يدعو  -16  
  للتركيز على الرصد؛واستخدام هذا اإلطار 

والحكومات األخرى، حسب االقتضاء، على تعزيز وتحديد األهداف، كلما كان  األطراف يحث  -17  
 التنوع البيولوجي البحري والساحليب ذلك ضرورياً، على المستوى الوطني من أجل تنفيذ برنامج العمل المتعلق

طنية المنقحة مع تحديد الجداول الزمنية والمسؤوليات ودمجها في استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الو
  ؛]الخطة االستراتيجية المنقحة لالتفاقية[والميزانيات ووسائل التنفيذ، باعتبارها مساهمة في 

يطلب إلى األمين التنفيذي أن يستعرض، بالتعاون مع أمانة اتفاقية رامسار وفريق االستعراض   -18  
العناصر الساحلية من برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي ة بتعزيز تنفيذ العلمي والتقني، الفرص الكفيل

البحري والساحلي فيما يتعلق باإلجراءات المطلوبة في التوصيات الصادرة عن االجتماع الرابع عشر للهيئة 
لية على النحو الوارد في الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بشأن برنامج العمل المتعلق بالمياه الداخ

 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/3(الوثيقة 

والجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة بتقييم اآلثار  )EBSAs( أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  المناطق تحديد
  )الموافقة عليه تمت(البيئية في المناطق البحرية 

مة لألمم المتحدة واتفاقية األمم المتحدة لقانون للجمعية العا الدور الرئيسيبمن جديد  يذكروإذ [  -19  
بأن عملية تحديد  يؤكدفي تيسير تعيين المناطق المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً خارج الوالية الوطنية،  البحار

المناطق المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ليست سوى مجرد خطوة علمية 
    ؛]، وأنها ال تضطلع بأية وظيفة في مجال المسؤولية السياساتية واإلداريةتقنيةو
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 بشأنحلقة عمل الخبراء ل المشترك تمويلهمالحكومتي كندا وألمانيا على عرب عن امتنانه ي  -20

حرية الواقعة وتحديد المناطق الب استخدام نظم التصنيف البيولوجي الجغرافيب ةالمتعلق ةوالتقني ةالعلمي رشاداتاإل
 لكندا على استضافتها لحلقة العمل هذه والتي عقدت في أوتاوا، ووالتي تحتاج إلى الحمايةخارج الوالية الوطنية 

، وللحكومات والمنظمات األخرى على رعاية 2009أكتوبر /تشرين األول 2سبتمبر إلى /أيلول 29في الفترة من 
 يرحبعلى مساعدتها التقنية ودعمها، و )GOBI( البيولوجي للمحيطاتمشاركة ممثليها، وللمبادرة العالمية للتنوع 

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(هذه  بتقرير حلقة العمل

لمحيطات المفتوحة وقاع البحار ل البيولوجي الجغرافي العالمي التصنيفبالتقرير المتعلق بيرحب   -21
التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية  لحكومية الدوليةاللجنة األوقيانوغرافية ا ، والذي نشرته)GOODs( العميقة

من المقرر  6وهو التقرير المقدم عمالً بالفقرة ، )اليونسكو/اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية( والعلم والثقافة
  . 18) تمت الموافقة عليه(كأساس لتحديد الشبكات التمثيلية للمناطق المحمية البحرية،  9/20

اإلرشادات العلمية تخدام إلى اسالصلة  الحكومات األخرى والمنظمات ذاتوف ااألطريدعو   -22
الواردة في المرفق الخامس من تقرير حلقة  وزيادة تطوير نظم التصنيف البيولوجي الجغرافي عمالالمتعلقة باست

إلى حفظ التنوع  في جهودها الرامية) UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(عمل الخبراء المعقودة في أوتاوا 
البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه بشكل مستدام، وتعزيز إدارة المحيطات على نطاق واسع في النظام 

إنشاء مناطق بحرية المتعلق بالمستدامة  هدف مؤتمر القمة العالمي للتنميةمن أجل تحقيق اإليكولوجي، وبخاصة 
  ، بما فيها الشبكات التمثيلية؛إلى المعلومات العلمية باالستنادبما يتسق مع القانون الدولي و محمية

والنتائج الصادرة عن حلقة عمل أوتاوا، يدعو األطراف  9/20بالمقرر  وإذ يذكر من جديد  -23
تحديد والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى أن تستخدم، حسب االقتضاء، اإلرشادات العلمية المتعلقة ب

، والمستوفية للمعايير العلمية المذكورة في المرفق األول بالمقرر عة خارج الوالية الوطنيةالمناطق البحرية الواق
  ، على النحو الوارد في المرفق الثاني بهذه التوصية؛9/20

ف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على التعاون، حسب االقتضاء، ااألطر شجعي  -24
في مياه  أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  المناطق البحريةإقليمي، لتحديد  نبشكل جماعي أو على أساس إقليمي أو دو

، بما في ذلك عن طريق إقامة شبكات تمثيلية والتي تحتاج إلى الحمايةوموائل أعماق البحار  المحيطات المفتوحة
غ العمليات ذات الصلة داخل وإبال، واستناداً إلى المعلومات العلمية للقانون الدولي وفقاً للمناطق البحرية المحمية

 المخصص المفتوححدة إلى تشجيع الفريق العامل الجمعية العامة لألمم المت يدعو، والمتحدة لألمم الجمعية العامة
من أجل اإلسراع بتنفيذ  59/24في القرار  أنشأته الجمعية العامة لألمم المتحدةغير الرسمي الذي  العضوية

عملية ترمي إلى تعيين المناطق المحمية البحرية في المناطق الواقعة خارج الوالية  بشأن[أعمالها في هذا المجال 
  ]الوطنية؛
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حددت عدداً من فرص ) UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4(أن حلقة عمل أوتاوا  يالحظ[  -25

 اً أو بيولوجياًالمناطق المهمة إيكولوجيالتعاون بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في أعمالها المتعلقة ب
بالنظم البيئية البحرية الضعيفة ومنظمة األغذية والزراعة في أعمالها المتعلقة ) 9/20المرفق األول من المقرر (
)VMEs(؛[  

األطراف والحكومات األخرى ومنظمة األغذية والزراعة  األمين التنفيذي العمل مع يطلب إلى[  -26
 الطبيعة العالمي لرصد حفظ المركزذات الصلة، مثل  األخرى والمبادراتالمنظمات  ،)FAO(التابعة لألمم المتحدة 

 ،)GOBI(للمحيطات مبادرة العالمية للتنوع البيولوجي وال ،)UNEP-WCMC( التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة
يه والحفاظ عل عالمي للمناطق المهمة إيكولوجياً أو بيولوجياً جردترمي إلى إنشاء الخطوط العريضة لعملية  لوضع

؛ ووضع آليات لتبادل جردوالبدء مؤقتاً بتجميع هذا الفي المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية، 
  ]المعلومات مع مبادرات مماثلة، مثل عمل منظمة األغذية والزراعة بشأن النظم البيئية البحرية الضعيفة؛

حالة الجرد وتقديم العملية المقترحة عن إنشاء هذا  اإلبالغ عنإلى األمين التنفيذي  يطلب كذلك[  -27
الجرد والحفاظ عليه للنظر فيها وإقرارها، إلى االجتماع القادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 

ات الدولية قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، وإبالغ الجمعية العامة لألمم المتحدة باإلضافة إلى السلط
) IMO(والمنظمة البحرية الدولية ) ISA(مثل منظمة األغذية والزراعة والسلطة البحرية لقاع البحار المختصة 

   بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛

 األطراف إلى إخطار الجرد العالمي يدعو ،9/20من المقرر  18بالفقرة  وإذ يذكر من جديد  -28
التي تحدد في المناطق الواقعة ضمن حدود الوالية الوطنية قبل االجتماع  بيولوجياًلمناطق المهمة إيكولوجياً أو با

  الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

 كجزء من نظره في أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  البحرية مناطقال تحديد حالةاستعراض  يقرر  -29
   المتعلق بالمناطق البحرية المحمية؛  2012هدف عام  تنفيذ

األمين التنفيذي أن يستكشف، مع أمانات المبادرات والمنظمات واالتفاقات اإلقليمية  لب إلىيط  -30
للتنوع البيولوجي وحفظه في البحار المغلقة وشبه المغلقة، إمكانية وضع خطط المكلفة بتعزيز االستخدام المستدام 

ن أجل دعم حفظ التنوع البيولوجي في هذه عمل، بما فيها تحديد األنشطة المشتركة المستهدفة وإعدادها وتنفيذها م
  1المناطق؛

                                                   
في هذا الصدد، شُجعت أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي على الشروع في التعاون مع المبادرات والمنظمات واالتفاقات  1

، والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية )CEP(، وبرنامج البيئة لبحر قزوين )ECO(اإلقليمية مثل منظمة التعاون االقتصادي 
)ROPME.( 
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األمين التنفيذي أن ينظم، رهناً باألموال المتاحة، سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية،  يطلب إلى  -31

وذلك قبل االجتماع الخامس عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وضمان مشاركة 
األخرى، باإلضافة إلى المنظمات ذات الصلة، مثل اتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية، األطراف والحكومات 

مناطق الومنظمة األغذية والزراعة، وذلك من أجل تيسير تحديد ] المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك[و
وغيرها من المعايير [ 9/20ي المقرر باستخدام المعايير العلمية المعتمدة ف أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  البحرية

اإلرشادات العلمية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية ، باإلضافة إلى ]العلمية األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء
، على النحو 9/20الواقعة خارج الوالية الوطنية، والتي تفي بالمعايير العلمية التي يتضمنها المرفق األول بالمقرر 

والدول  ،أقل البلدان نمواً لمرفق الثاني أدناه، وبتيسير بناء القدرات للبلدان النامية األطراف، وبخاصةالوارد في ا
المبادرات  ، باإلضافة إلى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وكذلكبينها من الجزرية الصغيرة النامية

ير بذل الجهود الرامية إلى تقاسم الخبرات المتعلقة باإلدارة تيسوهذا من شأنه أن يساهم في . اإلقليمية ذات الصلة
  المتكاملة للموارد البحرية وتنفيذ وسائل التخطيط المكاني البحرية والساحلية؛

والدول الجزرية مرفق البيئة العالمية إلى توسيع نطاق دعم بناء القدرات للبلدان النامية،  يدعو[    -32
 المناطق البحرية ، من أجل تحديدالبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقاليةو ان نمواً،، وأقل البلدالصغيرة النامية

أو المناطق البحرية الضعيفة التي تحتاج إلى الحماية، على النحو الذي دعت إليه /و أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة 
  ]ق؛ووضع تدابير حماية مالئمة في هذه المناط 9/20من المقرر  18الفقرة 

وحدات و دليالًأن يعد، بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة، األمين التنفيذي  يطلب إلى  -33
 لتلبية احتياجات بناء القدرات الالزمة لتحديد ويمكن استخدامها، بتوافر الموارد المالية للتدريب، وذلك رهناً

المرفق ( 9/20دم المعايير العلمية المعتمدة في المقرر التي تستخو أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  البحرية المناطق
باإلضافة إلى اإلرشادات العلمية ] وغيرها من المعايير العلمية األخرى حسب االقتضاء) [9/20األول بالمقرر 

لمرفق المتعلقة بتحديد المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية، والتي تفي بالمعايير العلمية التي يتضمنها ا
  ، على النحو الوارد في المرفق الثاني من هذه التوصية؛9/20األول بالمقرر 

األمين التنفيذي أن يوجه نظر عمليات الجمعية العامة لألمم المتحدة ذات الصلة إلى  إلى يطلب  -34
النحو المشار  نظم التصنيف البيولوجي الجغرافي، علىمجموعتي اإلرشادات العلمية المتعلقة بالمعايير العلمية و

 أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  البحرية المناطقوإلى المبادرات الجارية بشأن تحديد  ،23و 22إليه في الفقرتين 
الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية والمناطق البحرية الضعيفة، ويطلب إلى األمين التنفيذي أن يتعاون مع 

في المناطق الواقعة واستخدامه المستدام التنوع البيولوجي البحري حفظ ب المتعلقة قضايادراسة الل غير الرسمي
     ، الوطنية الواليةخارج 

األمين التنفيذي أن يوجه نظر المنظمات ذات الصلة إلى المعايير العلمية  إلى كذلك يطلب  -35
نظم التصنيف البيولوجي لمية وومجموعتي اإلرشادات العلمية المتعلقة بالمعايير الع) 9/20المرفق األول بالمقرر (
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والمناطق  أو بيولوجياً إيكولوجياًالمهمة  البحرية المناطقالمبادرات الجارية بشأن تحديد  باإلضافة إلى الجغرافي،

 السلطةومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، والمنظمة البحرية الدولية، بما في ذلك   ،البحرية الضعيفة

حسب االقتضاء، واالتفاقيات وخطط العمل  ، والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك،ع البحارالدولية لقا
أو  إيكولوجياًالمهمة  البحرية وذلك بهدف تعزيز مبادرات منسجمة من شأنها تحديد المناطق اإلقليمية للبحار،

  ؛وحمايتها بيولوجياً

بالتشاور مع  أن يجرياألمين التنفيذي  لب إلىيط، 20/11من المقرر  27إذ يشير إلى الفقرة و  -36
تحديد  دراسة ترمي إلىالمتصلة بها  واألحكام) ي(8المخصص المفتوح العضوية المعني بالمادة الفريق العامل 

 عناصر معينة بغرض إدماج المعارف التقليدية والعلمية والتقنية والتكنولوجية للمجتمعات األصلية والمحلية، وفقاً
والمعايير االجتماعية والثقافية والجوانب األخرى المتعلقة بتحديد المناطق البحرية التي  من االتفاقية،) ي(8للمادة 

عمليات الجمعية العامة تحتاج إلى الحماية باإلضافة إلى إنشاء المناطق البحرية وإدارتها، وتوجيه نظر عمليات 
 يق العامل المخصص المفتوح العضوية غير الرسميالفربما في ذلك ، بما في ذلك لألمم المتحدة ذات الصلة

 الواليةفي المناطق الواقعة خارج واستخدامه المستدام التنوع البيولوجي البحري حفظ المتعلقة ب قضايادراسة الل
  ؛الوطنية

األطراف والحكومات األخرى إلى تعزيز البحوث ورصد األنشطة الرامية إلى تحسين  يدعو  -37
الرئيسية المتعلقة بالنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والتي تكتسي أهمية  عمليات والتأثيراتالمعلومات بشأن ال

بالغة بالنسبة إلى هيكل التنوع البيولوجي ووظيفته ومنتوجيته في المناطق التي تقل فيها المعارف وتيسير الجمع 
  ناطق الضعيفة؛المنهجي للمعلومات ذات الصلة بغية مواصلة الرصد السليم لهذه الم

) PEMSEA( والشراكات في اإلدارة البيئية لبحار شرق آسياعن امتنانه لحكومة الفلبين  يعرب  -38
في  تقييم األثر البيئيبحلقة عمل الخبراء بشأن الجوانب العلمية والتقنية ذات الصلة ا في استضافة على اشتراكهم

العمل لحلقة  مفوضية األوروبية من أجل توفير الدعم الماليوال المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية،
، وللحكومات والمنظمات 2009نوفمبر /تشرين الثاني 20إلى  18في الفترة من  هذه، والتي عقدت في مانيال

  ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5( عمل الخبراءبتقرير حلقة  يرحباألخرى على رعاية مشاركة ممثليها، و

تيسير وضع مبادئ توجيهية طوعية للنظر في التنوع البيولوجي في  مين التنفيذياأل إلى يطلب  -39
االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية باستخدام المبادئ التوجيهية  تقييمات األثر البيئي والتقييمات البيئية

ة في الثاني والثالث والرابع بتقرير حلقة عمل الخبراء المنعقد الواردة في المرفقات
، المتاحة الستعراض أقران هذه المبادئ التوجيهية، وتقديمها لنظر )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5(مانيال

وموافقة اجتماع قادم للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 
  األطراف؛
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شعبة األمم ن مع المنظمات ذات الصلة، بما فيها األمين التنفيذي أن يضع، بالتعاو يطلب إلى  -40

 ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية المتحدة لشؤون المحيطات وقانون البحار
استناداً إلى عمل حلقة عمل مانيال، إرشادات علمية وتقنية ، والدولية لقاع البحار السلطةوالمنظمة البحرية الدولية و

بشأن تقييم األثر البيئي وتقييم األثر البيئي االستراتيجي في المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية عن 
تقييم بشأن على المبادئ التوجيهية الطوعية لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  مالئمة تنقيحات اقتراحطريق 

، مع االعتراف بأن هذه المبادئ التوجيهية ستكون مفيدة )8/28المقرر ( البيولوجي للتنوع الشاملاألثر البيئي 
  للغاية بالنسبة إلى األنشطة غير المنظمة حالياً والتي ال تتضمن أية عملية لتقييم اآلثار؛

تعقده  قادمجيهية لينظر فيها اجتماع يقدم هذه المبادئ التوأن األمين التنفيذي  إلى كذلك يطلب  -41
  عشر لمؤتمر األطراف؛قبل االجتماع الحادي  العلمية والتقنية والتكنولوجية هيئة الفرعية للمشورةلا

ستكشاف المتعلقة با األمين التنفيذي أن يوجه االهتمام إلى اللوائح يطلب إلىو فااألطريحث   -42
تقييم األثر  إدراجالنظر في إلى الدولية لقاع البحار  السلطة، ويدعو أيضاً المتعددة الفلزات في المنطقة الكبريتيدات

  في أنشطة التنقيب واالستكشاف؛ اإللزامي البيئي

    

آثار ممارسات الصيد المدمرة، والصيد غير المستدام وغير المشروع، والصيد غير المبلغ عنه وغير المنظم 
  على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

 للبيئة متحدةاألمم العن تقديره لمنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة وبرنامج  يعرب  -43  
اللجنة المعنية بإدارة النظم  في) FEG(فريق الخبراء المعني بمصائد األسماك لعلى التمويل والدعم التقني، و

الدعم التقني المقدم الجتماع الخبراء  على) IUCN(التابعة لالتحاد الدولي لصون الطبيعة ) CEM( اإليكولوجية
ممارسات الصيد المدمرة، والصيد غير المستدام وغير المشروع، والصيد  آثارالمشترك بين الفاو واليونيب بشأن 

غير المبلغ عنه وغير المنظم على التنوع البيولوجي البحري والموائل البحرية، والذي نُظم بالتعاون مع أمانة 
، في مقر منظمة األغذية والزراعة بروما 9/20من المقرر  2عمالً بالفقرة  ،قة بالتنوع البيولوجياالتفاقية المتعل

 بتقرير اجتماع الخبراء الوارد في الوثيقة يرحب، و2009سبتمبر /أيلول 25إلى  23في الفترة من 
UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/6؛  

 نتيجة في إجراء االستعراض العلمي المعلومات وقيود فيثغرات ما تم تحديده من  في ضوء  -44  
مزيد الحاجة الملحة إلجراء إذ يالحظ لمحدودية الموارد المتاحة أمام جهود التعاون األولية مع الفاو واليونيب، و

من االستعراض آلثار ممارسات الصيد المدمرة، والصيد غير المستدام وغير المشروع، والصيد غير المبلغ عنه 
، وذلك باالستناد إلى الجهود والساحلية والموائل البحرية والساحلي نوع البيولوجي البحريوغير المنظم على الت

والمنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد  مع الفاو واليونيب يتعاوناألمين التنفيذي أن  يطلب إلى، المبذولة األولية
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ني بمصائد األسماك في االتحاد الدولي األسماك، على النحو المالئم ووفقاً للقانون الدولي، وفريق الخبراء المع

على  رهناً بتوافر الموارد المالية،ووالفرق العلمية ذات الصلة،  والعمليات صون الطبيعة وغيرها من المنظماتل
تنظيم اجتماع مخصص مشترك بين الخبراء، عند إمكانية وجود آليات للتقييم، الستعراض مدى معالجة شواغل 

، ويقترح الخيارات الكفيلة بمعالجة شواغل التنوع البيولوجي ويبلغ عن تقييمات الحاليةالتنوع البيولوجي في ال
قبل  العلمية والتقنية والتكنولوجية هيئة الفرعية للمشورةلامثل هذا التعاون في اجتماع قادم تعقده في  التقدم المحرز

  االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

في  130إلى  112األخرى على التنفيذ الكامل والفعال للفقرات من األطراف والحكومات يشجع   -45  
، بشأن الصيد المسؤول والمتعلق بمنع حدوث اآلثار المدمرة لمصائد 64/72قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

قعة خارج أسماك قاع البحار على التنوع البيولوجي البحري والنظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة في المناطق الوا
منع الصيد في قاع البحار في من القرار اللتان تدعوان الدول إلى  120و 119وبخاصة الفقرتان [الوالية الوطنية، 

التي وضعتها منظمة األغذية  المبادئ التوجيهية الدوليةمع  تتسقتقييمات األثر التي أعالي البحار ما لم يتم إجراء 
، وما لم يتم إغالق المناطق في أعالي البحار العميقةاألسماك  دارة مصائدإ والزراعة التابعة لألمم المتحدة بشأن

ضمان  يمكنأو التي يحتمل إصابتها بالضعف، وما لم  معروفة فيها النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفة كونالتي ت
المستهدفة على حد  األرصدة المستهدفة وغير( على المدى الطويل السمكية في المياه العميقة استدامة األرصدة

    ؛])سواء

منظمة األغذية  حسب االقتضاء، على التصديق على اتفاقاألطراف والحكومات األخرى، يشجع   -46  
والقضاء  هوردع الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظموالزراعة بشأن تدابير دول الميناء لمنع 

 تطبيق النظام اإليكولوجي والنهجالسمكية، وبخاصة فيما يتعلق ببشأن األرصدة لتنفيذ اتفاق األمم المتحدة  يهعل

، ووضع خطط )IPOAs(خطة العمل الدولية للفاو ، باإلضافة إلى المفرطةطاقة الصيد التحوطي والقضاء على 
، وممارسات الصيد المفرطة ألساطيلالطاقة التخفيف من تأثيرات عمل وطنية أو إقليمية أو ما يكافئها من أجل 

وغير المبلغ عنه وغير المنظم، بما في ذلك من خالل  صيد المدمرة، والصيد غير المستدام وغير المشروعال
  ؛، عند االقتضاءمشاركتها في المنظمات اإلقليمية إلدارة مصائد األسماك

    آثار تخصيب المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

المحتملة  تأثيراتوليف المعلومات العلمية المتاحة عن البتجميع وتبالتقرير المتعلق  يرحب  -47  
، )UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/7(للتخصيب المباشر للمحيطات بفعل اإلنسان على التنوع البيولوجي البحري 

المنظمة و) UNEP-WCMC( لرصد الحفظ المركز العالمي – برنامج األمم المتحدة للبيئةوالذي ُأعد بالتعاون مع 
   ؛9/20من المقرر  3لدولية، عمالً بالفقرة البحرية ا
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ويؤكد من جديد على النهج  جيم المتعلق بتخصيب المحيطات، 9/16إلى المقرر إذ يشير و  -48  

المقصودة وغير  المحتملة اآلثار إزاء بوجود قلق بالغشيوع حالة من عدم اليقين العلمي، ل نظراً ،يقر التحوطي،
النظم اإليكولوجية ووظيفتها، بما في ذلك الحساسية التي  بنيةعلى  لمحيطاتل قالواسع النطا للتخصيبالمقصودة 

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

  ؛جيم 9/16

   LC-LP.1 أن مجالس اإلدارة في إطار اتفاقية لندن والبروتوكول المعتمد في القرار يالحظ  -49  
 تننظيم تخصيب المحيطات، والذي أعلنت فيه األطراف المتعاقدة جملة أمور من ضمنها بشأن 2008الصادر عام 

بالنظر  بحوث العلمية المشروعة، وذلكالب التي ال تتصليب المحيطات ضرورة عدم السماح بالقيام بأنشطة تخص
  إلى الحالة الراهنة للمعارف؛

يعترف بالعمل الجاري حالياً ضمن سياق اتفاقية لندن وبروتوكول لندن للمساهمة في وضع آلية   -50  
  ؛ جيم 9/16تنظيمية جرت اإلشارة إليها في المقرر

التي تتضمن اآلثار الضارة التي تحدثها األنشطة  عنبؤات موثوق بها تن قديمت أنه وبغية يالحظ  -51  
تعزيز معارفنا لمطلوب القيام بالمزيد من العمل من أجل ، فمن االتنوع البيولوجي البحري تخصيب المحيطات على
  في المحيطات؛ البيوجيوكيميائيةووضع نماذج للعمليات 

فهمنا لديناميات النظام  مستوى تطويركفيلة ببحوث حاجة ملحة إلجراء أيضاً أن هناك  يالحظ  -52  
  ولدور المحيطات في دورة الكربون العالمية؛ اإليكولوجي البحري

  آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي

تحمض المحيطات والتأثيرات التي يحدثها بتجميع وتوليف المعلومات العلمية المتاحة عن  يرحب  -53  
 قد، و)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/8(والساحلي والموائل البحرية والساحلية  التنوع البيولوجي البحريعلى 

 4، عمالً بالفقرة )UNEP-WCMC( لرصد الحفظ المركز العالمي – برنامج األمم المتحدة للبيئةبالتعاون مع  اُأعد
  ؛9/20من المقرر 

 تركيزباعتباره نتيجة مباشرة لزيادة  يطات،من أن ارتفاع معدل تحمض المح يعرب عن قلقه  -54  
اللبنات الهامة ، ومن كربونات في مياه البحراليقلل من توافر معادن ، سفي الغالف الجوي ثاني أكسيد الكربون

في المياه الباردة  المرجان الموجودفي المائة من  70 فالتنبؤات تفيد بأن، ومن ثم للنباتات والحيوانات البحرية
حلول مع  مسببة للتآكلاللمياه ستكون عرضة لخطر االرئيسية ألنواع األسماك التجارية وأماكن التغذية والمالجئ 

المياه السطحية  تصبح أن من المتوقعمعدالت االنبعاثات الحالية، فإنه  أنه بالنظر إلىإذ يالحظ ، و ،2100عام 
، وكذلك 2032ن الكربونات األساسية بحلول عام ذي اإلنتاج الوافر قليلة التشبع بمعاد لمحيط المتجمد الشماليل
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 الكبرى مكوناتال حدوث اختالالت فياحتمال ، مع 2050األمر بالنسبة للمحيط المتجمد الجنوبي بحلول عام 

  ؛  لشبكة الغذائية البحريةل

 يميائيةالبيوجيوكو بأن العديد من األسئلة ال تزال عالقة فيما يخص النتائج البيولوجية يحيط علماً  -55  
، وآثار هذه والساحلية والنظم اإليكولوجية البحرية والساحلي لتحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري

التغيرات على النظم اإليكولوجية للمحيطات والخدمات التي توفرها هذه النظم، وكمثال على ذلك تلك المتعلقة 
ية الكربون، وتنظيم المناخ؛ وبضرورة النظر في اآلثار بالمصائد البحرية، وحماية السواحل، والسياحة، وتنح

  ؛باالقتران مع آثار تغير المناخ العالمي اإليكولوجية لتحمض المحيطات

التابعة  اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية األمين التنفيذي أن يضع، بالتعاون مع يطلب إلى  -56  
 ،)IOC/UNESCO( ، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدةافةلمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثق

 المبادرة الدولية للشعاب المرجانيةو ،التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة الطبيعة العالمي لرصد حفظ المركزو
)(ICRI(ة، سلسلة من عمليات ، وغيرها من المنظمات والفرق العلمية ذات الصلة، وذلك رهناً بتوافر الموارد المالي

االستعراض المشتركة بين الخبراء لرصد وتقييم آثار تحمض المحيطات بغية رفع مستوى وعي األطراف وغيرها 
من الحكومات والمنظمات، وتقييم جهود التقييم الوطنية المماثلة بحيث يمكن دمج المعلومات ذات الصلة والتي 

والبرامج  ،طنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيجيات وخطط العمل الوفي االستراتيجرى جمعها على المستوى الوطني 
تصميم وإدارة المناطق المحمية وفي  الوطنية والمحلية المتعلقة باإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية،

في الغالف  لكربونثاني أكسيد ا تركيز، كما يطلب إلى األمين التنفيذي، بالنظر إلى العالقة بين البحرية والساحلية
لتنقلها  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ وتحمض المحيطات، نقل نتائج التقييم إلى أمانة الجوي

  ة؛الحقاً إلى أطراف هذه االتفاقي

األطراف والحكومات والمنظمات األخرى إلى مراعاة المعارف الناشئة بشأن تخصيب يدعو   -57  
ماجها في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، والخطط الوطنية المحيطات من أجل إد

اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، وتصميم وإدارة الخطط المتعلقة بالمناطق المحمية ب المتعلقةوالمحلية 
  البحرية والساحلية؛

  نوع البيولوجي البحري والساحلي  على الت األنشطة البشرية غير المستدامةآثار 

غير  ومخاطر األنشطة البشرية تقييم ورصد آثار إلى زيادةحاجة ملحة  بوجوديحيط كذلك   -58  
  المستدامة على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، استناداً إلى المعارف القائمة؛

التي تجري تقييمات بحرية، بما األمين التنفيذي أن يتعاون مع المنظمات ذات الصلة يطلب إلى   -59  
، ومنظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم المتحدة، وقانون البحار شعبة األمم المتحدة لشؤون المحيطاتفي ذلك 

والمنظمة البحرية الدولية، والسلطة الدولية لقاع البحار، والمنظمات والفرق العلمية األخرى ذات الصلة، لضمان 
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 بحرية والساحلية؛ل كاف لشواغل التنوع البيولوجي في األنشطة واإلدارة التجارية للمناطق المعالجة تقييماتها بشك

، لتحسين النظر في التنوع البيولوجي في العثور على ثغراتوعند حسب الضرورة العمل مع هذه الوكاالت، و
ئة الفرعية للمشورة العلمية التقييمات؛ واإلبالغ عن التقدم المحرز عن مثل هذا التعاون في اجتماع قادم للهي

  والتقنية والتكنولوجية يعقد قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف؛

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة التخفيف من آثار األنشطة يطلب كذلك إلى   -60  
  البشرية السلبية وأخطارها على التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛ 

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة مراعاة الميزات الخاصة للبحار إلى يطلب   -61  
، والتي نشأت من مناطق المباشرة وغير منها المباشرة  ،المتعددة التأثيرات البشرية المتضررة منشبه المغلقة و

هدف إلى تحسين نوعية قضايا التنوع البيولوجي اتباع نهج متكامل وشامل ي تتطلب وحيثمستجمعات المياه، 
  صحة وأداء النظام اإليكولوجي برمته؛، واستعادة المياه

لكثبان الرملية امثل (ها تدهور الموائل اإليكولوجية الهامة وفقدانوضع حد ل ىعل األطراف حثي  -62  
) ألحيائيةا األعشاب البحرية والشعابوطبقة ومستنقعات المياه المالحة ،  ،المانغروف أشجارغابات الساحلية، و

بسبب التنمية وغيرها من العوامل األخرى في المناطق الساحلية، من أجل تيسير تعافيها من خالل إدارة اآلثار 
  البشرية واالستعادة، كلما كان ذلك مالئما؛ 

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على أن تعتمد، وفقاً للقانون الدولي يحث   -63  
بآثار ضارة كبيرة، وال سيما المناطق التي حددت على  إصابة المناطق البحرية والساحلية ميلية لمنعوالتدابير التك

  .أنها مناطق هامة إيكولوجياً وبيولوجياً
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  المرفق األول

  : 2القائمة التوضيحية لألنشطة المدرجة في العنصر البرنامجي 

  7/5في المرفق األول بالمقرر  لوارد، على النحو االموارد الحية البحرية والساحلية

  4-2في الهدف التشغيلي " األنشطة المقترحة"مشروع عناصر يتعين تحديثها في إطار 

زيادة تجميع المعلومات المتاحة ذات الصلة وتوليفها وتحليلها من أجل تحديد المناطق المهمة     )أ(
أعماق البحار الواقعة خارج الوالية الوطنية، وذلك  وموائل في مياه المحيطات المفتوحة أو بيولوجياً إيكولوجياً

 9/20استناداً إلى المعايير العلمية التي حددتها االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في المرفق األول من المقرر 
لتي ا) IMAP(ة التفاعليبما في ذلك من خالل الخريطة [، ]والمعايير العلمية األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء[

من  5المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، على النحو الوارد في الفقرة أعدها 
 ؛]9/20المقرر 

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

في المناطق الواقعة خارج الوالية  تحديد وتقييم التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي  )ج(
المرفق ( أو بيولوجياً الوطنية، بما فيها داخل المناطق التي قد تستوفي المعايير المتعلقة بالمناطق المهمة إيكولوجياً

 ؛  والمعايير العلمية األخرى ذات الصلة حسب االقتضاء[ )9/20قرر األول بالم

الواقعة خارج  المناطق فيما يتعلق بحماية المناطق ذات األهمية اإليكولوجية والبيولوجية في[    )د(
ذ ، يتعين اتخاالوالية الوطنية، بما في ذلك إنشاء مناطق بحرية محمية وشبكات تمثيلية للمناطق البحرية المحمية

، على سبيل تطبيق تقييم األثر البيئي والتقييم البيئي االستراتيجيتشجيع كتدابير من شأنها دعم مثل هذه الحماية 
لمحدد في تقرير حلقة المثال، مع مراعاة الخصوصيات في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية، على النحو ا

 ]؛)UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/5( عمل مانيال

 .ة البحث والتحقيق بشأن دور المحيطات ونظمها اإليكولوجية في دورة الكربونزياد  )ھ(

  ثانيالمرفق ال

  اإلرشادات العلمية المتعلقة بتحديد المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية،

  9/20في المرفق األول بالمقرر  واردةوالمستوفية للمعايير العلمية ال 



UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.8 
Page 17 

 
ها في تحديد المناطق الوطني واإلقليمي مع تطبيق بعض المعايير أو كل ينلصعيدخبرة كبيرة على ا تكونت  -1

من أجل ) المناطقهذه معايير االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تحديد ( أو بيولوجياً المهمة إيكولوجياً
واليات التحديد ضمن على وجه التحصل  أن الكثير من الخبرةوفي حين . الحماية ها، بما فياستخدامات متعددة

 جميع المعايير الواردة في المرفق هذه الواليات، وهي قد ال تستخدم تحديداًخارج  الواقعة مناطقال بدالً منوطنية ال
قد اكتسبت هذه الخبرة  غيرها من الوكاالت الحكومية الدوليةو العمليات الوطنيةفإن  ، 9/20األول بالمقرر 

 ،)2009، الفاو النظم اإليكولوجية البحرية الضعيفةب المتعلقةاألغذية والزراعة منظمة  وكمثال على ذلك معايير(
الجوانب من الدروس المستفادة وتشكل  .بشأن استخدام هذه المعاييرإرشادات المنظمات غير الحكومية تقدم و

محتمل للمعايير في المناطق األداء ال عن إعالميةمواد  العلمية والتقنية لتطبيق المعايير داخل حدود الوالية الوطنية
من  واإلداريةالسياساتية  االستجابات في الحاالت التي قد يتم فيها تطويرحتى وذل  ،الواقعة خارج الوالية الوطنية

  .خالل عمليات مختلفة

مختلفة من المعايير التي تم تطبيقها على الصعيد المجموعات المتأصلة بين  تعارض وليست هناك أوجه  -2
 ،والمنظمة البحرية الدولية ،منظمة األغذية والزراعة( المختلفة قبل المنظمات الحكومية الدوليةن مالوطني و

منظمة الحفظ و المنظمة الدولية لحياة الطيورمثل (والمنظمات غير الحكومية ) الدولية لقاع البحار والسلطة
تطبيق مجموعات مختلفة من  منية المستفادة معظم الدروس العلمية والتقن فإنه من الممكن تعميم من ثم،و ).الدولية

وعلى  تكميلية، حيث أنه، هذه المجموعات بصورةلبعض من تطبيق ايمكن فإنه ، وعالوة على ذلك .معاييرال
بعض  ، فإنأو بيولوجياً خالف معايير االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في تحديد المناطق المهمة إيكولوجياً

  .محددة سرعة التأثر أمام أنشطة تراعي اعتباراتبقها وكاالت األمم المتحدة األخرى المعايير التي تط

أو  المهمة إيكولوجياً للمناطقاالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  تحديدوإنه لمن األهمية بمكان فهم عملية   -3
واإلدارية التي تتناسب مع توفير بمعزل عن العمليات المستخدمة في اختيار االستجابات السياساتية  بيولوجياً

خطوة  أو بيولوجياً إيكولوجياً المناطق ذات األهمية تحديدويشكل . المستوى المطلوب من الحماية لهذه المناطق
اإلجراءات  اختياروتتضمن الخطوات الالحقة . علمية وتقنية تراعي بنية النظم اإليكولوجية البحرية ووظيفتها

االقتصادية باإلضافة إلى الخصائص -تي تراعي األخطار واالعتبارات االجتماعيةالسياساتية واإلدارية ال
  .اإليكولوجية للمناطق

، اغاية في حد ذاتهكفقط  ليس 9/20ومن المهم تفحص تطبيق المعايير الواردة في المرفق األول بالمقرر   -4
وتعد المعلومات . لثاني والثالث بهذا القراراألول وا محتويات المرفقات عالجوإنما أيضا كمساهمة في العملية التي ت

  .9/20العلمية والتقنية والخبرة اعتبارات مركزية في تطبيق المعايير الواردة في المرفق األول بالقرار 

وينبغي أن يستخدم تطبيق المعايير جميع المعلومات التي تكون متاحة عن المناطق التي يجري النظر   -5
البيانات العلمية والتقنية، باإلضافة إلى المعارف التقليدية والمعرفة المكتسبة من " ماتالمعلو"وتتضمن هذه . فيها
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ألساليب ضمان الجودة  جميع المعلومات ينبغي أن تخضعو. خالل تجارب الحياة الخاصة بمستخدمي المحيطات

  .نوع المعلومات التي يجري النظر فيها تي تناسبال

المدروسة في المناطق  التي قدرت كمياً لعالقات اإليكولوجيةل المستخدمة وضع النماذجهج نُويمكن تطبيق   -6
 من مصادر المعرفة هاماً مصدراً هذه النُهج يمكن أن تكونوالبيانات،  في عجزاًأكثر المناطق  على دراسة جيدة

  .معاييراللتطبيق  الالزمة

أقل من تلك  خارج الوالية الوطنية واقعةال كون المعلومات المتاحة عن المناطق البحريةتمن المرجح أن و  -7
في كمية المعلومات المتاحة  وهناك تفاوتاتالوالية الوطنية،  الكثير من المناطق الواقعة ضمن التي تتوافر عليها

. بين المناطق البحرية في جميع أنحاء العالمفيما و ،البحرية بصفة خاصة للمناطقجزاء القاعية والسطحية األبين 
البيانات في المناطق  محدودية الناجمة عنالتحديات فقد يكون باإلمكان مواجهة ، تزايد المعلوماتقيمة  ومع إدراك

ينبغي ال و .من المعلومات العلمية واألدوات والموارد جملةخارج الوالية الوطنية من خالل الواقعة البحرية 
أفضل المعلومات على تطبيق المعايير بالكفيلة جراءات اإلذريعة لتأجيل اتخاذ كنقص المعلومات  استخدام

أن  ومن الضروري .التي تتسم المعلومات المتاحة عنها بنقصها الشديدفي المناطق  وقد أحرز تقدم كبير. فرةاالمتو
  .معلومات جديدةأتيحت تطبيق المعايير كلما بصورة دورية في  النظر ،في جميع المناطق ،يعاد

تخلصة من الخبرة الوطنية واإلقليمية والدولية في أنه وعلى الرغم مما ويتمثل أحد الدروس الهامة المس  -8
أو  تتطلبه عملية تطبيق المعايير من مرونة، فإن وجود نهج منظم ومنهجي لتحديد المناطق ذات األهمية إيكولوجياً

ماً أفضل مهما ويتيح النهج المنهجي استخدا. حماية يكون أولى من وجود نهج مخصصال والمحتاجة إلى بيولوجياً
وقد يتمكن من تحديد أنسب المناطق إلجراءات تعزيز  احة،مستوى المعلومات والخبرات العلمية والتقنية المتيكن 

باعتماد نهج منظم نصح ي من ثم فإنهو .بما في ذلك إدراجها في الشبكات اإلقليمية للمناطق البحرية المحمية الحفظ،
عالقتها  تبينورسم خرائط لها  أو بيولوجياً المناطق المهمة إيكولوجياً ييرلتقييم المناطق في ضوء معا وتدريجي

حدد وت ؛والغايات واألهداف مراميالمن شأنها أن تضع و ،في إطار عملية أوسع نطاقاً ، وذلكببعضها البعض
 إبداء اآلراءوالمشاركة الشاملة وتتضمن  ؛تدابير الحفظ، بما في ذلك شبكات المواقع المحمية وتراعيالثغرات؛ 
   .والمراجع

العمليات و ،نطاقال من حيثجزاء القاعية والسطحية للنظم اإليكولوجية البحرية األ سمات قد تختلفو  -9
 عمليةربط األجزاء القاعية والسطحية لهذه النظم ، ويشكل والخصائص الهيكلية الرئيسية السائدة، اإليكولوجية

 تختلفباإلضافة إلى ذلك ، قد و .كثير من األحيانال ة فيبخصائص رديئاتسامها  على الرغم من مهمة إيكولوجياً
أن معايير التطبيق ل فإنه ينبغي ونتيجة لذلك، .ما جزاء القاعية والسطحية لنظاماألالمعلومات المتاحة عن  مقادير
وعالوة على  .للتفاعل يننظام ويعتبرهما النظم القاعية والسطحية كال على حدةفي ، إلى أقصى حد ممكن، ينظر
الواقعة اإليكولوجية  لنظما مع قوية أن تقيم روابطخارج الوالية الوطنية الواقعة اإليكولوجية  للنظم ، فإنه يمكنذلك



UNEP/CBD/SBSTTA/14/L.8 
Page 19 

 
 ومن الضروري ينظر تقييم االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمناطق المهمة إيكولوجياً. الوالية الوطنية ضمن

  .  في هذه الروابطالوالية الوطنية  والواقعة خارج أو بيولوجياً

قبل  أو بيولوجياً معايير االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمناطق المهمة إيكولوجياً تطبيق يتمعادة ما و  -10
وهذا يعني أنه سيتم بشكل عام تحديد معايير االتفاقية . مقررهذا البفي المرفق الثاني  الواردة الخطواتتنفيذ 

. اختيار المناطق ذات الصفة التمثيلية قبل أو بيولوجياً بالتنوع البيولوجي للمناطق المهمة إيكولوجياً المتعلقة
  :فائدتين هما نظام علىهذا الوينطوي 

معايير االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي للمناطق المهمة  نما تكون المعلومات الالزمة لتحديدحي  -أ  
من  شمل العديدتي توال ذات الصفة التمثيلية اختيار المناطق البحرية المحمية، فإن كافية أو بيولوجياً إيكولوجياً

  .سيتيح المزيد من الكفاءة في اإلدارة ،الهامة ناطقالم

محالً  أو بيولوجياً المناطق المهمة إيكولوجياً قعاموتكون المعلومات غير كاملة، و حينما تكون  -ب  
في شبكات المناطق المحمية  فإنه يمكن للمناطق ذات الصفة التمثيلية والتي تندرج ،لحاالت كثيرة من عدم التيقن

من أجل المعلومات  الحصول علىخالله االيكولوجية في الوقت الذي يتم البحرية أن توفر بعض الحماية للعمليات 
    .أكثر استهدافا تحقيق حماية

ليس في اعتبارها خياراً ويتها في الحماية، وأولالمناطق من حيث  في تصنيفمعايير تكمن وظيفة الو  -11
    .وعلى هذا النحو يكون تطبيق العتبات المطلقة على معظم المعايير عملية غير مالئمة". غير هام –هاماً "مطلقاً 

في في حاجة إلى الحماية  إحدى المناطق قد تكون، حفظالالمناطق لتعزيز  اختيار منفي خطوات الحقة و  -12
كما تكون إلحدى المناطق . معيار واحد فقط أساس على كمنطقة ذات رتبة عالية ان قد تم تقييمهاكحالة ما إذا 

خاصة إذا كانت ، وبمعايير متعددةأساس ا على نسبيفي حالة إذا ما احتلت رتبة عالية  في مجال الحماية األولوية
 عملية صنع القراروتعتبر  .قيد النظر طقالمناليست شائعة في أماكن  مهمة نسبياً المناطقالسمات التي تجعل من 

  .مجموعة كبيرة من اإلرشادات العلمية والتقنية المتاحةمجاالً معقداً يضم  متعددة معايير في ظل

مناطق  دقيق لحدودال من أجل استخدام معايير التحديد الكثير من األحيانفي  وقد ال تتوافر معلومات كافية  -13
أن يمكن للمعايير ، في مثل هذه الحاالتو. في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي جياًأو بيولو المهمة إيكولوجياً

، وذلك بتوخي ختيارالفي خطوات ا هاحدود عيينمع ت ،حمايةال إلى التي تحتاجاألقل المنطقة العامة  تحدد على
  ,تستوفي المعاييرالتهديدات المحتملة للميزات التي ومراعاة  الحذر

ي أن تعطى أولوية الحفظ في عملية االختيار للمناطق الناشئة عن تطبيق المعايير التي تعتبرها وينبغ  -14
مناطق محتاجة إلى الحماية على الصعد اإلقليمية، حتى في حالة عدم اعتبارها على الصعيد العالمي مناطق مهمة 

على المستوى العالمي منطقة ذات أولوية في وينبغي اعتبار المنطقة التي لها أولوية الحفظ . باستخدام هذه المعايير
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الحفظ على مستوى عمليات االختيار اإلقليمية، حتى وإن لم يصنفها تطبيق المعيار على الصعيد المحلي كمنطقة 

  . ذات أولوية محددة

رعية المناطق الف ها عنفيالصعد التي تتسم بشدة تباين كمية المعلومات المتاحة عند تطبيق المعايير على و  -15
األجزاء الغنية ) نطوي على تمييز ضديأو ( إلى التقييم الذي يحابيينبغي الحرص على عدم التحيز ، فإنه المختلفة

  .بالمعلومات في المنطقة األوسع نطاقاً

في الحاالت التي تقوم  تخطيط عملية الحفظ وإجراءات اإلدارةالمواءمة بين  عنفوائد كبيرة  تنجمقد و  -16
هيئات التي تتداخل مجاالت اختصاصها مكانياً بتنسيق تطبيق معاييرها الخاصة في تحديد المناطق فيها مختلف ال

في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، أو المناطق التي تحتاج إلى إدارة تتجنب  أو بيولوجياً المهمة إيكولوجياً
أن تشرع في تخطيطها لعملية الحفظ مع  صلةلجميع الهيئات ذات ال أن يتيح هذا التنسيقمن شأن و .المجازفة

  .  الحماية التي تحتاج إلىلمناطق لقوائم تكميلية أو خرائط  وجود

مع المعلومات جمع هذه مدى إحدى المناطق، كما يؤثر  احة عنكمية ونوعية المعلومات المتوتؤثر   -17
وقد يقدم  .معاييرال ين والتقنيين لتطبيقللخبراء العلميوالموارد الالزمة  مدةعلى ال بعضها البعض بشكل منهجي

 ة،معين منطقةفي  ذات قيمة إيكولوجيةأفضل المعارف المتاحة مؤشرات أولية الذي يستند إلى " رأي الخبير"
في عملية  بحيث يمكن اعتماد نهج شامل ومنهجيالمعلومات المتاحة  توحيدساعد في إعطاء األولوية ليويمكن أن 

  .التخطيط
، ترد إرشادات محددة 9/20حقيق اتساق في تطبيق المعايير المذكورة في المرفق األول بالمقرر وبغية ت  -18

وقد تسنى تجميع . UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4بالوثيقة  6من المرفق  1بشأن استخدام كل معيار في التذييل 
دولية والمنظمات غير الحكومية األطراف والمنظمات الحكومية ال أفادت بهاالتي هذه اإلرشادات من الخبرة التي 

في  أو بيولوجياً أو معايير مشابهة في تحديد المناطق المهمة إيكولوجياً والخبراء الذين استخدموا هذه المعايير
كما تبرز هذه المجموعة من الخبرات بعض المسائل العامة المتعلقة بتطبيق هذه . النظم اإليكولوجية البحرية

الصحة  )4(التغير المكاني والزمني؛ ) 3(األهمية؛ /األهمية النسبية) 2(النطاق؛ ) 1: (ليالمعايير، بما فيها ما ي
وترد اإلرشادات بشأن النهج المتعلقة بمعالجة هذه . صحة التصنيف وعدم التيقن منه) 5(والدقة وعدم التيقن؛ 

  .UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4 بالوثيقة 6من المرفق  2المسائل في التذييل 
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