
طبع عدد محدود من ، األمم المتحدة محايدة مناخيا لجعلفي مبادرة األمين العام  لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة 
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية .هذه الوثيقة

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 الخامس عشرجتماع اال

 2011 الثانيتشرين /نوفمبر 11-7، مونتلایر

 من جدول األعمال 4-4البند 

 القطب الشماليالتنوع البيولوجي في 
لقخللسذهظ  ب  شي م  ةه مل ذقي لسئ م ئك لك ئكتئمى ئكذئيزي  ككفذيف ئكعئ

 أمور عامة: أوالً 
 العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورةإن  

لفريق العامل التابع اه ولوجي في القطب الشمالي الذي أعدبالتقرير الخاص بالتنوع البي ترحب- 1 
هيئة لل لينظر فيه االجتماع الخامس عشر ي المعني بصون نباتات وحيوانات القطب الشماليلمجلس القطب الشمال

 ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14( العلمية والتقنية والتكنولوجية الفرعية للمشورة

 طلب إلى األمين التنفيذي: ثانياً 
 في بيولوجياً  أو إيكولوجياً  الهامة المناطقب المتعلقة وثائقال يدرج في أن التنفيذي األمين إلى تطلب- 2 

 إشارة إلى والتكنولوجية والتقنية العلمية للمشورة الفرعية للهيئة عشر السادس لالجتماع أعدت التيو  البحرية المناطق
 هذا بشأن األطلسي المحيط شرق األسماك في شمال مصايد لجنةالمضطلع به في إطار اإلتفاقية ومن طرف  العمل

 ؛ الموضوع

 صيات إلى مؤتمر األطرافتو : ثالثاً 
 :في اجتماعه الحادي عشر مقررًا على غرار ما يليمؤتمر األطراف  عتمدبأن ي توصي- 3 

 إن مؤتمر األطراف، 

لفريق العامل التابع لمجلس القطب وا البيولوجي التنوعب التفاقية المتعلقةا بين التعاونقرار إذ يشير إلى  
التعاون بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع  استمرارعلى  يشجع ،ت القطب الشماليالشمالي المعني بصون نباتات وحيوانا

عناصر إجهاد التنوع ما يتعلق برصد وتقييم الوضع واالتجاهات وكذلك في، بما في ذلك البيولوجي والفريق العامل
 ؛البيولوجي
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لفريق العامل التابع اه ولوجي في القطب الشمالي الذي أعدبالتقرير الخاص بالتنوع البيرحب ي- 1 

هيئة الفرعية لل لالجتماع الخامس عشر لمجلس القطب الشمالي المعني بصون نباتات وحيوانات القطب الشمالي
 نتائجة الرئيسية؛بعلى وجه التحديد  يحيط علماً و ؛)UNEP/CBD/SBSTTA/15/14( العلمية والتقنية والتكنولوجية للمشورة

  :ما يليالحظ ي- 2 

القطب الشمالي صفيفة واسعة للتنوع البيولوجي، بما في ذلك العديد من المجموعات  يستضيف )أ( 
 الحيوانية والنباتية الهامة على الصعيد العالمي؛  

غير  األطراف ومن ثم فإن العديد من الشمالي أنواعًا مهاجرة؛ القطب في األنواع من كبيرة نسبة تعد )ب(
 لصيانتها؛ يعد تعاونها ضرورياً و المجموعات  هذه تتقاسمالقطبية والحكومات األخرى 

توفر النظم اإليكولوجية في القطب الشمالي خدمات أساسية بما فيها توفير أسباب المعيشية  )ج(
 للمجتمعات األصلية والمحلية؛

 ينشأ تغير المناخ باعتباره أوسع وأهم أسباب إجهاد التنوع البيولوجي في القطب الشمالي؛  )د(

، بالنظر لتغيرات الحاصلة في التنوع البيولوجي في القطب الشمالي على انعكاسات عالميةتنطوي ا )ه(
عمليات النظام اإليكولوجي في القطب الشمال تضطلع بدور رئيسي في التوازن الفيزيائي والكيميائي  أن إلى

 ؛والبيولوجي لكوكب األرض

لقطب الشمالي في تنفيذ الخطة االستراتيجية في ا واستخدامه المستدام يساهم صون التنوع البيولوجي )و(
 ؛2020-2011للتنوع البيولوجي للفترة 

واالتفاقات  الدولية والمنظمات األخرى األطراف غير القطبية ذات الصلة والحكومات يدعو- 3 
 تجمع أو/و الشمالي المهاجرة خالل فترة من حياتها القطب أنواع تستضيف التي األطراف المتعددة البيئية والعمليات
لفريق العامل التابع لمجلس القطب الشمالي المعني بصون نباتات ااألنواع، إلى التعاون مع  هذه حالة عن المعلومات

المحيطة  للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامجسبل من بينها المساهمة في من خالل  وحيوانات القطب الشمالي
واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة التي تعنى بصون أنواع  ضمن قدراته المتاحة، بالمنطقة القطبية،

   أو تقييم هذه األنواع؛/القطب الشمالي المهاجرة، وتبادل بياناتها المتعلقة برصد و

 بالمنطقة القطبيةالمحيطة  للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج بالتقدم المحرز في تنفيذ يرحب- 4 
، بما في ذلك  العامل التابع لمجلس القطب الشمالي المعني بصون نباتات وحيوانات القطب الشماليلفريق ل التابع

 بيئة على تؤثر التي الكبيرة والضغوط البيولوجي بالتنوع المتعلقة واإلبالغ عن االتجاهات الهامة الكشف زيادة سرعة
 ؛الشمالي القطب

ام اإليكولوجي في القطب مرونة النظبشأن  يروالتقار  مزيد من التقييماتالوضع يشجع على - 5 
 الشمالي؛

تحديد  في مجاللمجلس القطب الشمالي  التابعة العمل أفرقةبه  ضطلعالعمل الذي تب يرحب- 6 
بالتعاون مع االتفاقيات  على مواصلة هذا العمل شجعهايفي القطب الشمالي، و وبيولوجياً  إيكولوجياً  هامةالمناطق ال

األسماك  مصايد لجنةو  ،اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال المحيط األطلسي ية المجاورة بما في ذلكواللجان اإلقليم
 األطلسي؛ المحيط شرق في شمال
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تحديد الرامي إلى  عملهاإحراز تقدم في أفرقة العمل التابعة لمجلس القطب الشمالي على شجع ي- 7 
 والثقافية العالية؛ األهمية اإليكولوجية  مناطق القطب الشمالي ذات

، حسب االقتضاء، إلى تعزيز والمنظمات ذات الصلة الحكومات األخرى يدعواألطراف و يحث- 8 
بيئة ب ما يتعلقوبرامج عمل االتفاقية ذات الصلة في 2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي للفترة 

 القطب الشمالي؛

 لتبادل آلياتها الوطنية خالل من تتيح، حسب االقتضاء، أن رىاألخ والحكومات األطراف يدعو- 9 
 تلك فيها بما الشمالي، القطب منطقة في والرصد البحوث أنشطة خالل من الناشئة والمعلومات البيانات المعلومات

 القطب في وجيالبيول التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية، للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج في تساهم التي
 في إعداد منها بشكل كامل واالستفادة الشمالي، القطب مجلس يجريهاوغيره من التقييمات ذات الصلة التي  الشمالي،
 مناسبا؛ ذلك كان حيثما األخرى، واالتفاقيات البيولوجي االتفاقية المتعلقة بالتنوع في إطار تقاريرها

 الصادرةو المتعلقة بالتنوع البيولوجي ف بالمعلومات والتقارير توعية األطرا إلى األمين التنفيذي يطلب- 10 
المحيطة بالمنطقة  للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج صدر عنها تلك التي تفي بما الشمالي، القطب مجلس عن

 القطب سوغيره من التقييمات ذات الصلة التي يجريها مجل ،الشمالي القطب في البيولوجي التنوع وتقييم القطبية،
 ؛الشمالي

، الشمالي القطب مجلس عن الصادرة والمعلومات البيانات استخدام التنفيذي األمينيطلب إلى - 11 
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛ من القادمة صداراتاإل إعداد من بينها أمور في حسب االقتضاء،

األطراف  يشجعمالي األصلية، تعاون مجلس القطب الشمالي مع شعوب القطب الشوٕاذ يقدر - 12 
في  مشاركة كاملة وفعالة المجتمعات األصلية والمحلية مشاركة الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى يدعوو

 .المشاريع والبرامج البحثية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي

----- 
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