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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 الخامس عشرجتماع اال
 2011 الثانيتشرين /نوفمبر 11-7، مونتلایر

 الفريق العامل الثاني

 من جدول األعمال 4-4البند 

 التنوع البيولوجي في القطب الشمالي
لقخللسذهظ  ب  شي م  ةه مل ذقي لسئ م ئك  ئكذئيزي

 

 أمور عامة: أوالً 
 العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورةإن  

فريق بالتقرير الخاص بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعدته األمانة الدولية لل ترحب- 1 
 العامل التابع لمجلس القطب الشمالي المعني بصون نباتات وحيوانات القطب الشمالي؛

 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
 اتفاقيتي إطار في الموضوع هذا بشأن األطلسي المحيط شرق األسماك في شمال مصايد لجنةته جز الذي أن العمل
 ؛ األطلسي المحيط شرق شمال في البحرية البيئة بشأن حماية وباريس أوسلو

 مر األطرافتوصيات إلى مؤت: 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  
على زيادة التعاون بين االتفاقية المتعلقة بالتنوع  يشجع ،اليالشمالي المعني بصون نباتات وحيوانات القطب الشم

 البيولوجي والفريق العامل؛
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األمانة الدولية للفريق بالتقرير الخاص بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي الذي أعدته رحب ي- 1 
على وجه التحديد ما  الحظيو العامل التابع لمجلس القطب الشمالي المعني بصون نباتات وحيوانات القطب الشمالي

  :يلي

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

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

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

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

 تنطوي التغيرات الحاصلة في التنوع البيولوجي في القطب الشمالي على انعكاسات عالمية؛ )ه(

يساهم صون التنوع البيولوجي في القطب الشمالي في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )و(
 ؛2020-2011للفترة 

ت الصلة بالتنوع البيولوجي في القطب الشمالي من خالل نظر في الجوانب ذا أن ينظر يقرر- 2 
 االتفاقية في برامج العمل القائمة والقضايا المتعددة القطاعات؛

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

بالمنطقة المحيطة  للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامجوحيوانات القطب الشمالي بسبل من بينها المساهمة في 
واالتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة التي تعنى بصون أنواع القطب الشمالي المهاجرة، وتبادل  ،القطبية

   أو تقييم هذه األنواع؛/بياناتها المتعلقة برصد و

ية، بالمنطقة القطبالمحيطة  للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج بالتقدم المحرز في تنفيذ يرحب- 4 
 تؤثر التي الكبيرة والضغوط البيولوجي بالتنوع المتعلقة واإلبالغ عن االتجاهات الهامة الكشف بما في ذلك زيادة سرعة

 في اإليكولوجية النظم التقييمات والتقارير بشأن مرونة من المزيد وضع على شجعيو الشمالي القطب في البيئة على
 الشمالي؛ القطب

لحكومات األخرى، حسب االقتضاء، إلى تعزيز تنفيذ الخطة االستراتيجية ا يدعواألطراف و يحث- 5 
 وبرامج عمل االتفاقية ذات الصلة في بيئة القطب الشمالي؛ 2020-2011للتنوع البيولوجي للفترة 

 لتبادل آلياتها الوطنية خالل من تتيح، حسب االقتضاء، أن األخرى والحكومات األطراف يدعو- 6 
 تلك فيها بما الشمالي، القطب منطقة في والرصد البحوث أنشطة خالل من الناشئة والمعلومات ناتالبيا المعلومات

 القطب في البيولوجي التنوع وتقييم المحيطة بالمنطقة القطبية، للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج في تساهم التي
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االتفاقية  في إطار تقاريرها في إعداد بشكل كاملمنها  واالستفادة الشمالي، وتقييم التغيرات في القطب الشمالي،

 مناسبا؛ ذلك كان حيثما األخرى، واالتفاقيات البيولوجي المتعلقة بالتنوع

 تبادل آلية خالل من قاسم،الشمالي إلى أن يت القطب مجلسدعوة  إلى األمين التنفيذي يطلب- 7 
 عن الصادرة والتقارير البيولوجي بالتنوع المتعلقة المعلومات ،البيولوجي التنوعب التفاقية المتعلقةل التابعة المعلومات

المحيطة بالمنطقة  للمناطق البيولوجي التنوع رصد برنامج صدر عنها تلك التي تفي بما الشمالي، القطب مجلس
 الشمالي؛ وتقييم التغيرات في القطب ،الشمالي القطب في البيولوجي التنوع وتقييم القطبية،

 مجلس عن الصادرة والمعلومات البيانات من االستفادة بشكل كامل التنفيذي األمين يطلب إلى- 8 
 التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي؛ من القادمة صداراتاإل إعداد من بينها أمور في الشمالي القطب

 الشعوب مع التعاون على الصلة ذات األخرى والمنظمات األخرى والحكوماتاألطراف  يحث- 9 
 في والمستنيرة، والمسبقة الحرة والموافقة والفعالة الكاملة المشاركة مبادئ إلى استناداً  الشمالي، القطب في ليةاألص
 .الشمالي القطب في البيولوجي بالتنوع المتعلقة البحثية والبرامج المشاريع جميع

 

----- 

 
 

 


