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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع السادس عشر
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 من جدول األعمال 2-6البند 

 

 

الناجمة عن  السلبيةمعالجة اآلثار مصائد األسماك المستدامة و: البحري والساحليالتنوع البيولوجي 

 األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 للفريق العامل الثاني المشاركين الرئيسينمشروع التوصية المقدمة من 

عتمد مؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بأن ي توصي
 :ما يليوفقا لمقررا 

 إن مؤتمر األطراف
لألنشطة  السلبية، ومعالجة اآلثار األسماك في إدارة مصايدالتنوع البيولوجي  اعتباراتمعالجة أن بإذ يقر 
والضجيج تحت سطح  لمحيط وع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك تبييض المرجان، وتحمض االبشرية على التنو 

 السلبيةوكذلك بأن اآلثار  011و  8و  6و 5 ودعم تحقيق أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي الماء بسبب األنشطة البشرية،

                                                      

يخفض معدل فقط الموائل الطبيعية بما في ذلك الغابات بمقدار النصف على األقل وحيثما يمكن الوصول به إلى ، 0101بحلول عام : 5الهدف  - 1
 .ن الصغر وخفض التدهور والتفتيت بدرجة كبيرةمايقرب م
، يتم على نحو مستدام إدارة وحصاد جميع األرصدة السمكية والالفقاريات والنباتات المائية، بطريقة قانونية وبتطبيق الن هج 0101بحلول عام : 6الهدف 

يكون لمصايد األسماك تأثيرات  نعاش لجميع األنواع المستنفدة، والالقائمة على النظام اإليكولوجي، وذلك لتجنب الصيد المفرط، ووضع خطط وتدابير إ
نقراض والنظم اإليكولوجية الضعيف، وأن تكون تأثيرات مصايد األسماك على األرصدة السمكية واألنواع والنظم ضارة كبيرة على األنواع المهددة باال

 .اإليكولوجية في نطاق الحدود اإليكولوجية المأمونة
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األخرى لألنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، بما في ذلك التلوث، ينبغي معالجتها بغرض تحقيق هذه 
 .األهداف

 األسماك المستدامة مصائدة شواغل التنوع البيولوجي في معالج
لحكومة النرويج على تمويلها واستضافتها الجتماع مشترك للخبراء بشأن معالجة  هنايعرب عن امتن -0

األسماك المستدامة، ونظمه األمين التنفيذي بالتعاون مع منظمة األمم المتحدة  مصائدشواغل التنوع البيولوجي في 
األسماك التابع للجنة إدارة النظم اإليكولوجية في  مصائدوالزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة، وفريق خبراء لألغذية 

 ويرحب، 0100ديسمبر /كانون األول 9إلى  7اللجنة االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة في بيرغن في النرويج في الفترة من 
 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/13)بتقرير االجتماع المشترك للخبراء 

األسماك،  مصائداألسماك هيئات مختصة في مجال إدارة  مصائدبأن الهيئات المعنية بإدارة يقر إذ - 0
 ويالحظآثارها على التنوع البيولوجي،  ويمكن، بحسب األوضاع في مختلف البلدان واألقاليم أن تضطلع بأدوار في معالجة

األسماك من خالل تعزيز قدرات هذه الوكاالت  مصائدجية فيما مجال إدارة ضرورة زيادة تحسين نهج النظم اإليكولو 
األسماك، والتعاون البناء فيما بين الوكاالت، والمشاركة الكاملة والفعالة لمجموعة واسعة من الخبراء  مصائدالمعنية بإدارة 

الصلة والجهات المعنية، حسبما يكون  في مجال التنوع البيولوجي، ومجتمعات الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية ذات
 األسماك؛   مصائدذلك مالئما، في عملية إدارة 

الهيئات  ويدعواألسماك،  مصائدإقامة التعاون البناء بين الهيئات المعنية بالتنوع البيولوجي و  يحث على -3
مم المتحدة لألغذية والزراعة للتأكد األسماك على المستويين الوطني واإلقليمي إلى التعاون مع منظمة األ مصائدالمعنية ب

 من أن اعتبارات التنوع البيولوجي تشكل جزءا من أعمالها؛
إلى ، 0المشار إليه في الفقرة األمين التنفيذي أن يحيل تقرير االجتماع المشترك للخبراء،  يطلب إلى- 4

األسماك  مصائديئات اإلقليمية المعنية بإدارة األطراف، والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واله
 . األسماك المستدامة مصائدوالتعاون مع هذه الهيئات بغرض تحسين كيفية معالجة شواغل التنوع البيولوجي بالنسبة ل

 التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض المرجان
 0التذييل )ض المرجان تبييفيذ خطة العمل المحددة بشأن بالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز في تن يرحب- 5

، والحواجز التي تعترض تنفيذها فضال عن وسائل التغلب عليها، بما في ذلك إجراءات (7/5من المقرر  من المرفق األول
رسائل بال وتحيط علما، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/11 على النحو الوارد في الوثيقةمحددة لحشد الموارد المالية، 

 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6الوثيقة الرئيسية للتقرير الواردة في المرفق األول ب
                                                                                                                                                                           

، يخفض التلوث، بما في ذلك التلوث الناتج عن المغذيات الزائدة، إلى مستويات ال تضر بوظيفة النظم االيكولوجية 0101حلول عام ب: 8الهدف 
 .وبالتنوع البيولوجي

خرى التي تتأثر ، تخفض إلى أدنى حد الضغوط البشرية المتعددة على الشعب المرجانية، والنظم االيكولوجية الضعيفة األ0105بحلول عام : 01الهدف 
 .بتغير المناخ أو تحمض المحيطات، من أجل المحافظة على سالمتها ووظائفها
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 إحراز تقدم كبير منذ اعتماد خطة العمل المحددة؛ يالحظ- 6

بأن تغير المناخ سيزيد من  من أهداف أيتشي للتنوع البيولوجي، ويعرب عن قلقه البالغ 01يذكر الهدف - 7
    تحمض المحيط عبر جميع البحار االستوائية؛  جسامة وحدوث تبييض المرجان و 

من أن العديد من التحديات المتعلقة بالقدرات والتحديات المالية المتكررة ال تزال  عن قلقهأيضا يعرب - 8
صعوبة في التعامل مع عوامل اإلجهاد  البلدان النامية التي ما برحت تكافح لمواجهةقائمة، مما يعوق إحراز تقدم كبير في 

وغيره من العوامل ذات الطابع المحلي وليس لديها القدرات أو الموارد المالية الالزمة إلدراج آثار تغير المناخ بشكل كامل 
 في برامج إدارة الشعاب المرجانية أو المناطق الساحلية؛المسببة لإلجهاد 

رجان مع وضع في بالحاجة العاجلة إلى تحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض الم يحيط علما- 9
تحمض اآلثار المتوقعة لاالعتبار اآلثار العالمية األخرى على الشعاب المرجانية الناتجة عن تغير المناخ، وبصفة خاصة 

الحاجة إلى إدراج اآلثار المتوقعة ب ويقرالمحيطات، ولكن أيضا آثار العواصف المدارية وارتفاع مستويات سطح البحر، 
 إلدارة إلى جانب التفاعل مع عوامل اإلجهاد المحلية؛لتحمض المحيطات في أطر ا

أن التحدي المتزايد آلثار تغير المناخ على الشعاب المرجانية سيتطلب استثمارات كبيرة  يالحظ كذلك- 01
لزيادة القدرات من أجل إدارة أحداث االبيضاض وعوامل اإلجهاد األخرى المستقبلية على نحو فعال وزيادة عدد تقييمات 

مرونة في جميع مناطق الشعاب المرجانية، وأن تحديد مجموعة من اآلليات المالية المجدية لتحقيق هذه األهداف يعتبر ال
 حاسما؛

 :بالحاجة إلى أن يقوم مديرو النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية بما يلي يسلم- 00

 عوامل اإلجهاد المتعددة؛لخطر نظم الشعاب تعرض فهم  (أ)

قائم التكيف تدابير الط بشكل استباقي للمخاطر المناخية واآلثار الثانوية المرتبطة بها، وتطبيق التخطي (ب)
 ؛ةعلى النظم اإليكولوجي

يكولوجية تخضع لتغيير  (ج) تغير  إلىيرجع في كثير من األحيان إدارة الشعاب المرجانية كنظم اجتماعية وا 
 المناخ؛

عزيز مرونة النظم اإليكولوجية لتمكينها من مواصلة توفير السلع صياغة استراتيجيات تكيف تهدف إلى ت (د)
 والخدمات؛

األمين التنفيذي إدراج القضايا المتعلقة بآثار تغير المناخ على الشعاب المرجانية وعواقبها  يطلب إلى- 00
أعاله، في  00فقرة برامج إدارة السواحل، بما في ذلك، حسبما يكون ذلك مالئما، العناصر المنصوص عليها في ال فى

 حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية لبناء القدرات؛

مجتمعات والإلى األمين التنفيذي التعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية  يطلب- 03
ضافة لخطة إلعداد مقترحات لتحديث خطة العمل المحددة بشأن ابيضاض المرجان من خالل إعداد إالمحلية األصلية و 
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لينظر فيه اجتماع قادم للهيئة الفرعية مشروع اإلضافة أعاله، وتقديم  6العمل تتناول االحتياجات المشار إليها في الفقرة 
 ينعقد قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛

 آثار الضجيج تحت سطح الماء التي يحدثها اإلنسان على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
يرحب بالتقرير المتعلق بآثار الضجيج تحت سطح الماء التي يحدثها اإلنسان على التنوع البيولوجي - 04

بالرسائل الرئيسية للتقرير الواردة في المرفق الثاني  ويحيط علما، (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/12) البحري والساحلي
 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6 الوثيقةب

الذي اعتمده مؤتمر األطراف في اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية  04-01بالقرار  يحيط علما- 05
المهاجرة في اجتماعه العاشر، الذي يوفر إرشادات بشأن المزيد من الخطوات لخفض تلوث الضجيج تحت سطح الماء 

 لحماية الحيتانيات واألنواع المهاجرة األخرى؛

له آثار سلبية قصيرة األجل وطويلة األجل على يكون  قدحدثه اإلنسان ي الذى الضجيجأن  يالحظ- 06
وأن الزيادة غير  بدرجة كبيرةن تزيد هذه اآلثار توقع أالحيوانات البحرية والكائنات الحية األخرى في البيئة البحرية وي

 ؛على الكائنات الحية المحيطية قد تزيد من الضغوطنسان اإل يحدثه الذى للضجيجالمراقبة 

 :على ما يليوفقا ألولوياتها  المعنية الحكومات األخرى والمنظمات األطراف و  يشجع- 07

 تحسين فهمنا لهذه المسألة؛زيادة تشجيع البحوث بغية  (أ)

 تشجيع التوعية بالمسألة من قبل أصحاب المصلحة المعنيين، على الصعيدين الوطني واإلقليمي؛ (ب)

 يحدثه الذىتحت سطح الماء  للضجيج الجسيمة السلبيةثار اآلاتخاذ تدابير لخفض إلى أدنى حد  (ج)
أفضل التكنولوجيات المتاحة وأفضل الممارسات اإلنسان على التنوع البيولوجي البحري، بما في ذلك وحسب االقتضاء، 

 ستنادا إلى اإلرشادات القائمة؛البيئية، ا

وجي واستخدامه تحت الماء لصون التنوع البيول الضجيجواستكشاف األطر لرصد  وضع مؤشرات  (د)
 ؛المستدام واإلبالغ عن التقدم المحرز الجتماع للهيئة الفرعية قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف

األمين  ويطلب إلىتحت سطح الماء،  الضجيجضرورة إعداد مصطلحات مالئمة لوصف  يالحظ- 08
رهنا بتوافر إعداد مشروع المصطلحات المالئمة  التنفيذي التعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية

 تماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف؛جتماع للهيئة الفرعية قبل انعقاد االجعلى انظر لل للعرضالموارد المالية 

ذ يالحظ- 09 الفجوات والقيود في اإلرشادات القائمة، بما في ذلك الحاجة إلى تحديثها في ضوء تحسن  وا 
إلى األمين التنفيذي التعاون مع األطراف  يطلببإعداد مجموعة واسعة من المبادرات التكميلية  ويقرالمعارف العلمية، 

المنظمة البحرية الدولية، واتفاقية األنواع المهاجرة، بما في ذلك ذات الصلة،  ةختصوالحكومات األخرى والمنظمات الم
لية والمجتمعات المحلية ذات الصلة وغيرها من الجهات واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، ومجتمعات الشعوب األص

الماء سطح تحت  للضجيج رهنا بتوافر الموارد المالية حلقة عمل للخبرات لتحسين وتقاسم المعارف عنلتنظيم المعنية 
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تخفيف من ووضع إرشادات وحزم أدوات عملية كخفض اآلثار المعاكسة الكبيرة لها والعلى التنوع البحري والساحلي  وآثاره
األطراف والحكومات األخرى في تطبيق التدابير حدتها على التنوع البيولوجي البحري الساحلي مما يمكن أن يساعد 

هذه مسائل من قبيل تطوير وضع الخرائط ضمن جملة أمور وينبغي أن تشمل حلقة العمل . اإلدارية والتنظيمية الالزمة
 ؛الصوتية للمواقع التي تحظى باالهتمام

 أعاله؛  00إلى األمين التنفيذي نقل هذا المقرر إلى علم المنظمات المشار إليها في الفقرة  يطلب كذلك- 01

 
التقدم المحرز في عملية استعراض الخبراء المشتركة لرصد وتقييم آثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي 

 البحري والساحلي
 ،01/09من المقرر  67-63إلى الفقرات  إذ يشير

وضع سلسلة و لرصد وتقييم مشترك للخبراء الجتماع االلحكومة إسبانيا على تمويل  يعرب عن امتنانه- 00
نظمه الذي على التنوع البيولوجي البحري والساحلي بشأن آثار تحمض المحيطات  من عمليات االستعراض المشتركة

ة والعلوم والثقافة في لدولية لمنظمة األمم المتحدة للتربياألمين التنفيذي بالتعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية ا
 بتقرير اجتماع الخبراء ويرحب، 0100تشرين األول /أكتوبر 01-09ي فال ـمونتري

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/14)؛ 

ة إلى األمين التنفيذي التعاون مع اللجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية لمنظمة األمم المتحد يطلب- 00
بشأن إعداد المحلية، و  األصليةمجتمعات والوغيرها من المنظمات المعنية، للتربية والعلوم والثقافة والمجموعات العلمية 

وثيقة استعراض منهجي آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي ووظائف النظم اإليكولوجية، من شأنها أن توفر 
التنوع البيولوجي للنظم البحرية والساحلية، بما في ذلك معلومات بشأن  تجميعا مستهدفا آلثار تحمض المحيطات على

البحوث عن المناطق القريبة من سطح البحر األوقيانوغرافية غير المبلغ عنها كثيرا، استنادا إلى التجميع الوارد في سلسلة 
تاحتها 46المنشورات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم  ظر اجتماع الهيئة الفرعية، قبل انعقاد كي ت عرض على ن، وا 

رسالها إلى االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، بغرض تقديمها إلى األطراف  والحكومات األخرى والمنظمات المعنية وا 
 أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ؛

بوصفها ( UNEP/CBD/SBSTTA/16/6)ة الوثيقببالعناصر الواردة في المرفق الثالث  يحيط علما- 03
األطراف  ويشجعإرشادات لالستجابات العملية آلثار تحمض المحيطات على التنوع البيولوجي البحري والساحلي، 

للحد من مختلف التهديدات على استعمال هذه اإلرشادات، حسب االقتضاء،  المختصةوالحكومات األخرى والمنظمات 
التي تعرض النظم اإليكولوجية للخطر وتعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على الصمود الناجمة عن تحمض المحيطات 

انبعاثات  الى خفضبواسطة التدابير المتخذة حسب المنطقة أو غيرها من التدابير اإلدارية، إلى جانب التدابير الرامية 
 ؛ثاني أوكسيد الكربون
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 ي البحري والساحلي معالجة آثار المخلفات البحرية على التنوع البيولوج
 األنقاضبإعداد الفريق االستشاري العلمي والتقني التابع لمرفق البيئة العالمية لتقرير عن آثار  يرحب- 04

بالرسائل الرئيسية  ويحيط علما، (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/15) البحرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 ؛UNEP/CBD/SBSTTA/16/6 الوثيقةالواردة في المرفق الرابع ب

مجتمعات وال، المختصةإلى األمين التنفيذي القيام بالتعاون مع األطراف والحكومات والمنظمات  يطلب- 05
 :بما يلي رهنا بتوافر الموارد الماليةالمحلية األصلية و 

ض دعوة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المختصة إلى تقديم معلومات عن آثار األنقا (أ)
 البحرية على التنوع البيولوجي والموائل البحرية والساحلية؛

جمع وتحليل تقديمات األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المختصة فضال عن المعلومات  (ب)
 العلمية والتقنية األخرى كمدخالت في حلقة عمل الخبراء؛

البحرية على التنوع  لألنقاض السلبيةثار تنظيم حلقة عمل للخبراء إلعداد إرشادات عملية بشأن منع اآل (ج)
البيولوجي البحري والساحلي والموائل والتخفيف من حدتها، بحيث يمكن أن تطبقها األطراف والحكومات األخرى في 

 تنفيذها لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي؛

أعاله واإلرشادات العلمية المشار إليها ( ب)لفقرة المشار إليها في اتقديم التجميع واإلرشادات العملية  (ج)
 .للنظر فيها في اجتماع للهيئة الفرعية يسبق االجتماع الثاني عشر لألطراف( ج)في الفقرة الفرعية 

البحرية في حلقات العمل  األنقاضتوافر الموارد المالية، إدراج مسألة ب رهنااألمين التنفيذي،  يطلب إلى- 26
ء القدرات وذلك بهدف مناقشة سبل منع وخفض آثارها على التنوع البيولوجي وتعزيز البحث بشأن خفض لبنا ةاإلقليمي
دارة   .البحرية األنقاضوا 

----- 


