
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 شرع سساداالجتماع ال

 2012أيار /مايو 5 –نيسان /أبريل 30مونتلایر، 
 الثانىالفريق العامل 

 من جدول األعمال  3-6البند
 

والمبادئ التوجيهية الطوعية  البحري التخطيط المكاني: البحرى التنوع البيولوجي
األثر البيئي والتقييمات البيئية التنوع البيولوجي في تقييمات في  لنظرل

 االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية

 مشروه توصية من الرئيسين المشاركين

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مؤتمر األطراف بأن يعتمد مقررا في اجتماعه  صىتو 
 :الحادي عشر، وفقا للخطوط التالية

 إن مؤتمر األطراف،

ب ك ب ئكضهعي إ ئكةهجيهي لائخ بغ كمطذ غىئك ب ئإلزةذئةيجي ة ئكايئي لئ ذ ئكايئى هئكةقيي ة ئآلت لئ ى ئكةمهظ ئكايهكهجى غى ةقيي
ب ب هئكزئحكي لمئضف ئكاحذي  ئك

مبادئ توجيهية طوعية بشأن تقييم األثر  على األطرافمؤتمر فيه  الذي وافق 8/28إلى المقرر إذ يشير 
 البيئي الشامل على التنوع البيولوجي والتقييم البيئي االستراتيجي،

تالفات إيكولوجية خ، بها اأعماق البحار/المفتوحةالبحار أن المناطق البحرية، السيما مناطق  وٕاذ يالحظ
 ، األرضية والساحليةمهمة عن المناطق 

 المبادئ التوجيهية الطوعية للنظر في التنوع البيولوجي في تقييمات األثر البيئيب يحيط علما -1

، بما  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/7.Add. 1)والتقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية 
من اإلتفاقية، ويشجع األطراف والحكومات  4وفقا للمادة خارج الوالية الوطنية، الواقعة اطق في ذلك المن

 فضال عن المنظمات المعنيةعلى إستخدامها األخرى

 المبادىء التوجيهية لألطراف والحكومات األخرى ووكاالتيطلب الى المين التنفيذى إتاحة هذه  -2
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األمم المتحدة وخاصة الفريق العامل غير الرسمى األمم المتحدة المتخصصة فضال عن عمليات  

المفتوح العضوية المخصص لدراسة القضايا المتعلقة بصون التنوع البيولوجى وٕاستخدامه المستدام 
 فيما يتجاوز الوالية الوطنية

، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية على استخدام المبادئ التوجيهية الطوعية، األطراف يدعو- 3
مقتضى الحال ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار، في تقييمات األثر البيئي حسب 

ومواءمة هذه المبادىء التوجيهية وتطبيقها حسب تقييمات البيئية االستراتيجية في المناطق البحرية والساحلية، الو 
 امقتضى الحال وفقا لألولويات الوطنية الخاصة به

عن التقدم المحرز في  تبادل المعلومات، حسب مقتضى الحال،الحكومات األخرى إلى  واألطراف،  يدعو 4
، الالحقةتطبيق هذه المبادئ التوجيهية، بما في ذلك من خالل التقارير الوطنية الخامسة والتقارير الوطنية 

 وتقديم مقترحات لمواصلة تنقيحها

خرى والمنظمات المعنية الى تيسير إجراء المزيد من البحوث لسد مكرر يدعو األطراف والحكومات األ 4
الثغرات فى المعارف على النحو الذى أبرزته المبادىء التوجيهية فيما يتعلق بالمناطق البحرية والساحلية 

 وخاصة المناطق التى تتجاوز الوالية الوطنية

ت بشان تطبيق المبادىء التوجيهية أن يقدم المزيد من المساعداالتنفيذى  األمينيطلب الى 1مكرر  4
 الطوعية، وأن يجمع المعلومات المتعلقة بالخبرات فى تطبيق المبادىء التوجيعية الطوعية

قئمى ئكاحذى ل  ئكةخضيض ئك

، على النحو الوارد في وٕاستخدامه التخطيط المكاني البحري فىلخبرات ل تجميعيةوثيقة الالب يشيد- 5
القسم الثالث من مذكرة بالرسائل الرئيسية الواردة في  ويحيط علما، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18الوثيقة 

األمين التنفيذى بشأن التخطيط المكانى البحرى والمبادىء التوجيهية الطوعية للنظر فى التنوع البيولوجى فى تقييمات 
التى اعدت  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)األثر البيئى والتقييمات البيئية اإلستراتيجية فى المناطق البحرية والساحلية

 للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية عشر السادس لإلجتماع 

إلى األمين التنفيذي، رهنا بتوافر الموارد المالية والموارد البشرية لدى األمانة، أن يتعاون مع  يطلب- 6
صصة والمنظمات اإلقليمية وغيرها من المنظمات المعنية وكاالت األمم المتحدة المتخاألطراف، والحكومات األخرى و 

 :بشأن ما يلى ،بما فى ذلك المجتمعات األصلية والمحلية

P0Fنظام لتقاسم المعلومات تستند إلى الويب تربط مصادر المعلومات القائمة/قاعدة بياناتإعداد  )أ(

1
P  على

 شبكة اإلنترنت؛

                                                           
  IOC/UNESCOلـ.الصفحة الشبكية  للتخطيط المكاني البحري التابعة : مثل  1

marinesp.be/marine_spatial_planning_msp-ioc-http://www.unesco 

http://www.unesco-ioc-marinesp.be/marine_spatial_planning_msp�


 
UNEP/CBD/SBSTTA/WG2.CRP.7 
Page 2 

 
 

واستخدام ممارسات التخطيط المكاني البحري،  الخبرات المعلومات عن االستمرار في تجميع )ب(
أن يتيح أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، و  من 11و 10و 8و 6خصوصا الممارسات التي تدعم تحقيق األهداف 

 الدولية المعنية لتقييم مدى فائدتها وٕانعكاساتهاالمعلومات المجمعة لألطراف، والحكومات األخرى والمنظمات

P1Fالتخطيط المكاني البحري شادات عملية وحزمة أدوات لتطبيقإر  براء  لتوفيرعقد حلقة عمل للخ )ج(

2
P  ،

تعزيز الجهود الحالية التي تبذلها األطراف والحكومات األخرى في مواصلة ستكمال و ال رهنا بتوافر الموارد المالسة
وتحديد المناطق البحرية المهمة  ؛يةالمتكاملة للمناطق البحرية والساحلتطبيق نهج النظام اإليكولوجي في تنفيذ اإلدارة 

وتصميم وٕانشاء وٕادارة المناطق البحرية المحمية؛ وتحديد المناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛  إيكولوجبا وبيولوجيا،
 :وينبغى لحلقة العمل أن ؛لإلدارة حسب المنطقةوالجهود األخرى 

 لقة بالتخطيط المكانى البحرىإستعراض المبادىء التوجيهية وحزمة األدوات المتع -1  

 تحديد الثغرات – 2

 وضع مقترحات لسد هذه الثغرات  -3

وضع مشروع لإلرشادات العملية المجمعة وحزمة األدوات المتعلقة بالتخطيط المكانى البحرى ن   -4
 إذا وجدت ضرورة لذلك

األخرى والمنظمات إتاحة اإلرشادات وحزمة األدوات المشار اليهما أعاله لألطراف والحكومات ج مكرر 
 المعنية

توزيع مواد التوعية بالتخطيط المكانى البحرى  على صانعى القرارات  إستنادا الى الوثيقة  1ج مكرر 
والرسائل الرئيسية الواردة فى مذكرة األمين  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/18)التجميعية

 لعملية وحزمة األدوات المشار اليهما أعالهبغرض تيسير تطبيق اإلرشادات ا (UNEP/CBD/SBSTTA/16/7)التنفيذى

بناء القدرات بشأن إلى تنظيم حلقات عمل تدريبية بالترابط الوثيق مع الجهود الحالية الرامية  )د(
P2Fالمناطق البحرية المحمية

3
P ،والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياP3F

4
P  من أجل زيادة قدرات األطراف، السيما

اإلدارة  بشأندان النامية، في تطبيقها للتخطيط المكاني البحري كأداة لتعزيز الجهود القائمة المبذولة األطراف من البل
 ،المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية، والمناطق البحرية المحمية، والمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا وبيولوجيا 

 .تخدامه المستداموالممارسات األخرى لحفظ التنوع البيولوجي البحري واس

    ---------  

                                                           
 IOC/UNESCOلـ.دئ التوجيهية  للتخطيط المكاني البحري التابعة المبا: مثل  2
 UNDOALOSمثل دليل التدريب بشأن المناطق المحمية التابع لـ  3
 .بيولوجيا وأمثل أدلة التدريب والنماذج التي أعدها األمين التنفيذي بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا   4
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