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  املرفق الثاين
ــاملي  )أ(املخطـــط املبـــدئي     ــيم البحـــري العـ ــة األول )ب(املتكامـــل للتقـ  للعمليـ

 ،املنتظمة لإلبالغ عن حالة البيئة البحرية وتقييمهـا علـى الـصعيد العـاملي             
  )ج(االقتصاديةوذلك اجلوانب االجتماعية  يف مبا

   
  اجلزء األول    
  موجز    

، ويهـدف   أكثـر االسـتنتاجات أمهيـة     التقرير الرئيسي، لكنه يربز     هنج  يتبع هذا اجلزء    ال    
  :إىل تبيان ما يلي

  ؛الطريقة اليت جيري هبا تنفيذ التقييم  )أ(  
البـــشر والقيمـــة العامـــة النـــاجم عـــن تقيـــيم عـــام لنطـــاق األثـــر يف احمليطـــات    )ب(  

  ؛للمحيطات بالنسبة للبشر
ــاه البـــشر االقتـــصادي       األخطـــار الرئيـــس   )ج(   ية الـــيت هتـــدد البيئـــة البحريـــة ورفـ

  واالجتماعي؛
ــة      )د(   ــة لتلبيــــ ــة الالزمــــ ــُنُهج الفّعالــــ ــدرات والــــ ــاء القــــ ــات إىل بنــــ االحتياجــــ
  ؛االحتياجات تلك

  .سدها يف جمال املعارف، والطرق املمكن اتباعها لكثر اتساعاالثغرات األ  )هـ(  
  

 
  

اجتماعـه  يتضمن هذا املرفق املخطط املبدئي على النحـو الـذي اعتمـده الفريـق العامـل املخـصص اجلـامع يف                    )أ(  
وخــضع اجلــزء الــسادس ملزيــد مــن . ، حيــث تــرقم الفــصول تباعــا)٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٧-٢٣(الثالــث 

وأحــاط الفريــق العامــل علمــا بــاملخطط احملــدَّث يف  . اإلحكــام مــن ِقَبــل فريــق اخلــرباء ووافــق عليــه املكتــب  
  .٢٠١٤مارس /آذار ٣١

ار النامجـة عـن عـدد مـن املـؤثرات الفرديـة والنظـر يف                يف هذا الـسياق إىل تقيـيم اآلثـ        “ متكامل”تشري كلمة     )ب(  
اآلثار التراكمية احلاصلة يف النظم اإليكولوجية البحرية، أي األثر الـشامل النـاجم عـن العمليـات واألنـشطة                    

  .املتعددة واملتداخلة يف الزمان واملكان
  .تلن يتضمن التقييم البحري العاملي املتكامل األول أي حتليالت للسياسا  )ج(  
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  اجلزء الثاين    
  سياق التقييم    

  
  ١ل الفص    
  احمليطات واحلياة: الكوكب    

ســيكون هــذا الفــصل مبثابــة استقــصاء اســتهاليل عــام للــدور الــذي تقــوم بــه احمليطــات    
  .هباالبشر لطريقة اليت تعمل هبا وعالقات اوالبحار يف حياة الكوكب، و

   
  ٢الفصل     
  الوالية ومصادر املعلومات وطريقة العمل    

ــف- ٢ ــة و   -  أل ــة املنتظم ــراض العملي ــذي    أغ ــى النحــو ال ــها عل ــا وواليت ــتنطاقه ــه وافق  علي
  .العامة اجلمعية

ـــاء - ٢ ــة     - ب ــة املنتظم ــسري األســاس النظــري للعملي ــراء   ،تف ــة إج ــات ال وضــرورة كفال تقييم
ــة واالقتـــصادية    امل ــا يف ذلـــك اجلوانـــب االجتماعيـ ــة، مبـ ــة البحريـ ــة للبيئـ ــرحا (نتظمـ يـــشمل شـ

  ).مل األولالعاملي املتكاالبحري للمستجدات يف التقييم 
املــسائل العامــة املتعلقــة جبمــع البيانــات البيئيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة املتــصلة   -  جــيم- ٢

باحمليطات والبحار وباالستخدامات البشرية هلا، مبا يف ذلك مجـع وحتليـل املعلومـات والبيانـات                
  .ماتضمان جودة البيانات وإتاحة املعلووعلى الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي، 

العـاملي املتكامـل   البحـري  وصف اإلجراءات املتفق عليها مـن أجـل إجـراء التقيـيم              -  دال - ٢
األول، والطريقة اليت يتم هبا تنفيـذ هـذه اإلجـراءات، مبـا يف ذلـك النـهج املتبـع إزاء الـصلة بـني                

ط  خطـو  بـشأن وضـع   تم التوصـل إليهـا      يـ العلم والسياسة واختيار املسامهني، واالختيارات الـيت        
  . وسبل ضمان جودهتا البياناتعدم يقينيةإضافة إىل وصف وتصنيف مواطن األساس، 
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  اجلزء الثالث    
خبـالف  ( البيئـة البحريـة      املتأتيـة مـن   لنظم اإليكولوجيـة    لتقييم اخلدمات الرئيسية        

  )د()خدمات التزويد
 على أعمال اهليئـة احلكوميـة الدوليـة         اعتمادا رئيسيا ستعتمد عدة فصول يف هذا اجلزء         

 ومـن اتفاقيـة األمـم       ،يف االستفادة من أعمـال اهليئـة      املبتغى  وسيتمثل اهلدف   . عنية بتغري املناخ  امل
  . تكرارها أو التشكيك فيهادوناملتحدة اإلطارية بشأن تغّير املناخ، 

   
  ٣ الفصل    
  الفهم العلمي خلدمات النظم اإليكولوجية    

ــام     ــتعراض ع ــة لاس ــق بــ  لحال ــنظم اإليكولوجيــة،  الفهم العلمــي خلــدم فيمــا يتعل ات ال
املختلفـــة ذلـــك مجـــع البيانـــات وإدارة املعلومـــات وإبـــراز الفـــروق بـــني أجـــزاء العـــامل    يف مبـــا

  .يف جمال البحوثاملختلفة واالحتياجات 
  

  ٤الفصل     
  دور احمليطات يف الدورة اهليدرولوجية    

معـّدل  : رة اهليدرولوجيـة  لـدو يف ا  واملياه العذبة    قطاعي املياه املاحلة  التفاعالت بني    -  ألف - ٤
يف ذلـك     مبـا  ، تدفقات املياه العذبة إىل البحر وتفاعلها معه       -التحول والتغيُّرات اليت تطرأ عليه      

اآلثار على البيئة البحرية النامجة عـن التغيُّـرات يف تلـك التـدفقات بـسبب التغـيريات الـيت تطـرأ                      
التغيُّرات يف التـدفقات النامجـة عـن البـشر           إضافة إىل    ،جاتلَ اجلليدية القارية واملثَ   الصفائحعلى  

ــاه    ( ــادة اســتخراج املي ــاء الــسدود أو زي الغطــاء   واالخنفــاض يف-) علــى ســبيل املثــال نتيجــة بن
  . وتغيُّرات مستوى سطح البحر-اجلليدي 

اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية املترتبة على ارتفـاع درجـة حـرارة احمليطـات               -  باء - ٤
 مبا يف ذلك اآلثار على األمـن النامجـة عـن ارتفـاع مـستوى سـطح               ،مستوى سطح البحر  وتغيُّر  

والتغيُّرات النامجة عن البشر والـتغريات األخـرى   الواطئة البحر وسائر اآلثار اليت تلحق بالبلدان      
  .املتصلة بتدفقات املياه العذبة يف البحر

ــاه البحــر   -  جــيم- ٤ ــائي ملي ــب الكيمي ــل   امللوحــة وا: التركي ــذّي يف خمتلــف الكت ــوى املغ حملت
  .ياحملتوى املغذِّيف  التغيُّرات يف امللوحة و- املائية

 
  

تقيــيم املــسائل ( تتمثــل خدمــة التزويــد الرئيــسية املتأتيــة مــن احمليطــات يف األغذيــة الــيت تــرد يف اجلــزء الرابــع    )د( 
تقيـيم عالقـة    (امس خـدمات التزويـد األخـرى        ويتناول اجلـزء اخلـ    ). األمن الغذائي وسالمة األغذية   : الشاملة

  ).األنشطة البشرية األخرى بالبيئة البحرية
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اآلثــــار البيئيــــة واالقتــــصادية واالجتماعيــــة النامجــــة عــــن التغيُّــــرات يف امللوحــــة   -  دال- ٤
  .ياملغذِّ واحملتوى

ــام   األ-ارتفــاع درجــة حــرارة احمليطــات   : دور احمليطــات يف نقــل احلــرارة  - هــاء - ٤ ــر الع ث
 تقلبــات درجــات احلــرارة  - للمحيطــات علــى درجــة حــرارة الــسطح وأمنــاط انتقــال احلــرارة  

  . النينيو واألحداث املناخية املماثلة-احمليطات  يف
ــرات يف درجــة حــرارة       - واو - ٤ ــة النامجــة عــن التغيُّ ــصادية واالجتماعي ــة واالقت ــار البيئي اآلث

  .املرتبطة بدرجة حرارة احمليطاتة الرئيسياحمليطات وعن الظواهر املناخية 
  

  ٥الفصل     
  التفاعل بني البحر واهلواء    

دور البحـار يف تنظـيم التـدفقات مـن الغـالف اجلـوي وتركيـز األكـسجني وثـاين                     -  ألف - ٥
دور احمليطــات والبحــار ): إنتــاج األكــسجني وعــزل ثــاين أكــسيد الكربــون (أكــسيد الكربــون 

  . املسائل املتصلة باستمرار وتعزيز هذا الدور-ربون  لثاين أكسيد الكبالوعاتبوصفها 
  . وأمهية صناعة الفحمنطاق -  باء- ٥
العواصف العاتية واألعاصري املداريـة واألمطـار       : الظواهر اجلوية املتصلة باحمليطات    -  جيم - ٥

  .املومسية والرياح التجارية
الظـواهر   ة على االجتاهات احلاصلة يف    اآلثار البيئية واالقتصادية واالجتماعية املترتب     - دال - ٥

 األعاصري وآثار ذلك علـى البحـار املغطـاة باجلليـد     شّدة مبا يف ذلك التغيُّرات يف وترية و    ،اجلوية
السنة وعلى اجملتمعـات الـيت تعتمـد عليهـا واآلثـار املترتبـة عـن ذلـك بالنـسبة للـدول                 أيام  معظم  

  .اجلزرية الصغرية النامية
 النـاجم عـن األنـشطة البـشرية         احمليطـات حتمـض   درجـة ومـدى     : حمليطـات حتَمُّـض ا   -  هاء - ٥
  ).يف ذلك ابيضاض الشعب املرجانية مبا(
اآلثــار البيئيــة واالقتــصادية واالجتماعيــة املترتبــة علــى اجتاهــات ظــاهرة حتمُّــض          -  واو- ٥

  ).مع إحالة إىل اجلزء الرابع املتعلق باألمن الغذائي وسالمة األغذية(احمليطات 



A/69/77
 

14/31 14-30724 
 

  ٦الفصل     
  اإلنتاجية األّولية ودورة املغذيات والطبقة السطحية والعوالق    

 العوامـل املـؤثرة علـى       -أسباب التوزيـع الـراهن      : التوزيع العاملي لإلنتاجية األّولية    -  ألف - ٦
 التغيُّـرات املعروفـة   - قاعدة الشبكة الغذائية وقدرهتا على املقاومـة      يفدورة املغذيات والتفاوت    

ــشاكل        واملتو ــن مـ ــة عـ ــسجية النامجـ ــوق البنفـ ــعاعات فـ ــرات يف اإلشـ ــك التغيُّـ ــا يف ذلـ ــة مبـ قعـ
  .األوزون طبقة
ــاء- ٦ ــق   -  ب ــسطحية والعوال ــة ال ــسطحية  : الطبق ــة ال ــؤثرة -دور الطبق ــل امل ــا   العوام  -عليه

  .الفروق بني أنواع العوالق
هـــات الـــسائدة  اآلثـــار البيئيـــة واالقتـــصادية واالجتماعيـــة النامجـــة عـــن االجتا      -  جـــيم- ٦
اإلنتاجية األّولية والعوامل األخرى املؤثرة على التنـوع واملقاومـة الكامنـة يف قاعـدة الـشبكة                  يف

  ).مع إحالة إىل اجلزء الرابع بشأن األمن الغذائي وسالمة األغذية(الغذائية 
   

  ٧الفصل     
  اإلنتاج الكربوين من املصادر احمليطية    

 -والــشواطئ  در احمليطيــة يف تكــوين اجلــزر املرجانيــةدور اإلنتــاج الكربــوين مــن املــصا  
  .اآلثار احملتملة على حتمُّض احمليطات

  ٨الفصل     
 البيئـة البحريـة مـن النـواحي اجلماليـة والثقافيـة           املتأتيـة مـن   خدمات الـنظم اإليكولوجيـة          

  والدينية والروحية
ماليــة والثقافيــة نطــاق التفــاعالت البــشرية مــع احمليطــات والبحــار علــى املــستويات اجل   

ــة  ــة والروحي ــأثر هــذه التفــاعالت     ،والديني ــة ت ــدفن يف البحــر، وإمكاني ــا يف ذلــك ال ــرات ب مب تغيُّ
  ).االستجمامالسياحة و (٢٧وسيتضمن هذا الفصل أيضا إحالة إىل الفصل . أخرى

   
  ٩الفصل     
  تزويداالستنتاجات املتعلقة باخلدمات الرئيسية للنظم اإليكولوجية خبالف خدمات ال    

مــوجز بالقــضايا الرئيــسية مبــا يف ذلــك االحتياجــات املتعلقــة ببنــاء القــدرات والثغــرات   
  .٨ إىل ٣املتصلة باملعلومات، على النحو املوّضح يف الفصول 
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  اجلزء الرابع    
  األمن الغذائي وسالمة األغذية: شاملةاملسائل التقييم     

لــيت أجرهتــا منظمــة األمــم املتحــدة   علــى التقييمــات ااعتمــادا كــبريايعتمــد هــذا اجلــزء   
يف تكرارهـا   دون  وسيتمثل اهلـدف يف االسـتفادة مـن أعمـال الفـاو،             ). الفاو(لألغذية والزراعة   
  .أو التشكيك فيها

   
  ١٠الفصل     
  احمليطات والبحار بوصفها مصادر للغذاء    

 الغــذاء، والــضغوط النامجــة   يف تــوفريمــدى اعتمــاد البــشر علــى احمليطــات والبحــار        
الطلبات املتزايدة، والتفاوتات بني خمتلف أحنـاء العـامل، ومـدى اعتمـاد بعـض أجـزاء العـامل                    عن

على أجزاء أخرى من أجل احلصول على األمساك واألغذية البحرية، ومسامهة املـوارد البحريـة                
  .احلّية يف األمن الغذائي

   
  ١١الفصل     
  األمساكمصائد     

احلالــة الراهنــة لألرصــدة مــن األمســاك : يــاتواحملار ألمســاك لرصــدة التجاريــةاأل -  ألــف- ١١
 -  مبـا يف ذلـك ممارسـات الـصيد         ، اليت يتم اسـتغالهلا جتاريـاً والعوامـل املـؤثرة عليهـا            ياتواحملار

  .))هـ(نطاق والصيد احلريف والترفيهيال واسع الصيد التجاري(حجم النشاط االقتصادي 
احلالــة الراهنــة لألرصــدة الــسمكية : يــاتاألرصــدة األخــرى مــن األمســاك واحملار -  بــاء- ١١

 أمهيتـها بالنـسبة لـُسبل    -الكفـاف  صـيد   أو احلريف اليت يتم استغالهلا يف إطار الصيد      ياتواحملار
  . حالياً املستغلةغري احلالة الراهنة لألرصدة السمكية -املعيشة 

صـيد حتقيـق    والصيد التجاري واسع النطاق والصيد اِحلـريف        (آثار صيد األمساك     -  جيم - ١١
علــى الــنظم اإليكولوجيــة البحريــة، مــن خــالل اآلثــار النامجــة علــى الــشبكة الغذائيــة ) الكفــاف

أسـاليب  وخمتلـف معـدات و    ) األمساك والثدييات والزواحف والطيور البحرية    (والصيد الَعرَضي   
الــصيد، مبــا يف ذلــك أثــر النفايــات علــى أشــكال األحيــاء الربيــة األخــرى واآلثــار النامجــة عــن    

  .املهجورةمعدات الصيد املفقودة أو 
ــة    -  دال- ١١ ــة احلي ــار التلــوث علــى املــوارد البحري ــة النامجــة عــن  : آث ــار احملتمل التلــوث  اآلث

 
  

 ).السياحة واالستجمام (٢٧الصيد الترفيهي يف الفصل انظر أيضا اجلزء املتعلق ب  )هـ(  
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 -الغـذاء   من املوارد البحريـة احليـة املـستخدمة يف         األرصدةالكيميائي والتلوث اإلشعاعي على     
  .تداعيات التهديدات احملتملة النامجة عن هذا التلوث

 واآلثــار أماكنــهنطاقــه و: )و(وغــري املــنظّم الــصيد غــري املــشروع وغــري املُبلَــغ عنــه  - هــاء - ١١
  .ألرصدة السمكيةبالنسبة ل يهاملترتبة عل

  . األمساكائدمبص املتصلة )ز(أو االجتماعية اهلامة/اجلوانب البيئية واالقتصادية و - واو - ١١
ــة األرصــدة الــسمكية وأرصــدة احملار   -  زاي- ١١  خــالل العقــد يــاتالتوقعــات املتــصلة حبال

  .القادم على ضوء مجيع العوامل ذات الصلة
 األمسـاك وتقيـيم     االخنراط يف أنشطة مـصائد     القدرة على    يف جمال حتديد الثغرات    - حاء - ١١

  .واجتاهاهتا د األمساك وحالة املوارد البحرية احليةاجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية لصي
  

  ١٢الفصل     
  تربية املائيات    

ــات  -  ألـــف- ١٢ ــة املائيـ ــع تربيـ ــاق وتوزيـ ــات  : نطـ ــة املائيـ ــشطة تربيـ ــع أنـ ــواع -مواقـ  األنـ
  .  أمهيتها االقتصادية وإسهامها يف األمن الغذائي- املزروعة

ــاء- ١٢ ــة املائيــات  -  ب ــار تربي ــزلــب علــى الط: منتجــات وآث  الطلــب علــى -  الــساحلياحلي
  . األمساكمصائد السمك من مسحوق

ــة املائيــات   -  جــيم- ١٢ ــة  : التلــّوث والعــدوى النامجــة عــن تربي  -اســتخدام املــواد الكيميائي
  .البحرية الطبيعيةاهلاربة واألرصدة املائيات التفاعالت بني أرصدة 

  . املتصلة بتربية املائيات)ز(جتماعية اهلامةأو اال/اجلوانب البيئية واالقتصادية و -  دال- ١٢
التوقعات بشأن دور تربية املائيات خالل العقد املقبل علـى ضـوء مجيـع العوامـل                 - هاء - ١٢

  .ذات الصلة
 تربيـة املائيـات وتقيـيم       االخنـراط يف أنـشطة     القـدرة علـى      يف جمـال  حتديد الثغرات    - واو - ١٢

  .ادية لتربية املائياتاجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتص
   

 
  

العمـل الدوليـة ملنـع الـصيد غـري املـشروع وغـري املبلَّـغ عنـه وغـري املـنظَّم وردعـه                    على النحو املعّرف يف خطة        )و( 
  .والقضاء عليه، اليت وضعتها الفاو

  .لن يتضمن التقييم البحري العاملي املتكامل األول أي حتليالت للسياسة  )ز(  
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  ١٣الفصل     
  تكاثر األرصدة السمكية    

زراعـة البحريـة وإطـالق األمسـاك        إعـادة تكـوين األرصـدة الناضـبة مـن خـالل ال             - ألف - ١٣
  .حماضنها من
  . زرع املوارد البحرية احلّية يف ُنظم إيكولوجية خمتلفة -  باء- ١٣
  . م اإليكولوجية الطبيعيةآثار التكاثر االصطناعي على النظ -  جيم- ١٣
ــصادية و   -  دال- ١٣ ــة واالقتــ ــب البيئيــ ــة /اجلوانــ ــة اهلامــ ــاثر  )ز(أو االجتماعيــ ــصلة بتكــ  املتــ

  .السمكية األرصدة
تكــاثر األرصــدة  االخنــراط يف أنــشطة  حتديــد الثغــرات يف جمــال القــدرة علــى      -  هــاء- ١٣

  .اثر األرصدة السمكيةالسمكية وتقييم اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية لتك
   

  ١٤الفصل     
  األغذية املستمّدة من البحرسائر الطحالب البحرية و    

نطاق ومواقع جتميع األغذيـة املـستمدة مـن احمليطـات والبحـار خبـالف األمسـاك                  -  ألف - ١٤
  . التطّورات املتوقّعة خالل العقد املقبل- تها وأمهيياتواحملار
  .ع الطحالب البحرية وغريها من األغذية املستمدَّة من البحرمجل احملتملةاآلثار  -  باء- ١٤
 املتـصلة جبمـع الطحالـب    )ز(أو االجتماعيـة اهلامـة  /اجلوانب البيئية واالقتـصادية و  -  جيم - ١٤

  . األخرىالبحرية واألغذية املستمّدة من البحر
االجتماعيــة حتديــد الثغــرات علــى مــستوى القــدرة علــى تقيــيم اجلوانــب البيئيــة و -  دال- ١٤

  . األخرىواالقتصادية للطحالب البحرية واألغذية املستمّدة من البحر
  

  ١٥الفصل     
  اجلوانب االجتماعية واالقتصادية ملصائد األمساك واألغذية املستمدَّة من البحر    

الفوائد واملشاكل الصحية النامجـة عـن األغذيـة املـستمّدة           : العالقة بصحة البشر   -  ألف - ١٥
 والتلـّوث   -  الـربوتني  الفقـرية يف  ، مبا يف ذلك إمكانية توفري مكمِّالت للـنظم الغذائيـة            من البحر 

  .الكيميائي والسّمي والبكتريي
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 - أعـداد املـستخَدمني   : حجم وأمهية العمالـة يف مـصائد األمسـاك وتربيـة املائيـات             -  باء - ١٥
يتعـرض هلــا الــصيادون   نــسب اإلصـابات الــيت  -العالقـة بــني األجـور ومتوســط األجـور احملليــة    

  .اإلصابات يف القطاعات األخرىبمقارنة 
ــيم- ١٥ ــاعي    -  جـ ــاء االجتمـ ــاك يف البنـ ــصائد األمسـ ــات  : دور مـ ــصيادين يف اجملتمعـ دور الـ
 مـدى اعتمـاد     -  مدى االعتماد على الـصيد باعتبـاره املـصدر الوحيـد لكـسب الـرزق               - احمللية

  .ملائياتاجملتمعات احمللية على مصائد األمساك وتربية ا
ــئ اإلرســاء        - دال - ١٥ ــشغيلها ومراف ــصيد وت ــة ســفن ال ــصيد وِملكي ــاطق ال ــة بــني من العالق

) والفــاعلون االقتــصاديون املقيمــون فيهــا   (الفوائــد الــيت جتنيهــا الــدول    : وتوزيــع االســتهالك 
  .مصائد األمساك وتربية املائيات من
  .اكتنفيذ االتفاقات الدولية املتصلة مبصائد األمس -  هاء- ١٥
 يــاتسافات بعيــدة لألمســاك واحملارملــتنــامي النقــل :  األســواقيفآثــار التغيُّــرات  -  واو- ١٥

  . يف الرباملصيدة بعد جتميعها
ــع القطاعــات األخــرى   -  زاي- ١٥ ــصالت م ــى    : ال ــصادي املعتمــد عل ــشاط االقت حجــم الن

أو جتهيـز   ) فنوخاصـة الـس   ( األمسـاك وتربيـة املائيـات، سـواء مـن حيـث تـوفري املعـدات                  مصائد
  . يف سلسلة األنشطة املولِّدة للقيمةالناتج
مـصائد األمسـاك وتقيـيم      االخنراط يف أنشطة    حتديد الثغرات يف جمال القدرة على        -  حاء - ١٥

  .اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية ملصائد األمساك
  

  ١٦الفصل     
  االستنتاجات املتعلقة باألمن الغذائي    

وجز عــن املــسائل الرئيــسية مبــا يف ذلــك االحتياجــات املتــصلة ببنــاء القــدرات مــ -  ألــف- ١٦
  .١٥ إىل ١٠يف الفصول من على النحو املبني والثغرات على مستوى املعلومات 

 آثـار تغيُّـر املنـاخ يف    -لألغذية املستمدة من املوارد البحريـة      أجال  طول  األالتنمية   -  باء - ١٦
 واستنادا إىل االستنتاجات الـيت توصـلت   ،اإلطارية بشأن تغري املناخسياق اتفاقية األمم املتحدة     

التغيُّـرات    العالقـة مـع   - آثار التغيُّرات السكانية     - هلا اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري املناخ      
  .يف إنتاج األغذية من املصادر الربيةاحلاصلة 
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  اجلزء اخلامس    
  البيئة البحريةبخرى األنشطة البشرية األعالقة تقييم     

   
  ١٧الفصل     
  النقل البحري    

 حجـم   -طرق النقـل البحـري الرئيـسية        : أمهية النقل البحري يف التجارة العاملية      -  ألف - ١٧
 ، املنافع االقتصادية اليت جتنيها الـدول مـن أنـشطة النقـل البحـري        -التجارة العاملية احملمولة حبراً     

 التوقعات املتصلة بالتغيُّرات خالل العقد املقبـل، مبـا يف ذلـك           -ذلك بوصفها دول الَعلَم      يف مبا
ــاالتغيُّــرات يف إمكانيــات النقــل البحــري يف منــاطق خطــوط العــرض     نتيجــة للتغيُّــرات يف العلي

  .الغطاء اجلليدي
 التلــّوث -مواقعهــا ونطاقهــا واجتاهاهتــا : التهديــدات النامجــة عــن النقــل البحــري -  بــاء- ١٧

ــاجم عــن النقــ  ــع أشــكال التلــّوث الــيت تنظمهــا املرفقــات األول إىل    (ل البحــري الن يــشمل مجي
ــسادس  ــشف       لالـ ــة احلـ ــم مكافحـ ــسفن، ونظـ ــن الـ ــاجم عـ ــوث النـ ــع التلـ ــة ملنـ ــة الدوليـ التفاقيـ
 الكــوارث - األثــر الــصويت النــاجم عــن النقــل البحــري علــى األحيــاء البحريــة    - )والــضجيج

 مـن خـالل    األنـواع الدخيلـة      - الطويلـة األجـل       مبـا يف ذلـك آثارهـا       ،النامجة عن النقل البحري   
 - نقـل الـسفن لتفكيكهـا        -مياه الصابورة وغري ذلك من األخطار املتعلقـة بـاألمن البيولـوجي             

  .تجارهتاباملقارنة باألخطار اليت تلحق بالدول الساحلية من جّراء النقل البحري 
 لنقـل املـواد اخلطـرة والـضارة         التهديدات الـيت تتعـرض هلـا البيئـة البحريـة نتيجـة             -  جيم - ١٧

  .واملواد املشعة عن طريق البحر
 تفكيــك -بنــاء الــسفن : الــصالت مــع القطاعــات واألنــشطة التجاريــة األخــرى -  دال- ١٧

  . خدمات التأجري واملالحة- التأمني - املستودعات -السفن 
  .تصلة بالنقل البحري امل)ز(أو االجتماعية اهلامة/اجلوانب البيئية واالقتصادية و - هاء - ١٧
النقـل البحـري وتقيـيم      االخنـراط يف أنـشطة      حتديد الثغرات يف جمال القـدرة علـى          -  واو - ١٧

 مبــا يف ذلــك علــى مــستوى تنفيــذ  ،اجلوانــب البيئيــة واالجتماعيــة واالقتــصادية للنقــل البحــري  
  .االتفاقيات الدولية والصكوك األخرى
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  ١٨الفصل     
  املوانئ    

 النمــو - احلركــة البحريــة املرتبطــة هبــامواقعهــا و:  وأمهيــة أنــشطة املــوانئنطــاق -  ألــف- ١٨
تم النظــر فيهــا يف إطــار    يــ ع، مبــا يف ذلــك آثــار التغيُّــر يف طــرق النقــل البحــري الــيت         ــــاملتوقّ
  . الفوائد االقتصادية اليت جتنيها دول املوانئ- ألف - ١٧ املسألة
 التجريـــف لألغـــراض - م تطـــوير املـــوانئحجـــ: آثـــار إنـــشاء وصـــيانة املـــوانئ -  بـــاء- ١٨

ــة ــار    - املالحي ــُسفن مبــا يف ذلــك آث ــّوث -الرســوم أنظمــة فــرص   التــصرف يف خملّفــات ال  التل
  .امللّوثات بالتجريفتنشيط  إعادة -املوانئ الناجم عن السفن  يف
ــيم- ١٨ ــصادية و  -  جــ ــة واالقتــ ــة /اجلوانــــب البيئيــ ــة اهلامــ ــاء  )ز(أو االجتماعيــ ــصلة ببنــ  املتــ
  .وإدارهتا وانئامل

حتديــد الثغــرات علــى مــستوى القــدرة علــى تقيــيم اجلوانــب البيئيــة واالجتماعيــة  -  دال- ١٨
  .واالقتصادية للموانئ ورصد أثرها على البيئة البحرية

   
  ١٩الفصل     
  الكابالت وخطوط األنابيب البحرية    

صاالت الدوليـة   يف االتـ هـا دور:  الكـابالت مـد  وموقـع ودور الكـابالت و    نطاق -  ألف - ١٩
ــبكة اإلنترنــــت  ــة خــــالل العقــــد املقبــــل   -وشــ ــّورات املتوقّعــ ــة - التطــ  الــــصالت - العمالــ

  . الفوائد االقتصادية-القطاعات األخرى  مع
 - الكـابالت وخطـوط األنابيـب        احملتمـل حدوثـه بـسبب     التلـوث واألذى املـادي       -  باء - ١٩

  .تها بعد إزال- أثناء استخدامها -تركيبها /أثناء إقامتها
 بالكــابالت  املتــصلة )ز(أو االجتماعيــة اهلامــة /اجلوانــب البيئيــة واالقتــصادية و   -  جــيم- ١٩

  . خطوط األنابيب والكابالتمدوخطوط األنابيب و
مـد الكـابالت وإقامـة      تنـاول أنـشطة     حتديد الثغرات علـى مـستوى القـدرة علـى            -  دال - ١٩

ــة واالجتماعيــ     ــب البيئي ــيم اجلوان ــب وتقي ــة    خطــوط األنابي ــابالت وإقام ــد الك ــصادية مل ة واالقت
  .خطوط األنابيب
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  ٢٠الفصل     
  ذات املصادر الربيةاملخلفات الساحلية والنهرية واجلوية     

 مبــا يف ذلــك أثــر املــدن الكــربى وســفن  ، يف التجمعــات احلــضريةالعادمــةامليــاه  -  ألــف- ٢٠
 مــن املخلفــات املباشــرة   طبيعــة األثــر، ســواء -حجــم ودرجــة املعاجلــة  : الــرحالت يف املرافــئ

اآلثـار  وواملخلفات النهرية، مبا يف ذلك اآلثار علـى النوعيـة امليكروبيولوجيـة للميـاه الـساحلية،                 
ــات           ــة املائي ــال تربي ــاه، وخاصــة يف جم ــة املي ــى نوعي ــسليب عل ــأثري ال ــن الت ــصادية النامجــة ع االقت

  . التطورات املتوقعة خالل العقد املقبل-والسياحة 
املـواد اخلطـرة مبـا فيهـا امللّوثـات      : ملخلّفات الصناعية، مبا يف ذلك املـصادر الثابتـة    ا -  باء - ٢٠

املخلفـات  ( حجم املخلّفـات     - املغذيات   - اهليدروكربونات   -العضوية الثابتة واملعادن الثقيلة     
 طبيعـة  -  درجـة املعاجلـة  -) املباشرة واملخلفات النهرية واملخلفات املنقولـة يف الغـالف اجلـوي       

 التطــورات املتوقّعــة خــالل -ثــر مبــا يف ذلــك علــى صــحة البــشر مــن خــالل سلــسلة الغــذاء   األ
  .املقبل العقد
املخلفـات املباشـرة واملخلفـات النهريـة        (حجم  : الفضالت واالنبعاثات الزراعية   -  جيم - ٢٠

ــل املغــذيات عــن طريــق الغــالف اجلــوي       التطــورات املتوقعــة خــالل   - طبيعــة األثــر  -) ونق
  .قبلامل العقد
اآلثــار املتجمعــة النامجــة عــن املخلفــات احلــضرية والــصناعية :  باملغــذياتاإلغنــاء -  دال- ٢٠

تعكُّـر  بالنـسبة ل ثـار   اآل، مـع األخـذ يف احلـسبان أيـضا           ) الطحالـب  تكـاثر مبا يف ذلـك     (والزراعية  
سمكية  مع اإلحالة إىل اآلثار على األرصـدة الـ        - النيتروجني يف املصبات     فصلاملياه الساحلية و  

  .واآلثار على شبكة الغذاء
 خملفــات املــواد املــشّعة النامجــة عــن الــصناعات النوويــة وغــري النوويــة علــى حــد   -  هــاء- ٢٠
  . ملخلفات املواد املشّعةاملشتبه فيها اآلثار الفعلية واحملتملة و- سواء
إدارة املخلفـات    املتـصلة بـ    )ز(أو االجتماعيـة اهلامـة    /اجلوانب البيئية واالقتـصادية و     -  واو - ٢٠

  .ية الربذات املصادر
حتديد الثغـرات علـى مـستوى القـدرة علـى تقيـيم اجلوانـب البيئيـة واالجتماعيـة                   -  زاي - ٢٠

  .ية الربذات املصادرواالقتصادية املتصلة باملخلفات الساحلية والنهرية واجلوية 
ستوى القدرة علـى حتليـة      حتديد الثغرات على م   .  حتلية املياه وآثارها البيئية    نطاق -  حاء - ٢٠

  .املياه وتقييم اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية لتحلية املياه
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  ٢١الفصل     
  )ح(البحريةالصناعات اهليدروكربونية     

ــف- ٢١ ــاق -  ألــــ ــة  نطــــ ــصناعات اهليدروكربونيــــ ــة  الــــ ــا  وأمهيالبحريــــ ــها، ومنافعهــــ تــــ
  .واالقتصادية االجتماعية

،  مبــا يف ذلــك املــسوحات الــسيزمية ،اآلثــار النامجــة عــن عمليــات االستكــشاف  -  بــاء- ٢١
  .واستغالهلا ووقف تشغيلها

  .كوارث املنشآت البحرية وآثارها، مبا يف ذلك على املدى الطويل -  جيم- ٢١
ــصادية و   -  دال- ٢١ ــة واالقتـ ــب البيئيـ ــة /اجلوانـ ــة اهلامـ ــشآت  )ز(أو االجتماعيـ ــة باملنـ  املتعلقـ

  .اهليدروكربونية البحرية
حتديــــد الثغــــرات يف جمــــال القــــدرة علــــى االخنــــراط يف أنــــشطة الــــصناعات   - هــــاء - ٢١

ونيــــة البحريــــة وتقيــــيم اجلوانــــب البيئيــــة واالجتماعيــــة واالقتــــصادية للــــصناعات اهليدروكرب
  .اهليدروكربونية البحرية

  
  ٢٢الفصل     
  ة البحريالقاعدة ذات  األخرىصناعات الطاقة    

 احلجـم   - يـة املّدالطاقـة   ووحـرارة احمليطـات     الرياح واألمواج    حجم توليد طاقة   -  ألف - ٢٢
  .م املتوقّعالراهن واحلجم املزمع واحلج

ــاء- ٢٢ ــواج      -  بـ ــاح واألمـ ــة الريـ ــد طاقـ ــة لتوليـ ــار البيئيـ ــافع واآلثـ ــات املنـ ــرارة احمليطـ   وحـ
  .يةاملّد الطاقةو

ــواج      -  جــيم- ٢٢ ــاح واألم ــة الري ــد طاق ــع لتولي ــصادي املتوقّ  وحــرارة احمليطــات األداء االقت
  .ية الطاقةاملّدالطاقة و

 املتعلقـة باملنـشآت البحريـة    )ز( االجتماعية اهلامة  أو/اجلوانب البيئية واالقتصادية و    -  دال - ٢٢
  .يةاملّدالطاقة  ووحرارة احمليطاتلتوليد طاقة الرياح واألمواج 

توليــد طاقــة الريــاح حتديــد الثغــرات يف جمــال القــدرة علــى االخنــراط يف أنــشطة   -  هــاء- ٢٢
الجتماعيـة واالقتـصادية   يـة، وتقيـيم اجلوانـب البيئيـة وا    املّدالطاقـة   ووحرارة احمليطـات واألمواج  

  .يةاملّدالطاقة  ووحرارة احمليطاتتوليد طاقة الرياح واألمواج ل
 

يف هذا الفصل والفصلني التاليني مجيـع املنـشآت الواقعـة يف البيئـة البحريـة، سـواء يف                   “ حبرية” تغطي كلمة     )ح(  
 .ادة الدول أو واليتهااملياه الداخلية أو يف املناطق البحرية اخلاضعة لسي
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  ٢٣الفصل     
  صناعات التعدين البحرية    

اآلثـار البيئيـة النامجـة عـن اسـتخراج          : تـه  استخراج الرمـال واحلـصى وأمهي      نطاق -  ألف - ٢٣
  .الرمال واحلصى

  .رمال واحلصىاملنافع االقتصادية الستخراج ال -  باء- ٢٣
  . املتوقّعوالنطاقاحلالة الراهنة : التطورات يف جمال االستخراج من قاع البحر -  جيم- ٢٣
ــصادية و   -  دال- ٢٣ ــة واالقتـ ــب البيئيـ ــة /اجلوانـ ــة اهلامـ ــصناعات  )ز(أو االجتماعيـ ــة بـ  املتعلقـ

  .البحرية التعدين
طة التعـدين البحريـة وتقيـيم       حتديد الثغرات يف جمال القدرة على االخنراط يف أنش         -  هاء - ٢٣

  .اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتعدين البحري
  

  ٢٤الفصل     
  التصرف يف النفايات الصلبة    

 املتفجـرات والـسوائل      مبـا يف ذلـك     ، يف البحـر   املُغرقـة  النفايـات     وكميـات  عانوأ -  ألف - ٢٤
 املستويات املتوقعة لإلغراق علـى مـدار        -  على البيئة البحرية   تملةاآلثار احمل و اخلطرة والغازات، 

  .العقد املقبل
 املتعلقـة بـإغراق النفايـات       )ز(أو االجتماعيـة اهلامـة    /اجلوانب البيئيـة واالقتـصادية و      -  باء - ٢٤

  .الصلبة يف البحر
النفايـات   الـتخلّص مـن   حتديد الثغرات يف جمال القدرة على االخنراط يف أنـشطة            -  جيم - ٢٤

ــة واالقتــصادية للــتخلص مــن   رالــصلبة يف البحــ ــة واالجتماعي النفايــات  ، وتقيــيم اجلوانــب البيئي
  .الصلبة يف البحر

   
  ٢٥الفصل     
  احلطام البحري    

 مبـا يف ذلـك غيـاب الـضوابط علـى عمليـة              ،األسباب املتعـددة للحطـام البحـري       -  ألف - ٢٥
سواحل والقمامــة  القمامــة علــى الــمعاجلــة الــربي، وعــدم املــصدرالــتخلّص مــن النفايــات ذات 

  .هااملتولّدة من السفن وحجم املشكلة وتوزيع
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 احلـــاالت الـــيت شـــهدت -تطبيـــق  نطـــاق ال-ُنُهـــج مكافحـــة احلطـــام البحـــري  -  بـــاء- ٢٥
  .تقّدم إحراز
حتديــد الثغــرات يف القــدرة علــى الــسيطرة علــى احلطــام البحــري وعلــى تقيــيم    -  جــيم- ٢٥

  .ية للحطام البحرياجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصاد
   

  ٢٦الفصل     
  التفاعل الفيزيائي بني الرب والبحر    

 وحتويــل هــاقعا استــصالح األراضــي ومونطــاق عمليــات: استــصالح األراضــي -  ألــف- ٢٦
ــل  ــضررة  واملوائ ــل املت ــصادية و  -املوائ ــة واالقت ــة /اجلوانــب البيئي ــة اهلام ــة)ز(أو االجتماعي   املتعلق

  .وائلاستصالح األراضي وحتويل املب
ــاء- ٢٦ ــات -  بـ ــر حتـ ــل البحـ ــي بفعـ ــة   :  األراضـ ــة النامجـ ــصادية واالجتماعيـ ــاليف االقتـ التكـ
 مبـا يف ذلـك      ،يةساحلية للـدفاعات الـ    ساحل اآلثار على املوائل البحرية وال     - األراضي   حتات عن

 تكــاليف - اآلثــار املترتبــة بالنــسبة للــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة -الــشواطئ واجلــزر الناتئــة 
 بتحـات   املتعلقـة  )ز(أو االجتماعيـة اهلامـة    / اجلوانـب البيئيـة واالقتـصادية و       - يةساحلالدفاعات ال 

  .األراضي بفعل البحر
 األراضـي بفعـل  النـاجم عـن حتـات    الترّسب يف البيئـة البحريـة    : تغيُّرات الترسُّب  -  جيم - ٢٦

نـوعي    أثـر  -دارة امليـاه     التدهور يف الترسُّب البحري نتيجـة إ       - األهنار   وحركةهطول األمطار   
ــة والــ   ــل البحري ــا يف ذلــك  ،يةساحلالتغــيري علــى املوائ ــاطق املــصب  مب ــد  يف من ــدلتا واألخادي  وال

 املتعلقـة بـالتحكم يف أسـباب        )ز(أو االجتماعيـة اهلامـة    / اجلوانب البيئية واالقتـصادية و     - البحرية
  .تغيُّرات الترّسب

  .التفاعل الفيزيائي بني الرب والبحرى تقييم حتديد الثغرات يف جمال القدرة عل -  دال- ٢٦
  

  ٢٧الفصل     
  السياحة واالستجمام    

 - العمالـة  : مبا يف ذلك سفن الـرحالت      هما، ونطاق واالستجمامقع السياحة   امو -  ألف - ٢٧
  .البحري  املنافع االقتصادية النامجة عن التنّوع البيولوجي-املنافع االقتصادية للسياحة 

  . الطبيعية ورياضة الصيد وأثرها على احلياة البحريةاالستجمامة أنشط -  باء- ٢٧
  .احلّساسة اآلثار النامجة عن السفن الترفيهية والسياحية على املناطق البحرية -  جيم- ٢٧
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 مبــا يف ذلــك ،مــسامهة الــسياحة يف نــشوء مــشاكل الــصرف الــصحي والتلــوث    -  دال- ٢٧
ــرحالت     ــفن الــ ــن ســ ــاجم عــ ــضاً العنــــ  (النــ ــر أيــ ــة  - ٢٠وان انظــ ــاه العادمــ ــف، امليــ  يف  ألــ

  ).احلضرية التجمعات
ــسياحة و   -  هــاء- ٢٧ ــة األخــرى لل ــار البيئي ــع اآلث ــشويه  نطاقهــا،موق ــا يف ذلــك ت ــدمري  مب وت

  .املوائل
على سبيل املثـال مراقبـة احليتـان        (عالقة السياحة حبماية األنواع واملوائل البحرية        -  واو - ٢٧

  ).ومالذات احليتان
ــصادية و  -  زاي- ٢٧ ــة واالقت ــة /اجلوانــب البيئي ــة اهلام ــار  )ز(أو االجتماعي ــإدارة اآلث ــة ب  املتعلق

  .البيئية للسياحة على البيئة البحرية
حتديـد الثغــرات يف جمـال القـدرة علــى تقيـيم الـصلة البينيــة بـني الـسياحة والبيئــة         -  حـاء - ٢٧

  .ةالبحرية وبني اجلوانب البيئية االجتماعية واالقتصادية للسياح
   

  ٢٨الفصل     
  حتلية املياه    

حتديد الثغـرات يف جمـال القـدرة علـى          . نطاق التحلية ومنافعها االجتماعية واالقتصادية      
االخنراط يف أنشطة تتعلق بتحلية املياه وبتقييم اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتـصادية لتحليـة              

  .مياه البحر
   

  ٢٩الفصل     
  البحريةاستخدام املوارد الوراثية     

 والنطـاق،  واالسـتغالل     العلميـة البحريـة    املوضوعات الراهنـة، ومواقـع البحـوث       -  ألف - ٢٩
 البحريـة ومـا يـرتبط بـذلك مـن قـضايا مثـل         الوراثيـة يف ذلك االستخدامات اجلارية للموارد       مبا

  . والتبعات ذات الصلةالفكرية حقوق اِمللكية
 املتعلقـة بـالبحوث العلميـة       )ز(و االجتماعيـة اهلامـة    أ/اجلوانب البيئية واالقتـصادية و     -  باء - ٢٩

  .البحرية املتصلة باملوارد الوراثية البحرية واستغالهلا
حتديـد الثغـرات يف جمـال القـدرة علـى إجـراء البحـوث العلميـة البحريـة املتـصلة                      -  جيم - ٢٩

واالقتــصادية هلــذه بــاملوارد الوراثيــة البحريــة واســتغالهلا، وتقيــيم اجلوانــب البيئيــة واالجتماعيــة  
  .املوارد
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  ٣٠الفصل     
  البحوث العلمية البحرية    

  .ها ومواقعهامواضيع البحوث العلمية البحرية ونطاق -  ألف- ٣٠
ــاء- ٣٠ ــصادية و   -  بـ ــة واالقتـ ــب البيئيـ ــة /اجلوانـ ــة اهلامـ ــالبحوث  )ز(أو االجتماعيـ ــة بـ  املتعلقـ

  .البحرية العلمية
ــيم- ٣٠ ــال ال  -  جـ ــرات يف جمـ ــد الثغـ ــة    حتديـ ــة البحريـ ــوث العلميـ ــراء البحـ ــى إجـ ــدرة علـ قـ

اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية يف جمال البحوث العلمية البحرية، مبـا يف ذلـك               وتقييم
  .نقل التكنولوجيا

   
  ٣١الفصل     
  االستنتاجات بشأن األنشطة البشرية األخرى    

شطة البـشر وحالـة البيئـة       موجز بشأن الروابط القائمـة بـني القـوى احملركـة املتـصلة بأنـ                
  .البحرية، مع إيالء العناية ملختلف أنواع الضغوط

   
  ٣٢الفصل     
  بناء القدرات املتعلقة بأنشطة البشر اليت تؤثر يف البيئة البحرية    

اســتنتاجات عامــة بــشأن حتديــد الثغــرات يف جمــال القــدرة علــى االخنــراط يف األنــشطة    
وانب البيئيـة واالجتماعيـة واالقتـصادية ألنـشطة البـشر الـيت             البشرية املذكورة أعاله، وتقييم اجل    

  .تؤثر يف البيئة البحرية
   

  اجلزء السادس    
   التنّوع واملوائل البيولوجية البحريةتقييم    

   
  ٣٣الفصل     
  مقدمة    

تقدمي نظرة عامـة علـى التنـّوع البيولـوجي البحـري            ) أ(يتمثّل اهلدف من هذا اجلزء يف         
يـة  بيئألخطار الـيت هتـدد الـُنظم ال       وااستعراض احلالة واالجتاهات،    ) ب(و  ؛  وما هو معروف عنه   

 بوصـفها مهـّددة بـاخلطر أو متناقـصة          علميـاً البحرية واألنواع واملوائل البحرية الـيت مت حتديـدها          
ــك   أو ــالف ذلـ ــاج خبـ ــة أو   إىل حتتـ ــة خاصـ ــة؛ عنايـ ــتعراض ) ج(و محايـ ــة  اسـ ــب البيئيـ اجلوانـ

حتديــد ) د( األنــواع واملوائـل البحريـة؛ و   املتعلقـة حبفـظ   )ز(عيـة اهلامــة أو االجتما/واالقتـصادية و 
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 علميـاً الـيت مت حتديـدها       األنـواع واملوائـل البحريـة     الثغرات يف جمـال القـدرة علـى التعـرف علـى             
، وتقيـيم   محايـة عنايـة خاصـة أو       إىل    حتتاج خبـالف ذلـك     بوصفها مهّددة باخلطر أو متناقصة أو     

  .األنواع واملوائل البحريةتماعية واالقتصادية حلفظ اجلوانب البيئية واالج
   

  نظرة شاملة على التنوع البيولوجي البحري  -  الفرع ألف    
  ٣٤الفصل     
  نطاق التنوع البيولوجي البحري    

ية إىل ساحلالـــ(العناصــر الرئيــسية للتنــّوع بالنـــسبة إىل األنــواع واجملتمعــات واملوائــل         
  ). وامللوحة،ليةفأنواع الطبقات السو ،طبية واالستوائية إىل الق،ريةالغّو

  ٣٥الفصل     
  نطاق تقييم التنوع البيولوجي البحري    

ــة الــيت            ــة املختلف ــاطق البحري ــل يف املن ــن األنــواع واملوائ ــسية م ــات الرئي ــسبة اجملموع ن
  . واالجتاهات واألخطارة الراهنتتبع احلالةتقييمها على أساس منهجي من أجل  مت
  

  ٣٦الفصل     
  حلالة الشاملة للمجموعات الرئيسية من األنواع واملوائلا    

 علــى أســاس اجملموعــة الرئيــسية واملنطقــة البحريــة الرئيــسية لألوضــاع        ُمعــدمــوجز   
  .التقييمات  هذهأظهرهتا مبا يف ذلك اآلثار التراكمية للضغوط اليت ،واالجتاهات واألخطار

  مشال األطلسي   ألف- ٣٦القسم 
   األطلسيجنوب   باء- ٣٦القسم 
  مشال احمليط اهلادئ   جيم- ٣٦القسم 
  جنوب احمليط اهلادئ   دال- ٣٦القسم 
  احمليط اهلندي   هاء- ٣٦القسم 
  أعماق حبار احمليطات املفتوحة   واو- ٣٦القسم 
  احمليط املتجمد الشمايل   زاي- ٣٦القسم 
  احمليط اجلنويب   حاء- ٣٦القسم 
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  : للنمط التايلوستجري هيكلة كلٍ من هذه األقسام وفقا  
 نطـاق اجلُـرف، البحـار العميقـة، اجلـزر، ومـا إىل ذلـك،                ‐فقرة استهاللية عن املنطقة       ‐ ١

  واجملتمعات البشرية، واالقتصادات، وسبل العيش املرتبطة بالبحر
  املنطقة الساحلية  ‐ ٢

  حالة التنوع البيولوجي واجتاهاته  ) أ(  
ــاك   ‘١’     ــات البح (األمسـ ــا يف ذلـــك الالفقريـ ــار   مبـ ــل احلّبـ ــبرية مثـ ــة الكـ ريـ

  )واجلمربي، وما إىل ذلك
  اجملتمعات القاعية  ‘٢’    
  جمتمعات البالنكتونات احليوانية  ‘٣’    
   العوالق النباتية والطحالب الكبرية‐كائنات اإلنتاجية األولية   ‘٤’    
 أيـة أنـواع ثـدييات حبريـة،         ‐األحياء األخرى ذات االجتاهات اهلامـة         ‘٥’    

  ، أو زواحف حبرية ذات اجتاهات هامة بوجه خاصأو طيور حبرية
  الضغوط الكربى يف املنطقة الساحلية والفئات الكربى املتأثرة بالضغوط  ) ب(  
  خدمات النظم اإليكولوجية الكربى املتأثرة بالضغوط   ) ج(  
  اخلدمات إىل النظم اإليكولوجية اجلاري فقداهنا  ‘١’    
  هنااخلدمات إىل البشر اجلاري فقدا  ‘٢’    

  )ستتم هيكلتها بنفس طريقة املنطقة الساحلية(التيار ‐املنطقة اجلُرفية أو منطقة احلافة  ‐ ٣
   حبار شبه مغلقة، وما إىل ذلك‐معاجلة أي مناطق خاصة   ‐ ٤
  املسائل املتعلقة حبالة تدابري احلفظ اخلاصة  ‐ ٥

  للفئات التصنيفية  ) أ(  
  لألنواع الكربى من املوائل  ) ب(  

  ل االستدامةعوام  ‐ ٦
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 بوصـفها  علميـاً الـيت مت حتديـدها    الـنظم البيئيـة واألنـواع واملوائـل البحريـة      - الفرع بـاء       
  محايةعناية خاصة أو  إىل  حتتاج خبالف ذلكمتناقصة أو  مهّددة باخلطر أو

يتضمن هذا الفـرع الـنظم البيئيـة، والعمليـات واألنـواع واملوائـل البحريـة الـيت تتطلـب                 
  .سيجري تنظيمها يف ضوء االستعراض الوارد يف الفرع ألفعناية خاصة و

   
  األنواع البحرية  - أوال     
  ٣٧الفصل     
  الثدييات البحرية    

  
  ٣٨الفصل     
  الطيور البحرية    

  
  ٣٩الفصل     
  الزواحف البحرية    

  
  ٤٠الفصل     
  )ميشااألمساك الصفيحية اخليسائر و(أمساك القرش     

  
  ٤١الفصل     
  رمانمسك التون واخل    

  
  النظم اإليكولوجية البحرية واملوائل البحرية  - ثانيا     
  ٤٢الفصل     
  الُشعب املرجانية يف املياه الباردة    
  ٤٣الفصل     
  الُشعب املرجانية يف املياه الدافئة    

  
  ٤٤الفصل     
  مصاب األهنار والدلتا    

  
  ٤٥الفصل     
  عماق حبار احمليطات املفتوحةالكتلة اإلحيائية أل    
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  ٤٦صل الف    
  الفتحات احلرارية املائية واملرتشحات الباردة    

  
  ٤٧الفصل     
  جليد خطوط العرض العليا    

  
  ٤٨الفصل     
  الغابات العشبية واحلشائش البحرية    

  
  ٤٩الفصل     
  املانغروف    

  
  ٥٠الفصل     
  املستنقعات املاحلة    

  
  ٥١الفصل     
  حبر سارغاسو    

  
  ٥٢الفصل     
  ن اخلصائص اجليولوجية البحرية املعرضة ملخاطر االضطراباتاجلبال البحرية وغريها م    

  
أو االجتماعيــة حلفــظ األنــواع واملوائــل / اجلوانــب البيئيــة واالقتــصادية و- الفــرع جــيم     

  البحرية واحتياجات بناء القدرات
  

  ٥٣الفصل     
  ملوائل البحريةأو االجتماعية اهلامة املتعلقة حبفظ األنواع وا/اجلوانب البيئية واالقتصادية و    

  
  ٥٤الفصل     
  احتياجات بناء القدرات    

ــد الثغــرات يف جمــال القــدرة علــى التعــرف علــى       ــة حتدي ــل البحري ــواع واملوائ ــيت  األن ال
عنايـة خاصـة     إىل    حتتـاج خبـالف ذلـك       بوصفها مهّددة باخلطر أو متناقصة أو      علمياًحتديدها   مت
  .األنواع واملوائل البحريةاالقتصادية حلفظ ، وتقييم اجلوانب البيئية واالجتماعية ومحاية أو
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   موجز بشأن التنوع البيولوجي البحري- الفرع دال     
  ٥٥الفصل     
  موجز بشأن التنوع البيولوجي البحري    

ــدرات و         ــاء القـ ــات بنـ ــك احتياجـ ــا يف ذلـ ــسية مبـ ــضايا الرئيـ ــوجز بالقـ ــراتالمـ   يفثغـ
  .٥٤ إىل ٣٣املعلومات، على النحو املوّضح يف الفصول 

  
  اجلزء السابع    
  التقييم العام    

  
  ٥٦الفصل     
  تقييم شامل ألثر البشر على احمليطات    

ــة ع     -  ألـــف- ٥٦ ــار املترتبـ ــات والبحـ ــشاملة للمحيطـ ــة الـ ــى احلالـ ــار علـ ــر يف اآلثـ ــىالنظـ  لـ
  .التراكمية الضغوط

ــاء- ٥٦ ــشامل       -  بــ ــر الــ ــيم األثــ ــة لتقيــ ــق خمتلفــ ــار طرائــ ــات يف إطــ ــى  لتقييمــ ــشر علــ لبــ
  .البحارو احمليطات

  
  ٥٧الفصل     
  القيمة العامة للمحيطات بالنسبة للبشر    

، مبـا يف ذلـك       احمليطـات  الـيت جينيهـا البـشر مـن       تقييمات يف إطار طرائق خمتلفة للمنـافع          
  .تقييم تكاليف تدهور البيئة

  


