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 البحرية المناطق: البحري والساحمييولوجي التنوع الب
 المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا 

 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 تنفيذيالموجز ال

 تتضمنعمميو عالمية  ،03/29من المقرر  06لفقرة ، فى اأنشأ مؤتمر أطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
ية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا من خبلل تطبيق المعايير سمسمة من حمقات العمل اإلقميمية لوصف المناطق البحر 

فضبل عن المعايير العممية المماثمة والمكممة ذات الصمة ( 9/23المرفق األول من المقرر )العممية عمى ىذه المناطق 
ناطق البحرية باإلضافة إلى التوجيو العممي بشأن تحديد ىوية الم وعمى المستوى الحكومى الدولىالمتفق عمييا وطنيا 

 .تجاوز الوالية الوطنية التي تستوفي المعايير العممية لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيافيما ي

                                                      
* UNEP/CBD/SBSTTA/16/1. 
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حمقات عمل إقميمية بشأن المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا في أقاليم  األمين التنفيذي وعقد
 حماية البيئةلجنة  وعقدت ،كبرى وغرب وسط المحيط األطمسيجنوب غرب المحيط اليادئ ومنطقة الكاريبي ال

بالتعاون مع أمانة  ،ىيئة مصايد األسماك في شمال شرق المحيط األطمسيو  شرق المحيط األطمسى البحرية فى شمال
ووضعت حمقات العمل ىذه وصفا . في إقميم شمال شرق المحيط األطمسي ، حمقة عملاتفاقية التنوع البيولوجي

طق التي تستوفي المعايير العممية لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات لممنا
لمتعاون العممي وبناء القدرات لمواصمة تحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا  المقبمةالصمة كما حددت االحتياجات 

 .في أقاليم أخرى أخرى وسوف تعقد حمقات عمل. أو بيولوجيا في كل إقميم

المجمعة الخاصة بوصف المناطق البحرية الميمة البيانات والمعمومات العممية  وسيجري تصنيف وتجميع
يداع وتبادل المعمومات بشأن المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو نموذجية لئلايكولوجيا أو بيولوجيا من خبلل آلية 
نظاما كامل التشغيل من خبلل التعاون المستمر مع المنظمات المعنية التي  بيولوجيا والتي سيجري تطويرىا لتصبح

 النظن اإليكولوجيت عن قاعدة بيانات وضعالمتحدة لؤلغذية والزراعة في مثل عمل منظمة األمم  )لدييا مبادرات مماثمة

 (البحريت الضعيفت

 دليل جرى إعداد ايكولوجيا أو بيولوجيا، البحرية الميمة ا ليذه الجيود العممية المعنية بوصف المناطق مودع
فضبل عن تمك التي  03/29تدريبية لتمبية االحتياجات من بناء القدرات عمى النحو المحدد في المقرر  ووحدات

 .حددت في حمقات العمل اإلقميمية

جاح ونتقرير أعده األمين التنفيذي عن إحدى الدراسات وجود صمة قوية بين الظروف االجتماعية  أقرو 
ويمثل تطبيق المعايير االجتماعية والثقافية باإلضافة إلى المعايير , مبادرات الصون البيولوجية الطويمة األجل

االيكولوجية جانبا ىاما في تحديد الدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو 
دارتيا في نياية المطاف وخاصة  .في المناطق التي يقطنيا أو يستخدميا سكان من البشر بيولوجيا وا 
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 التوصيات المقترحة

 امقرر  بأن يعتمدمؤتمر األطراف  أن توصىقد ترغب الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية في - ألف
 :لخطوط التاليةاوفق 

 إن مؤتمر األطراف ،

 ة لممناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجياوصف المناطق التي تستوفي  المعايير العممي

, 

ولبرنامج البيئة اإلقميمي في جنوب لحكومة اليابان لما قامت بو من تمويل  وعن امتنان يعرب- 0
من خبلل  ،تنظيم، ولحكومة استراليا لتوفيرىا الدعم التقنيالبو من استضافة ومشاركة في لما قام  اليادئالمحيط 

لتيسيروصف  اليادئالمحيط حمقة العمل اإلقميمية لجنوب فيما يتعمق ب والصناعية،  العمميةلمبحوث  منظمة الكومنولث
الثاني تشرين / نوفمبر 25إلى  22، فيجي، من جناديعقدت فى التى  أو بيولوجياالمناطق البحرية الميمة ايكولوجيا 

ولبرنامج البيئة  ازيل لما قامت بو من استضافة، ولممفوضية األوروبية لما قامت بو من تمويل، ولحكومة البر 2300
في منطقة الكاريبي من مشاركة في تنظيم حمقة العمل اإلقميمية لمنطقة الكاريبي الكبرى وغرب وسط األطمسي بشأن 

 2شباط إلى / فبراير 28ريسيف، البرازيل، من التى  عقدت  فى الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا المناطق البحرية 
، وىيئة مصايد أسماك شمال شرق حماية البيئة البحرية فى شمال شرق المحيط األطمسىولمجنة  ،2300ذار آ/ مارس

ييئة الو  المجنةحمقة العمل العممية المشتركة بين  ،بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي،ا ماألطمسي لعقدى
فى شرق المحيط األطمسي يكولوجيا أو بيولوجيا في شمال واتفاقية التنوع البيولوجي بشأن المناطق البحرية الميمة ا

 .2300أيمول / سبتمبر 9إلى  8يس، فرنسا من ير إ

 أعبله 0بتقارير حمقات العمل اإلقميمية المشار إلييا في الفقرة  يرحب- 2
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6، وUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7 )

ييما عمميا وتقنيا لممعمومات المتعمقة بتطبيق المعايير العممية لتحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو التي توفر تق
 الصمةوغيرىا من المعايير العممية المماثمة والمكممة ذات ( 9/29بيولوجيا الواردة في المرفق األول من المقرر 

 .الموافق عمييا وطنيا وعمى المستوى الحكومي الدولي

بالطريقة التي تتسم بالشفافية التي عقدت بيا حمقات العمل اإلقميمية ىذه واستخدام أفضل  ديشيد- 0
األساس لمتقارير المعنية بوصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو وفر  مماالمعمومات العممية والتقنية المتاحة، 

مشروع موجز التقرير المعني دس عشر عمى النحو الوارد في بيولوجيا التي أعدتيا الييئة الفرعية خبلل اجتماعيا السا
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1)الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا بالمناطق البحرية 
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ذ يبلحظ- 4 عمى عممية عممية وتقنية  يمثلتطبيق معايير المناطق الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا أن  وا 
التقارير المعنية بوصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا  عمىتوافق ، 03/29رر من المق 26النحو الوارد في الفقرة 

اجتماعيا السادس عشر عمى النحو الوارد في الوثيقة أو بيولوجيا التي أعدتيا الييئة الفرعية خبلل 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1 والمستكممة بمرفقات في ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5، 

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6، وUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7)، األمين التنفيذي إدراج ىذه  إلى ويطمب
المعنية بوصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا في المستودع الذي يرد وصف لو في الفقرة التقارير 

وأن يقدم ىذه  03/29لمقرر من ا 42واألغراض المبينة في الفقرة وتمشيا مع اإلجراءات  03/29من المقرر  09
المخصص لدراسة ىذه مفتوح العضوية الالتقارير لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة وخاصة لمفريق العامل غير الرسمي 

الفريق )مناطق الوالية الوطنية  يتجاوزالمسائل ذات الصمة بصون التنوع البيولوجي البحري واستخدامو المستدام فيما 
 .فضبل عن المنظمات الدولية واألطراف والحكومات األخرى( مفتوح العضوية المخصصالالعامل غير الرسمي 

أو  لمنيوض بالمعمومات االيكولوجية اإلضافيينإلى الترويج لمبحوث والرصد بالحاجة  عمما يحاط- 5
بحرية الميمة لممناطق الالبيولوجية في كل إقميم بغرض تيسير وصف المناطق األخرى التي تستوفي المعايير العممية 

ايكولوجيا أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصمة في المستقبل فضبل عن الحاجة إلى مواصمة بناء القدرات 
وضع وصف داخل البمدان لمواصمة بمورة وصف ىذه المناطق وعمى وجو الخصوص لتحديد اآلليات التي تساعد في 

 .الوطنية ودون اإلقميمية واإلقميمية عممي أكثر تفصيبل ليذه المناطق عمى المستويات

العممي لممناطق التي تستوفي المعايير العممية لممناطق البحرية الميمة  الوصف أن يبلحظ- 6
عممية  لتحقيقأو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصمة يمثل عممية مفتوحة ينبغي أن تستمر ايكولوجيا 

 .كل إقميمالمعمومات العممية والتقنية المحسنة في توافر  كمماالتحسين والتحديث الجارية 

أن يواصل التعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات  األمين التنفيذي إلى يطمب- 7
الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا من خبلل تنظيم حمقات المختصة والمبادرات اإلقميمية لتيسير وصف المناطق البحرية 

رىنا بتوافر الموارد المالية والموارد البشرية لدى األمانة، ون اإلقميمية حسب مقتضى الحال، العمل اإلقميمية أو د
تاحة تقارير حمقات العمل لمنظر من جانب الييئة الفرعية والموافقة عمييا بعد ذلك من جانب مؤتمر األطراف  وا 

 .03/29من المقرر  42في الفقرة  إدراج التقارير في المستودع تمشيا مع اإلجراءات واألغراض المبينةبغرض 

 يااع وتباال المعمومات بشنن المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيااإل جهة آلية

إليداع وتبادل المعمومات بشأن المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو لجية ا باآللية النموذجية رحبي- 8
مدخبلت وقاعدة بيانات معتمدة عمى الويب لمساعدة األطراف لمة التي تعمل بالدرجة األولى في شكل أدابيولوجيا 

التي يعقدىا والحكومات األخرى والمنظمات المعنية في توفير المعمومات والبيانات العممية لحمقات العمل اإلقميمية 
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معايير المناطق التي تستوفي اللوصف  03/29من المقرر  06طمب في الفقرة  عمى النحو الذي يالتنفيذاألمين 
 .العممية لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا وغير ذلك من المعايير ذات الصمة

مواصمة تطوير المستودع النموذجي، رىنا بتوافر الموارد المالية والموارد  األمين التنفيذي إلى يطمب- 9
التشغيل يمكن أن تخدم بالكامل األغراض  يداع وتبادل المعمومات كاممةاإل لجية آلية ليصبحالبشرية لدى األمانة، 

بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى، ومنظمة األمم المتحدة  03/29من المقرر  09التي دعي إلييا في الفقرة 
الحكومية الدولية  ةمجنة االقيونوغرافيالو شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة، لؤلغذية والزراعة، وشعبة 

لممحيطات،  البيولوجيةعة لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة وعمى وجو الخصوص نظام المعمومات التاب
العالمي لرصد الصون التابع لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة والمبادرة العالمية لمتنوع البيولوجي لممحيطات وغير والمركز 

حة إلى تعزيز الموارد البشرية لؤلمانة لممحافظة عمى النظام عمى من المنظمات المعنية، وتبلحظ الحاجة الممذلك 
تقرير عن التقدم المحرز في عممية التطوير إلى االجتماعات القادمة لمييئة الفرعية قبل أساس طويل األجل، وتقديم 

 .االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية

ذ - 03 األمين التنفيذي أن يتعاون مع  تطمب أيضا إلى، 03/29من المقرر  40 إلى الفقرة يشيروا 
بتوافر الموارد المالية والموارد البشرية لدى األمانة والحكومات األخرى والوكاالت الحكومية الدولية، رىنا األطراف 
يولوجيا بالمستودع العالمي لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بمستودعات إقميمية لمبيانات تتصل  إقامةلتيسير 

البيانات األخرى ذات الصمة لتتبع موقع مجموعات البيانات المستخدمة في ومصادر ( 03/29من المقرر  09الفقرة )
تاحة مجموعات المعمومات وصف المناطق البحرية الميمة  ايكولوجيا أو بيولوجيا من جانب حمقات العمل اإلقميمية وا 

اإلقميمية لؤلطراف والحكومات األخرى والوكاالت الحكومية الدولية والبيانات العممية التي وضعتيا حمقات العمل 
الشأن لبلجتماعات المقبمة لمييئة الفرعية قبل  اوتقديم تقرير عن التقدم المحرز في ىذالستخداميا وفقا الختصاصاتيا 

 .الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقيةاالجتماع 

ذ يشير- 00 األطراف من  يطمب،03/29من المقرر  40والفقرة  00/23ر من المقر  08إلى الفقرة   وا 
في المستودع المعمومات والخبرات العممية والتقنية ذات الصمة  لكى تدرج إتخاذ التدابيروالحكومات األخرى أن تواصل 

األخرى ذات أو غير ذلك من المعايير المماثمة والمكممة  00/23من المقرر بتطبيق المعايير الواردة في المرفق األول 
داخل الوالية الوطنية قبل االجتماع الحكومي الدولي عمى المناطق الواقعة  وعمى المستوىالصمة المتفق عمييا وطنيا 

 .الثاني عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقية

 بناء القارات بشنن المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

بيولوجيا عمى النحو  وأبشأن المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا   بالدليل والوحدات التدريبية يرحب- 02
األطراف والحكومات  دعووي ،(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9)الوثيقة اإلعبلمية المقدمة لبلجتماع الوارد في 

مة ليذا وتوفير الموارد البلز  ،األخرى والمنظمات ذات الصمة إلى استخدام ىذه المواد التدريبية حسب مقتضى الحال
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الغرض لكي يتسنى تعزيز القدرات العممية والتقنية داخل بمدانيا وأقاليميا بشأن تحديد المناطق البحرية الميمة 
 .ايكولوجيا أو بيولوجيا

حمقات أن ييسر، رىنا بتوافر الموارد المالية والبشرية لدى األمانة، تنظيم األمين التنفيذي  إلى يطمب- 00
ىذه المواد التدريبية لدعم الوصف العممي لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا في عمل تدريبية باستخدام 

 .يذه المناطق البحريةلفضبل عن تحديد الدول والمنظمات المعنية المستقبل عمى المستويات الوطنية واإلقميمية 

 أو بيولوجيا المهمة ايكولوجياالمعايير االجتماعية والثقافية لوصف المناطق البحرية 

العناصر النوعية إلدراج  تحدد التى( UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10) بالدراسة يرحب- 04
األصمية والمحمية، والمعايير االجتماعية والثقافية لتحديد المعارف التقميدية العممية والتقنية والتكنولوجية لممجتمعات 

نشاءوبيولوجيا أالمناطق البحرية الميمة ايكولوجيا  دارة المناطق المحمية البحرية وا   .وا 

األخرى والمنظمات الحكومية الدولية المعنية إلى استخدام الدراسة األطراف والحكومات  بدعو- 05
وضع وتطبيق بالمعايير االجتماعية والثقافية في وصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا في الخاصة 

ىذه المناطق  عمى المستوى الوطني أو اإلقميمي، حسب مقتضى الحال في تحديدالمعايير االجتماعية والثقافية 
دارة ىذه المناطق المحددة في المستقبل، وتقديم تقرير عن  التقدم في ىذا المجال إلى االجتماع الثاني عشر البحرية وا 

 .لمؤتمر األطراف في االتفاقية

 :أن قنية والتكنولوجية فيوقد ترغب الييئة الفرعية لممشورة العممية والت- باء

يمة ايكولوجيا مالالتنفيذي أن يدرج نتائج حمقات العمل اإلقميمية المعنية بوصف المناطق  األمين تطمب إلى
وقبل االجتماع الحادي عشر بعد االنتياء من االجتماع السادس عشر  ،أو بيولوجيا التي عقدىا األمين التنفيذي

ية والتفاصيل التي أعدتيا بيا الييئة الفرعع البيولوجي، في التقارير بنفس الصيغة لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنو 
لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي إعماال لمفقرة الجتماعيا السادس عشر لتقديميا لبلجتماع الحادي عشر 

 .03/29من المقرر  42
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 مقامة -أوال

اجتماعو العاشر عممية عالمية تستند إلى تنظيم لبيولوجي خبلل أنشأ مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع ا .0
لوصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو ( 03/29من المقرر  06الفقرة )سمسمة من حمقات العمل اإلقميمية 

ممية فضبل عن المعايير الع 00/23في المرفق األول بالمقرر بيولوجيا من خبلل تطبيق المعايير العممية الواردة 
التوجيو العممي  بجانبالصمة المتفق عمييا وطنيا وعمى المستوى الحكومي الدولي المماثمة والمكممة األخرى ذات 

في المرفق األول المعني بتحديد المناطق البحرية التي تتجاوز الوالية الوطنية التي تستوفي المعايير العممية الواردة 
 .00/23بالمقرر 

الميمة الحظ مؤتمر األطراف في االتفاقية أن تطبيق معايير المناطق ( 26 الفقرة)وفي نفس المقرر  .2
وتقنية، وأن المناطق التي يتبين أنيا تستوفي المعايير قد تحتاج إلى تدابير ايكولوجيا أو بيولوجيا يمثل عممية عممية 

المناطق المحمية البحرية، طائفة من الوسائل من بينيا معززة لمصون واإلدارة، وأن بالوسع تحقيق ذلك من خبلل 
واإلدارة مسائل ار تدابير الصون يوعمميات تقييم اآلثار، وأكد أن تحديد المناطق الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا، واخت

اتفاقية األمم المتحدة لقانون تتعمق بالدول والمنظمات الحكومية الدولية المعنية وفقا لمقانون الدولي بما في ذلك 
 .البحار

ويبرز بعض االستنتاجات  ،القسم الثاني من ىذه المذكرة تقريرا مرحميا عن حمقات العمل المشار إلييا ويقدم .0
، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5) ن كل حمقة منيا، وترد التقارير الكاممة في الوثائق اإلعبلميةعلرئيسية الناشئة ا

UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6، وUNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7). 

من الييئة الفرعية إعداد تقارير تستند إلى التقييم  03/29من المقرر  42مؤتمر األطراف في الفقرة  وطمب .4
وتحديد تفاصيل المناطق التي ( 03/29من المقرر  06الفقرة )العممي والتقني لممعمومات المستمدة من حمقات العمل 

والموافقة من جانب مؤتمر األطراف بطريقة تتسم ظر لمن 00/23المقرر من في المرفق األول  ةتستوفي المعايير الوارد
، لتقديميا 03/29من المقرر  09بالشفافية بغرض إدراج التقارير المعتمدة في المستودع المشار إليو في الفقرة 

لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة وخاصة الفريق العامل غير الرسمي المفتوح العضوية المخصص فضبل عن المنظمات 
تستكمميا التي  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1)وتوفر الوثيقة . األخرىالمعنية واألطراف والحكومات  الدولية

 ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6)المرفقات في 

 .إلعداد تقرير الييئة الفرعية األساس( UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7و

إلى األمين التنفيذي إنشاء مستودع لممعمومات  03/29المقرر من  09وطمب مؤتمر األطراف في الفقرة  .5
أو بيولوجيا العممية والتقنية ذات الصمة بتطبيق المعايير العممية في تحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا والخبرات 

الثالث بيذه  ويوفر القسم. فضبل عن المعايير ذات الصمة األخرى 00/23المقرر من الواردة في المرفق األول 
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المعمومات الخاصة بالمناطق البحرية الميمة وتبادل  اإليداعحية المذكرة تقريرا مرحميا عن التعاون في إنشاء آلية 
 .ايكولوجيا أو بيولوجيا

تدريبية  ووحداتإلى األمين التنفيذي إعداد دليل  03/29من المقرر  43وطمب مؤتمر األطراف في الفقرة  .6
مبية االحتياجات من بناء القدرات لتحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا يمكن أن تستخدم في ت

ويوفر القسم الرابع بيذه المذكرة تقريرا مرحميا عن وضع الدليل . 00/23الواردة بالمقرر باستخدام المعايير العممية 
ويرد مشروع الدليل التدريبي في وثيقة . لوجياأو بيو  التدريبية بشأن المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا والوحدات
 .(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9) إعبلمية

العناصر إلى األمين التنفيذي إجراء دراسة لتحديد  03/29من المقرر  47وطمب مؤتمر األطراف في الفقرة  .7
والمحمية، والمعايير االجتماعية المعارف التقميدية والعممية والتقنية والتكنولوجية لممجتمعات األصمية إلدراج النوعية 

فى  00/23المقرر من األول تطبيق المعايير العممية الواردة في المرفق الخاصة ب الجوانبوالثقافية وغير ذلك من 
دارة المناطق المحمية البحريةتحديد المناطق الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا فضبل عن إنشاء عممية  ويقدم القسم . وا 

العناصر النوعية إلدراج المعارف التقميدية والعممية والتقنية والتكنولوجية مذكرة تقريرا مرحميا عن تحديد الخامس بيذه ال
والمحمية والمعايير االجتماعية والثقافية في تحديد المناطق الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا فضبل لممجتمعات األصمية 

دارة المناطق المحمية البحرية الدراسة الكاممة في وثيقة إعبلمية وترد . عن إنشاء وا 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10). 

وصف المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا من خالل سمسمة من حمقات   -ثانيا
 العمل اإلقميمية

من  06يوجز ىذا القسم نتائج حمقات العمل اإلقميمية التي دعا إلييا مؤتمر األطراف في االتفاقية في الفقرة  .8
عمل عممية مشتركة بين لجنة حماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط حمقة ( 0)بما في ذلك  03/29المقرر 
اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تحديد المناطق البحرية الميمة و  ىيئة مصايد أسماك شمال شرق األطمسيو  األطمسي

( 2)و( 2300أيمول / سبتمبر 9إلى  8يريس، فرنسا من إ)المحيط األطمسي ايكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق 
لتيسير وصف المناطق البحرية الميمة  اليادئالتفاقية التنوع البيولوجي في غرب جنوب المحيط حمقة العمل اإلقميمية 

العمل اإلقميمية  ةحمق( 0)و( 2300تشرين الثاني / نوفمبر 25إلى  22ي، فيجي من جناد)ايكولوجيا أو بيولوجيا 
لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى وغرب وسط المحيط األطمسي لتيسير وصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو 

خطة تضمن التقرير المقدم من يكما (. 2300آذار / مارس 2شباط إلى / فبراير 28ريسيف، البرازيل من )بيولوجيا 
ايكولوجيا المعايير العممية لممناطق البحرية الميمة  اليونيب بشأن وصف المناطق التي تستوفي/ عمل البحر المتوسط

 .أو بيولوجيا من خبلل عمميتيا العممية الخاصة بيا
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شمال شرق المحيط األطمسي وهيئة مصايا حمقة العمل العممية المشتركة بين لجنة حماية البيئة البحرية في 
المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بشنن تحايا واتفاقية التنوع البيولوجي  يأسماك شمال شرق األطمس

 (2300أيمول / سبتمبر 9إلى  8يريس، فرنسا إ)بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطمسي 

دة لمجنة حماية البيئة البحرية في شمال شرق المحيط األطمسي نفي ضوء االختصاصات التكميمية المس .9
اصات حمقة العمل المتفق عمييا بين المجنة والييئة شمال شرق األطمسي وارتكازا عمى اختصوىيئة مصايد أسماك 

عقدت ىاتان المنظمتان، بالتعاون مع أمانة اتفاقية  (UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5المرفق الثاني من الوثيقة )
أو بيولوجيا في إقميم  حمقة عمل عممية مشتركة بشأن تحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا ،التنوع البيولوجي

 .ل شرق المحيط األطمسيشما

والمراقبون في حمقة العمل من األطراف المتعاقدة في المجنة والييئة المشاركون  دعيوبالتشاور مع األمانة،  .03
البيولوجية  والجوانبالمختصة والمبادرات عمى التوالي عمى أساس الخبرة العممية والمنظمات الدولية المعنية واإلقميمية 

التنظيمية ويغطي النطاق الجغرافي لحمقة العمل المنطقة البحرية لمجنة والمنطقة . األطمسي شرق المحيطإلقميم شمال 
 (.ميل بحري 233أي فيما يتجاوز )لمييئة في المناطق التي تتجاوز الواليات الوطنية لؤلطراف المتعاقدة 

 :وتشمل االستنتاجات الرئيسية لحمقة العمل مايمي .00

اطق تستوفي المعايير العممية لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا قدمت حمقات العمل وصفا لعشر من (أ )
من  0يرجى الرجوع إلى وصف موجز ليذه المناطق في الجدول )أو بيولوجيا فضبل عن المعايير ذات الصمة األخرى 

لى مزيد من التفاصيل عن الوصف في المرفقات  UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/ADD.1الوثيقة  من تقرير  07-8وا 
 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5ة العمل الوارد في الوثيقة حمق

ثمة حاجة إلى تحميل دقيق لثغرات المتابعة بشأن المناطق التي لم تستعرضيا حمقة العمل نتيجة  (ب )
ميل بحري حسب توجييات أجيزتيا  233عمى المناطق التي تتجاوز وركزت حمقة العمل . المعمومات/ لنقص البيانات

االيكولوجية بين المناطق التي تتجاوز ك لم تستطع الحمقة أن تعالج عمى نحو كامل الصبلت الرئاسية وعمى ذل
 الواليات الوطنية والمناطق االقتصادية الخالصة؛

لجنة حماية البيئة البحرية في شمال )حمقة العمل مثاال لمتعاون بين اتفاقية البحار اإلقميمية  توفر (ج )
حيث ( ىيئة مصايد أسماك شمال شرق األطمسي)ة إلدارة مصايد األسماك ومنظمة إقميمي( شرق المحيط األطمسي

وقد تسنى . قدمتا في ىذه المناسبة مساىمة إقميمية متسقة في العممية العالمية في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
سية التي تولدت في لجنة السيا ، واإلرادة الونظوت اإلقليويت إلدارة هصبيذ األسوبكختصاصات إلتعديل تحقيق ذلك نتيجة 

دراج ،حماية البيئة البحرية في شمال شرق األطمسي صوب تحقيق أىداف التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية  وا 
 .الخبراء المعنيين من كبل األطراف المتعاقدة والمراقبين من المنظمات الدولية
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 :ا العممية والتقنيةوحددت حمقة العمل كذلك الدروس المستفادة التالية من مداوالتي .02

تتوافق مع و إن تحديد مناطق شاسعة تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا  (أ )
لتدابير الصون  أشمل امنطقي" نطاقا" ، يوفرالتقييم البيولوجية وتجمع معا مختمف عمميات التقييم العممية عمميات 
 في المستقبل؛ المجمعةواإلدارة 

حمقة العمل  تقومالتي  المناطقاء المزيد من المناقشات بشأن أنسب الوسائل لوصف يتعين إجر  (ب )
المستقيمة مقابل خط استخدام الخطوط  :معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا بإجرائيا فى ضوء

 دىا؛رص/ التي يجري تحديدىا األضبلعتساوي األعماق أو عمى أساس الجوانب الطبيعية مقابل 

 :حمقة العمل عددا من القضايا والمسائل المعمقة التي تحتاج إلى مزيد من النظر دتحد (ج )

 فىشكل السكان فى عمر التناسليكفي  وماذا، الصمة بالسكاناليعرف الكثير عن  (0)
عن بعض خصائص سجل الحياة والعبلقة بين التغيير الطبيعي في المجتمعات والتفاصيل 

 التأثيرات البشرية؛لناشئة عن مقابل التغييرات ا المحمية

وصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا داخل المناطق االقتصادية  بين ربطال (2)
وصف منفصل لممناطق البحرية في األعماق  إجراء والفائدة من ،الخالصة وخارجيا

ة وايكولوجية فيما يتجاوز الوالية الوطنيوالصبلت المشتركة بين المناطق البحرية  يةوالسطح
 ؛ةالرصيف القاري المحيط

وجيات النظر بشأن تنقيح المبرر المنطقي مقابل تطبيق نطاق عريض من معايير المناطق  (0)
( المشاىداتأخذ  )العينات الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا عندما يعمل العمم ويأخذ البحرية 

 عمى نطاق أصغر من تطبيقات السياسات؛

وصف الجغرافي لممناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية ثمة نيج مختمفة إزاء ال (4)
 تتخوم ىذه المناطق أو ما إذا كان ال تثبيطوجية أو بيولوجيا وىل يتعين أم الميمة ايكول

 ؛لمراعاة المرونةأو منطقة حدودية  متنقمةحدود  لوضعحتاج إلى استعراض ت

 .أعالي البحار في المستقبل وث فى البحقد يكون لنتائج حمقة العمل انعكاسات عمى اتجاه  (د )

جنوب المحيط  الهاائ لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو  غربى حمقة العمل اإلقميمية في 
 (2300تشرين الثاني / نوفمبر 25إلى  22نادجي، فيجي من )بيولوجيا 

حيط اليادئ حمقة العمل اإلقميمية ىذه عقد األمين التنفيذي بالتعاون مع أمانة برنامج البيئة اإلقميمي لمم .00
وقدمت حكومة استراليا الدعم التقني، من . بدعم مالي من حكومة اليابان من خبلل صندوق التنوع البيولوجي الياباني
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خبلل منظمة  الكومنولث لمبحوث العممية والصناعية، ألمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج البيئة اإلقميمي لممحيط 
 .ادئ في عمميات اإلعداد العممي والتقني لحمقة العملالي

واختير المشاركون في حمقة العمل استنادا إلى الترشيحات المقدمة من األطراف في إقميم برنامج البيئة  .04
 و( 2300تموز / يوليو 22المؤرخ في ) SCBD/STTM/JL/JG/77026اإلقميمي لممحيط اليادئ استجابة لئلخطارين 

SCBD/STTM/JM/JLe/rg/77026 ( 2300آب / أغسطس 26المؤرخ في )ار الواردة يباالعتماد عمى معايير االخت
كما جرى اختيار المشاركين بصفة مراقب، بالتشاور مع برنامج البيئة اإلقميمي لممحيط اليادئ، . في ىذين اإلخطارين

ة واإلقميمية ذات الصمة باالعتماد عمى الدوليالمنظمات / الترشيحات المقدمة من منظمات األمم المتحدةاستنادا إلى 
 .خطارينس معايير االختيار الواردة في اإلنف

وبغية تيسير المداوالت العممية والتقنية في حمقة العمل، أصدرت األمانة اإلخطار  .05
SCBD/STTM/JM/JLe/JG/77026 ( 2300تشرين األول / أكتوبر 00المؤرخ في ) الذي تطمب فيو تقديم معمومات

وجرى تجميع التقديمات من المعمومات العممية مع الدعم التقني من منظمة . دعم أىداف حمقة العملعممية ل
 :ضمن جممة أموروالتي تغطي طبقات البيانات التالية الكومنولث لمبحوث العممية والصناعية، 

والجبال  الطيور البحرية، التفاعل بين التونة ةمناطق الطيور اليامة، كثاف: البيانات البيولوجية (أ )
، وأنماط تحركات (التونة والمارلين وسمك أبو سيف وغيرىا)البحرية، والمصيد من األنواع السطحية التجارية 

جميع األنواع ) نظبم الوعلوهبث البيولوجيت للوحيطبثوبيانات السبلحف، وتوقعات الشعاب المرجانية في أعالي البحار، 
 لحفظقة والثدييات والسبلحف، وأنواع القائمة الحمراء لدى االتحاد الدولي الضحمة وأنواع المياه العميوأنواع المياه 

 ، والمصيد التاريخي من الحيتان؛(الطبيعة

توزيع الوديان و مواقع الجبال البحرية، والمناظر الطبيعية البحرية العالمية، : البيانات الفيزيائية (ب )
( درجات الحرارة المئوية( )مناخ درجات الحرارة)ة لممحيطات الجوانب المناخية الفيزيائيو الضيقة والرياح والينابيع، 

ومناخ  ؛(uM)ومناخ السميكون ( uM) رومناخ النشاد( لتر/ غراميمم)ومناخ األوكسوجين  (PSU)ومناخ المموحة 
سطح البحر، وتركيز الكموروفيل بالمسبار البحري لمنطقة واسعة، واإلنتاجية  مستوى ، وارتفاع(uM)الفوسفات 

 لممنطقة والرقم الدليمي (m)، ومناخ الطبقة العميقة المختمطة رأسيااإلنتاج المصمم ة العالمية في نموذج يحيطالم
 .(التيارات وموجز الحركيت للتيبر الوعبكسطاقة ال، و ةاألمامي

يرجى الرجوع إلى الخريطة الواردة في )واتفق المشاركون في حمقة العمل عمى النطاق الجغرافي لمحمقة  .06
 :لدى دراسة مايمي UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6تقرير حمقة العمل الوارد في الوثيقة من مرفق السادس ال

 ؛GOODSدات المحيطيةىالتابع لمنظام العالمى لبيانات المشا لتصنيف البيولوجيانظام  (أ )
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 متر كدليل عمى الموائل في مياه 033عن  البرعمق المياه القريبة من  المناطق التي يزيد فييا (ب )
 المحيطات المفتوحة وأعالي البحار؛

المياه البحرية الواقعة داخل الوالية الوطنية وفيما يتجاوزىا لمبمدان األعضاء في برنامج البيئة  (ج )
وقت إصدار ( وطنيتين منفصمتين باستثناء استراليا ونيوزيمندا حيث يجري تنفيذ عمميتين)لممحيط اليادئ اإلقميمي 

 و 2300تموز / يوليو 22)المؤرخ في  SCBD/STTM/JL/JG/77026)اء خطارين لطمب ترشيح الخبر اإل

SCBD/STTM/JM/JLe/rg/77026  عمى التوالي؛( 2322آب / أغسطس 26المؤرخ في 

المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو  لوصفوقررت حمقة العمل مايمي  .07
 :بيولوجيا

أي المناطق الممتدة في )تدة فيما يتجاوز النطاق الجغرافي لمحمقة يجري تحديد حدود المناطق المم (أ )
 تكامل المناطق؛ تقميصلكي اليتم  متقطعةبخطوط ( الخالصة الستراليا ونيوزيمنداالمناطق االقتصادية 

وضع وصف فييا لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا بسبب يأدرجت المناطق التي لم  (ب )
محمية كافية أو ضيق وقت المشاركين في الحمقة في المرفق الرابع من تقرير حمقة العمل  عدم توافر معارف

(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6)؛ 

يجري أيضا تحديد وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو  (ج )
في المستقبل بالنظر إلى  ىامى الخريطة لنظر ع متقطعةبيولوجيا في منطقة المياه العميقة ألرخبيل ماركيزاس كخطوط 

 .عدم حضور ممثمي بولينزيا الفرنسية

تفق .08 منطقة تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا  26المشاركون في حمقة العمل عمى وصف  وا 
 /UNEP/CBDمن الوثيقة  2يرجى الرجوع إلى الوصف الموجز ليذه المناطق في الجدول )أو بيولوجيا 

SBSTTA/16/5/Add.1 الوصف في تذييل المرفق الخامس من تقرير حمقة العمل ، ويرد المزيد من تفاصيل
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6.) 

وأقرت حمقة العمل بأن عممية وصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا من خبلل حمقة عمل  .09
وقد . ناء االجتماع فضبل عن تجميع البيانات الذي تم قبل انعقاد الحمقةتستند إلى معارف الخبراء المتوافرة أثإقميمية 

ايكولوجيا أو بيولوجيا يمثل الحمقة األولى في العممية، وجرت التوصية لوحظ أن ىذا الوصف لممناطق البحرية الميمة 
 .لخبراءخبلل حمقات العمل القادمة الستكمال نيج ابأن تنظر اتفاقية التنوع البيولوجي في وسائل 
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وتشمل االستنتاجات الرئيسية لحمقة العمل بشأن الثغرات واالحتياجات البلزمة لمواصمة بمورة وصف  .23
قرير حمقة العمل من تيرد المزيد من التفاصيل في المرفق السابع )المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا 

 ((:UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/6)الوارد في الوثيقة في 

، ويتعين لمعمل في المستقبل االتصال بنظم البيانات األخرى ىذه أخرى بيانات تتوافر تزالما (أ )
اإلقميمية ودون الجيود التي تبذل في المستقبل عمى المستويات  ضمنإلدراجيا حيثما يكون ممكنا 

اإلقميمية والوطنية لموصمة بمورة وصف مناطق أخرى تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة 
 يكولوجيا أو بيولوجيا؛ا

أكدت حمقة العمل أن من الممكن أن تستفيد الجيود التي تبذل لوصف المناطق البحرية الميمة  (ب )
من نقس في البيانات، من نمذجة توزيعات األنواع ايكولوجيا أو بيولوجيا في األقاليم التي تعاني 

 المختارة؛

يمي لمبيانات، يشمل طبقات البيانات التي حددت حمقة العمل الحاجة الممحة إلى إقامة مستودع إقم (ج )
الجيود التي تبذل مثل حمقة العمل ىذه، تتاح لجميع األطراف فضبل عن الشركاء  فى سياقوضعت

 اإلقميمية؛والمنظمات 

حصر إقميمي لمبيانات المتوافرة ذات الصمة بعممية المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو  إجراء (د )
در برنامج البيئة اإلقميمي لممحيط اليادئ عممية تشكيل اآلليات البلزمة وينبغي أن يتص. بيولوجيا

 فرة في اإلقميم؛التوثيق البيانات المتو 

التفاقية التنوع ومستودع بيانات المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا صبلت بين إقامة  (ه )
المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا البيانات التي تدعم التقييم العممي لوصف  ومستودعاتالبيولوجي 
 أو بيولوجيا؛

بحوث إضافية وبناء القدرات لمنيوض بالمعمومات  إجراء إلى الممحةأقرت حمقة العمل الحاجة  (و )
تستوفي معايير باإلقميم بأكممو لتيسير وصف المناطق المحتممة األخرى التي البيولوجية الخاصة 

 ولوجيا؛المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بي

أقرت حمقة العمل بأن العممية تستند إلى نيج معارف الخبراء المعتمد عمى البيانات نتيجة لمقيود  (ز )
 المتعددة؛ المكانيةالبيانات عمى المستويات المتعمقة بتوافر 

اعترفت حمقة العمل بأن ىذا يمثل أول جيد يبذل لوصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو  (ح )
غرب المحيط اليادئ، وأن القائمة ليست حصرية وقد التكون قد شممت بالضرورة يم بيولوجيا في إقم
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األكثر أىمية في غرب جنوب المحيط اليادئ، فمممناطق مايبررىا من حيث جميع المناطق البحرية 
 تمك المناطق التيقد تمثل أنيا استيفائيا لمعايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا إاّل 

 تتوافر فييا بيانات كافية أو المعروفة حيث يجري توصيفيا؛

أن مؤتمر األطراف قد طمب، خبلل اجتماعو العاشر من ب عمما حمقة العمل أحاطتوبعد أن  (ط )
الحمقات اإلقميمية وصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق البحرية الواقعة 

من الذي يمثمو نقص التمثيل  ىاوزىا، أشارت حمقة العمل إلى التحدداخل الوالية الوطنية ومايتج
بالنظر إلى عدم اليقين الذي يحيط ( نتيجة لنقص الترشيحات أو إلغاء الرحبلت)بعض البمدان 

 بوصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا ضمن واليات البمدان غير الممثمة بخبراء؛

اد جدول موجز لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا وفقا واقترحت حمقة العمل إعد (ي )
 لتصنيفات وأنماط ىذه المناطق البحرية لتوضيح تنوع المناطق ومبرراتيا؛

لدى وأشارت حمقة العمل إلى الثغرات في البيانات ذات الصمة بمصايد األسماك أمام السواحل  (ك )
برنامج وطمبت حمقة العمل متابعة . ايكولوجيا أو بيولوجيانظرىا لوصف المناطق البحرية الميمة 

جماعة المحيط اليادئ لآلليات المحتممة الستخدام بيانات مصايد / البيئة اإلقميمي لممحيط اليندي
مواصمة بمورة وصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا، وىو مايمكن األسماك في 

بمدان أو أمانات مجمس المنظمات  من جانباتفاقية التنوع البيولوجي بصورة جماعية ألمانة تقديمو 
 في المحيط اليادئ؛اإلقميمية 

أحاط االجتماع عمما بأنو قد طمبت بيانات من المصادر ذات الصمة بشأن المفترسات العميا  (ل )
 إاّل أنيا  لم تتوافر بصورة كاممة لحمقة العمل؛ اتفي المحيط والحيتانيات

في جة ممموسة إلى مواصمة بناء القدرات داخل البمدان لتحديد اآلليات التي تساعد وكانت ىناك حا (م )
إجراء التقييم العممي األكثر تفصيبل لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا عمى النطاق 

 حيثما يطمب ذلك لممساعدة في عمميات التخطيط واإلدارة؛الوطني 

ممموسة المشار إلييا أعبله، حدد المشاركون الحاجة إلى  تنظيم وفي ضوء الثغرات واالحتياجات ال (ن )
المحتممة التي تستوفي معايير المناطق عمل إقميمية أخرى لوصف المناطق اإلضافية حمقات 

 .البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

 

ف المناطق البحرية حمقة العمل اإلقميمية الخاصة بمنطقة الكاريبي الكبرى وغرب وسط األطمسي لتيسير وص
 (2300آذار / مارس 2شباط إلى / فبراير 28ريسيف، البرازيل، من )المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا 
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برنامج األمم المتحدة  -برنامج البيئة في منطقة الكاريبي)عقد األمين التنفيذي حمقة العمل بالتعاون مع  .20
الي من المفوضية األوروبية وحكومة البرازيل، وقدمت حكومة بدعم م تونظم ،حكومة البرازيل إستضافتيا، وقد (لمبيئة

 .اليابان، من خبلل صندوق التنوع البيولوجي الياباني، الدعم لئلعداد العممي والتقني لحمقة العمل

واختير المشاركون في الحمقة من بين الترشيحات التي قدميا األطراف في إقميم برنامج البيئة في منطقة  .22
-SCBD/STTM/JM/JLe/rg/77432 (2011مج األمم المتحدة لمبيئة والبمد المضيف استجابة لئلخطارين برنا -الكاريبي

/ نوفمبر 2المؤرخ في  ،SCBD/STTM/JM/JLe/JG/77432 (2011-207) و 2300أيمول / سبتمبر 7، المؤرخ (166
وتم أيضا بالتشاور مع برنامج البيئة . استنادا إلى معايير االختيار الواردة في ىذين اإلخطارين ،2300تشرين الثاني 

برنامج األمم المتحدة لمبيئة اختيار المشاركين بصفة مراقب من بين الترشيحات التي وردت من  -في منطقة الكاريبي
 .المنظمات الدولية واإلقميمية المعنية بتطبيق معايير االختيار الواردة في اإلخطارين/ منظمات األمم المتحدة

والت العممية والتقنية في حمقة العمل أصدرت األمانة إخطارا وتيسيرا لممدا .20
SCBD/STTM/JM/JLe/JG/78386 (2012-001)  تطمب فيو تقديم معمومات  2302كانون الثاني / يناير 00بتاريخ

وجرى تجميع التقديمات من المعمومات العممية بواسطة فريق الدعم التقني بتكميف . لدعم أىداف حمقة العمل عممية
 .ضمن جممة أموروتغطي المعمومات المقدمة طبقات البيانات التالية . ن األمانةم

توزيع الشعاب المرجانية واألعشاب البحرية والمنغروف وصيد الحيتان : تشمل البيانات البيولوجية (أ)
خريطة البحرية ال فى إطار التاريخي، والمصيد من األنواع السطحية التجارية، وبيانات بطاقات السبلحف التي جمعت

التابعة لشبكة السبلحف البحرية فى منطقة الكاريبى لنظام المعمومات البيولوجية لممحيطات، وأماكن إقامة األعشاش 
جميع األنواع والثدييات والسبلحف )نظام المعمومات البيولوجية لممحيطات  ، وبيانات SWOT/WIDECAST الكبرى

واألنواع المدرجة في القائمة الحمراء لبلتحاد الدولي لحماية الطبيعة،  ،لعميقةوأنواع المياه ا ،وأنواع المياه الضحمة
 والتوقعات الخاصة بالشعاب المرجانية في أعالي البحار، ومناطق الطيور اليامة؛

وتوزيع  ،(GEBCO)، وقياس األعماقوالينابيعالجبال البحرية والرياح : وتشمل البيانات الفيزيائية (ب)
ة الكبيرة تحت المياه، ومجموع كثافة الرواسب في محيطات العالم والبحار اليامشية، والمناظر الطبيعية الوديان الضيق

مناخ درجات الحرارة، ومناخ المموحة، ومناخ األوكسجين، ومناخ )البحرية العالمية، والمناخات الفيزيائية لمبحار 
المتعددة الطبقات، وارتفاع مستوى سطح البحر، النشادر، ومناخ السميكون، ومناخ الفوسفات، ومناخ األعماق 

ة يحركالطاقة ال، و بإستخذام الوسببر البحرى لونطقت واسعتكموروفيل الوتركيزات  VGPMواإلنتاجية العالمية لممحيطات 
 (.تيار المعاكس، واالحتماالت األمامية، لدرجة حرارة سطح البحر، وموجز لمتياراتلم

ليو أعبله لممعمومات العممية، نظرت حمقة العمل المعمومات العممية المتعمقة وعبلوة عمى التجميع المشار إ .24
بالمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا التي قدميا المشاركون في الحمقة 

 لوجيا الواردة في اإلخطارباستخدام تصميم المستودع النموذجي لمعايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيو 
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SCBD/STTM/JM/JLe/JG/78386 (2012-001)،  قبل وخبلل حمقة العمل  2302كانون الثاني / يناير 00المؤرخ في
 .التقارير العممية األخرى ذات الصمة المقدمة من المشاركين في حمقة العمل قبل انعقاد الحمقةو فضبل عن الوثائق 

تفق .25 يرجى الرجوع إلى الخريطة الواردة في )عمى النطاق الجغرافي لمحمقة  المشاركون في حمقة العمل وا 
 :، لدى نظر مايمي((UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7)المرفق السادس بتقرير حمقة العمل 

 العالمي لبيانات المشاىدات المحيطية؛ لمنظامنظام التصنيف البيولوجي  (أ)

طقة الكاريبي الكبرى مما يتطمب نظر المياه الخصائص المحيطية والجيولوجية الفريدة في من (ب)
 الساحمية؛

 العميقة؛ -الموصمية االيكولوجية بين المياه الساحمية والموائل المحيطية المفتوحة (ج)

الكبريبي  برنبهج البيئت فيالمياه البحرية داخل الوالية الوطنية ومايتجاوزىا في البمدان األعضاء في  (د)

 .والبرازيل( باستثناء الواليات المتحدة األمريكية حيث يجري تنفيذ عمميات وطنية منفصمة )لبيئتبرنبهج الون الوتحذة ل –

الميمة وقرر المشاركون في حمقة العمل مايمي لدى وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية  .26
 :ايكولوجيا أو بيولوجيا

ناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا المناطق التي لم يقدم وصف ليا في ضوء معايير الم (أ)
لعدم كفاية البيانات أو التحميبلت العممية إاّل أن المشاركين في حمقة العمل ناقشوىا لمنظر فييا في المستقبل وقد 

 ؛(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7)بتقرير حمقة العمل  سأدرجت في المرفق الخام

المناطق البحرية  ضمنرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا مناطق صغيرة من المناطق البح إدخال (ب)
 أمر مقبول؛ اإلقميمية األوسع نطاقا الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

أنواع مختمفة قد يفيد في وصف ىذه  فىتصنيف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا  (ج)
 المناطق في المستقبل؛

بين أوصاف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا والمناطق من الضروري تحسين الروابط  (د)
 المحيطة الواقعة خارج الدراسة؛

 .وضع مقترحات عابرة لمحدود لدى النظر في تكامل الجوانب االيكولوجية والبيولوجية (ھ)

مة ايكولوجيا منطقة تستوفي معايير المناطق البحرية المي 22واتفق المشاركون في حمقة العمل عمى وصف  .27
من الوثيقة  0يرجى الرجوع إلى الوصف الموجز ليذه المناطق في الجدول )أو بيولوجيا 
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UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/Add.1  بتقرير حمقة العمل كما ترد تفاصيل أخرى عن الوصف في تذييل المرفق الرابع
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7.) 

واصمة بمورة وصف المناطق مرات واالحتياجات فيما يتعمق بالثغ يشأن وتشمل بعض استنتاجات حمقة العمل .28
ترد تفاصيل أخرى في المرفق السادس  )ما يمى  التي تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/7)بتقرير حمقة العمل 

رؤى أن الثغرات العممية التالية تعتبر  ،كاريبيفيما يتعمق بالمناطق الفرعية الغربية والشرقية لم (أ)
بيولوجية و أوقيوغرافية أعالي البحار في شرقي الكاريبي ( 0)أولويات تحتاج إلى مزيد من البحث وجمع المعمومات 

البيولوجية واالقيوغرافية لتحسين  ةعن الموصميدراسات أخرى ( 2)بما في ذلك الشعاب المرجانية في أعالي البحار 
بحوث ىادفة لؤلنواع الكبيرة الرئيسية ومساراتيا وموائميا مثل أسماك القرش ( 0)يم بتجمع اليرقات وتناثرىا الف

مثل )المختمفة والسيما األنواع المياجرة  األنواعكيفية إسيام الموائل في مختمف مراحل حياة ( 4)والثدييات البحرية 
روزاليندرا بانك والجزر المرجانية في راسة المناطق النائية مثل مواصمة د( 5( )والتحميقمسارات التكاثر والتغذية 

 .     Cayman وأخدود ،rSeafloweالمحمية البحرية  منطقة

لوحظ أن حمقة العمل ىذه تمثل أول محاولة لوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية  (ب)
المتوافرة، واعترف المشاركون بأنو قد تكون ىناك أساليب عممية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا استنادا إلى المعمومات 

إضافية لوصف المناطق التي تستوفي ىذه المعايير مثل االعتماد عمى تجميع تمك التي تتسم بأكبر قدر من الندرة أو 
 .المتضمنة جوانب فريدة أكثر من غيرىا

لمزيد من المعمومات العممية عن تنوع وبالنسبة لمنطقة شرقي الكاريبي والبرازيل، يتعين جمع ا (ج)
في بعض المناطق ( األصناف السمكية التي تعيش في األعماق وتمك السطحية ومصايد األسماك وغير ذلك)األنواع 

مثل لمتغذية والتكاثر أو )فضبل عن معمومات عن ايكولوجية األنواع ومدى توافرىا وموسميتيا وأسباب وجودىا 
األخرى المعمومات الييدونامية والجيومورفولجية في بعض المناطق مع مبلحظة أن بعض وتشمل الثغرات (. اليجرة

من عدم توافر عدد كاف من عمماء ولوحظ أن بعض المناطق تعاني . كافيةاللدراسات ا تعانى من نقصالمناطق 
فيم ىذه المجاالت من  يعانى المياه العميقة،وفيما يتعمق بنباتات وحيوانات (. ثغرات في القدراتالأنظر أيضا )البحار 

، ويقل عموما عن ذلك (مثل أنماط التنوع، وىيكل المجموعات وتوزيع حيوانات المياه العميقة)النقص بصفة عامة 
والشقوق  الجبمية ومن الضروري زيادة جيود أخذ العينات من الموائل الواقعة عمى السبلسل. المتعمق بالنظم السطحية

التي تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا وثمة ضل لممنطقة لضمان تحقيق الوصف األف
 القاري وأعالي البحار؛ الجرفنقص شديد في المعمومات في جنوبي الكاريبي بشأن 

تعاني الموصمية من عدم الفيم السميم، ونظرا ألنيا تؤثر في الكثير من النظم االيكولوجية التي  (د)
مثل )يا، فإن من الميم الحصول عمى معمومات عن الموصمية االيكولوجية عمى مستويات مختمفة جرت مناقشت
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وسوف يتيح ذلك تحسين وصف حدود المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية (. غرافية والجينيةنو اياألوق
 ا لوصفيا في ضوء ىذه المعايير؛الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا أو اقتراح مناطق جديدة يمكن إدراجيا أو تحديدى

شيد التعاون العممي المتعدد البمدان والقدرات العممية بما في ذلك منصات أخذ العينات  (ھ)
والتكنولوجيا، ألغراض بحوث أعالي البحار في المحيط األطمسي تحسنا كبيرا خبلل وضع مشروعات التعداد المتعمقة 

لنقص فرص التمويل درات البحثية جار حتى اآلن إاّل أنيا محدودة نتيجة ومازال معظم ىذه المبا. بالحياة البحرية
 ؛الضرورية لممحافظة عمى شبكاتيا التعاونية ودعم التوسع في جيود أخذ العينات

ويتعين لمعالجة مسألة نقص القدرات اإلقميمية تعزيز التدريب عمى المستوى اإلقميمي في مجاالت ( و)
غرافية و نافي أعالي البحار، وبيولوجيا البحار المفتوحة، وطرق تحميل البيانات األوقيغرافي و نااالستكشاف األوقي
ويتعين توفير المزيد من الخبرات في مجاالت التصنيف التي كان نقصيا يشكل عائقا أمام . والجغرافية وأدواتيا

مثل سفن البحوث، )ي البحار ويتعين توفير القدرات عمى أخذ العينات في أعال. دراسات التنوع في أعالي البحار
وشجعت حمقة (. ية والتتبعيةنولتطبيق النيج االيكولوجية الحديثة مثل الدراسات الجي( والمعدات الحديثة ألخذ العينات

 ؛العمل عمى الترويج الستخدام وتطوير أدوات تحميل البيانات المفتوحة ودون مقابل

 ألمررم المتحرراة لمبيئررة عررن األعمررال الترري نفررذت بشررنن تحايررا برنرراما ا/ تقريررر تجميعرري لخطررة عمررل البحررر المتوسررط
 في البحر المتوسط المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا

اعتمدت األطراف المتعاقدة في اتفاقية برشمونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحمية لمبحر المتوسط  .29
 IG.20/7المقرر ( 2302شباط / فبراير 03إلى  8باريس من )عشر وبروتوكوالتيا، خبلل اجتماعيا العادي السابع 

بشأن حماية المواقع ذات األىمية الخاصة في البحر المتوسط، وطمبت من أمانة اتفاقية برشمونة االتصال بأمانة 
و بيولوجيا في اتفاقية التنوع البيولوجي لعرض العمل الذي نفذ فيما يتعمق بتحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أ

تاحة التقرير التجميعي لممشاركين   .في االجتماع السادس عشر لمييئة الفرعية لمنظرالبحر المتوسط وا 

مناطق  03( UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8)وعمى ذلك، يصف ىذا التقرير الذي يرد في الوثيقة  .03
إلى المعمومات المتوافرة بما في ذلك بحر تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا استنادا 

نسية، والبحر االدرياتيكي والبحر البوران ومنطقة جزر الباليريك وخميج بحر ليونز، وبحر تيرىينان، واليضبة التو 
يرجى الرجوع إلى الوصف الموجز ليذه المناطق في )االيوني، وبحر إيجو، وبحر ليفنتين، ومنطقة بحر دلتا النيل 

وترد تفاصيل أخرى عن الوصف في التقرير  UNEP/CBD/SBSTTA/16/5/ADD.1ن الوثيقة م 4لجدول ا
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/8). 
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 تقرير مرحمي عن التعاون إلنشاء مستواع لمبيانات ونظام لتباال المعمومات -ثالثا

شاء مستودع نموذجي ، يوجز ىذا القسم التقدم المحرز في التعاون إلن03/29من المقرر  44لمفقرة  إعماال .00
 09عمى النحو المشار إليو، في الفقرة )البحرية الميمة ايكولوجيا وبيولوجيا ونظام  لتبادل المعمومات بشأن المناطق 

 (.من نفس المقرر

وقد اضطمع بيذا النشاط من خبلل الدعم المالي الذي قدمتو حكومة ألمانيا بالتعاون مع األطراف  .02
ألمم المتحدة لؤلغذية والزراعة وشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار في األمم المتحدة والحكومات األخرى ومنظمة ا

الدولية التابعة لمنظمة األمم المتحدة لمتربية والعمم والثقافة وخاصة نظام المعمومات الحكومية  ةمجنة االقيونوغرافيالو 
ن المحيطات وقانون البخار في األمم المتحدة، مثل شعبة شؤو البيولوجية لممحيطات وغير ذلك من المنظمات المعنية 

، وبرنامج األمم المتحدة لمبيئة، والمركز العالمي لرصد الدولية  البحريةالدولية لقيعان البحار، والمنظمة  والسمطة
دعوة  الصون التابع لبرنامج األمم المتحدة لمبيئة، والمبادرة العالمية لمتنوع البيولوجي في المحيطات من خبلل تنظيم

واجتماعات تشاورية ( 2300كانون الثاني / يناير 03)لعقد مؤتمر تميفزيوني دعيت فيو جميع المنظمات ذات الصمة 
فضبل عن مناسبات جانبية خبلل اجتماع ( 2300شباط / فبراير 4و 0)مع منظمة األمم المتحدة لؤلغذية والزراعة 

واجتماعات العممية ( 2300شباط / فبراير 0)ة والزراعة لجنة مصايد األسماك في منظمة األمم المتحدة لؤلغذي
 (.2300شباط / فبراير 07)المنتظمة لمجمعية العامة لؤلمم المتحدة 

لمستودع البيانات قد دعيت األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى إجراء استعراض نظير و  .00
ا وبيولوجيا من خبلل اإلخطار ونظام تبادل معمومات المناطق البحرية الميمة ايكولوجي

SCBD/STTM/JM/JLe/JG/77653 ( 2300تشرين األول / أكتوبر 7المؤرخ في .) وقد أخذت التعميقات المقدمة في
 .االعتبار لدى تنقيح المستودع النموذجي في حدود الموارد المالية المتاحة ووقت الموظفين والقدرة التقنية لدى األمانة

المناطق التدريبية بشأن  والوحداتمين لمستودع البيانات المشار إليو كجزء من الدليل وقد أعد دليل المستعم .04
وفيما يمي موجز لممستودع النموذجي . البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا عمى النحو الوارد في القسم التالي

 .(0الشكل ) /http://ebsa.cbd.intلممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا الذي يتوافر حاليا عمى 

النموذجي لبيانات المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا بوصفو أداة  وضع المستودع (أ )
بيانات تعتمد عمى الويب لمساعدة البمدان والمنظمات المعنية في تقديم مدخبلت وقاعدة لم

لصمة بوصف المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا مما يتيح المعمومات والخبرات ذات ا
 دروس المستفادةومات واألدوات واللممستعممين تبادل البيانات والمعم

 والوضوحيوفر مكانا إلضافة وتخزين وتعديل البيانات والمعمومات بدرجات متفاوتة من الوصول  (ب )
دون إتاحتيا لمجميور العام أو حتى أعضاء  قت و في أي  بالمعمومات اإلسيام ويمكن.  والتحرير

http://ebsa.cbd.int/
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والمغو تجريو  الحشوجميع المعمومات الستعراض أولى لحذف  وسوف تخضع. الموقع اآلخرين
وسوف تجري . سبلمة التقديم وماينطوي عميو من أىميةأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي لضمان 

ويمكن أن يصبح مستودع البيانات مكانا  .لرسمية في حمقات العمل اإلقميميةعممية االستعراض ا
واالستعراض معا وأخيرا لتوزيع المعمومات ذات الصمة والمعتمدة عمى الجميور من  مركزيا لمجمع 

الفرعية والموافقة من جانب مؤتمر األطراف عمى خبلل العممية المحددة لمنظر من جانب الييئة 
تقديم  وبعد. 03/29من المقرر ( 0 ) في الفقرةة النحو الذي دعا إليو مؤتمر األطراف في االتفاقي

 2ويبين الشكل . المعمومات من خبلل مراحل مراقبة الجودة وضمان الجودة يمكن تنقيحيا وتحسينيا
( 2)البيانات والمعمومات الخاصة بالمؤلف ( 0)مختمف طبقات وضع المعمومات بما في ذلك 

المتعمقة التقارير ( 4)ات المقدمة لمعممية اإلقميمية المعموم( 0)المعمومات المقدمة لمموقع الشبكي 
التقارير ( 5)تعدىا حمقات العمل اإلقميمية بالمناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا التي 

التقارير الخاصة ( 6)الفرعية الخاصة بالمناطق البحرية المشار إلييا التي توصي بيا الييئة 
 يا التي يوافق عمييا مؤتمر األطراف؛بالمناطق البحرية المشار إلي

وبوسع مستودع البيانات االحتفاظ بالكثير من األنماط المختمفة لممعمومات إاّل أن ىناك نمطين  (ج )
التقارير الخاصة بوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ( 0)رئيسيين ىما 

المناطق التي تستوفي معايير تمك  فداعمة لوضالوثائق والبيانات ال( 2)ايكولوجيا أو بيولوجيا 
 البحرية؛المناطق 

وتستخدم قاعدة البيانات ومستودع البيانات معايير تقنية حسنة التنظيم ومفتوحة ومصممة إلتاحة  (د )
ويمكن في الوقت الحاضر  -مقتضى الحالالوصبلت الدينامية مع قواعد البيانات األخرى حسب 

البيولوجية لممحيطات لتحميل األرقام الدليمية لمتنوع البيولوجي  ربط النموذج بنظام المعمومات
 .بحث عن البيانات الخاصة باألنواعولم



UNEP/CBD/SBSTTA/16/5 

Page 21 

 

 

 الخاصة بمستودع البيانات النموذجي لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا الويبصفحة : 0الشكل 

 (http://ebsa.cbd.int/) 

 

 

 (/http://ebsa.cbd.int)المعمومات في مستودع البيانات النموذجي  لوضوحالطبقات المختمفة : 2الشكل 

 

http://ebsa.cbd.int/
http://ebsa.cbd.int/
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ويحتاج المستودع النموذجي لبيانات المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا لمزيد من التطوير  .05
وتبادل المعمومات، والبد من التأكيد بأن ىذا التطوير سوف يحتاج  لمستودع البيانات كاممة التشغيلليصبح آلية 

إضفاء الطابع الرسمي عمى التعاون مع المنظمات المعنية مثل منظمة األمم المتحدة لؤلغذية إلى  ضمن جممة أمور
واستثمار الموارد المعمومات / البياناتمن حيث تبادل  (النظن اإليكولوجيت البحريت الضعيفتمثل قاعدة بيانات )والزراعة 

لمحافظة الطويمة األجل عمى النظام ووصبلت الضمان المالية البلزمة، وتعزيز القدرة التقنية والموارد البشرية لؤلمانة 
وفيمايمي خصائص . المعمومات المتصمة بو فضبل عن توفير خدمات المعمومات البلزمة لؤلطراف والمنظمات المعنية

 .المعمومات كامل التشغيل وتبادل تودع البياناتمسنظام 

من المتوخي أن يكون مستودع : بيانات المناطق البحرية المهمة ايكولوجيا أو بيولوجيا مستودع (أ )
البيانات كامل التشغيل قاعدة بيانات متعددة الوسائط مقره في أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي ويتضمن المعمومات 

المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا وغير ت الصمة بوصف المناطق التي تستوفي معايير العممية والتقنية ذا
وبغية تنظيم عممية تبادل . حسب مقتضى الحالجاوزىا، ة داخل الوالية الوطنية وفيما يتذلك من المعايير ذات الصم

جيا أو بيولوجيا، وتطبيق المعايير ذات المعمومات عن الخبرات في مجال وصف المناطق البحرية الميمة ايكولو 
الصمة األخرى، ستستخدم قاعدة البيانات تصميما متعدد وسائل التشغيل يمكن ربطو بقواعد بيانات أخرى حسب 

المتباين لممعمومات المتوافرة، سيجري ونظرا لمطابع . وسيكون من الضروري إقامة منصة تقنية ثابتة. مقتض الحال
ومختمف الممفات . ل الوثائق العممية، والبيانات بما في ذلك ممفات نظام المعمومات الجغرافيةقبو لتصميم المستودع 

البحرية الميمة ايكولوجيا  لممناطقوسيجري تنظيم ىيكل المستودع وميادينو وفقا لممعايير السبعة . الوسائطالمشتركة 
جانب الحرص لتجنب االزدواجية مع قواعد  سينعين إتخاذو . أو بيولوجيا، فضبل عن المعايير األخرى ذات الصمة

البيانات األخرى العاممة، وسيكون الربط المشترك مع قواعد البيانات النيج المفضل في ىذا المستودع عندما يتسنى 
ممكنا مع المؤسسات المضيفة األصمية لضمان توافر أحدث وستظل البيانات، حيثما يكون . العمميةذلك من الناحية 

 المعمومات؛

سيحتاج المستودع، لكي يتبادل المستعممون المعمومات، ولكي يجري تبادل  :آلية تباال المعمومات (ب )
تكون وصمة بينية لممدخبلت ( 0: )ىذه المعمومات مع اآلخرين، إلى آلية لتبادل المعمومات تتألف من عنصرين

ألطراف والخبراء والمجتمع المدني مفتوحة وذاتية التفسير في استخداميا تدعو إلى المشاركة العريضة من جانب ا
اآلتية من وصمة بينية لممخرجات تتيح توجيو االستفسارات والتقارير فضبل عن إمكانية الرد عمى االستفسارات ( 2)و

المجمعة المعروضة عمى خريطة وعمى الرغم من أن المستعمل لن يرى سوى النتائج  .مواقع تبادل المعمومات األخرى
تشتمل ىذه المواد عمى معمومات من طائفة من قواعد البيانات المرتبطة بيا، وسيكون النموذج  أو تقرير واحد، قد

ل النموذج ياألخرى قد تكون ضرورية بمجرد تحو االنجميزية، إاّل أن الترجمة إلى لغات األمم المتحدة الرسمية بالمغة 
 .ة العريضةالدوليإلى نسخة كاممة التشغيل وذلك من أجل التشجيع عمى المشاركة 
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التاريبية بشنن المناطق البحرية المهمة  والوحااتعن وضع الاليل  مرحميتقرير  -رابعا
 بيولوجيا ايكولوجيا أو

التدريبية بشأن المناطق البحرية الميمة  والوحدات، وضع الدليل 03/29من المقرر  43إعماال لمفقرة  .06
تنمية القدرات بشأن  لتيسير ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9 ايكولوجيا أو بيولوجيا عمى النحو الوارد في الوثيقة

البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا، ويتضمن ىذا الدليل الوصف العممي لممناطق التي تستوفي معايير المناطق 
البحرية الميمة أيضا دليل المستعممين إلى استخدام المستودع النموذجي وآلية تبادل المعمومات بشأن المناطق 

 .في القسم أعبله المبينايكولوجيا أو بيولوجيا عمى النحو 

لوصف وقد يتعين في المراحل األولى تخصيص قدر كبير من الوقت لتعمم كيفية تطبيق المعايير العممية  .07
بما في ذلك االعتبارات ذات ( 00/23المرحمة األولى من المقرر )المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا 

المشاركين في يتوقع أن يكون لدى ونظرا لمطابع التقني لعممية تطبيق المعايير، . بالبيانات والتحميبلت واألدوات الصمة
بتحميل واستخبلص البيانات ذات الصمة حمقات العمل التدريبية الخاصة بالمناطق البحرية المشار إلييا خبرة سابقة 

 .المعمومات الجغرافية نظمبالمناطق البحرية ولدييم قدر من المعرفة عن 

 :منويتألف دليل التدريب  .08

البحرية المهمة ايكولوجيا أو الوصف العممي لممناطق التي تستوفي معايير المناطق (: 1)الوحاة 
 بيولوجيا

 النيج العامة لكل معيار من معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا (أ)0
  دور آراء الخبراء (ب)0

 لنيج التحميمية العامةا  (ج)0
 اعتبارات البيانات (د)0
االعتبارات التي تراعي لدى استخدام المعايير المتعددة لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا  (ى)0

 أو بيولوجيا
 نيج التخطيط المنتظم (و)0
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 لوجياالبحرية المهمة ايكولوجيا أو بيو المناطق  استخاام المستواع النموذجي لبيانات(:2)الوحاة 
 مقدمة لموصمة البينية لممستعممين (أ)2
  التصنيف النسبي لممناطق (ب)2

 المعايير األخرى ذات الصمة  (ج)2
 

ا كأداة لمتعمم خبلل حمقات المصورة التي يمكن استخدامي الشرائحيصاحب دليل التدريب مجموعة من  .09
 .العمل

االجتماعية الثقافية لممناطق  التقرير المرحمي بشنن االضطالع باراسة عن المعايير -خامسا
 المهمة  ايكولوجيا أو بيولوجيا البحرية

إلدراج ، اضطمع األمين التنفيذي بدراسة لتحديد العناصر النوعية 03/29من المقرر  47إعماال لمفقرة  .43
والثقافية وغير ذلك  والتكنولوجية لممجتمعات األصمية والمحمية والمعايير االجتماعيةالمعارف التقميدية والعممية والتقنية 

دارة لتطبيق المعايير العممية لتحديد المناطق البحرية من الجوانب  الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا فضبل عن إنشاء وا 
وعمم إلجراء  ،UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/10 التقرير في الوثيقةويرد مشروع . المناطق المحمية البحرية

 .باالجتماع السادس عشر لمييئة الفرعيةاألخرى الخاصة  االستعراض النظير مع وثائق االجتماع

 :وفيمايمي الرسائل الرئيسية المستخمصة من مشروع التقرير .40

األجل لمبادرات  ةالطويم ةالبيولوجي السبلمةتحدد الظروف االجتماعية في كثير من األحيان  (أ )
 ىاماادمة تشكل عنصرا ونظرا ألن البشر واحتياجاتيم بما في ذلك احتياجات األجيال الق. الصون

دارة الموارد البحرية، فإن تطبيق المعايير االجتماعية والثقافية فضبل عن المعايير  في صون وا 
دارتيا في االيكولوجية تشكل جزءا ىاما  في تحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا وا 

المناطق التي المعنية وخاصة في نياية المطاف من جانب الدول والمنظمات الحكومية الدولية 
 .ويستخدمونياالسكان من البشر  يعيش فييا

دارة  المناطق المعايير االجتماعية والثقافية لتحديد المناطق الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا فضبل عن إنشاء وا 
 المحمية البحرية

عمى قتصادية المستخدمة أجرى استعراض لممجموعات القائمة من المعايير االجتماعية والثقافية واال (ب )
المعايير أساسا األصعدة الدولية واإلقميمية والوطنية ودون الوطنية، ويمكن أن يوفر النظر إلى ىذه 

إلجراء المزيد من المداوالت ولوضع معايير اجتماعية ثقافية في نياية المطاف لممناطق البحرية 
 .الموجودة بالفعلع المعايير العممية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا لبلستخدام جنبا إلى جنب م
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 :تشتمل المعايير الثقافية المشتركة التي تستخدم حاليا الجوانب التالية (ج )

 تشمل ىذه الفئة المناطق التي كانت تخضع لبلستخدامات : لتقمياي الحاليستخاام الثقافي وااإل
إنتاجية  التى تحافظ عمىة التقميدية من جانب المجتمعات األصمية والمحمية فضبل عن المناطق الميم

واألماكن المستخدمة في األنشطة التقميدية والثقافية بما في ذلك  أو تسترجعيا، وسبلمة المواردتنوع و 
 .االقتصادية المستدامةاالستخدامات 

 طق والموارد التي تخضع إلدارة الفئة المنا تشمل ىذه: المناطق والنظم الخاضعة حاليا لإلاارة العرفية
 .أو التقميدية/ات األصمية والمحمية باستخدام معارفيا المحمية والمجتمع

  األىمية ة والمناطق ذات سىذه الفئة المواقع المقد تشمل: االستخاام المباشر بخالفالقيمة الثقافية
 .الدينية أو التاريخية أو الفنية أو غير ذلك من القيم الثقافية

 تي توجد بيا مواقع تاريخية وأثرية ىامةىذه الفئة المناطق ال تشمل: التراث الثقافي. 

 :تشمل المعايير االجتماعية واالقتصادية المشتركة المستخدمة الجوانب التالية (د )

 ىامة من تشمل ىذه الفئة المناطق التي توفر خدمات : االعتمااية االجتماعية والبشرية أو االقتصااية
عتمد عمييا بقاء السكان وسبل معيشتيم ي النظم االيكولوجية لؤلفراد والمجتمعات المحمية، والتي

ومن الميم توفير فرص الوصول إلى ىذه المناطق واستخداميا المستدام ألغراض . حياتيمومستويات 
 .الترويحية ووسائل اإلعاشة التقميدية أو ألنشطة إنتاج األغذيةالصيد والنواحي 

 ى أىمية قائمة أو محتممة لممجتمعات ىذه الفئة المناطق التي تنطوي عم تشمل: األهمية االجتماعية
ومن الميم المحافظة . الدولية بالنظر إلى سماتيا الثقافية والتعميمية والجمالية أو الترويحيةالمحمية أو 
 .القيم أو استرجاعيا من خبلل اإلدارةعمى ىذه 

 ت اقتصادية خداماأو است/المناطق التي تنطوي عمى أىمية و تشتمل ىذه الفئة: األهمية االقتصااية
فرص العمل في عمميات حالية أو محتممة، وقد توفر منافع اقتصادية لممجتمعات المحمية من خبلل 

ىذه الفئة المناطق وقد تشمل . الصيد الصغيرة النطاق والسياحة أو غير ذلك من األنشطة االقتصادية
األسماك شرة لمصايد التي تحقق حمايتيا والمحافظة عمييا أو استرجاعيا مساىمات اقتصادية مبا

لؤلنشطة أو ( مناطق التربية أو الحضانة أو المناطق التي تمثل مصدرا لؤلنواع اليامة اقتصاديا)
 .الترويحية والسياحية أو غير ذلك من األنشطة االقتصادية

 المناطق التي تنطوي عمى درجة عالية من الدعم من المجتمعات  تشمل ىذه الفئة: القبول االجتماعي
 .ية والمحمية، ومن أصحاب المصمحة كذلكاألصم
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 عامة مع المناطق التي تخضع الستخدامات أو نظم إدارة تتوافق بصورة  تشمل ىذه الفئة: التوافق
التي تساعد في تسوية كما قد تشمل ىذه الفئة المناطق . اإلدارة المقترحة/ أىداف تدابير الصون

 .بشرية أو التي قد توفر حبل لمنزاعات بين المستعممينالموارد الطبيعية واألنشطة الالتضارب بين قيم 

 المقترحة في تنظر ىذه الفئة في الدرجة التي قد تؤثر بيا تدابير الصون واإلدارة : تضارب المصالح
 .أنشطة السكان المحميين وتتسبب في مصاعب اجتماعية أو اقتصادية لممجتمعات المحمية

 الجتماعية والثقافيةالخبرات المكتسبة من تطبيق المعايير ا

 :ر العممية واالجتماعية والثقافيةيتعين مراعاة االعتبارات التالية لدى تطبيق المعايي (ه )

 أو اإلدارة البحرية المعتمدة عمى المجتمع /إيجابية في اإلدارة المشتركة و يمكن العثور عمى تجارب
معات المحمية في مواردىا وحيث تم فييا االعتراف بحقوق المجتيالمحمي في الكثير من الحاالت التي 

فيد سبل معيشة المجتمعات الستخدامات المستدامة التي تاالمناطق البحرية الخاضعة لئلدارة  نوفر فييا
 .المحمية ورفاىتيا

  القائمة لئلدارة قد يزيد االعتراف بأىمية المعارف المحمية والتقميدية والحاجة إلى االرتكاز عمى النظم
عمى المدى من ممكية المجتمعات المحمية لمبادرات الصون واإلدارة ومن ثم استدامتيا  التقميدية لمموارد

 .الطويل

  بين العمماء والمدراء وأعضاء المجتمعات األصمية  وعمى قدم المساواةثمة حاجة إلى إقامة شراكات ىامة
أو بيولوجيا، وفي رصد  البحرية الميمة ايكولوجياوالمحمية في مجال البحوث المؤدية إلى تحديد المناطق 

دارة ىذه المناطق، وينبغي أن تسعى ىذه الشراكات إلى  تطبيق المعارف العممية، وااليكولوجية وا 
 .التقميدية

  وصون الموارد، فإن من الميم أن تراعي أيضا في حين أن من الضروري بذل جميع الجيود لحماية
لمنافع اديا عمى ىذه الموارد وضمان أن تعود تقميسبل معيشة ورفاىة المجتمعات المحمية التي تعتمد 

التدفق إلى ( وليس التكاليف فقط)االجتماعية والثقافية لممناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا 
 .عمى المجتمعات المحمية

 والسا حمي المعارف التقميدية والعممية والتقنية والتكنولوجية لممجتمعات األصمية والمحمية بشأن التنوع البحري

لصون تمتمك المجتمعات األصمية والمحمية معارف وابتكارات وممارسات تنطوي عمى أىمية عالمية  (و )
التنوع البيولوجي البحري والموارد واستخداميا المستدام، وعمى ذلك يمكن القول بأن لممعارف 

في كل من المناطق  دورا ىاما في تحديد المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجياالتقميدية 
 :ويمكن لممعارف اإليكولوجية التقميدية أن توفر بصورة خاصة مايمي. السواحلالساحمية وأمام 
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 بما في ذلك المعارف عن  عن األنواع والموائل والتفاعبلت االيكولوجية: المعارف المحااة المكان
الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا لدى البحرية المناطق  من معايير 0و 2األنواع المياجرة لدعم المعيارين 

وتجمعات  اليافعة الموائل اليامة مثل موائل الصغاراتفاقية التنوع البيولوجي فضبل عن المعمومات عن 
أو كما يمكن استخدام المعارف االيكولوجية التقميدية في التحقق من النماذج اإلقميمية . البياضةاإلناث 

 .ر المناخالعالمية عن توزيع األنواع أو تغي

 فيما بين مختمف العمميات االيكولوجية والعوامل المتعددة لؤلنواع  زيااة المعارف عن الصالت البيئية
اليياكل التغذوية وتحركات اليجرة البلاحيائية  التي تؤثر في بيولوجية األنواع بما في ذلك والنواحي 

 .فضبل عن سموك األنواع

 لسكان األصميين وأفراد ابرامج بحثية حيثما يكون خبلل إقامة ن م بناء القارات المحمية وتقاسم القوة
 .المجتمعات المحمية شركاء عمى قدم المساواة مع العمماء

حيثما يجري تجميع المعارف التقميدية ألغراض تطبيق المعايير االيكولوجية أو االجتماعية الثقافية،  (ز )
شروط بلمعارف، واستخدام المعارف عمى الموافقة المسبقة عن عمم من حائزي اينبغي الحصول 

 .متفق عمييا بصورة متبادلة

ليست ميمة فحسب في تحديد المناطق التي معارف وممارسات المجتمعات األصمية والمحمية  (ح )
تسفر أيضا عن نظم تستوفي معايير المناطق البحرية الميمة ايكولوجيا أو بيولوجيا بل أنيا 

تنطوي عمى أىمية لمنظر في كيفية إدارة التنوع البيولوجي  واستراتيجيات تقميدية لئلدارة البحرية
وتشمل مفاىيم األىمية . لممحيطات العالمية بما في ذلك المناطق التي تتجاوز الوالية الوطنية

 :مايمي

  من  بما في ذلك إدراك أن السكان يشكمون جزءا أساسيا العناصربالروابط المشتركة بين جميع االعتراف
 .وضرورة االضطبلع باإلدارة بطريقة شمولية النظم الطبيعية

  البحرية مع مفاىيم اإلدارة والمسؤولية المشتركة بين األجيال في توفير االستخدام المستدام لمموارد
 .يمثل عنصرا حيويا في نجاح الصون االعتراف في نفس الوقت بأن توفير المنافع لمسكان

  وتكييفية وأن تعزز أدوات ونيج متعددة وأن تكون مستدامة، الحاجة إلى إدارة الموارد البحرية الستخدام
 .التغيير أوقاتالذاتي في مة المجتمعية واالكتفاء و المقا

ينبغي أن اليغيب عن البال أن تعزيز استراتيجيات اإلدارة البحرية التقميدية واالرتكاز عمييا في سياق )   ط(
دارة مصايد صون التنو بالسياسات الوطنية والدولية ذات الصمة  ع البيولوجي، والمناطق المحمية البحرية وا 

 .األسماك قد توفر منافع لكل من المجتمعات المحمية والتنوع البيولوجي

----- 


