
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرونو  ثانيالاالجتماع 
 8102 /تموزهيولي 7-2 كندا، ،مونتلاير

 **تقمن جدول األعمال المؤ  2البند 
 
 

 التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 مذكرة من األمينة التنفيذية

 المهمةالمناطق البحرية تقرير مرحلي عن وصف المناطق التي تستوفي معايير  -أوال
 إيكولوجيا أو بيولوجيا

 

 ونظرة عامةمقدمة  -ألف
تنظيم سلسلة من استنادا إلى التنوع البيولوجي، في اجتماعه العاشر، عملية عالمية،  اتفاقيةاألطراف في مؤتمر أنشأ  -0

المعايير العلمية ( من خالل تطبيق EBSAالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ) لوصف 1حلقات العمل اإلقليمية،
 على المتفق عليها كملةوالم  المتوافقة  ذات الصلة ، فضال عن المعايير العلمية األخرى، المرفق األول9/81الواردة في المقرر 

  الحكومي الدولي.أو على الصعيد  الوطنيالصعيد 

 ،والثاني عشر ،الحادي عشر الثالثة، اتهمؤتمر األطراف في اجتماعنظر ، 00/01و 01/89عمال بالمقررين و  -8
. لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياامعايير وصف المناطق التي تستوفي عن  2ر الموجزة، في التقاريوالثالث عشر

إلى الجمعية العامة لألمم وأ حيلت المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا درجت التقارير الموجزة في مستودع وقد أ 
التنوع البيولوجي إلى األمين العام  تفاقيةالرسالة من األمين التنفيذي عن طريق وكذلك أفرقتها العاملة ذات الصلة، المتحدة 

 3لألمم المتحدة.
المناطق  بشأن إضافيتين إقليميتين عمل تيحلقعقب االجتماع العشرين للهيئة الفرعية،  8،ةالتنفيذي ةاألمين توعقد -3

ا أدناه تقرير الوارد يقدم القسم و بحر البلطيق. منطقة ، وللمنطقة البحر األسود وبحر قزوينالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
العمل في  م إصدار التقارير الكاملة لحلقتيسيتو ا. موء على النتائج الرئيسية لكل منهالعمل هذه ويسلط الض ا عن حلقتيمرحلي

                                                                 
 .8108يونيو/حزيران  8أعيد إصدار الوثيقة ألسباب فنية في  *

**
 CBD/SBSTTA/22/1. 

 .01/89من المقرر  33الفقرة  1

 .03/08، و08/88، و00/01عمال بالمقررات  2

 .A/72/491، وA/69/794، وA/67/838انظر  3
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https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-20-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-22/official/sbstta-22-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-12-ar.pdf
http://undocs.org/ar/A/67/838
http://undocs.org/A/69/794
http://undocs.org/A/72/491


CBD/SBSTTA/22/1 
Page 2 

 

من منطقة وصف موجز لكل  يرد في إضافة لهذه المذكرةلمساعدة الهيئة الفرعية في إعداد تقرير موجز، و 4 الوقت المناسب.
 .)CBD/SBSTTA/22/7/Add.1(المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

مناطق البحرية المهمة لا العمل اإلقليمية لوصف المناطق التي تستوفي معايير اتأدناه أن حلق الوارد الشكل ويبين -4
في المائة من التغطية العالمية للمحيطات أو ما  14العالم ) محيطاتمعظم مناطق لتغطية  عقدهاإيكولوجيا أو بيولوجيا قد تم 

اتفاقية حفظ الموارد البحرية الحية دون إدراج المنطقة في إطار  اتفي المائة من التغطية العالمية للمحيط 28يزيد قليال عن 
البلدان المعنية. وتجدر  هتقرر  في الوقت الذيالواقعة داخل الوالية الوطنية  المناطقالعمل  حلقات. وقد تناولت في أنتاركتيكا

، لوصف األطلسي المحيط األسماك في شمال شرق مصايدولجنة  لجنة أوسباراإلشارة إلى أن هناك عملية مستمرة تقودها 
 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط األطلسي.البحرية مناطق لا معاييرالمناطق التي تستوفي 

لتيسير وصف أمانة االتفاقية حتى اآلن التي نظمتها  41البالغ عددها العمل اإلقليمية  اتلحلقالنطاق الجغرافي  -الشكل
 مناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيالا معاييرالمناطق التي تستوفي 

 
في شمال شرق المحيط األطلسي إلى العملية الجارية بشأن المناطق  الواقعة التي ترد بداخلها خطوطالمنطقة : تشير مالحظة

 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.
المناطق البحرية  وصفعن تدريبية حلقات عمل إقليمية إضافية ودورات تنظيم التقدم المحرز بشأن  -باء

 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

مندذ االجتمدداع العشددرين للهيئدة الفرعيددة، علددى النحددو  ن ظمتددااإلقليميتددين اللتددين  العمدلحلقتددي عددن  ملخصدايقددم هددذا القسددم  -5
 أعاله. 3المشار إليه في الفقرة 

                                                                 
 العمل اإلقليمية لبحر البلطيق حلقةوتقرير  (CBD/EBSA/WS/2017/1/3) العمل اإلقليمية للبحر األسود وبحر قزوين حلقةتقرير  4

(CBD/EBSA/WS/2018/1/4). 

https://www.cbd.int/doc/c/78ec/15d9/3a9d72b7c37b4115164cff59/sbstta-22-07-add1-ar.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201329/volume-1329-I-22301-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201329/volume-1329-I-22301-English.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201329/volume-1329-I-22301-English.pdf
https://www.ospar.org/
https://www.neafc.org/


CBD/SBSTTA/22/1 
Page 3 

 

في البحر األسود وبحر وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  لتيسير قليميةاإل عملالحلقة  -0
 (8102 نيسان/يلأبر  82-82)باكو، قزوين 

حمايدة اللجندة المعنيدة بحلقة العمل هدذه، بمدا فدي ذلدك دورة تدريبيدة مددتها يدوم واحدد، بالتعداون مد   ةالتنفيذي ةاألمين تعقد -3
األبدي  األسدماك فدي البحدر  مصدايد(، واللجندة العامدة لTCISواألماندة المؤقتدة التفاقيدة طهدران )(، BSCالبحر األسود مدن التلدوث )

مدن المحدديط  المتاخمدة والمنطقدةفدي البحدر األسددود والبحدر األبدي  المتوسدط المتعلدق بحفدظ الحوتيدات ( واالتفداق GFCM)المتوسدط 
مددن حكومددة اليابددان )مددن خددالل حلقددة العمددل وتددم تنظيمهددا بدددعم مددالي  حكومددة أذربيجددان استضددافتو (. ACCOBAMS) االطلسدي

 ،سدددالميةاإل وجمهوريدددة إيدددران ،وجورجيدددا، وبلغاريدددا ،حضدددر االجتمددداع خبدددراء مددن أذربيجدددانو (. صددندوق اليابدددان للتندددوع البيولدددوجي
 ،حمايددة البحددر األسددود مددن التلددوثالمعنيددة ب، واللجندة وأوكرانيددا ،وتركمانسددتان ،وتركيددا ،واالتحدداد الروسددي ،ورومانيددا ،وكازاخسدتان

المتاخمدة  والمنطقدةفدي البحدر األسدود والبحدر األبدي  المتوسدط المتعلق بحفظ الحوتيدات واالتفاق ، واألمانة المؤقتة التفاقية طهران
المتعلقددددددددة ة الجغرافيدددددددد البيولوجيدددددددة معلومدددددددداتالنظدددددددام ، و األغذيدددددددة والزراعددددددددة لألمدددددددم المتحدددددددددة ومنظمددددددددة، مدددددددن المحدددددددديط االطلسدددددددي

والمبددادرة العالميدة للتنددوع ، منظمددة األمدم المتحددة للتربيددة والعلدم والثقافدة/للجندة األوقيانوغرافيددة الحكوميدة الدوليدة( OBIS) محيطداتالب
لمندددداطق ل اتحدددداد غدددرب ووسدددط  سددديا/ومركدددز التنميدددة المسدددتدامةبيرداليددددف الدوليدددة، ، ومنظمدددة (GOBIلمحيطدددات )فدددي ا البيولدددوجي
 .(ICCA) الشعوب األصلية والمجتمعات المحليةالتي تحفظها واألقاليم 

حمايددة البحدددر اللجنددة المعنيدددة ب ، علددى النحددو المحددددد فدديعلدددى البحددر األسدددودمددداوالتهم  تركددز واتفددق المشدداركون علدددى أن -1
 بحر قزوين، على النحو المحدد في اتفاقية طهران.و ، وبروتوكولها ذي الصلة األسود من التلوث

مندداطق البحريدددة المهمددة إيكولوجيدددا أو لا المندداطق التدددي تسددتوفي معددداييرمدددن منطقددة  33واتفددق المشددداركون علددى وصدددف  -2
 5.ذه الوثيقةهل اإلضافةويرد وصف هذه المناطق في . ابيولوجي

في بحر البلطيق وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  لتيسير قليميةاإل عملالحلقة  -8
 (8108 شباط/فبراير 82-02)هلسنكي، 

األمينددة التنفيذيدة حلقددة العمدل هددذه، بمدا فددي ذلدك دورة تدريبيددة مددتها يددوم واحدد، بالتعدداون مد  لجنددة حمايدة البيئددة  عقددت  -9
عم مدددالي مددددن فدددي هلسدددنكي بددددع قدددددت و واستضددددافت حكومدددة فنلنددددا حلقدددة العمدددل . (HELCOM) البحريدددة فدددي منطقدددة بحدددر البلطيدددق
 ،والسددويد ،واالتحدداد الروسددي ،وليتوانيددا ،والتفيددا، وألمانيددا، وفنلندددا ،االجتمدداع خبددراء مددن إسدتونياحكدومتي فنلندددا والسددويد. وحضددر 

المبدددادرة ، و بحدددر البلطيدددق النظيدددفوائدددتالف بيرداليدددف الدوليددة، ومنظمدددة ولجنددة حمايدددة البيئدددة البحريدددة فدددي منطقددة بحدددر البلطيدددق، 
والمركددز ، الشدعوب األصدلية والمجتمعدات المحليدةالتدي تحفظهدا واألقدداليم المنداطق اتحداد و  ،لمحيطداتفدي اوع البيولدوجي العالميدة للتند

المندددداطق اإليكولوجيددددة فددددي بحددددر  وبرنددددامج (UNEP-WCMC) التدددداب  لبرنددددامج األمددددم المتحدددددة للبيئددددة الطبيعددددة حفددددظالعددددالمي لرصددددد 
 للصندوق العالمي للطبيعة.البلطيق التاب  

لجنددة حمايدددة  اختصدددا التدددي تندددرج فدددي مجددال  ةالجغرافيدد المنطقدددةواتفددق المشددداركون علددى أن تركدددز حلقددة العمدددل علددى  -01
لجندة حمايدة البيئدة البحريدة فدي منطقدة بحدر فدي بلددين مدن  الواقعدة المنداطق البحريدةباسدتثناء البيئة البحرية في منطقة بحر البلطيق 

 .العمللم تكن ممثلة في حلقة البلطيق التي 

منددداطق لا المندداطق التددي تسدددتوفي معدداييرتسدد  مندداطق مدددن الوصددف الخدددا  بي حلقددة العمددل علدددى المشدداركون فددد واتفددق -00
 6.العمل حلقةجمي  المناطق التي تم وصفها في تقرير توضح وترد خريطة ا. البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجي

                                                                 
. ويرد وصف أكثر تفصيال في تقرير حلقة 0، الجدول CBD/SBSTTA/22/7/Add.1انظر الوصف الموجز لهذه المناطق في الوثيقة  5

 .(CBD/EBSA/WS/2017/1/3)مل الع
. ويرد وصف أكثر تفصيال في تقرير حلقة 8، الجدول CBD/SBSTTA/22/7/Add.1الموجز لهذه المناطق في الوثيقة  الوصفانظر  6

 .(CBD/EBSA/WS/2018/1/4)العمل 
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ا، المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيمناطق البحرية خيارات لتعديل وصف الوضع  -ثانيا
 ، وتعزيز المصداقية العلمية والشفافية لهذه العمليةوصف مناطق جديدةو

، وبدددعم 03/08مدن المقددرر  01ب مددؤتمر األطددراف الدوارد فددي الفقددرة عمددال بطلداتفاقيددة التندوع البيولددوجي، نظمدت أمانددة  -08
إيكولوجيدددا أو ارات لتعددديل وصدددف المنددداطق البحريدددة المهمدددة ، حلقددة عمدددل للخبدددراء لوضددد  خيدددتي ألمانيدددا والسدددويدمددالي مدددن حكدددوم

العمدددل  حلقدددةاستضددافت حكومدددة ألمانيددا . و لمصدددداقية العلميددة والشدددفافية لهددذه العمليدددةوتعزيددز ا ،وصدددف مندداطق جديددددةو ، بيولوجيددا
 .8101 /كانون األولديسمبر 2إلى  5من في الفترة في برلين  ع قدتو 

 :يلي فيمالخبراء هذه حلقة عمل ا أهداف تمثلت، وعمال بالمقرر نفسه -03
، فيما يتعلق ية الوطنية على حد سواءالوال وخارج نطاق داخل بالنسبة إلى الحاالت القائمة، خيارات وض  ( أ)

المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  7باإلجراءات المتخذة في إطار االتفاقية لتعديل وصف
 الذي أعيد تأكيدهكامل لسيادة الدول الساحلية وحقوقها السيادية وواليتها القضائية الحترام االم  ، مناطق جديدةووصف بيولوجيا 

 ؛03/08المقرر  من 3الفقرة  في

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  وصف خيارات لتعزيز المصداقية العلمية والشفافية في عملية وض  ( ب)
 .والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة ،األطرافالنظراء من ستعرا  ال المستوى العلمي زتعزيبوسائل منها ، بيولوجيا

تقرير حلقة العمل المذكورة أعاله الستعرا   8عمال بالمقرر نفسه ومن خالل إخطار،أتاحت األمينة التنفيذية، و  -04
من ثمانية أطراف  تقريرا 08 ، ورداإلخطار . واستجابة لهذاالنظراء من األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة

 9.وأرب  منظمات

مجمعة في نتائج حلقة العمل المشار إليها أعاله وكذلك تعليقات استعرا  النظراء الواستنادا إلى  -05
CBD/SBSTTA/22/INF/25 أعاله في المرفق 04أعاله الموصوفين في الفقرة  الواردين الهدفين التي تتناولخيارات ال، ترد 

 .في القسم الراب  أدناه الوارد

                                                                 
للمنطقة،  متعدد المضلعاتيمثل وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وصفا نصيا وشكال  7

 08/88)المرفق( و 00/02 ناي االتفاقية، بما في ذلك المقرر على النحو الوارد في المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف ف
ر  هذا الوصف في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وتتاح خريطة هذه المناطق على الموق  )المرفق(، وقد ع  

كرة تعديال . ويشكل تعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحالية في هذه المذwww.cbd.int/ebsa التاليالشبكي 
ات يؤثر على الوصف النصي للمناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، على النحو الوارد في المقرر 

األبعاد للمنطقة، على النحو الوارد  متعدد المضلعات)المرفق(، و/أو الشكل  08/88)المرفق( و 00/02 ناذات الصلة بما في ذلك المقرر 
 في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.

 .8108يناير/كانون الثاني  01المؤرخ  ،112-8108رج  رقم الم 8

عمان، والسلطة و تعرا  النظراء من أذربيجان، وكرواتيا، وكوبا، واليونان، والعراق، والنرويج، ونيوزيلندا، ستم تقديم تعليقات ا 9
وفرقة عمل المناطق المحمية البحرية للثديات التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمركز العالمي لرصد الدولية لقاع البحار، 

 حفظ الطبيعة التاب  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة، ومنظمة بيرداليف الدولية.

http://www.cbd.int/ebsa
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 تقرير مرحلي عن المسائل األخرى -ثالثا
معالجة آثار الحطام البحري والضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع   -ألف

 البيولوجي البحري والساحلي
تدابير  استخدام بشأنطلب فيه معلومات عن الخبرات ت 10، إخطارا03/01عمال بالمقرر ، ةالتنفيذي ةاألمين تأصدر  -03
لضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري لكبيرة الضارة الثار اآلتخفيف تجنب ولتقليل و ل
هذا ل استجابةالواردة  التقاريرتجمي   . وتم08/83من المقرر  3، وال سيما فيما يتعلق باألنشطة المدرجة في الفقرة الساحليو 

معلومات محّدثة عن  التقارير الواردةوقدمت بع   .(CBD/SBSTTA/22/INF/13) الموضوع بشأن إعالمية وثيقةفي  اإلخطار
 الوثيقة تلكعة في . وتصف المعلومات المجمّ 133-8105 لإلخطاراألنشطة المدرجة في التقارير السابقة المقدمة استجابة 

 :، بما في ذلكتحت الماء الناجمة عن األنشطة البشريةوالمتعلقة بالضوضاء المضطل  بها مختلف األنشطة 

جراء  واستخدام السواتل، ،الصوتي الرصدرصد األنواع الحساسة للصوت )مثل  (أ ) المسح( كجزء من برامج وا 
 ؛بيئية أكبر رصد

 ؛تدابير الحد من الضوضاء كشرط إلصدار تراخي  للتنقيب عن النفط واستغاللهلمتطلبات وض   (ب )

 ؛بشأن الضوضاء تحت الماء للضوضاء المسببةالعاملين في الصناعات  تثقيف (ج )

 ؛الحساسةو  البيولوجيذات التنوع المواق  البحرية  الواقعة بالقرب من ال سيماالمشاري  اإلنمائية  تقييد (د )

 دمج قضايا الضوضاء في خطط العمل الوطنية للحفاظ على الثدييات البحرية؛ (ه )

 ؛لخف  الضوضاء تكنولوجيات بتركيبمالية للسفن التي تقوم حوافز  تقديم (و )

 السرعة للنقل البحري؛ خف طوعية ل تدابيراتخاذ  (ز )

 .السفنناجمة عن التحت الماء  ضوضاءال مستوى لتقليل جسم السفينةتقييم فعالية تنظيف  (ح )

البحري العلمي لتأثيرات الضوضاء تحت الماء على التنوع البيولوجي  التوليفإلى "وتقوم األمانة حاليا، استنادا  -01
على التنوع  و ثارهااألساسية المعدة لحلقة عمل الخبراء بشأن الضوضاء تحت الماء البيانات مواد و  11والساحلي والموائل"

التقنية التفاقية التنوع  المنشورات سلسلة تقرير بإعداد مشروع( 8104 شباط/فبراير 81-85لندن، )البيولوجي البحري والساحلي 
واألدوات والن ه ج للحد من هذه  البحري والساحلي والموائلالبيولوجي بشأن  ثار الضوضاء تحت الماء على التنوع البيولوجي 

 .اآلثار والتخفيف من حدتها

، تجمي  وتوليف المعلومات العلمية والتقنية بشأن 03/01، و08/83، و00/02عمال بالمقررات ستواصل األمانة، و  -02
الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على  لضوضاء تحت ثار الخف  وتخفيف التدابير والخبرات المتعلقة بتطبيق هذه التدابير 

في  بما ،التوليف نتائج المقبلة للهيئة الفرعية بهدف نشر وستتيحها كمعلومات لالجتماعات التنوع البيولوجي البحري والساحلي
 .وسائل أخرى أو تبادل المعلومات غرفة  لية خاللذلك أمثلة على الخبرات الناجحة، من 

                                                                 
 .8102 ب /أغسطس 10المؤرخ  ،188-8102رج  رقم الم 10

11 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/8. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-10-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-23-ar.pdf
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 البحريالتخطيط المكاني  -باء
الوطنية أو دون اإلقليمية  الخبراتمعلومات عن  فيه طلبت 12، إخطارا03/9بالمقرر عمال ، ةالتنفيذي ةاألمين تأصدر  -09

صف مختلف تو  13الموضوع بشأن إعالميةالواردة في وثيقة  التقاريرتم تجمي  . و أو اإلقليمية في تنفيذ التخطيط المكاني البحري
 :األنشطة المتعلقة بالتخطيط المكاني البحري، بما في ذلك

 التخطيط المكاني البحري منهجياتو إنشاء أفرقة عاملة مشتركة بين الوزارات القتراح مبادئ توجيهية وأدوات  (أ )
 للتنفيذ على المستوى الوطني؛

 ؛الوطني من خالل تطوير خطط مكانية بحريةمكاني البحري تنفيذ تشريعات للتخطيط ال (ب )

 متسقاستخدام الحماية واإلدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي الساحلي والبحري لضمان تخطيط بيئي إقليمي  (ج )
دارة   متكاملة للمناطق الساحلية والبحرية؛وا 

واستخراج  ،والصيد التجاري ،والنقل البحري ،تعزيز تنسيق التخطيط العابر للحدود بشأن قضايا مثل البيئة (د )
 الطاقة ونقل الكهرباء؛

المماثلة( لدمج االعتبارات البيئية واإليكولوجية في  هوم البنية التحتية الخضراء )أو الن هجاستخدام مف (ه )
 ؛نطاقا التخطيط المكاني األوس 

إلقليمي المتسق بين البلدان في االتخطيط المكاني البحري  تيسيرلللتعاون  ةإقليميمنصة العمل من خالل  (و )
 .ما منطقة

من حلقات العمل لبناء القدرات في  ا، عدد00/02، و08/83، و03/9عمال بالمقررات ، ةالتنفيذي ةاألمين توعقد -81
وتعزيز قدرات  بشأن التخطيط المكاني البحري والتجاربتركز على تبادل الخبرات  (SOI) إطار مبادرة المحيطات المستدامة

 .أدناه 85-80يشار إلى هذه الجهود في الفقرات . و التخطيط المكاني البحري

 في إطار مبادرة المحيطات المستدامةأنشطة بناء القدرات والشراكة  -جيم
 مبادرة المحيطات المستدامة بموجببناء  -0

14مبادرة المحيطات المستدامة -80
هي منصة عالمية لبناء الشراكات وتعزيز قدرة األطراف من البلدان النامية على تحقيق  

تبادل المعارف  تيسيرأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي بطريقة شاملة من خالل )أ( 
أصحاب االتصال بين  سبل تعزيزمستهدفة، )ج( قدرات قامة شراكات يمكن أن توفر بناء إ (، )بالممارساتوالخبرات وأفضل 

)د( تعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف  ؛م وأصحاب المصلحة المحليينو السياسات والعلالمصلحة العالميين المعنيين ب
لتدريب والشراكة وق دم دعم مالي لتنفيذ أنشطة ا .واستخدامه المستدام لتنوع البيولوجي البحرياالقطاعات لتحقيق توازن بين حفظ 

)من خالل الوكالة (، وفرنسا صندوق اليابان للتنوع البيولوجياليابان )من خالل  حكومات ِقبلمن  لمبادرة المحيطات المستدامة
وزارة البيئة ، والسويد )من خالل األسماك( مصايدالمحيطات و الفرنسية للتنوع البيولوجي(، وجمهورية كوريا )من خالل وزارة 

 .األمانة، بالتعاون م  مختلف الشركاء الدوليين ِقبلتنسيق من ب، و واالتحاد األوروبيوالطاقة(، 

                                                                 
 .8102 ب /أغسطس 10المؤرخ  ،181-8102رج  رقم الم 12

13 CBD/SBSTTA/22/INF/14. 

 .www.cbd.int/soi انظر 14

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-09-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-23-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-18-ar.pdf
http://www.cbd.int/soi


CBD/SBSTTA/22/1 
Page 7 

 

، لنحو 8102إلى فبراير/شباط  8103وقدمت مبادرة المحيطات المستدامة فرصا تدريبية، في الفترة من فبراير/شباط  -88
المبادرات اإلقليمية /طرف، استفاد بعضها من أنشطة تدريب متعددة، والعديد من المنظمات بلد 011مشاركا من أكثر من  381

 والوطنية.

وواصل األمين التنفيذي، منذ االجتماع العشرين للهيئة الفرعية، العمل في إطار مبادرة المحيطات المستدامة على  -83
 المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية، بما في ذلك:

يوتشيون، جمهورية كوريا، ، وس8103تموز يوسو، جمهورية كوريا، يوليه/)ن لتدريب المدربي حلقة عمل (أ )
 15(؛8101أيلول سبتمبر/

( ومنطقة البحر 8103تشرين األول )ساموا، أكتوبر/ ئر المحيط الهادحلقة عمل إقليمية لبناء القدرات لجز  (ب )
 16(؛8101الكاريبي الكبرى وأمريكا الوسطى )كوستاريكا، فبراير/شباط 

(، وفانواتو )نوفمبر/تشرين الثاني 8103ليشتي )سبتمبر/أيلول  -حلقة عمل وطنية لتنمية القدرات في تيمور (ج )
 17(.8102كانون الثاني /يناير)( والكاميرون 8103

 الحوار العالمي بشأن مبادرة المحيطات المستدامة -8
وبدعم  ،ومنظمة األغذية والزراعة ،األمم المتحدة للبيئة، بالتعاون م  برنامج 8103 /أيلولفي سبتمبرقامت األمانة،  -84

بالشروع في واالتحاد األوروبي،  ،( وجمهورية كورياصندوق اليابان للتنوع البيولوجيمن خالل مالي من حكومات اليابان )
حول العالم من خالل  ةاإلقليمي األسماك مصايدهيئات بين منظمات البحار اإلقليمية و  الحوار والتعاون لتيسيرعملية عالمية 

األسماك  مصايدوهيئات م  منظمات البحار اإلقليمية للحوار العالمي بشأن مبادرة المحيطات المستدامة عقد االجتماع األول 
تقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، الذي تستضيفه حكومة إحراز بشأن تسري  اإلقليمية 
المؤتمرات العالمية لألمم المتحدة، بما في ذلك /في مختلف االجتماعات 18نتائج االجتماع األول . وع رضتكوريا جمهورية

في دورتها  بهذه النتائج ، واعترفت الجمعية العامة لألمم المتحدة(8101المعني بالمحيطات )يونيه/حزيران  مؤتمر األمم المتحدة
 19.بشأن المحيطات وقانون البحار 10/851قرارها في ، 8103السبعين، عام الحادية و 

واستنادا إلى النتيجة الناجحة لالجتماع األول، أصبح الحوار العالمي بشأن مبادرة المحيطات المستدامة منتدى منتظما  -85
 .8102نيسان /في أبريل للحوار العالمي بشأن مبادرة المحيطات المستدامة الثاني االجتماعتعقد األمانة سي عقد كل سنتين، و 

الشامل لعدة  التعاونالمناقشات حول تحديد األدوات والنهج والفر  لتعزيز  إحراز تقدم فيويهدف هذا االجتماع الثاني إلى 
وال سيما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بتطبيق نهج النظام اإليكولوجي، وأدوات اإلدارة على على المستوى اإلقليمي،  قطاعات
 .معالجة التلوث البحري، والرصد، والبحوث وتبادل البياناتل، ووسائل المنطقةأساس 

                                                                 
15 UNEP/CBD/SOI/WS/2016/2/2 وCBD/SOI/WS/2017/2/2. 
16 UNEP/CBD/SOI/WS/2016/3/2/Rev.1 وUNEP/CBD/SOI/WS/2017/1/2 
17 UNEP/CBD/SOI/WS/2016/4/2 وOI/WS/2018/1/2CBD/S. 
 en.pdf-outcome-01-2016-01/official/soiom-2016-https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiomانظر  18
إطار  األعمال التي تضطل  بها مبادرة المحيطات المستدامة في تالحظ م  التقدير ما يلي:على  20/852من القرار  858تن  الفقرة  19

الحوار العالمي م  منظمات البحار اإلقليمية وهيئات مصائد األسماك اإلقليمية ”اتفاقية التنوع البيولوجي، وتالحظ في هذا الصدد عقد 
 ؛8102 /أيلولسبتمبر 82إلى  82لتنوع البيولوجي في سول في الفترة من المتعلقة با أيشيبشأن تسري  التقدم نحو تحقيق أهداف 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/257&referer=/english/&Lang=A
https://www.cbd.int/doc/c/1466/492f/f5ccce200e4f6daa0e0bc74e/soi-ws-2016-02-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiws-2016-03/official/soiws-2016-03-02-rev1-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiws-2017-01/official/soiws-2017-01-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiws-2016-04/official/soiws-2016-04-02-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/soiom-2016-01/official/soiom-2016-01-outcome-en.pdf
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 األسماك مصايدمعالجة اعتبارات التنوع البيولوجي في  -1
طلب فيه معلومات عن الخبرات في مجال ت 20، إخطارا03/3من المقرر  13، عمال بالفقرة ةالتنفيذي ةاألمين تأصدر  -83

م توليف وت تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك، بما في ذلك من خالل نهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك.
مختلف األنشطة المتعلقة  ووصف (CBD/SBSTTA/22/INF/15) بشأن الموضوعإعالمية الواردة في وثيقة  التقاريروتجمي  

 بتعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك، بما في ذلك:

د مصايياسة في س الوقائيتشريعات جديدة لتحسين إدماج نهج النظام اإليكولوجي والنهج  وض تعديل أو  (أ )
، وتحديد السياسات التي تركز على الحفاظ على النظم اإليكولوجية البحرية والساحلية والحد من التأثيرات على التنوع األسماك

 البيولوجي والتخفيف من حدتها؛

تطبيق اللوائح التجارية لمراقبة استخراج وتصدير الموارد المائية، مما يجعل األداء البيئي لمصايد األسماك  (ب )
 لتصدير منتجاتها؛ شرطا

 تنفيذ نهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك؛ لتيسيروتحديث خطط  وض  (ج )

إعادة تعريف أهداف إدارة مصايد األسماك فيما يتعلق باألداء االقتصادي البيولوجي واإليكولوجي لمصايد  (د )
الجانبي على األنواع غير المستهدفة األسماك، م  إيالء االعتبار الواجب للمخزونات المستهدفة ولكن أيضا إلى التأثير 

 والموائل؛

دارة النظم اإليكولوجية البحرية  (ه ) اتخاذ تدابير إدارة محددة للحد من اآلثار الجانبية للصيد، مثل تحديد وا 
استخدام معدات ، وحظر وحفظ التنوع البيولوجي مصايد المستدامةلالهشة، والمناطق المحمية البحرية، والمناطق المخصصة ل

 ،العرضي أدوات للحد من الصيد، واستخدام دة باالنقرا  أو الموائل الهشةفي مناطق محددة لحماية األنواع المهدمعينة  صيد
 واستخدام تقييم المخاطر البيئية. الكائنات موض  االهتمامأنواع مع مصايد األسماك تفاعالت واإلبالغ اإللزامي عن 

، م  منظمة األغذية والزراعة وفريق خبراء مصايد األسماك 03/82من المقرر  00بالفقرة تعمل األمانة، عمال و  -81
وروبي المعني بالحفظ ، بالتعاون م  المكتب األباالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةاإليكولوجية  للجنة المعنية بإدارة النظمالتاب  
أيشي للتنوع  من أهداف 3قييم التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف في ت لإلسهامليات اإلبالغ آل، على تحديد الفر  والتنمية

ستبيان فيما يتعلق با، على تحديد التنقيحات واإلضافات المحتملة وجه الخصو على ، الجاري. ويركز هذا العمل البيولوجي
 3لهدف با مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لتعكس بشكل أفضل القضايا واالعتبارات ذات الصلةلالزراعة منظمة األغذية و 

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 3الهدف  ، وصياغة تقييم علمي للتقدم نحو تحقيقمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
(CBD/SBSTTA/20/INF/28). 

 التعاون التقني وتبادل المعلومات بشأن اإلدارة المستدامة للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها  -2
جل تيسير تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية ، ال سيما من أ08/83من المقرر  08تقوم األمانة حاليا، عمال بالفقرة  -82

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي فيما يتعلق بالشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها،  01لتحقيق الهدف 
اإلدارة المستدامة  بوابة إلكترونية للشعاب المرجانية لتيسير التعاون التقني والتبادل الطوعي للمعلومات عن جمي  جوانب بإنشاء

للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بها. وستحتوي هذه البوابة اإللكترونية للشعاب المرجانية على معلومات 
 المبادرات ، وتوفر روابط إلىيولوجي وأهداف التنمية المستدامةوخلفية عن دور الشعاب المرجانية في أهداف أيشي للتنوع الب

المتعلقة  الشعابمثلث ( والمبادرات اإلقليمية )مثل مبادرة ، المبادرة الدولية للشعاب المرجانية)على سبيل المثال لميةالعا
ومصايد األسماك واألمن الغذائي( المتصلة بالشعاب المرجانية، وتوفر الوصول إلى مجموعة من الموارد  بالشعاب المرجانية

                                                                 
 .8102تشرين الثاني /نوفمبر 02المؤرخ  ،080-8102رج  رقم الم 20

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-03-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-28-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-23-ar.pdf
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والمنظمات لإلبالغ عن إجراءاتها  األخرى بإدارة الشعاب المرجانية وتوفر منصة تفاعلية لألطراف والحكومات المتصلةوالمواد 
 .وأنشطتها إلدارة النظم اإليكولوجية للشعاب المرجانية والضغوط عليها

 التوصيات المقترحة -رابعا
في اجتماعه  مؤتمر األطرافبأن يعتمد ن توصي في أقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  -89

 الراب  عشر مقررا على غرار ما يلي:

 إن مؤتمر األطراف
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

جية في اجتماعها الثاني لمشورة العلمية والتقنية والتكنولو لبالتقارير الموجزة التي أعدتها الهيئة الفرعية  يرحب -0
المهمة العمل اإلقليميتين اللتين تصفان المناطق البحرية  حلقتيالمقرر، استنادا إلى تقارير هذا ، المرفقة بمشروع والعشرين

درج تأن  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبو  21،قزوين، ومنطقة بحر البلطيقلبحر األسود وبحر إيكولوجيا أو بيولوجيا لمنطقة ا
مم المتحدة دمها إلى الجمعية العامة لألقت، وأن ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحر التقارير الموجزة في مستودع المناطق 

، وكذلك األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة تمشيا م  الغر  واإلجراءات وعملياتها ذات الصلة
 ؛03/08، و08/88، و00/01، و01/89 المنصو  عليها في المقررات

المناطق خيارات لتعديل وصف المناطق البحرية  وض الخبراء بشأن  حلقة عملبتقرير  أيضا يرحبو  -8
التي عقدت في  22، وتعزيز المصداقية والشفافية في هذه العملية،وصف مناطق جديدةو ، البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 23:المقررهذا مشروع بمرفق الالخيارات على النحو الوارد في  مجموعة يؤيدو ، 8102 /كانون األولديسمبر 8إلى  5من  برلين
، فيما يتعلق باإلجراءات المتخذة في إطار سواءالية الوطنية على حد الو  وخارج نطاق االت داخلللح )أ(

جديدة، م   مناطقوصف و االتفاقية لتعديل وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
 لسيادة الدول الساحلية وحقوقها السيادية وواليتها القضائية؛ الكاملاالحترام 

عملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، بما في ذلك عن لوالشفافية العلمية  لتعزيز المصداقية )ب(
 ؛ومات األخرى والمنظمات ذات الصلةالعلمي من جانب األطراف والحك النظراءطريق تعزيز استعرا  

لة لتيسير تنفيذ العمل م  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الص ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبو  -3
هذه، على النحو الوارد في المرفق األول، من خالل توفير الدعم العلمي والتقني لألطراف والحكومات مجموعة الخيارات 

 والمنظمات ذات الصلة، حسب االقتضاء؛األخرى 
األغذية والزراعة  التنوع البيولوجي، ومنظمة مزيد من التعاون وتبادل المعلومات بين أمانة اتفاقية يدعو إلىو  -4

، وهيئات مصايد األسماك اإلقليمية فيما يتعلق باستخدام المعلومات العلمية بشأن المناطق التي تستوفي معايير لألمم المتحدة
النظم اإليكولوجية البحرية الهشة دعما لتحقيق مختلف أهداف أيشي للتنوع و المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

 ؛البيولوجي

                                                                 
21 CBD/EBSA/WS/2017/1/3 وCBD/EBSA/WS/2018/1/4. 

22 CBD/EBSA/EM/2017/1/3. 
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https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-12-ar.pdf
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 مسائل أخرى
المتعلقة بما بشأن تجمي  وتوليف المعلومات  ةالتنفيذي ةقوم به األمينتبالعمل المستمر الذي  يحيط علماو  -5

للحد من هذه ووسائل على التنوع البيولوجي البحري والساحلي الناجمة عن األنشطة البشرية الضوضاء تحت الماء  ثار )أ(  يلي
األطراف والحكومات األخرى  يشج و ، التخطيط المكاني البحريتطبيق المتعلقة ب)ب( الخبرات ، اآلثار والتخفيف من حدتها

 ؛على االستفادة من هذه المعلومات والمنظمات ذات الصلة
من خالل مبادرة المحيطات المستدامة  ةالتنفيذي ةها األمينتبأنشطة بناء القدرات والشراكة التي يّسر  يرحبو  -3

 يعرب عن امتنانهو ، حكومات األخرى والمنظمات المعنيةنية واإلقليمية والعالمية بالتعاون م  األطراف والعلى المستويات الوط
 ؛قة بالمبادرة المستدامة للمحيطاتتقديم الدعم المالي والتقني لتنفيذ األنشطة المتعللللبلدان المانحة والعديد من الشركاء اآلخرين 

األغذية والزراعة لألمم بالجهود التعاونية بين األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة  يرحب أيضاو  -1
برامج النظم اإليكولوجية البحرية /واتفاقيات وخطط عمل البحار اإلقليمية وهيئات مصايد األسماك اإلقليمية ومشروعات المتحدة

 قطاعات على المستوى اإلقليمي لتسري  الشامل لعدةتعزيز التعاون  بشأن، درات اإلقليمية األخرى ذات الصلةالكبرى والمبا
، بما في ذلك من خالل الحوار داف التنمية المستدامة ذات الصلةتقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهإحراز 

للحوار العالمي  األول والثاني االجتماعينحيل نتائج ة أن تالتنفيذي ةإلى األمين يطلبو ، المي لمبادرة المحيطات المستدامةالع
م  األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات تعاون تأن إلى العمليات العالمية واإلقليمية و  لمبادرة المحيطات المستدامة

 الصلة والجهات المانحة لتيسير تنفيذ هذه النتائج على أر  الواق ؛
معلومات بوهيئات مصايد األسماك اإلقليمية إلى المساهمة  متحدةاألغذية والزراعة لألمم المنظمة  يدعوو  -2

نشرة التوقعات العالمية للتنوع ، في إعداد الطبعة الخامسة من االقتضاء، حسب تجمي  الخبرات والدروس المستفادةعلمية و 
 ؛البيولوجي

 ةلحفظ الطبيعة، واألمين ، واالتحاد الدولياألغذية والزراعة لألمم المتحدةبالتعاون بين منظمة  يرحبو -9
ة أن التنفيذي ةإلى األمين يطلبو ، للتنوع البيولوجي وتحقيقهمن أهداف أيشي  3لدعم وتحسين اإلبالغ عن الهدف  ةالتنفيذي

 هذا التعاون.واصل ت
 مرفقال

وصف مناطق جديدة، وتعزيز وا، مناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيخيارات لتعديل وصف ال
 المصداقية العلمية والشفافية لهذه العملية

 الحاليةا مناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيلاوصف  تعديل -أوال
 التعديل في العملية الحالية -ألف

متعدد شكال نصيا و  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وصفا تستوفي معاييرصف المناطق التي و  24يمثل -0
 تفيها المقرراذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف في االتفاقية، بما  مقرراتللمنطقة، على النحو الوارد في ال المضلعات

المناطق البحرية المهمة في مستودع  ع ر  هذا الوصفو  (،األول )المرفق 01/08و )المرفق( 08/88و)المرفق(  00/02
تعديل وصف ويشكل . www.cbd.int/ebsa في لى الموق  الشبكيوتتاح خريطة هذه المناطق ع إيكولوجيا أو بيولوجيا

المناطق معايير  للمناطق التي تستوفي الوصف النصيعلى  تعديال يؤثر الحالية لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياا
، للمنطقة متعدد المضلعاتالشكل و/أو المذكورة أعاله  مقرراتالنحو الوارد في ال، على البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

                                                                 
 0، الحاشية 01/08في المقرر  على النحو الوارد وصفه 24

http://www.cbd.int/ebsa
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المناطق  أوصافتعديل  حاليا يمكنو  .المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيامستودع  على النحو المعرو  في
، حسبما طلب مؤتمر مة إيكولوجيا أو بيولوجياية المهالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواردة في مستودع المناطق البحر 

 ، من خالل مقررات مؤتمر األطراف في اجتماعاته المقبلة.03/08و 08/88و 00/01األطراف في المقررات 

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحاليةوصف األسباب المحتملة لتعديل  -باء
 :، ما يليالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحاليةوصف لتعديل يمكن أن تشمل األسباب المحتملة  -8

أو السمات  الحالية، بما في ذلك المعارف التقليدية، بشأن السمات جديدةمعلومات علمية وتقنية  إتاحة/رتوف   (أ )
 ؛بمنطقة حاليةالجديدة المرتبطة 

خدمت في تطبيق التي است  و المعلومات التي تقدمها العمليات الحكومية الدولية األخرى،  فيتغيرات  حدوث (ب )
 معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

 ؛ن ه ج منهجية أو أساليب تحليليةخبرات متطورة، أو ظهور  (ج )

لمهمة إيكولوجيا أو )السمات( اإليكولوجية أو البيولوجية إلحدى المناطق البحرية ا السمةر في تغيُّ حدوث (د )
معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو التغير في  يخالفير في ترتيب المنطقة تغ، مما قد يؤدي إلى بيولوجيا
 ؛للمنطقة متعدد المضلعاتالشكل 

 الموجودة؛في األوصاف أخطاء علمية وجود  (ه )

ية المهمة إيكولوجيا أو تعديالت أو إضافات على النسق وفئات المعلومات في نموذج المناطق البحر إدخال  (و )
 .مؤتمر األطراف اتفق عليهي التي، بيولوجيا

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحاليةتعديل وصف ها اقتراح الجهات الفاعلة التي يمكن -جيم
 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحاليةتعديل وصف يمكن للجهات الفاعلة التالية اقتراح  -3

 ؛الوالية الوطنية: الدولة المعنية نطاق داخلالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة  بالنسبة للمناطق البحرية (أ )

 لدول متعددة: دولة الواقعة داخل نطاق الوالية الوطنيةلمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لبالنسبة  (ب )
 أو جمي  الدول المعنية بالتعديل؛ ،معنيةة دولواحدة معنية أو أكثر من 

خارج نطاق الوالية المناطق الواقعة  فيالواقعة لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لبالنسبة  (ج )
 ؛حكومية دولية مختصةظمة )منظمات( أو من/أي دولة و الوطنية:

الوالية  وخارج داخل مناطق واقعةلمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي لها سمات في لبالنسبة  (د )
 أو المنظمات الحكومية الدولية المختصة؛/و المعنيةالوطنية على حد سواء: الدولة )الدول( 

العلمي والمنظمات غير الحكومية وأصحاب ينبغي تشجي  أصحاب المعارف، بما في ذلك منظمات البحث  (ه )
 لتيسيروالخبراء في المعارف التقليدية على لفت انتباه الدول واألمانة إلى أي من األسباب المذكورة أعاله  التقليدية المعارف

 .، وتقديم اقتراحات للتعديلعند االقتضاءإعداد مقترحات التعديل، 

 عملية التعديل الشروع فيخيارات  -دال
 :عملية التعديلبالشروع في المتعلق  خيارات، والتي يمكن أن تكون مكملة، لإلجراء كهنا -4

 )على أساس كل حالة على حدة( إلى األمانة في أي وقت.محدد  تعديلبشأن  تقديم مقترحات  -0خيار ال
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 وافق عليه مؤتمر األطراف(.يحلقات عمل إقليمية دورية )اإلطار الزمني الذي  -8خيار ال
زمنية  فترة انقضاءتقديم مقترحات التعديل إلى األمانة حتى يتم استالم عدد محدد من المقترحات أو  -3 خيارال

حلقة عمل، بالتشاور م  الفريق االستشاري غير حينئذ  األمانة وستعقد، المقترحمحددة منذ تقديم 
 الرسمي.

 عقد حلقة عمل للنظر في التعديالت المحتملة.موعد بتحديد فريق استشاري إقليمي )بعد إنشائه(  سيقوم -4خيار ال
جراء تعديل كبير و إجراء بين  للتمييزخيارات  هناكو  -5 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو وصف  تعديل طفيف علىا 

 :، على النحو التاليبيولوجيا الحالية

 بيولوجي.التنوع ال تفاقيةال عملية الحاليةاليجب أن تمر جمي  التعديالت عبر  -0خيار ال
يمكن تحديد التعديالت التي و عملية أبسط. ستمر فئة منها بفئتين،  إلىلتعديل اسيتم تصنيف مقترحات  -8خيار ال

 :ستتم من خالل عملية أبسط من خالل
 ؛محددة مسبقا تكون معايير (أ )

المناطق المعني ب)مثل الفريق االستشاري غير الرسمي  التفاقية التنوع البيولوجيفريق خبراء استشاري   (ب )
 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا(؛

 .للقيام بهذه المهمة مكلفةمجموعة إقليمية   (ج )

تعديل أو قد  إجراء مقابل تغيير بسيط قد يؤدي إلى كبيرايرا يعتبر تغلتحديد ما ي  ، يلزم إيجاد تعريف واضح 8بالنسبة للخيار 
 .التفاقية التنوع البيولوجييتطلب عمليات مختلفة 

 خيارات الستكمال حلقات العمل اإلقليمية القائمة -هاء
 :ما يليبحلقات العمل اإلقليمية القائمة أن ت ستكمل  يمكن -3

 أوصافتعديل بشأن مقترحات عن من الدول أو المنظمات الحكومية الدولية المختصة،  (تقارير) تقرير (أ )
 ؛بتجميعهاالتي تقوم  اتفاقية التنوع البيولوجيإلى أمانة  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحالية

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية لدورة ا)على سبيل المثال، سنوي أو كل سنتين  تقديم تقرير مرحلي منتظم  (ب )
المعلومات أو غيرها من  غرفة تبادل عن طريق  لية التي تمت إتاحتها التقاريرمؤتمر األطراف( عن /والتقنية والتكنولوجية

 الوسائل؛

، حسب االقتضاء، االستشاريينمقترحات إلجراء تعديالت تستعرضها شبكة إقليمية من الخبراء وغيرهم من  (ج )
التنوع البيولوجي التاب  التفاقية من خالل المنظمات اإلقليمية ذات الصلة( أو الفريق االستشاري غير الرسمي  هاؤ يتم إنشا)

أنوع حلقات البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، التي قد توصي بعقد حلقة عمل إقليمية أو أي نوع  خر من المناطق المعني ب
دورية. وينبغي أن تشرك الشبكات اإلقليمية مختلف القليمية اإلعمل الوقت المحدد لعقد حلقة ال منفي وقت أقرب  العمل

لية اإلقليمية والقطاعية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخا  أصحاب المصلحة، بما في ذلك الهيئات الحكومية الدو 
 .والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية

 االعتبارات الرئيسية للتعديالت -واو
أوصاف ينبغي إبالغ األطراف والحكومات األخرى، وكذلك المنظمات ذات الصلة، بأي تقديم للمقترحات لتعديل  -1
التفاقية  الشبكي موق ال، و اتفاقية التنوع البيولوجي من من خالل إخطار الحالية إيكولوجيا أو بيولوجيالمناطق البحرية المهمة ا
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، والمواق  الشبكية للمنظمات ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمعلومات بشأن المناطق البحر  غرفة تبادل، و لية التنوع البيولوجي
 و وسائل أخرى.أ/و التفاقية التنوع البيولوجيالشريكة 

 االعتبارات التالية: مراعاةينبغي و  -2

أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تعديل أهمية إدماج المعارف التقليدية في عملية  (أ )
 وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛ الحالية

التقليدية أيضا مراجعة نموذج وصف المناطق البحرية المهمة قد تشمل خيارات تعزيز إدماج المعارف  (ب )
المشاورات معني بقائمة بجمي  المنظمات التي تمت استشارتها وتحديدا قسم فرعي يتضمن  شمل قسمايإيكولوجيا أو بيولوجيا ل

 المتعلقة بالمعارف التقليدية؛

 أي تعديل مقترح؛جراء الحاجة إلى قاعدة علمية وتقنية قوية إل (ج )

ستخدام طرائق فعالة من حيث التكلفة، بما في إتاحة الفرصة الالتعديل.  إجراء مية الشفافية في عمليةأه (د )
 على شبكة اإلنترنت؛القائمة ذلك االتصاالت 

للمنطقة السمات اإليكولوجية أو البيولوجية في يرات التعديالت الناجمة عن التغ اقترانالحاجة إلى  (ه )
البحرية المهمة إيكولوجيا أو  (المناطقالمنطقة )م  مبادئ توجيهية لرصد  لوجيا أو بيولوجياالبحرية المهمة إيكو  )المناطق(

أو المحتمل استخدامها لدعم الجهود  المستخدمة حاليابيولوجيا المعنية واآلثار المترتبة على التهديدات وفعالية تدابير اإلدارة 
جية للمناطق التي استوفت معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو الوطنية الستعادة القيمة األصلية البيئية أو البيولو 

 بيولوجيا؛

من  المستمدةالفرصة إلدخال فئة "المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المعرضة للخطر"، إتاحة  (و )
 مثال اتفاقية رامسار؛

سبق  التيالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  المتعلقة بأي منمعلومات الالحاجة إلى االحتفاظ ب (ز )
 من القائمة. مناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيالاحذف /داخل المستودع في حالة تعديل هاوصف

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحالية وصف تعديلل االحتياجات في مجال بناء القدرات -زاي
، ما المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحالية وصف تعديلل االحتياجات في مجال بناء القدرات تشمل -9

 :يلي

 استعرا  النظراء لمقترحات التعديل على أساس معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ (أ )

ية المهمة ، لتعديل وصف المناطق البحر لتقليديةخدام المعلومات العلمية والتقنية، بما في ذلك المعارف ااست (ب )
 ؛إيكولوجيا أو بيولوجيا

 وفهمها. عملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بشأنالتوعية  (ج )

 ا مناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيال المناطق الجديدة التي تستوفي معايير وصف -ثانيا
مناطق البحرية المهمة وصف مناطق جديدة تستوفي معايير الالجهات الفاعلة التي يمكنها اقتراح  -ألف

 اإيكولوجيا أو بيولوجي
وصف المناطق الجديدة التي تستوفي معايير  الشروع فيللجهات الفاعلة التي يمكنها تشمل الخيارات المتاحة  -01

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ما يلي
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المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية: الدولة )الدول( والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، م   (أ )
بشأن التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق مراعاة التطورات المستقبلية في عملية الجمعية العامة لألمم المتحدة 

 الوالية الوطنية؛

 ؛المعنيةالمناطق الواقعة داخل الوالية الوطنية: الدول  (ب )

النطاق اإلقليمي: يمكن لشبكة إقليمية من الخبراء أن تقرر ما إذا كانت المعلومات المتاحة الجديدة كافية  (ج )
 ؛منتظماستنادا إلى استعرا  دوري لتبرير تنظيم حلقة عمل إقليمية أخرى، 

: يقرر الخبراء اإلقليميون ما إذا الجديدة المعلوماتو على أساس الوقت  ةالقائم التحريكعوامل مزيج من  (د )
 عقد حلقة عمل إقليمية في وقت أقرب؛ تستدعيكانت المعلومات المتاحة حديثا 

لى النحو )عالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المناطق البحرية المعني بيمكن للفريق االستشاري غير الرسمي  (ه )
حلقة عمل عقد حاجة إلى عند الاتفاقية التنوع البيولوجي ، المرفق الثالث( أن يقدم المشورة ألمانة 03/08المبين في المقرر 

 جديدة؛

، والمنظمات غير الحكومية وأصحاب بما في ذلك منظمات البحث العلمي ،المعارف حائزيينبغي تشجي   (و )
األسباب لتيسير إعداد /الخبراء في المعارف التقليدية على لفت انتباه الدول واألمانة إلى أي من االحتياجاتو /رف التقليديةالمعا

 .عند االقتضاء، ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياجديدة من المناطق البحر  منطقةالمقترحات من أجل وصف 

 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الجديدةخيارات لالضطالع بوصف المناطق البحرية  -باء
 يلي: اتشمل خيارات وصف المناطق الجديدة م  -00

مستمرة  جارية ، وتدعمها عمليةتستكملها حلقة عمل افتراضيةو ، حلقات العمل اإلقليميةيمكن أن تستمر  (أ )
البحرية المهمة إيكولوجيا أو  الجديدة المحتملة التي تستوفي معايير المناطق المناطقلتقديم المقترحات إلى األمانة بشأن 

 بيولوجيا؛

أو /الخبراء وبواسطة شبكة إقليمية من  واستعراضها( نموذج موحدمكن تقديم معلومات جديدة )باستخدام ي (ب )
، لتحديد ما إذا كانت هناك المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية المعني بمن قبل الفريق االستشاري غير الرسمي 

، عنصر محدد )مثل أنواع محددة(على  االستعرا  كن أن يركز هذاويم .حلقة عمل جديدةعقد أو  استعرا  جديدحاجة إلى 
متعددة للمعلومات الجديدة المقدمة لوصف مناطق جديدة تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة المصادر الويمكن الجم  بين 

 إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

بل من قِ  بشكل كامل التفاقية التنوع البيولوجيت تنشر على الموق  الشبكي ينبغي استعرا  أي معلوما (ج )
، نظرا للحساسيات المحتملة المرتبطة المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية المعني بالفريق االستشاري غير الرسمي 

 بالرؤية العامة؛

 أقاليمية )عالمية( أو مواضيعية؛يمكن أن تكون حلقات العمل إقليمية أو دون إقليمية أو  (د )

على  على حد سواء جديدةووصف مناطق يمكن أن تعمل حلقات العمل على تعديل المناطق الموجودة  (ه )
 ؛التقارير المقدمةأساس 

و/أو  إقليميةدون و/أو  إقليميةة لدعم تحديد األولويات لحلقات عمل علميال فجواتللينبغي إجراء تحليل  (و )
التي يمكن استعراضها والنظر فيها من قبل الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية و ، جديدة ةمواضيعيأو /وأقاليمية 

 .والتكنولوجية
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 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الجديدةاالعتبارات الرئيسية لوصف  -جيم
 االعتبارات التالية: مراعاةينبغي  -08

الحاجة إلى ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية إلدراج المعارف  (أ )
والخبراء المعارف التقليدية  حائزيضرورة إشراك ، و الجديدةالتقليدية في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

اتخاذ  بعدالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ) بشأنالشبكة اإلقليمية للخبراء  ومهامفي تشكيل في المعارف التقليدية 
 بتأسيسها(؛قرار 

التنوع ٍ   ينبغي إرسال أي معلومات مقدمة للوصف المحتمل للمناطق الجديدة إلى األطراف في اتفاقية (ب )
 البيولوجي والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة؛

، عملية مواضيعيةعمل ، من خالل حلقات عمل إقليمية أو حلقات ةعملية الوصف الجديدينبغي أن تتب   (ج )
التقديم الحالية إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف للنظر فيها قبل إدراجها في مستودع 

 .المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 الجديدةالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  وصفل االحتياجات في مجال بناء القدرات -دال
على  الحالية احتياجات بناء القدرات المحددة لتعديل المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أيضا تنطبق -03

 :إيكولوجيا أو بيولوجيا، على النحو التالي وصف المناطق الجديدة التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة

 ؛المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيافهم ما يشكل  (أ )

جراء مقترحكيفية تطوير  (ب ) ، البيانات العلميةما يتعلق بفي الثغرات وسد، رات، وتقييم التغينظراءاستعرا  ، وا 
 ؛وجم  البيانات، وما إلى ذلك

كيف يمكن ألصحاب المعارف التقليدية وخبراء المعارف التقليدية المشاركة في هذه العمليات وكيف يمكن  (ج )
 معهم؛ االنخراطللعلماء 

 ؛لإلدارة المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا كيفية استخدام معلومات (د )

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو فهم األنواع المختلفة من العمليات، بما في ذلك الروابط بين عملية  (ه )
 بيولوجيا وغيرها من العمليات والقطاعات واألنشطة وأصحاب المصلحة.

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياخيارات لتعزيز المصداقية العلمية والشفافية لعملية  -ثالثا
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمصداقية العملية لحلقات العمل اإلقليمية بشأن  -ألف

فيما يتعلق بتعزيز المصداقية العلمية لحلقات العمل اإلقليمية، اتساع المعرفة بما  ،يمكن أن تضمن الخطوات التالية -04
المناطق ب المعنيفيه الكفاية من خالل عملية ترشيح معززة، م  االستفادة الكاملة من مشورة الفريق االستشاري غير الرسمي 

 ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا:البحر 

، باالستناد إلى الخبراء ة المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا"إنشاء "شبكات إقليمية للخبراء بشأن المناطق البحري (أ )
مية ذات ظمات البحار اإلقلي، بالتعاون م  منن حلقات العمل اإلقليمية السابقةالمتاحين في مناطق مختلفة من ذوي الخبرة م

النظم اإليكولوجية  مشاري /، وهيئات اإلدارة القطاعية اإلقليمية وغيرها من المبادرات اإلقليمية ذات الصلة، مثل برامجالصلة
  ومنظمات المجتم  المحلي، فضال عن الخبراء اإلقليميين في مجال المعارف التقليدية؛ الكبرى، والقطاعات الصناعية،البحرية 



CBD/SBSTTA/22/1 
Page 16 

 

المناطق البحرية  بشأنللمشاركة في حلقات العمل بالتعاون م  "الشبكات اإلقليمية للخبراء  المسبقالتخطيط  (ب )
 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا" )بعد إنشائها(، وجم  المعلومات العلمية على النطاقات المالئمة؛

الروابط على وجه الخصو  في مجاالت الخبرة، بما في ذلك من خالل استكشاف  تاختالالة معالجة أي (ج )
 والتآزر م  المنظمات الحكومية الدولية األخرى؛ التفاقية التنوع البيولوجيالمحتملة م  مبادرة التصنيف العالمية التابعة 

 مراعاة االعتبارات التالية: وينبغي -05

الدولية لعلوم الحكومية اللجنة /نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات تعزيز التعاون م  (أ )
في الوصول إلى المعلومات العلمية دعما لحلقات العمل  منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونيسكو( -المحيطات 
 اإلقليمية؛

حلقة عمل إقليمية بشأن  عقد التوجيه لالستعدادات على المستويين الوطني واإلقليمي قبل تقديمتعزيز  (ب )
 بيولوجيا لضمان جم  المعلومات العلمية في الوقت المناسب؛ المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو

 .بما في ذلك التدريب عبر اإلنترنت، عملعقد حلقة  تقديم التدريب قبل (ج )

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياشفافية حلقات العمل اإلقليمية المعنية ب -باء
 :شفافية حلقات العمل اإلقليميةيمكن اتخاذ الخطوات التالية فيما يتعلق بتعزيز  -03

، والجوانب األخرى حاليةأوصاف ديدة أو مراجعة جة الخبراء الذين ساهموا في وصف أوصاف قائم إدراج (أ )
 ، حسب االقتضاء؛اتفاقية التنوع البيولوجيفي إطار  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف لعملية 

خدمت است   حيثالمسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية  الحرة معلومات عن الموافقة إدراج (ب )
 فيها المعارف التقليدية؛

أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،  بشأنالعامة على اإلنترنت  بتقديم التعليقاتالسماح  (ج )
 وتوفير فر  للرد على تلك التعليقات؛

 استخدام المعارف التقليدية قبل مشاركتهم في حلقات العمل اإلقليمية؛العلوم على  في مجال خبراءالتدريب  (د )

 ؛العمل اإلقليمية في المستودع لحلقاتتوضيح النطاق الجغرافي  (ه )

أكاديمية مرجعية،  للوصول إلى ورقات وروابطضمان الوصول المفتوح إلى البيانات )مثل الصور الساتلية،  (و )
 عند االقتضاءحظر، لوصول جزئيا أو خاضعا لفترات مل اإلقليمية )يمكن أن يكون االع حلقاتتوثيق المعارف التقليدية( من و 

 بشأنوربما أيضا  التفاقية التنوع البيولوجيالمعلومات  غرفة تبادل األطراف بشأن حساسية البيانات( في  ليةلالستجابة لشواغل 
 إلى مصادر البيانات األولية؛كروابط للوصول أو  نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات

، لتجنب استبعاد أصحاب المعارف التقليدية أو التشاركية للبيانات دارةاإلإضفاء طاب  مؤسسي على نظم  (ز )
 أصحاب المصلحة.

ن هناك حاجة إلى تعزيز فهم عملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، بهدف المساهمة في شفافيتها، مو  -01
 الخطوات التالية:اتخاذ خالل 

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى قطاعات مختلفة والمجتم  العلمي  أوصافنقل أهمية  (أ )
 مفهومة؛ بصيغةاألوس  
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في نهاية حلقات العمل اإلقليمية )على /زيادة إشراك وسائط اإلعالم على المستويين الوطني واإلقليمي أثناء (ب )
 (؛تفاقية التنوع البيولوجيالأخرى خبراء  في سياق اجتماعات اتفاقية التنوع البيولوجيالمكتسبة من أمانة  أساس الخبرة

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا دعما للتخطيط المكاني البحري  أوصافالنظر في استخدام  (ج )
 .للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامةخرى لتحقيق أهداف أيشي األمبادرات الالوطني واإلقليمي أو 

وجيا لمناطق البحرية المهمة إيكولبشأن ا وي نظر في العالقة بين تعزيز الشفافية ومتابعة نتائج حلقات العمل اإلقليمية -02
 :أو بيولوجيا بالطرق التالية

المستوى الوطني  علىالمحتملة أعمال المتابعة عن مناقشة في نهاية حلقات العمل اإلقليمية إجراء  ( أ)
اإلقليمية المتعلقة بإدارة المناطق البحرية المهمة  حلقة العمل" لربط نتائج المناصرينومستويات أخرى، بما في ذلك تحديد "

 ؛اتفاقية التنوع البيولوجيإيكولوجيا أو بيولوجيا بالمنتديات الدولية األخرى أو فيما يتعلق بمجاالت عمل أخرى من 

ية المهمة إيكولوجيا أو نتائج حلقة العمل اإلقليمية في المناطق البحر  استيعابتجمي  معلومات عن  ( ب)
 .بيولوجيا

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتعزيز استعراض النظراء في عملية  -جيم
 إلمكانيةظراء الن استعرا تعليقات بالرد على النظراء بطريقة وتوقيت يسمح للخبراء  استعرا ينبغي تنفيذ خيارات  -09

 :النظر في الخيارات التالية فيما يتعلق بتعزيز عملية استعرا  النظراءويمكن دمج التغييرات وتعزيز الوصف. 

قليمية  :0خيار ال )بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية الستعراضات النظراء اإلضافية وض  قوائم عالمية وا 
المناطق البحرية المعني بمن جانب الفريق االستشاري غير الرسمي  االقتضاء(، يتم اختيارهم عند في المعارف التقليدية والخبراء

المنظمات اإلقليمية ذات الصلة لتحديد الخبرة بالتواصل م  اتفاقية التنوع البيولوجي أمانة  وتقوم، و بيولوجياالمهمة إيكولوجيا أ
تطبيق معايير  بشأن القائمةالمشمولين في  للمستعرضينوفير فر  التدريب تو ؛ ريقة متوازنة جغرافيا وموضوعيااإلقليمية بط

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
أعضاء الفريق االستشاري غير الرسمي بين المشاركين في حلقات العمل اإلقليمية لضمان االتساق  : ضم8 خيارال

 عبر حلقات العمل؛
التعقيبات  إظهارالعمل اإلقليمية، بهدف  حلقةالتقارير بعد  الستعرا خارجية  ا استعر إضافة لجنة : 3خيار ال
 ؛المقبلةالعمل حلقة  فيللنظر فيها 
جزئيا أو كليا المعنية إشراك الهيئات الدولية المختصة في المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا : 4خيار ال

  .الوطنيةنطاق الوالية بالمناطق الواقعة خارج 
 مواضيعيةالعمل ال حلقات -دال

 :حلقات عمل مواضيعية، ويمكن النظر في الخيارات التاليةعقد هناك حاجة ل -81

الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية /ةالتنفيذي ةيقدم الفريق االستشاري غير الرسمي المشورة إلى األمين  :0 خيارال
  حلقات عمل مواضيعية؛ عقد والتكنولوجية بشأن الحاجة إلى

 عقد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحاجة إلى بشأنتحدد الشبكات اإلقليمية للخبراء : 8خيار ال
 حلقات عمل مواضيعية محددة؛

 ؛مواضيعيةحلقات عمل عقد د الحاجة إلى بهدف تحدي للثغراتتحليل بإجراء/التكليف بإجراء  تقوم األمانة: 3خيار ال
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 عملية مشاركة عامة على اإلنترنت لتحديد حلقات العمل المواضيعية؛بترتيب األمانة  تقوم :4خيار ال
حلقات عمل مواضيعية لتوفير معلومات لحلقات العمل اإلقليمية وغيرها من جوانب عمل االتفاقية  : تنفيذ5خيار ال

 بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.
المشاركين في حلقات العمل المواضيعية الخبرة المناسبة، ويمكن أن تتخذ أمانة  أن يكون لدىحاجة إلى ضمان  ثمةو  -80

 :الخطوات التالية اتفاقية التنوع البيولوجي

 الوصول إلى المجتمعات الدولية الراسخة من الخبراء المواضيعيين؛ (أ )

خبراء التنوع البيولوجي البحري ألغرا  أخرى، وكذلك لمنظمات الحكومية الدولية المؤلفة من التواصل م  ا (ب )
 دعوة هؤالء الخبراء للمشاركة؛

إنشائها( في تحديد  بعدإشراك الشبكات اإلقليمية للخبراء في المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ) (ج )
 .شاركةللم الخبراء

 ؛ قات العمل المواضيعيةيمكن اتخاذ الخطوات التالية لتعزيز المساهمات المحتملة لحلو  -88

العمل المواضيعية من خالل الوسائل المتاحة على اإلنترنت، ودعوة الخبراء  لحلقاتمسبق  إخطارتقديم  ( أ)
  للنظر فيها في حلقات العمل هذه؛مجاالت محددة مقترحة ت حظى باالهتمام بشأن  تقاريرتقديم  وأصحاب المصلحة إلى

 .حلقات العمل اإلقليميةاألعمال التحضيرية لستوفر حلقات العمل المواضيعية بيانات يمكن أن تسهم في  ( ب)

 العمليات الوطنية -هاء
المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  معايير للعمليات الوطنية المتعلقة بتطبيقيمكن تعزيز المصداقية العلمية والشفافية  -83

دماج  النظراء، بما في ذلك عن طريق اإلحالة قدر اإلمكان إلى المنشورات التي استعرضها أو بيولوجيا أو معايير مماثلة وا 
 .المعارف التقليدية

 وهناك حاجة إلى ما يلي: -84

أفضل الممارسات لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على  في اتباعبناء القدرات  (أ )
 المستوى الوطني، ال سيما في البلدان النامية؛

 ؛الوطنية/الحوافز لتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات المحلية تقديم (ب )

 الفعالة؛ الوطنية للعملياتضمان التنسيق بين المؤسسات  (ج )

 .الوطنية للعملياتالمالية تأمين الموارد  (د )

 مستودعالالمعلومات أو  غرفة تبادل في ضوء الحاجة إلى توضيح التمييز بين إدراج نتائج العمليات الوطنية في  ليةو  -85
اتفاقية التنوع الوطنية إلى أمانة  العملياتللمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، يمكن أن تشمل خيارات تقديم  العالمي

 ما يلي:لبيولوجي ا
لألطراف للتعليق  المعلومات غرفة تبادل  ليةفي  لإلدراجعمليات والنواتج الوطنية المقدمة الوصف  إتاحة: 0خيار ال

  ؛ة تلك التعليقاتمراعاو المعلومات  غرفة تبادل  ليةعليها قبل إدراجها في 
نظر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر  ، يليهحلقات العمل اإلقليميةفي  دراجاإل: 8خيار ال

 للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ العالميمستودع الاألطراف، قبل إدراجها في 
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دراج في حلقات العمل اإلقليمية(، يليها نظر الهيئة الفرعية للمشورة اإلعملية استعرا  النظراء )بدال من : 3خيار ال
للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  العالميمستودع الالعلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف، قبل إدراجها في 

 بيولوجيا؛
بناء على مشورة من الفريق االستشاري غير  كنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والت التقديم إلى :4الخيار 

 ؛للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الرسمي، قبل اإلدراج في المستودع العالمي
عملية وطنية، بشأن  ةالتنفيذي ةيقوم الفريق االستشاري غير الرسمي باستعرا  وتقديم المشورة إلى األمين: 5خيار ال

للمناطق البحرية  الفرديةاألوصاف بدال من الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف،  يليه نظر الهيئة
 .وطنية، إلدراجها في المستودع العالمي عملياتالتي تنشأ عن  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 
__________ 

  
 


