
   
 

 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 الرابع والعشروناالجتماع 

 0202يونيو/حزيران  9 –مايو/أيار  3عبر اإلنترنت، 
 من جدول األعمال 6البند 

 
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 من الرئيس مقدم مشروع توصية

 مقرراشر مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس ع بأن يعتمدالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  توصي
 على غرار ما يلي:

 ،إن مؤتمر األطراف
( 3)ال سيما الفقرة  23/20و 20/00و 22/21و 22/09من االتفاقية وكذلك المقررات  00المادة  من جديد إذ يؤكد

 الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، 21/9و
ذ يشير إلى  الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن المحيطات وقانون البحار وفقرات الصادر عن  17/039القرار وا 

 1الديباجة المتعلقة باتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،
ذ ي الدور الهام للجمعية العامة لألمم المتحدة في معالجة القضايا المتعلقة بحفظ التنوع البيولوجي ؤكد من جديد وا 

 ق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية،واستخدامه المستدام في المناط
ذ يحيط علما  بالمفاوضات الجارية في المؤتمر الحكومي الدولي لوضع صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم وا 

له على نحو الالمتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغ
 الصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة، 10/019مستدام، عمال بالقرار 

لحكومتي بلجيكا وألمانيا لدعمهما تنظيم حلقة عمل الخبراء لتحديد خيارات تعديل وصف  عن تقديره يعرب -2
 2بتقرير حلقة العمل؛ يرحبالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة، و

                                                      
من جديد على أن اتفاقية األمم المتحدة لقانون  2990تؤكد األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي غير األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،  1

ذا المؤتمر على تها في هالبحار ليست الصك القانوني الوحيد الذي يحكم جميع األنشطة التي يتم االضطالع بها في المحيطات والبحار. وال تؤثر مشارك
 حكام اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار. ألوضعها أو حقوقها، وال يمكن تفسيرها على أنها قبول ضمني أو صريح 
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المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  وصفطرائق تعديل  التي تتناولالمقرر  مرفقات هذا يعتمد -0
الحكومات األخرى إلى القيام بذلك، مع االحترام الكامل ويدعو األطراف على تنفيذ هذه الطرائق، ويشجع  ووصف مناطق جديدة،

 3،4تنفيذ هذه الطرائق؛ يسيرت ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبو ادية ووالياتها القضائية،سيادة الدول وحقوقها السيل

 ،تمديد والية الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا يقرر -3
الصلة"  اتذ ستشاريةالخبراء االيئة أن يدرج في اختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي مهام ومسؤوليات "ه ويقرر أيضا

المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة، على النحو المبين في  وصففي سياق طرائق تعديل 
 5؛مرفقات هذا المقرر

 ناطقد المتحديل النظراءمبادئ توجيهية طوعية بشأن عمليات استعراض  وضع ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبي -1
التي تفي بمعايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وغيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة ذات الصلة، 

 ؛مؤتمر األطرافو  الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كل من فيها ينظرلكي 

مداوالت  بيولوجيا في المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أوة األطراف على مراعاة الجوانب العلمية لعملييشجع  -7
الحكومي الدولي لوضع صك دولي ملزم قانونا في إطار اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي  المؤتمر

 البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية واستغالله على نحو مستدام.

_____________________________________________________________________________________ 

 المرفق األول
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة أوصافاعتبارات عامة في تعديل 

ناطق م المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصفحات لتعديل أوصاف المناطق البحرية ار اقتويقدمون  عدونالذين ي ُيشجع -2
 :يلي النظر فيما على جديدة مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

الشعوب األصلية  بمن فيهمالخبراء وأصحاب المعارف المعنيين، و  المنظمات ذات الصلة، التعاون مع (أ)
مسبقة المسبقة المستنيرة أو الموافقة الحرة ال، مع التماس موافقتهم أصحاب المعارف التقليدية والمجتمعات المحلية، باعتبارهم

 ؛الموافقة والمشاركة، وفقا للظروف والتشريعات الوطنية المستنيرة أو

 ؛األساس العلمي القوي وكذلك أهمية الشفافية (ب)

األبعاد اإلقليمية للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية وخصائصها اإليكولوجية والبيولوجية، بما في ذلك  (ج)
 فات اإلقليمية في توافر البيانات، وكذلك التعاون عبر المناطق.االختال

                                                      
ية بموقف الدول األطراف بشأن نزاع على السيادة البرية أو البحر  يمسهذه الوثيقة أو اعتبار أنه  بموجبال يجوز تفسير أي إجراء أو نشاط يتم اتخاذه  3

ة. ووصف المناطق البحرية التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ال يعني بأي المناطق البحري حدود أو نزاع يتعلق بتعيين
الوضع القانوني ألٍي من البلدان أو األقاليم أو المدن أو لسلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حال من األحوال التعبير عن أي رأي من أي نوع فيما يتعلق ب

 حدودها أو تخومها. 
 .[بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار جراءات المتخذةباإل مسليس في هذه الوثيقة ما يمكن تفسيره على أنه ي] 4
سُينظر في اختصاصات "هيئة الخبراء االستشارية ذات الصلة" لكي يعتمدها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر على أساس مسودة أعدتها  5

همة المبشأن اختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية  21/9و 23/20األمينة التنفيذية، مع مراعاة المرفق الثالث للمقررين 
ين في بإيكولوجيا أو بيولوجيا، في سياق طرائق تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة، على النحو الم

 مرفقات هذه التوصية. 
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ُتعدل أي مناطق قائمة مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تثير شواغل البلدان بشأن النزاع على السيادة البرية أو البحرية أو  -0]
 نزاع يتعلق بتعيين حدود المناطق البحرية.[

ألطراف بموقف الدول ا يمسهذه الوثيقة أو اعتبار أنه  بموجبء أو نشاط يتم اتخاذه ال يجوز تفسير أي إجرا -0 بديلة للفقرة]
ي تستوفي ة. ووصف المناطق البحرية التالمناطق البحري حدود بشأن نزاع على السيادة البرية أو البحرية أو نزاع يتعلق بتعيين

معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ال يعني بأي حال من األحوال التعبير عن أي رأي من أي نوع فيما يتعلق 
إذا كانت لها  ا، والبالوضع القانوني ألٍي من البلدان أو األقاليم أو المدن أو لسلطاتها، أو فيما يتعلق بتعيين حدودها أو تخومه

 آثار اقتصادية أو قانونية. وهي ممارسة علمية وتقنية بحتة.[
_____________________________________________________________________________________ 

 المرفق الثاني
 الخاصة بهاتبادل المعلومات  وآلية مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 :بيولوجيا ما يلي المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو أن يتضمن مستودعينبغي  -2
أوصاف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي نظر فيها مؤتمر  (أ)

رسالهاستودع األطراف، والتي طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة التنفيذية إدراجها في الم دة إلى الجمعية العامة لألمم المتح وا 
 .وعملياتها ذات الصلة وكذلك المنظمات الدولية المعنية

 :بيولوجيا ما يلي المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أوب الخاصةوينبغي أن تتضمن آلية تبادل المعلومات  -0
مة إيكولوجيا المناطق البحرية المهروابط بالعمليات الوطنية والمعلومات المتعلقة بالمناطق التي تستوفي معايير  (أ)

بيولوجيا وغيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة والمتفق عليها على الصعيد الوطني والواقعة داخل الوالية الوطنية  أو
 من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف؛ والتي تم تقديمها كمعلومات لكل

 يكولوجيا أوالمناطق البحرية المهمة إوتقارير حلقات العمل اإلقليمية التفاقية التنوع البيولوجي لتيسير وصف  (ب)
 بيولوجيا؛

المناطق  بيولوجيا واستخدام معلومات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أوواإلرشادات المتعلقة بتطبيق معايير  (ج)
 بيولوجيا؛ البحرية المهمة إيكولوجيا أو

األخرى المتعلقة بالمناطق التي وصفت  معارفوالمعلومات العلمية والتقنية األخرى ذات الصلة، وأشكال ال (د)
 بيولوجيا؛ المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أوبأنها تلبي معايير 

على ليها المتفق ععلقة بتطبيق المعايير العلمية ذات الصلة التكميلية األخرى و المت اتوالمعلومات والخبر  (ه)
 ؛الصعيد الحكومي الدولي

اإلصدارات السابقة من أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي كانت موجودة في  (و)
ها ك المعلومات المتعلقة بالطريقة التي تم من خاللالمستودع، في الحاالت التي تم فيها تعديل األوصاف أو حذفها، بما في ذل

 في المستودع. بشكل مبدئي إدراج وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

_____________________________________________________________________________________ 
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 المرفق الثالث
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أوصافأسباب تعديل 

 نطوي على تعديل في الوصفيي يمكن أن ذبحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا )الة أسباب تعديل وصف منطقإن  -2
ولوجيا كالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، أو تعديل ترتيب المنطقة مقابل معايير المناطق البحرية المهمة إي ةلمنطقلالنصي 

 :هي البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا( ةالمنطق و/أو حجم شكل موقع و/أو أو بيولوجيا و/أو تغيير في

المعارف المتاحة/التي يمكن الوصول إليها حديثا، بما في ذلك المعارف العلمية والتقليدية، بشأن السمات  (أ)
 يا؛البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوج ةالمرتبطة بالمنطق

 إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ التي تظهر في الوصف الحالي ألي منطقة بحرية مهمةالمعلومات تغير  (ب)

 إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ منطقة بحرية مهمةأي تغير السمة )السمات( اإليكولوجية أو البيولوجية في  (ج)

 وجيا؛إيكولوجيا أو بيول منطقة بحرية مهمةأي في وصف  )علمية( خطأ )أخطاء( علميتحديد  (د)

 إيكولوجيا أو بيولوجيا. منطقة بحرية مهمةأي أخطاء تحريرية في وصف وجود  (ه)

_____________________________________________________________________________________ 

 المرفق الرابع
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أوصافتعديل  مقترحو

منطقة بحرية مهمة تعديل وصف ل 6اقتراحتقديم  للمقترحين التالي ذكرهم(، يمكن همن )أ( إلى ) بالنسبة لألسباب -2
 :إيكولوجيا أو بيولوجيا

 داخل الوالية الوطنية: الدولة )الدول( التي ُيقترح إجراء التعديل داخل واليتها )والياتها(؛ (أ)

 منظمة حكومية دولية مختصة؛ في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية: أي دولة و/أو (ب)

زئيا جالوطنية وخارجها: الدولة )الدول( التي تقع المنطقة المقترحة  ة )الواليات(المناطق الواقعة داخل الوالي في (ج)
وأي دولة و/أو منظمة حكومية دولية مختصة بالجزء من المنطقة البحرية المهمة إيكولوجيا أو  (والياتها) واليتها ضمن نطاق

 .بيولوجيا الذي يقع في مناطق خارج واليتها القضائية

 إيكولوجيا أو بيولوجيا. منطقة بحرية مهمةأي (، يجوز لألمانة أن تقترح تعديل وصف هلسبب )وبالنسبة ل -0

 حات التعديل.ار اقت إعدادفي  حينقتر  ذات الصلة مع الم معارفقد يتعاون أصحاب الو  -3

_____________________________________________________________________________________ 

 المرفق الخامس
 تحريرية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ألسباب أوصافتعديل 

 :سابق لمنطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي حالة وجود أخطاء تحريرية في وصف  -2

                                                      
 .لتعديلإلى افي حاجة محتملة  يا التي هيالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوج وصف وأسباب يشرح عناصر ريراقتراح التعديل من تق ألفيت 6
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 إخطار بشأن التعديل المقترح؛ بتوزيع األمانة تقوم (أ)

 تنفذ األمانة التعديل المقترح في غضون ثالثة أشهر من إصدار اإلخطار أعاله؛و  (ب)

نولوجية لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكإلى ا( هلسبب )لتقرير عن التعديالت التي أدخلت  وُيقدم (ج)
 .حاطةولمؤتمر األطراف لإل

_____________________________________________________________________________________ 

 المرفق السادس

 (السابقين لمرفقين السادس والثامندمج ا)
ذلك  ، بما فيالوطنية الواقعة ضمن الواليةالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  أوصافتعديل 

 متعددة وطنية الواقعة ضمن واليات لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياا

ولوجيا أو إيك إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمةلغرض و  من المرفق الثالث (دلألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -2
 بيولوجيا:

إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة من ]جميع[ الدولة )الدول( تعديل وصف أي منطقة بحرية مهمة ُيقدم اقتراح  (أ)
ة التي أسفرت عن العمليبشأن ]التي يقع التعديل ضمن نطاق واليتها )والياتها([/ ]التي تتأثر بهذا التعديل[، إلى جانب معلومات 

 7السليمة علميا والمتفق عليها وطنيا؛ نظراءالمقترح، بما في ذلك عملية استعراض الالتعديل 

 التنوع البيولوجي. ]وبناء إخطار صادر عن اتفاقيةوتنشر األمانة معلومات عن التعديل المقترح من خالل  (ب)
ذات  لحكومات األخرى[ ]والمنظمات[، سيكون التعديل المقترح مفتوحا لتعليقات األطراف، ]واالمقتر ح )المقتر حين(على طلب 

يها، وبعد ذلك للنظر فالمقتر ح )المقتر حين( ثالثة أشهر. وترسل األمانة التعليقات مباشرة إلى  لمدةالصلة[ ]وأصحاب المعارف[ 
د على ر  ثالثة أشهر للنظر في تعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء، و/أو إصدار سيمهل المقتر ح )المقتر حون(

 رغبوا في ذلك؛ما أي من التعليقات، إذا 

 ؛هابتوصلت التي  االقتراحات بالتعديالتجميع  حالة تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأنو  (ج)

تقرير، يتضمن التعليقات الواردة والردود، عند االقتضاء، ]وفي الحاالت التي ُتدرج فيها  إعدادوتقوم األمانة ب (د)
وأي معلومات بشأن المشاورات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمعلومات  معلومات تستند إلى المعارف التقليدية،

ة والمستنيرة أو موافقتهم الحرة والمسبقة والمستنيرة أو موافقعما إذا كانت هذه المعارف تم الحصول عليها بموافقتهم المسبقة 
ومشاركة الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[، على أن ُيتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر 

يئة استشارية هجوز لألمانة أن تلتمس مشورة إدراج التعديل المقترح في المستودع. ]وعند إعداد التقرير، ي للنظر فيه بغيةاألطراف 
 بتكليف من مؤتمر األطراف[؛ متخصصة ذات صلة

لعلمية لهيئة الفرعية للمشورة التقرير ُيتاح  إعداد، تقوم األمانة بالمقتر ح يقرر)أ(، وحسبما 2بديلة للفقرة فقرة ك ])ه(
دراجه في المستودع؛[ لإلحاطة والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف  وا 

                                                      
مؤتمر بشأن عمليات استعراض النظراء لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و  مبادئ توجيهية طوعية تعدها األمينة التنفيذية 7

 األطراف.
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البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، والطريقة التي أدرج بها في المستودع،  ةسيظل الوصف السابق للمنطقو  ])و(
 في آلية تبادل المعلومات[. متاحين

ية المهمة ق البحر لغرض التعديل في آلية تبادل معلومات المناطو  من المرفق الثالث (دلألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -0]
 إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

ُيقدم تعديل وصف أي منطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة من ]جميع[ الدولة )الدول( التي  (أ)
 ن العملية التي أسفرت عن التعديل المقترح، بما في ذلكلى جانب معلومات بشأإ ،يقع التعديل ضمن نطاق واليتها )والياتها(

 السليمة علميا والمتفق عليها وطنيا؛ نظراءية استعراض العمل

 وتنشر األمانة معلومات عن التعديل من خالل إخطار صادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي؛ (ب)

 ؛بهاتوصلت جميع التعديالت التي  تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأنو  (ج)

. حاطةتقرير يتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ولمؤتمر األطراف لإل بإعدادتقوم األمانة و  (د)
وباستخدام  بأفضل المعلومات المتاحة والتي ينبغي دعمهابالتعديل، المعلومات المتعلقة ب الشبكيةالروابط  إدراج بعد ذلك يتمو 

 الموقع الشبكي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.[ ىوُتعرض عل في آلية تبادل المعلومات أفضل الممارسات،

_____________________________________________________________________________________ 

 المرفق السابع
خارج نطاق الوالية  الواقعة في مناطقأو بيولوجيا المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أوصافتعديل 

 الوطنية

 إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا:لغرض ( و دلألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -2

لومات معالإيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة، إلى جانب  أي منطقة بحرية مهمةُيقدم اقتراح تعديل وصف  (أ)
 ؛عملية استعراض النظراء السليمة علميا، بما في ذلك التعديلعن العملية التي أسفرت عن اقتراح 

لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو ل الشبكي موقعالمعلومات عن التعديل المقترح على التنشر األمانة و  (ب)
 ؛تتوصل بهاحات التعديالت التي اقتر ابيولوجيا وتصدر إخطارات نصف سنوية بشأن 

، لوجياتفاقية التنوع البيو صادر عن االقتراح الذي يتم نشره من خالل إخطار  تقوم األمانة بإعداد تقرير عنو  (ج)
ثالثة أشهر  قتر حالم مهلسيو فترة ثالثة أشهر للتعليق العام.  إتاحة مع المنظمات العالمية واإلقليمية ذات الصلة، إلى بما في ذلك

ير منقح . وتقوم األمانة بإعداد تقر على أي من التعليقات أو إصدار ردلتعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء، و/
لى مؤتمر األعن التعديالت، بما في ذلك التعليقات الواردة، يقد   طراف م إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وا 

يولوجيا في البحرية المهمة إيكولوجيا أو ب ةيمكن للخبراء الذين شاركوا في حلقة العمل التي تم فيها وصف المنطقو للنظر فيه. 
 بتكليف من مؤتمر األطراف، تقديم المشورة في إعداد هذا التقرير؛ متخصصة ذات صلة، هيئة استشاريةل وكذلك ساس،األ

 :اتباع أحد النهجين التاليينعلى أساس التقرير المنقح، يقرر مؤتمر األطراف و  (د)

 طلب إدراج التعديل في المستودع؛ي (2)

نا عمل للخبراء، ره حلقةطلب من األمانة عقد يلالقتراح،  والتنقيحإذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحليل  (0)
ذات تخصصة ممشورة هيئة استشارية  ويجوز لألمانة أن تلتمسالتعديالت المقترحة.  تنقيحبتوافر الموارد، ل

الذين  الخبراء االستعراض، إن أمكن،في  وسُيشركحلقة العمل.  إعدادمن مؤتمر األطراف في  كليفبت ،صلة
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تقدم . و ساسفي األ البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ةالمنطق فيها وصفالعمل التي تم  حلقةشاركوا في 
لى نتائج حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و   للنظر فيها؛ مؤتمر األطرافا 

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، والطريقة التي أدرج بها في المستودع،  ةق للمنطقسيظل الوصف السابو  (ه)
 .متاحين في آلية تبادل المعلومات

_____________________________________________________________________________________ 

 المرفق الثامن
ة داخل وخارج نطاق الوالي في مناطق الواقعة المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وصفتعديل 

 الوطنية

 إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا:لغرض ( و دلألسباب من )أ( إلى )بالنسبة  -2

جيا إلى األمانة، إلى جانب معلومات عن إيكولوجيا أو بيولو  أي منطقة بحرية مهمةُيقدم اقتراح تعديل وصف  (أ)
 ؛عملية استعراض النظراء السليمة علميا، بما في ذلك التعديلب االقتراحالعملية التي أسفرت عن 

لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو ل الشبكي موقعالمعلومات عن التعديل المقترح على التنشر األمانة و  (ب)
 ؛بهاتتوصل التعديالت التي بحات اقتر االنصف سنوية بشأن  بيولوجيا وتصدر إخطارات

اتفاقية  نصادر ع يتم نشره من خالل إخطار قتراحاتاال بشأنعلى أساس تلك االقتراحات، تعد األمانة تقريرا و  (ج)
بعد ذلك، و ق العام. ليفترة ثالثة أشهر للتعإتاحة مع  ، بما في ذلك إلى المنظمات العالمية واإلقليمية ذات الصلة،التنوع البيولوجي

( ثالثة أشهر لتعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء. وتقوم األمانة بإعداد تقرير منقح ترحونمقال) المقتر ح مهلسي
لى مؤتمر تم تقديمهالتعليقات الواردة، ي يشملعن التعديالت،  ألطراف ا إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وا 

يولوجيا في البحرية المهمة إيكولوجيا أو ب ةيمكن للخبراء الذين شاركوا في حلقة العمل التي تم فيها وصف المنطقو للنظر فيه. 
 في إعداد هذا التقرير؛ ، عند االقتضاء،تقديم المشورة األساس

 :اتباع أحد النهجين التاليينعلى أساس التقرير المنقح، يقرر مؤتمر األطراف و  (د)

 طلب إدراج التعديل )التعديالت( في المستودع؛ي (2)

عمل  حلقةاألمانة عقد  إلىطلب يحات، اقتر مزيد من التحليل واالستعراض لالإلى إذا كانت هناك حاجة  (0)
ورة هيئة مش ويجوز لألمانة أن تلتمسالتعديالت المقترحة.  استعراضمن أجل للخبراء، رهنا بتوافر الموارد، 

سُيشرك و حلقة العمل. إعداد من مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت، ذات صلة متخصصة استشارية
ة المهمة المناطق البحريوصف فيها العمل التي تم  حلقةالذين شاركوا في الخبراء  في االستعراض، إن أمكن،

والتقنية  رة العلميةنتائج حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية للمشو تقدم . و في األساس بيولوجيا إيكولوجيا أو
لى والتكنولوجية و   مؤتمر األطراف للنظر فيها؛ا 

التي  ، والطريقة)السابقة( مة إيكولوجيا أو بيولوجيا السابقالبحرية المه ةالمنطق )أوصاف(سيظل وصف و  (ه)
 .في آلية تبادل المعلومات )متاحة( متاحينفي المستودع،  بهاُأدرجت 

_____________________________________________________________________________________ 
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 التاسعالمرفق 
 وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيامقترحو 

 :منطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيااقتراحا لوصف  من يلي ذكرهميمكن أن يقدم  -2

 )والياتها(؛واليتها داخل  تقع المنطقة المقترحة داخل الوالية الوطنية: الدولة )الدول( التي (أ)

 في المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية: أي دولة و/أو منظمة حكومية دولية مختصة؛ (ب)

من ضجزئيا في المناطق الواقعة داخل الوالية الوطنية وخارجها: الدولة )الدول( التي تقع المنطقة المقترحة  (ج)
 (.والياتها) واليتها

 إعدادي ف ، بما في ذلك أصحاب المعارف التقليدية،ذات الصلة معارفعلى التعاون مع أصحاب ال قترحينالم عُيشج -0
 .قتراحاتاال

_____________________________________________________________________________________ 

 العاشرالمرفق 

 (السابقين دمج المرفقين الحادي عشر والثالث عشر)
لمناطق ا ، بما في ذلكالوالية الوطنيةضمن  الواقعة وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
  متعددة وطنية الواقعة ضمن واليات البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي مستودع  غرض إدراجهل -2

تقع المنطقة البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الدولة )الدول( التي  جانب من األمانةُيقد م االقتراح إلى  (أ)
معلومات لاباستخدام نموذج المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، إلى جانب  ،ضمن نطاق واليتها )والياتها( المقترحة

 8؛وطنياالمتفق عليها و  علمياالسليمة  النظراءستعراض عملية االعملية التي أسفرت عن االقتراح، بما في ذلك عن 

من خالل إخطار صادر عن اتفاقية التنوع البيولوجي. ]وبناء على طلب المقتر ح  االقتراحوتنشر األمانة  (ب)
لتعليقات األطراف، ]والحكومات األخرى[ ]والمنظمات ذات الصلة[  لمدة ثالثة أشهر مفتوحاسيبقى اإلخطار )المقتر حين([، 

. وترسل األمانة التعليقات مباشرة إلى المقتر ح )المقتر حين( للنظر فيها، وبعد ذلك سيمهل على االقتراح]وأصحاب المعارف[ 
لى أي من االقتضاء، و/أو إصدار رد عالمقتر ح )المقتر حون( ثالثة أشهر للنظر في تعديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب 

 ؛التعليقات، إذا ما رغبوا في ذلك

الخاصة بالمناطق البحرية الجديدة جميع االقتراحات  حالة تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأنو  (ج)
 ؛بهاتوصلت التي  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

ت ة، عند االقتضاء، ]وفي الحاالت التي ُتدرج فيها معلوماتقرير، يتضمن التعليقات الوارد إعدادوتقوم األمانة ب (د)
تستند إلى المعارف التقليدية، وأي معلومات بشأن المشاورات مع الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، والمعلومات عما إذا 

وافقة ومشاركة والمستنيرة أو مكانت هذه المعارف تم الحصول عليها بموافقتهم المسبقة والمستنيرة أو موافقتهم الحرة والمسبقة 

                                                      
مؤتمر بشأن عمليات استعراض النظراء لكي تنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و  مبادئ توجيهية طوعية تعدها األمينة التنفيذية 8

  .األطراف
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لنظر لالشعوب األصلية والمجتمعات المحلية[، على أن ُيتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف 
متخصصة  ةهيئة استشاريالمقترح في المستودع. ]وعند إعداد التقرير، يجوز لألمانة أن تلتمس مشورة  الوصفإدراج  فيه بغية

 ؛بتكليف من مؤتمر األطراف[ ذات صلة

لعلمية لهيئة الفرعية للمشورة التقرير ُيتاح  إعداد(، وحسبما يقرر المقتر ح، تقوم األمانة بد)2بديلة للفقرة فقرة ك ])ه(
دراجه في المستودع؛[ لإلحاطة والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف  وا 

 ن وصف المناطق البحريةيمك ،22/09 المقررمن  36الفقرة  مع وتمشيا )ه(-)أ(2رات من كفقرة بديلة للفق (و)
نظر فيها ت األمانة، رهنا بتوافر الموارد، تقدم نواتجها من خالل حلقة عمل إقليمية تعقدها المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الجديدة

لوالية وبالنسبة للمناطق الجديدة المقترحة ضمن نطاق ا لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.ل الهيئة الفرعية
 الوطنية، سيكون المقتر ح )المقتر حون( هو الدولة )الدول( التي تُقترح المنطقة داخل واليتها )والياتها(.

 في آلية تبادل المعلومات بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا: ولغرض إدراجه -0]

من ]جميع[ الدولة )الدول( التي تقع المنطقة البحرية المقترحة المهمة إيكولوجيا أو  إلى األمانة فالوصُيقد م  (أ)
، إلى جانب معلومات بشأن العملية التي أسفرت عن التعديل المقترح، بما في ذلك عملية تها(ضمن نطاق واليتها )واليا بيولوجيا

 ؛يااستعراض النظراء السليمة علميا والمتفق عليها وطن

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛صادر عن من خالل إخطار  الوصفتقوم األمانة بنشر و  (ب)

 ؛بهاالتي توصلت الجديدة المناطق  جميع أوصافتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  (ج)

. حاطةطراف لإلمر األمؤتالعلمية والتقنية والتكنولوجية و تقرير يتاح للهيئة الفرعية للمشورة  بإعدادتقوم األمانة و  (د)
باستخدام بأفضل المعلومات المتاحة و  والتي ينبغي دعمها، المعلومات المتعلقة بالوصفب الشبكيةالروابط  إدراج بعد ذلك يتمو 

 [.الموقع الشبكي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وُتعرض على في آلية تبادل المعلومات أفضل الممارسات،

_____________________________________________________________________________________ 

 عشر الحاديالمرفق 
 نطاق الوالية الوطنية في مناطق خارجوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة 

 :بيولوجياالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو دراجه في مستودع لغرض إ -2

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة باستخدام نموذج المناطق البحرية  ةُيقدم اقتراح وصف المنطق (أ)
اض النظراء عملية استعر ، بما في ذلك االقتراح أسفرت عنمعلومات عن العملية التي الالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، إلى جانب 

 ؛السليمة علميا

 لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ل الشبكي موقعالمعلومات عن االقتراح على التنشر األمانة  (ب)

 ؛هابالتي توصلت الجديدة  وصف المناطقحات اقتر اجميع تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن  (ج)

 اليين:أحد النهجين الت اتباعيقرر ذي العلى أساس تلك االقتراحات، تقدم األمانة تقريرا إلى مؤتمر األطراف،  (د)

أن انة ألمل ويجوزحات. اقتر األمانة عقد حلقة عمل للخبراء، رهنا بتوافر الموارد، الستعراض اال يطلب إلى (2)
 عدادإمن مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت ،ذات صلة متخصصة مشورة هيئة استشاريةتلتمس 

لى مؤتمر تقدم نتائج حلقة العو حلقة العمل.  مل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وا 
 األطراف للنظر فيها؛
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ثالثة  فترة إتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع صادر عن األمانة نشر التقرير من خالل إخطار يطلب إلى (0)
القتضاء. ابة للتعليقات، حسب اثالثة أشهر لتعديل االقتراح استج سيمهل المقتر ح ثمأشهر للتعليق العام. 

لى ويقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وا   االقتراحاتوتقوم األمانة بإعداد تقرير عن 
 مؤتمر األطراف للنظر فيه؛

 إيكولوجيا المهمة الجديدة البحرية المناطق وصف يمكن ،36فقرة في ال 22/09 المقرربالتناوب، وتمشيا مع  (ه)
لمشورة الفرعية ل ئةالهي تنظر فيها لكي نواتجها وتقدم الموارد، بتوافر رهنا األمانة، تعقدها إقليمية عمل حلقة خالل من بيولوجيا أو

 وينبغي دعم وصف المناطق البحرية الجديدة المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بأفضل العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.
 لمعلومات المتاحة.ا

_____________________________________________________________________________________ 

 عشر الثانيالمرفق 
على  الوطنية الوالية داخل وخارجفي مناطق الواقعة وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

 حد سواء

 :البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المناطقإدراجه في مستودع غرض ل -2

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة باستخدام نموذج المناطق البحرية  ةُيقدم اقتراح وصف المنطق (أ)
 االقتراح؛ أسفرت عنمعلومات عن العملية التي الالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، إلى جانب 

 جيا؛لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولو ل الشبكي موقعالعن االقتراح على معلومات النشر تقوم األمانة ب (ب)

 ؛هابالتي توصلت الجديدة  وصف المناطق اقتراحات جميع تصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن (ج)

 ين:التاليعلى أساس تلك االقتراحات، تقدم األمانة تقريرا إلى مؤتمر األطراف، يقرر فيه أحد النهجين  (د)

أن  ويجوز لألمانةحات. اقتر األمانة عقد حلقة عمل للخبراء، رهنا بتوافر الموارد، الستعراض اال يطلب إلى (2)
 عدادإمن مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت صلة، ذاتمتخصصة مشورة هيئة استشارية  تلتمس
وجية الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولإلى الهيئة  عمل الخبراءتقدم نتائج حلقة و . عمل الخبراءحلقة 

لى مؤتمر األطراف للنظر فيها؛  وا 

ثالثة  فترةإتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع  صادر عن األمانة نشر التقرير من خالل إخطار يطلب إلى (0)
سب االقتضاء. ح ثالثة أشهر لتعديل االقتراح استجابة للتعليقات، ثم سيمهل المقتر حأشهر للتعليق العام. 

لاقتر وتقوم األمانة بإعداد تقرير عن اال ى حات ويقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وا 
 مؤتمر األطراف للنظر فيه؛

المهمة إيكولوجيا  الجديدة ن وصف المناطق البحريةيمك ،36الفقرة في  22/09 المقرربالتناوب، وتمشيا مع  (ه)
لمشورة ل ئة الفرعيةالهي تنظر فيهاأو بيولوجيا من خالل حلقة عمل إقليمية تعقدها األمانة، رهنا بتوافر الموارد، وتقدم نواتجها لكي 

أفضل ب وينبغي دعم وصف المناطق البحرية الجديدة المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.
  .المعلومات المتاحة

__________ 


