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 والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية
 والعشرون الرابعاالجتماع 

 2222 أغسطس/آب 22-71 ، كندا،مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 6البند 

 

 البحري والساحليالتنوع البيولوجي 
 ةالتنفيذي ةمن األمين مذكرة

 يكولوجيا أو بيولوجياإتقرير مرحلي حول المناطق البحرية المهمة  -أوال
يكولوجيا أو بيولوجيا ولوصف إالمناطق البحرية المهمة  وصفتحديد خيارات لتعديل  –ألف 

 مناطق جديدة
 

، نظمت أمانة اتفاقية مالي من حكومتي بلجيكا وألمانيا وبدعم، 41/9بناء على طلب مؤتمر األطراف بموجب المقرر  -7
التنوع البيولوجي حلقة عمل الخبراء لتحديد خيارات تعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق 

العمل  حلقة. وركزت 0202 /شباطفبراير 5إلى  3عقدت في بروكسل من التي العمل  حلقةاستضافت حكومة بلجيكا و  1دة.جدي
وطرائق وصف مناطق بحرية مهمة  لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياا وصفهذه على تحديد طرائق تعديل 

 منظمات. 9و طرفا 30خبراء من إجمالي  حلقة العمل . وشارك فيجديدة إيكولوجيا أو بيولوجيا

نتائج حلقة  سفرتوأ 2يقدم تقرير حلقة العمل هذه كوثيقة إعالمية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية.و  -2
 نظرلتعرض على  تم تقديمهاالتي و ، الواردة أدناهول إلى الرابع عشر المرفقات من األمشروع التوصيات و  إعدادالعمل عن 

 الهيئة الفرعية.

 الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا -باء 
لإلرشادات الصادرة بشأن أفرقة  وفقا، نشئتأن  ةالتنفيذي ة، إلى األمين43/40، في المقرر طلب مؤتمر األطراف -3

، المرفق الثالث 8/42والتكنولوجية )المقرر  والتقنية العلمية للمشورة الفرعية الخبراء الواردة في طريقة التشغيل الموحدة للهيئة
، وفقا لالختصاصات الواردة في المرفق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا رسمي يعنى بالمناطق غير ااستشاري ا)ح((، فريق

 .الثالث بالمقرر
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الترشيحات  على أساس 0248الفريق االستشاري غير الرسمي في  ةالتنفيذي ةاألمين تعلى هذا الطلب، أنشأ بناءو  -4
 04 بتاريخ 258-0242والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية استجابة لإلخطار  المعنيةالمقدمة من األطراف والمنظمات 

، بالتشاور مع مكتب أعاله شار إليهفي اإلخطار الم الواردةعملية االختيار تمشيا مع المعايير  أجريت. و 0242 /حزيرانيونيو
3إلى ضمان التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين.، مع مراعاة الحاجة ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشور 

 

، ويمكن تجديده بقرار من مؤتمر عامين ، تم إنشاء الفريق االستشاري غير الرسمي لمدة43/40وفقا للمقرر و  -5
 عامين. فترةل الفريقتم اختيار أعضاء و األطراف. 

 ن للفريق االستشاري غير الرسمي على النحو التالي:يقد اجتماععوتم  -6

4؛0248تموز /يوليو 4 - حزيران/يونيو 32ونتلاير، كندا، م :االجتماع األول )أ(
 

0249.5آب /أغسطس 4، الفيديو مؤتمر عبر :االجتماع الثاني )ب(
 

 فيما يتعلق بما يلي: ةالتنفيذي ة، قدم الفريق االستشاري غير الرسمي المشورة إلى األمينمن خالل هذه االجتماعاتو  -1

 ؛ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيابشأن تطبيق معايير المناطق البحر  ةالعلمي اإلرشاداتتحسين  )أ(

المهمة إيكولوجيا أو  تنقيح ومواصلة تطوير أدلة التدريب بشأن تطبيق معايير المناطق البحرية )ب(
6،7،8بيولوجيا؛

 

 ؛وآلية تبادل المعلوماتبيولوجيا  تحسين وظائف مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو )ج(

اإلقليمية  عملال عملية حلقةمن خالل  الوارد وصفهااستعراض التغطية اإليكولوجية والبيولوجية للمناطق  )د(
حلقات عمل إضافية  عقد ، واالعتبارات ذات الصلة بشأنالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية  تفاقية بشأنالالتابعة ل

 9على النطاق المناسب.
الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية  والية قد ترغب الهيئة الفرعية في أن تنظر في تمديد فترةو  -8

ر الفريق االستشاري غي مسؤولياتمهام و  إدراجالهيئة الفرعية مدعوة أيضا إلى النظر في . و المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
المناطق البحرية المهمة  وصفذات الصلة" في سياق طرائق تعديل  االستشارية لخبراءا "هيئة اختصاصات ضمنالرسمي 

 .، على النحو المبين في المرفقات أدناهمناطق جديدةإيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف 

 تقرير مرحلي عن المسائل األخرى -ثانيا 
 0202للتنوع البيولوجي لما بعد عام دعم تطوير اإلطار العالمي   -ألف 

، وافق مؤتمر األطراف على عملية شاملة وتشاركية إلعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما 41/31في المقرر  -9
 تنفيذ هذه العملية. يسيرت ةالتنفيذي ة، وطلب إلى األمين0202عام  بعد
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، عقدت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من حكومتي جمهورية كوريا والسويدبالطلب المذكور أعاله وبدعم مالي  عمالو  -72
، في 0202لبيولوجي لما بعد عام حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي للتنوع ا

 45-44) 0202 اتكجزء من أسبوع مسارات المحيط 0249،10نوفمبر  45إلى  43الفترة من ، في كندامونتلاير، 
 (.0249 /تشرين الثانينوفمبر

المستدام للتنوع البيولوجي  واالستخدامركزت حلقة العمل على استخالص اآلراء بشأن العناصر المتعلقة بالحفظ و  -77
 صدارالعمل إلى إ حلقةهدفت و . 0202العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام في اإلطار  إلدراجه المحتملالبحري والساحلي 

هو العمل  حلقةكان القصد من نتائج و . 0202إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد  وضعمقترحات ملموسة للنظر فيها عند 
تم و . 0202لتنوع البيولوجي لما بعد عام الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي لفي مناقشات  تهامساهم
 11.حلقة العملقضايا متعلقة بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي لدعم مداوالت  عدة حول لمعلومات األساسيةاموجزات  تجميع

وأتيحت نتائج حلقة العمل للرؤساء المشاركين للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 
لالجتماع  وتم إصدارها، 0202تنوع البيولوجي لما بعد عام المسودة األولى لإلطار العالمي لل عداددعم إمن أجل  0202عام 

يتم و  .0202دعم المداوالت بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من أجل مفتوح العضوية الثاني للفريق العامل ال
قد ترغب الهيئة الفرعية أيضا في الرجوع إلى تقرير حلقة و  12العمل كوثيقة إعالمية للهيئة الفرعية. حلقةعن تقرير الر اصدإ

 .0202األعمال بشأن اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام من جدول  3العمل إلثراء المداوالت في إطار البند 

الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي آثار الضوضاء تحت الماء  معالجة -باء 
 البحري والساحلي

مشروع تقرير السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي  ةالتنفيذي ةاألمين ت، أعد41/42من المقرر  5بالفقرة  عمال -72
واألدوات  ،وائلعلى التنوع البيولوجي البحري والساحلي والم الناجمة عن األنشطة البشريةبشأن آثار الضوضاء تحت الماء 

الضوضاء تحت الماء على  ثارالعلمي آل الموجز التوليفييعتمد هذا التقرير على "و  13.من حدتهاتخفيف الو  هاوالنهج لتقليل
عمل الخبراء حول الضوضاء تحت الماء  حلقةوالمواد األساسية التي تم إعدادها ل 14التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل"

من  هتجميع كما يعتمد على ما تم، (0241 /شباطفبراير 02-05، البيولوجي البحري والساحلي )لندنوتأثيراتها على التنوع 
ء ضوضاء تحت الماالذي تحدثه الالوقع الضار الكبير حدة في استخدام التدابير لتفادي وتقليل وتخفيف  تجارببشأن ال تقارير

وسيتم إصدار هذا  (.CBD/SBSTTA/22/INF/13على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ) الناجمة عن األنشطة البشرية
 التقرير كوثيقة إعالمية للهيئة الفرعية.

، بما في الناجمة عن األنشطة البشريةتتناول المعلومات الواردة في التقرير الجوانب المختلفة للضوضاء تحت الماء و  -73
 ذلك:

 ؛الناجمة عن األنشطة البشريةتحت الماء  ضوضاءخصائص واتجاهات ال )أ(

 ؛الناجمة عن األنشطة البشريةتحت الماء  ضوضاءالمصادر وأنواع  )ب(

                                                 
https://www.cbd.int/meetings/POST2020-WS-2019-10.10 
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master-current-en.pdf.  
12
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 ؛الناجمة عن األنشطة البشريةتحت الماء  ضوضاءللاآلثار المعروفة والمحتملة  )ج(

دارتها؛ نشطة البشريةالناجمة عن األتحت الماء  ضوضاءال حدة التخفيف من )د(  وا 

 المستقبل. في احتياجات البحث )هـ(

 التخطيط المكاني البحري -جيم 

دون الوطنية أو الوطنية  تجاربمعلومات عن ال فيه طلبت 15إخطارا ةالتنفيذي ةاألمين ت، أصدر 41/42بالمقرر  عمال -74
تصف األنشطة المختلفة المتعلقة  16الواردة في وثيقة التقاريريتم تجميع و أو اإلقليمية في تنفيذ التخطيط المكاني البحري. 

 وتتاح هذه الوثيقة كوثيقة إعالمية لالجتماع. بالتخطيط المكاني البحري.

بناء القدرات في إطار لأنشطة  عدة ةالتنفيذي ةاألمين أجرت، 41/42و 43/9و 40/03و 44/48بالمقررات  عمالو  -75
فيما  اتتعزيز القدر و  التخطيط المكاني البحري بشأن التجارب والخبراتلتي تركز على تبادل مبادرة المحيطات المستدامة ا

 ( أدناه.4. ويشار إلى هذه الجهود في القسم واو )يتعلق به

من أهداف  02تحقيق الهدف إلى الرامية لتقدم المحرز في تنفيذ اإلجراءات ذات األولوية ا -دال 
  المرجانية والنظم اإليكولوجية الوثيقة االرتباط بهاللشعاب أيشي للتنوع البيولوجي 

من أهداف أيشي  42لتحقيق الهدف الرامية ، اإلجراءات ذات األولوية 40/03، في المقرر اعتمد مؤتمر األطراف -76
ف ودعا )كما هو مرفق بالمقرر( وحث األطرا بها رتباطالوثيقة االللتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية 

، ، حيثما ينطبق ذلك ووفقا للقدرات والظروف الوطنيةالحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تنفيذ األنشطة الواردة فيه
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. 42تحقيق الهدف  صوبلتعزيز التنفيذ 

ذ تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي لدعم التنفي يسيرت ةالتنفيذي ة، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينوفي المقرر نفسه -71
نشاء و ، الوطني لإلجراءات ذات األولوية لالتفاقية ي شبكمرتبطة بالموقع ال 17عالمية للشعاب المرجانيةإلكترونية بوابة ا 

على سبيل ) قليميةاإلالمبادرات ( و الشعاب المرجانيةبشأن المبادرة الدولية  على سبيل المثال،القائمة ) مبادرات العالميةوال
والتبادل التعاون التقني  يسيرلت (د األسماك واألمن الغذائييمبادرة مثلث الشعاب المتعلقة بالشعاب المرجانية ومصا المثال،

 .اإلدارة المستدامة للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية ذات الصلة بن جميع جوانعالطوعي للمعلومات 

اإلجراءات ذات طلب فيه معلومات عن تنفيذ ت 18إخطارا ةالتنفيذي ةاألمين ت، أصدر أعالهقرر المشار إليه مبال عمالو  -78
الوثيقة االرتباط من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية  42تحقيق الهدف الرامية إلى األولوية 

 أو األنشطة التي تتماشى مع اإلجراءات ذات األولوية. ،بها

تجارب لل يتوليفموجز ، أعدت األمانة وثيقة إعالمية تحتوي على ة لإلخطارعلى أساس المدخالت الواردة استجابو  -79
19الوثيقة االرتباط بها.من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية  42تحقيق الهدف ل الرامية

 

                                                 
Ref. No. 2019-113, dated 9 December 2019.15 
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في مناطق وعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في تنفيذ خطة العمل الطلتقدم المحرز ا - هاء
 المياه الباردة الواقعة ضمن نطاق اختصاص االتفاقية

التنوع البيولوجي في مناطق ب المتعلقة، خطة العمل الطوعية المحددة 43/44اعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر  -22
، وشجع األطراف لمقرر(باالتفاقية )على النحو الوارد في المرفق الثاني ا اختصاصنطاق  الواقعة ضمنالمياه الباردة 

ووفقا  ،تهااووالي هااتاختصاص وفي إطار، الحكومية الدولية المختصة، حيثما ينطبق ذلك والحكومات األخرى والمنظمات
، ةالتنفيذي ة، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينة في خطة العمل. وفي المقرر نفسهتنفيذ األنشطة الواردعلى ، للظروف الوطنية

تيسير وتعزيز ودعم تنفيذ خطة العمل وتقاسم المعلومات ، المختصةبالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات 
 بشأن الخبرات والدروس المستفادة من تنفيذ خطة العمل.

خطة العمل تطلب فيه معلومات عن تنفيذ  20وعمال بالمقرر المشار إليه أعاله، أصدرت األمينة التنفيذية إخطارا -27
أو األنشطة التي تتماشى  الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة الواقعة ضمن اختصاص االتفاقية

 .خطة العملمع 

المتعلقة  تجاربللتقارير المقدمة بشأن ال ايتوليفموجزا وعلى أساس المدخالت الواردة استجابة لإلخطار، أعدت األمانة  -22
 21.التفاقيةاختصاص افي نطاق الواقعة بتنفيذ خطة العمل الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة 

 .علالجتما إعالميةهذه الوثيقة كوثيقة وتتاح 

لحطام البحري على امنع وتخفيف آثار بشأن  الطوعية عمليةالرشادات اإل في تنفيذ لتقدم المحرز ا - واو
 التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل

األطراف علما باإلرشادات العملية الطوعية بشأن منع وتخفيف آثار الحطام البحري ، أحاط مؤتمر 43/42في المقرر  -23
الحكومات وشجع األطراف ، وحث المقرر(بمرفق اللى النحو الوارد في على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل )ع

، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية، وأصحاب المصلحة اآلخرين المعنيينوالمنظمات ذات الصلة، والصناعات،  ،األخرى
لحطام لالمحتملة الضارة لمنع وتخفيف اآلثار ، وفقا للقانون الوطني والدولي وضمن اختصاصاتها، اتخاذ التدابير المناسبةعلى 

 .الطوعيةالعملية  اإلرشاداتالبحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل، مع األخذ بعين االعتبار 

ومات األخرى يسر التعاون بين األطراف والحكتأن  ةالتنفيذي ة، طلب مؤتمر األطراف إلى األمينوفي المقرر نفسه -24
لحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري الضارة لثار اآلمنع وتخفيف ل ، بشأن تطبيق تدابيروالمنظمات ذات الصلة

في إطار الوالية الوطنية لألطراف والحكومات األخرى والواليات المسندة للمنظمات الحكومية الدولية، بما في  والساحلي والموائل
األدوات مجموعات الخبرات والمعلومات و  تبادل عن طريق تيسير، ة الطوعيةالعملي اإلرشادات التدابير المتضمنة في ذلك

 .وأفضل الممارسات

                                                                                                                                                             
19
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رشادات اإلطلب فيه معلومات عن تنفيذ ت 22إخطارا ةالتنفيذي ةاألمين ت، أصدر هأعال شار إليهعمال بالمقرر المو  -25
، أو األنشطة التي لحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائلامنع وتخفيف آثار بشأن  الطوعية عمليةال

 .هذه اإلرشادات تتماشى مع

 أعدت األمانة، االتفاقية في إطار، وبناء على العمل السابق دخالت التي وردت استجابة لإلخطارعلى أساس المو   -26
)الحطام البحري: فهم اآلثار الضارة  83ورقة تقنية لتحديث المعلومات الواردة في السلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي رقم 

تعلق بالتطورات والمعارف الجديدة التي على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ومنعها والتخفيف من حدتها( فيما ي كبيرةال
 الوثيقة كوثيقة إعالمية لالجتماع.هذه وتُتاح  23منذ نشرها. نشأت

 مصايد األسماكب ما يتعلقمعالجة شواغل التنوع البيولوجي في - زاي

وتجميع المعلومات  توليفركز على تلالجتماع الثاني والعشرين للهيئة الفرعية  إعالميةوثيقة  0248في عام ُأصدرت  -21
 (.CBD/SBSTTA/22/INF/15بشأن الخبرات في تعميم التنوع البيولوجي في مصايد األسماك البحرية )

وجي لالتحاد ، أعدت األمانة وفريق خبراء مصايد األسماك التابع للجنة إدارة النظام اإليكولوبناء على هذه المعلومات -28
 6، مشروع تقييم علمي للتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف ألوروبي للحفظ والتنميةالمكتب ا ، بالتعاون معالدولي لحفظ الطبيعة

 (.CBD/SBSTTA/22/INF/28من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي )

24.النظراءأعدت هذه الوثيقة بعد ذلك كمشروع تقرير للسلسلة التقنية التفاقية التنوع البيولوجي وأتيحت الستعراض و  -29
 

، تم االنتهاء من التقرير باعتباره السلسلة ، حسب االقتضاءالنظراءالواردة من خالل استعراض وعقب إدراج المدخالت  -32
د يمن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بشأن مصا 6التفاقية التنوع البيولوجي: تقييم التقدم المحرز نحو الهدف  82التقنية رقم 

 لهيئة الفرعية.ل إعالميةقة ا كوثيأيض إصداره، والذي يتم األسماك البحرية المستدامة

المناطق" ورحب  أساس ، اعتمد مؤتمر األطراف تعريف "تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على41/8في المقرر و  -37
و الوارد في المرفق الثالث ، على النحالمناطق أساس عالة األخرى القائمة علىبالمشورة العلمية والتقنية بشأن تدابير الحفظ الف

 يتم تطبيقها بطريقة مرنة وعلى أساس كل حالة على حدة.ل، رلمقر با

، ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة، راف االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، دعا مؤتمر األطوفي المقرر نفسه -32
المناطق، أساس ى إلى مواصلة مساعدة األطراف في تحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على وهيئات الخبراء األخر 

 .والتقنيةالعلمية  المشورةفي تطبيق و 

د األسماك التابع ي، وفريق الخبراء المعني بمصااألمم المتحدة لألغذية والزراعة ، قامت منظمةوعمال بهذا الطلب -33
، والمكتب األوروبي للحفظ والتنمية، بالتعاون مع األمانة، بعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعةلوجي التاللجنة إدارة النظام اإليكو 

، مافي قطاع مصايد األسماك البحرية )رو  اطقالمن أساس اجتماع خبراء بشأن تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على بتنظيم
لتحديد تدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة  الجهود اإلضافية المبذولةع (. وتفيد نتائج هذا االجتما0249 /أيارمايو 2-42
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ويتم إصدار  .في قطاع مصايد األسماك البحرية 41/8طق وتطبيق المشورة العلمية والتقنية الواردة في المقرر االمنأساس على 
25االجتماع كوثيقة إعالمية. عنالتقرير 

 

 من خالل مبادرة المحيطات المستدامةأنشطة بناء القدرات والشراكة  - حاء

 حلقات العمل اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية لبناء القدرات  - 4

مبادرة المحيطات المستدامة هي منصة عالمية لبناء الشراكات وتعزيز قدرة األطراف من البلدان النامية على إن  -34
)أ( تسهيل تبادل  البيولوجي البحري والساحلي بطريقة شاملة من خاللتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي المتعلقة بالتنوع 

نشاء شراكات و ، )ب( وأفضل الممارسات اتالخبر و ، المعارف تعزيز التواصل و ، )ج( أن توفر بناء قدرات مستهدف من شأنهاا 
 خدامزن بين الحفظ واالستتعزيز الحوار والتنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق التواو بين أصحاب المصلحة المعنيين )د( 

بالتعاون ، مبادرة المحيطات المستدامةلبتنسيق تنفيذ أنشطة التدريب والشراكة  قامت األمانةو . البحريالمستدام للتنوع البيولوجي 
( وفرنسا )من الياباني لتنوع البيولوجيا من حكومات اليابان )من خالل صندوقبدعم مالي و مع مختلف الشركاء الدوليين، 

 د األسماك( والسويد )من خالل وزارةيخالل وكالة التنوع البيولوجي الفرنسية( وجمهورية كوريا )من خالل وزارة المحيطات ومصا
 .االتحاد األوروبيمن ، و البيئة والطاقة(

رة مبادأعمال بناء القدرات في إطار  ةالتنفيذي ةاألمين ت، واصلالثاني والعشرين للهيئة الفرعية منذ االجتماعو  -35
 :ما يلي على المستويات اإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية، وال سيما من خالل المحيطات المستدامة

26؛(0248آب /أغسطس 3 -تموز /يوليو 34، مثلث المرجان )جاكرتافي ء القدرات )أ( حلقة عمل دون إقليمية لبنا
 

 49-45، المغرب طنجة،األبيض المتوسط )فريقيا والبحر أشمال في عمل إقليمية لبناء القدرات  حلقةو )ب( 
27؛(0248 /تشرين األولأكتوبر

 

28؛(0249حزيران /يونيو 49-42، ، ملديفديفوشيملديف )لفي االقدرات  لبناءحلقة عمل وطنية و )ج( 
 

 29(.0249 /تشرين األولأكتوبر 48-41، ، جمهورية كوريا)سوتشونتدريب المدربين  وحلقة عمل)د( 

لمبادرة المحيطات المستدامة مع المنظمات اإلقليمية للبحار والهيئات اإلقليمية الحوار العالمي  - 0
 لمصايد األسماك

، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية ، قامت األمانة0246 /أيلولفي سبتمبر -36
 ،االتحاد األوروبيو ( وجمهورية كوريا الياباني البيولوجيلتنوع االيابان )من خالل صندوق  تيوبدعم مالي من حكوم ،والزراعة

د األسماك في جميع أنحاء يمصال الهيئات اإلقليميةعملية عالمية لتيسير الحوار والتعاون بين منظمات البحار اإلقليمية و  ءببد
د يالبحار اإلقليمية وهيئات مصا مع منظمات ةالمستدام اتالعالم من خالل عقد االجتماع األول للحوار العالمي لمبادرة المحيط

                                                 
25
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 30حكومة جمهورية كوريا. تهي استضافذ، اللتنوع البيولوجيلأيشي تحقيق أهداف األسماك اإلقليمية بشأن تسريع التقدم نحو 
 اتاالجتماع الثاني للحوار العالمي لمبادرة المحيط 0248 /نيسانأبريل 43إلى  42عقدت األمانة في سيول في الفترة من و 

أهداف أيشي للتنوع تحقيق مع منظمات البحار اإلقليمية والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك بشأن تسريع التقدم نحو  ةتدامالمس
 ،د األسماكيالبيولوجي وأهداف التنمية المستدامة بدعم مالي من حكومة جمهورية كوريا )من خالل وزارة المحيطات ومصا

حري في كوريا والمعهد البحري الكوري ومؤسسة إدارة البيئة البحرية الكورية( وحكومة والمعهد الوطني للتنوع البيولوجي الب
31اليابان )من خالل صندوق التنوع البيولوجي الياباني( وحكومة السويد واالتحاد األوروبي.

 

بين المستفادة تبادل الخبرات والدروس  لمبادرة المحيطات المستدامة، أتاح الحوار العالمي من خالل هذه االجتماعاتو  -31
، وحدد الوسائل والفرص الملموسة لتحسين التعاون بين القطاعات )داخل األقاليم وفيما بينها( في معالجة المنظمات اإلقليمية

منظمات اإلقليمية أدوار ال بين، و البحريواالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي  ،القضايا المتعلقة بإدارة مصايد األسماك وحفظها
 نحو االلتزامات العالمية لمصايد األسماك والبيئة والتنوع البيولوجي والتنمية المستدامة. المحرز في دعم تنفيذ ورصد التقدم

للحوار العالمي لمبادرة المحيطات المستدامة مع المنظمات اإلقليمية للبحار من المقرر عقد االجتماع الثالث و  -38
األمم المتحدة  بالتعاون مع منظمة )سيتم تحديد التواريخ( 0204أو عام  0202في عام  لمصايد األسماكوالهيئات اإلقليمية 

جمهورية كوريا والمعهد الوطني للتنوع  في ، ووزارة المحيطات ومصايد األسماكلألغذية والزراعة، وبرنامج األمم المتحدة للبيئة
جتماع بدعم مالي من حكومة جمهورية كوريا وحكومة فرنسا وحكومة اليابان البيولوجي البحري في كوريا. ويحظى تنظيم هذا اال

، وسيهدف إلى )أ( تعزيز اع على نتائج االجتماعين األولينسيبني هذا االجتمو (. الياباني لتنوع البيولوجيا)من خالل صندوق 
 تبادل الدروسو ، )ب( سماك اإلقليميةد األيوعمل منظمات البحار اإلقليمية وهيئات مصا والياتالفهم المتبادل ألدوار و 

يد األسماك داخل منظمات البحار اإلقليمية والهيئات اإلقليمية لمصاذات االهتمام المشترك بين والخبرات في مجاالت  المستفادة
تحديد الفرص و ، )د( المستوى اإلقليمي اإلبالغ عن التقدم المحرز في التعاون عبر القطاعات علىو ، )ج( األقاليم وعبرها

تحديد أدوار المنظمات و )هـ(  ،(نفي ذلك مصادر الدعم لهذا التعاو  اإلقليمي )بماعلى المستوى الملموسة لتعزيز التعاون 
 .0202 عام ، بما في ذلك إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعدهداف والغايات العالمية للمحيطاتاإلقليمية في تحقيق األ

 مقترحةالتوصيات ال -ثالثا 

 قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في التوصية بما يلي: -39

في سياق طرائق تعديل  "ذي الصلةستشاري االخبراء الفريق "ختصاصات اإعداد مشروع  ةالتنفيذي ةإلى األمين تطلب
، التوصيةبهذه مرفقات الحو المبين في على الن ،المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة وصف
 مشروع لينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس عشر.الوتقديم 

قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس و  -42
 عشر باعتماد مقرر على غرار ما يلي:
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 ،طرافإن مؤتمر األ

 مهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية المناطق ال -ألف

( 3)ال سيما الفقرة  43/40و 40/00و 44/42و 42/09من االتفاقية وكذلك المقررات  00المادة  من جديد إذ يؤكد
 ،لوجيا أو بيولوجيالمناطق البحرية المهمة إيكو الصادرة عن مؤتمر األطراف بشأن ا 41/9و

لحكومتي بلجيكا وألمانيا لدعمهما تنظيم حلقة عمل الخبراء لتحديد خيارات تعديل وصف  عن تقديره يعرب -4
32بتقرير حلقة العمل؛ يرحب، وأو بيولوجيا ووصف مناطق جديدة المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا

 

المناطق البحرية  وصفهذا المقرر الذي يتناول طرائق تعديل بالمرفقات من األول إلى الرابع عشر  يعتمد -0
33،34؛ئقتنفيذ هذه الطرا يسيرت ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب، وجديدةالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصف مناطق 

 

تمديد والية الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  يقرر -3
الصلة"  اتستشارية ذالخبراء االأن يدرج في اختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي مهام ومسؤوليات "هيئة  ويقرر أيضا

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

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

 ؛مؤتمر األطرافو  والتكنولوجيةة العلمية والتقنية الهيئة الفرعية للمشور  كل من فيها ينظرلكي 

 مسائل أخرى -باء

تنوع بتقرير حلقة العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي لإلطار العالمي لل يرحب -5
إجراء استعراض وتحليل استراتيجيين لبرنامج العمل بشأن التنوع  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب، و0202البيولوجي لما بعد عام 

االعتبار، أيضا في  مع األخذ، 0202 عام بيولوجي البحري والساحلي في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعدال
الهيئة الفرعية للمشورة العلمية  لينظر فيها كل من، وتقديم نتائج هذا االستعراض والتحليل أعاله انتائج حلقة العمل المشار إليه

 ؛والتكنولوجية ومؤتمر األطراف والتقنية

استعراض وتحليل استراتيجيين لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي  إعداد ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب -6
 واستنادا إلى، بالتعاون مع شراكة الجزر العالمية 0202تنوع البيولوجي لما بعد عام الجزري في سياق تنفيذ اإلطار العالمي لل

لعالمية للتنوع االلتزامات واألهداف ااستيفاء األخرى ذات الصلة من أجل استعراض التقدم المحرز نحو  لةالمبذو  الجهود
نية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتق كل من نظر فيهاي، وتقديم نتائج هذا االستعراض والتحليل لالبيولوجي الجزري

 ؛والتكنولوجية ومؤتمر األطراف

                                                 
CBD/EBSA/WS/2020/1/2.32 

بموقف الدول األطراف بشأن نزاع على السيادة البرية أو  يمسهذه الوثيقة أو اعتبار أنه  بموجبال يجوز تفسير أي إجراء أو نشاط يتم اتخاذه  33
  البحرية أو نزاع يتعلق بتعيين المناطق البحرية

 .بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار جراءات المتخذةباإل مسعلى أنه يليس في هذه الوثيقة ما يمكن تفسيره  34

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
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 :بشأن تجميع وتوليف المعلومات عن ةالتنفيذي ةبعمل األمين علما يحيط -2

 ،الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحليآثار الضجيج تحت الماء  (أ )
 ؛من حدتها تخفيفالووسائل تقليل هذه اآلثار و 

ووسائل تقليل هذه اآلثار آثار الحطام البحري على التنوع البيولوجي البحري والساحلي والموائل  (ب )
 ؛من حدتها تخفيفالو 

 تجارب تطبيق التخطيط المكاني البحري؛ (ج )

من أهداف أيشي  42تحقيق الهدف الرامية إلى الجهود المبذولة لتنفيذ اإلجراءات ذات األولوية  (د )
 ؛الوثيقة االرتباط بهاللتنوع البيولوجي للشعاب المرجانية والنظم اإليكولوجية 

لتنفيذ خطة العمل الطوعية المحددة بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه  الجهود المبذولة (ه )
 التفاقية؛الواقعة ضمن نطاق اختصاص االباردة 

إلى استخدام المعلومات المشار إليها في  المعنيةالحكومات األخرى والمنظمات  يدعواألطراف و يشجع -8
 ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب، وى نحو مستدامأعاله في جهودها لحفظ التنوع البيولوجي البحري والساحلي واستخدامه عل 2الفقرة 

فيما يتعلق بمختلف  0202الجهود المبذولة لتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  حولتجميع المعلومات  يسيرت
 وتوليفها وتقاسمها؛لتنوع البيولوجي البحري والساحلي با ذات الصلةالقضايا المواضيعية 

 ةالتنفيذي ةبالتعاون بين منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واألمين رحبي -9
 مواصلة هذا التعاون؛ ةالتنفيذي ةإلى األمين طلبيد األسماك، ويلدعم الجهود المبذولة لتعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في مصا

من خالل مبادرة المحيطات المستدامة  ةالتنفيذي ةيسرها األمينتبأنشطة بناء القدرات والشراكة التي  يرحب -42
عن  يعرب، وومات األخرى والمنظمات ذات الصلةعلى المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية بالتعاون مع األطراف والحك

إطار مبادرة  تنفيذ األنشطة فيمن أجل عديد من الشركاء اآلخرين لتوفير الدعم المالي والتقني للللبلدان المانحة و  امتنانه
مواصلة تيسير أنشطة بناء القدرات في إطار مبادرة المحيطات المستدامة  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلب، والمحيطات المستدامة

الساحلي و فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي البحري  0202بعد عام  تيسير تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لمامن أجل 
 ؛لجزريوا

بالجهود التعاونية بين األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األمم المتحدة لألغذية  رحب أيضاي -44
د األسماك ومشاريع/برامج النظم اإليكولوجية يمصال اإلقليمية هيئاتالو  للبحار وخطط عملها تفاقيات اإلقليميةاالوالزراعة و 

تسريع التقدم من أجل األخرى لتعزيز التعاون بين القطاعات على المستوى اإلقليمي المعنية البحرية الكبيرة والمبادرات اإلقليمية 
 اتالمي لمبادرة المحيطنحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خالل الحوار الع

مواصلة هذا  ةالتنفيذي ةإلى األمين يطلبلبحار والهيئات اإلقليمية لمصايد األسماك، ول اإلقليمية منظماتالمع  ةالمستدام
 .0202 عام التعاون في سياق تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
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 المرفق األول

ووصف مناطق  البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لمناطقاعتبارات عامة في تعديل وصف ا
 جديدة

مناطق  حات لتعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ووصفار اقتويقدمون  عدونالذين ي دعىيُ  -4
 :إلى اعتبار ما يلي بحرية جديدة مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 ؛أصحاب المعارف التقليدية بمن فيهم، لمعنيينالخبراء وأصحاب المعارف االتعاون مع  )أ(

 ؛ي القويأهمية الشفافية وكذلك األساس العلم )ب(

، بما في ذلك خصائصها اإليكولوجية والبيولوجيةاألبعاد اإلقليمية للنظم اإليكولوجية البحرية والساحلية و  )ج(
 المناطق.، وكذلك التعاون عبر فات اإلقليمية في توافر البياناتاالختال
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 المرفق الثاني

للمناطق  تبادل المعلومات وآلية مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 وجيا أو بيولوجياالبحرية المهمة إيكول

 :ما يليالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  مستودع تضمنأن يينبغي  -4

 كل من التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي نظر فيها المناطقأوصاف  )أ(
جها ادر إ ةالتنفيذي ةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف، والتي طلب مؤتمر األطراف إلى األمين

بالغهافي المستودع و   .المعنيةمتحدة وعملياتها ذات الصلة وكذلك المنظمات الدولية إلى الجمعية العامة لألمم ال ا 

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ما يلي حولأن تتضمن آلية تبادل المعلومات  ينبغيو  -0

التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة  ناطقالمتعلقة بالموالمعلومات لعمليات الوطنية باروابط  (أ )
 والواقعة داخل الواليةإيكولوجيا أو بيولوجيا وغيرها من المعايير العلمية المتوافقة والمتكاملة والمتفق عليها على الصعيد الوطني 

 وجية ومؤتمر األطراف؛لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنوللكل من اكمعلومات  قديمهاالوطنية والتي تم ت

تقارير حلقات العمل اإلقليمية التفاقية التنوع البيولوجي لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو و  (ب )
 بيولوجيا؛

المتعلقة بتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا واستخدام معلومات  رشاداتاإلو  (ج )
 ولوجيا أو بيولوجيا؛المناطق البحرية المهمة إيك

 فتصالتي و  ناطقبالم المتعلقةوأشكال المعرفة األخرى  ،المعلومات العلمية والتقنية األخرى ذات الصلةو  (د )
 بأنها تلبي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛

المتفق عليها بين و  رىالتكميلية األخذات الصلة  المعلومات والخبرة المتعلقة بتطبيق المعايير العلميةو  (ه )
 الحكومات.
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 المرفق الثالث

 لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياا وصفأسباب تعديل 

نطوي على تعديل في الوصف يي يمكن أن ذبحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا )الة أسباب تعديل وصف منطقإن  -4
، أو تعديل ترتيب المنطقة مقابل معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحر  ةلمنطقلالنصي 

 :هي (البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ةالمنطقأو بيولوجيا و/أو تغيير في شكل 

، بشأن السمات ذلك المعارف العلمية والتقليدية ، بما فيالتي يمكن الوصول إليها حديثاالمعارف المتاحة/ (أ )
 ؛ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحر  ةبالمنطق المرتبطة

 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ ةالمعلومات المستخدمة لوصف المنطقتغير  (ب )

 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ ةتغير السمة )السمات( اإليكولوجية أو البيولوجية في المنطق (ج )

 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ ةخطأ )أخطاء( علمي في وصف المنطقتحديد  (د )

 لدى على اإلرشاداتالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، أو  ةمعايير المنطقعلى تعديل )تعديالت( إجراء  (ه )
البحرية المهمة  المستخدم لوصف المناطق 35النموذجعلى البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو  ةتطبيق معايير المنطق
 ؛إيكولوجيا أو بيولوجيا

 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. ةأخطاء تحريرية في وصف المنطقوجود  (و )

  

                                                 
 http://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws-2015-01/other/ebsaws-2015-01-template-en.dot 35 
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 المرفق الرابع

 لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتعديل وصف ا مقترحو

بحرية مهمة  ةمنطقتعديل وصف ل 36اقتراحتقديم  التالي ذكرهم قترحينللم، يمكن من )أ( إلى )و( بالنسبة لألسباب -4
 :إيكولوجيا أو بيولوجيا

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

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

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

 مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.بحرية ، يجوز لألمانة أن تقترح تعديل وصف مناطق لسبب )و(وبالنسبة ل -0

 حات التعديل.ار اقت إعدادفي  قترحينقد يتعاون أصحاب المعرفة ذات الصلة مع المو  -3

  

                                                 
36

 .في حاجة محتملة للتعديل بيولوجيا التي هيالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  وصف وأسباب يشرح عناصر ريراقتراح التعديل من تق ألفيت 
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 المرفق الخامس

 تحريرية ألسباب لمهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية ا وصفتعديل 

 :بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ةسابق لمنطقفي حالة وجود أخطاء تحريرية في وصف  -4

 ؛إخطار بشأن التعديل المقترح بنشر األمانة تقوم )أ(

 ؛ثة أشهر من إصدار اإلخطار أعالهتنفذ األمانة التعديل المقترح في غضون ثالو  )ب(

لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية إلى السبب )و( لتقرير عن التعديالت التي أدخلت تقديم يتم و  )ج(
 .حاطةوالتكنولوجية ولمؤتمر األطراف لإل
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 المرفق السادس

 الوطنية الواقعة ضمن الوالية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيالمناطق البحرية ا وصفتعديل 

 إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا:لغرض لألسباب من )أ( إلى )هـ( و بالنسبة  -4

لومات معال، إلى جانب كولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانةالبحرية المهمة إي ةُيقدم اقتراح تعديل وصف المنطق )أ(
تعديل ال سفرت عنأو عملية التحقق المناسبة األخرى التي أ 37وطنياالمتفق عليها و  علميا السليمة النظراءعن عملية استعراض 

 ؛المقترح

 اتفاقية التنوع البيولوجي معصادر عن تنشر األمانة معلومات حول التعديل المقترح من خالل إخطار و  )ب(
عديل االقتراح استجابة ثالثة أشهر لتفترة بعد ذلك  تِرحلمقا مهلسيو فترة ثالثة أشهر للتعليق العام على التعديل المقترح.   تاحةإ

سيتم نشر التعليقات والردود و في ذلك.  ما رغب، إذا أو إصدار رد على أي من التعليقات/وللتعليقات، حسب االقتضاء، 
 ؛للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الشبكيقع مو الالمتعلقة بالتعديل المقترح على 

 ؛وصل بهاحات التعديالت التي تتاقتراتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  )ج(

، إلتاحته للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التعليقات الواردة يشملتقوم األمانة بتجميع تقرير، و  )د(
والتكنولوجية ولمؤتمر األطراف للنظر فيه بغرض إدراج التعديل في المستودع. ولدى تجميع التقرير، قد تطلب األمانة مشورة 

 ؛بتكليف من مؤتمر األطراف ،ذات صلةمتخصصة هيئة استشارية 

بها في  الطريقة التي أدرجكذلك ، و مهمة إيكولوجيا أو بيولوجياة الالبحري ةسيظل الوصف السابق للمنطقو  )هـ(
 في المستودع. ا، متاحالمستودع

ية المهمة إيكولوجيا اجه في آلية تبادل المعلومات بشأن المناطق البحر ر إدغرض للألسباب من )أ( إلى )هـ( و بالنسبة و  -0
 ؛أو بيولوجيا

معلومات ال، إلى جانب يا أو بيولوجيا إلى األمانةالبحرية المهمة إيكولوج ةُيقدم اقتراح تعديل وصف المنطق )أ(
التعديل  أسفرت عنأو عملية التحقق المناسبة األخرى التي  وطنيالمتفق عليها واعلميا السليمة  النظراءعن عملية استعراض 

 ؛المقترح

 ؛اتفاقية التنوع البيولوجي در عنصا إخطار معلومات حول التعديل المقترح من خاللالتنشر األمانة و  )ب(

 ؛تتوصل بهاحات التعديالت التي اقتر اتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  )ج(

تقرير يتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ولمؤتمر األطراف  بإعدادتقوم األمانة و  )د(
  لمعلومات المتعلقة بالتعديل في آلية تبادل المعلومات.اإلكترونية بروابط  يتم إدراج، و حاطةلإل

                                                 
لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر  ةالتنفيذي ةاألمين تعدها النظراءمبادئ توجيهية طوعية بشأن عمليات استعراض  37

 .األطراف
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 المرفق السابع

في المناطق الواقعة خارج نطاق  لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياا وصفتعديل 
 الوالية الوطنية

 أو بيولوجيا:إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا غرض للألسباب من )أ( إلى )هـ( و بالنسبة  -4

معلومات ال، إلى جانب كولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانةالبحرية المهمة إي ةُيقدم اقتراح تعديل وصف المنطق )أ(
 ؛ية التي أسفرت عن اقتراح التعديلعن العمل

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 

اتفاقية التنوع البيولوجي صادر عن تقوم األمانة بإعداد تقرير عن االقتراح الذي يتم نشره من خالل إخطار و  )ج(
عديل االقتراح استجابة للتعليقات، حسب االقتضاء، ثالثة أشهر لت تِرحلمقا هلمسيو فترة ثالثة أشهر للتعليق العام.  إتاحة مع
بإعداد تقرير منقح عن التعديالت، بما في ذلك  في ذلك. وتقوم األمانة ما رغب، إذا عليقاتأو إصدار رد على أي من التو/

لى مؤتمر األطراف للنظر فيه. م إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية وال، يقد  التعليقات الواردة يمكن للخبراء و تكنولوجية وا 
هيئة ل وكذلك ساس،البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في األ ةالذين شاركوا في حلقة العمل التي تم فيها وصف المنطق

 ؛يم المشورة في إعداد هذا التقرير، تقدبتكليف من مؤتمر األطراف ذات صلة،متخصصة  استشارية

 ، يقرر مؤتمر األطراف أحد اإلجراءات التالية:على أساس التقرير المنقحو  )د(

 ؛مستودعطلب إدراج التعديل في الي (4)

عمل  حلقةمن األمانة عقد طلب يلالقتراح،  والتنقيحإذا كانت هناك حاجة لمزيد من التحليل  (0)
متخصصة قد تطلب األمانة مشورة هيئة استشارية و التعديالت المقترحة.  تنقيح، لللخبراء، رهنا بتوافر الموارد

الخبراء الذين  إعالمسيتم و حلقة العمل.  إعدادمن مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت ،ذات صلة
. ساسفي األ البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ةالمنطق فيها وصفالعمل التي تم  حلقةشاركوا في 

لى لى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و نتائج حلقة العمل إتقدم و  مؤتمر األطراف للنظر ا 
 ؛فيها

بها في  ، والطريقة التي أدرجية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحر  ةسيظل الوصف السابق للمنطقو  )هـ(
 في المستودع. ا، متاحالمستودع
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 المرفق الثامن

الواقعة ضمن واليات وطنية  المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيالمناطق البحرية ا وصفتعديل 
 متعددة

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي مستودع  إدراجهلغرض لألسباب من )أ( إلى )هـ( و بالنسبة  -4

معلومات ال، إلى جانب كولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانةالبحرية المهمة إي ةُيقدم اقتراح تعديل وصف المنطق )أ(
التعديل  أسفرت عنأو عملية التحقق المناسبة األخرى التي  وطنياالمتفق عليها علميا و السليمة  النظراءعن عملية استعراض 

 ؛المقترح

 اتفاقية التنوع البيولوجي معصادر عن معلومات حول التعديل المقترح من خالل إخطار التنشر األمانة و  )ب(
عديل االقتراح استجابة للتعليقات، ثالثة أشهر لت تِرحلمقا مهلسيثم ليق العام على التعديل المقترح. فترة ثالثة أشهر للتع إتاحة

سيتم نشر التعليقات والردود المتعلقة بالتعديل و في ذلك.  ما رغبأو إصدار رد على أي من التعليقات، إذا حسب االقتضاء، و/
 ؛ة إيكولوجيا أو بيولوجياالشبكي للمناطق البحرية المهم موقعالالمقترح على 

 ؛تتوصل بهاحات التعديالت التي اقتر اتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  )ج(

، إلتاحته للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التعليقات الواردة يشمل، تقرير إعدادتقوم األمانة بو  )د(
، قد تطلب األمانة مشورة التقرير إعدادفي المستودع. ولدى والتكنولوجية ولمؤتمر األطراف للنظر فيه بغرض إدراج التعديل 

 ؛بتكليف من مؤتمر األطراف ،صلةذات  متخصصة هيئة استشارية

طريقة التي أدرج بها في ، واللمهمة إيكولوجيا أو بيولوجياة االبحري ةسيظل الوصف السابق للمنطقو  )هـ(
 في المستودع. ا، متاحالمستودع

اجه في آلية تبادل المعلومات المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة ر إدلغرض لألسباب من )أ( إلى )هـ( و بالنسبة و  -0
 إيكولوجيا أو بيولوجيا:

معلومات ال، إلى جانب جيا أو بيولوجيا إلى األمانةالمهمة إيكولو البحرية  ةُيقدم اقتراح تعديل وصف المنطق )أ(
التعديل  سفرت عنأو عملية التحقق المناسبة األخرى التي أ 38وطنياالمتفق عليها و  علمياالسليمة  النظراءعن عملية استعراض 

 ؛المقترح

 ؛اتفاقية التنوع البيولوجي صادر عن معلومات حول التعديل المقترح من خالل إخطارالتنشر األمانة و  )ب(

 ؛تتوصل بهاحات التعديالت التي اقتر اتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  )ج(

                                                 
لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر  ةالتنفيذي ةناألمي تعدها النظراءمبادئ توجيهية طوعية بشأن عمليات استعراض  38

  .األطراف
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تقرير يتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ولمؤتمر األطراف  بإعدادتقوم األمانة و  )د(
 المتعلقة بالتعديل في آلية تبادل المعلومات.المعلومات شبكية بروابط  درج، وتحاطةلإل
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 المرفق التاسع

لمناطق الواقعة داخل وخارج نطاق ل لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياا وصفتعديل 
 الوالية الوطنية

 بيولوجيا:إدراجه في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو لغرض لألسباب من )أ( إلى )هـ( و بالنسبة  -4

، إلى جانب معلومات كولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانةالبحرية المهمة إي ةُيقدم اقتراح تعديل وصف المنطق ( أ)
 ؛ية التي أسفرت عن اقتراح التعديلعن العمل

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

 صادر عن يتم نشره من خالل إخطار قتراحاتاال بشأن على أساس تلك االقتراحات، تعد األمانة تقريراو  )ج(
( ثالثة أشهر لتعديل ترحونمقال) المقتِرح مهل، سيبعد ذلكو فترة ثالثة أشهر للتعليق العام. إتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع 

تم ، يالتعليقات الواردة يشمل، بإعداد تقرير منقح عن التعديالت ، حسب االقتضاء. وتقوم األمانةاتاالقتراح استجابة للتعليق
لى مؤتمر األطراف للنظر فيه.  تقديمه شاركوا في  يمكن للخبراء الذينو إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وا 

متخصصة استشارية وكذلك هيئة  األساسالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في  ةحلقة العمل التي تم فيها وصف المنطق
 ؛يم المشورة في إعداد هذا التقرير، تقدمؤتمر األطراف بتكليف من ،ذات صلة

 تالية:، يقرر مؤتمر األطراف أحد اإلجراءات العلى أساس التقرير المنقحو  )د(

 ؛في المستودعطلب إدراج التعديل )التعديالت( ي(4)

عمل  حلقةاألمانة عقد  إلىطلب ي، حاتاقتر من التحليل واالستعراض لالإذا كانت هناك حاجة لمزيد (0)
 قد تطلب األمانة مشورة هيئة استشاريةو التعديالت المقترحة.  من أجل تنقيح، ، رهنا بتوافر المواردللخبراء

 إعالمسيتم و حلقة العمل. إعداد من مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت، ذات صلة متخصصة
في  لمناطق المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيااوصف فيها العمل التي تم  حلقةالخبراء الذين شاركوا في 

لى لوجية و نتائج حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنو تقدم . و األساس مؤتمر ا 
 األطراف للنظر فيها؛

 بها، والطريقة التي ُأدرجت ة إيكولوجيا أو بيولوجيا السابقةالبحرية المهم ةسيظل وصف أو أوصاف المنطقو  )هـ(
 .ه، متاحة فيفي المستودع
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 المرفق العاشر

 لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف امقترحو 

 :بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ةطقنما لوصف اقتراح ذكرهممن يلي يمكن أن يقدم  -4

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

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

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

 .قتراحاتاال إعدادعلى التعاون مع أصحاب المعرفة ذات الصلة في  قترحينيتم تشجيع الم -0
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 المرفق الحادي عشر

 الوالية الوطنيةضمن  الواقعة أو بيولوجيا لمناطق البحرية المهمة إيكولوجياوصف ا

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي مستودع  غرض إدراجهل -4

، إلى جانب ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياُيقد م االقتراح إلى األمانة باستخدام نموذج المناطق البحر  )أ(
 أسفرت عنأو أي عملية تحقق مناسبة أخرى  39وطنياالمتفق عليها و  لمياعالسليمة  النظراءمعلومات عن عملية استعراض ال

 ؛االقتراح

فترة ثالثة أشهر  إتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع صادر عن تنشر األمانة االقتراح من خالل إخطارو  )ب(
صدار إلأو للتعليقات، حسب االقتضاء، و/عديل االقتراح استجابة ثالثة أشهر لت تِرحلمقا مهلسيثم للتعليق العام على االقتراح. 
الشبكي للمناطق سيتم نشر التعليقات والردود المتعلقة باالقتراح على موقع و في ذلك.  ما رغب، إذا رد على أي من التعليقات

 ؛البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 ؛وصلت بهاالجديدة التي ت وصف المناطقحات اقتر اتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  )ج(

، إلتاحته للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية التعليقات الواردة يشمل، تقرير إعدادتقوم األمانة بو  )د(
، قد تطلب األمانة التقرير إعداد. ولدى إدراج الوصف المقترح في المستودعوالتكنولوجية ولمؤتمر األطراف للنظر فيه بغية 

 ؛بتكليف من مؤتمر األطراف ،ذات صلة متخصصة اريةمشورة هيئة استش

المهمة  الجديدة ن وصف المناطق البحريةيمك ،36 الفقرةفي  42/09 المقررمع  بالتناوب، وتمشياو  )هـ(
كل من نظر فيها ي، وتقدم نواتجها لكي حلقة عمل إقليمية تعقدها األمانة، رهنا بتوافر المواردمن خالل  إيكولوجيا أو بيولوجيا

 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.ل الهيئة الفرعية

 في آلية تبادل المعلومات بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا: إدراجهولغرض  -0

المتفق عليها السليمة علميا و  النظراءمعلومات عن عملية استعراض ال، إلى جانب م االقتراح إلى األمانةُيقد   )أ(
 ؛االقتراح أسفرت عنأو أي عملية تحقق مناسبة أخرى  40وطنيا

 ؛اتفاقية التنوع البيولوجيصادر عن تقوم األمانة بنشر االقتراح من خالل إخطار و  )ب(

 ؛توصلت بهاالجديدة التي وصف المناطق  اقتراحاتتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن و  )ج(

تقرير يتاح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ولمؤتمر األطراف  بإعدادتقوم األمانة و  )د(
  المعلومات المتعلقة بالوصف في آلية تبادل المعلومات.ب الشبكيةالروابط  إدراج بعد ذلك يتمو . حاطةلإل

                                                 
لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر  ةالتنفيذي ةاألمين تعدها النظراءمبادئ توجيهية طوعية بشأن عمليات استعراض  39

  .األطراف
  .المرجع ذاته 40
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 المرفق الثاني عشر

 الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية بيولوجيالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو وصف ا

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيادراجه في مستودع لغرض إ -4

البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا إلى األمانة باستخدام نموذج المناطق  ةطقُيقدم اقتراح وصف المن )أ(
 ؛االقتراح أسفرت عنمعلومات عن العملية التي النب ، إلى جاية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحر 

 ؛ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيالمناطق البحر ل الشبكي موقعالمعلومات عن االقتراح على التنشر األمانة  )ب(

 ؛توصلت بهاالجديدة التي  وصف المناطقحات اقتر اتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن  )ج(

 ، يقرر فيه أحد النهجين التاليين:تلك االقتراحات، تقدم األمانة تقريرا إلى مؤتمر األطرافعلى أساس  )د(

قد تطلب و حات. اقتر ، الستعراض االاألمانة عقد حلقة عمل للخبراء، رهنا بتوافر الموارد يطلب إلى (4)
 إعدادلمشورة في من مؤتمر األطراف لتقديم ا كليفبت ،ذات صلة متخصصة األمانة مشورة هيئة استشارية

لى مؤتمر تقدم نتائج حلقة العمل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيو حلقة العمل.  ة وا 
 ؛األطراف للنظر فيها

 إتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع صادر عن األمانة نشر التقرير من خالل إخطار يطلب إلى (0)
، حسب عديل االقتراح استجابة للتعليقاتثالثة أشهر لت سيمهل المقتِرح ثمم. فترة ثالثة أشهر للتعليق العا

ويقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  االقتراحاتاالقتضاء. وتقوم األمانة بإعداد تقرير عن 
لى مؤتمر األطراف للنظر فيهوالتكنولوج  ؛ية وا 

 أو إيكولوجيا المهمة البحرية المناطق وصف يمكن ،36فقرة في ال 42/09 المقررمع  بالتناوب، وتمشيا )هـ(
 الفرعية الهيئة كل من فيها نظري لكي نواتجها وتقدم الموارد، بتوافر رهنا األمانة، تعقدها إقليمية عمل حلقة خالل من بيولوجيا

 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.ل
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 المرفق الثالث عشر

 الواقعة ضمن واليات وطنية متعددة أو بيولوجيا لمناطق البحرية المهمة إيكولوجياوصف ا

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياإدراجه في مستودع غرض ل -4

، إلى جانب ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، باستخدام نموذج المناطق البحر إلى األمانة قتراحُيقدم اال )أ(
 ؛االقتراح أسفرت عنوالتي  41وطنياالمتفق عليها و  علمياالسليمة  النظراءمعلومات عن عملية استعراض ال

فترة ثالثة أشهر إتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع صادر عن تنشر األمانة االقتراح من خالل إخطار  )ب(
، وسيتم رغبوا في ذلكما ، إذا رد على أي من التعليقاتر إلصدار ثالثة أشه ثم سيمهل المقترحونللتعليق العام على االقتراح. 

 ؛الموقع الشبكي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيانشر التعليقات والردود المتعلقة باالقتراح على 

 ؛توصلت بهاالجديدة التي  وصف المناطق اقتراحاتتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن  )ج(

، إلتاحته للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية واردةالتعليقات ال يشمل، تقرير بإعدادألمانة تقوم ا )د(
، قد تطلب األمانة مشورة هيئة التقرير إعدادوالتكنولوجية ولمؤتمر األطراف للنظر فيه بغرض إدراجه في المستودع. ولدى 

 ؛بتكليف من مؤتمر األطراف، متخصصة ذات صلةاستشارية 

 أو إيكولوجيا المهمة البحرية المناطق وصف يمكن ،36الفقرة في  42/09 المقررمع  بالتناوب، وتمشيا )هـ(
 الهيئة الفرعية كل من نظر فيهاي، وتقدم نواتجها لكي ة عمل إقليمية تعقدها األمانة، رهنا بتوافر المواردحلق خالل من بيولوجيا

 ومؤتمر األطراف.لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ل

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

السليمة علميا والمتفق عليها  النظراءمعلومات عن عملية استعراض ال، إلى جانب ُيقد م االقتراح إلى األمانة )أ(
 ؛القتراحا أسفرت عنأو أي عملية تحقق مناسبة أخرى  42وطنيا

 اتفاقية التنوع البيولوجي؛ صادر عن تقوم األمانة بنشر االقتراح من خالل إخطار )ب(

 ؛توصلت بهاالجديدة التي  وصف المناطق اقتراحاتتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن  )ج(

نية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف لهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقلكل من اتقرير يتاح  بإعدادتقوم األمانة  )د(
 الوصف في آلية تبادل المعلومات. بشأنالمعلومات الواردة ب الشبكيةالروابط  إدراج بعد ذلك يتمو . حاطةلإل

  

                                                 
لتنظر فيها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر  ةالتنفيذي ةاألمين تعدها النظراءمبادئ توجيهية طوعية بشأن عمليات استعراض  41

  .األطراف
  المرجع ذاته. 42
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 المرفق الرابع عشر

 داخل وخارج نطاق الوالية الوطنية الواقعة لمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف ا

 :المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياإدراجه في مستودع غرض ل -4

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

ية المهمة إيكولوجيا أو لمناطق البحر ل الشبكي موقعالمعلومات عن االقتراح على النشر تقوم األمانة ب )ب(
 ؛بيولوجيا

 ؛توصلت بهاالجديدة التي  وصف المناطق اقتراحاتتصدر األمانة أيضا إخطارات نصف سنوية بشأن  )ج(

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

قد تطلب و حات. اقتر ، الستعراض االعقد حلقة عمل للخبراء، رهنا بتوافر الموارداألمانة  يطلب إلى (4)
 إعدادمن مؤتمر األطراف لتقديم المشورة في  كليفبت ،صلة ذاتمتخصصة األمانة مشورة هيئة استشارية 

لى مؤتمر العمل إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيتقدم نتائج حلقة و حلقة العمل.  ة وا 
 ؛األطراف للنظر فيها

إتاحة اتفاقية التنوع البيولوجي مع  صادر عن األمانة نشر التقرير من خالل إخطار يطلب إلى (0)
، حسب اح استجابة للتعليقاتعديل االقتر ثالثة أشهر لت ثم سيمهل المقتِرحفترة ثالثة أشهر للتعليق العام. 

حات ويقدم إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية اقتر االقتضاء. وتقوم األمانة بإعداد تقرير عن اال
لى مؤتمر األطراف للنظر فيهوالتكنولوج  ؛ية وا 

ن وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو يمك ،36الفقرة في  42/09 المقررمع  بالتناوب، وتمشيا )هـ(
 الهيئة الفرعية كل من نظر فيهاي، وتقدم نواتجها لكي حلقة عمل إقليمية تعقدها األمانة، رهنا بتوافر المواردبيولوجيا من خالل 

 لمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف.ل
__________ 

 

 


