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طبع عدد محدود من لتقليل التأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات األمانة، وللمساهمة في مبادرة األمين العام لجعل األمم المتحدة محايدة مناخيا،  
 .ويرجى من المندوبين التكرم بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية. هذه الوثيقة

 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 االجتماع الحادي عشر

 2012تشرين األول /أكتوبر 19-8حيدرآباد، الهند، 
 **من جدول األعمال المؤقت 1-10البند 

 :بحري والساحليالتنوع البيولوجي ال

 إيكولوجيًا أو بيولوجياً تقرير مرحلي بشأن وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة 

 مذكرة األمين التنفيذي

 المقدمة   -أولً 

، إيكولوجيًا أو بيولوجياً عملية عالمية لوصف المناطق البحرية المهمة  ،اجتماعه العاشر خالل ،ؤتمر األطرافأنشأ م -1
، والمعايير العلمية المتفق عليها على المستوىين 9/02من خالل تطبيق المعايير العلمية الواردة في الملحق األول بالمقرر 

طق ، إلى جانب التوجيهات العلمية المتعلقة بتحديد المناالمطابقة والتكميلية ذات الصلة األخرى الوطني والحكومي الدولي
العملية  قوموت. 9/02ة، والتي تستوفي المعايير العلمية الواردة في الملحق األول بالمقرر الوطنيالبحرية التي تقع خارح الوالية 

على تنظيم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية التي يشارك فيها األطراف والحكومات األخرى، إلى جانب المنظمات والمبادرات 
حسب ، و هاعملاإلقليمية وخطط  البحار، واتفاقيات (FAO)متحدة اإلقليمية المختصة مثل منظمة األغذية والزراعة لألمم ال

 (. 36، الفقرة 12/09المقرر ) مصايد األسماكفيما يتعلق بإدارة  مصايد األسماكدارة إلاإلقليمية منظمات االقتضاء، ال

التقييم  مستندة إلىارير إعداد تق (SBSTTA)لب إلى الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وط   -0
في الملحق األول  واردةاطق التي تستوفي المعايير التفاصيل المن تحديدمات الصادرة عن حلقات العمل، و العلمي والتقني للمعلو 

 سجلشفافة، بغية إدراج التقارير المعتمدة في صورة ويعتمدها بفي االتفاقية لكي ينظر فيها مؤتمر األطراف  9/02بالمقرر 
العامل المفتوح  هافريقتحديدًا إلى العامة لألمم المتحدة و  وتقديمها إلى الجمعية( 12/09من المقرر  39ر إليه في الفقرة يشا)

 (.  42، الفقرة 12/09المقرر ) األخرى ، إضافة إلى المنظمات الدولية واألطراف والحكوماتغير الرسمي العضوية المخصص
                                                      

 .على قائمة البلدان الواردة في المرفق تنقيحاتأعيد نشرها مع إدخال  *
 .UNEP/CBD/11/1 الوثيقة ** 
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إيكولوجيًا أو بيولوجيًا يمثل ممارسة عملية معايير المناطق البحرية المهمة  وأشار مؤتمر األطراف إلى أن تطبيق -3
تقنية، وأن المناطق التي ثبت استيفاؤها للمعايير قد تتطلب اتخاذ تدابير محسنة للحفظ واإلدارة، وأن ذلك يمكن تحقيقه من و 

جراء عمليات ت منهاخالل مجموعة من الوسائل،  قييم األثر، وأكد أن تحديد المناطق المهمة المناطق المحمية البحرية وا 
لحفظ واإلدارة مسائل تحددها الدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة، وفقا للقانون اإيكولوجيًا أو بيولوجيًا واختيار تدابير 

 (. 26، الفقرة 12/09المقرر )الدولي، بما في ذلك اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار 

لتدريب األطراف من البلدان النامية  ربما يكون من الضروري عقد حلقات عمل إضافيةاألطراف أنه من  وأكد مؤتمر -4
، اقتصادي بمرحلة تحولالنامية، إلى جانب البلدان التي تمر  وبناء قدراتهم، وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة

وأن هذه الحلقات ينبغي أن تسهم في تبادل الخبرات المتعلقة باإلدارة  وكذلك من خالل المبادرات اإلقليمية ذات الصلة،
والساحلي المتكاملة للموارد البحرية وتنفيذ أدوات التخطيط المكاني البحري والساحلي، وتيسير حفظ التنوع البيولوجي البحري 

هذه الحلقات  حسبما هو مخطط له فيرحها ط جريرى التي يتتناول األولويات اإلقليمية األخ يمكن أنواستخدامه المستدام، و 
 (. 37، الفقرة 12/09المقرر )

، نظرت الهيئة الفرعية خالل اجتماعها السادس عشر في تقارير حلقتي عمل إقليميتين 12/09مع المقرر  وتمشياً   -5
( 2011تشرين الثاني /نوفمبر 25-22نادجي، فيجي، )جنوب غرب المحيط الهادئ  إقليمدعا األمين التنفيذي إلى عقدهما في 

قليم البحر و  ، (2012آذار /مارس 2 -شباط /فبراير 28فيه، البرازيل، سييه) كبراأل األطلسيالكاريبي ووسط غرب المحيط ا 
فيما األعمال المنفذة  بشأنبرنامج األمم المتحدة للبيئة  الصادر عنإضافة إلى التقرير التجميعي لخطة عمل البحر المتوسط 

تقرير موجز بشأن "وعمدت الهيئة الفرعية بعد ذلك إلى إعداد . إيكولوجيًا أو بيولوجياً لمناطق البحرية المهمة تحديد اب يتعلق
وتقديمه إلى مؤتمر األطراف " إيكولوجيًا أو بيولوجياً وصف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة 

الصادرة عن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية  11/4ي الملحق بالتوصية للنظر فيه واعتماده، على النحو الوارد ف
 (.UNEP/CBD/COP/11/3)والتكنولوجية 

عملية علمية وتقنية أن ثمة ب لبت الهيئة الفرعية إلى األمين التنفيذي، إقراراً ، ط(القسم باء 11/4)وفي التوصية ذاتها  -1
شمال شرق قحة لحلقة العمل اإلقليمية ل، إدراج النتائج المن2األطلسيلقائمة في شمال شرق جارية فيما يتعلق بالمناطق ا

، في التقرير الموجز الذي أعدته الهيئة الفرعية خالل اجتماعها السادس عشر، قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطلسي
 . 12/09األطراف، وفقا لإلجراءات الواردة في المقرر 

 حلقات عملفيها عقد تلم  بعض األقاليم إلى أن، (القسم باء 11/4) أيضاً في نفس التوصية  ،الفرعية ت الهيئةوأشار  -7
ذ شددت على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع األقبعد وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية ة في كليم للمشار ا، وا 

لتنفيذي إيالء أهمية قصوى لتنظيم حلقات عمل إضافية، بغية تغطية ، فقد طلبت إلى األمين اإيكولوجيًا أو بيولوجياً المهمة 
إلى األطراف في  أن يتيحت كذلك إلى األمين التنفيذي عقد حلقات عمل فيها، وطلبفي ليم التي يرغب األطراف اجميع األق

شر لمؤتمر األطراف، ودعت بحلقات العمل اإلقليمية المقرر عقدها، قبل انعقاد االجتماع الحادي ع جدوالً أقرب وقت ممكن 
 .األطراف والحكومات األخرى والمانحين إلى مساندة حلقات العمل هذه

                                                      
 .UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5/Add.1و UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/5يرد وصفها في الوثيقتين  2
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ضافة -8 الصادرة عن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية  15/4، والتوصية 12/09المقرر  إلى وا 
يل تنظيم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية بشأن في سب حول التقدم المحرزعدت المذكرة الحالية لعرض تقرير والتكنولوجية، أ  

 :على النحو التالي، الباقيةفي األقاليم  إيكولوجيًا أو بيولوجياً وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة 

  ًالمحيط يم جنوب إقلفي  تي عقدتائج حلقات العمل اإلقليمية البنت موجزاً  يتضمن القسم الثاني من هذه المذكرة تقريرا
قليم ( 2012آب /أغسطس 3-تموز/يوليو 30، موريشيوس، أن فالكفليك ) الهندي شرق المحيط الهادئ االستوائي وا 

 ؛ (2012آب /أغسطس 31-27جزر غاالباغوس، إكوادور، )والمعتدل 

  ً؛لسياألطبالتقدم المحرز فيما يتعلق بالمناطق القائمة في شمال شرق  ويتضمن القسم الثالث موجزا 

  ًعقدها تقبل، بما في ذلك الحلقات المؤكدعقدها في المس المزمعبحلقات العمل اإلقليمية  ويتضمن القسم الرابع جدوال 
، والموارد المالية الضرورية، واألطراف المتعاونة، والحكومات هاضيفة، ومواعيدملبلدان الل بالنسبةوالتي لم تؤكد بعد 
 األخرى والمنظمات؛

 امس أنشطة بناء القدرات ذات الصلةويصف القسم الخ . 

الصادرة عن الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية  11/4للتوصية  وتأتي هذه المذكرة تكميالً  -9
(UNEP/CBD/COP/11/3) إيكولوجيًا أو ، التي تتناول العديد من المسائل األخرى المتعلقة بالمناطق البحرية المهمة

والمعايير االجتماعية والثقافية، وذلك إضافة إلى  ،وآلية تبادل المعلومات، وبناء القدرات سجل، بما في ذلك مسألة الوجياً بيول
إلى االجتماع الحادي عشر  إيكولوجيًا أو بيولوجياً معايير المناطق البحرية المهمة مستوفية لتقديم تقرير موجز عن المناطق ال

 . لمؤتمر األطراف

إيكولوجيًا أو سلسلة حلقات العمل اإلقليمية الرامية إلى تيسير وصف المناطق البحرية المهمة    -ثانيا
 بين الدورات ماوالمعقودة في (EBSAS) بيولوجياً 

 المحيط الهنديلجنوب حلقة العمل اإلقليمية 

عم المالي المقدم من حكومة بالتعاون مع أمانة اتفاقية نيروبي ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبفضل الد -12
، لمحيط الهنديجنوب افيذي إلى عقد حلقة عمل إقليمية للتنوع البيولوجي، دعا األمين التناليابان لاليابان، من خالل صندوق 

حكومة موريشيوس استضافت و .  2011آب /أغسطس 3 -تموز /يوليو 31، بمورويشيوس، في الفترة من أن فالكفي فليك 
تقني لحلقة العمل من خالل فريق دعم تقني من منظمة وساهمت حكومة أستراليا في اإلعداد العلمي وال .فعاليات الحلقة

تدريبية بشأن المناطق البحرية المهمة  حلقة سبق حلقة العمل هذه عقدو . (CSIRO) الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية
أن تموز في فليك /يوليو 30)لمحيطات لة العالمية للتنوع البيولوجي لمبادر دعت إليها األمانة بالتعاون مع ا إيكولوجيًا أو بيولوجياً 

 (.، موريشيوسفالك

 الهشةقدت حلقة العمل عقب حلقة العمل اإلقليمية لمنظمة األغذية والزراعة بشأن النظم اإليكولوجية البحرية وع   -11
(VMEs ) بغية تيسير التعاون بين ( ، موريشيوسالكأن ففي فليك  2012تموز /يوليو 27إلى  25 من)في المحيط الهندي
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لنظم اإليكولوجية وعمل منظمة األغذية والزراعة بشأن ا إيكولوجيًا أو بيولوجياً عمل االتفاقية بشأن المناطق البحرية المهمة 
الخبرات ذلك كوجرى تيسير تبادل المعلومات العلمية و . اجتماعه العاشر خاللمع طلب مؤتمر األطراف  ، تمشياً هشةالبحرية ال
 .أثناء تنظيم هاتين الحلقتينمن خالل كال األمانتين  العملية

والهند وأندونيسيا ومدغشقر  أستراليا وجزر القمر وفرنسا وكينيا: ء من البلدان التاليةخبرافي حلقة العمل وشارك   -10
. متحدة وجمهورية تنزانيا المتحدةلديف وموريشيوس وموزامبيق وسيشيل والصومال وجنوب أفريقيا وسري النكا والمملكة الوم

والسلطة الدولية  منظمة األغذية والزراعية لألمم المتحدة،: وفضال عن ذلك، شارك خبراء من المنظمات التالية في الفعاليات
برى لتيار النظم اإليكولوجية البحرية الكمم المتحدة للبيئة، ومشروع لبرنامج األ، وأمانة اتفاقية نيروبي التابعة للقاع البحار
 برنامج األمم المتحدة للبيئة، واللجنة الفرعية ألفريقيا والدول الجزرية المتاخمة-ةالبيئة العالمي لمرفق والصومال التابع أغولهاس

دارة السالحف البحرية وموائلها في ليونسكو؛ وأمانةل التابعة للجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية  مذكرة التفاهم حول حماية وا 
لحيوانات البرية؛ والبرنامج البحري العالمي التابع من ااألنواع المهاجرة على ظ احفالاتفاقية /المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا

التحاد الدولي لحفظ الطبيعة، ولجنة التابعة ل المية للتنوع البيولوجي للمحيطاتلالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، والمبادرة الع
رابطة التعاون اإلقليمي لبلدان حافة المحيط ، ة مصايد األسماك في جنوب شرق المحيط األطلسيمنظمو المحيط الهندي، 

بحوث المحيطات والتنمية الساحلية في المحيط الهندي  ومنظمة؛ ومنظمة حياة الطيور الدولية، (IOC-ARC)الهندي 
(CORDIO) ،منظمة الكمنولث للبحوث العلمية والصناعية و (CSIRO) لمحيط الهندي في االعالمية لمراقبة المحيطات  النظام، و
(IGOOS) ، طة العلوم ، ورابالمحيط الهنديجنوب بحار العميقة في ، ورابطة صيادي الالجمعية الدولية لدعم عمال الصيدو

، وجامعة اانيتنز  في ، وهيئة صيد األسماك في المياه العميقةفي موريشيوس ألقيانوغرافياا؛ ومعهد لمحيط الهنديغرب االبحرية ل
واختير المشاركون في حلقة العمل . التابع للصندوق العالمي للطبيعةالمحيط الهندي اغرب نيروبي، ومكتب برنامج مدغشقر و 

اختيار المشاركين بصفة  جرىو  3.التي قدمها األطراف في اإلقليم وفقا لمعايير االختيار المحددة سماء المرشحةمن بين األ
 .بالتشاور مع اتفاقية نيروبي ومنظمة األغذية والزراعةمراقب بنفس الطريقة، 

إعدادها فريق الدعم التقني، وتضم طبقات البيانات  تولى 4،حلقة العمل يمشاركل معلومات علمية وتقنية تم توفيرو  -13
 : التالية، في جملة أمور أخرى

 الزعنف الشمالي زرقالتون األك لسمالتجارية؛ تفضيالت الموائل  البحريةصيد األنواع : البيانات البيولوجية (أ)
في المحيط الهندي وجنوب شرق السالحف  غذاء وأعشاش، وأنماط حركة السالحف الخضراء، ومواقع اعبر نطاقه الصغير

، (OBIS)نظام المعلومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات ، والتنبؤ بمرجان البحار العميقة، والبيانات المستقاة من آسيا
 ، ومناطق الطيور المهمة؛ د الحيتان التاريخيصيمو 

، لمحيط الهنديجنوب ال القاعية، والمنطقة المحمية الجبال البحريةتتضمن بيانات : البيانات المادية (ب)
يطات المحالمتعلقة بمناخ ال المادية لمعلوماتبيانات ال، و الفتحات الحرارية والمرتشحاتو  واألخاديد، والمناظر البحرية العالمية،

األكسجين، ب ية المتعلقةمناخال المعلوماتالملوحة، و  يةمناخال المعلوماتدرجات الحرارة، و ب ية المتعلقةمناخال المعلومات: ما يلي
                                                      

 ؛ 2012 نيسان/أبريل SCBD/STTM/JL/JG/79642 (2012-059)، 24 انظر اإلخطار 3

لمحيط الهندي التابعة التفاقية التنوع البيولوجي والرامية جنوب ابيانات إلرشاد حلقة العمل اإلقليمية ل،  UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/2 انظر الوثيقة 4
 . (EBSAs) إيكولوجياً أو بيولوجياً إلى تيسير وصف المناطق البحرية المهمة 
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الفوسفات، ب ية المتعلقةخامنال اتمو علالمالسيليكا، و ية المتعلقة بمناخال اتمو علالمالنيترات، و ب ية المتعلقةمناخال اتمو علالمو 
، (seaWiFS Chlorophyll A)بيانات مجسات مجال االستشعار الواسع لمشاهدة البحار سطح البحر، و  اتاعوقياس ارتف

، التجانس السطحيطبقات عمق المتعلقة بمناخ ال معلومات، و لنموذج اإلنتاج المعمم رأسيالمحيطات العالمية لنتاجية اإلو 
 ،وعلوم المناخ ،والجيولوجيا والفتحات الحرارية والمرتشحات، ريةالجبال البحوالمؤشر األمامي والطاقة الحركية للدوامات، و 

 .والمنتجات األقيانوغرافية المشتقة ،مشاهدتها عن بعد تجرىوالبيانات التي 

للمحيطات  جغرافيلوجي الونظر المشاركون في النطاق الجغرافي لحلقة العمل، مع مراعاة نظام التصنيف البيو  -14
حده من يالمحيط الهندي،  جنوب فق على أن يغطي نطاق الحلقةوات  . (GOODS) ةحار العميقالمفتوحة العالمية وقاع الب

حفظ الموارد البحرية التفاقية  ، ومن الجنوب الحد الشمالي(درجات شماال 10)التفاقية نيروبي  التغطية الشمالينطاق الشمال 
، (ي لتيار أغولهاسيشمل اإلقليم اإليكولوج) ةفريقياأللقارة ل، ومن الغرب الساحل الشرقي (CCAMLR)الحية في أنتاركتيكا 

هذا داخل و  5.ئلمحيط الهادلجنوب غرب ا إيكولوجيًا أو بيولوجياً حلقة العمل اإلقليمية للمناطق البحرية المهمة  ومن الشرق حد
جزر القمر، )اتفاقية نيروبي للبلدان األعضاء في  الوالية الوطنيةاإلقليم، ضمت المنطقة المناطق البحرية الواقعة في نطاق 

، (اإلقليم اإليكولوجي لتيار أغولهاس فقط)وكينيا، ومدغشقر، وموريشيوس، وموزامبيق، وسيشيل، والصومال، وجنوب أفريقيا 
ندونيسيا ( وجمهورية تنزانيا المتحدة  ، إضافةيةلفرنسأقاليم ما وراء البحار االملديف، وسري النكا، و و  ،(المحيط الهندي فقط)وا 

ستراليا والهند أل الوالية الوطنيةدرج المناطق البحرية الواقعة ضمن ولم ت  . الوالية الوطنية خارجإلى المناطق البحرية الواقعة 
 . عمليات وطنية منفصلةفيها  ىجر ت   التيوالمملكة المتحدة 

في معايير المناطق البحرية ونظرت حلقة العمل في المعلومات العملية المتعلقة بالمناطق المقترحة باعتبارها تستو  -15
لمناطق البحرية المهمة سجل االتي يقدمها مشاركو الحلقة، باستخدام قالب النموذج األولي ل إيكولوجيًا أو بيولوجياً المهمة 

 .الحلقة قبل عقد نمشاركو الالتقارير العلمية ذات الصلة التي يقدمها /الوثائقجانب إلى  6إيكولوجيًا أو بيولوجياً 

، استخدم مشاركو الحلقة إيكولوجيًا أو بيولوجياً المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة  وصف لدىو  -11
والمستقاة األقران  المستعرضة منوالمعلومات العلمية السابقة ، والدراسات (أعاله 15و 13 تانالفقر )لمعلومات المذكورة أعاله ا

إضافة إلى  ،مؤسسات بحثية علمية صادرة عنال البعثاتتقارير /العلميةمثل البحوث  الجودة خاضعة لمراقبةمن مصادر 
قليم نظر يرف التقليدية لاالمع عرض على نطاق حلقة العمل اإلقليمية يتسنولم . ية ودوليةالوثائق الصادرة عن جهات وطنية وا 

 . اتخاذ خطوات منفصلة على نطاقات مختلفةذلك يتطلب حيث ، ونمشاركفيها ال

قة إلى جانب بعض المقترحات التي المحيطات المفتوحة وموائل البحار العميمسطحات ة العمل على وركزت حلق -17
معايير المناطق البحرية  وفيستالتي تالمناطق األصغر  إدراجمقبول ال وات فق على أنه من. الساحلية سماتالالموائل و  تغط

                                                      
في  يجري وضع تقرير الحلقة؛ حيث كان UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/4لرجوع إلى الخريطة الواردة في الملحق السادس بتقرير حلقة العمل رجى اي   5

 .صيغته النهائية في وقت إعداد هذه المذكرة

 في الوثيقةرضت وع  ، 2012أيار /مايو 16مؤرخة في  ،SCBD/STTM/JM/JL/JG/79841 (2012-073) لإلخطار استجابةً  دمتق   6

UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/3/REV2 وهي مجموعة من المعلومات العلمية المقدمة لوصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة ،
 .يالمحيط الهند جنوبفي  إيكولوجيًا أو بيولوجياً 
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إيكولوجيًا أو كبر التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة المناطق اإلقليمية األ داخل إيكولوجيًا أو بيولوجياً المهمة 
 . بيولوجياً 

إيكولوجيًا أو منطقة تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة  42المشاركون في حلقة العمل على وصف ووافق  -18
أغولهاس وجباله البحرية؛ ؛ ومنحدر منطقة تربية األسماك على ضفاف أغولهاس؛ وواجهة أغولهاس البحرية  :، وهيبيولوجياً 

؛ ومتنزة الخليج األزرق البحري؛ وحوض (جزر بريميرا وسيغوندو)وجبل أتالنتس البحري؛ ومحمية بايكسو بيندا بمنطقة بيبان 
؛ والجبال المرجانية البحرية ومنطقة الصدع؛ وحافة جرف دالغوال وأخاديده ومنحدره؛ واالتجاه الجنوبي وسط المحيط الهندي

؛ والمنطقة الواقعة (جزء من قناة موزامبيق)وهضبة بروكن ريدج الشرقية؛ ومسطح فولز؛ وجزر إيبارسس  ؛تراليا الكبيرخليج أسل
كيونغا؛ وهضية -شيموني؛ ومنطقة المو -كيسيتي–؛ ومناطق بيمبا(جنوب موزامبيق)من نهر إنكوماتي حتى بونت دو أورو 

؛ وقناة (جنوب موزامبيق)؛ والمنطقة الواقعة من خليج مورومبيني إلى زافورا ماهي وألفونس وأميرانتس؛ ومتنزة موهيلي البحري
؛ (جزء من قناة موزامبيق)متوارا -موزامبيق؛ وخليج ناتال؛ والمنطقة الشمالية لقناة موزامبيق؛ وساحل بورت إليزابيث؛ وخليج بيمبا

السردين؛ والمنطقة الواقعة من مدينة كويلمان إلى  وجزر برنس إدواراد، مرتفع دل كانو وجزر كروزيت؛ وضفاف بروتيا وطريق
كيلوا؛ ومنطقة روسكي؛ والمنطقة الواقعة بين نهر سيف وسان -مافيا –؛ ومنطقة روفيجي(دلتا نهر زامبيزي)نهر زوني 

؛ (جزء من قناة موزامبيق)سيباستيان؛ وضفة سايا دي مالها، هضبة ماسكارين؛ وجزيرة جافا الجنوبية؛ وجنوب مدغشقر 
ومنطقة واتامو؛   والجانب السري النكي من خليج مانار؛ ومتنزة تانغا كويالكانث البحري؛ وجزيرة تروملين؛ ومرتفع والترز؛

  7 .وترد التفاصيل في تقرير حلقة العمل. ساداني –( أونغوجا)وزانجبار 

ا الوصف على أساس معايير وأشير كذلك إلى المناطق التي سينظر فيها مستقبال في الحاالت التي ال يمكن فيه -19
 .المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بسبب نقص المعلومات العلمية الكافية أو نقص زمن التحليل

تحديد المناطق بمواصلة فجوات المعلومات، واحتياجات القدرات، واالحتياجات المتعلقة وحددت حلقة العمل أيضًا  -02
 8:وتشمل. إيكولوجيًا أو بيولوجياً حرية المهمة التي تستوفي معايير المناطق الب

تضمن يال على سبيل المثال، . التي استضافها المحيط الهندي على مر التاريخ الرحالت العلمية القليلة نسبياً  (أ )
لرحالت حديثة، سوى معلومات علمية تايخية قليلة  مسرحاً  كان يذلمحيط الهندي، الالجنوبي الغربي ل الحيد

 .ويتفاقم الوضع الراهن بسبب عمليات القرصنة. في سياقهتمكن من فهمه 

ويفرض ذلك قيودا . لجميع البلدان المناطق االقتصادية الخالصةنقص المعلومات المتعلقة بالمياه العميقة في  (ب )
. في هذه المسطحات إيكولوجيًا أو بيولوجياً على وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة 

في المناطق الواقعة  الوالية الوطنيةنقص المعلومات بشأن المناطق الواقعة خارج  يؤديذلك،  ضافة إلىباإلو 
دون وصف أي من المناطق التي إلى الحيلولة ( بين الغرب األفريقي وجزر سيشيل)الغرب األفريقي  على جانب

 .ه المنطقةفي هذ إيكولوجيًا أو بيولوجياً تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة 
                                                      

7
 (UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/4) إلى تذييل الملحق الرابع بتقرير حلقة العمل أيضاً  الرجوعيرجى  

8
؛ انظر أيضا القسم الخامس من (UNEP/CBD/ RW/EBSA/SIO/4) العمل يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل في الملحق السادس بتقرير حلقة 

 .الوثيقة الحالية
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إلى ذلك باعتباره قيدا  وقد أشير. في العديد من البلدان( مثل الخبرات التقنية؛ السفن والمعدات)نقص القدرات  (ج )
في هذه  إيكولوجيًا أو بيولوجياً المناطق البحرية المهمة  تحديد كميات كافية من المعلومات لدعم عملية إنتاجعلى 
قدرات فإن على موائل المحيطات المفتوحة والبحار العميقة،  اماً وعلى الرغم من أن ذلك يصح تم. البلدان

وينبغي تحسين القدرات العلمية ال سيما في . لقيود شديدة في بعض البلداننفسها تتعرض  الساحليةالبحوث 
ين بذل المزيد من الجهد لربط الباحث بضرورة أيضاً شير وأ  . مجال تقييم التنوع البيولوجي ورصد البيئة البحرية

 .والعلماء اإلقليميين بالرحالت الدولية والمبادرات البحثية

تقع خارج حدود حلقة العمل ة أو البيئية في المناطق التي لية اإليكولوجيو وصمونظرت حلقة العمل في قضايا ال -01
. ل المستقبليةلقات العمألغراض التعاون العلمي والتواصل مع ح( مثل أرخبيل كيرغويلين)وأشارت إلى أهمية بعض المناطق 

محددة  صادرواع وما إذا كان ثمة ملتمكن من تحديد توزيع األنمن أجل اداخل المحيط الهندي  أيضاً لية أهمية و وصموتمثل ال
ويرتبط ذلك بكل من بيئتي المياه الضحلة  إيكولوجيًا أو بيولوجياً مهمة البحرية المناطق ال ضفاء مزيدا من القيمة علىمن شأنها إ

رضت قيود على مناقشة بعض وأشير إلى أنه بسبب بعض الفجوات في الخبرات القائمة خالل االجتماع، ف  . والعميقة
بما في ذلك األسماك  العلياد من الضواري دعمناطق التجميع، وتوزيعات /سماكاأل فقسالتنوع الجيني، : مثل)الموضوعات 
 .(البحرية العميقة

وصف ول إيكولوجيًا أو بيولوجياً مهمة المناطق البحرية الالمتعلقة بعمل لالحلقة  تقديرهمعميق أعرب المشاركون عن و  -00
زيادة : وتضمنت فوائد حلقة العمل اإلقليمية ما يلي. في إقليم المحيط الهندي إيكولوجيًا أو بيولوجياً المناطق البحرية المهمة 

ضافة بيانات جديدة ل لتخطيط المكاني والتقييم داخل البحار اإلقليمية المعرفة اإلقليمية بشأن التنوع البيولوجي البحري، وا 
، وعمليات استعراض األقران والنقد البناء التي أدت إلى تعزيز التطبيق العلمي لمعايير المناطق المناطق االقتصادية الخالصةو 

ية مهمة وأرست األسس إقليم ا إلقامة شبكاتوفضال عن ذلك، وفرت حلقة العمل فرص. إيكولوجيًا أو بيولوجياً البحرية المهمة 
وساهمت خلفية الحلقة وما دار فيها من مناقشات في . للتعاون المستقبلي في مجال التخطيط اإلقليمي وبحوث المياه العميقة

 كان هناكو . ي البحريتحسين فهم المشاركين لالتفاقيات اإلقليمية والدولية والمبادرات والبرامج البحثية لدعم حفظ التنوع البيولوج
حلقة فإن ينبغي أال يكون عملية منقطعة، ومن ثم  إيكولوجيًا أو بيولوجياً فاق واسع النطاق بأن وصف المناطق البحرية المهمة ات

 .في اإلقليم إيكولوجيًا أو بيولوجياً المناطق البحرية المهمة تحديد خطوة أولى، وليست أخيرة، في عملية تمثل العمل هذه 

 ةوالمعتدل ةلمحيط الهادئ االستوائيشرق ا لمنطقةحلقة العمل اإلقليمية 

منطقة شرق جنوب المحيط الهادئ، دعا األمين التنفيذي إلى عقد حلقة العمل اإلقليمية للمع  اللجنة الدائمة بالتعاون   -03
اغوس، ، في جزر غاالبإيكولوجيًا أو بيولوجياً لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة  ةوالمعتدل ةلمحيط الهادئ االستوائيا

وقدمت حكومة اليابان . حلقة العملحكومة إكوادور واستضافت . 0210آب /أغسطس 31إلى  08بإكوادور، في الفترة من 
وسبق حلقة العمل هذه حلقة تدريبية بشأن المناطق البحرية المهمة . البيولوجي صندوق اليابان للتنوع، من خالل مالياً  دعماً 

آب في /أغسطس 07)ألمانة بالتعاون مع المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات عقدتها ا إيكولوجيًا أو بيولوجياً 
 .(غاالباغوس، إكوادور
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كوادور والسلفادور وفرنسا وغواتيماال وهندوراس والمكسيك   -04 وحضر االجتماع خبراء من شيلي وكولومبيا وكوستاريكا وا 
وأمانة التابعة للواليات المتحدة األمريكية، لدراسة المحيطات والغالف الجوي اإلدارة الوطنية إضافة إلى  ،ونيكاراغوا وبنما وبيرو

المحيط  شرقالمحيط الهادئ، والممر البحري لجنوب ل مصايد األسماكلمحيط الهادئ، ومنظمة إدارة لجنوب ا اللجنة الدائمة
التابعة لالتحاد  لعالمية المعنية بالمناطق المحميةاللجنة او ، المية للتنوع البيولوجي للمحيطاتالهادئ االستوائي، والمبادرة الع

اللجنة /األسماك في شيلي تنمية مصايد ، ومتنزه غاالباغوس الوطني، ومعهدالدولية حياة الطيور، ومنظمة الدولي لحفظ الطبيعة
الجامعة الكاثولوليكية في  ،ئاللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهاد/جامعة فالباريسو الكاثوليكية ، والدائمة لجنوب المحيط الهادئ

، اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ/ جامعة جامعة كونسيبسيون بشيلي، اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ/شمال شيلي
 واختير المشاركون في. إكوادور، والصندوق العالمي للحياة البرية –، ومنظمة الحفظ الدولية (فريق الدعم التقني)وجامعة ديوك 

ن بصفة واختير المشاركو . 9حلقة العمل من بين الترشيحات التي قدمها األطراف في اإلقليم وفقا لمعايير االختيار المحددة
 .اللجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ، بالتشاور مع ةمماثلبطريقة مراقب 

، لدعم نظام المعلومات الجغرافيةطبقة من طبقات  82 حواليعت في م  المشاركون البيانات العلمية، التي ج   خدمواست -05
وتولى إعداد المعلومات فريق تقني كلفت به أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي من خالل الدعم المالي المقدم من . مناقشاتهم

 أيضاً  وأتاح فريق الدعم. المبادرة العالمية للتنوع البيولوجي للمحيطات البيولوجي، وبالتعاون مع أعضاء صندوق اليابان للتنوع
 10 .بإدارة البيانات المجمعة ألغراض حلقة العمل ، للسماح للمشاركينلنظام المعلومات الجغرافية مصدرمفتوحة البرمجية 

للمحيطات  جغرافيلوجي النظام التصنيف البيو ة ونظر المشاركون في النطاق الجغرافي لحلقة العمل، مع مراعا -01
لوجية ونظم التصنيف البيو  (MEOW) البحرية العالمية واألقاليم اإليكولوجية (GOODS) ةالمفتوحة العالمية وقاع البحار العميق

 .ةوالمعتدل ةاالستوائي المحيط الهادئمنطقة وسط وجنوب شرق فق على أن يشمل النطاق وات  . رىجغرافية للنظم البحرية الكبال
ويحد المنطقة . طبيعية للثدييات البحرية واألسماك والطيوروبالنسبة للنطاق الشمالي، أوليت العناية لتيار كاليفورنيا والممرات ال

ومن الغرب  (CCAMLR) حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكامن الجنوب الحد الشمالي للمنطقة التي تغطيها اتفاقية 
فيجي، ) ئلمحيط الهاداجنوب غرب ل إيكولوجيًا أو بيولوجياً الحد الشرقي لحلقة العمل اإلقليمية للمناطق البحرية المهمة 

لشيلي  الوالية الوطنيةالمنطقة من المناطق البحرية الواقعة ضمن  تكونهذا اإلقليم، ت داخلو  11 .)0211تشرين الثاني /نوفمبر
كوادور والسلفادور وفرنسا وغواوكولومبيا كوستاريكا  والمناطق البحرية  ،ماال وهندوراس والمكسيك ونيكاراغوا وبنما وبيرويتوا 

 . الوالية الوطنيةاقعة خارج الو 

الجزء الشمالي من اإلقليم، الذي يحتوي على تيار كاليفورنيا في  ئشمال المحيط الهاد حلقة عمل بأن تنظرشير وأ   -07
لية في الجزء وأشير كذلك بأن تنظر إحدى حلقات العمل المستقب. بحرية واألسماك والطيوروالممرات الطبيعية للثدييات ال

حفظ الموارد البحرية الحية اتفاقية ، بالتعاون مع الباتاغونيجغرافي لوجي ال، الذي يحتوي على اإلقليم البيو قليمالجنوبي من اإل

                                                      
 .0210نيسان /أبريل 05، بتاريخ SCBD/STTM/JL/JG/79653 (2012-061) انظر اإلخطارات 9

 .0210أيار /مايو 11بتاريخ ، SCBD/STTM/JM/JL/JG/79841 (2012-073) طارلإلخ دمت استجابةً ق   10

11
يجري وضع التقرير في  حيث كان؛ UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/4)) إلى الخريطة الواردة في الملحق السادس بتقرير حلقة العمل الرجوعرجى ي   

 .في وقت إعداد هذه المذكرة، صيغته النهائية
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خبير شيلي بتيسير  ذي تقدم بهبالعرض ال الحضورورحب . المنطقة المحيطة بالقطب الجنوبي بما يشمل، في أنتاركتيكا
 .استضافة هذه الحلقة في شيلي

في المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق المقترحة باعتبارها تستوفي معايير المناطق  أيضاً  ت حلقة العملونظر  -08
المناطق البحرية المهمة  سجلخدام قالب النموذج األولي ل، باستمها المشاركونوالتي قد   إيكولوجيًا أو بيولوجياً البحرية المهمة 

ونظرت حلقة . لقة العملذات الصلة األخرى التي قدمها المشاركون قبل ح التقارير العلمية/الوثائقو  12إيكولوجيًا أو بيولوجياً 
المنطقة البحرية المهمة  لمحيط الهادي لتوسيع نطاقجنوب غرب افي المقترح المقدم من حلقة العمل اإلقليمية ل كالعمل كذل

 .لقةهذه الح موصوفة فيية اإلنتاجية الللمنطقة االستوائية عال إيكولوجيًا أو بيولوجياً 

الرتفاع المياه من القاع إلى قيناوغرافية الكبرى مثل نظام همبولدت و واجبة بالظواهر األالعناية الوأولى المشاركون  -09
 .البيولوجية المحددةاألنواع والتيارات االستوائية، إضافة إلى المناطق المهمة للعديد من  السطح

: إيكولوجيًا أو بيولوجياً معايير المناطق البحرية المهمة ل مستوفيةمنطقة  01ي الحلقة على وصف ووافق المشاركون ف -32
 غوايماس؛ والنظام اإليكولوجي البحريجزيرة كليبرتون؛ وحوض ؛ و "(مقهى القرش األبيض)"المشتركة  الساحلية لتغذيةمنطقة ا

شرق المحيط للقبة الحرارية وايد مالبيلو البحري المغمور؛ ح؛ وخليج فونسيكا؛ و ألخدود سياباكاته في سان هوسيه بغواتيماال
وأرخبيل غاالباغوس؛ والممر البحري لمنطقة شرق المحيط الهادئ االستوائية؛ ومنطقة اإلنتاجية العالية االستوائية؛ الهادئ؛ 

 راكزفي بيرو؛ والم ونظام رفع مياه القاع إلى السطح لتيار هومبولدتوخليج غواياكويل؛  االستوائية؛الواجهة  –وحيد كارنيجي 
؛ ونظام رفع المياه إلى في بيرو من القاع إلى السطح ومناطق الطيور البحرية المهمة لتيار هومبولدتالدائمة الرتفاع المياه 

ونظام رفع المياه إلى السطح لتيار هومبولدت في وسط شيلي؛ ونظام رفع المياه إلى السطح لتيار هومبولدت في شمال شيلي؛ 
التقاء وان فرنانديز؛ و هوالجبال البحرية في حيد  وحيود ساالس وغوميز وناسكا؛شيلي؛  السطح لتيار هومبولدت في جنوب

وترد التفاصيل في تقرير حلقة . تيارات الرياح الغربية؛ ومنطقة تغذية غراي بيتريل في مرتفع جنوب شرق المحيط الهادئ
 13 .العمل

االت التي ال يمكن فيها وصف معايير المناطق في الح التي يمكن النظر فيها مستقبالأشير كذلك إلى المناطق و  -31
 .بسبب نقص المعلومات العلمية الكافية أو الوقت الالزم للتحليل إيكولوجيًا أو بيولوجياً البحرية المهمة 

لمناطق اتحديد  المتعلقة بمواصلةحتياجات االفجوات المعلومات، واحتياجات القدرات، و  أيضاً وحددت حلقة العمل  -30
 14 :وتشمل. إيكولوجيًا أو بيولوجياً عايير المناطق البحرية المهمة التي تستوفي م

  قامةالتدريب على تكامل البيانات  ؛الشبكات لتوفير المعلومات المتعلقة بالتنوع البيولوجي وا 
 تعزيز الجهود القائمة في مجال شبكات المعلومات؛ 
  ورصد عملية صيد األسماك؛ايد األسماكمصتحسن النفاذ إلى البيانات وتوفرها والتعاون في تحليل بيانات ، 

                                                      

 
12

 .0210أيار /مايو 11بتاريخ  SCBD/STTM/JM/JL/JG/79841 (2012-073) قدمت في اإلخطار 

13
 .(UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/4)يرجى اإلحالة إلى التذييل بالملحق الرابع بتقرير حلقة العمل  

  .ن الوثيقة الحاليةالقسم الخامس م أيضاً انظر ؛ (UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/4) يرد مزيد من التفاصيل في الملحق السادس بتقرير حلقة العمل 14



UNEP/CBD/COP/11/22 

Page 10 
 

 التدريب على تحليل األنواع المتعددة ونمذجة المحيطات؛ 
  ؛العميقةالقياس عن بعد والرصد الساتلي للكائنات تعزيز 
  ؛إيكولوجيًا أو بيولوجياً توفير التمويل إلجراء مزيد من الدراسات بشأن المناطق البحرية المهة 
 مناطق البحار العميقة؛ تعزيز قدرات المعلومات في 
  ًمن خليج  الساحليةال سيما المنطقة )المحيط الهادئ  شرق إلقليم أمريكا الوسطى في تعزيز الدعم العلمي وتحديدا

 (.تيهاونتيبيك حتى ساحل بابغايو

 التقدم المحرز في إقليم شمال األطلسي -ثالثاً 

لجنة مصايد األسماك في و  (OSPAR) (لجنة أوسبار) سيلجنة حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطلقدت ع   -33
إقليمية للمناطق البحرية ية التنوع البيولوجي، حلقة عمل ، بالتعاون مع أمانة اتفاق(NEAFC) شمال شرق المحيط األطلسي

استعراض لألقران تيح تقرير حلقة العمل و وأ  . 0211أيلول /في شمال شرق األطلسي في سبتمبر إيكولوجيًا أو بيولوجياً المهمة 
للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية خالل االجتماع السادس عشر  (ICES)أجراه المجلس الدولي الستكشاف البحار 

هذه الوثائق، شددت أمانتا لجنة أوسبار ولجنة مصايد األسماك في شمال شرق المحيط األطلسي على  قديمولدى ت. والتكنولوجية
إلى أن التقرير لم يتم  أيضاً وأشارتا . قضايا السياساتل صدىتتعملية علمية ال  شكلق األطلسي تن حلقة عمل شمال شر أ

وعلى أساس العمل الذي تم . ي من الهيئتين وأنها ستخضع لمزيد من التمحيص والعمليات الداخليةالتابعة أللجان الاعتماده من 
في تحسين أوصاف المناطق التي تستوفي المعايير العلمية إجراؤه، ستنظر كل من لجنة أوسبار ولجنة مصائد األسماك 

نظر فيها بخصوص يعات المستقبلية للهيئة الفرعية لوعرضها على أحد االجتما إيكولوجيًا أو بيولوجياً للمناطق البحرية المهمة 
 .إيكولوجيًا أو بيولوجياً المناطق البحرية المهمة  سجلي توصيات ينبغي إدراجها في أ

األمين التنفيذي التفاقية التنوع  األمين التنفيذي للجنة أوسبار واألمين التنفيذي للجنة مصايد األسماكأخطر قد و  -34
من أعمالها بشأن وصف المناطق التي  أن المنظمات لم تنته، 0210تموز /يوليو 32، عن طريق رسالة مؤرخة في البيولوجي

على أن هذا العمل لن ينته في الوقت  مع التأكيد، لوجيًا أو بيولوجياً إيكو تستوفي المعايير العلمية للمناطق البحرية المهمة 
وفقا خالل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف ستقدم المالئم بالنسبة للمناطق الموصوفة المقرر إدارجها في التقارير التي 

ومع ذلك، أشار الرؤساء . قنية والتكنولوجيةالصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والت( الجزء الثاني) 11/4لتوصية ل
التنفيذيون ألمانتي لجنة أوسبار ولجنة مصايد األسماك إلى أن العمل الجاري بشأن هذه المسألة في المنظمتين سيستمر حتى 

أفادا و . متاحةمعلومات علمية أفضل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، مع التزام واضح بتأسيس أي نتيجة على أساس 
مسألة مواصلة تحسين أوصاف المناطق القائمة في إقليم شمال شرق األطلسي التي تستوفي معايير المناطق البحرية  بأن أيضاً 

حيث تم التوصل  0210حزيران /تمت مناقشتها خالل االجتماع السنوي للجنة أوسبار في يونيو إيكولوجيًا أو بيولوجياً المهمة 
تجري مناقشة هذه المسألة، بما في ذلك نتائج اجتماع لجنة أوسبار، خالل هذا العام في اللجنة وس. إلى عدة نتائج ذات صلة

 وخالل االجتماع السنوي للجنة 0210تشرين األول /في أكتوبر (NEAFC)الدائمة لإلدارة والعلوم التابعة للجنة مصايد األسماك 
(NEAFC) لجنة مصايد األسماك ولجنة أوسبار،  يطلب أمانت  علىونزوال. 0210تشرين الثاني /ه في نوفمبرالمقرر عقد

 .(UNEP/CBD/COP/11/INF/38)معلومات للسيجري توفير مزيد من المعلومات في وثيقة 
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المؤقت لحلقات العمل وبناء القدرات اإلقليمية للمناطق البحرية المهمة الزمني الجدول   - رابعاً 
 المستقبلالمقرر عقدها في  إيكولوجيًا أو بيولوجياً 

ضرورة إتاحة الفرصة لجميع األقاليم للمشاركة في عملية وصف على الهيئة الفرعية  فإذ شددت كما أشير أعاله، -35
خالل اجتماعها إلى األمين التنفيذي  طلبتفقد ، إيكولوجيًا أو بيولوجياً المناطق التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة 

تنظيم حلقات عمل إضافية، بغية تغطية جميع األقاليم التي ترغب األطراف في عقد حلقات قصوى ل هميةأ يالءإ السادس عشر
عمل فيها، وطلبت إلى األمين التنفيذي أن يتيح لألطراف في أسرع وقت مكن، قبل االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف، 

 .حلقاتهذه الخرى والمانحين لدعم لحكومات األحلقات العمل اإلقليمية المقرر عقدها، ودعوة األطراف واب اً زمني جدوالً 

بهذه  اً ملحقلحلقات العمل،  اً مؤقت ف والمنظمات ذات الصلة جدوالً ، أعدت األمانة بالتشاور مع األطرايهوبناء عل -31
لعملية وصف المناطق التي تستوفي معايير  0214غطية شبه عالمية بنهاية عام ويتوخى الجدول المؤقت تحقيق ت. المذكرة

د المواعيد الدقيقية، والقوائم النهائية للبلدان والمنظمات المشاركة، بعد وستحد. إيكولوجيًا أو بيولوجياً لمناطق البحرية المهمة ا
 .إجراء مزيد من المشاورات مع البلدان المضيفة، واألطراف والحكومات األخرى، والمنظمات ذات الصلة

البيولوجي، وفرت األمانة الموارد  صندوق اليابان للتنوعن، من خالل م من حكومة الياباوبفضل الدعم السخي المقد   -37
 :، إلى جانب برامج بناء القدرات المصاحبة0213المالية الالزمة للحلقتين التاليتين المقرر عقدهما في مطلع عام 

 ؛(الساحل الغربي للقارة األفريقية علىأي البلدان الواقعة )إقليم جنوب شرق األطلسي  ( أ)

قليم  ( ب)  .شمال المحيط الهادئوا 

 .حلقاتسائر الولم يتم بعد توفير األموال الالزمة ل -38

خالل اجتماع للهيئة  حلقات العملسائر ظر في نتائج الن تيحالزمني المحدد في الملحق أن ي ومن شأن الجدول -39
خالل االجتماع  ل اعتمادهاالفرعية قبل االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، بغية النظر في تقارير الهيئة الفرعية من أج

 .12/09الثاني عشر لمؤتمر األطراف، تمشيا مع اإلجراءات المحددة في المقرر 

 أنشطة بناء القدرات – خامساً 

إيكولوجيًا أو وحدات تدريبية بشأن المناطق البحرية المهمة /، أعدت األمانة دليل تدريب12/09تمشيا مع المقرر  -42
 .خالل اجتماعها السادس عشر له ارعية مشروعواستعرضت الهيئة الف بيولوجياً 

فيما اإلشارة في تقارير حلقات العمل اإلقليمية، تسهم حلقات العمل في تعزيز القدرات في االقاليم المختلقة  وردتوكما  -41
أكد مؤتمر قد فومع ذلك، . إيكولوجيًا أو بيولوجياً المعرفة وتطبيق البيانات من أجل دعم وصف المناطق البحرية المهمة ب يتعلق

البلدان النامية  فيلتدريب األطراف إضافية حلقات عمل ه ربما يكون من الضروري عقد األطراف خالل اجتماعه العاشر أن
والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى جانب البلدان التي تمر بمرحلة تحول اقتصادي،  أقل البلدان نموا وبناء قدراتهم، وتحديداً 
إلى مؤتمر األطراف المقدمة وأشارت الهيئة الفرعية كذلك في توصيتها . لمبادرات اإلقليمية ذات الصلةوكذلك من خالل ا
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إلى ضرورة تحسين بناء ( 17-15الصادرة عن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الفقرات  11/4التوصية )
 .اقدرات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا وبيولوجي

من حلقتي العمل اإلقليميتين لوصف المناطق التي  حلقة عمل تدريبية قبل كل حلقةوعليه، دعت األمانة إلى عقد  -40
. تم عقدهما منذ االجتماع السادس عشر للهيئة الفرعية لتينال إيكولوجيًا أو بيولوجياً تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة 

وتوفير التوجيه الالزم  إيكولوجيًا أو بيولوجياً يتين في شرح معايير المناطق البحرية المهمة وتمثل الهدف من حلقتي العمل التدريب
ومع . سناقبلت حلقتا العمل استقباال حوبوجه عام، است. حول كيفية تطبيقها، باستخدام أمثلة فعلية من حلقات العمل السابقة

، على سبيل المثال، أبرز المحيط الهنديجنوب حلقة عمل  خاللف. الحاجة إلى توفير تدريب إضافي عن أيضاً  أعربذلك، 
المشاركون الحاجة إلى تخصيص مزيد من الوقت خالل حلقة العمل لتغطية القضايا على نحو مرض وكذلك تخصيص المزيد 

 .تم تعلمه وتطبيقه إلتاحة الفرصة الستيعاب ما إيكولوجيًا أو بيولوجياً من الوقت بين التدريب واجتماع المناطق البحرية المهمة 

ارك في حلقة عمل المناطق البحرية يشي سذاعاة العدد الكبير من البلدان الوبأخذ هذه التعليقات في االعتبار، وبمر  -43
، تنظم األمانة حلقة (أي البلدان الواقعة على الساحل الغربي ألفريقيا)إلقليم جنوب شرق األطلسي  إيكولوجيًا أو بيولوجياً المهمة 

ذلك أن يجرى ومن المزمع . إيكولوجيًا أو بيولوجياً لبناء القدرات قبل حلقة العمل اإلقليمية للمناطق البحرية المهمة  عمل كاملة
. لإلقليم بشهرين تقريباً  إيكولوجيًا أو بيولوجياً ، أي قبل حلقة عمل المناطق البحرية المهمة 0213كانون الثاني /يناير خالل
د المضيف المحتمل ومع الخبراء المحتملين والمنظمات المحتملة كذلك لتيسير برنامج بناء مشاورات مع البل حالياً  ىوتجر 

لبناء القدرات لألقاليم األخرى، حسب االحتياجات، في عقد حلقات عمل مماثلة  أيضاً نظر وقد ي  . القدرات واإلسهام فيه
 .لبشريةوالخبرات المستمدة من حلقة العمل القادمة، وتوفر الموارد المالية وا
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 (3102-3102) الجدول المؤقت لحلقات العمل اإلقليمية الرامية إلى تيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيًا أو بيولوجياً : الملحق
حلقة العمل اإلقليمية 

 المقترحة
الشهر 
السنة /المقترح

 المقترحة

البلد المضيف 
 المقترح

 ملةاألطراف والحكومات األخرى المتعاونة المحت
 (قائمة مؤقتة؛ لم تؤكد بعد)

 المنظمات المتعاونة المحتملة
 (قائمة مؤقتة؛ لم تؤكد بعد)

  جنوب شرق األطلسي

 (الغرب األفريقي)
 ناميبيا  2013أذار /مارس

 ( جاري التشاور)
بيساو، -غينياو غامبيا، و السنغال، و الرأس األخضر، و موريتانيا، و المغرب، 

نيجيريا، و بنن، و توغو، و غانا، و كوت ديفوار، و ا، ليبيريو سيراليون، و  غينيا،و 
كونغو، و غابون، و سان تومي وبرنسيبي، و غينيا االستوائية، و الكاميرون، و 
جنوب أفريقيا، واألطراف األخرى و أنغوال، و جمهورية الكونغو الديمقراطية، و 

 التي يمكن أن تسهم بمعلومات علمية ذات صلة؛

 رى التي يمكن أن تسهم بمعلومات علمية ذات صلةاتفاقية أبيدجان، والمنظمات األخ

 روسيا  2013أذار /مارس شمال المحيط األطلسي
 (مؤكد)

الصين، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية كوريا، واليابان، 
والمكسيك، والواليات المتحدة األمريكية، واألطراف األخرى وكندا، وروسيا، 

 ة ذات صلة؛التي تسهم بمعلومات علمي

ومنظمة العلوم البحرية لشمال  (NOWPAP)خطة عمل شمال غرب المحيط الهادئ 
وغيرها من المنظمات التي يمكن أن تسهم بمعلومات علمية  (PICES)المحيط الهادئ 

 ذات صلة
 2014تموز /يوليو المنطقة القطبية الشمالية 

 (مؤقت)
ويد، وفنلندا، وروسيا، وكندا، والواليات الدانمرك، وآيسلندا، والنرويج، والس يحدد الحقا

 المتحدة األمريكية
الفريق العامل المعني بالتنوع  -النباتات والحيوانات في المنطقة القطبية الشمالية  ظحف

البيولوجي التابع لمجلس المنطقة القطبية الشمالية، والمنظمات األخرى المتصلة 
 ن تسهم بمعلومات علمية ذات صلة بمجلس المنطقة القطبية الشمالية التي يمكن أ

أيلول /سبتمبر شمال غرب األطلسي
 (مؤقت) 2014

كندا والواليات المتحدة األمريكية والدانمرك وفرنسا واألطراف األخرى التي  يحدد الحقا
 يمكن أن تسهم بمعلومات علمية ذات صلة؛ 

أن تسهم  منظمة مصايد أسماك شمال غرب األطلسي، والمنظمات األخرى التي يمكن
 بمعلومات علمية ذات صلة 

جنوب المحيط الهندي، 
والبحر األحمر، وخليج عدن، 
والمنطقة البحرية للمنظمة 
اإلقليمية لحماية البيئة 

 (ROPME) البحرية

تشرين ثاني /نوفمبر
 (مؤقت) 2013

 الهند 
 ( جاري التشاور)

ت وخطة البلدان المشاركة في خطة عمل بحار جنوب آسيا، واتفاقية الكوي
عملها، وخطة عمل البحر األحمر وخليج عدن؛ واألطراف األخرى التي 

 يمكن أن تسهم بمعلومات علمية ذات صلة

، (PERSGA) الهيئة اإلقليمية للمحافظة على بيئة البحر األحمر وخليج عدن
، وبرنامج جنوب آسيا للتعاون (ROPME) والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية

، والمنظمات األخرى التي يمكن أن تسهم بمعلومات علمية ذات (SACEP) البيئي
 صلة

كانون الثاني /يناير بحار شرق آسيا
 (مؤقت) 2014

 إندونيسيا

 ( التشاورجاري )
ندونيسيا،  كمبوديا، والصين، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وا 

د، وماليزيا، وفيت نام، يلنا، وجمهورية كوريا، وسنغافورة، وتواليابان، والفلبين
 واألطراف األخرى التي تسهم بمعلومات علمية ذات صلة؛

؛ والشراكة في اإلدارة (COBSEA)أمانة هيئة التنسيق المعنية بالبحار في شرق آسيا 
برنامج األمم المتحدة للبيئة، /البيئية لبحار شرق آسيا التابعة لمرفق البيئة العالمية

 كن أن تسهم بمعلومات علمية ذات صلةوالمنظمات األخرى التي يم
 
 
...... 


