
 الهيئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية
 العشرون االجتماع 

 5326أبريل/نيسان  03-52، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 2-4البند 

 

 إيكولوجيا أو بيولوجيا المهمةالمناطق البحرية ير يمعاتستوفي اطق التي تقرير مرحمي عن وصف المن

 مذكرة من األمين التنفيذي
 مقدمة ونظرة عامة -أوال

استنادا إلى تنظيم سمسمة من  ،عممية عالمية ،مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، في اجتماعو العاشرأنشأ  -2
(، لوصف المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا من خالل تطبيق 23/52المقرر  من 06الفقرة حمقات العمل اإلقميمية )

فضال عن المعايير العممية األخرى ذات الصمة المتوافقة والُمكممة المتفق  2/53في المرفق األول بالمقرر الواردة المعايير العممية 
 .عمييا عمى الصعيد الوطني أو عمى الصعيد الحكومي الدولي

تقارير الالحادي عشر والثاني عشر، في  اجتماعيومؤتمر األطراف، في نظر ، 22/21و 23/52بالمقررين عمال و  -5
الييئة الفرعية  أعدتياوالتي ، المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييرموجزة عن وصف الال

السبع  عملالالثامن عشر )حمقات  يا( واجتماعملع أول حمقتيجتماعيا السادس عشر )والتكنولوجية في ا والتقنية لممشورة العممية
تقارير ال أدرجت ،25/55و 22/21لمقررين وعمال بايذه المذكرة. ب(، عمى التوالي. وترد التفاصيل في المرفق األول األخرى 

 أفرقتيالى الجمعية العامة لألمم المتحدة، وكذلك إ وقدمت المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياموجزة في مستودع ال
 1موجية إلى األمين العام لألمم المتحدة. البيولوجيذات الصمة، عن طريق رسالة من األمين التنفيذي التفاقية التنوع  العاممة

رية الميمة المناطق البحإضافية بشأن إقميمية  حمقات عملاألمين التنفيذي  نظم ،25/55و 22/21 بالمقررينوعمال  -0
 /آذارمارس 51-55المحيط اليندي )كولومبو، شمال شرق لمنذ االجتماع الثامن عشر لمييئة الفرعية،  إيكولوجيا أو بيولوجيا

وبحار شرق آسيا  ؛(5322 /نيسانأبريل 52-22شمال غرب المحيط اليندي )دبي، اإلمارات العربية المتحدة، ؛ و (5322
العمل من ىذه المذكرة تقريرا مرحميا عن حمقات  ثانيا(. ويقدم القسم 5322 نون األولديسمبر/كا 21-20)شيامن، الصين، 

العمل كاممة لحمقات ال تقاريرالقد صدرت و . امني ةالثالث ويسمط الضوء عمى النتائج الرئيسية الناجمة عن كل واحداإلضافية 

                                                           
* UNEP/CBD/SBSTTA/20/1/Rev.1. 
، A/69/794، و=A/67/838 ،A/67/838http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol انظر 1

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/794. 
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مناطق من المنطقة وصف موجز لكل  ي إضافة ليذه المذكرةيرد فلمساعدة الييئة الفرعية في إعداد تقرير موجز، و  2.ىذه الثالث
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1) المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي تستوفي معايير

جميع حمقات العمل اإلقميمية التي عقدت حتى اآلن ويشير إلى عدد البمدان وعدد المنظمات التي األول  المرفقيورد و  -4
المناطق  مناطق التي تستوفي معاييرحمقات عمل إقميمية لوصف ال عقد أدناه . ويبين الشكلحمقات العمل ىذهخبراء ل أرسمت

تغطية العالم أو  اتمحيطمن المائة  14حوالي تغطية البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لمعظم مناطق المحيطات في العالم )
(. وقد حفظ الموارد البحرية الحية في أنتاركتيكاتفاقية الخاضعة ال إدراج المنطقةدون بالعالم  اتمحيطمن المائة  15حوالي 
داخل الوالية الوطنية عندما قررت ذلك البمدان المعنية. وتجدر اإلشارة إلى أن ىناك عممية الواقعة المناطق  حمقات العملتناولت 
لجنة مصايد األسماك في شمال شرق و  ية لشمال شرق المحيط األطمسيتفاقية حماية البيئة البحر التابعة المجنة ال تقودىا جارية

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في شمال شرق المحيط  مناطق التي تستوفي معايير، لوصف الالمحيط األطمسي
 األطمسي.

وطنية لتحديد واليتيا ال ضمنعدد من البمدان بعمميات وطنية اضطمع ، 25/55و 22/21و 23/52 اتمقرر لوعمال با -2
بعض ىذه  وتبادلتذات الصمة. األخرى أو المعايير  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييرال

أيضا معمومات عن البمدان الوطنية في حمقات العمل اإلقميمية ذات الصمة. وقد وفرت بعض  تجاربياالبمدان معمومات عن 
 أدناه. القسم رابعاتقرير مرحمي في  ويردإلخطار صادر عن األمانة. استجابة الوطنية  اربياتج
الدروس لى واستنادا إ القائمةاإلرشادات العممية  بناء عمىاألمين التنفيذي، أعد (، 23)الفقرة  25/55مقرر وعمال بال -6

جمعيا من األطراف والحكومات األخرى، مجموعة من تم واآلراء التي اإلقميمية المذكورة أعاله  حمقات العملالمستفادة من 
المناطق البحرية الميمة  مناطق التي تستوفي معاييرعممية لوصف الوالُنيج المنيجيات التعزيز  لمواصمةعممية الخيارات ال

اآلراء المقدمة، فضال و اإلقميمية  حمقات العملمدروس المستفادة من ة لوتوليف اتجميع اسادسويقدم القسم . إيكولوجيا أو بيولوجيا
 عن مجموعة من الخيارات العممية.

 لتيسيراآلن أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي التي نظمتها حتى  االثنتي عشرةالنطاق الجغرافي لحمقات العمل اإلقميمية  -الشكل
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييروصف ال

 
بإطار لمييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية األخيرة التي ُنظمت منذ االجتماع الثامن عشر الثالث ترد المناطق المشمولة في حمقات العمل : مالحظة

 .وط في شمال شرق المحيط األطمسي تشير إلى العممية الجارية بشأن المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامنقط. والمنطقة التي ترد بداخميا خط
                                                           

ية لشمال غرب (، وتقرير حمقة العمل اإلقميمUNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22تقرير الحمقة اإلقميمية لشمال شرق المحيط اليندي ) 2
( وتقرير حمقة العمل اإلقميمية لبحار شرق آسيا UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23المحيط اليندي ومناطق الخميج المجاورة )

(UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24.) 
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وصف المناطق البحرية المهمة  عنحمقات عمل إقميمية إضافية  التقدم بشأن تنظيم -ثانيا
 إيكولوجيا أو بيولوجيا

عمى ث التي نظمت منذ االجتماع الثامن عشر لمييئة الفرعية، لحمقات العمل اإلقميمية الثاليقدم ىذا القسم ممخصا  -1
 أعاله. 0في الفقرة  النحو المشار إليو

شمال شرق المحيط الهندي لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو لحمقة العمل اإلقميمية  -ألف
 (3102 /آذارمارس 32إلى  32من ، بيولوجيا )كولومبو

مشروع النظام اإليكولوجي البحري و برنامج جنوب آسيا لمتعاون البيئي ىذه بالتعاون مع  حمقة العملذي األمين التنفي عقد -1
ظمت بدعم مالي من حكومة اليابان )من حكومة سري النكا، ونُ  حمقة العمل ت. واستضاف(BOBLMEخميج البنغال )في  الكبير
الدعم العممي والتقني  (CSIRO)منولث لمبحوث العممية والصناعية منظمة الكو  توقدم(. صندوق اليابان لمتنوع البيولوجيخالل 

. وحضر االجتماع خبراء من اليند لخميج البنغافي  النظام اإليكولوجي البحري الكبير، بتمويل من مشروع ىذه العمل ةحمقل
ندونيسياو  الدولية منظمة الو ، لمتعاون البيئي برنامج جنوب آسياو وكذلك المنظمة البحرية الدولية،  تايمندالنكا و  مديف وسري مو  ا 

، وصندوق مانتا، الصياديندعم من أجل التجمع الدولي و ، اتممحيطلمبادرة العالمية لمتنوع البيولوجي الالطيور، و  لحماية
 .منظمة الكومنولث لمبحوث العممية والصناعيةو  اليندفي والصندوق العالمي لمطبيعة 

، مع األخذ بعين االعتبار مشروع تقرير مشروع حمقة العملنطاق الجغرافي لالفي المشاركون في حمقة العمل  ونظر -2
خميج في  النظام اإليكولوجي البحري الكبيرمشروع  المضطمع بو لصالحخميج البنغال في النظام اإليكولوجي البحري الكبير 

عن التوصيف  أسفرو في المنطقة،  المشروع األول من نوعووىو "(. 3خميج البنغالل اإليكولوجينظام التوصيف ") لالبنغا
 المرتبطة بيا. وأشار المشاركون إلى أنوالخصائص البيئية المادية  الدوافع، و ةعمقاط، أو افرعينظاما  لتسعة وعشرين اإليكولوجي
النظام  الخبراء لوصف النظم اإليكولوجية لمنطقةلدى وآراء مع أحدث معارف  المعارف الراسخة لدمجيوفر إطارا مفيدا  المشروع

تم تعريف النطاق  وبالتاليوالتواصل فيما بينيا. ، وموجوعات أنواع ىذا النظام وموائمو لخميج البنغافي  اإليكولوجي البحري الكبير
 منيابسة بجغرافيا  المحاطحوض المحيط اليندي،  عمى أنو المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا حمقة عمللالجغرافي 
لى  غربوالالشمال  جزر جنوب شرق آسيا والساحل الغربي األسترالي. وقد وصفت الحدود الجنوبية في توصيف ببمدان و  الشرق وا 

اتفق و . بالحركة العالميةمدفوعة البسبب أنماط المحيطات الدورية الموسمية وطويمة األجل  كمنطقة انسيابية النظام اإليكولوجي
 حدود تتداخل معحدود وىي جنوبا،  اتدرج 23 عند عملالحمقة لنطاق  ةالجنوبي ودتعيين الحدعمى  عملالحمقة المشاركون في 

)فميك إن فالك،  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  لتيسيراليندي المحيط لجنوب  ةاإلقميمي حمقة العمل
شماال. وأشار المشاركون  اتدرج 23 عندة الشماليعرفت حدودىا ، التي (5325 أغسطس/آب 0 - و/تموزيولي 02موريشيوس، 

ندونيسياالنكا و  ممديف وسري بالمياه المحيطة  بشأنضافية اإلعممية المعمومات في ضوء توافر البرره لو ما ي التداخلإلى أن   ا 
  أيضا خبراء من ىذه البمدان الثالثة. اي حضرىتجنوب المحيط اليندي، ال لحمقة عمل ةمتاحلى تمك الإباإلضافة 

 البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقالخاص بعشرة مناطق وصف الفق المشاركون عمى وات -23
يرد وصف و  ؛UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1من الوثيقة  2موجز ليذه المناطق في الجدول )يرجى الرجوع إلى وصف 

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/22، عملالحمقة السادس من تقرير  لمرفقاتذييل أكثر تفصيال في 

                                                           
3 Brewer, D., D. Hayes, V. Lyne, A. Donovan, T. Skewes, D. Milton and N. Murphy. (2015). An Ecosystem Characterisation of the 

Bay of Bengal. Draft report for the Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project. CSIRO, Australia, ISBN: 978-1-4863-0521-6. 

288 pp. 
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الخميج المجاورة لتيسير وصف المناطق  ومناطقشمال غرب المحيط الهندي لمنطقة حمقة العمل اإلقميمية  -باء
 /نيسانأبريل 32إلى  31 ، منالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا )دبي، اإلمارات العربية المتحدة

3102) 
-UNEPغرب آسيا )لاإلقميمي األمم المتحدة لمبيئة برنامج ىذه بالتعاون مع مكتب  حمقة العملعقد األمين التنفيذي  -22

ROWA الييئة اإلقميمية لممحافظة عمى بيئة البحر األحمر وخميج عدن و أبو ظبي،  فياتفاقية األنواع المياجرة مكتب (، و
(PERSGA)، ( والمنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحريةROPME ،) ة يمبيانات البيئلالعالمية بي مبادرة أبو ظو(AGEDI .)
وزارة البيئة والمياه في حكومة اإلمارات العربية المتحدة وعقدت في دبي، بدعم مالي من حكومة اليابان  حمقة العمل تاستضافو 

العممي  الدعم (CSIRO)منظمة الكومنولث لمبحوث العممية والصناعية وقدمت (. صندوق اليابان لمتنوع البيولوجي)من خالل 
ريترياو  مصرو  . وحضر االجتماع خبراء من جيبوتيىذه العمل ةحمقوالتقني ل يرانو  اليندو  ا   باكستانو  عمانو  الكويتو  العراقو  ا 

األمم برنامج مكتب اإلمارات العربية المتحدة واليمن )مشاركة عن بعد( فضال عن و  السودانو  المممكة العربية السعوديةو  قطرو 
عمى بيئة البحر والييئة اإلقميمية لممحافظة أبو ظبي، في األنواع المياجرة  حفظاتفاقية مكتب و ، غرب آسيالميمي المتحدة لمبيئة اإلق

منظمة الكومنولث و ، ةيبيانات البيئملالعالمية مبادرة أبو ظبي و والمنظمة اإلقميمية لحماية البيئة البحرية، ، األحمر وخميج عدن
ة العالميمبادرة والة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وبرنامج البيئة التعاوني لجنوب آسيا، ، ومنظملمبحوث العممية والصناعية

جمعية كوستو، وجمعية اإلمارات و لتنمية المستدامة والبيئة، االطيور، ومركز  لحمايةالدولية منظمة وال، اتممحيطلمتنوع البيولوجي ل
مؤسسة و األسماك،  مصايدلبحوث  يةيراناإلمنظمة نة اإلقميمية لمصايد األسماك/الوالمج لمحياة الفطرية، وجمعية البيئة العمانية،

 مطبيعة في باكستان.مكتب الصندوق العالمي لبحارنا، و  إنقاذ
أدى ، الذي النظام اإليكولوجي توصيف، مع األخذ بعين االعتبار حمقة العملالنطاق الجغرافي لفي المشاركون  ونظر -25

عمى  المشاركون . واتفق الواسعة المحيطات نتيجة حركة ممحيط اليندينطاقا لوسع المنطقة األن ع مستقمةمنطقة  إلى إنشاء
 التي تغطيياالحدود الشمالية لممنطقة ىي الجنوب من المنطقة حدود و الشمال.  منعمى البحر األحمر والخميج  النطاقتحديد 

 اتدرج 23تعريف حدودىا الشمالية عند التي تم و أعاله،  2الفقرة  جنوب المحيط اليندي المشار إلييا فيلاإلقميمية  حمقة العمل
 لحمقة عملالتي لم تكن متاحة و مصومال لمياه الساحل الشمالي  عنمعمومات عممية إضافية  توافرشماال. وأشار المشاركون إلى 

تمك ت لعقد حمقة العمل التيفي مع في النطاق الجغرا التداخلبعض ىناك أن يكون  وا عمىجنوب المحيط اليندي، وبالتالي وافق
 المنطقة.

البحرية الميمة إيكولوجيا أو  تستوفي معايير المناطقالخاص بإحدى وثالثين منطقة وصف الواتفق المشاركون عمى  -20
يرد و  ،UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1من الوثيقة  5موجز ليذه المناطق في الجدول )يرجى الرجوع إلى وصف  بيولوجيا

 (.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/23لمرفق الرابع من تقرير حمقة العمل، اتذييل تفصيال في وصف أكثر 
قميمية لتيسير وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لبحار شرق آسيا اإلعمل الحمقة  -جيم

 (3102ديسمبر/كانون األول  01إلى  01 ، من)شيامن، الصين
، صندوق اليابان لمتنوع البيولوجيىذه بدعم مالي من حكومة اليابان، من خالل  عملحمقة الاألمين التنفيذي  عقد -24

المناطق البحرية ( )في إطار خطة العمل لحماية وتنمية COBSEAشرق آسيا )في بحار المعنية بالبالتعاون مع ىيئة التنسيق 
دارة وتنمية البيئة الب( و الساحمية لمنطقة شرق آسياو  حرية والساحمية لمنطقة شمال غرب المحيط اليادئ خطة العمل لحماية وا 
(NOWPAP )21إلى  24شيامن، الصين، من  فيحمقة العمل ىذه ( واستضافت حكومة الصين )وزارة حماية البيئة 

، بدعم ىذه العمل ةحمقل تقنيالدعم العممي ال منظمة الكومنولث لمبحوث العممية والصناعية قدمت. و 5322 ديسمبر/كانون األول
ندونيسياالي من المفوضية األوروبية. وحضر االجتماع خبراء من كمبوديا والصين و م واليابان وماليزيا وميانمار والفمبين  ا 

والمبادرة  ،الطيور المياجرةشرق آسيا وأستراليا لحماية شراكة و ليشتي وفييت نام، -تيمورو  تايمندو  سنغافورةو  وجميورية كوريا
مكتب (، و SIMSEAجنوب وشرق آسيا )ل البحار الحافيةمبادرة االستدامة في و ، (GOBI) ممحيطاتالعالمية لمتنوع البيولوجي ل
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منظمة الكومنولث لمبحوث العممية و ىونغ كونغ،  فيالصندوق العالمي لمطبيعة مكتب و ماليزيا،  فيالصندوق العالمي لمطبيعة 
 (.تقني)فريق الدعم الوالصناعية 

 ،جنوب المحيط الينديمناطق السابقة في  حمقات العملالمعمول بيا في حدود ال المشاركون في حمقة العمل والحظ -22
ممنطقة لعمى تعيين النطاق الجغرافي واتفقوا المحيط اليادئ وشمال شرق المحيط اليندي غرب جنوب و وشمال المحيط اليادئ، 

شمال  حمقة عملمع النطاق الجغرافي ل اخلالتدوا عمى أن يكون ىناك بعض . كما اتفقبحيث ال تكون ىناك أي فجواتالمتبقية 
 حمقة العملمياه ميانمار، ألن ب( فيما يتعمق 5322 /آذارمارس 51إلى  50في كولومبو، من  تي عقدتشرق المحيط اليندي )ال

 .لغياب أحد الخبراءالمنطقة بالكامل نظرا لم تتناول ىذه ىذه 
البحرية الميمة إيكولوجيا أو  تستوفي معايير المناطق الخاص بست وثالثين منطقةوصف الواتفق المشاركون عمى  -26

يرد و  ،UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1من الوثيقة  0موجز ليذه المناطق في الجدول )يرجى الرجوع إلى وصف  بيولوجيا
 (.UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/24الخامس من تقرير حمقة العمل،  المرفقتذييل وصف أكثر تفصيال في 

 ل إقميمية إضافيةحمقات عم -دال
صندوق اليابان لمتنوع دعم مالي من حكومة اليابان، من خالل ب، وبحر قزويناألسود إضافية لمبحر  حمقة عمل تعقد -21

بالتعاون مع األطراف والمنظمات ذات الصمة في ىذه المنطقة. ويمكن تنظيم  االجتماعويتعين تحديد تاريخ ومكان . البيولوجي
رىنا بتوافر و ، 25/55و 22/21ين مقرر مع ال بما يتماشى، اعقدى فياألطراف  إذا رغبتخرى أخرى لمناطق أ حمقات عمل

 الموارد المالية.

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمتعمقة بالتقدم في بناء القدرات  -ثالثا
المناطق بشأن دورات تدريبية  -المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ببناء القدرات المتعمقة  -ألف

 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 اتالمحيطمبادرة التي نظمتيا بناء القدرات  حمقات عمل، وبناء عمى تجربة 25/55و 22/21ين مقرر العمال ب -21

صين، و، الز وانغغشرق وجنوب وجنوب شرق آسيا )ل( و 5320 فبراير/شباطغرب أفريقيا )داكار، لمنطقة المستدامة 
في المشار إلييا  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيابشأن قميمية اإلعمل الحمقات كانت (، 5320 ديسمبر/كانون األول

البحرية الميمة  ممناطقلالمعايير العممية  جممة أمور تناولت فييوم واحد مدة دورة تدريبية لمسبوقة بأعاله  26إلى  1الفقرات 
تجميع البيانات وتحميميا؛ واستخدام ؛ و المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياتطبيق معايير ؛ و يولوجياإيكولوجيا أو ب

لتطبيق نيج النظام اإليكولوجي والتخطيط المكاني البحري.  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمتعمقة بالمعمومات 
المناطق البحرية الميمة  مناطق التي تستوفي معاييرالأكثر استعدادا لوصف ومناقشة  ون شاركلمكان اونتيجة ليذا اليوم التدريبي، 

 .إيكولوجيا أو بيولوجيا
دليل التدريب عمى دمج المعارف التقميدية في وصف وتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  -باء

 بيولوجيا
، لمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياووحدات بشأن اريبي دليل تدأعد  ،23/52 مقررالمن  43عمال بالفقرة  -22

مناطق عممي لمالوصف بالتنمية القدرات فيما يتعمق  لتيسير، UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/9عمى النحو الوارد في الوثيقة 
 .المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي تستوفي معايير

المناطق استخدام المعارف التقميدية في تطبيق معايير ية بشأن مواد التدريبالالمزيد من أعد  ،22/21لمقرر وعمال با -53
مشروع وييدف . صندوق اليابان لمتنوع البيولوجي، بدعم مالي من حكومة اليابان، من خالل البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 توفير ما يمي: إلى (UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21) ىذا الدليل التدريبي
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المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بشأن تعزيز فيم الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية لمعايير  إرشادات )أ(
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو عممية وصف يمكن أن تواصل  حول كيف توعيةوتطبيق المعايير، فضال عن  بيولوجيا
 ؛واستخدامو المستدام حفظ التنوع البيولوجيالمجتمعات في  التي تبذليا ىذهة تعزيز الجيود القائم بيولوجيا

يمكن أن  التيالبحثية  المسائلالتقميدية، بما في ذلك أنواع  جمع وتوثيق المعارفبشأن  ةعمميات إرشاد )ب(
الموافقة و عمى أرض الواقع،  حائزي المعارفمع  تتسم باالحترامشراكات  بإقامة ذات الصمةوالقضايا  تتناوليا ىذه المعارف

 ؛األخرى  الميمة، واالعتبارات المعارفممكية و المسبقة عن عمم، 
والمعارف التقميدية  ةم المعاصر و المنيجيات المستخدمة لتوثيق المعارف التقميدية، ودمج العمتوضيحات بشأن  )ج(

 ؛مختمطة"ال" لممعارفبناء نظم جديدة ل
ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا للمعايير العممية مقابل اتقييم الف التقميدية في بشأن استخدام المعار  إرشادات )د(
 ؛المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف ا لدعم أو بيولوجيا

 لدمجمختمفة السياقات الدراسات حالة تفصيمية وعممية من مناطق مختمفة من العالم لتقديم رؤى حول  )ه(
 .المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيادية في تطبيق معايير المعارف التقمي

المناطق البحرية  مناطق التي تستوفي معاييرالوطنية لوصف ال التقدم في العمميات -رابعا
 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 55 المؤرخ 312-5322اإلخطار  من خالل، دعيت األطراف والحكومات األخرى 25/55 مقررمن ال 1لفقرة عمال با -52
المناطق البحرية الميمة  مناطق التي تستوفي معاييرالوطنية لوصف ال يابعممياتتوفير معمومات متعمقة إلى ، 5322 يونيو/حزيران

المعايير العممية األخرى ذات الصمة المتوافقة والُمكممة المتفق عمييا عمى الصعيد الوطني أو عمى أو  إيكولوجيا أو بيولوجيا
 .الوالية الوطنية الواقعة داخلمناطق ال، في يد الحكومي الدوليالصع
المكسيك والبرتغال والمممكة المتحدة و  فنمنداو  اليندو  كنداو  البرازيلو  أسترالياو  مقدمة من األرجنتين 4تقاريرتم تجميع و  -55

 يذه المذكرة.بالشمالية في المرفق الثاني  وآيرلندالبريطانيا العظمى 

تفاقية لوصف المناطق اال في إطار تاألطراف التالية في حمقات العمل اإلقميمية التي عقد تك، شاركوباإلضافة إلى ذل -21
 بربادوسو  أنغوالو  الجزائرو  : ألبانياالبحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقواليتيا الوطنية و  داخلالواقعة 

 جزر كوكو  الكونغوو  جزر القمرو  كولومبياو  الصينو  شيميو  الكاميرون و  بودياكمو  البرازيلو  البوسنة واليرسكو  بننو  بميزو 
كوادورو  يةجميورية الدومينيكالو  جميورية الكونغو الديمقراطيةو  قبرصو  كوباو  كرواتياو  كوت ديفوارو  كوستاريكاو   مصرو  ا 
 غياناو  غواتيماالو  اليونانو  غابون و  الفرنسية غياناو  كاليدونيا الجديدة )فرنسا(و  فيجيو واليات ميكرونيزيا الموحدة و  السمفادورو 
ندونيسياو  اليندو  ىندوراسو  ىايتيو  سرائيلو  ا  يطالياو  ا   ماليزياو  مدغشقرو  ليبياو  ليبيرياو  لبنانو  كيريباتيو  كينياو  اليابانو  جامايكاو  ا 
 باالوو  نيكاراغواو  ناميبياو  ميانمارو  موزامبيقو  المغربو  الجبل األسودو  موناكوو  المكسيكو  موريشيوسو  موريتانياو  مالطةو  مديفمو 
سانت فنسنت وجزر غرينادين وساموا و  سانت لوسياو  وسانت كيتس ونيفيس االتحاد الروسيو  جميورية كورياو  الفمبينو  بيروو  بنماو 

سبا جنوب أفريقياو  الصومالو  جزر سميمانو  سموفينياو  سنغافورةو  سيراليون و  سيشيلو  السنغالو  وسان تومي وبرينسيبي سري نيا و وا 
 .وفييت نام جميورية تنزانيا المتحدة وفانواتو وساموا األمريكيةو  توفالوو  تركياو  تونسو  توغوو  ليشتي-تيموروتايمند و  سورينامو  النكا

                                                           
إلجراء مثل ىذه العمميات لم تدرج التقارير المقدمة من المنظمات في ىذا التجميع، كما لم تدرج التقارير المتعمقة بالخطط المستقبمية  4

 الوطنية.
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من  استخدام المعمومات العممية عن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا -خامسا
 لصمةالعمميات اإلقميمية والعالمية ذات اقبل 

العممية ومجموعات المعمومات  أن يتيح، 22/21من المقرر  21في الفقرة  ،طمب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي -50
وفقا  ياوالحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية الستخدام لألطرافجمعيا حمقات العمل اإلقميمية تالبيانات التي 
، حسب استخداماألطراف والحكومات األخرى إلى بتشجيع مؤتمر األطراف  قام، 25/55 مقررمن ال 1في الفقرة و الختصاصاتيا. 

 في المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييراالقتضاء، المعمومات العممية بشأن وصف ال
بيدف المساىمة في الجيود الوطنية الرامية إلى ، المحمية البحرية لممناطقالتخطيط المكاني البحري، وتطوير شبكات تمثيمية 

المناطق  بشأنكجزء من تجميع الدروس المستفادة من عمل اتفاقية التنوع البيولوجي و تحقيق أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي. 
التي طرق العمى  اديةاإلرشيذه المذكرة، بعض األمثمة ب، جمعت األمانة، في المرفق الثالث البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

إلييا في  أو أشيرحتى اآلن  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيابشأن نتائج حمقات العمل اإلقميمية استخدمت بيا 
 إلى مزيد من. ويحتاج ىذا العمل األولي 5322تشرين الثاني /في نوفمبر ادون اإلقميمية، منذ بدايتي/العمميات العالمية واإلقميمية

 الوطنية في المستقبل. التجاربمجموعة من ويتعين استكمالو بتحديث ال

مناطق التي وصف ال بشأنالعممية والنهج  المنهجياتتعزيز مواصمة خيارات عممية ل -اسادس
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير

)المرجع رقم  5322 سبتمبر/أيمول 03 فيقية إخطارا تفااال، أصدرت أمانة 25/55 مقررمن ال 23عمال بالفقرة  -54
لمواصمة تعزيز المنيجيات عممية الخيارات ال بشأن( يدعو األطراف والحكومات األخرى إلى تقديم آراء ومعمومات 5322-220

استجابة ليا اإلخطار، و . المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييريج العممية بشأن وصف الوالنُ 
ونيوزيمندا  والمكسيك السمفادور واالتحاد األوروبيو  كولومبياو  كنداو  البوسنة واليرسكو  من أسترالياتم تجميع التقارير الواردة 

مبادرة العالمية لمتنوع الالمحيط األطمسي، و جنوب شرق األسماك في  مصايدوالنرويج، والمنظمة البحرية الدولية، ومنظمة 
في الوثيقة  مثديياتل المحمية البحريةفرقة العمل المعنية بالمناطق ، و اتممحيطلولوجي البي

UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/19. 
بدعم مالي من المفوضية األوروبية، وثيقة و ىذا التجميع، أعدت األمانة، من خالل تكميف شركة استشارية  واستنادا إلى -52

 مناطق التي تستوفي معاييرعممية لوصف الاليج النُ و منيجيات الدروس المستفادة من "تجميع الخبرات وال بعنوانمعمومات أساسية 
األطراف قبل النظراء من  المعمومات األساسية ىذه الستعراضأتيحت وثيقة . و "المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

دراجوبعد التنقيح والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة وكذلك الخبراء.  ىذه الوثيقة  أتيحت، النظراءتعميقات استعراض  وا 
اجتماعا  التفاقيةاأمانة نظمت النظراء،  استعراضعممية  تيسيرمن أجل و . UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/20 بوصفيا
، 5326 راير/شباطفب 54إلى  55من ، ، في برلين، ألمانيااتممحيطلمتنوع البيولوجي ل، بالتعاون مع أمانة المبادرة العالمية لمخبراء
المناطق  مناطق التي تستوفي معاييروصف ال بشأنوالدروس المستفادة من التجارب تجميع ليذا المزيد من المدخالت اللتقديم 

واستنادا . UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/20. ويرد تقرير االجتماع أيضا في الوثيقة البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
مناطق التي عممية لوصف الاليج والنُ منيجيات المشروع الخيارات المستقبمية لزيادة تعزيز أعد لمستفادة، الدروس ا إلى تجميع

 يذه المذكرة لتنظر فييا الييئة الفرعية.ب، وترد في المرفق الرابع المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير



UNEP/CBD/SBSTTA/20/3 
Page 8 

 

 مقترحةالتوصيات ال -سابعا
مؤتمر األطراف، في اجتماعو بأن يعتمد ئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية في أن توصي قد ترغب اليي -56

 الثالث عشر، مقررا عمى غرار ما يمي:
 مؤتمر األطراف،إن 

 ،اأو بيولوجي اإيكولوجيالميمة المناطق البحرية  بشأن 25/55و 22/21و 23/52 اتومقرر إلى  إذ يشير
تقارير حمقات العمل اإلقميمية بو  5الييئة الفرعية في اجتماعيا العشرين، أعدتيالموجزة التي التقارير اب يرحب -2

-55التي عقدت في ثالث مناطق: شمال شرق المحيط اليندي )كولومبو،  الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيالوصف المناطق البحرية 
وبحار  ؛(5322 /نيسانأبريل 52-22العربية المتحدة،  شمال غرب المحيط اليندي )دبي، اإلمارات؛ و (5322 /آذارمارس 51

صندوق لحكومة اليابان )من خالل  ويعرب عن امتنانو( 5322 ديسمبر/كانون األول 21-20شرق آسيا )شيامن، الصين، 
في  تي شاركتال( والمفوضية األوروبية لمدعم المالي وكذلك لمبمدان المستضيفة والمنظمات المتعاونة اليابان لمتنوع البيولوجي

 تنظيم حمقات العمل اإلقميمية المشار إلييا أعاله؛
 ةالمرفقو الييئة الفرعية في اجتماعيا العشرين،  أعدتياالتقارير الموجزة التي  إدراجاألمين التنفيذي  إلى يطمب -5
موجزة إلى الجمعية العامة التقارير ال، وتقديم المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمقرر، في مستودع ىذا بمشروع 

لدراسة المسائل المتعمقة بحفظ التنوع  العامل المخصص غير الرسمي المفتوح باب العضوية يافريقلألمم المتحدة، وخاصة 
والحكومات  ، فضال عن األطراف ذات الصمةالبيولوجي البحري واستخدامو المستدام في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية

 22/21و 23/52ات مقرر الغرض واإلجراءات المنصوص عمييا في الوالمنظمات الدولية ذات الصمة بما يتماشى مع األخرى 
 ؛25/55و

الجمعية العامة لألمم المتحدة، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، والمنظمة أن  الحظ مع االرتياحي -0
نظام المعمومات البيولوجية /لمجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدوليةاو  ،ة المياجرةنواع الحيوانات البريأاتفاقية حفظ و البحرية الدولية، 

مناطق موجزة عن وصف الالتقارير في ال نظرت ، فضال عن عدد من العمميات اإلقميمية ودون اإلقميميةالجغرافية بشأن المحيطات
 ؛واستفادت منيا البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لمناطقا التي تستوفي معايير

 مناطق التي تستوفي معاييرالوطنية لوصف ال العممياتألطراف التي بدأت أو استكممت لعن تقديره  يعرب -4
المعايير العممية األخرى ذات الصمة المتوافقة والُمكممة المتفق عمييا عمى  أو، المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

تفاقية االفي إطار المعقودة التي شاركت في حمقات العمل اإلقميمية  الجياتو ، الحكومي الدولي الصعيد الوطني أو عمى الصعيد
 ؛البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقو واليتيا الوطنية  الواقعة داخللوصف المناطق 

 مناطق التي تستوفي معاييروصف اللية عمماليج والنُ منيجيات التعزيز مواصمة عممية لالخيارات بال يحيط عمما -2
األطراف إلى تعيين  ويدعو 6،مقررىذا المشروع ب، عمى النحو الوارد في المرفق المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 6،مقررىذا الع مشرو بعمى النحو المشار إليو في المرفق  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيالمعمومات  ينوطنيأمناء 
، ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيالفريق الخبراء التقنيين المخصص  ينشئإلى األمين التنفيذي أن  ويطمب

عبر المعقودة المنتديات أو االجتماعات و عبر البريد اإللكتروني،  7،مقرربيذا المرفق الاالختصاصات المنصوص عمييا في ب
الموارد المالية، من أجل تنفيذ الخيارات العممية بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى رىنا بتوافر ، اإلنترنت مرة كل عامين

 1؛مقررىذا المشروع بفي المرفق  الواردوالمجتمعات المحمية، عمى النحو  ةاألصمي الشعوبوالمنظمات ذات الصمة، و 
                                                           

 .UNEP/CBD/SBSTTA/20/3/Add.1ستعدىا الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية عمى أساس  5
 .المرفق الرابع بيذه المذكرة 6
 .لمرفق الرابع بيذه المذكرةاتذييل  7
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 22/21من المقرر  25الفقرة و  23/52 المقرر من 06الفقرة مع  بما يتماشىإلى األمين التنفيذي،  يطمب -6
البحرية الميمة إيكولوجيا أو  لمناطقا مناطق التي تستوفي معاييرتيسير وصف ال أن يواصل، 25/55 مقررمن ال 6والفقرة 
مقات حأن تعقد األطراف  في المناطق التي ترغب فيياإقميمية أو دون إقميمية إضافية عمل من خالل تنظيم حمقات  بيولوجيا
 2، مع األخذ بعين االعتبار نتائج العمل الذي يقوم بو فريق الخبراء التقنيين المخصص، عمى النحو المشار إليو في الفقرة عمل
 ؛أعاله

 بشأن يدليل التدريببال يرحب، 25/55 مقررمن ال 22والفقرة  22/21 مقررمن ال 54إلى الفقرة  إذ يشير -1
أن  إلى األمين التنفيذي طمبوي 8معايير المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، استخدام المعارف التقميدية في تطبيق

، بالتعاون مع األطراف، والحكومات األخرى والجيات المانحة والمنظمات ذات الصمة، والشعوب األصمية والمجتمعات يطبق
  وافر الموارد المالية.المحمية ىذا الدليل التدريبي من خالل تنظيم أنشطة تدريبية، رىنا بت

                                                           
8 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21. 
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 المرفق األول
 األمين التنفيذي التي عقدهاوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بشأن قميمية اإلعمل الحمقات 

المناطق  حمقة إقميمية بشأن
البحرية الميمة إيكولوجيا أو 

 بيولوجيا

 البمد المضيف التاريخ
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 الحالة

نوفمبر/تشرين الثاني  جنوب غرب المحيط اليادئ
2011 

االجتماع  استعرضيا 11 22 26 10 15 فيجي
السادس عشر لمييئة 

الفرعية لممشورة العممية 
 والتقنية والتكنولوجية

واالجتماع الحادي عشر 
 لمؤتمر األطراف

 11/11المقرر 

منطقة الكاريبي األوسع نطاقا 
 وغرب وسط المحيط األطمسي

 –فبراير/شباط 
 2012مارس/آذار 

 5 21 21 15 23 البرازيل

أغسطس/آب /يوليو/تموز جنوب المحيط اليندي
2012 

االجتماع استعرضيا  13 30 39 20 16 موريشيوس
الثامن عشر لمييئة 

الفرعية لممشورة العممية 
 والتقنية والتكنولوجية

واالجتماع الثاني عشر 
 لمؤتمر األطراف

 12/22المقرر 

 

 ةالمنطقة الشرقية االستوائي
 المعتدلة من المحيط اليادئو 

 7 18 21 12 13 إكوادور 2012أغسطس/آب 

 –فبراير/شباط  شمال المحيط اليادئ
 2013مارس/آذار 

 5 15 20 7 8 الروسي االتحاد

 7 42 45 15 17 ناميبيا 2014أبريل/نيسان  جنوب شرق المحيط األطمسي

 2 9 11 13 7 فنمندا 2014مارس/آذار  المنطقة القطبية الشمالية

 7 0 7 5 2 كندا 2014مارس/آذار  شمال غرب المحيط األطمسي

 ** ** 17 16 21 إسبانيا 2014أبريل/نيسان  البحر األبيض المتوسط

من المقرر أن  2 10 10 7 5  النكا سري  2015مارس/آذار  شمال شرق المحيط اليندي
يستعرضيا االجتماع 

العشرون لمييئة الفرعية 
ممية والتقنية لممشورة الع
 والتكنولوجية

 

شمال غرب المحيط اليندي 
 الخميج المجاورة ومناطق

اإلمارات  2015أبريل/نيسان 
 العربية المتحدة

14 16 31 31 2 

ديسمبر/كانون األول  بحار شرق آسيا
2015 

 1 34 36 6 12 الصين

 232 284 142 153   المجموع

*** 

62 

*** 

 

 .ةواحد حمقة عملأكثر من وبعض المنظمات في  انالبمدبعض  ت: شاركمالحظة* 
 .متاحةمعمومات غير ال** 

 البحر األبيض المتوسط. أرقام*** ىذه األرقام ال تشمل 
 .حمقة العمل من قبلالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  تستوفي معايير عمى أنياالموصوفة ( عدد المناطق لف)أ
 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا كميا أو جزئيا داخل الوالية الوطنية. تستوفي معاييرصوفة عمى أنيا المو عدد المناطق ( اء)ب
 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا كميا أو جزئيا خارج الوالية الوطنية. تستوفي معاييرالموصوفة عمى أنيا عدد المناطق ( يم)ج

 مناطق داخل وخارج الوالية الوطنية. تشمل، ألن بعض المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا باء + جيمساوي إلى ال يألف : مالحظة
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 المرفق الثاني
الوطنية لوصف  عن العممياتطمب معمومات الذي ي (3102يونيه/حزيران  33) 120-3102التقارير الواردة استجابة لإلخطار 

المعايير العممية األخرى ذات الصمة المتوافقة المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو  اييرمناطق التي تستوفي معال
 والُمكممة المتفق عميها عمى الصعيد الوطني أو عمى الصعيد الحكومي الدولي

 األرجنتين
 الحوكمة فيتعزيز  بشأن 5324 يونيو/حزيرانفي  حمقة عملعقدت وزارة البيئة والتنمية المستدامة في األرجنتين  -2

وصف ستة  ناقش ونقح المشاركون  حمقة العملخالل و مرفق البيئة العالمية. ل، وذلك كجزء من مشروع المحمية البحريةالمناطق 
 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياألرجنتين باستخدام معايير في امواقع أولية داخل المنطقة االقتصادية الخالصة 

 الألرجنتين )في االمنطقة االقتصادية الخالصة  يتجاوز أحدىما، ينإضافة موقعين إضافي ت، تمحمقة العملخالل و نقحة. الم
مفصل الوصف ويرد ال(. ةمحتممكمنطقة محمية بحرية داخل المنطقة االقتصادية الخالصة الواقع جزء الفي إال يجري النظر 

 عمى الرابط التالي: متاحال، حمقة العملثماني في تقرير اللممناطق 
yecto%20Marino/Documento%20base%20Identifhttp://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/GTRA/file/Pro

icaci%C3%B3n%20%C3%A1reas%20alto%20valor%20de%20conservaci%C3%B3n.pdf 

 41عمييا  اتفق، التي المحمية البحريةجدوى إلنشاء المناطق الوفقا لمجموعة من معايير بعد ذلك تم تقييم المناطق و  -5
 وساط األكاديمية والمنظمات غير الحكومية.الحكومة واأل خبيرا من الحاضرين يمثمون 

 أستراليا
في حفظيا صف قيم لو بيولوجيا  الميمةمناطق ال( 5والرئيسية اإليكولوجية  السمات( 2 بشأن معايير لياأستراوضعت  -0

مبيئة لعناصر ية الرئيساإليكولوجية  السمات . وتعدالبحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ممناطقلالمنطقة البحرية، كبديل وطني 
وظيفة النظام اإليكولوجي لممنطقة، أو لمتنوع البيولوجي لمكومنولث في المناطق البحرية التي تعتبر ذات أىمية إقميمية إما لالبحرية 
خريطة تفاعمية وترد من أربعة معايير. مكونة واحد أو أكثر من مجموعة بمعيار الرئيسية اإليكولوجية  وتفي السمات. تووسالم

 الموقع التالي في أستراليا عمىالرئيسية اإليكولوجية  السماتتفاصيل المسائل المحمية بما في ذلك موقع ين بالتب
framework/apps/pmst/pmst.jsf-http://www.environment.gov.au/webgis . الرئيسية اإليكولوجية  السماتتخدم ستُ و

التنوع البيولوجي، بما في ذلك تقييم آثار األنشطة المقترحة وتحديد  حفظقانون حماية البيئة و  القرار بموجبلممساعدة في اتخاذ 
قيا أمثمة تجربة أستراليا في وضع ىذه الخطط وتطبيويمكن أن توفر رصد صحة النظم اإليكولوجية البحرية. مجال األولويات في 

 معايير مماثمة لدعم اإلدارة المكانية والتنمية المستدامة. المحددة عن طريق استعمالالمناطق  استخدامكيفية عمى 
ىي بيولوجيا  الميمةمناطق الإقميميا. و  الميمةألنواع البحرية بالنسبة لبيولوجيا  الميمةمناطق ملأستراليا معايير ووضعت  -4

 وأ التكاثرمن الناحية البيولوجية مثل  اميما سموكيا يتظير ف األنواعلمعروف أن تجمعات أفراد من من افة مكانيا و عر  مُ مناطق 
ة البحرية التي ليا أىمية ىذه المناطق عمى تسميط الضوء عمى أجزاء المنطقتعمل و أو اليجرة.  الغذاء أو اإلقامةالبحث عن 

 وتعرض. أستراليا فيقوانين حماية البيئة  في إطارالمتخذة  لمقرارات الميمةاالعتبارات  منحفظ األنواع المحمية. وىي خاصة ل
آلية تبادل و التفاقية إلدراجيا في مستودع ا أمانةإلى الرئيسية اإليكولوجية  السماتعن بيانات مكانية تقديم الحكومة األسترالية 

 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياودع مستأن  أشير إلى. و المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا معمومات
)عمى سبيل المتاحة عمى اإلنترنت منتجات الحكومة األسترالية ذات الصمة ب نصية ةإليكترونيوصالت أيضا يمكن أن تستضيف 

بيولوجيا  الميمةمناطق ال( التي توفر معمومات عن Conservation Values Atlasالمثال، 
(species/bias-http://www.environment.gov.au/marine/marine.) 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/GTRA/file/Proyecto%20Marino/Documento%20base%20Identificaci%C3%B3n%20%C3%A1reas%20alto%20valor%20de%20conservaci%C3%B3n.pdf
http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/GTRA/file/Proyecto%20Marino/Documento%20base%20Identificaci%C3%B3n%20%C3%A1reas%20alto%20valor%20de%20conservaci%C3%B3n.pdf
http://www.environment.gov.au/webgis-framework/apps/pmst/pmst.jsf
http://www.environment.gov.au/webgis-framework/apps/pmst/pmst.jsf
http://www.environment.gov.au/topics/marine/marine-bioregional-plans/conservation-values-atlas
http://www.environment.gov.au/marine/marine-species/bias
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 البرازيل
( 5331-5336، وتحديث 5333-2221) البرازيل عمالفي ( CONABIOلمتنوع البيولوجي )أجرت المجنة الوطنية  -2

المناطق البحرية الميمة  معاييرمماثمة لالمتفق عمييا المعايير الحفظ، من خالل استخدام ملتحديد المجاالت ذات األولوية ل
ذات األولوية من خالل شراكة بين عدة وكاالت الساحمية و البحرية المناطق . وأجريت عممية تحديث إيكولوجيا أو بيولوجيا

 تسمحو ة. تقنيمن خالل االجتماعات ال وذلك ،منيجية تخطيط الحفظ المنيجي متوجامعات ومنظمات غير حكومية، واستخد
لنفط ااألنشطة المرتبطة ب الناتجة عنتحديد ورسم خرائط التيديدات الرئيسية ألىداف الحفظ، وتقييم تيديدات بأيضا المنيجية 

حفظ المناطق ذات األولوية لموالناتجة عن منشور البيانات المستخدمة و غيرىا. ضمن والغاز، وصيد األسماك، والتحضر، 
 /كانون الثانييناير 50الصادر في  2رقم  مرسومال –لتنوع البيولوجي البرازيمي: تحديث اواالستخدام المستدام وتقاسم منافع 

 ومتاحة. ةعام 5331
البحرية  بتمويل من مشروع المناطقالمنطقة الساحمية والبحرية  منذات األولوية  لممناطقالتحديث الثانية  عممية ونفذت -6

في  البحري والساحميحماية التنوع البيولوجي (، وتيدف إلى زيادة 5324في عام  ي بدأ)الذ" GEF-Mar"والساحمية المحمية 
 عمى األقل من مربعكيمو متر  2 033مساحة  ماية التنوع البيولوجي فيزيادة ح؛ و حفظالوحدات بفي المائة  2إلى البرازيل 

المساىمة في استدامة  بوسعيما قل وتحضيرىما لمتنفيذتين عمى األمالي تينالمناطق الساحمية والبحرية؛ وتحديد وتصميم آلي
ىداف الحفظ بالنسبة ألحفظ راء لمإجعمى المدى الطويل. ويتضمن المشروع تحديد أفضل  البحريةو الساحمية المحمية المناطق 
 .المختارة

 كندا
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو لتحديد  ةوطنيإرشادات ( DFOكندا )في األسماك والمحيطات  مصايدوزارة  أعدت -1

تفاقية التنوع ال لوجياالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيو لمعايير مشابية جدا كندا معايير أقرت في المياه الكندية، و  بيولوجيا
في  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياتحديد بمصايد األسماك والمحيطات وزارة ، قامت 5332منذ عام و البيولوجي. 

مناطق التي تستوفي التحديد تواصل كندا و (. LOMAS) اتالمحيطإلدارة مناطق الخمس الكبيرة الفي  أساساالمياه الكندية، 
منطقة من المناطق في كل  مثال، اتالمحيطإلدارة مناطق الكبيرة الخارج  لمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياا معايير

 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيااإلرشادات المتعمقة بتماشى مع يباستخدام نيج  البيولوجية الثالث عشرة في البمد
في  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامنطقة من  00 مثالية استشارية عممية رسمية، بموجب االتفاقية. وحددت عمم

الواقعة  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياو  البيولوجيةكندا ىذه المناطق وتستخدم الكندية.  المحيط اليادئمنطقة 
 .بحريةلممناطق المحمية الالوطنية  تياداخميا كأساس لشبك

AS/2011/2011_049-sccs/Publications/SAR-mpo.gc.ca/csas-http://www.dfo-الدروس المستفادة )وتشتمل  -1

eng.pdf )كل خمس جديدة معمومات ب ياوتحديث إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية الميمة يتعين إعادة تقييم : ما يمي عمى
طرق، بما في ذلك بعدة  (مصايد األسماك والمحيطاتوزارة الخبراء )معظميم من اختيار  ؛ وينبغي توسيع نطاقسنوات تقريبا

المناطق كيفية استخدام  بشأن إرشاداتىناك حاجة إلى و التقميدية والمحمية؛  المعارفتوفير  أولئك الذين يستطيعون  مع التشاور
ع حاالت ي، لتنو المحمية البحريةتطوير شبكات المناطق  خارج نطاقواإلدارة  اتفي السياس البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 ةالكندي ةالعممي ةمانة االستشارياألقائمة واسعة من الوثائق: وثائق عمى  يشتمل التقريراإلدارة في مختمف القطاعات. و 

http://www. dfo-mpo. ec. calcsas-sccs/index-en g.htm 
 فنمندا

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو ة بمذات الصعممية الفي فنمندا، التي أنشئت قبل  المحمية البحريةالمناطق تنتمي  -2
موقع التراث العالمي؛ و  ؛ىمسنكي لجنةو  ؛التحاد األوروبيل 5333ناتورا مواقع االتفاقية، إلى الفئات التالية:  في إطار بيولوجيا

. ومحميات الفقمة ؛خاصةالوالساحمية  المحمية البحريةالمناطق و الوطنية في المناطق البحرية؛  والحدائق؛ البحريةرامسار مواقع و 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2011/2011_049-eng.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2011/2011_049-eng.pdf
http://www.dfo-mpo.gc.ca/csas-sccs/Publications/SAR-AS/2011/2011_049-eng.pdf
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النسبة لممناطق ، وال سيما بالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي معظم الحاالت مع معايير معايير االختيار تتطابق و 
-http://www.helcom.fi/action-areas/marine-protected) ىمسنكيجنة مالتابعة ل المحمية البحرية

areas/Background%20of%20HELCOM%20MPAs/selection-criteria .)5333ناتورا معايير اختيار مواقع  اأم 
ىي في الواقع مشابية جدا لمعايير و التحاد األوروبي، لموائل ال اتتوجييمن المرفق الثالث معايير تتبع فالتحاد األوروبي ل

في  5333 ناتوراومناطق  ىمسنكيلجنة وبيانات خرائط  ويمكن االطالع عمى. المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/access_data/index_en.htm: الموقع التالي

 الهند
 5331في عام  بعمميةالغابات وتغير المناخ، و  وزارة البيئةلمنظمة مستقمة  والبرية في اليند، وى األحياءمعيد اضطمع  -23

قائمة  بحريةو ساحمية محمية  منطقة 203 بخالف(، ICMBA) لميمةة االبحريو الساحمية مناطق التنوع البيولوجي لوصف 
( المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيانطاق واسع معايير عمى استخدمت المعايير الستة التالية )التي تغطي و . بالفعل

من معايير  4معيار تقابل ال)ى الصمود عمالنظم اإليكولوجية  قدرة: ة الميمةالبحريو مناطق التنوع البيولوجي الساحمية لتحديد 
المناطق البحرية الميمة من معايير  2معيار ال تقابل)ووظائف النظم اإليكولوجية (؛ المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

طق البحرية الميمة المنامن معايير  1و 0و 5و 2معايير يقابل المتنوع البيولوجي )والطابع الفريد ل؛ (إيكولوجيا أو بيولوجيا
، المجموعفي و وحيازة األراضي. ؛ االجتماعية واالقتصادية ناتمكاواإلالدينية والجمالية؛ و  الثقافيةاألىمية و ؛ (إيكولوجيا أو بيولوجيا

مناطق التنوع  منيا وأعطيت األولوية بوصفيا منمواقع  236سواحل اليند، تم تحديد  امتدادعمى  محتمالموقعا  023 مسحتم 
 .المحمية البحريةعممية تعزيز شبكة المناطق  ضمنسيتم النظر في ىذه العممية و . ة الميمةالبحريو لبيولوجي الساحمية ا

 اليابان
التي مدتو ثالث سنوات لتحديد المناطق البحرية من اليابان  امشروع 5322بدأت وزارة البيئة في اليابان في عام  -22

. وليذه الغاية، تم تشكيل لجنة عممية مكونة من خمسة خبراء من إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية الميمة  تستوفي معايير
مشروع المبادئ الثالثة ووضع الالتنوع البيولوجي البحري. بمعرفة واسعة النطاق ذات الالجامعات والييئات البحثية الحكومية 

 مراعاة عدماإليكولوجية والبيولوجية ) المنظورات( التركيز عمى أ): المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالتالية لتحديد 
( تطبيق بأو الثقافية والتيديدات المستقبمية المحتممة الناجمة عن األنشطة البشرية(؛ )/و ةاالقتصادية و/أو االجتماعيالجوانب 

 ق تدابير حفظ التنوع البيولوجي البحري يتطبييا فاختيار المجاالت التي يمكن ( ج؛ )القائمة بموضوعيةو المتاحة البيانات العممية 
التفاقية التنوع  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعايير من لى ىذه المبادئ، طبقت المجنة سبعة واستنادا إ. بسيولة

وسائل قرارات بشأن المجنة  ذتواتخالوطنية.  فيما يتعمق بعمميتياالتمثيل أو النمطية" مدى معيارا إضافيا: " البيولوجي ووضعت
معمومات من  ت، وجمعوالطريقةنطاق تحميل ال، بما في ذلك المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيالتحديد  ممموسة

الوكاالت الحكومية الوطنية، بما في ذلك وكالة  فضال عنتم جمع معمومات من القطاعات األخرى، كما مختمف المراجع العممية. 
استخدام المجنة قررت و البحرية. بالشؤون حكومات المحافظات والعديد من الجمعيات األكاديمية ذات الصمة و يد األسماك، مصا

، لتحميل MARXAN برمجية دخال البيانات والعديد من األدوات األخرى، بما في ذلكإلنظم المعمومات الجغرافية كنظام 
نشر النتائج عممية وتنسق حاليا  5324النيائي في عام  يامجنة وصفأعدت اللخبراء، تعديل بناء عمى رأي اإجراء بعد و البيانات. 
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو  بشأنقميمية اإلعمل مدخالت لحمقة المحتويات مناقشة ىذه العممية الوطنية وقدمت النيائية. 
 .5322 /كانون األولمبرفي شيامن، الصين، في ديس تي عقدتفي بحار شرق آسيا ال بيولوجيا
 المكسيك

األولوية ذات مواقع البحرية والساحمية اللتحديد  الفجواتتحميل  بشأنعممية وطنية  5332في عام نظمت المكسيك  -25
، ولكن المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعايير  عملالحمقة استخدمت و . البمدخبراء من جميع أنحاء  احضرىو حفظ مل
 في إطار المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياحمقات العمل اإلقميمية بشأن  المستخدمة فية مختمفة عن تمك منيجيب

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/access_data/index_en.htm
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موقع عمى اإلنترنت،  بواسطةبعد ذلك تم التحقق منيا تم تحديد المواقع ذات األولوية عمى أساس رسم الخرائط الرقمية و فاالتفاقية. 
كإطار عام  اتمد تحميل الفجو اعتُ و بة لتبادل اآلراء والمعمومات بين المشاركين والمتخصصين. باإلضافة إلى ذلك، كبوا عمل

لى حد ما  حفظ المناطقإلجراءات  المناطق نظام نطاق تعزيز وتوسيع ىذا التحميل مرجعا ل. ويوفر لمخطط البحثيةالبحرية وا 
نشاء مناطق جديدة، فضال عن بدائل أخرى لإلدارة اقتر في مساعدة مالحالي من خالل توفير مبادئ توجييية ل المحمية اح وا 

بركان عمى  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعمومات عممية عن تطبيق معايير وُقدمت إلى األمانة المستدامة. 
 .االمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجي نموذجوحوض غوايماس، وذلك باستخدام شابوبوت  أسفمت
 البرتغال

وطنية لحفظ الطبيعة والتنوع البيولوجي في البرتغال، بالتنسيق مع الييئة ال(، و ICNFمعيد حفظ الطبيعة والغابات )قام  -20
مشاركة إدارات مناطق الحكم ب عممية شاممة بإنشاء(، DGRMالعامة لمموارد الطبيعية والسالمة والخدمات البحرية ) المديرية
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو  مناطق التي تستوفي معاييرموصف لوماديرا واألكاديمية إلعداد جزر األزور  فيالذاتي 
ضم يي ذالفريق العامل المعني بالتنوع البيولوجي البحري، ال عمى 5324 ديسمبر/كانون األولعممية في وعرضت ال. بيولوجيا
والمعيد البرتغالي المديرية العامة لمسياسة البحرية، و ، خدمات البحريةبيعية والسالمة والالعامة لمموارد الط المديرية ممثمي

ماديرا، الحكم الذاتي في منطقة لالبيئة و متخطيط المكاني والمديرية اإلقميمية لالبيئة البرتغالية،  ، ووكالةوالغالف الجوي ات ممحيطل
ىياكل مناطق ذات  ستل وأجري اختيار أولي. عة والغاباتمعيد حفظ الطبيو لمشؤون البحرية في جزر األزور  اإلقميميةالمديرية و 

 جمع المعمومات.تم (، و ومناطق الصدعالتالل، والفتحات الحرارية المائية، و كبيرة )عمى سبيل المثال، الجبال البحرية، 
المساىمات عممية وجمع الاجتماعا لرفع الوعي بمعيد حفظ الطبيعة والغابات ، نظم 5322 أكتوبر/تشرين األولفي و  -24

اليائمة واليياكل  ،فيما يتعمق بالحدود وخاصةيد المقترحات التي ستقدميا البرتغال، حاألكاديمية من أجل تو األوساط العممية من 
جمع العممية من أجل ألدبيات شامل لأجري استعراض و . ذات الصمةالعممية واألدبيات فييا لنظر التي يتعين اضافية اإل

داخل المنطقة االقتصادية  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييرالحديد المعمومات الالزمة لت
توري، باستخدام -ماديرا ا لمنطقةوصفوقدمت أمانة االتفاقية الجرف القاري الممتد.  فيقاع البحر  وبشأنلبرتغال في االخالصة 

 تبادل المعمومات، حسب االقتضاء.آلية أو /و مستودعالإلدراجو في ، أو بيولوجياالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا  نموذج
 الشمالية وآيرلنداالمممكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

لتحقيق الحفظ  المحمية البحريةتعيين مجموعة من المناطق بالشمالية  وآيرلنداالمممكة المتحدة لبريطانيا العظمى تقوم  -22
المعايير العممية األخرى ذات الصمة المتوافقة والُمكممة المتفق يولوجي البحري. واستخدمت المممكة المتحدة "طويل األجل لمتنوع الب

في المناطق الواقعة داخل الوالية الوطنية، مع األخذ في االعتبار  عمييا عمى الصعيد الوطني أو عمى الصعيد الحكومي الدولي
ما يمي: توجييات االتحاد عمى المعايير العممية المستخدمة واشتممت ". الذاتيةواليتيا الدول ضمن  التي وضعتياعمميات ال

في كل جزء من  المحميةوالتشريعات  اتالموائل، والسياسالمتعمق بالطيور والتوجيو المتعمق ب، وال سيما التوجيو المختمفة األوروبي
المناطق المحمية البحرية في  تعييناتمختمف  وتشتملكتمندا وويمز(. الشمالية واس وآيرلندا إنكمترااألجزاء المكونة لممممكة المتحدة )

المناطق و (؛ الطيورالمتعمق ب االتحاد األوروبيتوجيو خاصة لمطيور )الحماية ال: مناطق عمىالمممكة المتحدة واالتحاد األوروبي 
 إنكمتراحماية البيئة البحرية في مناطق و (؛ موائلالالمتعمق ب واألنواع غير الطيور )توجيو االتحاد األوروبي لموائلاالخاصة لحفظ 

ىذه وتشكل البحرية في اسكتمندا. وحماية البيئة الطبيعية حفظ مناطق ؛ و ممممكة المتحدةلالمياه البحرية و الشمالية  وآيرلنداوويمز 
في شمال شرق المحيط األطمسي في  المحمية البحريةلممناطق  إيكولوجيامتماسكة الشبكة في المساىمة المممكة المتحدة  التعيينات
عن المناطق ألطراف المتعاقدة التي قدمتيا امعمومات وال. شمال شرق المحيط األطمسيفي اتفاقية حماية البيئة البحرية إطار 

 التقريريوفر و . التابعة لالتفاقيةمجنة المتاحة من  تفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط األطمسيال المحمية البحرية
 الحالية في المممكة المتحدة. المحمية البحريةوصف ومواقع المناطق تشمل خريطة تفاعمية بوصالت 
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 المرفق الثالث
أو المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا بشأن قميمية اإلعمل النتائج حمقات استخدمت بها السبل التي  عنمعمومات 

 دون اإلقميمية/ة واإلقميميةالعالميالعمميات إليها في  أشير
 العمميات العالمية

المناطق البحرية معايير إلى  66/502و 61/11و 61/13 الجمعية العامة في القرارات تشير: الجمعية العامة لألمم المتحدة
في أعماق البحار  والموائلالمفتوحة التي تحتاج إلى الحماية في مياه المحيطات  المناطقلتحديد  الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

لى اإلرشادات ال . المناطق أيضا، بما في ذلك في ىذه المحمية البحريةلممناطق  ممثمةالختيار مناطق إلنشاء شبكة  ةعمميوا 
ديسمبر/كانون  2الصادر في  61/13 الجمعية العامة قرار في المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعايير  واإلشارة إلى

العمل التقني والعممي  بشأنعمى عمل اتفاقية التنوع البيولوجي تحديدا الضوء  يسمطالمحيطات وقانون البحار بشأن  5320األول 
في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية. وعالوة عمى ذلك، واستخدامو المستدام لتنوع البيولوجي البحري ا حفظب المتعمق التكميمي
التي تستند إلى أفضل المعمومات العممية المتاحة كأداة لحفظ التنوع و المناطق  القائمة عمىير الحفظ عمى أىمية تداب القراريشدد 

في المائة من  23 بالقرار بحفظتم تسميط الضوء عمى دور االتفاقية فيما يتعمق و البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناتو. 
ومتصمة بشكل جيد لممناطق المحمية  إيكولوجيا ةممثمو نحو فعال ومنصف، عمى  نظم مدارةالمناطق البحرية والساحمية من خالل 

. وفي سياق تحديد المناطق البحرية التي قد تتطمب 5353بحمول عام القائمة عمى المناطق خرى األفعالة الوتدابير الحفظ 
 اإليكولوجيةات العممية وتجميع المعايير عمل اتفاقية التنوع البيولوجي بشأن تقييم المعمومإلى الجمعية العامة  أشارتالحماية، 

نشاء مناطق  ةيج متنوعة مثل نيج النظم اإليكولوجينُ االستناد إلييا لوضع التي يمكن  ، بما في ذلك شبكات محمية بحريةوا 
 تمثيمية.

وتوفير  لمتوعيةلوجي منظمة األغذية والزراعة مع أمانة اتفاقية التنوع البيو تتعاون : منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة
وأنشطة التدريب، ال سيما  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمعنية بالمدخالت التقنية لبعض حمقات العمل اإلقميمية 

مصايد مجال ونيج النظام اإليكولوجي في  (VME) الضعيفةالنظم اإليكولوجية البحرية ذات الصمة بالمعمومات بفيما يتعمق 
التنوع  حفظماك. كما تنسق منظمة األغذية والزراعة مشروع مرفق البيئة العالمية بشأن إدارة مصايد األسماك المستدامة و األس

تسمى أيضا التي ر والنظم اإليكولوجية في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية اأعماق البح لمموارد البحرية الحية في البيولوجي
المناطق البحرية  بشأن"، الذي يتضمن مكونات في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية ر العميقةالبحامشروع الفاو بشأن "

تحسين ممارسات اإلدارة المستدامة لمصايد األسماك في أعماق البحار  تيسير. وييدف المشروع إلى الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
اإليكولوجية في أعماق البحار، ال سيما من  لمنظم المناطقعمى  ةطيط القائموالنظم اإليكولوجية ذات الصمة، واختبار أدوات التخ

، بالتعاون مع ئفي جنوب شرق المحيط األطمسي وغرب المحيط اليندي وجنوب شرق المحيط الياد التجريبيةمشاريع الخالل 
ة فيما يتعمق بتنفيذ تقنيلتنوع البيولوجي مشورة تقدم أمانة اتفاقية او والييئات اإلقميمية لمصايد األسماك في ىذه المناطق.  البمدان

، بما في ذلك أنشطة لتعزيز الشبكات وقواعد البيانات المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياب المتصمةأنشطة المشروع 
المناطق البحرية وصف تحسين و ؛ ينمجتمعات الممارسإلى  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالتي توفر معمومات 

 .المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياتطبيق معايير  بشأنالتدريب  حمقات عملودعم  ؛الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
السادسة  تيادور  عنممنظمة البحرية الدولية التابعة لتقرير لجنة حماية البيئة البحرية أشار : (IMOالمنظمة البحرية الدولية )

تفاقية التنوع ا أمانة الصادرة عن( MEPC 66/INF.6) الرسالةفي الواردة المعمومات إلى ( 5324 /نيسانأبريل 52الستين )و 
 .المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييرموجزة عن وصف الالتقارير المتعمقة بالالبيولوجي 

، 52-22قرار في ال( 5324ألطراف في اتفاقية األنواع المياجرة )المؤتمر االجتماع الحادي عشر ر أشا :اتفاقية األنواع المهاجرة
ألنواع المياجرة. بالنسبة ل المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياأىمية معايير ، إلى ةاإليكولوجيالشبكات النيوض ب بشأن

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو وصف اط في العمل الجاري بشأن االنخر  مواصمةوتم تشجيع األطراف المتعاقدة عمى 
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تاحة  بيولوجيا التحديثات والوصول إلى أفضل المعارف العممية المتاحة فيما يتعمق باألنواع المياجرة البحرية. وعالوة عمى ذلك، وا 
التي العممية لبيانات والمعمومات ا إمكاناتشاف المختصة إلى مواصمة استكاألخرى األطراف المتعاقدة والمنظمات الدولية  دعيت
داخل وخارج الوالية األنواع المياجرة في المناطق البحرية  حفظلممساىمة في  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياتصف 
 .التوصيميةو اإليكولوجية الشبكات بخاصة فيما يتعمق ، و الوطنية

المجنة : أصدرت (IOC/OBISلمحيطات )بشأن انظام المعمومات البيولوجية الجغرافية /الدوليةالمجنة األوقيانوغرافية الحكومية 
مع اتفاقية  اتعميما مشترك، نظام المعمومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات، من خالل األوقيانوغرافية الحكومية الدولية

تتضمن معمومات أساسية فييا والموظفين ى الدول األعضاء ( إل5322 أغسطس/آب 25بتاريخ ، 5216التنوع البيولوجي )رقم 
المناطق البحرية اإلقميمية التسع بشأن عمل الحمقات لموجز التقرير الو  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياعن عممية 

المجنة أن إلى أيضا  التعميمشير ي. و التي نظر فييا مؤتمر األطراف حتى ذلك الوقتاإلقميمية  الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو المتعمقة بمن مصادر البيانات األولية لحمقات العمل  تكاناألوقيانوغرافية الحكومية الدولية 

مفيدة في لوجيا إيكو  المناطق الميمة مناطق التي تستوفي معاييرالمعمومات العممية عن التكون عرب عن أممو في أن أ ، و بيولوجيا
المجنة األوقيانوغرافية الحكومية  إضافية ستقدم إلىبيانات وأن الوطنية الرامية إلى تحقيق أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي،  ىاجيود
 .الدولية

 العمميات اإلقميمية
 مقرر، ال5324 /آذارسمار المعقود في لمؤتمر األطراف في اتفاقية أبيدجان  الحادي عشراالجتماع اعتمد : اتفاقية أبيدجان

المناطق البحرية الميمة لى ضرورة مواصمة وصف إ مقررال أشار. و اأو بيولوجي اإيكولوجيالميمة المناطق البحرية  بشأن 22-2
التي نظمتيا اتفاقية التنوع جنوب شرق المحيط األطمسي اإلقميمية ل عملالحمقة كمتابعة لفي المنطقة،  إيكولوجيا أو بيولوجيا

( 5320 /نيسانأبريل 25إلى  1)سواكوبموند، ناميبيا،  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف  لتيسير جيالبيولو 
تحقيق أولوياتيا اإلقميمية أيضا بيدف بوتحقيقا ليذه الغاية، أكدت األطراف المتعاقدة الحاجة إلى بناء قدرات األطراف عمى الوفاء 

المناطق المتعمق بالعمل عمى األطراف المتعاقدة  شددتي لمتنوع البيولوجي. وعالوة عمى ذلك، أيشمن أىداف  22و 6اليدفين 
واستخداميا وتطبيقيا في مبادرات التخطيط المكاني البحري في سياق النظم اإليكولوجية  البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف بمناسبة 5321-5322لمفترة  تم تمديد برنامج عمل اتفاقية أبيدجانو البحرية الكبيرة. 
اتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل تحديد من بينيا أخرى،  جيات مع اتشمل تعاون أمانة اتفاقية أبيدجان في شكل شراكيوذلك ل

 .التي تحتاج إلى حماية المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
الفريق العامل المعني ، بما في ذلك المنطقة القطبية الشماليةمجمس العاممة ل أشارت األفرقة: ةالشمالي يةالقطبالمنطقة مجمس 
، المنطقة القطبية الشماليةفي حماية البيئة البحرية الفريق العامل المعني بو المنطقة القطبية الشمالية في النباتات والحيوانات  بحفظ

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو وصف  لتيسير ةالشمالي ةالقطب لممنطقةاإلقميمية  حمقة العمل في مناسبات عديدة إلى نتائج
البحرية في لممناطق المحمية شبكة  إنشاءمشروع ما يتصل ب، بما في ذلك في(5324 /آذارمارس 1-0 ،)ىمسنكي بيولوجيا
نوع البيولوجي والمساىمة في العمميات الدولية ذات الصمة، ومشروع لمت الميمةلحماية المناطق البحرية  ةالشمالي يةالقطبالمنطقة 
المناطق البحرية الميمة الوسطى. وباإلضافة إلى ذلك، فإن بيانات  القطبية الشماليةمنطقة مل ةالمتكامم ةالنظم اإليكولوجيلتقييم 

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بشأن  ةلشماليا يةالقطب المنطقة حمقة عمل لالسترشاد بيا فيالمقدمة  إيكولوجيا أو بيولوجيا
 في المنطقة القطبية الشمالية الخاصة بالفريق العامل المعني بحفظ بيانات التنوع البيولوجيخدمة ستكون متاحة في  بيولوجيا

العمماء  من قبل لوجيمعمومات التنوع البيو استخدام  مأمول، حيث من الالمنطقة القطبية الشماليةفي النباتات والحيوانات 
دارة الحياة البرية و  وغيرىم من العاممين عمى فيم وحفظ القرارن وصناع ين والمدير يوالممارس المنطقة في والنظم اإليكولوجية ا 

 وجياالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولذات الصمة بعممية لم. كما سيتم استخدام البيانات والخرائط المعدة ةالشمالي يةالقطب
نتيجة إبالغ متكاممة لبرنامج رصد أول  و، وىالمنطقة القطبية الشماليةالتنوع البيولوجي البحري في حالة تقرير  لالسترشاد بيا في

التنوع البيولوجي البحري في وسيقدم تقرير حالة . النباتات والحيوانات التنوع البيولوجي في القطبين لمفريق العامل المعني بحفظ
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، وتدعم الذيوالتنوع البيولوجي  المنطقة القطبية الشماليةمنظم اإليكولوجية البحرية في ل امستيدف اتقييم قطبية الشماليةالمنطقة ال
 تقييما لالتجاىات التاريخية. يمكنحيثما و 

 يمةالم المناطق البحرية بشأن( 5325 ديسمبر/كانون األول) CP7/7 مقررحث ال: اتفاقية نيروبي )شرق وجنوب أفريقيا(
 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياباألطراف المتعاقدة عمى المشاركة في عممية االعتراف  اإيكولوجيا أو بيولوجي

نيج إلدارة النظم اإليكولوجية البحرية كداخل المناطق االقتصادية الخالصة والمناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية ووصفيا 
المناطق البحرية الميمة باتفاقية نيروبي دعم األطراف المتعاقدة عمى المشاركة في عممية االعتراف  أمانة إلى والساحمية؛ وطمب

 .المحمية البحريةإنشاء المناطق يمكن ، وحيثما ووصفيا إيكولوجيا أو بيولوجيا
في تدابير  5325منذ عام األطمسي غرب منظمة مصايد أسماك شمال تنظر : األطمسيغرب شمال مصايد أسماك منظمة 

ىاليفاكس في  السابع والثالثين المعقود فيالسنوي  يافي اجتماعو وال سيما الجبال البحرية.  - سرقوسةلحماية الموائل في بحر 
في بحر تدابير تنظيمية بشأن مصايد السماك األطمسي  غرب مصايد أسماك شمالمنظمة اعتمدت ، 5322 سبتمبر/أيمول

(، NAFO/FC DOC. 15/13الصيد في قاع البحار ) أمام سرقوسةالجبال البحرية في شمال بحر ، بما في ذلك إغالق سرقوسة
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو  ة بشأناإلقميميحمقة العمل يذه الجبال البحرية في المتعمقة بالمعمومات  بسببفي جزء منو 

 لتيسيراإلقميمية  حمقة العملو ( 5325 /آذارمارس-فبراير/شباط)األطمسي  وسطغرب و منطقة البحر الكاريبي الكبرى ل بيولوجيا
منظمة زال تال و (. 5324 /آذار)مارسشمال غرب المحيط األطمسي ل المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف 

مموارد البحرية الحية أو موئال ل منطقة تغذيةيوفر  سرقوسةما إذا كان بحر في  جدياتنظر األطمسي غرب مصايد أسماك شمال 
غالق لحماية ىذا اإلة بما في ذلك ياتخاذ أي تدبير إدار إلى ىناك حاجة  تأنواع الصيد وما إذا كانبمختمف التي يمكن أن تتأثر 
المناطق خالل عممية تحديد  التي تمت تبادلياالضوء عمى أن المعمومات  سرقوسةجمعية بحر  تسمطو . النظام اإليكولوجي

 ساعد في تعزيز األساس العممي التخاذ تدابير وقائية في كيانات قطاعية أخرى.ت يمكن أن يمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية الم
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا عممية المجنة الدائمة لجنوب المحيط اليادئ : استخدمت المجنة الدائمة لجنوب المحيط الهادئ

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو كون تسو . في مجال التخطيط المكاني البحري ريب كمثال في أنشطة التد أو بيولوجيا
في المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية لمرفق البيئة العالمية/منظمة  أىمية أيضا في تنفيذ مشروع البحار العميقةذات  بيولوجيا

. المجنة الدائمة لجنوب المحيط اليادئستشترك فيو ي ذال 4 المكون ا ، وال سيماألغذية والزراعة/برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
المناطق البحرية الميمة وصف ىي تمك المحددة أثناء المشروع التجريبي في جنوب شرق المحيط اليادئ  منطقةفق عمى أن واتُ 

المناطق البحرية عمى ذلك، فإن عممية في منطقة المحيط اليادئ االستوائية والمعتدلة الشرقية. وعالوة  إيكولوجيا أو بيولوجيا
في ىذا المشروع في ىذه  االضطالع بو التخطيط المكاني البحري المقررتحميل أساس كون ست الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 المنطقة.
 األولأكتوبر/تشرين العممية ) تيا: في أول اجتماع لمجن(SPRFMOجنوب المحيط الهادئ )في مصايد األسماك منظمة إدارة 

الصادر عن مؤتمر األطراف والذي  22/21 مقررالفي منظمة إدارة مصايد األسماك في جنوب المحيط اليادئ نظرت (، 5320
، بما في ذلك منطقة غرب جنوب المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيابشأن عمل حمقتي  حتوي عمى تقرير موجز ألولي

إيكولوجيا أو  الميمة المناطق البحرية مناطق التي تستوفي معاييرال: SC-01-INF-06وثيقة إعالمية )كالمحيط اليادئ، 
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو  مناطق التي تستوفي معاييرال موقعخريطة توضح في بيولوجيا(. ونظرت المجنة أيضا 

 (.SC-01-INF-07)منظمة الاتفاقية المنطقة التي تغطييا التي تتداخل مع  بيولوجيا
(، ومركز األنشطة اإلقميمي لممناطق UNEP-MAP)برنامج األمم المتحدة لمبيئة لخطة عمل البحر األبيض المتوسط 

مبحر األبيض المتوسط لاإلقميمية  حمقة العملالمعمومات العممية المتاحة في وفرت : (RAC-SPAبحماية خاصة ) المشمولة
( إطارا عاما لألطراف 5324 /نيسانأبريل 22 -1، إسبانيا)مالقة،  يكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية الميمة إ وصف لتيسير

المناطق. القائمة عمى عن طريق اإلدارة أيشي من أىداف  22المتعاقدة في اتفاقية برشمونة في جيودىا الرامية إلى تحقيق اليدف 
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إجراءات اإلدارة المستقبمية في منطقة البحر مولة بحماية خاصة بالحالي لنقاط االتصال المعنية بالمناطق المشىتمام االتركز يو 
المعمومات المحدثة المتاحة. وخالل  نتيجة، التي تم وصفيا المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا عمىاألبيض المتوسط 

 قدمت، 5322 /أيارمايوفي عقد في أثينا  الذيمركز األنشطة اإلقميمي لممناطق المشمولة بحماية خاصة لالثاني عشر  االجتماع
شكل جيد، مع األخذ المدارة ب المحمية البحريةشاممة لممناطق و شبكة متماسكة  إلنشاءالدول المشاطئة مجموعة من التوصيات 

 UNEP (DEPI)/MED) المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيابعين االعتبار المعمومات العممية المقدمة في وصف 

WG.408/INF.9 rev2 .) لمعديد من الجديدة العممية البيانات ودمج مةقي   معمومات تجميعواصمت بمدان البحر األبيض المتوسط و 
 .مركز األنشطة اإلقميمي لممناطق المشمولة بحماية خاصةبدعم من  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 العمميات دون اإلقميمية
والدول لجنة تيار بنغيال البحري  تنفذ: (GIZ( والوكالة األلمانية لمتعاون التقني الدولي )BCC) بنغيال البحري  لجنة تيار

 اتالقدر  نميةلت ا، مشروعاأللمانية لمتعاون التقني الدوليالوكالة األعضاء فييا )أنغوال وناميبيا وجنوب أفريقيا(، جنبا إلى جنب مع 
في االتحادية لبيئة ا، بتمويل من وزارة المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا( و MSPبحري )التخطيط المكاني ال في مجال

بنغيال البحري مشروع اإلدارة والحوكمة المكانية لتيار يدف يليا. و التابعة ممناخ ل ةالدوليمبادرة ال، من خالل األماني
(MARISMA ) األولوية عمى المستوى الوطني. ذات في مناطق المحيطات  خطط اإلدارة المكانية البحرية وضعدعم إلى

ممناطق البحرية الميمة الحالي لاستعراض وتعزيز الوصف  عندلجنة تيار بنغيال البحري في وسيدعم المشروع الدول األعضاء 
البحرية الميمة إيكولوجيا  المناطقالمحيط األطمسي بشأن  لجنوب شرق  ةاإلقميمي عملالحمقة خالل  الذ أعد إيكولوجيا أو بيولوجيا
يدف ي. كما 5320 /نيسانأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في سواكوبموند، ناميبيا في أبريل نظمتياي ت، الأو بيولوجيا األطمسي

عى . ويسالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي تستوفي معاييراإلقميم من إضافية في  مناطقإلى تحديد المشروع 
دارة اإللوضع تدابير  المختارة المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياتقييم نقاط ضعف إلى المشروع عالوة عمى ذلك 

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو  ذلك البمدان من نقلن بيئية والبيولوجية. وسيمك  تيا الحفظ أىميالالزمة لدعم و  المحتممة
 أو "من الخرائط إلى العمل". -دارة إلى اإللمعمومات العممية امرحمة من  بيولوجيا

المعنية لغرب أفريقيا  ةشبكة اإلقميميال( و PRCMالساحمية والبحرية في غرب أفريقيا )البيئتين الشراكة اإلقميمية لحفظ 
لتيسير وصف سي جنوب شرق المحيط األطملاإلقميمية  عملالحمقة لمتابعة ك: (RAMPAO) المحمية البحريةالمناطق ب

 25إلى  1 أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي في سواكوبموند، ناميبيا من نظمتياي تالبحرية المناطق، ال الميمةإيكولوجيا أو بيولوجيا 
 الشراكة اإلقميمية لحفظ البيئتين الساحمية والبحرية في غرب أفريقيا والشبكة اإلقميمية لغرب أفريقيانظمت ، 5320 /نيسانأبريل

في غرب  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياعمميات  بشأنإقميمية  حمقة عملالمعنية بالمناطق المحمية البحرية 
الشراكة اإلقميمية لحفظ وأنشأت البمدان السبعة المشاركة في . 5322 سبتمبر/أيمول 03إلى  52 ، منول، غامبياغأفريقيا، في بان

)غينيا بيساو وغامبيا وموريتانيا والسنغال والرأس األخضر وغينيا  والحاضرةية في غرب أفريقيا البيئتين الساحمية والبحر 
اتفاقية  حمقة عملفي  البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقمنطقة  22معا  توسيراليون(، التي وصف

 اوطني مالاع افريقبمدا  أنشأ كلو  بحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق المعنيا ب اإقميمي فريق عاملالتنوع البيولوجي، 
حمقة ن المنبثقة عالمعمومات  ىااعتبار تضع في أن األطراف المعنية  وأشير إلىاإلقميمية.  حمقة العمللمتابعة العمل المنجز في 

مل تالمناطق. وتش تمكبشأن استراتيجيات إدارة  قراراتيااتخاذ  عند المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمتعمقة ب العمل
باستخدام ىذه المعمومات أو تحسين  القائمة المحمية البحريةالمناطق نطاق توسيع  المحتممة التي تم النظر فييا عمىالخيارات 
 ىذه المناطق. ةكمو إدارة وح
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 المرفق الرابع
المناطق البحرية  مناطق التي تستوفي معاييروصف الالمتعمقة بممية العهج تعزيز المنهجيات والنُ مواصمة خيارات عممية ل

 المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 تحميل وتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالتحسين جمع البيانات و  -0
 أو بيولوجياتحسين اإلرشادات العممية لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  0-0

 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف الخاصة بحدات و الالدليل التدريبي و عمى القائمة  ةالعمميتشتمل اإلرشادات 
(UNEP/CBD/SBSTTA/16/INF/95325في عام  تي أعدت، ال ،) استخدام نظم التصنيف  ة بشأنوالتقني ةالعمميواإلرشادات

ا البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجي لمناطقامعايير عمى العممية المعايير بيق البيولوجي الجغرافي وتط
(UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4ويمكن تحسين ىذ5332في عام  تي أعدت، ال .)من خالل دمج الدروس  ه اإلرشادات

حتى اآلن.  عقدتالتي  يا أو بيولوجياالمناطق البحرية الميمة إيكولوجبشأن ثنتي عشرة االقميمية اإلعمل ات الالمستفادة من حمق
أمثمة عمى كيفية تطبيق المعايير؛ و ما يمي: تفسير كل معيار،  بشأنعمى وجو الخصوص، يمكن تقديم إرشادات أكثر تفصيال و 
 ؛وجياالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولمن معايير معيار لكل  بالنسبةلألىمية اإلقميمية لممناطق  اتتصنيف/اتتقييمو 

مناطق الو  ؛الخبراء الحصول عمى رأيعمميات و  ؛كل معيار من المعاييرتفي بيا المنطقة لتحديد الدرجة التي  عندعتبات ووضع 
ممحيطات السمات الكثيرة لمغاية ل مقابل ةالنظم اإليكولوجيعدد صغير نسبيا من سمات التعامل مع و متعددة؛  التي تستوفي معايير

البحرية الميمة إيكولوجيا أو  تستوفي معايير المناطقنطاقا أوسع  مناطقضمن  تتراكبأو  تتداخلق التي المناطو  ؛واسعة جداال
 .المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييرملمختمفة الخصائص الو  ؛بيولوجيا

 ية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعايير المناطق البحر مقابل ممناطق لمنهجي التقييم التحسين  0-3
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بشأن الخبراء من خالل حمقات العمل اإلقميمية  الحصول عمى رأييمكن دعم عممية 

أو المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا معايير تجري مقابل  ةودون اإلقميمي ةاإلقميمي لممناطقتقييمات منيجية مسبقة ب بيولوجيا
في اتفاقية خبراء ترشحيم األطراف  ليتحقق منياالوطنية /كمدخالت لحمقات العمل اإلقميميةالتقييمات . وسوف تقدم ىذه بيولوجيا

خارج الواقعة بالنسبة لممناطق البحرية  اىذا النيج مفيد سيكون عمى وجو الخصوص، و وفقا لإلجراءات القائمة. التنوع البيولوجي 
الفردية بالضرورة البيانات العممية المطموبة  البمدانترشحيم الذين خبراء ال الحاالت التي ال يكون فييا لدى فيالوالية الوطنية، 
 .المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيالتطبيق معايير 

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييرال تصنيف وأتوصيف  0-2
من خالل توفير  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييروصف ال الفائدة منكن تعزيز يم

وصف ىذه بحيث ُيسترشد ب المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا مناطق التي تستوفي معاييرال توصيف عنمعمومات 
لطبيعة بايرتبط ىذا التوصيف أن البحوث أو الرصد. ويمكن عموما  وكذلكإلدارة، الحفظ وافي مجالي أفضل  بشكلالمناطق 

مستقرة  ف المناطق عمى النحو التالي: )أ(يعمى سبيل المثال، يمكن تصنو . ما داخل منطقة السماتتعقيد مدى الجغرافية و 
واحدة  بسمةمجمعة، )ج( ديناميكية جغرافيا  اتبسمأىمية إيكولوجية أو بيولوجية، )ب( مستقرة جغرافيا ذات واحدة  بسمةجغرافيا 
مناطق التي تستوفي ال توصيفكما يمكن أن يعتمد . مجمعة بسماتديناميكية جغرافيا  ()د ،أىمية إيكولوجية أو بيولوجيةذات 
ىذا ينبغي تطبيق و  ".عمويةأو "/و قاعية""المذكورة  كون السماتعمى مدى  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا معايير

المناطق البحرية استخدام المعمومات في وصف  إلى تيسيرىذا التوصيف يؤدي فيو  الذيحد الإلى فقط التوصيف بمرونة و 
 .الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

مكانيةتحسين توافر البيانات  0-1  الوصول إليها وا 
 :امة وقدرة الخبراء عمى االستفادة منييمكن اتخاذ عدد من الخطوات لتحسين توافر البيانات ذات الص
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لتنسيق مع المؤسسات العممية الوطنية عمى اع نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي ييمكن تشج )أ(
مدخالت ، لتوفير المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيابشأن ، من خالل اجتماعات تحضيرية وطنية مثالذات الصمة، 

ىذه وصف لالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا المتعمقة بالوطنية  العممياتأو /وة لحمقات العمل اإلقميمية عممي
 ؛المناطق

وبة حمصالعممية، بما في ذلك نتائج التحميل اإلحصائي أو النمذجة،  المعمومات/البياناتيمكن أن تكون  )ب(
صحة  بحيث يمكن التحقق من، ذات الصمةعممية لمورقات أو التقارير القية( ور بنسخ )أو  اإلنترنتمباشرة عمى وصالت ب

 ؛عملالحمقات في  بشكل كاملحمقات العمل  إلىالمعمومات المقدمة 
المناطق البحرية بشأن حمقات العمل اإلقميمية  فين و المشاركيمكن أن يحصل رىنا بتوافر الموارد، و ، إن أمكن )ج(

أنواع بن عمى عمم تام و المشاركيكون قبل حمقات العمل، بحيث شيرين أو ثالثة شيور  تدريب عمى وجياالميمة إيكولوجيا أو بيول
المناطق البحرية  مناطق التي تستوفي معاييرفعال العمى نحو من أجل وصف  يتعين أن يجمعوىاالبيانات التي  اتومجموع

 األمانة؛ الذي قدمتووذج باستخدام النم حمقة العملخالل  الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 ،الشبكة الدولية لممؤسسات العممية وأالدولية، /يمكن وضع آلية رسمية إلشراك المنظمات التابعة لألمم المتحدة )د(

برامج النظم اإليكولوجية البحرية الكبيرة، أو  وأالييئات اإلقميمية لمصايد األسماك،  وأ ،البحارالمعنية باإلقميمية المنظمات  وأ
دور  المعنية بالبحاراإلقميمية وعمى وجو الخصوص، يمكن أن تؤدي المنظمات مبادرات اإلقميمية األخرى ذات الصمة. ال
 العالمي اتفاقية التنوع البيولوجيمستودع  الستكمال) المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيالبيانات اإلقميمية مستودعات ال
 ؛بوابات اإلنترنت/ينواإلقميمي ين(، وربط مختمف شركاء البيانات العالميلوجيا أو بيولوجياممناطق البحرية الميمة إيكو ل

استكشاف سبل و صمة، عممية ذات معمومات التي لدييا مجتمعات األعمال أو قطاعات مختمف ال إشراكيمكن  )ه(
 سرية البيانات.بالمتعمقة  شواغمياووسائل لمعالجة 

 الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية التي لدىلتقميدية والعممية والتقنية والتكنولوجية تعزيز استخدام المعارف ا 0-2
يا بشكل مناسب حمقات العمل اإلقميمية التي جتعالال المرتبطة باستخدام المعارف التقميدية، والتي قد لمتحديات الفريد  لمطابعنظرا 

األكثر فعالية الستخدام المعارف التقميدية في وصف  فإن البيئة، مةومنظبمد طرف  من كلعممية ترشيح خبير واحد  تستند إلى
الوطني أو المحمي. ويمكن  ينالمستويعمى  تجرى التي  حمقات العملكون في تقد  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 قبل عقدالمؤسسات العممية من مية و من الخبراء من الشعوب األصمية والمجتمعات المح واستيداف كل، يةتدريبدورات تنظيم 
دمج المعارف التقميدية في وصف  بشأنلى دليل التدريب سيستند ذلك إالوطني أو المحمي. و  ينيعمل عمى المستو الحمقات 

، فضال عن UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21، عمى النحو الوارد في الوثيقة المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
)مثل تقرير ممنبر الحكومي الدولي لمعموم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية لذات الصمة  األعمال

، طوكيو، عمى 5320 يونيو/حزيران التابعة لممنبر والمعقودة فياألصمية والمحمية  المعارفنظم  بشأنالخبراء  حمقة عمل من
 .IPBES/2/INF/1النحو الوارد في الوثيقة 

مناطق التي لم يالمستقبم وصفالفي  القائمةالمعمومات  في جديدمن هج لدمج المعمومات العممية الجديدة والنظر نُ  -3
 ا، بما في ذلك المعارف التقميديةالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجي تستوفي معايير
: دعم الوصف القائمة أن يؤدي إلىالمعمومات  في جديدمن نظر النظر في المعمومات العممية الجديدة، أو اليمكن أن يؤدي 

لممناطق حدود الجغرافية الأو /ولمناطق ا وصف تنقيحح اقتر اأو (؛ 2 )الحالة ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالقائم ل
(؛ أو اقتراح وصف 0 )الحالةمستودع المن  اممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيل ما إزالة وصف اقتراح وأ(؛ 5 )الحالة
 حمقات العمل اإلقميمية.بالفعل تغطييا  مناطقفي  البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقإضافية مناطق 

 لمنطقة.اوالية  حسبمعمومات جديدة  لدمجيج مختمفة ستكون ىناك حاجة إلى نُ و 
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الواقعة وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق البحرية بدة تتعمق تجميع معمومات عممية جدي 3-0
 داخل الوالية الوطنية

 قترح العناصر التالية:تُ 
 اوطنيأمينا " ،التابعة ليا من خالل نقاط االتصال الوطنية أن تعينمى عتشجيع األطراف والحكومات األخرى  )أ(

" يكون مسؤوال عن جمع وتجميع كافة المعمومات العممية الجديدة البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق معمومات معنيا ب
 واليتيا الوطنية؛ داخلذات الصمة  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياعن 

ذات بوابات المن  وغيرىاالوطنية ( CHMلتنوع البيولوجي )غرفة تبادل معمومات ااستكشاف استخدام آلية  )ب(
البحرية الميمة  تستوفي معايير المناطقمناطق وصفت بأنيا باإلنترنت إلتاحة المعمومات العممية الجديدة المتعمقة إما عمى الصمة 

تعاون ، بالالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي تستوفي معاييرالمناطق الجديدة المحتممة بأو  إيكولوجيا أو بيولوجيا
لية آل)كما ذكر أعاله( ونقاط االتصال الوطنية  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعمومات المعنيين ب األمناءمع 

 ؛تبادل المعموماتغرفة 
فيما يتعمق  اتمفجو لإجراء تحميل ب" المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعمومات  "أمين مطالبة )ج(

 ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالقائم لموصف لالتغطية الجغرافية والموضوعية  بشأنمات العممية المتاحة المعمو ب
 ؛ة داخل الوالية الوطنية لكل منياالموجودة في المناطق الواقع

 يكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية الميمة إمعمومات أمناء توفير المعمومات العممية الجديدة التي جمعيا  )د(
المذكورة أعاله كمدخالت لحمقات العمل اإلقميمية أو دون اإلقميمية في  الفجوات تمن البمدان المعنية وكذلك نتائج تحميال

أعوام عمى أربعة في دورة مدتيا حمقات العمل  أن تعقداألطراف  يافيترغب  الحاالت التي التي يمكن أن تعقد فيالمستقبل، 
 ا بتوافر الموارد المالية؛، رىناألقل

لى تقديم معمومات عممية جديدة الفرديين إدعوة المنظمات ذات الصمة، وال سيما المؤسسات العممية، والخبراء  )ه(
التابعة إلى نقاط االتصال الوطنية المعنية  ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالقائم أو المحتمل الجديد لالوصف بتتعمق 

 ؛المعنيين المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيامعمومات أمناء تفاقية التنوع البيولوجي إلحالتيا إلى ال
مبادئ ب" المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا معموماتأمناء " تزويداألمين التنفيذي  طمب إلى )و(

، وفرص التدريب ذات اتمبادئ توجييية لتحميل الفجو و قبة جودة البيانات، بروتوكول لمراو توجييية مفصمة بشأن جمع المعمومات، 
، مثل المبادرة الدولية/ألمم المتحدةلالمنظمات أو المبادرات ذات الصمة الموارد المالية، في شراكات مع  رىنا بتوافرالصمة، 
غرافية بشأن المحيطات لمجنة األوقيانوغرافية نظام المعمومات البيولوجية الجو ( GOBI) اتممحيطلمتنوع البيولوجي لالعالمية 

 اليونسكو./الحكومية الدولية
وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق الواقعة متعمقة بتجميع معمومات عممية جديدة  3-3

 خارج الوالية الوطنية
 قترح العناصر التالية:تُ 

" )انظر مشروع ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيال"فريق خبراء تقنيين مخصص إنشاء  )أ(
االختصاصات في تذييل ىذا المرفق( عن طريق دعوة األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة إلى تقديم ترشيحاتيا 

البحرية الميمة إيكولوجيا أو المناطق بشأن جديدة الالمعمومات العممية في تجميع  واسيميمن الخبراء المختصين الذين يمكن أن 
من خالل البريد اإللكتروني ىذا عمل فريق الخبراء التقنيين بفي المناطق الواقعة خارج الوالية الوطنية. ويمكن االضطالع  بيولوجيا

راء التقنيين فريق الخبيقدم مرة كل سنتين، رىنا بتوافر الموارد المالية. ويمكن أن أو االجتماعات  اإلنترنت عبرالمنتديات  وأ
إعداد مبادئ توجييية مفصمة بشأن جمع المعمومات،  عندأيضا مساعدة عممية وتقنية إلى األمين التنفيذي ىذا المخصص 
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د في الفقرة اور عمى النحو المبادئ توجييية لتحميل الفجوات والفرص التدريبية ذات الصمة، و بروتوكول لمراقبة جودة البيانات، و 
 ه؛أعال)و( 2-5الفرعية 

، معمومات عممية جديدة المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياإتاحة، من خالل آلية تبادل معمومات  )ب(
 كيفعممي بشأن تحميل ، جنبا إلى جنب مع مناطق بحرية ميمة إيكولوجيا أو بيولوجياأنيا عمى المناطق التي وصفت متعمقة ب

واقتراحات بشأن الحاجة  ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياصف الحالي لعمى الو جديدة المعمومات اليمكن أن تؤثر 
 ؛ةإضافي عالميةإقميمية أو  حمقات عمل إلى

المعمومات العممية المتاحة بفيما يتعمق  اتمفجو لإجراء تحميل ىذا " المخصصفريق الخبراء التقنيين " إلىطمب  )ج(
في المناطق الواقعة خارج الوالية  القائمة ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيالبشأن التغطية الجغرافية والموضوعية 

 الوطنية؛
لى تقديم معمومات عممية جديدة الفرديين إدعوة المنظمات ذات الصمة، وال سيما المؤسسات العممية، والخبراء  )د(

فريق الخبراء "إلحالتيا إلى  األمانةجديدة القائمة أو المحتممة إلى ال المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياوصف بتتعمق 
 .ىذا" المخصصالتقنيين 

 جراءات دمج المعمومات العممية الجديدة في عممية وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياإلجدول موجز 
نتائج النظر في المعمومات العممية 

 الجديدة
لمعمومات المناطق البحرية الوطنيين  األمناءدوار وأ 9المقترحةعمميات ال

ممناطق ل"فريق الخبراء التقنيين المخصص والمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
 وأمانة اتفاقية التنوع البيولوجي البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

جديدة، العممية المعمومات ال: 1حالة ال
 بحوثالأو /رصد والاستنادا إلى بيانات 

القائم تعزيز الوصف  لمواصمة، ديدةجال
ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو ل

 بيولوجيا
 

 داخل الوالية الوطنية المتعمقة بالمناطق الواقعةمعمومات بالنسبة لم
  لمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا األمين الوطني المعني بايمكن أن يطمب

يولوجي المراجع العممية ذات أمانة اتفاقية التنوع الب أن تتيحأو بيولوجيا 
المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا  الصمة من خالل آلية تبادل معمومات

 أو بيولوجيا
ألكثر من  داخل الوالية الوطنية المتعمقة بالمناطق الواقعةمعمومات بالنسبة لم

 بمدين )المناطق العابرة لمحدود(
  لمناطق البحرية امات معمو األمناء الوطنيون المعنيون بيمكن أن يطمب

أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  معا أن تتيحالميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
المناطق  المراجع العممية ذات الصمة من خالل آلية تبادل معمومات

 البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 الوالية الوطنية خارج المتعمقة بالمناطق الواقعةمعمومات بالنسبة لم

  المناطق المعني ب فريق الخبراء التقنيين المخصصيمكن أن يطمب
أمانة اتفاقية التنوع  أن تتيحالبحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

 البيولوجي المراجع العممية ذات الصمة من خالل آلية تبادل معمومات

                                                           
لمييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف في نتائج حمقات العمل اإلقميمية/دون  ستنظر االجتماعات المستقبمية 9

 .25/55و 22/21و 23/52اإلقميمية المستقبمية، وفق لمعمميات التي وضعيا مؤتمر األطراف في المقررات 
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 المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
جديدة، العممية المعمومات ال: 2حالة ال

 بحوثالأو /رصد والاستنادا إلى بيانات 
الوصف  قد تتطمب تنقيحالتي ، جديدة
ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا القائم ل

و/أو الحدود الجغرافية  أو بيولوجيا
 لممناطق

جديدة، استنادا إلى المراجع ال: 3حالة ال
قد التي بحوث، الأو /رصد والبيانات 

ممناطق البحرية قائم لوصف تتطمب إزالة 
من  لميمة إيكولوجيا أو بيولوجياا

 المستودع

القائمة )التي معمومات التجميع : 4حالة ال
لم تكن متاحة وقت حمقة العمل اإلقميمية 

التي جديدة، أو معمومات عممية  السابقة(
تستوفي مناطق جديدة  قد تتطمب وصف
البحرية الميمة إيكولوجيا  معايير المناطق

في المناطقة التي تمت  أو بيولوجيا
تغطيتيا في حمقات العمل السابقة بشأن 

 تمك المناطق

 داخل الوالية الوطنية المتعمقة بالمناطق الواقعةمعمومات بالنسبة لم
  لمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا األمين الوطني المعني با بقدميمكن أن

مدخالت لحمقات العمل اإلقميمية/دون اإلقميمية الجديدة أو أو بيولوجيا 
المناطق البحرية الميمة الوطنية المستقبمية بشأن وصف  العمميات

 إيكولوجيا أو بيولوجيا
ألكثر من  داخل الوالية الوطنية المتعمقة بالمناطق الواقعةمعمومات بالنسبة لم

 بمدين )المناطق العابرة لمحدود(
  لمناطق البحرية امعمومات األمناء الوطنيون المعنيون ب يقدميمكن أن

حمقات العمل إلى المراجع العممية معا لوجيا أو بيولوجيا الميمة إيكو 
 اإلقميمية المستقبمية

 الوالية الوطنية خارج المتعمقة بالمناطق الواقعةمعمومات بالنسبة لم
  المناطق المعني ب فريق الخبراء التقنيين المخصصيمكن أن يطمب

إلى الصمة  المراجع العممية ذاتالبحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 
 حمقات العمل اإلقميمية/العالمية المستقبمية

 تبادل معمومات المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياآلية و تعزيز مستودع  -2
 من خالل عدد من التدابير: المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياآلية تبادل معمومات و يمكن تعزيز مستودع 

الفئات المواضيعية  البيانات عمى أساسفي صفية متعددة األوجو مع القدرة عمى إجراء عمميات بحث تإدراج ال )أ(
 ؛البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا معمومات المناطقوآلية تبادل مستودع  وظيفةفي  أو الجغرافية

 مناطق التي تستوفي معاييرالبأفضل المعمومات العممية المرتبطة بشكل رسم الخرائط لتصور  طرائقتطبيق  )ب(
م النظعمى الخريطة، من خالل توفير بيانات وصفية، مثل توصيف خصائص  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو  وترتيب مختمف معايير(، 0-2في الفقرة الفرعية  عمى النحو المشار إليو) ةاإليكولوجي
 .الوطنية(، وما إلى ذلك العممياتتفاقية التنوع البيولوجي مقابل العمل اإلقميمية الحمقات  مصادر المعمومات )مثالو ، يابيولوج

 ،ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيااألصمي لوصف الأي دقة إضافية في رسم الخرائط مع  تتماشىينبغي أن و 
أفضل من خالل  بشكل المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيافي وصف  استخداميا لتوصيل المعمومات الواردةو 

 (؛www.cbd.int/ebsa) المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيااإلنترنت الخاص بوموقع  المنشورات

المعمومات البيولوجية الجغرافية بشأن المحيطات نظام  بوابات المعمومات ذات الصمة، مثلوصالت بتوفير  )ج(
المتعمقة بمناطق تم ذات الصمة اإلقميمية /العالميةالمعمومات أو غيرىا من بوابات اليونسكو /لمجنة األوقيانوغرافية الحكومية الدولية

 ؛البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقأنيا عمى صفيا و 

http://www.cbd.int/ebsa
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التواصل بين قواعد  لتيسيرعمى اإلنترنت  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياموقع  ستخداما )د(
 المعمومات عمى المستويين الوطني والعالمي؛ حائزي البيانات والخبراء و 

ن عمى معمومات أكثر و لمستخدمأن يحصل ايمكن بحيث تبادل المعمومات  /آليةمستودعإنشاء آلية في  )ه(
 قواعد البيانات األخرى بمن خالل الربط  البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطقكل منطقة  عنيال تفص
، وما إلى والمؤلفون المرجعيون الخبراء و ن في حمقة العمل، و عمى المستويين الوطني والعالمي )المشارك حائزي المعارفأو /و

 (.، عمى سبيل المثالذلك
 التذييل

 إيكولوجيا أو بيولوجيا المهمةالبحرية ممناطق لالخبراء التقنيين المخصص  فريقمشروع اختصاصات 
 ىي:اختصاصات فريق الخبراء التقنيين المخصص لممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا 

 ق التي تستوفي معاييرمناطالمعمومات في تجميع وتوليف الخبرات والدروس المستفادة بشأن وصف الإلى  االستناد -2
 UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/19في الوثيقتين  المناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

ىناك ، واالعتراف بأن األمانةعمل إقميمية عقدتيا ة حمق ةي عشر توكذلك نتائج اثن UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/20و
المناطق  مناطق التي تستوفي معاييرالعممية لوصف الوالُنيج جيات مجموعة من القضايا والخيارات المحتممة لتحسين المني

 االضطالع باألنشطة التالية:من أجل بيذه المذكرة، في المرفق الرابع  ترد، كما البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
جمع المعمومات، تقديم المساعدة العممية والتقنية إلى األمين التنفيذي في إعداد مبادئ توجييية مفصمة بشأن  )أ(

المناطق معمومات "ألمناء فرص التدريب ذات الصمة و  ،مبادئ توجييية لتحميل الفجواتو بروتوكول لمراقبة جودة البيانات، و 
 أعاله؛ ()و 2-5رد في الفقرة الفرعية او عمى النحو ال"، البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

، معمومات عممية جديدة ناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمإتاحة، من خالل آلية تبادل معمومات  )ب(
 كيفعممي بشأن تحميل ، جنبا إلى جنب مع مناطق بحرية ميمة إيكولوجيا أو بيولوجياأنيا عمى المناطق التي وصفت متعمقة ب

واقتراحات بشأن الحاجة  و بيولوجياممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أعمى الوصف الحالي لجديدة المعمومات اليمكن أن تؤثر 
 ؛ةإضافي إقميمية أو عالمية حمقات عمل إلى

ممناطق لعية يضاالمعمومات العممية المتاحة بشأن التغطية الجغرافية والمو بفيما يتعمق  اتمفجو لإجراء تحميل  )ج(
 الوطنية؛في المناطق الواقعة خارج الوالية  القائمة البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

ات الصمة من خالل آلية تبادل معمومالمراجع العممية ذات إتاحة أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي إلى طمب  )د(
 أو البحوث/واستنادا إلى بيانات الرصد  إذا كانت المعمومات العممية الجديدة، ،لمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياا

خارج الوالية الواقعة في المناطق البحرية  ممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجياالقائم ل تعزيز الوصف ستزيد، ةالجديد
 يذه المذكرة(؛بفي المرفق الرابع  عمى النحو المشار إليو، 2حالة ال)الوطنية 

عالمية  تنظيم حمقات عمل إقميمية أو الحاجة إلى بشأنتقديم المشورة إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي  )ه(
التالية مختمفة الالمعمومات  حاالتبشأن المستقبمية العالمية /اإلقميمية حمقات العملإضافية وتقديم المراجع العممية ذات الصمة ل

 يذه المذكرة(:ب)كما ىو موضح في المرفق الرابع 
  طمب تنقيح قد تتلتي اجديدة، البحوث الصد و/أو ر لاالمعمومات العممية الجديدة، استنادا إلى بيانات : 5الحالة

 .الوصف القائم لممناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا و/أو الحدود الجغرافية لممناطق
 المناطق وصف قد تتطمب إزالة التي أو البحوث، /و جديدة، استنادا إلى بيانات الرصد مراجعلا: 0حالة ال

 .وجيابحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولالمناطق المن مستودع  البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا



UNEP/CBD/SBSTTA/20/3 
Page 25 

 

 عمومات عممية أو م القائمة )التي لم تكن متاحة وقت حمقة العمل اإلقميمية السابقة(معمومات تجميع ال: 4حالة ال
في  البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تستوفي معايير المناطققد تتطمب وصف مناطق جديدة التي جديدة، 
 .حمقات العمل السابقة بشأن تمك المناطقالمشمولة ب المناطق

المناطق البحرية لتطبيق معايير  االمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجي القائمة ونموذج ةالعممي اإلرشاداتتنقيح  -5
من  2-2أعاله، وكما ورد في الفقرة الفرعية  2وصفو في الفقرة الوارد  يعكس نتائج العمل بما، الميمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

عمى النحو "، يالمناطق البحرية الميمة إيكولوجيا أو بيولوجين لمعمومات اوطنياألمناء المدخالت من "بيذه المذكرة، بالمرفق الرابع 
 يذه المذكرة.بمن المرفق الرابع  2-5د في الفقرة الفرعية اور ال
الواردة في طريقة التشغيل الموحدة لمييئة الفرعية لممشورة  ةتتبع اإلجراءات ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصسوف  -0

عمل فريق الخبراء التقنيين المخصص رشد وف يست. وس(1/23المرفق الثالث )ح( من المقرر ) العممية والتقنية والتكنولوجية
 عدىا األمين التنفيذي بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة.يالمعمومات األساسية التي ب
 نظر فييا الييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنيةتلنتائج األنشطة المذكورة أعاله فريق الخبراء التقنيين المخصص  سيتيح -4

 والتكنولوجية في اجتماع يعقد قبل االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف.
 

______________ 

 
 
 
 


