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إمكولوجمًا أو  المهمة وصف المناطق البحرمةمسمر التنوع البمولوجي لتالمتعلقة بالتفالقمة للقلمممة اإلعمل ال حلقة
 لخلمج،ل الصقةوالمناطق المالمحمط الهندي  غربيبمولوجمًا في شمال 

،إمكولوجمًا أو بمولوجماً  المهمة المناطق البحرمةبشأن ، ودورة تدرمبمة 0202ل أبرمنمسان/ 02-02  
  دبي، اإلمارات العربمة المتحدة – 0202نمسان/أبرمل  01 

 
  سيدتي/سيدي،

 
صندوق اليابان للتنوع  من خالل ،، بدعم مالي من حكومة الياباناألمانة ستعقد بأن يسرني أن أحيطكم علما  

المحيط الهندي  غربيشمال في  المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  المناطق البحرية  لتيسير وصفعمل إقليمية  ة، حلقالبيولوجي
المناطق  بشأندورة تدريبية  تنظيم سبقهايسوف و ، 4112أبريل نيسان/ 42إلى  41من  ، في الفترةلخليجل الصقةوالمناطق الم

 حلقة ، في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. وستستضيف4112/أبريل يسانن 11في  المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  البحرية 
 غرب آسيال بالتعاون مع المكتب اإلقليمي ستعقد، و وزارة البيئة والمياه في حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة هذهالعمل 

أبوظبي، والهيئة اإلقليمية للمحافظة  - ية المهاجرةاتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البر  ومكتب، األمم المتحدة للبيئةلبرنامج  التابع
 وتوفر. والمنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية، ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ،على بيئة البحر األحمر وخليج عدن

 .للحلقة العمالدعم العلمي والتقني  منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية في أستراليا
 
فيه مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  الذي طلب 11/41للمقرر  وفقا   عقد حلقة العمل هذهنوت

على أن يكون الهدف األولي تيسير وصف المناطق البحرية  ،إلى األمين التنفيذي تنظيم سلسلة من حلقات العمل اإلقليمية
فضال عن المعايير  1/41الل تطبيق المعايير العلمية الواردة في المرفق األول بالمقرر من خ أو بيولوجيا   إيكولوجيا  المهمة 

عن  العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة والُمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الحكومي الدولي، فضال  
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ي المرفق دة فالمعايير العلمية الوار والتي تستوفى والية الوطنية، اإلرشادات العلمية بشأن تحديد المناطق البحرية الواقعة خارج ال
األولى والثانية  تيننتائج المجموع اجتماعيه الحادي عشر والثاني عشرفي  مؤتمر األطراف استعرضو . 1/41لمقرر األول ل

مية للمناطق المتبقية أو المناطق تنظيم حلقات عمل إضافية إقليمية أو دون إقلي ، وطلبُنظمتمن حلقات العمل اإلقليمية التي 
 على التوالي(. 14/44و 11/11)المقرران  عقد حلقات العمل فيهافي الفرعية التي ترغب األطراف 

 
التعاون مع األطراف، والحكومات ، إلى األمين التنفيذي مواصلة 11/11في المقرر ، مؤتمر األطراف أيضا   وطلب

العامل المخصص فريق الجمعية العامة لألمم المتحدة ت العالمية واإلقليمية، مثل األخرى، والمنظمات المختصة، والمبادرا
، االقتصادية -العملية المنتظمة لإلبالغ العالمي وتقييم حالة البيئة البحرية، بما في ذل  الجوانب االجتماعيةب الجامع المعني

وحسب مقتضى ، عملها، واتفاقيات البحار اإلقليمية وخطط ةلألغذية والزراع األمم المتحدة ومنظمة ة،والمنظمة البحرية الدولي
وبما في ذل  أيضا مشاركة المجتمعات  فيما يتعلق بإدارة مصايد األسما ، ،دارة مصايد األسما إل، المنظمات اإلقليمية الحال

 ، في تنظيم حلقات العمل اإلقليمية المذكورة أعاله.األصلية والمحلية،
 
ترشيح مدعوة إلى العالمية واإلقليمية ذات الصلة  /المبادراتفي المنطقة، وكذل  المنظماتاألطراف ومن ثم، فإن  

. أو خاللها العمل حلقةدعم أهدافها سواء قبل لالمعلومات العلمية  تقديمو  حلقة العمل هذهالخبراء الذين يمكنهم المشاركة في 
 .إليهكي يتسنى لكم الرجوع العمل  حلقةمشروع اختصاصات  يرفق طيهو 

 
بالتعاون مع  ،أن يضطلع المشاركون فيها توقعيُ  حلقة عمل علمية وتقنية هذه الورشة تمثليرجى مالحظة أن و 
أن يكون  وينبغي. حلقة العملبأهداف  ذات الصلةتحليل المعلومات العلمية التفصيلية ب في حلقات العمل األخرى، المشاركين

 تتاح لهم فرص الوصول إلى، وينبغي أن هاوتفسير  درين على فهم البيانات العلميةقاال من األشخاصالمشاركون من العلماء أو 
أو البيانات /، والبحرية والموائل واألنواع النظم اإليكولوجيةب والتي تتعلقوالبيولوجية ذات الصلة  إليكولوجيةالبيانات ا

 (.وعلوم المناخ، ومواقع االرتشاح والمنافس،يد، الجبال البحرية، واألخاد مثل) /األوقيانوغرافية/ الجيولوجيةالفيزيائية
 
مؤتمر  إرشاداتالخبرات والتجارب العلمية والتقنية، مع مراعاة  إلىعلى هذا النحو، سوف يستند اختيار الخبراء و 

  باستخدام المعايير التالية: هذا االختيار نفذوسيُ ، 11/11و 11/41مقرريه األطراف في 
 

 من خالل  أو بيولوجيا   إيكولوجيا  المناطق البحرية المهمة المتعلقة بوصف البحثية  ةوالخبر الجيدة  العلمية المعرفة
عن المعايير العلمية األخرى ذات الصلة  فضال   1/41ي المرفق األول بالمقرر تطبيق المعايير العلمية الواردة ف

 ؛كومي الدوليالمتوافقة والُمكملة المتفق عليها على الصعيد الوطني أو على الصعيد الح
  المناطق البحرية معايير  المتعلقة بتطبيق ةالعلمي رشاداتاإل تنفيذالمتعلقة ب ةر والخب الجيدة العلمية المعرفة

 (؛UNEP/CBD/SBSTTA/14/INF/4)المرفق السادس،  المهمة إيكولوجيا  أو بيولوجيا  



 جي الجغرافي لمياه المحيطات المفتوحة نظم التصنيف البيولو  وضعالمعرفة العلمية الجيدة والخبرة المتعلقة ب
 .هذه النظم تطبيقبو  وموائل أعماق البحار

 
المعلومات بالتعاون مع العلماء المعنيين داخل بلدانهم، أن يقدموا،  ، قبل انعقاد حلقة العمل،وسيطلب من الخبراء
 EBSAالمعلومات  عرض عبئة نموذجالعمل، بما في ذل  من خالل ت حلقةلدعم مناقشات العلمية والتقنية ذات الصلة 

information template .المناقشات العلميةمن خالل  أثناء انعقاد حلقة العمل ويرهاوسيتواصل تطصقل هذه النماذج ومن ثم ست 
في المجال منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية  مع الدعم الذي تقدمهبين المشاركين في حلقة العمل،  التي ستدور

 11ومؤرخ ، 111-4112)المرجع رقم إخطارولدعم حلقة العمل هذه، سيصدر بشكل منفصل  التقني ومجال وضع الخرائط.
النموذج المتعلق بالمناطق البحرية المهمة استكمال  بوسائل منها علميةيطلب تقديم معلومات  (4112نوفمبر تشرين الثاني/

المناطق البحرية المهمة  بشأن السابقة عن حلقات العملالصادرة وثائق ال علىللحصول على أمثلة و  .إيكولوجيا  أو بيولوجيا  
يرجى االطالع على  عروض المقدمة وتقارير حلقات العمل،ال اتتجميعو  البياناتها تقارير ، بما فيجيا  إيكولوجيا  أو بيولو 

 .shttp://www.cbd.int/ebsa/meetings?tab=previou على الرابط التالي: تاحةالمعلومات الم
 

المتعلقة التفاقية لنشر على الموقع اإللكتروني تو  الذين تسنى اختيارهمالخبراء االجتماع إلى وسوف ترسل وثائق 
 ليزية والعربية.كاإلن تينب. وسيجري االجتماع باللغالتنوع البيولوجي في الوقت المناسب

 
ير واحد للمشاركة في خب ترشيحاألطراف في المنطقة، وكذل  المنظمات اإلقليمية ذات الصلة والمبادرات، إلى وتدعى 
 عن طريقوينبغي أن تقدم  وكامل بيانات االتصال الخاصة به، مرشحالاسم حات . وينبغي أن تتضمن الترشيحلقة العمل هذه

ُترفق يجب أن و المبادرة. /أو رئيس المنظمة المنسق الوطني، على التوالي، ويوقعهاإلى األمين التنفيذي  توجه رسالة رسمية
الترشيحات في أقرب وقت ممكن،  ستلميجب أن تو . وتجربته المرشح خبرةبوضوح مجاالت  ذكرت بسيرة ذاتيةجميع الترشيحات 

إلى  ترسل نسخة ضوئية منها) 0202دمسمبر كانون األول/ 00االثنمن  يوم موعد ال يتجاوزولكن في 
secretariat@cbd.int 6588-288 (514) 1+على الرقم التالي عن طريق الفاكس ترسل ، أو.) 

 
 بقبول فائق التقدير. سيدتي/سيدي، وتفضلوا،

 
 بروليو فيريرا دي سوزا دياس 

 األمين التنفيذي 
 ملف مرفق
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 التنوع البمولوجيب المتعلقة التفالقمةلمشروع اختصاصات حلقة العمل اإللقلمممة  -المرفق
  المهمة إمكولوجمًا أو بمولوجماً  وصف المناطق البحرمة مسمرلت

 (02/01ن المقرر م 63)الفقرة 
 

من خالل تطبيق المعايير العلمية المعتمدة من خالل  أو بيولوجيا   إيكولوجيا   وصف المناطق البحرية المهمة -1
عن المعايير العلمية األخرى ذات الصلة المتوافقة  فضال  ، مقرروالواردة في المرفق األول لهذا ال 1/41مقرر ال

عن اإلرشادات العلمية  طني أو على الصعيد الحكومي الدولي، فضال  والُمكملة المتفق عليها على الصعيد الو 
دة في المرفق المعايير العلمية الوار  التي تستوفىو بشأن تحديد المناطق البحرية الواقعة خارج الوالية الوطنية، 

 ؛1/41لمقرر األول ل
أمانة  جمعتها وصنفتهاالتي  ذات الصلةالخرائط /معلومات/الالبيانات العلمية وليفوتحليل وتاستعراض جمع و  -4

 ؛1بالنشاط المذكور في الفقرة  ضطالعالتنوع البيولوجي، لالب المتعلقة تفاقيةاال
التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  أو العمل اإلقليمية بشأن المناطق  لحلقةإعداد تقرير  -1

 ؛والتقنية والتكنولوجية للمشورة العلمية الهيئة الفرعية لتنظر فيه بيولوجيا  
عن المنظمات  ، فضال  حلقات العمل اإلقليمية بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرىسيعقد األمين التنفيذي  -2

وخطط العمل اإلقليمية  تالمختصة والمبادرات اإلقليمية، مثل منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة واالتفاقيا
ضاء، المنظمات اإلقليمية إلدارة مصايد األسما ، فيما يتعلق بإدارة مصايد المتعلقة بالبحار، وحسب االقت

 .األسما 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


