
 

 منظمة؛ و لفرعية للمشورة العلمية والتقنيةالتابعة للهيئة ا ونقاط االتصال التابعة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي إلى: نقاط االتصال الوطنيةموجه 
التابعة لليونسكو؛  اللجنة األوقيانوغرافية الدكومية الةوليةو ووكالة المالدة الةولية؛ ؛المنظمة البدرية الةوليةو ؛ لألغذية والزراعة م  المتدةةاأل

 األم  المتدةة للبيئة؛ج لبرنام التابع غرب آسيالالمكتب اإلقليمي و ؛ التابع لبرنامج األم  المتدةة للبيئة المركز العالمي لرصة دفظ الطبيعة والمركز
المباةرة العالمية للتنوع البيولوجي في و ؛ومباةرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية ؛أبوظبي – اتفاقية دفظ أنواع الديوانات البرية المهاجرة ومكتب

النظا  اإليكولوجي البدري و ؛ماية البيئة البدريةوالمنظمة اإلقليمية لد ؛والهيئة اإلقليمية للمدافظة على بيئة البدر األدمر وخليج عةن ؛المديطات
ذات  المنظمات اإلقليميةو  ؛عملهاوخطط  ذات الصلة األخرى اتفاقيات البدار اإلقليميةو  ؛برنامج جنوب آسيا للتعاون البيئيو ؛الكبير لخليج البنغال

 ذات الصلة األخرى العالمية واإلقليميةالمباةرات و  المنظماتو الشعوب األصلية والمجتمعات المدلية؛ و ؛ ةارة مصاية األسما إل الصلة
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 إخطار
 

 التنوعب المتعلقةالتفالقية للقليمية اإلعمل ال اتحلقلدعم أهداف  علمية معلومات تقديم طلب
 :إيكولوجيًا أو بيولوجيًا في المهمة وصف المناطق البحريةيسير البيولوجي لت 

 شرلقي المحيط الهندي؛ وشمال   (1)
 لخليجل الصقةوالمناطق المشمال غربي المحيط الهندي  (2)

  سيةتي/سيةي،
 

 التنوع البيولوجي ونقاط االتصالب المتعلقة التفاقيةل التابعة إلى نقاط االتصال الوطنية ينالمرسل ينيشار إلى اإلخطار 
اةرات العالمية واإلقليمية ذات الصلة بشأن التكنولوجية، وكذل  المنظمات والمب التابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية

أو  وصف المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا   يسيرلت التي تنظمها االتفاقيةترشيح خبراء لدلقات العمل اإلقليمية القاةمة 
 :ما يليعلى التوالي ، في ا ،بيولوجي

-4112اإلخطار )نكا سري ال، وكولومب - 4112مارس آذار/ 42 إلى 42من ، الهنةي المديط يشرق منطقة شمال (1)
 ؛(4112 نوفمبرتشرين الثاني/ 11 المؤرخ، 141

ةبي،  - 4112أبريل نيسان/ 42الى  41لخليج، من ل الصقةوالمناطق الم شمال غربي المديط الهنةي (4)
 (.4112نوفمبر تشرين الثاني/ 11، المؤرخ 141-4112اإلمارات العربية المتدةة )اإلخطار: 

 
أعاله.  تينالمذكور  تيناإلقليمي دلقتي العملةع  أهةاف لالمعلومات العلمية ذات الصلة  تقةي إلى  ونمةعو  وأنت 

من خالل تطبيق المعايير  أو بيولوجيا   إيكولوجيا  المناطق البدرية المهمة  وصففي ه  المعلومات المقةمة اوينبغي أن تس
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المعايير العلمية األخرى (، أو http://www.cbd.int/decision/cop/?id=11663) 1/41لمقرر لالعلمية الوارةة في المرفق األول 
 .ذات الصلة المتوافقة والُمكملة المتفق عليها على الصعية الوطني أو على الصعية الدكومي الةولي

 
والموائل واألنواع  النظ  اإليكولوجيةب المتعلقة كولوجية والبيولوجيةاإلينلتمس، على وجه التدةية، تقةي  البيانات ندن و 
المناطق على تطبيق المعايير العلمية المذكورة أعاله بذات الصلة  /األوقيانوغرافية/ الجيولوجيةأو البيانات الفيزيائية/البدرية، و

نموذج استخةا  ( 1: )اثنتين ية ذات الصلة بطريقتين. ويمكن تقةي  المعلومات العلمأو بيولوجيا   إيكولوجيا  البدرية المهمة 
 كتذييل فيالوارة طيه  EBSA information template بيولوجيا   المتعلقة بالمناطق البدرية المهمة إيكولوجيا  أو لمعلوماتعرض ا

 أو الخرائط. قواعة البياناتأو الوثائق أو المقاالت العلمية  قبيل ن، مآخرمناسب ( من خالل شكل 4أو ) هذه الرسالة،
 
المعلومات المتعلقة بالمناطق البدرية المهمة إيكولوجيا  أو  نموذج عرض المعلومات المقةمة التي تستخة  ستصقلو 

بين المشاركين في دلقة العمل،  التي ستةور المناقشات العلميةمن خالل  بيولوجيا  وسيتواصل تطويرها أثناء انعقاة دلقة العمل
للدصول على و  في المجال التقني ومجال وضع الخرائط.منظمة الكومنولث للبدوث العلمية والصناعية  مع الةع  الذي تقةمه

المناطق البدرية المهمة  بشأن السابقة دلقات العملهذه المعلومات العلمية والتقنية في  بها الطرق التي استخةمت علىأمثلة 
المناطق البدرية المهمة إيكولوجيا  بشأن  السابقة الصاةرة عن دلقات العملوثائق ال، ُيرجى االطالع على إيكولوجيا  أو بيولوجيا  

 على الرابط التالي: عروض المقةمة وتقارير دلقات العمل،ال اتتجميعو البيانات ها تقارير ، بما فيأو بيولوجيا  
shttp://www.cbd.int/ebsa/meetings?tab=previou. 

 
 نبغيالعلمية الالزمة لدلقات العمل المذكورة أعاله في الوقت المناسب، ي اإلسهامات أن تتاح لألمانة إعةاةمن أجل و 

 العنوان التالي: إلى يرسلإلكتروني لتنوع البيولوجي عن طريق برية اب المتعلقة تفاقيةاالتقةي  المعلومات إلى أمانة 
secretariat@cbd.int  وقت ممكن، ولكن في موعة ال ، في أقرب 288 514 1+-6588 التالي: يرسل على الرق فاكس أو

 المعلومات. مقصوةة بهذهال دلقة العمل أن تذكر بوضوحويرجى . 4112فبراير شباط/ 12 زيتجاو 
 

 االتفاقية. عمالأشكرك  على ةعمك  المتواصل أل
 بقبول فائق التقةير. سيةتي/سيةي، وتفضلوا،

 
 بروليو فيريرا ةي سوزا ةياس 

 األمين التنفيذي 
 

للمناطق البدرية المهمة معايير العلمية ال المناطق التي تستوفي وصفلالمعلومات العلمية  نموذج عرض: ملف مرفق
 إيكولوجيا  أو بيولوجيا  
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