
 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةالهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 العشرون العشرون و و   الثانيالثانياالجتماع االجتماع 

 20220288  يوليه/تموزيوليه/تموز  77-22  كنداكندا  ،،مونتلايرمونتلاير
 من جدول األعمالمن جدول األعمال  66البند البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 التنوع البيولوجي البحري والساحلي -22/6

 ،الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجيةإن 
 ؛12/22 من المقرر 11و 8، والفقرتين 13/12من المقرر  13إلى الفقرة  تشير -1
إلى األمينة التنفيذية أن تعد مشروع تنقيح، حسب االقتضاء، الختصاصات الفريق االستشاري غير الرسمي المعني  تطلب -2

استنادا إلى توصيات الهيئة الفرعية، فيما يتعلق بالمهام والمسؤوليات الموضحة  1بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،
طة بتعديل المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحالية ووصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الجديدة، المرتب
 هذه التوصيات، وتقديم مشروع التنقيح لينظر فيه مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر؛بمرفق الالمقترح في  النحوعلى 

 :على غرار ما يليطراف في اجتماعه الرابع عشر مقررا بأن يعتمد مؤتمر األ توصي -3
 ،إن مؤتمر األطراف

 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
 بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،بشأن المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا،  1212//1313وو  2222//1212وو  1111//1111وو  2222//1111المقررات المقررات   يؤكد من جديديؤكد من جديدإذ إذ 

الدور الرئيسي الذي تؤديه الجمعية العامة لألمم المتحدة في معالجة القضايا المتعلقة بحفظ التنوع  من جديديكرر وإذ 
 البيولوجي واستخدامه المستدام في المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، 

ية األمم المتحدة لقانون البحار تحدد يؤكد من جديد أن اتفاق 64/72إلى أن قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  وإذ يشير]
 اإلطار القانوني الذي يجب أن تنفذ فيه جميع األنشطة في المحيطات والبحار،[

بالمعلومات العلمية والتقنية الواردة في التقارير الموجزة التي أعدتها الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية يرحب  -1
استنادا إلى تقارير حلقتي العمل اإلقليميتين اللتين  2والعشرين، المرفقة بمشروع هذا المقرر،والتكنولوجية في اجتماعها الثاني 

إلى األمينة  ويطلب 3تصفان المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لمنطقة البحر األسود وبحر قزوين، وبحر البلطيق،
البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، وأن تقدمها إلى الجمعية العامة  التنفيذية أن تدرج التقارير الموجزة في مستودع المناطق

                                                           
 .، المرفق الثالث13/12المقرر  1
2 CBD/SBSTTA/22/7/Add.1. 
3 CBD/EBSA/WS/2017/1/3 وCBD/EBSA/WS/2018/1/4. 
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لألمم المتحدة وعملياتها ذات الصلة، وكذلك األطراف والحكومات األخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة تمشيا مع الغرض 
 ؛13/12، و12/22، و11/11، و11/22واإلجراءات المنصوص عليها في المقررات 

المناطق البحرية المهمة بتقرير حلقة عمل الخبراء لوضع خيارات لتعديل وصف المناطق البحرية  يرحب أيضا -2
 5التي عقدت في برلين من  4هذه العملية،العلمية ل، ووصف مناطق جديدة، وتعزيز المصداقية والشفافية إيكولوجيا أو بيولوجيا

 مجموعة الخيارات على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر: و]يؤيد[ ]يحيط علما ب[، 2111ديسمبر/كانون األول  8إلى 
إلى األمينة التنفيذية العمل مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة لتيسير تنفيذ مجموعة  يطلب -3

الل توفير الدعم العلمي والتقني لألطراف والحكومات األخرى والمنظمات الحكومية الدولية المختصة ذات الخيارات هذه، من خ
 الصلة، حسب االقتضاء؛

مزيد من التعاون وتبادل المعلومات بين أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، ومنظمة األغذية والزراعة لألمم  إلىيدعو  -4
ة والسلطة الدولية لقاع البحار وكذلك هيئات مصايد األسماك اإلقليمية واتفاقيات وخطط عمل المتحدة، والمنظمة البحرية الدولي

البحار اإلقليمية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام المعلومات العلمية المتعلقة بالمناطق البحرية 
المناطق ذات الصلة، بهدف المساهمة في تحقيق  أساس لقائمة علىاالمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في تطبيق أدوات اإلدارة 

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة؛
على أن تقاسم نتائج العملية بموجب االتفاقية من أجل وصف المناطق التي تستوفي معايير المناطق  يؤكد من جديد -5

ل الساحلية أو حقوق الدول البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ال يخل بالسيادة أو الحقوق السيادية أو الوالية القضائية للدو 
 ؛األخرى 

 مسائل أخرى 
 بالعمل المستمر الذي تقوم به األمينة التنفيذية بشأن تجميع وتوليف المعلومات المتعلقة بما يلي: يحيط علما -6

آثار الضوضاء تحت الماء الناجمة عن األنشطة البشرية على التنوع البيولوجي البحري والساحلي ووسائل الحد من  )أ(
 5؛هذه اآلثار والتخفيف من حدتها

 6ق التخطيط المكاني البحري؛الخبرات المتعلقة بتطبي )ب(
لك، بمججا فججي ذلججكاألطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة على االستفادة من هذه المعلوماتاألطججراف والحكومججات األخججرى والمنظمججات ذات الصججلة علججى االسججتفادة مججن هججذه المعلومججات  يشجعيشجججع -11 في ذ ما  في فججي   ، ب

طيط جهودهججا الراميججة إلججى تقليججل آثججار الضوضججاء تحججت المججاء الناجمججة عججن األنشججطة البشججرية والتخفيججف مججن حججدتها وتطبيججق التخطججيط  يق التخ حدتها وتطب من  يف  شرية والتخف شطة الب عن األن ماء الناجمة  حت ال ثار الضوضاء ت يل آ لى تقل ية إ ها الرام جهود
 المكاني البحري؛المكاني البحري؛

بشأن التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة، بشجأن التنجوع البيولجوجي فجي منجاطق الميجاه البجاردة،   1111//1313بشأن الحطام البحري والمقرر بشجأن الحطجام البحجري والمقجرر   1111//1313إلى المقرر إلى المقرر   رريشييشي -88
األطراف على زيادة جهودها فيما يتعلق بما األطراف على زيادة جهودها فيمجا يتعلجق بمجا   يحثيحثوو  7،،1111التنمية المستدامةالتنمية المستدامةهدف هدف نتائج مؤتمر األمم المتحدة لدعم تنفيذ نتائج مؤتمر األمم المتحدة لدعم تنفيذ   يالحظيالحظوو

 يلي:يلي:
، على التنوع يةالبالستيكالناجم عن المواد تلوث الالحطام البحري وتخفيف حدته، وال سيما  أدنى حدالتقليل إلى  )أ(

 البيولوجي البحري والساحلي؛
 معالجة اآلثار المحتملة للتعدين في قاع البحار على التنوع البيولوجي البحري؛ )ب(

                                                           
4 CBD/EBSA/EM/2017/1/3. 
5 CBD/SBSTTA/22/INF/13. 

6 CBD/SBSTTA/22/INF/14. 
 .2111تموز /هيولي 6المؤرخ  11/312انظر قرار الجمعية العامة  7

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-22-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-12-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-12-ar.pdf
http://undocs.org/A/RES/71/312
http://undocs.org/A/RES/71/312
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 حماية التنوع البيولوجي في مناطق المياه الباردة؛ )ج(
مينة التنفيذية إبالغ فريق خبراء جمعية األمم المتحدة للبيئة المفتوح العضوية المخصص للقمامة إلى األ يطلب -2

 8البحرية باألعمال ذات الصلة التي تضطلع بها االتفاقية، وكذلك المشاركة، حسب االقتضاء، في أعمال فريق الخبراء؛
التنوع البيولوجي في مصايد األسماك، بما في ذلك من بعمل األمينة التنفيذية في تجميع معلومات عن تعميم  يرحب -11

الحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى  ويدعواألطراف  يشجعو 9خالل نهج النظام اإليكولوجي لمصايد األسماك،
 االستفادة من هذه المعلومات؛

رتها األمينة التنفيذية من خالل مبادرة المحيطات المستدامة على  يرحب -11 بأنشطة بناء القدرات والشراكة التي يس 
 ويعرب عن امتنانهالمستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية بالتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المعنية، 

ولالتحاد األوروبي والعديد من الشركاء اآلخرين لتقديمهم الدعم المالي والتقني  وجمهورية كوريا والسويدوفرنسا لحكومات اليابان 
بموجب مواضيع  إلى األمينة التنفيذية أن تواصل هذه األنشطة ويطلبلتنفيذ األنشطة المتعلقة بالمبادرة المستدامة للمحيطات؛ 

 في إطار مبادرة المحيطات المستدامة؛ محددة
لتعاونية بين األمانة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة بالجهود ا يرحب أيضا -12

البحار وهيئات مصايد األسماك اإلقليمية ومشروعات/برامج النظم اإليكولوجية البحرية بشأن اإلقليمية عمل التفاقيات وخطط االو 
القطاعات على المستوى اإلقليمي من أجل تسريع إحراز  عبريز التعاون والمبادرات اإلقليمية األخرى ذات الصلة، لتعز  الكبيرة

بما في ذلك من خالل الحوار العالمي  10تقدم نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة ذات الصلة،
إلى األمينة التنفيذية أن  ويطلبقليمية، لمبادرة المحيطات المستدامة مع منظمات البحار اإلقليمية وهيئات مصايد األسماك اإل

تحيل نتائج االجتماعين األول والثاني للحوار العالمي لمبادرة المحيطات المستدامة إلى العمليات العالمية واإلقليمية ذات الصلة 
ائج على أرض وأن تتعاون مع األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة والجهات المانحة لتيسير تنفيذ هذه النت

 الواقع؛
منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وهيئات مصايد األسماك اإلقليمية إلى المساهمة بالمعلومات العلمية  يدعو -13

والخبرات والدروس المستفادة، حسب االقتضاء، بما في ذلك التقارير ذات الصلة من مدونة السلوك بشأن استبيان الصيد 
 ؛نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيالخامس من  اإلصدارطيات إلعداد الرشيد، باعتبارها مع

 النظمبالتعاون بين منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة وفريق خبراء مصايد األسماك للجنة إدارة  يرحب -11
من أهداف أيشي للتنوع  6اإليكولوجية التابعة لالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة واألمانة لدعم وتحسين التقارير عن تحقيق الهدف 

  إلى األمينة التنفيذية أن تواصل هذا التعاون. ويطلبالبيولوجي، 

                                                           
بشأن القمامة البحرية واللدائن الدقيقة، وعلى وجه الخصوص الدعوة الموجهة إلى المنظمات واالتفاقيات  3/1بقرار جمعية األمم المتحدة للبيئة  وإذ يحيط علما 8
القمامة البحرية واللدائن دولية واإلقليمية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، في إطار والياتها، من أجل زيادة إجراءاتها لمنع ال

خبراء مخصص مفتوح العضوية في إطار جمعية  فريقإنشاء الدقيقة والحد منها ومن وتأثيراتها الضارة، والتنسيق، عند االقتضاء، لتحقيق هذه الغاية، وكذلك قرار 
ة والخيارات المطروحة األمم المتحدة للبيئة لمواصلة دراسة عوائق محاربة نفايات البالستيك البحري واللدائن الدقيقة من جميع المصادر، وخاصة المصادر البري

 بشأنها.
 (.CBD/SBSTTA/22/INF/15األسماك ") تجميع وتوليف الخبرات في مجال تعميم التنوع البيولوجي في مصايد 9

 “.2131تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ”بعنوان  2115سبتمبر/أيلول  25المؤرخ  11/1انظر قرار الجمعية العامة  10

http://undocs.org/A/RES/70/1
http://undocs.org/A/RES/70/1
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 المرفق
مناطق جديدة، وتعزيز المصداقية خيارات لتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ووصف 

 العلمية والشفافية لهذه العملية
 تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  -أوال

 المقدمة -ألف
وصفا نصيا وشكال مضلعا  11يشمل وصف المناطق التي تستوفي المعايير لتكون منطقة بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا -1

 12/22و 11/11النحو الوارد في المقررات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر األطراف في االتفاقية، بما فيها المقررات  للمنطقة، على
 في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.  والمدرج، 13/12و
على األوصاف النصية للمناطق التي  وتشكل تعديالت أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تعديالت تؤثر -2

تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، على النحو الوارد في المقررات المذكورة أعاله و/أو األشكال المضلعة 
صاف الواردة في مستودع يمكن تعديل األو للمناطق، على النحو الوارد في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا. و 

، من خالل 13/12و 12/22و 11/11المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، حسبما طلب مؤتمر األطراف في المقررات 
 مقررات مؤتمر األطراف.

 أسباب تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  -باء
 ما يلي:  لمهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا هيالبحرية ااألسباب لتعديل أوصاف المناطق  -3

، بما في ذلك من خالل الخبرة المتقدمة والنهج يمكن الحصول عليهاوجود معلومات علمية وتقنية جديدة متوفرة/ (أ)
التي أمكن الوصول إليها حديثا،  [ ]التقليدية[األصلية والمحلية]المنهجية أو األساليب التحليلية وكذلك المعارف 

 شأن السمات المرتبطة بمنطقة ما؛ ب

 حدوث تغيير في المعلومات المستخدمة في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ (ب)

حدوث تغي ر في السمة )السمات( اإليكولوجية أو البيولوجية إلحدى المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  (ج)
المنطقة مقابل معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  بيولوجيا، مما قد يؤدي إلى تغير في ترتيب

 أو التغير في الشكل المضلع للمنطقة؛

 تحديد أخطاء علمية في أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ (د)

 إدخال تعديالت على نموذج المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛  (ه)

 يستند إلى المعلومات العلمية والتقنية. أي سبب آخر (و)
 الجهات الفاعلة التي يمكنها اقتراح تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  -جيم

 :تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في أي وقتيمكن للجهات الفاعلة التالية اقتراح  -4
 الخيار األول
ية: الدولة الساحلية البحريججة المهمججة إيكولوجيججا أو بيولوجيججا الواقعججة داخججل نطججاق الواليججة الوطنيججة: الدولججة السججاحلية   للمناطقللمنججاطق]بالنسبة ]بالنسججبة  )أ()أ(]] تي التججي ]]البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الواقعة داخل نطاق الوالية الوطن ال

 ؛؛[[لديها سلطة قضائية على المنطقةلديها سلطة قضائية على المنطقة

                                                           
 .1، الحاشية 13/12على النحو الوارد وصفه في المقرر  11
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يا بالنسجججبة للمنجججاطق البحريجججة المهمجججة إيكولوجيجججا أو بيولوجيجججا  )ب()ب( يا أو بيولوج مة إيكولوج ناطق البحرية المه سبة للم يةالواقعجججة داخجججل نطجججاق الواليجججة الوطنيجججةبالن ية الوطن طاق الوال خل ن عة دا عددة: الدولة لجججدول متعجججددة: الدولجججة   الواق لدول مت
 )الدول( الساحلية التي ُيقترح التعديل داخل واليتها، بالتشاور مع الدول )الدولة( األخرى المعنية؛)الدول( الساحلية التي ُيقترح التعديل داخل واليتها، بالتشاور مع الدول )الدولة( األخرى المعنية؛

ية:نطججاق الواليججة الوطنيججة:  خارجخججارجالواقعة الواقعججة بالنسبة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في المناطق بالنسججبة للمنججاطق البحريججة المهمججة إيكولوجيججا أو بيولوجيججا فججي المنججاطق  )ج()ج( أي دولة أي دولججة  نطاق الوالية الوطن
ية الجمعية العامة دون المسججاس بججالتطورات فجي ]عمليججة الجمعيججة العامججة ]]ية مختصة، مع تقديم إشعار لجميع الدول، يجة مختصججة، مججع تقجديم إشججعار لجميججع الجدول، و/أو منظمة )منظمات( حكومية دولو/أو منظمجة )منظمججات( حكوميججة دول دون المساس بالتطورات في ]عمل

المؤتمر الحكومي الدولي المعني بوضع المجؤتمر الحكجومي الجدولي المعنجي بوضجع الوالية الوطنية[ ]الوالية الوطنية[ ]  نطاقنطاق  لألمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارجلألمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج
دة لقانون البحار بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق دة لقجانون البحجار بشجأن الحفجظ واالسجتخدام المسجتدام للتنجوع البيولجوجي البحجري للمنجاطق صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية األمم المتحصك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية األمم المتحج

 [؛[؛[[الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةالواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
الوالية نطاق بالنسبة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا التي لها سمات في مناطق واقعة داخل وخارج  )د(

الدول( المعنية و/أو المنظمات الحكومية الدولية المختصة، بالتشاور مع الدولة )الدول( ذات الوطنية على حد سواء: الدولة )
 [الصلة؛

 الخيار الثاني
]بالنسبة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو أجزاء من المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ]بالنسبة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو أجزاء من المنجاطق البحريجة المهمجة إيكولوجيجا أو بيولوجيجا،  )أ()أ(]]

طاق الوالية الواقعججة داخججل نطججاق الواليججة  خل ن عة دا لى الوطنيججة: الدولججة السججاحلية ]التججي تمججارس السججيادة أو الحقججوق السججيادية أو[ ]التججي لججديها[ سججلطة قضججائية علججى الواق ضائية ع سلطة ق لديها[  تي  سيادية أو[ ]ال قوق ال سيادة أو الح مارس ال تي ت ساحلية ]ال ية: الدولة ال الوطن
 المنطقة؛المنطقة؛

]بالنسبة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو أجزاء من المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ]بالنسبة للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا أو أجزاء من المنجاطق البحريجة المهمجة إيكولوجيجا أو بيولوجيجا،  )ب()ب(
ية مختصة،يججة الوطنيججة: أي دولججة و/أو منظمججة حكوميججة دوليججة مختصججة،الوالالوال  نطاقنطججاقفي المناطق الواقعة خارج فججي المنججاطق الواقعججة خججارج  ية: أي دولة و/أو منظمة حكومية دول لدول،مججع تقججديم إشججعار لجميججع الججدول،  ية الوطن قديم إشعار لجميع ا دون دون   مع ت

ية الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في المناطق البحرية الواقعة خارج نطاق الوالية المسججاس بججالتطورات فججي ]عمليججة الجمعيججة العامججة لألمججم المتحججدة بشججأن التنججوع البيولججوجي فججي المنججاطق البحريججة الواقعججة خججارج نطججاق الواليججة  بالتطورات في ]عمل المساس 
ية[ ]الوطنيججة[ ] لدولي المعني بوضع صك دو المججؤتمر الحكججومي الججدولي المعنججي بوضججع صججك دو الوطن مؤتمر الحكومي ا فظ لججي ملججزم قانونججا بموجججب اتفاقيججة األمججم المتحججدة لقججانون البحججار بشججأن الحفججظ ال شأن الح حار ب قانون الب حدة ل ية األمم المت لزم قانونا بموجب اتفاق لي م
 [[[.[.المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةالمستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية  واالستخدامواالستخدام

األصلية ]ينبغي تشجيع حائزي المعارف، بما في ذلك منظمات البحث العلمي والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المعارف و  -5
من األسباب المذكورة  أيأعاله إلى  1على لفت انتباه الجهات الفاعلة المحددة في الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة  [ ]التقليدية[والمحلية

دعم هذه الجهات الفاعلة، عند الطلب، في إعداد لتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحالية وعلى أعاله 
 ترحات التعديل. مق

 طرائق عملية التعديل -دال

 فيما يلي:المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا تتمثل طرائق تعديل وصف  -6

 بالنسبة للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، وحيثما ترغب الدول الساحلية في ذلك، للمناطق الواقعة ضمن الوالية الوطنية:بالنسبة للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية، وحيثما ترغب الدول الساحلية في ذلك، للمناطق الواقعة ضمن الوالية الوطنية:
المقترحات الخاصة بالتعديالت التي أعدتها الجهات الفاعلة المحددة في الفقرة الفرعية )ج( من المقترحات الخاصة بالتعديالت التي أعدتها الجهات الفاعلة المحددة فجي الفقجرة الفرعيجة )ج( مجن   تجميعتجميع  انةانةتتولى األمتتولى األم )أ()أ(  

 ؛؛11الفقرة الفقرة 

عة، اسججتنادا إلججى المقترحججات المجم عججة،  )ب()ب( لى المقترحات المجم  لى األمينة التنفيذيةيقججدم الفريججق االستشججاري غيججر الرسججمي المشججورة إلججى األمينججة التنفيذيججةاستنادا إ قدم الفريق االستشاري غير الرسمي المشورة إ بشأن التعديل بشججأن التعججديل   ي
الفريق االستشاري غير الرسمي المعني الفريججق االستشججاري غيججر الرسججمي المعنججي المقترح، تمشيا مع اإلرشادات/المعايير المتعلقة ب جراء تعديالت كبيرة أو طفيفة التي وضعها المقتججرح، تمشججيا مججع اإلرشججادات/المعايير المتعلقججة بجج جراء تعججديالت كبيججرة أو طفيفججة التججي وضججعها 

 ؛؛بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيابالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا
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  طفيفة فيما يلي:الكبيرة أو التعديالت التتمثل طرائق إجراء  )ج(
)د( من القسم الثاني من هذه )ج( و 11جراء الموضح في الفقرة سيتم استخدام اإل إلجراء تعديل كبير: (1)  

م ، ويقد  11/22تعقد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي حلقة عمل وفقا إلجراءات تنظيم حلقات العمل اإلقليمية الواردة في المقرر و  الوثيقة.
   العلمية والتقنية والتكنولوجية وإلى مؤتمر األطراف للنظر فيه؛ تقريرها إلى الهيئة الفرعية للمشورة

إلجراء تعديل طفيف: ُتِعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بعد التشاور مع الدولة )الدول( المعنية أو الخبراء إلجراء تعديل طفيف: ُتِعد أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، بعد التشاور مع الدولة )الدول( المعنية أو الخبراء  ((22))  
م هجججذا التقريجججر إلجججى الهيئجججة الفرعيجججة  ية اإلقليميجججين المعنيجججين، تقريجججرا عجججن التعجججديالت، ويقجججد  ئة الفرع لى الهي هذا التقرير إ م  قد  عديالت، وي عن الت يين، تقريرا  يين المعن مؤتمر للمشجججورة العلميجججة والتقنيجججة والتكنولوجيجججة وإلجججى مجججؤتمر اإلقليم لى  ية وإ ية والتكنولوج ية والتقن شورة العلم للم

   األطراف للنظر فيه.األطراف للنظر فيه.

 ::الوطنيةالوطنية  داخل نطاق الواليةداخل نطاق الواليةللمناطق للمناطق 
قرة ]اسجججتنادا إلجججى اإلججججراء المنصجججوص عليجججه فجججي الفقجججرة  )أ()أ(]] في الف يه  صوص عل جراء المن لى اإل ستنادا إ قرر مجججن المقجججرر   11]ا حديثا ، يججججوز للدولجججة السجججاحلية أن تقجججدم تحجججديثا 2222//1212من الم قدم ت ساحلية أن ت جوز للدولة ال ، ي

وفقا لألسباب المذكورة وفقجا لألسجباب المجذكورة   أو آلية تبادل المعلومات،أو آليجة تبجادل المعلومجات،  ،،البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالبحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيجا  للمناطقللمناطقالمستودع العالمي المستودع العالمي للوصف المدرج في للوصف المدرج في 
ئة أعججاله، وأن تقججدم معلومججات تججدعم هججذا التحججديث بشججأن العمليججة العلميججة والتقنيججة، وكججذلك عمليججة اسججتعراض النظججراء، لكججي تنظججر فيهججا الهيئججة  ية استعراض النظراء، لكي تنظر فيها الهي ية، وكذلك عمل ية العلمية والتقن قدم معلومات تدعم هذا التحديث بشأن العمل أعاله، وأن ت

إلى األمين التنفيذية إدراجه في المستودع أو آلية تقاسم إلجى األمجين التنفيذيجة إدراججه فجي المسجتودع أو آليجة تقاسجم   ويطلبويطلجب]]  ؤتمر األطراف الحقا.[ؤتمر األطراف الحقا.[الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومالفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وم
 .[.[المعلومات وتقديم تقرير مرحلي إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وإلى مؤتمر األطرافالمعلومات وتقديم تقرير مرحلي إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية وإلى مؤتمر األطراف

 االعتبارات الرئيسية للتعديالت -هاء

تقديم للمقترحات لتعديل  بأي، المنظمات الحكومية الدولية المختصةوالحكومات األخرى، وكذلك  األطرافينبغي إبالغ  -7
لمناطق أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الحالية من خالل إخطار من اتفاقية التنوع البيولوجي والموقع الشبكي ل

 (.www.cbd.int/ebsa) البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

 وينبغي مراعاة االعتبارات التالية: -8

تعديل أوصاف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو تعديل أوصاف المنجاطق البحريجة المهمجة إيكولوجيجا أو في عملية في عملية   [ ]التقليدية[[ ]التقليدية[األصلية والمحليةاألصلية والمحلية]]المعارف المعارف أهمية إدماج أهمية إدماج  )أ()أ(
 وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛وضمان المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛بيولوجيا الحالية بيولوجيا الحالية 

عارف يتطلجججب تعزيجججز إدمجججاج المعجججارف قد قجججد  )ب()ب( ماج الم لب تعزيز إد يةاألصجججلية والمحليجججة]]يتط صلية والمحل ية[[ ]التقليديجججة[األ قيح تنقجججيح   [ ]التقليد مة نمجججوذج وصجججف المنجججاطق البحريجججة المهمجججة تن ناطق البحرية المه صف الم موذج و ن
 ؛؛إيكولوجيا أو بيولوجياإيكولوجيا أو بيولوجيا

لى الحاججة إلججى  )ج()ج( لى المعارف ، بمججا فججي ذلججك قاعججدة تسججتند إلججى المعججارف قاعدة علمية وتقنية قويةقاعججدة علميججة وتقنيججة قويججةالحاجة إ   أليألي، ، [ ]التقليدية[[ ]التقليديججة[األصلية والمحليةاألصججلية والمحليججة]]، بما في ذلك قاعدة تستند إ
 تعديل مقترح؛تعديل مقترح؛
 الشفافية في عملية التعديل؛الشفافية في عملية التعديل؛أهمية أهمية  )د()د(

 فرص استخدام طرائق فعالة من حيث التكلفة؛فرص استخدام طرائق فعالة من حيث التكلفة؛ )ه()ه(
لت   مناطق بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيامناطق بحرية مهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  بأيبأيالحاجة إلى االحتفاظ بسجل للمعلومات المتعلقة الحاجة إلى االحتفاظ بسجل للمعلومات المتعلقة  )و()و( لت سجبق وصجفها وُعجدِت سبق وصفها وُعدِت

 أو ُحذفت من المستودع.أو ُحذفت من المستودع.

 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وصف المناطق الجديدة التي تستوفي معايير المناطق -ثانيا
مناطق جديدة تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا  يمكنها الشروع في وصفالجهات الفاعلة التي  -ألف

 أو بيولوجيا

الجهات الفاعلة التالية الشروع في وصف المناطق الجديدة التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  تستطيع -9
 بيولوجيا:
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 11الخيار الخيار 

 ؛؛[[والية قضائية على المنطقةوالية قضائية على المنطقة  لديهالديهاالتي التي ]]الدولة الساحلية المعنية الدولة الساحلية المعنية الوطنية: الوطنية:   داخل نطاق الواليةداخل نطاق الوالية )أ()أ(]]
  الوطنية لدول متعددة: الدول الساحلية المعنية التي يقع الوصف المقترح ضمن واليتها القضائيةالوطنية لدول متعددة: الدول السجاحلية المعنيجة التجي يقجع الوصجف المقتجرح ضجمن واليتهجا القضجائية  داخل نطاق الواليةداخل نطاق الوالية )ب()ب(

 ؛؛بالتشاور مع الدولة )الدول( المعنية األخرى بالتشاور مع الدولة )الدول( المعنية األخرى 
ية: فججي المنججاطق الواقعججة خججارج نطججاق الواليججة الوطنيججة:  )ج()ج( ية الوطن طاق الوال خارج ن عة  ناطق الواق مع دولججة و/أو منظمججة )منظمججات( حكوميججة دوليججة مختصججة، مججع   أيأيفي الم صة،  ية مخت ية دول مات( حكوم مة )منظ دولة و/أو منظ

لدول، دون توجيججه إشججعار لجميججع الججدول، دون  يع ا شعار لجم في ]مسججاس بججالتطورات فججي ]الالتوجيه إ بالتطورات  ساس  ناطق عمليججة الجمعيججة العامججة لألمججم المتحججدة بشججأن التنججوع البيولججوجي فججي المنججاطق م في الم نوع البيولوجي  شأن الت حدة ب مم المت مة لأل ية العا ية الجمع عمل
يةالواقعججة خججارج نطججاق الواليججة الوطنيججةالبحرية البحريججة  ية الوطن طاق الوال خارج ن عة  لالمججؤتمر الحكججومي الججدولي المعنججي بوضججع صججك دولججي ملجج[ ][ ]الواق صك دولي م ني بوضع  لدولي المع مؤتمر الحكومي ا مم زم قانونججا بموجججب اتفاقيججة األمججم ال ية األ زم قانونا بموجب اتفاق

 [؛[؛المتحدة لقانون البحار بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةالمتحدة لقانون البحار بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية
ية و/أو المنظمات فججي المنججاطق ذات الخصججائص الواقعججة داخججل وخججارج نطججاق الواليججة الوطنيججة: الدولججة )الججدول( المعنيججة و/أو المنظمججات  )د()د( لدول( المعن ية: الدولة )ا خل وخارج نطاق الوالية الوطن عة دا في المناطق ذات الخصائص الواق

 [[..بالتشاور مع الدولة )الدول( المعنية األخرى بالتشاور مع الدولة )الدول( المعنية األخرى   الحكومية الدولية المختصةالحكومية الدولية المختصة
 22الخيار الخيار 

[ والية قضائية [ واليجة قضجائية لديهالجديهاالوطنية: الدولة الساحلية ]التي تمارس السيادة أو الحقوق السيادية أو[ ]التي الوطنية: الدولة الساحلية ]التي تمارس السيادة أو الحقوق السيادية أو[ ]التجي   داخل نطاق الواليةداخل نطاق الوالية ])أ(])أ(
 على المنطقة؛على المنطقة؛

ية: فججي المنججاطق الواقعججة خججارج نطججاق الواليججة الوطنيججة:  )ب()ب( ية مختصة،دولججة و/أو منظمججة حكوميججة دوليججة مختصججة،  أيأيفي المناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطن شعار مججع تقججديم إشججعار   دولة و/أو منظمة حكومية دول قديم إ مع ت
لدول،لجميججع الججدول، بالتطورات في ]مسججاس بججالتطورات فججي ]الالدون دون   لجميع ا ية الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في المناطق عمليججة الجمعيججة العامججة لألمججم المتحججدة بشججأن التنججوع البيولججوجي فججي المنججاطق مساس  الواقعة الواقعججة البحرية البحريججة عمل

ر الحكومي الدولي المعني بوضع صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار ر الحكومي الدولي المعني بوضع صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحجار المؤتمالمؤتم[ ][ ]خارج نطاق الوالية الوطنيةخارج نطاق الوالية الوطنية
 [؛[[؛[بشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنيةبشأن الحفظ واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي البحري للمناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

األصلية ]مات غير الحكومية وأصحاب المعارف ينبغي تشجيع حائزي المعارف، بما في ذلك منظمات البحث العلمي والمنظو  -10
للشروع من االحتياجات/األسباب  أيإلى  2على لفت انتباه الجهات الفاعلة المحددة في الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  [ ]التقليدية[والمحلية

 .مناطق جديدة تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا في وصف

 طرائق االضطالع بوصف المناطق الجديدة التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا -باء

 تشمل طرائق وصف المناطق الجديدة ما يلي: -11

م المعلومات الجديدة )باستخدام  )أ()أ( م المعلومات الجديدة )باستخدام تقد  وقت، إلى وقجت، إلجى   أيأي(، في (، في نموذج وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيانموذج وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتقد 
 ة؛ة؛األماناألمان

نة تنقججل األمانججة  )ب()ب( قل األما ناطقمنججاطقمقترحات لوصف مقترحججات لوصججف   أيأيتن ية جديججدة إلججى األطججراف والحكومججات األخججرى والمنظمججات الحكوميججة الدوليججة   م ية الدول مات الحكوم خرى والمنظ طراف والحكومات األ لى األ يدة إ جد
 ؛؛الفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالفريق االستشاري غير الرسمي المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمختصة و المختصة و 

لذي يتعين فيه عقد حلقة لمشجورة بشججأن الوقججت الججذي يتعججين فيججه عقججد حلقججة يستعرض الفريق االستشاري غير الرسمي جميع المقترحات ويقدم ايسجتعرض الفريججق االستشججاري غيججر الرسججمي جميججع المقترحججات ويقججدم ا )ج()ج( لمشورة بشأن الوقت ا
لى إثراء عملية االستعراض هذه وتحديد الحاجة إلى إجراء تحليل عمجل إقليميججة جديجدة. ويمكججن أن يجؤدي إجججراء تحليجل علمججي للثغجرات إلججى إثجراء عمليججة االسجتعراض هججذه وتحديجد الحاجججة إلجى إجججراء تحليججل  عمل إقليمية جديدة. ويمكن أن يؤدي إجراء تحليل علمي للثغرات إ

 مواضيعي، وهو ما يمكن أن يكون مكمال لحلقات العمل اإلقليمية؛مواضيعي، وهو ما يمكن أن يكون مكمال لحلقات العمل اإلقليمية؛
جديدة من خالل حلقات عمل إقليمية عملية التقديم الحالية إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية جديجدة مجن خجالل حلقجات عمجل إقليميجة عمليجة التقجديم الحاليجة إلجى الهيئجة الفرعيجة للمشجورة العلميجة   مناطقمناطقيتبع وصف يتبع وصف  )د()د(

 في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا.  وإمكانية إدراجهوإمكانية إدراجهوالتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف للنظر فيه والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف للنظر فيه 
يا أو بيولوجيا التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجالوطنية لوصف المناطق الجديدة  عملياتلليرد وصف و  -12

 جيم من القسم الثالث أدناه.في القسم الفرعي 
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 الجديدة التي تستوفي معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيااالعتبارات الرئيسية لوصف المناطق  -جيم

 ينبغي مراعاة االعتبارات التالية: -13
ية المختصة، نبغججي إبججالغ األطججراف والحكومججات األخججرى، وكججذلك المنظمججات الحكوميججة الدوليججة المختصججة، يي   )أ()أ( ية الدول خرى، وكذلك المنظمات الحكوم بالغ األطراف والحكومات األ غي إ قديم للمقترحات تقججديم للمقترحججات   بأيبججأينب ت

لوصف المناطق الجديدة من خالل إخطار من اتفاقية التنوع البيولوجي والموقع الشبكي للمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا لوصف المناطق الجديدة من خالل إخطار مجن اتفاقيجة التنجوع البيولجوجي والموقجع الشجبكي للمنجاطق البحريجة المهمجة إيكولوجيجا أو بيولوجيجا 
((www.cbd.int/ebsawww.cbd.int/ebsa؛)؛) 

ية فججي عمليججة   [ ]التقليدية[[ ]التقليديجة[األصلية والمحليةاألصججلية والمحليججة]]أهمية إدماج المعارف أهميجة إدمججاج المعجارف  )ب()ب( وضمان المشاركة الكاملة وضجمان المشججاركة الكاملججة   وصف المناطق الجديدةوصجف المنججاطق الجديججدةفي عمل
 والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛والفعالة للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية؛

 مقترح جديد؛مقترح جديد؛  أليألي  قاعدة علمية وتقنية قويةقاعدة علمية وتقنية قويةالحاجة إلى الحاجة إلى  )ج()ج(
 ؛؛وصف المناطق الجديدةوصف المناطق الجديدةأهمية الشفافية في عملية أهمية الشفافية في عملية  )د()د(

 حيث التكلفة؛حيث التكلفة؛  رص استخدام طرائق فعالة منرص استخدام طرائق فعالة منفف )ه()ه(
يا أو ينبغججي مراعججاة الفججروق اإلقليميججة فججي تججوافر البيانججات والجهججود البحثيججة عنججد وصججف منججاطق بحريججة مهمججة إيكولوجيججا أو  )و()و( مة إيكولوج ناطق بحرية مه ند وصف م ية ع هود البحث نات والج توافر البيا في  ية  فروق اإلقليم غي مراعاة ال ينب

 بيولوجيا جديدة.بيولوجيا جديدة.

 بيولوجياخيارات لتعزيز المصداقية العلمية والشفافية لعملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو  -ثالثا
 المصداقية العلمية لعملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا -ألف

 فيما يتعلق بتعزيز المصداقية العلمية لعملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، يمكن االضطالع بما يلي: -14

قات العمل بالتعاون مع الفريق االستشاري غير الرسمي تخطججيط حلقججات العمججل بالتعججاون مججع الفريججق االستشججاري غيججر الرسججمي  )أ()أ( المعني بالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو المعنججي بالمنججاطق البحريججة المهمججة إيكولوجيججا أو تخطيط حل
 على نطاقات مالئمة؛على نطاقات مالئمة؛  [ ]التقليدية[[ ]التقليدية[األصلية والمحليةاألصلية والمحلية]]لضمان توفير المعلومات العلمية والمعارف لضمان توفير المعلومات العلمية والمعارف   بيولوجيابيولوجيا

بما في ذلك من خالل استكشاف الروابط المحتملة بما في ذلجك مجن خجالل استكشجاف الجروابط المحتملجة اختالالت على وجه الخصوص في مجاالت الخبرة، اختالالت على وجه الخصوص في مجاالت الخبرة،   أيأيمعالجة معالجة  )ب()ب(
لوجي مجججع مبجججادرة التصجججنيف العالميجججة التابعجججة التفاقيجججة التنجججوع البيولجججوجي  نوع البيو ية الت عة التفاق ية التاب صنيف العالم بادرة الت شبكاتوتعزيجججز الشجججبكاتمع م سب مجججع المنظمجججات الحكوميجججة الدوليجججة األخجججرى، حسجججب   وتعزيز ال خرى، ح ية األ ية الدول مات الحكوم مع المنظ

 االقتضاء.االقتضاء.
 وينبغي مراعاة االعتبارات التالية: -15

صلةمواصججلة )أ()أ( لوم التعججاون مججع نظجججام المعلومججات البيولوجيججة الجغرافيجججة بشججأن المحيطججات التججابع للجنجججة الحكوميججة الدوليججة لعلجججوم   موا ية لع ية الدول نة الحكوم تابع للج طات ال شأن المحي ية ب ية الجغراف ظام المعلومات البيولوج مع ن عاون  الت
قات العمل المحيطججات التابعججة لمنظمججة األمججم المتحججدة للتربيججة والعلججم والثقافججة )اليونيسججكو( فججي الوصججول إلججى المعلومججات العلميججة دعمججا لحلقججات العمججل  لى المعلومات العلمية دعما لحل في الوصول إ فة )اليونيسكو(  لم والثقا ية والع عة لمنظمة األمم المتحدة للترب المحيطات التاب

 اإلقليمية؛اإلقليمية؛
ات وحشد الموارد، عند الضرورة، من أجل إجراء التحضيرات على المستوى الوطني واإلقليمي ات وحشجد المجوارد، عنجد الضجرورة، مجن أججل إججراء التحضجيرات علجى المسجتوى الجوطني واإلقليمجي تعزيز تقديم اإلرشادتعزيز تقديم اإلرشجاد )ب()ب(

 في الوقت المناسب؛في الوقت المناسب؛  [ ]التقليدية[[ ]التقليدية[األصلية والمحليةاألصلية والمحلية]]قبل عقد حلقة عمل إقليمية لضمان جمع المعلومات العلمية والمعارف قبل عقد حلقة عمل إقليمية لضمان جمع المعلومات العلمية والمعارف 
 عمل؛عمل؛ات الات التقديم التدريب قبل عقد حلقتقديم التدريب قبل عقد حلق )ج()ج(
يبي المتعلق ب دماج المعارف التقليدية في وصف وتحديد المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو يبي المتعلق ب دماج المعجارف التقليديجة فجي وصجف وتحديجد المنجاطق البحريجة المهمجة إيكولوجيجا أو استخدام الدليل التدر استخدام الدليل التدر  )د()د(

 (؛(؛UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21UNEP/CBD/SBSTTA/20/INF/21بيولوجيا )بيولوجيا )
خالل يمكجججن تعزيجججز تطبيجججق معجججايير المنجججاطق البحريجججة المهمجججة إيكولوجيجججا أو بيولوجيجججا مجججن خجججالل  )ه()ه( من  يا  يا أو بيولوج مة إيكولوج ناطق البحرية المه عايير الم يق م كن تعزيز تطب لى اإلحالجججة قجججدر اإلمكجججان إلجججى يم كان إ قدر اإلم لة  اإلحا

 ..[ ]التقليدية[[ ]التقليدية[األصلية والمحليةاألصلية والمحلية]]المعارف المعارف المنشورات التي استعرضها النظراء وإدماج المنشورات التي استعرضها النظراء وإدماج 
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 شفافية عملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا -باء
 يمكن تعزيز شفافية عملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا عن طريق إتاحة ما يلي: -16

 قائمة الخبراء الذين ساهموا في تقديم أوصاف جديدة أو مراجعة أوصاف حالية؛قائمة الخبراء الذين ساهموا في تقديم أوصاف جديدة أو مراجعة أوصاف حالية؛ )أ()أ(
معلومات عن الموافقة الحرة المسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعات المحلية في الحاالت التي ُأدمجت فيها معلومات عن الموافقة الحرة المسبقة عن علم للشعوب األصلية والمجتمعجات المحليجة فجي الحجاالت التجي ُأدمججت فيهجا  )ب()ب(

 لوجيا أو بيولوجيا؛لوجيا أو بيولوجيا؛في وصف المناطق البحرية المهمة إيكو في وصف المناطق البحرية المهمة إيكو   [ ]التقليدية[[ ]التقليدية[األصلية والمحليةاألصلية والمحلية]]المعارف المعارف 
 النطاق الجغرافي لحلقات العمل اإلقليمية في المستودع؛النطاق الجغرافي لحلقات العمل اإلقليمية في المستودع؛ )ج()ج(
يق الوصججول إلجججى البيانات/المعلومجججات )مثجججل الصجججور السجججاتلية، وروابججط الوصجججول إلجججى ورقجججات أكاديميجججة مرجعيجججة، وتوثيجججق  )د()د( ية، وتوث ية مرجع لى ورقات أكاديم بط الوصول إ ساتلية، وروا صور ال ثل ال لى البيانات/المعلومات )م الوصول إ

 ؛؛ستخدمة في حلقات العمل اإلقليميةستخدمة في حلقات العمل اإلقليمية( الم( الم[ ]التقليدية[[ ]التقليدية[األصلية والمحليةاألصلية والمحلية]]المعارف المعارف 
في الحاالت التي اسُتخدمت فيها عمليات وطنية لوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، ينبغي أن في الحاالت التي اسجُتخدمت فيهجا عمليجات وطنيجة لوصجف المنجاطق البحريجة المهمجة إيكولوجيجا أو بيولوجيجا، ينبغجي أن  )ه()ه(

 لعمليات الوطنية، بما في ذلك كيفية إجراء استعراض نظراء للنتائج.لعمليات الوطنية، بما في ذلك كيفية إجراء استعراض نظراء للنتائج.لليرافق األوصاف شرح يرافق األوصاف شرح 
 الوطنية عملياتال -جيم

آلية تبادل أو في  المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيادع الوطنية إما في مستو  عملياتيمكن إدراج نتائج ال -17
 من خالل أحد المسارات التالية: المعلومات عن هذه المناطق

 إلدراجها في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياإلدراجها في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا

لكفججي ذلججك  األطرافاألطججرافإذا رغبت إذا رغبججت ]] )أ()أ( م نتججائج   [[،،في ذ تائج تقججد  م ن قد  هاعملياتهججات يالوطنيجج  عمليات قة عمل إقليمية، إلججى حلقججة عمججل إقليميججة،   ةةالوطن لى حل ئة الفرعية ثججم تنظججر فيهججا الهيئججة الفرعيججة إ ها الهي ثم تنظر في
 إلمكانية إدراجها في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛إلمكانية إدراجها في مستودع المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛  للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف،للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ومؤتمر األطراف،

  عملياتعملياتالساحلية أن تقدم نتائج الالساحلية أن تقدم نتائج ال، يجوز للدولة ، يجوز للدولة 2222//1212من المقرر من المقرر   11استنادا إلى اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة استنادا إلى اإلجراء المنصوص عليه في الفقرة  )ب()ب(
البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا، مصحوبة بمعلومات تدعم هذا البحريجة المهمجة إيكولوجيجا أو بيولوجيجا، مصجحوبة بمعلومجات تجدعم هجذا   المناطقالمنجاطقالوطنية المتعلقة بوصف المناطق التي تستوفي معايير الوطنية المتعلقجة بوصجف المنجاطق التجي تسجتوفي معجايير 

ظراء، الوصجججف بشجججأن العمليجججة العلميجججة والتقنيجججة، وكجججذلك عمليجججة اسجججتعراض النظجججراء،  ستعراض الن ية ا ية، وكذلك عمل ية والتقن ية العلم شأن العمل شورة لكجججي تنظجججر فيهجججا الهيئجججة الفرعيجججة للمشجججورة ]]الوصف ب ية للم ئة الفرع ها الهي ظر في كي تن ية العلميجججة والتقنيجججة ل ية والتقن العلم
يا[والتكنولوجيجججة ومجججؤتمر األطجججراف، إلمكانيجججة إدراجهجججا فجججي مسجججتودع المنجججاطق البحريجججة المهمجججة إيكولوجيجججا أو بيولوجيجججا[ يا أو بيولوج مة إيكولوج ناطق البحرية المه ستودع الم في م ها  ية إدراج طراف، إلمكان ية ومؤتمر األ لبويطلجججب]]  والتكنولوج لىإلجججى  ويط ناألمينججج  إ   ةةاألمي

 [.[.افافومؤتمر األطر ومؤتمر األطر الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إدراجها في المستودع وتقديم تقرير مرحلي إلى إدراجها في المستودع وتقديم تقرير مرحلي إلى   ةةالتنفيذيالتنفيذي
   المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياالمناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجياتبادل المعلومات عن تبادل المعلومات عن إلدراجها في آلية إلدراجها في آلية 

إجراء استعراض نظراء من جانب األطراف المعنية والحكومات األخرى، بتيسير من أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، إجراء استعراض نظراء من جانب األطجراف المعنيجة والحكومجات األخجرى، بتيسجير مجن أمانجة اتفاقيجة التنجوع البيولجوجي،  )أ()أ(
 ..المعلوماتالمعلوماتإلدراجها في آلية تبادل إلدراجها في آلية تبادل 

 وهناك حاجة إلى ما يلي: -18

أفضل الممارسات لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على المستوى أفضل الممارسات لتطبيق معايير المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا على المستوى المتعلقة بالمتعلقة ببناء القدرات بناء القدرات  )أ()أ(
 الوطني، ال سيما في البلدان النامية؛الوطني، ال سيما في البلدان النامية؛

 تقديم الحوافز لتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات المحلية/الوطنية؛تقديم الحوافز لتعزيز إمكانية الوصول إلى المعلومات المحلية/الوطنية؛ )ب()ب(
 طنية فعالة؛طنية فعالة؛و و   عملياتعملياتالتنسيق بين الوكاالت إلجراء التنسيق بين الوكاالت إلجراء  )ج()ج(
 الوطنية.الوطنية.  عملياتعملياتتوفير الموارد المالية الالزمة إلجراء التوفير الموارد المالية الالزمة إلجراء ال )د( )د( 
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االحتياجات في مجال بناء القدرات لتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا  -رابعا
 ولوصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الجديدة

لقدرات الالزمة لتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ولوصف تشمل االحتياجات في مجال بناء ا -19
 المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا الجديدة ما يلي:

لوصف المناطق التي تستوفي معايير  [ ]التقليدية[األصلية والمحلية]استخدام المعلومات العلمية والتقنية والمعارف  )أ(
 البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا ولتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛ المناطق

 ؛المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وفهمها البحريةالتوعية بشأن عملية المناطق  )ب(
 [ ]التقليدية[صلية والمحليةاأل]األصلية والمحلية والعلماء بشأن استخدام المعارف  المعارفحوار بين حائزي  إجراء )ج(

 في وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا وتعديل وصف المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا؛
 بين عملية المناطق البحرية المهمة إيكولوجيا أو بيولوجيا والعمليات األخرى ذات الصلة. القائمة فهم الروابط )د(

 
__________ 

 


