
 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرملدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال             
 .إضافيةوعدم طلب نسخ 

 الفريق العامل المفتوح العضوية 

 لمناطق المحميةلالمخصص 

 ولاالجتماع األ

 ٢٠٠٥حزيران / يونيو١٧-١٣مونتيكاتيني، ايطاليا، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٤البند 
 

 

 بحث عملية استعراض تنفيذ برنامج العمل

 بشأن المناطق المحمية

 مذكرة مقدمة من األمين التنفيذي

 موجـز

 الفريق العامل المعني بالمناطق المحمية، ضمن أمور         ي اقترح مؤتمر األطراف أن يقوم بها       تالتتضمن المهام   
تقارير المقدمة من األطراف والمنظمات والمؤسسات المعنية األخرى بشأن التقدم المحرز في تنفيذ               أخرى، النظر في ال   

 )ه  (و)  د  (٢٩الفقرتـان  (برنامج العمل وإعداد توصيات إلى مؤتمر األطراف بخصوص السبل والوسائل لتحسين التنفيذ              
في الفريق العامل   التنفيذي هذه المذكرة لنظر       د األمين ، أع في هذه المجاالت  الفريق العامل   ولمساعدة  ).    ٧/٢٨المقرر  من  

 .اجتماعه األول

 التي تطلب معلومات عن تنفيذ برنامج العمل وتدابير          ٧/٢٨تُعيد المذكرة سرد الفقرات ذات الصلة من المقرر          
 .المتابعة المتخذة، وتقدم العملية المقترحة إلجراء استعراض تنفيذ برنامج العمل

 توصيات مقترحة

 :قد يرغب الفريق العامل المخصص في القيام بما يلي

  بالعملية المقترحة من األمين التنفيذي والمتضمنة في المرفق بهذه الوثيقة؛أن يحيط علما -١

 األمين التنفيذي القيام باألنشطة الوارد وصفها في المرفق بهذه المذكرة، وأن يرفع تقريرا              أن يطلب إلى   -٢
 ل في اجتماعه الثاني؛عنها إلى الفريق العام

 ؛ استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية في اجتماعه الثانيأن يقرر -٣

 األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات المعنية إلى تقديم المعلومات الالزمة الستعراض            أن يدعو  -٤
.التنفيذ
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 مقدمة:   أوال

اقترح مؤتمر األطراف، ضمن أمور أخرى، أن يبحث الفريق          ،  ٧/٢٨من المقرر   )  ه(و  )  د  (٢٩في الفقرتين    -١
نظمات العلمية، والمجتمع    من األطراف، والم   التي يجمعها األمين التنفيذي   العامل المخصص للمناطق المحمية، التقارير       

وأن يقدم توصيات إلى مؤتمر     ، بشأن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية،             وجهات أخرى المدني  
من المقرر    ٢٩من الفقرة     )ه(و  )  د  (  الفقرتان الفرعيتان (األطراف بخصوص السبل والوسائل لتحسين تنفيذ برنامج العمل         

٧/٢٨.( 

 من نفس المقرر، األطراف ودعا الحكومات األخرى إلى إبالغ األمين             ٣٠حث مؤتمر األطراف، في الفقرة        -٢
.  ٢٠١٠اعات مؤتمر األطـراف حتى عام       امج العمل قبل كل اجتماع من اجتم        وبرن ٧/٢٨التنفيذي بشأن تنفيذ المقرر     

، قياس التقدم   )٢-٣-٤النشاط  (التي يجب على األطراف القيام بها       األنشطة  أحد   من برنامج العمل، فإن      ٣-٤وطبقا للغاية   
المحرز نحو تحقيق غايات المناطق المحمية استنادا إلى الرصد الدوري، واإلبالغ عن التقدم المحرز لتحقيق هذه الغايات في 

 االتفاقية، باإلضافة إلى تقرير مواضيعي يقدم في نهاية االجتماع التاسع لمؤتمر               التقارير الوطنية المستقبلية بموجب    
 .األطراف

، ونظرا ألن الوقت المتاح من      ٢٠٠٥أيار  /لما كان من المقرر أن تقدم األطراف التقارير الوطنية الثالثة في مايو            -٣
يسمح بإعداد تقرير موجز، فمن المقترح أن يقتصر بحث         ذلك التاريخ إلى موعد افتتاح االجتماع األول للفريق العامل قد ال            

الفريق العامل في اجتماعه األول على عملية استعراض تنفيذ البرنامج، على أن يبحث في اجتماعه الثاني مدى التقدم                     
 .المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

 من جدول األعمال المؤقت      ٤ العامل في بحثه للبند        أعد األمين التنفيذي هذه المذكرة لمساعدة الفريق         -٤
(UNEP/CBD/WG-PA/1/1)    .               ويصف القسم الثاني من المذكرة تدابير المتابعة المتخذة بصدد الفقرات ذات الصلة من

ية ويقدم القسم الثالث مع المرفق، العمل     .    ، التي تطلب معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل           ٧/٢٨المقرر  
 .المقترحة الستعراض تنفيذ برنامج العمل

  التي تطلب معلومات عن٧/٢٨الفقرات ذات الصلة في المقرر  :ثانيا

 التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل وتدابير المتابعة المتخذة

تقييم ، ب ٢٠١٠، قرر مؤتمر األطراف القيام في كل اجتماع لألطراف حتى عام             ٧/٢٨ من المقرر    ٢٨في الفقرة    -٥
التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل، وتقرير الحاجة إلى مزيد من التدابير الفعالة والمساندة المالية والتقنية اإلضافية                    

 من المقرر، األطراف ودعا الحكومات األخرى والمنظمات        ٣٠وحث مؤتمر األطراف، في الفقرة      .    ٢٠١٠لتحقيق هدف   
التنفيذي بشأن تنفيذ المقرر وتنفيذ برنامج العمل، وذلك قبل كل اجتماع لمؤتمر األطراف             المعنية إلى رفع تقارير إلى األمين       

 .٢٠١٠حتى عام 

 من المقرر، أعد األمين التنفيذي       ٣٠لتسهيل تقديم المعلومات المطلوبة من مؤتمر األطراف بموجب الفقرة             -٦
لعمل، والتي طُلب من األطراف القيام بها أو إنجازها         مجموعة أسئلة تتعلق بتلك األنشطة واألهداف المتضمنة في برنامج ا         

وترد هذه األسئلة في النموذج المنقح للتقرير الوطني الثالث، الذي وزع على األطراف في شهر                   .  ٢٠٠٨قبل عام   
 .٢٠٠٤تموز /يوليو
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، ٧/٢٨مقرر  للحصول على معلومات من المنظمات العلمية، والمجتمع المدني، وجهات أخرى، حسبما طُلب في ال              -٧
 خطابات إلى المنظمات العلمية     ٢٠٠٤تشرين الثاني   /لنظر الفريق العامل، أرسل األمين التنفيذي في نوفمبر       )  د  (٢٩الفقرة  

واألوساط األكاديمية ذات الصلة، والمجتمع المدني، وخصوصا تلك المنظمات المحددة في برنامج العمل كشركاء أو                   
، وصلت ردود من    ٢٠٠٥آذار  / مارس ١٥وحتى  .    د األمانة بالمعلومات ذات الصلة    متعاونين لتنفيذه، وطلب منها تزوي    

البنك الدولي، والمنظمة البحرية الدولية، واللجنة الدولية لشؤون صيد الحيتان، والرابطة الدولية لتقييم األثر، وبرنامج                  
 ).اليونسكو(فة اإلنسان والمحيط الحيوي التابع لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقا

 علمية الستعراض تنفيذ برنامج :ثالثا

 العمل بشأن المناطق المحمية

يحتوي برنامج العمل بشأن المناطق المحمية على أربعة عناصر للبرنامج، ويقسم كل عنصر إلى غايات وأهداف                 -٨
لنهائي موجهة نحو تحقيق     غاية، وهي عبارة عن بيانات للغرض ا        ١٦ويحتوي برنامج العمل على     .    وأنشطة لألطراف 

ويصاحب كل غاية هدف، وهو يحدد في معظم الحاالت تاريخا معينا لتحقيق الغاية، ويقدم في حاالت كثيرة                  .    نتائج فعلية 
 من هذه األهداف على موعد محدد نهائي لتحقيق الغاية وهو عام            ١٤ويحتوي  .    مؤشرات لقياس التقدم المحرز نحو تحقيقها     

وتحتوي كثير من هذه    .    ويلي كل غاية وهدف قائمة باألنشطة التي يقترح أن تقوم بها األطراف           .    ٢٠١٢ أو عام    ٢٠١٠
، اعترافا بأن تحقيق كثير من الغايات واألهداف    ٢٠٠٨ وعام   ٢٠٠٦األنشطة على موعدين وسيطين لبلوغ الغايات هما عام         

 .ةالواردة في برنامج العمل سيتطلب نهجا تدريجيا والعمل خطوة بخطو

سينطوي استعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية على بحث التقدم المحرز نحو تحقيق كل من                    -٩
وسيتطلب تنفيذ هذه األنشطة    .    الغايات، واألهداف، واألنشطة بموجب برنامج العمل، وكذلك الفرص والقيود أمام كل منها           

  وبالتالي، هناك حاجة إلى تجميع المعلومات بشأن تنفيذ األنشطة من            .موارد مالية وبشرية ومتطلبات أخرى تتعلق بالقدرات      
 .جانب األطراف، والحكومات األخرى، والشركاء والمتعاونين اآلخرين، مع مراعاة توافر الموارد والمتطلبات األخرى

مستلمة من المنظمات   ستُجمع المعلومات المطلوبة لالستعراض أساسا من التقارير الوطنية الثالثة ومن الردود ال             -١٠
ويمكن الحصول على   .     أعاله ٧المعنية، والشركاء والمتعاونين استجابة لطلب األمين التنفيذي، حسبما ورد في الفقرة              

ـ    تق)  ١:  (معلومات إضافية من المصادر التالية     ـ  اريـر عن مشاريـع المناطق المحمي ة، ة العالميـة الممولة من مرفق البيئ
 من  ٢٧ر األطراف في الفقرة      ـمل، مثل الورشات التقنية اإلقليمية التي قد طلب عقدها مؤتم           تقارير ورشات الع   )٢(

 .التقارير المستلمة من المنظمات الدولية والمنظمات المعنية األخرى) ٣( ، و٧/٢٨ المقرر

عد، والعقبات التي تعترض    ولتقييم حالة التنفيذ، سيتم تجميع المعلومات المستلمة إلبراز ما تم تنفيذه، وما لم ينفذ ب                -١١
 .التنفيذ، والسبل والوسائل الرامية للتغلب على العقبات

وتُقدم في المرفق بهذه المذكرة، عملية الستعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية مع بعض التفاصيل                  -١٢
 . في ذلك إطار زمنيالمنهجيات، واألدوات لتجميع المعلومات وتقييم التقدم المحرز، بما/عن اآلليات

المقرر   (٢٠١٠ونظرا لعمليات االستعراض التالية التي يجب إجراؤها قبل كل اجتماع لمؤتمر األطراف حتى عام                -١٣
، يمكن إعادة تقييم عملية االستعراض المقدمة في هذه المذكرة استنادا إلى الخبرة المكتسبة وتوافر                  )٢٨، الفقرة   ٧/٢٨

 .المعلومات
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 المرفق

  وخطوط إرشادية، وآليات لرصد التقدم المحرز في عملية،

 تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

 اإلجراء األدوات/اآلليات األدوات واإلطار الزمني/إرشادات عن استعمال اآلليات

يتم تجميع التقارير الوطنية الثالثة بعد االجتماع األول لفريق العمل، المقرر عقده             ١-١
 .٢٠٠٥أيلول /، ويجب أن ينتهي إعدادها بحلول أوائل سبتمبر٢٠٠٥ران حزي/في يونيو

، سيرسل األمين التنفيذي    ٢٠٠٥حزيران  /في حالة عدم استالم ردود كافية في يونيو       [
 .]٢٠٠٥آب /رسالة للتذكير وطلبا للمعلومات، مع تحديد موعد للرد أقصاه أغسطس

أيار / منتصف مايو  التقارير الوطنية الثالثة المقرر تقديمها في      ١-١
٢٠٠٥. 

األقسام في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وفي الوثائق           ١-١-١
األخرى ذات الصلة التي تستخدم أثناء إعداد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية، سيتم              

وسيتم تجميع  .    ٢٠٠٥أيلول  /مبرتجميعها ويجب االنتهاء من ذلك في موعد أقصاه أوائل سبت         
 في التقارير الوطنية األولى والثانية المقدمة في الفترة بين           ٨المعلومات بخصوص المادة    

، على التوالي،   ٢٠٠١أيار  /، وفي مايو  ١٩٩٨كانون الثاني   / ويناير ١٩٩٧حزيران  /يونيو
عرض عام عن   ويرد  .    بالرغم من أنها تحتوي على أنشطة نفذت قبل اعتماد برنامج العمل          

وطبقا .    UNEP/CBD/COP/6/INF/10 في الوثيقة    ٨تحليل هذه المعلومات بخصوص المادة      
ويرد في الوثيقة   .    ، قدمت األطراف تقارير مواضيعية بشأن المناطق المحمية       ٦/٢٥للمقرر  

UNEP/CBD/COP/7/INF/8          تجميع للمعلومات المتضمنة في هذه التقارير المواضيعية .
لمعلومات الواردة في التقارير المواضيعية ويجب االنتهاء من هذا اإلجراء في           وسيتم تجميع ا  
 .٢٠٠٥أيلول /أوائل سبتمبر

التقارير الوطنية السابقة التي تحتوي على أقسام عن المناطق          ١-١-١
المحمية، والتقارير المواضيعية بشأن المناطق المحمية، واالستراتيجيات       

يولوجي؛ ووثائق أخرى ذات صلة يتم      وخطط العمل الوطنية للتنوع الب    
النظر فيها أثناء إعداد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع            

 .البيولوجي

 أن تقدم   ٢٠٠٤تشرين الثاني   /طلب األمين التنفيذي من هذه المنظمات في نوفمبر        ٢-١
في وقد يرغب الفريق العامل     .    وحتى تاريخه، استجابت خمس منظمات فقط      .    تقاريرها

تموز / يوليو ٣١اجتماعه األول أن يطلب إلى المنظمات وغيرها أن تقدم المعلومات بحلول             
٢٠٠٥. 

 .٢٠٠٥أيلول /ويجب أن ينتهي تجميع المعلومات بحلول أوائل سبتمبر

المعلومات المقدمة من األوساط األكاديمية والمنظمات          ٢-١
 المحددة  العلمية، والمجتمع المدني وغيرها، وخصوصا تلك المنظمات       

 .كمنظمات متعاونة في برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

الحصول على 
 المعلومات
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 اإلجراء األدوات/اآلليات األدوات واإلطار الزمني/إرشادات عن استعمال اآلليات

تقارير مرحلية عن مشاريع المناطق المحمية الممولة من مرفق البيئة العالمية             ٣-١
 .ستساهم في تقييم تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية

تقارير عن المشاريع ذات الصلة الممولة من مرفق البيئة            ٣-١
 .عالميةال

وقد يرغب .  حتى تاريخه، ال توجد معلومات عن تنظيم أي ورشات عمل إقليمية ٤-١
الفريق العامل في اجتماعه األول أن يطلب إلى المنظمات، ويدعو األطراف والحكومات              

 .األخرى إلى تنظيم مثل هذه الورشات اإلقليمية، وتقديم تقارير بشأنها إلى األمين التنفيذي

 من  ٢٧ أي ورشات تقنية إقليمية معقودة وفقا للفقرة          تقارير ٤-١
 . أو متعلقة ببرنامج العمل٧/٢٨المقرر 

 

، األطراف ودعا الحكومات األخرى     ٧/٢٨حث مؤتمر األطراف، في المقرر        ٥-١
والمنظمات المعنية إلى تقديم تقاريرها إلى األمين التنفيذي بشأن تنفيذ المقرر وبرنامج العمل             

 .٢٠١٠ المحمية في كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف حتى عام بشأن المناطق

يغطي التقريران الوطنيان الثالث والرابع على التوالي، مطلب رفع التقارير إلى              
غير أنه من   ).    ٢٠١٠(والعاشر  )  ٢٠٠٦(مؤتمر األطراف في اجتماعيه الثامن       

 ).٢٠٠٨(طراف المخطط تقديم تقرير مواضيعي لالجتماع التاسع لمؤتمر األ

بناء عليه، سيعد األمين التنفيذي مسودة استبيان بخصوص تقرير مواضيعي لنظر             
 .الفريق العامل في اجتماعه الثاني

استبيان بخصوص تقرير مواضيعي بشأن تنفيذ برنامج           ٥-١
 .العمل

 

 ٢-١ و   ١-١موجز للمعلومات المذكورة في الفقرتين      إعداد   ١-٢ .٢٠٠٥أيلول / وينتهي في سبتمبر٢٠٠٥تموز /سيبدأ هذا الموجز في يوليو ١-٢
 .أعاله، باستعمال أدوات تحليلية تعدها األمانة

 تجميع المعلومات

قيام األمين التنفيذي باستعراض التقرير الموجز مع األخذ في         ١-٣ ٢٠٠٥تشرين األول /يجب أن ينتهي بحث هذا التقرير الموجز بحلول أكتوبر ١-٣
 .يذه، وما لم ينفذ بعد، والعقبات التي تعترض التنفيذالحسبان ما تم تنف

اعتمادا على توافر الوقت قبل اجتماعه الثاني، قد يرغب الفريق العامل في                ٢-٣
 . أو ورشة عمل لتوحيد االستنتاجات/اجتماعه األول، أن يوصي بإنشاء محفل إلكتروني و

استنتاجات الموجز ويقدم توصيات إلى مؤتمر /الثاني نتائجسيبحث الفريق العامل في اجتماعه 
 .األطراف

اعتمادا على توافر الوقت واألموال، عقد محافل إلكترونية          ٢-٣
 .االستنتاجات/أو ورشات عمل لتوحيد النتائج/و

 

 تقييم مستوى التنفيذ
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 اإلجراء األدوات/اآلليات األدوات واإلطار الزمني/إرشادات عن استعمال اآلليات

قد يرغب الفريق العامل في اجتماعه الثاني أن يوصي بعمليات وآليات للقيام               ١-٤
اض مع األخذ في الحسبان التقرير المواضيعي المقدم إلى االجتماع التاسع           بمزيد من االستعر  

لمؤتمر األطراف والتقرير الوطني الرابع المقدم لالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، ضمن            
 .أمور أخرى

تقييم ومراجعة عملية االستعراض، بما في ذلك إعداد            ١-٤
 .منهجيات لمزيد من االستعراض

ية بحث ومراجعات عمل
 االستعراض

قد يرغب الفريق العامل في اجتماعه الثاني أن يوصي بكيفية تقييم مدى فاعلية               ١-٥
 .٢٠١٠برنامج العمل وإسهامه في تحقيق هدف عام 

تحليل الفجوات مع األخذ في الحسبان نتائج التقييمات             ١-٥
 .٢-٣ و ١-٣بموجب البندين 

تقييم مدى فاعلية 
برنامج العمل وإسهامه 

قيق هدف عام في تح
٢٠١٠ 

 

 

 

---- 
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