
 

  للتنفیذالهیئة الفرعیة 
  األولاالجتماع 

  2016 أیار/مایو 6-2 كندا، ،الـمونتری
  *من جدول األعمال المؤقت 13البند 

 
  التقاریر الوطنیة

  مذكرة من األمین التنفیذي
  مقدمة  - أوال 

یقدم كل طرف متعاقد إلى مؤتمر األطراف، على فترات یحددها من اتفاقیة التنوع البیولوجي على أن  26ص المادة تن -1
 .مؤتمر األطراف، تقاریر عن التدابیر التي اتخذها لتنفیذ أحكام هذه االتفاقیة ومدى فاعلیتها في الوفاء بأهدافها

، األطراف 2020-2011ستراتیجیة للتنوع البیولوجي بشأن الخطة اال 10/2وحث مؤتمر األطراف، في المقرر  -2
رصد واستعراض تنفیذ استراتیجیاتها ، ضمن جملة أمور على تنفیذ الخطة االستراتیجیة وبصفة خاصةوالحكومات األخرى 

المعدة للخطة وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي وفقا للخطة االستراتیجیة وأهدافها الوطنیة مع استخدام مجموعة المؤشرات 
االستراتیجیة كإطار مرن ورفع تقریر عن ذلك إلى مؤتمر األطراف من خالل تقاریرها الوطنیة الخامسة والسادسة وأي وسائل 

 .أخرى یحددها مؤتمر األطراف

ة أن یعد مقترحا بشأن المبادئ التوجیهی، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي 12/1من المقرر ) أ(9وفي الفقرة  -3
من  صدار الرابعللتقریر الوطني السادس، مع مراعاة أنواع المعلومات من التقاریر الوطنیة الخامسة المستخدمة في إعداد اإل

، والفجوات التي تم تحدیدها، وذلك لتنظر فیه الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
من  6و 5وفي الفقرتین . عقد قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطرافتفي اجتماعات  لتنفیذلفرعیة والتكنولوجیة والهیئة ال

 :، طلب مؤتمر األطراف كذلك إلى األمین التنفیذي12/29المقرر 

أن یعد، على أساس الخبرات والدروس المستفادة من إعداد التقریر الوطني الخامس واستخدام أداة اإلبالغ   )أ(
عبر اإلنترنت، مقترحات بشأن التقریر الوطني السادس لتیسیر تبسیط اإلبالغ عن القضایا المشمولة في االتفاقیة  الطوعي

 للنظر من جانب الهیئة الفرعیة ،فضال عن أي تحسینات أخرى قد تكون ضروریة ألداة اإلبالغ عبر اإلنترنت ،وبروتوكولیها
  ؛لتنفیذل
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بالتنوع البیولوجي  المتعلقةاألخرى ات یمع االتفاق اتساقًا لإلبالغكثر إمكانیة وضع إطار أ أن یستكشف  )ب(
، واالستفادة من الخبرات على األطراف لتنفیذ االتفاقیة والحد من أعباء اإلبالغالوصول إلى البیانات ذات الصلة  فرص لتحسین

 .المستمدة من هذا العمل لدى إعداد مقترحات للتقریر الوطني السادس

أن یدمج إطار اإلبالغ المالي في  ، طلب مؤتمر األطراف أیضا إلى األمین التنفیذي12/3من المقرر  26ة وفي الفقر  -4
 .لتقریر الوطني السادسلالمبادئ التوجیهیة مشروع 

لدى وضع طلبت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة إلى األمین التنفیذي، ، 19/5وفي توصیتها  -5
  :ن المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادسمقترح بشأ
  ؛أن یأخذ في االعتبار الدروس المستفادة من التقریرین الوطنیین الرابع والخامس  )أ(
محتــوى التقریــر الــوطني الســادس علــى النحــو الــوارد فــي شــكل و أن یراعــى االعتبــارات التقنیــة بشــأن توقیــت و   )ب(

  1؛يمن مذكرة األمین التنفیذ 51-47الفقرات 
  :أن یدرج في المقترح  )ج(

اسـتخدام األدوات لتقیـیم فعالیـة التـدابیر النوعیـة المتخـذة لتنفیـذ  فـي مجـالبندا عن خبرات األطـراف   )1(
  ؛2020-2011لتنوع البیولوجي الخطة االستراتیجیة ل

لسیاسات بما في ذلك أطر ا ،اغل التنوع البیولوجي داخل القطاعات وفیما بینهاو تعمیم ش النظر في  )2(
  ؛الشاملة بشأن التنوع البیولوجي وتقییم فعالیتها، وأفضل الممارسات والدروس المستفادة

  .أن یعمم مشروع المقترح للتعلیق ومراعاة التعلیقات التي أبدتها األطراف والمراقبین  )د(
أن یشجع مؤتمر األطراف، ب أیضا، أوصت الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة 19/3 تهاوفي توصی -6

تقییمات لفاعلیة التدابیر المتخذة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي األطراف على إجراء في اجتماعه الثالث عشر، 
تحدید الدروس المستفادة، وتقدیم هذه المعلومات إلى و ، وتوثیق هذه الخبرة، بما في ذلك المنهجیات المطبقة، 2011-2020
 .التنفیذي، بما في ذلك من خالل تقریرها الوطني السادس األمین

ة من الجولتین الرابعة والخامسة تفادواستجابة لهذه األحكام، قام األمین التنفیذي باستعراض الخبرات والدروس المس -7
ترحات للتقریر الوطني في إطار االتفاقیة، الوارد موجز لها في القسم ثانیا من هذه المذكرة، كأساس إلعداد مق لإلبالغ الوطني

ویعرض القسم رابعا طرائق اإلبالغ في المستقبل، بما في . ویقدم القسم ثالثا محتوى وشكل التقریر الوطني السادس. السادس
ویقدم . ذلك خیارات لمواءمة اإلبالغ الوطني إلى االتفاقیة وبروتوكولیها وأوجه التآزر في اإلبالغ بین االتفاقیات ذات الصلة

 .في اجتماعها األول لهیئة الفرعیة للتنفیذاخامسا توصیات لنظر القسم 

وقد أعدت . UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1ویرد مشروع المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادس في الوثیقة  -8
. ت صلةمقررات وتوصیات ذا ت فيقدمإیالء االعتبار الواجب لإلرشادات التي هذه على أساس المشاورات مع األطراف ومع 

مرحلة / خالل مرحلتها التجریبیةوتبني المقترحات أیضا على ردود الفعل األولیة بشأن استخدام أداة اإلبالغ على االنترنت 
 .اختبارها

                                                           
عمل الهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة في ضوء برنامج عمل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسیاسات في مجال "   1

 .)UNEP/CBD/SBSTTA/19/9(" والعالقة مع الهیئة الفرعیة للتنفیذ 2018-2014كولوجیة للفترة التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلی
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  إلى االتفاقیة اإلبالغ الوطنيالخبرات والدروس المستفادة من عملیات   - ثانیا 
 بالغ الوطنيالخامسة لإلالخبرات والدروس المستفادة من الجولتین الرابعة و   -ألف 

 31بحلول  تقدم جمیع األطراف تقریرها الوطني الخامس، قرر مؤتمر األطراف أن 10/10في المقرر  -9
وركز التقریر . والرسوم البیانیة، عند الضرورةجداول، باألشكال، وال مكمال، شكال سردیامستخدمة ، 2014آذار /مارس

طط العمل الوطنیة، وتعمیم التنوع البیولوجي في القطاعات، وتنفیذ الوطني الخامس على تنفیذ االستراتیجیات وخ
جعت األطراف على تقدیم تحلیل یستند إلى مؤشرات كمیة وشُ . 2020-2011الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

 .للتنفیذ، باستخدام دراسات الحالة والبیانات وعلى إبراز النتائج المحققة والتحدیات المواجهة

  ألطر الزمنیة لتقدیم التقاریر الوطنیةا  -  1
وبینما كان هذا العدد . طرفا فقط تقریره الوطني الخامس 51، قدم 2014آذار /مارس 31بحلول الموعد النهائي  -10

طرفا آخر تقاریره الوطنیة بعد ثالثة أشهر من  50وقدم . بالغ الوطنيمنخفضا، فهو ال یمثل تحسنا على الجوالت السابقة لإل
طرفا تقاریرها  170، قدم )أكثر من عام ونص بعد الموعد النهائي( 2015كانون األول /دیسمبر 31وفي . النهائيالموعد 

 .االتجاهات في تقدیم التقاریر الوطنیة أدناهویبین الشكل . الوطنیة الخامسة

. بالغ الوطنيالسابقة من اإلوكان معدل تقدیم التقریرین الوطنیین الرابع والخامس سریعا نسبیا بالمقارنة إلى الجوالت  -11
 :الممكنة ما یلي توتشمل التفسیرا

   من جانب األطراف؛المتزاید اإلرادة السیاسیة المتزایدة وااللتزام   )أ(
  ؛شركائها، بما في ذلك إعداد المواد واألدوات الداعمةأنشطة تنمیة القدرات التي نظمتها األمانة، مع   )ب(
الرصد للتنوع  تطویرالتنوع البیولوجي بشأن مؤشرات ادتها الشراكة المعنیة بأنشطة تنمیة القدرات التي ق  )ج(

  البیولوجي على مختلف المستویات؛
تعزیز توافر البیانات والمنهجیات ذات الصلة برصد التنوع البیولوجي على المستویین الوطني ودون   )د(
  الوطني؛

  التواصل المستمر مع األطراف؛  )ه(
 .مختلف أصحاب المصلحةالدعم المقدم من   )و(

وبالرغم من إحراز تقدم في معدل تقدیم التقاریر الوطنیة الخامسة، تجدر المالحظة أن معظم البلدان قدمت تقاریرها  -12
وتشمل األسباب المحتملة لذلك التعقد في التقریر، والشروع المتأخر في . الوطنیة الخامسة بعد الموعد النهائي بفترة طویلة

والتقلیل من تقدیر الوقت الالزم إلعداد التقریر والحصول على الموافقة علیه لتقدیمه، ة لتحضیر التقریر، العملیات الوطنی
وكان الكثیر من البلدان النامیة التي تلقت أمواال من مرفق البیئة . إلعداد التقریر) التقنیة والمالیة على السواء(والموارد المحدودة 

لوطنیة قد الحظت الحاجة إلى زیادة مستوى التمویل إلعداد التقاریر الوطنیة في المستقبل، إذ العالمیة لغرض إعداد التقاریر ا
لدعم ضخامة العمل الالزم الستكمال التقاریر  هقد أثبت عدم كفایت) دوالرا أمریكیا لكل بلد 20 000(أن مستوى التمویل الحالي 

 تنفیذ الذي ینظر في تعزیز استعراض التنفیذ، على أن یكون مستنداذلك، ومع تشكیل الهیئة الفرعیة للعلى وعالوة . الوطنیة
 .إلى التقاریر الوطنیة، یلزم تقدیم دعم إضافي لتعزیز القدرات المؤسسیة أساسا
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 األطر الزمنیة لتقدیم التقاریر الوطنیة .الشكل

تقریرا فقط في الحسبان في استعراض منتصف المدة  64مكن أخذ نتیجة للتقدیم المتأخر للتقاریر الوطنیة الخامسة، یو  -13
الذي أجري من خالل اإلصدار الرابع لنشرة  2020-2011للتقدم المحرز في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

د إعداد مشروع اإلصدار وكان هناك عدد مماثل من التقاریر الوطنیة الرابعة متاحا عن. التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي
 .التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجينشرة لالثالث 

 محتوى التقاریر الوطنیة الخامسة  -  2

. توحي المبادئ التوجیهیة للتقاریر الوطنیة الخامسة إلى أن األطراف تشكل تقاریرها الوطنیة حول ثالثة أقسام رئیسیة -14
وجي واتجاهاته والتهدیدات التي تعترضه وآثار ذلك على رفاه اإلنسان، بینما بحث تحدیثا عن حالة التنوع البیول 1القسم  قدمو 

التقدم المحرز نحو تحقیق أهداف  3وبحث القسم . تنفیذ االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة وتعمیم التنوع البیولوجي 2القسم 
واتبعت . اإلنمائیة لأللفیةهداف األمن  2015والمساهمات ألهداف عام  2020و 2015أیشي للتنوع البیولوجي في عامي 

 .أغلبیة التقاریر الوطنیة الخامسة هذا الشكل

وفیما یتعلق بمحتوى التقاریر الوطنیة الخامسة، كان الجزء األول من التقاریر الوطنیة یمیل إلى أن یكون أطول  -15
وفي بعض الحاالت، شمل ذلك . في بلدانها قدم الكثیر من األطراف تفاصیل كثیرة لوصف حالة التنوع البیولوجيو . األقسام

ولم یتضمن الكثیر من المعلومات في هذه األقسام . أو الموائل الموجودة في البلد/األنواع ومختلفة من  اأقسام مطولة تقدم أنواع

 الخطوط الزمنیة لتقدیم التقریر الوطني
ریر

لتقا
د ا

عد
 

  لإلبالغعدد األشهر بعد الموعد النهائي 
  )31/12/2015( مالتقاریر الوطنیة المستلمة حتى الیو عدد 

تــم اســتالم * ر واحــد فقــط نتیجــة الســتالم تقریــولكنــه امتــد  30/6/1997لتــاریخ النهــائي األصــلي كــان ا( 1/1/1998فــي  التقــدیم یســتحق
  )153= المجموع (النهائي الممتد  التاریخحلول ب تقریر 11

  )135 = لمجموعا(بحلول الموعد النهائي  تقریر 14 تم استالم *15/5/2001التقدیم في یستحق 
  )152= المجموع (تقاریر بحلول الموعد النهائي  3تم استالم * 15/5/2005التقدیم في یستحق 
  )تقریرا نهائیا، ومسودتین 173( 181= المجموع (بحلول الموعد النهائي  تقریر 26تم استالم * 30/3/2009ي التقدیم فیستحق 
 )مسودات 10تقریرا نهائیا،  170= المجموع (بحلول الموعد النهائي  تقریر 32تم استالم * 31/3/2014ي التقدیم فیستحق 



UNEP/CBD/SBI/1/11 
Page 5 
 

مات المقدمة في وعالوة على ذلك، كانت المعلو . معلومات تتعلق بكیفیة تغیر االتجاهات أو حالة التنوع البیولوجي عبر الزمن
ولم تكن طبیعة المعلومات المقدمة في هذا القسم . كثیر من الحاالت مشابهة لما قد تم تقدیمه في التقاریر الوطنیة السابقة

 .تتصل بتقییم التقدم العالمي المحرز نحو تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي

وصف معظم األطراف التقدم الذي أحرزته في تحدیث استراتیجیاتها  من التقاریر الوطنیة، وفیما یتعلق بالقسم الثاني -16
غیر أنه بینما أسرد كثیر من األطراف . أو وصفت أنواع اإلجراءات المتخذة لتنفیذها/وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي و

والتشریعات أو ألنشطة نتائج هذه اكانت ا إذا موصف عدد قلیل من األطراف أنشطة وتشریعات أو سیاسات ذات صلة، 
ة أو في بدء نشودتحقیق األهداف المفي موجهة غرض التنوع البیولوجي أو ما إذا كانت فعالة ) أو نتائجها المتوقعة(السیاسات 

 .الصلةوعالوة على ذلك، قدم عدد قلیل من األطراف معلومات تتعلق بتعمیم التنوع البیولوجي في القطاعات ذات  .إحراز التقدم نحو تحقیقها

وكان القسم الثالث من التقاریر الوطنیة الذي بحث في التقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي  -17
وأدرج . من األهداف اإلنمائیة لأللفیة، یمیل إلى أن یكون أقصر األقسام في التقریر الوطني 2015والمساهمات في أهداف عام 

لمبلغة تقییما صریحا للتقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في في المائة من األطراف ا 40أكثر من 
ات لتصنیف مستوى التقدم المحرز نحو تحقیق كل هدف جواستخدمت هذه التقییمات عادة مقیاس أو نظام در . تقاریرها الوطنیة

حراز بعض التقدم، وعلى المسار  لم یحدثمثال، (في فئة  ٕ األطراف التي أجرت م ولم تستخد). ق الهدفلتحقیالصحیح تقدم، وا
وعالوة على ذلك، في معظم الحاالت، لم یتم شرح . ا مما جعل من الصعب تجمیع المعلوماتمشتركهذه التقییمات مقیاسا 

رز وقدمت تقاریر وطنیة أخرى أوصافا سردیة للتقدم المح. المنهجیة المستخدمة في إجراء هذه التقییمات في التقاریر الوطنیة
أنواع األنشطة  تولم یتم تحدید مقیاس محدد لإلشارة إلى التقدم المحرز بل بدال من ذلك أسرد. نحو تحقیق أهداف أیشي

 .إلى التغییرات في اتجاهات التنوع البیولوجي تالمتخذة، واإلجراءات المزمعة أو أشار 

قاریرها الوطنیة، كان في تعلى األقل  قلیلةفبینما استخدم معظم األطراف مؤشرات وفیما یتعلق باستخدام المؤشرات،  -18
طنیة إلى كونها مزیج من النتائج أو وتمیل المؤشرات في التقاریر الو . في كیفیة استخدام هذه المؤشرات هناك تفاوت كبیر
ءات تلك التي تقیس اإلجرا(ومؤشرات العملیة  )تلك التي تقیس أحد التغیرات في حالة التنوع البیولوجي(مؤشرات األثر 

لمؤشرات واستخدموها، غیر أن معظم األطراف استخدمتها بطریقة من ابعض التقاریر إلى مجموعات شاملة  توأشار ). المتخذة
وباإلضافة إلى ذلك، فإن التقاریر التي استخدمت المؤشرات على نحو واسع كان لدیها فجوات في الغالب في . أقل تنظیما

. وكانت المؤشرات التي استخدمتها األطراف متشابهة في الغالب. یكن لدیها مؤشراتالتي لم  معینة أهداف أو عناصر أهداف
ویمكن أن یكون لهذه . فمثال، كان لدى كثیر من األطراف مؤشرات تتعلق بفقدان الموائل، وانقراض األنواع أو المناطق المحمیة

ذلك استخدم معظم األطراف مؤشرات مشابهة  وعالوة على. المؤشرات أسماء ومنهجیات مختلفة ولكنها تقیس نفس األشیاء
. المستوى دون الوطني أوالمقاطعة /أو الوالیةولكنها ركزت على مستویات جغرافیة مختلقة مثل النظم اإلیكولوجیة، أو المنطقة، 

ع المعلومات وهذه االختالفات في المنهجیات وخطوط األساس والتعاریف جعلت من الصعب إجراء المقارنة بین البلدان أو تجمی
وفي الغالب كانت المؤشرات مستخدمة . وتفاوت أیضا استخدام المؤشرات عبر أهداف أیشي للتنوع البیولوجي. الوطنیة مباشرة

 3و 2من األطراف مؤشرات لتقییم التقدم المحرز نحو تحقیق األهداف نسبیا بینما استخدم عدد قلیل  12و 11و 5لألهداف 
ح ذلك أن یكون بسبب أن المؤشرات المستخدمة في التقاریر الوطنیة كانت تمیل إلى ما ویرج. 19و 18و 17و 16و 13و

ولم تكن المسائل االجتماعیة االقتصادیة أو المسائل السیاساتیة . سیتم النظر فیه عامة كمؤشرات تقلیدیة للتنوع البیولوجي
ویمكن االطالع على تحلیل تفصیلي الستخدام . حو جیدالعریضة مشمولة بمؤشرات الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي على ن

المؤشرات في التقریر الوطني الخامس في أحد الوثائق اإلعالمیة التي أعدت الجتماع فریق الخبراء التقنیین المخصص المعني 
 2.في جنیف، بسویسرا 2015أیلول /بتمبرس 17إلى  14بالمؤشرات للخطة االستراتیجیة المنعقد من 

                                                           
: التي یمكن االطالع علیها على العنوان التالي UNEP/CBD/AHTEG/2015/INF/3انظر    2

en.doc-03-inf-01-2015-ahteg-01/information/id-2015-ahteg-https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/id .  
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جي في التقاریر الوطنیة الخامسة التقدم المحرز نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولو تقریبا كل تقییمات  واستخدمت -19

وتضمنت مصادر المعلومات استعراضات . مصادر مختلفة للمعلومات باإلضافة إلى مؤشرات للوصول إلى استنتاجاتها
أصحاب  لمشاورات معیر الرسمیة، فضال عن آراء الخبراء وایة، والمقاالت العلمیة والمؤلفات غحكومللتقاریر ال المؤلفات
معلومات عملیة باالستناد إلى مصادر  تة إلى أن معظم األطراف قد استخدموتشیر المعلومات من التقاریر الوطنی. المصلحة

یق أهداف نحو تحقمعلومات متعددة واستفادت على نحو أفضل من ذلك في التوصل إلى استنتاج بخصوص التقدم المحرز 
معظم األطراف  درجومن المهم مالحظة أنه حتى في الحاالت التي توافرت فیها معلومات محدودة، أ. أیشي للتنوع البیولوجي

معلومات في تقاریرها الوطنیة مكنت من إجراء تقییمات للتقدم المحرز، على األقل نحو تحقیق بعض أهداف أیشي للتنوع 
ولكن النُهج المختلفة المتخذة لتقییم التقدم المحرز نحو . الت بمستویات منخفضة من الثقةالبیولوجي، ولو أنه في بعض الحا

تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي في التقاریر الوطنیة الخامسة أنشأت تحدیات إلجراء تقییم متسق وشامل للتقدم المحرز 
ویمكن االطالع على تحلیل تفصیلي  .2020- 2011ولوجي على المستوى العالمي في تنقیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البی

میة التي أعدها المركز العالمي لرصد الحفظ في العقییم الذاتي في أحد الوثائق اإلالبلدان للت تهاستخدمتي اللنُهج الوطنیة ال
ت للخطة الجتماع فریق الخبراء التقنیین المخصص المعني بمؤشرا (UNEP-WCMC)برنامج األمم المتحدة للبیئة 

 3.االستراتیجیة

 ة اإلبالغ على االنترنتفادة من االستخدام التجریبي إلداالخبرات والدروس المست  -باء 

، من خالل آلیة غرفة تبادل بالغ الوطني، قرر مؤتمر األطراف إنشاء مرفق على االنترنت لدعم اإل8/14في المقرر  -20
 .تخطیطلل المعلومات، لكي تستخدمه األطراف على أساس طوعي كأدة

. 2012الغ على االنترنت في عام بجریبیة من أداة اإلتولدى العمل تجاه تنفیذ هذا المقرر، أعدت األمانة نسخة  -21
واستمر تطویر النطاق والوظائف والروابط بمختلف عملیات اإلبالغ وغرف تبادل المعلومات في أداة اإلبالغ وعالقتها بالتقاریر 

 .الفعل المستلمة من مستخدمي النسخة التجریبیة ومن خالل المشاورات مع األطرافالوطنیة الرسمیة في ضوء ردود 

أن یتیح التشغیل الكامل ألداة ، 12/29وعالوة على ذلك، طلب مؤتمر األطراف إلى األمین التنفیذي، في المقرر  -22
والحكومات األخرى إلى أن تتیح، األطراف  دعاو  آلیة غرفة تبادل المعلومات في أقرب وقت ممكن،في اإلبالغ عبر اإلنترنت 

على أساس طوعي، معلومات عن التقدم المحرز صوب تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وما یتصل بها من أهداف 
، من 2020بغیة تمكین مؤتمر األطراف، في كل اجتماع له حتى عام  ،وطنیة، وعن المؤشرات والنُهج صوب تقییم التقدم

 .وتحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 2020- 2011في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي  استعراض التقدم المحرز

وعقدت جلسة مشتركة للجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة واللجنة االستشاریة  -23
 سداءإل 2015تشرین األول /أكتوبر 30في كندا، ال، ـفي مونتری غیر الرسمیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع

واستعرض الخبراء حالة أداة اإلبالغ على االنترنت، والحظوا التقدم المحرز، . مشورة بشأن المسائل ذات االهتمام المشترك
 4:تشغیل هذه األداة في أقرب وقت ممكن بغیةوقدموا اإلرشادات التالیة إلى األمین التنفیذي 

                                                           
: التي یمكن االطالع علیها على العنوان التالي UNEP/CBD/AHTEG/2015/INF/2انظر    3

en.doc-02-inf-01-2015-ahteg-01/information/id-2015-ahteg-https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/id .  
وتقریر ) UNEP/CBD/CHM/IAC/2015/1/3(انظر تقریر اجتماع اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات    4

-UNEP/CBD/ABS/CH(االجتماع األول للجنة االستشاریة غیر الرسمیة لغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع 

IAC/2015/1/3.(  

https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/id
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غرفة تبادل المعلومات ومن لیة استعراض ردود الفعل المستلمة من اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آل  )أ(
تشرین الثاني بهدف إتاحة أداة اإلبالغ على االنترنت للتقدیمات /أطراف أخرى، وتحدید أولویات التنفیذ بحلول منتصف نوفمبر

  ؛2015الرسمیة بحلول نهایة عام 
جمیع المستخدمین تقدیم المعلومات المقدمة بطریقة فعالة وجذابة مع مراعاة توقعات استكشاف الوسائل ل  )ب(

  متطلباتهم؛و 
توضیح الطرائق للتقدیمات على االنترنت إلى اآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات، السیما بالنسبة لدور   )ج(

لقائمة لغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة وغرفة نقطة االتصال الوطنیة لغرفة تبادل المعلومات، وتمشیا مع الطرائق ا
  تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع؛

  .النص على إجراءات بدیلة لتقدیمات األطراف التي لدیها وصول محدود إلى االنترنت  )د(

  محتوى وشكل التقریر الوطني السادس  -ثالثا 
 محتوى التقریر الوطني السادس  -ألف 

- 2011ومات من التقریر الوطني السادس أساسا لالستعراض النهائي لتنفیذ الخطة االستراتیجیة ستستخدم المعل -24
، من 2020وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي الذي سیتم إجراؤه في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في عام  2020

كما ستستخدم . تحلیلالت الموضوعیة ذات الصلةوال التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيخالل اإلصدار الخامس من نشرة 
وباإلضافة إلى ذلك، . 2020- 2011إلعداد متابعة للخطة االستراتیجیة لالتفاقیة للفترة المعلومات من التقاریر الوطنیة السادسة 

سیسهم التقریر وعالوة على ذلك، . سیقدم التقریر الوطني السادس معلومات عن عناصر مختارة من أهداف التنمیة المستدامة
الوطني السادس في استعراض تنفیذ األهداف الوطنیة المحددة تمشیا مع أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، بما في ذلك تحدیث 

ویمكن أن . االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي وفیما یتعلق بتعمیم التنوع البیولوجي في القطاعات وعبرها
استعراض استراتیجیاتها وخطط عملها الوطنیة للتنوع البیولوجي كأداة اتصال في تقاریرها الوطنیة السادسة  تستفید األطراف من

 .من أجل التنوع البیولوجيلمزید من تعبئة إجراءات الجمهور 

 :وهكذا، من المقترح أن التقریر الوطني السادس ینبغي أن یقدم ما یلي -25

لبلدان للتقدم المحرز نحو كل هدف وطني للتنوع البیولوجي تم تحدیده تیسیر التقییمات الذاتیة من قبل ا  )أ(
وعلى هذا األساس تقییم المساهمة الوطنیة نحو تحقیق أهداف  2020-2011یا مع الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي شتم

  لنتائج المحققة؛أیشي للتنوع البیولوجي وأهداف االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات، مع التركیز على ا
السماح بتقییم فاعلیة أدوات السیاسات، وتحدید الدروس المستفادة واالحتیاجات التقنیة والعلمیة المحددة   )ب(

  واالحتیاجات من القدرات؛
من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي وأهداف حشد الموارد المتفق علیها في  20دعم تقییم إنجاز الهدف   )ج(

 .إطار اإلبالغ المالي الوارد في المرفق الثاني بذلك المقرر من خالل 12/3المقرر 

ومن المتوقع أن اإلبالغ عن التقدم المحرز في تنفیذ برامج العمل المواضیعیة في االتفاقیة، وقضایاها المشتركة بین  -26
فعلى . يجي كإطار تنظیمبط باألهداف الوطنیة وبأهداف أیشي للتنوع البیولو تالقطاعات أو األحكام األخرى أو االتفاقیة سیر 

من أهداف  11سبیل المثال، سیتم اإلبالغ عن المعلومات عن تنفیذ برنامج العمل المتعلق بالمناطق المحمیة في إطار الهدف 
التنوع بینما سیتم اإلبالغ عن تنفیذ خطة العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانیة في إطار اتفاقیة أیشي للتنوع البیولوجي، 

 .من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 14تحت عناصر التعمیم المتعلقة بأهداف محددة، السیما الهدف جي البیولو 
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استعراض التنفیذ من جانب مؤتمر ستیسر ولضمان أن المعلومات المقدمة من خالل التقریر الوطني السادس  -27

 :األطراف، ینبغي أن تضطلع األطراف بما یلي

ات المنجزة، والتدابیر المتخذة لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي التركیز على نتائج اإلجراء  )أ(
  لفاعلیة هذه اإلجراءات والتدابیر؛ حیوي، وأهداف أیشي واألهداف الوطنیة ذات الصلة والتقییم ال2011-2020

لتعاون التقني سرد العقبات المواجهة في تحقیق كل هدف بما في ذلك مقترحات للتغلب علیها، ال سیما با  )ب(
  والعلمي، وأنشطة تنمیة القدرات، وتطویر مواد إرشادیة إضافیة أو تدابیر أخرى؛

إدراج معلومات عن الترتیبات المؤسسیة والهیاكل التي تستخدمها األطراف لتنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع   )ج(
  ؛2020- 2011البیولوجي 
  راءات المتخذة إلى النتائج المنشودة أو یتوقع أن تؤدي إلیها؛اإلج أدتكیف تقدیم دراسات الحالة إلظهار   )د(
مة المحدثة لمؤشرات للخطة االستراتیجیة ئاستخدام المؤشرات عند توافرها، بما في ذلك االستناد إلى القا  )ه(

  .(UNEP/CBD/SBSTTA/20/13) 2020- 2011للتنوع البیولوجي 
مكانیة مقارن -28 ٕ ة التقییمات القطریة الذاتیة، بما في ذلك وسائل التحقق من وقد أثیرت شواغل بخصوص موضوعیة وا

 ٕ مكانیة تكرار الوسائلمالمعلومات وا ٕ الحاجة إلى وجود معاییر  هناكومن أجل تعظیم إمكانیة المقارنة . كانیة تتبع الموارد وا
سترعاء بعض الدروس من ویمكن ا. واضحة لتیسیر القرارات بخصوص درجات التقدم واألدلة الداعمة لتبریر هذه القرارات

العملیة الطوعیة الستعراض النظراء التي بحثتها المذكرة التي أعدها األمین التنفیذي بشأن الموضوع 
(UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1). 

 شكل التقریر الوطني السادس  -باء 

متعددة الخیارات، مع من المتوقع أن تتضمن المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادس مزیجا من أسئلة مع ردود  -29
وتحدیدا، ستدعا األطراف إلى تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق كل هدف من أهدافها . تكمیلها بفرص لتقدیم معلومات سردیة

وسوف ییسر ذلك التعریف على المستوى . الوطنیة أو أهداف أیشي للتنوع البیولوجي باستخدام أحد فئات التقدم الخمس الممكنة
وباإلضافة إلى أن استخدام . مزید من االهتماملمجاالت التي أحرز فیها أكثر تقدم وتلك المسائل التي تحتاج إلى الوطني لتلك ا

هذه الفئات سیسمح بدرجة أسهل إلعداد تقییم عالمي للتقدم المحرز نحو تحقیق األهداف الذي سیتم إعداده لنظر األطراف 
النوعیة والكمیة على (ت عامة ویمكن تطبیقها على مختلف أنواع األهداف وتعتبر الفئات المقترحة فئا. خالل اجتماعاتها

. ظل دونما تغییر بین وقت التقییم وتاریخ الهدفیس ، تشیر هذه الفئات إلى المسار الحالي للتقدم وتفترض أنههكذاو ). السواء
وتلك الفئات المستخدمة في اإلصدار الرابع من وفیما یلي فئات التقدم المقترح استخدامها في تقییم التقریر الوطني، بما یتسق 

 :التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجي

یشیر أحد األهداف في هذا التقییم إلى أن اإلجراءات الوطنیة  – لتجاوز الهدف الصحیح على المسار  )أ(
العناصر الكمیة، سیعني ذلك أن العتبة وفي حالة تلك األهداف ذات . العتبات المحددة للهدف/المتخذة ستسمح بتجاوز المعاییر

  وفي حالة األهداف النوعیة، سیعني ذلك تجاوز اإلجراءات أو الشروط المختلفة المطلوب الوفاء بها؛. المحددة سیتم تجاوزها
تشیر هذه الفئة إلى أن اإلجراءات المتخذة والحالة الحالیة للمسائل  – لتحقیق الهدف الصحیح على المسار  )ب(

  عالجها الهدف سیتم الوفاء بها بحلول الموعد النهائي للهدف؛التي ی
تشیر هذه الفئة إلى إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقیق  – تقدم نحو تحقیق الهدف ولكن بمعدل غیر كافال  )ج(

التي یتم ویمكن أن یتخذ التقدم شكل اإلجراءات المتخذة أو التحسیننات الفعلیة في حالة القضایا . الهدف منذ أن تم تحدیده
 غیر أن هذه الفئة تشیر إلى تحسن الحالة، وأن التقدم المحرز لن یكون كافیا للوفاء بالهدف بحلول الموعد النهائي؛. معالجتها
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تشیر هذه الفئة إلى أنه منذ تم تحدید الهدف لم یكن هناك أي تقدم ملحوظ نحو  – ملحوظیر ال یوجد تغ  )د(
  وتعني التقییمات التي تستخدم هذه الفئة أنه لم تتخذ إجراءات ملحوظة لتحقیق الهدف؛. تحقیقه أو لم یكن هناك تدهور ملحوظ

ویمكن أن . تشیر هذه الفئة إلى تدهور المسائل التي یسعى الهدف إلى معالجتها – عن الهدف نسیر بعیدا  )ه(
یكون ذلك أیضا بسبب الضغوط المتزایدة وقد . یرجع ذلك إلى عدم اتخاذ أیة إجراءات أو أن اإلجراءات المتخذة لم تكن فعالة

 .أو التغییرات أخرى في الظروف الوطنیة

ها البلدان كأساس لتیسیر تتبع التغیر عبر الوقت داخل بلد ما فضال عن إرشاد ختارتاوستعمل فئات التقدم التي  -30
سیرات المختلفة المحتملة لألهداف ونظرا لالختالفات في األهداف الوطنیة والتف. التقییم العالمي للتقدم المحرز في التنفیذ

العالمیة التي ال تتضمن عناصر رقمیة، فضال عن االختالفات في نُهج التقییم، لن تستخدم الدرجات لغرض المقارنة بین 
 .البلدان

وفي معظم الحاالت، سیتطلب تقریر أي الفئات ستسخدم عند تقییم التقدم المحرز نحو تحقیق الهدف النظر في أنواع  -31
). المؤشرات، واستعراض المؤلفات، والتشاور مع أصحاب المصلحة، وآراء الخبراء، ضمن جملة أمور(فة من المعلومات مختل

وباإلضافة إلى ذلك، عند إجراء التقییم، ینبغي النظر أیضا في المعلومات عن الحالة أو االتجاهات في عنصر الهدف التي یتم 
اتخاذ اإلجراء وقت من المهم النظر في اإلجراءات المتخذة بسبب الفجوات بین و . النظر فیه فضال عن أیة إجراءات متخذة

 .األثر الناتج عنه لذي یظهر فیهاوقت الو 

غیر أنه یمكن أن ینشئ . ویسمح استخدام هذه األنواع المختلفة وخطوط المعلومات بتقییم أكثر قوة للتقدم المحرز -32
ویمكن أن . سباب، سیقتضي معظم التقییمات درجة من التفسیرولهذه األ. تحدیات أیضا في توافق خطوط األدلة المختلفة

وهناك ثالثة مستویات للثقة یقترح استخدامها في التقاریر . ینعكس ذلك في التقییم باإلشارة إلى مستوى الثقة المرتبط بالتقییم
 :الوطنیة السادسة، وهي

مؤشرات قویة ومصادر إضافیة للمعلومات یشیر هذا المستوى من الثقة إلى وجود  – یستند إلى أدلة شاملة  )أ(
  لدعم التقییم وأن هذه تسمح بتقییم جمیع عناصر الهدف؛

یشیر هذا المستوى من الثقة إلى وجود بعض المؤشرات لتقییم التقدم المحرز نحو  – یستند إلى أدلة جزئیة  )ب(
وبالتالي تم استخدام مصادر إضافیة . لها حدودتحقیق الهدف ولكن ال یمكن تقییم جمیع العناصر بالمؤشرات أو أن المؤشرات 

  للمعلومات لسد الفجوات؛
یشیر هذا المستوى من الثقة إلى عدم وجود مؤشرات كمیة لتقییم التقدم المحرز  – یستند إلى أدلة محدودة  )ج(

علومات تم الحصول علیها نحو تحقیق الهدف إو إلى وجود البعض منها وأن التقییم یستند بدرجة عالیة إلى أنواع أخرى من الم
 .ولهذا السبب، یستند التقییم بدرجة كبیرة إلى آراء الخبراء. بالتوافق مع آراء الخبراء

مقترحات لطرائق اإلبالغ في المستقبل بما في ذلك خیارات لزیادة   -رابعا 
إلى االتفاقیة وبروتوكولیها وفیما بین  بالغ الوطنيالتآزر بین اإل

 ت ذات الصلةاالتفاقیات والعملیا

 طرائق اإلبالغ في المستقبل  -ألف 

على االنترنت في شكل یمكن تنزیله واستخدامه  احللتقریر الوطني السادس ستت من المتوقع أن المبادئ التوجیهیة -33
وستقوم األمانة بإدخال المعلومات . طریقة تقدیم تقریرها من اختیارمكن ستتفي شكل ورقي وأن األطراف و بدون انترنت 

 .حتى یمكن الوصول إلى جمیع التقدیمات وتیسیر تحلیل وعرض المعلوماتالمستلمة في صورة ورقیة 
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وتسمح لألطراف، إذا رغبت في ذلك، . منتظمقریر الوطني الالتوقد صممت أداة اإلبالغ على االنترنت لتیسیر إعداد  -34

وهي لذلك تمكن من . لومات علنا عند االنتهاء من إعدادها بدون االنتظار حتى یتم االنتهاء من التقریر بأكملهبإتاحة المع
وتیسر أیضا المشاورات الداخلیة إذ أن مشروع المعلومات یكون مرئیا فقط . قریر الوطني العادي بطریقة تراكمیةتتحضیر ال

 .ه بصورة رسمیةللمستخدمین الوطنیین المعینین إلى أن یتم نشر 

وتمشیا مع التوصیة الصادرة عن اللجنة االستشاریة غیر الرسمیة آللیة غرفة تبادل المعلومات واإلرشادات اإلضافیة  -35
 :داة اإلبالغ على االنترنتألالتي قدمتها األطراف بصورة غیر رسمیة، من المتوقع 

مكین مدخالت عن العناصر الرئیسیة للشكل المقترح ، مع ت2016كاملة التشغیل بحلول أوائل عام أن تكون   )أ(
  للتقریر الوطني السادس وعرض هذه المدخالت في صورة بیانیة؛

في ضوء المشورة األخرى للهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها األول واستكمالها بعد تطویرها  اصلو یأن   )ب(
تشمل جمیع عناصر شكل التقریر الوطني ا إذا كانت سعمر من مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر، مقر صدور 

  السادس المتفق علیه؛
تیسر إعداد التقاریر الوطنیة السادسة عن طریق تقدیم أدوات على االنترنت والسماح بتقدیم التقریر في أن   )ج(

  شكل وحدات؛
وفیر المرونة في زمن تیسر كذلك إعداد التقاریر الوطنیة السادسة على المستوى الوطني عن طریق تأن   )د(

تقدیم المعلومات عن عناصر مختارة للتقریر أو إدخال تحدیثات فضال عن تمكین تبادل مشروع المعلومات فیما بین 
، )ویشاهدها فقط مجموعة المستخدمین الوطنیین المرخصین إلى أن یتم نشرها بصورة رسمیة(المستخدمین الوطنیین المرخصین 

  ستوى الوطني؛مما ییسر التنسیق على الم
لتیسیر التشغیل البیني مع الغرف الوطنیة أو  (API) واجهة بینیة لبرمجة التطبیقاتبتكون مدعومة أن   )ه(

  غرف تبادل المعلومات في االتفاقیات والعملیات األخرى؛اإلقلیمیة لتبادل المعلومات و 
  ولیها؛ر التجانس التدریجي لعملیات اإلبالغ إلى االتفاقیة وبروتوكأن تیس  )و(
مثل هذه المعلومات من خالل طائفة من ن ع بالغات المقدمة من األطراف واإلتیسر تحلیل المعلومأن   )ز(

  األدوات المرئیة؛
بنسخة ورقیة لتمكین األطراف التي لدیها وصول محدود إلى االنترنت من تقدیم معلوماتها  تكمیلها یتمأن   )ح(
 .بطریقة آنیة

وبروتوكول ناغویا وعدد من االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو أدوات ویستخدم بروتوكول قرطاجنة  -36
نظام لإلبالغ على  (CMS) ع الحیوانات البریة المهاجرةاحفظ أنو مجموعة اتفاقات اتفاقیة تستخدم و . اإلبالغ على االنترنت

یة حفظ أنواع الحیوانات قعلى االنترنت التي أعدته مجموعة اتفاونظام اإلبالغ . االنترنت لتیسیر تجمیع وتقدیم التقاریر الوطنیة
یتم أیضا استخدامه من  (UNEP-WCMC)البریة المهاجرة والمركز العالمي لرصد الحفظ في برنامج األمم المتحدة للبیئة 

كل مرة لتقاریرها ( (CITES) اضبأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة لالنقر جانب اتفاقیة برن، واتفاقیة االتجار الدولي 
ویتم النظر في استخدامه أیضا في  ،(ITPGRFA)بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعة والمعاهدة الدولیة ) سنتین

فحة التصحر نظام إبالغ على اوتستخدم اتفاقیة األمم المتحدة لمك. دورات اإلبالغ في المستقبل من جانب اتفاقیة رامسار
وتطور اتفاقیة األمم المتحدة . ة خالل فترة زمنیة محددةمنتظمالوطنیة ال هالكي تقدم أطرافها تقاریر  PRAISنترنت یسمى اال

 .أداة إبالغ على االنترنت لتیسیر اإلبالغ من جانب أطرافها (UNFCCC)اإلطاریة بشأن تغیر المناخ 
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 وبروتوكولیها خیارات لزیادة المواءمة في اإلبالغ بین االتفاقیة  -باء 

ئة بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة شكل إبالغ على هیمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في استخدم  -37
وقد أبقي على بعض األسئلة الرئیسیة في جمیع تقاریره . الوطنیة الثالثة التقاریرالوطنیة المؤقتة و  استبیان على االنترنت للتقاریر

مكانیة المقارنةالوطنیة لتوفیر اال ٕ  .ستمراریة وا

الموارد الجینیة والتقاسم  بروتوكول ناغویا بشأن الحصول علىمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في وكان  -38
شهرا  12الواجب تقدیمه قبل ( المؤقتالعادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها قد اعتمد نهجا مشابها لتقریره الوطني 

 قومتس الثالث، اوفي اجتماعه). 2017ن عام من المرجح أن یكون ذلك في النصف الثاني م( )ألطرافلالثالث من االجتماع 
وفي . اإلبالغ في المستقبل وتیرةألطراف في البروتوكول باستعراض المعلومات الواردة في التقریر الوطني المؤقت والنظر في ا

ردود الفعل  على أساسشكل التقریر الوطني، في البروتوكول طراف ستعرض األتالثالث، من المتوقع أیضا أن  ااجتماعه
 5.المستلمة من األطراف والخبرات المكتسبة

ویلعب اإلبالغ الوطني إلى كال البروتوكولین دورا مهما في إجراءات وآلیات التشجیع على االمتثال لألحكام بموجب  -39
 .ملیة التقییم واالستعراض لتقدیر فاعلیة البروتوكولینالبروتوكولین ولمعالجة حاالت عدم االمتثال، وكذلك في ع

وفي هذا . ، باستعراض تنفیذ االتفاقیة وبروتوكولیها12/26وقد كلفت الهیئة الفرعیة للتنفیذ، المنشأة في المقرر  -40
 .غ الوطنيالسیاق، من المتوقع أن االتفاقیة وبروتوكولیها سینتقالن تدریجیا إلى نهج أكثر تزامنا وتوافقا مع اإلبال

 :شمل ما یليتفي اإلبالغ الوطني في إطار االتفاقیة وبروتوكولیها  المواءمةویوجد عدد من الخیارات لتعزیز  -41

ة شتركدورات اإلبالغ المنسق لالتفاقیة وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغویا، مع وجود مواعید قصوى م  )أ(
ألطراف في االتفاقیة، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لتقدیم التقاریر بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر ا

لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغویا في عام 
  ؛2020

بط مختلف االستبیانات واألشكال نهج مشترك لشكل التقاریر الوطنیة بموجب االتفاقیة وبروتوكولیها، مثال بر   )ب(
  ؛المشتركة وبمزج المعلومات عن الموجز القطري للتنوع البیولوجي

الدمج التدریجي لآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة وغرفة   )ج(
؛ وبوابة واحدة للوصول )التي نفذت بالفعل(موحدة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك حسابات مستخدمین 

؛ وتوسیم وتصمیم مشترك لجمیع التقاریر الوطنیة؛ ونظام واحد )التي نفذت بالفعل(إلى التقاریر إلى كل من األدوات الثالث 
  لتحلیل وعرض تقدیمات التقاریر الوطنیة؛

اإلبالغ إلى  مواءمةیها في المستقبل، بغیة تیسیر روابط مالئمة بین الخطط االستراتیجیة لالتفاقیة وبروتوكول  )د(
  .االتفاقیة وبروتوكولیها

 في اإلبالغ الوطني بین االتفاقیات اتالتآزر خیارات لزیادة   –جیم 

 11/15و 10/20و 10/10و 9/27و 9/19و 8/14و 7/25و 6/25و 6/20و 5/19(في عدد من المقررات  -42
، وترشید وتجانس اإلبالغ الوطني مع اتالتآزر ف إلى األمین التنفیذي تیسیر ، طلب مؤتمر األطرا)12/30و 12/26و 12/6و

وعالوة على ذلك، اقترحت أیضا المبادئ . مختلف االتفاقیات بما في ذلك اتفاقیات ریو واالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي
االتصال الوطنیة التابعة لالتفاقیة مع نظرائها في  التوجیهیة للتقاریر الوطنیة الرابعة والخامسة أنه ینبغي أن تعمل نقاط

                                                           
 .7و 6، الفقرتان NP-I/3انظر المقرر   5
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ة مثل اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، في إعداد ذات الصلاالتفاقیات 

 .اتالتآزر زیادة ن أجل متقاریرها الوطنیة 

 ة بالتنوع البیولوجيالمتعلقالتفاقیات التنسیق بین اعضاء فریق أ، دعا مؤتمر األطراف )أ(4، الفقرة 12/6وفي المقرر  -43
االنترنت  واالهتمام بالتآزر في وضع نظم اإلبالغ الخاصة بها بما في ذلك نظم اإلبالغ عن طریقزیادة التعاون والتنسیق " إلى

وحلقة العمل بشأن ". بالتنوع البیولوجي ةالمتعلقالوطني بموجب االتفاقیات  اإلبالغالتآزر في أوجه كوسیلة لزیادة في المستقبل 
في جنیف، بسویسرا، قدمت  2016شباط /فبرایر 11إلى  8أوجه التآزر بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، المنعقدة من 

 بر مع إعدادأكوسیتم استكشاف هذه الخیارات على نحو , لزیادة التآزر لقائمة بعدد من الخیارات قصیرة األجل ومتوسطة األج
 .تكامل هذه التقاریر على نحو أفضلمع التوقع بعملیة متسلسلة تهدف إلى  توجیهیة للتقاریر الوطنیةالمبادئ ال

ة والمركز العالمي لرصد الحفظ التبع عشرة الماضیة، وبتنسیق من برنامج األمم المتحدة للبیئ وخالل السنوات الخمس -44
وقد . ة، بما في ذلك بعض المشروعات التجریبیةذات الصلوطني فیما بین االتفاقیات ، أجري العمل بشأن تجانس اإلبالغ الله

وقدمت إحدى الوثائق اإلعالمیة التي أعدها المركز العالمي لرصد  .أدت هذه الجهود إلى بعض الخبرات والتوصیات المفیدة
 االتفاقیة تنفیذفتوح العضویة المخصص الستعراض المالحفظ في برنامج األمم المتحدة للبیئة لالجتماع الثالث للفریق العامل 

(UNEP/CBD/WGRI/3/INF/10)  وفي إطار الفریق العامل المعني . صددالعمل في هذا ال منسنوات  10ول ألموجزا مفیدا
اإلبالغ أنشئ الفریق العامل المعني بنظام ، (MEA-IKM)بإدارة المعلومات والمعارف في االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف 

لمناقشة الخیارات لمزید من التطویر واستخدام أدوات اإلبالغ على االنترنت هذه استنادا إلى الخبرات  (ORS)على االنترنت 
كما أجرى فریق التنسیق لالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي وفریق التنسیق . في عدد من االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي

وقد أنشئت فرقة عمل بشأن . في اإلبالغ إلى مختلف االتفاقیات اتریو مناقشات عن كیفیة زیادة التآزر المشترك التفاقیات 
 .اإلبالغ المتعلق بالغابات تبسیطاإلبالغ عن الغابات من جانب الشراكة التعاونیة المعنیة بالغابات وقدمت توصیات مفیدة ل

االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو یشكل  وتجدر مالحظة أن تزامن دورات اإلبالغ الوطني فیما بین -45
ُ  اختالف وتیرةالرئاسیة و  اجتماعات مؤتمر أطرافها أو أجهزتها وتیرةتحدیات، نتیجة الختالف  انظر (هج اإلبالغ الوطني ون

الحیوانات والنباتات ولي بأنواع على األطراف في اتفاقیة رامسار وفي اتفاقیة االتجار الدفعلى سبیل المثال، ). أدناهالجدول 
، أن تقدم تقاریرها الوطنیة إلى كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف فیها، الذي (CITES) البریة المعرضة لالنقراض

، التي بها اعتمدت هذه االتفاقیات خططها االستراتیجیة الخاصةوباإلضافة إلى ذلك، . یعقد مرة كل سنتین أو ثالث سنوات
لبتغطي ف كما . في تنفیذ هذه الخطط زإلى األطراف في هذه االتفاقیات أن تبلغ عن التقدم المحر  ترات زمنیة مختلفة، وُط

أن تقدم تقاریر سنویة ومرة  CITESفعلى سبیل المثال، على األطراف في اتفاقیة . تتفاوت متطلبات اإلبالغ في هذه االتفاقیات
وعلى . تماعات مؤتمر األطراف، واللجنة الدائمة، ولجنة النباتات ولجنة الحیواناتكل سنتین للمساعدة في صنع القرار في اج

الرغم من أن اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة التصحر واتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ قد اعتمدت دورة لإلبالغ 
ن تقدم تقاریرها الوطنیة أو بالغاتها مرة كل أربع أو خمس على األطراف أ(الوطني مشابهة لدورة اتفاقیة التنوع البیولوجي 

فمثال، األطراف . ، فإن نُهج اإلبالغ التي اعتمدتها هذه االتفاقیات تختلف كثیرا عن مثیلتها في اتفاقیة التنوع البیولوجي)سنوات
 المدرجة فيوعلى األطراف غیر . مختلفة المرفق األول في االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ لها متطلبات إبالغ المدرجة في

ثالث سنوات من التصدیق على االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ والتقاریر  بعدالمرفق األول أن تقدم أول تقریر وطني لها 
عن الجرد  المرفق األول تقدیم تقاریر وطنیة المدرجة فيالوطنیة الالحقة مرة كل أربع سنوات بعد ذلك، بینما على األطراف 

مع التاریخ الذي (الوطني لغازات الدفیئة، باإلضافة إلى البالغات الوطنیة المنتظمة المقدمة مرة كل أربع أو خمس سنوات 
قدمة األطراف والبلدان المتأثرة األطراف في اتفاقیة األمم توالبلدان الم. وتقاریر تحدیث مرة كل سنتین) حدده مؤتمر األطراف

 .لتصحر تستخدم أشكال إبالغ مختلفةالمتحدة لمكافحة ا
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 التوقیت الممكن الجتماعات مؤتمر األطراف والتقاریر إلى االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي األخرى واتفاقیات ریو. الجدول

المدة  االتفاقیة
المشمولة 
بآخر خطة 
 استراتیجیة

ت الممكن الجتماعات یوقتال
عام  حولمؤتمر األطراف 
2020 

هجوتیرة   التقاریر الوطنیة والُن

- 2011 اتفاقیة التنوع البیولوجي
2020 

اجتماع مؤتمر األطراف 
، 2016في الثالث عشر 

، 2018الرابع عشر في و 
 2020والخامس عشر في 

التقاریر الوطنیة و . التقاریر الوطنیة التي تقدم كل أربع أو خمس سنوات
أداة اإلبالغ على  سیتم تشغیلو . 2019آذار /الواجبة التقدیم في مارس

 .لتیسیر اإلبالغ الوطني 2016االنترنت في عام 

- 2016 اتفاقیة رامسار
2024 

اجتماع مؤتمر األطراف 
  2018الثالث عشر في 

  2021الرابع عشر في و 
 2024الخامس عشر في و 

التقاریر الوطنیـة التـي سـتقدم إلـى كـل اجتمـاع لمـؤتمر األطـراف لغـرض 
 .استعراضها

ر الدولي بأنواع اتفاقیة االتجا
الحیوانات والنباتات البریة 

 (CITES) المعرضة لالنقراض

2008 -
2020 

اجتماع مؤتمر األطراف 
  2016السابع عشر في 
 2019والثامن عشر في 

صنع القرار في في مساعدة لالتقاریر السنویة والتقاریر كل سنتین ل
 .یواناتالحلجنة النباتات و  لجنةمؤتمر األطراف، واللجنة الدائمة، و 

ع الحیوانات ااتفاقیة حفظ أنو 
 (CMS) البریة المهاجرة

2015 -
2023 

اجتماع مؤتمر األطراف 
  2017الثاني عشر في 

  2020والثالث عشر في 
 2023والرابع عشر في 

ویــتم . التقــاریر الوطنیــة التــي ســتقدم إلــى كــل اجتمــاع لمــؤتمر األطــراف
 .CMSاستخدام أداة اإلبالغ على االنترنت لمجموعة 

لجنة التراث العالمي تجتمع  غیر متاحة اتفاقیة التراث العالمي
سنة والجمعیة العامة ال فيمرة 

للدول األطراف في االتفاقیة 
 أثناءتجتمع مرة كل سنتین 

  دورات المؤتمر العام للیونسكو
الجمعیة العامة الحادیة 

  2017والعشرون في 
 2019والثانیة والعشرون في 

المقدمة من الدول األطراف في اتفاقیة التراث العالمي التقاریر الدوریة 
ة على عدوتبحث لجنة التراث العالمي التقاریر الم. مرة كل ست سنوات

أساس إقلیمي وفقا لجدول زمني محدد مسبقا، یستند إلى دورة مدتها 
وسیتم . 2015إلى عام  2008والدورة الحالیة من عام . ست سنوات

ي تقریر لجنة التراث العالمي إلى المؤتمر إدراج نتائج االستعراض ف
  .العام للیونسكو

المعاهدة الدولیة بشأن الموارد 
الوراثیة النباتیة لألغذیة 

 (ITPGRFA) والزراعة

االجتماع السابع للجهاز  غیر متاحة
  2017الرئاسي في 

 2019واالجتماع الثامن في 

. 2016تشرین األول /في أكتوبرواجب تقدیمه أول تقریر وطني 
ویتم تطویر أداة . وستقوم لجنة االمتثال باستعراض التقاریر الوطنیة

 .إبالغ على االنترنت لتیسیر اإلبالغ

- 2012  االتفاقیة الدولیة لوقایة النباتات
2019  

تعقد اجتماعات هیئة تدابیر 
الصحة وتدابیر الصحة 

  النباتیة مرة كل سنة

. من التزامات اإلبالغعلى األطراف صیانة المعلومات المتصلة بعدد 
ویتم اإلیصال أساسا من خالل تقدیمات على االنترنت إلى البوابة 

  .الدولیة للصحة النباتیة
اتفاقیة األمم المتحدة لمكافحة 

 (UNCCD) التصحر
2008 -
2018 

االجتماع الثالث عشر لمؤتمر 
  2017األطراف في 

واالجتماع الرابع عشر في 
2019 

ف والبلدان المتأثرة األطراف تستخدم نماذج البلدان المتقدمة األطرا
استعراض وتقییم نظام وتقدم التقاریر الوطنیة من خالل . إبالغ مختلفة

وفي . ضمن فترة زمنیة محددة (PRAIS)تنفیذ النظام على االنترنت 
الموعد (واالستعراض  بالغالوقت الحالي، هذه هي الدورة الخامسة لإل

  ).2014تموز /یولیوفي النهائي محدد 
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المدة  االتفاقیة

المشمولة 
بآخر خطة 
 استراتیجیة

ت الممكن الجتماعات یوقتال
عام  حولمؤتمر األطراف 
2020 

هجوتیرة   التقاریر الوطنیة والُن

اتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة 
 بشأن تغیر المناخ

(UNFCCC) 

تعقد اجتماعات مؤتمر  غیر متاحة
 األطراف مرة كل سنة

المرفق األول تقدم تقاریر وطنیة دوریة، وفقا  المدرجة فياألطراف 
والموعد النهائي للتقریر الوطني . للتاریخ الذي یحدده مؤتمر األطراف

وینبغي تقدیم أول تقریر كل . اتفق علیه في كانكونقد ) 1/1/2014(
، 1/1/20142014المرفق األول بحلول  المدرجة فيسنتین لألطراف 

والتقریر الثاني وما بعده مرة كل سنتین بعد تاریخ تقدیم تقریر وطني 
 المدرجة فيوعلى األطراف غیر ). 2018، و2016 يأي عام(كامل 

وطنیة في غضون ثالث سنوات من المرفق األول تقدیم تقاریرها ال
وینبغي أن یكون . الدخول في االتفاقیة، ومرة كل أربع سنوات بعد ذلك

هذا التقریر متسقا مع قدرات الطرف أو مستوى الدعم المقدم له، 
، ومرة كل سنتین 2014كانون األول /وینبغي تقدیمه بحلول دیسمبر

نموا والدول الجزریة ویمكن أن تقدم األطراف من أقل البلدان . بعد ذلك
 .ة تقاریرها حسب تقدیرها الخاصیالصغیرة النام

  
. وباإلضافة إلى وتیرة اإلبالغ المختلفة، الحظت التقاریر إلى االتفاقیات المذكورة أعاله أیضا االختالف في تركیزها -46

الغابات على التنوع البیولوجي بینما التقاریر  فمثال، في حالة إزالة الغابات، تركز تقاریر اتفاقیة التنوع البیولوجي على آثار إزالة
ناك اختالفات في تركیز وه. الغابات على خفض االنبعاثات إلى االتفاقیة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ تركز على آثار إزالة

 .اإلبالغ حتى فیما بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي

وقد استخدمت  .ك فرص لزیادة التآزر في اإلبالغ بین هذه االتفاقیاترغم من التحدیات المالحظة أعاله، هنالوبا -47
كإرشادات لخططها  2020-2011بعض االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 

وهناك فرصة . في اإلبالغ مع أهداف أیشي للتنوع البیولوجي كعامل مشترك یقدم فرصا ألوجه التآزر مواءمةفال. االستراتیجیة
أخرى تتمثل في استخدام التقاریر الوطنیة المعدة التفاقات بیئة أخرى متعددة األطراف كأدلة تقنیة للبیانات عن التقدم المحرز 

ن فمثال، التقاریر الوطنیة المقدمة إلى اتفاقیة التراث العالمي یمكن أ. نحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي ذات الصلة
قد  CMSواتفاقیة  CITESلى اتفاقیة إمن أهداف أیشي، والتقاریر الوطنیة المقدمة  11تحتوي على معلومات تتعلق بالهدف 
 تحتوي التقاریر الوطنیة المقدمة إلىوبالمثل، . من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 12تحتوي على معلومات تتعلق بالهدف 
من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، والتقاریر  7و 5على معلومات تتعلق بالهدفین  منتدى األمم المتحدة المعني بالغابات

 .من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي 18الشعوب األصلیة تعتبر مهمة للهدف  المقدمة إلى منتدى األمم المتحدة المعني بقضایا

 :یليخرى لزیادة التآزر بین مختلف االتفاقیات ما األخیارات المل ویمكن أن تش -48

دعوة األطراف إلى استخدام مجموعة مشتركة من المؤشرات، نظرا ألن اتفاقیة التنوع البیولوجي وبعض   )أ(
تشترك جمیعها في الشراكة ) واتفاقیة التراث العالمي ITPGRFAو CITESاتفاقیات رامسار، و(االتفاقیات األخرى ذات الصلة 

  لمعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي؛ا
مثل بیانات خط األساس لحالة  بین االتفاقیات ذات الصلة، معلومات مشتركة شاركالفرص لت استكشاف  )ب(

التنوع البیولوجي واتجاهاته، والتشریعات ذات الصلة، واألدوار التنظیمیة والتشغیلیة ذات الصلة، والمسؤولیات والهیاكل التي قد 
  ؛ظروفتحتاج إلى التحدیث فقط في حالة تغیر ال
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المجاالت المتبادلة بین هذه االتفاقیات  تطویر وحدات مشتركة لإلبالغ عن القضایا أو استكشاف  )ج(
نموذج إبالغ مشترك عن وتستخدما  افمثال، اتفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقیة رامسار یمكن أن تعد. المرتبطة بها البروتوكوالتو 

  6القضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجي في المیاه الداخلیة؛
مع البناء على عمل (التشغیل البیني إلدارة المعلومات ونظم اإلبالغ، وتجانس أدوات اإلبالغ الوطني زیادة   )د(

في برنامج األمم (MEA-IKM) الفریق العامل المعني بإدارة المعلومات والمعارف في االتفاقات البیئیة المتعددة األطراف 
  المتحدة للبیئة؛

 .استخدامها على المستوى الوطني، فضال عن إعداد أطر إبالغ مشتركةإعداد إرشادات إلدارة المعلومات و   )ه(

  التوصیات المقترحة  –خامسا 
  :قد ترغب الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اعتماد توصیة على غرار ما یلي -49

  إن الهیئة الفرعیة للتنفیذ،
 7بمشروع المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادس؛ ترحب -1

المعرب المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادس، في ضوء التعلیقات تحسین  يإلى األمین التنفیذتطلب  -2
في االجتماع العشرین للهیئة الفرعیة للمشورة العلمیة والتقنیة والتكنولوجیة، عنها في االجتماع األول للهیئة الفرعیة للتنفیذ و 

 ؛في اجتماعه الثالث عشرمؤتمر األطراف لكي یعتمدها وتقدیمها 

بالكامل مع شكل  لمواءمتهاإلى األمین التنفیذي أن یواصل تطویر أداة اإلبالغ على االنترنت  أیضا تطلب -3
 ، بغیة تیسیر إعداد التقریر الوطني السادس؛2017آذار /مارس 31 في موعد أقصاهالتقریر الوطني السادس، 

بیق المبادئ التوجیهیة للتقریر إلى األمین التنفیذي إعداد دلیل مرجعي لمساعدة األطراف في تط كذلك تطلب -4
 الوطني السادس؛

 :مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر مقررا على غرار ما یليبأن یعتمد  توصي -5

  ،إن مؤتمر األطراف
 8المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادس؛ یعتمد -1

إلى األطراف باللغات إتاحة المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادس إلى األمین التنفیذي یطلب  -2
، بما في ذلك من خالل آلیة غرفة تبادل 2017آذار /مارس 31الست لألمم المتحدة في موعد أقصاه الرسمیة 

 المعلومات في االتفاقیة وأداة اإلبالغ على االنترنت؛

 2018ویفضل أن یكون ذلك في نهایة عام إلى األطراف أن تقدم تقریرها الوطني السادس  یطلب -3
األطراف على تقدیم عناصر لتقریرها الوطني السادس بمجرد  ویشجع، 2019آذار /مارس 31د أقصاه وفي موع

 ؛من خالل أداة اإلبالغ على االنترنت االنتهاء من إعدادها

                                                           
االتفاقیات المتعلقة بالتنوع وأعید التأكید علیه خالل حلقة العمل بشأن التآزر بین )) ب(5الفقرة ( 8/20لب ذلك في المقرر طُ   6

 ).2016شباط /فبرایر 11- 8جنیف، سویسرا، (البیولوجي 
7  UNEP/CBD/SBI/1/11/Add.1  
 ).سیدرج رمز الوثیقة فیما بعد(   8
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مستوى التمویل لتعزیز ه اآللیة المالیة لالتفاقیة، زیادة تصفإلى مرفق البیئة العالمیة، بیطلب  -4

بطریقة آنیة وسریعة إلى ، من أجل إعداد التقریر الوطني السادس، وتقدیم مثل هذا الدعم القدرات المؤسسیة والتقنیة
 البلدان النامیة، السیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة من بینها؛

مؤشرات الشراكة المعنیة بل األطراف، والحكومات والمنظمات المعنیة، بما في ذلك من خال یدعو -5
واستخدام دیم الدعم للبلدان النامیة إلعداد تقاریرها الوطنیة السادسة، السیما فیما یتعلق بإعداد نوع البیولوجي، إلى تقالت

 مؤشرات لإلبالغ وتقییم التقدم المحرز في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي واألهداف الوطنیة ذات الصلة؛

 وافر الموارد، وفي الحاالت الممكنة والمناسبةإلى األمین التنفیذي أن ینظم، رهنا بت یطلب -6
نیین والعملیات ذات الصلة، أنشطة لبناء القدرات لدعم البلدان النامیة، السیما أقل البلدان عالشركاء الموبالتعاون مع 

 عداد تقاریرها الوطنیة السادسة؛إلنموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، 

المصلحة ذوي الصلة في إعداد ومراجعة التقریر الوطني  إلى األطراف أن تشرك أصحابیطلب  -7
والتنسیق في اإلبالغ  مواءمةالسادس للتأكد من أن التقاریر الوطنیة تعكس التنفیذ الوطني على نحو شامل، وزیادة ال

المتعلقة بالتنوع  ، بما في ذلك االتفاقیاتفي اإلبالغ بین االتفاقیات ذات الصلة اتالتآزر ى االتفاقیة وبروتوكولیها و لإ
 البیویلوجي واتفاقیات ریو؛

 :ار االتفاقیة وبروتوكولیها، بما في ذلكطعلى تعزیز المواءمة في اإلبالغ الوطني في إیوافق  -8

لالتفاقیة وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغویا، مع وجود مواعید قصوى  نسقدورات اإلبالغ الم  )أ(
ع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، واالجتماع العاشر لمؤتمر مشتركة لتقدیم التقاریر بعد االجتما

األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 
  ؛2020لألطراف في بروتوكول ناغویا في عام 

وبروتوكولیها، مثال بربط مختلف االستبیانات نهج مشترك لشكل التقاریر الوطنیة بموجب االتفاقیة   )ب(
  واألشكال المشتركة وبمزج المعلومات عن الموجز القطري للتنوع البیولوجي؛

الدمج التدریجي لآللیة المركزیة لغرفة تبادل المعلومات، وغرفة تبادل معلومات السالمة األحیائیة   )ج(
؛ وبوابة )التي نفذت بالفعل(ذلك حسابات مستخدمین موحدة  وغرفة تبادل معلومات الحصول وتقاسم المنافع، بما في
؛ وتوسیم وتصمیم مشترك لجمیع التقاریر )التي نفذت بالفعل(واحدة للوصول إلى التقاریر إلى كل من األدوات الثالث 

  الوطنیة؛ ونظام واحد لتحلیل وعرض تقدیمات التقاریر الوطنیة؛
ة لالتفاقیة وبروتوكولیها في المستقبل، بغیة تیسیر مواءمة روابط مالئمة بین الخطط االستراتیجی  )د(

  اإلبالغ إلى االتفاقیة وبروتوكولیها؛
على استكشاف الخیارات لزیادة التآزر بشأن اإلبالغ الوطني بین مختلف االتفاقیات،  یوافق أیضا -9

فس الشيء، بما في ذلك النظر فیما ویدعو االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي األخرى واتفاقیات ریو إلى إجراء ن
 :یلي

اتفاقیة التنوع البیولوجي  نظرا ألندعوة األطراف إلى استخدام مجموعة مشتركة من المؤشرات،   )أ(
اتفاقیة االتجار الدولي بأنواع الحیوانات والنباتات البریة المعرضة مثل اتفاقیة رامسار، و (واالتفاقیات ذات الصلة 

ها في تشترك جمیع) ، واتفاقیة التراث العالميالدولیة بشأن الموارد الوراثیة النباتیة لألغذیة والزراعةالمعاهدة ، ولالنقراض
  الشراكة المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي؛
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معلومات مشتركة بین االتفاقیات ذات الصلة، مثل بیانات خط األساس  استكشاف الفرص لتشارك  )ب(
اته، والتشریعات ذات الصلة، واألدوار التنظیمیة والتشغیلیة ذات الصلة، والمسؤولیات لحالة التنوع البیولوجي واتجاه

  والهیاكل التي قد تحتاج إلى التحدیث فقط في حالة تغیر الظروف؛
استكشاف تطویر وحدات مشتركة لإلبالغ عن القضایا أو المجاالت المتبادلة بین هذه االتفاقیات   )ج(

نموذج إبالغ  اوتستخدمفمثال، اتفاقیة التنوع البیولوجي واتفاقیة رامسار یمكن أن تعدا . اوالبروتوكوالت المرتبطة به
  9مشترك عن القضایا المتعلقة بالتنوع البیولوجي في المیاه الداخلیة؛

مع البناء (زیادة التشغیل البیني إلدارة المعلومات ونظم اإلبالغ، وتجانس أدوات اإلبالغ الوطني   )د(
تفاقات البیئیة المتعددة المعني بإدارة المعلومات والمعارف في االلبرنامج األمم المتحدة للبیئة ل على عمل الفریق العام

  ؛األطراف
إعداد إرشادات إلدارة المعلومات واستخدامها على المستوى الوطني، فضال عن إعداد أطر إبالغ   )ه(
 ؛مشتركة

ؤتمر األطراف وأمانات االتفاقیات المتعلقة بالتنوع إلى األمین التنفیذي أن یعد، بالتشاور مع مكتب م یطلب  -10
البیولوجي األخرى واتفاقیات ریو، مقترحا مع خیارات لعملیة متدرجة لتعزیز المواءمة والتكامل وتجنب االزدواجیة في متطلبات 

، وتقدیمه إلى الهیئة الفرعیة 2020اإلبالغ في إطار االتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات ریو وبروتوكوالتها بعد عام 
  .للتنفیذ في اجتماعها الثاني

_________  

                                                           
لب ذلك في المقرر    9 وأعید التأكید علیه خالل حلقة العمل بشأن التآزر بین االتفاقیات المتعلقة بالتنوع )) ب(5الفقرة ( 8/20ُط

 ).2016شباط /فبرایر 11- 8جنیف، سویسرا، (البیولوجي 


