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 الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية
 االجتماع السادس

 2001مارس / آذار16-12مونتريال، 
 ∗  من جدول األعمال المؤقت1-5البند 

 التقييمات العلمية

 الدراسات الرائدة 

 

 

 تقرير اجتماع التفكير بشأن التقييم العلمي ، المعقود 
 1999نوفمبر / تشرين الثاني19-17في أوسلو ، 

ود بأوسلو ، من    أن األمين التنفيذي يوزع ، بموجب هذا ، تقرير اجتماع التفكير بشأن التقييم العلمي ، المعق                     -1
5 ، آي تنظر فيه الهيئة الفرعية المعنية بالمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية ، بموجب البند                 1999 نوفمبر   17-19

 . من جدول األعمال المؤقت الخاص باجتماعها السادس 1-

اع الخامس لمؤتمر جرى توزيع هذا التقرير أوًال باللغة األنكليزية فقط ، بوصفه وثيقة إعالمية لالجتم -2
 الصادر عن مؤتمر األطراف ، أحاط المؤتمر علما 5/20 من المقرر 28وبموجب الفقرة . األطراف في االتفاقية 

 .بالتقرير وأحالة إلى الهيئة الفرعية آي تنظر فيه ، وتستعمله في عملها آلما آان ذلك مناسبًا 

 تقرير اجتماع التفكير بشأن التقييم العلمي 

 1999 نوفمبر 19 � 17أوسلو ، 

 افتتاح االجتماع -1

افتتح االجتماع السيد حمدهللا زيدان ، األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي ، الذي قدم بإيجاز موضوع                       -1
 . وشكر آذلك حكومة النرويج على استضافتها ومشارآتها في رعاية االجتماع . التقييم العلمي في إطار االتفاقية 
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 .أيفر بسط ، وآيل المدير العام بوزارة البيئة ، بالمشارآين بالنيابة عن حكومة النرويج /د رحب السي -2

انتخب باإلجماع السيد بيتر جوهن شاي ، مدير المفاوضات الدولية ، بإدارة شؤون الطبيعة بالنرويج ، رئيسًا  -3
 . لهذه الدورة 

 .ى نحو على ما هو وارد في المرفق األول تمت الموافقة على جدول األعمال المؤقت لالجتماع عل -4

 .وقائمة المشارآين واردة في المرفق الثاني  -2

استعراض مقررات مؤتمر األطراف وتوصيات الهيئة                  -2  
المتصلة ) هفمعتت( الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية       

 .بالموضوع 

باالفتقار بوجه عام إلى المعلومات والمعرفة فيما            " ف  أن اتفاقية التنوع البيولوجي ، في ديباجتها ، تعتر               -6
يتعلق بالتنوع البيولوجي ، وبالحاجة العاجلة لتطوير القدرات العلمية والتقنية والمؤسسية ، بغية توفير الفهم األساسي                     

أن : " مور منها  فهي تطلب من هفمعتت جملة أ  25أما المادة   " . الذي يتم على أساسه وضع التدابير المناسبة وتنفيذها         
أن تقوم بإعداد تقييمات علمية وتقنية بشأن أثر أنواع               " و" توفر التقييمات العلمية والتقنية لحالة التنوع البيولوجي             

 " .التدابير المتخذة وفقا ألحكام هذه االتفاقية 

درة عن مؤتمر     ومما يعالج أيضا الحاجة إلى التقييم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي عدة مقررات صا                           -7
، وتوصيات من هفمعتت ومن االجتماع الذي عقد بين الدورات               )أنظر المرفق الثالث أدناه       ( األطراف في االتفاقية     

 . بشأن تنفيذ االتفاقية ، فيما يتعلق بالتقييم العلمي والتقني وباالستعراض الذي يقوم به النظراء 

   

 

 من آليات االستعراض الذي يقوم به النظراء الدروس المستفادة من التقييمات السابقة و -3

 ، وبروتوآول مونتريال بشأن         IPCCقدمت بيانات بشأن الخبرات في مجال التقييمات العلمية داخل الـ                      -8
 .المواد التي تستفذ طبقة األوزون ، قدمها ممثلو هذه البرامج 

وتقييم ) لى التقييم العالمي للمياه الدولية        وهذا الرمز يشير إ    (وقدم مت نبذات عن أنشطة التقييم داخل جيوا              -9
والتقييم العالمي للتنوع البيولوجي ، وسيتس ، واالتحاد الدولي للحفظ ،             ) ت أ أ  (لألنظمة اإليكولوجيـة في بداية األلفية       

 .وإدارة المراجعة االسترالية الوطنية لألرض والماء ، قدمها مشارآون متمرسون في تلك المبادرات 

 لوضع مشروع اقتراح بشأن عملية التقييم العلمي في إطار            عناصر -4
 اتفاقية التنوع البيولوجي 

 ، اتفاقية التنوع البيولوجي ، رآزت االتفاقية على تنفيذ أهدافها               1993منذ دخلت حيز التنفيذ ، في ديسمبر            -10
ه والتقاسم العادل والمنصف للمنافع         األساسية الثالثة التي هي حفظ التنوع البيولوجي واالستعمال المستدام لمكونات                  

ولذا فإن االتفاقية هي أول اتفاق عالمي شامل يعالج جميع جوانب التنوع                        . الناشئة عن استعمال الموارد الجينية           
وتعترف االتفاقية للمرة األولى بإن حفظ التنوع             . الموارد الجينية ، األنواع ، واألنظمة اإليكولوجية               : البيولوجي   
وتعالج االتفاقية آذلك للمرة    . إنما هو شاغل مشترك للجنس البشري ، وجزء ال يتجزأ من التنمية المستدامة               البيولوجي  

 .األولى شؤونًا تتعلق باألنصاف وبتقاسم المسؤولية 
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المياه الداخلية ، البحرية     ( وتعالج االتفاقية القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في ستة مجاالت موضوعية                 -11
وآذلك موضوعات شاملة لعدة       ) لساحلية ، التنوع البيولوجي الزراعي ، الغابات ، األراضي الجافة ، الجبال                           ا/

قطاعات مثل التوصل وتقاسم المنافع ، ونهج األنظمة اإليكولوجية ، واألنواع الغريبة ، والمبادرة العالمية للتصنيف ،                    
 .والمؤشرات 

يعه حتى اآلن بشأن قضايا التنوع البيولوجي في المشروعات الدولية ومن            أن آثيرًا من المعلومات قد تم تجم        -12
وبيد أن األمر يحتاج إلى توفير إمكانية التوصل إلى هذه المعلومات              . خالل قوائم الجرد الوطنية ومشروعات البحث         

ي إطار السياسة العامة      وجعلها قابلة للمقارنة وتحديثها بانتظام آي تكون القاعدة الموثوق بها للقرارات الصادرة ف                      
وليس هذا هو األمر الواقع في الوقت الحاضر ، ولذا فهناك حاجة               . والتدابير التي تتخذها األطراف في هذه االتفاقية          

وباإلضافة إلي ذلك    . لعملية تقييم متواصلة وشفافة  ومستقلة وموثوق بها من الناحية العلمية والناحية السياسية معًا                        
ت الموجودة ال تقبل المقارنة فيما بين القارات هي غير وافية للرّد على األسئلة التي يطرحها التقييم                         فكثير من البيانا   

أن القيام بتقييم موثوق به وقائم على أساس علمي على النطاق العالمي في مجال                    . على الصعيد العالمي أو اإلقليمي        
فقط لتوحيد وتقييم ما يوجد من بيانات ولكن أيضا لتوليد            التنوع البيولوجي سيتطلب حتما إشراك المجتمع العلمي ليس           

 . البيانات الجديدة الالزمة ، في الوقت المناسب ، لإلجابة على مختلف األسئلة التي تطرحها االتفاقية 

لقد تبين االجتماع الحاجة إلى معالجة القضايا الرئيسية التالية في سبيل القيام بالتقييم العلمي المطلوب                                  -13
 :وجب االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بم

 الحاجات والمدى الالزم في مجال التقييمات  )أ( 

 التقييمات في إطار االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وفي إطار عملياتها   )ب( 

 الترابط مع التقييمات الموجودة والمزمعة  )ج( 

 التقييمات المشترآة  )د( 

 مع العلمي إشراك المجت )هـ( 

 عمليات وآليات التقييم  )و( 

 التمويل  (ز)

 االحتياجات والمدى الالزم في مجال التقييم

هناك احتياجات متعددة في مجال التقييمات في إطار االتفاقية ، شاملة التقييمات النظامية المتعمقة بشأن                              -14
بين عدة قطاعات ، والتقييمات الشاملة بين        الوضع القائم واالتجاهات في المجاالت الموضوعية والمجاالت المشترآة           

وهي فعًال جزء من صالحيات        ( وقت وأخر ، وتقييمات فعالية التدابير المتخذة على الصعيدين اإلقليمي والوطني                     
مثل التجارة  (وقد تكون هناك أيضا حاجة إلى تقييمات تكنولوجية وتقييمات لوقع موضوعات محددة                        ) . هفمعتت   

 .على التنوع البيولوجي ) والبيوتكنولوجيا إلى أخرهواألنواع الغريبة 

أن عملية التقييم في إطار االتفاقية ينبغي أن تشرف على تنفيذها وإدارتها هفمعتت وأن تربط ببرنامج العمل                     -15
(لوجي  واألنشطة المبذولة في إطار االتفاقية مثل برامج العمل الموجودة والنظرة العامة العالمية إلى التنوع البيو                       . 

GBO(                      والنتائج . والتقارير الوطنية ، قد تحتاج إلى مواءمة في سبيل الحصول على المزايا الكاملة من عملية التقييم
 .التي تسفر عنها عمليات التقييم من شأنها أن تساعد آذلك على صياغة برامج العمل المستقبلية في ظل االتفاقية 

ن يكونا محددين وواضحين ، وينبغي أن تكون النتائج مرتبطة                  إن الغرض والهدف من التقييمات يجب أ            -16
 : وأهداف التقييمات هي . بالسياسة العامة غير أنها ال تكون فارضة لتلك السياسة 
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استعراض الوضع القائم حاليًا والفجوات في المعرفة بشأن القضايا العلمية الحرجة المتصلة                              )أ( 
 .بالسياسية العامة 

العريضة للسناريوهات وللعواقب الناجمة عن الخيارات السياسية المختلفة فيما                 وضع الخطوط      )ب( 
 يتعلق ، من ضمن جملة أمور ، بالتبادالت بين القييم المختلفة في التنوع البيولوجي ؛

استرعاء النظر إلى القضايا التي توصل فيها العلميون إلى وفاق في اآلراء والقضايا التي أدت فيها             )ج( 
 . إلى تضارب في وجهات النظر ، وبذلك أدت إلى حاجة إلى مزيد من البحث الشكوك 

 .تقييمات في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي وعملياتها 

 من اتفاقية التنوع البيولوجي قد آلفت فعًال هفمعتت بمسؤوليتين محددتين في مجال التقييم ، وقد       25أن المادة    -17
، ) 3/10المقرر  ( ورة العامة الصادرة عن هفمعتت بشأن بعض جوانب هذه القضيـة            ساند مؤتمر األطراف فعًال المش    

 . باء تعالج أيضا موضوع االستعراض الذي يقوم به النظراء وموضوع التقييم العلمي 4/1وتوصية هفمعتت 

لي تلك االتفاقية   ، للتقييم في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي وإلى تو           )authorizing(والحاجة إلى بيئة آذنة       -18
ISOC( وتوصيات هفمعتت واالجتماع الخاص بعمليات االتفاقية فيما بين الدورات       . زمام األمور ، أمر تم التنويه به        

توفر أساسًا طيبًا التخاذ مؤتمر األطراف مقررًا يعطي هفمعتت السلطة الالزمة والمرونة الكافية للقيام بأية تقييمات                   ) 
 . ل تكون الزمة في المستقب

أن الهياآل الموجودة مثل األفرقة التقنية المخصصة من الخبراء ، وأفرقة االتصال ، وأفرقة الخبراء ،                               -19
وجدول الخبراء ، وأمانة االتفاقية ، وآلية غرفة تبادل المعلومات المتعلقة باالتفاقية ، واآللية المالية ، يمكن استعمالها                       

ظ أنه ، آان على هفمعتت في اجتماعها الخامس أن تنظر في مذآرة من األمين                       وقد لوح . في القيام بعمليات التقييم       
صالحياتها وجدول الخبراء واقتراح باألخذ بمنهجية موحدة           : التنفيذي بشأن األفرقة التقنية المخصصة من الخبراء            

ي أن يعرض    وفي سبيل السير قدمًا بعملية التقييم ، ينبغ             ) . UNEP/CBD/SBSTTA/5/15(الستعمال الجدول    
 . على مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس اقتراح بإنشاء آلية توجيهية تعمل بمثابة فريق تقييمات علمي 

وينبغي أن يصمم إنشاء فريق التقييمات العلمي وتنفيذ عملية التقييم بحيث يكفل ذلك التصميم إجراء تقييم                            -20
 .حقيق أعلى درجة ممكنة من الجودة مستقل وموثوق به من الناحية العلمية ، ويسعى إلى ت

وينبغي استعمال جدول الخبراء بقدر اإلمكان في عملية التقييم ، غير أن اختيار الخبراء ينبغي إال يكون                               -21
 .مقصورًا على الخبراء الواردة أسماؤهم في الجدول 

 الذي يستطيعون اإلسهام في       أن آلية غرفة تبادل المعلومات ينبغي استعمالها آي تساعد على تبين الخبراء                  -22
وينبغي استعمال . التقييمات ولتسهيل تبادل المعلومات ذات الصلة ، ولقيام النظراء باستعراض الوثائق وتوزيع النتائج               

آلية غرفة تبادل المعلومات لتشجيع التعاون الدولي من علمي وتقني مساندًة لتقييمات اتفاقية التنوع البيولوجي بما في                      
 .ب على الحواجز اللغوية ذلك التغل

ينبغي أن يتبين آل تقييم ما يوجد من فجوات في المعرفة وفي أنشطة التعاون العلمي والتقني المشترآة التي                      -23
 .من شأنها أن تنهض بتنفيذ االتفاقية 

 الترابط مع التقييمات ذات الصلة ، الموجودة والمزمعة 

. يمكن أن تقدم إسهامًا في عملية التقييم في ظل االتفاقية                    هناك عدة تقييمات وبرامج رصد ومشروعات             -24
وستبني قائمة الجرد   . ويحتاج األمر إلى قائمة جرد بالتقييمات الجارية بما في ذلك صلتها باتفاقية التنوع البيولوجي                      

 .على الدراسات المسحية التي جرت في اآلونة األخيرة 
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في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، التي يمكن أن تفي بها المبادرات                 من المهم تبين ماهي احتياجات التقييم           -25
الموجودة ، وتبين الطريقة التي يمكن بها توسيع تلك المبادرات لتفي بتلك االحتياجات على نحو أفضل ، وآليات                                  

 اللجان التوجيهية  التعاون مع المبادرات الجارية مثل توفير مؤلفين قياديين ، والمسؤوليات عن الفصول والمشارآة في              
، ووجوب إقرار اتفاقية التنوع البيولوجي وقبولها للموضوعات ، وضمان الجودة إلى أخره ، آلها أمور ينبغي أن                             

 .تتضمنها قواعد اإلجراءات 

والمجاالت ذات األهمية التفاقية التنوع البيولوجي ولكن التي ال تغطيها في الوقت الحاضر األنشطة الجارية                  -26
 .ينبغي تبينها ) لفجوات أي ا( 

أن االشتراك في رعاية التقييمات أو المشارآة في التقييمات المشترآة مع عدة سلطات آذنه ، أمر قد يحتاج                       -27
 .إلى موافقة من مؤتمر األطراف 

 التقييمات المشترآة 

ن تصميمها وإنشاؤها في     وغيرها قد يمك  ) ت أ أ  (أن بعض التقييمات مثل تقييم األلفية لألنظمة اإليكولوجية             -28
تشارك مع مؤسسات أخرى تكون احتياجاتها في مجال التقييم مكملة الحتياجات االتفاقية ومعالجة مسألة الترابط بين                      

 .هذه الموضوعات 

أن العملية واآللية المستعملتين للقيام بالتقييمات المشترآة ينبغي أن تتمشيا والمعايير الموضوعة للتقييمات                      -29
 .االتفاقية ، مع االعتراف بإن إدارة العمليات سوف تكون أمرًا متقاسمًا مع مؤسسات أخرى في ظل 

وعلى غرار ذلك فإن التقييمات قد تكون الزمة للموضوعات والقضايا المحددة المرتبطة باتفاقيات بيئية                            -30
شاور وثيق مع األمانات والهيئات      أخرى ومتعلقة باتفاقات دولية ذات صلة ، ويمكن القيام بها على نحو مشترك أو بت                   

وهذه المبادرة هي المتابعة الجارية للتقرير األول بشأن تقييم الروابط الذي                 . ذات الصلة لتلك االتفاقيات واالتفاقات         
 "ربط قضايا البيئة العالمية باالحتياجات البشرية األساسية :  ضمان مستقبلنا �حماية آوآبنا " عنوانـــه 

 العلمي إشراك المجتمع 

وينبغي أن يشارك المجتمع العلمي في عملية اتخاذ              . أن إشراك المجتمع العلمي أمر ذو أهمية جوهرية                 -31
القرارات بموجب االتفاقية وقد يصبح بذلك جزءًا من البيئة اآلذنه بعملية التقييمات ، وآذلك في إنجاز التقييمات ذاتها ،           

تجري عملية التقييم إلنشاء حلبة للتفاعل بين          .  ما يوجد من بيانات قائمة           بما في ذلك جمع البيانات الجديدة وتجميع          
واالتفاقية من خالل هفمعتت وهيئاتها األخرى ينبغي أن تنشئ اآلليات                   . المجتمع العلمي وراسمي السياسة العامة           

 ذلك تجميع بيانـات جديدة      إلشراك المجتمع العلمي في موائمة برامجها البحثية آي تفي باحتياجات االتفاقية ، بما في                   
 .موحدة الشكل وقابلة للمقارنة بينها للرد على األسئلة التي تطرحها هفمعتت في إطار تقييماتها 

) IPCC( والخبرات في مجال تعبئة المجتمع العلمي داخل اللجنة الحكومية الدولية بشأن تغير المناخ                               -32
 .ملية التقييم في ظل االتفاقية وبروتوآول مونتريال ، يمكن استعمالها آذلك في ع

 وعملية التقييم ينبغي أن تصمم بحيث تسمح باالستقالل العلمي  -33

 عملية وآليات التقييم

ومن شأن الهيكل المقترح أن يكفل      . هناك إطار عام لهيكل ممكن لعملية التقييم وارد في المرفق الرابع أدناه                -34
وفيما يتعلق  . مراقبة الجودة ، عن طريق استعراضات واسعة يقوم بها النظراء              البيئة اآلذنة ، واالستقالل العلمي ، و        

بالموافقة والقبول على نتائج التقييم ، هناك خياران ممكنان يختلفان من حيث مستوى استقاللهما العلمي وإنتمائهما                            
 :السياسي 
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ألساسية المتعلقة بالموضوع في     يقدم الموجز التنفيذي للتقييمات ، الذي يتضمن النتائج ا             :1الخيار  )أ( 
ومن شأن هذا الخيار أن يتفادى عملية موافقة قد             . مجال السياسة العامة ، إلى هفمعتت آي تنظر فيه وتعمل بشأنه                   

وتوصيات هفمعتت قد تستمد من نتائج الموجز    . تستغرق وقت طويًال ، ولكنها لن تحظى بالتأييد الكامل من الحكومات            
 التنفيذي ؛

ومن شأن هذه العملية أن        . يقدم الموجز التنفيذي إلى هفمعتت للموافقة عليه               :2خيارال )ب( 
تسد الفجوة بين البيئة الحكومية اآلذنة بعملية التقييم واالستقالل العلمي واالنتماء والتأييد وااللتزام السياسي بنتائج                            

تعلقة بالسياسة العامة المستمدة من النتائج المستخلصة        بيد أنه بسبب أن الهيئة نفسها التي ستقدم التوصيات الم           . التقييم  
ستكون أيضا هي الهيئة التى تتفاوض بشأن النتائج ذاتها ، فإن المفاوضة في النتائج تصبح من الناحية الفعلية هي                                

 .المفاوضة في توصيات السياسة العامة ، مما يخفض من االستقالل العلمي للنتائج المستخلصة 

وصى به وضع استراتيجية تقييمية لـ هفمعتت ، تشمل الحاجة إلى التقييمات الالزمة في نطاق                      آان من الم    -35
، وآليات التعاون مع المبادرات األخرى ،         ) في ظل االتفاقية وخارج االتفاقية      (االتفاقية فيما يتعلق باألنشطة الجارية        

أنظر المرفق  (ألطراف في اجتماعه الخامس        وآليات إلشراك المجتمع العلمي ، على أن يقدم آل ذلك إلى مؤتمر ا                      
 ) .الخامس أدناه 

ثم أنه باإلضافة إلى استراتيجية التقييم ، ينبغي أن توضع قواعد إجراءات قائمة على أساس إجراءات الـ                             -36
IPCC              في سبيل التحضير واالستعراض والقبول واإلقرار والموافقة والنشر لتقارير IPCC      وأن تقدم تلك القواعد ،  

 .وثمة مشروع أول وارد في المرفق السادس أدناه . إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس 

 التمويل 

إن إطار التقييم االستراتيجي يحتاج إلى تبين االحتياجات المالية لعملية التقييم في ظل اتفاقية التنوع                                        -37
ًا أسهل من الحصول عليه لعمليات تقييم متكررة          وقد يكون الحصول على تمويل لعمليات تقييم شاملة أمر          . البيولوجي  

 :وقد يأتي التمويل من الجهات اآلتية . متعمقة في مجاالت محددة 

 الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي  )أ( 

 المرفق العالمي للبيئة ؛ )ب( 

مؤسسات ، موظفون ، إلى       ( مساندة من األطراف المعنية بعملية التقييم والتي قد تسهم إما عينًا                    )ج( 
 وأما نقدًا ؛) أخره 

ينبغي إيجاد محفل للتفاعل مع الوآاالت التي تمول العلم ، لتشجيع التمويل في المجاالت المتعلقة بالحاجة إلى          -38
 .تقييمات وآذلك لتشجيع برامج عمل االتفاقية 

 .ت التقييم المشترآة ينبغي السعي إلى جدوى التكاليف من جانب من يشارآون في مبادرا -39

 االختتام  -5

 .وفي الختام شكر الرئيس المشارآين على إسهاماتهم النفيسة وعلى مشارآتهم الفعالة في المناقشات  -40

قدم األمين التنفيذي التفاقية التنوع البيولوجي الشكر إلى حكومة النرويج على التسهيالت الممتازة التي                              -41
وشكر آذلك المشارآين لتخصصيهم وقتهم وإلسهامهم النفيس جدًا لمساعدة األمانة            . وضعتها تحت تصرف االجتماع      

 .على السير قدمًا بعملية التقييم 

  .13 الساعة 1999 نوفمبر 19اختتم الرئيس االجتماع يوم الجمعة  -42
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 المرفق الثالث

 قائمة مقررات مؤتمر األطراف المتعلقة بالتقييم

 المقرر التكليف
 1/9 برنامج العمل المتوسط األجل لمؤتمر األطراف 

 2/2 نشر وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية 
النظر في الحاجة إلى منهجيات لبروتوآول في سبيل أن يتم بأمان النقل والتناول                               

 ات الحية المحورة واستعمال الكائن
2/5 

 2/9 الغابات والتنوع البيولوجي
 2/10 الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي

 2/18 1997-1996برنامج العمل المتوسط األجل لمؤتمر األطراف للمدة 
 2/20 تمويل االتفاقية وميزانيتها 
 3/5 إرشاد إضافي لآللية المالية

 3/10 هوية والرصد والتقييم تبين ال
 3/11 الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي 

 3/12 )الغابات(التنوع البيولوجي الحراجي : برنامج عمل للتنوع البيولوجي األرضي 
األنظمة اإليكولوجية لألراضي    : برنامج العمل المستقبلي للتنوع البيولوجي األرضي            

 والمياه الداخليةالجافة والجبال 
3/13 

 3/19 21دورة استثنائية للجمعية العامة الستعراض تنفيذ جدول أعمال القرن 
 3/22 1997-1996برنامج العمل المتوسط األجل 

تقرير وتوصيات االجتماع الثالث لـ هفمعتت وتعليمات من مؤتمر األطراف لـ هفمعتت               
. 

4/1 

بيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية          الوضع القائم واالتجاهات في التنوع ال           
 وخيارات في مجال الحفظ واالستعمال المستدام 

4/4 

برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي البحري والساحلي ، المرفق ، الهدف التشغيلي         
1-3 

 1 القسم 4/5

 4/6 التنوع البيولوجي الزراعي 
 4/7 )الغابات(التنوع البيولوجي الحراجي 

 4/10 تدابير لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي 
 4/13 إرشاد إضافي لآللية المالية
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 المرفق الرابع
 مشروع خطوط عريضة لعملية التقييم في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي 

 مؤتمر األطراف  سنوات للتقييم وقواعد اإلجراءات6يوافق على خطة استراتيجية لـ  -
⇓ 

ية التقييم ثم تقرر ما إذا آان التقييم تمسك زمامه تمامًا اتفاقية                          تحدد مدى عمل     -
مثًال تقييمات    (التنوع البيولوجي أو ما إذا آان يمكن تحقيقه بوسائل أخرى                               

 )مشترآة ، التشارك في التبني ، إلى أخره 
 تضع وتعتمد الصالحيات  -
ار فريق التقييم     إذا آانت اتفاقية التنوع البيولوجي هي التي تتولي الزمام ، يخت                      -

 العلمي 
 فريق عامل من الخبراء : الخيارات   
 غير ذلك     

 .في حالة التقييمات المشترآة ، تقرر هفمعتت طريقة االشتراك ومستواه  -
 

 هفمعتت

 يختار الرئاسات  -
 يوافق على فهرس المحتويات -
 يعيين المؤلفين القياديين  -

⇓ 
 ∗فريق التقييم العلمي

 
 آون بإسهامات من جانبهم  مؤلفين يشارنيدعو -
 )zero draft(يعد المشروع الصفر  -
 يدير شؤون عملية االستعراض من جانب النظراء  -

⇓ 
 الرئاسة والمؤلفون القياديين

 
- j             سهل إيجاد شبكة للنهوض بالتعاون العلمي والتقني وبتبادل المعلومات وبعمليات

 االستعراض من جانب النظراء

⇓ 
 تآلية غرفة تبادل المعلوما

 
 إدراج التعليقات  -
 إعداد مشروع منقح -

⇓ 
 الرئاسة والمؤلفون القياديون

 
 مراجعة المشروع والتعليقات -

⇓ 
 المؤلفون القائمون باالستعراض

 
 اعتماد التقييم  -
 إعداد موجز تنفيذي -
إدارة شؤون استعراض الموجز التنفيذي من جانب النظراء ، بما فيهم الخبراء                       -

 والحكومات 

⇓ 
 *ييم العلمي والرئاساتفريق  التق

 
 مراجعة المشروع والتعليقات -

⇓ 
 المؤلفون القائمون باالستعراض

 
 ∗∗موجز تنفيذي  -

  للنظر فيه والقيام بالعمل الالزم� 1الخيار 
  لالعتماد� 2الخيار 

 تضع توصيات -
 

⇓ 
 هفمعتت

 
   يبت-

⇓ 
 مؤتمر األطراف 

 

 المرفق الخامس

 استراتيجية مقترحة : التنوع البيولوجي التقييمات العلمية في ظل اتفاقية 

 اعتبارات عامة  -أوال

 الغرض -ألف

 ، رآزت على تنفيذ أهدافها الثالثة             1993منذ دخلت اتفاقية التنوع التنفيذي في حيز النفاذ في ديسمبر                        -1
نصف للمنافع الناشئة عن حفظ التنوع البيولوجي ، االستعمال المستدام لمكوناته ، والتقاسم العادل والم    : األساسية وهي   

: وعليه تكون االتفاقية هي أول اتفاق علمي شامل يعالج جميع جوانب التنوع البيولوجي                     . استعمال الموارد الجينية     

                                                           
∗  للتقييمات المشترآة الفريق العلمي للتقييم في تعاون مع شرآاء أخرين    

∗∗   من تقرير اجتماع التفكير34أنظر الفقرة   
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شاغل " وهي تعترف للمرة األولى بإن حفظ التنوع البيولوجي هو          . الموارد الجينية ، األنواع ، واألنظمة اإليكولوجية        
وتعالج االتفاقية آذلك للمرة األولى الشؤون المتعلقة        . وجزء ال يتجزأ من التنمية المستدامة         " مشترك للجنس البشري  

 . باإلنصاف وبتقاسم المسؤوليات 

أننا ال نعرف إال النزر القليل من الوضع القائم ومن احتماالت المستقبل بالنسبة للسلع والخدمات التي يتوقع                       -2
ومعنى ذلك أن هناك آثيرًا من الجوانب التي تفتقر إلى يقين ، عندما                   . جنس البشري    أن يوفرها التنوع البيولوجي لل      

تخضع تلك الموارد لضغوط تنموية شديدة ال مفر منها ، مع ما تنطوي عليه من تضارب في األهداف ، إزاء التغير                             
 :ومن شأن برنامج متواصل للتقييمات أن يمكن االتفاقية مما يلي . العالمي السريع 

أن يكون تحت تصرفها مجموعات من المعلومات الموثوق بها علميًا بشأن األوضاع القائمة                               )أ( 
 ؛) أي خيارات التصدي(واالتجاهات ، والسناريوهات ، والخيارات االستجابية 

ما هو موجود من وجوه الشك والفجوات ، فتستطيع تحديد االحتياجات على نحو           /بسلطان/أن تتبين    )ب( 
 يد من المعلومات من خالل الجهود البحثية ؛أفضل إلى مز

أن تضيق الفروق في اآلراء ، والمنازعات وبذلك أن تدفع عجلة االتفاقية قدمًا عن طريق وضع                        )ج( 
 . األولويات ورسم أهداف إدراية يمكن إدراآها 

 األجل  أن تستعرض ما يحرز من تقدم في وضع وتنفيذ المشروعات المستقبلية والخطط المتوسطة               )د( 
 .التابعة التفاقية التنوع البيولوجي ، وتزويدها بما يلزم من المعلومات 

 المميزات  -باء

أن التقييمات على الرغم من آونها مرغوبًا فيها بوصفها ممارسات علمية ، ليست في حد ذاتها غاية وإنما                          -3
 توفر السلع والخدمات لتحسين تنمية           هي وسيلة لتحسين التفاعل على مستوى المجتمع مع األنظمة الطبيعية التي                     

وإلى . وتبعًا لذلك ينبغي إثـارة االهتمام لدى طائفة آاملة من مكونات المجتمع وإشراآها في عمليات التقييم                    . البشرية  
: جانب اإلرادة السياسية تحتاج التقييمات في مجال التنوع البيولوجي إلى تعبئة وحشد طائفة واسعة من المشارآة                             

ين ، المؤسسات العلمية والتكنولوجية ، القطاع الخاص ، المنظمات غير الحكومية ، الجمهور الواسع بما فيه                           العلمي
ونتائج التقييم ينبغي أن يكون        . المجتمعات المحلية التي تتولى حراسة الجزء األآبر من التنوع البيولوجي العالمي                     

 . لتمكينها من اتخاذ قرارات عن علم التوصل إليها سهًال على جميع  المجموعات المختلفة ، 

وتبعًا لذلك فإن أي تقييمات تكون مطلوبة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي أو تجري بالنيابة عنها يجب أن                        -4
 :تتميز بعدة مميزات ، تشمل ما يلي 

 أن تكون دولية بمعنى الكلمة ، مما يجعلها تستلزم اعتمادًا دوليًا من جانب الحكومات  )أ( 

 أن تضم طيفًا واسعًا من االهتمامات المجتمعية ؛ )ب( 

 أن تكون شفافة  )ج( 

 أن تكون قائمة على مبادئ علمية  )د( 

 أن تكون مرآزة  )هـ( 

 أن تكون مجدية من ناحية التكاليف )و( 

 أن تكون موجهة حسب اإلدارة أو السياسة العامة  )ز( 

 أن يتم إنجازها في الوقت المناسب )ح( 
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 أن تساهم في بناء القدرات ووضع وتعزيز المؤسسات وفي النهوض بالتعاون العلمي  )ط( 

 .أن تجري في نطاق مجموعة من اإلجراءات والقواعد واألطر المتفق عليها  (ي)

 ) . الصادرة عن هفمعتت2/2أنظر أيضا التوصية ( أن تتفادى االزدواجية  (ك)

 ستراتيجي األطر الالزمة للتقييم اال: مدى التقييمات  -ثانيا

عريض ) إذن(آي يكون للتقييمات موثوقية عالمية النطاق ، من سياسية وعلمية ، فإنها تحتاج إلى ترخيص                     -5
 من اتفاقية التنوع البيولوجي قد        25بيد أن المادة     . ويمكن أن يصدر مؤتمر األطراف مثل هذا الترخيص             . األساس  

 فعًال بالتأييد الفعلي     3/10وقام مؤتمر األطراف ، بموجب مقرره          آلفت فعًال هفمعتت بمسؤوليات تقييمين محددين ،           
 .للمشورة العامة الصادرة عن هفمعتت في بعض جوانب هذه القضية 

على أساس المعلومات المتاحة من خالل األنشطة التي استكملت أو األنشطة الجارية ، فإن الحاجة إلى                                -6
حديد هدف التقييم ، والنتائج المتوقعة ، وعالقة التقييم بالمبادرات األخرى           أنشطة جديدة ينبغي النظر فيها بعناية ، مع ت         

 . التي انجزت أو الجارية أو المزمعة 

يمكن توجيه الجهود نحو تقييم شامل ؛ وتقييم محدود النطاق بشأن موضوع معين أو قضية معينة ؛ والتأليف                     -7
 الكفيلة بتحقيق التناغم وتضافر الجهود بين التقييمات                 بين هذا الجهد وجهود أخرى في االتفاق على اإلجراءات                   

المستكملة والتقييمات الجارية ، باآتساب قيمة إضافية ؛ أو القيام بمجرد التعاقد مع شريك في النظام في سبيل قيامه                            
حديد نوعية   أعاله تقدم قائمة مراجعة لبعض المميزات التي قد تستعملها هفمعتت في ت                   4والفقرة  . بالتقييم المطلوب    

 . التقييمات آما أنه ينبغي أن تدرج بعض هذه التقييمات في تقييمات أخرى تريد هفمعتت أن تشارك فيها 

في المجاالت الموضوعية المختلفة تتباين المعرفة بالتنوع البيولوجي تباينًا واسعًا بين األطراف في االتفاقية                  -8
رامج العمل المتعلقة بالمياه الداخلية وبالتنوع البيولوجي البحري والساحلي         ، وقد تم التنويه بالحاجة إلى التقييمات في ب         

وباإلضافة إلى ذلك فإن برنامج العمل بشأن               . والتنوع البيولوجي الزراعي ، والحراجي وفي األراضي الجافة                    
لتهديدات الواقعة  المؤشرات في التنوع البيولوجي يجري وضعه على أساس الحاجة إلى إداة لتقييم الوضع القائم وا                        

وبصفة خاصة أن جزءًا آبيرًا من برنامج العمل يدعو إلى مزيد من التقييم في التنوع                               . على التنوع البيولوجي       
البيولوجي الوظيفي فيما يوجد في األنظمة اإليكولوجية من هياآل وتشكيالت ، توفر خدمات على مستوى األنظمة                           

 .اإليكولوجية 

شأن المياه الداخلية تقييم الوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي والخيارات            ويقتضي برنامج العمل ب    -9
ويدعو البرنامج آذلك إلى استعراض المنهجيات لتقييم التنوع البيولوجي                 . المطروحة للحفظ واالستعمال المستدام         

 .بوصفه منتميًا إلى األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية 

ف جاآرتا بشأن التنوع البيولوجي البحري والساحلي يقتضي عدة ممارسات تقييمية مثل وضع                أن تنفيذ تكلي   -10
مبادئ توجيهية لتقييم وتقدير األنظمة اإليكولوجية ، مع إيالء عناية للحاجة إلى تبين واختيار المؤشرات ، بما فيها                              

 واآلثار الناشئة عن فعل اإلنسان ، وآثار تعزيز          المؤشرات االجتماعية وغير األحيائية ، التي تميز بين اآلثار الطبيعية          
 .ما يوجد من أرصدة حية ، إلى آخره 

أن برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجـي للغابات يقتضي دراسات حاالت بشأن نهج األنظمة اإليكولوجية ،                   -11
لحراجي ، ومنهجية للسير قدما في          وتحليًال شامًال للطرائق التي تؤثر بها األنشطة البشرية في التنوع البيولوجي ا                     

وقد تبين أن إيجاد تحليل شامل لألوضاع القائمة             . وضع المعايير والمؤشرات الالزمة للتنوع البيولوجي الحراجي             
واالتجاهات في التنوع البيولوجي الزراعي في العالم آله هو عنصرًا ذو أولوية لخطة عمل تتعلق بالتنوع البيولوجي                     

 .الزراعي 
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م فريق اتصال دعت إلى عقده أمانة االتفاقية بشأن التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية لألراضي                      قا -12
الجافة والمتوسطية والقاحلة وشبه القاحلة والمعشبة والسافانا ، بتبين أن تقييم الوضع القائم للتنوع البيولوجي في                               

 . اسّي في برنامج للعمل األراضي الجافة وما يقع عليها من ضغوط إنما هو عنصر أس

أن بعض ما تحتاج إليه برامج العمل هذه من تقييمات هو أمر يمكن الوفاء به جزئيًا بما يجري من تقييمات                           -13
 معلومات عن الوقع المحتمل لتغير المناخ على             IPCCوسيتضمن تقرير التقييم الثالث للـ          . على يد هيئات أخرى        

 بشأن استعمال األراضي والتغير     IPCCة اإليكولوجية ، آما أن التقييم الخاص للـ           التنوع البيولوجي في جميع األنظم     
في استعمال األراضي والحراجة سيتولى تقييم الحالة القائمة في العلوم المتصلة بإدارة استعمال األراضي ودورة                            

ات الخاصة بالتنوع البيولوجي في        وستشمل عملية التقييم العالمية للمياه الدولية تقييمًا للظروف واالتجاه              . الكربون  
بيد أنه من وجه نظر اتفاقية التنوع              . المياه الدولية ، بما فيها األنظمة اإليكولوجية للمياه العذبة العابرة للحدود                          

وبصفة خاصة هناك فجوات آبيرة         . البيولوجي ال تغطي تلك التقييمات الجارية إال جزءًا بسيطًا من االحتياجات                       
تعلق بالتقييمات التي من شأنها أن توفر معلومات شاملة عن الوضع القائم واالتجاهات في التنوع                               موجودة فيما ي    

البيولوجي لألنظمة اإليكولوجية األرضية ، وبشأن االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي في جميع األنظمة                                         
ة الفكرية على التنوع البيولوجي ، وعلى         اإليكولوجية ، وبشأن اآلثار المترتبة على التكنولوجيات وعلى حقوق الملكي            

 .فعالية آليات تقاسم المنافع التي إنشئت لتطبيق االتفاقية 

 ، قد يرغب مؤتمر األطراف في أن يأذن لـ هفمعتت              �2006 2000ومع مراعاة هذه االعتبارات ، وللمدة          -14
 :بالبدء في التقييمات اآلتية 

موضوعية التي وافق عليها مؤتمر األطراف فعًال والتي تشعر               تقييم أو تقييمات بشأن المسائل ال         )أ( 
 ؛) تقييمات موضوعية ( هفمعتت بشأنها أن تقييمًا متعمقًا قد يكون أمرًا جوهريًا 

مثل (الشواغل البيئية األخرى /تقييم يتعلق بالنظر في التنوع البيولوجي في السياق األوسع للمسائل            )ب( 
 ؛) متكاملة /تقييمات شاملة ) (كولوجية ، المقترح تقييم األلفية لألنظمة اإلي

تقييم يربط بين اهتمامات اتفاقية التنوع البيولوجي واهتمامات االتفاقات والعمليات الدولية األخرى               )ج( 
 ؛) تقييم الترابط ( المتفق عليها 

يحيلها مؤتمر   عدد قليل من التقييمات السريعة بشأن الموضوعات أو المسائل األخرى التي قد                          )د( 
 ؛) تقييمات المسائل الخاصة ( األطراف إلى هفمعتت للحصول على مشورة 

إن مؤتمر األطراف ، في اجتماعه السادس ، سيكون عليه أن يعتمد إطار التقييم االستراتيجي الثاني ، الذي                       -15
وإمكانية " . التقييمات دورة" ، فينشئ بذلك خطط تقييم استراتيجي متواصلة ، ويحرك                    2012-2006يغطي الفترة    

هي أمر ينبغي    )   الصادرة عن هفمعتت       11/1أنظر التوصية    ( األخذ بنهج ذي مسارين آما اقترحت ذلك هفمعتت              
 . استكشافه في سبيل إدماج المكونات اإلقليمية والوطنية والمحلية والحفز على استعمال أوسع نطاقًا للتقييمات 

 عملية التقييم وآليتها  -ثالثا

 تعبئة الهياآل القائمة فعًال في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي  -ألف

أن مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع وهفمعتت ، وآذلك االجتماع الذي عقد بين الدورات بشأن عمليات                       -16
 آيف يمكن    االتفاقية ، قامت بتحريك عدة عمليات لها جميعًا أثر مباشر على تشغيل االتفاقية ، ومن المهم أن يبين                              

 .ترشيد هذه الهياآل المتعلقة بمبادرات متنوعة وتنسيقها في سبيل خدمة عملية التقييم 

 باء ، عالجت موضوع قيام النظراء باالستعراض وموضوع التقييم العلمي              4/1أن هفمعتت ، في توصيتها         -17
 من التوصية ، إلى أن      2مشار إليه في الفقرة     التفاقية التنوع البيولوجي ، ودعت األمين التنفيذي ، في نطاق االقتراح ال            

 :ينظر فيما يلي 
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 آيف سترتبط أي آلية بجدول الخبراء وبأفرقة الخبراء التقنية المخصصة وبأفرقة االتصال ؛ )أ( 

 العالقة بين أي تقييم مقترح وأي تقييمات قائمة ذات صلة بالموضوع ؛ )ب( 

يار المؤلفين القياديين ، والمسهمين والخبراء القائمين         وضع مبادئ توجيهية بشأن مسؤوليات واخت       )ج( 
باالستعراض ، وآذلك وضع إجراءات للموافقة على طائفة من أنواع التقارير ، التي تستمد عناصرها من إسهامات                        

 األطراف ومن الخبراء التابعين لألطراف ؛

 المنظمات والعمليات ذات الصلة ؛استعمال المرافق القائمة مثًال مراآز التكنولوجيا والجامعات و )د( 

 آفالة التوصل إلى أفراد لديهم األهلية الكافية ، إلنتاج تقارير يمكن أن تستعملها الهيئة الفرعية ؛ )هـ( 

 االلتزام بتخصيص ما يلزم من وقت وموارد في سبيل صيانة واستمرار وإحراز تقـدم في التقييم ؛ )و( 

من السلطات الحكومية والمؤسسات الحكومية للعاملين المشارآين         السعي إلى الحصول على تأييد        )ز( 
 .في التقييم 

أن النقاط السابقة تعالج بعض القضايا التي أخذت في االعتبار في اآلليات واإلجراءات الرامية إلى إنتاج                            -17
في اإلجراءات   وهناك عناصر أخرى        . 14تقييم معين ، والمقترح أن يوافق عليها مؤتمر األطراف في الفقرة                          

 . التشغيلية ، تعالجها توصيات هفمعتت إلى مؤتمر األطراف 

 عملية التقييم وآليتها  -باء

أن آثيرًا من المعلومات بشأن التنوع البيولوجي قد سبق تجميعها في المشروعات الدولية والبرامج الدولية                       -18
 تقتضي أن تكون المعلومات متاحة بسهولة وقابلة        غير أن األمر  . ومن خالل قوائم الجرد ومشروعات البحث الوطنية         

واألنشطة التي تجري في ظل اتفاقية . للمقارنة وأن يجري تحديثها آي تكون قاعدة موثوقًا بها لمختلف أغراض التقييم    
ر الوطنية ،   ، والتقاري "والنظرة الشاملة العالمية إلى التنوع البيولوجي       "التنوع البيولوجي ، مثل برامج العمل القائمة ،         

 .آلها قد تحتاج إلى تنسيق وفقًا لمتطلبات عملية التقييم 

أن الهياآل القائمة ، مثل مجموعات الخبراء التقنيين وأفرقة االتصال وأفرقة الخبراء وجدول الخبراء وأمانة                 -19
وقد لوحظ أن هفمعتت ، في       . تقييم  االتفاقية وآلية غرفة تبادل المعلومات واآللية المالية يمكن استعمالها للقيام بعملية ال             

الصالحيات ،  : اجتماعها الخامس ، ستنظر في مذآرة من األمين التنفيذي بشأن أفرقة مخصصة من الخبراء التقنيين                   
( وجدول الخبراء ، واقتراح بشـــــــــأن منهجية موحــــدة الستعمال هؤالء الخبراء                                                                                            

UNEP/CBD/SBSTTA/5/15 . (     مًا بعملية التقييم ينبغي أن يقدم إلى مؤتمر األطراف في                وفي سبيل السير قد
 . اجتماعه الخامس اقتراح بإنشاء آلية توجيهية تعمل بمثابة فريق تقييمات علمية بين التنوع البيولوجي 

 أن فريق التقييمات العلمية وتنفيذ عملية التقييم ينبغي تصميمهما بحيث تكفالن عملية تقييم مستقلة وموثوقاً                       -20
 . بها من الناحية العلمية ، وتسعى إلى أن تكون على أعلى درجة ممكنة من الجودة 

ينبغي استعمال جدول الخبراء بقدر اإلمكان في عملية التقييم ، غير أن اختيار الخبراء ينبغي إال يكون                                  -21
 .مقصورًا على من جاءت أسماؤهم في الجدول 

لومات لتبين الخبراء الذين يمكن أن يشارآوا في التقييمات ويسهلون              وينبغي استعمال آلية غرفة تبادل المع        -22
واستعمال اآللية على هذا النحو . التبادل في المعلومات ذات الصلة ، وقيام النظراء باستعراض الوثائق ، ونشر النتائج    

 . والمحلية يمكن أن يساعد إلى حد بعيد في إزالة الحواجز اللغوية وفي إطالق عنان القدرات الداخلية

أن آل عملية تقييم ينبغي أن تتبين الفجوات في المعارف وفي المشروعات المشترآة من علمية وتكنولوجية                    -23
 . ، التي من شأنها أن تشجع على تنفيذ االتفاقية 
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ي لكفالة أن تكون عمليات التقييم التي تجري في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي شاملة للخصائص المبينة ف                           -24
 أعاله ، فإن الخطوط العريضة الواردة في المرفق الرابع موصى باتخاذها في عملية التقييم المتعلقة باالتفاقية                   4الفقرة  

 المتعلقة باإلعداد    IPCCوسيتم تجويد هذه العملية في ظل البروتوآول ، بالقيام بالتحوير المناسب في إجراءات                         . 
وتنفيذ الدورة  ) . أنظر المرفق السادس أدناه        (  والنشر بالنسبة للتقارير        واالستعراض والقبول واالعتماد والموافقة     

 .الكاملة سيكفل الحصول على منتجات ذات جودة 

 التمويل -رابعا

 20 ماليين و     5 سنوات ، وبميزانيات تتراوح ما بين           4 و    3لقد جرت خالل فترات زمنية تتراوح ما بين              -25
 ، مع   IPCCية دولية آبيرة أخرى مثل التقييم العالمي للتنوع البيولوجي وتقييمات           مليون دوالر أمريكي ، تقييمات علم     

 مليون 15والتقييم العالمي للمياه الداخلية يقدر أن يكلف     . إسهامات هامة من الوقت والخبرة من جانب المجتمع البحثي          
 تدخل في صميم ميزانيتها ، لكفالة           واألوزون لديها آليات    IPCCوتقييمات الـ    .  سنوات    4دوالر أمريكي على فترة       

 .إشراك الكيانات من البلدان النامية ويمكن أن تحتاج اتفاقية التنوع البيولوجي إلى التعلم من هذه التجربة 

. يحتاج إطار التقييم االستراتيجي إلى تبين االحتياجات المالية لعملية التقييم في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي                   -26
ن األسهل الحصول على تمويل للتقييمات الشاملة بدًال من تمويل لتقييمات متعمقة متكررة تتعلق                                    وقد يكون م     

 .بموضوعات محددة 

 :قد يأتي التمويل من الجهات اآلتية  -27

 الصندوق االستئماني التفاقية التنوع البيولوجي  )أ( 

 المرفق العالمي للبيئة ؛ )ب( 

المؤسسات ، الموظفين ، إلى     ( ن عملية التقييم وقد تسهم فيها عينًا        مساندة من األطراف التي تحتض     )ج( 
 .ونقدًا ) أخره 

ينبغي إقامة محفل للتفاعل مع الوآاالت القائمة بتمويل العلوم ، لتعزيز التمويل في مجاالت متعلقة                                          -28
 .باحتياجات عملية التقييم ، وآذلك ببرامج عمل االتفاقية 

 .يق جدوى التكاليف عن طريق التشارك في مبادرات التقييم المشترآة وينبغي السعي إلى تحق -29



UNEP/CBD/SBSTTA/6/9/Add.1 
18Page  

 المرفق السادس

مشروع اإلجراءات المتعلقة بإعداد تقارير التقييم في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، واستعراضها وقبولها واعتمادها 
 والموافقة عليها ونشرها 

 المحتويات

 مقدمة -1

 تعريفات -2

 تفاقية التنوع البيولوجي مواد تقييم ال -3

 تقارير تقييم ، تقارير تجميعية ، تقارير خاصة ، ومبادئ توجيهية متعلقة بالمنهجية  -4

 التقارير التي قبلتها األفرقة العاملة  4-1

وضع قوائم بالمؤلفين القياديين القائمين بالتنسيق ، والمؤلفين القياديين ، والمؤلفين                             4-1-1
 باالستعراض ، محررى االستعراض ، ونقاط االتصال             المسهمين ، والخبراء القائمين     

 الحكومية 

 اختيار المؤلفين  4-1-2

 إعداد مشروع التقرير 4-1-3

 االستعراض 4-1-4

 )من الخبراء( االستعراض األول  4-1-4-1

 )من الحكومات والخبراء( االستعراض الثاني  4-1-4-2

 إعداد مشروع التقرير النهائي 4-1-5

 االعتماد والموافقة على الموجزات التنفيذية  4-2

 أو اعتمدها فريق الخبراء/قارير التي وافق عليها والت 4-3

 التقرير التجميعي 4-3-1  

 الورقات التقنية  -5

 مواد مساندة من اتفاقية التنوع البيولوجي  -6

 ورش واجتماعات خبراء 6-1

 ورش واجتماعات خبراء محتضنة احتضانًا مشترآًا  6-2
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مؤلفين القياديين المنسقين ، والخبراء القائمين                 المهام والمسؤوليات للمؤلفين القياديين ، وال                  - 1المذيل 
باالستعراض ، ومحرري االستعراض للتقارير الصادرة في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي ، ونقاط               

 .االتصال الحكومية 

غير الخاضعة الستعراض النظراء ، في تقارير اتفاقية                /استراتيجية الستعمال المصادر غير المنشورة             -2المذيل 
 .وع البيولوجي التن
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 مقدمة  -1

أن مشروع هذه الوثيقة يشمل اإلجراءات الموضوعة في سبيل اإلعداد واالستعراض والقبول واالعتماد                          -1
 .والموافقة والنشر لتقارير التقييم وغيرها من المواد في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي 

 تعريفات -2

 :قة مبينة فيما يلي أن تعريفات المصطلحات المستعملة في هذه الوثي -2

" قبول  . " هو اآللية الموجهة لعملية التقييم ، التي ستنشئها هفمعتت                 " فريق التقييمات العلمية للتنوع البيولوجي          "
تقارير التقييم معناه أن المادة لم تخضع للمناقشة ولالتفاق سطرًا بسطر ، غير أنها تنطوي على تقديم نظرة شاملة                                

 .وضوع الذي يجري النظر فيه وموضوعية ومتوازنة للم

مخصصة للتقرير األطول عن التقرير     ) وليس سطرًا بسطر    ( لتقارير التقييم هو عملية مساندة قسمًا بقسم         " االعتماد  "
 . أدناه 3 � 4التجميعي ، آما ورد وصف ذلك في القسم 

 تفصيلية سطرًا بسطر وتمت الموافقة          للموجزات التنفيذية للتقييم معناها أن المادة قد اخضعت لمناقشة               " الموافقة  "
 . عليها 

هي مواد منشورة تتكون من التقييم الكامل من علمي وتقني وتكنولوجي للتنوع البيولوجي ، التي                       " تقارير التقييم    " 
يًا موجزًا تنفيذ ) أ: (وآل مجلد قد يكون مؤلفًا من قسمين أو أآثر تشمل              . تصدر عن األفرقة العاملة في عملية التقييم          

 .فصوًال فردية والموجز التنفيذي الخاص بها إذا آان ومتى آان ذلك الزمـًا ) ج(موجزًا تقنيًا اختياريًا ، ) ب(

 . هي مبادئ توجيهية عملية إلعداد قوائم جرد التنوع البيولوجي مثًال " المبادئ التوجيهية للمنهجية " 

شاملة التقييمات وتقارير التجميع والتقارير       ( ية التنوع البيولوجي     تشير إلى مواد التقييم الرئيسية التفاق        " التقارير  " 
 ) .الخاصة والموجزات التنفيذية الخاصة بها ، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالمنهجية 

تشير إلى سلسلة اجتماعات على مستوى الجلسات العامة للممثلين الحكومين في فريق عامل                 " دورة الفريق العامل     "
 . التقييم في عملية

عبارة تشير إلى سلسلة من االجتماعات على مستوى الجلسات العامة للممثلين الحكومين في                " دورة فريق الخبراء    " 
 .فريق خبراء التقييم العلمي ، الذي أنشأته هفمعتت 

 . جميعي هو تقييم لموضوع معين ويتبع فيه عادة الهيكل نفسه المستعمل في مجلد من تقرير ت" التقرير الخاص " 

هو عنصر من العناصر المكونة للتقرير ، آتقرير تقييم أو تقرير خاص أو تقرير تجميعي ،                           " الموجز التنفيذي    " 
 .يتضمن موجز لذلك التقرير يتصل بالسياسة العامة مع التزاماه بموقف محايد إزاء تلك السياسة 

ن اجتماعات من خبراء ، وهي أما أن تكون              هي مادة منشورة ، ومحاضر ورشة ومواد ناتجة ع              " مادة مساندة    " 
 .أمورًا صدر بها تكليف أو حظيت بمساندة من جانب اتفاقية التنوع البيولوجي 

هي تقارير فيها تجميع وتكامل للمواد الواردة في تقارير التقييم والتقارير الخاصة ، وهي تكتب                      " تقارير التجميع    " 
عامة وتعالج طائفة واسعة من الموضوعات المتصلة بالسياسة العامة ولكنها          بأسلوب غير تقني يالئم راسمي السياسة ال      
 .تقرير أطول ) ب(موجز تنفيذي ) أ: (وهي تتألف من قسمين هما . موضوعات محايدة بالنسبة لتلك السياسة 

وهي تعد بشأن   وهي وثائق تقوم على أساس ما ورد من مواد في تقارير التقييم والتقارير الخاصة ،                   " ورقات تقنية   " 
 .تقني أمرًا أساسيًا /موضوعات يعتبر فيه وجود منظور دولي موضوعي علمي 
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 مواد التقييم التفاقية التنوع البيولوجي  -3

 . السابق 2هناك ثالث فئات رئيسية من مواد التقييم التفاقية التنوع البيولوجي وآل منها محدد في القسم  -3

 التقييمات ، التقارير التجميعية والتقارير الخاصة ، والموجزات التنفيذية      التي تشمل ( تقارير التقييم    )أ( 
 ؛) المتعلقة بها والمبادئ التوجيهية بشأن المنهجيات 

 الورقات التقنية ؛ )ب( 

 المواد المساندة ؛ )ج( 

وهذه . ة  أن الفئات المختلفة من المواد تكون خاضعة حسب اللزوم لمستويات مختلفة من المساندة الرسمي                       -4
 . أعاله 2المستويات مبينة من حيث القبول واالعتماد والموافقة ، في القسم 

 :أن المستويات المختلفة للمساندة بالنسبة للفئات المختلفة من مواد التقييم هي على النحو اآلتي  -5

تعلقة بها وتقوم   بصفة عامة يقبل الفريق العامل المختص ، تقارير التقييم والموجزات التنفيذية الم                 )أ( 
ثم يعتمد بعد ذلك الموجزات التنفيذية         ) . 1-4القسم  ( األفرقة العاملة المختصة بإعداد الموجزات التنفيذية وتعتمدها            

أو يوافق على     /وفريق الخبراء للتقييمات العلمية قد يقبل آذلك و              ) . 2-4القسم   ( فريق الخبراء للتقييمات العلمية         
وفي حالة التقرير التجميعي يعتمد الفريق التقرير الذي يرتكز إليه التقرير            . حد األفرقة العاملة    التقارير التي لم يعدها أ    

 ؛) 3-4القسم ( التجميعي ، قسمًا قسمًا ، ويوافق على الموجز التنفيذي 

 أما الورقات التقنية فال تقبلها أو توافق عليها أو تعتمدها األفرقة العاملة أو فريق الخبراء ؛ )ب( 

 ) .6القسم ( أما المواد المساندة فال تكون موضوعًا للقبول أو الموافقة أو االعتماد  )ج(

 تقارير التقييم والتقارير التجميعية والتقارير الخاصة والمبادئ التوجيهية للمنهجيات  -4

تقييم ،  استعراض من الخبراء لتقارير ال      : أن عملية االستعراض تجري في المعتاد على مراحل ثالث هي                 -6
أو التقرير  /الخبراء ، واستعراض من الحكومات للموجزات التنفيذية و       /واستعراض تقارير التقييم من جانب الحكومات     

أو على األقل أن يخففوا      (وينبغي أن يستهدف الرؤساء المتشارآون في رئاسة األفرقة العاملة أن يتفادوا                 . التجميعي  
ستعراض الحكومية لمختلف تقارير التقييم وفترات دورات مؤتمر أطراف             من التراآب في فترات اال      ) إلى أبعد حد     

 .اتفاقية التنوع البيولوجي وهيئاتها الفرعية 

أن فترة استعراض الخبراء ينبغي أن تكون في المعتاد ثمانية أسابيع ، ولكن ال تقل عن ستة أسابيع إالّّ بقدر                          -7
الخبراء ،  /واستعراضات الحكومة واالستعراضات من الحكومات     . لك  ما يكون فريق الخبراء للتقييم العلمي قد قرر ذ          

 ال ينبغي أن تقل عن ثمانية أسابيع إال بقدر ما يكون فريق خبراء التقييمات العلمية قد قرر ذلك  

أن جميع التقارير المكتوبة مـن الخبراء وتعليقات الحكومات والتعليقات التي قامت الحكومات باستعراضها ،                -8
 تتاح للقائمين باالستعراض بناء على طلب منهم خالل عملية االستعراض ، وسوف توضع في محفوظات                                سوف

 .مفتوحة في موقع تحدده أمانة االتفاقية عند إتمام التقرير ، ولمدة ال تقل عن خمس سنوات 

 التقارير التي تقبلها األفرقة العاملة  4-1

ألفرقة العاملة هي التقارير المتعلقة بتقييم آامل علمي وتقني                    أن التقارير المقدمة للقبول إلى دورات ا                -9
 .واجتماعي اقتصادي صادرة عن األفرقة العاملة والتقارير الخاصة والمبادئ التوجيهية للمنهجيات 

يكون الموضوع الذي تعالجه هذه التقارير مطابقًا لصالحيات األفرقة العاملة ذات الصلة ، ولخطة العمل                          -10
 .ق عليها فريق خبراء التقييمات العلمية التي واف
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أن التقارير المطلوب أن تقبلها األفرقة العاملة ستكون خاضعة الستعراضات يقوم بها خبراء وخبراء                                 -11
والغرض من هذه االستعراضات هو آفالة أن تنطوي تلك التقارير على تقديم رأي شامل وموضوعي                         . حكوميون  

وبينما يكون الحجم الكبير والتفاصيل التقنية لهذه المواد أمرًا يفرض حدودًا            .  التقارير   ومتوازن للمجاالت التي تغطيها   
معناه أن من   " القبول  " على مدى إدخال تغيرات على هذه التقارير في المعتاد ، في دورات األفرقة العاملـــة ، إال أن                   

تنتمي إلى مؤلفين إنما هو مسؤولية المؤلفين         ومضمون الفصول التي     . رأي الفريق العامل أن هذا الغرض قد تحقق            
التي ) غير التغيرات النحوية والصياغية البسيطة         ( أما التغيرات    . القياديين ، على أن يوافق عليها الفريق العامل               

ويقوم . تدخل بعد قبول الفريق العامل ، إنما تكون هي التغيرات الالزمة لتحقيق التماسك مع الموجز التنفيذي                                      
 .لفون القياديون بتبين تلك التغيرات آتابة ، وتتاح لفريق الخبراء عندما يطلب من الفريق أن يقبل الموجز التنفيذي المؤ

أن التقارير التي تقبلها األفرقة العاملة ينبغي أن توصف رسميًا وبشكل بارز على الصحفات الغالفية وغيرها  -12
 : من الصحفات التقديمية باعتبارها 

 "ولكن لم تتم الموافقة عليه تفصيليًا ... مقبول من الفريق العامل تقرير "  

من األمور ذات األهمية الجوهرية أن تسمح برامج عمل الفريق العامل بالوقت الكافي في جداولها الزمنية                       -13
.  العامل   وفقا لإلجراءات ، للقيام باستعراض آامل من جانب الخبراء والحكومات ولصدور القبول من جانب الفريق                   

والرؤساء المتشارآون في رئاسة األفرقة العاملة مسؤولون عن تنفيذ برنامج العمل وآفالة أن يحدث االستعراض                            
 .السوي للمواد في الوقت المناسب 

 :في سبيل آفالة اإلعداد واالستعراض الالزمين ، ينبغي اتباع الخطوات اآلتية  -14

ن ، والمؤلفين القياديين ، والمؤلفين المسهمين ، والخبراء                    وضع قوائم بالمؤلفين القياديين المنسقي           -1
 القائمين باالستعراض ، ومحرري االستعراض ، ونقاط االتصال الحكومية ؛

 اختيار المؤلفين  -2

 إعداد مشروع التقرير ؛ -3

 : استعراض  -4

 ؛) من الخبراء (االستعراض األول  (أ)

 ؛) من الحكومات والخبراء(االستعراض الثاني  (ب)

 .شروع التقرير النهائي إعداد م -5

 .قبول التقرير في دورة يعقدها الفريق العامل المختص  -6

ضع قوائم المؤلفين القياديين المنسقين ، والمؤلفين القيادين ، والمؤلفين المسهمين ، والخبراء القائمين و 4-1-1
 باالستعراض ، ومحرري االستعراض ونقاط االتصال الحكومية 

رئاسات المشترآة للفريق العامل ، من خالل أمانة االتفاقية والحكومات والمنظمات                          بناء على طلب ال        -15
المشارآة ، ينبغي أن يقوم الفريق العامل بتبين الخبراء المناسبين في آل مجال بالتقرير ، يمكن أن يتولوا مهام                                      

لخبراء القائمين باالستعراض أو محرري      المؤلفين القياديين المنسقين ، والمؤلفين القياديين ، والمؤلفين المسهمين ، وا             
وفي سبيل تيسير تبين الخبراء وبعد ذلك في سبيل استعراض الحكومات للموضوع ، ينبغي أن تقوم                         . االستعراض  

وينبغي ألعضاء فريق خبراء التقييمات العلمية أن يسهموا آلما            . الحكومات آذلك بتعيين نقاط االتصال الخاصة بها           
 المؤلفين القياديين المنسقين المناسبين للموضوع ، والمؤلفين القياديين والمؤلفين المسهمين                            لزم األمر في تبين        

والخبراء القائمين باالستعراض ومحرري االستعراض ، في تعاون مع نقاط االتصال الحكومية في منطقتهم ، لكفالة                      
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دان المتقدمة النمو ، والبلدان ذات االقتصادات          إيجاد تمثيل مناسب لصفوف الخبراء المنتمين إلى البلدان النامية والبل             
وينبغي تجميع هؤالء الخبراء في قوائم تكون متاحة لجميع األطراف في اتفاقية التنوع                       . التي تمر بمرحلة انتقالية        

لمؤلفين والمهام والمسؤوليات الواقعة على المؤلفين القياديين المنسقين وا         . البيولوجي ، وتتولى حفظها أمانة االتفاقية         
القياديين والمؤلفين المسهمين والخبراء القائمين باالستعراض ومحرري االستعراض ونقاط االتصال الحكومية مبينة                 

 . أدناه 1في المذيل 

 اختيار المؤلفين القياديين  4-1-2

ريق العامل  يتولى فريق خبراء التقييمات العلمية تحت اإلرشاد العام واالستعراض من جانب دورة انعقاد الف                 -16
القوائم المقدمة من    ، اختيار المؤلفين القياديين المنسقين والمؤلفين القياديين ، من بين الخبراء الواردة إسمائهم في                           

الحكومات ومن المنظمات المشارآة ، ومن الخبراء األخريين حسب مقتضى الحال ، المعروفين من خالل نشراتهم                       
ياديين المنسقين و المؤلفين القياديين بالنسبة لقسم أو فصل من التقارير ، يجب أن               وتكوين فريق المؤلفين الق   . وأعمالهم  

مما يكفل التمثيل السوي من خبراء          ( يعكس الحاجة إلى استهداف طائفة من اآلراء والخبرات والتمثيل الجغرافي                    
ينبغي أن  ) . تي تمر بمرحلة انتقالية        ينتمون إلى البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو والبلدان ذات االقتصادات ال                 

ويجوز أن يتولى المؤلفون القياديون      .يكون على األقل مؤلف واحد ولكن في المعتاد اثنان أو أآثر من البلدان النامية                    
  .المنسقون والمؤلفون القياديون االستعانة بخبراء أخريين باعتبارهم خبراء مسهمين ، للمساعدة في العمـل 

فرصة ممكنة ينبغي أن تقوم أمانة االتفاقية بإبالغ جميع الحكومات والمنظمات المشارآة عن هوية                  في أول    -17
المؤلفين القياديين المنسقين والمؤلفين القياديين بالنسبة للفصول المختلفة ، وأن تبين المحتويات العامة للمجال الذي                         

 . سيسهم الشخص فيه في مضمون الفصل 

 قرير إعداد مشروع الت 4-1-3

أما . أن إعداد المشروع األول للتقرير ينبغي أن يقوم به المؤلفون القياديون المنسقون والمؤلفون القياديون                      -18
الخبراء الراغبون في اإلسهام بمواد ينظر فيها في المشروع األول ، فينبغي أن يقدموا إسهامهم مباشرة إلى المؤلفين                        

امات إلى أبعد حد ممكن مراجع من مؤلفات قام النظراء باستعراضها ومؤلفات                وينبغي أن تؤيد هذه اإلسه     . القياديين  
وينبغي أن تتضمن اإلسهامات بيانات        . متاحة دوليًا ، ومع طبعات معجلة من أي مواد ذآرت ولم يتم طبعها بعد                           

تروني فقط ، فينبغي أن      أما بالنسبة للمواد المتاحة بشكل إلك      . واضحة عن آيفية التوصل إلى المواد التي لم تنشر بعد              
 .يذآر الموقع الذي يمكن أن يتوصل منه إلى مثل تلك المواد 

سيعمل المؤلفون القياديون على أساس هذه اإلسهامات وعلى أساس النشرات المتاحة التي قام النظراء                               -19
وأعمال مختارة لم    باستعراضها والمتاحة دوليًا شاملة المخطوطات التي يمكن إتاحتها عن طريق مطبوعات معجلة                     

أما المواد التي لم     ) . 6أنظر القسم   (  والمواد المساندة التفاقية التنوع البيولوجي         2يستعرضها النظراء ، وفقا للمذيل        
تنشر ولكنها تكون متاحة للخبراء وللمستعرضين فيمكن إدراجها بشرط أن يبرر هذا اإلدراج تبريرًا آامًال في سياق                       

 ) .2أنظر المذيل ( ة التنوع البيولوجي عملية التقييم التفاقي

عند إعداد المشروع األول وفي المراحل الالحقة من المراجعة بعد االستعراض ، ينبغي أن يقوم المؤلفون                        -20
القياديون بتبيين واضح لآلراء المتباينة التي يوجد بالنسبة لها سند علمي أو تقني قوى ، مع سوق الحجج المساندة لتلك                      

 .اآلراء 

 . يتم إعداد الموجزات التقنية المقدمة من األفرقة العاملة بزعامة رئيس الفريق العامل  -21

 االستعراض  4-1-4

فأوًال ينبغي أن يدرج خير مشورة       . ينبغي أن تؤخذ في االعتبار مبادئ ثالثة تتحكم في عملية االستعراض                 -22
رير التقييم أخر النتائج العلمية والتقنية واالجتماعية االقتصادية ،           ممكنة من الناحيتين العلمية والتقنية ، بحيث تمثل تقا          

وفي المقام الثاني ينبغي أن تكون ثمة عملية توزيع واسعة تكفل تمثيل الخبراء المستقلين من                    . وتكون أشمل ما يمكن      
لية ، تهدف إلى إشراك أآبر قدر         البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو والبلدان ذات االقتصادات المارة بمرحلة انتقا               
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وفي المقام الثالث ينبغي أن تكون عملية              .ممكن من الخبراء في عملية التقييم في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي                           
 .االستعراض موضوعية ومتفتحة وشفافة 

 يقوم آل فريق عامل      في سبيل آفالة أن تقدم التقارير تقييمًا متوازنًا وآامًال للمعلومات الجارية ، ينبغي أن                    -23
وبالنسبة لكل  ) شامًال الموجزات التنفيذية     ( في المعتاد باختيار محررين اثنين لالستعراض لكل فصل من الفصول ،               

والمحررون االستعراضيون يتألفون في المعتاد من عضو في الفريق العامل ومن خبير                      . موجز تقني لكل تقرير         
وينبغي إال يشارك المحررون          . حكومات ومن المنظمات المشارآة             مستقل مستمد من القوائم المقدمة من ال                   

وعند اختيار المحررين      . االستعراضيون في إعداد أو استعراض أي مواد يكونون هم المحرريين بالنسبة لها                               
ت االستعراضين ، ينبغي أن يختار الفريق العامل عناصر من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو والبلدان ذا                                   

االقتصادات المارة بمرحلة انتقالية ، وينبغي أن يستهدف إيجاد تمثيل متوازن لآلراء العلمية والتقنية واالجتماعية                            
 .االقتصادية 

 )من الخبراء( االستعراض األول  4-1-4-1

رهم ينبغي توزيع مشاريع التقارير األولى من جانب رؤساء الفريق العامل ليستعرضها الخبراء الذين يختا                     -24
الفريق العامل ، وباإلضافة إلى ذلك الخبراء الواردة إسماؤهم في القوائم المقدمة من الحكومات والمنظمات المشارآة                   

وعملية . ، مع مالحظة الحاجة إلى أن تستهدف في ذلك طائفـــة واسعة من اآلراء والخبرات والتمثيل الجغرافي                              
 :توزيع مهمة االستعراض ينبغي أن تشمل ما يلي 

أو أعمال منشورة خصوصًا في المجاالت التي يغطيها                /الخبراء الذين لديهم خبرة محسوسة و            )أ( 
 التقرير ؛

الخبراء الذين رشحتهم الحكومات آمؤلفين قياديين منسقين ، ومؤلفين قياديين ، ومؤلفين مسهمين ،            )ب( 
 .تفاقية أو خبراء استعراض ، جاءت إسماؤهم في القوائم الموجودة لدى أمانة اال

 .الخبراء القائمون باالستعراض الذين رشحتهم المنظمات المناسبة  )ج( 

أن مشاريع التقارير األولى ينبغي أن ترسل إلى نقاط اتصال الحكومات للعلم بها ، إلى جانب قائمة بإسماء                         -25
 .الذين أرسل إليهم التقرير للقيام باستعراضه في ذلك البلد 

سا الفريق العامل للقائمين باالستعراض بناء على طلبهم وخالل عملية االستعراض ،                       ينبغي أن يتيح رئي       -26
المواد المحددة التي إشير إليها آمراجع في الوثيقة التي يجري استعراضها ، ولكنها غير متاحة ضمن األعمال                                    

 .المنشورة دوليًا 

المؤلفين القياديين المناسبين من خالل رئاستى       ينبغي للخبراء القائمين باالستعراض أن يقدموا التعليقات إلى            -27
 .الفريق العامل ، مع صورة إذا لزم األمر إلى نقطة االتصال الحكومية ببلدهم 

أن المؤلفين القياديين المنسقين ، في تشاور مع المحررين االستعراضين وفي تنسيق مع رئيسي الفريق                              -28
تكمال عملية مراجعة المشروع بتنظيم اجتماع أوسع نطاقًا مع المؤلفين          العامل المختص وأمانة االتفاقية مدعون إلى اس      

المسهمين الرئيسين ومع الخبراء القائمين باالستعراض ، إذا سمح بذلك الوقت والتمويل ، في سبيل إيالء عناية خاصة                   
 .لنقاط خاصة واردة في التقييم أو للمجاالت التي فيها اختالف محسوس في اآلراء 

 )الحكومات والخبراء ( الستعراض الثاني من ا 4-1-4-2

ينبغي أن يوزع مشروع منقح تتولى توزيعه األفرقة العاملة المختصة أو يوزع من خالل أمانة االتفاقية على                   -29
الحكومات من خالل نقاط االتصال التي تعينها الحكومات ، وعلى جميع المؤلفين القياديين المنسقين والمؤلفين                                   

 .لمؤلفين المسهمين والخبراء القائمين باالستعراض القياديين وا
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ينبغي للحكومات أن ترسل مجموعة متكاملة من التعليقات بالنسبة لكل تقرير من تقارير الفريق العامل ، إلى                   -30
 .الفريق العامل المختص خالل نقطة االتصال الحكومية الخاصة به

نبغي أن يرسلوا التعليقات اإلضافية من جانبهم إلى الفريق            أما القائمون باالستعراض من غير الحكومات في         -31
 .العامل المختص مع صورة إلى نقطة االتصال الحكومية الخاصة بهم المعنية باألمر 

 إعداد مشروع التقرير النهائي 4-1-5

ة من  أن إعداد مشروع التقرير النهائي ، مع مراعاة تعليقات الحكومات والخبراء ، لعرض ذلك على دور                        -32
الفريق العامل لقبوله ، هو أمر ينبغي أن يقوم به المؤلفون القياديون المنسقون والمؤلفون القياديون في تشاور مع                                

وإذا لزم األمر وإذ سمح بذلك الوقت والتمويل ، يكون من المصتصوب عقد اجتماع أوسع                  . المحررين المستعرضين   
ستعرضين من الحكومات ، في سبيل إيالء عناية خاصة لنقاط معينة               مع المؤلفين المسهمين الرئيسيين والخبراء والم       

ومن المهم أن تصف التقارير اآلراء العلمية والتقنية واالقتصادية              . في التقييم أو لمجاالت فيها اختالفات محسوسة             
 تتناول  حول الموضوع ، خصوصًا إذا آانت تلك اآلراء متعلقة بنقاط                 ) وقد يكون في ذلك تضارب          ( االجتماعية  

والمشروع النهائي ينبغي أن يعترف بفضل جميع المؤلفين القياديين المنسقين والمؤلفين القياديين                      . السياسة العامة     
 .المسهمين والمستعرضين والمحرريين المستعرضين بذآر إسمائهم وإنتمائهم ، وذلك في نهاية التقرير 

 الموافقة والقبول للموجزات التنفيذية  4-2

ألقسام الموجزة من التقارير التي وافقت عليها األفرقة العاملة وقبلتها لجنة خبراء التقييمات العلمية ،                        أن ا  -33
ستكون هي أساسًا المنجزات التنفيذية ، التي تعدها األفرقة العاملة المعنية باألمر لتقييماتها الكاملة من علمية وتقنية                          

وينبغي أن  . التنفيذية للتقارير الخاصة التي إعدتها األفرقة العاملة          واجتماعية اقتصادية ، آما ستكون هي الموجزات          
تكون المنجزات الخاصة خاضعة الستعراض يجري في وقت واحد من جانب الخبراء والحكومات وتؤدي إلى موافقة                 

ولى والمسؤولية عن إعداد المشروعات األ        . نهائية سطرًا بسطر من جانب دورة يعقدها الفريق العامل المختص                     
والموجزات التنفيذية ينبغي أن     . والمشروعات المنقحة للمنجزات التنفيذية تقع على رئيسي آل فريق عامل مختص                  

 .يجري إعدادها بترابط مع إعداد التقارير الرئيسية للفريق العامل 

المواد الواقعية  أن الموافقة على الموجز التنفيذي في دورة الفريق العامل معناها أن هذا الموجز يتمشى مع                      -33
. الواردة في التقييم الكامل العلمي والتقني واالجتماعي االقتصادي أو في التقرير الخاص الذي قبله الفريق  العامل                           

ويمكن أن يطلب من المؤلفين القياديين المنسقين أن يقدموا مساعدة تقنية لكفالة التماسك في المضمون ، وينبغي أن                            
 : ية بشكل رسمي وبارز الوصف اآلتي يطلق على الموجزات التنفيذ

 ".المنبثق عن فريق خبراء التقييمات العلمية .... تقرير من الفريق العامل "  

آي تتم مساندة موجز تنفيذي وافق عليه الفريق العامل باعتباره تقريرًا عن التقييم ، ينبغي أن يقبل في دورة                        -34
يث أن عملية موافقة الفريق العامل هي عملية مفتوحة لجميع                        وح. من دورات فريق خبراء التقييمات العلمية                

الحكومات فإن موافقة الفريق العامل على موجز تنفيذي يكون معناها أن فريق خبراء التقييمات العلمية ال يمكن أن                            
في الرأي  بيد أنه من الالزم لفريق الخبراء أن يستعرض التقرير في إحدى الدورات ، ويالحظ أية اختالفات                      . يغيره  

 .محسوسة ، ثم يقبله رسميًا 

 أو اعتمدها فريق خبراء التقييمات العلمية /تقارير وافق عليها و 4-3

 

أن التقارير التي توافق عليها لجنة خبراء التقييمات العلمية أو تعتمدها ستكون هي التقرير التجميعي لتقارير                    -35
رى حسب ما يقرره فريق خبراء التقييمات العلمية ، حيث ينطبق هنا                 التقييم التي قدمها الفريق العامل والتقارير األخ         

  .2-4مع التعديالت الالزمة القسم 
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 التقرير التجميعي  4-3-1

أن التقرير التجميعي سوف يجمع ويستوعب المواد الواردة في تقارير التقييم والتقارير الخاصة وينبغي أن                      -36
لسياسة العامة ، وأن يتناول مجموعة واسعة النطاق من المسائل التي وافق              يكتب بأسلوب غير تقني ، مالئم لراسمي ا        

والتقرير التجميعي  . عليها فريق الخبراء ، والتي تتصل بالسياسة العامة ولكنها تلتزم موقف الحياد إزاء تلك السياسة                    
لمية بتعيين مجموعة صياغة    وسيقوم فريق التقييمات الع    . تقرير أطول   ) ب(موجز تنفيذ   ) 1: (يتألف من قسمين هما      

 . لكتابة التقرير ، مع مالحظة الحاجة إلى استهداف طائفة مـن اآلراء والخبرات والتمثيل الجغرافي 

وستسمح إجراءات تتعلق بالموافقة واالعتماد لفريق خبراء التقييمات العلمية في جلسته العامة بالموافقة على                -37
فل وجود تماسك بين الموجز التنفيذي والتقرير األطول المتعلق بالتقرير                       الموجز التنفيذي سطرًا بسطر ، وستك            

التجميعي ، آما تكفل التماسك بين التقرير التجميعي والتقارير التقييمية الصادرة عن الفريق العامل والتقارير الخاصة                  
 . التي استمد منها التقرير التجميعي المعلومات واستوعبها 

لتقرير األطول والموجز التنفيذي للتقرير التجميعي ، ويتولى هذا اإلعداد فريق                       يجري إعداد ا     :1الخطوة 
 .الصياغة 

/ أن التقرير األطول والموجز التنفيذي للتقرير التجميعي يخضعان الستعراض من جانب الخبراء                 :2الخطوة 
 .الحكومات في وقت واحد 

لتجميعي يتولى بعد ذلك استعراضهما المؤلفون            أن التقرير األطول والموجز التنفيذي للتقرير ا              :3الخطوة 
 .القياديون ، بمساعدة من محرري االستعراض 

تعرض على الحكومات والمنظمات المشارآة مشروعات التقرير األطول والموجز التنفيذي                            :4الخطوة 
 .للتقرير التجميعي وذلك بموعد يسبق بثمانية أسابيع دورة فريق خبراء التقييمات العلمية 

أن التقرير األطول والموجز التنفيذي للتقرير التجميعي يقدمان آالهما للمناقشة في جلسات عامة                    :5خطوة ال
 :يعقدها فريق الخبراء التقييمات العلمية 

                    يقوم فريق خبراء التقييمات العلمية في جلسات عامة أوًال بالموافقة المؤقتة على الموجز
 .التنفيذي سطرًا بسطر 

   ء التقييمات العلمية في جلسات عامة باستعراض وباعتماد التقرير األطول          يقوم فريق خبرا
للتقرير التجميعي ، قسما قسمًا أي بالنظر بالتقريب في آل صفحة أو أقل من صفحة في                       

ثم عملية استعراض واعتماد التقرير األطول للتقرير التجميعي فينبغي                 . المرة الواحدة     
 :القيام بها على النحو اآلتي 

 دما يكون الزمًا إدخال تغيرات على التقرير األطول للتقرير التجميعي إما                        عن
لجعله متمشيًا مع الموجز التنفيذي أو لكفالة التماسك بينه وبين التقارير التقييمية                 
التي يستند إليها والتي صدرت عن الفريق العامل ، سيالحظ فريق الخبراء                            

فيها إدخال تعديالت على التقرير       ويالحظ المؤلفون المواقع التي يكون مطلوب           
ومؤلفو . األطول للتقرير التجميعي لكفالة التماسك في األسلوب وفي المضمون               

التقرير األطول للتقرير التجميعي يقومون بعد ذلك بإدخال التعديالت على التقرير     
وأعضاء فريق خبراء التقييمات العلمية الذين ليسوا          . األطول للتقرير التجميعي     

ين سيقومون بدور محرري االستعراض لكفالة أن تكون هذه الوثائق                              مؤلف
متماسكة ومتجهة في االتجاهات التي رسمها فريق خبراء التقييمات العلمية في                  

 جلساته العامة ؛
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                              وبعد ذلك يقدم من جديد التقرير األطول للتقرير التجميعي إلى لجنة خبراء
تستعرض وتعتمد اإلجزاء التي أدخلت     التقييمات العلمية في جلساتها العامة ، آي         

وإذا ما تبين استمرار وجود تضاربات تبينها        . عليها تنقيحات ، وذلك قسمًا قسمًا         
فريق خبراء التقييمات العلمية ، فإن التقرير األطول للتقرير التجميعي يعاد                           
تنقيحه من المؤلفين بمساعدة محرري االستعراض آي يقوم فريق خبراء                               

وتجري هذه العملية قسمًا قسمًا وليس          . لمية باستعراضه واعتماده      التقييمات الع 
 .سطرًا سطرًا 

تجري اعتماد النص النهائي للتقرير األطول للتقرير التجميعي والموافقة عليه من فريق الخبراء                     ∗ 
 . في جلساته العامة 

ي هو تقرير من اتفاقية التنوع             والتقرير المكون من التقرير األطول والموجز التنفيذي للتقرير التجميع                    -38
 : البيولوجي وينبغي أن يوصف رسميًا وبشكل بارز بأنه 

 ."تقرير تقييم من اتفاقية التنوع البيولوجي "  

 الورقات التقنية  -5

أن الورقات التقنية الصادرة عن اتفاقية التنوع البيولوجي تكون معدة عن موضوعات يعتبر أن وجود هدف                    -39
 : وهذه الورقات تكون . تقني لها هو أمر أساسي /علميومفهوم دولي 

 قائمة على أساس المواد الموجودة فعًال في تقارير التقييم والتقارير الخاصة ؛ )أ( 

استجابة لطلب رسمي من مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي أو                  ) 1: (قد شرع فيها       )ب( 
 ق خبراء التقييمات العلمية ؛حسبما يقرر فري) 2(هيئاته الفرعية ؛ أو 

يقوم بإعدادها فريق من المؤلفين القياديين ، شامًال مؤلفًا قياديًا منسقًا ، يختاره الفريق العامل ، وفقًا                  )ج( 
  أعاله ، فيما يتعلق باختيـار المؤلفين القياديين والمؤلفين القياديين المنسقين ؛ 2-1-4 و 1-1-4ألحكام القسمين 

ه الورقات بشكل نصوص مسودة يقوم باستعراضها في وقت واحد الخبراء والحكومات مع              تقدم هذ  )د( 
 وذلك في موعد يسبق بأربعة أسابيع على األقل في            1-4-1-4توزيعها على الخبراء القائمين باالستعراض وفقا للقسم          

 التاريخ الذي ينبغي أن تقدم فيه التعليقات ؛

 يح هذه الورقات على أساس التعليقات الواردة طبقا للخطوة السابقة يتولى المؤلفون القياديون تنق )هـ( 

تقدم الورقات لالستعراض النهائي من الحكومة ، في موعد يسبق على األقل بأربعة أسابيع الموعد                 )و( 
 الذي ينبغي أن تصل فيه التعليقات ؛

اور مع فريق خبراء         يتولى المؤلفون القياديون وضع الورقات في صورتها النهائية في تش                           )ز( 
 التقييمات العلمية الذي يؤدي وظيفة مجلس تحرير ، على أساس التعليقات التي تكون قد وردت ؛ 

إذا لزم األمر على نحو ما يقرره فريق خبراء التقييمات العلمية ينبغي أن تشمل الورقات ، في                              )ح( 
ستعراض الحكومي النهائي ، والتي لم تصور           هوامش ، اآلراء المخالفة على أساس ما يبدى من تعليقات خالل اال                   

 .تصويرًا آافيًا في نص الورقة نفسها 

أو تفسر النتائج       /ينبغي أن تعكس الورقات التقنية التوازن والموضوعية لتلك التقارير وأن تساند و                                   -40
 . المستخلصة الواردة في تلك التقارير 
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ي أن تذآر بقدر اإلمكان مراجعها في القسم الفرعي في تقارير     أن المعلومات الواردة في الورقات التقنية ينبغ       -41
 . التقييم المتصلة بالموضوع وآذلك في المواد المتعلقة بالموضوع 

ثم تتاح بعد ذلك هذه الورقات التقنية لمؤتمر األطراف أو للهيئات الفرعية التابعة للمؤتمر ، استجابة لطلبه ،                     -42
ا آان فريق خبراء التقييمات العلمية هو مصدر الورقات التقنية ، يجب أن تتاح تلك                       ثم تتاح بعد ذلك على المأل وإذ         

وفي آلتا الحالتين يجب أن تذآر الورقات التقنية التفاقية التنوع البيولوجي بشكل بارز وفي بدايتها            . الورقات للجمهور   
 : ما يلي 

طلب من هيئة من     ( يولوجي ، إعدت استجابة      هذه ورقة تقنية صادرة عن عملية تقييم اتفاقية التنوع الب             "  
وقد خضعت المواد   ) . مقرر صادر عن فريق خبراء التقييمات العلمية        )/( هيئات اتفاقية التنوع البيولوجي     

الواردة في هذه الورقة الستعراض من الخبراء ومن الحكومات لكن لم ينظر فيها فريق خبراء التقييمات                       
 " . عليها رسميًا العلمية لقبولها أو الموافقة

 المواد المساندة التفاقية التنوع البيولوجي  -6

التقارير والمحاضر المنشورة عن أعمال الورش واجتماعات             ) 1: (أن المواد المساندة تتكون مما يلي               -43
أفرقة الخبراء  مواد طلبت إنتاجها    ) 2(الخبراء المعقودة في إطاربرنامج عمل االتفاقية ، والتي تعترف بها االتفاقية ؛                 

. مساندة لعملية التقييم ، وتكون هيئة تابعة لالتفاقية قد قررت أن هذه المواد ينبغي نشرهـا على نطاق واسع                                              
 .  أدناه 2-6 و 1-6واإلجراءات المتعلقة باالعتراف بالورش وباجتماعات الخبراء واردة في القسمين 

نبغي الموافقة عليها آجزء من عملية االعتراف من جانب                  أن الترتيبات المتعلقة بنشر المواد المساندة ي              -44
وجميع المواد المساندة ينبغي وصفها      . هفمعتت ، أو تكون ترتيبات طلبتها األفرقة العاملة إلعداد مواد مساندة معينة                  

 :بشكل رسمي وبارز على الورقة الغالفية وغير ذلك من األغلفة التقديمية بما يلي 

وهذه المواد  . آي ينظر فيها في نطاق عملية التقييم بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي             مواد مساندة إعدت    "  
 ".المساندة لم تخضع لعمليات استعراض رسمي 

 الورش واجتماعات الخبراء  6-1

أن ورش التقييم واجتماعات الخبراء التي تعقد في ظل االتفاقية هي التي تمت الموافقة عليها مسبقًا من فريق                    -45
لتقييم العامل لـ هفمعتت ، أو من فريق خبراء التقييمات العلمية ، باعتبارها مفيدة أو الزمة ، إلتمام خطة عمل الفريق                       ا

وهذه األنشطة هي وحدها التي يمكن وصفها بأنها ورش أو اجتماعات خبراء            . العامل أو إتمام مهمة من مهام االتفاقية        
وتمويل هذه اللقاءات ينبغي أن يشمل التدبير الكامل والتام لما يلزم                  " . لوجي  لتقييم في نطاق اتفاقية التنوع البيو        " 

 .لمشارآة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية 

، ينبغى أن تنشر عادة محاضر ورش التقييم واجتماعات الخبراء التي تعقد في ظل اتفاقية التنوع البيولوجي                     -46
 : وينبغي لهذه المحاضر أن تشمل ما يلي . على أن تلخص طائفة اآلراء التي قدمت في االجتماع 

 قائمة آاملة بالمشارآين  -

 بيان موعد التحضير لها ومن حضر لها ؛ -

 بيان إذا آان أحد قام باستعراضها قبل النشر ومن هم الذين قاموا بهذا االستعراض ؛ -

 وبالمساندات األخرى ؛االعتراف بجميع مصادر التمويل  -
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أن تبين بشكل بارز في بداية الوثيقة أن النشاط قد بذل إعماًال لمقرر من الفريق العامل المختص أو فريق                             -
خبراء التقييمات العلمية ، غير أن هذا المقرر ال يعني مساندة أو موافقة من الفريق العامل أو فريق الخبراء                       

 .خلصة واردة فيها للمحاضر أو ألية توصيات أو نتائج مست

 الورش واجتماعات الخبراء التي تعقد تحت رعايات مشترآة  6-2

أن مشارآة اتفاقية التنوع البيولوجي في تبني الورش واجتماعات الخبراء يمكن مدها إلى ورش أو                                       -47
لمختصة مقدمًا أن   اجتماعات خبراء أخرى إذا ما قرر فريق خبراء التقييمات العلمية وآذلك رؤساء األفرقة العاملة ا                    

ومشارآة االتفاقية في تبني هذا النشاط ال ينطوي     . النشاط سيكون مفيدًا لعمل التقييم في نطاق اتفاقية التنوع البيولوجي           
وعند النظر في هل يمد نطاق تبني         . على أي التزام من جانب االتفاقية بتقديم مساندة مالية أو غيرها من المساندات                    

 :نشطة ينبغي أن تؤخذ العوامل اآلتية في الحسبان االتفاقية لهذه األ

 ما إذا آان سيتوفر تمويل آامل للنشاط من موارد أخرى غير االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ؛ -

ما إذا النشاط سيكون مفتوحًا للخبراء الحكومين وآذلك للخبراء من المنظمات غير الحكومية المشارآة في                      -
 لبيولوجي ؛عمل اتفاقية التنوع ا

ما إذا آان سيدبر المال الالزم لمشارآة الخبراء من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة                             -
 انتقالية ؛

 ما إذا آانت المحاضر ستنشر وتتاح لالتفاقية في إطار مدة زمنية مناسبة لعمل االتفاقية ؛ -

 :ما إذا آانت المحاضر ستتضمن ما يلي  -

 المشارآين ؛قائمة آاملة ب 

 بيان بمن قام بإعداد المحاضر وبالمدة التي أعدت فيها هذه المحاضر  .

 .بيان ما إذا آان جرى استعراض هذه المحاضر قبل نشرها وبيان من قام بهذا االستعراض  .

  تعرض بشكل بارز في بداية الوثيقة إخالء الجانب األتي: 

ال تنطوي على مساندة أو موافقة من جانب االتفاقية لتلك              أن مشارآة اتفاقية التنوع البيولوجي في التبني           " 
اجتماع /آما أن الورقات المقدمة في الورشة        . المحاضر أو ألية توصيات أو نتائج مستخلصة واردة فيها                 

 ." الخبراء وآذلك التقرير عن أعمالهم لم يخضعا الستعراض من جانب االتفاقية 
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 1المذيل 

على المؤلفين القياديين والمؤلفين القياديين المنسقين والمؤلفين المسهمين         المهام والمسؤوليات الواقعة    
والخبراء القائمين باالستعراض والمحررين المستعرضين لتقارير التقييم وعلى النقاط الحكومية                       

 .لالتصال 

 المؤلفون القياديون  -1

 بنودًا في برنامج العمل على أساس             أن يكونوا مسؤولين عن إنتاج األقسام المعينة التي تتناول                  : الوظيفة 
 .أفضل المعلومات المتاحة على الصعيد العلمي والتقني واالجتماعي االقتصادي 

سيعمل المؤلفون القياديون في المعتاد آأفرقة صغيرة تقع عليها مسؤولية آفالة تجميع المكونات                        :تعليق 
ونات جميعًا ذات جودة عالية ومطابقة       المختلفة ألقسامهم في الوقت المناسب ، وأن تكون هذه المك            

 .لجميع المقاييس العامة المتعلقة بالصياغة المطلوب االلتزام بها بالنسبة للوثيقة في مجموعها 

ومهمة المؤلفين القياديين هي مهمة آثيرة المتطلبات ، وستظهر أسماء المؤلفين القياديين بشكل                         
 .بارز في التقرير النهائي اعترافًا بذلك 

وجوهر المهمة الواقعة على عاتق المؤلفين القياديين هي تجميع المواد المستمدة من النشرات                              
ومطلوب من المؤلفين القياديين آذلك في ترابط مع محرري              . 3-1-4المتاحة المحددة في القسم       

االستعراض ، أن يأخذوا في الحسبان تعليقات الخبراء المستعرضين وتعليقات الحكومات                                  
وليس من المطلوب حتمًا من المؤلفين القياديين أن         . ضة لتلك المواد ، عند مراجعة النص         المستعر

يكتبوا النص األصلي بأنفسهم ، ولكن يجب أن تكون لديهم القدرة الثابتة على إنتاج نص سليم من                       
إلمكان ،   االقتصادية ، ويمثل بأمانة ، بقدر ا         �النواحي العلمية والتقنية والتكنولوجية واالجتماعية       
آما أن القدرة على العمل في حدود المواعيد            . اإلسهامات المقدمة من طائفة واسعة من الخبراء            
 .الزمنية المضروبة هو أيضا مطلب عملي البد منه 

والمؤلفون القياديون مطلوب منهم أن يسجلوا في التقرير اآلراء التي ال يمكن التأليف بينها وبين                        
 .ها آراء صالحة مع ذلك على الصعيدين العلمي والتقني توافق في اآلراء ، ولكن

ويجوز أن يقوم الخبراء القياديون بدعوة اجتماعات إلى االنعقاد مع المؤلفين المسهمين ، حسب                         
مقتضى الحال ، إلعداد األقسام المتصلة بهم أو لمناقشة تعليقات تتعلق باستعراض الخبراء أو                           

د أي ورشة أو اجتماعات من الخبراء ، في مجاالت                        استعراض الحكومات وأن يقترحوا عق          
وستظهر إسماء المؤلفين القياديين اعترافًا بإسهامهم في      . اختصاصهم ، على رؤساء الفريق العامل       

 . التقارير 

 المؤلفون القياديون المنسقون  -2

 .تحمل المسؤولية الشاملة عن تنسيق اإلجزاء الرئيسية في التقارير   :الوظيفة 

سيكون المؤلفون القياديون المنسقون هم المؤلفين القياديين على أن تضاف إلى مسؤوليتهم                                   :يق تعل
مسؤولية آفالة إتمام اإلجزاء الرئيسية في التقرير على نحو يتوفر فيه علو المستوى وأن تتم                                

املة مراجعتها وتسليمها لرؤساء الفريق العامل ، في الوقت المناس وبما يتمشى مع أي مقاييس ش                    
 .من حيث أسلوب الصياغة المقرر لوضع هذه الوثائق 
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وسيلعب المؤلفون القياديون المنسقون دورًا قياديًا يضمن أن أية مسائل شاملة لعدة قطاعات علمية                  
أو تقنية داخلة في عدة أقسام من التقرير ، ستعالج بطريقة آاملة ومتماسكة وأن تكون معبرة عن                        

 .أخر المعلومات المتاحة 

والمهارات والموارد الالزمة للمؤلفين القياديين المنسقين هي نفس المهارات والموارد المطلوبة                     
من المؤلفين القياديين على أن تضاف إليها المهارات التنظيمية الالزمة لتنسيق قسم من أقسام                             

 .التقارير 

 .اعترافًا بإسهامهم فيها وسيتم نشر إسماء جميع المؤلفين القياديين المنسقين ، في التقارير ،   

 المؤلفون المسهمون  -3

إعداد معلومات تقنية على شكل نصوص ورسوم بيانية أو بيانات يستوعبها المؤلفون القياديون في                  :الوظيفة 
 . مشروع النص الذي هو نص القسم الذي تتعلق به تلك المعلومات 

و عنصر أساسي لنجاح تقييمات اتفاقية التنوع         أن تقديم مدخالت من طائفة واسعة من المسهمين ه             :تعليق
ويطلب المؤلفون   . البيولوجي ، وستنشر إسماء جميع المسهمين في التفارير اعترافًا بإسهامهم                      

 . القياديون أحيانا إسهامات غير أن اإلسهامات التلقائية أمر مرغوب فيه 

لنشرات التي قام النظراء         ينبغي أن تكون اإلسهامات بقدر اإلمكان مستندة إلى مراجع من ا                            
باستعراضها ومن المنشورات الدولية المتاحة ، مع طبعات مسبقة من أي موارد غير منشورة بعد                  

وينبغي أن يتضمن اإلسهام بيانًا واضحًا عن الطريقة التي يمكن بها التوصل إلى تلك                    : ومذآورة  
 .المواد غير المنشورة 

روني فقط ، فينبغي ذآر الموقع الذي يمكن عن طريقه التوصل أما بالنسبة للمواد المتاحة بشكل إلكت    
 .إلى تلك المواد 

والمواد التي قدمت آإسهامات يمكن تنقيح صياغتها وإدماجها في نصوص أخرى وإذا لزم األمر                     
 . تعديلها خالل صياغة مشروع النص الكلي 

 الخبراء المستعرضون  -4

االقتصادي ، وعلى التوازن       -االجتماعي/التقني   /مون العلمي     التعليق على صحة واآتمال المض         :الوظيفة 
 .االقتصادي للنص المقدم -االجتماعي/التقني /الشامل على الصعيد العلمي 

يتولى الخبراء المستعرضون تقديم تعليق عن النص يستند إلى ما لديهم شخصيًا من خبرة ومعرفة                   :تعليق 
وطنية والدولية ، واألفرقة العاملة والمؤلفون               ويمكن أن ترشحهم الحكومات والمنظمات ال              . 

 .القياديون والمؤلفون المسهمون 

 المحررون المستعرضون  -5

ستكون مهمة المحررين القائمين باالستعراض هي أن يساعدوا األفرقة العاملة على تبين جهات                       :الوظيفة 
ظر على النحو السوي في       لالستعراض لعملية االستعراض التى يقوم بها الخبراء ، وآفالة أن ين                 

جميع التعليقات الموضوعية المقدمة من الخبراء ومن الحكومات عند قيامهم باالستعراض ،                             
وإبالغ  المؤلفين القياديين عن آيفية التعامل مع القضايا التي فيها تضارب أو منازعات في رأي ،                    

 .ي اآلراء مع آفالة أن يتضمن نص التقرير صورة وافية لما يوجد من اختالفات ف
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بما في ذلك     (سيكون ثمة محرر استعراضي واحد أو محرران استعراضيان اثنان لكل فصل                           :تعليق 
 . ولكل موجز تقني ) الموجزات التنفيذية المتعلقة بالفصول 

وفي سبيل القيام بهذه المهام يجب أن يكون لدى المحررين القائمين باالستعراض تفهم واسع                                
وسيكون عبء العمل ثقيًال بنوع      . نية األوسع نطاقًا التي يجري التصدي لها           للمسائل العلمية والتق   

يتضمن هذا العبء حضور االجتماعات التي تتولى . خاص خالل المراحل الختامية إلعداد التقرير 
ومحررو االستعراض ال يشارآون       . فيها أفرقة الصياغة النظر في نتائج جولتي االستعراض                  

 التقارير ، وال يمكن أن يقوموا بمهام مراجعة الفصول التي هم مؤلفوها              مشارآة نشطة في صياغة   
ويمكن أن يكون المحررون المستعرضون أعضاء في فريق عامل أو من الخبراء الخارجيين                      . 

 .الذين يوافق عليهم الفريق العامل 

 ، غير أن      وعلى الرغم من أن المسؤولية عن النص النهائي تظل واقعة على المؤلفين القياديين                      
األمر يقتضي من المحررين االستعراضين أن توصف بمرفق بالتقرير االختالفات الهامة في                          

 . الرأي بشأن مسائل علمية إذا آانت تلك االختالفات مستمرة 

ويجب على المحررين االستعراضين أن يقدموا تقريرًا مكتوبًا إلى دورات الفريق العامل ،                                  
مر ، حضور دورات الفريق العامل وفريق خبراء التقييمات العلمية           وسيطلب منهم ، إذا اقتضى األ      

لإلبالغ عن نتائجهم المستمدة من عملية االستعراض ، وللمساعدة على وضع الموجز التنفيذي                        
 .وتقارير التجميع في صورتها النهائية 

 .إسهامهم وأسماء جميع المحررين القائمين باالستعراض سوف تظهر في التقارير ، اعترافًا ب 

 نقاط االتصال الحكومية  -6

إعداد وتحديث قائمة الخبراء الوطنيين المطلوب أن يساعدوا على تنفيذ برنامج عمل تقييمات                             :الوظيفة 
أو /اتفاقية التنوع البيولوجي ، وتدبير تقديم تعليقات متكاملة عن صحة واآتمال المضمون العلمي و               

 .  تقني في مشروعات النصوص أو/التقني ، ووجود توازن شامل علمي و

 .يجري االستعراض الحكومي في المعتاد داخل عدد من اإلدارات والوزارات وفيما بينها  :تعليق 

وتحقيقًا للمالءمة من الناحية اإلدارية ، ينبغي أن تقوم آل حكومة وآل منظمة مشارآة بتعيين نقطة             
ية التنوع البيولوجي ، وتقديم معلومات آاملة         اتصال لجميع أنشطة التقييم التي تبذل في نطاق اتفاق           

عن نقطة االتصال هذه إلى أمانة االتفاقية وإبالغ األمانة أي تعديالت تطرأ على هذه المعلومة                     / 1
عمليات ) logistics(وينبغي لنقطة االتصال أن تكون على اتصال بأمانة االتفاقية بشأن َسوقيات               .

 .ومات أمر ذو أهمية خاصة والتبادل الكامل للمع. االستعراض 

                                                           
 ] لفاآس والعنوان اإللكتروني األسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم ا: 1هامش [ / 1
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 2المذيل 

لم تخضع الستعراض النظراء ، في تقارير /اإلجراءات الخاصة باستعمال مصادر غير منشورة 
 .التقييم 

حيث أنه يتزايد وضوح أن المواد المتعلقة بتقارير التقييم خصوصًا المعلومات العلمية في البلدان النامية والمعرفة                            
اللغات المختلفة ، والمعلومات بشأن الخبرة والممارسة في القطاع الخاص ، موجودة في                             التقليدية والمعلومات ب    

، وجرائد الصناعة ، والنشرات     " رمادية  "مثل النشرات التي يقال لها      ( مصادر لم يتم نشرها ولم يراجعها النظراء ،          
مل الصادرة عن مؤسسات البحث ،          الداخلية في المنظمات ، والتقارير التي لم يستعرضها النظراء أو ورقات الع                      

وقد تم تصميم تلك اإلجراءات بحيث تمكن من        . فإن اإلجراءات اإلضافية التالية مبينة      ) ومحاضر الورش ، إلى أخره      
 . الرجوع السهل إلى جميع المراجع المذآورة في تقارير التقييم ، ولكفالة أن تظل عملية التقييم مفتوحة وشفافة 

 .فين المنسقين والقياديين والمسهمين مسؤوليات المؤل -1

لم تخضع الستعراض النظراء ، مطلوب        /أن المؤلفون الذين يرغبون في إدراج معلومات من مصادر غير منشورة                 
 :منهم ما يلي 

وينبغي لكل فريق يراجع فصًال من الفصول أن         . أن يقوموا بتقييم انتقادي ألي مصدر يريدون إدراجه           (أ)
 . وصحته قبل إدراج النتائج المستمدة من المصدر في تقرير التقييم يستعرض جودة آل مصدر

 :إرسال الموارد التالية إلى رؤساء الفريق العامل ، المتولي تنسيق التقرير  (ب)

 .صورة من آل مصدر غير منشور مطلوب استعماله في تقرير التقييم  -

 المعلومات اآلتية بالنسبة لكل مصدر  -

 العنوان  -

 ن المؤلف أو المؤلفو -

 أسم الجريدة أو النشرة التي تظهر فيها المعلومة ، إذا آان ذلك أمرًا منطبقًا ،  -

 .معلومات عن إتاحة البيانات المساندة لذلك للجمهور -

 .موجز تنفيذي أو ملخص باللغة األنكليزية ، إذا آان المصدر مكتوبًا بغير اللغة األنكليزية  -

بشخص أو شخصين يمكن االتصال بهما للحصول على   األسماء والمعلومات التي تمكن من االتصال        -
 . مزيد من المعلومات بشأن المصدر 

  مسؤوليات المحررين القائمين باالستعراض -2

 .أن المحررين المستعرضين سيكفلون اختيار تلك المصادر واستعمالها بشكل متماسك خالل نص التقرير آله 

 .مسؤوليات رؤساء الفريق العامل  -3

 : الفريق  العامل القائمين بتنسيق التقرير أن يقوموا بما يلي على رؤساء
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تجميع وفهرست المصادر الواردة من المؤلفين وآذلك المعلومات المرافقة لها بشأن آل مصدر من                        )أ(
 .المصادر 

  إرسال صور من المصادر غير المنشورة إلى الجهات القائمة باالستعراض التي تطلبها خالل عملية                        )ب(
 . ستعراض اال

 مسؤوليات أمانة االتفاقية  -4

 : على أمانة االتفاقية أن تقوم بما يلي 

تخزين المجموعات الكاملة من المصادر المفهرسة غير المنشورة بالنسبة لكل تقرير تقييمي لم يقم                 )أ( 
 الفريق العامل بإعداده ؛

 . اض الذين يطلبونها إرسال صور من المصادر غير المنشورة إلى القائمين باالستعر )ب( 

  .المعالجة في التقارير التقييمية -5

وسوف يتم جمع   . أن المصادر التي لم يقم النظراء بمراجعتها ستدرج في قائمة في أقسام المراجع في تقارير التقييم                        
لتوصل إلى  تلك المصادر مع ذآر المراجع فيها لتمكين النظراء من استعراضها ، مع بيان الطريقة التي يمكن بها ا                           

 . المواد على أن يعقبها بيان يذآر أن المواد غير منشورة 

-------- 


