
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار ب تكرم في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ال            لدواعي االقتصاد 
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 والتكنولوجية ة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقني

 االجتماع العاشر

 ٢٠٠٥شباط / فبراير١١-٧بانجكوك، 

* من جدول األعمال المؤقت٣-٦البند 
 

 

 وضع العملية والخطوط اإلرشادية الخاصة: المبادرة العالمية للتصنيف

 باالستعراض المتعمق لبرنامج العمل

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مـوجـز تنـفيـذي

 الصادر عن مؤتمر األطراف، قام األمين التنفيذي، بالتعاون مع آلية التنسيق          ٧/٩ المقرر    من ٦استجابة للفقرة    
الخاصة بالمبادرة العالمية للتصنيف، بوضع عملية وخطوط إرشادية لالستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج عمل المبادرة               

فيها في االجتماع العاشر للهيئة الفرعية       العالمية للتصنيف، بما في ذلك اآلليات لرصد التقدم المحرز، وذلك للنظر              
 .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

يقدم القسم الثاني من هذه المذكرة عملية تقييم تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف ومدى                  
لمنهجيات واألدوات لجمع   فعالية هذا البرنامج، ويستعرض مصادر المعلومات، ويقدم في صورة مرفق اآلليات وا              

 .المعلومات بغية تقييم التقدم المحرز، ويقترح الطرائق التي يمكن أن تطبق بها هذه األدوات والمنهجيات

ويقترح القسم الثالث الطرائق والوسائل لتحديث برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف، ويعرض إضافات               
الت المواضيعية التي ال ترد حاليا في برامج األنشطة، مثل المناطق             مقترحة إلى برنامج العمل، بما في ذلك المجا        

وبالقسم أيضا استعراض لبرامج العمل المواضيعية لالتفاقية والقضايا         .    المحمية والتنوع البيولوجي للجزر والجبال    
 .فيةعات، التي نقحها مؤتمر األطراف، والتي ربما استدعت مراجعة المدخالت التصنيقطاالشاملة لعدة 

وأخيرا، يلخص القسم الرابع كيفية تقديم المساندة العملية للحكومات من أجل تنفيذ برنامج عمل المبادرة على                 
 .الصعيدين الوطني واإلقليمي
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 ات مقترحـةـتوصي

 :قد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اتخاذ اإلجراءات التالية

ة المقترحة والخطوط اإلرشادية الخاصة باالستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج العمل           بالعملي أن ترحب  -١
الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف التي قدمها األمين التنفيذي بالتعاون مع آلية التنسيق الخاصة بالمبادرة، حسبما                  

 وردت في المذكرة الحالية؛

رفع يالوارد وصفها في المرفق لهذه المذكرة، وأن          إلى األمين التنفيذي القيام باألنشطة        أن تطلب  -٢
 ؛لهيئة الفرعيةل الحادي عشرالجتماع إلى اتقريرا 

 األطراف والحكومات األخرى والمنظمات المختصة إلى اإلسهام بالمعلومات الالزمة             أن تدعو  -٣
 .لالستعراض
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 فهرس المحتويات
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 نفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيفتقديم مساندة عملية لت -رابعا 
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    مقـدمـة-أوال 

، سيكون برنامج عمل المبادرة العالمية      ٢٠١٠ر األطراف حتى عام     وفقا لبرنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتم      -١
.  ٢٠٠٦لالستعراض المتعمق في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في عام             التي ستخضع   للتصنيف أحد البنود     

 أن  بشأن المبادرة العالمية للتصنيف،٧/٩ من مقرره ٦وكإسهام في هذا االستعراض، طلب مؤتمر األطراف، في الفقرة   
 ودعا المؤسسات الوطنية    ، عن حالة تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف           تقدم األطراف تقارير  

والدولية العاملة في مجال التصنيف ومنظمات التمويل والوكاالت المالية واآللية المالية لالتفاقية، إلى اإلسهام بمعلومات               
من نفس المقرر، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي،         )  ب  (٧ الفقرة   يوف.  كل منها ل  ذات الصلة نشطة  األعن  

رشادية لالستعراض المتعمق،   العملية والخطوط اإل  بالتعاون مع آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف، أن يضع           
صنيف، بحيث ينتهي إعدادها خالل     في تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للت      المحرز  آليات رصد التقدم    ي ذلك   ف  بما

االجتماع العاشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية للنظر فيها في االجتماع الحادي عشر للهيئة                  
 .الفرعية

، بشأن برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام           ٧/٣١ من المقرر    ٤ و   ١وفي الفقرتين    -٢
 :تمر األطراف اإلرشادات التالية عن كيفية القيام باالستعراضات المتعمقة للعمل المنفذ في إطار االتفاقية، قدم مؤ٢٠١٠

 أنها أولويات ينبغي النظر     ٢٠٠٢البنود التي بينت القمة العالمية للتنمية المستدامة المنعقدة في عام             )أ(
بشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعات في االتفاقية، بما في ذلك          فيها بالعالقة إلى برامج العمل المواضيعية القائمة والعمل         

وتشمل البنود التي بينت    .    وحسب المالئم، استخدام المؤشرات ذات الصلة على المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي           
وسبل العيش  ات  المجتمعإيجاد  ، والصحة البشرية، و    الفقر القمة العالمية للتنمية المستدامة أنها أولويات تخفيض وطأة        

 ؛)UNEP/CBD/COP/7/20 من الوثيقة ٢٦الفقرة ( الساخنة، والشبكات والممرات اإليكولوجية نقاط وال،المستدامة

تحديث برنامج العمل إذا لزم     )  ٢(لية برنامج العمل،    اعتنفيذ وف تقييم  )  ١:  (يجب التركيز على ما يلي     )ب(
 تقديم)  ٣(و  ي تغييرات حدثت في السياق الدولي،       أعديالت تراعي   األمر، بسحب أو استبدال بعض األنشطة، وبإدخال ت       

 .مساندة عملية للتنفيذ الوطني واإلقليمي

ويصف القسم الثاني من المذكرة الحالية كيفية استعراض تنفيذ وفعالية برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية                -٣
ل لتحديث برامج العمل مع مراعاة البنود التي بينت القمة            والوسائ طرائقللتصنيف، بينما يركز القسم الثالث على ال       

وفي القسم الرابع، توجد اقتراحات حول تقديم المساندة العلمية لتنفيذ برنامج            .    العالمية للتنمية المستدامة أنها أولويات    
 .عمل المبادرة العالمية للتصنيف على الصعيدين الوطني واإلقليمي

  وفاعليتهمج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيفبرنا   عملية تقييم -ثانيا 

 تنفيذ برنامج العمل   تقييم -ألف 

يتضمن كل نشاط من األنشطة المذكورة في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف شرحا لألساس المنطقي،                 -٤
ارد المالية والبشرية وغير ذلك من       والنواتج المتوقعة، والجدول الزمني أو التوقيت، واآلليات، والمتطلبات من المو           
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وهكذا يحتوي كل نشاط على العناصر الالزمة لتقييم مستوى أو مرحلة تنفيذ األنشطة،              .    القدرات، والمشاريع الرائدة  
 الموارد المالية أو البشرية إذا لم يكن النشاط قد نفذ حسب الخطة             نقصلعوامل التي تؤثر في مستوى التنفيذ، مثل        اوفهم  

 والقيود  صرفومن المهم بيان ال   .    وقد بدأ تنفيذ بعض األنشطة ولكن البعض اآلخر لم يبدأ تنفيذه بعد            .    عةالموضو
 .بالنسبة لكل منها

ة المذكورة عن تنفيذ النشاط المزمع      لعاجمع معلومات من مختلف الجهات الف     وبناء عليه، هناك حاجة إلى       -٥
 توافر الموارد المبينة الالزمة وغير ذلك من المتطلبات، ومدى مساهمة           والمشاريع الرائدة المتصلة به، مع مراعاة مدى      

التقارير )  ١:  (ويمكن الحصول على معلومات إضافية من المصادر التالية       .    اآلليات المذكورة في المرفق لهذه المذكرة     
رها، ـالمعدة أثناء تحضي  ق  ـة في مجال التنوع البيولوجي والوثائ     ـات وخطط العمل الوطني   ـاالستراتيجي)  ٢(الوطنية،  

تقارير الورش اإلقليمية الخاصة بالمبادرة     )  ٤(التقارير بشأن مشاريع التصنيف الممولة من مرفق البيئة العالمية،          )  ٣(
التقارير عن األنشطة المتعلقة بالمبادرة العالمية للتصنيف التي أعدتها المنظمات الدولية،             )  ٥(العالمية للتصنيف، و    

ر ـات مذكورة في التقري   ـوهناك مصادر أخرى للمعلوم   .     الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية    والمنظمات غير 
ـ    بشأن التقدم المحرز والوضع القائم للمبادرة العالم          ادس لمؤتمر األطراف    اع الس ية للتصنيف، المعد لالجتم

(UNEP/CBD/COP/6/INF/23). 

 ،خاص بالمبادرة العالمية للتصنيف في المرفق بهذه المذكرة       ترد عملية االستعراض المتعمق لبرنامج العمل ال       -٦
ها األدوات  ب التي يمكن أن تطبق      طرائقوالذي يشرح اآلليات والمنهجيات واألدوات لجمع المعلومات وتقييم التقدم، وال         

 .اف بما في ذلك إطار زمني يغطي الفترة من اآلن وحتى انعقاد االجتماع الثامن لمؤتمر األطر،والمنهجيات

    تقييم فعالية برنامج العمل-باء 

يتطلب تقييم فعالية برنامج العمل إجراء تقييم لمدى إسهام ناتج أي نشاط مزمع وما يتصل به من مشاريع رائدة     -٧
في تحقيق الغايات الرئيسية للمبادرة العالمية للتصنيف، كما ترد في األساس المنطقي للنشاط المزمع، ومدى إسهام ذلك                 

 .ج في تحقيق أهداف االتفاقيةالنات

  والوسائل لتحديث برنامج العمل الخاص طرائق   ال-ثالثـا 

 بالمبادرة العالمية للتصنيف

، طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي       ٧/٩من المقرر     ٧الفقرة  من  )  د(و  )  ج(الفقرتين الفرعيتين   في   -٨
 :عة للمبادرة العالمي للتصنيفالقيام بما يلي، بالتعاون مع آلية التنسيق التاب

جراء تحليل لبرامج العمل المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات الحالية، بالعالقة الى المكونات إ )أ(
التصنيفية، من أجل إضفاء المزيد من الفعالية في إدماج التصنيف داخل برامج العمل وتطوير فهم لقدرة التصنيف                    

 ؛مج العمل هذهالضرورية لتحقيق أهداف برا
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إجراء تحليل للفجوات في العناصر الغائبة في برنامج العمل الحالي للمبادرة العالمية للتصنيف في                )ب(
قدت بعد   ورش العمل اإلقليمية التي ع     جائضوء مقررات االجتماعين السادس والسابع لمؤتمر األطراف، مع مراعاة نت         

 .٢٠٠٢نيسان / في أبريلالموافقة على برنامج العمل

استجابة لهذين الطلبين، يقوم األمين التنفيذي، بالتعاون مع آلية التنسيق التابعة للمبادرة العالمية للتصنيف                  -٩
باستعراض مكونات المبادرة في برامج العمل بشأن المجاالت المواضيعية وبشأن القضايا الشاملة لعدة قطاعات، من                 

وسوف .    د فهم أفضل للقدرة التصنيفية الالزمة لتنفيذ أهداف برامج العمل          أكبر، وإيجا  ةأجل إدماج التصنيف فيها بفاعلي    
تدرج نتائج هذا االستعراض جزئيا في دليل المبادرة العالمية للتصنيف مع رفع تقرير عنها إلى االجتماع الحادي عشر                   

 .للهيئة الفرعية

النظر في العناصر التالية الغائبة     ه السادس والسابع، يمكن     يفي ضوء مقررات مؤتمر األطراف في اجتماع        -١٠
داخل ( وذلك بغرض إضافتها تحت الهدف التشغيلي الرابع         ،حاليا في برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف       

برامج العمل المواضيعية الرئيسية، تضاف األهداف التصنيفية الرئيسية لتوليد المعلومات الالزمة لصنع القرار في مجال   
 العمل بشأن القضايا    داخل إطار (والهدف التشغيلي الخامس    )  االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ومكوناته    الحفظ و 

الشاملة لعدة قطاعات في االتفاقية، تضاف األهداف التصنيفية الرئيسية لتوليد المعلومات الالزمة لصنع القرار في مجال                
التنوع البيولوجي للجزر والتنوع البيولوجي للجبال والمناطق       ):  وناتهالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ومك     

 .البحرية

وباإلضافة إلى ذلك، جرى تنقيح برامج العمل التالية إلضافة أنشطة جديدة من األنشطة التي ربما تطلبت                    -١١
األنظمة اإليكولوجية للمياه   ،  )٦/٢٢المقرر  (برامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للغابات       :   النواتج التصنيفية  مراجعة

المعدة    تنفيذ الخطوط اإلرشادية   ويتطلب).    ٧/٥المقرر  (والتنوع البيولوجي البحري والساحلي     )  ٧/٤المقرر  (الداخلية  
أو العملية  /إلدماج القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي في التشريع الخاص بتقييم التأثير البيئي و              (٦/٧ في المقرر    مثال

خطوط بون التوجيهية بشأن الحصول       (٦/٢٤، والمقرر   )بتقييم التأثير البيئي وفي التقييم البيئي االستراتيجي      الخاصة  
  " نغو:  وايـأغ"    (٧/١٦، والمقـرر   )على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمالهـا         

)Akwe: kon(       ات للوقع الثقافي بشأن التطورات المقترح ادخالها أو          مشروع خطوط ارشادية طوعية الجراء تقييم
المحتمل أن يكون لها وقع على المواقع المقدسة وعلى األراضي والمياه التي تشغلها أو تستعملها بصفة تقليدية                      

 ـات واستعمالها المستدام  قح، وتنفيذ خطة العمل بشأن المبـادرة الدوليـة لحفظ المل          )المجتمعات األصلية والمحلية  
وباإلضافة .    من المبادرة العالمية للتصنيف   الخطوط اإلرشادية مدخالت      تنفيذ هذه تطلب  ي)  ، المرفق الثاني  ٦/٥المقرر  (

إلى ذلك، فإن المبادرة الدولية بشأن حفظ التنوع البيولوجي للتربة، والمؤشرات لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية قد                  
 . العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيفألنشطة في برنامجاتعديل تتطلب 

في القسم الثاني أعاله، ستقدم أيضا معلومات       وفعاليته  برنامج العمل    االستنتاجات من تقييم تنفيذ      فإنوأخيرا،   -١٢
 األنشطة المزمع تنفيذها مستقبال، وما إذا كان يتعين سحبها أو االستمرار فيها أو تعديلها أو                   تساعد على البت في   

 .٢٠١٠ بصدد برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام ٧/٣١ من المقرر ٥تبدالها وفقا للفقرة اس
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 وذلك في   ،يقوم األمين التنفيذي بإجراء تحليل شامل للفجوات بصدد العناصر الغائبة في برنامج العمل الحالي              -١٣
بالنظر أيضا إلى نتائج ورش العمل اإلقليمية التي         و  ضوء مقررات االجتماعين السادس والسابع لمؤتمر األطراف،       

رفع تقرير إلى االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية        ل، وذلك   ٢٠٠٢نيسان  /عقدت بعد اعتماد برنامج العمل في أبريل      
 .كجزء من االستعراض المتعمق لتنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف

 تنفيذ برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف    تقديم مساندة عملية ل-رابعا 

 على الصعيدين الوطني واإلقليمي

، األطراف والحكومات األخرى والمنظمات اإلقليمية       ٧/٩ من مقرره    ٢دعا مؤتمر األطراف، في الفقرة        -١٤
فاقية، ولدعم األنشطة   والدولية إلى أن تأخذ في الحسبان على نحو كامل أهمية القدرات التصنيفية في تحقيق أهداف االت                

 ولتقديم كل المساندة الضرورية لمراكز البحوث والخبرة الوطنية، وكذلك اإلقليمية            ٢٠١٠التصنيفية لتحقيق هدف عام     
األطراف والحكومات األخرى ومنظمات التمويل المختصة        أيضاالمؤتمر  وفي نفس االتجاه، حث     .    إذا كان ذلك مالئما   

ى البلدان النامية للمساعدة في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف، وإلدماج أنشطة بناء القدرة على تقديم دعم واف وسريع إل
التصنيفية في البرامج المواضيعية والبرامج الشاملة لعدة قطاعات، بما في ذلك األنشطة والمشاريع المساندة مثل                   

 .المشاريع المستقلة لبناء القدرة في الحاالت المالئمة

 بالذكر أن الكثير من االحتياجات لمساندة التنفيذ الوطني واإلقليمي لبرنامج عمل المبادرة العالمية                والجدير -١٥
ها، قد حددت في التقارير المواضيعية وغيرها من التقارير التي قدمها األطراف في             طبيقللتصنيف، باإلضافة إلى طرق ت    

 الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وفي         الصادرة عن الهيئة   ٢/٢ في التوصية    1ورش العمل اإلقليمية  
 . لمؤتمر األطراف٥/٩ دال و ٤/١، ٣/١٠المقررات 

 ،سيتطلب األمر تجميع هذه المعلومات وتبادلها بين أصحاب المصلحة من خالل آلية مركز تبادل المعلومات                -١٦
 ).انظر المرفق لهذه المذكرة(ى سبيل المثال  وورش العمل لبناء الشراكات عل،المناقشات اإللكترونيةمن خالل و

 

 

                                                 
من مذكرة األمين التنفيذي عن التقدم المحرز في تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف ووضعها الحالي              )  أ(انظر مثال القسم الثاني       1

(UNEP/CBD/COP/6/INF/23)    وغير ذلك من التقارير عن الورش       ٢٠٠٢السادس لمؤتمر األطراف في عام       المعدة لالجتماع 
اإلقليمية وخصوصا في المذكرة عن التقدم المحرز في برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف وتنفيذ ذلك البرنامج، وهي المذكرة                  

، والتقرير  (UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/16)وجية  التي أعدت لالجتماع التاسع للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنول         
 ٢٠٠٢أيلول  /التمهيدي عن ورشة العمل األولى الخاصة بالمبادرة العالمية للتصنيف في آسيا والتي عقدت في سبتمبر                    

(UNEP/CBD/SBSTTA/9/INF/17). 
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 مرفق

 العملية والخطوط اإلرشادية واآلليات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف

 اإلجراء األدوات/اآلليات خطوط إرشادية عن استعمال األدوات وتطبيق اآلليات، واإلطار الزمني/إرشادات

   الحصول على -١ .التقارير الوطنية ١-١ 
 المعلومات

 ستساعد األطراف في إعداد تقرير      2طوط اإلرشادية للتقرير الوطني الثالث    الخ ١-١-١
شامل عن تنفيذها لبرنامج العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف المقرر تقديمه في             

 كيفية ملء   التي تعالج  الخطوط اإلرشادية     لىويمكن االطالع ع  .  ٢٠٠٥أيار  /مايو
 :االستبيان على العنوان التالي

http://www.biodiv.org/programmes/cross-
cutting/taxonomy/gti/gti-review-en.doc 

 

إعداد التقارير الوطنية الثالثة سيحدث قبل االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة  
 .٢٠٠٥كانون األول /العلمية والتقنية والتكنولوجية المقرر عقده في ديسمبر

عام للقسم الخاص بالمبادرة   الشكل ال /رشاديةاإلخطوط  ال ١-١-١
 تقديمها في   مقررالعالمية للتصنيف في التقارير الوطنية الثالثة ال       

 .٢٠٠٥أيار /مايو

 

 قد ال يكون    ٢٠٠٥أيار  /نظرا ألن عدد التقارير المقدمة بحلول شهر مايو         ٢-١-١
كافيا إلجراء دراسة شاملة، وللتمكن من القيام في الوقت المناسب بإعداد مذكرة األمين              
التنفيذي عن استعراض تنفيذ المبادرة العالمية للتصنيف لكي ينظر فيها االجتماع العاشر            

ة، ّأرسل استبيان إلى النقاط المركزية الوطنية التابعة التفاقية التنوع             للهيئة الفرعي 
ة ـ، مع إعطاء مهل   ٢٠٠٤ان  ـنيس/ أبريل ٢٣البيولوجي والمبادرة العالمية للتصنيف في      

آب /أغسطس  ٣١وجرى تمديد المدة حتى     .     للرد ٢٠٠٤حزيران  / يونيو ٣٠تنتهي في   
 .حكومة ٣٢وحتى تاريخه، رد على االستبيان .  ٢٠٠٤

 لتقرير مواضيعي يتناول األنشطة المزمعة       3استبيان ٢-١-١
 نشاطا والمبينة في برنامج العمل الخاص         ١٨البالغ عددها   

 .٦/٨بالمبادرة العالمية للتصنيف والمرفقة بالمقرر 

 

خطاب يطلب معلومات عن حالة تنفيذ برنامج          ٢٠٠٤أيار  / مايو ٢٨في  ّأرسل أيضا   
إلى المنظمات ذات الصلة بما في ذلك كل          العالمية للتصنيف    العمل الخاص بالمبادرة  

 .فئات الجهات الفاعلة المذكورة في برنامج عمل المبادرة

 

 

                                                 
٢  UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2. 

٣  http://www.biodiv.org/programmes/cross-cutting/taxonomy/gti/gti-review-en.doc 



UNEP/CBD/SBSTTA/10/16 
9Page  

 اإلجراء األدوات/اآلليات خطوط إرشادية عن استعمال األدوات وتطبيق اآلليات، واإلطار الزمني/إرشادات

من المتوقع استخدام عملية يشارك فيها العديد من أصحاب المصلحة خالل الحصول              
الجهات على المعلومات الوطنية للتقارير المواضيعية والوطنية، وذلك بمشاركة كل فئات 

على سبيل المثال ال الحصر الكيانات         ،لمذكورة في برنامج العمل، بما فيها      الفاعلة ا 
الحكومية المختصة واألوساط األكاديمية وهيئات البحوث والمجتمعات األصلية            

ار إليه  ـعي المش ر المواضي  وكما ورد وصفه في الخطوط اإلرشادية للتقري       .  ةـوالمحلي
ما إذا كانت األنشطة    )  أ(  :جب جمع معلومات عما يلي     أعاله، ي  ١-١-١تحت البند   

ا، بما  المزمعة عن برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف قد بدأ تنفيذها أو انتهى تنفيذه            
تأثيرات األنشطة المنفذة على بلوغ غايات برنامج العمل        )  ب(في ذلك التقدم المحرز،     
 ةات الخط بلوغ غاي )  د(عملية التنفيذ،    في   الفرص والقيود )  ج(وتحقيق أهداف االتفاقية،    

 .ةستفادالدروس الم) ه( ، و٢٠١٠ا هدف عام ة وخصوصة لالتفاقياالستراتيجي

ومن المتوقع أيضا أن تستخدم الردود على االستبيان في التقارير الوطنية الثالثة، حسبما             
 .هو مالئم

 

 

الوطنية للتنوع البيولوجي   سيتم إعداد األقسام في االستراتيجيات وخطط العمل         ١-٢-١
 وذلك كجزء من تقييم االحتياجات الوطنية للتصنيف         ، إعدادها فيوالوثائق المستخدمة   

ر ع أن ينتهي بحلول شه     وهذا العمل جار اآلن ومن المتوق       .    والقدرة التصنيفية 
 .٢٠٠٥ حزيران/يونيو

 

نية األولى  األقسام الخاصة بالمبادرة العالمية للتصنيف في التقارير الوط           ٢-٢-١
أيار /، وفي مايو  ١٩٩٨كانون الثاني   /ر ويناي ١٩٩٧حزيران  /دمة بين يونيو  والثانية المق 

ها وتحديثها عند الحاجة، بالرغم من أنها تتضمن أنشطة تجميع سيتم   ، على التوالي  ٢٠٠١
 ٣/١٠ررات  فقد بدأ تنفيذ بعض األنشطة استجابة للمق      .    نُفذت قبل اعتماد برنامج العمل    

دان ـة للبل ـة بالنسب ـات لهذه األنشط  ــرى اعداد ملخص  ـ، وج ٥/٩ال و    د ٤/١  و
 UNEP/CBD/COP/6/INF/10ن  ـتيـقـر وذلك في الوثي    ـاريـت التق ـالتي قدم 

 أما المعلومات عن األنشطة المنفذة من جانب            .UNEP/CBD/COP/6/INF/23 و
وثائق من االجتماع   البلدان التي لم تقدم تقاريرها في الوقت المناسب إلدخالها في ال            

وهذا العمل جار اآلن ومن المتوقع أن       .    السادس لألطراف، فتؤخذ أيضا في الحسبان     
 .٢٠٠٥حزيران /ينتهي بحلول شهر يونيو

التقارير الوطنية السابقة والتقارير المواضيعية السابقة       ٢-١
حتوي على أقسام عن مسائل التصنيف، واالستراتيجيات        التي ت 

وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وغيرها من         
الوثائق ذات الصلة المعدة أو التي تم النظر فيها أثناء إعداد             

 .االستراتيجيات وخطط العمل

قام مرفق البيئة العالمية بتمويل عدد من المشاريع التي تحتوي على مكونات              ٣-١
ريع في تقييم تنفيذ برنامج     وسوف تساهم التقارير المرحلية عن هذه المشا       .    تصنيفية

 .العمل الخاص بالمبادرة العالمية للتصنيف

التقارير عن المشاريع ذات الصلة الممولة من مرفق          ٣-١
 ).التي بها مكون تصنيفي(البيئة العالمية 
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 اإلجراء األدوات/اآلليات خطوط إرشادية عن استعمال األدوات وتطبيق اآلليات، واإلطار الزمني/إرشادات

، عقد عدد من ورش العمل اإلقليمية في أمريكا الوسطى           ٥/٩عمال بالمقرر    ٤-١
تموز / ويوليو ٢٠٠١أذار  / مارس -شباط  /فبراير(يا   وأفريق ،)٢٠٠١شباط  /فبراير(

أيلول /سبتمبر( وآسيا والمحيط الهادئ       ،)٢٠٠٤حزيران  /يونيو( وأوروبا    ،)٢٠٠٢
وقدمت نتائج هذه الورش إلى الهيئة الفرعية أو        ).    ٢٠٠٤تشرين األول   / وأكتوبر ٢٠٠٢

يم تنفيذ برنامج   مؤتمر األطراف في وثائق إعالمية وهي تحتوي على معلومات مفيدة لتقي          
والعمل جار في تجميع هذه المعلومات ومن المتوقع        .    عمل المبادرة العالمية للتصنيف   

 .٢٠٠٥حزيران /أن ينتهي بحلول شهر يونيو

 .تقارير ورش العمل بشأن المبادرة العالمية للتصنيف ٤-١

تقوم منظمات حكومية، وحكومية دولية وغير حكومية مختلفة بأعمال ذات            ٥-١
وطلب األمين  .    لة أو أعمال في سياق برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف           ص

وهذا .     ويقوم حاليا بتجميع هذه المعلومات     هاات أن تقدم تقارير   التنفيذي من هذه المنظم   
 .٢٠٠٥ أيار/مايوالعمل جار اآلن ومن المتوقع أن ينتهي بحلول شهر 

 الخاص  التقارير التي لها عالقة ببرنامج العمل         ٥-١
بالمبادرة العالمية للتصنيف من المنظمات على المستويات          
اإلقليمية والدولية، بما في ذلك حالة المشاريع الرائدة للمبادرة           

ة ـة في الوثيق  ـة اإلشاري ـانظر القائم (ف  ـة للتصني ـالعالمي
UNEP/CBD/COP/6/INF/23.( 

 

 وسوف ينتهي إعداده    ،٢٠٠٤أيلول  /بدأ تجميع التقرير التجميعي في سبتمبر      ١-٢
 .٢٠٠٥حزيران /يونيوفي 

ملخص للتقارير الوطنية والمواضيعية باستعمال         ١-٢
األدوات التحليلية التي طورتها أمانة االتفاقية للتقارير الوطنية         

 .الثالثة

 أعاله  ١-٢تجميع المعلومات من     :  دراسة مكتبية  ٢-٢ .٢٠٠٥شباط /الدراسة المكتبية جارية حاليا وسوف تنتهي في فبراير ٢-٢
 .والمعلومات ذات الصلة من مصادر أخرى

ار ـأي/وأذار إلى ماي  / المنتدى اإللكتروني من مارس     يعقدمن المتوقع أن      ٣-٢
٢٠٠٥. 

أو ورشة عمل، اعتمادا على توافر      /منتدى إلكتروني و   ٣-٢
 .األموال، لتجميع االستنتاجات والنتائج

    تقييم مستوى التنفيذ-٢

دراسة مكتبية من جانب األمين التنفيذي بالتعاون مع          ١-٣ .٢٠٠٥شباط / تنتهي في فبراير أندراسة المكتبية جارية حاليا ومن المتوقعال ١-٣
 .جهات أخرى

أو ورشة عمل، اعتمادا على توافر      /منتدى إلكتروني و   ٢-٣ .٢٠٠٥أيار /أذار إلى مايو/ المنتدى من مارسعقدمن المتوقع  ٢-٣
 .األموال، لتجميع النتائج

  تقييم فعالية برنامج -٣
العمل ونواتجه في تحقيق 

أهداف االتفاقية، بما في ذلك 
 ٢٠١٠هدف عام 
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 اإلجراء األدوات/اآلليات خطوط إرشادية عن استعمال األدوات وتطبيق اآلليات، واإلطار الزمني/إرشادات

سيقوم األمين التنفيذي، بالتعاون مع آلية التنسيق الخاصة بالمبادرة العالمية             ١-١-٤
المعلومات للتصنيف، بإعادة بحث وإعادة تقييم برنامج عمل المبادرة بعد تجميع ومراجعة           

وسيتم النظر بالتحديد في مقررات االجتماعين       .    المتاحة المجمعة وفقا لما ذكر أعاله      
السادس والسابع لمؤتمر األطراف عن المجاالت المواضيعية وغيرها من القضايا الشاملة           
لعدة قطاعات، وكذلك المقررات السابقة، للتأكد من إدراج اإلشارة إلى كل االحتياجات             

ب عنها األطراف التي تعاني من عوائق تصنيفية، إدراجها في برنامج عمل              التي أعر 
المبادرة، بما في ذلك المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات التي وضعت            
بعد المصادقة على برنامج عمل المبادرة، مثل التنوع البيولوجي للجبال والجزر،               

وهذا العمل جار   .    الخاصة بالتنوع البيولوجي للتربة   والمناطق المحمية، والمبادرة الدولية     
 .٢٠٠٥حزيران /اآلن ومن المتوقع أن ينتهي بحلول شهر يونيو

 للتصنيف، يجري النظر    عالميةلغرض تنقيح وتحديث برنامج عمل المبادرة ال       ٢-١-٤
، والغايات  ٢٠١٠الخطـة االستراتيجيـة وهدف عام       :  في الموضوعات التالية   

 تحقيق  واألهداف، واألهداف الفرعية الجاري إعدادها باإلضافة إلى مؤشرات التقدم نحو         
حزيران /وهذا العمل جار اآلن ومن المتوقع أن ينتهي بحلول شهر يونيو            .    األهداف
٢٠٠٥. 

تحليل الفجوات مع مراعاة النتائج المترتبة على           ١-٤
 . أعاله٣ و ٢عمليات التقييم بموجب البندين 

ار ـأي/ واختتامه في مايو   ٢٠٠٥أذار  /المنتدى اإللكتروني في مارس     أبدأن ي من المتوقع   
٢٠٠٥. 

منتدى إلكتروني، بما في ذلك النظر في مساهمة            ٢-٤
 .٢٠١٠دف عام المبادرة العالمية للتصنيف لتحقيق ه

   تنقيح وتحديث برنامج -٤
عمل المبادرة العالمية 

لبرنامج للتصنيف، وهو ا
 في ٦/٨المعتمد في المقرر 

 .٢٠٠٢عام 

دراسة مكتبية عن الممارسات الجيدة وقصص النجاح        ١-٥ .٢٠٠٥شباط /الدراسة المكتبية جارية ومن المقرر أن تنتهي في فبراير ١-٥
 .لتوزيعها واستعمالها في ورش التدريب

 ١-٥منتدى إلكتروني لمساعدة األنشطة تحت البند          ٢-٥ .٢٠٠٥أيار /أذار حتى مايو/ مارسمن المنتدى اإللكتروني عقدمن المتوقع  ٢-٥
 .أعاله

 –أيار  /يجري التفكير في عقد ورشة عمل لبناء الشراكات خالل الفترة مايو            ٣-٥
 .  اعتمادا على توافر األموال،٢٠٠٥حزيران /يونيو

 اعتمادا على توافر     ،رشة عمل لبناء الشراكات    و ٣-٥
 .األموال

  تعزيز المساندة العملية -٥
للتنفيذ الوطني واإلقليمي 

لبرنامج عمل المبادرة 
 فالعالمية للتصني

 

 

-------------- 
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