
 

 

 نسخهم إلى االجتماعاتإحضار بتكرمللدواعي االقتصاد في النفقات طبع عدد محدود من هذه الوثيقة ويرجى من المندوبين ا             
 .وعدم طلب نسخ إضافية

 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 

  االتفاقيةذالمعني باستعراض تنفي

 ولاع األاالجتم

 ٢٠٠٥أيلول / سبتمبر٩-٥مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت٢البند 
 

 

 إنشاء الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية مبرر 

  االتفاقيةتنفيذالمعني باستعراض 

 مذكرة من األمين التنفيذي

ة وتحديات التنوع البيولوجي المستدام     لإلدراك المتزايد بأهمي  ت االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي استجابة       برمُأ -١
في مؤتمر قمة     للتوقيعالملزمة قانونيا     ةخييالتار  معاهدة ال تحت هذه فُو.     من األنشطة البشرية   الكبيرفي مواجهة التهديد    

المتعلقة االتفاقات العالمية   ومن بين   .    ١٩٩٣، ودخلت حيز النفاذ في عام        ١٩٩٢ض في ريو دي جانيرو في عام         راأل
ف بدور التنوع   عترت جميع جوانب التنوع البيولوجي و      تغطيتي  لااألولى  هي  ، كانت االتفاقية     الحالية وع البيولوجي بالتن
 . عضوا، مما يعكس مشاركة عالمية تقريبا١٨٨وتضم االتفاقية حاليا .  بيولوجي في التنمية المستدامةال

 :وهناك ثالثة أهداف رئيسية لالتفاقية، وهي -٢

 ؛حفظ التنوع البيولوجي )أ(

 االستعمال المستدام لمكوناته؛ )ب(

 .التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استعمال الموارد الجينية )ج(

.  إلنشاء إطار مؤسسي للتنفيذ   جوهرية  وأحكام  تنعكس هذه األهداف في نص االتفاقية الذي يحتوي على التزامات            -٣
فيذ على المستويين   تنبرامح العمل، وأدوات ال   وفاقية،  عمليات االت   وشرح تفاصيل وتشمل العناصر الرئيسية لإلطار إنشاء      

 .مي والوطني، باإلضافة إلى التعاون مع االتفاقات والمنظمات األخرىالعال

ات واآلليات الدائمة إلدارة ومساندة تنفيذ االتفاقية بموجب اإلطار المؤسسي لالتفاقية، وهي             هيئنشئ عدد من ال   ُأ -٤
، )٢٥المادة  (، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية        )٢٤المادة  (مانة  ، واأل )٢٣المادة  (مؤتمر األطراف   

ومع نضوج االتفاقية، تم استعراض     ).    ٢١المادة  (، واآللية المالية    )٣، الفقرة   ١٨المادة  (تبادل المعلومات   غرفة  وآلية  
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تب مؤتمر  مكو الوطنية،   تصالنقاط اال  في ذلك    ة، بما لكممنشئت عدة آليات مساندة أو      ات واآلليات، وأُ  يئههذه ال وتنقيح  
 المخصصة، وأفرقة الخبراء    ةملاعفرقة ال األمكتب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، و         األطراف و 

 .اجتماعات تحضيرية إقليميةالتقنيين، وجداول الخبراء و

ها مؤتمر األطراف إلى برامج عمل      ترجم العامة التي    تنص األحكام الجوهرية لالتفاقية على مجموعة من المبادئ        -٥
فعلى المستوى الدولي، اعتمد مؤتمر األطراف نهج النظام اإليكولوجي، وأنشأ سلسلة           .    فاقيةبغية تسهيل تنفيذ األطراف لالت    

 إعدادا إلى   هن عدد من القضايا الشاملة لعدة قطاعات، أدت جميع         من برامج العمل المواضيعية، وشرع في العمل بشأ        
 للقضاياوأنشأ مؤتمر األطراف أيضا أفرقة عاملة        .    ية واألدوات المتعلقة بالتنوع البيولوجي     التوجيهالخطوط  والمبادئ  

المناطق المحمية،  والتقليدية،  واإلبتكارات والممارسات   المعارف  و،  منافعال وتقاسم   موارد بشأن الحصول على ال    محددةال
 نُفذتوقد  .    الناتجة عن الكائنات الحية المحورة    للمخاطر المحتملة   للتصدي  حيائية  بروتوكول قرطاجنة للسالمة األ   تمد  اعو

 .كل هذه األنشطة تحت مظلة برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف

 استنادا  لتنوع البيولوجي ابشأن  ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية     العلى المستوى الوطني، أعدت معظم البلدان ا       -٦
وحيث أن األطراف تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية        .    هذه المبادئ   تفاصيللمؤتمر األطراف   شرح   االتفاقية و  إلى مبادئ 
 .لتنفيذ االتفاقيةفاقية، تعتبر االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي مركزية لتنفيذ االت

وتشير .    بوقضياع التنوع البيولوجي بمعدل غير مس     تمر  سي،  هاومنجزاتلالتفاقية   السريع   تطورالعلى الرغم من     -٧
غير تنوع الحياة على األرض بطريقة أساسية       أن األنشطة البشرية تُ   إلى  أللفية  افي  لنظم اإليكولوجية   اييم  النتائج الحديثة لتق  

أن معدل التغير الحالي    بنتائج أيضا    ال توحيو.    نوع للت ا، وأن معظم هذه التغييرات تمثل ضياع      وبال رجعة إلى حد كبير    
 .يتزايد في المستقبلسسيستمر أو 

بمجرد ترسخ اإلطار المؤسسي وبرنامج العمل التابعين لالتفاقية، سوف تتمكن األطراف من تحويل التركيز على                 -٨
لتنوع ل  المستمرضياع  المعدل  في مواجهة   فاعلية  ال  زيادة بغية   ،لى مرحلة التنفيذ  ة إ عمل االتفاقية من مرحلة العملي     

 فاعلية وتماسكا   كثر أ ذبموجبها بتنفي التي تلتزم   اعتمدت األطراف الخطة االستراتيجية،     ،  ٢٠٠٢وفي عام   .    البيولوجي
التنوع البيولوجي على كل    للمعدل الحالي لضياع     تخفيض محسوس    ٢٠١٠التفاقية، بما يكفل أن يتحقق بحلول عام        األهداف  

التي لتنمية المستدامة   لالقمة العالمية     ٢٠١٠هذا الهدف لعام      تأيدبعد ذلك،     و  .قليمي والوطني من الصعيد العالمي واإل   
لهذا هناك مساندة    الخطة االستراتيجية،    فيو.     وكذلك الجمعية العامة لألمم المتحدة     ٢٠٠٢عام  عقدت في جوهانسبرغ في     

ين، والتنفيذ الوطني، وبناء القدرات     العالميوالتعاون  ة  قيادة بال من غايات وأهداف أكثر تحديدا تتناول القضايا المتعلق       الهدف  
التي تعترض التنفيذ، والحاجة إلى طرائق      وتحدد الخطة االستراتيجية أيضا سلسلة من العقبات        .    وإشراك أصحاب المصلحة  

 .بطريقة موضوعيةأفضل لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية وفي تنفيذ الخطة نفسها 

، ٢٠١٠برنامج العمل المتعدد السنوات حتى عام       في اجتماعه السابع،    اعتمد مؤتمر األطراف    ،  ٢٠٠٤في عام    -٩
شاملة لعدة  قضايا  تتعلق ب عمل  تصل إلى ستة برامج     المواضيعية    لبرامج العمل   الذي ينطوي على استعراضات متعمقة    

نه القضية الجديدة الوحيدة  أيضا التنوع البيولوجي الجزري على أ المؤتمروحدد.   في كل اجتماع لمؤتمر األطراف    قطاعات  
لكي يشمل  مج العمل المتعدد السنوات     انفي بر مرونة  المع الحفاظ على    ،  ٢٠١٠التي يجب النظر فيها بتعمق حتى عام         

 .القضايا الناشئة العاجلة
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ث وتناول المقرر ثال  .     بشأن تقييم التقدم مستقبال    ٧/٣٠في نفس االجتماع، اعتمد مؤتمر األطراف أيضا المقرر          -١٠
 .، والتنفيذ الوطني واالستعراض الوطني، واستعراض تنفيذ االتفاقية٢٠١٠و تحقيق هدف عام التقدم نح: هيمسائل رئيسية 

تمر ؤ، اعتمد م   برامج العمل  بين ولتسهيل التجانس    ٢٠١٠لتقييم التقدم العالمي المحرز نحو تحقيق هدف عام           -١١
عمل   مجاالت  ةلسبعمؤشرات  الفرعية و الهداف  األو من الغايات،    اتمهيدي  ا، إطار ٧/٣٠األطراف، من خالل المقرر      

 .هاتنقيح، والتي طلب إلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية مواصلة تطويرها ومركزية

ف ا األهد إعداد:  وتشمل هذه .    طني تدابير لتقييم وتحسين التنفيذ الو     أيضا  ، حدد مؤتمر األطراف   ٧/٣٠في المقرر    -١٢
بلوغ األهداف؛   الحالية لتقييم التقدم نحو       أو استعمال المؤشرات   وضعاإلطار العالمي المرن، و   أو اإلقليمية داخل    /الوطنية و 

تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع البيولوجي حتى تعكس غايات الخطة االستراتيجية             تطوير وتنفيذ و  و
استعراض التنفيذ الوطني وذلك بالنظر      لتحسين عمليات    ٥/٢٠ من المقرر    ٤١متابعة للفقرة   ع في   واإلطار العالمي؛ والشرو  

 .ضافة إلى القضايا المحددة من األطرافإلا ب، الصكوك البيئية األخرىبموجبفي العمليات 

في الفترة    استعراضهاإدراكا منه بالحاجة إلى إنشاء عملية لتقييم الخطة االستراتيجية واإلبالغ عنها و             وأخيرا،   -١٣
لنظر ل  ،المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية   مفتوح العضوية   المخصص ال   لعامال  فريقال مؤتمر األطراف    أنشأ،  ٢٠١٠-٢٠٠٢

 بشكل يتمشى مع برنامج ٢٠١٠في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والمنجزات المؤدية إلى هدف عام 
استعراض تأثيرات وفاعلية العمليات القائمة بموجب االتفاقية،       و،  )٧/٣١المقرر  (وات لمؤتمر األطراف    العمل المتعدد السن  

مثل اجتماعات مؤتمر األطراف، والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، ونقاط االتصال الوطنية واألمانة،               
 تحديد وإزالة تنفيذ الخطة االستراتيجية، ولبحث السبل والوسائل ل       كجزء من العملية برمتها لتحسين عمليات االتفاقية و         

 .، وخصوصا على المستوى الوطني التنفيذ الفعال لالتفاقيةعترضالعقبات التي ت

بأن التعاون يعتبر مركزيا للتنفيذ الفعال لالتفاقية وشرع في ترتيبات تعاونية مع منظمات                مؤتمر األطراف    قرأ -١٤
 إبالغ الفريق   يألمين التنفيذ إلى ا في اجتماعه السابع،    طلب مؤتمر األطراف      وبناء عليه، .    تنوع البيولوجي كثيرة متعلقة بال  

داد الطرائق لتعزيز التعاون    عري إل حول العمل الجا  االتفاقية،  تنفيذ  المعني باستعراض   فتوح العضوية   ملاالمخصص  مل  العا
إلطار مرن    الخيارات  استكشافو،  )٥، الفقرة   ٧/٢٦المقرر  (لوجي  البيومانات الرئيسية المتعلقة بالتنوع     بين المنظمات واأل  

التنفيذ من خالل   تعزيز  من أجل   عالمية بشأن التنوع البيولوجي     كة  ارشإنشاء  مثل   ذوي الصلة،    أصحاب األدوار جميع  بين  
 ).٣الفقرة (تحسين التعاون 

١٥- ت شروط تكليف الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية استنادا إلى                ددح
 من  ٥ و   ٣الفقرتان  و  ،٥/٢٠ من المقرر  ٤١ مثال، الفقرة    (عناصر المقررات األخرى ذات الصلة      ، و ٧/٣٠رر   المق مكونات
يق العامل أساسا على المسائل المتعلقة باستعراض تنفيذ     روسيركز الف .     الخطة االستراتيجية  أهدافغايات و و)  ٧/٢٦المقرر  

  .ت الفرعية األخرى  أو الهيئا الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية        أو تُكلف بها    تتناولها  االتفاقية التي لم    
 :وتشمل هذه ما يلي

 ؛، وخصوصا على المستوى الوطني٢٠١٠استعراض تنفيذ الخطة االستراتيجية وهدف عام  )أ(

 ؛ االتفاقيةاتهيئ واستعراض تأثيرات وفاعلية عمليات )ب(

  وإشراك أصحاب المصلحة؛،التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات األخرى )ج(

 .طرائق لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية )د(

---- 
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