
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 الثالثاالجتماع 
 في وقت الحق والتاريخُيحدد المكان س

 *من جدول األعمال المؤقت 9البند 

 خيارات لتحسين آليات التخطيط واإلبالغ واالستعراض بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية
 مقدمة -أوال

 مواصلة وضع خيارات لتعزيز آليات االستعراضطلب مؤتمر األطراف في اجتماعه الرابع عشر إلى األمينة التنفيذية  -1
رات إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث. وينبغي أن تستند هذه الخيا بهدف تعزيز تنفيذ االتفاقية، لكي تنظر فيها

وأن تتضمن  1عناصر نهج االستعراض المتعدد األبعاد المبينة في المذكرات التي أعدتها األمينة التنفيذية بشأن هذه المسألة،
شارة إلىمواطن القوة والضعف ل تحليال  المحتملة لألطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين واألمانة، مع التكاليف والمنافع واألعباء وا 

مراعاة أيضا أفضل الممارسات والدروس المستفادة في العمليات األخرى والتعليقات الواردة في االجتماع الثاني للهيئة الفرعية 
  )أ((.1، الفقرة 41/92للتنفيذ )المقرر 

اف وتنظيمها قودها األطر تبار عملية االستعراض التي تأيضا إلى األمينة التنفيذية التحضير الخ وطلب مؤتمر األطراف -2
من خالل منتدى مفتوح العضوية في االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، بما في ذلك عن طريق وضع توجيهات للتقديم 

وعالوة على ذلك، طلب مؤتمر  .)ب((1، الفقرة 41/92)المقرر  لتقارير االستعراض في المنتدى المفتوح العضويةالطوعي 
األطراف إلى األمينة التنفيذية مواصلة التشاور مع األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين والفريق العامل المفتوح العضوية المعني 

بشأن طرائق تعزيز استعراض التنفيذ وتقديم تقرير عن التقدم المحرز إلى  9292د عام باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بع
 )د((.1، الفقرة 41/92الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث )المقرر 

، ، في اجتماعها الثالثأن تساهم ، طلب مؤتمر األطراف إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ41/41من المقرر  41وفي الفقرة  -3
مثل، تعراض التنفيذ. وبالبأن تكمله بعناصر تتعلق بوسائل دعم واس 9292في إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عزيز لت والبروتوكولينستستند إلى العمل الجاري في إطار االتفاقية  9292أن عملية ما بعد عام  (2)الفقرة  المرفق باء ورد في
 تنفيذ آليات الدعم واستعراض التنفيذ.

                                                      

* CBD/SBI/3/1. 
 .UNEP/CBD/SBI/2/11و UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3على النحو الوارد في الوثيقتين  1
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لمي لتنفيذ تعزيز االستعراض العاذه الوثيقة اعتبارات لنهج محتمل يهدف إلى واستجابة للطلبات الواردة أعاله، تقدم ه -4
، على أساس عمليات اإلبالغ واالستعراض الوطنية 9292جي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اتفاقية التنوع البيولو 

وكذلك عمليات اإلبالغ والرصد العالمية ذات الصلة. وعالوة على ذلك، بالنظر إلى الطابع المترابط لعمليات التخطيط الوطنية 
العالمية  تعراضواالس الوثيقة أيضا دارات التغذية المرتدة بين عمليات التخطيط والعالمية مع آليات اإلبالغ واالستعراض، تراعي

والوطنية. ويقدم القسم ثانيا من هذه الوثيقة نظرة عامة على العناصر القائمة لنهج االستعراض المتعدد األبعاد بموجب االتفاقية 
 سم ثالثا اعتبارات التخطيط الوطني، واإلبالغ الوطني،وعناصر االستعراض في إطار العمليات األخرى ذات الصلة. ويلخص الق

واستعراض التنفيذ. ويقدم القسم رابعا مقترحا وخيارات آللية محسنة للتخطيط واإلبالغ واالستعراض. ويقدم القسم خامسا تداعيات 
لث. وهذه الوثيقة يكملها جتماعها الثاالهيئة الفرعية للتنفيذ في ا سادسا مشروع توصيات لكي تنظر فيهالمقترح المقدم. ويقدم القسم 

   3ووثيقة معلومات. 2إضافتان

وتراعي هذه الوثيقة نتائج اجتماعي الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  -5
وية، الذي يق العامل المفتوح العض. وعلى وجه الخصوص، تستند الوثيقة إلى القسم زاي من مرفق التقرير األول للفر 9292عام 

وتتناول  4شفافية التنفيذ واإلبالغ والرصد واالستعراض لكي تنعكس في المسودة األولية لإلطار.يحدد القضايا المحتملة المتعلقة ب
فافية، وترد هذه شنتائج االجتماع الثاني للفريق العامل بمزيد من التفصيل القضايا التي يلزم إدراجها، بما في ذلك المسؤولية وال

 5النتائج في توصية الرئيسين المشاركين.

بشأن إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  6وتراعي هذه الوثيقة أيضا نتائج المشاورات اإلقليمية الخمس -6
ات المكتوبة بشأن عملية وكذلك التقديم 7، والمشاورة المواضيعية بشأن شفافية التنفيذ والرصد واإلبالغ واالستعراض،9292 عام

 ويقدم المرفق األول ملخصا لآلراء المقدمة بموجب هذه العمليات. 9292.8ما بعد عام 

العامة السابقة على آليات االستعراض في إطار االتفاقيات والعمليات والمنتديات،  اللمحاتوتستند هذه الوثيقة إلى  -7
لمرفق . ويرد في اUNEP/CBD/SBI/2/11، والمحدثة في الوثيقة UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3بصيغتها الواردة في الوثيقة 

 .CBD/SBI/3/11/Add.2في الوثيقة  تفسير أكثر تفصيال لها الثالث تحديث إضافي لهذه المعلومات، ويرد

ضافتيها  -8 )استعراض التقدم المحرز في تنفيذ  4المعلومات الُمعدة للبند باالقتران مع وينبغي النظر في هذه الوثيقة وا 
( 9292 )اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 5( والبند 9292-9244االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

من جدول أعمال االجتماع  4الوثائق الُمعدة للبند  فإنمن جدول أعمال االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. وعالوة على ذلك، 
ترتبط ( 9292 جية )اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عامالرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولو 

                                                      
و"اإلجراءات المقترحة لتعزيز أوجه التآزر في اإلبالغ في  CBD/SBI/3/11/Add.1)(اقية وبروتوكوليها" "اإلبالغ الوطني بموجب االتف 2

 .(CBD/SBI/3/11/Add.2)االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو" 
 .CBD/SBI/3/INF/11)(عراض المتعددة األبعاد" "تحليل محّدث للخبرات في إطار االتفاقية والعمليات واالعتبارات األخرى لتعزيز آلية االست 3
عن اجتماعه األول  9292تقرير الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  4

5)CBD/WG2020/1/(. 
 .(9292مشروع توصية مقدم من الرئيسين المشاركين )إعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  5
 . تقارير المشاورات اإلقليمية 6
 .ستعراضتقرير المشاورة المواضيعية بشأن شفافية التنفيذ والرصد واإلبالغ واال 7
 9292 يمكن االطالع على التقديمات الواردة استجابة لعدة دعوات إلى تقديم تعليقات بخصوص اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 8

 .s/post2020/submissionshttps://www.cbd.int/conferenceعلى الرابط التالي: 

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/official/sbi-01-10-add3-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/6f21/c8a7/16904712fba40cb41423801b/sbi-02-11-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e0f2/6d93/b12472d9491bbce35b25f906/wg2020-01-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/e0f2/6d93/b12472d9491bbce35b25f906/wg2020-01-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/d7dc/de92/7918a4297d6aa7e2ebd6e38e/wg2020-02-l-02-add1-ar.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-ws-2019-01/documents
https://www.cbd.int/conferences/post2020/post2020-ws-2019-01/documents
https://www.cbd.int/doc/c/8e6f/ef4f/b7d30589fb00d97b900d17af/post2020-ws-2020-01-03-en.pdf
https://www.cbd.int/conferences/post2020/submissions


CBD/SBI/3/11 

Page 3 

 

 

بهذا البند من جدول أعمال االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، وقد ترغب األطراف في أن تنظر في نتائج االجتماع أيضا 
 اتها.الرابع والعشرين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية خالل مناقش

 عمليات االستعراض القائمة بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكوليها -ثانيا
. وأشار مؤتمر األطراف وهيئاته 41/92التفاقية التنوع البيولوجي نهج استعراض متعدد األبعاد، ُأقر به في المقرر  -9

قرير التقييم تعمليات استعراض فعالة، وُأشير إلى هذا األمر أيضا في تقييمات أخرى، بما في ذلك  إجراءالفرعية سابقا إلى أهمية 
 الذي أعده المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوعالعالمي بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية 

 نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي. ر الخامس من البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، وفي اإلصدا

وتمثلت أدوات التخطيط العالمي األولية بموجب االتفاقية في األطر العالمية للتنوع البيولوجي التي اعتمدها مؤتمر  -11
لوطني، ا مستوىى الوأدت برامج عمل االتفاقية ومقررات مؤتمر األطراف أيضا دورا في مجال التخطيط العالمي. وعل 9األطراف.

المعتمدة  ةكانت االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي أداة التخطيط الرئيسية للتنفيذ الوطني لألطر العالمي
ضافاتها،  CBD/SBI/3/2بموجب االتفاقية. وكما نوقش في الوثيقة  تتخذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وا 

 اال مختلفة، ويختلف نطاقها وتركيزها، وكذلك درجة تواؤمها مع األطر العالمية، باختالف الظروف واألولويات الوطنية. أشك

العالمي، يجري مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية استعراضات تنفيذ االتفاقية وأطرها، ويستند ذلك في  مستوىوعلى ال -11
وشركاؤها. ومن األمثلة على هذه االستعراضات وثائق ما قبل الدورات الُمعدة األساس إلى التقييمات التي أعدتها األمانة 

اإلضافة إلى ذلك، . وبنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيلالجتماعات ذات الصلة وكذلك التقييمات األوسع نطاقا، من قبيل 
للعلوم  التقييمات التي يجريها المنبر الحكومي الدوليستعين االتفاقية أيضا بعدد من عمليات التقييم العالمية، بما في ذلك ت

والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والتقييمات التي تجريها منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، 
 عراض التنفيذ.دورا في است كذلكية في االتفاق المقرراتالعالمي. وعالوة على ذلك، تؤدي أداة تتبع  مستوىلرصد التنفيذ على ال

إلبالغ بشأن اآللية الرئيسية لالستعراض وا التقارير الوطنية لالتفاقية وبروتوكوليها هي الوطني، كانت مستوىوعلى ال -12
ة المشار إليها للتقييمات واالستعراضات العالمي األساستنفيذ االتفاقية. وكثيرا ما توفر المعلومات المستمدة من التقارير الوطنية 

 في الفقرة أعاله. وتعد عملية استعراض النظراء الطوعي مصدرا آخر للمعلومات عن التنفيذ الوطني. 

القوة مواطن لاالتفاقية وبروتوكوليها، مكملة بعرض لويقدم المرفق الثاني نظرة عامة على آليات االستعراض بموجب  -13
مزيد من التفاصيل بشأن آليات التخطيط واإلبالغ  CBD/SBI/3/INF/11في وثيقة المعلومات  نصر. وُأدرجوالضعف في كل ع

، بما في ذلك مواطن القوة والضعف لهذه اآلليات. وترد في القسمين أوال وثالثا والمرفق األول من القائمة واالستعراض
معلومات إضافية عن عناصر نهج  UNEP/CBD/SBI/2/11ثيقة وفي القسم ثالثا من الو  UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.3 الوثيقة

 متعدد األبعاد بموجب االتفاقية والبروتوكولين.الاالستعراض 

 اعتبارات آللية محسنة للتخطيط واإلبالغ واالستعراض -ثالثا

يقدم هذا القسم ملخصا لالعتبارات العامة لوضع آلية محسنة للتخطيط واإلبالغ واالستعراض بموجب االتفاقية. ويتمثل  -14
االعتبار األساسي إلعداد آلية محسنة لإلبالغ واالستعراض في ضرورة االعتماد على مواطن القوة ومعالجة نقاط الضعف في 

. ويقدم المرفق األول ملخصا لمناقشات المشاورة المواضيعية 9292-9244البيولوجي  آليات استعراض الخطة االستراتيجية للتنوع
والتي ُعقدت ،9292فيما يتعلق باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بشأن شفافية التنفيذ والرصد واإلبالغ واالستعراض

                                                      
، واالستراتيجيات واألطر 9242، وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي لعام 9292-9244يتضمن ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  9

 .9292-9245وخطة العمل بشأن المسائل الجنسانية  9292-9244العالمية األخرى من قبيل االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات 
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ن القوة والضعف وفقا للمشاورة المواضيعية والمشاورات ويقدم المرفق الثاني ملخصا لمواط ،9292في روما في فبراير/شباط 
ما في ذلك الوطني والعالمي، ب المستويينالرئيسية. وبوجه عام، أشارت المشاورة إلى ضرورة تعزيز الشفافية والمسؤولية على 

ط الشامل والطموح أهمية التخطي، و وتتسم بالجودة العالية في الوقت المناسب ةعالمي القدرة على إجراء عمليات تحليل وتتبع وتقييم
 والذي يشمل الحكومة ككل، وقيمة اإلبالغ الوطني المنسق وضرورة تعزيز تبادل الخبرات. 

 وثمة اعتبارات محددة أخرى تتضمن ما يلي: -15

يتمثل الهدف الرئيسي الستكشاف تعزيز آليات االستعراض بموجب االتفاقية في تحفيز الجهود المعززة التي  )أ(
(، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز وتحسين التنفيذ. إال أن ذلك ال يمكن أن يحل محل االلتزام 41/92األطراف )المقرر تبذلها 

 والعمل المتزايدين من جانب األطراف والجهات الفاعلة األخرى؛
وعية وشفافة ، وموضينبغي أن تكون اآللية المحسنة للتخطيط واإلبالغ واالستعراض "سليمة من الناحية التقنية )ب(

 (. وينبغي أيضا أال تكون جزائية؛41/92وتعاونية وبناءة" )المقرر 
التخطيط واإلبالغ واالستعراض عبارة عن عمليات يجب أن ُتجرى على جميع المستويات )الوطني واإلقليمي  )ج(

يزها بالتوازي وية والحفاظ عليها ورعايتها وتعز والعالمي(. وتعتبر العمليات على المستوى الوطني بالغة األهمية وينبغي منحها األول
 مع تعزيز اآلليات العالمية؛

)محددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق وواقعية ومحددة زمنيا( قابلة للقياس  SMARTالحاجة إلى وضع أهداف  )د(
في  ر رصد قائم على المؤشراتدام إطابشكل فعال، بما في ذلك من خالل استخ وقابلة للرصدوالترجمة إلى مستويات مختلفة 

 أكثر فعالية واتساقا؛  بطريقةبهدف السماح باستعراض التنفيذ  9292إلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام ا
وتعلم الدروس  9292-9244الحاجة إلى االعتماد على التنفيذ الحالي للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )ه(

 ؛9292اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  إلىعلى الزخم الحالي وضمان االنتقال السلس منه من أجل االعتماد 
 تعزيز التعلم المتبادل وتبادل الخبرات؛ ضرورة )و(
راض تتسم بالعملية والكفاءة والفعالية وتحسينها بمرور الوقت. وينبغي استعسيلزم بناء آلية تنفيذ واستعراض  )ز(

 غرضها بشكل جيد، وإلدخال تعديالت عند الضرورة؛ تلبيآلية التخطيط واإلبالغ واالستعراض بصفة دورية للتأكد من أنها 
والرصد  أنشطة التخطيطلزيادة تأثير آلية االستعراض المحسنة إلى أقصى حد، ينبغي تعزيز الروابط بين  )ح(

ذلك العمليات  األخرى، بما في التخطيط الوطنيواإلبالغ واالستعراض في مجال التنوع البيولوجي على المستوى الوطني وعمليات 
 واالتفاقات العالمية واإلقليمية األخرى ذات الصلة؛ 9242المتعلقة بخطة التنمية المستدامة لعام 

يانات الحكومية، والحكومات دون الوطنية والمحلية، وممثلي الشعوب األصلية ينبغي إشراك مجموعة من الك )ط(
والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والمجتمع المدني، وكذلك األوساط األكاديمية وقطاع البحوث والقطاع الخاص في عمليات 

 التخطيط والتنفيذ واإلبالغ واالستعراض على جميع المستويات؛ 
 موارد مناسبة لوضع آلية تنفيذ واستعراض تتسم بالفعالية والكفاءة. يلزم توافر )ي(

وعالوة على هذه االعتبارات العامة، من األهمية بمكان مراعاة أن التخطيط الوطني يشكل األساس لتنفيذ االتفاقية.  -16
اقية ض العالمي لالتفوباإلضافة إلى ذلك، فإن التقارير الوطنية تشكل غرضا مزدوجا يتمثل في المساهمة في االستعرا

ال مهمة . وتعمل التقارير الوطنية أيضا كأداة اتصالتخطيط الوطنيوالبروتوكولين، وتهدف في الوقت نفسه إلى تغذية عمليات 
 في العديد من البلدان.
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 مقترح وخيارات آللية محسنة للتخطيط واإلبالغ واالستعراض -رابعا

الوظائف الرئيسية لمؤتمر األطراف في إبقاء تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض. تتمثل إحدى من االتفاقية،  94وفقا للمادة  -17
وفي كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف، ينبغي النظر في التقدم المحرز في التنفيذ. ومن شأن آلية التخطيط واإلبالغ 

 واالستعراض المحسنة والموضحة في هذا القسم أن تيسر هذه المسؤولية.

إلى المعلومات والعمليات المشار إليها أعاله، يقدم هذا القسم من الوثيقة مقترحا يتكون من مجموعة من  واستنادا -18
متعدد األبعاد في االتفاقية. ويتمثل الهدف الشامل آللية التخطيط واإلبالغ واالستعراض الالعناصر لتعزيز نهج االستعراض 

امات واإلجراءات من جانب األطراف وأصحاب المصلحة اآلخرين بغية تنفيذ المقترحة في توفير مسار محسن لتحفيز ودعم االلتز 
وتحقيق الغايات واألهداف الواردة فيه. وتهدف اآللية المقترحة إلى القيام  9292اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 بذلك من خالل ما يلي:

 تعزيز الشفافية والمسؤولية فيما يتعلق بالتنفيذ؛ )أ(
 ات في كل من االلتزامات والتنفيذ؛فجو توفير وسيلة لتحديد وسد ال )ب(
 تعزيز وتحسين القدرات وتقاسم المعلومات في جميع مراحل عملية التنفيذ. )ج(

وينبغي لهذه العملية أيضا أن تقلل عبء اإلبالغ إلى أدنى حد وتسمح باتخاذ اإلجراءات. وينبغي أن تتيح الفرصة  -19
لزيادة إشراك الجهات الفاعلة دون الوطنية والجهات الفاعلة من غير الدول وتعزيز الروابط مع العمليات األخرى، بما في ذلك 

 أهداف التنمية المستدامة. 

 رح من العناصر التالية: ويتألف المقت -21

االلتزامات الوطنية والتزامات الجهات الفاعلة من غير الدول، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب  )أ(
 المصلحة؛

 الوطني؛ اإلبالغ )ب(
 ؛تحت إشراف الهيئة الفرعية للتنفيذ القطريعملية االستعراض  )ج(
 االستعراض التحليلي العالمي؛ )د(

 ارتباطا وثيقا بآلية االستعراض هذه. التخطيط الوطنيوترتبط عمليات  -21

و، متعددة األبعاد في االتفاقية. وعلى هذا النحالفي عملية االستعراض بالفعل ومعظم هذه العناصر تنعكس إلى حد ما  -22
أدناه نظرة عامة  4تماما. ويقدم الشكل ينبغي النظر إلى هذا المقترح باعتباره تطورا للعمليات القائمة وليس عملية أو آلية جديدة 

واالستعراض المحسنة ببعضها البعض. ويرد أدناه بمزيد من  اإلبالغارتباط عناصر آلية  ومدىعلى الجدول الزمني المقترح 
 التفصيل مقترح خاص بوظيفة كل عنصر.
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 الشكل
 والتنفيذ عناصر آلية اإلبالغ واالستعراض المقترحة، بما في ذلك الروابط مع التخطيط

 

االلتزامات الوطنية والتزامات الجهات الفاعلة من غير الدول، والشعوب األصلية والمجتمعات  -ألف
 المحلية وأصحاب المصلحة

، سيلزم على جميع األطراف تقديم االلتزامات الوطنية 9292بعد اعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  -23
تحقيق الغايات واألهداف العالمية. وينبغي أن تحدد هذه االلتزامات مساهمة كل طرف في تحقيق الغايات كمساهمات وطنية نحو 

مات وطنية فعالة للتنوع البيولوجي من أجل تنفيذ االلتزامات. وسيلزم الوفاء بااللتزا واألهداف العالمية وأن تُقترن بعمليات تخطيط
. ويمكن تحديث االلتزامات في ضوء "تقرير 9292تنوع البيولوجي لما بعد عام في غضون عام من اعتماد اإلطار العالمي لل

المقرر  9292وبعد استعراض منتصف المدة لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  9294" )انظر أدناه( في عام اتفجو ال
التزاما سياسيا سريعا من جانب األطراف فور اعتماد اإلطار  يقتضي. وتكمن قوة هذا الترتيب في أنه 9295إجراؤه في عام 

، مع توفير المرونة في الجدول الزمني وهيكل التخطيط الوطني، بما في ذلك تحديث 9292العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. 

 فة تبادل المعلومات التابعة التفاقية التنوع البيولوجي باستخدام نموذج موحد. وسيتطلبوستُقدم االلتزامات الوطنية في غر  -24
هذا النموذج القياسي أن تكون االلتزامات الوطنية مرتبطة بشكل مباشر بغايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 

شأن مجموعة كاملة من القضايا ضمن اإلطار العالمي للتنوع . وينبغي أن تتضمن االلتزامات الوطنية التزامات ب9292عام 
وأن تكون مصممة وفقا للظروف واألولويات الوطنية. وينبغي أن تسعى وزارات نقاط االتصال  9292البيولوجي لما بعد عام 

اف التنمية ت ريو وأهدالوطنية إلى التنسيق مع الكيانات الوطنية المسؤولة عن مكونات التنوع البيولوجي األخرى في اتفاقيا
 المستدامة، وكذلك مع مجموعات أصحاب المصلحة ذوي الصلة، عند وضع االلتزامات الوطنية.
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وسيستمر تقديم التزامات الجهات الفاعلة من غير الدول والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة  -25
إلى  خشرم الشيمن عمل الموحد لاللتزامات، استنادا إلى خطة على أساس طوعي باستخدام إجراء موحد. وسيستمر تطوير نسق 

كونمينغ من أجل الطبيعة والناس، لضمان قابلية تجميع التقديمات. وسيستمر االحتفاظ بسجل اللتزامات الجهات الفاعلة من غير 
ر الجهات الفاعلة من غي الدول والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة. ويمكن أيضا أن تنعكس التزامات

 الدول والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة في االلتزامات الوطنية لألطراف، حسب تقدير كل طرف. 

 التخطيط الوطني -باء

التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي، من قبيل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  بالرغم من أن عمليات -26
، فهي جزء مهم 9292البيولوجي، ليست جزءا مباشرا من عملية استعراض تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ي والوطني على حد سواء بعمليات التخطيط الوطني بحيثمن دورة السياسة. ويجب ربط عمليات اإلبالغ على المستويين العالم
 تأخذ المعلومات والدروس المستفادة الجديدة بعين االعتبار.

وتعد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي األداة الرئيسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة التنوع البيولوجي على  -27
اتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في السعي إلى توفير نهج يشمل الوطني. وينبغي أن تستمر االستر  المستوى

الحكومة ككل لتنفيذ االتفاقية. وينبغي أن تساعد على زيادة االلتزام والدعم السياسي للتنفيذ، بما في ذلك فيما يتعلق بخطط التنمية 
يادة فعالية ومالءمة عمليات التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي ز ل. وعالوة على ذلك، 9242الوطنية وخطة التنمية المستدامة لعام 

، بما في ذلك ممثلين من مجموعة من الكيانات الوطنيين إلى أقصى حد، ينبغي إشراك مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة
 الحكومية والحكومة المحلية والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والنساء والشباب والقطاع الخاص. 

وينبغي استعراض االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي دوريا وينبغي أن تهدف إلى توفير أقصى  -28
فرصة لالستيعاب في عمليات التخطيط الوطني. وستكون عمليات التخطيط الوطني أيضا مفيدة لزيادة المشاركة نحو تحقيق 

ينبغي أن و ن الجهات الفاعلة دون الوطنية والجهات الفاعلة من غير الدول. االلتزامات الوطنية وتحفيز االلتزامات اإلضافية م
تكون دورية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ومحتواها مدفوعين باألولويات واالحتياجات والسياقات الوطنية. 

ي مع راتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجوبينما قد ترغب األطراف في مواءمة الدورة الوطنية لتنقيح وتحديث االست
إذا ظلت أدوات فعالة  9292الدورة العالمية، فال يلزم بالضرورة تنقيحها بعد اعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

. وباإلضافة مي الجديد للتنوع البيولوجيلتنفيذ االلتزامات واألولويات الوطنية، بدال من أن تعكس االلتزامات الوطنية لإلطار العال
، 9292إلى ذلك، بالنظر إلى العمليات والظروف الوطنية ولتجنب التأخير في تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

اإلطار العالمي بقد ترغب األطراف في النظر في استخدام عملية تنقيح أو تحديث مكثفة لتعكس االلتزامات الوطنية فيما يتعلق 
بدال من إعداد استراتيجية وخطة عمل وطنية جديدة للتنوع البيولوجي. وباإلضافة إلى ذلك،  9292للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

قد تنظر األطراف في طرق لتعميم التنوع البيولوجي في عمليات التخطيط الوطني األخرى، بدال من التركيز على االستراتيجيات 
 ل الوطنية للتنوع البيولوجي على هذا النحو. وخطط العم

وينبغي لعملية التخطيط لتنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أن تتضمن مجموعة  -29
واسعة من أصحاب المصلحة، وأن تتضمن تقييما وطنيا للتنوع البيولوجي، وأن تقدم آلية لرصد التقدم الوطني، وأن تشمل خطط 

يم وتوفر عملية االستعراض الوطني الطوعي وسيلة قّيمة لتقييولوجي الوطنية. تنفيذ ملموسة من أجل تحقيق أهداف التنوع الب
 وتحسين التنفيذ الوطني. 

 اإلبالغ الوطني -جيم

ستظل التقارير الوطنية هي آلية اإلبالغ واالستعراض الرئيسية بموجب االتفاقية والبروتوكولين. وستستخدم التقارير  -31
، وااللتزامات الوطنية 9292الوطنية لجمع وتقييم المعلومات الوطنية بشأن تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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دة ل أعم بطريقة موحدة. وستستند التقييمات العالمية للتقدم المحرز في التنفيذ إلى المعلومات الوار ذات الصلة وتنفيذ االتفاقية بشك
 في التقارير الوطنية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمؤشرات المتفق عليها عالميا واألدوات والُنهج األخرى ذات الصلة. 

. وستكون هذه هي الدورة األولى 9294الوطنية السابعة في عام  ، سيكون موعد تقديم التقارير41/92ووفقا للمقرر  -31
للتقارير الوطنية التي تتزامن مع تقارير البروتوكولين. ومع ذلك، بسبب التأخير في عقد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف 

جتماعات مؤتمر األطراف المفترض وفي ضوء الجدول الزمني ال 9292واعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 9291في هذه الوثيقة، قد يرغب مؤتمر األطراف في تعديل هذا الجدول الزمني بحيث يكون موعد تقديم التقارير في عام 

. ومن المتوقع أن يقدم التقرير الوطني الثامن مزيدا من المعلومات 9295لالسترشاد بها في استعراض منتصف المدة في عام 
ة عن التقدم المحرز في التنفيذ. وسيواصل مؤتمر األطراف الموافقة على المواعيد النهائية المحددة للتقارير في الموضوعي

 االجتماعات المناسبة. 

ذا قرر مؤتمر األطراف تغيير الموعد المحدد للتقارير الوطنية السابعة بموجب االتفاقية إلى عام  -32 ، فقد ترغب 9291وا 
في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا في النظر في تأجيل الموعد النهائي لتقديم التقارير الوطنية صلة ذات الاجتماعات األطراف 

، للحفاظ 9291الخامسة بموجب بروتوكول قرطاجنة والتقارير الوطنية األولى بموجب بروتوكول ناغويا، على التوالي، حتى عام 
. واستنادا إلى النتائج الواردة من الهيئة الفرعية للتنفيذ، NP-3/4و CP-9/5على دورة إبالغ متزامنة كما كان متوقعا في المقررين 

على  9291مقابل  9294يمكن تقديم مزيد من المعلومات، عن تداعيات التقارير الوطنية التي يحين موعد تقديمها في عام 
ي بروتوكول اجتماع لألطراف فالعمليات بموجب البروتوكولين )مثل التقييم واالستعراض واالمتثال(، إلى مؤتمر األطراف العامل ك

لى مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا في اجتم تيسير اعه الرابع لقرطاجنة في اجتماعه العاشر وا 
 هذه المناقشة.

صد ر وستحتوي نماذج اإلبالغ الخاصة بالتقارير الوطنية السابعة والتقارير الالحقة على أقسام موحدة تتعلق بإطار ال -33
، وهو ما سيسمح بتجميع عالمي للتقدم المحرز. وُيقترح استخدام 9292الخاص باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

مجموعة من المؤشرات الرئيسية المتفق عليها كمكون إلزامي في التقارير الوطنية. وسيتم أيضا تبسيط نماذج اإلبالغ إلى أقصى 
أمكن بملئها مسبقا بالمعلومات المستمدة من قواعد البيانات القائمة لتعديلها أو التحقق منها من جانب القيام حيثما و حد ممكن، 

البيانات  كوكذلاألطراف. ويمكن أن يتضمن هذا الملء المسبق بيانات من التصنيف الوطني لمجموعات البيانات المتاحة عالميا 
إلحصائية الوطنية. وقد يتضمن أيضا معلومات سبق تقديمها إلى األمانة. والتي تصدرها المكاتب ا الوطنية المتاحة للجمهور

مشروع نموذج ومبادئ توجيهية للتقارير الوطنية السابعة، وترد االعتبارات األولية للتقارير الوطنية السابعة  بإعدادوستقوم األمانة 
 .CBD/SBI/3/11/Add.1ومحتواها في الوثيقة 

إللكترونية الخاصة بالتقارير الوطنية السادسة لتعكس نسق التقارير الوطنية السابعة ومواصلة وسيتم تحديث أداة اإلبالغ ا -34
لى آليات غرفة  تحسينها لتخفيف عبء اإلبالغ الواقع على عاتق األطراف، وتحسين إمكانية المقارنة وتيسير تبادل البيانات من وا 

 . األخرى يات واالتفاقات البيئية المتعددة األطرافتبادل المعلومات الوطنية، وتقديم التقارير إلى االتفاق

الجهات الفاعلة من غير الدول والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص  كذلكوسُتشجع  -35
يع هذه الجهات جعلى اإلبالغ عن اإلجراءات المتخذة لتنفيذ اإلطار، والنجاحات التي تحققت، والتحديات التي ووجهت. وينبغي تش

 رير الوطنية المقدمة من األطراف.الفاعلة حيثما أمكن على المساهمة بمدخالت في التقا

 التي تقودها األطراف تحت إشراف الهيئة الفرعية للتنفيذ القطريعملية االستعراض  -دال

ي إلجراء دراسة متعمقة لنجاح كل بلد ف اد في االتفاقية، ستكون هناك فرصمتعدد األبعالفي إطار نهج االستعراض  -36
أن  تبادل الخبرات والدروس المستفادة بين البلدان. ويمكن يمّكن من. وهذا من شأنه أن ووجهتات التي قية والتحديتنفيذ االتفا

 أشكاال عدة.  القطريةتتخذ هذه االستعراضات 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-05-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/np-mop-03/np-mop-03-dec-04-ar.pdf
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ماع ف كجزء من الجلسة االفتراضية الخاصة لالجتوُعقد منتدى مفتوح العضوية لتجريب عملية استعراض تقودها األطرا -37
 ،العضوية المعني بالتنفيذ. ولجمع المزيد من اآلراء بشأن المنتدى المفتوح 9292الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ في سبتمبر/أيلول 

كجزء من آلية  العمليةتم توزيع استقصاء على جميع المشاركين في المنتدى. وقد ترغب األطراف في النظر رسميا في دمج هذه 
التخطيط واإلبالغ واالستعراض المحسنة للسماح لألطراف بتبادل خبراتها في التنفيذ بشكل مباشر. ويمكن عقد منتدى مثل هذا 

سنوات. وبعد ذلك، يتم إعداد  42أو  5باستعراض جميع األطراف كل  للسماحفي مناسبة أو أكثر كل عام في نسق إلكتروني 
منتدى المفتوح العضوية لتلخيص النجاحات والتحديات التي حددتها األطراف. وبعد ذلك، ستنظر الهيئة الفرعية موجز لجلسات ال

للتنفيذ في هذا الموجز، وستقوم على هذا األساس بإعداد توصيات لمعالجة القضايا التي تؤخر أو تعوق التنفيذ لمواصلة النظر 
تنفيذ ات الوتحديثل هذا أن يوفر فرصة للحوار بين األطراف بشأن نجاحات فيها من جانب مؤتمر األطراف. ومن شأن نهج م

خالل المنتدى المفتوح العضوية، مع ضمان أن ُتصب نتائج المنتدى في مداوالت اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ واجتماعات 
ض ، سُينشأ رابط واضح من االستعرامؤتمر األطراف، وحسب االقتضاء اجتماعات األطراف في البروتوكولين. وبهذه الطريقة

إلى وسائل التنفيذ. وفي ضوء ما سبق، قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ أن تطلب في اجتماعها الثالث إلى األمينة التنفيذية  القطري
اختصاصات وطرائق المنتدى المفتوح العضوية لكي ينظر فيها أيضا مؤتمر األطراف في اجتماعه  إعدادأن تواصل 

االختصاصات تجارب مرحلة التجريب، ونتائج االستقصاء المشار إليه أعاله، واآلراء هذه وينبغي أن تراعي  عشر. امسالخ
 الُمعرب عنها خالل االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ. 

ذه في آلية استعراض النظراء الطوعي. وتعد ه يتمثل متعدد األبعاد في االتفاقيةالجزء آخر من نهج االستعراض  وثمة -38
بعد تطوير واختبار المنهجية، هي االستعراض القطري الوحيد حاليا  41/92اآللية، التي اعتمدها مؤتمر األطراف بموجب المقرر 

راف بإجراء األط فريق من الخبراء المعينين من جانب يقوم من خاللهابموجب االتفاقية. وهي عبارة عن عملية من نظير إلى آخر 
أن يكون  مع أصحاب المصلحة الرئيسيين. وُيقترح تاستعراض متعمق للتنفيذ، بما في ذلك دراسة مكتبية وزيارة قطرية ومقابال

 استعراض النظراء الطوعي متاحا لألطراف التي ترغب في اغتنام الفرصة التي توفرها هذه اآللية. 

 االستعراض التحليلي العالمي -هاء

لية العالمي، يلزم توافر معلومات عا مستوىة تيسير عمل مؤتمر األطراف في استعراض التقدم المحرز على اللمواصل -39
جراء تحليل عملي. وينبغي أن يستند هذا التحليل إلى المعلومات المتولدة في العمليات المشار  الجودة وفي الوقت شبه الحقيقي وا 

لومات المقدمة من خالل المنتديات األخرى. وسيتعين تحديد التوقيت المحدد لهذه المعأيضا يراعي  أنإليها أعاله، بل وينبغي 
وتُقترح  10التحليالت ونسقها ونطاقها وطرائقها بالتوازي مع المناقشات بشأن برامج عمل اجتماعات مؤتمر األطراف في المستقبل.

 أنواع التحليل التالية كجزء من عملية االستعراض العالمية:

إعداد نظام معلومات لرصد التنوع البيولوجي يعمل كمنصة رصد دينامية في الوقت شبه الحقيقي إلبقاء التنوع  )أ(
. ومن شأن هذا النظام أن يعزز البيانات الجغرافية المكانية وبيانات المؤشرات في نظام مرئي المستمرالبيولوجي قيد االستعراض 

ق عليها كجزء من إطار الرصد في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد قابل لالستكشاف يتماشى مع المؤشرات المتف
 . ومن شأنه أيضا أن ييسر تتبع االلتزامات الوطنية، والتقارير الوطنية والمنتجات العلمية ومنتجات إدارة المعارف؛9292 عام

د عالمي للتنوع البيولوجي لما بعتحليل االلتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتطلعات المحددة في اإلطار ال )ب(
ات هذا بالبيانات والمعلومات العلمية والنماذج والسيناريوهات التنبؤية لتقييم األثر التراكمي فجو . وسيستعين تحليل ال9292 عام

لتنوع البيولوجي للاللتزامات الوطنية مقابل طموح الغايات واألهداف العالمية من أجل تحديد إجراءات لتيسير تنفيذ اإلطار العالمي 
لمقارنة  تقنيات النمذجة ات جميع االلتزامات الوطنية وسيستخدمفجو والتوصية باتخاذها. وسيجمع تحليل ال 9292لما بعد عام 

                                                      
 ، الذي يتناول تواتر اجتماعات مؤتمر األطراف، من بين أمور أخرى. 5قد ترغب األطراف في النظر في هذه المسألة في سياق البند  10
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لتقييم ما إذا كان مستوى الطموح يتناسب مع طموح اإلطار. وسييسر  9292األثر المتوقع لاللتزامات مع غايات إطار ما بعد عام 
 توصيات لتعزيز االلتزامات عند الحاجة؛ذلك تقديم 

 العالمي ما يلي: . وسيستعرض التقييملنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيتقييم عالمي للتنفيذ كتطور  )ج(
 االلتزامات الوطنية وااللتزامات األخرى؛ (4)
 التقارير الوطنية؛ (9)
 البيولوجي، بما في ذلك التقييمات والسيناريوهات العلمية؛المعلومات في نظام معلومات رصد التنوع  (4)
الروابط والتوصيات المتعلقة بالعمليات والمعلومات األوسع نطاقا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتنمية المستدامة  (1)

 األخرى؛ واالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو
 ل التنفيذ )بناء القدرات، والتعاون التقني والعلمي، وحشد الموارد(؛التقدم المحرز في تعزيز وسائ (5)
 تنفيذ مقررات مؤتمر األطراف استنادا إلى تحليل البيانات المقدم في أداة تتبع المقررات.  (6)

ل كوسيضطلع مؤتمر األطراف، كجزء من واليته المتمثلة في إبقاء تنفيذ االتفاقية قيد االستعراض، بمهام محددة في  -41
 على النحو التالي:  9242-9294اجتماع من اجتماعاته في العقد 

[ باستعراض األثر التراكمي للمساهمات 9294سيقوم مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس عشر ]في عام  )أ(
، على أساس المساهمات 9292الوطنية صوب كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 دف تحديد أي، بهالعالمي تقرير الفجواتجرى جمعها وتحليلها في الوطنية المقدمة من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات والتي 
 فجوات تتعلق بااللتزامات، والقيام عند الضرورة بتقديم المزيد من المشورة لسد هذه الفجوات؛

[ تقييما عالميا للتقدم المحرز صوب تحقيق 9295مؤتمر األطراف في اجتماعه السابع عشر ]في عام  سيجري )ب(
، على أساس التقارير الوطنية السابعة، 9292كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

لتنوع نشرة التوقعات العالمية لراضات القطرية واإلصدار السادس من والمساهمات الوطنية المحدثة، والدروس الناشئة عن االستع
، بهدف تحديد أي فجوات في التنفيذ وتوفير الموارد ذات الصلة، والقيام عند الضرورة بتقديم المزيد من المشورة لسد البيولوجي

 هذه الفجوات؛
[ استعراضا محدثا للتقدم المحرز 9292/9291 يسيجري مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن عشر ]في عام )ج(

، على أساس المعلومات 9292صوب تحقيق كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 العالمي تقرير الفجواتالمحدثة المقدمة من األطراف والدروس الناشئة عن االستعراضات القطرية، وتحديث التحليل الوارد في 

، بهدف تحديد أي تدابير أخرى قد تكون مطلوبة لضمان التنفيذ الكامل لإلطار العالمي شرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيون
 ؛9242بحلول عام  9292للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

صوب  [ استعراضا نهائيا للتقدم المحرز9242سيجري مؤتمر األطراف في اجتماعه التاسع عشر ]في عام  )د(
، على أساس التقارير الوطنية 9292تحقيق كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 نشرة التوقعات العالمية. الثامنة واإلصدار السابع من 

 التداعيات -خامسا

تحدد األقسام السابقة اآللية المحسنة المقترحة للتخطيط واإلبالغ واالستعراض، والتي تهدف إلى تحسين المساءلة  -41
والشفافية والنتائج؛ إال أن لهذا المقترح تداعيات تتعلق بالموارد على جميع المشاركين في تنفيذ ودعم تنفيذ االتفاقية واإلطار 
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 الرصد واالستعراض نظم. ولن يتسنى تطبيق اآللية المقترحة دون االستثمار في 9292عام  العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد
 الوطنية واإلقليمية والعالمية.

التداعيات المتعلقة بالموارد تعزيز جمع بيانات التنوع البيولوجي على المستوى الوطني،  الوطني، ستشمل المستوىوعلى  -42
لعلمي والبحوث. وينبغي أن يكون االستثمار في الرصد واالستعراض أوسع من الكيانات وتقاسم البيانات وتكاملها، والتقييم ا

 الحكومية المسؤولة عن تنفيذ االتفاقية لتشمل النظم اإلحصائية الوطنية ومؤسسات البحوث الوطنية. 

تقييم العلمي والنمذجة، والالعالمي، ستشمل التداعيات المتعلقة بالموارد تعزيز جمع البيانات ومعالجتها، المستوى وعلى  -43
وآليات التنسيق. ويمكن لألمانة أن تعمل مع الشركاء لدعم بناء نظام رصد تنوع بيولوجي، وتحسين اإلبالغ، وتجميع التقارير 

وم لالوطنية، وتعزيز التقييم العلمي، والتنسيق بين الشركاء المعنيين بالرصد واإلبالغ. ومع ذلك، سيكون االستثمار في بيانات وع
مليات االستعراض ع لتعزيزالتنوع البيولوجي ضروريا على جميع المستويات وعبر العديد من الشركاء. وسيلزم أيضا زيادة الدعم 

 على المستوى القطري. 

وبينما ُيرجح أن تكون تداعيات المقترح أعاله على التكاليف أكثر بكثير مما يتم استثماره حاليا في الرصد واإلبالغ  -44
. وعالوة 9292صغيرة نسبيا مقارنة بتكاليف تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  التداعيات اض، فستكونواالستعر 
 ، ستكون الفوائد المقدمة من حيث الدعم المقدم للتنفيذ كبيرة.على ذلك

 عناصر التوصية المقترحة -سادسا

 على غرار ما يلي: أن تعتمد توصية قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في  -45

 إن الهيئة الفرعية للتنفيذ،
وطلبات الرئيسين المشاركين للفريق العامل  11بالتحليل والمقترحات الواردة في مذكرة األمينة التنفيذية،ترحب  -4

لقة باإلطار بمراعاتها عند إعداد الوثائق المتع 9292المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ؛9292العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛العضوية المعني بالتنفيذبالمرحلة التجريبية للمنتدى المفتوح ترحب  -9
 بتقارير عمليات استعراض النظراء الطوعي التي ُأجريت في سري النكا وأوغندا؛ترحب أيضا  -4
أن تواصل تطوير طرائق وعمليات نهج اإلبالغ واالستعراض المتعدد األبعاد والوارد  األمينة التنفيذيةتطلب إلى  -1

 في مذكرة األمينة التنفيذية، على النحو التالي:
 9292 وضع إرشادات ونموذج لتقديم االلتزامات الوطنية لدعم اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام )أ(

تاحتها لكي ينظر فيها الفريق  ومؤتمر  9292العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام وا 
 األطراف في اجتماعه الخامس عشر، حسب االقتضاء؛

كجزء من آلية  9292 اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام سجل لاللتزامات الوطنية لدعم إعداد )ب(
ونمينغ من كاالتفاقية، مع مراعاة الخبرات والروابط الممكنة مع سجل خطة العمل من شرم الشيخ إلى غرفة تبادل المعلومات في 

أجل الطبيعة والناس، ومنصات االلتزامات في إطار العمليات األخرى ومع أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت الخاصة بالتقارير الوطنية، 
العامل المفتوح  الفريقالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، وتقديم هذا السجل إلى واآلراء التي أعربت عنها األطراف في االجتماع الث

 في اجتماعه الثالث؛ 9292العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
11 

CBD/SBI/3/11 . 



CBD/SBI/3/11 

Page 12 

 

 

إعداد إرشادات بشأن وضع خطط عمل وطنية من أجل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد  )ج(
تاحتها 9292 عام  لألطراف قبل االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛ وا 

رشادات ذات صلة للتقارير الوطنية السابعة، مع مراعاة اآلراء الُمعرب عنها في االجتماع  نموذجإعداد  )د( وا 
المي للتنوع البيولوجي لما ر العالثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ ونتائج االجتماع الثالث للفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطا

 ، وتقديمها للنظر فيها واعتمادها في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛9292بعد عام 
مواصلة تطوير طريقة عمل المنتدى المفتوح العضوية المعني بالتنفيذ، مع مراعاة تجربة المرحلة التجريبية  )ه(

تاحتها واآلراء واالقتراحات المعرب عنها خالل االجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ، وا  للمنتدى المفتوح العضوية المعني بالتنفيذ 
 في اجتماعه الثالث؛ 9292الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  لكي ينظر فيها
المساهمات في اإلطار العالمي للتنوع و زامات الوطنية التقييم العالمي لاللت مواصلة تحديد وتطوير نطاق )و(

طاره الزمني وطريقة عمله وترتيباته المؤسسية ومتطلباته من الموارد ونتائجه المتوقعة، وتقديم  9292البيولوجي لما بعد عام  وا 
في اجتماعه  9292لما بعد عام الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي كي ينظر فيه ذلك ل

 الثالث، مع مراعاة اآلراء واالقتراحات المعرب عنها في هذا االجتماع؛
الستخدام األدوات  9292إدراج نهج في مكون إدارة المعارف في اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  )ز(

، بما في ذلك الُنهج الممكنة إلدارة البيانات فيما يتعلق الوطنيوالمنصات التي قد تدعم عمليات اإلبالغ الوطني والتخطيط 
والمفصلة في إطار الرصد الذي اقترحه الفريق العامل المفتوح العضوية المعني باإلطار العالمي  والفرعيةبالمؤشرات الرئيسية 

 ؛9292للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
األخرى على االضطالع باألعمال التحضيرية الالزمة لضمان  ووكاالت التمويل مرفق البيئة العالميةتشجع  -5

توافر الدعم في الوقت المناسب وبشكل سريع للبلدان النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك 
نية في غايات وأهداف اإلطار األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، من أجل تطوير االلتزامات والمساهمات الوط

و أدوات أ للتنوع البيولوجي ، وتحديث أو تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية9292العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
دارة المعلومات الوطنية، بما في ذلك تطوير وتحديد واستخدام  نظمالتخطيط الوطنية األخرى ذات الصلة، وتطوير  الرصد وا 

عداد التقارير الوطنية، حتى يتسنى لألطراف أن تبدأ هذه العمليات في أقرب وقت ممكن بعد اعتماد اإلطار العالمي ا لمؤشرات، وا 
 ووفقا للمقررات الصادرة عن االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف؛ 9292للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

اإلطار العالمي للتنوع ت التي تعمل لتطوير ودعم رصد بما في ذلك المنظما المنظمات الشريكة،تشجع  -6
مجموعات البيانات واألدوات والمنصات لدعم اإلبالغ الوطني بما  تنقيح، على مواصلة ومؤشراته 9292البيولوجي لما بعد عام 

 ؛9292يتماشى مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 مقررا على غرار ما يلي:بأن يعتمد مؤتمر األطراف توصي  -2

 إن مؤتمر األطراف،
  من االتفاقية؛ 96و 94و 6المواد  إلىيشير  إذ
ذ  ،41/41، و41/92، و41/92، و44/92، و44/42، و42/42، و2/1 المقررات إلىيشير أيضا  وا 
ذ  إلى أن لالتفاقية نهجا متعدد األبعاد الستعراض التقدم المحرز في التنفيذ،ير كذلك يش وا 

ذ يشدد  على أن التخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض عوامل بالغة األهمية من أجل التنفيذ الفعال لالتفاقية وا 
 ؛9292واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
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ذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي األداة الرئيسية لتنفيذ  على أن يشدد أيضا وا 
الوطني، وأن التقارير الوطنية هي األداة الرئيسية لرصد واستعراض تنفيذ االتفاقية واإلطار  مستوىاالتفاقية على ال

 ،9292العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ذ يالحظ  ذ يشدد ، 9292-9244في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي حرز محدودية التقدم الموا  وا 

على ضرورة تعزيز االلتزامات واإلجراءات على جميع المستويات ومن جانب جميع قطاعات المجتمع من أجل تحقيق 
 ،9292غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

نفيذ اتفاقية ت تعزيز األبعاد للتخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض بهدف نهجا محسنا متعدد يعتمد -4
، يتضمن ما يلي، على النحو المبين بمزيد من 9292التنوع البيولوجي واإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

التفصيل في هذا المقرر: )أ( تطوير االلتزامات الوطنية واإلبالغ عنها كمساهمات في الغايات واألهداف العالمية لإلطار 
؛ )ب( والتقارير الوطنية بشأن التنفيذ؛ )ج( واستعراضات النظراء القطرية 9292جي لما بعد عام العالمي للتنوع البيولو 

)د( والتقييمات العالمية للتقدم المحرز نحو غايات وأهداف اإلطار  ؛للتنفيذ والتقييمات العالمية للمساهمات الوطنية
 ؛9292العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

متعدد األبعاد بشأن التخطيط والرصد واإلبالغ واالستعراض قيد الج االتفاقية إبقاء نهيقرر  -9
دخال تعديالت عليه حسب االقتضاء؛  االستعراض لمراعاة الخبرات المتعلقة بهذا النهج وا 

عد وع البيولوجي لما ببنموذج تقديم االلتزامات الوطنية كمساهمات في اإلطار العالمي للتنيرحب  -4
 الوارد في المرفق العاشر لهذا المقرر؛، 9292عام 

بما في ذلك نموذج اإلبالغ  12المبادئ التوجيهية الواردة في المرفق العاشر لهذا المقرر،يعتمد  -1
 9292 الخاص بالتقارير الوطنية السابعة، مع مالحظة أنه سيتم مواءمته مع اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام

 ( من هذا المقرر؛)أ49وفقا للفقرة 
 ما يلي:يقرر  -5
لاللتزامات  المتوقع باستعراض األثر التراكمي [9294جتماعه السادس عشر ]في عام في ا ن يقومأ )أ(

، على أساس 9292الوطنية صوب كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ت ، بهدف تحديد أي فجواالعالمي فة تبادل المعلومات وتقرير الفجواتااللتزامات الوطنية المقدمة من خالل آلية غر 

 قديم المزيد من المشورة لسد هذه الفجوات؛تتعلق بااللتزام، والقيام عند الضرورة بت
[ تقييما عالميا للتقدم المحرز صوب تحقيق كل 9295أن يجري في اجتماعه السابع عشر ]في عام  )ب(

، على أساس التقارير الوطنية 9292غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
رة نشية المحدثة، والدروس الناشئة عن االستعراضات القطرية واإلصدار السادس من السابعة، والمساهمات الوطن

رة ، بهدف تحديد أي فجوات في التنفيذ وتوفير الموارد ذات الصلة، والقيام عند الضرو التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي
 بتقديم المزيد من المشورة لسد هذه الفجوات؛

[ استعراضا محدثا للتقدم المحرز 9292/9291 يامن عشر ]في عامأن يجري في اجتماعه الث )ج(
، على أساس 9292صوب تحقيق كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

                                                      
 .1، الفقرة --/4المقرر إعداده عمال بتوصية الهيئة الفرعية  12
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 ىالمعلومات المحدثة المقدمة من األطراف والدروس الناشئة عن االستعراضات القطرية، بهدف تحديد أي تدابير أخر 
 ؛9242بحلول عام  9292قد تكون مطلوبة لضمان التنفيذ الكامل لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

[ استعراضا نهائيا للتقدم المحرز صوب تحقيق 9242أن يجري في اجتماعه التاسع عشر ]في عام  )د(
، على أساس التقارير الوطنية 9292كل غاية وهدف من غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 ؛نشرة التوقعات العالميةالثامنة واإلصدار السابع من 
إعداد االلتزامات الوطنية كمساهمات في تحقيق كل غاية وهدف من غايات  رافاألطيطلب إلى  -6

، مع مراعاة الظروف الوطنية، بهدف المساهمة في تحقيق 9292وأهداف اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
أكتوبر/تشرين األول  44ز ]أهداف اإلطار بالكامل، وتقديمها من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات في موعد ال يتجاو 

في غضون سنة من اعتماد اإلطار في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف[، تمشيا مع النموذج الوارد [ ]9292
 في المرفق العاشر؛

[، وأن 9291يونيو/حزيران  42أن تقدم تقاريرها الوطنية السابعة بحلول ] األطرافيطلب أيضا إلى  -2
التقدم المحرز على المستوى الوطني نحو مساهماتها الوطنية وغايات وأهداف اإلطار العالمي تقدم تقريرا موجزا عن 

، باستخدام المجموعة األساسية للمؤشرات الرئيسية الواردة في إطار الرصد الخاص 9292للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
، وبما يتماشى مع نسق التقارير --/45لمقرر والمعتمدة في ا 9292باإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 الوطنية السابعة الوارد في المرفق العاشر؛
القيام، حسب االقتضاء، بتيسير المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلية  األطراف إلىيدعو  -1

والمجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة، بما في ذلك نقاط االتصال لدى االتفاقيات المتعلقة بالتنوع 
ومية، لمنظمات غير الحكالبيولوجي واتفاقيات ريو األخرى، ومعاهد اإلحصاءات الوطنية وأصحاب البيانات اآلخرين، وا

ومجموعات النساء، ومجموعات الشباب، ودوائر األعمال والمال وممثلي القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو 
المعتمدة عليه، في إعداد التقارير الوطنية السابعة للتأكد من أن التقارير الوطنية تعكس التنفيذ الوطني، ولزيادة المواءمة 

 قيات ذات الصلة؛تعزيز أوجه التآزر في اإلبالغ فيما بين االتفاليم التقارير إلى االتفاقية وبروتوكوليها، و والتنسيق في تقد
على تعزيز التنسيق وأوجه التآزر على المستوى الوطني في إعداد التقارير الوطنية  األطرافيشجع  -2

داف التنمية تعراضات الطوعية الوطنية بشأن تنفيذ أهلالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وكذلك االس
حسب االقتضاء ووفقا للظروف مشتركة، معلومات  المستدامة، بما في ذلك من خالل تأسيس هيئات تنسيق ونظم

 الوطنية؛
على القيام، حسب االقتضاء ووفقا لالحتياجات والظروف الوطنية، بتطوير  األطراف أيضايشجع  -42

اتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تتضمن المساهمات الوطنية في الغايات واألهداف أو تحديث االستر 
تاحتها من خالل آلية  تتكاملالعالمية، من خالل عمليات شمولية وتشاركية  مع عمليات التخطيط الوطني األخرى وا 

 غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية؛
المشاركة في آليات االستعراض القطري للتخطيط الوطني في مجال على  األطراف كذلكيشجع  -44

 ؛9292التنوع البيولوجي وتنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
ة الوطني عند إعداد التقارير الوطني مستوىعلى زيادة التنسيق وأوجه التآزر على ال األطرافيشجع  -49

لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وكذلك االستعراضات الطوعية الوطنية بشأن تنفيذ أهداف التنمية 
 المستدامة، بما في ذلك من خالل تأسيس هيئات تنسيق، حسب الحاجة، ونظم معلومات مشتركة؛
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جتمعات المحلية، والحكومات دون الوطنية، والمدن والسلطات المحلية والم الشعوب األصليةيدعو  -44
األخرى، والمنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومجموعات النساء، ومجموعات الشباب، ودوائر 

إلطار مات لدعم ااألعمال والمال وممثلي القطاعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو المعتمدة عليه إلى تطوير االلتزا
، وتسجيلها في المنصة اإللكترونية لخطة العمل من شرم الشيخ إلى 9292العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

 كونمينغ من أجل الطبيعة والناس، واإلبالغ عن تنفيذها؛
تنقيح حديث و الدولية أو اإلقليمية أو دون اإلقليمية ذات الصلة إلى دعم البلدان في ت المنظماتيدعو  -41

عداد التقارير الوطنية، بما في ذلك من خالل توفير البيانات  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وا 
 والمعلومات ذات الصلة وأنشطة بناء القدرات؛

الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم  المنبريدعو  -45
، 9242 في برنامج عمله المتجدد حتى عام 9292وجية إلى مراعاة اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام اإليكول

 ؛9292بما في ذلك من خالل إجراء تقييمات للتقدم المحرز في تنفيذ غايات وأهداف إطار التنوع البيولوجي لما بعد عام 
ة اإلحصائية لألمم المتحدة وشراكة مؤشرات التنوع بما في ذلك اللجن المنظمات ذات الصلة، يدعو -46

انات ر البييالبيولوجي، إلى دعم رصد حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، بما في ذلك من خالل تنسيق البيانات وتصو 
 الخاصة بمعلومات التنوع البيولوجي والروابط مع القضايا االجتماعية واالقتصادية؛

، إتاحة األموال في الوقت المناسب وبطريقة سريعة للبلدان النامية، عالميةمرفق البيئة اليطلب إلى  -42
لدعم  ،وال سيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وكذلك األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية

، وتحديث 9292لبيولوجي لما بعد عام تطوير االلتزامات الوطنية كمساهمات في غايات وأهداف اإلطار العالمي للتنوع ا
أو تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو أدوات التخطيط الوطني األخرى ذات الصلة، وتطوير 

دارة المعلومات الوطنية، بما في ذلك وضع وتحديد واستخدام المؤشرات رى كيانات التمويل األخويدعو  ،نظم الرصد وا 
عداد االقيام بذلكإلى  ألطراف أن للتقارير الوطنية، حتى يتسنى ، من أجل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي، وا 

وفقا للمقررات و ، 9292تبدأ هذه العمليات في أقرب وقت ممكن بعد اعتماد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 طراف؛الصادرة عن االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األ

 األمينة التنفيذية ما يلي:يطلب إلى  -41
تحديث نموذج االلتزامات الوطنية ونموذج اإلبالغ للتقارير الوطنية السابعة الواردين في المرفق  )أ(

تاحتهما لألطراف من  9292العاشر لكي يعكسا اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  بصيغته المعتمدة، وا 
 ؛9299يناير/كانون الثاني  44غرفة تبادل المعلومات في االتفاقية بحلول خالل آلية 

الخاصة بالتقارير الوطنية للسماح لجميع األطراف بإعداد  عبر اإلنترنتمواصلة تطوير أداة اإلبالغ  )ب(
رصد التنوع نظام لأعاله، بما في ذلك ربط اإلبالغ ب نسق اإلبالغ المذكوروتقديم التقارير الوطنية السابعة باستخدام 

البيولوجي يسمح بتقاسم البيانات بين األطراف واألمانة ومع االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى واالتفاقيات 
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي والشركاء اآلخرين؛

نوع تتنسيق استعراض االلتزامات والمساهمات الوطنية في كل هدف من أهداف اإلطار العالمي لل )ج(
يقّيم الطموحات الجماعية لاللتزامات  ، بما في ذلك من خالل إعداد تقرير فجوات عالمي9292البيولوجي لما بعد عام 

تاحة 9292لإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام  ةوالمساهمات الوطنية مقابل الغايات واألهداف العالمي ، وا 
 ية للتنفيذ في اجتماع ُيعقد قبل االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف؛هذا التقرير لكي تنظر فيه الهيئة الفرع
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تنسيق إعداد تقييم عالمي شاملي لاللتزامات والمساهمات نحو تحقيق غايات وأهداف اإلطار العالمي  )د(
فجوات نتائج تقارير ال، استنادا إلى االلتزامات الوطنية المحدثة، والتقارير الوطنية، و 9292للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

عداد اإلصدار السادس من  لذي انشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي المشار إليه أعاله والمعلومات اإلضافية وا 
 يتضمن تجميعا وتحليال لالسترشاد بهما في التقييم العالمي؛

القيام، بالتشاور مع اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي وشركاء  )ه(
آخرين، بوضع نظام عالمي لرصد التنوع البيولوجي يتضمن مؤشرات وبيانات جغرافية مكانية ومعلومات أخرى ذات 

فجوات ي، واإلبالغ الوطني وتحليل تقرير الصلة من أجل تتبع التقدم المحرز على المستويات الوطني واإلقليمي والعالم
 استنادا إلى إطار رصد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي؛ 

القيام، بتوجيه من رئيسة الهيئة الفرعية للتنفيذ والمكتب، بتنظيم االستعراض القطري تحت إشراف  )و(
 الهيئة الفرعية للتنفيذ؛

 لعمليات التخطيط الوطني للتنوع البيولوجي؛ عم عملية استعراض النظراء الطوعي المعززد )ز(
القيام، بالتعاون مع الشركاء المعنيين وفي إطار تنفيذ االستراتيجية طويلة األجل لبناء القدرات من  )ح(

، بدعم بناء القدرات من أجل إعداد التقارير الوطنية، 9292أجل تنفيذ اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 ذلك بناء القدرات فيما يتعلق باستخدام المؤشرات الرئيسية؛بما في 

تنسيق تحديث منصة خطة العمل، واستعراض وتحديث وظائفها لتعزيز مشاركة الجهات الفاعلة  )ط(
دون الوطنية والجهات الفاعلة من غير الدول وأصحاب المصلحة اآلخرين واإلبالغ عن التزاماتهم تجاه اإلطار العالمي 

 ؛9292لبيولوجي لما بعد عام للتنوع ا
اتفاقيات و  قيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيمواصلة استكشاف خيارات التآزر في إعداد التقارير لالتفا )ي(

ريو وأهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك من خالل أداة البيانات واإلبالغ، وتشجيع األطراف على تعزيز التنسيق في 
 قيات والعمليات ذات الصلة على المستوى الوطني؛إعداد التقارير لالتفا

 ؛المقرراتمواصلة تطوير أداة تتبع  )ك(
اتفاقيات و  قيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيمواصلة استكشاف خيارات التآزر في إعداد التقارير لالتفا )ل(

 واإلبالغ.من خالل أداة البيانات ، بما في ذلك 9242ريو وخطة التنمية المستدامة لعام 
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 األولالمرفق 
عنها في التقديمات والمشاورات المتعلقة بإعداد اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما  الُمعربلآلراء  تجميع

 0202بعد عام 
تلخص المعلومات أدناه المدخالت المتعلقة بآليات التنفيذ واالستعراض المستمدة من المشاورات اإلقليمية لما بعد  -1

التقديمات المكتوبة والمشاورة المواضيعية بشأن شفافية التنفيذ والرصد واإلبالغ واالستعراض التي ُعقدت في روما ، و 9292 عام
 .9292في فبراير/شباط 

 التقارير الوطنية -ألف

جرى االتفاق بشكل عام على ضرورة تقديم تقارير وطنية أكثر فعالية وقوة وشفافية. وُأشير إلى أن التقارير الوطنية  -2
 التنفيذ وااللتزامات، وخطط مواجهة التحديات والعقبات المحددة.ب والفجوات المتعلقةينبغي أن تركز أكثر على آثار اإلجراءات، 

إلشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الشعوب  اإلبالغ الوطنيى عمليات وُألقي الضوء أيضا على الحاجة إل
براز إجراءاتها ومدخالتهااألصلية والم . وقد تتناول التقارير الوطنية أهدافا محددة وقد تتضمن دراسات حالة جتمعات المحلية، وا 

ر قضايا االجتماعية والثقافية وقضايا حقوق اإلنسان في التقاريُتجرى على أساس طوعي. وُقدم أيضا اقتراح بإدراج اإلبالغ عن ال
وتيسير لها وتسهيالوطنية. وينبغي تبسيط عملية اإلبالغ الوطني ونسق التقارير، بما في ذلك أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت، 

  معلومات بطريقة مفيدة.استخدامها. كما ينبغي أن يسمح نسق اإلبالغ بزيادة قابلية المقارنة بهدف السماح بتجميع ال

ريرين وطنيين في غضون تقلتقارير الوطنية، ُأشير إلى أنه ينبغي الحفاظ على العملية الحالية لتقديم بتواتر اوفيما يتعلق  -3
فترة عشر سنوات. وتضمن المقترحات األخرى إمكانية تقديم تقارير وسيطة بين التقارير الوطنية اإللزامية، أو إمكانية إجراء 

ين أو ثالث دورات من دورات اإلبالغ على مدار العقد، مما يسمح بإجراء تنقيحات مؤقتة وفقا لتحديد الفجوات والمعلومات دورت
أنه يمكن إجراء استعراض للتقارير الوطنية واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  إلى أيضا وُأشيرالجديدة. 

 خدام في التقييم العالمي.لتحسين جودتها وقابليتها لالست

واقُترح تعزيز أوجه التآزر بين عمليات اإلبالغ ذات الصلة، من حيث تواترها ومحتواها. وينبغي إيالء اهتمام خاص  -4
 ،لمواءمة اإلبالغ مع االتفاقية وبروتوكوليها، وأوجه التآزر في تقديم التقارير لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو

لومات وأدوات ية غرفة تبادل المعوفيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة. وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن استكشاف زيادة استخدام آل
دارة المعارف، واإلبالغ النموذجي، واستخدام أداة البيانات واإلبالغ التي أعدها برنامج األمم المتحدة للبيئة.ا  إلبالغ اإللكتروني وا 

ة تأييد عام لتوقيت التقارير الوطنية بحيث تغذي التقييم العالمي للتنوع البيولوجي. وينبغي لهذه التقارير الوطنيوكان هناك  -5
أن تكمل التقديرات و/أو التقييمات العالمية وتضيف قيمة لها من خالل المساعدة على تحديد الفجوات المتعلقة بالقدرات والتنفيذ، 

ة بالتنفيذ وتحسين المساءلة. كما يمكن أن يتضمن التقييم العالمي للتنوع البيولوجي اإلبالغ من وتوسيع نطاق اإلجراءات المتعلق
ما في بجانب الكيانات دون الوطنية والجهات الفاعلة من غير الدول. وقد ُقدمت عدة مقترحات تتعلق بتوقيت التقييم العالمي، 

، واستخدام التقييمات التي نشرها المنبر 9294من عام  أو ابتداء 9295، وفي 9242و 9294كل خمس سنوات، في  ذلك
رة التوقعات نشالحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية، واإلصدار الخامس من 

اء اجتماعات مؤتمر توى الذي ُيعقد أثنرفيع المسالوالتقارير الوطنية السادسة. وُأشير أيضا إلى أن الجزء العالمية للتنوع البيولوجي 
 األطراف ينبغي أن يستفيد من نتائج هذه العملية لتعزيز اإلرادة السياسية والزخم من أجل التنفيذ.

 المؤشرات -باء

اقُترح وضع مجموعة أساسية من المؤشرات الرئيسية يمكن لجميع البلدان اإلبالغ عنها، ويمكن استكمالها بمؤشرات  -6
عداد  . وينبغيإضافية وطنيةعالمية أو  . ولوحظ أيضا أن قضايا 9292المؤشرات لفترة ما بعد عام تجنب أي تأخير في اختيار وا 
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ل جيد في العالمي، لم تنعكس بشك مستوىا مهمة على الوالمستدام، على الرغم من اعتبارهالمعارف التقليدية واالستخدام المألوف 
المؤشرات التي استخدمتها األطراف في تقاريرها حتى اآلن. ويمكن النظر في المؤشرات المتعلقة بالدوافع غير المباشرة. وربما 

تنمية لالمؤشرات، على غرار ما تم القيام به فيما يتعلق بأهداف ا عن يمكن تحديد وكالة رائدة وتكليفها بإعداد وجمع معلومات
إمكانية استخدام مؤشرات من عمليات أخرى، مثل المؤشرات المستخدمة ألهداف التنمية المستدامة  وُأشير أيضا إلىالمستدامة. 

 والمؤشرات التي تستخدمها االتفاقات البيئية المتعددة األطراف األخرى. 

العمليات الوطنية القائمة التي تستخدم مع  9292وُأشير إلى أهمية الحفاظ على االستمرارية في فترة ما بعد عام  -7
المؤشرات الوطنية المستندة إلى مجموعات البيانات والمعلومات الوطنية لضمان الرصد الفعال على المدى الطويل. وهناك أيضا 

 حاجة إلى المزيد من االتساق في توافر البيانات واستخدامها.

 التخطيط الوطني -جيم

ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ينبغي أن تظل أداة التخطيط كان هناك اتفاق عام على أن اال -8
. وأعربت األطراف والشركاء والمراقبون عن قلقهم أثناء عملية التشاور لما بعد 9292الوطني الرئيسية في فترة ما بعد عام 

اعيات الوطنية للتنوع البيولوجي مرة أخرى، وتد إزاء الوقت الذي قد ُيستغرق في تنقيح االستراتيجيات وخطط العمل 9292 عام
إلبالغ اذلك على زخم التنفيذ. ومع ذلك، فقد ُأشير إلى ضرورة مواءمة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي مع 

يات وخطط العمل االستراتيجالعالمي )والتقييم العالمي النهائي للتنوع البيولوجي(. وُأشير إلى أن  مستوىوالرصد على ال الوطني
تعكس الخطط والتقارير المتعلقة باألنشطة المنفذة على  9292الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية في فترة ما بعد عام 

 مع اإلطار القائمة دون الوطني. وفي ضوء الحاجة إلى مواءمة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي مستوىال
وضع إرشادات ومبادئ توجيهية ومعايير جديدة )أو محدثة(. وتم التأكيد على أن أي  سيلزمالعالمي الجديد للتنوع البيولوجي، 

عملية لتنقيح/تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ينبغي أن تكون قصيرة قدر اإلمكان حتى يتسنى 
خيارات بشأن األشكال المختلفة التي يمكن أن تتخذها االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع التركيز على التنفيذ. واقُترحت 
مّكن من يس. وُأشير إلى أن توحيد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 9292البيولوجي في فترة ما بعد عام 

 لعالمية المحتملة؛ إال أنه تم التأكيد أيضا على ضرورة االحتفاظاستعراضها بشكل أفضل، بما في ذلك تقدير فجوات الطموح ا
بمستوى معين من المرونة. ونوقش عدد من الخيارات، بما في ذلك ما يلي: عدد صغير من العناصر المشتركة لالستراتيجيات 

نوع البيولوجي العمل الوطنية للتالمعلومات الواردة في االستراتيجيات وخطط  تصنيفوخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛ أو 
تُقدم على  قائمةال أدوات إضافية أو ضميمات لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي إيجادإلى أدوات منفصلة؛ أو 

إلبالغ عن لفترات منتظمة )االلتزامات الوطنية(. كما كان هناك اقتراح بإمكانية إعداد خطط العمل كوسيلة أكثر تبسيطا وتواترا 
مكانية اتباع نهج "اإلدارة التكيفية" في خطط العمل. ويمكن وضع خطط العمل على   ودون الوطني المستويينااللتزامات، وا 

ُألقي الضوء أيضا على أن  ستخدمها الجهات الفاعلة من غير الدول. ووفقا لألهداف العالمية المعتمدة،الوطني ويمكن أن ت
االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المنقحة/المحدثة قد تصبح أدوات أوسع نطاقا وأكثر شموال ومتوافقة مع 

 العمليات الوطنية. 

 عوُقدمت مقترحات مختلفة بشأن الوقت الذي ينبغي فيه تنقيح/تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنو  -9
. 9295 (؛ أو بحلول عام9299؛ أو بحلول االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف )9294البيولوجي، بما في ذلك: بحلول عام 

وُطرح خيار آخر يتمثل في توافر ثالث خطط عمل في فترة السنوات العشر، على أن تكون األولى شاملة، والثانية والثالثة عبارة 
 لتقدم المحرز في التنفيذ. وفقا لعن تعديالت على األولى 

من أجل الطبيعة والناس، كان ثمة اقتراح بتشجيع االلتزامات  كونمينغخطة العمل من شرم الشيخ إلى وباإلشارة إلى  -11
الوطنية من مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك منظومة األمم المتحدة والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية 

ن. ومع ذلك، ُأعرب عن واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وقطاع األعمال، وأصحاب المصلحة اآلخري
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االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي األداة المناسبة لهذا الغرض. وُأشير إلى أهمية تساؤالت بشأن ما كانت 
)بحلول االجتماع السادس عشر لمؤتمر األطراف(. وُأشير  9292تقديم االلتزامات الوطنية في وقت مبكر في فترة ما بعد عام 

أن االلتزامات الوطنية قد ُتصاغ بطريقة مماثلة للمساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير إلى 
كما يمكن في هذا الصدد النظر في عملية المناخ أو االلتزامات الطوعية بموجب اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر. 

تي يستخدمها المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة. وكان من المسائل االستعراضات الوطنية الطوعية ال
األخرى التي ينبغي النظر فيها إمكانية مواءمة اإلطار الزمني لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي )أو االلتزامات 

ية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ )فواصل زمنية مدتها خمس الوطنية( مع المساهمات المحددة وطنيا بموجب اتفاق
سنوات( ومع اإلبالغ في المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية والهيئة 

 مات إجرائية لضمان كفاية االلتزامات. الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وُأشير إلى أنه قد يلزم وضع التزا

 استعراض النظراء الطوعي -دال

نوقش الطابع الطوعي لعملية استعراض النظراء الطوعي، واقترح البعض أنها ينبغي أن تكون إلزامية أو أن تستخدم  -11
ية. وينبغي أال ي أن تظل طوعطريقة يتم بموجبها اختيار البلدان بشكل عشوائي أو منهجي الستعراضها؛ واقترح آخرون أنها ينبغ

اقتراح بإجراء استعراض نظراء شامل يستعرض جميع األطراف خالل فترة االستعراض.  أيضا هناك وكانيكون االستعراض جزائيا. 
ونظرا لقلة عدد األطراف التي تتطوع للخضوع لالستعراض و/أو ترشح خبراء وطنيين للمشاركة في فرق االستعراض، فقد ُأشير 

وضع الحوافز قد يكون مفيدا في هذا الصدد. وُأشير إلى ضرورة توضيح معايير المشاركة وأهداف المنهجية، وكذلك  إلى أن
الحاجة إلى زيادة الوعي بالفوائد التي يمكن أن تستمدها البلدان قيد االستعراض والبلدان المشاركة في فرق االستعراض نتيجة لهذا 

 التوضيح.

، اقُترح 9292ديل منهجية استعراض النظراء الطوعي القائمة في سياق إطار ما بعد عام وفيما يتعلق بإمكانية تع -12
استكمال العملية باستعراض نظراء مفتوح لمشروع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية، 

التي من شأنها  جمع البياناتيمكنه االستعراض أكثر توحيدا، و نهج التدرج من القاعدة(. واقُترح أيضا أن يكون والتعليقات العامة )
طراف ألالتركيز على مواضيع محددة، ويمكن ربطه بنتائج معينة، وتقديم المشورة إلى اأن تسمح بإجراء مقارنة عبر البلدان، و 

بشأن إعداد التقارير الوطنية. وثمة مقترح آخر يفيد بأنه يمكن توسيع نطاق استعراض النظراء الطوعي، مع اإلشارة إلى عملية 
 في هذا الصدد. الموضوعة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 

 الرصد واالستعراض -هاء

 9292تعزيز التنفيذ بموجب االتفاقية في فترة ما بعد عام صد واإلبالغ واالستعراض الرامية إلى ُشدد على أن آلية الر  -13
ينبغي أن تكون طموحة وتكيفية وتحويلية وعملية ومفيدة في تعزيز التنفيذ )والتعميم( على أرض الواقع. وُأشير إلى أهمية عمليات 

على ما إذا  بيربشكل كواء. وُأشير إلى أن فعالية آلية مثل هذه ستعتمد االستعراض على المستويين العالمي والوطني على حد س
موجها نحو النتائج أو موجها نحو العمليات )األول أكثر صرامة وأكثر  9292كان اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 

وأن تلقي  كون غير جزائية، وتيسيرية، وتشاركية،قابلية للقياس(، أو كليهما. وتضمنت المبادئ المقترحة لآللية أنه ينبغي أن ت
سد الفجوات، بدال من تحديد األطراف، وأن تسلط الضوء على االحتياجات من لالضوء على أفضل الممارسات، وأن تحدد طرق 

يد درأى البعض أن العملية ينبغي أن تركز على تحبينما جميع مجموعات أصحاب المصلحة. و  كالقدرات والموارد، وأن تشر 
ما إذا كانت الجهود الجماعية لألطراف كافية  تحديد حاالت االمتثال المنخفض أو األدنى، أفاد آخرون أنه ينبغي التركيز على

وأكدت عدة مجموعات على ضرورة االتساق بين  .9292للوصول إلى طموحات اإلطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 
 بينها(. فيمافي ذلك "دورات التعقيبات اإليجابية"  المكونات المختلفة لآللية )بما
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واقُترح أيضا أنه ينبغي لألطراف أن تمّكن المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية من معالجة قضايا المساءلة. وينبغي أن  -14
مشاركة  لبرامجتسمح اآللية المحسنة أيضا للجهات الفاعلة من غير الدول بتحديد مساهماتها وتدخالتها كميا. ويمكن أيضا 

ع الرصد واالستعراض. واقترح بعض المشاركين أنه يمكن وض ية والرصد المجتمعي أن تدعم عملياتالمواطنين في األنشطة العلم
آلية تنسيق لدعم عملية الرصد واالستعراض وأشاروا إلى نجاحات االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات في هذا الصدد. واقُترح 

كولوجية ولوجي وخدمات النظم اإليلمنظمات، مثل المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيأيضا أنه يمكن 
شبكة رصد التنوع البيولوجي التابعة للفريق المعني بعمليات رصد األرض، أن ُتكلف بمهمة استعراض التقدم المحرز في فترة أو 

ي مجموعات أصحاب المصلحة، بما ف أيضا آلية امتثال، يمكن أن تساهم فيها بوضع. وُقدم اقتراح آخر يفيد 9292ما بعد عام 
ذلك الشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني. واقُترح أيضا إنشاء لجنة لدعم التنفيذ، ربما تحت إشراف الهيئة 

أطراف وأصحاب )تيسيرية( وتتألف من خبراء مستقلين و  الفرعية للتنفيذ، من شأنها أن تزود األطراف بالمشورة للتغلب على العقبات
 تكون بمثابة نظام إليداع الشكاوى.مصلحة، و 
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 الثانيالمرفق 
 بموجب االتفاقية وبروتوكوليهاالعناصر القائمة للرصد واالستعراض 

 
الهيئة المنوطة بإجراء  مصادر المعلومات التواتر ما يجري استعراضه 

 االستعراض

 مواطن الضعف نقاط القوة النتائج

استعراض مؤتمر 
األطراف للتقدم المحرز 

 في التنفيذ

التقدم المحرز 
إجماال نحو 

األهداف العالمية 
 والتدابير المتخذة

التقارير الوطنية،  سنتان
واالستراتيجيات 

وخطط العمل الوطنية 
 للتنوع البيولوجي

تم التجميع من جانب 
 األمانة

الهيئة الفرعية 
للتنفيذ/مؤتمر 

 األطراف

مقررات لمؤتمر األطراف تطلب 
من اإلجراءات  اتخاذ مزيد

 والدعم وما إلى ذلك

رسالة من مؤتمر األطراف بشأن 
معية لجحالة التنفيذ، ُترسل إلى ا

 العامة لألمم المتحدة

نظرة عامة عالمة تراعي يقدم 
 التقديمات الوطنية

عطي تحديثا عن حالة التنفيذ ي
في كل اجتماع من اجتماعات 

 مؤتمر األطراف

تجميع المعلومات الوطنية غير 
 كاف

إلى المعلومات المتاحة  يستند
في هذا الوقت )وليس جميع 
االستراتيجيات وخطط العمل 

للتنوع البيولوجي  الوطنية
 والتقارير الوطنية(

 ال توجد آلية متابعة

نشرة التوقعات العالمية 
 للتنوع البيولوجي

التقدم المحرز 
إجماال نحو 

األهداف العالمية 
 والتدابير المتخذة

 ،التقارير الوطنية سنوات 1
 ،والمؤلفات العلمية

 والمؤشرات 

تم التجميع من جانب 
 األمانة

شورة للمالهيئة الفرعية 
العلمية والتقنية 

والتكنولوجية/ مؤتمر 
 األطراف

نظرة عامة عالمية، وقدرات  منشور يتضمن رسائل رئيسية
 اتصال قوية

تجميع المعلومات في التقارير 
الوطنية غير كاف؛ وليس هناك 

 للمتابعة ةحاج

التقارير الوطنية 
 بموجب االتفاقية

 تنفيذ االستراتيجيات
وخطط العمل 

للتنوع الوطنية 
البيولوجي والتدابير 

 األخرى

التقدم المحرز 
وطنيا نحو أهداف 
التنوع البيولوجي 
 الوطنية والعالمية

معظمها بيانات  سنوات 1-5
ومعلومات وطنية، مع 
بعض التقارير التي 
تستخدم مجموعات 
البيانات اإلقليمية 

 والعالمية

ال هيئات للتقارير 
 الفردية

ذ/ الهيئة الفرعية للتنفي
 هيئة الفرعية للمشورةال

العلمية والتقنية 
والتكنولوجية/ مؤتمر 

 األطراف

تساهم المعلومات الواردة في 
التقارير الوطنية في عمليات 

االستعراض وصنع القرار 
بموجب االتفاقية بما في ذلك 
نشرة التوقعات العالمية للتنوع 
 البيولوجي والوثائق ذات الصلة

تسترشد االستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

البيانات والمعلومات الرسمية 
المقدمة من األطراف و)بعض( 

المدخالت من أصحاب 
 المصلحة المعنيين

تتيح العمليات الوطنية لجمع 
البيانات والمعلومات، ونشر 

صدار التقارير الوطنية فرصة  وا 
للجمع بين أصحاب المصلحة 

اختالفات في المحتوى والجودة 
 مستوىتجعل التجميع على ال

 العالمي صعبا.

ال يمكن توفير المعلومات في 
راء الوقت المناسب إلج

االستعراضات بسبب التأخيرات 
 في التقديمات



CBD/SBI/3/11 

Page 22 

 

 

الهيئة المنوطة بإجراء  مصادر المعلومات التواتر ما يجري استعراضه 
 االستعراض

 مواطن الضعف نقاط القوة النتائج

الالحقة بالمعلومات الواردة في 
 التقارير الوطنية

شراك  االتصال الوطني وا 
 أصحاب المصلحة

وزيادة وعي الجمهور العام 
 وصناع القرار.

االستراتيجيات وخطط 
العمل الوطنية للتنوع 

 البيولوجي

عملية التخطيط 
 الوطني

معظمها بيانات  غير محدد
 ومعلومات وطنية

استعراض 
االستراتيجية وخط 

العمل الوطنية للتنوع 
 البيولوجي السابقة

الخطة االستراتيجية 
العالمية واألهداف 

التي اعتمدها  ةالعالمي
 مؤتمر األطراف

ذ/ الهيئة الفرعية للتنفي
 الهيئة الفرعية للمشورة

العلمية والتقنية 
والتكنولوجية/ مؤتمر 

 األطراف

وخطط التشريعات الوطنية 
 التنفيذ الوطنية

تستخدم المعلومات الواردة في 
االستراتيجية وخطة العمل 
الوطنية للتنوع البيولوجي 

األهداف الوطنية( لتقييم )خاصة 
مستوى الطموح الوطني نحو 

  تنفيذ الخطة االستراتيجية

األهداف الوطنية وخطة  تتضمن
 التنفيذ الوطنية

تتيح العمليات الوطنية لجمع 
المعلومات ووضع خطة عمل 
فرصة للجميع بين أصحاب 
المصلحة، واكتساب التزام 

ذكاء  مختلف الجهات الفاعلة، وا 
 الوعي.

ت في المحتوى والجودة اختالفا
 تجعل التجميع العالمي صعبا

تفتقر العديد من االستراتيجيات 
وخطط العمل الوطنية للتنوع 
البيولوجي إلى المعلومات 
 يط والاألساسية الالزمة للتخط

ُتمول العديد من األنشطة 
المدرجة قبل إدراجها في 
االستراتيجية وخطة العمل 
 الوطنية للتنوع البيولوجي.

يمكن توفير المعلومات في ال 
الوقت المناسب إلجراء 

االستعراضات بسبب التأخيرات 
 في التقديمات.

ال توجد متطلبات بموجب 
االتفاقية إلجراء استعراض دوري 
وتحديث لهذه األداة، وبالتالي ال 
توجد آلية لزيادة الطموح الوطني 
 بعد االستعراض العالمي للتنفيذ.
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الهيئة المنوطة بإجراء  مصادر المعلومات التواتر ما يجري استعراضه 
 االستعراض

 مواطن الضعف نقاط القوة النتائج

استعراض النظراء 
 الطوعي

التنفيذ الوطني 
لالستراتيجية وخطة 

العمل الوطنية 
 للتنوع البيولوجي

التقارير الوطنية،  مخصص
واالستراتيجيات 

وخطط العمل الوطنية 
للتنوع البيولوجي، وأي 
معلومات أخرى تتعلق 

 بالتنفيذ.

 زيارة داخل البلد

اجتمع فريق 
االستعراض إلجراء 
استعراض نظراء 

 طوعي محدد

النظراء مع تقرير استعراض 
التوصيات ُمقدم للطرف من 

 أجل تعزيز التنفيذ.

 استجابة السياسة القطرية

 صيغة جماعية وغير جزائية.

قوة تنمية القدرات وعناصر 
التعلم من النظراء لكل من فريق 

االستعراض والطرف قيد 
 االستعراض.

 ةيتم تثليث المعلومات مع الزيار 
 داخل البلد.

 .القطريتحليل متعمق للوضع 

الطلب على األمانة وعلى وقت 
 أعضاء فريق االستعراض.

قلة التكامل مع عملية السياسة 
 العالمية.

قلة االستعراضات التي جرت 
 حتى اآلن.

تحديات في تطويع البلدان 
 لالستعراض.

األطراف التي جرى استعراضها 
غير مطالبة باإلبالغ عن تنفيذ 

 التوصيات.

استعراضات البرامج 
المواضيعية وبرامج 

 العمل

تنفيذ البرنامج 
 وفعاليته

التقارير الوطنية،  مرة واحدة
والتقارير المواضيعية، 
والمعلومات المقدمة 

من المنظمات 
واالتفاقيات ذات 

 الصلة

 الهيئة الفرعية للمشورة
العلمية والتقنية 

 والتكنولوجية

الفريق العامل المعني 
 )ي(1بالمادة 

 مؤتمر األطراف

التوصيات مفيدة لتعزيز تنفيذ  استعراض التقرير والتوصيات
 البرامج المواضيعية ذات الصلة.

لم ُتدرج االستعراضات في 
االستعراض الشامل لتنفيذ 

 االتفاقية والخطة االستراتيجية.

حالة تنفيذ مقررات  أداة تتبع المقررات
محددة من قبل 
مختلف الجهات 

 الفاعلة

 األمانة جارية

 األطراف

 غير األطراف

 رراتمقالقدرة على تتبع تنفيذ   مؤتمر األطراف
مؤتمر األطراف باستمرار )أو 

 االفتقار لهذه القدرة(

القدرة على جمع األدلة لتنفيذ 
 المقررات.

لم يستخدمها مؤتمر األطراف 
 واألمانة وغيرهما.

 سهولة االستخدام.

لم ُتدمج بعد مع آلية 
االستعراض وعملية السياسة 

 العالمية
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الهيئة المنوطة بإجراء  مصادر المعلومات التواتر ما يجري استعراضه 
 االستعراض

 مواطن الضعف نقاط القوة النتائج

استعراض االمتثال 
للمتطلبات اإلجرائية 
والمؤسسية بموجب 

 االتفاقية

 وثائق االعتماد

 المساهمات المالية

 نطاق محدود   مؤتمر األطراف األمانة سنتان

التقارير الوطنية 
بموجب بروتوكول 

 قرطاجنة

التنفيذ الوطني 
لاللتزامات بموجب 

 البروتوتكول
والمعلومات الوطنية 

عن المؤشرات 
الواردة في الخطة 

االستراتيجية 
 للبروتوكول

تقديم التقارير الوطنية  سنوات 1
عبر اإلنترنت من 
خالل غرفة تبادل 
معلومات السالمة 

 األحيائية

لجنة االمتثال ومؤتمر 
األطراف العامل 

كاجتماع لألطراف 
في بروتوكول 

 قرطاجنة

التقارير الوطنية، 
والبيانات/المعلومات التي 

 ُجمعت في البلد.

المعلومات الواردة من التقارير 
الوطنية تمّكن لجنة االمتثال من 

 المتابعة.

نسق اإلبالغ هو بمثابة قائمة 
مرجعية لألطراف بشأن تنفيذ 
 االلتزامات بموجب البروتوكول

يمّكن نسق اإلبالغ من إجراء 
التحليل اإلحصائي من خالل 

التقارير عبر  أداة تحليل
اإلنترنت ويسمح بمقارنة النتائج 

 بمرور الوقت. 

تختلف جودة المعلومات المقدمة 
 من بلد آلخر.

غالبا ما تُقدم التقارير الوطنية 
في وقت متأخر مما يؤثر على 
العمليات األخرى التي تعتمد 
على المعلومات الواردة من 

 التقارير الوطنية.

 –لجنة االمتثال 
قرطاجنة بروتوكول 

 للسالمة األحيائية

امتثال األطراف 
اللتزاماتها بموجب 

 البروتوكول

تجتمع اللجنة مرة 
 سنويا

التقديمات المقدمة من 
 األطراف

التقارير الوطنية، 
والمعلومات المقدمة 

في غرفة تبادل 
معلومات السالمة 

 األحيائية

 تقدم المساعدة لألطراف المعنية؛ لجنة االمتثال

لمتابعة/مساعدة  توجه األمانة
 األطراف المعنية؛

 تتعلقتتخذ تدابير امتثال 
بأطراف محددة أو توصي 
مؤتمر األطراف العامل 

كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 قرطاجنة باتخاذ هذه التدابير؛

مؤتمر تقدم توصيات إلى 
األطراف العامل كاجتماع 

لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
 بشأن قضايا االمتثال العامة

 وجود آلية

 دور تيسيري

األطراف عموما تستجيب بشكل 
جيد للقضايا التي أثارتها لجنة 

 االمتثال 

ال تمتلك اللجنة األموال لدعم 
األطراف التي تواجه مشاكل 

ى إلتتعلق باالمتثال وتحتاج 
 موارد لحلها؛

محدودية التدابير التي يمكن 
للجنة أن تتخذها أو توصي 

مؤتمر األطراف العامل 
جتماع لألطراف في بروتوكول كا

 قرطاجنة باتخاذها
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الهيئة المنوطة بإجراء  مصادر المعلومات التواتر ما يجري استعراضه 
 االستعراض

 مواطن الضعف نقاط القوة النتائج

تقييم استعراض 
بروتوكول قرطاجنة 

( وتقييم 53)المادة 
 الخطة االستراتيجية

فعالية تنفيذ 
 البروتوكول

قّيمت التقييمات 
واالستعراضات 
الثالثة والرابعة 

التقدم المحرز نحو 
تحقيق أهداف 

الخطة االستراتيجية 
 للبروتوكول

التقارير الوطنية،  سنوات 1
والمعلومات المقدمة 

في غرفة تبادل 
معلومات السالمة 
األحيائية، وتجربة 

بناء القدرات، 
والخبرات المكتسبة 
من لجنة االمتثال، 

والدراسات 
االستقصائية 
 المخصصة

مؤتمر األطراف 
العامل كاجتماع 

لألطراف في 
 بروتوكول قرطاجنة

مقرر اتخذه مؤتمر األطراف 
جتماع لألطراف في العامل كا

بروتوكول قرطاجنة يتناول 
العديد من القضايا في إطار 

 البروتوكول والخطة االستراتيجية

التقييم الدوري للتقدم المحرز في 
التنفيذ يسمح بتحديد المجاالت 
التي تتطلب مزيدا من التركيز 

ولتوجيه مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 تخاذ القراراتقرطاجنة في ا

محدودية الوقت المتاح إلعداد 
تحليل البيانات واتساع العملية 
 يعيق النظر المفصل في النتائج

حضور عدد قليل من جهات 
االتصال الوطنية المعنية 

ببروتوكول قرطاجنة الجتماعات 
الهيئة الفرعية للتنفيذ أو مؤتمر 

األطراف العامل كاجتماع 
لألطراف في بروتوكول 

قرطاجنة، مما يؤثر على عمق 
المناقشة بشأن التقييم 

واالستعراض في االجتماعات 
واستيعاب النتائج على المستوى 

 الوطني

التقارير الوطنية 
بموجب بروتوكول 

13ناغويا
 

التنفيذ الوطني 
لاللتزامات بموجب 

البروتوكول 
والمعلومات الوطنية 

 عن المؤشرات

سنوات في  1
البداية، وبعد ذلك 

تتزامن مع 
التقارير بموجب 

اتفاقية التنوع 
 البيولوجي

تقديم التقارير الوطنية 
عبر اإلنترنت من 
خالل غرفة تبادل 
معلومات الحصول 

 وتقاسم المنافع

ال هيئات للتقارير 
 الفردية

لجنة االمتثال ومؤتمر 
األطراف العامل 

كاجتماع لألطراف 
في بروتوكول ناغويا 

 عالميا.

الوطنية، التقارير 
والبيانات/المعلومات التي تم 

جمعها في البلد، والنتائج ذات 
 الصلة بالعمليات في البلد.

البيانات/المعلومات التي تم 
جمعها في البلد، والنتائج ذات 

 الصلة بالعمليات في البلد

تعمل كقائمة مرجعية لألطراف 
بشأن تنفيذ االلتزامات بموجب 

 البروتوكول

ة الت القائمالسجبربط اليساعد 
لغرفة تبادل معلومات الحصول 

وتقاسم المناع على تجنب 
 االزدواجية في تقديم المعلومات.

لم ُتستعرض التقارير الوطنية 
من حيث جودتها/قابلية استخدام 

 المعلومات الواردة فيها

                                                      
 . https://absch.cbd.int/reportsلرابط التالي: يمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن التقارير الوطنية بموجب بروتوكول ناغويا، بما في ذلك أداة تحليل التقارير الوطنية، على ا 13

https://absch.cbd.int/reports
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الهيئة المنوطة بإجراء  مصادر المعلومات التواتر ما يجري استعراضه 
 االستعراض

 مواطن الضعف نقاط القوة النتائج

أداة تحليل التقارير عبر 
اإلنترنت توفر معلومات شاملة، 

وتتيح إمكانية مقارنة النتائج 
بمرور الوقت باإلضافة إلى أنها 
تساعد األطراف والشركاء على 

 قومعما ت معلوماتلى الوصول إ
به البلدان لتنفيذ كل حكم من 

أحكام البروتوكول، بما في ذلك 
 التحديات والدروس المستفادة.

 –لجنة االمتثال 
14بروتوكول ناغويا

 

تقديم التقارير 
الوطنية بشأن 

 بروتوكول ناغويا
واالمتثال 

لاللتزامات بموجب 
البروتوكول )العامة 

 والفردية(

تجتمع اللجنة مرة 
 كل سنتين

التقديمات المقدمة من 
األطراف، والتقارير 

الوطنية، وغرفة تبادل 
معلومات الحصول 

 وتقاسم المنافع

األمانة، استنادا إلى 
المعلومات المتعلقة 

باالمتثال 
( من 4)49 للمادة

 البروتوكول

المعلومات المقدمة 
من المجتمعات 

األصلية أو المحلية 
 المتأثرة بشكل مباشر

 لجنة االمتثال

مؤتمر األطراف 
العامل كاجتماع 

لألطراف في 
 بروتوكول ناغويا

يجوز للجنة أن تقدم المشورة أو 
المساعدة للطرف المعني؛ 
وتطلب إعداد خطة عمل 

لالمتثال؛ وتدعو الطرف المعني 
إلى تقديم تقارير مرحلية. ويمكن 

للجنة أن توصي مؤتمر 
األطراف العامل كاجتماع 

لألطراف في بروتوكول ناغويا 
باتخاذ قرارات، بما في ذلك 

تيسير الوصول إلى المساعدة 
صدار تحذير ا لمالية والتقنية؛ وا 

كتابي أو بيان شواغل أو إعالن 
 عدم امتثال

يسمح وجود آلية، ودور 
تيسيري، برصد وتقييم االمتثال 

)التقدم المحرز والتحديات( 
ويوجه هذه المعلومات بانتظام 

إلى عملية صنع القرار من 
جانب مؤتمر األطراف العامل 

كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
 ياناغو 

بالنظر إلى أنه جرى تنفيذ 
البروتوكول في وقت مبكر، لم 

تتناول اللجنة حاالت عدم 
 االمتثال الفردية

                                                      
 مات عن اإلجراءات التعاونية واآلليات المؤسسية لتعزيز االمتثال لبروتوكول ناغويا ومعالجة حاالت عدم االمتثال. المزيد من المعلو  NP-1/4يرد في المقرر  14
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الهيئة المنوطة بإجراء  مصادر المعلومات التواتر ما يجري استعراضه 
 االستعراض

 مواطن الضعف نقاط القوة النتائج

استعراض فعالية 
15بروتوكول ناغويا

 

تقييم فعالية 
البروتوكول، بما في 

ذلك التحليل 
المتعمق لمختلف 
العناصر المحددة 

 التقدمورصد 
المحرز في التنفيذ 

استنادا إلى 
 المؤشرات

سنوات في  1
البداية، ثم على 

النحو الذي 
يحدده مؤتمر 

األطراف العامل 
كاجتماع 

لألطراف في 
 بروتوكول ناغويا

المعلومات المقدمة 
من األمانة استنادا 

من  التقديماتإلى 
األطراف وغير 

األطراف والشعوب 
األصلية والمجتمعات 

المحلية وأصحاب 
المصلحة المعنيين، 
والتقارير الوطنية 
بموجب معلومات 

البروتوكول في غرفة 
تبادل معلومات 
الحصول وتقاسم 

المنافع، 
واالستراتيجيات 

 وخطط العمل الوطنية
 للتنوع البيولوجي

والتقارير الوطنية 
 ةبموجب االتفاقي

مؤتمر األطراف 
العامل كاجتماع 

لألطراف في 
 بروتوكول ناغويا

تحليل متعمق للقضايا المتعلقة 
 بتنفيذ البروتوكول لالسترشاد به
في عملية صنع القرار من قبل 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

رشادات لآلليات ناغويا ، وا 
جراءات اتخذتها  المالية وا 

ذوو مانة والشركاء األطراف واأل
 للتعزيز تنفيذ البروتوكو  الصلة

يسمح بإجراء تقييم دوري للتقدم 
المحرز في التنفيذ وتحديد 

الفجوات والمجاالت التي تتطلب 
مزيدا من العمل، باإلضافة إلى 
 الممارسات الجيدة في التنفيذ.

يسمح بإجراء تحليل متعمق 
دوري لعناصر أو مجاالت عمل 

 مختارة

مر األطراف العامل يسمح لمؤت
كاجتماع لألطراف في بروتوكول 
ناغويا باتخاذ تدابير تصحيحية 

 .أو تيسيرية قائمة على األدلة

يسمح بإجراء استعراض دوري 
لفعالية اإلجراءات، واآلليات 
واالستراتيجيات التي اعتمدها 

مؤتمر األطراف العامل 
كاجتماع لألطراف في بروتوكول 

 ناغويا

االستعراض لكي تحقق عملية 
أهدافها، يتعين على األطراف 
والشركاء المنفذين مراعاة نتائج 

 التقييم وعملية االستعراض

  

                                                      
 . https://www.cbd.int/abs/assessment.shtmlيمكن االطالع على المزيد من المعلومات عن أول تقييم واستعراض لفعالية البروتوكول على الرابط التالي:  15

https://www.cbd.int/abs/assessment.shtml
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 الثالثالمرفق 

 آليات االستعراض القائمة في المنتديات الدولية األخرى
ما الذي يجري  المنتدى

 استعراضه؟

طول دورة/دورية 
 االستعراض

الهيئة القائمة 
 بعملية االستعراض

المعلومات مصادر 
 المستخدمة

زيارة داخل 
 البلد

مدة جلسة 
 االستعراض

التدابير المستندة  النتيجة
 جالنتائإلى/الواردة في 

أصحاب  مشاركة
 المصلحة

 اتفاق باريس

 

استعراض الخبراء 
 التقنيين

تقارير الشفافية التي 
 فرادى تصدرها

األطراف كل سنتين، 
نجاز التنفيذ، والدعم  وا 

المقدم، ومجاالت 
التحسين واحتياجات 

 بناء القدرات

ُتجرى لكل  –سنتان 
تقرير شفافية ُيصدر 

 كل سنتين

فريق استعراض 
 الخبراء التقنيين

تقرير الجرد الوطني 
لالنبعاثات البشرية 

ومعلومات أخرى لتتبع التقدم 
المحرز في تنفيذ المساهمات 

 المحددة وطنيا

يجوز إجراؤها 
كاستعراض 
مركزي، أو 
استعراض 

داخل البلد، أو 
استعراض 
مكتبي أو 
استعراض 

 مبسط

إصدار تقرير استعراض  متغيرة
ديد تح –الخبراء التقنيين 
 مجاالت التحسين

  

 اتفاق باريس

 

دراسة تيسيرية 
متعددة األطراف 

 للتقدم المحرز

جهود الطرف بموجب 
اتفاق من  2المادة 

باريس والجهود الرامية 
إلى تنفيذ مساهمته 

 المحددة وطنيا

ُتجرى لكل  –سنتان 
تقرير شفافية ُيصدر 

 كل سنتين

الهيئة الفرعية 
 للتنفيذ

تقارير الشفافية الذي يصدره 
الطرف كل سنتين، وتقارير 
استعراض الخبراء التقنيين 
في الطرف، وأي معلومات 

 إضافية يقدمها الطرف

لدراسة التيسيرية سجل ل  ال
المتعددة األطراف للتقدم 

: عرض يتضمنالمحرز 
الطرف، واألسئلة 

جوبة، وسجل جلسات واأل
ا ملخصفريق العمل، و 

وأي معلومات  اإجرائي
إضافية على المنصة 

 اإللكترونية

مفتوحة للمراقبة   
من جانب 
المراقبين 

المسجلين وتُتاح 
للجمهور من 

خالل التسجيل 
المباشر عبر 

 اإلنترنت

 –اتفاق باريس 
 عالميالتقييم ال

التقدم الجماعي 
لألطراف نحو الغرض 

واألهداف طويلة 
 األجل التفاق باريس

 وسائل التنفيذ

، 9294سنوات ) 5
 ، وهكذا(9291و

 

 –مؤتمر األطراف 
 كل من بدعم من

الهيئة الفرعية 
للتنفيذ والهيئة 

الفرعية للمشورة 

تعد األطراف وأصحاب 
 المصلحة مدخالت

مدخالت اجتماعات الخبراء 
التقنيين بشأن مواضيع 

 محددة

خالل مؤتمر  ال
األطراف، 
جلستان 
عامتان: 
المرحلة 

 –التحضيرية 

يتم االسترشاد بتقارير 
وملخصات المناقشات في 
التحضير للجولة التالية 
من المساهمات المحددة 

 وطنيا

إما األطراف  تقوم
مساهمات بتقديم 
ما بتحديثجديدة   وا 

 المساهمات القائمة

ُيشجع أصحاب 
المصلحة 
ومؤسسات 

على  الخبراء
إعداد مدخالت 
 لتوجيه الحوارات
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ما الذي يجري  المنتدى
 استعراضه؟

طول دورة/دورية 
 االستعراض

الهيئة القائمة 
 بعملية االستعراض

المعلومات مصادر 
 المستخدمة

زيارة داخل 
 البلد

مدة جلسة 
 االستعراض

التدابير المستندة  النتيجة
 جالنتائإلى/الواردة في 

أصحاب  مشاركة
 المصلحة

مراحل جمع 
المعلومات، والتقييم 

 التقني والنظر.

العلمية والتقنية 
 والتكنولوجية

الملخصات التي أعدتها 
األمانة تحت سلطة الهيئات 

 الرئاسية لمؤتمر األطراف

نصف يوم؛ 
والمرحلة 
 –السياسية 
 يوم كامل

المنتدى السياسي 
 الرفيع المستوى

التقدم الجماعي نحو 
أهداف التنمية 

والتقدم المستدامة 
فرادي  الذي تحرزه

البلدان نحو األهداف، 
والتقدم المحرز نحو 
مواضيع ومجموعات 
محددة من األهداف، 

 ووسائل التنفيذ

سنويا وكل أربع 
 سنوات

المنتدى السياسي 
الرفيع المستوى 

)المجلس 
االقتصادي 
 -واالجتماعي/

 الجمعية العامة(

تقرير األمين العام عن التقدم 
المحرز في تحقيق أهداف 

 تقريرالتنمية المستدامة؛ و 
 ؛التنمية المستدامة العالمي
واالستعراضات الوطنية 
 الطوعية التي أعدها البلد

ن الوزاري اإلعال أيام/ يومان 1 ال
المتفاوض بشأنه )المجلس 
االقتصادي واالجتماعي( 

واإلعالن السياسي 
المتفاوض بشأنه )الجمعية 

 العامة(

تشارك   
المجموعات 

الرئيسية بصفة 
مراقب، ويمكنها 

الحضور، 
والوصول إلى 

المعلومات 
وتقديمها، 

والتدخل وتقديم 
 توصيات

منظمة التجارة 
آلية  –العالمية 

استعراض 
 السياسات التجارية

مجموعة كاملة من 
السياسات والممارسات 

التجارية لفرادي 
األعضاء وتأثيرها 
على أداء النظام 
التجاري المتعدد 

 األطراف

سنوات،  6-سنتان
ُتحدد حسب حصة 

التجارة العالمية )فترة 
أطول بالنسبة ألقل 

 البلدان نموا(

هيئة استعراض 
السياسات التجارية 

)جلسة عامة، 
 ييسرها المناقش(

تقرير كامل من الدولة 
 العضو قيد االستعراض

 تقرير أعدته األمانة

No  جلستان لمدة
نصف يوم لكل 

عضو  ةدول
يجري 

 ااستعراضه

تقرير األمانة، وبيان 
السياسة الذي يصدره 

العضو، واستنتاجات رئيس 
هيئة استعراض السياسات 

ُينشر على  –التجارية 
موقع منظمة التجارة 
 العالمية على اإلنترنت

د تعقيبات تُقدم إلى البل
قيد االستعراض بشأن 

 أدائه في النظام.

 

مجلس حقوق 
اإلنسان التابع 
 لألمم المتحدة

 

االلتزامات بموجب 
ميثاق األمم المتحدة، 

واإلعالن العالمي 
لحقوق اإلنسان، 

أدوات محددة صدقت و 
عليها الدولة، 

الفريق العامل  أربع سنوات ونصف
المعني 

باالستعراض 
الدوري الشامل 

)هيئة ذات عضوية 
محدودة، تساعدها 

تي تقدمها المعلومات ال
 الدولة؛

المعلومات الواردة في تقارير 
حقوق  ومجموعاتخبراء 

اإلنسان المستقلين، وهيئات 

ثالث ساعات  ال
لكل ونصف 
 عضو

تقرير يتألف من ملخص 
لوقائع عملية االستعراض؛ 

واالستنتاجات و/أو 
التوصيات، وااللتزامات 
 –الطوعية للدولة المعنية 

التوصيات؛ واألموال 
 المتاحة لدعم التنفيذ؛

يتعين على الدولة 
اإلبالغ عن 

اإلجراءات التي 
اتخذتها لتنفيذ 

صحاب ألسمح يُ 
المصلحة بإبداء 
"تعليقات عامة" 

في الجلسة 
العامة لمجلس 
حقوق اإلنسان 
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ما الذي يجري  المنتدى
 استعراضه؟

طول دورة/دورية 
 االستعراض

الهيئة القائمة 
 بعملية االستعراض

المعلومات مصادر 
 المستخدمة

زيارة داخل 
 البلد

مدة جلسة 
 االستعراض

التدابير المستندة  النتيجة
 جالنتائإلى/الواردة في 

أصحاب  مشاركة
 المصلحة

االستعراض الدوري 
 الشامل

والتعهدات وااللتزامات 
الطوعية، والقانون 
 اإلنساني الدولي

ثالث دول لكل 
استعراض(؛ ويجوز 
ألي دولة عضو أن 
 تشارك في المناقشة

حقوق اإلنسان وكيانات 
 األمم المتحدة األخرى؛

المعلومات المقدمة من 
أصحاب المصلحة بما في 
ذلك المؤسسات الوطنية 

لحقوق اإلنسان والمنظمات 
 غير الحكومية

 الجلسة المقرر أن تعتمده
 العامة للمجلس

توصيات في ال
 استعراضها المقبل.

حيث ُيعرض 
تقرير 

االستعراض 
 العتماده.

اآللية األفريقية 
 الستعراض األقران

الديمقراطية والحوكمة 
السياسية في البلدان 
 األعضاء، والحوكمة
االقتصادية واإلدارة، 
والحوكمة المؤسسية 
والتنمية االجتماعية 

واالقتصادية 
 المستدامة.

تنفيذ خطة االتحاد 
 9264األفريقي لعام 

وأهداف التنمية 
المستدامة وخطة عام 

9242 

بعد االنضمام لآللية 
األفريقية الستعراض 

األقران؛ وبعد ذلك كل 
أربع سنوات؛ وبناء 

 على الطلب )من البلد
العضو أو منتدى 
استعراض األقران 

 األفريقي(

فريق االستعراض 
القطري التابع للجنة 

رؤساء الدول 
والحكومات )هيئة 
عامة( المشاركين 

في منتدى 
استعراض األقران 

 األفريقي 

تعد األمانة وثيقة تقييم 
أساسية استنادا إلى 

 المعلومات المقدمة من البلد.

تعد البلد تقييما ذاتيا 
اض األقران األفريقي الستعر 

 وبرنامج العمل الوطني.

 استبيان.يقوم البلد بملء 

يعد فريق االستعراض 
القطري تقريرا يحدد القضايا 
 التي يجب التركيز عليها.

عرض تقرير االستعراض  ؟ نعم
القطري على المؤسسات 
تاحته  دون اإلقليمية وا 

 للجمهور

يتم رصد برنامج 
العمل الوطني، وتُقدم 

 مرحلية سنويا،تقارير 
وتتابع األمانة عقد 
حلقات عمل إقليمية 

 دموتقلتبادل الخبرات 
 الدعم التقني.

تتم استشارة 
أصحاب 

المصلحة خالل 
 بعثة

االستعراض؛ 
وُتطلب 

المدخالت من 
المجتمع المدني 
في إعداد برنامج 

 العمل الوطني

استعراض األداء 
البيئي لمنظمة 

التعاون والتنمية 
في الميدان 
 االقتصادي

االتجاهات البيئية 
لحوكمة الرئيسية؛ وا

واإلدارة البيئية؛ 
والجهود المبذولة نحو 

تحقيق النمو 
األخضر؛ ومجاالن 
موضوعيان اختارهما 

من ثماني إلى عشر 
 سنوات

فرقة العمل المعنية 
باألداء البيئي )هيئة 

 عامة(

أعده فريق استعراض )مكون 
بمن أعضاء(،  2-6من 
موظفو األمانة وخبراء  فيهم

 من البلدان المستعِرضة

التقرير، والتقييم  يوم واحد نعم
والتوصيات التي أقرتها 

 فرقة العمل

 عثةبيجتمع فريق  التوصيات
االستعراض مع 
جميع أصحاب 
المصلحة؛ ويعد 

إطالق استعراض 
األداء البيئي 
يمكن حدثا عاما 
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ما الذي يجري  المنتدى
 استعراضه؟

طول دورة/دورية 
 االستعراض

الهيئة القائمة 
 بعملية االستعراض

المعلومات مصادر 
 المستخدمة

زيارة داخل 
 البلد

مدة جلسة 
 االستعراض

التدابير المستندة  النتيجة
 جالنتائإلى/الواردة في 

أصحاب  مشاركة
 المصلحة

العضو للخضوع 
 الستعراض متعمق

أن يشارك فيه 
جميع أصحاب 

 المصلحة.

لجنة تنفيذ 
 بروتوكول مونتلاير

 –حالة امتثال البلدان 
إنتاج واستهالك المواد 

 المستنفدة لألوزون

لجنة التنفيذ )هيئة  مخصص
ذات عضوية 

 محدودة(

ال يوجد وقت  ال تم اإلعداد من جانب األمانة
 ثابت

توصية إلى مؤتمر 
كاجتماع األطراف العامل 

 لألطراف في البروتوكول

يمكن أن تشمل 
المشورة و/أو 

 المساعدة

يمكن للمجتمع 
المدني، وقطاع 

الصناعة 
واألوساط 
األكاديمية 
 المشاركة

معاهدة المحافظة 
على األنواع 

آلية  –المهاجرة 
 االستعراض

االلتزامات المحددة 
 –بموجب المعاهدة 

 1-المواد الثالثة
 2-والثالثة 5-والثالثة
من  9-والرابعة
)"مسائل  المعاهدة
 التنفيذ"(

بناء على استعراض 
التقارير الوطنية الذي 

تجريه األمانة كل 
ثالث سنوات أو 

أي مسألة  عندما تُثار
 تنفيذ"ال مسائل" من

اللجنة الدائمة 
ساعدها ي)يمكن أن 

المجلس العلمي(؛ 
مة ئوتقدم اللجنة الدا

تقريرا إلى مؤتمر 
األطراف عن حالة 

االستعراضات 
 الحالية

التقارير الوطنية وأي 
معلومات أخرى تعتبرها 
 اللجنة الدائمة ذات صلة

ال، ولكن يمكن 
طلب ذلك 

إذا/عندما لم 
يعالج الطرف 
المسألة في 
غضون فترة 
 زمنية معقولة

ال يوجد وقت 
 ثابت

إخطار الطرف المعني 
ت جراءاوالتعليقات على اإل
 المتخذة من الطرف

يجوز للجنة الدائمة: 
تقديم المشورة، و/أو 
بناء المعلومات، و/أو 

القدرات، و/أو طلب 
مزيد من المعلومات، 
و/أو تقديم المساعدة 

داخل البلد، و/أو 
إصدار تحذير أو 
إنذار كتابي، و/أو 

تنبيه األطراف 
األخرى، و/أو طلب 
خطة عمل تنفيذية 

 من الطرف.

لمنظمات يمكن ل
غير الحكومية 

الوطنية المعتمدة 
أي أن تعرض 

 مسألة من مسائل
التنفيذ على 

 األمانة.

__________ 


