
 

 

 للتنفيذ الهيئة الفرعية
 الثانياالجتماع 

 8132 تموز/هيولي 31-9كندا، ، مونتلاير
 *من جدول األعمال المؤقت 31البند 

 
 بموجب االتفاقية وبروتوكوليها اإلبالغ الوطني

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

إلى األمين التنفيذي، بالتشاور ، 31/82 من المقرر 2، في الفقرة في اتفاقية التنوع البيولوجي طلب مؤتمر األطراف .3
 كاجتماع العامل مؤتمر األطراف من الحق بتأييد رهنا األطراف، مؤتمر مكتب مع بالتشاور ،مع مكتب مؤتمر األطراف، أن يضع

 اإلبالغ لمواءمة مقترحات ،بشأن الحصول وتقاسم المنافع ناغوياللسالمة األحيائية وبروتوكول  قرطاجنة في بروتوكول لألطراف

 الثاني. اجتماعها في للتنفيذ الفرعية الهيئة إلى المحرز التقدم عن واإلبالغ االتفاقية وبروتوكوليها، بموجب الوطني

األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانات االتفاقيات  إلىمن نفس المقرر،  9في الفقرة وطلب مؤتمر األطراف أيضا،  .8
 أن يستكشف، لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابع الطبيعة حفظالعالمي لرصد والمركز المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، 

التآزر بشأن اإلبالغ الوطني بين هذه االتفاقيات وتقديم تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها  أوجه تعزيزلخيارات 
 .الثاني

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف وبالتعاون مع أمانات االتفاقيات 1تم إعداد هذه الوثيقةو  .1
عن العمليات لمحة عامة موجزة  وترد . لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابع والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةواتفاقيات ريو، 

 اإلبالغ الوطنييناقش القسم الثالث مواءمة . و ، في القسم الثاني، في السياقوبروتوكوليهاالجارية لمواصلة دمج االتفاقية 
مع االتفاقيات اإلبالغ الوطني  بشأنالتآزر أوجه ، في حين يستكشف القسم الرابع خيارات لتعزيز وبروتوكوليهابموجب االتفاقية 

 في عمليةالتمويل على المواءمة والتآزر ينظر القسم الخامس بإيجاز في آثار . و المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو
بموجب  ةثالثال األجهزة الرئاسيةلتسهيل اتخاذ قرارات متسقة عبر . و وترد التوصيات المقترحة في القسم السادساإلبالغ. 

 .ةالثالث األجهزةاالتفاقية، فإن مشاريع التوصيات ذات الصلة موجهة إلى جميع 
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 التكامل بين االتفاقية وبروتوكوليها أواًل.

االتفاقية والبروتوكولين معًا من أجل تيسير التنفيذ المتكامل من جانب  للجمع والتقريب بينتجري عملية تدريجية  .4
المتميزة مع التزامات محددة لألطراف المتعاقدة  مكانتهاالتآزر بين الصكوك الثالثة مع احترام  من ولتحقيق أقصى قدراألطراف 
إلى األمين التنفيذي أن  ،31/82 من المقرر 8، طلب مؤتمر األطراف، في الفقرة ولمواصلة تعزيز هذا التكامل ا.لكل منه

، ائق، في إعداد الوثوعمليات تنظيم العملول األعمال ااقتراح بنود جد عندمتكاملة هج االقتضاء، نُ  حسب، يواصل استخدام
، القطاعات، مثل بناء القدرات لعدة العامة الشاملةالمجاالت  تناولي تخطيط وتنفيذ األنشطة بين الدورات، وخاصة في وف

دارة آلياتواإلبالغ  ، الموارد واآلليات المالية وحشد، ، واالتصال، والتثقيف والتوعية العامةتبادل المعلومات غرفة الوطني، وا 
ت بموجب االتفاقية والكفاءة في العمليات المتعلقة بهذه المجاال المسائلالنظر في  لدىالتآزر  بهدف تحقيق أوجه

 والبروتوكولين.

لى جانب دمج عمليات اإلبال .5 في التقدم المحرز في التكامل  أيضا غ التي ُنظر فيها في هذه الوثيقة، يجري النظروا 
)بناء القدرات والتعاون التقني والعلمي  31والبند الموارد(  حشدمن جدول األعمال ) 2 البندفي إطار  وبروتوكوليهابين االتفاقية 

وبروتوكوليها فيما يتعلق باألحكام المتصلة بالحصول وتقاسم  التكامل بموجب االتفاقيةتعزيز ) 34( والبند ونقل التكنولوجيا
)استعراض فعالية العمليات  35( والبند )ي( واألحكام المتصلة بها2المنافع، واألحكام المتصلة بالسالمة األحيائية والمادة 

 الجارية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها(.

، بالتشاور مع المكتب، ، إلى األمين التنفيذي أن يعد31/3، في المقرر وعالوة على ذلك، طلب مؤتمر األطراف .2
     الستراتيجية للتنوع البيولوجيالخطة امن أجل متابعة  وتشاركيين إلجراء عملية تحضيرية وجدول زمني شاملين مقترحا
سيتم النظر في . و ، حسب االقتضاءوبروتوكوليها، مع األخذ في االعتبار أن العمل يجب أن يشمل االتفاقية 8133-8181

 (8181-8133لمتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  )اإلعداد من جدول األعمال 32 هذه المسألة في إطار البند

 االتفاقية وبروتوكوليها بموجب الوطني اإلبالغ مواءمة ثانيا.

، إلى األمين التنفيذي أن يأخذ العناصر التالية بعين االعتبار 31/82المقرر  من 2الفقرة  طلب مؤتمر األطراف، في .2
 :وبروتوكوليهابموجب االتفاقية  اإلبالغ الوطنيعند إعداد مقترحات لمواءمة 

نسقة لالتفاقية، وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا، بمواعيد نهائية مشتركة لتقديم دورات اإلبالغ الم )أ(
 ؛8181 عام التقارير بعد

 التقارير الوطنية في إطار االتفاقية وبروتوكوليها؛ لنموذجنهج مشترك  )ب(
وغرفة تبادل معلومات السالمة ، آلية غرفة تبادل المعلوماتاإلبالغ المتاحة في  لمرافقالدمج التدريجي  )ج(

 ؛مات بشأن الحصول وتقاسم المنافعغرفة تبادل المعلو و  األحيائية
مالئمة بين الخطط االستراتيجية لالتفاقية وبروتوكوليها في المستقبل بهدف تيسير المواءمة في  روابط )د(

 اإلبالغ إلى االتفاقية وبروتوكوليها؛
ويتم تناول كل من هذه العناصر، بدورها، في هذا القسم، الذي يركز على الفرص لمواءمة تدريجية لعمليات اإلبالغ  .2

 :، مع مراعاة االعتبارات التاليةالمقررالخيارات الناشئة عن العناصر المدرجة في  واستكشافالوطنية 

 ؛لتزامات محددة لألطراف المتعاقدةصكوك قانونية متميزة مع ا يهابروتوكولتعتبر االتفاقية و  (أ )

 األجهزة الرئاسيةلتمكين نقطة محددة في الوقت المناسب  عنتوفر التقارير الوطنية معلومات أساسية  (ب )
 المعنية من مواصلة تنفيذ الصك قيد االستعراض واتخاذ القرارات بشأن االتجاه المستقبلي؛

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-26-ar.pdf
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المعتمدة  وأهدافهااستراتيجيات التنفيذ على تركيز التعتمد متطلبات المعلومات في نموذج اإلبالغ على  (ج )
 بموجب كل صك في وقت معين؛

إطار كل صك لتلبية الحاجة إلى متطلبات  وبناء على ذلك، تم وضع نماذج متميزة إلعداد التقارير في (د )
 محددة من المعلومات؛

غرفة  وآلياتوباإلضافة إلى ذلك، تم أخذ االعتبارات التالية في الحسبان فيما يتعلق بأدوات اإلبالغ عبر اإلنترنت  .9
 هي أدوات: أدوات إعداد التقارير عبر اإلنترنت تبادل المعلومات.

القدرة على تبسيط تقديم المعلومات إلى األمانة مع ضمان ملكية الطرف للمعلومات والتقارير المقدمة  لديها (أ )
 في نفس الوقت؛

تاحة الفرصة وبروتوكوليها تبادل المعلومات من خالل آليات غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية  تُيّسر (ب ) وا 
 إلبقاء هذه المعلومات محدثة؛

، وال سيما في بالفعل في مكان آخرمعلومات  بشأنهالذي تتوفر التقرير جزاء لمسبق ألاالستكمال ا تُمكن (ج )
 ؛وبروتوكوليهاة بموجب االتفاقية التقارير السابقة المقدم

صلة آلليات ملء األقسام األخرى ذات اللحصاد المعلومات المقدمة من البلدان من خالل تقاريرها تُمكن  (د )
 ؛غرفة تبادل المعلومات

ما كان ذلك المشاركة األوسع للمعلومات التي تم اإلبالغ عنها مع االتفاقيات والعمليات األخرى، حيث ُتسهل (ه )
 .مالئًما ومناسًبا

 0202 عام دورات اإلبالغ المنسقة بمواعيد نهائية مشتركة لتقديم التقارير بعد ألف.
فترات زمنية تقارب أربع رطاجنة على ، تمت جدولة التقارير الوطنية بموجب االتفاقية وبروتوكول قتاريخهحتى  .31

في التنفيذ على أساس المحرز اجتماع للتقدم  ثاني المعنية من إجراء استعراض في كلاألجهزة الرئاسية ، مما مّكن سنوات
 8115و 8113و 3992وكان للتقارير الوطنية بموجب االتفاقية مواعيد نهائية في األعوام  .المعلومات المقدمة من األطراف

 8133و 8112وكان للتقارير الوطنية بموجب بروتوكول قرطاجنة مواعيد نهائية في األعوام  .8132و 8134و 8119و
من المتوقع أن ينظر ف، CP VIII/10للمقرر وفقًا (. و قبل التقرير الوطني األول 8115)مع تقرير مؤقت في عام  8135و

لتقرير الوطني الرابع نة في اجتماعه التاسع في نموذج إبالغ امؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاج
2.الهيئة الفرعية للتنفيذ على أساس الوثائق المعدة لالجتماع الثاني

موعد وكان للتقرير الوطني المؤقت بموجب بروتوكول ناغويا  
، ومن المتوقع أيضًا أن ينظر مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول 8132 / تشرين الثانينهائي في نوفمبر

 .8132 تشرين الثاني /في نوفمبر الذي سُيعقد ،غ في اجتماعه الثالثناغويا في الفترات الزمنية لإلبال

 التقاريرهذه  بالتوازي مع عداداإلدورات اإلبالغ المنسقة لالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا  وستشمل .33
الموارد  وحشدبين أي أنشطة دعم مثل بناء القدرات واحتمالية الجمع ، مما يسهل تنسيق عملية اإلعداد من جانب البلدان

أكثر تكاماًل للصكوك الثالثة، على سبيل المثال من هل تنفيذ نسق أن يسلإلبالغ الم، يمكن المستوى الوطنيعلى . و المالية
جراء المزيد من الدراساتخالل عمليات التخطيط واالستعراض ا كما يمكن أن يسهم  .الشاملة للمسائل ذات الصلة لمشتركة وا 

. ات المشتركة مع أصحاب المصلحةفي االستخدام الفعال للموارد إلعداد هذه التقارير، على سبيل المثال من خالل المشاور 
من شأن المواعيد النهائية المشتركة لتقديم التقارير أن تكفل إجراء استعراض تنفيذ الصكوك فإن ، األجهزة الرئاسيةمستوى على و 

، من قبل االقتضاء، حسب ، ووبروتوكوليهاتفاقية لاللألجهزة الرئاسية الثالثة بطريقة أكثر تكاماًل خالل االجتماعات المتزامنة 
 .التحضير لهذه االجتماعات عندالهيئة الفرعية للتنفيذ 
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الوقت المناسب للتنفيذ، ربما في وينبغي تحديد الموعد النهائي للتقارير الثالثة بطريقة تساعد على إجراء استعراض في  .38
مع توفير الوقت الكافي للتحليل الكامل للمعلومات الواردة  8181 عام إلطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد، منتصف المدة

 8181بعد عام لما  وبروتوكوليهادورات اإلبالغ بموجب االتفاقية  تنسيق فيالطريقة الممكنة للمضي قدمًا وتتمثل . تقاريرال في
 .الغ تقارب أربع سنوات فيما بعد، مع فترات إب8181في عام  ، على سبيل المثالد نهائي لتقديم التقارير الوطنيةبتحديد موع

مؤتمر األطراف العامل و ، السابع عشرومن شأن هذا الموعد النهائي أن يمّكن مؤتمر األطراف في االتفاقية في اجتماعه 
في بروتوكول ألطراف ل ، ومؤتمر األطراف العامل كاجتماعاجتماعه الثاني عشركاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة في 

عتماد على التقارير الوطنية من أجل توفير التوجيه بشأن مواصلة تنفيذ الصكوك الثالثة ، من االالسادس في اجتماعهناغويا 
 .8181 عام في سياق إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد

ة سيتناسب بشكل جيد مع دورة اإلبالغ بموجب االتفاقي 8181وعالوة على ذلك، فإن الموعد النهائي في عام  .31
ذا تم و  ا.بشأن بروتوكول ناغوي 8132، فإنه يمثل فجوة طويلة من التقرير الوطني المؤقت لعام ومع ذلك .وبروتوكول قرطاجنة ا 

، فقد يرغب مؤتمر األطراف ةالثالثاألجهزة الرئاسية من جانب جميع  8181لعام لإلبالغ المنسق االتفاق على موعد نهائي 
بما في  ،وكول ناغويا في اجتماعه الثالث في النظر في السبل الممكنة لمعالجة هذه الفجوةالعامل كاجتماع لألطراف في بروت

طلب ال، و االقتضاء، حسب 8139رها الوطنية المؤقتة في عام ذلك إمكانية دعوة األطراف لتحديث المعلومات الواردة في تقاري
 8139.3الوطنية المؤقتة( لتقديم تقرير وطني بحلول عام أي أطراف جديدة )وكذلك أي أطراف لم تقدم بالفعل تقاريرها  إلى

 التقارير لنموذجالمشترك النهج  باء.
بطريقة تسهل إرسال المعلومات وتحليلها وفقًا  ية بموجب االتفاقية والبروتوكولينالتقارير الوطن نماذجيلزم تصميم  .34

لى حد كبير، و . و لمتطلبات الصك المعني في الوقت المحدد الواردة في االتفاقية وبروتوكول  النماذج، تطورت ا األمرنتيجة لهذا 
من بين أشياء أخرى، كان لذلك آثار على استخدام أدوات التحليل اآللي والقدرة على تجميع . و قرطاجنة مع مرور الوقت

 .المعلومات عبر التقارير الفردية

 :تقديم التقارير على ما يلي لصيغقد يركز النظر في النهج المشتركة و  .35

جابات الثنائية أو العددية أو متعددة االختيارات أو القابلة للقياس الكمي لتسهيل تفضيل األسئلة ذات اإل (أ )
، وتحديد فية أو منطقة التكامل االقتصادي(، حسب الجنس أو المنطقة الجغرابيانات المصنفة )على سبيل المثالتحليل ال

 ؛لعرض النتائجلبياني ا، واستخدام أدوات الرسم االتجاهات مع مرور الوقت

 ؛يمكن أن يفسر المعلومات الكمية يسرد شكلفير مساحة مناسبة لإلدخاالت في تو  (ب )

المعلومات المتاحة في مكان آخر في آليات غرفة تبادل المعلومات  بأحدثلحقول االستكمال المسبق ل (ج )
و/ أو المعلومات المقدمة في التقارير السابقة، حسب االقتضاء، والسماح للمستخدمين بالتحقق  يهاالتابعة لالتفاقية وبروتوكول

 من هذه المدخالت أو مراجعتها؛

وتحميل  روابط المواقع اإللكترونية -من بين أمور أخرى -من خالل،  اإلحاالت المرجعيةتفضيل استخدام  (د )
، والمنشورات والتقارير المقدمة اإللكترونية الوطنية، مثل المواقع ن آخرت ذات الصلة المخزنة في مكالمعلومال -المستندات 

 بموجب صكوك أخرى؛

، 8181أسئلة منسقة عبر االتفاقية وبروتوكوليها المتعلقة بتنفيذ إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعد عام  (ه )
 وبروتوكوليها.مع االعتراف بأنه من المتوقع أن يتناول االتفاقية 

                                                                 
لالجتمتتاع الثالتث لمتتؤتمر األطتراف العامتتل  جتدول األعمتتال المؤقتت(( متتن 89)الرصتد واإلبتتالغ )المتادة  33ستتتم مناقشتة هتتذه االعتبتارات فتتي إطتار البنتتد  3

 كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا.
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التزامات  تنطوي علىأحكامًا  ناتضمني، ، يمكن مالحظة أن البروتوكولين، على النقيض من االتفاقيةنفسه لوقتوفي ا .32
 .اإلبالغ نماذجلحفاظ على بعض االختالفات في هناك حاجة إلى ا، ، ولهذا السببإجرائية محددة

 اإلبالغالتدريجي لمرافق  الدمج جيم.

تبادل المعلومات التابعة لالتفاقية وغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية وغرفة تبادل المعلومات غرفة تمثل آلية  .32
بشأن الحصول وتقاسم المنافع أدوات أساسية للتعاون التقني والعلمي وتبادل المعلومات وكذلك تمكين استعراض تنفيذ االتفاقية 

تبادل  لغرفويجري بذل جهود كبيرة لتطوير بنية تحتية مشتركة  .وتوكوالت، واالمتثال اللتزاماتها بموجب البر يهابروتوكولو 
، على استراتيجية االتصالمع إطار  بما يتماشىوبروتوكوليها لالتفاقية  الويبالمعلومات الثالثة كجزء من تنفيذ استراتيجية 

 .31/81)ط( من المقرر  35النحو المطلوب في الفقرة 

طار اإلبالغ المالي، والتقرير المرحلي عن و  .32 أدوات اإلبالغ على اإلنترنت للتقرير الوطني السادس بموجب االتفاقية، وا 
بالفعل أجزاء من خدمة تقديم معلومات آلية تبادل المعلومات التي تستخدم البنية التحتية الجديدة، هي تنفيذ بروتوكول ناغويا 

وغرفة تبادل معلومات  موقع االتفاقية على شبكة اإلنترنتو األجزاء األخرى آللية غرفة تبادل المعلومات، يتم ترحيل في حين 
البوابة ، بما في ذلك حسابات التفاصيل التقنيةتتوافر بصورة تدريجية. و  لجديدةإلى هذه البنية التحتية ا السالمة األحيائية بأكملها

ودعم  31/81)ي( من المقرر  35المطلوبة في الفقرة  4في استراتيجية الويب المحدثة ،وتصميمها والوصول إليها المشتركة
 .الوثائق التقنية بشأن تنفيذها

ويجري بذل الجهود لتطبيق أكثر األدوات التحليلية تطورًا ومالءمة في جميع الصكوك ولعرض المعلومات بطرق أكثر  .39
فضاًل عن غيرها وبروتوكوليها وتفاعلية ومناسبة للتواصل عبر مختلف الصفحات الشبكية لالتفاقية  وسهلة االستخداممالءمة 

 الدمج:كجزء من هذا و ، تاريخهحتى و ذات الصلة.  صفحات الويب والبواباتمن 

أداة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع تبادل معلومات السالمة األحيائية وغرفة  غرفةوفر ت ( أ)
لتحليل التقارير تسمح للمستخدمين باختيار األقسام أو األسئلة محل االهتمام، ومقارنة النتائج حسب المنطقة أو البلد، وتصور 

في التقييم الثالث واستعراض بروتوكول قرطاجنة لمقارنة المعلومات بين أحدث  التحليلاستخدم  وتم .والمعدالتعدد الردود 
تقارير وطنية مستقبلية تقديم كذلك ب التحليلوسيسمح  .معلومات خط األساس المقدمة قبل أربع سنوات مقابلالتقارير الوطنية 

على  التحليلن تطبيق أداة . ويمك.ر الوطني المؤقت من أجل قياس التقدم وتصورهبشأن تنفيذ بروتوكول ناغويا مقارنة بالتقري
ثنائية أو عددية أو متعددة االختيارات أو قابلة للقياس الكمي في جميع عمليات اإلبالغ  أشكالالمعلومات التي يتم توفيرها في 

 بموجب االتفاقية؛

 .المالي وللتقرير الوطني السادس بموجب االتفاقيةطار اإلبالغ إلتم تنفيذ العرض الجغرافي للمعلومات  ( ب)

وتهدف في نهاية المطاف إلى توفير الوصول السلس إلى  .مستمرة وتدريجيةعملية عملية دمج مرافق التقارير وتعد  .81
توفير االتساق التشغيلي لتقديم المعلومات لو وبروتوكوليها جميع مرافق المعلومات المتعلقة بعمليات اإلبالغ بموجب االتفاقية 

نهًجا متسًقا لتقييد الوصول بينما تكون  ستوفر، وفي الوقت نفسه .المستمدة من التقارير الوطنيةونقلها واسترجاعها وتحليلها 
مع  5بع القرارما سيتم النظر في دمج أداة تتحسب االقتضاء. كسرية ومستمرة بصورة  قيد التطوير التقديماتالتقارير و/ أو 
 .مرافق التقارير

ولمراعاة التوجيهات المقدمة من اللجان االستشارية غير الرسمية لكل غرفة تبادل معلومات، يجري النظر في مسودة  .83
وفي الوقت نفسه، اتخذت خطوات بالفعل  .من جدول أعمال الهيئة الفرعية للتنفيذ 31المشتركة في إطار البند  طرائق العمل

 .، بما في ذلك من خالل جلسات مشتركةن اللجان االستشارية غير الرسميةاعل بيلزيادة التف

                                                                 
 CBD/SBI/2/9انظر الوثيقة  4
 من جدول األعمال(. 38)التي تم تناولها في إطار البند  CBD/SBI/2/11انظر الوثيقة  5

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-23-ar.pdf
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 في المستقبل روابط مالئمة بين الخطط االستراتيجية لالتفاقية وبروتوكوليها دال.

والخطة االستراتيجية لبروتوكول قرطاجنة للسالمة  8181-8133الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي مدة ستنتهي  .88
بعملية متابعة الخطة  تجري مناقشة االعتبارات المتعلقةو  في نهاية العقد. (V/16-BS المقرر) 8181-8133األحيائية للفترة 

، وتجدر اإلشارة إلى أن المناقشة ينبغي أن تشمل االتفاقية األعمالمن جدول  32االستراتيجية للتنوع البيولوجي في إطار البند 
 (.31/3من المقرر  14الفقرة حسب االقتضاء )بروتوكوليها والنظر في 

وأي أدوات توجه تنفيذ االتفاقية  8181التنوع البيولوجي العالمي لما بعد ترابط إطار طريقة ل ومن المتوقع أن تكون .81
 وبروتوكوليها.اإلبالغ بموجب االتفاقية  نموذج، آثار فيما يتعلق باختيار الحلول لمواءمة وبروتوكوليها

من أدوات  رتبط بهإطار عالمي مستقبلي للتنوع البيولوجي وما ي سيقوم أيكيف ولذلك سيكون من الضروري توضيح  .84
يمكن أن يساعد الفهم المنطقي والمفصل للروابط المتبادلة وما يرتبط بها من تنفيذ وبروتوكوليها. و توجيه تنفيذ االتفاقية ب

تحسين  ،جملة أمور من بينهاوبروتوكوليها من خالل، الصكوك المعنية في تسهيل إجراء استعراض أكثر تكاماًل لتنفيذ االتفاقية 
 .، مثل المؤشراتوأدوات اإلبالغ المرتبطة بهابالغ تنسيق نماذج اإل

  بشأن اإلبالغ الوطني فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو التآزر أوجه خيارات لتعزيز ثالثاً.

األمين التنفيذي أن يستكشف خيارات لتعزيز  إلى، 31/82، في المقرر ، طلب مؤتمر األطرافكما لوحظ في المقدمة .85
، طلب مؤتمر وفي هذا الصدد .التآزر بشأن اإلبالغ الوطني فيما بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريوأوجه 

 :األطراف النظر في االحتماالت التالية

 ؛كة من المؤشرات، عند االقتضاءمجموعات مشتر  (أ )

 ؛المشتركة المسائلحول  شتركمال اإلبالغنماذج  (ب )

 ؛واإلبالغإدارة المعلومات نظم قابلية التشغيل البيني ل (ج )

 .لإلبالغ الوطنياألدوات  التنسيق بين (د )

الرئاسية لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي  األجهزة، 31/84وباإلضافة إلى ذلك، دعا مؤتمر األطراف، في المقرر  .82
إلى مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى العالمي في إطار والية كل منها وتعزيز أوجه التآزر فيما بينها لتشجيع 

يجية للتنوع البيولوجي مواصلة جهودها لمواءمة استراتيجياتها الخاصة مع الخطة االستراتو ، تخاذ القرارات الداعمة المتبادلةا
وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي ودعم تنفيذ خيارات اإلجراءات التي تتخذها األطراف الواردة في المرفق األول  8133-8181
تعزيز إدارة وتجنب من أجل " تتضمن خريطة الطريق قسمًا مخصصاً . و وخريطة الطريق الواردة في المرفق الثاني للمقرر

الفريق االستشاري غير نظر جيم(. وقد  )القسم بالمعلومات والمعرفة، واإلبالغ الوطني، والرصد والمؤشرات"قة االزدواجية المتعل
 الغ الوطني، فياإلب، في 31/84، المنشأ عماًل بالمقرر التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيأوجه الرسمي المعني ب

الهيئة الفرعية  تنظر. وسوف 8132 /كانون األولديسمبر 32و 32 يومي استعراض خارطة الطريق في اجتماعه األول في
 6.من جدول األعمال 33في إطار البند  الفريقتقرير  للتنفيذ في

 مجموعات مشتركة من المؤشرات  ألف.

    ، على مزايا مواءمة مؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي31/82مؤتمر األطراف، في المقرر  أكد .82
وتلك الخاصة بأهداف التنمية المستدامة والعمليات األخرى ذات الصلة، وأشار إلى أنه يجب مراجعة المؤشرات  8133-8181

 .في هذا الصدد شراكة مؤشرات التنوع البيولوجيعلى دور  لمؤتمروأكد ا، المناسبة لكل استخدامالمشتركة لتحديد الدرجة 

                                                                 
 CBD/SBI/2/10/Add.1انظر الوثيقة  6

https://www.cbd.int/decision/mop/default.shtml?id=12329
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-24-ar.pdf
https://www.cbd.int/brc/IAG.shtml
https://www.cbd.int/brc/IAG.shtml
https://www.cbd.int/brc/IAG.shtml
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وكانت شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي وموقعها اإللكتروني مفيدًة في تعزيز توافر المؤشرات واستخداماتها المتعددة  .82
وقد شمل ذلك  المحتملة. ألخرىاتفاقيات ريو او المحتملة لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وأهداف التنمية المستدامة، 

ف المؤشرات الموضوعية تصني شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي تكما عزز  .استخدام المؤشرات على المستوى العالمي والوطني
 .وتوليد أدلة جديدة المتوافرة، فضال عن تطوير مؤشرات جديدة، مما أضاف قيمة للبيانات والجغرافية

على ما مجموعه  31/82 المرفقة بالمقرر 8181-8133االستراتيجية للتنوع البيولوجي وتحتوي قائمة مؤشرات الخطة  .89
يعكس االستخدام . و هدًفا من أهداف التنمية المستدامة 329نحو  المحرز مؤشًرا تم استخدامه أو يجري تطويره لتقييم التقدم 41

جي في العديد من أهداف التنمية المستدامة ويشير إلى الكبير للمؤشرات المشتركة تمثيل العناصر ذات الصلة بالتنوع البيولو 
التنمية المستدامة لعام الروابط المتعددة ومجاالت العالقة بين التنوع البيولوجي والمسائل األخرى التي تم تناولها في خطة 

8111.7
تصنيف مجموعات  استخدام المؤشرات نفسها من قبل المؤسسات والعمليات المتعددة ويشير إلى قيمة هذا وسييسر 

باالنقراض الصادرة عن االتحاد الدولي لحماية القائمة الحمراء لألنواع المهددة البيانات العالمية )مثل المؤشرات المستندة إلى 
 .ية متعددةاتلتوفير معلومات مستهدفة لعمليات سياس (الطبيعة

مجموعة من الشركاء، بما في ذلك أمانات  هناك عدة مؤشرات ألهداف التنمية المستدامة قيد التطوير النشط تشملو  .11
جانب من  2-2الهدف تطوير مؤشر وهذا يشمل  .والشركاء اآلخرين ،واتفاقيات ريو ،االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 الذي ينص على )اليونسكو( المتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم تحت قيادة  المعنية بالموارد المائيةاألمم المتحدة  مبادرة
المياه  ومستودعاتاألنهار و ، والغابات واألراضي الرطبة، بما في ذلك الجبال المياهالمتصلة بم اإليكولوجية النظ وترميمحماية )"

أعضاء الشراكة التعاونية المعنية  من جانب 8-35مؤشر الهدف  ويشمل أيضًا تطوير (.8181، بحلول عام الجوفية والبحيرات
 جميعتعزيز تنفيذ اإلدارة المستدامة ل)" الذي ينص على، )الفاو( لمتحدة لألغذية والزراعةمنظمة األمم ابالغابات تحت قيادة 

عادة  وتحقيق زيادة كبيرة في نسبةالغابات المتدهورة  وترميمأنواع الغابات ووقف إزالة الغابات  على  غرس الغاباتالتشجير وا 
 لمزيد من التفاصيل حول التعاون بين أعضاء الشراكة التعاونية بشأن الغابات، انظر(. و 2020بحلول عام  ،الصعيد العالمي

 (.من جدول األعمال 33النظر فيها في إطار البند )تم   CBD/SBI/2/10/Add.2الوثيقة

)"مكافحة التصحر وترميم األراضي والتربة المتدهورة، بما في ذلك الذي ينص على  1-35ق بالهدف وفيما يتعل .13
، بحلول عام األراضي تحييد أثر ظاهرة ، والسعي إلى تحقيق عالم خاٍل منأثرة بالتصحر والجفاف والفيضاناتاألراضي المت

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة األمين التنفيذي، بالتعاون مع أمانة ، إلى 31/15 مؤتمر األطراف، في مقرره (، طلب8111
لى أبعد حد ممكن، أمانة التصحر الصلة،  ن ذوياآلخري، وكذلك الشركاء اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وا 

 التفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر للسنوات العشرالمؤشرات المشتركة بين الخطة االستراتيجية  أن يحدد، في جملة أمور
(A/C.2/62/7 ، )8181-8133والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 8131وجي لعام هدف التنوع البيولو المرفق. 

التعاون  أن يواصلإلى ، 39/4من التوصية  31الفقرة ، في ة العلمية والتقنية والتكنولوجيةدعت الهيئة الفرعية للمشور و  .18
اللجنة اإلحصائية لألمم في إطار  المستدامة مؤشرات أهداف التنميةبفريق الخبراء المشترك بين الوكاالت المعني  مع )أ(
، الواردة فيهاأهداف أيشي و  8181-8133للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية المتعددة بين الروابط عكسيلكي ، المتحدة

مؤشرات التقدم الثالثة  من المزيد تفعيل بشأن التصحر المتحدة لمكافحة اتفاقية األمممع  (ب) المستدامة؛ أهداف التنميةو 
، ئهاأدا أو يضاإنتاجية األر  فيالسائدة االتجاهات الغطاء األرضي، و بنية في السائدة ألراضي )االتجاهات القائمة على ا

                                                                 
 .“8303تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام ”، المعنون 8305لول سبتمبر/أي 85المؤرخ  03/0انظر قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم  7
 

https://ar.unesco.org/
http://www.fao.org/home/ar/
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-35-ar.pdf
http://undocs.org/A/C.2/62/7
https://www.cbd.int/2010-target/
https://www.cbd.int/doc/recommendations/sbstta-19/sbstta-19-rec-04-ar.pdf
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&referer=/english/&Lang=A
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رقم  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحرمقرر  عليها فيالمنصوص  فوق األرض وتحتها( الكربون اتمخزون في واالتجاهات
9/COP.12.8 

والشعبة اإلحصائية باألمم  ،بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة التصحر المتحدة لمكافحة اتفاقية األممقامت و  .11
بوضع  ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،واتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ،وبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،المتحدة

 نتاجيةوا   ،ضيرألا الغطاء) منهجية لمؤشر "نسبة األراضي المتدهورة على مساحة األرض الكلية" ومؤشراتها الفرعية الثالثة
ويستخدم هذا كمؤشر من المستوى الثاني  الوكاالتبين فريق الخبراء المشترك  قبلها لتيا ،ومخزونات الكربون( ضيراألا

األراضي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة تحييد أثر تدهور  وضع أهداف برنامج بلد مشترك في 311المؤشر اآلن أكثر من 
المتحدة  األمم ، ستساهم عملية اإلبالغ الخاصة باتفاقيةفصاعدًا، وكل أربع سنوات بعد ذلك 8132. وبدءًا من عام التصحر

تمشيا مع مقرر اتفاقية األمم . و 8111مكافحة التصحر في متابعة التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام ل
COP.13/15 المتحدة لمكافحة التصحر

مكافحة التصحر المعلومات المجمعة في األمم المتحدة ل، ستستخدم أمانة اتفاقية 9
 ، للمساهمة في المتابعة والمراجعة الشاملة3-1-35 لمؤشر هدف التنمية المستدامة الراعيةلة التقارير الوطنية، بصفتها الوكا

المؤشر في قائمة مؤشرات الخطة  ُأدرجكما . لمستوى المعني بالتنمية المستدامةالمنتدى السياسي الرفيع ا من جانب
 .31/82الواردة في المقرر  8181-8133االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

األطراف أن تصف كيف  إلىفي القسم الرابع، تطلب الواردة في حين أن المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني السادس، و  .03
مواءمة أكثر ينبغي النظر في فإنه مساهماتها في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي تنفيذ أهداف التنمية المستدامة،  تدعم

أهداف التنمية المستدامة في المستقبل. وينطبق و  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وضوحا لإلبالغ عن العناصر المشتركة في
ذلك أيضا على االستعراضات الوطنية الطوعية المضطلع بها في سياق المنتدى السياسي الرفيع المستوى، على نحو ما نوقش 

 .(CBD/SBI/2/11في الوثيقة المتعلقة بآليات تسهيل استعراض التنفيذ )
المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم المؤشرات التي يستخدمها غالبية و  .05

للتقييمات اإلقليمية والعالمية بشأن التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية هي من بين المؤشرات المدرجة في  اإليكولوجية
جذب  ، وستستمر شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي فيفية مفيدة أيًضا لالتفاقية. وقد تكون المؤشرات اإلضا00/82المقرر 

 .مقدمي المؤشرات إلى الشراكة
، آثار على االستخدام المستقبلي تطويره بعد، 8383ي للتنوع البيولوجي لما بعد من المتوقع أن يكون لإلطار العالمو  .03

تنشأ فرص أخرى لتطوير مؤشرات مناسبة من س، باإلضافة إلى ذلكو دة. متعدال هاوعمليات هاللمؤشرات ومالءمتها وكذلك أدوات
يد االستعراض المعرفة وتوافر تدفقات البيانات الجديدة. ولذلك من المناسب أن تظل قائمة المؤشرات قالمحرز في مجال  التقدم

 .00/82وفقًا للمقرر 
 اإلبالغ المشترك حول المسائل المشتركة نماذج باء.

الغرض من استكشاف العناصر المشتركة في التقارير الوطنية بموجب مختلف الصكوك ذات الصلة بالتنوع يتمثل  .00
يحدد المنشور الذي أعده برنامج األمم و تجنب اإلبالغ المتعدد من جانب البلدان التي لديها نفس المعلومات.  فيالبيولوجي 

                                                                 
بشأن "تعزيز أوجه التآزر بين اتفاقيات ريو   COP.12/9اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر، مؤتمر األطراف، الدورة الثانية عشرة، المقرر  8

 .))Add.1ICCD/COP/20/(12)انظر الوثيقة  "وتعزيز الشراكات مع الوكاالت والهيئات الدولية األخرى
وأشكال التقارير التي يتعين تقديمها بشأن "تحسين إجراءات إبالغ المعلومات وكذلك نوعية   COP.13/15المرجع نفسه، الدورة الثالثة عشرة، المقرر  9

 (.ICCD/COP(13)/21/Add.1 الوثيقة إلى مؤتمر األطراف" )انظر
 

https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/ICCD_COP12_20_Add.1/20add1ara.pdf
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2017-11/cop21add1_ara.pdf
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الخيارات الممكنة لتعزيز أوجه التآزر في إعداد التقارير، بما في  10نداالمتحدة للبيئة بدعم من االتحاد األوروبي وسويسرا وفنل
من خالل  مثل هذا النهج وتطوير واختبارلإلبالغ التجميعي ذلك: )أ( استكشاف المنافع المحتملة الستخدام نهج مشترك 

شرات؛ )ج( مواصلة تطوير نظم في اإلبالغ من خالل دعم تطوير ورصد المؤ  االتساق؛ )ب( استكشاف معالجة الفوائد المحددة
إدارة المعلومات واإلبالغ على اإلنترنت ومواصلة العمل لضمان قابليتها للتشغيل البيني؛ )د( الدعم المستمر لعمليات اإلبالغ 

 .التآزر عبر االتفاقيات أوجه عن تعزيز المتزايد من خالل أنشطة بناء القدرات المشتركة؛ )ه( اإلبالغ
 المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةكل من  األول أعاله بدعم إضافي من دراسة تفصيلية أجراهاوقد حظي الخيار  .02

لإلبالغ يمكن  تجميعيسة أن اتباع نهج ووجدت الدرا 11بدعم من سويسرا. NatureConsultو لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابع
يات التآزر على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية من خالل تسليط الضوء على أوجه الترابط بين العمل أوج أن يعزز
يق ، مع االستفادة من أوجه التشابه والتداخل في المعلومات المقدمة من خالل عمليات اإلبالغ المنفصلة، وعن طر المختلفة

تنظيم األنشطة والمعلومات المطلوبة، في سلسلة من الوحدات ذات الصلة بالعديد من العمليات، وذلك لتجنب االضطرار إلى 
الخاصة  النماذجبعد استعراض تفصيلي لعمليات اإلبالغ والمبادئ التوجيهية/ و  .إعادة إنتاج نفس المعلومات في عدة تقارير

وع البيولوجي، أشارت الدراسة إلى أن التقارير الوطنية لجميع االتفاقيات المتعلقة بالتنوع بجميع االتفاقيات المتعلقة بالتن
، من المتوقع أن تساهم التقارير الوطنية ف أيتشي. على سبيل المثالالبيولوجي ستسهم في تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهدا

، خاصًة اتفاقية رامسار بشأن األراضي الرطبة ذات األهمية الدوليةو  ،نواع الحيوانات البرية المهاجرةاتفاقية حفظ أبموجب 
، في تقديم معلومات ذات صلة على نطاق واسع بكل هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. طيور المائيةلل موئالبوصفها 

أن تساهم بمعلومات  لمهددة باالنقراضا الحيوانات والنباتات البرية أنواعبيمكن لعمليات اإلبالغ بموجب اتفاقية االتجار الدولي و 
، يتوقع ومع ذلك من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على وجه الخصوص؛ 08جوهرية يمكن استخدامها لإلبالغ عن الهدف 

الخاصة  هم، من خالل تقارير المهددة باالنقراض الحيوانات والنباتات البرية أنواعباتفاقية االتجار الدولي من األطراف في 
شير نموذج اإلبالغ . وي83-03، 08، و3، و3-0رقم  ، أن تنتج معلومات ذات صلة بأهداف أيشي للتنوع البيولوجيلتنفيذبا

إلى أن األطراف المتعاقدة في  المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعةللتقارير الوطنية في إطار 
بموجب . و 83-02و 03-00و 9و 8 رقم ذات الصلة بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي المسائلالمعاهدة سوف تقدم تقريرا عن 

من أهداف أيشي  00، ستقوم الدول األطراف بإنتاج معلومات ذات صلة، في المقام األول عن الهدف اتفاقية التراث العالمي
 (.00)الصفحة  83-02، و03-2، و5-3، و0رقم  ، لألهدافولوجي، ولكن أيضا، من خالل تقاريرها الدوريةوع البيللتن
بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي التي عقدت في جنيف في  أوجه التآزرحددت ورشة العمل حول و  .09

ضمنت تحديد عناصر مختلفة ومشتركة للتقارير ، والتي تجراءات العالمية لإلبالغ المشتركخيارات لإل 830312 /شباطفبراير
لبرنامج األمم  التابع لمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةالكل اتفاقية متعلقة بالتنوع البيولوجي، باالستناد إلى العمل الذي قام به 

 وغيره. المتحدة للبيئة
، خيارات 8303 /آب، المنعقد في أغسطساجتماعه الرابع عشرفي  فريق االتصال المشترك التفاقيات ريوناقش و  .33

ائم فريق فرعي عامل د إنشاءلزيادة أوجه التآزر في تقديم التقارير إلى اتفاقيات ريو. واتفق الفريق على أن هناك حاجة إلى 
مزيد من التنسيق  أشار إلى الحاجة إلى الفريق المتعلقة بأوجه التآزر في اإلبالغ، من بين أمور أخرى، رغم أن المسائلتناول ل

اجتماعه كان ذلك في سياق اعتراف فريق االتصال المشترك في و . مباشرة عمله والشروع في الفرعيالفريق ا إلنشاء مثل هذ
سيصعب ، بأن وجود نموذج واحد لإلبالغ بموجب اتفاقيات ريو الثالث 8300 /كانون الثاني، المعقود في ينايرالثاني عشر

                                                                 
 .8303، مارس/آذار تآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيال أوجه خيارات لتعزيز استكشافبرنامج األمم المتحدة للبيئة،  10
التجميعتي عتتن أهتتداف أيشتتي للتنتتوع  ، "عناصتتر اإلبتتالغNatureConsultو لبرنتتامج األمتتم المتحتدة للبيئتتة التتتابع المركتز العتتالمي لرصتتد حفتتظ الطبيعتة 11

 (.UNEP/CBD/COP/13/INF/24 )صدر لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في الوثيقة 8303أغسطس/آب  –البيولوجي"، التقرير النهائي 
 
 https://www.cbd.int/meetings/BRCWS-2016-01: لالضطالع على وثائق االجتماع يرجى زيارة الموقع التالي 12

https://www.unep-wcmc.org/
https://www.unenvironment.org/ar
http://www.fao.org/plant-treaty/ar/
https://www.unep-wcmc.org/
https://www.unenvironment.org/ar
https://www.unenvironment.org/ar
https://www.cbd.int/cooperation/liaison.shtml
https://www.unep-wcmc.org/
https://www.unenvironment.org/ar
https://www.cbd.int/meetings/BRCWS-2016-01
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الخاصة باالتفاقيات التي ستقدمها البلدان األطراف، واالختالفات في  بسبب المعلومات محدوداً  تأثيرهسيكون في النهاية تحقيقه و 
 .ستعراض بموجب االتفاقيات الثالثالكيانات المبلغة والتزامات اإلبالغ ذات الصلة، واالختالفات في األطر الزمنية لإلبالغ واال

التآزر بين اتفاقيات ريو في العامين الماضيين على تطوير المؤشرات كما هو  أوجه وقد ركز العمل الرئيسي بشأن .30
 موضح في القسم الفرعي ألف أعاله.
 واإلبالغإدارة المعلومات نظم قابلية التشغيل البيني ل  جيم.

م المعلومات تسهيل إعادة استخدا فياإلبالغ و مجموعات البيانات نظم الغرض من تعزيز قابلية التشغيل البيني ليتمثل  .38
التي تم إدخالها في مكان واحد وبالتالي تفادي اإلبالغ المتعدد من جانب البلدان التي لديها نفس المعلومات. كما يبرر 

 الواردة من منصات مختلفة. تجمع بين المعلوماتوالتي االستثمار في أدوات تحليلية أكثر تعقيًدا 
متعددة األطراف التفاقيات البيئة االبوابة معلومات األمم المتحدة بشأن وهو  ،InforMEA يجمع موقعو  .30
(www.informea.org معلومات من أكثر من )توفر و اتفاقية بيئية متعددة األطراف من أجل تقديمها بطريقة متكاملة.  83

، واألهداف المتفق عليها دوليا، اإلدارة ومقررات مجالسيئية متعددة األطراف البوابة وسيلة للبحث عن نصوص االتفاقات الب
وحالة التصديق  المعاهدةلمحات عامة عن ، وتوفر معلومات مفصلة عن األطراف و ات الوطنية واالجتهادات القضائيةوالتشريع
 معلومات مج األمم المتحدة للبيئة بوابةوييسر برنااالتصال، والتقارير الوطنية وخطط العمل.  عن مراكزومعلومات  عليها،

InforMEA، مبادرة وتوججها ماليًا من قبل االتحاد األوروبي  ةالمدعومInforMEA اتفاقية بيئية 03، التي تضم أكثر من 
قليمية  .الطبيعة لحمايةاالتحاد الدولي المتحدة و  ، وتستفيد من إشراك خمسة كيانات تابعة لألمممتعددة األطراف عالمية وا 

عملها لدمج المعلومات من االتفاقات البيئية المتعددة  InforMEA بوابة معلومات ، واصلتخالل العام الماضيو  .33
التقارير الوطنية لألطراف  بمشاركةاالتفاقية  تقوم، InforMEAاألطراف والمصادر األخرى في واجهة واحدة. وكعضو نشط في 

ستراتيجيات وخطط  0333أكثر من وُيتاح مع البوابة. لتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية ل ستراتيجياتاالو  تقرير وطني وا 
تسمح هذه المشاركة التلقائية بزيادة الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتقارير و عمل وطنية للتنوع البيولوجي عبر البوابة. 

للنظر في فرص لزيادة  InforMEA بوابة معلومات طط، وتخيئية المتعددة األطراف ذات الصلةالوطنية من جميع االتفاقات الب
 .بلغ عنهاام المعزز للمعلومات المُ الوصول إلى محتوى التقارير لتسهيل االستخد

عمل وطنية  أماكن، الذي يهدف إلى إنشاء ي مشروع أداة البيانات واإلبالغفأيضا  InforMEAتشارك مبادرة و  .35
جماعية تساعد في تنظيم الوثائق ومشاركتها والحفاظ عليها في سياق التقارير الوطنية. ومن المتوقع أن يعزز استخدام العديد 

لمعلومات بروح "الدخول العمل نفسها التواصل والتعاون على المستوى الوطني وتيسير إعادة استخدام ا ألماكنمن المراسلين 
عادة مرة واحدة قد يكون دمج المعلومات الوطنية للتنوع البيولوجي في مكان واحد ذا قيمة في سياق و ". االستخدام مرات عدة، وا 

، وفي النهاية إظهار مساهمة أهداف التنمية المستدامة مقابلتحليل المعلومات المتعلقة باالتفاقات البيئية متعددة األطراف 
 مشروع أداة البيانات واإلبالغنظًرا الستضافة و . 8303لتنمية المستدامة لعام االتفاقات البيئية المتعددة األطراف في خطة ا

العديد من االتفاقيات والمؤسسات الذي تدعمه  ،InforMEAالهيكلة األساسية لموقع عتمد على يس ، فإنهInforMEA موقع على
 في ربط مصادر البيانات.المستخدم  هجه، ونبيئية المتعددة األطراف المشاركةال

وحسبما اقترحت المفوضية األوروبية، أصبحت أداة اإلبالغ على اإلنترنت للتقرير الوطني السادس بموجب االتفاقية  .33
، مع األخذ في االعتبار أن كلتا المستهدف للتنوع البيولوجي في االتحاد األوروبي المشتركأداة الربط قابلة للتشغيل المتبادل مع 

إقليمية عن التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية  /وطنيةمعلومات  تقديم: والتي تتمثل في األداتين تخدمان العملية ذاتها
المستهدف إلى دعم المستخدمين/  المشتركهدف أداة الربط . وتوأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 8181-8133للتنوع البيولوجي 

بين االستراتيجيات والمؤشرات الوطنية واألوروبية  المشترك الربط، مثل المكونات الرئيسية وتنظيمهاالبلدان في الحفاظ على 

http://www.informea.org/
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فحسب بل اتفاقية التنوع البيولوجي يسهل اإلبالغ بموجب ال والعالمية للتنوع البيولوجي المستخدمة على المستوى الوطني، مما 
 .أيضا االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي

أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت في االتفاقية قابلة للتشغيل المتبادل مع أدوات أو نظم  وتنظر األمانة في خيارات لجعل .30
اإلبالغ عبر اإلنترنت التي تستخدمها االتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو حتى يمكن تبادل البيانات 

 والمعلومات ذات الصلة أو تبادلها بين األنظمة المختلفة.
 لإلبالغ الوطنيالتنسيق بين األدوات  دال.

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي نفس نظام اإلبالغ عبر اإلنترنت الذي يديره 13اعتمدت العديد من االتفاقيات واالتفاقات .42

وهذا يسهل الوصول إلى البيانات المتعلقة بالتنوع  .لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة
 .البيولوجي وقابلية التشغيل البيني لها

/آذار يلها في مارسوقررت أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي تطوير أداة اإلبالغ الخاصة بها على اإلنترنت، والتي تم تفع .49
عيت أمانات االتفاقيات المتعلقة ، دُ في عملية تطوير األداةو . 38/89من المقرر  4الفقرة  ، استجابة لطلب ورد في8132

التابع لبرنامج األمم  المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةو  ،والزراعة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو وكذلك منظمة األغذية
وكان ألعضاء اللجنة االستشارية غير الرسمية آللية غرفة تبادل  .الختبار األداة وتقديم المدخالت واالقتراحات المتحدة للبيئة،

في أداة إعداد التقارير عبر اإلنترنت للتقرير الوطني السادس، و باإلضافة إلى ذلك، معلومات دور أساسي في هذه العملية. و ال
روابط للتقارير الوطنية ومجموعات البيانات ذات الصلة باالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو بحيث يتم توفير 

بموجب  قدمتها البلدانلتقارير الوطنية التي أو اإلشارة إلى المعلومات ذات الصلة الواردة في ا المعلومات يمكن للبلدان استخدام
 .االتفاقيات ذات الصلة

 التآزر في اإلبالغ بموجب االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو أوجه خيارات مقترحة لتعزيز هاء.

متعلقة بالتنوع البيولوجي التآزر في اإلبالغ بموجب االتفاقيات ال أوجه والتأثير في تعزيز القوةأكبر قدر من ُيماثل  .51
 مستوى مواءمة األهداف والغايات التي من شأنها تسهيل تحديد المؤشرات المشتركة لدعم تخطيط العمل واإلبالغ عن التقدم

فرصة لتعزيز المزيد من االتساق بين اتفاقية التنوع  8181 عام يوفر تطوير إطار التنوع البيولوجي العالمي لما بعدالمحرز. و 
، وينبغي النظر في الخيارات المقترحة الموضحة أدناه واتفاقيات ريولوجي واالتفاقيات األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي البيو 

 .في هذا السياق

وبالنظر إلى ما سبق، وعلى أساس العمل ذي الصلة الذي تم االضطالع به حتى اآلن، وال سيما الدراسات التي  .53
 ، ومبادرةوالمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئة ،المتحدة للبيئةوبرنامج األمم  ،أعدتها سويسرا

InforMEA   االتصال وفريق، التنوع البيولوجيالمتعلقة بلالتفاقيات  التابع فريق االتصالوكذلك االقتراحات المقدمة من 
ُيقترح التآزر بين االتفاقيات المتصلة بالتنوع البيولوجي،  أوجه والفريق االستشاري غير الرسمي بشأن ،التفاقيات ريو المشترك

 :الخيارات التالية

من الضروري مواصلة المشاورات الجارية بين أمانات االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي من خالل،  (أ )
بالتنوع البيولوجي، مع تطوير األطر  المتعلقةلالتفاقيات التابع عليها فريق االتصال ضمن أمور أخرى، اآلليات التي وافق 

                                                                 
، اتفتاق  (AEWA)اآلستيوية المهتاجرة -األوروبيتة  -والعديتد متن اتفاقياتهتا )اتفتاق بشتأن حفتظ الطيتور المائيتة األفريقيتة  (CMS) اتفاقيتة األنتواع المهتاجرة 13

الصتتغيرة فتي بحتتر البلطيتق وشتمال شتترق المحتيط األطلستتي والبحتر اآليرلنتتدي ، اتفتاق بشتتأن حفتظ الحوتيتات  (EUROBATS)حفتظ الخفتافيش فتتي أوروبتا
متذكرة التفتاهم بشتأن حفتظ أستماك القترش المهتاجرة، واتفاقيتة االّتجتار التدولي بتأنواع الحيوانتات والنباتتات البريتة المعرضتة و  (ASCOBANS)  وبحتر الشتمال

 واتفاقية برن. ITPGRFA ن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، والمعاهدة الدولية بشأRamsarلالنقراض، واتفاقية رامسار

https://www.unep-wcmc.org/
https://www.unep-wcmc.org/
https://www.unenvironment.org/ar
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-29-ar.pdf
https://www.cbd.int/blg/
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طر استراتيجية مماثلة أو في إطار ُأ بحيث تعمل جميع االتفاقيات ذات الصلة 8383االستراتيجية للتنوع البيولوجي لما بعد 
التآزر في اإلبالغ بموجب االتفاقيات ذات  أوجه يز، األمر الذي سيكون بمثابة خطوة أساسية نحو تعز قة حيثما أمكنمتواف

 الصلة؛

التآزر في اإلبالغ عن  أوجه سيكون تطوير أو تحديد مجموعة مشتركة من المؤشرات لإلبالغ قيمًا لتعزيز (ب )
ظهاره أنشطة التنسيق ذات الصلة المضطلع بها حتى اآلن )بما في ذلك مؤشرات وقد وفرت . االُنهج والشواغل المشتركة وا 

 تحييد أثرومؤشرات هدف  14المستدامة، ومؤشرات قياس تنفيذ اتفاق باريس، التنميةأهداف ، ومؤشرات اتفاقية التنوع البيولوجي
 للعمل في هذا الصدد؛ متيناً ، وعمل شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي( أساسًا تدهور األراضي

التحليل الدقيق  ،جملة أمور من بينها ،من خالل ،سيستمر استكشاف خيارات أُلطر اإلبالغ المشتركة (ج )
وستكون الخيارات العملية التي سيتم . الوطنية المنفذة في هذا الصدد /للخبرات والدروس المستفادة من المشاريع الرائدة اإلقليمية

. ومع العالميالوطني و  الصلة على المستويينالتآزر في اإلبالغ بموجب االتفاقيات ذات  أوجه تطويرها مفيدة لتيسير زيادة
 ؛لف الوزارات أو الوكاالت الوطنية، توجد تحديات حيث تقع مسؤولية اإلبالغ في مختذلك

 والمعرفةينبغي بذل الجهود لزيادة قابلية التشغيل البيني ألدوات اإلبالغ، والبيانات، ونظم إدارة المعلومات  (د )
التآزر في اإلبالغ  أوجه اتفاقيات ريو والمنظمات الدولية ذات الصلةكل من في االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وستعزز 

 والمعلومات ذات الصلة. البيانات وتبادلعن طريق تسهيل اإلحالة المرجعية 

مشتركة، مثل  بصورةالمتفق عليها  البيانات الوصفية معاييربالتعاريف و  من المهم بشكل متزايد االلتزام (ه )
، من أجل ضمان سسات البيئية والمسميات الجغرافية، والمؤ دوليا/ المؤشرات المتفق عليها الغايات، واألهداف/ تصنيفات األنواع

 اإلجمالي.المستوى  علىأن المعلومات التي يتم جمعها من خالل أنظمة اإلبالغ المختلفة يمكن تحليلها بشكل مفيد 
لية للمضي قدما، النظر في الخبرات التي استكشاف الخيارات ومناقشة الطرق العم وسيكون من المهم، عند مواصلة .58

 :تمت بالفعل في تطوير نماذج التقارير المشتركة

 ،8138و 8131 بين عامي لبرنامج األمم المتحدة للبيئة التابع المركز العالمي لرصد حفظ الطبيعةنفذ  (أ )
وأنتج المشروع . بموجب اتفاقيات ريو اإلبالغ الوطنيمشروعًا تجريبيًا في ستة بلدان بشأن الُنهج والعمليات المتكاملة لتيسير 

 إرشاداتواألدلة الوطنية التي قدمت  اإلبالغ المشتركجدوى  استكشف، بما في ذلك التحليل العالمي الذي حالةتحليالت 
التي تم  لإلبالغ المشتركوأنتج المشروع أيضا نماذج  .لإلبالغ في المستقبل، استنادا إلى استعراض التجارب والدروس المستفادة

 تم استعراض النتائج من قبل فريق االتصال المشترك؛. و تجريبها في ستة بلدان

اإلقليمي  البيئةبرنامج انة أم من ، بناء على طلب8131و 8112 بين عاميدعمت أستراليا، في الفترة ما  (ب )
من جانب  اإلبالغمن أجل تبسيط عملية بقيادة برنامج البيئة اإلقليمي لجنوب المحيط الهادئ، ، مشروعًا المحيط الهادئ لجنوب

فاقية البلدان الجزرية في المحيط الهادئ بموجب االتفاقات البيئية متعددة األطراف ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، بما في ذلك ات
اتفاقية اتفاقية األنواع المهاجرة و و ، االتّجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض التنوع البيولوجي واتفاقية

إعداد التقارير الوطنية بموجب كل في  الالزمةُصمم هذا المشروع لتقليل الوقت والموارد . و واتفاقية التراث العالمي ،رامسار
وقد تم . اتفاقية من هذه االتفاقيات باستخدام نموذج إبالغ موحد يغطي متطلبات اإلبالغ األساسية بموجب هذه االتفاقيات

الموحد من حيث  اإلبالغإلى فوائد استخدام نموذج  والذي أشاروتم اختباره في ثمانية بلدان،  لإلبالغ الموحد تطوير نموذج

                                                                 
 53000رقم التسجيل األمم المتحدة، مجموعة معاهدات  14

https://www.unep-wcmc.org/
https://www.unenvironment.org/ar
https://treaties.un.org/doc/Treaties/2016/02/20160215%2006-03%20PM/Ch_XXVII-7-d.pdf
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رحب مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع وقد  15.ظفين والتمويل الالزم إلعداد التقارير الوطنيةتقليل مقدار الوقت والموارد والمو 
 بهذا المشروع؛ ، 31/31 من المقرر 35 البيولوجي، في

، كجزء من مشروع بناء القدرات المتعلق 8131-8133خالل الفترة ، الجماعة الكاريبيةقامت أمانة  (ج )
باالتفاقات البيئية المتعددة األطراف في بلدان أفريقيا ومنطقة الكاريبي ومنطقة المحيط الهادئ وبدعم من االتحاد األوروبي، 

جي، بما في ذلك اتفاقية التنوع البيولو االتفاقات البيئية المتعددة األطراف ذات الصلة ب يغطي قضايا موحدبوضع نموذج إبالغ 
والبروتوكول ، االتّجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة لالنقراض التنوع البيولوجي، واتفاقية رامسار، واتفاقية

)البروتوكول المتعلق بالمناطق واألحياء البرية  التفاقية قرطاجنةخاصة واألحياء البرية المتمتعة بحماية المتعلق بالمناطق 
وقد تم تطوير هذا النموذج بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة وبالتشاور مع . المتمتعة بحماية خاصة التفاقية قرطاجنة(

وقد ُصمم هذا  .ذات الصلةوكوبا والجمهورية الدومينيكية وكذلك مع أمانات االتفاقيات  ،الدول األعضاء في الجماعة الكاريبية
، مما يقلل من ازدواجية الجهود لجمع البيانات من دواح نموذجللسماح للبلدان بتجميع مصادر المعلومات المختلفة في  النموذج

 .مصادر مختلفة إلعداد التقارير الوطنية بموجب كل اتفاقية من االتفاقيات

 عملية اإلبالغآثار التمويل على المواءمة والتآزر في  رابعاً.

بتقديم الدعم المالي إلعداد  مرفق البيئة العالمية في حين قامقدمت األمانة الدعم التقني إلعداد التقارير الوطنية  .51
. وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيمعظمه من خالل المشاريع التي نفذها برنامج األمم المتحدة للبيئة ، كان التقارير الوطنية

حجما بشأن اإلبالغ الوطني أكبر  ة، كانت المشروعات المدعومة من جانب مرفق البيئة العالمياحتياجات التمويلعلى واعتماًدا 
كانت األنشطة التمويلية لمرفق البيئة العالمية فيما يتعلق باإلبالغ الوطني، في . و يهااالتفاقية مقارنة مع بروتوكولبموجب 
ه في إطار اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن علي كانتمقارنة بما  البيولوجي لتنوعا اتفاقية إطار في حجماً  أصغر ،المتوسط

طار مشترك لإلبالغ التفاقيات ريو وبروتوكوليها وستكون للمقترحات بشأن اإلبالغ المتزامن بموجب االتفاقية  .تغير المناخ وا 
فعلى سبيل المثال، في حين  .بها تقديم هذا الدعم المالي والتقني التي يتم والُسبلآثار على الحجم الالزم للدعم المالي والتقني، 

أن استخدام الموارد واألدوات والبنية األساسية المشتركة يمكن، من حيث المبدأ، أن يقلل من االحتياجات من الموارد إلعداد 
على استثمار أكبر خالل الفترة المشمولة التقارير الوطنية، فإن المواعيد النهائية المشتركة لإلبالغ، من ناحية أخرى، تنطوي 

، يجب النظر بعناية في مستوى لذلك ونتيجة .للتقارير في أوقات مختلفة فترات متداخلةعلى  بالتقرير بداًل من استخدام الموارد
 .الدعم المطلوب

 التوصيات المقترحة .خامسا

 يعتمد مقررا على غرار ما يلي:قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ في أن توصي مؤتمر األطراف بأن  .54

 إن مؤتمر األطرف، 
التتآزر بتين االتفاقيتات  أوجته وتعزيتزوبروتوكوليهتا مواءمتة التقتارير الوطنيتة بموجتب االتفاقيتة  تعزيتزعلتى أهميتة  يؤكتدإذ 

 التقدم المحرز حتى اآلن في هذا الصدد، وا ذ يالحظالمتعلقة بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، 
فتي التقتتارير الوطنيتة الالحقتة بموجتتب  8181 عتام المحتمتتل إلطتار التنتوع البيولتتوجي العتالمي لمتا بعتتد التدورب يعتترفوا ذ 

 وبروتوكوليها،االتفاقية 

                                                                 
فتي اجتماعته الختامس عشتر )انظتر  االّتجتار التدولي بتأنواع الحيوانتات والنباتتات البريتة المعرضتة لالنقتراض اتفاقيتة أتيح تقرير متوجز لمتؤتمر األطتراف فتي 15

 التالية:  الوثائق

44.pdf-/inf/E15ihttps://cites.org/sites/default/files/common/cop/15 
.44A.pdf-https://cites.org/sites/default/files/common/cop/15/inf/E15i 
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بتتأن االتفاقيتة وكتتل متن البروتوكتتولين هتي صتكوك قانونيتتة متميتزة لهتتا التزامتات محتتددة تجتاه األطتتراف  أيضتا يعتترفوا ذ 
وأهتتتتدافها استتتتراتيجيات التنفيتتتتذ  علتتتتىتركيتتتز الالمتعاقتتتدة معهتتتتا، وأن المعلومتتتات المقدمتتتتة فتتتتي نمتتتاذج اإلبتتتتالغ الوطنيتتتة تعتمتتتتد علتتتتى 

 المعتمدة بموجب كل صك في وقت معين،
 يدعوا ذ و ، 8181في عام لالتفاقية وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغويا  المنسقةبالغ اإلرات البدء بدو  يقرروا ذ  .3

ماع لألطراف في بروتوكول مؤتمر األطراف العامل كاجتو مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول قرطاجنة 
هج والدورات المنسقة لنُ واتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق هذه ا لنظر في التدابير التحضيرية الالزمة والموافقة عليهاناغويا إلى ا

 ؛لإلبالغ

 :إلى األمين التنفيذيإذ يطلب  .8

، وتقديم وبروتوكوليهامواصلة بذل الجهود لتحسين وتنسيق واجهة المستخدم وتصميم التقارير الوطنية بموجب االتفاقية  (أ )
 الثالث عن التقدم المحرز؛تقرير إلى الهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها 

، عند إعداد الوثائق المتعلقة بإطار أي آثار وخيارات لتنسيق التقارير الوطنية بموجب االتفاقية وبروتوكوليها تحديد (ب )
 ؛8181عام  التنوع البيولوجي العالمي لما بعد

االتفاقيات المتعلقة بالتنوع ، وفريق االتصال المعني بمع أمانات االتفاقيات ذات الصلة ، بالتشاوراستكشافمواصلة  (ج )
وفريق االتصال المشترك التفاقيات ريو، وعلى أساس االقتراحات المقدمة من الفريق االستشاري غير الرسمي المعني  ،البيولوجي

التآزر في التقارير الوطنية بين االتفاقيات المتعلقة  أوجه لزيادةخيارات التآزر بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، أوجه ب
 ، وتقديم تقرير عن التقدم المحرز للهيئة الفرعية للتنفيذ في اجتماعها الثالث؛واتفاقيات ريوبالتنوع البيولوجي 

يل ، بهدف تسه InforMEAالمساهمة في تطوير أداة البيانات واإلبالغ واختبارها وتعزيزها، بالتعاون مع مبادرة (د )
 .، حسب االقتضاءالبيولوجياستخدامها عبر االتفاقيات المتعلقة بالتنوع 

وقد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ أيًضا في أن توصي بأن يعتمد مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في  .55
 على غرار ما يلي: بروتوكول قرطاجنة مقرراً 

 ،للسالمة اإلحيائية توكول قرطاجنةإن مؤتمر األطراف العامل كاجتماع لألطراف في برو 
وتعزيتز أوجته التتآزر بتين االتفاقيتات المتعلقتة وبروتوكوليهتا مواءمة التقارير الوطنية بموجب االتفاقية  تعزيز بأهميةيعترف إذ 

 ،دم المحرز حتى اآلن في هذا الصددالتق وا ذ يالحظ، بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو
 .8181تبدأ في عام  ةمنسق لى أن تكون هناك دورة إبالغ وطنيع وا ذ يوافقدعوة مؤتمر األطراف في االتفاقية،  وا ذ يقبل

العامل كاجتماع لألطراف في في أن توصي بأن يعتمد مؤتمر األطراف قد ترغب الهيئة الفرعية للتنفيذ أيضًا و  .52
 :بروتوكول ناغويا مقررًا على غرار ما يلي

 ،العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول ناغويا إن مؤتمر األطراف
بأهمية تعزيز مواءمة التقارير الوطنية بموجب االتفاقية وبروتوكوليهتا وتعزيتز أوجته التتآزر بتين االتفاقيتات المتعلقتة  إذ يعترف

ذ يالحظ التقبالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو  ،دم المحرز حتى اآلن في هذا الصدد، وا 
 .8181تبدأ في عام  ةعلى أن تكون هناك دورة إبالغ وطني منسق يوافقا ذ و دعوة مؤتمر األطراف في االتفاقية،  وا ذ يقبل

 

__________ 
 


