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الهيئة الفرعية للتنفيذ
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البند  12من جدول األعمال المؤقت

*

استعراض المقررات :أداة تتبع المقررات
مذكرة من األمين التنفيذي

مقدمة
قرر مؤتمر األطراف في المريرر  28/12وقي ممارسي سي ا المريررات المعميول بهيا منيذ اجتماعيل السياد في عيا
-1
 . 2002وقررت األطراف أيضيا االستعاضي عين العم يي ال اليي بينه جدييد السيتعراا المريررات أو عنااير المريررات طر ري
تدع التنفيذ وترس أساسا جيدا إلعداد مرررات جديدة واعتماداا .وف اذا الادد ،قررت األطراف استخدا أداة لتت ع المريررات
عبر اإلنترنت يجري إعداداا وت ديثها ف آليي غرفي ت يادل المع وميات ،غيي دعي اسيتعراا المريررات الرائمي  ،وت سيين عم يي
إعداد واعتماد مرررات جديدة.
-2

وط ا مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي االضطالع ما ي :
(أ)

وضع أداة لتت ع المرررات عبر اإلنترنت وت ديثها ف آلي غرف ت ادل المع ومات؛

تنفيي ييذ األداة ع ي ييى أسي ييا تجر ب ي ي واسي ييتخدامها السي ييتعراا مري ييررات االجتمي يياعين الثي ييامن والتاسي ييع لمي ييؤتمر
(ا)
األطراف ،وتجميع مع ومات عن التها وأي مع ومات أخرى ذات ا معروض ف المرفق المررر واتا المع ومات المتع ر
بنتائ اذه العم ي إلى الهيئ الفرعي ل تنفيذ؛
(ج)

إعداد موجز ل مع ومات الواردة ف أداة تت ع المرررات عبر اإلنترنت واتا تل لألطراف ،عند الضرورة؛

استكشي يياف تجي ييارا االتفاقي ييات البيئي ي ي المتعي ييددة األط ي يراف األخي ييرى ،ال سي يييما اتفاقي ي ي التجي ييارة الدولي ي ي ي ي نواع
(د)
ال يوانات والن اتات البر المهددة االنرراا ،ف إدارة وتو يد المرررات والر اررات ،وادراج مرتر يات في المع وميات التي سيتتا
وفرا ل فررة الفرعي (ا) أعاله.
وفي ي ذلي ي المر ييرر ،ط ييا م ييؤتمر األطي يراف أيض ييا إل ييى الهيئي ي الفرعيي ي ل تنفي ييذ أن تنظ يير ،في ي اجتماعهي يا األول ،في ي
-3
المع ومات الواردة من األمين التنفيذي المشار إليها ف الفررة الفرعي ( 2ا) أعاله واعداد تواي ش ن أداة تت ع المريررات عبير
اإلنترنت عد المر التجر بي لينظر فيها مؤتمر األطراف ف اجتماعل الثالث عشر.

*
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وبناء ع ى ذل  ،أعيد األميين التنفييذي أداة تت يع المريررات عبير اإلنترنيتُ ،ي يتف بهيا في آليي غرفي ت يادل المع وميات،
-4
وتُسييتخد السييتعراا المرييررات الاييادرة عيين االجتميياعين الثييامن والتاسييع لم ييؤتمر األطي يراف .و ييرد م خي ي له ييذه التجربيي في ي
الرسييمين أوال وثانييا أدنيياه .و ييرد م خ ي لتجربي اتفاقيي التجييارة الدوليي ي نواع ال يوانييات والن اتييات البر ي المهييددة يياالنرراا ف ي
إدارة وتو يد المرررات والر اررات ف الرس ثالثا .وترد عا العناار لمشروع تواي ف .UNEP/CBD/SBI/1/10

أوال-

وضع وتنفيذ أداة تتبع المقررات

يشتمل المرفق المررر  28/12ع ى عرا عا ل مع ومات الت يمكن إدراجها ف أداة تت يع المريررات عبير اإلنترنيت.
-5
وفئت يا المع ومييات امييا( :أ) مع ومييات متع ر ي يالمررر (نييوع المرييرر ،و ال ي المرييرر ،والكيييان ال يذي يوجييل إليييل المرييرر والجييداول
الزمني ي )؛ (ا) مع ومييات ذات ا ي (تواييي الهيئ ي الفرعي ي الت ي شييك ت أسييا المرييرر ،والمرييررات ذات الا ي  ،واإلخطييارات
الاادرة ،والترار ر الواردة ،والوثائق ذات الا  ،واألنشط والنتائ ذات الا ) .وقد استُخد اذا العرا العا لوضع أداة تت ع
المرررات ،وا متا ع ى ش ك اإلنترنت ف آلي غرف ت ادل المع ومات 1.وترد ف المرفق بهذه الوثير عا التفاايل ذات
الطا ع الترن فيما يتع ق بوضع أداة تت ع المرررات.
وتشييير الخبييرة ميين المر ي التجر بي ي لتنفي ييذ أداة تت ييع المرييررات إلييى أن ا ييذه األداة يمكيين أن تكييون مفيييدة لألط يراف،
-6
والجهات الفاع األخرى مثيل الشيعوا األاي ي والمجتمعيات الم يي والمنظميات ذات الاي  ،واألماني  .ويمكين أن تسياعد ايذه
األداة األطي يراف والجه ييات الفاع ي ي األخ ييرى في ي ت دي ييد اإلجي يراءات المتوق ييع أن تتخ ييذاا نتيجي ي ل مر ييررات التي ي يعتم ييداا م ييؤتمر
األطراف .كما يمكن لألداة أن تساعد األطراف والجهات الفاع األخرى ف تت ع الترد الذي ت رزه األمان ف تنظي أنشيط ميا
بين الدورات 2.واألداة مفيدة أيضا لت ديد الرضايا الت تناولتها المرررات الفعل ،والت يمكن أن تساعد ف ال د من التكيرار في
المرررات المسترب ي وكذل ف ت ديد ما إذا كانت أو ل تكن انا اج إلى مررر جديد ش ن قضي ما.
وبنيياء ع ييى الخب يرة ميين اييذه المر ي التجر بي ي  ،قييد ال تكييون أداة تت ييع المرييررات عبيير اإلنترنييت فعال ي تمامييا مييا ل ي يييت
-7
اسييتعراا جميييع المرييررات الاييادرة عيين مييؤتمر األطيراف ،أي المرييررات ميين االجتميياع األول إلييى االجتميياع السييا ع وكييذل ت ي
الاييادرة عييد االجتميياع التاسييع .وبهييذه الطر ر ي  ،سيييكون ميين الممكيين ال اييول ع ييى نظ يرة شييام عيين المرييررات الت ي تعتمييداا
ميؤتمر األطيراف و التهيا الرااني  .ويمكيين إتميا ايذا االسيتعراا ،رانييا بتيوافر الميوارد ،قبيل انعريياد االجتمياع ال ار يع عشير لمييؤتمر
األطراف.
وتوضح الخبرة من المر التجر بي أيضا أن ت ديث أداة تت ع المرررات عم ي مستمرة .وع ى سبيل المثال ،يمكن أن
-8
اليييا ع ييى أنهييا سييار  ،قييد تعتبيير في المسييتربل مط ري عييد
تتغييير الي المرييررات مييع مييرور الوقييت ،والمرييررات التي تايين
الريا المز د من العمل .وف ضوء ذل  ،ستكون انا اج إلى استعراا جميع مرررات مؤتمر األطراف ،وال سيما ت التي
تكون التها سار ف كل فترة ما بين الدورات من أجل ت ديث أداة تت ع المرررات.

ثانيا -استعراض مقررات االجتماعين الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف
استخدمت المع ومات أو المعايير اليواردة في المرفيق يالمررر  28/12السيتعراا مريررات االجتمياعين الثيامن والتاسيع
-9
لمؤتمر األطراف .وأدرجت نتائ اذا االستعراا ف أداة تت ع المرررات.
 .https://www.cbd.int/decisions/tracking 1ستا ح اذه الوا متا خالل أسبوع االجتماع العشر ن ل هيئ الفرعي ل مشورة
الع مي والترني والتكنولوجي  .كما ستنظ األمان دثا جانبيا خالل اجتماع الهيئ الفرعي ل تنفيذ لعرا أداة تت ع المرررات.
 2أعدت األمان أيضا اف ات ش ن العم يات الت ضير الجتماعات مؤتمر األطراف واجتماعات مؤتمر األطراف العامل كاجتماعات
لألطراف ف البروتوكولين ،فضال عن االجتماعين التاسع عشر والعشر ن ل هيئ الفرعي ل مشورة العم ي والترني والتكنولوجي  ،واالجتماع
األول ل هيئ الفرعي ل تنفيذ واالجتماع التاسع ل فر ق العامل بين الدورات المفتو العضوي المخا ل مادة (8ي) واأل كا المتا بها:
.https://www.cbd.int/meetings/preparation/

UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.2
Page 3

-10

وميا إذا كيان المريرر مسي و ا يعتبير مين عناايير عم يي النظير في المريررات أو معاييرايا ( اإلضيياف إليى ميا إذا كييان

المررر ُمط را أو م غيا أو منرضيا أو سار ا ) الت يتعين استخدامها ف تريي ال المررر .غير أن اذا العنار ال ينطبيق
ع ى مرررات االجتماعين الثامن والتاسع لمؤتمر األطراف ،نظ ار ألن ايذه المريررات لي تمير مين خيالل عم يي السي ا .وسييكون
عنايير مييا إذا كييان المرييرر أو عنايير ميين المرييرر مس ي و ا ذا اي ي في ي اسييتعراا مر ييررات أول سيي ع اجتماعييات لمييؤتمر
األطراف استخدا أداة تت ع المرررات.

ثالثا -الخبرة المكتسبة من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة
باالنقراض
 -11كما ذكر أعاله ،ط ا مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي أن يستكش تجرب اتفاقي التجارة الدولي ي نواع ال يوانيات
والن اتات البر المهددة االنرراا ف إدارة وتو يد المرررات والر اررات واتا المع ومات لالجتماع األول ل هيئ الفرعي ل تنفيذ.
 -12وتن الفررة  3من المادة ال ادي عشرة من اتفاقي التجارة الدولي نواع ال يوانات والن اتات البر المهددة ياالنرراا
ع ييى أن تسييتعرا اجتماعييات مييؤتمر األط يراف تنفيييذ االتفاقي ي وأن ترفييع ،عنييد االقتضيياء ،توايييات لت سييين فعالي ي االتفاقي ي .
وت خذ اذه التوايات شكل ق اررات أو مرررات  .ووفرا لموقع االتفاقي ع ى اإلنترنيت ،فينن الغيرا مين الري اررات ايو أن تكيون
ذات طييا ع دائ ي  ،وتوجييل تنفيييذ االتفاقيي خييالل فت يرات تشييمل سيينوات عديييدة 3 .وف ي المرابييل ،تكييون المرييررات أكثيير ت ديييدا وذات
طا ع م دد زمنيا :عادة ما ت توي ع ى تك يفات ل جن م ددة أو لألمان  .وايذا يعني أنيل يجيا أن تُنفيذ ،في كثيير مين األ ييان
خييالل فتيرة زمنيي م ييددة ،وميين ثي تاي ح قديمي  4.واذا كييان سيييت الخ ييو إلييى اسييتنتاجات عييد مناقشييات أو مفاوضييات ييول
موضوع معين ،سيرد المؤ دون اذه االستنتاجات وستُعتمد ف سياق مناقش اذا الموضوع ،وف شكل مريررات وقي اررات ،سيا
االقتضاء.
 -13ووفرييا لهييذا اليينه  ،تظييل الري اررات سييار المفعييول مييا لي ت ي فع يييا في ييين أن المرييررات ليين تكييون سييار إال بييين أ ييد
مييؤتمرات األطيراف والمييؤتمر التييال لييل (أو تييى موعييد نهييائ ايير ح مشييار إليييل في مرييرر مييا) .وفي كييل مييؤتمر مين مييؤتمرات
األطراف ،تدرج األمان  ،ف الوثائق المعدة لالجتمياع ،مرتر يات شي ن المريررات التي يتعيين إلغاؤايا ،وعيادة ميا يكيون ذلي ع يى
أسا أنل ت تطبيق اذا المررر .ويرارن اذا اإلجراء نوعيا ميا ممارسي سي ا مريررات ميؤتمر األطيراف في إطيار اتفاقيي التنيوع
البيولوج الت كانت قائم تيى تي اسيتبدالها يالنه ال يال السيتعراا المريررات اسيتخدا أداة تت يع المريررات عبير اإلنترنيت.
وكييان أا ي اخييتالف ف ي ال ي اتفاقي ي التجييارة الدولي ي ي نواع ال يوانييات والن اتييات البر ي المهييددة يياالنرراا ،اييو أنييل يييت ييذف
المرررات الرديم وازالتها من السجل ف ين أنل يشار إليها ف ال اتفاقي التنوع البيولوج ع ى أنها مسي و  ،ولكنهيا تظيل
موجودة ف السجل.
يالمرررات السييار  ،ك ي
 -14ويمكيين أن تظييل المرييررات سييار إذا ت ي بييذل جهييد فع ي لتنري هييا .ولتييوفير قائم ي واض ي
مؤتمر األطراف أمان اتفاقي التجارة الدولي نواع ال يوانات والن اتات البر المهيددة ياالنرراا ي ن تريو بتجمييع كيل المريررات
5
الت ال تزال سار وأن تنشراا ف وثير عد كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر األطراف.
 -15وع ى سبيل المثال ،ت ت موضوع التعاون مع المنظمات األخيرى  ،اعتميد ميؤتمر األطيراف في اتفاقيي التجيارة الدوليي
نواع ال يوانات والن اتات البر المهددة االنرراا المررر  11-15ف اجتماعل الخيام عشير في عيا  .2010وكيان المريرر
( https://cites.org/eng/res/intro.php 3ت االطالع ع يل ف  9مار /آذار .)2016
( https://cites.org/eng/dec/intro.php 4ت االطالع ع يل ف  9مار /آذار .)2016
 5انظر الررار ) .Conf. 4.6 (Rev. CoP16تجميع المرررات الت ال تزال سار عد أ دث اجتماع لمؤتمر األطراف ف اتفاقي التجارة
الموقع التال :
ف
عشر) متا
نواع ال يوانات والن اتات البر المهددة االنرراا (االجتماع الساد
الدولي
.https://cites.org/sites/default/files/eng/dec/valid16/E16-Dec.pdf
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موجها إلى األمان ون

ع ى أن :تواال األمان تردي خدماتها كشر رئيس ف شراك مؤشرات التنوع البيوليوج  ،وتتشياور

مييع ال جييان المعني ي ال يوانييات والن اتييات وال جييان الدائم ي عنييد ال اج ي  ،وترييد ترر ي ار عيين عم هييا ف ي اييذا الاييدد ف ي االجتميياع
الساد عشر لمؤتمر األطراف.
 -16وعرييد االجتميياع السيياد عشيير لمييؤتمر األط يراف ف ي اتفاقيي التجييارة الدولي ي ي نواع ال يوانييات والن اتييات البر ي المهييددة
يياالنرراا في مييار /آذار  ،2013وقييدمت األماني ترر ي ار عيين عم هييا مييع شيراك مؤشيرات التنييوع البيولييوج  6.ومييع نهايي الفت يرة
الزمنيي الم يددة في المريرر  ،11-15أوايت األماني يذف المرييرر ،و ي ن تواايل األماني تعز يز اتفاقيي التجييارة الدوليي ي نواع
ال يوانات والن اتات البر المهددة االنرراا ف المناقشات المتع ر المؤشرات ف سياق العمل المضيط ع يل في سيياق الرؤيي
االستراتيجي التفاقي التجارة الدوليي ي نواع ال يوانيات والن اتيات البر ي المهيددة ياالنرراا 7.وُقبيل المرتير ولي يعيد المريرر يظهير
ف تجميع مرررات مؤتمر األطراف السار عد االجتماع الساد عشر.

 -17وتتمثل الميزة الرئيسي لنه اتفاقي التجارة الدولي نواع ال يوانات والن اتات البر المهددة االنرراا ف أن األطيراف
تكييون اج ي إلييى التركيييز أساسييا ع ييى الر ي اررات فرييع عنييد مضيييها قييدما ف ي تييدابير واسييتراتيجيات التنفيييذ ع ييى المييدى الطو ييل
وراداا .ويمكن أن ينظر مؤتمر األط ارف ف اتفاقي التنوع البيولوج ف نه اتفاقي التجارة الدولي نواع ال يوانات والن اتات
البر ي المهييددة يياالنرراا .ويمكيين ترسييي المرييررات أو أقسا /عناايير المرييررات ،إلييى ت ي التي تييوفر إرشييادات سياسياتي طو ي
األجييل (أي مييا يعييادل وظيفيييا قي اررات اتفاقيي التجييارة الدوليي ي نواع ال يوانييات والن اتييات البر ي المهييددة يياالنرراا) ،وت ي التي
تييوفر تك يفييات تنفيذيي لهيئييات االتفاقيي (أي مييا يعييادل وظيفيييا مرييررات اتفاقيي التجييارة الدوليي ي نواع ال يوانييات والن اتييات البر ي
المهددة االنرراا) .ويمكن أن يؤدي ذل إلى مساعدة األطراف وأا اا الما اآلخر ن ف ت ديد المريررات التي ال تيزال
السيار  .ويمكين ت ريييق ذلي عين طر ييق ت دييد (فيرز) المرييررات الموسيوم في أداة تت ييع المريررات واتا ي تجميييع لهيذه المرييررات
ع ى ش ك اإلنترنت ل مستخدمين.

 6انظر الوثير  13لالجتماع الساد
.13.pdf
 7المرجع نفسل ،الفررة .65

عشر لمؤتمر األطرافhttps://cites.org/sites/default/files/eng/cop/16/doc/E-CoP16- :
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المرفق

وصف تقني مختصر ألداة تتبع المقررات
وضعت أداة تت ع المرررات وفرا ل مرفق المررر  28/12وتتس الخاائ
-1

التالي :

هيكل دقيق

يسمح الهيكل الدقيق بوا

كل عنار فردي من المررر ،مثل فررات فردي و/أو سرد البنود ،بدال من المررر ككل.

ويسمح الهيكل الدقيق أيضا بنرفاق البيانات الوافي (المذكورة أدناه) عناار المررر ذي الا وكذل مواءم عناار المررر
ال غات الرسمي لألم المت دة.
-2

ربط البيانات الوصفية بعناصر المقرر

تكون البيانات الوافي عالمات مرت ط مع ومات واردة ف قاعيدة بيانيات وتُسيتخد لفهرسي المع وميات .ونتيجي ل هيكيل اليدقيق
الجديد ،تسمح أداة تت ع المرررات استخدا بيانات وافي دقير  ،مثل:

-3

(أ)

إدخال مع ومات (ما إذا كان المررر ل ع أو تنفيذيا ،والعمل المتوقع)

(ا)
(ج)

ال ال ( ُمط را أو م غيا أو منرضيا أو مس و ا أو سار ا)
الجهات الفاع (الت يوجل إليها عنار المررر)

(د)

الجدول الزمن

(ه)

األنشط ذات الا

(و)

النتائ ذات الا

(ز)

اإلخطارات ذات الا

( )

الترار ر ذات الا

(ط)

الوثائق ذات الا

(ي)

المرررات ذات ا

التنقل والتحليل

تهييدف المجموعي األوليي ميين البيانييات الواييفي إلييى تييوفير وسييائل أفضييل ل تنرييل ميين عنايير مرييرر إلييى عنايير آخيير ،كمييا أنهييا
توفر أداة إضافي إلجراء ت يل مفال من خالل تجميع البيانات.
وتوفر النسخ التجر بي من أداة تت ع المرررات نوات (مع ومات معروض طر ر معين ) وخيارات ال ث التالي :
(أ)

قائم عناار المررر

(ا)

قائم نوات عنار المررر

(ج)

ال ث سا الجه (الجهات) الفاع (الت يوجل إليها عنار المررر)

(د)

ال ث سا نوع عنار المررر (سواء كان ل ع أو تنفيذيا)

(ه)

ال ث سا المواعيد النهائي
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(و)

ال ث سا المجاالت المواضيعي

(ز)

ال ث سا ال ال ( ُمط را أو م غيا أو منرضيا أو مس و ا أو سار ا).

مثال على السيناريوهات

تهدف المجموع األولي من البيانات الوافي كما او مبين أعاله إلى توفير المع ومات الالزم لسينار واات مثل:
إدراج عناار المررر إلى ين اتخاذ إجراء من أ د أا اا الما
(أ)
المررر إلى ين اتخاذ إجراء من قبل األمين التنفيذي؛

عينل .وع ى سبيل المثيال ،عنااير

إع ييداد قائم ي بن يوات عناايير مرييرر لفتييرة زمني ي م ييددة .وع ييى سييبيل المثييال ،إع ييداد قائميي األنشييط التي ي
(ا)
اضط عت بها األطراف ف السنوات السا ر .
-5

التكامل

يمكيين أن تا ي ح أداة تت ييع المرييررات سييم أساسييي وركي يزة ل مع ومييات المتا ي ميين خييالل آلي ي غرف ي ت ييادل المع ومييات التا ع ي
لالتفاقي  .ويمكن أن تعتمد الت سينات ف المستربل فيما يتع ق ببني مع ومات آلي غرف ت ادل المع ومات شيكل كبيير ع يى أداة
تت ع المرررات اعت اراا العنار الذي يربع جميع الرطع المخت ف من المع ومات.

__________

