
 

 

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

 الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية 

  االتفاقيةذالمعني باستعراض تنفي

 ولاالجتماع األ

 ٢٠٠٥أيلول / سبتمبر٩-٥مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت١-٤البند 
 

 

  موجز لالستعراضات السابقة،: استعراض العمليات في إطار االتفاقية

 واالستعراضات المستقلة والردود المستلمة من األطراف

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمـة:   أوال

.  (UNEP/CBD/WGRI/1/3) العمليات في إطار االتفاقية       تقدم هذه المذكرة معلومات أساسية تساند استعراض        -١
.  يعرض القسم الثاني العمل الذي قامت به االتفاقية في السابق الستعراض عملياتها             .  وتنقسم المذكرة إلى أربعة أقسام     

مة من األطراف   ويلخص القسم الثالث االستعراضات المستقلة لعمليات االتفاقية، ويعرض القسم الرابع موجزا لآلراء المستل            
 .ة بشأن عمليات االتفاقيةذات الصلوالمنظمات 

 موجز لالستعراضات الداخلية لعمليات االتفاقية:   ثانيا

ومن بين أكثر   .    جرت عدة استعراضات وتنقيحات لهيئات وآليات االتفاقية منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ               -٢
وقد أدت هذه   .    ٤/١٦ و   ٣/٢٢ضات التي أجريت استجابة للمقررين      االستعراضات شموال لعمليات االتفاقية تلك االستعرا     

ووضعت األساس لمزيد من     )  ٥/٢٠ و   ٤/١٦المقرران  (االستعراضات إلى تغييرات مهمة في عمليات االتفاقية           
لمتعلقة االستعراضات والتنقيحات للقضايا األكثر تحديدا، والتي ركزت بشكل متزايد على القضايا االستراتيجية والقضايا ا              

.  ويلخص هذا القسم القضايا الناشئة من خالل االستعراضات السابقة        .    بالتنفيذ، وذلك مع تطور الهيكل المؤسسي لالتفاقية      
 .تحليل عن كيفية معالجة هذه القضايا والقضايا التي لم تعالج بعدبهذه المذكرة ويرد في المرفق 

    المشاركة-ألف 

 وال سيما   – المشاركة في اجتماعات مؤتمر األطراف وفي هيئاته الفرعية          أدركت االستعراضات السابقة محدودية    -٣
 كقيد رئيسي يعترض تعزيز الشفافية، والمساءلة، والكفاءة، واتخاذ         –من البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية        
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وحددت االستعراضات الموارد   .    اونالقرارات بفاعلية من جانب مؤتمر األطراف، وتعزيز التنفيذ الوطني وتشجيع التع           
.  المالية المحدودة، والحواجز اللغوية والتحضير غير المالئم لالجتماعات على أنها موانع للمشاركة الكاملة والفعالة                 

والحظت أيضا غياب الشفافية في إجراءات سير عمل االجتماعات التي نشأت نتيجة االستعمال المخصص ألفرقة االتصال                
 .أصدقاء الرئيس، والتي تجرى عادة باللغة اإلنجليزية، وذلك لتسوية القضايا المعلقة قبل انعقاد الجلسة العامةواجتماعات 

  االتفاقيةنطاق   -باء 

والحظت .     االتفاقية على أنه أحد التحديات الكبرى لالتفاقية        نطاقحددت عمليات االستعراض بشكل متكرر        -٤
 إلى شرح للقضايا المواضيعية والقضايا المتعلقة بأحكام االتفاقية على السواء، باإلضافة             قد أدى  نطاقالعمليات أن اتساع ال   

وحيث أن موارد ).  برامج العمل، مبادرات، بروتوكوالت، أفرقة عاملة، وغيرها      (إلى كثرة المنهجيات لمعالجة هذه القضايا       
قاء عبء ضخم على عاتق مؤتمر األطراف، وهيئاته         أدى إلى إل   نطاقاالتفاقية محدودة، وجدت االستعراضات أن اتساع ال      

 االتفاقية وطبيعة التنوع البيولوجي المرتبطة والمتداخلة والشاملة نطاقوالحظت االستعراضات أيضا أن .  الفرعية، واألمانة
 .لى السواءلعدة قطاعات قد أدت إلى ازدواج األنشطة والمبادرات داخل االتفاقية ومع االتفاقيات والعمليات األخرى ع

    مؤتمر األطراف-جيم 

أكدت االستعراضات السابقة بأن التحضير الجتماعات مؤتمر األطراف، باإلضافة إلى تعمق البحث في القضايا                -٥
وبناء عليه، شددت االستعراضات على أهمية وضع       .    ضخامة حجم العمل على المؤتمر    بقبل االجتماعات وخاللها، قد تأثر      

والحظت أيضا أن   .    ة عملياته لياعفت الجتماعاته، وتحسين    تحضيرامل مؤتمر األطراف، وتحسين ال    أولويات  لبرنامج ع   
ازدواج وتكرار وعدم وضوح المقررات باإلضافة إلى عدم اليقين بالنسبة للقواعد واإلجراءات، وخصوصا بالنسبة لوتيرة                

وأخيرا، وجدت  .    ءة مؤتمر األطراف  د االجتماعات ومشاركة المنظمات غير الحكومية، يعرقل فاعلية وكفا            اعقان
عملية االتفاقية ولزيادة التوعية بالتنوع البيولوجي لم تُحقق بالكامل في االستعراضات أن المساهمة المحتملة للقطاع الوزاري 

 .حتى اآلن

    الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية-دال 

الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، الحاجة إلى تحسين مدخالتها         حددت االستعراضات السابقة للهيئة      -٦
وحددت أسبابا محتملة لغياب مشورة علمية عالية الجودة منها  .    العلمية والتقنية إلى مؤتمر األطراف كأحد تحدياتها الرئيسية       

خبراء السياسيين بدال من الخبراء العلميين       ضخامة حجم عمل الهيئة الفرعية، والمشاركة المحدودة، وتزايد استعمال ال           
وعالوة على ذلك، الحظت االستعراضات أن فشل الهيئة .   والخلط بالنسبة لدور الهيئة الفرعية كهيئة سياسية أو علمية بحتة         

 .الفرعية في االستناد إلى المعرفة العلمية الحالية بطريقة استراتيجية قد أثار مسائل تتعلق بالشفافية

 ين الدوراتب  هيئات إضافية فيما  -هاء 

نظرت االستعراضات السابقة في الحاجة إلى إنشاء هيئة دائمة إضافية لمعالجة القضايا الخارجة عن شروط تكليف  -٧
وحددت الخيارات التالية   .    الهيئة الفرعية، بما في ذلك التنفيذ، واستعراض التنفيذ، والتحضير الجتماعات مؤتمر األطراف           

.  هيئة فرعية للتنفيذ، وهيئة تنفيذية فيما بين الدورات، وفريق عامل مفتوح العضوية معني بالتنفيذ              :  ه الهيئة وهي  لمثل هذ 
وتشمل هذه المقترحات مد تكليف مكاتب مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية           .    كما اقترحت أيضا بدائل إلنشاء هيئة جديدة      
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أو زيادة  /سيع تكليف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية و         للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وتو    
 .االعتماد على االجتماعات التحضيرية اإلقليمية

    األمانة-واو 

واعترفت االستعراضات بالحاجة   .    حددت االستعراضات لألمانة أن القيد الرئيسي لألمانة يتمثل في تزايد عملها            -٨
وأثارت أيضا مسألة دور األمانة في توجيه        .    مانة لتمكينها من التحضير لالجتماعات بفاعلية أكثر       إلى تعزيز قدرة األ   

 .وتفسير التقارير الوطنية

    الموارد المالية واآللية المالية-زاي 

قة أيضا  الحظت االستعراضات الساب  و.    هناك اعتراف قائم بالحاجة إلى موارد مالية إضافية لمساندة تنفيذ االتفاقية           -٩
الحاجة إلى توجيهات أوضح وموحدة من مؤتمر األطراف إلى اآللية المالية لضمان أن الموارد المالية الحالية تساند بفاعلية                  

 .التنفيذ الوطني لالتفاقية ورصد ذلك التنفيذ

    استعراض التنفيذ-حاء 

ات االتفاقية نتيجة لغياب آلية رسمية       أدركت االستعراضات السابقة صعوبة تقديم تقييم شامل لتأثيرات ومنجز           -١٠
الستعراض التنفيذ والفاعلية بالنسبة لحالة واتجاهات التنوع البيولوجي، وحالة متابعة مقررات مؤتمر األطراف، وحالة تنفيذ               

 وحددت أيضا الحاجة إلى تحسين التقارير الوطنية بحيث يمكن مقارنتها بشكل أكبر              .    االتفاقية والخطة االستراتيجية  
وتجميعها إلعطاء إشارة عن التنفيذ الشامل، وأن تكون هذه التقارير أسهل وتساهم على نحو أفضل في استعراض تنفيذ                    

 .االتفاقية

 اإلجراءات المتخذة استجابة لالستعراضات السابقة

راض رئيسي في   تم معالجة كثير من القضايا التي أثارتها االستعراضات السابقة لعمليات االتفاقية منذ أول استع               -١١
، الذي يبرز القضايا أو مكونات القضايا التي         األول ويرد بيان هذه القضايا في المرفق     .    االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف   

 .لم تعالج بعد أو التي لم تعط عناية كافية

 االستعراضات المستقلة لعمليات االتفاقية:   ثالثا

مستقلة التفاقية التنوع البيولوجي أو تقديم تعليقات عليها منذ دخولها           بالرغم من إجراء عدد من االستعراضات ال       -١٢
ترد قائمة بالمراجع   (حيز التنفيذ، تشير دراسة استقصائية للكتابات أن البعض فقط يعالج بالتحديد هيئات وعمليات االتفاقية                

 Philippe Le Prestreى، مؤلف   وتشمل هذه، ضمن أمور أخر    ).    UNEP/CBD/WGRI/1/INF/3بشأن االتفاقية في الوثيقة     

قياس التقدم  :  خمس سنوات بعد ريو   "، و   "تطور وتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي    :  إدارة التنوع البيولوجي العالمي   :  "بعنوان
حلة المر:  اتفاقية التنوع البيولوجي  " الصادر عن االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، و         ،"المحرز في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي     

 .ويرد أدناه بعض النتائج الرئيسية لهذه االستعراضات.  Sam Johnston من تأليف ،"القادمة

مع تلك القضايا المثارة من خالل عمليات        لعمليات االتفاقية   تتشابه القضايا المحددة في االستعراضات المستقلة         -١٣
اعات، واالستعمال الفعال    االجتماعات، ووتيرة انعقاد االجتم    نطاقوتشمل، ضمن أمور أخرى،      .    االستعراض الداخلية 
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للقطاع الوزاري، ونوعية المشورة العلمية من الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، والحاجة إلى هيئة                 
للتنفيذ فيما بين الدورات، وإعداد آليات لالستعراض، وفاعلية التوجيهات إلى اآللية المالية وتعزيز الروابط مع المجتمع                  

 . واالتفاقات والمؤسسات والمبادرات الدولية األخرىالمدني

 اتفاقية التنوع البيولوجي كثرة مجاالت البرامج وضخامة جداول أعمال االجتماعات، مما             نطاقنتج عن اتساع     -١٤
.  هاالتابعة ل   شكل تحديا لقدرة االتفاقية على معالجة القضايا على نحو مالئم، باإلضافة إلى تلبية توقعات مختلف األوساط                

ى أيضا ذلك إلى ازدواج األطر وتضخم حجم العمل والترتيبات المؤسسية داخل االتفاقية وبين االتفاقيات والعمليات ذات                 وأد
ر والشراكات مع االتفاقيات والمؤسسات      التآزويبرز هذا أهمية ترشيد عمليات االتفاقية وتطوير         .    الصلة على السواء  

 .فاقيةوالمبادرات األخرى لتلبية أهداف االت

وسوف يكون مؤتمر األطراف والهيئات الفرعية األخرى في وضع أفضل لمعالجة جداول أعمالها الكبيرة إذا أمكن  -١٥
عقد اجتماعات متتالية لكثير من األفرقة العاملة؛ غير أن محدودية الموارد تمنع في الغالب البلدان النامية من إرسال ممثلين                   

وقد .  مر عقد مناقشات إضافية على نحو متكرر لمعالجة جميع البنود على جداول األعمال      بناء عليه، يتطلب األ   و.    متعددين
ات في الغالب شكل عمليات مشاورات غير رسمية تفتقد الشفافية في تنظيمها وفي خدمات الترجمة على                مناقشاتخذت هذه ال  

وتكرر ظهور المشاركة كقضية    .    الفعالةالسواء، مما يجعل من الصعب على جميع المندوبين تأمين المشاركة الكاملة و            
وبالرغم من وجود هيكل إدارة يعكس تفوق الدول، ومفتوح مع ذلك            .    مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية   مثيرة لشواغل   

لمشاركة أصحاب المصلحة اآلخرين، فما زالت المشاركة من البلدان النامية تحتاج إلى مزيد من التحسين لضمان ملكية                   
تتمتع بالتمويل الجيد في المناقشات     التي    طرافتعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات ومنع التحيز نحو مصالح األ          العملية، و 

 .بشأن السياسة

نتهاء من إعداد النظام الداخلي الذي يحكم اجتماعاته، وخصوصا         اليمكن أيضا تحسين فاعلية مؤتمر األطراف با       -١٦
عدة جيدا   المالية، وإذا احتوت الوثائق السابقة لالجتماعات على توصيات م          فيما يتعلق بالتصويت واآللية لتقييم المساهمات     

ويمكن زيادة أثر مؤتمر األطراف وأثر االتفاقية بالكامل إذا أمكن تنظيم القطاع الوزاري بطريقة تربط                .    لنظر األطراف 
 .المساندة السياسية للعملية على نحو أكثر فاعلية

الهيئات المختلفة لالتفاقية، وخصوصا بالنسبة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية          وتوجد شكوك بالنسبة ألدوار      -١٧
مؤتمر مصغر  "والتكنولوجية، المكلفة بتقديم مشورة علمية إلى مؤتمر األطراف، ولكنها تعمل في الغالب على أنها                   

وهذا يضفي  .    ات، والقليل منهم خبراء تقنيين    وتتكون الوفود إلى الهيئة الفرعية في الغالب من ممثلي الحكوم         ".    لألطراف
ونتيجة لذلك، وبسبب حجم عبء عملها،      .    صبغة سياسية على النقاش ويحول دون إجراء مناقشة متعمقة للقضايا العلمية           

 بأن تحذو ابكتّواقترح بعض ال  .    مؤتمر األطراف إلى  فشلت الهيئة الفرعية في الغالب في تقديم توجيهات علمية ذات معنى            
صفة استشارية وتترجم المعرفة العلمية الناتجة      بعمل  تالهيئة الفرعية على هدي الفريق الحكومي المعني بتغير المناخ أو أن            

وتشمل خيارات أخرى زيادة دور أفرقة االتصال وأفرقة         .    عن الهيئات المستقلة إلى إجراءات محتملة تتخذها االتفاقية        
يئة فرعية للتنفيذ وذلك لتخفيض العبء الواقع على عاتق الهيئة الفرعية للمشورة             الخبراء التقنيين المخصصة أو إنشاء ه     

وبينما ما زال النقاش جاريا حول ما إذا كان على الهيئة الفرعية إجراء تقييمات علمية،                 .    العلمية والتقنية والتكنولوجية  
 هناك اتفاق عام على ضرورة زيادة مستوى         أو القيام بإجراء مناقشات السياسة،    /وتفسير التقييمات لمؤتمر األطراف و    

 .المدخالت العلمية والتقنية في عمليات االتفاقية وتحسين نوعيتها
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١٨- فضل بعض الكتاب إنشاء هيئة فرعية للتنفيذ كمحفل لتطوير آليات لتيسير واستعراض التنفيذ، ولتمكين الهيئة                 وي
ويشير هؤالء إلى أن الهيئة تلعب      .    لتركيز على شروط تكليفها العلمية    الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية من ا      

وينظر البعض اآلخر في تعزيز العمليات الحالية للتقليل من         .    بذلك دورا في تعزيز الشفافية وزيادة كفاءة عملية االتفاقية        
 .تأثيرات تكاليف إنشاء هيئة فرعية جديدة

ويمكن .     الحالية أن يخفض كثيرا من عبء عمل مؤتمر األطراف واألمانة          يمكن لتحسين فاعلية الهيئات الفرعية     -١٩
أن يتم ذلك جزئيا من خالل تشجيع األطراف على اختيار مندوبين مؤهلين على نحو مالئم لالجتماعات في إطار االتفاقية،                    

 .واالستعمال الكامل آللية غرفة تبادل المعلومات في التحضير لالجتماعات ومتابعتها

وقد أثيرت شواغل بخصوص مدى توافر الموارد المالية والتقنية لتنفيذ االتفاقية، وخصوصا بالنظر إلى التحول                 -٢٠
ويمكن أن يؤدي االعتماد الحالي على المساهمات الطوعية لتمويل االجتماعات والمبادرات           .    من صنع السياسات إلى التنفيذ    

 .ة من جانب األطراف الممولة، ولكنها قد ال تعالج شواغل أغلبية األطرافإلى تحيز تنفيذ االتفاقية نحو قضايا تعتبر مهم

يتفق الكتاب على أن فاعلية األمانة غالبا ما تعيقها ضخامة عبء عملها، والذي يمكن تحسينه إذا كانت األطراف                    -٢١
ب التكاليف الخفية لتطوير وصيانة     ويبرز الكتا .    صصت موارد أكثر لألمانة   والهيئات الفرعية لالتفاقية أكثر نشاطا أو إذا خُ       

ويالحظون أنه بينما تقع    .    العالقات مع المؤسسات والعمليات األخرى، ويثيرون مسألة دور األمانة في تيسير تنفيذ االتفاقية            
األمانة في وضع جيد لتقديم المساندة التقنية لألطراف، فإن بعض األطراف قد يكون لديها شواغل بشأن التنازل عن                      

وعالوة على ذلك، قد تتساءل األطراف عن حياد األمانة، وذلك ألن الكثير من موظفيها معارون أو                 .     لألمانة ياتهامسؤول
وأشاروا إلى بناء عالقات ثقة مع األطراف كأحد التحديات الرئيسية أمام            .    ممولون من إدارات وطنية أو منظمات دولية      

 .األمين التنفيذي

 تطوير الخطة االستراتيجية يقدم إمكانية كبيرة للتغلب على كثير من التحديات التي               أشار معظم الكتاب إلى أن     -٢٢
 :تواجه االتفاقية، وذلك من خالل ما يلي

 تحديد األولويات؛ )أ(

 ترشيد أعمال هيئات االتفاقية المختلفة؛ )ب(

 تعزيز الدمج فيما بين القطاعات؛ )ج(

 إعداد آليات للتنفيذ؛ )د(

 ستعراض التنفيذ؛إعداد آليات ال )ه(

 .التشجيع على التعاون مع االتفاقات والمنظمات الدولية األخرى )و(

 آراء األطراف والمنظمات ذات الصلة بشأن  :رابعا

 تأثيرات وفاعلية عمليات االتفاقية

 الفريق  من جانب ارتبط عدد من المسائل التي أثارتها األطراف في ردودها بشأن المسائل التي يجب معالجتها                  -٢٣
العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ، ارتبط بالمسائل المحددة في االستعراضات السابقة                  
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ويرد أدناه موجز للمسائل المثارة في الردود المتعلقة بهذه المذكرة، بما في ذلك الردود              .    واالستعراضات المستقلة لالتفاقية  
 جداول أعمال اتفاقية التنوع البيولوجي ألغراض الميزانية والخطة التشغيلية للهيئة          المستلمة بشأن تحديد أولويات البنود على     

ويرد موجز لآلراء المتعلقة بالتعاون والتقارير الوطنية في مذكرتي األمين          .    الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية    
وثيقة كوترد الردود المستلمة بأكملها     .    (UNEP/CBD/WG-RI/1/10)و    (UNEP/CBD/WG-RI/1/7)التنفيذي ذات الصلة    

 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/2)إعالمية 

    مؤتمر األطراف-ألف 

مع انتقال االتفاقية إلى مرحلة تنفيذها، ستركز أساسا على تنفيذ االلتزامات الحالية في إطار االتفاقية وتجنب إعداد                  -٢٤
 اقترح بعض األطراف أن يستعرض مؤتمر األطراف التقدم المحرز في التنفيذ في كل               وبناء عليه، .    برامج عمل جديدة  

 ذات األولوية التي تتطلب قضايااجتماع من اجتماعاته وأن يقتصر على اتخاذ المقررات التي تسهل التنفيذ أو التركيز على ال    
اف إلى ثالث سنوات بدال من سنتين، وذلك        واقترحوا أيضا تغيير وتيرة انعقاد مؤتمر األطر      .    إجراءات ملموسة إضافية  

 . لتنفيذ مقررات مؤتمر األطرافإلعطاء األطراف وقت كاف

وفيما يتعلق بتحديد أولويات بنود جدول أعمال مؤتمر األطراف ألغراض توجيه تخصيصات الميزانية، اقترح                 -٢٥
وأوصوا باستعراض هذه التكاليف    .    ةاألطراف أن يصاحب كل مشروع مقرر بيان عن تأثيراته على تكاليف افتراضي             

أيد بعض  و.    ية أساسية بواسطة فريق الميزانية    افتراضومراجعتها إثناء المناقشات حول القضايا الجوهرية وبإعداد ميزانية         
ما إذا كان يجب تمويل األنشطة المقترحة       عاألطراف إنشاء فريق عامل الستعراض الميزانية االفتراضية وتقديم توصيات          

غير أن مجموعة من األطراف اقترحت      .     بين الدورات من خالل الميزانية األساسية أو من خالل الصندوق الطوعي           فيما
واتفق األطراف على أن التوصيات ستستعمل لتوجيه مزيد من المفاوضات الجوهرية .  أن تعد الجلسة العامة هذه التوصيات   

ر النهائي بخصوص   اقرأن تتخذ الجلسة العامة لمؤتمر األطراف ال       ومفاوضات بشأن الميزانية في األفرقة العاملة، على         
 .تخصيصات الميزانية

اقترح األطراف أنه لتحسين شفافية اتخاذ القرارات من جانب مؤتمر األطراف وتعزيز ملكية المقررات من جانب                 -٢٦
ها الفرعية وفيما بينها، وال      غير الرسمية بين أفرقة األمم المتحدة وأفرقت       تتخصيص وقت أكبر للمشاورا   ينبغي  األطراف،  

 من النظام   ٤٠أوصى األطراف أيضا بالوصول إلى اتفاق بشأن المادة         و.    سيما بالنسبة إلعداد النص في مشاريع المقررات      
وشعر طرف آخر بأنه نظرا للدور المؤثر لرئيس المكتب، يجب           .     التصويت على القضايا الجوهرية    بخصوصالداخلي  

 . بحيث ينتخب رؤساء المكتب من بين الممثلين اإلقليمين في المكتب٢١تنقيح المادة 

ركز العديد من األطراف على أهمية تحسين القطاعات الوزارية في مؤتمر األطراف، مع مالحظة أنها مكلفة في                  -٢٧
 إعالنات وزارية   الوقت الحاضر، وال تعكس دائما المواضيع التي تخضع للمناقشة في مؤتمر األطراف وغالبا ما تؤدي إلى               

 .ال يتم متابعتها

    الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية-باء 

اعتبر عدد من األطراف أن الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يجب أن تتناول فحسب القضايا                  -٢٨
واقترح أحد األطراف .  مؤتمر األطراف أو إلى هيئة فرعية إضافية  السياسية إلى    قضاياالعلمية والتقنية وأن تترك معالجة ال     
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لحفاظ على تركيزها العلمي والتقني بالتأكد من       لى ا عأن تساعد األمانة الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية          
خصص  واقترح طرف آخر أن ي     .  أن وثائق االجتماعات تكون قدر اإلمكان علمية وتقنية وخالية من االعتبارات السياسية            

وقتا أقل في اجتماعات الهيئة الفرعية للكلمات االفتتاحية العامة واإلعراب عن الشكر من أجل توفير وقت للمناقشة                     
 .الجوهرية

وذكر أحد األطراف أن الهيئة الفرعية ال يجب أن تشرح بالتفصيل برامج العمل وأنها يجب أن تتخطى مرحلة                     -٢٩
 .هات التنوع البيولوجي وتنظر في الحلول وتعد األدوات لمساعدة األطراف في تنفيذ التزاماتهاتقييم حالة واتجا

وافق بعض األطراف، مع إدراكها بقيمة أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، على أن تكون هذه األفرقة محدودة                  -٣٠
وافق .    مؤتمر األطراف تجاه  يئة الفرعية و  لهتجاه ا العدد وأن تُبين بوضوح أكثر شروط تكليفها، ومدة عملها والتزاماتها            

الكثير من األطراف على ضرورة إنشاء أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة إلجراء تحاليل علمية وتقنية لقضايا محددة بدال                  
واقترح أحد األطراف أنه لتيسير مشاركة الخبراء المعينين من          .    من حلول واسعة للسياسة بشأن الموضوعات الشاملة       

، يمكن أن تكون أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة أقصر زمنا، وفي حالة ترابط الموضوعات، تعقد اجتماعاتها                 األطراف
الواحد بعد اآلخر لمدة أسبوع أو أسبوعين، أو الواحد بعد اآلخر، وليس بالتوازي مع اجتماعات الهيئة الفرعية للمشورة                    

تكشاف الوسائل المبتكرة لالتصال بغية تقليل الحاجة إلى          باس أيضاهذا الطرف     ىوصأو.    العلمية والتقنية والتكنولوجية  
وعالوة على ذلك، أيد هذا الطرف مشاركة محدودة        .    االجتماعات وجها لوجه كوسيلة لتيسير المشاركة وتخفيض التكاليف       

ماح لمراقبين  في أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي واالعتبارات األخرى، ولكنه اقترح الس              
 .بمصاحبة الخبراء إلى االجتماعات

.  تساءل العديد من األطراف عن فائدة جداول الخبراء، وذكروا أنه يصعب تحديثها وبالتالي فهي في الغالب عتيقة                 -٣١
غير أن  .    وأوصوا بدال من استعمال جداول الخبراء، بأن تستمر األمانة في أسلوبها لدعوة الخبراء على أساس مخصص                

طرفا اقترح تطوير جداول الخبراء في شبكات المنظمات العلمية والتقنية ذات الصلة وفي نقاط االتصال الوطنية                     
 .والمواضيعية

وذكر أحد األطراف أنه بينما يؤيد استعراض النظراء للتقارير العلمية والتقنية، فإنه يعتقد أن الورقات التي تتعلق                   -٣٢
المقام األول أن تستعرضها الحكومات الوطنية المعنية وأن التعليقات الواردة من             مباشرة بسياسة الحكومة، يجب في       

 .المنظمات غير الحكومية ال يجب أن ترسل مباشرة إلى األمانة إلدراجها في وثائق االجتماعات ومشاريع التوصيات

ية، اقترحت مجموعة من األطراف     بالنسبة للخطة التشغيلية للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوج          -٣٣
 من ٢٥ بدقة أكبر شروط تكليف الهيئة الفرعية كما حددتها المادة انعكسيل) القسمان باء وجيم(إعادة صياغة المهمة والنتائج  

والحظت المجموعة أيضا أن    .    ا األخير على تحقيق غايات وأهداف الخطة االستراتيجية       ماالتفاقية، باإلضافة إلى تركيزه   
كانت إما واضحة بذاتها أو يمكن أن يقوم بها األمين           )  القسم دال (من السبل والوسائل االستراتيجية لتحقيق النتائج       الكثير  

 .التنفيذي بناء على مقرر من مؤتمر األطراف

باإلضافة إلى ذلك، أعربت إحدى المنظمات أن الخطوط اإلرشادية للتقييمات العلمية التي تجرى لحساب الهيئة                  -٣٤
ية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية كانت مفيدة وخصوصا بالنسبة لتعزيز العنصر العلمي والتقني من نشاط                 الفرع

واقترحت المنظمة التركيز في الخطة التشغيلية على الحاجة إلى أن يكون لدى مندوبي الهيئة الفرعية خبرة علمية           .    االتفاقية
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في اجتماعات الهيئة   العلمي والتقني   قضايا المواضيعية من أجل تعزيز النقاش        وتقنية وأن يكون لديهم دراية كافية بال       
وأوصت المنظمة أيضا بتشجيع الهيئة الفرعية على إنشاء عالقات تعاونية مع المنظمات العلمية والعمليات                 .    الفرعية

 .المتعلقة بالتنوع البيولوجي باإلضافة إلى االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي

" العلم واإلدارة الرشيدة  :  التنوع البيولوجي :  "ظ بعض األطراف أن توصية المؤتمر الدولي بعنوان        وأخيرا، الح  -٣٥
عملية استشارية دولية تشمل أصحاب مصلحة متعددين        "، للشروع في    ٢٠٠٥كانون الثاني   /د في باريس في يناير    عقنالم

لية دولية يمكنها تقديم تقييم حيوي       لتقييم الحاجة إلى آ   متعددين  مصلحة  بتوجيه من لجنة توجيهية متوازنة ألصحاب        
واقترحوا أن تشارك األمانة واالتفاقية على نحو أوسع في         ".    للمعلومات العلمية وخيارات السياسة الالزمين التخاذ القرارات      

 .هذه العملية وبيان كيفية قيام هذه اآللية باستكمال عملية الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

    هيئات إضافية-جيم 

 . ذات الطبيعة السياسيةقضايا التنفيذ والقضايااقترح أحد األطراف إنشاء هيئة دائمة لمعالجة  -٣٦

    األمانة-دال 

اقترح األطراف بأن توزع األمانة الوثائق للتعليق عليها من جانب األطراف قبل االجتماعات بوقت كاف للسماح                  -٣٧
وأوصى أحد األطراف بأن تراعي األمانة الحذر لتجنب        .    تها ولضمان دمج آرائها على النحو المالئم      لألطراف بتقديم تعليقا  

التكرار ولكي تعكس الوثائق بدقة المقررات والتوصيات والمناقشات الناتجة عن اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية              
 .للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

طراف بتعظيم وظائف األمانة فيما يتعلق بالتحضير لالجتماعات ومتابعتها، بما في ذلك ترشيد              أوصى بعض األ   -٣٨
تدفق المعلومات إلى نقاط االتصال والحصول على طلباتها، باإلضافة إلى مساعدة األطراف في تلبية التزاماتها في إطار                  

 في األقاليم المحددة لتيسير االتصال ولتمكين        واقترحت أحد الردود بأن تخصص األمانة أشخاصا لالتصال        .    االتفاقية
 .األطراف الحصول على مشورة أسهل من األمانة

    نقاط االتصال الوطنية-هاء 

فقد الحظ أحد األطراف أن نقاط       .    اختلفت الردود المستلمة بخصوص نقاط االتصال الوطنية اختالفا كبيرا           -٣٩
 عن تنفيذ االتفاقية، وأنه نتيجة لذلك، حدث في الغالب تراجع في التنفيذ              االتصال لم تكن في الغالب األشخاص المسؤولين      

واقترح طرف آخر أنه يجب أن      .    الفعال على المستوى الوطني، وفي االتصال مع األمانة والتعاون مع األطراف األخرى           
ة والتقنية والتكنولوجية، كلما    تكون نقاط االتصال لمؤتمر األطراف هي نفس نقاط االتصال للهيئة الفرعية للمشورة العلمي             

في الوطنية   باستعمال اللجان الوطنية ألصحاب المصلحة المتعددين لمساعدة نقاط االتصال           ثالثأمكن ذلك، بينما أوصى رد      
 .تنسيق تنفيذ االتفاقية

نوع اقترحت مجموعة من األطراف أنه يجب على الفريق العامل معالجة كيفية جمع الممثلين الوطنيين التفاقية الت                 -٤٠
البيولوجي، والذين يرتبط عملهم في الغالب أساسا بالعمليات المتعددة األطراف، مع الممثلين الوطنيين المسؤولين أساسا عن                

واقترحت المجموعة أيضا أنه بناء على طلب األطراف، يمكن تقديم المساندة لتحديد             .    اإلدارة المحلية للتنوع البيولوجي   
التشجيع والتحضير الجتماعات االتفاقية ومتابعتها؛     :  نقاط االتصال الوطنية من أجل ما يلي      السبل والوسائل لتحسين قدرات     
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تحسين االتصال  وتشجيع االتصال والتوعية بقضايا التنوع البيولوجي؛       وعلى التنفيذ ودمج القطاعات على المستوى الوطني؛        
ط االتصال الوطنية من أطراف مختلفة على        بين نقا فيما  تحسين التنسيق   وبين المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية؛       

 .المستوى الوطني؛ وتحسين االتصال مع نقاط االتصال الوطنية التابعة لصكوك ومنظمات وعمليات دولية أخرى

    استعراض التنفيذ-واو 

ع المستوى من حوالي    ـاري مخصص رفي  ـراح بتكوين فريق استش   ـرح بعض األطراف بإعادة بحث االقت     ـاقت -٤١
والحظوا أن األفكار اإلبتكارية    .     لتحليل وتقييم العمليات القائمة في إطار االتفاقية وتقديم اقتراحات للتحسين             خبيرا ٢٠

 .للتحسين يمكن أن تناقش على وجه فعال بواسطة فريق أصغر من الخبراء رفيعي المستوى
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  األولمرفقال

 تنفيذ توصيات االستعراضات الداخلية السابقة لالتفاقية

 

 القضية اإلجراء المتخذ استجابة للتوصيات ضايا التي لم تعالج بالكاملالق

معايير استعمال كل آلية لمعالجة القضايا في  •
 إطار االتفاقية

التعاون مع االتفاقيات والمنظمات والمبادرات        •
 )٧/٢٦(األخرى 

إشراك أصحاب المصلحة، بما في ذلك القطاع         •
 )٦/٢٦(الخاص 

 )٧/٣١(تحديد األولويات  •

 )٦/٢٦المقرر (اعتماد الخطة االستراتيجية  •

 )٧/٣١المقرر (اعتماد برنامج عمل أطول أجال  •
.  وفريق االتصال لالتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي،مشترك بين اتفاقيات ريو الثالثالتصال الإنشاء فريق ا •

رى وإقامة تعاون مع إبرام مذكرات تعاون مع االتفاقيات األخ).  ٦/٢٠المقرر (وضع جدول زمني مشترك 
 )٧/٢٦ و ٦/٢٠المقرران (الهيئات والعمليات ذات الصلة 

انظر القسمين (اتخاذ تدابير لتعزيز التحضير الجتماعات مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعية وتعزيز فاعليتها  •
 )دولالتابعين لمؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في هذا الج

  العريضنطاقال

استخدام األموال األساسية لمساندة المشاركة في        •
 اجتماعات االتفاقية

تمويل حضور مندوبين على األقل من البلدان          •
 )٦/٢٧(النامية 

 نقص الموارد المالية •
 )٦/٢٧ و ٤/١٦(التغلب على الحواجز اللغوية  •
 )٦/٢٧(تيسير مشاركة الوفود الصغيرة  •
ن المنظمات غير تيسير مشاركة ممثلين م •

 )٦/٢٧(الحكومية من البلدان النامية 

 )٥/٢٠المقرر (تعزيز نظام اإلبالغ  •
عقد اجتماعات مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية باللغات الرسمية الست  •

 )٤/١٦المقرر (لألمم المتحدة 
 )٦/١٦(ة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توضيح مشاركة المنظمات غير الحكومية في الهيئ •
السماح لمكتب مؤتمر األطراف بتفويض األمين التنفيذي بتحويل األموال الفائضة من الميزانية األساسية إلى  •

 )٦/٢٩(الصناديق اإلستئمانية الطوعية 
 )٦/٢٧(إنشاء نقاط اتصال داخل األمانة للمنظمات غير الحكومية  •
 )٤/١٦(داول األعمال والوثائق قبل اجتماعات مؤتمر األطراف بستة أشهر توزيع ج •
 )٧/٣١(اعتماد برنامج عمل أطول أجال  •

 المشاركة

 )٥/٢٠(وتيرة انعقاد االجتماعات  •
 مقاييس وخطوط توجيهية ألفرقة االتصال •
زيادة مشاركة الممثلين المنتخبين في النقاش حول        •

 قضايا التنوع البيولوجي
وجز لالجتماعات بعد كل اجتماع      استعراض م  •

 مباشرة أو في االجتماع التالي للمكتب
تحديد األولويات ألغراض تخصيصات الميزانية      •

)٧/٣٣( 

 )٤/١٦(إعداد الكتيب  •
 أصحابتوزيع وثائق أساسية، تشمل جداول األعمال، التي تُُُميز بين البنود للعلم والبنود للمناقشة، مع بيان  •

المنتديات واألطر الزمنية للمناقشـة، وذلك قبل اجتماعـات مؤتمر األطراف بستة  في ين المشتركاألدوار
 )٤/١٦(أشهر 

، تشمل عناصر مشاريع المقررات في موعد أقصاه ثالثة أشهر قبل االجتماعات، توزيع الوثائق قبل االجتماع •
 )٤/١٦(االجتماعات وتوزيع مشاريع المقررات المستلمة من األطراف في موعد أقصاه ثالثة أسابيع قبل 

 )٥/٢٠(تنقيح تشكيل المكتب وصالحيات أعضائه  •
 )٤/١٦(توضيح الهيئة الفرعية ما إذا كانت التوصيات لمؤتمر األطراف للعلم أو للنظر فيها أو العتمادها  •
 )٥/٢٠( الصلة وإلى عمليات اإلبالغ صحاب األدوار ذويأتشير المقررات إلى  •
 )٥/٢٠(توضيح أكثر للنظام الداخلي  •
 )٧/٣١(اعتماد برنامج عمل أطول أجال  •
 )٧/٣٣ و ٦/٢٧(مراجعة حالة المقررات واعتماد نهج مرحلي لتوحيد المقررات  •

 مؤتمر األطراف
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 القضية اإلجراء المتخذ استجابة للتوصيات ضايا التي لم تعالج بالكاملالق

توضيح دور الهيئة الفرعية للمشورة العلمية         •
 والتقنية والتكنولوجية

معايير استعمال اآلليات المختلفة لمعالجة القضايا       •
ة الخبراء، برامج العمل،    األفرقة العاملة، أفرق  (

 )المبادرات وغيرها
 وضع آليات لتقييم نوعية جداول الخبراء •
 زيادة قدرة المكتب •
 )٦/٢٧(االعتماد على التمثيل اإلقليمي  •
 مشاريع مقررات موجهة نحو العمل •

 توضيح مؤتمر األطراف ما إذا كان يتوقع معلومات للعلم، أو توصيات إلقرارها، أو مشورة التخاذ قرار                   •
 )٤/١٦(بشأنها 

 )٤/١٦(وضع جداول أعمال أكثر تنظيما مع تحديد األولويات  •
 )٤/١٦(وضع شروط تكليف ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة، وجداول الخبراء  •
 )٥/٢٠(السماح للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية بإنشاء أفرقة الخبراء التقنيين المخصصة  •
 يد ألفرقة الخبراء التقنيين المخصصة ولجداول الخبراءاستعمال متزا •
، ووضع خطوط توجيهية إلجراء التقييمات العلمية، وتجميع        )٥/٢٠(الشروع في إجراء تقييمات علمية رائدة        •

 )٥/٢التوصية (قائمة بالتقييمات الحالية والمحتملة 
 )٦/٢٧(زيادة استعمال أفرقة الخبراء، والمشاورات واستعراض النظراء  •
 )٦/٢٩(تمويل اشتراك الرئيس في هيئات تقنية وعمليات أخرى  •
 )٧/٣١(اعتماد برنامج عمل أطول أجال  •

الهيئة الفرعية 
للمشورة العلمية 

والتقنية 
 والتكنولوجية

مساندة العمليات والشبكات والمبادرات والعمليات      •
 ٦/٢٧(التحضيـرية اإلقليميـة واالعتماد عليها     

 )٧/٣٣ و
 

  متزايد لتغيير عمليات االتفاقيةاعتماد نهج •
 )٧/٣٠ و ٦/٢٦، ٥/٢٠، ٤/١٦(شروط تكليف واضحة لالجتماعات فيما بين الدورات  •

هيئة التنفيذ فيما 
 بين الدورات

الحصـول على مصادر لموارد ماليـة إضافيـة  •
)٧/٢١( 

 

 )٥/٢٠(دمج التوجيهات لآللية المالية في مقرر واحد لكل اجتماع لمؤتمر األطراف  •
 لمصادر المساندة العالمية للتنوع البيولوجي، وإنشاء نشرة معلومات تفاعلية بشأن التمويل من أجل               دليلإعداد   •

 )٦/١٧(التنوع البيولوجي 

الموارد المالية 
 واآللية المالية

تعزيز قابلية مقارنة وفائدة استعمال التقارير          •
 )٧/٣٠(الوطنية 

ة، آليات الستعراض فاعلية عمليات االتفاقي        •
ويحتمل أن تشمل غايات ومؤشرات موجهة         

 للعمليات
 متابعة تنفيذ المقررات •
 

 )٧/٣٠ (٢٠١٠إعداد اإلطار الستعراض التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام  •
استعراض التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية، بما في ذلك عمليات االتفاقية، في كل اجتماع من اجتماعات مؤتمر                  •

 )٧/٢٥ و ٥/١٩(، وتنقيح الخطوط اإلرشادية للتقارير الوطنية )٧/٣١ (٢٠١٠األطراف حتى عام 

آلية الستعراض 
 التنفيذ

 

---- 
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