
 

 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 /بر سبتم٩-٥مونتريال، 

∗ من جدول األعمال المؤقت١-٦البند 
 

 

 ، ٢٠١٠ االتفاقية وبلوغ هدف عام ذإطار رصد تنفي

 استعراض برامج العمل المواضيعيةو

 مذكرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

ق بحلول  أن يتحق :  "، في تحقيق الهدف الرامي إلى     ٦/٢٦تتمثل رسالة الخطة االستراتيجية، المعتمدة في المقرر        
وتشكل الغايات األربع واألهداف    ".    في التنوع البيولوجي  )  الضياع( للخسارة   1، تخفيض محسوس للمعدل الحالي    ٢٠١٠عام  

التسعة عشر للخطة االستراتيجية، والمجاالت المركزية السبعة، واإلحدى عشرة غاية والواحد والعشرون هدفا لإلطار                 
، تشكل معا إطارا شامال يمكن من خالله تقييم التقدم المحرز  عن مؤتمر األطراف الصادر٧/٣٠المؤقت المعتمد في المقرر 

ويعالج .    غير أنه ما زال هناك تناقضات وفجوات في هذا اإلطار الشامل          .    ٢٠١٠في تنفيذ االتفاقية ونحو بلوغ هدف عام        
وارد المالية والتقنية للبلدان النامية، مما       من اإلطار المؤقت، تقديم الم     ١١ من الخطة االستراتيجية والهدف      ٤كل من الهدف    

وعالوة على ذلك، وبينما حدد مؤتمر األطراف مؤشرات لتقييم التقدم نحو بلوغ هدف عام               .    يؤدي إلى تكرارية األداتين   
 ، لم تُحدد حتى اآلن مؤشرات لغايات وأهداف الخطة االستراتيجية         ٧/٣٠ والغايات واألهداف ذات الصلة من المقرر        ٢٠١٠
 .نفسها

ركز مؤتمر األطراف على أن الغايات واألهداف المعتمدة يجب النظر إليها كإطار مرن يمكن داخله إعداد                    
وبالتالي، دعا مؤتمر األطراف، األطراف والحكومات إلى إعداد هذه األهداف، حسبما هو            .    أو اإلقليمية /األهداف الوطنية و  

 ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية بشأن التنوع            مالئم، ودمجها في الخطط والبرامج والمبادرات     
عن تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية والتقدم         (UNEP/CBD/WG-RI/1/2)وتقدم مذكرة األمين التنفيذي      .    البيولوجي

تطبيقات تمهيدية لهذا   "  ي العالمي آفاق التنوع البيولوج  "، ومسودة العدد الثاني من نشرة       ٢٠١٠المحرز نحو تحقيق هدف عام      

                                                 
∗

 .UNEP/CBD/WG-RI/1/1 
١

لتالي الحكم على مقدار التخفيض المحسوس على أساس معدل التنوع           ويجب با .    ٢٠٠٢اعتمدت الخطة االستراتيجية في عام       
 . أو في حول هذا التاريخ٢٠٠٢البيولوجي في عام 
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غير أنه في كلتا الحالتين، فإن نطاق االستعراض محدود بسبب نقص المعلومات المتاحة عن التنفيذ على                 .    اإلطار المرن 
 .المستوى الوطني

 تدريجيا في برامج العمل المواضيعية، وذلك عند         ٧/٣٠ويتم حاليا دمج الغايات واألهداف المعتمدة في المقرر          
النظر في إخضاعها لالستعراض المتعمق وفقا للجدول الزمني المعد في برنامج العمل المتعدد السنوات التابع لمؤتمر                   

 على بعض التوجيهـات العامة الستعراض برامـج العمل          ٧/٣١وبينما ينص المقرر     ).    ٧/٣١المقرر  (األطراف  
، ال يوجد في الوقت الحالي أي إطار لنهج شامل           )عمل ينص على نهج عام لدمج الغايات في برامج ال          ٧/٣٠والمقرر  (

 .العملية لهذه

تقدم المذكرة الحالية بعض الخيارات لمعالجة الفجوات والتناقضات المذكورة أعاله، والتي تنعكس أيضا في                 
 .التوصيات التالية

2توصيات مقترحة
 

 :بما يليقد يرغب الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية في القيام 

 : مؤتمر األطراف بما يلييوصي -١

 بمجموعة الغايات األربع واألهداف التسعة عشر للخطة االستراتيجية التي اعتمدها مؤتمر             يحيط علما  )أ(
، وإحدى عشرة   ، واإلطار المؤقت للغايات واألهداف الذي يحتوي على سبعة مجاالت مركزية          ٦/٢٦األطراف في المقرر    

، والتي تشكل كلها إطارا شامال لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية            ٧/٣٠دفا، المعتمد في المقرر     غاية وواحد وعشرين ه   
 ؛٢٠١٠3والتقدم نحو بلوغ هدف عام 

 المؤشرات لغايات وأهداف الخطة االستراتيجية الواردة في المرفق األول بالمذكرة الحالية،                يؤيد )ب(
 ؛٧/٣٠لواردة في المقرر باعتبارها مكملة للغايات واألهداف ا

تحسين األطراف    (١١والهدف  )  تعبئة الموارد المالية والتقنية   ( أن المجال المركزي السابع       إذ يالحظ  )ج(
في اإلطار المؤقت للغايات واألهداف يتداخالن      )  لقدراتها المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية        

 حذف المجال المركزي السابع من اإلطار لتقييم التقدم نحو بلوغ هدف عام              يقررلخطة االستراتيجية،    من ا  ٢مع الغاية   
  وذلك لتجنب االزدواجية بين العناصر ولتوحيد اإلطار لتقييم التقدم المحرز في الخطة االستراتيجية؛٢٠١٠

 الثالث بالمذكرة الحالية؛ المبادئ التوجيهية الستعراض برامج العمل الواردة في المرفق يؤيد )د(

 توفيق الجدول الزمني لتوحيد المقررات المتعلقة ببرامج عمل االتفاقية مع الجدول الزمني                  يقرر )ه(
لالستعراض المتعمق لبرامج العمل، من أجل تسهيل إعداد مجموعة موحدة من التوجيهات لكل مجال مواضيعي، بما يحسن                 

 ؛4راف ويخفض من عبء اإلبالغ الواقع على األطرافمن التماسك في المشورة المقدمة لألط

                                                 
٢

يرجى مالحظة أن التوصيات المقدمة هنا ترتبط ارتباطا وثيقا بالتوصيات بشأن التقارير الوطنية الواردة في مذكرة األمين                      
 .)(UNEP/CBD/WG-RI/1/10التنفيذي بشأن هذا الموضوع 

٣
 .يرد في المرفقين األول والثاني على التوالي، مجموعتا الغايات واألهداف مع المؤشرات ذات الصلة 

٤
 .UNEP/CBD/WG-RI/1/3 من مشاريع التوصيات الواردة في المذكرة ٤تتمشى هذه التوصية مع الفقرة  
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النظر في اجتماعه التاسع في عمليات تنقيح وتحديث الخطة االستراتيجية بغية اعتماد خطة              كذلك    يقرر )و(
 .استراتيجية معدلة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف

وجية وإلى األمين التنفيذي، إلى حين نظر         الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنول       يطلب إلى  -٢
مؤتمر األطراف في التوصيات المذكورة أعاله، أن يأخذا في الحسبان المبادئ التوجيهية الستعراض برامج العمل                    

 المواضيعية، كما ترد في المرفق الثالث بالتقرير الحالي، في عملهما الجاري الستعراض برامج العمل؛

عية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توفيق أرقام الغايات واألهداف المدرجة           الهيئة الفر  يطلب إلى  -٣
في برنامج العمل المقترح بشأن التنوع البيولوجي الجزري مع تلك الغايات واألهداف المستخدمة في اإلطار لتقييم التقدم                   

 ؛٢٠٠١نحو بلوغ هدف عام 

 مقدمة:   أوال

امل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، المنشأ بموجب          تشمل شروط تكليف الفريق الع     -١
، القيام، ضمن أمور أخرى، بالنظر في التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية                ٢٣، الفقرة   ٧/٣٠المقرر  

وتقدم .  ٦/٢٦يجية المعتمدة في المقرر ويمثل هذا الهدف رسالة الخطة االسترات.  ٢٠١٠والمنجزات المؤدية إلى هدف عام 
 الذي يحتوي على سبعة     ٧/٣٠الغايات األربع واألهداف التسعة عشر للخطة االستراتيجية، و اإلطار المعتمد في المقرر              

مجاالت مركزية، واإلحدى عشرة غاية والواحد والعشرون هدفا، تقدم كلها إطارا شامال يمكن من خالله تقييم التقدم المحرز        
 .٢٠١٠في تنفيذ االتفاقية والتقدم نحو بلوغ هدف عام 

طلبت الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى األمين التنفيذي          ،  )أ  (٧، الفقرة   ١٠/٤في توصيتها    -٢
 نحو بلوغ هدف    إعداد عرض عام عن الغايات واألهداف المتضمنة في الخطة االستراتيجية، واإلطار لتقييم التقدم المحرز              

وباإلضافة إلى ذلك، .  ، والغايات واألهداف المدرجة في برامج العمل المختلفة لالتفاقية، مع إظهار العالقة بينها            ٢٠١٠عام  
، طلبت الهيئة الفرعية إلى األمين التنفيذي استكشاف خيارات لتحديد عملية المؤشرات            )و  (١٢، الفقرة   ١٠/٥في توصيتها   

طة االستراتيجية لالتفاقية، وتقديم تقرير عنها إلى الفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ وأيضا إلى               للغايات األربع للخ  
 .الهيئة الفرعية

ويرد .    ٧/٣٠يستعرض القسم الثاني من المذكرة الحالية بإيجاز الخطة االستراتيجية واإلطار المعتمد في المقرر               -٣
األهداف المدرجة في برامج العمل المختلفة لالتفاقية، في وثيقة إعالمية            مزيد من التفاصيل، بما في ذلك الصالت ب         

UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/1)(    .               وفي القسم الثالث، تحديد للفجوات والتناقضات في هذا اإلطار المجمع، وبعض
تنفيذ االتفاقية  ويرد في القسم الرابع موجز آلراء األطراف بشأن اإلطار لرصد             .    االقتراحات بشأن السبل لمعالجتها   

ويبحث القسم الخامس العملية الستعراض برامج العمل المواضيعية، وهو يعرض أيضا بعض            .    واستعراض برامج العمل  
 .الخيارات لنهج أكثر تماسكا لهذه العملية

 استعراض اإلطار الحالي للغايات واألهداف في االتفاقية:   ثانيا

 بعد عشرة سنوات من فتح اتفاقية التنوع – ٢٠٠٢ في عام ٦/٢٦ في المقرر اعتمدت الخطة االستراتيجية لالتفاقية -٤
ومن خالل الخطة االستراتيجية، تلتزم األطراف بتحقيق،        .     من أجل توجيه تنفيذ االتفاقية بعد ذلك        –البيولوجي للتوقيع   
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لصعيد العالمي واإلقليمي   ، تخفيض محسوس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي على كل من ا             ٢٠١٠بحلول عام   
 .والوطني، وذلك كإسهام منها في التخفيف من وطأة الفقر وصون جميع أشكال الحياة على األرض

تتكون الخطة االستراتيجية من أربع غايات لتعزيز تنفيذ االتفاقية، وتحتوي كل منها على مجموعة من األهداف                  -٥
 :وهذه الغايات هي ما يلي.  ذات الصلة

 .أن تؤدي االتفاقية دورها القيادي في قضايا التنوع البيولوجي الدولية :١ية الغا )أ(

 .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية :٢الغاية  )ب(

ماج شواغل  أن تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، وإد            :٣الغاية  )ج(
 .التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، إطارا فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية

تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي واالتفاقية، مما يؤدي إلى مشاركة أوسع نطاقا               :٤الغاية  )د(
 .في التنفيذ بين صفوف المجتمع

 ).لعمود األول في المرفق األولانظر ا(ويوجد تحت كل غاية عددا من األهداف  -٦

 من الخطة االستراتيجية، وافق مؤتمر األطراف على تنفيذ الخطة من خالل برامج عمل               ١٣ و   ١٢في الفقرتين    -٧
االتفاقية، وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وأنشطة أخرى، وطنية وإقليمية ودولية، وأنه ينبغي               

 . أفضل إلجراء تقييم موضوعي للتقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجيةإيجاد طرائق

 بما في ذلك    ،(GSPC)في اجتماعه السادس، اعتمد مؤتمر األطراف أيضا االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات               -٨
، ودعا األطراف إلى وضع أهداف      )١ة  ، الفقر ٦/٩المقرر    (٢٠١٠األهداف العالمية الموجهة نحو تحقيق النتائج حتى عام         

وقرر مؤتمر األطراف النظر    ).    ٤ و   ٣، الفقرتان   ٦/٩المقرر  (وطنية داخل اإلطار المرن المقدم من هذه األهداف العالمية          
ياق نهج رائد الستعمال األهداف الموجهة نحو تحقيق النتائج بموجب االتفاقية في س           في االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات ك     

).  ٩الفقرة  (ينظر أيضا في توسيع نطاق تطبيق هذا النهج ليشمل مجاالت أخرى بموجب االتفاقية              الخطة االستراتيجية، وأن    
وضع األهداف في   وفي نفس المقرر، دعا مؤتمر األطراف الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية إلى                 

اض دورية لبرامج عمل االتفاقية سواء منها المختصة بموضوع معين أو الشاملة             اعتبارها فيما تجريه من عمليات استعر     
 )).أ (١٠الفقرة (لعدة قطاعات 

في ضوء الحاجة إلى تقييم التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية، اعتمد مؤتمر األطراف في                    -٩
وقد وضع اإلطار على غرار     ).    ٧/٣٠المقرر    (٢٠١٠هدف عام   اجتماعه السابع، إطارا لتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ         

 غاية عالمية الغرض منها استكمال ١١النموذج المستعمل لالستراتيجية العالمية لحفظ النباتات، ويشمل مجموعة صغيرة من         
تى ثالثة أهداف   ولكل غاية هدف أو أكثر ح     .    الغايات الحالية للخطة االستراتيجية، التي ترد تحت سبعة مجاالت مركزية         

 ).انظر العمود األول في المرفق الثاني أدناه(

ركز مؤتمر األطراف على ضرورة النظر إلى الغايات واألهداف كإطار مرن يمكن فيه إعداد األهداف الوطنية                  -١٠
طط والبرامج  أو اإلقليمية، ودعا األطراف والحكومات إلى إعداد هذه األهداف، حسبما هو مالئم، وإلى إدراجها في الخ                /و

 .والمبادرات ذات الصلة، بما في ذلك االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
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وبناء عليه، يقدم المرفق الثالث من      .    والغرض من أهداف اإلطار التشجيع على التماسك بين برامج عمل االتفاقية           -١١
 برامج العمل، بما في ذلك خطوات لتحديد رؤية شاملة، ومهمة  نهجا عاما التباعه من أجل إدماج األهداف في  ٧/٣٠المقرر  

وأهداف موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية، وذلك لتحليل العالقة بين برنامج العمل، وأهدافه، والعمليات األخرى، ولتحديد                  
واألهداف الموجهة ويجري حاليا العمل على إدماج األهداف العالمية  .     ومواعيد قصوى  أهداف فرعية، ومعالم على الطريق    

نحو تحقيق نتائج فعلية والمؤشرات ذات الصلة في برامج العمل الحالية بالنسبة للمجاالت المواضيعية للتنوع البيولوجي                  
، وبدأ العمل بالنسبة لبرامج العمل       (UNEP/CBD/SBSTTA/10/8)للمياه الداخلية، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي        

، ويجري تحضير األعمال بالنسبة للتنوع )٧/٢٧المقرر (والتنوع البيولوجي للجبال ) ٧/١المقرر (ات للتنوع البيولوجي للغاب
ويجري حاليا تضمين برامج العمل المعدة مؤخرا، مثل العناصر المقترحة           .    البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة    
، بعض األهداف والمؤشرات التي هي في     )، المرفق ١٠/١توصية الهيئة الفرعية    (لبرنامج العمل للتنوع البيولوجي الجزري      

أوائل مراحل اإلعداد، ومن شأن ذلك أن يسمح بتطابق أكثر تماسكا بين أهداف وأنشطة البرنامج وبين إطار االتفاقية                     
 .وخطتها االستراتيجية

، يحتوي  ٢٠٠٤ في عام     المعتمد من مؤتمر األطراف    ٢٠١٠إن اإلطار لتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام           -١٢
 واإلبالغ بفاعلية عن    ٢٠١٠على مجموعة من المؤشرات لتقييم التقدم المحرز على المستوى العالمي نحو بلوغ هدف عام               

وقد خضعت المؤشـرات الستعراض مؤخرا من      .    االتجاهـات في التنوع البيولوجي المتعلقة باألهداف الثالثة لالتفاقية        
ورة العلمية والتقنية والتكنولوجية، وتم ربطها بغايات وأهداف اإلطار كما هو محدد في المرفق               جانب الهيئة الفرعية للمش   

 .الثاني أدناه

 الفجوات والتناقضات في اإلطار الحالي:   ثالثا

 قد صمم لتلبية الحاجة إلى تقييم التقدم المحرز نحو إنجاز            ٧/٣٠بالرغم من أن اإلطار االستراتيجي في المقرر         -١٣
، تخفيض  ٢٠١٠أي تحقيق، بحلول عام     (خطة االستراتيجية، إال أنه يرتبط مباشرة بالرسالة الشاملة للخطة االستراتيجية            ال

وفي .    أكثر من أي هدف آخر من أهداف الخطة االستراتيجية         )  محسوس في المعدل الحالي لضياع التنوع البيولوجي       
، أدرك أن غايات وأهداف اإلطار تُكمل الغايات واألهداف الحالية           ٧/٣٠الحقيقة، فإن مؤتمر األطراف، باعتماده المقرر       

 .كما أن المجموعتين الزمتان من أجل تقديم إطار عام شامل لتقييم تنفيذ االتفاقية.  للخطة االستراتيجية نفسها

تمد في  فهنـاك ازدواج بين اإلطـار المع    .    غير أنه يوجد بعض التكرار بين مجموعتي الغايـات واألهداف          -١٤
تعبئة الموارد المالية والتقنية، وخصوصا للبلدان النامية، والسيما أقل البلدان نموا           ("، المجال المركزي السابع     ٧/٣٠المقرر  

والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية، من أجل تنفيذ االتفاقية والخطة                     
") تحسين األطراف لقدراتها المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية            ("١١والهدف  ")  االستراتيجية
أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ           (" من الخطة االستراتيجية     ٢وبين الغاية   

ر ولتوحيد اإلطار لتقييم التقدم المحرز في الخطة االستراتيجية، يمكن حذف           ومن أجل تقليل التكرار بين العناص     ").    االتفاقية
 .من اإلطار) والمجال المركزي السابع (١١الهدف 

وعالوة على ذلك، هناك فجوة في اإلطار العام تتمثل في أنه بينما حدد مؤتمر األطراف مؤشرات لتقييم التقدم                     -١٥
، فلم تُحدد أي مؤشرات حتى اآلن       ٧/٣٠ واألهداف ذات الصلة  في المقرر         والغايات ٢٠١٠المحرز نحو بلوغ هدف عام      
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وقد الحظت ذلك الهيئـة الفرعيـة للمشورة العلمية والتقنيـة والتكنولوجية         .    لغايات وأهداف الخطة االستراتيجيـة نفسها    
 .دناه مؤشرات ممكنةولمعالجة هذه الفجوة، ترد في المرفق األول أ.  ١٠/٥من توصيتها )) و (١٢في الفقرة 

باإلضافة إلى ذلك، فإن اإلطار العام، بينما يعالج معظم األحكام الجوهرية لالتفاقية، فهو ال يشمل أي أهداف تتعلق                   -١٦
وعلى النقيض من ذلك، تشمل     ).    UNEP/CBD/WG-RI/INF/1انظر    (١٤ أو   ١١، أو   )ه(-)أ  (٩ أو   ٧مباشرة بالمواد   

خارج الوضع  الحفظ  ()  ه(-)أ  (٩، و   )المعرفة، والرصد والتقييم    (٧النباتات أهداف بشأن المواد     االستراتيجية العالمية لحفظ    
وقد ترغب الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية أن تنظر في استعراضها القادم للمبادرة العالمية            ).    الطبيعي

رفة التصنيفية، إلدراجها في اإلطار لتقييم التقدم المحرز نحو          للتصنيف، في الحاجة إلى هدف لتحسين ورصد وتقييم المع         
 .، على غرار الهدف األول من االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات٢٠١٠بلوغ هدف عام 

غير أنه  .    كما الحظنا أعاله، يتم إدخال إطار الغايات واألهداف تدريجيا في برامج العمل المواضيعية لالتفاقية               -١٧
معظم هذه البرامج كانت قد أعدت قبل اعتماد اإلطار، فنادرا ما يوجد تطابق بين غايات وأهداف اإلطار من                    ألن  نظرا  

ويمكن تصحيح هذا القصور بالنسبة لكل برنامج عمل، عند          .    ناحية، وأهداف وأنشطة برامج العمل من ناحية أخرى        
وحتى ذلك الوقت، يمكن مطابقة     .    لقسم الخامس أدناه  استعراض برنامج العمل في المستقبل، باتباع النهج المقترح في ا          

يتم هذا اإلجراء حاليا    .    (أنشطة برامج العمل مع غايات وأهداف اإلطار بغية التعرف على مدى التطابق بين هذه األدوات              
لبرنامج عمل التنوع البيولوجي للمياه الداخلية، والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، انظر الوثيقة                        

UNEP/CBD/SBSTTA/11/INF/1.( 

 على نحو وثيق بهيكل اإلطار المتمثل في        معند إدماج أهداف اإلطار في برامج العمل المختلفة لالتفاقية، تم االلتزا           -١٨
 هدفا في جميع الحاالت، مع استثناء واحد وهو مشروع برنامج العمل للتنوع البيولوجي الجزري، حيث                 ٢١ غاية و    ١١

ويمكن تصحيح ).   UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/1انظر  (   الغايات واألهداف بشكل واضح      – محتوى    وليس –اختلفت أرقام   
هذا الوضع في الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الحادي عشر، قبل اعتماد برنامج العمل                  

 .في مؤتمر األطراف

وبالرغم من  .    إطارا مرنا يمكن بداخله إعداد أهداف وطنية وإقليمية       كما ذكرنا أعاله، تشكل الغايات واألهداف        -١٩
وجود أدلة على أن األهداف الوطنية المستندة إلى الغايات واألهداف العالمية التي أعدت، قد أثبتت فاعليتها، لبعض البلدان،                  

ئ التوجيهية لإلبالغ بالنسبة    وتشمل المباد .    فما زالت هناك صعوبة في الحصول على المعلومات على المستوى الوطني           
للتقارير الوطنية الثالثة أسئلة موضوعة بشأن وضع األهداف الوطنية والتقدم المحرز نحو تحقيقها؛ غير أنه حتى تاريخه،                  

وتناقش مذكرة األمين التنفيذي بشأن آليات اإلبالغ بموجب اتفاقية التنوع            .    فإن احترام التزامات اإلبالغ كان ضعيفا      
 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/10)ي واالتفاقيات األخرى هذا الموضوع بمزيد من التفصيل البيولوج

وسيكون من الضروري في مرحلة ما      .    ٢٠١٠يستند اإلطار الحالي إلى الخطة االستراتيجية، التي تمتد حتى عام            -٢٠
نظر في بدء عملية لتنقيح     ومن المستصوب ال  .    ٢٠١٠تحديث وتمديد الخطة االستراتيجية، وبحث وضع هدف لما بعد عام           

، حتى يمكن إعداد أدوات أخرى       ٢٠٠٨وتحديث الخطة االستراتيجية في االجتماع التاسع لمؤتمر األطراف في عام             
للتخطيط، مثل برنامج عمل االتفاقيـة المتعدد السنوات، واعتماد مجموعة شاملة في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف في                

 .٢٠١٠ عام
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 ألطراف بشأن اإلطار لرصد تنفيذ االتفاقية آراء ا :رابعا

 وبشأن استعراض برامج العمل المواضيعية

لدى تقديم آرائه بشأن القضايا التي سينظر فيها الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، ركز أحد                     -٢١
.   تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية    األطراف على الحاجة إلى بحث اآللية الشاملة الموضوعة لتقييم التقدم المحرز في             

والحظ هذه الطرف كذلك أهمية كفالة وجود رد فعل مستمر من مؤشرات التنفيذ، فيما يتعلق بالمقررات وعمل االتفاقية، ثم                   
 .العودة مرة أخرى إلى المؤشرات

أجل تمكين إجراء تقييم    شدد نفس الطرف أيضا على ضرورة أن تركز برامج العمل بشكل كاف على النتائج من                 -٢٢
 .لتأثيرات برامج العمل

 استعراض برامج العمل المواضيعية:   خامسا

اعتمد مؤتمر األطراف سبعة برامج عمل مواضيعية، تعالج التنوع البيولوجي الزراعي، والتنوع البيولوجي                 -٢٣
للمياه الداخلية، والتنوع البيولوجي الجزري،     لألراضي الجافة وشبه الجافة، والتنوع البيولوجي للغابات، والتنوع البيولوجي          

ووضع كل برنامج مواضيعي رؤية ومبادئ أساسية        .    والتنوع البيولوجي البحري والساحلي، والتنوع البيولوجي للجبال       
يق لتوجيه العمل في المستقبل؛ وحدد قضايا رئيسية للنظر فيها؛ وحدد النتائج المحتملة؛ واقترح جدوال زمنيا ووسائل لتحق                 

ويتم استعراض تنفيذ برامج العمل دوريا في مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية                 .    هذه النتائج 
 ).، المرفق٧/٣١المقرر (والتكنولوجية، وفقا للجدول الزمني المعد في برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف 

اف وتوصيات الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية توفر          بالرغم من أن مقررات مؤتمر األطر      -٢٤
توجيهات لألطراف واألمانة بشأن استعراض عملية التنفيذ، إال أن هذه التوجيهات عادة ما تشير بالتحديد لبرامج عمل                    

لتوجيهية الستعراض التنفيذ   وقد طرحت عناصر لمبادئ توجيهية تطبق بشكل عام، ولكن هناك نقصا في المبادئ ا             .    فردية
ويعكس ذلك جزئيا حقيقة أن برامج العمل الفردية قد وضحت           .    التي يمكن تطبيقها على جميع برامج العمل المواضيعية       

ومن شأن إعداد نهج عام يجمع .   أدناه٩واعتمدت في أوقات مختلفة من تاريخ االتفاقية، كما يظهر في الجدول في الصفحة 
ات االستعراض الحالية، ويمكن تكييفه لالحتياجات المحددة لبرامج العمل المواضيعية الفردية، أن يساعد             أفضل جوانب عملي  

 .في ترشيد وتحسين عملية استعراض التنفيذ

بالنسبة لبرنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية للمياه الداخلية، طلب مؤتمر األطراف، في مقرره                -٢٥
ووضع ألمين التنفيذي تقديم اقتراح بالطرائق والوسائل لجعل عملية استعراض برنامج العمل أكثر شموال؛                ، إلى ا  ٧/٤

وسائل مجدية من ناحية التكاليف لتقديم تقارير عن تنفيذ برنامج العمل بالقياس إلى األهداف العالمية المحددة في الخطة                    
 .على مستوى أوسع لتوجيه عمليات استعراض جميع برامج العملويمكن القيام بهذا العمل بشكل مفيد .  االستراتيجية

وبالتحديد، يمكن أن يشمل استعراض برامج العمل        .    أكثر من معنى واحد   "  استعراض"قد يكون لمصطلح     -٢٦
 :المواضيعية ما يلي
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عمل على  بحث ما إذا كانت، وإلى أي درجة، تُنفذ أنشطة برامج ال–استعراض درجة تنفيذ برنامج العمل  )أ(
المستوى الوطني واإلقليمي والعالمي، وإذا كان الوضع كذلك، مدى فاعلية ذلك في تلبية أهداف برنامج العمل، وكذلك                    

 .فاعلية البرنامج في تعبئة الموارد المالية الضرورية

 تقرير ما إذا كانت أهداف       –استعراض مدى مالءمة برنامج العمل في التصدي للتحديات الرئيسية             )ب(
أنشطة برنامج العمل مالئمة أم ال لتلبية أهداف االتفاقية وللتصدي للتهديدات التي تعترض التنوع البيولوجي وللتحديات                  و

 .الرئيسية األخرى

 .ومن الناحية المنطقية، يمكن أن يتضمن االستعراض الشامل كال العنصرين

وقد يساعد تحليل الفجوات في     .    لية لبرنامج العمل  ويمكن استكمال االستعراض بتحليل الفجوات وتقييم اآلثار الما        -٢٧
تحديد أنشطة يجري تنفيذها في إطار اتفاقيات أو منظمات أو مبادرات أخرى من شأنها أن تساهم في تحقيق أهداف برنامج                    

أيضا في  وقد يساعد   .    العمل وفي التصدي للتهديدات الرئيسية التي تعترض التنوع البيولوجي في هذه المنطقة األحيائية             
وقد يساعد ذلك في تحديد     .    تحديد مكان وجود الفجوات وأين يمكن أن تزيد األنشطة اإلضافية من القيمة إلى أقصى حد               

وقد يساعد أيضا تحليل اآلثار المالية لألنشطة في برنامج العمل على وضع            .    األنشطة في برنامج العمل ووضع أولوياتها     
 .له لمؤتمر األطراف أن يضع توجيهات لآللية الماليةاألولويات وتقديم أساس يمكن من خال

وتحدد .    قدم مؤتمر األطراف مؤخرا بعض التوجيهات العامة بخصوص استعراض جميع برامج عمل االتفاقية              -٢٨
 مبادئ توجيهية لعمليات استعراض برامج العمل بشأن القضايا المواضيعية والقضايا الشاملة            ٧/٣١من المقرر   )  أ  (٥الفقرة  

 :لعدة قطاعات، توافق على أن تركز عمليات االستعراض على ما يلي

 تقييم تنفيذ وفاعلية برنامج العمل؛ )أ(

تحديث برنامج العمل، عند الضرورة، بسحب أو استبدال األنشطة وإدخال تعديالت لتعكس التغييرات                )ب(
 السياق الدولي؛ في

 .تقديم مساندة عملية للتنفيذ الوطني واإلقليمي )ج(

باإلضافة إلى هذه المبادئ التوجيهية، أصدر مؤتمر األطراف والهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية                    -٢٩
ويرد في الجدول التالي قائمة بالمقررات      .    والتكنولوجية توجيهات بخصوص استعراض تنفيذ محدد لبرامج عمل فردية         

 .والتوصيات ذات الصلة
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  المواضيعية لالتفاقية واالستعراض القادم المقرر لهاجدول زمني العتماد برامج العمل

 ، ومراجع لتوجيهات جارية الستعراض التنفيذ)ولبرامج عمل شاملة مختارة(

 

توجيهات الستعراض التنفيذ 
 المعمول بها حاليا

 االستعراض المتعمق 

 القادم
التي اعتمد ) السنة(المقرر 

 بموجبه برنامج العمل
 برنامج العمل

  المواضيعيةالمجاالت

االجتماع الثامن لمؤتمر  )٥ (٧/٣١المقرر 
 )٢٠٠٦(األطراف 

التنوع البيولوجي لألراضي  )٢٠٠٠ (٥/٢٣المقرر 
 الجافة وشبه الرطبة

االجتماع التاسع لمؤتمر  )٥ (٧/٣١المقرر 
 )٢٠٠٨(األطراف 

 )١٩٩٦ (٣/١١  المقرر -أوال 

 )٢٠٠٠ (٥/٥  المقرر -ثانيا 

 الزراعيالتنوع البيولوجي 

 )٢٦ (٦/٢٢المقرر 

 )٧ (٧/١المقرر 

 )٥ (٧/٣١المقرر 

االجتماع التاسع لمؤتمر 
 )٢٠٠٨(األطراف 

 )١٩٩٨ (٤/٧  المقرر -أوال 

 ٦/٢٢  المقرر -ثانيا 

 التنوع البيولوجي للغابات

 )١٤ و ٢ (٧/٤المقرر 

 )٥ (٧/٣١المقرر 

االجتماع العاشر لمؤتمر 
 )٢٠١٠(األطراف 

 )١٩٩٨ (٤/٤   المقرر-أوال 

 )٢٠٠٤ (٧/٤  المقرر -ثانيا 

 التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 )٣٩ (٧/٥المقرر 

 )٥ (٧/٣١المقرر 

االجتماع العاشر لمؤتمر 
 )٢٠١٠٦(األطراف 

 )١٩٩٨ (٤/٥ المقرر -أوال 

 )٢٠٠٤ (٧/٥  المقرر -ثانيا 

التنوع البيولوجي البحري 
 والساحلي

 )١٢ (٧/٢٧المقرر 

 )٥ (٧/٣١المقرر 

االجتماع العاشر لمؤتمر 
 )٢٠١٠(األطراف 

 التنوع البيولوجي للجبال )٢٠٠٤ (٧/٢٧المقرر 

 التنوع البيولوجي الجزري قيد اإلعداد لم يتحدد بعد )٥ (٧/٣١المقرر 

 القضايا الشاملة لعدة قطاعات

 ٧/٩المقرر 
 ١٠/١٢التوصية 

االجتماع الثامن لمؤتمر 
 )٢٠٠٦(األطراف 

 المبادرة العالمية للتصنيف )٢٠٠٢ (٦/٨المقرر 

و ) د (٢٩ و ٢٥ (٧/٢٨المقرر 
 ).٣٣ و ،)ه(

االجتماع العاشر لمؤتمر 
 )٢٠١٠(األطراف 

 المناطق المحمية )٢٠٠٤ (٧/٢٨المقرر 

إن التوجيهات المحددة الواردة في المقررات المذكورة في الجدول أعاله هي في الغالب موجزة بشكل كبير، وذلك                  -٣٠
ن مؤتمر األطراف عادة يتيح تعليمات أو اقتراحات بشأن المعلومات التي يجب إبالغه بها من أجل المساعدة في                      أل

 .استعراض التنفيذ

وفي الوقت الحالي، يجري استعراض برامج العمل المواضيعية بشأن التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه                 -٣١
وتتمثل ).    لالجتماع التاسع لمؤتمر األطراف   ( والتنوع البيولوجي للغابات      )لالجتماع الثامن لمؤتمر األطراف   (الرطبة  

  ٧/٣١التوجيهات الوحيدة المقدمة الستعراض األراضي الجافة وشبه الرطبة في التوجيهات المقدمة في المقرر                    
ومن .  ٧/٢رفق بالمقرر الواردة في الم) وليس الموجهة لتحقيق أهداف(واالقتراحات بعدد من المؤشرات الموجهة للعمليات 

ناحية أخرى، أنشأ مؤتمر األطراف، الستعراض برنامج الغابات، فريق الخبراء التقني المخصص لتقديم مشورة إلى األمين                
 من  ٢٦وفيما يلي مهام الفريق كما وصفتها الفقرة         .    التنفيذي وإلى الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية        

 :٦/٢٢المقرر 
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 تقديم المشورة حول كيفية إجراء استعراض تنفيذ برنامج العمل؛ )أ(

 توفير اإلسهامات التقنية الستعراض تنفيذ برنامج العمل؛ )ب(

 توفير المعلومات العلمية والتقنية عن أوجه النجاح والتحديات والعقبات التي تعترض تنفيذ برنامج العمل؛ )ج(

 التدابير العلمية والتقنية المتخذة واألدوات المستخدمة في تنفيذ برنامج           توفير المعلومات عن آثار أنواع     )د(
 .العمل

 .ولم يتم في أي برنامج عمل مواضيعي آخر إنشاء فريق خبراء لغرض استعراض التنفيذ بالتحديد -٣٢

 فقط  ٢٠١٠  وتعتبر المشورة الحالية الستعراض برامج العمل المواضيعية األخرى، المقرر استعراضها في عام             -٣٣
وبالنسبة للتنـوع البيولوجي البحري والساحلي، طلب مؤتمر       .    مشورة محدودة )  في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف    (

األطراف إلى األمين التنفيذي تقديم تقييم عن التقدم المحرز نحو تحقيق الغايـة العالمية، كجزء من اإلبالغ عن برنامج                    
  وبالنسبة الستعراض برنامج العمل للتنوع البيولوجي للجبال، طلب مؤتمر األطراف إلى             ).٣٩، الفقرة   ٧/٥المقرر  (العمل  

األمين التنفيذي تجميع المعلومات المستلمة من األطراف، والحكومات األخرى والمنظمات والهيئات ذات الصلة، بشأن تنفيذ               
 ٢٠١٠ضياع التنوع البيولوجي للجبال بحلول      برنامج العمل، وتحليل التقدم المحرز نحو تحقيق تخفيض محسوس في معدل            

 ).٧/٢٧المقرر (

 وهي قضية شاملة    –  (GTI)أعدت مبادئ توجيهية تفصيلية الستعراض برنامج عمل المبادرة العالمية للتصنيف             -٣٤
 بشأن األدوات المرتبطة وتوجيهات/ التي تعرض اإلجراءات، واآلليات١٠/١٢وترد التوجيهات في التوصية .  لعدة قطاعات

وتشمل آليات وأدوات االستعراض األقسام ذات الصلة من التقارير الوطنية           .    تطبيقها، وإطار زمني الستعراض متعمق    
والتقارير المواضيعية، واستبيانات لنقاط االتصال، والمبادرة العالمية للتصنيف وتقارير ورشات العمل ذات الصلة األخرى،              

 .ومنتدى إلكتروني

 قرر مؤتمر األطراف    – وهي قضية شاملة لعدة قطاعات أخرى        –امج العمل بشأن المناطق المحمية      بالنسبة لبرن  -٣٥
، وأنشأ فريقا عامال مخصصا مفتوح العضوية للمساعدة        ٢٠١٠تقييم التقدم المحرز في كل اجتماع من اجتماعاته حتى عام           

: عامـل بالنسبة الستعراض التنفيـذ هي ما يلي      وشروط تكليـف الفريـق ال   ).    ٢٥، الفقرة   ٧/٢٨المقرر  (في هذه المهمة    
النظر في التقارير التي يعدها األمين التنفيذي على أساس التقارير المستلمة من األطراف، واألوساط األكاديمية،                   )١(

ى مؤتمر  تقديم توصية إل  )  ٢(والمنظمات العلمية، والمجتمع المدني وغيرها بشأن التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل؛ و              
ودعا مؤتمر األطراف أيضا األطراف، والحكومات األخرى       .    األطراف عن السبل والوسائل لتحسين تنفيذ برنامج العمل       

.  والمنظمات المعنية إلى تنظيم ورشات عمل تقنية لتحقيق التقدم في التنفيذ ولتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل                   
 الخاصة باستعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية أكثر حداثة من              وفي هذا الخصوص، أصبحت األحكام    

 .األحكام الخاصة باستعراض تنفيذ برامج عمل المجاالت المواضيعية

وباإلضافة إلى طرح العملية، والمبادئ اإلرشادية واآلليات لرصد التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل بشأن                  -٣٦
التفاق على وضع جدول زمني الستعراض مختلف عناصر البرنامج، وافق المندوبون في االجتماع              المناطق المحمية، وا  

، على  ٢٠٠٥حزيران  / يونيو ١٧-١٣األول للفريق العامل المعني بالمناطق المحمية المنعقد في مونتكاتيني، ايطاليا في              
 بالنسبة لكل هدف من     – الثاني للفريق العامل      التي سينظر فيها االجتماع    –وسوف تشمل المصفوفة    .    وضع مصفوفة للتقييم  
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أهداف برنامج العمل، موعدا أقصى للتنفيذ، ومعايير لتقييم التنفيذ، ووصفا للتقدم المحرز والعقبات الرئيسية، ومصادر                  
ذوي ووافق الفريق العامل أيضا على أهمية إشراك المجتمعات األصلية والمحلية، وأصحاب المصلحة             .    محتملة للمعلومات 

 .الصلة، في عملية االستعراض

استنادا إلى عناصر التوجيهات الحالية المقدمة الستعراض برامج العمل المختلفة، يحتوي المرفق الثالث أدناه على                -٣٧
 .عناصر مقترحة لمبادئ توجيهية لنهج متجانس الستعراض برامج العمل المواضيعية، وذلك الستخدامه في المستقبل

غير أن مؤتمر األطراف الحظ     .     أن تأتي المعلومات الالزمة الستعراض التنفيذ من التقارير الوطنية         ويجب مثاليا  -٣٨
أن محدودية توافر   )  باإلشارة إلى استعراض برنامج العمل بشأن التنوع البيولوجي للمياه الداخلية المعد الجتماعه السابع             (

ل ونقص الموارد المالية إلعداد التقرير الوطني كانت من النقائص المعلومات الحديثة بشأن كل نشاط من أنشطة برنامج العم  
وكان نقص المعلومات عموما مشكلة بالنسبة لعمليات االستعراض السابقة لبرامج العمل،           .    الرئيسية في عملية االستعراض   

ات وخطط العمل الوطنية    وذلك ألن األمين التنفيذي كان يستكمل المعلومات من التقارير الوطنية لألطراف واالستراتيجي            
وترد مقترحات لمعالجة هذه المشكلة في مذكرة األمين التنفيذي بشأن          .    بشأن التنوع البيولوجي ببيانات من مصادر أخرى      
 .(UNEP/CBD/WG-RI/1/10)آليات اإلبالغ بموجب االتفاقية واالتفاقيات األخرى 

ة المتعددة تُقدم ليس فحسب في برامج العمل ذاتها، بل           ينبغي مالحظة أن التوجيهات بصدد المجاالت المواضيعي       -٣٩
وفي المستقبل، قد .  ٧/٣٣وقد بدأت عملية لتوحيد هذه المقررات بموجب المقرر .  أيضا في المقررات المختلفة ذات الصلة

ستعراض المتعمق  يكون الجدول الزمني لتوحيد المقررات المتعلقة ببرامج عمل االتفاقية مطابقا للجدول الزمني المعد لال               
وقد يساعد ذلك في    .    لبرنامج العمل، من أجل تيسير إعداد مجموعة موحدة من التوجيهات بشأن كل مجال مواضيعي               

 .توضيح وتحسين التماسك بين المشورة المعطاة لألطراف، ويخفض كذلك من عبء اإلبالغ الواقع على األطراف
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 المرفق األول

 في تنفيذ غايات وأهداف الخطة االستراتيجيةمؤشرات لتقييم التقدم المحرز 

 

 الغايات واألهداف االستراتيجية 5المؤشرات المحتملة

 .تؤدي االتفاقية دورها القيادي في قضايا التنوع البيولوجي الدولية :١الغاية 

تنعكس أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ومقررات مؤتمر األطراف 
 : فيما يلي٢٠١٠وهدف عام 

 أعمال المحافل الدولية الرئيسيةجداول  •
 المنظمات المتعلقة بالتنوع البيولوجي •
وسائل اإلعالم المتعلقة بالتنوع البيولوجي ووسائل اإلعالم  •

 .العامة

 .تحدد االتفاقية جدول أعمال التنوع البيولوجي العالمي ١-١

عدد االجتماعات واالتصاالت مع الصكوك والعمليات الدولية 
 .لةاألخرى ذات الص

 الصكوك والعمليات الدولية األخرى ذات الصلة التي تعمل عدد
 .وفقا ألحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ومقررات مؤتمر األطراف

تشجع االتفاقية على التعاون بين جميع الصكوك والعمليات   ٢-١
 .الدولية ذات الصلة لتعزيز تماسك السياسة

ات الصلة التي تساند الصكوك والعمليات الدولية األخرى ذعدد 
 .بنشاط في تنفيذ االتفاقية

عمليات دولية أخرى تساند بنشاط تنفيذ االتفاقية، على نحو   ٣-١
 .يتوافق مع إطار كل منها

 . األطرافعدد

تتمشى مع القواعد ) كمية المنتجات/قيمة(النسبة المئوية للتجارة 
 .وفقا للبروتوكول

ة األحيائية على نطاق تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالم  ٤-١
 .واسع

العالمية التي تعالج /عدد الخطط والبرامج والسياسات اإلقليمية
بالتحديد إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية أو 

 .الشاملة لعدة قطاعات والبرامج والسياسات ذات الصلة

تطبيق أدوات التخطيط مثل التقييم االستراتيجي للبيئة لتقييم 
 .درجة التي يتم بها إدراج شواغل التنوع البيولوجيال

إدراج التنوع البيولوجي في معايير الجهات المانحة المتعددة 
 .األطراف والبنوك اإلنمائية اإلقليمية

و أإدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية   ٥-١
الشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات الوطنية ذات الصلة 

 .لى المستويين اإلقليمي والعالميع

عدد المشاريع دون اإلقليمية واإلقليمية المقدمة إلى مرفق البيئة 
 .هيئات التمويل األخرى/الجماعة األوروبية/العالمية

 عدد المناطق المحمية العابرة للحدود

 .عدد االتفاقات دون اإلقليمية واإلقليمية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

ن األطراف على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي تتعاو  ٦-١
 .لتنفيذ االتفاقية

 .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية :٢الغاية 

 .عدد الموظفين المدربين في الوزارات والوكاالت المسؤولة

 .ميزانيات الوزارات والوكاالت المسؤولة

تتمتع جميع األطراف بقدرات مالئمة لتنفيذ إجراءات   ١-٢
أولوية في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

 .البيولوجي

 
  

                                                 
٥

 .الخ... ٥-١ و ٢-١، وبين ٣-١ و ١-١يجب توضيح الفرق بين  
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 الغايات واألهداف االستراتيجية 5المؤشرات المحتملة

 :١-٢باإلضافة إلى ما ورد تحت 

 .قيمة المساعدة اإلنمائية الرسمية ألغراض التنوع البيولوجي

ا والدول األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها نمو  ٢-٢
الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف األخرى ذات 

االقتصادات االنتقالية، تمتلك موارد كافية متاحة لتنفيذ األهداف 
 .الثالثة لالتفاقية

 
 :٤-٢باإلضافة إلى ما ورد تحت 

 قيمة المساعدة اإلنمائية الرسمية ألغراض التنوع البيولوجي

ت نقل التكنولوجيا لتنفيذ بروتوكول تتوافر االتجاهات في عمليا
 .قرطاجنة للسالمة األحيائية

 

األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها نموا والدول   ٣-٢
الجزرية الصغيرة النامية من بينها، واألطراف األخرى ذات 

االقتصادات االنتقالية، تمتلك موارد إضافية ويتاح نقل التكنولوجيا 
 .توكول قرطاجنة للسالمة األحيائيةإليها لتنفيذ برو

 .عدد الموظفين المدربين في الوزارات والوكاالت المسؤولة

 .ميزانيات الوزارات والوكاالت المسؤولة

 

لدى كل األطراف قدرات مالئمة لتنفيذ بروتوكول   ٤-٢
 .قرطاجنة للسالمة األحيائية

 .االتجاهات في مجال التعاون التقني والعلمي

بتنفيذ االتفاقية والذين استفادوا القائمين د والمؤسسات  األفراعدد
 .من التعاون التقني والعلمي

 

يساهم التعاون التقني والعلمي إسهاما كبيرا في بناء   ٥-٢
 .القدرات

لقطاعات أن تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في ا :٣الغاية 
 .ذات الصلة، إطارا فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية

عدد األطراف التي وضعت استراتيجيات وخطط عمل وطنية 
 .هادلاعللتنوع البيولوجي أو ما ي

عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي 
 .يتم تحديثها بانتظام

 والمدمجة في ٧/٣٠ األهداف الوطنية المعدة داخل إطار المقرر
 .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 

كل طرف من األطراف لديه استراتيجيات وخطط عمل   ١-٣
وطنية فعالة لتقديم إطار لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية ولتحديد 

 .أولويات وطنية واضحة

ي وتعمل عدد األطراف في البروتوكول التي يوجد بها إطار تنظيم
 .لتنفيذ البروتوكول

 

كل طرف من األطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة   ٢-٣
 .األحيائية لديه إطار تنظيمي نشط لتنفيذ البروتوكول

النسبة المئوية للخطط القطاعية والشاملة لعدة قطاعات والبرامج 
والسياسات الوطنية ذات الصلة التي أدمجت فيها بشكل مناسب 

 :ع البيولوجي، بما فيهاشواغل التنو

 (PRSPs) الفقر استراتيجية الحد منورقات  •
 الخطط الوطنية •
 .الميزانيات الوطنية •

تطبيق أدوات التخطيط مثل التقييم االستراتيجي للبيئة لتقييم 
 .الدرجة التي يتم بها إدراج شواغل التنوع البيولوجي

 

 إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية  ٣-٣
 .والشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات الوطنية ذات الصلة
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 الغايات واألهداف االستراتيجية 5المؤشرات المحتملة

عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي 
 .تنفذ بنشاط

 :التقدم نحو بلوغ األهداف الوطنية، وربما

النسبة المئوية للتشريعات التي تدمج شواغل التنوع  •
 البيولوجي

 تقييم األثر التي تدمج شواغل التنوع النسبة المئوية لعمليات •
 البيولوجي

النسبة المئوية للتدابير الحافزة التي تدمج شواغل التنوع  •
 .البيولوجي

 

تنفذ بنشاط األولويات في االستراتيجيات وخطط العمل   ٤-٣
الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة لتحقيق التنفيذ الوطني 

 .ل التنوع البيولوجي العالميلالتفاقية، وكمساهمة كبيرة نحو أعما

 .تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي واالتفاقية، مما يؤدي إلى مشاركة أوسع نطاقا في التنفيذ بين صفوف المجتمع :٤الغاية 

االتصاالت والتثقيف  استراتيجية وتيسر  تُنفذعدد األطراف التي
 .فاقيةوالتوعية العامة وتشجع المشاركة في مساندة االت

 .ظهور قضايا التنوع البيولوجي في وسائل اإلعالم الوطنية

 .ظهور قضايا التنوع البيولوجي في نظام التعليم الرسمي

 

تنفذ جميع األطراف استراتيجية لالتصاالت والتثقيف   ١-٤
 .والتوعية العامة وتشجع المشاركة العامة في مساندة االتفاقية

ي تشجع وتيسر مبادرة  التبروتوكولال األطراف في عدد
االتصاالت والتثقيف والتوعية العامة والمشاركة في مساندة 

 .البروتوكول

 .ظهور قضايا التنوع البيولوجي في وسائل اإلعالم الوطنية

 .ظهور قضايا التنوع البيولوجي في نظام التعليم الرسمي

 

يشجع وييسر كل طرف من األطراف في بروتوكول   ٢-٤
األحيائية التوعية العامة والتثقيف والمشاركة في قرطاجنة للسالمة 
 .مساندة البروتوكول

طراف التي لديها ممثلين من المجتمعات األصلية والمحلية  األعدد
 .في وفودها الجتماعات بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي

النسبة المئوية لألنشطة التي يتم إجراؤها وفقا للخطوط اإلرشادية 
 .نالطوعية أغواي غ

 

تشارك المجتمعات األصلية والمحلية بفاعلية في تنفيذ   ٣-٤
االتفاقية وفي عملياتها، على المستويات الوطنية واإلقليمية 

 .والدولية

 .المشاركة في الشراكة العالمية بشأن التنوع البيولوجي

 .شراكات طوعية لمساندة تنفيذ االتفاقية

تيجي للبيئة لتقييم تطبيق أدوات التخطيط مثل التقييم االسترا
 .الدرجة التي يتم بها إدراج شواغل التنوع البيولوجي

 

يعقد أصحاب األدوار وأصحاب المصلحة الرئيسيين، بما   ٤-٤
فيهم القطاع الخاص، شراكات لتنفيذ االتفاقية ويدمجون شواغل 
التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية والشاملة لعدة قطاعات، 

 . ذات الصلة التابعة لهموالبرامج والسياسات
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 المرفق الثاني

 ٢٠١٠ بالغايات واألهداف لعام ذات الصلة المؤشرات

 ، المرفق الثاني الصادرة عن الهيئة الفرعية ١٠/٥كما ترد في التوصية (

 )للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية

 

  واألهدافالغايات  ذات الصلةرئيسية المؤشراتال

 تنوع البيولوجي عناصر الحماية

 حيائيةأل اوالمناطق حفظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية والموائل  التشجيع على -١ الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
  المناطق المحميةتغطية •

 : أخرى ذات صلةمؤشرات

ة اإليكولوجيحيائية والنظم   أل ا المناطق في مدى    تجاهاتاال •
 والموائل المختارة

  مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

الحفظ الفعال  من ٪١٠ تحقيق على األقل: ١-١ الهدف
 .العالم من مناطقمنطقة إيكولوجية لكل 

 :ذات الصلة اتالمؤشر
ة اإليكولوجيحيائية والنظم    األ المناطق في مدى    تجاهاتالا •

 والموائل المختارة

  المختارةنواعاألوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

 ق المحمية المناطتغطية •

خاصة للتنوع الهمية األمناطق ذات حماية ال: ٢-١ الهدف
 .البيولوجي

 نواع تنوع األ التشجيع على حفظ -٢ الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
  المختارةنواعاألوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

 : أخرى ذات صلةمؤشرات

 المهددة نواع األحالة في التغير •

 أو تخفيض تناقص األواهل استعادة واستبقاء: ١-٢ الهدف
 .لى مجموعات تصنيفية مختارةإمن األنواع المنتمية 

 : األكثر عالقةالمؤشرات
 المهددة نواع األفي حالة تغيرال •

 : أخرى ذات صلةمؤشرات

  مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

  المناطق المحميةتغطية •

 . المهددةنواعتحسين وضع األ: ٢-٢ الهدف

 جيني حفظ التنوع الالتشجيع على  -٣ الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
 والنباتات ، للحيوانات األليفةالجيني في التنوع تجاهاتاال •

 األسماك ذات األهمية نواع وأ،المزروعة
  الكبرىقتصاديةاال/جتماعيةاال

 : أخرى ذات صلةمؤشرات

مؤشر قيد ( في الغذاء والدواء  المستخدمالبيولوجيالتنوع  •
 )اداإلعد

 . مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

التنوع الجيني للمحاصيل  الحفاظ على : ١-٣ الهدف
 واألسماك ،األشجار من تي تحصد النواعوالحيوانات واأل
ما  ، وكذلكقيمةالذات غير ذلك من األنواع والحياة البرية 
 .األصلية والمحليةلدى المجتمعات معارف يتصل بها من 
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  واألهدافالغايات  ذات الصلةرئيسية المؤشراتال

 ستخدام المستدام اال علىالتشجيع

  المستدامستخدام المستدام واالستهالكال ا التشجيع على -٤ الغاية

 : األكثر عالقةالمؤشر
والتربية ة يالزراعو ،للغابات النظم اإليكولوجية مساحة •

 المستدامةإلدارة ل الخاضعة المائية األحيائية

مؤشر قيد  ( مستدامة   مصادر  من المنتجات المشتقة    نسبة •
 )عداداإل

 : أخرى ذات صلةمؤشرات

  مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

 البحرية الغنائم مؤشر •

 روجين؛نت الترسب •

  المائيةاإليكولوجية المياه في النظم نوعية •

 المنتجات القائمة على أساس التنوع شتقأن ت: ١-٤ الهدف
أن تدار و ،دارة مستدامةإالبيولوجي من مصادر تدار 

 .اج بما يتمشى وحفظ التنوع البيولوجينتمناطق اإل

 : ذو صلةمؤشر
البصمة اإليكولوجية والمفاهيم المرتبطة بها        •

 ). مؤشر قيد اإلعداد(

ستهالك غير المستدام للموارد االتخفيض : ٢-٤ الهدف
 . البيولوجيالتنوعؤثر عل يي ذال االستهالك وأالبيولوجية 

 : ذو الصلةالمؤشر
 المهددة نواع األحالة في التغير •

 التجارة الدولية خطرا على أنواع شكلأال ت: ٣-٤ الهدف
 .النباتات والحيوانات البرية

 على التنوع البيولوجيالواقعة  التهديدات معالجة

 للمياه المستدام غير واالستعمال رهادهووت األراضي استخدام وتغير الموائل الناشئة عن ضياع الضغوط تخفيض  -٥ الغاية

 :كثر عالقة األالمؤشر
ة اإليكولوجيحيائية والنظم    األ المناطق في مدى    االتجاهات •

 والموائل المختارة

 : أخرى ذات صلةمؤشرات

  مختارةنواعأوفرة وتوزيع في  تجاهاتالا •

 البحريةالغنائم مؤشر  •

ر الموائل دهو وتضياعمعدل تخفيض : ١-٥ الهدف
 .الطبيعية

  الغريبة الغازيةنواعاأل التهديدات الناشئة عن مكافحة  -٦ الغاية

 :  ذو الصلةالمؤشر
  الغازية الغريبةنواعاألاالتجاهات في  •

 الغريبة الغازية األنواعممرات مراقبة : ١-٦ الهدف
 الرئيسية المحتملة 

 :  ذو الصلةالمؤشر
  الغازية الغريبةنواعاأل االتجاهات في •

دارة لألنواع الغريبة الرئيسية إ خطط وضع: ٢-٦ الهدف
 .يكولوجية أو الموائل أو األنواعي تهدد النظم اإلالت

 معالجة التحديات التي تواجه التنوع البيولوجي والناشئة عن تغير المناخ والتلوث  -٧ الغاية

 : ذو الصلةالمؤشر
 اإليكولوجيةتفكك النظم / اتصال •

حفظ قدرة مكونات التنوع البيولوجي للتكيف : ١-٧ الهدف
 . هذه القدرةمع تغير المناخ وتعزيز

 روجيننت الترسب
  المائيةاإليكولوجية المياه في النظم نوعية

 

 على التنوع اتهريثتأض التلوث ويخفت: ٢-٧ الهدف
 البيولوجي
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  واألهدافالغايات  ذات الصلةرئيسية المؤشراتال

  رفاهية البشرمساندةمن التنوع البيولوجي لالمشتقة خدمات الع والسل على الحفاظ

 نتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيشإ يكولوجية علىإلم انظاستبقاء قدرة ال  -٨ الغاية

 : ذات الصلةالمؤشرات
قيد مؤشر (واء الدفي الغذاء والمستخدم  البيولوجيالتنوع  •

 )اإلعداد
  المائيةاإليكولوجية المياه في النظم نوعية •

 الغنائم البحريةمؤشر  •

على  النظم اإليكولوجية الحفاظ على قدرة: ١-٨ الهدف
 .ع والخدماتسل الإنتاج

 :ةعالق األكثر المؤشرات
 مباشرة على   تعتمد ورفاهية المجتمعات التي     صحة •

 سلع وخدمات النظم اإليكولوجية

 : آخر ذو صلةمؤشر

  والدواءالغذاءفي المستخدم ولوجي بيالتنوع ال •

تساند الموارد البيولوجية التي الحفاظ على : ٢-٨ الهدف
 خدماتل المحلي وائيالغذا األمن المستدامة، وسبل العيش

 . الفقيرةعوبة، ال سيما للشيالصح

 واإلبتكارات والممارسات التقليدية المعارف حماية

 .والمحلية الثقافي للمجتمعات األصلية –جتماعي اللتنوع اا حفظ  -٩ الغاية

 :ةعالق األكثر المؤشر
ين ناطق ال وعدد واتجاهات التنوع اللغوي       حالة •

 باللغات األصلية

 :ةلص أخرى ذات مؤشرات

 هاعداد يجب إ إضافيةمؤشرات •

حماية المعارف واالبتكارات والممارسات : ١-٩ الهدف
 .التقليدية

جتمعات األصلية والمحلية محماية حقوق ال: ٢-٩ الهدف  يجب إعدادهمؤشر
بما التقليدية،  ممارساتها واراتهابتكاو امعارفهب فيما يتعلق

 . تقاسم المنافعها فيفي ذلك حقوق

 ن استخدام الموارد الجينيةعسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة  التقاكفالة

  الجينيةالمواردن استخدام ع التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة كفالة  -١٠ الغاية

تكون جميع تحويالت الموارد الجينية   :١-١٠ الهدف  يجب إعدادهمؤشر
لدولية بشأن متمشية مع اتفاقية التنوع البيولوجي والمعاهدة ا

الموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة وغير ذلك من 
 .االتفاقات الواجبة التطبيق

ستخدام المنافع الناشئة من اال تقاسم : ٢-١٠ الهدف  يجب إعدادهمؤشر
 الجينية مع البلدان للمواردستخدامات األخرى التجاري واال

 .التي تقدم هذه الموارد

 المالئمة مواردال كفالة تقديم

 تفاقيةالتنفيذ اى لع والتكنولوجية والتقنية المالية والبشرية والعلمية اتهاتحسين قدرب األطراف  قيام -١١ الغاية

 : األكثر صلةالمؤشر
 .تفاقيةال امساندة لالمقدمةالرسمية اإلنمائية  المساعدة •

  تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى :١-١١ الهدف
لدان النامية، للسماح بالتنفيذ الفعال األطراف من الب

 .٢٠اللتزاماتها في إطار االتفاقية، وفقا للمادة 

البلدان األطراف من  نقل التكنولوجيا إلى  :٢-١١ الهدف  يجب إعدادهمؤشر
تفاقية، ال افي إطارلتزاماتها فعال الالتنفيذ الالنامية للسماح ب

 .، الفقرة٢٠وفقاً للمادة 
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 المرفق الثالث

 مسودة المبادئ التوجيهية الستعراض برامج العمل المواضيعية التابعة لالتفاقية

    عملية استعراض برامج العمل وتنقيحها، عند الضرورة-ألف 

    استعراض برنامج العمل الحالي-١

 :يمكن أن يشتمل استعراض تنفيذ برنامج العمل على ما يلي

ويجب أن يتحقق   ).    األهداف، األنشطة وغيرها  (ج العمل نفسه    استعراض التنفيذ استنادا لعناصر برنام     -١
 :االستعراض مما يلي

ما إذا كانت األهداف التشغيلية، وجميع األنشطة أو األنشطة المختارة ذات األولوية في برنامج العمل                  )أ(
جة، ومدى تيسير ذلك من     على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية تنفذ من جانب األطراف واآلخرين، وإلى أي در              

 جانب أمانة االتفاقية والشركاء اآلخرين؛

وقد ينطوي ذلك على    .    ما إذا كان برنامج العمل، قد يسر تعبئة الموارد المالية الالزمة، وإلى أي درجة              )ب(
هات المانحة المتعددة   تحليل التجاهات تمويل المجاالت المواضيعية، باإلضافة إلى اإلجراءات المتخذة من اآللية المالية والج            

 األطراف أو الثنائية األخرى استجابة لتوجيهات مؤتمر األطراف بخصوص برنامج العمل؛

 ما إذا كان تنفيذ األنشطة، قد أسهم في تحقيق غايات وأهداف برنامج العمل، وإلى أي درجة؛ )ج(

شامل لتقييم تنفيذ االتفاقية والتقدم     ما إذا كان تنفيذ األنشطة، قد أسهم في تحقيق غايات وأهداف اإلطار ال             )د(
 .، وإلى أي درجة٢٠١٠نحو بلوغ هدف عام 

  يجب أن يقيم االستعراض الفاعلية الحالية        .تقييم مدى مالءمة برنامج العمل لمواجهة التحديات الرئيسية        -٢
العمل وفقا لحالة التنوع    ويجب تقييم غايات وأهداف وأنشطة برنامج        .    والمستقبلية لبرنامج العمل على أرض الواقع      

بما في ذلك التهديدات المتعلقة أساسا بالمناطق األحيائية         (البيولوجي واتجاهاته، والتهديدات الرئيسية الحالية والمتوقعة        
 .والقضايا الناشئة األخرى، وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه مالئمة لتخفيض معدالت ضياع التنوع البيولوجي) األخرى

 تحديث برنامج العمل   تنقيح و-٢

.   أعاله ١يجب تنقيح برنامج العمل وتحديثه فقط إذا حددت الحاجة إلى ذلك من خالل العملية المذكورة في القسم                   
 :وتتضمن الخطوات التي يجب اتباعها عند تنقيح وتحديث برنامج العمل ما يلي

التنوع البيولوجي، ووفقا للتهديدات    تحديد الغايات واألهداف وفقا لالحتياجات، في ضوء حالة واتجاهات           -١
 .الحالية والمتوقعة، والقضايا الناشئة األخرى

إدماج رؤية، ورسالة واإلطار المؤقت التفاقية التنوع البيولوجي للغايات واألهداف كما يرد في المرفق                -٢
 .هو مالئم، في برنامج العمل، وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية، حسبما ٧/٣٠الثالث من المقرر 
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 :تقييم األنشطة -٣

حذف األنشطة التابعة لبرامج العمل السابقة التي تم االنتهاء منها، أو العتيقة، أو التي ظهر أنها                      )أ(
 فعالة؛ غير

حالة واتجاهات التنوع البيولوجي،    )  ١:  (إضافة األنشطة الالزمة لمعالجة االحتياجات، في ضوء ما يلي         )ب(
نتائج تحليل الفجوات مع    )  ٢(الية والمتوقعة، والخبرة المكتسبة في النسخة السابقة لبرنامج العمل؛ و           والتهديدات الرئيسية الح  

األخذ في الحسبان جميع األنشطة ذات الصلة بما في ذلك األنشطة المتخذة داخل إطار االتفاقيات األخرى وبواسطة                     
 يساعد تحليل الفجوات أيضا في تحديد الفرص للتعاون،         قد.    (المنظمات والمبادرات التي تساهم في أهداف برنامج العمل       

 ؛.)باإلضافة إلى المجاالت التي تسهم فيها األنشطة اإلضافية بأكبر قدر من القيمة

االعتراف باألنشطة التي تنفذها االتفاقيات، والمنظمات والمبادرات األخرى لتحقيق أهداف برنامج العمل             )ج(
 مج العمل في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي لملء الفجوات وتوفير القيمة المضافة؛وتحديد أولوية لألنشطة في برنا

النظر في اآلثار المالية لألنشطة وتحديد أولوياتها وفقا لفاعليتها وآثارها المحتملة، وقدرة األطراف                 )د(
 .والشركاء على تنفيذها

 .لمساندة المالية للتنفيذ الوطني واإلقليميالنظر في تدابير لتقديم المساندة العملية، بما في ذلك ا -٤

    معلومات وأدوات وآليات لمساندة استعراض وتنقيح برامج العمل-باء 

    أنواع ومصادر المعلومات-١

 :درجة تنفيذ برنامج العمل -١

 ؛)بما في ذلك التقارير الوطنية والتقارير المواضيعية(معلومات من األطراف  )أ(

 ؛)مؤشرات (٢٠١٠يات الرصد لعام معلومات من عمل )ب(

معلومات إضافية من وكاالت األمم المتحدة، واالتفاقيات والمنظمات الدولية واإلقليمية، والمجتمعات               )ج(
 .األصلية والمحلية ذات الصلة، والشركاء اآلخرين ذوي الصلة

 :لوجيحالة واتجاهات التنوع البيولوجي، والتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيو -٢

 ؛)مؤشرات (٢٠١٠معلومات من عمليات الرصد لعام  )أ(

 ؛)بما في ذلك التقارير الوطنية والتقارير المواضيعية(معلومات من األطراف  )ب(

بخصوص الحالة الراهنة واالتجاهات والتصورات وخيارات        (تقييم النظم اإليكولوجية في األلفية         )ج(
 والتقييمات األخرى؛) االستجابة

ومات إضافية من وكاالت األمم المتحدة، واالتفاقيات، والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،              معل )د(
 .والشركاء اآلخرين ذوي الصلة
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 :الموارد المالية للتنفيذ -٣

معلومات من األطراف والحكومات األخرى عن الموارد المالية واآللية المالية بالعالقة إلى برامج العمل               )أ(
 ؛)ك التقارير الوطنية والتقارير المواضيعيةبما في ذل(

تقارير ومعلومات من عمليات مرفق البيئة العالمية والجهات المانحة المتعددة األطراف والثنائية األخرى              )ب(
 بخصوص المجاالت المواضيعية والقضايا الشاملة لعدة قطاعات؛

والمنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة،      معلومات إضافية من وكاالت األمم المتحدة، واالتفاقيات،          )ج(
 .والشركاء وأصحاب المصلحة اآلخرين ذوي الصلة

    األدوات واآلليات المساندة-٣

 .استعمال أفرقة الخبراء، وورشات العمل والمشاورات اإلقليمية -١

 .إعداد إطار لالستعمال المنسق لبيانات التقييمات المتاحة من مصادر متعددة -٢

 يأخذ في الحسبان موعد إتاحة التقارير الوطنية          –مال خط زمني منطقي الستعراض التنفيذ         استع -٣
 .والمعلومات األخرى

 .تشارك الخبرات والمنهجيات من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات واآلليات األخرى -٤

 

---- 
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