
 مؤتمر األطراف في االتفاقية
 المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع الثالث عشر
 2016ديسمبر/كانون األول  17-4كانكون، المكسيك، 

 

 ات وخطط العمل الوطنية لالتستراتيجي نظراءال تستعرا ال طوعية عملية
  : تقرير مرحلي ومنهجية محّدثةللتنوع البيولوجي

 مذكرة من األمين التنفيذي
أن ييسبر، فببا جملبو أمبور، عمليببا  إلب  األمببين التنفيبذي  فببا اجتماعيبل التاسبل وال ببادي عشبر طلب  مبمتمر األطبرا  -1

 ،مبمتمر األطبرا لفبا االجتمباع الثبانا عشبر و  .البيولبوجا طوعيو لتنفيبذ االسبتراتيجيا  وططبط العمبل الوطنيبو للتنبوعاستعراض 
إجراء عمليببو ببب مةتببر  التنفيببذي بشبب ن األمببين التببا أعببد ا بالوثببا   علمببا   12/29 مةببرر مببن  3فببا الفةببرة  أ بباط مببمتمر األطببرا 

إل  األمين التنفيبذي  وطل  1الستراتيجيا  وططط العمل الوطنيو للتنوع البيولوجال عل  أساس تجريبا نظراء طوعيواستعراض 
 .لتنظر فيلإل  الهي و الفرعيو للتنفيذ،  ا  تةرير يةدم منهجيو لعمليو استعراض النظراء الطوعيو و  ضل، ر نا  بتوافر الموارد،أن ي
اد عمليبو اسبتعراض النظبراء إعبدلمواصبلو  الالزمبو األمبوال والمبواردبتبوفير  كوما  النرويج واليابان وسويسبرا  التزم و  -2

 إنشبباء فريبب  عامببل ميبر رسببما لمواصببلو تطببوير المنهجيببو المةتر ببويتعلبب  بفببا و بب  ال ب  إططببارا أصببدر  األمانببو . و عيبوالطو 
األولببا للفريبب  . وعةببد االجتمبباع فريبب  العامببلاستضببافو االجتمبباع األول لل جورجيببا طبببراء وعرضبب  طرفببا   17ورشبب  .  بباواطتبار 

يولوجا فا تبليسبا، جورجيبا، التنوع البب المتعلةو تفا يواالتنفيذ لنظراء الطوعيو منهجيو لعمليو استعراض الالعامل المعنا بوضل 
التا  دم  إل  منهجيو المشاركون ال 17الب  نا ش الطبراءاالجتماع،   ذا . وطالل2015فبراير شباط/ 13إل   11فا الفترة من 
 .لفري  العاملوططو عمل ل منة و منهجيو ُأعّد و  ،الثانا عشر لاجتماع ممتمر األطرا 

الفريب   ووفةبا  لمبا أفباد ببلعل  األ بل.  اثنين المنهجيو المنة و فا بلدين ضرورة اطتبارعل   واتف ، فا  ذا االجتماع، -3
ثيوبيببا االسببتعراض،  االنضببمام إلبب  عمليببو 2، فةببد عرضبب  سبببعو بلببدانالعامببل ميببر الرسببما كبلببدين لالطتبببار واطتيببر  الهنببد واب
ممطرا  استراتيجيتيهما البلدان باإلضافو إل  ذلك، فةد نة  و . اال تصادي – وجتماعيجيدا  للتنوع الجغرافا واال ألنهما يةدمان مثاال  

  .للتنوع البيولوجا وططتا عملهما الوطنيتين
 سويسببرامببن  طبببراء النظببراءفريبب  اسببتعراض ضببم ي، و 2015 و زيران/يونيبب فبباإثيوبيببا ب المتعلبب  سببتعراضاال ُشببرع فبباو  -4

تشبرين  منذ االطتبار المتعل  بالهند فا إجراء والنرويج نام  يالصين وفي يت ل  من استعراض آطرفري   شرعو . والهند يجوالنرو 
عببداد  فببا مجببال الدراسببو النظريببو والزيببارا  ينستعراضببااللكببال  الببدعماألمانببو   ببدم موظفببوو  3 .2015 الثببانا/نوفمبر الةطريببو واب

                                                           
1 UNEP/CBD/COP/12/25/Add.3 وUNEP/CBD/COP/12/INF/24. 
 .والهند ،ونيجيريا ،والنرويج ،وفيي  نام ،راوسويس ،وجورجيا ،إثيوبيا 2
 .لم يستطل الصينيون السفر إل  الهند إلجراء  ذ  الزيارة الةطريو بسب  التعةيدا  التا طرأ  عل   ذا السفر فا آطر ل ظو 3
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مببن  نسبببيا   الةليببلعببدد ولكببن المنهجيببو، الفببا مشببروع الببواردة باسببتطدام المعببايير  سببتعراضاطتيببار فريةببا اال جببر و ببد التةريببر. 
 . ذا االطتيار التا اعترض  أ د العوا  كان  طالل فترة االطتبار االستعراضفا مجال طبراء ير ةادرة عل  توفالاألطرا  

السببتعراض  2016مببارس آذار/ 18و 16 بببين االفتببرة مبب فببافببا بيببرن،  ميببر الرسببماللفريبب  العامببل  عةببد اجتمبباع ثببانو  -5
إلب  الهي بو الفرعيبو للتنفيبذ  االجتمباع  بذا تا أسبفر عنهباال المنة و المنهجيو م وُ دّ منهجيو. ال ولمواصلو إعدادتجربتا االطتبار 

(UNEP/CBD/SBI/1/10/Add.1). 
النظببراء الطوعيببو  اسببتعراضو آلليببو مشببروع منهجيببوضببل ب علمببا   ،1/9فببا توصببيتها  ،للتنفيببذ أ اطبب  الهي ببو الفرعيببوو  -6
. أعمبباال  أطببر أن ييسببر  األمببين التنفيببذي   إلبب التةببدم الم ببرز، وطلببببو  العمببل الوطنيببو للتنببوع البيولببوجا السببتراتيجيا  وططببطل

دون  ،المنهجيبببو ببذ   ردوتببب التةريبببر النهببا ا.الموافةبببو علبب  إلجببراءا   ا  طاصببب ا  ا تمامبب وأولببب المنهجيببو،  تنةبببي األمانببو  وواصببل 
األربعبببببببو، فبببببببا وثيةبببببببو المعلومبببببببا   تبببببببرد المنهجيبببببببو نفسبببببببها، مبببببببل التبببببببذييال فبببببببا المرفببببببب  األول لهبببببببذ  الوثيةبببببببو. و  تبببببببذييالتها،

UNEP/CBD/COP/13/INF/2. 
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 مرف 
 لتنقيح وتنفيذ االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ةاتستعرا  النظراء الطوعيعملية لمنهجية 

  جيللتنوع البيولو 
 دهدافاأل -أوال

فبا مسباعدة األطبرا  علب  لالتفا يبو المتعلةبو ببالتنوع البيولبوجا  لعمليو استعراض النظراء الطوعيبو الهد  العاميتمثل  -1
 أكثر فعاليو. بصورةتنفيذ االتفا يو الجماعيو عل  الفرديو و  ها دراتت سين 

 :فيما يلام ددة ال دا  وتتمثل األ -2
الططبببو االسبببتراتيجيو  سبببيا سبببتراتيجيا  وططبببط العمبببل الوطنيببو للتنبببوع البيولبببوجا فبببا وتنفيبببذ اال إعبببدادتةيببيم  )أ( 

 ، ووضل توصيا  م ددة لألطرا   يد االستعراض؛2020-2011للتنوع البيولوجا 
 ؛مباشرة واألطرا  األطر  شاركو بصورةلألطرا  الم نظراءمن ال التعلمفرص  إتا و ) ( 

إعبببداد وتنفيبببذ االسببببتراتيجيا  وططبببط العمبببل الوطنيبببو للتنببببوع  بشببب ن مسبببباءلومبببن الشبببفافيو وال المزيبببد كبببريست )ج(
 .لفا دة الجمهور واألطرا  األطر  البيولوجا

وططبببط العمبببل  واالسبببتراتيجيا ، الططبببو االسبببتراتيجيو للتنبببوع البيولبببوجافبببا النظبببراء  اسبببتعراضإطبببار عمليبببو  يتمثبببلو  -3
مير ببا مببن و  ،وبروتوكوليهببا بتنفيببذ االتفا يببو المتصببلو األطببر  يببا  الوطنيببوواألولو  م ليببوال صببكوكالو ، وطنيببو للتنببوع البيولببوجاال

 .متعددة األطرا  ذا  الصلو بالتنوع البيولوجاالاالتفا ا  البي يو 
للسياسبا  المتعلةبو ببالتنوع  الشباملو عمليبوال ويتناول الم بور األول. عل  م ورين ر يسينستعراض اال ركزوينبغا أن ي -4

 ت لبيال ويتضبمن الم بور الثبانا. االستراتيجيو وططبو العمبل الوطنيبو للتنبوع البيولبوجاالوارد فا ما عل  الن و ، وال سيالبيولوجا
 والمسا ل السياساتيو الر يسيو. مجاال  المتعم  لعدد م دود من 

 المبادئ التوجيهية -ثانيا  
ر يسبيو لتنفيبذ اآلليبا  الوطنيبو ال لهبا اثلبوأو الصبكوك المم وططط العمل الوطنيو للتنوع البيولبوجا االستراتيجيا تشكل  -5

لبببد  إمبببا  هاالتوصبببيا  التبببا  بببد تسبببتطدمالمال ظبببا  و باألطبببرا  المشببباركو  النظبببراء إلببب  تزويبببد ا استعراضببب، وترمبببا االتفا يبببو
مير با االسبتراتيجيا  وططبط العمبل و  بذ  ، أو لت سبين تنفيبذ عملها الوطنيو للتنبوع البيولبوجاوططط  هااستراتيجياتوضل/ت ديث 

ومبن شب ن ذلبك أن . سياسباتيو أوسبل نطا با  أطبر الل إدمباج التنبوع البيولبوجا فبا من الصبكوك ذا  الصبلو، بمبا فبا ذلبك مبن طب
 لجميل األطرا  فا االتفا يو.ما ينطوي عليل من منافل م تملو مل  بشكل متبادل والتعلم وبناء الةدرا  ا ر تةاسم الطب ي فز

 النظراء:استعراض  اإلضافيو التاليو المبادئ التوجيهيو أيضا   وتدعم -6

 ؛االتفا يو المتعلةو بالتنوع البيولوجا فا طرا األ لجميل االستعراض مفتو  (أ)
 االتفا يو المتعلةو بالتنوع البيولوجا؛ فا طرا األ"النظير" أ د  يعنا مصطل  ) (
 ؛إل  إطار منهجا مشترك متف  عليل ستندي )ج(
  يد االستعراض؛ للطر الر يسيو   لامسعل  بعض الالتركيز بسم   يث يب مرن )د(
النظببر فببا الكيفيببو التببا تسببتجي  بهببا أليببو توصببيو مببن  ببب ن تتببول  مسببموليوللدولببو  يببد االسببتعراض  يسببم  )ه(

 التوصيا  وفا الكيفيو التا تستطدم بها تةرير االستعراض؛
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فببا عمليببو  واسببلا  الصببلو بشببكل والجهببا  صببا بو المصببل و ذ ال كوميببو هببد  إلبب  مشبباركو الممسسببا ي )و(
 ؛االستعراض

 ؛والطر   يد االستعراض فري  االستعراضستعراض عل  أساس الثةو المتبادلو بين اال يجري (ز)
مبا  بو نباج  )يبمدي إلب  إ براز تةبدم( ومبا  بو أ بل نجا با  ب المتعلةبو األمانو إلببراز البدروس العامبو تستطدمل ( )

ل  عدم إ راز أي تةدم، ويطر  ت ديا  مستمرا (، وتببادل ذلبك علب  نطبا  أوسبل فيمبا )يمدي إل  إ راز تةدم ض يل أو إ
 .بين األطرا  فا االتفا يو وطارج نطا  االتفا يو

 بدء عملية االتستعرا  -ا  لثثا
ي طر  يود أن يكون موضعا  لالستعراض أن يذكر ذلك بالكتابو أل المتعل  بهذا الموضوع، ينبغاططار اإلعل   للرد -7
لالتفا يبو المتعلةبو ببالتنوع  يواف  مركز االتصال البوطنايج  أن و . secretariat@cbd.int عنوان البريد اإللكترونا التالا: إل 

 )أنظر أدنا (.  مستكمال   1 لتذييلابأن يرف  الطل   وينبغاالبيولوجا أو سلطو أعل  عل   ذا الطل . 

 :لالستعراض للطضوعأ ليو األطرا   مد  بالمعايير التاليو لت ديد سترشدويُ  -8
 ؛دعم  كوما رفيل المستو  لعمليو استعراض النظراء الطوعيو وجود التا تثب دلو األ )أ(
 ؛مةدم آطر تةرير وطنا ) (
،  يبد كوثيةبو سياسباتيو؛ أو مشبروع أولبا جبر  اعتماد با للتنوع البيولوجا استراتيجيو وططو عمل وطنيو آطر )ج(

 من تدابير سياساتيو؛ للتنوع البيولوجا، أو ما يعادلليو وططو عمل وطنيو الستراتيج التنةي ،
 .االستعراض داطل البلدتكالي  تغطيو  فا الرمبو فا المسا مو )د(

4وستطتار األمانو، بالتشاور مل المكت ، األطرا  التا ستطضل لالستعراض، مل مراعاة التوازن اإل ليما. -9
 

ويسبم  المرشب ون  .لعضويو أفر و االستعراض إل  تسميو مرش ين ميل األطرا ج إططار، بموج ، تدعو األمانووس -10
االتفا يببببو المتعلةببببو بببببالتنوع البيولببببوجا ومراكببببز االتصببببال الوطنيببببو واالسببببتراتيجيا  وططببببط العمببببل الوطنيببببو للتنببببوع  مببببن منسببببةا

 طتارون بصفتهم الشطصيو كطبراء.وسيعمل المرش ون الم م أطرا  االستعراض.سميهن تيمثلون طبراء مناسبيالبيولوجا، أو 

 أفرقة االتستعرا اختيار  -رابعا  

المتصببببلو  والطبببببرا  فببببا مجببببال اسببببتعراض النظببببراء تجببببار متوازنببببو، مببببل مراعبببباة ال فببببر  اسببببتعراضاألمانببببو  شببببكلست -11
 أربعبومبن ض فريب  االسبتعرا تب ل يواللغو. و  ،  بالتنوع البيولوجا، ونظام ال وكمو، فيما يتعل يد االستعراضطصا ص الطر  ب

 األمانو. الذي تةدمل دعمالباإلضافو إل   طبراء استعراض،ستو إل  

للفريب   افتراضبيا   اجتماعبا   االتفا يو المتعلةبو ببالتنوع البيولبوجا أمانو تنظمسستعراض، فري  اال إنشاء لد  االنتهاء منو  -12
  لتعيين ر يسل واالتفا  عل  المسموليا  الموكلو لالستعراض.

 ليات االتستعرا متسؤو  -ا  خامتس

 يلا: مال من ر يس الفري  تو ّ يُ  -13

 ؛فا االستعراض بشكل كامل للمشاركو الو   الكافا الةدرة عل  تطصيص )أ(
 ؛ستعراض، بالتعاون مل األمانوشامل لالتنسي   ضمان ( )

                                                           
  فا المستةبل. أطر معايير نطب  ت  د 4
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 ؛الستعراضبين األمانو وأعضاء فري  ا التنسي  (ج)
 لنتا ج؛جماعيو لالفري  وضمان الملكيو ال مهاميسير توزيل ت (د)
 ؛االجتماعا  المتعلةو بالزيارا  الةطريوالفري  فا  إشراك (ه)
كمال إعداد التةرير النها ا نسي ت (و)  ؛لواب
 لتةرير وتةديم التةرير النها ا إل  األمانو.بش ن وضل الصيغو النها يو ل يد االستعراض  الطر مل  التنسي  (ز)

 يلا: ماوُيتوّ ل من طبراء االستعراض  -14

 ؛االستعراض فا للمشاركو بشكل كاملالو   الكافا  تطصيصعل   الةدرة )أ(
 ؛واالتفا  بش نهما جدول الزمناططو العمل وال إعداد ) (
 إعببداد ، بمببا فببا ذلببكالةطريببوت ضببيريو للزيببارة إعببداد مببذكرة  فببا بنشبباط والمسببا مو الدراسببو النظريببوإجببراء  )ج(
 ؛للتةرير النها ا ضل  يكل أولاوو  الم تمل طر ها فا المةابال س لو األ
 ؛الةطريوالمشاركو فا الزيارة  )د(
 .صيغتل النها يو التةرير ووضلالمسا مو بنشاط فا إعداد  )ه(

 يلا: ماوُيتوّ ل من األمانو  -15

 ؛اللوجستا الالزم لفري  االستعراضتوفير الدعم  )أ(
 ؛المواد الالزمو للدراسو النظريوإعداد  ) (
 ؛الدعم للزيارة الةطريوتةديم و التنسي   ضمان )ج(
 ؛عراض  س  اال تضاء وبعد االتفا  عل  ذلكتةرير االست ووضلالمساعدة فا إعداد  )د(
 .أعم بوجل األطرا لد  والتعلم  الةدرا  بناءتوسيل نطا  ل ا ستعراضاال نتا ج استطدام )ه(

 يلا: ماوُيتوّ ل من الطر   يد االستعراض  -16

 ؛ذا  الصلو لوما الوثا   والمع إتا و )أ(
 ؛برنامج للزيارة الةطريو وفري  االستعراض بش ن وضلالتعاون مل األمانو  ) (
 ؛المستو  الةطريتيسير االجتماعا  واللوجستيا  عل   )ج(
 ؛بش ن مشروع التةرير الو ا عيو واإليضا ا  ويبا تةديم التص )د(
 ؛تةديم رد ططا عل  التةرير النها ا (ه)
 . يمو عمليو االستعراض بش نستعراض اال انتهاء بعد ا تةديم مال ظ (و)

 الدراتسة النظرية -تسا  تساد

علب  األمثلبو  تركز، و أيضا   2 تذييلال استطدامو (، 1 تذييلالنطا  )ال عمليو ت ديد إل الدراسو النظريو  تستند ينبغا أن -17
 إل  الةا مبو اإلرشباديو يو ومير ا من المصادر، استنادا  التةارير الوطن ُ ّدد والتا التنفيذ  تعو التا  ةبا الع وكذلك عل الجيدة 
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الزيببارة  أثنبباء المضببا فببا تطببوير  يمكببن تةريببر مشببروعنظريببو للدراسببو ال النبباتج الر يسببا أن يكببون وينبغببا .3 تببذييلفببا ال الببواردة
  ا.الةطريو وبعد

سبببا ل التبببا ت تببباج إلببب  المزيبببد مبببن ت ديبببد المويشبببكل الر يسبببيو.  سبببتعراضاال نبببواتجالدراسبببو النظريبببو  ينبغبببا أن ت بببددو  -18
وبعد االنتهاء من وضبل الصبيغو  .من نواتج الدراسو النظريو ا   ام ناتجا  التوضي /الت ة / التفسير طالل إ د  الزيارا  الةطريو 

لبلببد  يببد لدراسببو النظريببو، سببُيعّد فريبب  االسببتعراض برنببامج عمببل إلجببراء زيببارة  طريببو مببن  ببذا الةبيببل. ويرسببل ذلببك إلبب  االنها يببو ل
ويجب  إنجباز الدراسبو  االستعراض إلبداء تعليةاتل عليبل وال بوار بشب نل مبن أجبل وضبل الصبيغو النها يبو لبرنبامج العمبل الةطبري.

 النظريو  بل فترة كافيو من إجراء الزيارة الةطريو إلتا و وضل الترتيبا  اللوجستيو الالزمو.

 الزيارة القطرية -تسابعا  

الةطريبو ويوافبب  زيببارة  كبم لكبل البرنببامج الم، وراض، بالتعبباون مبل مراكبز االتصببال الوطنيبيجب  أن يضبل فريبب  االسبتع -19
 .ونواتج الدراسو النظريو 4 تذييلفا ال الواردة الوثيةو التوجيهيوو  األدوار الم ددة أعال  مراعاة، مل عليل

 التقرير -ثامنا  

سودة أولب  فري  االستعراض مدم كل عضو من أعضاء الةطريو، يةالزيارة  اللذين يعةبان نهايوسبوعين األفا مضون  -20
إعببداد  فببا  جببر الهيكببل الببذي ، اسببتنادا  إلبب  فريبب  االسببتعراض واألمانببو إلبب  ر ببيستةريببر النهببا ا لمسببا متل المتفبب  عليهببا فببا ال

  واألمانو إلعداد تةرير نها ا. ستعراضمل أعضاء فري  اال التنسي  ر يس الفري واصل يو . الدراسو النظريو
 تباري  الزيبارة الةطريبومبن  فبا مضبون ثالثبو أشبهر  يبد االسبتعراض إلب  الطبر  التةريبر النهبا ا مشروع وسو  يرسل -21

االسببتعراض ال ةببا  بوضببل الصببيغو النها يببو  فريبب وسيضببطلل .  ا عيببوأططبباء و  مببن أيببو سببتعراضطلببو اال للت ةبب  مببن مببل طلبب 
 .الستعراضلكمرف  االستعراض، ويمكن إدراج  ذا الرد  توصيا  عل  ططارد  تةديم  يد االستعراض يجوز للطر و  للتةرير.

المو ببل الشبببكا ل ليببو الوطنيببو لغرفببو تبببادل  علبب  ينشببر ل  يببد االسببتعراض التةريببر إلبب  الطببر  االتفا يببو أمانببوترسببل و  -22
الطبر   وتتفب  مبل 5و يبالصبف ا  ذا  الصبلو المتعلةبو بمعلومبا  البلبدان فبا مو بل االتفاعل   وتنشر أيضا  التةرير، المعلوما 

 .الهي و الفرعيو للتنفيذ إل  للتةرير رسماال التسليم مس لو بش ن  يد االستعراض
 لهيئة الفرعية للتنفيذالمقدم ل مرحليالتقرير الالتقييم و  -تاتسعا  

نظببراء اسببتعراض العمليببو  عببن ا  تجميعيبب ا  م تةريببر وتةببد ُيضببطلل بهبباأطببر   استعراضببا يببو أل ا  األمانببو تةييمبب ضببلت سببو  -23
 .الهي و الفرعيو للتنفيذ اجتماع من اجتماعا  لكل الطوعيو

 تستعرا منهجية االل تذييالت

 النظراءستعراض ال النطا  لطر  متطوع للطضوع لت ديد أوليو  ا مو مرجعيو: 1التذييل 
  دراسو النظريوالفا  الستطدامل االستراتيجيو وططو العمل الوطنيو للتنوع البيولوجا ستعراضال: نموذج 2التذييل 

 التةييم النظريفا  يتعين استطدامهالوثا   التا بايو رشاد:  ا مو إ3 لتذييلا
 الةطريولزيارة فا ا اتباعها يتعينالتا  الططوا بإرشاديو :  ا مو مرجعيو 4 تذييلال

__________ 
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