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 وطنية لالستراتيجيات وخطط العمل ال طوعية نظراء عملية استعراض
  للتنوع البيولوجي

 مذكرة من األمين التنفيذي
إلب  األمببين التنفيبذي أن ييوبر، فببا جملبع أمبور، عمليببات  فببا اجتماعيبل التاوبل وال ببادي ع بر طلب  مبؤتمر األطبرا  -1

مببببؤتمر لفببببا االجتمبببباع ال ببببانا ع ببببر و  .االوببببت راط الطوعيببببع لتنفيببببذ االوببببتراتيجيات وةطببببو ال مببببج الوطنيببببع للتنببببوع البيولببببوجا
إجبرا   ب بنن اقتبرا  التبا أعبد ا األمبين التنفيبذي 1بالو ائق علما   12/29 مقررهمن  3فا الفقرة  أ اط مؤتمر األطرا  ،األطرا 
ضببل، إلبب  األمببين التنفيببذي أن ي وطلبب  ع للتنببوع البيولببوجااوببت راط ناببرا  طوعيببع ليوببتراتيجيات وةطببو ال مببج الوطنيبب عمليببع

 .لتنار فيلإل  الهيئع الفرعيع للتنفيذ،  ا  تقرير يقدم منهجيع ل مليع اوت راط النارا  الطوعيع و  ر نا  بتوافر الموارد،
اد عمليبع اوبت راط النابرا  إعبدلمواصبلع  اليزمبع األمبوال والمبواردبتبوفير  كومات النرويج والياببان ووويوبرا  التزمتو  -2

 إن ببا  فريببق عامببج ميبر روببما لمواصببلع تطببوير المنهجيببع المقتر ببعيت لببق بفببا وقببت ال بق إةطببارا أصببدرت األمانببع . و الطوعيبع
األولبا . وعقد االجتماع فريق ال امجاوتضافع االجتماع األول لل جورجيا ةبرا  وعرضت طرفا   17 ور ح ما مجموعل.  اواةتبار 

يولبوجا فبا تبليوبا، التنوع الببب المت لقبع تفاقيبعاالتنفيبذ لع اوبت راط النابرا  الطوعيبع منهجيع ل مليبللفريق ال امج الم نا بوضل 
التبا منهجيبع ال 17نباق  الةببرا  الم باركون البب االجتمباع،   ذا . وةيل2015فبراير  باط/ 13إل   11جورجيا، فا الفترة من 

 .وةطع عمج منق تان للفريق ال امجيع منهج أُعّدتو  ال انا ع ر لاجتماع مؤتمر األطرا قدمت إل  
الفريبق  ووفقبا  لمبا أفباد ببلعل  األقبج.  ا نين المنهجيع المنق ع فا بلدين ضرورة اةتبارعل   واتفق، فا  ذا االجتماع، -3

 يب  كبلدين ليةتبار واةتيرت الهند وا  يوبيا االوت راط،  االنضمام إل  عمليع 2، فقد عرضت وب ع بلدانال امج مير الروما
لبب ، فقببد نقببح كببي البلببدين باإلضببافع إلبب  ذو . عاالقتصببادي - عواالجتماعيبب عالجغرافيببجيببدة مببن االعتبببارات  مجموعببع تي ببانيإنهمببا 

  .للتنوع البيولوجا وةطتا عملهما الوطنيتين يهمامؤةرا  اوتراتيجيت
 وويوبببرامبببن  ةببببرا  النابببرا فريبببق اوبببت راط ضبببم ي، و 2015  زيران/يونيبببل منبببذإ يوبيبببا ب المت لبببق وبببت راطاال وُيجبببر   -4

ت بببرين  منبببذ لهنبببداالةتببببار المت لبببق با والنبببرويج نبببام تيبببالصبببين وفي يتبببنلن مبببن اوبببت راط  ةبببرفريبببق  ويجبببري . والهنبببد والنبببرويج
القطريببع وا عببداد  فببا مجببال الدراوببع الناريببع والزيببارات ينوت راضببااللكببي  الببدعماألمانببع  قببدم موافببوو  3 .2015 ال ببانا/نوفمبر

                                                           
1 UNEP/CBD/COP/12/25/Add.3 وUNEP/CBD/COP/12/INF/24. 
 .والهند ،ونيجيريا ،والنرويج ،وفييت نام ،ووويورا ،وجورجيا ،إ يوبيا 2
 .بوب  الت قيدات التا طرأت عل   ذا الوفر فا  ةر ل اعلم يوتطل وفد الصين الوفر إل  الهند إلجرا   ذه الزيارة القطريع  3
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مببن  نوبببيا   القليببج ببدد ولكببن المنهجيببع، الفببا م ببروع الببواردة باوببتةدام الم ببايير  وقببد توببن  اةتيببار فريقببا االوببت راط. التقريببر
 . ذا االةتيار من ال وائق التا اعترضتكان  رة االةتبارةيل فت ةبرا  االوت راطير قادرة عل  توفالاألطرا  

 2016مببار   ذار/ 18و 16 ا بببينالفتببرة مبب فببا فببا بيببرن، وويوببرا، ميببر الروببماللفريببق ال امببج   بباناجتمبباع عقببد و  -5
 وانب قببت عببن  ببذا تببا أعببدتالمنهجيببع ال فببا المرفببق األول وتببردمنهجيببع. ال ولمواصببلع إعببدادالوببت راط تجربتببا االةتبببار  بباتين 

 دانالبلبب اتاةتبببار  اوت راضببات إلبب  جانبب ، فببا و يقببع م لومببات تببذيييتكاملببع مببل الالمنهجيببع ال وتببرد .هاتببذيييتاالجتمبباع، دون 
 الموبائج المت لقبع، بما فا ذلب  الفريق ال امج مير الروماالمزيد من التفاصيج عن مداوالت  تيحيو و ما وتقارير االجتماعات، 

 (.UNEP/CBD/SBI/1/INF/27)  مليع والمواردالالنطاق و ب
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 مرفق
 لتنقيح وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  ةاستعراض النظراء الطوعيعملية لمنهجية 

  لبيولوجيللتنوع ا
 دهاا األ -أوال

فبا موباعدة األطبرا  علب  ليتفاقيبع المت لقبع ببالتنوع البيولبوجا  ل مليع اوت راط النارا  الطوعيبع الهد  ال اميتم ج  -1
 أك ر ف اليع. بصورةتنفيذ االتفاقيع الجماعيع عل  الفرديع و  هاقدراتت وين 

 :فيما يلام ددة ال دا  وتتم ج األ -2
الةطع االوتراتيجيع للتنوع  وياقفا وطنيع للتنوع البيولوجا ال وةطو ال مج وتراتيجياتاالوتنفيذ  إعدادتقييم  )أ( 
 ووضل توصيات م ددة لألطرا  قيد االوت راط؛، 2020 2011البيولوجا 
 ؛مبا رة واألطرا  األةر    اركع بصورةألطرا  المل نارا من ال الت لمفرص ال إتا ع ) ( 

وطنيببببع للتنببببوع ال وةطببببو ال مببببج وببببتراتيجياتاالوتنفيببببذ  إعببببداد ننب بببب مببببن ال ببببفافيع والموببببا لع المزيببببد كبببري ت )ج(
 .لفائدة الجمهور واألطرا  األةر   البيولوجا

وةطبببو ال مبببج  واالوبببتراتيجيات، الةطبببع االوبببتراتيجيع للتنبببوع البيولبببوجافبببا النابببرا   اوبببت راطإطبببار عمليبببع  يتم بببجو  -3
مير ببا مببن و  ،وبروتوكوليهببا بتنفيببذ االتفاقيببع المتصببلع األةببر   واألولويببات الوطنيببع م ليببعال صببكو الو ، وطنيببع للتنببوع البيولببوجاال

 .األطرا  ذات الصلع بالتنوع البيولوجا مت ددةالاالتفاقات البيئيع 
التنوع للوياوبات المت لقبع بب ال باملع  مليبعال الم بور األولويتناول . عل  م ورين رئيوينوت راط اال ركزوينبغا أن ي -4

 ت لبيي الم بور ال باناويتضبمن . تنبوع البيولبوجااالوتراتيجيع وةطبع ال مبج الوطنيبع للالوارد فا ، وال ويما عل  الن و البيولوجا
  الوياواتيع الرئيويع. والموائجمجاالت الل دد م دود من  مت مق

 المباائ التوجيهية -ثانيا  
لتنفيبذ  ئيوبيعر اآلليبات الوطنيبع ال لهبا أو الصبكو  المما لبع ع البيولبوجاوةطو ال مج الوطنيع للتنو  االوتراتيجياتت كج  -5

لبببد  إمبببا  هاالتبببا قبببد توبببتةدمالتوصبببيات المي ابببات و باألطبببرا  الم ببباركع  النابببرا  إلببب  تزويبببد اتاوت راضببب، وترمبببا االتفاقيبببع
االوبتراتيجيات وةطبو ال مبج ومير با  بذه ، أو لت وبين تنفيبذ عملها الوطنيع للتنبوع البيولبوجاوةطو  هااوتراتيجياتوضل/ت دي  

ومبن  بنن ذلب  أن . وياوباتيع أووبل نطاقبا  أطبر يل إدمباج التنبوع البيولبوجا فبا من الصبكو  ذات الصبلع، بمبا فبا ذلب  مبن ةب
 را  فا االتفاقيع.لجميل األطما ينطوي عليل من منافل م تملع مل  ب كج متبادل والت لم وبنا  القدرات رةتقاوم الةب ي فز

 النارا :اوت راط  عمليع المبادئ التوجيهيع اإلضافيع التاليعوتدعم  -6

 ؛أطرا  االتفاقيع المت لقع بالتنوع البيولوجا لجميلمفتو ع  (أ)
 ؛فاقيع المت لقع بالتنوع البيولوجاتاال أ د أطرا " ناير"ال ي نا مصطلح ( )
 ؛إل  إطار منهجا م تر  متفق عليل توتند (ج)

 قيد االوت راط؛ لطر لالرئيويع  ئجاموالتركيز عل  ب ط البتومح مرنع ب ي   )د(
 أليببع توصببيع مببن بهببا وببتجي التببا ت كيفيببعالالناببر فببا  موببؤوليعاالضببطيع بتتببيح للدولببع قيببد االوببت راط  (ه)
 ؛تقرير االوت راط التا توتةدم بها كيفيعوفا التوصيات ال
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فببا عمليببع  واوببلب ببكج  والجهببات صببا بع المصببل ع ذات الصببلع ال كوميببع المؤووبباتتهببد  إلبب  م بباركع  )و(
 ؛االوت راط

 ؛والطر  قيد االوت راط ريق االوت راطفال قع المتبادلع بين وت راط عل  أوا  اال يجري  (ز)
 ومببا  ببو أقببج نجا ببا  ( إ ببراز تقببدم)يببؤدي إلبب    ببو نبباجحمببا  ال امببع ب ببننالببدرو   إلبببرازاألمانببع  توببتةدمها ( )
 فيمبا علب  نطباق أووبل ذلب (، وتببادل يا  موتمرا  ويطر  ت د، إل  عدم إ راز أي تقدمأو  يؤدي إل  إ راز تقدم ضئيج)

 .وةارج نطاق االتفاقيعبين األطرا  فا االتفاقيع 
 اء عملية االستعراضب -ا  لثثا

ي طر  يود أن يكون موض ا  ليوت راط أن يذكر ذل  بالكتابع أل ينبغا المت لق بهذا الموضوع،ةطار اإلعل   للرد -7
ليتفاقيببع المت لقببع بببالتنوع البيولببوجا أو  وافببق مركببز االتصببال الببوطناييجبب  أن و . secretariat@cbd.intإلبب  ال نببوان البريببدي 

 )أنار أدناه(.  موتكمي   1 لتذييجابأن يرفق الطل   وينبغاولطع أعل  عل   ذا الطل . 

 :ليوت راط للةضوعأ ليع األطرا   مد  ت ديدل بالم ايير التاليع ويوتر د -8
 ؛النارا  الطوعيع اوت راطدعم  كوما رفيل الموتو  ل مليع  عل  وجود إيراد أدلع تدل )أ(
 ؛تقرير وطناتقديم  ةر  ) (
 ، قيبد التنقبيح،وع أولباكو يقبع وياوباتيع؛ أو م بر  للتنوع البيولوجا اوتراتيجيع وةطع عمج وطنيع  ةر ماداعت )ج(

 ؛من تدابير وياواتيع للتنوع البيولوجا، أو ما ي ادللالوتراتيجيع وةطع عمج وطنيع 
 .االوت راط داةج البلدتكالين  تغطيع فا الرمبع فا الموا مع )د(

4، مل مراعاة التوازن اإلقليما.ةضل ليوت راطاألمانع، بالت اور مل المكت ، األطرا  التا وتووتةتار  -9
 

 يوبببم و  .أفرقبببع االوبببت راط ضبببويع ل إلببب  توبببميع مر ببب ين جميبببل األطبببرا  ، عبببن طريبببق إةطبببار،تدعو األمانبببعوبببو  -10
وةطو ال مج الوطنيع للتنبوع االتفاقيع المت لقع بالتنوع البيولوجا ومراكز االتصال الوطنيع واالوتراتيجيات  امنوقالمر  ون من 
 ال ةصيع كةبرا . المر  ون المةتارون بصفتهموي مج و  أطرا  االوت راط.م وميهن تييم لون ةبرا  مناوبالبيولوجا، أو 

 أفرقة االستعراضاختيار  -رابعا  

 المتصببببلع اتوالةبببببر  فببببا مجببببال اوببببت راط الناببببرا  تجببببار متوازنببببع، مببببل مراعبببباة ال فببببرق اوببببت راطاألمانببببع   ببببكجوت -11
إلب   4مبن فريبق االوبت راط  يضبمواللغبع. و  وكمبعا، ونابام ال ق ببالتنوع البيولبوج، فيما يت لقيد االوت راطةصائص الطر  ب
 األمانع. الذي تقدمل دعمالباإلضافع إل   ةبرا  اوت راط، 6

لت يببين  للفريببق افتراضببيا   اجتماعببا   االتفاقيببع المت لقببع بببالتنوع البيولببوجا أمانببع تناموببوببت راط، فريببق اال وبمجببرد إن ببا  -12
  عل  الموؤوليات الموكلع ليوت راط. واالتفاق لرئيو

 االستعراض مسؤوليات -ا  خامس

 من رئي  الفريق االضطيع بما يلا:ل توقّ يُ  -13

 ؛، بالت اون مل األمانعوت راط امج لي تنويقتوفير  )أ(
 ؛الوت راطوأعضا  فريق ابين األمانع  التنويق ) (

                                                           
  م ايير إضافيع فا الموتقبج.نطبق تيمكن أن  4
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 لنتائج؛ل الفريق وضمان الملكيع الجماعيع مهاميوير توزيل ت )ج(
 ؛المت لقع بالزيارات القطريعاالجتماعات الفريق فا  إ را  (د)
كمالو  التقرير النهائاتيوير إعداد  (ه)  ؛لا 
 لتقرير وتقديم التقرير النهائا إل  األمانع.لب نن وضل الصيغع النهائيع قيد االوت راط  الطر مل  التنويق (و)

 :امن ةبرا  االوت راط االضطيع بما يلل وُيتوقّ  -14
 ؛االوت راط فا للم اركع ب كج كامجالوقت الكافا  تةصيصعل   القدرة )أ(
 ؛واالتفاق ب ننهما جدول الزمناال مج و الةطع  إعداد ) (
 إعبببداد ، بمبببا فببا ذلببب القطريببعت ضبببيريع للزيبببارة إعبببداد مببذكرة  فببا بن ببباط والموبببا مع الدراوبببع الناريببعإجببرا   )ج(
 ؛للتقرير النهائا ووضل  يكج أولا الم تمج طر ها فا المقابيتوئلع األ
 ؛القطريعالم اركع فا الزيارة  )د(
 .صيغتل النهائيع التقرير ووضلالموا مع بن اط فا إعداد  )ه(

 من األمانع االضطيع بما يلا:وُيتوّقل  -15

 ؛اللوجوتا اليزم لفريق االوت راطتوفير الدعم  )أ(
 ؛المواد اليزمع للدراوع الناريعإعداد  ) (
 ؛توفير التنويق والدعم للزيارة القطريع )ج(
 ؛وب د االتفاق عل  ذل  راط  و  االقتضا  تقرير االوت ووضلالمواعدة فا إعداد  )د(

 من الطر  قيد االوت راط االضطيع بما يلا:وُيتوّقل  -16

 ؛ذات الصلع الو ائق والم لومات إتا ع )أ(
 ؛القطريعارة برنامج للزي ب نن وضل وفريق االوت راطمل األمانع ال امع الت اون  ) (
 ؛الموتو  القطري واللوجوتيات عل   تيوير االجتماعات )ج(
 ؛تقديم التص ي ات واإليضا ات ب نن م روع التقرير )د(
 ؛تقديم رد ةطا عل  التقرير النهائا (ه)
 .قيمع عمليع االوت راط ب ننوت راط اال انتها  ب د مي اات تقديم (و)

 الاراسة النظرية -سا  ساا

علبب  األم لببع  تركببز، و أيضببا   2 تببذييجال وباوببتةدام(، 1 تببذييجالنطبباق )ال إلبب  دراوببعالدراوببع الناريببع  توببتند ينبغببا أن -17
إلبب   ت ديببد ا مببن التقببارير الوطنيببع ومير ببا مببن المصببادر، اوببتنادا   توببن والتببا التنفيببذ  ت ببوق التببا  قببباتال  وكببذل  علبب الجيببدة 

 .3 تذييجفا ال الواردة اديعالقائمع اإلر 
د مبببن المزيبببالتبببا ت تببباج إلببب   موبببائجت ديبببد الوي بببكج الرئيوبببيع.  وبببت راطاال نبببواتجالدراوبببع الناريبببع  ينبغبببا أن ت بببددو  -18

االنتها  مبن وضبل الصبيغع وب د  .الدراوع الناريع من نواتج ا   ام ا  جز  إ د  الزيارات القطريعةيل  التفوير/ التوضيح/الت قق
قيببد إلبب  البلببد  ويروببج ذلبب  .إلجببرا  زيببارة قطريببع مببن  ببذا القبيببجبرنببامج عمببج  وببُي ّد فريببق االوببت راطلدراوببع الناريببع، لالنهائيببع 
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إنجباز الدراوبع يجب  و  .القطبري برنبامج ال مبج ل الصبيغع النهائيبعمبن أجبج وضبل  ننلب ب وال بوار عليبل لإلبدا  ت ليقات االوت راط
 وتيع اليزمع.رتيبات اللوجإلتا ع وضل الت فترة كافيع من إجرا  الزيارة القطريع جقب الناريع

 الزيارة القطرية -سابعا  

القطريببع ويوافببق زيبارة  كبم لكببج البرنببامج الميجب  أن يضببل فريبق االوببت راط، بالت بباون مبل مراكببز االتصبال الببوطنا،  -19
 .فا االعتبار 4 تذييجفا ال الواردة الو يقع التوجيهيعو  األدوار الم ددة أعيه أةذ، مل عليل

 التقرير -ثامنا  

ا  فريببق االوببت راط م ببروعالقطريببع، يقببدم كببج عضببو مببن أعضببا  الزيببارة   قبببان نهايببعاللببذين يوبببوعين األفببا مضببون  -20
الهيكج الذي تون  إعداده فا ، اوتنادا  إل  فريق االوت راط واألمانع إل  رئي تقرير النهائا لموا متل المتفق عليها فا ال أوليا  

  واألمانع إلعداد تقرير نهائا. وت راطمل أعضا  فريق اال التنويق رئي  الفريقواصج يو . الدراوع الناريع
 هين بر ل القطريبعيبارة الز  األ بهر ال ي بع التبا تلبا فا مضون الطر  قيد االوت راط تفاقيع التقرير إل  االروج أمانع وت -21

الموقبل ال ببكا الم نبا  وتن بره األمانبع علب  تببادل الم لومبات عغرفبالوطنيع ل ليعآلل الموقل ال بكا عل الطر  قيد االوت راط 
 .اقيع المت لقع بالتنوع البيولوجابموجزات البلدان والتابل ليتف

 مرحلي الهيئة الفرعية للتنفيذالتقرير الالتقييم و تقايم  -تاسعا  

اوبت راط النابرا  عمليبع  عبن ا  تجمي يب ا  م تقريبر وتقبد ُيضبطلل بهبا إضبافيع اوت راضباتيبع أل ا  األمانبع تقييمب ضبلت وو  -22
 .الهيئع الفرعيع للتنفيذ اجتماع من اجتماعات لكج الطوعيع

 ستعراضمنهجية اال تذييالت

 النارا وت راط ال لطر  متطوع للةضوع النطاق األولا ديدلت قائمع مرج يع : 1التذييج 
  الدراوع الناريعفا  الوتةدامل االوتراتيجيع وةطع ال مج الوطنيع للتنوع البيولوجا : نموذج اوت راط2التذييج 

 التقييم الناري فا  للو ائق التا وتوتةدميع ر اد: قائمع إ3 لتذييجا
 القطريعلزيارة المتب ع فا ا ةطواتالبإر اديع : قائمع مرج يع 4 تذييجال

__________ 

 


