
 مؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي
 االجتماع الثاني عشر

 2014أكتوبر/تشرين األول  6-17ورية كوريا، بيونغشانغ، جمه
 ول األعمال المؤقت*من جد 30البند 

 د وتنفيذ االستراتيجياتطوعي إلعدا على أساس اء استعراض أقرانمقترح بإجر 
 الوطنية للتنوع البيولوجي لوخطط العم 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة

ها بين أمور من جملةه التاسع والحادي عشر، إلى األمين التنفيذي تيسير يطلب مؤتمر األطراف، في اجتماع -1
على وجه تنفيذ االستراتيجيات وخطط الرمل الوطنية للتنوع البيولوجي. و أجل  منطوعي على أساس  ستررا االعمليات 
ألفضل  أن يرمل على تيسير التبادل المستمر )أ((،16)الفقرة  9/8 مقرراللب إلى األمين التنفيذي، في ط  التحديد، 

 ،يولوجي وتحديثها وتنفيذهاوطنية للتنوع البالرمل الستراتيجيات وخطط االالممارسات والدروس المستخلصة من إعداد 
نشاء آليات، مثل آلية تبادل المرلومات،  عقد، وذلك من خالل بالتراون مع المنظمات الشريكة رهنا بتوفر و منتديات وا 

 أعاد. و طوعيعلى أساس ترزيز التراون مع الرمليات اإلقليمية، والتراون بين دول الجنوب، واستررا  األقران  د،الموار 
نص على إجراء عمليات استررا  األقران  الذي، (9)الفقرة  11/2 همقرر ، في هذا الطلبالتأكيد على  مؤتمر األطراف

المرني باستررا  تنفيذ  المخّصص"فيما بين األطراف المرنية". ونظر الفريق الرامل المفتوح الرضوية  طوعيعلى أساس 
ءة الهياكل والرمليات في إطار االتفاقية، وأعد مشروع في البدائل المتاحة لتحسين كفا ، في اجتماعه الخامس،االتفاقية

جملة أمور منها تحقيق ما يسمح ب، اجتماعه الثاني عشر خاللمؤتمر األطراف  نظر فيه، لي2/5التوصية مقرر، في إطار 
ع ستررا  االستراتيجيات وخطط الرمل الوطنية للتنو على أساس طوعي الأقران استررا  لية راء عمإجمن تمكين ال"

من آليات مثل منتدى االستراتيجيات  مع تحقيق أفضل استفادةنية األطراف المر بواسطةالبيولوجي على أساس تجريبي 
 1يقة التجميرية لمشاريع المقررات.مشروع المقرر في الوث من نسخةترد الوطنية للتنوع البيولوجي". و وخطط الرمل 
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المرني بتنفيذ االتفاقية إلى األمين التنفيذي  المخّصصة وفضال عن ذلك، طلب الفريق الرامل المفتوح الرضوي -2
طوعي إلعداد وتنفيذ االستراتيجيات وخطط الرمل الوطنية للتنوع على أساس إعداد مقترح إلجراء استررا  أقران 

بي ة على أساس تجريتنفذها األطراف المرني لكي صممةالمو البيولوجي، مع مراعاة اآلراء التي تررب عنها األطراف، 
عليه،  )ج((. وبناء  1، الفقرة 5/2خالل االجتماع الثاني عشر )التوصية  إلى مؤتمر األطراف للنظر فيه ذلك طوعي، وتقديم

 أعد األمين التنفيذي الوثيقة الحالية.

 للعمليات األخرى خبرات ذات الصلةالطوعي و على أساس أهداف ومبادئ استعراض األقران  -أوال

طوعي في مساعدة األطراف في تحسين قدراتها الفردية على أساس ستررا  األقران يتمثل الهدف الرئيسي ال -3
أكثر فرالية. ونظر ألن المجموعة الحالية من االستراتيجيات وخطط الرمل  على نحووالجماعية على تنفيذ االتفاقية 

للتنوع  أيشيوأهداف  2011-2020فتر  أن تراعي الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية للتنوع البيولوجي ي  
إطارا مالئما لرملية استررا  هذه المجموعة ، فمن الممكن أن توفر 11/2 رتمدة في المقررالبيولوجي المرتبطة بها والم

آلية أولية  المكافئة لهاات وخطط الرمل الوطنية للتنوع البيولوجي أو الوثائق يوتمثل االستراتيج طوعي.على أساس األقران 
(، وتهدف عمليات استررا  األقران إلى تزويد األطراف المشاركة بالمرلومات والمشورة التي 7/01ذ االتفاقية )المقرر لتنفي

تصميم/تحديث االستراتيجيات وخطط الرمل الوطنية للتنوع البيولوجي، أو لتحسين تنفيذ  لدىقد تستخدمها سواء 
 ي، بما في ذلك إدماج التنوع البيولوجي في أطر السياسات األوسع.استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوج

، األثر وشمولية، وشمول الجميع، الشفافيةطوعي في على أساس وستتمثل المبادئ األساسية الستررا  األقران  -4
على ا  األقران هذه المبادئ واألهداف فيما برد عملية استرر  أن تتشاطرتوقع من البلدان المشاركة . وي  الثقة المتبادلةو 

فوائد محتملة  وفير، مع تعلى أساس متبادل لخبرات والترلم وبناء القدراتا تبادلطوعي. ومن شأن هذه الرملية حفز أساس 
 لجميع األطراف في االتفاقية.

من االتفاقية  26ولن تحل عملية استررا  األقران الطوعية محل وظيفة اإلبالغ الدوري المحددة بموجب المادة  -5
في إطار االتفاقية والتقارير األخرى المترلقة بالتنوع البيولوجي ستشكل  مقدمة. غير أن التقارير الوطنية التستنسخهاأو 

 مرلومات مرجرية مهمة لرمليات االستررا .

ريين درجات "تأو بين البلدان المشاركة إلى مقارنة التنفيذ  طوعيعلى أساس تهدف عملية استررا  األقران  نلو -6
 ."له

 يمكن أن تشمل األهداف األخرى لرملية استررا  األقران أو الفوائد اإليجابية ما يلي:و  -7

ثلة على مستوى التنوع ااإلسهام في تحسين التواصل والحوار بين األطراف التي تواجه تحديات مم (أ )
 البيولوجي؛

مترلقة بالتنوع وتيسير تبادل الدروس المستخلصة وتبادل المرلومات والمرارف بين الرمليات األخرى ال (ب )
 البيولوجي في البلدان المشاركة وفيما بينها؛

الستفادة من الدروس من أجل ا، رنيةوزيادة الفرص المتاحة لألطراف األخرى، إلى جانب المؤسسات الم (ج )
 ؛النهائيةالمستخلصة والتوصيات المتاحة من خالل عملية استررا  األقران والواردة في تقارير استررا  األقران 

 سهام في عمليات إدارة المررفة التابرة ألمانة االتفاقية، ومن ثم تحسين منتجاتها المررفية بوجه عام؛واإل (د )
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ومساعدة المؤسسات الوطنية للتنوع البيولوجي والمنظمات غير الحكومية وغيرها في زيادة التركيز على  (ه )
التنوع المترلقة بالحكومية جراءات اإلسياسات و التحديات التنوع البيولوجي على المستوى الوطني؛ وتحسين الوعي الرام ب

 البيولوجي؛ 

وزيادة الوعي على مستوى  على المدى البريداإلسهام في تحسين مصداقية الرمليات في إطار االتفاقية و  (و )
 السياسات بشأن قضايا التنوع البيولوجي في جميع القطاعات.

يمكن أن توفر دروسا مفيدة إلعداد عميلة  رانة عمليات أخرى الستررا  األقثم، الدولي مجتمعداخل ال و -8
 طوعي في إطار االتفاقية. ومن بين هذه الرمليات ما يلي:استررا  أقران على أساس 

 2عمليات استررا  األداء البيئي التابرة لمنظمة التراون والتنمية في الميدان االقتصادي؛ (أ )

 3ألوروبا؛ االقتصادية للجنةعمليات استررا  األداء البيئي التابرة و  (ب )

 4لمجلس حقوق اإلنسان؛ ةاالستررا  الدوري الشامل التابرعملية و  (ج )

عناصر عمليات أخرى، مثل عمليات االستررا  المرمق للبالغات الوطنية التابرة التفاقية األمم المتحدة و  (د )
  5اإلطارية بشأن تغير المناخ؛ وعمليات االستررا  الوطنية المحددة؛

 في إطار االتفاقية على أساس طوعيستعراض أقران ال مقترحةة عمليل عامالطار اإل -ثانيا

، ومع مراعاة الخبرات ذات الصلة الجارية في االتفاقية مبادئرناصر الرئيسية التالية في ضوء أهداف و قترح الت   -9
 ايتلوه ءبراة يجريها فريق خق طريوزيارة  مختصلمكتب الل تتألف الرملية من تقييمسبوجه عام، و إطار عمليات أخرى. 

 استررا  لمشروع تقرير تقدمه الدول الطالبة.

للبلد  ويمكنوسيتألف فريق االستررا  من خبراء تحددهم األمانة واألطراف المشاركة في المرحلة التجريبية.   -11
ن اختيار فريق االستررا . ويتراو  لدى نظر في ذلكوينبغي أن ي  ، لالستررا  ذات أهميةرئيسية الطالب اقتراح مجاالت 

التي يمكن استخدامها الستكمال عمليات  يهاوالحصول علية البلد الطالب مع فريق االستررا  في تحديد الوثائق الرئيس
تقييم المكتب المختص لحالة التنوع البيولوجي، وتخطيط التنوع البيولوجي، وتشريرات التنوع البيولوجي والتشريرات ذات 

 نوع البيولوجي للبلد الطالب.الصلة، وتنفيذ استراتيجية وخطة عمل الت

يتلقى البلد الطالب وثيقة تحدد اإلطار الرام ألهداف االستررا  ومبادئه ونطاقه، س، ق طريةالزيارة الإجراء وقبل  -11
اجتماعات مع أصحاب المصلحة المرنيين، بما في ذلك ئل األولية، وقائمة بطلبات عقد والمنهجية المقترحة، وقائمة بالمسا

 كومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.المؤسسات الح

سداءم المحرز؛ )ب( و التقد استبانةويشمل االستررا  ما يلي: )أ(  -12 تحسين تنقيح  بشأنتوصيات تقديم المشورة و  ا 
دخا ل االستراتيجية وخطة الرمل الوطنية للتنوع البيولوجي وتنفيذها؛ وبشأن إجراء عمليات استررا  ثانية أو الحقة؛ )ج( وا 

 تحسينات واتخاذ تدابير بشأن النتائج الواردة في أي عمليات استررا  سابقة.
                                                 

 ./http://www.oecd.org/site/peerreview لرابط اإللكتروني التالي:على  2

 .http://www.unece.org/env/epr/eprdefintion.html: الرابط اإللكتروني التاليعلى  3

 .http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx الرابط اإللكتروني التالي:على  4

 .http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/idr_reports/items/2711.php الرابط اإللكتروني التالي:على  5

http://unfccc.int/national_reports/annex_i_natcom/idr_reports/items/2711.php
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لم يتم الرد وسيقوم البلد الطالب باستررا  المشروع األخير للتقرير لتقديم مزيد من التوضيحات بشأن أي أسئلة  -13
ة ذات ق طريات الموجزات الححت صفتفاقية التنوع البيولوجي تعلى الموقع اإللكتروني ال نهائينشر التقرير ال. وسي  عليها

 تبادل المرلومات.الوطنية لآللية لالصلة وعلى الموقع اإللكتروني 

طوعي، إجراء خمس عمليات استررا  بحد على أساس قترح، خالل المرحلة التجريبية الستررا  األقران وي   -14
بالغ مؤتمر األطراف في اجتماعه األمم المتحدة، و  أقاليمأدنى، تغطي جميع   عملياتبخبرات ونتائج  الثالث عشرا 

 .هذه االستررا 

حبذ أن تكون البلدان المشاركة في المرحلة التجريبية قد قدمت تقريرها الوطني الخامس وأعدت/حدثت وي   -15
، بما في ذلك موافقة الحكومة 11/2االستراتيجية وخطة الرمل الوطنية للتنوع البيولوجي الخاصة بها، المطلوبة وفقا للمقرر 

 ليهما.ع

 مواصلة إعداد المقترح  -ثالثا

األمين التنفيذي  إلطالع 2014رقد حلقة عمل للخبراء في سبتمبر/أيلول ت بدعم من حكومتي النرويج وسويسرا،  -16
 التجريبية. وسيشمل ذلك ما يلي: اعملية االستررا  في مرحلته تصميم بشأن

 مسؤوليات البلدان المشاركة؛ (أ )

 ؤولياتها؛تكوين أفرقة االستررا  ومسو  (ب )

 ة؛ق طرية قبل الزيارات الق طريالوثائق المقدمة الستررا  المكاتب الو  (ج )

 االستررا ؛ رمليةتحديد المواد اإلرشادية المقرر إعدادها لو  (د )

 األسئلة اإلرشادية المقرر استخدامها في عملية االستررا ؛و  (ه )

 أمانة االتفاقية؛المرهودة إلى مسؤوليات الو  (و )

 للمرحلة التجريبية في مذكرة إعالمية؛المقترحة فاصيل عملية االستررا  نتائج حلقة الرمل وت ردتسو  -17

 الموارد والميزانية -رابعا

ستة خبراء،  يصل إلىاستثناء وقت السفر، لفريق ب، عمل برشر أيام ق طرير الوقت المطلوب لكل استررا  يقدّ  -18
ة، ق طريثة أيام للتحضير، وخمس أيام للزيارة الثال إلى م هذه المدةتقسّ . ويمكن أن من بين عوامل أخرىحسب حجم البلد، 

ويومين للتحليل وصوغ التقرير بدعم من األمانة. وقد يتطلب وضع التقرير في صيغته النهائية مزيدا من المشاورات مع 
 فريق االستررا  والبلد المرني.

ة بجميع التكاليف )على سبيل المثال، األطراف المشارك متقدمةل البلدان الالمرحلة التجريبية األولية، ستتكفّ  خاللو  -19
 تكاليف السفر واإلعاشة الخاصة بأعضاء فريق االستررا  وموظفي األمانة(.

  

__________ 
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