
 لمتنفيذالهيئة الفرعية 
 األكؿاالجتماع 

 2026 مايك/أيار 6-2 كندا، ،مكنتلاير
 *مف جدكؿ األعماؿ المؤقت 4البند 

 

بما في ذلك تيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي السترااوتنفيذ /تحديث تنقيحعن التقدم المحرز بشأن  تحديث
 األهداف الوطنية

 مذكرة مف األميف التنفيذم
 مقدمة -أوال

 المتستكلاالتفاقية عمى تنفيذ الرئيتسية ل التخطيط أداة بمثابة متنكع البيكلكجيل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال تعد .2
قـك حتسب أكضاعو كقدراتو الخاصة يأف  " كؿ طرؼ متعاقدأنو عمى  نكع البيكلكجياتفاقية الت مف 6المادة  كتنص  .الكطني

، أك القياـ، كطنية لصيانة التنكع البيكلكجي كاتستخدامو عمى نحك قابؿ لالتستمرار أك خطط أك برامج كطنيةبكضع اتستراتيجيات 
حيث تعكس ضمف جممة أمكر، التدابير المحددة في تحقيقا ليذا الغرض، بتعديؿ االتستراتيجيات أك الخطط أك البرامج القائمة، ب

اتستراتيجية كاحدة  (في المائة 94".  كقد كضعت أغمبية األطراؼ )ىذه االتفاقية كالتي تككف ذات صمة بالطرؼ المتعاقد المعني
 عمى األقؿ منذ أف أصبحت طرفا. متنكع البيكلكجيل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاالمف 

 كخط اتستراتيجيتيـ، حتسب االقتضاءتحديث، كتنقيح ك تستعراض ال األطراؼ، 20/2 راراؼ في القكحث مؤتمر األطر  .2
مف  27كيدعك اليدؼ .  2020-2022لمتنكع البيكلكجي  الخطة االتستراتيجية كذلؾ تمشيا مع متنكع البيكلكجيل الكطنية عمميـ
 ىاكاعتماد ىذه االتستراتيجيات كضع األطراؼ إلى، 2025عاـ مكعده النيائي في  كاف الذم، أيشي لمتنكع البيكلكجي أىداؼ
بحمكؿ عاـ  ةمحدثك  ةكتشاركي ةفعالتككف  متنكع البيكلكجيل كطنيةكخطط عمؿ  اتستراتيجيات بتنفيذ كالبدء تسياتساتيةكأداة 
 البيكلكجيأيشي لمتنكع أىداؼ ك  االتستراتيجية خطتياأىداؼ كطنية، كذلؾ باتستخداـ بإنشاء  أيضا األطراؼ.  كالتزمت 2025

 .بكصفيا إطارا مرنا

تقـ بذلؾ حتى اآلف، عمى أف تقـك  التي لـ كالحككمات األخرل األطراؼ، 22/2كحث مؤتمر األطرؼ في المقرر  .3
الخطة  كذلؾ تمشيا مع متنكع البيكلكجيل كخط عمميـ الكطنية اتستراتيجيتيـباتستعراض، حتسب االقتضاء، كتحديث كتنقيح 

تقديـ تقرير بذلؾ إلى ك  المتعمقة بالتنكع البيكلكجي كطنيةالخطط ال بما في ذلؾ، 2020-2022كلكجي لمتنكع البي االتستراتيجية
 .الثاني عشر األطراؼ في اجتماعو مؤتمر

 اتستراتيجيتياحّدثت كنقحت االقتضاء،  كحتسب، اتستعرضت بالبمداف التي 22/2كأشاد مؤتمر األطراؼ في المقرر  .4
 تاعتمدكالتي ، 2020-2022لمتنكع البيكلكجي  الخطة االتستراتيجية كذلؾ تمشيا مع كلكجيمتنكع البيل الكطنية عممياكخطط 
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 إلى يذه االلتزاماتب بعد لـ تؼ البمداف التي أيضا نفتسو القرار كحث.  الخامتسة الكطنية تقاريرىات قدمك  المؤشرات ذات الصمة
 .2025أكتكبر  في مكعد أقصاه القياـ بذلؾ

كتـ تحديث المذكرة مف  . تنفيذالفرعية لم األكؿ لمييئةينظر فييا االجتماع ل إعداد ىذه المذكرةب ذماألميف التنفي كقد قاـ .5
عمى  المزيد مف األنشطة لتعكس( UNEP/CBD/COP/12/INF/32ك  UNEP/CBD/COP/12/10/Rev.1) لكثيقتيفا خالؿ

، الدكؿ لممعمكمات التي قدمتيا، كفقا حاليا التنفيذ قيد التي ىي أك/ك الكثائؽ التسابقة منذ إعداد التي حدثت المتستكل الكطني
، المتحدة األمـ مف لغات مغةب، األمانة مف قبؿ التي كردت متنكع البيكلكجيل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاالكاتستخداـ ىذه 

كخطط العمؿ  جياتتستراتياالتحديث  /تطكير أك تنقيح في المحرز التقدـ.  كيرد مكجز بشأف 2025 ديتسمبر 32كذلؾ قبؿ 
بما ، كطنيةال ىداؼاألكضع  في المحرز التقدـكما يرد مكجز بشأف   ىذه الكثيقة. الثاني مف القتسـفي  متنكع البيكلكجيل الكطنية

محتكيات كيرد تحميؿ عف  مف ىذه الكثيقة.  الثالث القتسـفي ، أيشي لمتنكع البيكلكجي أىداؼ تحقيؽذات الصمة بفي ذلؾ 
 2020-2022لمتنكع البيكلكجي  الخطة االتستراتيجية اعتماد المقدمة منذ متنكع البيكلكجيل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال
 .الرابع القتسـفي 

 التقدم المحرز بشأن وضع أو تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي -ثانيا
متنكع ل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاالعمى األقؿ مف  تيجة كاحدةاطرفا اتستر  284، كضع 2993منذ عاـ  .6

 الذمطرفا  284 .  كمف بيف اؿمتنكع البيكلكجيل كخط عمميـ الكطنية اتستراتيجيتيـطرفا  22 بعد ـ يقدـفي حيف ل، البيكلكجي
 ات مرة عمى األقؿ.طرفا بتنقيح ىذه االتستراتيجي 75قاـ ، متنكع البيكلكجيل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال أعد

كخطط  تستراتيجياتالل التنقيحات المزيد مفبإجراء  األطراؼ غالبية بدأت، األطراؼمؤتمر العاشر ل كمنذ االجتماع .7
البيئة  تمكيؿ مف مرفؽ لمحصكؿ عمى بمدا المؤىؿ 245كمف بيف اؿ .  20/2 لممقرر اتستجابةن  متنكع البيكلكجيل العمؿ الكطنية

فترة التجديد الخامتسة لمكارد مرفؽ البيئة العالمية لألنشطة لالتي خصصت  طرفا اآلف لألمكاؿ 242كصؿ نحك ، العالمية
كطرؼ ، برنامج األمـ المتحدة لمبيئة مف خالؿ 84ك مف خالؿ برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،  49التمكينية لمتنكع البيكلكجي ) 

الكصكؿ  عبر كتستة ة،األمريكي مصرؼ التنمية لمبمداف ؿمف خال كطرؼ كاحد، منظمة األغذية كالزراعةمف خالؿ  كاحد
مرفؽ البيئة دكالر أمريكي مف منح  3222322908المنقحة حتى اآلف بنحك  ىذه المشاريع في كيقدر حجـ االتستثمار(.  المباشر
أمريكي دكالر  9680000دكالر أمركي في فترة التجديد الخامتسة لمكارد مرفؽ البيئة العالمية، كنحك  3022632908)، العالمية

النقدم  التمكيؿ المشترؾ إجمالي في دكالر أمريكي 5320492355في فترة التجديد التسادتسة لمكارد مرفؽ البيئة العالمية( كنحك 
دكالر أمريكي  8302000دكالر أمريكي في فترة التجديد الخامتسة لمكارد مرفؽ البيئة العالمية، كنحك  5222292355)  كالعيني

 مف خالؿ، الياباف حككمة، كال تسيما األطراؼ عدد مف قدـكقد .  التجديد التسادتسة لمكارد مرفؽ البيئة العالمية(في فترة 
 متنكع البيكلكجي.ل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاالتنقيح عممية دعما إضافيا ل، متنكع البيكلكجيالياباني ل صندكؽال

 منقحةمتنكع البيكلكجي ل كطنيةكخطط عمؿ  اتستراتيجيات لى األمانةإ 1طرفا 67 قدـ، 2025 ديتسمبر 32كاعتبارا مف  .8
 22 قدـك ، النتسخ المنقحة طرفا 55 قدـطرفا،  67.  كمف بيف 2020-2022لمتنكع البيكلكجي  الخطة االتستراتيجية بعد اعتماد

 تستراتيجياتاالمف  كال( ليشتي) تيمكر  ـ طرؼ كاحدمتنكع البيكلكجي األكلى كقدل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاالطرفا 
                                                           

 االتستراتيجيةخطة األكلي لم اإلطار امت بتنقيح اتستراتيجيتيا كخطط عمميا الكطنية لمتنكع البيكلكجي في ضكء) ق أتستراليا، كبربكدا أنتيغكا، أفغانتستاف1 
، بكركندم فاتسك، بكركينا، بكتاف، بمجيكا، بيالركس، النمتسا المعتمدة في مؤتمر األطراؼ العاشر(، النيائية لكف باعتبارىا تتماشى مع االتستراتيجية

، إريتريا، االتستكائية غينيا، التسمفادكر، الدكمينيكاف جميكرية، دكمينيكا، الدنمارؾ، جميكرية ككريا الشعبية الديمقراطية، الككنغك ،ككلكمبيا، الكاميركف
، مالي، ليختنشتايف، ياالتف، األردف، الياباف، إيطاليا، أيرلندا اليند،، ىنغاريا، غيانا، غكاتيماال، اليكناف، جكرجيا، فرنتسا، فنمندا، األكركبي االتحاد، إتستكنيا
، تسيشيؿ، صربيا، التسنغاؿ، جميكرية مكلدكفا، ككريا جميكرية، بكلندا، بيرك، نيكم، نيجيريا، النيجر، ىكلندا، نيباؿ، ناميبيا، ميانمار، مكريتانيا، مالطا

 زامبيا.ك  فيتناـ، فنزكيال، المتحدة المممكة، العربية المتحدة اإلمارات، أكغندا، تكفالك، تكغك، ليشتي، تيمكر تسكيتسرا، تسكريناـ، التسكداف، إتسبانيا، تسمكفاكيا
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كخطط  تستراتيجياتاالح كتنقيعداد الكضع الحالي إل كيعد.  منقحةالنتسخة الك متنكع البيكلكجي األكلى ل كخطط العمؿ الكطنية
 :عمى النحك التالي، إلى األمانة بشكؿ غير رتسمي كرد حتسبما ،متنكع البيكلكجيل العمؿ الكطنية

 

 13متنوع البيولوجي اعتبارا من ل وخطط العمل الوطنية يجياتستراتاالوتنقيح إعداد حالة 
  5132 ديسمبر

متنػػػكع البيكلػػػكجي التػػػي قػػػدمت إلػػػى ل كخطػػػط العمػػػؿ الكطنيػػػة تسػػػتراتيجياتاال
 األمانة

67 

متنػػػكع البيكلػػػكجي التػػػي تػػػـ إكماليػػػا ل كخطػػػط العمػػػؿ الكطنيػػػة تسػػػتراتيجياتاال
 ية(كلكف لـ تقدـ بعد ) في انتظار المكافقة النيائ

 

13 

متنػػكع البيكلػػكجي التػػي تسػػيتـ تقػػديميا ل كخطػػط العمػػؿ الكطنيػػة تسػػتراتيجياتاال
2026 /آذارمارسبحمكؿ 

2
 

72 

متنػػكع البيكلػػكجي التػػي تسػػيتـ تقػػديميا ل كخطػػط العمػػؿ الكطنيػػة تسػػتراتيجياتاال
 2026يكنيو/حزيراف بحمكؿ 

10 

تـ تقػػديميا متنػػكع البيكلػػكجي التػػي تسػػيل كخطػػط العمػػؿ الكطنيػػة تسػػتراتيجياتاال
 2026بحمكؿ ديتسمبر/كانكف األكؿ 

18 

 6 متنكع البيكلكجي التي لـ تبدأ بعدل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال

متنػكع ل كخطط العمػؿ الكطنيػة تستراتيجياتاالالتي ليس لدييا خطط لتحديث 
 في المتستقبؿ القريب البيكلكجي

6 

 4 ال تتكافر معمكمات بشأنيا

 196 اإلجمالي

 

كضع الممتسات تـ التي متنكع البيكلكجي ل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال العديد مف أف ندرؾ أف مف الميـك  .9
 كتشكؿ خطةال مع تتكافؽ تحتكم عمى عناصر 2020-2022لمتنكع البيكلكجي  الخطة االتستراتيجية قبؿ اعتماد عمييا األخيرة
 .الكطنية الخامتسة التقارير في الكارد التقدـ أتساس

 األهداف الوطنية ذات الصمة بأهداف أيشي لمتنوع البيولوجي التقدم المحرز في إنشاء -ثالثا
قميمية، أىداؼ كطنية ك الحككمات األخرل عمى كضع ألطراؼ ك ، ا20/2حث مؤتمر األطراؼ في المقرر  .20  باتستخداـا 

 كفقا لألكلكيات، إطارا مرنا باعتبارىا جيأيشي لمتنكع البيكلك أىداؼ ك  2020-2022 االتستراتيجية لمتنكع البيكلكجي الخطة
 في حيف، لتعبئة المكارد مف خالؿ اتستراتيجيةالمكارد المتاحة ك  البالد في البيكلكجي التنكع كحالة كاتجاىات كالقدرات الكطنية

الحادم عشر  إلى االجتماع التقدـ كتقديـ تقرير عف األىداؼ العالميةتحقيؽ ل المتساىمات الكطنية أيضا تضع في اعتبارىا
 .منذ ذلؾ الحيف عددالازداد ، كلكف في ذلؾ الكقت القياـ بذلؾ ألطراؼمف ا جدا .  كقد اتستطاع القميؿاألطراؼ لمؤتمر

متنكع ل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال الكاردة في 3"األىداؼ“ قاعدة بيانات لجميع تجميععمى  األمانة كتعكؼ .22
 32.  كاعتبارا مف األطراؼمؤتمر العاشر ل منذ االجتماع تـ تقديميا كثائؽ منفصمة أك امتسةالكطنية الخ كالتقاريرالبيكلكجي 

                                                           
لػـ تفعػؿ  كلكنيػا 2015ديتسػمبر  تسػكؼ تقػدـ خططيػا قبػؿ ككالتيػا التنفيذيػة بأنيػاإلػى  أك األمانػة أرتسػمت إلػى األطػراؼ التػي بعػضعمى  كتشمؿ ىذه الفئة 2

 .ذلؾ
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 األطراؼالمزيد مف  ـقد كمما العدد في تزايد يتستمرتسكؼ ك  " ىدفا" منفصال 2229عمى  تحتكم قاعدة البيانات ،2025 ديتسمبر
التي  العالمية لألىداؼ األىداؼ الكطنية تعييف تـي أينما.  ك المنقحةمتنكع البيكلكجي ل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال

تحميؿ  عفمزيد ال كيردفعؿ ذلؾ.  ب 4طرفا 50قاـ  ،حتى اآلف.  ك في قاعدة البياناتىذا ، فتسيمثؿ الطرؼ المعني يضعيا
 لمتنكع البيكلكجيأيشي  نحك بمكغ أىداؼ المحرز كالتقدـ األطراؼ التي كضعتيا متساىمة األىداؼ في تحميؿكطنية الىداؼ ألا

 .(UNEP/SBI/1/2.Add.2)في الكثيقة 

 معمكمات محدثة عف تكفير مف خالليا يمكف لألطراؼ آليةأداة اإلبالغ عمى اإلنترنت تستكفر  بمجرد إطالقيا،ك  .22
 .أيشي لمتنكع البيكلكجي نحك بمكغ أىداؼ كالتقدـ المحرز أىدافيا الكطنية

العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي الواردة بعد اعتماد الخطة االستراتيجية لمتنوع تحميل محتوى االستراتيجيات وخطط  -رابعا
 5151-5133البيولوجي 

االتستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنية مف  64لنحك  داخميال تحميؿالمف  الكاردة النتائج الرئيتسية ىذا القتسـ يعرض .23
 32كتاريخ  2020-2022لمتنكع البيكلكجي  الخطة االتستراتيجية مادبيف اعت في الفترة ما المقدمة إلى األمانة لمتنكع البيكلكجي

المعتمدة متنكع البيكلكجي ل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال كيرتكز ىذا التحميؿ عمى تكجيو 5 .2025ديتسمبر/كانكف األكؿ 
كخطط  تستراتيجياتاال عناصرقيح؛ )ج( التن عممية )ب( األتساتسية؛ المعمكمات )أ(:كالتي تنظر في الفئات التالية 9/8 في المقرر

كخطط  تستراتيجياتاال محتكيات مف في التحميؿالكاردة  المعمكمات تخذأ  .  كقد اإلدماج ؛ ك)د( متنكع البيكلكجيل العمؿ الكطنية
فرعية  فئةكؿ ك  كؿ فئة لتكضيح مف األمثمة محدكددـ عدد ق  ك .  ينص عمى خالؼ ذلؾ ما لـ، متنكع البيكلكجيل العمؿ الكطنية

 التحميؿ.مف 

 أساسيةمعمومات  -ألف
  6مف الكثائؽ 48يعد  ي حيف.  فأشكاؿ مختمفة متنكع البيكلكجي فيل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاال تـ تقديـ .24

 كتقـك 7 كثيقة بمثابة اتستراتيجية أك كثائؽ تتعمؽ بالتسياتسات. 24كمتنكع البيكلكجي، ل كخطط عمؿ كطنية اتستراتيجياتبمثابة 
جميع ىذه  تعتبر، ىذا التحميؿ لغرضك .  خطط العمؿ بتطكير تستراتيجيةتتعمؽ باال كثائؽ التي قدمت 8األطراؼ مف تسبعةحاليا 
 ، كتشير األمانة إلى ىذه الكثائؽ عمى ىذا النحك.متنكع البيكلكجيل كطنية عمؿبمثابة اتستراتيجيات كخطط  الكثائؽ

                                                                                                                                                                                           
يرجى مالحظة أف تعريؼ كاتستخداـ المصطمح " أىداؼ"  ،  https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml لممجمكعة الكاممة، انظر: 3

 ت االتستراتيجياتحد ما بيف األطراؼ.  ففي قاعدة البيانات، تـ إدماج جميع التدابير " القابمة لمتحقيؽ" بكصفيا " أىداؼ" ، حتى إذا اتستخدم متنكع إلى
 متنكع البيكلكجي نفتسيا مصطمحا مختمفا، مثؿ " مقاصد" أك "عمؿ" أك "مجاؿ عمؿ"، إلخ.ل كخطط العمؿ الكطنية

 
يكناف، جكرجيا، ال فغانتستاف، أنتيغكا كبربكدا، بيالركس، بمجيكا، بكتاف، بكتتسكانا، البرازيؿ، كمبكديا، الكاميركف، كندا، ككت ديفكار، الدنمارؾ، فرنتسا،أ  4

ا، النركيج، عماف، بيرك، غكاتيماال، غينيا، غيانا، اليند، العراؽ، أيرلندا، الياباف، كيريباس، لبناف، لككتسمبكرغ، منغكليا، المغرب، ناميبيا، النيجر، نيجيري
، التسكداف، التسكيد، تسكيتسرا ، جميكرية جميكرية ككريا، ركاندا، تسانت فنتسنت كجزر غريناديف، تسيشيؿ، تسمكفاكيا، تسمكفينيا، جزر تسميماف، جنكب أفريقيا

 ليشتي، تكغك، أكغندا، المممكة المتحدة كفيتناـ.-مقدكنيا اليكغكتسالفية تسابقا، تيمكر

لالجتماع الثالث عشر لمؤتمر  2015تسيتـ تحديث ىذا التحميؿ ليشمؿ االتستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي التي كردت بعد ديتسمبر  5
 ؼ.األطرا

جميكرية ككريا  فغانتستاف، أنتيغكا كبربكدا، أتستراليا، النمتسا، بكتاف، بكركينا فاتسك، بكركندم، الكاميركف، الككنغك، دكمينيكا، جميكرية الدكمينيكاف،  6
اليند )خطة عمؿ فقط(، أيرلندا، إيطاليا، الشعبية الديمقراطية، غينيا االتستكائية، إريتريا، إتستكنيا، االتحاد األكركبي، جكرجيا، اليكناف، غكاتيماال، غيانا، 

ا، التسنغاؿ، صربيا، الياباف، األردف، ليختنشتايف، مالي، مالطا، ميانمار، ناميبيا، نيباؿ، النيجر، نيجيريا، نيكم، بيرك، جميكرية ككريا، جميكرية مكلدكف
 الك، أكغندا، كزامبيا.، تكغك، تكفليشتيتسيشيؿ، أتسبانيا ، التسكداف، تسكريناـ )خطة عمؿ فقط(، تيمكر 

لمممكة المتحدة الركس، بمجيكا، ككلكمبيا، الدنمارؾ، التسمفادكر، فنمندا، فرنتسا، مكريتانيا، ىكلندا، تسمكفاكيا، تسكيتسرا، اإلمارات العربية المتحدة، ابي  7
 .كفنزكيال

 ، ككلكمبيا، التسمفادكر، فنمندا، تسمكفاكيا، فنزكيال، كتسكيتسرا.بيالركس  8

https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
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.  حتى اآلفمتنكع البيكلكجي التي تـ تقديميا ل كخطط العمؿ الكطنية ياتتستراتيجالل الجداكؿ الزمنية أيضا كتختمؼ .25
، إال 2028ك 2025الفترات بيف  متنكع البيكلكجيل كخطط العمؿ الكطنية تستراتيجياتاالمف  9اتستراتيجيات 9 تغطي كفي حيف

202010اـ حتى ع تراتاتستراتيجية تغطي الف 38أف 
 11 .2030حتى عاـ  الفترات تغطيآخريف  9كنحك ،  

 االعتماد كأداة تسياتساتية
 متنكع البيكلكجيل كخط عمميـ الكطنية اتستراتيجيتيـأف تعتمد األطراؼ   20/2 ككذلؾ القرار 27نص اليدؼ طمب  .26

لتصبح بذلؾ  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلكالقصد مف ذلؾ ىك تمكيف كأداة مف أدكات التسياتسة.  
.  تيتسير إدماج التنكع البيكلكجي في جميع قطاعات المجتمع كصنع القراركمف ثـ " كميا الحككمةد عمى صعيتسياتسات "
كأنو ال يزاؿ  ،عتماداالحتسب متستكل ، العتماد كأداة مف أدكات التسياتسة مف بمد إلى آخرالمترتبة عمى ا اآلثار الفعميةكتستختمؼ 

لى أم مدل،  التنكع  إدماجإلى  عتماد كأداة مف أدكات التسياتسة بالفعؿأدل اال قدمف التسابؽ ألكانو تقييـ ما إذا كاف، كا 
في غضكف ذلؾ، تالحظ األمانة أف األطراؼ اتستجابت ك المتعددة.   اتقطاعلم الشاممة البيكلكجي في التسياتسات كالممارتسات

متنكع ل ط عمميـ الكطنيةكخ اتستراتيجيتيـ اعتمادأيشي لمتنكع البيكلكجي مف خالؿ أىداؼ  مف 27كىك العنصر  ليذا العنصر
 الكزارية إلخ.  كأبقتمجالس كالمجمس الكزراء، ك ، األتسر الممكيةمف قبؿ مجمكعة متنكعة مف التسمطات بما في ذلؾ  البيكلكجي

بعض األطرؼ األخرل قد كضعت أطرىا التكجييية ال يزاؿ ك .  مجاؿ القطاع البيئيعتماد بدقة في االاألطراؼ األخرل ىذا 
.  كتسيرد مع التسمطة القانكنية بالضركرة دكف إضفاء ىذا الدكرب كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتيجيتسترااإل بشأف

 أمثمة عف ىذا فيما بعد.

بكصفيا أدكات  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلمف  12اتستراتيجية 23كقد اعتمد ما مجمكعو  .27
 يؿ المثاؿ:كميا"، عمى تسب الحككمةعمى صعيد "

 بمكجب مرتسـك ممكي؛ في إتسبانبا كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلتـ اعتماد  (أ )

كغيانا، ، كجكرجيا ،في اليند كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلتـ اعتماد/التصديؽ عمى  (ب )
 .الكزراءمجمس  تكفالك، مف قبؿك ، تسيشيؿك ، نيباؿك ، ميانمارك الياباف، ك 

عمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإل عمىالتسكداف ك ، مكريتانياك ، اليكنافك ، بيالركس كؿ مف مجمس كزراء كافؽ (ج )
 الخاصة بكؿ بمد. كطنية لمتنكع البيكلكجيال

مجاؿ في كأدكات  13كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلتـ اعتماد أربع اتستراتيجيات أخرل مف ك  .28
 :القطاع البيئي

                                                           
(، 2018(، صربيا )2018) (، جميكرية ككريا2018(،  بيرك )2016(، أيرلندا )2015( ، بكركينا فاتسك )خطة العمؿ 2017-2014ف )فغانتستا  9

 (.2016(، كتكفالك )2016(، تسكريناـ )2017أتسبانيا )

أريتريا، إتستكنيا، االتحاد األكركبي، فنمندا، فرنتسا، أنتيغكا كبربكدا، النمتسا، بيالركس، بمجيكا، بكركندم، الكاميركف، دكمينيكا، جميكرية الدكمينيكاف،  10
كلدكفا، التسنغاؿ، تسيشيؿ، جكرجيا، غيانا، اليند، إيطاليا، الياباف، األردف، ليختنشتايف، مالي، مالطا، مكريتانيا، نيباؿ، ىكلندا، النيجر، نيجيريا، جميكرية م

 المتحدة، فنزكيال، كفيتناـ.، تكغك، المممكة ليشتيتسمكفاكيا، التسكداف، تسكيتسرا، تيمكر 

(، اإلمارات العربية 2025(، أكغندا )2022(، ناميبيا )2025( منغكليا )2022(، غكاتيماال )2029(، اليكناف )2030(، الككنغك )2030تستراليا )أ 11
 (.2025زامبيا )ك (، 2021المتحدة )

ىكلندا، بيرك، جميكرية  ،غيانا، اليند، الياباف، مالطا، منغكليا، ميانمار، نيباؿ، فنمندا، جكرجيا، اليكناف، إتستكنيا، ككلكمبيا، الدنمارؾ، بيالركس 12
 كتكفالك.، تسبانيا، التسكداف، تسكيتسراأمكلدكفا، صربيا، تسيشيؿ، 

 كغكاتيماال. ،أتستراليا، بكتاف، جميكرية الدكمينيكاف13
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فكؽ  "مظمة"بمثابة كقد عممت في أتستراليا مف قبؿ الحككمة،  البيكلكجيالتنكع  اتستراتيجية حفظ تاعتمد (أ )
الكاليات، أك  ن يج تكجييي لخميط متنكع مف اتيتسياتسكما أنيا تعد بمثابة إطار .  كثر تحديدااألخرل األبيئية الكطنية الطر األ

 لحفظ التنكع البيكلكجي؛ القطاع الخاص،ك األقاليـ، أك الحككمات المحمية األتسترالية 

كأداة  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإل بالمكافقة عمى القرار عمؿ -الدكمينيكاف جميكرية (ب )
 كالمشاريع كاألنشطة خططيا في جميع تستراتيجيةاال لدمج البيئة كالمكارد الطبيعية كزارةعمى تكجيو ، قطاع البيئيمعامة ل
 طة؛المخط

 كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإل عمى المناطؽ المحمية مجمس كافؽ -غكاتيماال (ج )

 .في غكاتيماال الكطنية لمتنكع البيكلكجي التسياتسة لتنفيذ كأداة مف أدكات التسياتسة اتستخدامياب تعميمات مع قراراا باعتبارى

التي تعمؿ ككثائؽ  14كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الطة كخ اتتستراتيجياإلكىناؾ خمس اتستراتيجيات أخرل مف  .29
 :تكجييية أك إطارية

تنفيذ ك  لمتابعة التسياتسة مف حيث إطارافي بمجيكا  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجيتكفر اإل (أ )
 التي يتعيف كضعيا؛ اإلجراءات

تحقيؽ إطار شامؿ ل بمثابةفي جميكرية ككريا  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلتعتبر  (ب )
 ؛الخمس المقبمة عمى مدل التسنكات ككريا التنكع البيكلكجي في في حفظ األمة أىداؼ

 تكجييي تسياتساتي إطارليشتي بمثابة  -في تيمكر كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلتعد  (ج )
دارة نيجيا ل في كالقطاع الخاص المدني ، كالمجتمعالفرعيةالتسمطات المحمية ك منطقة لم النظـ حفظ التنكع البيكلكجي كا 

 .اإليككلكجية

معرفة معمكمات كافية ل المتبقية 15كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإل اتستراتيجية مف 26كال تكفر اؿ  .20
ف كاف قدكأداة مف أدكات التسياتسة، أك،  تقد اعتمد ما إذا كانت  األدكات. ىذه فما ىك نكعكأدكات،  امادىتـ اعت كا 

 عممية التنقيح -باء
 كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجيالل التقييمات التسابقة .2

طرفا  3416 ذكر، 2020 عاـ بعد كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال التي قدمت مف بيف األطراؼ .22
 في عممية كمتساىمة أك، مف كجزء التسابقة تستراتيجيتيا كخطة عمميا الكطنية لمتنكع البيكلكجيال 17تقييما ا أجرتأني مف األطراؼ

عمى  بناءالمف أجؿ  لتسابقةالتستراتيجيتيا كخطة عمميا اكالضعؼ  نقاط القكة لفيـ األطراؼ ىذه التقييمات كقد تساعدت.  التنقيح
  .بمد إلى آخر مفالتقييمات  التي تغطييا ىذه المكضكعاتتمؼ .  كتخنقيحتىذا كتحتسيف التقييـ في النتسخة األخيرة مف ال

 ،األىداؼ، كفعالية التي تـ تنفيذىا كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال أنشطة نتسبةفبعض ىذه التقييمات تّقيـ 

                                                           
 .ليشتيبمجيكا، التسمفادكر، مالي، جميكرية ككريا، كتيمكر  14

يطاليا، إ، أيرلنداينا فاتسك، الكاميركف، جميكرية ككريا الشعبية الديمقراطية ، دكمينيكا، غينيا االتستكائية، إريتريا، االتحاد األكركبي، فرنتسا، لنمتسا، بكركا 15
 فنزكيال، فيتناـ، كزامبيا. المممكة المتحدة، اإلمارات العربية،ليختنشتايف، ناميبيا، نيباؿ، النيجر، نيجيريا، نيكم، التسنغاؿ، تسمكفاكيا، تسكريناـ، تكغك، 

، تستكائيةتستراليا، بمجيكا، بكتاف، بكركندم، الكاميركف، ككلكمبيا، الككنغك، دكمينيكا، جميكرية ككريا الشعبية الديمقراطية ، غينيا االأأنتيغكا كبربكدا، 16
نيجيريا ، نيكم، جميكرية ككريا، جميكرية مكلدكفا، التسنغاؿ، تسيشيؿ،  ، الياباف، األردف، مكريتانيا، منغكليا، ناميبيا، نيباؿ،أيرلندافرنتسا، جكرجيا، اليند، 

 كزامبيا. ،تسمكفاكيا، تسكريناـ، تكغك، فييت ناـ، أكغندا، المممكة المتحدة

 أخرل. أمكر بيف مف ،2020-2011 البيكلكجي لمتنكع االتستراتيجية بالخطة الصمة اتذ تنفيذال اتتقييم تسيشمؿ ىذا عمى17
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 مشاركة أصحاب المصمحةكمتستكل ، مراقبة كأدكات نفتسيا كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياإلكفعالية 
 أمثمة عف ىذا:ك  إلخ.تنفيذ ملالتي تحققت التكعية، كمتستكيات التمكيؿ ك 

 كالغايات األىداؼك  2996لعاـ  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال بتقييـ أتسترالياقامت  (أ )
تعد  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتيجيتسترااال)أ( أف  ي: ل(، كجاءت بعض النتائج كالتا2005-2002) الكطنية

دكف  التنكع البيكلكجي كاتستراتيجيات تستراتيجيةاال بيف اتتساؽ ىناؾ)ب(  ؛ي(التنكع البيكلكج حفظالكطنية ل تسياتسةذات صمة بال
اتجاىات التسياتسة ك كجي التنكع البيكللحفظ الكطنية  كلكياتلألبمثابة تسجؿ مفيد  الكطنية كالغايات األىداؼتعد ة؛ )ج( الكطني
كاألىداؼ  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال بشأف الكعي العاـكاف (؛ )د( أكثر تحديدا يجب أف تككف كلكف

 .قابمة لمقياس اأىداف منقحةاتستراتيجية  أم ينبغي أف تتضمف منخفضان(؛ )ق( 

 2000لعاـ يتيا كخطة عمميا الكطنية لمتنكع البيكلكجي التستراتيجالتنفيذ الكطني  تقييـ أكضح، الكاميركف في (ب )
تسمط الضكء كما  في االتفاقية، التزاماتياتقديـ التقارير بمكجب ك  التقدـ الكطني فعالة لرصد منصة بمثابةعممت  االتستراتيجية أف

 ؛أصحاب المصمحة الرئيتسييفلمكثيقة مف ِقبؿ  ؼيضعال االعتماد عمى

 كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال أىداؼ ي المائة مفف 30تـ تحقيؽ  دكمينيكا في (ج )
 في المائة مف 60 تـ تحقيؽك  2023-2005امي في الفترة ما بيف ع لمتنكع البيكلكجي الكطنيالكعي كقد زاد .  2022-2025

 .النتائج المتكقعة

عمى الرغـ مف ، ةالتسابقلمتنكع البيكلكجي التستراتيجيتيا كخطة عمميا الكطنية تقييما  االتستكائية غينيا قدمت (د )
كطنية لمتنكع العمؿ الكخطة  اتتستراتيجيالل االعتبارفي  نتائج ىذا التحميؿ أخذكقد تـ .  نقص التمكيؿ بتسبب قطلـ تنفذ  أنيا

؛ تستراتيجيةلـ يكف ىناؾ دعـ مؤتستسي لال ؛ )ب(غامضةالمبادئ نيج ك ال   كانتككاف مف بينيا ما يمي: )أ( ، المنقحة البيكلكجي
 ؛لقطاع الغابات إجراءات أك أىداؼ أم لـ تكف ىناؾ ( ج)

 إدارة عف)ب( تقرير  االتصاؿ؛ مراكز بؿداخمي مف قِ  تحميؿ )أ( العديد مف التقييمات: أجرت فرنتسا (ق )
تقرير مشترؾ  )د( ؛ »اإلدارة العامة لمتفتيش «ِقبؿ  مف تقييـ خارجي؛ )ج( كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال

تستراتيجية " اال اتسـتحت  ركجاء ىذا التقري، المتستدامة كالتنمية البيئة كمجمسالمناطؽ الريفية كالزراعة ك  ألغذيةا مجمسمف قبؿ 
 ".2020يكنيو/حزيراف ، تقييـ كآفاؽ: الكطنية لمتنكع البيكلكجي

في  50أف أكثر مف  ة إلىالتسابق كلكجيكطنية لمتنكع البيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال أشارتفي األردف،  (ك )
المنقحة أكجو  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال .  كتعالج2024عاـ  بحمكؿالمائة مف المشاريع تـ تنفيذىا 

باتستخداـ مف خالؿ التسعي إلى اعتماد إطار تمكيؿ  ةالتسابق كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالالقصكر في 
ذكاء الكعي؛ كبرنامج كطني لمصادر التمكيؿ الداخمية كالخارجية كالمبتكرة؛  طار ك برنامج بناء القدرات الكطنية؛ ك متكعية كا  ا 

دارة المعرفة؛ التحتسيف قدرات التنتسيؽ المؤتستسي، ك ؛ ك لمتنفيذ كالمراقبةإدارم منقح   ؛متسائؿكغيرىا مف التعميـ الكطني كا 

 كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالفي المائة مف أىداؼ  80بيا أف كأظير التقييـ في نامي (ز )
منطقة المحمية البحرية المناطؽ محمية جديدة، كىي  عف عالفاإلتحققت جزئيا عمى األقؿ، كأدل تنفيذىا إلى  ة قدالتسابق

عالف  الكعي بالتنكع البيكلكجي، كما ىك مكضح في  معالجة انخفاض متستكلمف الغابات المجتمعية.  كمف أجؿ  32األكلى، كا 
كطنية لمتنكع العمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالكجزء مف  تصنيؼ أنشطة الحماية البيئيةنتائج التقييـ، تـ كضع اتستراتيجية 

 المنقحة؛ البيكلكجي

تعمؽ بالمناطؽ تسنغاؿ اإلنجازات فيما يفي ال كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجيااليصؼ تقييـ  (ح )
نشاء مكاقع جديدة، كتعزيز إدارة المكاقع، ككضع خطط إدارة كتعزيز مشاركة القطاع الخاص كالمجتمعات  المحمية، كا 

 المحمية في إدارة التنكع البيكلكجي؛
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نجاحا كبيرا في حشد أنيا حققت جزر تسيشؿ في  كخطة عمؿ كطنية لمتنكع البيكلكجي اتستراتيجيةأكؿ  تبر اعت   (ط )
في  تساىـ الذم لممشاركةالمجتمع المدني بإطار  كتزكيدالتنكع البيكلكجي، كتحديد األكلكيات  بشأف لمصمحةأصحاب ا

 ممنظمات غير الحككمية؛حيكم كفعاؿ لمتنكع البيكلكجي ل قطاع ظيكر

كبيرة  ةإلحداث زياد، ككضع تدابير تبادؿ المعمكماتآلية  تفعيؿفي االعتبار، مف خالؿ  التنقيحأكغندا نتائج  أخذت (م )
 في المكارد لحفظ التنكع البيكلكجي مف خالؿ اتستكشاؼ مصادر مختمفة مف آليات التمكيؿ المبتكرة المتستدامة؛

 إشراؾ أصحاب المصمحة .2
عمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالتنقيح كعة مف أصحاب المصمحة في عممية إشراؾ مجم إلى معظـ األطراؼ أشارت .22
 تنفيذيتـ تكفير بعض األفكار حكؿ نكعية ىذه المشاركة كاآلثار المترتبة عمى كمع ذلؾ، .  كطنية لمتنكع البيكلكجيال
، الزراعةاألكثر مشاركة: كزارة الكزارات الحككمية  مف بيف ككاف  .كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال
كزارة الكزارات األخرل المعنية: .  كتشمؿ عةالصنا، ك التجارة، ك التخطيطك التنمية/ ، ك التعميـ، ك الغاباتك  ،مصايد األتسماؾك 

كالرياضة  ،كالصحة ،كالشؤكف االجتماعية ،كالعمـك كالتكنكلكجيا ،كالتسياحة ،الثقافة، ك النقؿك البنية التحتية/ ، ك المالية، ك االقتصاد
 .(الكارد أدناه 2)انظر الجدكؿ 

المجتمعات  ا عمىشمؿ ىذيك  لتنقيح. إشراؾ أصحاب المصمحة اآلخريف في عممية ا عف األطراؼ أيضا كذكرت .23
( كالمنظمات غير 18كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالمف  26في  تـ اإلبالغ عنيا) األصمية كالمحمية

 28( كالقطاع الخاص )19كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالمف  36الحككمية / منظمات المجتمع المدني )
كطنية العمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالمف  23) كاألكتساط األكاديمية( 20كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجيالامف 

 .(21لمتنكع البيكلكجي

كجكد  منيا 42 تسجمت تـ اتستعراضيا، التي كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالمف  64كمف بيف  .24
تتألؼ التي ذات الصمة، ك  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالعمؿ لمقياـ بمياـ  ىيكؿ تنتسيؽ رتسمي، أك فريؽ

 فمثال:.  دكر آليات التنتسيؽ ىذه.  كيختمؼ 22يةمف مختمؼ الجيات المعن

متسؤكلة عف  تككفكانت/  ليشتيجيريا كالتسنغاؿ كتيمكر كالياباف كنيآيرلندا مف عمؿ المجمكعات  /فمجاال (أ )
 ؛التنفيذالرصد كاإلشراؼ عمى / تحديث راضاتستع

 اتتستراتيجياالعف إعداد متسؤكلة  تككفكانت/  كالنمتسا كبكتاف ،عمؿ أنتيغكا كبربكداال/ مجمكعات مجافال (ب )
 في عممية التنفيذ؛أيضا  تستشارؾكلكف  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة 

                                                           
 زامبيا.ك اميركف، ككلكمبيا، غكاتيماال، غيانا، أيرلندا، الياباف، ناميبيا، نيكم، بيرك، التسنغاؿ، تسكريناـ، تكغك، أكغندا، فنزكيال، بكركندم، الك 18

، تستكائية، بمجيكا، بكتاف، بكركندم، الكاميركف، ككلكمبيا، الككنغك، دكمينيكا، جميكرية الدكمينيكاف، غينيا االبيالركسأفغانتستاف، أنتيغكا كبربكدا، 19
بيرك، التسنغاؿ، صربيا، إريتريا، إتستكنيا، فرنتسا، جكرجيا، اليكناف، غكاتيماال، غيانا، الياباف، ليختنشتايف، كمنغكليا، كميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكم، 

 .زامبياك ، تكغك، أكغندا، ليشتيتسبانيا، التسكداف، تيمكر أتسيشيؿ، 

، جكرجيا، غكاتيماال، غيانا، الياباف، ناميبيا، نيكم، بيرك، أتسبانيا، التسكداف، إتستكنيايكا، جميكرية الدكمينيكاف، الكاميركف، ككلكمبيا، الككنغك، دكمين20
 .أكغنداك  تسكيتسرا، تكغك

غكليا، ميانمار، ناميبيا، ، فرنتسا، جكرجيا، غكاتيماال، الياباف، األردف، منإتستكنيا، إريتريا، تستكائيةجميكرية الدكمينيكاف، غينيا اال ،ككلكمبيا، أفغانتستاف 21
 ا.ليشتي، تكغك، أكغندا كزامبي-تسبانيا، تيمكرإنيجيريا، التسنغاؿ، صربيا، تسيشيؿ، 

، بمجيكا، بكتاف، بكركينا فاتسك، الكاميركف، ككلكمبيا، الككنغك، جميكرية الدكمينيكاف، جميكرية بيالركستستراليا، أأفغانتستاف، أنتيغكا كبربكدا، النمتسا، 22
، جكرجيا، اليكناف، غكاتيماال، اليند، الياباف، األردف، مالي، ميانمار، ناميبيا، نيباؿ، ىكلندا، أيرلندا، فرنتسا، إتستكنياية الديمقراطية، إريتريا، ككريا الشعب

 .، تكغك، أكغندا، فنزكيال، فيتناـ كزامبياليشتينيجيريا، بيرك، التسنغاؿ، صربيا، تسيشيؿ، تسيداف، تيمكر 
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 اتسيشيؿ، إضافة إلى ككنيك مالي، ك فرنتسا، ك اف، جميكرية الدكمينيكك عمؿ مف بمجيكا، ال/ مجمكعات مجافال (ج )
 ؛كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالمعب دكرا بعد اعتماد إال أنيا تست، / تحديث الرصداتستعراضعف  ةمتسؤكل

ذكر .  كتمتسؤكلة عف التنفيذتسيؽ رتسمية تنفي إنشاء آليات  ،كتسكريناـ ،جزر تسيشؿك مالطا، ك مالي، تنظر  (د )
ا يدؿ عمى كمع ذلؾ، ليس ىناؾ م.  في تنفيذ اتستراتيجيتيا المشاركةؼ األخرل مختمؼ الجيات المعنية المتسؤكلة أك األطرا

 تنظيميا.كيفية تنتسيقيا أك 
وطنية العمل الوخطة  اتستراتيجيالمشاركة وأدوار الوزارات األخرى في عممية اال ذكرتعدد األطراف التي  -3الجدول 

 لمتنوع البيولوجي
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 آلية تبادؿ المعمكمات .3
 اتستخدمتالتي تـ اتستعراضيا،  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالاتستراتيجية مف  64 مف بيف .25
  23 ية التنقيح.في عمم آليتيا الكطنية لتبادؿ المعمكماتفقط ة بمداف أربع

مف  2725 كذكرت؛ لمعمكمات الكطنية أك ما شابو ذلؾآلية تبادؿ ا لديو 24بمدا 40ما مجمكعو أف األمانة كتدرؾ  .26
.  كمف بيف عزميا عمى تحتسيف كتعزيز النظاـ الحالي كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياالالبمداف التي نقحت 
التتسعة المتبقية كال تذكر البمداف  . تبادؿ المعمكماتل كطنية إجراءات ك/ أك خطط إلنشاء آلية يولدبمدا  2426البمداف األخرل، 

 .تبادؿ المعمكماتكطنية ل يز آليةصيانة كضع أك تعز  بشأفأم عمؿ 
 العناصر -جيم

 اتستراتيجيات حشد المكارد .2
كؿ محددة ل مكاردتعبئة  تراتيجياتاتسحتسب االقتضاء، تطكير،  عمى " األطراؼ 22/24مف المقرر  25الفقرة  تشجع .27
كفي ة".  المحدثاتستراتيجيتيا كخطة عمميا الكطنية لمتنكع البيكلكجي  كجزء مف، االحتياجات مف المكارد بما في ذلؾ تقييـ، بمد

 عمى عمى كجو التحديدالكطنية لمتنكع البيكلكجي  االتستراتيجيات كخطط العمؿ اتسترايتجيات مف تتسعتحتكم ، ىذا الصدد
، نيكمك ، نيجيرياك ، النيجرك ، مكريتانياك ، ماليك ، غياناك ، بكركندمك ، بمجيكا ي: كى ما يعادليا؛ أك لتعبئة المكارد كطنية تستراتيجيةا

                                                           
 .الياباف، كالنيجر، د األكركبياالتحا، بمجيكا23 

، إتستكنيا، بمجيكا، بكركينا فاتسك، بكركندم، الكاميركف، ككلكمبيا، الككنغك، الدنمارؾ، جميكرية الدكمينيكاف، التسمفادكر، بيالركسأتستراليا، النمتسا، 24 
ىكلندا، النيجر، نيجيريا، جميكرية ككريا، جميكرية  لطا، مكريتانيا،االتحاد األكركبي، فنمندا، فرنتسا، جكرجيا، غكاتيماال، اليند، إيطاليا، الياباف، مالي، ما

 .كزامبيا ،فنزكيال، تسبانيا، تسكيتسرا، تكغك، أكغندا، المممكة المتحدةإمكلدكفا، التسنغاؿ، صربيا، تسيشيؿ، تسمكفاكيا، 

، إيطاليا، الياباف، مالي، مالطا، جميكرية ككريا، جميكرية أتستراليا، بمجيكا، بكركندم، الكاميركف، ككلكمبيا، االتحاد األكركبي، جكرجيا، غكاتيماال25 
 .مكلدكفا، تكغك، المممكة المتحدة، كفنزكيال

تيمكر  ،، غيانا، األردف، منغكليا، ميانمار، نيباؿ، نيكم، بيرك، التسكدافتستكائيةأنتيغكا كبربكدا، دكمينيكا، جميكرية ككريا الشعبية الديمقراطية، غينيا اال26 
 .كاإلمارات العربية المتحدة ،ليشتي
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اتستراتيجية لتعبئة  كضع نحك خطكة ىامةبأخذ  خطط عممو بتقدير تكاليؼطرفا  20 مجمكعوما  كقاـ.  ليشتيكتيمكر 
 التمكيؿ لزيادةبذليا يتـ  لجيكد التياطرفا  42الكطنية لمتنكع البيكلكجي لنحك  ت كخطط العمؿضحت االتستراتيجيا.  أك 27المكارد

األىداؼ  طرفا 30 حددقد ك   28 د.لتعبئة المكار كضع خطط كجكد نية ل أك التعبير عف بمدانيـ في لتنكع البيكلكجيالمتعمؽ با
 فيما يمي بعض األمثمة:ك   29 .أيشي لمتنكع البيكلكجي مف أىداؼ 20اليدؼ  مع تمشيا الكطنية

، ) كىك كياف اكتفاء ذاتي غير ىادؼ لمربح المتستدامة المكارد الجزرية أنتيغكا كبربكدا صندكؽ أنشأت (أ )
الصندكؽ  .  كتسيعمؿالحد مف اتستيالؾ الكقكد األحفكرمتسيعمؿ عمى جذب التمكيؿ لرعاية المناطؽ المحمية ك يك  دخال كتسيجمب
غيانا، كجميكرية ككريا أيضا إنشاء صناديؽ كما تنكم كؿ مف ؛ الحككمة المركزية مف ماليدعـ  بدكفمحدكدة أك بأمكاؿ 

 خاصة لتمكيؿ أنشطة التنكع البيكلكجي؛

تنفيذ المتعمقة ب احتياجات التمكيؿتحديد ، يتـ 2026" بحمكؿ عاـ  20اليدؼ الكطني رقـ  -بكتاف (ب )
 يتـ حشد األمكاؿ الالزمة لذلؾ"؛ك الكطنية لمتنكع البيكلكجي  االتستراتيجيات كخطط العمؿ

 كطنية حممةنظيـ تـ االضطالع بت، 2026بحمكؿ عاـ "  20اليدؼ الكطني رقـ   -الدكمينيكاف  جميكرية (ج )
لمتنكع  الخطة االتستراتيجية تحقيؽ أىداؼ بيدؼ، الكطنية لمتنكع البيكلكجي االتستراتيجيات كخطط العمؿ لدعـ تنفيذ تمكيؿلم

 "؛(2020-2022) البيكلكجي

تمكيؿ تطكير آليات ا إجراءات ذات أكلكية " للديي (الشماليةآيرلندا العظمى ك  لبريطانيا المتحدةمممكة )ال (د )
 في إطار ىذا مختمفة أنشطةضعت ك كقد " نتائج التنكع البيكلكجي مف أجؿ تحقيؽ التمكيؿمبتكرة لتكجيو المزيد مف جديدة ك 
 العمؿ؛

 ( 28، اإلجراء 6 ) اليدؼ األكركبي االتحادكع البيكلكجي الخاصة بالكطنية لمتن االتستراتيجيات كخطط العمؿ (ق )

 بنصيب عادؿ مف أجؿ تتساىـ تسكؼ األعضاء المفكضية األكركبية كالدكؿأف كتشير إلى ، مكارد إضافية تعبئة شير إلىت
 ؛بصكرة كبيرة العالمي لمتنكع البيكلكجي زيادة المكارد الجيكد الدكلية الرامية إلى

أف األكركبي أشارت أيضا إلى  الكطنية لمتنكع البيكلكجي الخاصة باالتحاد ات كخطط العمؿاالتستراتيجي (ك )
تطكير  مف خالؿ تشجيع، التمكيؿ مختمؼ مصادر كتكتسيع نطاؽ تنكيععمى  تستعمؿ كالدكؿ األعضاء المفكضية األكركبية

البنؾ ك  المفكضية، فإف كباإلضافة إلى ذلؾ . القائمة عمى التسكؽ بما في ذلؾ األدكات، المبتكرة آليات التمكيؿ كاتستخداـ
نشاء مرفؽ ك  كالخاص الشراكات بيف القطاعيف العاـ إمكانية اتستخداـ يتستكشفاف األكركبي لالتستثمار  التنكع البيكلكجي؛ تمكيؿلا 

خ( إلالتكنكلكجيا، كالمكارد البشرية ك  ،األمكاؿ) بفعالية ككفاءة ...  تعبئة المكارد" 2 -اليدؼ ىاء -الياباف (ز )
 "؛عمى أبعد تقدير 2020بحمكؿ عاـ  أيشي لمتنكع البيكلكجي أىداؼ الالزمة لتحقيؽ

المالية مف جميع تعبئة المكارد ، تستككف 2022بحمكؿ عاـ "  إلى أنولناميبيا  27ييدؼ اليدؼ الكطني رقـ  (ح )
 مؤشرات.  كتتمثؿ ة كخطة العمؿاالتستراتيجي ليذه تنفيذ الفعاؿبال لمتسماح 2022-2008 مقارنة بالفترة تازدادقد  المصادر

                                                           
، غكاتيماال، اليند، مالي، مكريتانيا، ناميبيا، نيباؿ، النيجر، جميكرية مكلدكفا، التسنغاؿ، إتستكنياريتريا، إبكتاف، بكركينا فاتسك، بكركندم، دكمينيكا، 27

 .كأكغندا ،التسكداف، تسكريناـ، أتسبانيا، تكغك

، االتحاد األكركبي، إتستكنيا، بكتاف، الكاميركف، ككلكمبيا، الدنمارؾ، دكمينيكا، جميكرية الدكمينيكاف، بيالركس، تستراليا، النمتسا، بمجيكاأأنتيغكا كبربكدا، 28
ا، التسنغاؿ، صربيا، فنمندا، فرنتسا، غكاتيماال، أيرلندا، إيطاليا، الياباف، األردف، مالطا، ىكلندا، النيجر، نيكم، بيرك، جميكرية ككريا، جميكرية مكلدكف

 .ليشتي، تكفالك، أكغندا، المممكة المتحدة، فيتناـ، كزامبيا-تسبانيا، تسكريناـ، تسكيتسرا، تكغك، تيمكرإ، تسمكفاكيا، تسيشيؿ

، بمجيكا، بكتاف، بكركندم، الكاميركف، الككنغك، جميكرية الدكمينيكاف، غينيا االتستكائية، إريتريا، االتحاد األكركبي، بيالركسأفغانتستاف، أنتيغكا كبربكدا، 29
نيجيريا، نيكم، جميكرية ككريا، صربيا، أكغندا، اإلمارات العربية ، نمندا، جكرجيا، اليكناف، غيانا، اليند، األردف، الياباف، مالي، مكريتانيا، منغكليا، ناميبياف

 .المتحدة، كزامبيا
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 القطاع ذلؾ )بما فيعدد مف المصادر في زيادة ( 2؛ )تسنكيا التمكيؿ المحمي حجـ( 2في: ) اليدؼ ليذا األداء الرئيتسية
 (؛ثنائيةالاألطراؼ ك متعددة )  اإلنمائية الرتسمية المتساعدة حجـ ( 3(؛ ك)الخاص

في المئة، مع  25كجي بنتسبة لمتنكع البيكل الكطنيمكيؿ الت تسيزيد ،2020بحمكؿ عاـ " 23اليدؼ  -نيجيريا  (ط )
 ؛"ةفعال ةشراكة دكليدعـ 

عمؿ الكخطة  اتتستراتيجيااللتنفيذ  2028بيرك حاليا عمى كضع اتستراتيجية لتعبئة المكارد حتى عاـ تعمؿ  (م )
كالقطاع الخاص كآليات  ،ميميةكتمكيؿ مف الحككمات اإلقتشمؿ مشاريع االتستثمارات العامة ، كالتي كطنية لمتنكع البيكلكجيال

 التعاكف األخرل؛

لعديد ا أشارت إلى أنو تسيتـ إصدارالتسنغاؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي الخاصة ب االتستراتيجيات كخطط العمؿ (ؾ )
المالية، كالمتسؤكلية االجتماعية لمشركات  كالصككؾخدمات النظـ اإليككلكجية، ل: الدفع امف الصككؾ المالية لتمكيؿ تنفيذى

 الصناديؽ االئتمانية.ك 

الحكافز لحفظ التنكع البيكلكجي  كتقديـ: تعزيز كتكتسيع التمكيؿ لحفظ التنكع البيكلكجي 4.4اليدؼ  -صربيا  (ؿ )
متمكيؿ طكيؿ األجؿ : ضماف كجكد مجمكعة متنكعة مف المصادر كاالتستراتيجيات ل22.2في جميع القطاعات؛ اليدؼ 

بيف المؤتستسات كالجيات المعنية بحيث يتـ تقاتسميا بصكرة منصفة ظ التنكع البيكلكجي تأكد مف أف تكاليؼ حف.  اللالتستراتيجية
 الحماية أك االتستخداـ؛ العيكب كالمزايا الناجمة عفتعكس المتساىمات في 

لمحككمة لتحديد األكلكيات  المتاحكأداة لمتخطيط  نامج االتستثمار في القطاع العاـتسيشيؿ بر  تستتستخدـ (ـ )
مشركعيف: "الدفع لخدمات النظـ  أف يجرل تنفيذ في مجاؿ التنمية. كباإلضافة إلى ذلؾ، مف المقرر الحالية كالمتستقبمية

ية، كالمشركع مجانبكصفيا خدمات حاليا  التي تعامؿاإليككلكجية" بيدؼ تحديد تسبؿ رفع رتسـك خدمات النظـ اإليككلكجية 
 مكيؿ المتستداـ لممناطؽ المحمية؛"، لضماف التتسيشيؿمشركع تمكيؿ المناطؽ المحمية في "اآلخر ىك 

، 2025( "بحمكؿ عاـ 2: )20 مف أىداؼ أيشي 20باليدؼ  كضعت أكغندا ثالثة أىداؼ كطنية فيما يتعمؽ (ف )
مكيؿ التنكع البيكلكجي كجييية لتتمبادئ تـ كضع ك مف اتفاقية التنكع البيكلكجي  20/3بالمقرر دراتسة فيما يتعمؽ تـ االضطالع ب

الكطنية لمتنكع  لالتستراتيجيات كخطط العمؿ المكارد المالية لمتنفيذ الفعاؿ تسيتـ زيادة، 2027حمكؿ عاـ "ب( 2؛ )في أكغندا"
آليات تمكيؿ تسيتـ تشغيؿ ، 2028( "بحمكؿ عاـ 3) ؛ئة عمى األقؿ مف المتستكل الحالي"في الما 20بنتسبة  البيكلكجي الثانية

 لكجي".التنكع البيك  مف أجؿ حفظ كتعبئة تمكيؿ جديدةجديدة 

 كالتثقيؼ كالتكعية العامة التكاصؿ .2
كالتثقيؼ كالتكعية العامة يجب أف تككف جزءا ال يتجزأ  التكاصؿأنشطة اتستراتيجيات أف إلى  9/8ك 8/6أشار المقرراف  .28
نية الكط اتستراتيجية مف االتستراتيجيات كخطط العمؿ 64الكطنية لمتنكع البيكلكجي.  فمف بيف  االتستراتيجيات كخطط العمؿمف 

أك ما  تصنيؼ أنشطة الحماية البيئية كخطة عمؿ اتستراتيجية منيا عمى 2230 تحتكم لمتنكع البيكلكجي لما بعد بركتكككؿ ناغكيا،
 فيما يمي بعض األمثمة:.  ك كالتثقيؼ كالتكعية العامة بالتكاصؿمتعمقة مبادرات  الديي 4231يعادليا، ك 

                                                           
 .ليشتيالتسكداف، كتيمكر  بكركندم، غكاتيماال، غيانا، مكريتانيا، ناميبيا، نيباؿ، النيجر، نيجيريا، نيكم، التسنغاؿ،30

، بمجيكا، بكتاف، بكركندم، الككنغك، الدنمارؾ، جميكرية الدكمينيكاف، غينيا االتستكائية، إريتريا، إتستكنيا، جكرجيا، بيالركسأنتيغكا كبربكدا، النمتسا، 31
يا، نيجيريا، نيكم، بيرك، جميكرية ككريا، جميكرية مكلدكفا، ، إيطاليا، األردف، مالي، مالطا، مكريتانيا، ناميبأيرلندااليكناف، غيانا، الياباف، اليند، 
 .ناـ، كزامبيا فييتليشتي، أكغندا، اإلمارات العربية المتحدة، المممكة المتحدة، فنزكيال،  -تسبانيا، التسكداف، تكغك، تيمكرإالتسنغاؿ، صربيا، تسمكفاكيا، 
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 تنظيـ حمالت( 2: )بينياالعديد مف األنشطة، مف  عمىنيا مكريتا في كالتكاصؿ التكعيةاتستراتيجية تشمؿ  (أ )
عالـ؛تكعية  ( نشر الممارتسات المجتمعية الجيدة لإلدارة المتستدامة 3التنكع البيكلكجي؛ ) بشأفمحمية ( إنشاء لجاف إقميمية ك 2) كا 

 التنكع البيكلكجي؛ ي حفظالمتساىمة ف يةمنظمات المجتمعمزيز القدرات الفنية كالتشغيمية ل( تع4لمتنكع البيكلكجي؛ )

 إجراءاتشاد كخطة عمؿ تنفيذ التكعية مع كاإلر  كالتكاصؿ لدييا خطة عمؿ لتنفيذ حمالت التكعيةنيباؿ  (ب )
النتائج  الكطنية لمتنكع البيكلكجي االتستراتيجيات كخطط العمؿ تحددباإلضافة إلى ذلؾ، كتتستيدؼ الجميكر.  ك ، ؤدم األدكارت

 التي يمكف اتستخداميا؛ات منصالدكات ك األمتستيدفة الرئيتسية، كالرتسائؿ المراد تكصيميا، فضال عف المتكقعة لكؿ مف الفئات ال

في البالد، كاإلجراءات الكاجب اتخاذىا كقنكات  التكاصؿالنيجر قيكد  فيآليات التكاصؿ كالتكعية تغطي  (ج )
 ؛التكاصؿ

لكجية"، كىك برنامج لمتعميـ البيئي حيث )المممكة المتحدة( "برنامج المدارس اإليكك  الشماليةآيرلندا أنشأت  (د )
.  كلكجي عمى حد تسكاء محميا كعالمياالمشاريع العممية كالتعرؼ عمى القضايا التي تؤثر عمى التنكع البيباألطفاؿ  يضطمع

مالت عرض مختمؼ الحكي   .يكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجيةكالتقدير لمتنكع البالتكعية زيادة كييدؼ البرنامج أيضا إلى 
ب مع األعماؿ كاألنشطة المتستقبمية، جنبا إلى جنيتعمؽ بكالبرامج مثؿ "الحظ الطبيعة" ك "المدارس الخضراء" كيحتكم عمى قتسـ 

 ؛المؤشرات كالنتائج المتكقعة

في اليكاء  ي دّرستعميـ في الطبيعة" الذم الاتسكتمندا )المممكة المتحدة(، لدييا العديد مف البرامج، مثؿ " (ق )
حيزىا األخضر المحمي كالتمتع ب تستكشاؼاال" التي تشجع الناس عمى يمكف العثكر عمييا بتسيكلةبتسيطة التع م  ال"حممة ك الطمؽ، 

 طكعي؛التتسجيؿ البيكلكجي ال" كالتي تيدؼ إلى زيادة المشاركة في المكاطفمـ كمتسار الشبكات، كمبادرة "عِ 

دكات كاألاإلجراءات كالرتسائؿ كالفئات المتستيدفة، التسكداف  فيكالتثقيؼ كالتكعية  التكاصؿاتستراتيجية تحدد  (ك )
كتيدؼ االتستراتيجية إلى دعـ اإلجراءات التي اتخذت لمعالجة القضايا ذات األكلكية في لمتكاصؿ.   كالجيات الفاعمة

 المنقحة؛الكطنية لمتنكع البيكلكجي  االتستراتيجيات كخطط العمؿ

 :، فيما يميىداؼ أيشيمف أ 2التي كضعت عمى أتساس اليدؼ  األىداؼ ك/أك الغايات الكطنيةكتتمثؿ  .29

إشراؾ المجتمع مف  فيبمجيكا في  االتستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجيأىداؼ يتمثؿ أحد  (أ )
لبيكلكجي التنكع ا إلى تضميفتسعى ي( 2)اليدؼ: .  كبصكرة أكثر تحديدا، فإف التدريبك كالتكعية العامة  كالتثقيؼخالؿ التكاصؿ 

دكرات  كيكفر التكعية يزيد( 3)لفيـ ألىمية التنكع البيكلكجي؛ ك( يعزز ا2كخدمات النظاـ اإليككلكجي في برامج التعميـ؛ )
 ؛التنكع البيكلكجي التي تؤثر عمى مكاضيعية لمقطاعاتتدريبية 

عمى األقؿ مف  في المائة 60تسيصبح ، 2028أف: "بحمكؿ عاـ  في بكتاف إلى 2يشير اليدؼ الكطني رقـ  (ب )
كيشمؿ ىذا .  كاتستخدامو عمى نحك متستداـ" والتسكاف عمى عمـ بقيـ التنكع البيكلكجي كالخطكات التي يمكف اتخاذىا لحفظ

ريتريا، ك الككنغك، ك بكركندم، .  كقد حددت كؿ مف العديد مف األنشطة كالمؤشرات عمى اليدؼ ؼ كطنية مالطا أىداك جكرجيا، ك ا 
 .مماثمة في ىذا الصدد

أنو  تطمحثالثة أىداؼ رئيتسية، أكليا  لدييا تستكنياإ في كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي التستراتيجيةا (ج )
خداـ معرفتيـ في حياتيـ كمعرفة كيفية اتستبالطبيعة مع تقديرىا كالحفاظ عمييا  الناس عمى درايةيككف  " 2020بحمكؿ عاـ 

 ؛اليكمية"

"تحقيؽ تعميـ التنكع البيكلكجي في مف أىداؼ أيشي:  2ؼ مرتبط باليدالياباف ىدفا كطنيا كضعت  (د )
 ، كتكعية الجميكر بشأف التنكع البيكلكجي؛كالتثقيؼالمجتمع"، كتعزيز الدعاية 
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مف تسكاف نيجيريا  في المائة 30تسيدرؾ ، 2020نيجيريا عمى أنو "بحمكؿ عاـ في  2ينص اليدؼ الكطني  (ق )
 .ي البالد"مبيئة كاالقتصاد فل أىمية التنكع البيكلكجي

زيادة الكعي كالتقدير لمتنكع  تسيتـ، 2022بحمكؿ عاـ  وأن ينص عمىالذم  6 الكطني اليدؼ بيرك تكضع (ك )
 في المائة؛ 20التسكاف بنتسبة  البيكلكجي بيف

حمالت، تنظيـ ، ك نماذج: كضع كتنفيذ التكعية العامة مثؿتقترح صربيا مجمكعة كاتسعة مف األنشطة لزيادة  (ز )
نشاء  نشاء ك  التكعية العامة، شبكة اإلنترنت لزيادة بكابات عمى كا   تدريب؛ت ك اتصاالبرامج كمقررات دراتسية، كأنظمة ا 

، 2028حمكؿ عاـ ( "ب2) كىي:أيشي  ىداؼمف أ 2باليدؼ  كضعت أكغندا أربعة أىداؼ كطنية فيما يتعمؽ (ح )
ات التي يمكف اتخاذىا التستخداميا عمى المحافظة عمى التنكع البيكلكجي، كالخطك  ةالناس معنى كقيمتسيدرؾ عمى أبعد تقدير، 
التنكع البيكلكجي  طالب كأعضاء ىيئة التدريس قيمة حفظالتسيدرؾ ، عمى أبعد تقدير، 2020حمكؿ عاـ ( "ب2نحك متستداـ". )

قيمة  بشأفلتعزيز التكاصؿ  يكفيبما  التعاكف كالتكاصؿ الدكلي فعاؿتسيككف ، 2020( "بحمكؿ عاـ 3كاالتستخداـ المتستداـ ليا". )
كالمشاركة في  كالتثقيؼالتكعية العامة، تسيتـ تعزيز ، 2028( "بحمكؿ عاـ 4التنكع البيكلكجي كاالتستخداـ المتستداـ؛ ك) حفظ

 .لكجيا الحيكية كالتسالمة الحيكية"مجاؿ التكنك 

 تنمية القدرات .3
مالي، ك غيانا، ك ركندم، ، مف بك كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجياتستراتيجيات  اتستراتيجيات مف مؿ تسبعةتتش .30
ىذه الخطط.  خطة لتنمية القدرات الكطنية؛ كترد أدناه بعض األمثمة عمى عمى، ليشتيتسكريناـ، كتيمكر ك نيكم، ك نيجيريا، ك 

أيضا إلى الميزانية المخصصة فضال عف  بعضيا بناء القدرات، يشيرلعدة أنشطة  32بمدا آخر 33تسرد يكباإلضافة إلى ذلؾ، 
 ة عف النشاط:الجية المتسؤكل

، بيدؼ زيادة القدرة عمى ثالثة 2020-2023لمتنكع البيكلكجي خطة اتستراتيجية لبناء  كضعت بكركندم (أ )
 ؛ميكالنظا ختمفة: المتستكل الفردم كالتنظيميمتستكيات م

تضمف قائمة مف اإلجراءات ذات األكلكية، ت التيتنمية القدرات، لالحتياجات كخطة ا لغيانا تقييم تأعد (ب )
 كالتكصيات؛ ،كالشركاء ،كاإلطار الزمني ،لتنفيذكالة اك ك 

تستة محاكر مختمفة، مع  عمى مالي في تشمؿ خطة العمؿ لتعزيز القدرات الكطنية لحفظ التنكع البيكلكجي (ج )
( اعتماد 2) الجيات الفاعمة؛( تحتسيف تعبئة 2ىي: ).  كىذه المحاكر مني كالمؤشرات، كالجيات المتسؤكلةاإلجراءات كاإلطار الز 

( 4( تحتسيف اليياكؿ كالمؤتستسات المتسؤكلة عف إدارة القضايا البيئية؛ )3)؛ إلدارة المتستدامة لمبيئةلات كتقنيات كأتساليب أدك 
( تحتسيف عممية اإلدراج في التخطيط 6)( تعزيز الرصد كالتحميؿ؛ ك5) ؛اعتماد إطار قانكني يفضي إلى اإلدارة المتستدامة لمبيئة

 اإلنمائي؛

لكؿ مف قضايا القدرات الفنية.  كتتسرد الخطة لقدرات ا تنمية القدرات كتقييـ احتياجاتريا خطة لكضعت نيجي (د )
كباإلضافة إلى ذلؾ، تتضمف الخطة قتسما عف .  محددةالجراءات اإلاألتساتسية، احتياجات بناء القدرات الفردية كالمؤتستسية ك 

 تنفيذىا؛ بتـ تحديدىا كاإلجراءات المطمك  االحتياجات التكنكلكجية كالتقنيات التي

                                                           
ريتريا، جكرجيا، اليكناف، غكاتيماال، كغيانا، اليند، الياباف، األردف، ليختنشتايف، مالي، النمتسا، كبكركينا فاتسك، الكاميركف، الككنغك، دكمينيكا، ك  32 ا 

نيباؿ، التسنغاؿ، صربيا، تسيشيؿ، تسمكفاكيا، التسكداف، تكغك، تكفالك، أكغندا،  ،مكريتانيا، ميانمار، ناميبيا، النيجر، بيرك، جميكرية ككريا، جميكرية مكلدكفا
 .االمممكة المتحدة، كزامبي
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تعزيز ( 2؛ )القدرة النكعيةتنمية ( 2أربعة أىداؼ فرعية ىي: ) لديياتسكريناـ في خطة تنمية القدرات  (ق )
مبادئ المتسؤكلة اجتماعيا مف قبؿ الشركات، مع مراعاة ال( المشاريع 3؛ )ذات الصمةك المؤتستسات المرتبطة بيا الكزارات ك 
 دكرىا فيما يتعمؽ بالتنكع البيكلكجي؛بالمدني كالمجتمعات المحمية عمى الكفاء  منظمات المجتمعقدرة ( 4؛ )المتستدامة/ الخضراء

التنكع  اإلدارة الفعالة كحفظ إلى كفالة تيمكر ليشتي فيتيدؼ خطة تنمية القدرات لمتنكع البيكلكجي  (و )
التكعية في: ذات األكلكية  مجاالت التدريب(.  كتتمثؿ عمى متستكل النظـ اإليككلكجية كاألنكاع كالتنكع الكراثي) البيكلكجي
نفاذ كتقييـ النظاـ ، ك كالتثقيؼ دارة المناطؽ المحمية، كا  تخطيط مشركع التنكع البيكلكجي، كتقييـ فعالية إدارة كتخطيط التسياتسات كا 

 .اإليككلكجي

 اإلدماج -دال
 النظاـ اإليككلكجي البيكلكجي كخدمات التنكع تقييـ .2

ما  ليس ىناؾ.  أك أجزاء منيا، بمدانيـ في متنكع البيكلكجيل تقييـ تساتدراأنو أجرل  33طرفا 25 مجمكعوذكر ما  .32
دماج، تحديد األكلكيات عند التقييمات نتائج ىذه تحديد ما إذا كاف قد تـ النظر إلى حد كبير فيل يكفي مف المعمكمات  أك/ ك كا 

 التي أجريت دراتسات التقييـ عض األمثمة عمىب كتشمؿ.  المنقحة كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي االتستراتيجية تطكير
 :عمى ما يمي

مجمكع خدمات النظـ اإليككلكجية القيمة تسنكيا، كتحديد  لتقديردراتسة أكلية، ببكتاف مؤخرا اضطمعت  (أ )
 كخارجيا؛بكتاف  داخؿخدمات النظـ اإليككلكجية األتساتسية، فضال عف أكلئؾ الذيف يتستفيدكف فيما يتعمؽ ب الرئيتسي المتساىـ

غير ) األخرل قيـ التنكع البيكلكجي تقييـب أيضابدأت ك الرائدة  الدراتسات التجريبية بعض ككلكمبيا تجر أ (ب )
 ؛أيا منيما في عممية صنع القراركلـ يتـ اتستخداـ  ؛(قتصاديةاال

 كقيمتيا حالتيا عممية تقييـ كالبدء في الدنمارؾ في طبيعةال لتحديدمشركع تدشيف ، بدأ 2024عاـ في  (ج )
دكلة  كؿ تقـك تكصي بأف التيتحاد األكركبي، لال التنكع البيكلكجيتستراتيجية ال الدنمارؾ اتستجابة كيمثؿ المشركع.  يةاالقتصاد

 ؛2020عاـ  قبؿ لطبيعتياتثميف كتقييـ ك  قائمةإعداد ب مف الدكؿ األعضاء

 لتنكع البيكلكجياقتصاديات النظـ اإليككلكجية كامبادرة اضطمعت بيا دراتسات في  األكركبي التحادا نظر (د )
 ؛كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي االتستراتيجية لتطكير كأتساس، قيـ التنكع البيكلكجي بشأفمنظمة األغذية كالزراعة ك 

 التي كالتنكع البيكلكجي منظـ اإليككلكجيةفحصي ل تقييـدراتسة ل رائد مشركع قطرم مؤخرا جكرجيا أكممت (ق )
 ؛اقتصاديات النظـ اإليككلكجية كالتنكع البيكلكجية مبادر  تنفيذىا في إطار يجرم حاليا

 البيئة ىيئة الصادرة عف " مالطاتقرير حالة البيئة في " في المكجكد تقييـ التنكع البيكلكجي نتائج مالطا قتكثّ  (ك )
 في مالطا؛ لتخطيطكا

 الخطة تنفيذ عـلد لمتنكع البيكلكجيالتخطيط الكطني ": 2023في عاـ ية تقيي دراتسةب جميكرية مكلدكفا قامت (ز )
: القطاعات لمختمؼ اقتصاديةقيـ  دراتسةال قدمتك ".  جميكرية مكلدكفا في 2020-2022 التفاقية التنكع البيكلكجي االتستراتيجية

دارة المياهك  ،كالغابات ،الزراعة  الطبيعية؛ مف آثار الككارث، كالتخفيؼ كالترفيو ،كالتسياحة كمصايد األتسماؾ، ،الصيد، كا 

                                                           
ؿ، أكغندا، كفييت بكتاف، ككلكمبيا، الدنمارؾ، التسمفادكر، االتحاد األكركبي، جكرجيا، غيانا، الياباف، مالطا، منغكليا، ىكلندا، جميكرية مكلدكفا، تسيشي 33
 .ناـ
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مشركع يجرل تنفيذه  ىناؾ، كحاليا 2005في عاـ  التنكع البيكلكجي لقيمة شاممة جراء دراتسةبإ تسيشيؿ قامت (ح )
كخدمات  التنكع البيكلكجي قيمةتشكيؿ كاتستنتاج  يدؼي تسيشؿ" بف النظـ اإليككلكجية التنكع البيكلكجي كخدمات تقييـيتسمى "

دماج ليذا البمد النظاـ اإليككلكجي  الرئيتسية؛ داخؿ الككاالت أتساتسية يةتقييمقدرة ترتسيخ ك  نيةالكط المحاتسبة النتائج في، كا 

الذم  االقتصادم دراتسة التقييـ( 2ىي: ) محددة منطقة عممية التقييـ التي أجريت في مف بعض األمثمة (ط )
نتاجك  حاتالماّل  ربحية لتقييـ، يكنيكفال خميج في التسمفادكر أجرتو ظاـ لمن االقتصادية القيمة( 2؛ )(الجمبرمالركبياف ) ا 

 منطقة ناكيفكبك في الحضرية ألراضي الرطبةلأكغندا  تقييـ دراتسة ( 3؛ )منغكليا في كؿفي منطقة منابع مياه نير ت اإليككلكجي
 ؛دكنغ مقاطعة الـ في نكم  -الطبيعية في منطقة بيدكب التسمع كالخدماتتقدير قيمة ل فيتناـ مشركع (4؛ )كمباالفي 

اتسترتيجية  30المنقحة، أشارت  كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي تيجياتاالتسترا اتسترتيجية مف 64كمف بيف  .32
 عمى تسبيؿ المثاؿ:  34 راتسات تقييمية في المتستقبؿ.إجراء د إلى اعتزاميامنيا 

يطاليا بيالركسعممت كؿ مف  (أ ) تطكير أدكات كأتساليب لتقييـ التنكع البيكلكجي كخدمات عمى ، أتستكنيا، كا 
بمجيكا حاليا عمى تطكير منيجيات لتقييـ التنكع تعمؿ كباإلضافة إلى ذلؾ، .  زء مف خطط عممياالنظاـ اإليككلكجي كج

النظاـ اإليككلكجي كالجكانب  ككظائؼييكؿ بالبيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية، بما في ذلؾ الجكانب البيئية المتعمقة 
 ؛االجتماعية كاالقتصادية كالجكانب النقدية

 مناطؽلم تقييـدراتسات في االضطالع ب االتستكائية غينيا في  22 الكطني اليدؼ أنشطة أىداؼكيتمثؿ أحد  (ب )
 ؛المتدىكرة

التي تحتاج إلى  كالنظـ اإليككلكجية التالفة اقتصادية لمنظـ اإليككلكجية تقييمية دراتساتغكاتيماال تستجرم  (ج )
 النتائج؛ لنشر أيضا آليات تنشئتسكؼ ك .  تأىيؿ

 كالتنكع البيكلكجي االقتصادية لمنظـ اإليككلكجية القيمةبشأف  األكثر تفصيال بحكثال مزيد مفآيرلندا  تستنفذ (د )
 الكطنية؛ المحاتسبة في عمميات القيـ االقتصادية دمج كذلؾ بيدؼ

 ،غاباتفي قطاعات ال اقتصاديات النظـ اإليككلكجية كالتنكع البيكلكجيدراتسات في  بدءال نيباؿ تعتـز (ق )
خدمات النظـ اإليككلكجية االقتصادم ل لمتقييـ تطكير نظاـ تعتـز، كباإلضافة إلى ذلؾ.  الزراعةك  ،كاألراضي الرطبة ،كالجباؿ

 ؛في البالد التي تقدميا المناطؽ المحمية

 حكؿ كطنية فضال عف دراتسات، بشأف التنكع البيكلكجي االقتصادم التقييـ دراتسةاالضطالع ب نيجيريا تعتـز (ك )

 "؛لتنكع البيكلكجيكااقتصاديات النظـ اإليككلكجية "

 دراتساتتعتـز إجراء ك تنكع البيكلكجي لمغابات كالمحتممة لم الحاليةتحديد القيمة أكلكية عالية ل تسكريناـ أعطت (ز )
 )مف تسنة إلى تسنتيف(. عمى المدل القصير ىذا الصدد في

 آخر أىداؼ كطنية بشأف التقييـ.  عمى تسبيؿ المثاؿ: 35بمدا 24كحدد  .33

                                                           
كائية، إتستكنيا، فرنتسا، غكاتيماال كاليند، أنتيغكا كبربكدا، ركتسيا البيضاء، بمجيكا، بكركندم، الكاميركف، دكمينيكا، جميكرية الدكمينيكاف، غينيا االتست 34

، ليشتيريناـ، تيمكر الياباف، األردف، أيرلندا، إيطاليا، مالطا، ناميبيا، نيباؿ، النيجر، نيجيريا، بيرك، جميكرية ككريا، جميكرية مكلدكفا، تسمكفاكيا، تسك 
 .تكغك، تكفالك، كزامبيا

، جكرجيا، اليكناف، إتستكنياركندم، الكاميركف، الككنغك، جميكرية الدكمينيكاف، غينيا االتستكائية، ، بمجيكا، بكتاف، بك بيالركسأنتيغكا كبربكدا،  35
 .غكاتيماال، اليند، الياباف، األردف، مالي، مكريتانيا، ناميبيا، نيجيريا، بيرك، التسنغاؿ، تسكيتسرا، كأكغندا
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تطكير كاتستخداـ تقنيات تقدير قيمة تكمفة التنكع البيكلكجي ركس عمى "لبيال 2ينص اليدؼ الكطني  (أ )
اتستخداـ تحقيقيا ب التنمية القطاعية، التي يرتبط، كالبرامج، كمشاريع التكقعاتكخدمات النظـ اإليككلكجية كدمجيا في المفاىيـ ك 

 ك)أك( التي يمكف أف تؤثر عمييا؛التنكع البيكلكجي 

 ،تقييـ التنكع البيكلكجيبرنامج شامؿ لينبغي كضع كتنفيذ ، 2020بحمكؿ عاـ ": 24اليدؼ   -الكاميركف  (ب )
 البيكلكجية مكاردال تعزيز التستخداميا في لميزانية الكطنيةالمنتسكبة إلى ا كالتسمع خدمات النظـ اإليككلكجية كالمدفكعات مقابؿ

 "؛المتستدامة كالجينية

قيمة التنكع  كتعزيز خدمات النظـ اإليككلكجية ر"تقدي: إلى 23يشير اليدؼ الكطني العاـ  -اليكناف (ج )
مف الناحية خدمات النظـ اإليككلكجية ك  كظائؼ تقييـ (2)".  كيشتمؿ ىذا اليدؼ عمى ىدفيف محدديف كىما: اليكناني البيكلكجي
 النظـ اإليككلكجية؛ك  التنكع البيكلكجيالخدمات التي يقدميا ك  قيمة التنكع البيكلكجي تعزيز( 2)ك ، كاالقتصادية االجتماعية

خدمات النظـ لمتنكع البيكلكجي ك  تقييـآليات ، تسيتـ كضع 2025بحمكؿ عاـ " 2 اليدؼ –غكاتيماال (د )
 "؛بيف األجياؿ الكاممة لمتنمية البشرية كأكلكية كطنية تقييـمع مراعاة الاإليككلكجية 

التقدير الكمي.   يككلكجيةخدمات النظـ اإل تستتسجؿ، 2020بحمكؿ عاـ "  :6 اليدؼ االتستراتيجي -تسكيتسرا (ق )
 "؛التنظيمي األثر اتتقييمفي اإلجمالي ك  في الناتج المحمي تكميمية كمؤشرات الرفاه في قياس النظر فييا فمكّ كىذا ي  

 خطط التنمية الكطنية. 2
 ألدكات:أك ما يعادليا مف ا إلى أنو تـ إدماج التنكع البيكلكجي في خطط التنمية الكطنية 36طرفا 27أشار ما مجمكعو  .34

 (؛2028-2023الخطة الخمتسية الحادية عشر لبكتاف )  يحتؿ التنكع البيكلكجي مكانا بارزا في (أ )

اتستراتيجية  تنفيذبالدكمينيكاف  جميكريةفي  كطنية لمتنكع البيكلكجيالعمؿ الكخطة  اتتستراتيجياال رتبطت (ب )
ىدفيا  بمكجب متعمقة بالتنكع البيكلكجيال اإلجراءاتكتسيتعيف االضطالع بتنفيذ (.  2030-2020) التنمية الكطنية 

 ؛2026بحمكؿ عاـ  المتستدامة لممكارد الطبيعية اإلدارة بشأف االتستراتيجي

كالحفاظ  الناس بيفالطبيعة  تجاه متسؤكؿ مكقؼ تطكير ىدؼ تستكنياإ في االئتالؼ الحككمي برنامج حدد (ج )
 ألمة؛ا التستدامةداعمة تككف  بيكلكجيا كمتنكعة نظيفة معيشية بيئة عمى

محكريف مف النيجر التنكع البيكلكجي بعيف االعتبار في في تنمية االقتصادية كاالجتماعية ال خطة أخذت (د )
 خر بشأف األمف الغذائي المتستداـ كالتنمية الزراعية؛المحكر اآلالتنمية المتكازنة كالمتستدامة ك ف محكر بشأ: محاكرىا

حفظ التنكع البيكلكجي باعتباره " 2022رك بحمكؿ عاـ بي "بيركل المئكية الثانيةالذكرل خطة تعترؼ كتضع  (ق )
 ىدفا الكطني؛

 تمبية العديد مف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي؛بتيمكر ليشتي  فية التنمية االتستراتيجية الكطنية خطتمتـز  (ك )

أىداؼ  عمى عناصر ك/أك 37كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجيكتحتكم تتسع اتستراتيجيات أخرل مف اتستراتيجيات  .35
جراءات  دكات.ما يعادليا مف األدماج مع خطة التنمية الكطنية أك اإلالتي تيدؼ إلى ، كا 

 خطط التنمية المتستدامة. 3

                                                           
، ناميبيا، ىكلندا، النيجر، نيكم، أيرلندا الشمالية، بيرك، تسمكفاكيا، إتستكنياتستكائية، بكتاف، بكركينا فاتسك، بكركندم، جميكرية الدكمينيكاف، غينيا اال 36

 .كفيتناـ، فنزكيال، أكغندا، ليشتيتيمكر 

 .المممكة المتحدة، كزامبيا، نيجيريا، ككلكمبيا، فنمندا، أيرلندا، الكاميركف، بمجيكا، فرنتسا 37
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إلى  طرفا 2238المنقحة، أشار  كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي االتستراتيجيات اتسترتيجية مف 64كمف بيف  .36
عمى تسبيؿ ما يعادليا مف األدكات.  أك خطط التنمية المتستدامة مع  كع البيكلكجيالكطنية لمتن عممياكخطط  اتستراتيجيتيا إدماج
 المثاؿ:

يكلكجي كالغابات الب لمتنكعبمجيكا اإلجراءات المكرتسة لخطة االتحادية الثانية لمتنمية المتستدامة التتضمف  (أ )
 ؛كالمياه البحرية

لمرصد كاإلبالغ  ،المؤشرات البيئية الزراعيةالمتستدامة، ك  تنميتويعتـز االتحاد األكركبي اتستخداـ بعض مف  (ب )
 ؛اتستراتيجيتو كخطط عممو الكطنية لمتنكع البيكلكجيتنفيذ بشأف عف التقدـ المحرز 

العنصر الرئيتسي لالتستراتيجية الكطنية لمتنمية فرنتسا لاتستراتيجية كخطة العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي تعد  (ج )
 ؛المتستدامة

تستة برامج تضـ الخطة الكطنية ا مف منيجر جزءالكطنية لمتنكع البيكلكجي ل اتستراتيجية كخطة العمؿتعد  (د )
 لمبيئة مف أجؿ التنمية المتستدامة.

 القضاء عمى الفقر .4

لما بعد بركتكككؿ ناغكيا أف  39الكطنية لمتنكع البيكلكجي في االتستراتيجيات كخطط العمؿ طرفا 22ذكر ما مجمكعو  .37
 مع مبادئيا، كأىدافيا ك/أك إجراءاتيا.  عمى تسبيؿ المثاؿ:دمج ىذا اليدؼ اء عمى الفقر ك/ أك القضبصالت ىناؾ 

معادليا الكطني أنتيغكا كبربكدا، كاليند، كتكغك، كغيرىا، اتستراتيجيات القضاء عمى الفقر في تشمؿ كؿ مف  (أ )
 ؛أيشي لمتنكع البيكلكجيىداؼ مف أ 2لميدؼ 

غينيا االتستكائية أك ما ك  ،الككنغك كالنيجرك بكركندم، ك بكركينا فاتسك،  في اتستراتيجيات الحد مف الفقرتدمج  (ب )
 اعتبارات التنكع البيكلكجي؛ فييعادليا 

ناميبيا، ك مكلدكفا، ك أفغانتستاف، لكؿ مف  االتستراتيجيات كخطط العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجييدؼ ت (ج )
تستراتيجية كخطة اال.  كتعمؿ مف حدة الفقربيرك لتنفيذ إجراءات التنكع البيكلكجي مف أجؿ المتساىمة في التخفيؼ ك النيجر، ك 

 عمى رصد الدكر الذم يمعبو، اإلدارة المجتمعية لممكارد الطبيعيةناميبيا، مف خالؿ برنامج  العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي في
 ؛ف كطأة الفقر في المناطؽ الريفيةالتنكع البيكلكجي في التخفيؼ م

متساىمة  حفظالضكء عمى كتتسعى إلى أكغندا  لمتنكع البيكلكجي في تستراتيجية كخطة العمؿ الكطنيةتتسمط اال (د )
رفاه اإلنتساف، كالقضاء عمى الفقر، كالتنمية الكطنية باعتبارىا كاحدة مف في كلكجي كخدمات النظاـ اإليككلكجي التنكع البي
 مبادئيا.

 ةخطط دكف الكطنيال .5
أف بالدىـ لما بعد بركتكككؿ ناغكيا  40كع البيكلكجيالكطنية لمتن طراؼ في االتستراتيجيات كخطط العمؿذكرت تتسعة أ .38

عتـز إعداد االتستراتيجيات كخطط العمؿ دكف الكطنية لمتنكع تية لمتنكع البيكلكجي أك بدأت أك كطن دكفإما بالفعؿ لدييا خطط 
 البيكلكجي. فمثال:

                                                           
 .ليشتي، مكريتانيا، ميانمار، النيجر، صربيا، تسيشيؿ، تسكيتسرا، كتيمكر أيرلندا، ، فرنتساإتستكنيااالتحاد األكركبي، ، بمجيكا 38

الي، ناميبيا، النيجر، أفغانتستاف، أنتيغكا كبربكدا، بمجيكا، بكتاف، بكركينا فاتسك، بكركندم، الككنغك، غينيا االتستكائية، جكرجيا، غيانا، اليند، إيطاليا، م 39
 .تكغك كأكغندك التسكداف، نيجيريا. بيرك، جميكرية مكلدكفا، 

 .كجميكرية ككريا، تسكتمنداإ ،الشمالية أيرلنداالنمتسا، جميكرية ككريا الشعبية الديمقراطية، أيرلندا، الياباف، نيباؿ، نيجيريا،  40
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ىذه الخطط يتـ مراجعة ك .  االتحادية التي تصؼ تدابير التنفيذ المقاطعاتعمؿ لكؿ مف النمتسا لدييا خطط  (أ )
 ؛كتحديثيا كؿ خمس تسنكات

كع تنالمحمية لم تستراتيجيةاالنيباؿ إطارا  تستراتيجية كخطة العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي فياالعرض ت (ب )
مفصمة الكع البيكلكجي كخطة العمؿ التن ات المحميةتستراتيجيااللتكجيو التسمطات المحمية في تطكير البيكلكجي كخطة العمؿ 

 ؛كالتمكيؿ ليذه الخطط دكف الكطنيةكيحدد اإلطار أيضا آليات الرصد .  حددةمالك 

اتستراتيجيات في جميكرية ككريا، دك  -ككفغانغمقاطعة ك دك  -ناـجيكنجتسانجاعتمدت كؿ مف مقاطعة   (ج )
 ، عمى التكالي؛2024ك  2023التنكع البيكلكجي في عاـ 

الحاجة إلى التسمطات دكف الكطنية )الكاليات  بشأف مذكرة مف المجمس الكطني لمبيئة تفي نيجيريا، اعتمد (د )
منذ ذلؾ  الكالياتالتزمت بعض قد ك  دكف الكطنية. كع البيكلكجي كخطة العمؿ تنال اتستراتيجيةكالحككمات المحمية( إلعداد كتنفيذ 

 .الحيف

نفيذ خطط التنكع تك/أك إعداد  بشأفتكجييات لمتسمطات دكف الكطنية ك/أك دكف كطنية  كقد كضعت عدة جيات كطنية .39
 البيكلكجي.

كف د 41خطة عمؿعمى األقؿ  لديو( التي تـ ذكرىا أعاله 6األطراؼ اؿ  طرفا )بما في ذلؾ 29 أف تدرؾ األمانةك  .40
مف  لمزيد.  المنقحةتستراتيجية كخطة العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي االإال أف جميعيا ال ينعكس في لمتنكع البيكلكجي  إقميمية

 info/sbsap/default.shtml-https://www.cbd.int/nbsap/related ف ىذا الشأف يرجى زيارة المكقع الشبكي التالي: المعمكمات ع

عمى عناصر أك األخرل  42العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي طكخطاالتستراتيجيات  اتستراتيجيات مف تستةتحتكم ك  .42
 :ةالكطني دكففي الخطط الفرعية  البيكلكجي إجراءات تيدؼ إلى دمج التنكع

 العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي طكخطاالتستراتيجيات المتعمقة بجراءات اإل مف المنتظر أف يتـ النظر في (أ )
 ية كالكالئية كاألقاليمية؛اإلقميم /الكثائؽخططالمع  كأخذىا باالعتبار تماشيافي أتستراليا، كبمجيكا، 

ال بد مف كضع أقاليمي، ك  كؿ نطاؽ عمىتسيتـ دمج اتستراتيجية فرنتسا كأكلكية في جميع التسياتسات العامة،  (ب )
مف المتستكل العالمي إلى المتستكل المحمي، كعمى جميع ىذه بدءا ، اإلدارةاألطر المعمكؿ بيا في كؿ متستكل مف متستكيات 

 المتستكيات؛

 العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي طكخطاالتستراتيجيات المجالس المحمية في دعـ تنفيذ  إشراؾتعتـز مالطا  (ج )
 دمج اعتبارات التنكع البيكلكجي في اتستثمارات البنية التحتية الحضرية؛كتست، عمى المتستكل المحمي/ دكف الكطني

نشاء أتساس متنكع االمحمية ل تستراتيجياتاالتخطيط كرية ككريا المبادئ التكجييية لكضعت جمي (د ) لبيكلكجي كا 
كتيدؼ .  لكضع اتستراتيجيات التنكع البيكلكجي في قانكف حفظ كاتستخداـ التنكع البيكلكجي الكبرلالمقاطعات  /قانكني لممدف

 .2028بحمكؿ عاـ اتستراتيجيات مقاطعات  كبرل أكلدييا ثمانية اتستراتيجيات ف يصبح أجميكرية ككريا 

 ية تيدؼ إلى تنمية خطط دكف كطنية لمتنكع البيكلكجي:ىداؼ كطنأخرل أ 43ؼأطرا خمتسةحددت ك  .42

التشريعات كالتسياتسات باتستعراض جميع الكاليات القضائية تستقـك ، 2025بحمكؿ عاـ " 9اليدؼ  -أتستراليا (أ )
 "؛في أتستراليا البيكلكجيالتنكع  قدر مف المكاءمة مع اتستراتيجية حفظكالبرامج ذات الصمة لتحقيؽ أقصى 

                                                           
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml 42  

 .أتستراليا، بمجيكا، فرنتسا، مالطا، جميكرية ككريا، كالمممكة المتحدة 42

 .بكركندم، اليند، كالتسكداف، الكاميركف، أتستراليا 43

https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
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االتستراتيجيات )المحمية( لتنفيذ  ةاإلقميمي ةاإليككلكجيالخطط بمكرة " -، 2، اإلجراء 28 اليدؼ -بكركندم (ب )
في خطط التنمية ىذه الخطط المحمية لمتنفيذ  و تسيتـ إدماجىذا اإلجراء أن".  كما يقترح العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي طكخط

 ؛المجتمعية

نتاج الرئيتسية كالتسمطات المحمية قطاعات اإلف تقـك ينبغي أ، 2020بحمكؿ عاـ " – 28اليدؼ  -الكاميركف  (ج )
 ".األىداؼ الكطنيةبمحددة، ترتبط  اطؽمنلأىداؼ التنكع البيكلكجي  بكضع قطاع أكالالمركزية 

 الجنتساني النكع  .6

 اإلجراءات المتعمقة في مشاركة المرأة إلىك/أك  بالنكع الجنتسانيإلى القضايا المتعمقة  44طرفا 23يشير ما مجمكعو  .43
 .  كمف بينيا:لبيكلكجيبحفظ التنكع ا

بكركينا فاتسك، كجكرجيا، كغيانا، كالكاميركف، ل  العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي طكخطاالتستراتيجيات تحتكم  (أ )
أك تعزيز مشاركة المرأة؛ / تعميـ مراعاة المنظكر الجنتساني ك بشأفنيجيريا كتيمكر ليشتي عمى أىداؼ أك إجراءات ك نيباؿ، ك 

أيشي لمتنكع البيكلكجي التي تيدؼ إلى حماية  مف أىداؼ 24لميدؼ  المعادؿ الكطنية بمثابةألىداؼ العديد مف ىذه اكيعد 
 ؛(بيف غيرىـ مف الفئات الضعيفة) خدمات النظـ اإليككلكجية األتساتسية لمنتساء

يات االتستراتيجتحتكم ك  التسياتسة الجنتسانية الكطنية فيإدارة التنكع البيكلكجي  أحكاـ تـ إدماج، أكغندا في (ب )
تنفيذ  فيتعميـ مراعاة المنظكر الجنتساني ك ، كالشفافية تعزيز المتساءلةل نشاط عمى العمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي طكخط

 التنكع البيكلكجي؛ مشاريع

التقاتسـ  أك، بيف الجنتسيف الكعي، ميانماركغكاتيماال ك  الدكمينيكاف جميكريةك ، بيركك ، النيجرك ، بكتافكتشمؿ  (ج )
 ؛اتستراتيجيتيـ مبادئ فيالرجاؿ، ك  بيف النتساء العادؿ لممنافع

مف أصحاب المصمحة التنفيذييف الرئيتسييف في إطار المجاؿ المكاضيعي بشأف  المرأة باعتبارىا تكفالك تشمؿ (د )
 .الطبيعية االتستخداـ المتستداـ لممكارد

__________ 

                                                           
اف، الينػد، مػالي، مكريتانيػا، ميانمػار، بكتاف، بكركينا فاتسك، الكاميركف، جميكرية الدكمينيكاف، غينيا االتسػتكائية، إريتريػا، جكرجيػا، غكاتيمػاال، غيانػا، اليابػ 44

 .ليشتي، تكغك، تكفالك، كأكغندا -ناميبيا، نيباؿ، النيجر، بيرك، التسنغاؿ، تيمكر
 


