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تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع /مراجعة استعراض التقدم المحرز في
  البيولوجي، وتقديمات التقرير الوطني الخامس

  **مذكرة من األمين التنفيذي
  مقدمة  - أوال 

إجراءات هي خطة طموحة أعدت بغرض إلهام  2020-2011إن الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -1
وقد التزمت . بيولوجي خالل العقد الحالي من جانب جميع البلدان وأصحاب المصلحةواسعة النطاق لدعم التنوع ال

جي لواألطراف بإعداد أو مراجعة وتحديث، حسب االقتضاء، استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيو
، باستعمال أهداف وطنية وضعوالتزمت أيضا ب. 2020-2011تمشيا مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .فيها كإطار مرنالمذكورة الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 

تجميعا /، أن يعد تحليال10/2من مقرره ) ب(17في الفقرة طلب مؤتمر األطراف إلى األمين التنفيذي، و -2
اف الموضوعة وفقا لإلجراءات الوطنية واإلقليمية وغيرها من اإلجراءات، بما في ذلك وحسب االقتضاء األهد

، لتمكين الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، في 2020-2011للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
اجتماعه الرابع، ومؤتمر األطراف في اجتماعه الحادي عشر وفي اجتماعاته الالحقة، من تقييم مساهمة هذه 

وعالوة على ذلك، اعتمد مؤتمر األطراف، في المقرر . هداف العالميةاألهداف الوطنية واإلقليمية في تحقيق األ
من ذلك المقرر، ) ب(وفي الفقرة . 2020-2011، برنامج العمل المتعدد السنوات لمؤتمر األطراف للفترة 10/9

تحديثات استعراض ذُكر أن االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف يمكن أن يعالج، ضمن جملة أمور، 
منتصف المدة لتنفيذ الخطة االستراتيجية تييجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واستعراض االسترا

 ، بما في ذلك برامج العمل والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع2020-2011للتنوع البيولوجي 
 ذات الصلة من 2015عام البيولوجي وعناصر محددة في برامج العمل، فضال عن المساهمات في تحقيق أهداف 
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 نها التقارير الوطنية الخامسة، والطبعة الرابعة من نشرةبياألهداف اإلنمائية لأللفية، استنادا إلى عدة أمور من 
، األطراف والحكومات األخرى 11/2وحث مؤتمر األطراف، في المقرر . التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

استعراض، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها  اآلن، على حتىالتي لم تفعل ذلك 
، بما في ذلك الخطط 2020-2011الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتمشى مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .الوطنية المتصلة بالتنوع البيولوجي، وأن تبلغ عن ذلك إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر

مع االستعانة بأمور من بينها االستراتيجيات وأعد األمين التنفيذي هذه المذكرة لنظر الفريق العامل  -3
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المقدمة من األطراف، والمعلومات المجمعة من خالل حلقات العمل 

-2011ة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اإلقليمية ودون اإلقليمية والعالمية لبناء القدرات من أجل تنفيذ الخط
وتم . أهداف وطنية وضع، بما في ذلك تحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي و2020

بدرجة كبيرة، لتعكس األنشطة األخرى على  UNEP/CBD/COP/11/12تحديث المذكرة الحالية من الوثيقة 
يجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي المقدمة منذ إعداد المذكرة المستوى الوطني الواردة في االسترات

السابقة، فضال عن معلومات محدثة تم الحصول عليها من المشاركين في متابعة حلقات العمل اإلقليمية ودون 
عمل العالمية ال ةاإلقليمية لبناء القدرات في مجال االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وحلق

بشأن استعراض التقدم المحرز وبناء القدرات في مجال عملية مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية 
 .2013تشرين الثاني /بيولوجي المنعقدة في نيروبي، كينيا في نوفمبرالللتنوع 

في إطار هذا  وسيقدم تحديث آخر، مع أي توصيات يعتمدتها الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص -4
من جدول األعمال، بشأن  12البند، إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الثاني عشر للنظر فيه في إطار البند 

بناء القدرات، ، بشأن 17، والبند استعراض لتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
وباإلضافة إلى ذلك، ستقدم الطبعة . ، على التواليالتنفيذ وتعزيز التعاون التقني والعلمي ومبادرات أخرى لمساعدة

الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، ووثائقها المساندة، استعراضا للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة 
 موجز/ل، وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، بما في ذلك تحلي2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وباإلضافة إلى ذلك، تقدم . لإلجراءات الوطنية واإلقليمية واإلجراءات األخرى ذات الصلة، بما في ذلك األهداف
 لهام األطراف من خاللية يمكن أن تقدآ )reports-https://www.infra.cbd.int/national(أداة اإلبالغ على االنترنت 

 .معلومات محدثة عن التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي

تحديث االستراتيجيات دم المحرز في إعداد أو مراجعة وللتق وجزويرد في القسم ثانيا من هذه الوثيقة م -5
داف الوطنية، ويرد في القسم ثالثا، موجز للتقدم المحرز في تحديد األه. وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

 فيوأخيرا، يركز القسم رابعا على التقدم المحرز . بما في ذلك بالعالقة إلى تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
ويرد في الوثيقة . 2014آذار /مارس 31تقديم التقارير الوطنية الخامسة التي كانت واجبة التقديم في 

UNEP/CBD/WGRI/5/3 ويد األطراف بالدعم لبناء القدرات، ضمن سياق تنفيذ استعراض للتقدم المحرز في تز
 .فيهاالمذكورة وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2020-2011الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

التقدم المحرز في إعداد أو مراجعة وتحديث االستراتيجيات   - ثانيا 
 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي

يقوم حسب أوضاعه وقدراته "كل طرف متعاقد أن على اقية التنوع البيولوجي من اتف 6تنص المادة  -6
وضع استراتيجيات أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل بالخاصة 

تعكس، ضمن لالستمرار، أو القيام، تحقيقاً لهذا الغرض، بتعديل االستراتيجيات أو الخطط أو البرامج القائمة بحيث

https://www.infra.cbd.int/national
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لى ذلك، حث عالوة عو". جملة أمور، التدابير المحددة في هذه االتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعنى
استراتيجياتها  ،االقتضاءاستعراض، وتحديث ومراجعة، حسب ، األطراف على 10/2مؤتمر األطراف، في المقرر 

وباإلضافة إلى . 2020-2011مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  بيولوجي تمشياالها الوطنية للتنوع وخطط عمل
كأداة من  ،2015من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي األطراف إلى إعداد، واعتماد، بحلول عام  17ذلك، يدعو الهدف 

 .وتشاركية ومحدثة وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيث تكون فعالةاستراتيجية أدوات السياسة، وبدأ في تنفيذ، 

 اطرف 15طرفا استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي، بينما لم يقدم  179، أعد 1993ومنذ العام  -7
مرت %) 92(وبعبارة أخرى، فإن أغلبية األطراف . بعد أولى استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي

ومن بين . على األقلواحدة للوفاء باألهداف الثالثة لالتفاقية وذلك لمرة بعملية إلضفاء الطابع الرسمي على نهجها 
طرف  45للتنوع البيولوجي، قام  ةها الوطنيلتي أعدت استراتيجياتها وخطط عملطرفا ا 179األطراف البالغ عددها 

 .على األقلواحدة بمراجعتها مرة 

عمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تم االنتهاء من اف بأن الكثير من االستراتيجيات وخطط الرومن المهم االعت -8
تحتوي عناصر تتمشى بالرغم من ذلك مع  2020-2011إعدادها قبل اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وترد في وثيقة إعالمية . الخطة وتشكل األساس للتقدم المبلغ عنه في التقارير الوطنية الخامسة
(UNEP/CBD/WGRI/3/INF/7)  معلومات إضافية عن األهداف الوطنية التي أعدت قبل الخطة االستراتيجية للتنوع

 .2020-2011البيولوجي 

في مراجعات إضافية الستراتيجياتها وخطط  األطراف غالبيةومنذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، بدأت  -9
مرفق البيئة العالمية البالغ  بموجبالمؤهلة لبلدان ومن بين ا. 10/2يولوجي استجابة للمقرر بها الوطنية للتنوع العمل

مرفق البيئة العالمية موارد ل ال محجوزة في فترة التزود الخامسعلى أمو%) 94(ا بلد 136بلدا، حصل  145عددها 
المنفذة  والوكالة )اليوئنديبي(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي من خالل  49(من أجل األنشطة التمكينية للتنوع البيولوجي 

د من خالل منظمة األغذية ، وواح)اليونيب(برنامج األمم المتحدة للبيئة من خالل  80في مرفق البيئة العالمية، و
وكان لمعظم مشروعات المراجعة هذه تواريخ انتهاء محددة قبل ). والزراعة، وستة من خالل الحصول المباشر

دوالر أمريكي من  31,447,338ي في مشروعات المراجعة هذه وبلغ االستثمار اإلجمال. 2014تشرين األول /أكتوبر
). نقدا وعينيا(دوالر أمريكي في تمويل مشترك إجمالي  26,171,680منحة من مرفق البيئة العالمية ومبلغا وقدره ال

 - بيولوجينافذة تمويل التنوع ال من البلدان المؤهلة بموجب مرفق البيئة العالمية%) 6(ولم تستخدم بعد تسعة بلدان 
ا مراجعة استراتيجياتها وخطط لخامس لموارد مرفق البيئة العالمية، واختار اثنان منهااألنشطة التمكينية في فترة التزود 

من % 96ها للتنوع البيولوجي بأموالها الخاصة أو بأموال أخرى، مما يعني أن مرفق البيئة العالمية قام بتمويل عمل
 .ة بموجب مرفق البيئة العالميةالعدد المحتمل للبلدان المؤهل

وبيالروس، وبلجيكا، والكاميرون، وكولومبيا، وجمهورية كوريا الشعبية  1أستراليا،(طرفا  25قدم و -10
الديمقراطية، ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وايرلندا، وإيطاليا، 

ليشتي، وتوفالو، والمملكة المتحدة -يانمار، وصربيا، وإسبانيا، وسورينام، وسويسرا، وتيمورواليابان، ومالطة، وم
استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى األمانة منذ اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع ) وفنزويال

 .2020-2011البيولوجي 

                                                 
ت في ضوء اإلطار األولي للخطة االستراتيجية ستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي أعدمراجعة القدمت أستراليا    1

 .ولكنها تعتبرها متمشية مع االستراتيجية النهائية على النحو المعتمد في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف
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فإن الحالة الراهنة تتمثل فيما يلي على النحو الذي تم إبالغ عات، ومن بين األطراف المتبقية التي تجري المراج -11
 :بطريقة غير رسميةاألمانة به 

حالة مراجعة 
االستراتيجيات 
وخطط العمل 
الوطنية للتنوع 

البيولوجي 
 )194= العدد (

االستراتيجيات 
وخطط العمل 
الوطنية للتنوع 

البيولوجي 
 المقدمة

االستراتيجيات 
وخطط العمل 

ية للتنوع الوطن
البيولوجي 

المنتهي إعدادها 
والمنتظرة 
 الموافقة عليها

الستراتيجيات ا
وخطط العمل 
الوطنية للتنوع 
 البيولوجي

المتوقع االنتهاء 
قبل  من إعدادها

االجتماع الثاني 
عشر لمؤتمر 
 األطراف

االستراتيجيات 
 وخطط العمل

الوطنية للتنوع 
قيد  البيولوجي

اإلعداد مع عدم 
يخ معرفة تار

االنتهاء من 
 إعدادها

تحديث 
االستراتيجيات 
وخطط العمل 
الوطنية الذي 
 بدأ مؤخرا

تحديث لم يبدأ 
لالستراتيجيات 
وخطط العمل 

نية للتنوع طالو
 البيولوجي

ال توجد 
معلومات 
 متوافرة

25 14 47 51 6 17 34 

  )2014نيسان /أبريل 1حتى (لتنوع البيولوجي الحالة الراهنة لمراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ل – 2الجدول 
 

وتم اعتماد إرشادات موحدة بشأن إعداد وتحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  -12
إلى اعتماد تحديثات االستراتيجيات وخطط العمل  10/2وباإلضافة إلى ذلك، دعى المقرر . 9/8بموجب المقرر 
ويرد تحليل للتحديثات األخيرة لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع . ةلبيولوجي كوثيقة للسياسالوطنية للتنوع ا

للطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية المساندة  ةالتقنيوثيقة المن  17صل البيولوجي وفقا لهذه اإلرشادات في الف
 .للتنوع البيولوجي

ف وطنية بالعالقة إلى تحقيق أهداف أهدا وضعالتقدم المحرز في   -ثالثا 
 أيشي للتنوع البيولوجي

وضع أهداف وطنية وإقليمية، ، األطراف والحكومات األخرى على 10/2حث مؤتمر األطراف، في المقرر  -13
المذكورة فيها، كإطار للتنوع البيولوجي مع أهداف أيشي  2020-2011باستخدام الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

والموارد المقدمة من خالل ، اهات التنوع البيولوجي في البلدوحالة واتج وفقا لألولويات والقدرات الوطنيةمرن، 
المبذولة من أجل بلوغ األهداف العالمية، ورفع تقرير الوطنية  اتمساهمالأيضا ومع مراعاة استراتيجية حشد الموارد، 

ولم يتمكن، في الوقت الحالي، سوى عدد قليل جدا . ادي عشرإلى مؤتمر األطراف في اجتماعه الح عن التقدم المحرز
 .من األطراف من القيام بذلك

المقدمة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  2"األهداف"لجميع ت األمانة بتجميع قاعدة بيانات وقام -14
وقبل المستلمة على نحو منفصل من  البيولوجي منذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، فضال عن تلك األهداف الوطنية

، تضمنت 2014نيسان /أبريل 4وحتى . )مثل البرازيل(للتنوع البيولوجي مراجعة االستراتيجيات وخطط العمل الوطني 
منفصال، وسيزداد عدد األهداف على نحو كبير مع تقديم أطراف أكثر لمراجعات " هدفا" 522قاعدة البيانات 

                                                 
ويرجي مالحظة أن استخدام المصطلح . bd.int/nbsap/targets/default.shtmlhttps://www.cلالطالع على المجموعة الكاملة، انظر    2

في إحدى االستراتيجيات وخطط العمل   »التي يمكن تحقيقها« وفي قاعدة البيانات، فإن جميع التدابير . يختلف تماما بين األطراف  »هدف« 
ى إذا استخدمت استراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي نفسها ، حت »أهداف« الوطنية للتنوع البيولوجي قد تم إدراجها على أنها 

  .، وغيرها »مجال العمل« ،  »إجراء« ،  »غرض« مصطلح مختلف مثل 

https://www.c
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وقامت بعض األطراف، وليس كلها، برسم تخطيطي ألهدافها . ها الوطنية للتنوع البيولوجياستراتيجيات وخطط عمل
ويظهر في قاعدة البيانات حاالت الرسم التخطيطي لألهداف . الوطنية مع أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي

يكا، والكاميرون، والبرازيل، حتى اآلن، بلج(الوطنية مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من جانب الطرف المعني 
 ).وفرنسا، واليابان، وسويسرا فقط

واردة في " هدافاأ"هناك تفاوتا عاليا فيما يمكن اعتباره ومن قاعدة البيانات الحالية، يمكن مشاهدة أن  -15
دد من وقد اعتمد ع". بعد االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف"االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 

، أو مجموعات من األهداف التي انبثقت بوضوح من أهداف أيشي العالمية "داف أيشيهمشابهة أل"األطراف أهدافا 
واعتمدت أطراف . للتنوع البيولوجي، مما يجعل من الرسم التخطيطي لألهداف الوطنية والعالمية مهمة بسيطة نسبيا

طنية التي كان من الصعب رسمها التخطيطي مع ما يقابلها من نشأت عن عملية تحديد األولويات الو" أهدافا"أخرى 
 .أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي، بالرغم من أنها كانت مالئمة للظروف الوطنية

العالمات المشجعة العدد المتزايد لألطراف التي تضع أهدافا في مراجعات استراتيجياتها وخطط عملها ومن  -16
ومع . 2020-2011وذلك كالتزام نحو الغايات الشاملة للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  الوطنية للتنوع البيولوجي

عندما تكون هذه ذلك، فمن الواضح أن رصد التقدم المحرز في تحقيق األهداف الوطنية واإلبالغ عنه سيتم تيسيره 
 3،(SMART) المدة الزمنية ةومحدد ،ةواقعيصلة و اتوذ ،لإلسناد ةوقابل اويمكن تحقيقه ،للقياس ةوقابل ةمحدداألهداف 

متاحة لكل من ) بشرية، ومؤسساتية ومالية(ة؛ مع موارد كافية كافيبيانات ب مدعومةذات مصداقية مرتبطة بمؤشرات و
 .التنفيذ والرصد واإلبالغ

تها أن تقدم طآلية يمكن بواس )reports-https://www.infra.cbd.int/national(وتقدم أداة اإلبالغ على االنترنت  -17
 .األطراف معلومات محدثة عن أهدافها الوطنية، وعن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي

مية للتنوع في الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العال جزء من عنصر استعراض منتصف المدةوقد قدم ك -18
المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، استنادا إلى المعلومات المنبثقة عن لتقدم عن االبيولوجي في الموجز 

التقارير الوطنية الرابعة، والمراجعات الحالية لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتقارير الوطنية 
مة من خالل الشراكة دبقليل، فضال عن المعلومات المق الموعد النهائي للتقديم أو بعده بحلول الخامسة التي تم تقديمها

 ).UNEP/CBD/SBSTTA/8/INF/2و UNEP/CBD/SBSTTA/18/2(المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي 

  تقديم التقارير الوطنية الخامسة فيالتقدم المحرز   - رابعا 
 31، إلى األطراف أن تقدم تقريرها الوطني الخامس بحلول 10/19طلب مؤتمر األطراف، في المقرر  -19

استعراض منتصف المدة للتقدم من أجل لمعلومات لوستقدم التقارير الوطنية الخامسة مصدرا مهما . 2014آذار /مارس
للتنوع  والتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي 2020-2011المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

وستسهم . 2014تشرين األول /البيولوجي التي سيقوم مؤتمر األطراف بإجرائه في اجتماعه الثاني عشر، في أكتوبر
وعالوة على . عالمية للتنوع البيولوجيالالتقارير الوطنية الخامسة أيضا في إعداد الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات 

ذات الصلة  2015إلى األطراف أن تبلغ عن المساهمات في أهداف عام امسة الخذلك، تطلب إرشادات التقارير الوطنية 
 .من األهداف اإلنمائية لأللفية

                                                 
3   SMART = المدة الزمنية ةومحدد ،ةصلة وواقعي اتوذ ،لإلسناد ةوقابل اويمكن تحقيقه ،للقياس ةوقابل ةمحدد. 

https://www.infra.cbd.int/national
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بلدا مسودات  30رسل أوباإلضافة إلى ذلك، . تقريرا وطنيا خامسا إلى االتفاقية 54وحتى تاريخه، تم تقديم  -20
وستصدر . وطنية الخامسة ومسودات التقارير المستلمةوترد في المرفق بهذه الوثيقة قائمة بالتقارير ال. مسبقة للتقارير

 .قائمة محدثة قبل االجتماع الخامس للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية

حلقات من  8، نظمت األمانة حلقات عمل مجموعها 10/10من المقرر  14وعلى النحو المطلوب في الفقرة  -21
لدعم تحضير التقارير الوطنية الخامسة، وخصوصا من جانب  2014كانون الثاني /إلى يناير 2013كانون الثاني /يناير
حلقات العمل هذه بالدعم المالي المقدم من صندوق وقد أمكن عقد . ل الجزرية الصغيرة الناميةالبلدان نموا والدوأقل 

والدعم العيني  ن وكالة التقييم البيئي في هولنداجمهورية كوريا وكذلك الدعم التقني ممن التنوع البيولوجي في اليابان و
كينيا، والكاميرون، وجمهورية كوريا، وفيجي، وسانت لوسيا، وبوليفيا، (من جميع البلدان المستضيفة لحلقات العمل هذه 

وكانت حلقات العمل هذه مدعومة أيضا من الشركاء ذوي الصلة، وخصوصا برنامج األمم ). قطر وبيالروسدولة و
، وبرنامج األمم (UNEP-WCMC) تحدة للبيئة، والمركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج األمم المتحدة للبيئةالم

مركز التنوع البيولوجي  كالطيور الدولية، وكذلحياة ، ومنظمة (IUCN)المتحدة اإلنمائي، واالتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 
ن البيئي في جنوب آسيا، وأمانة البرنامج البيئي اإلقليمي للمحيط في رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وبرنامج التعاو

 :وتضمنت حلقات العمل هذه ما يلي. الهادئ، وأمانة المجتمع الكاريبي

بشأن تحضير ) المتحدثة باإلنجليزية أساسا(حلقة العمل اإلقليمية األولى ألقل البلدان نموا في أفريقيا   )أ(
، في نيروبي، 2013شباط /فبراير 1كانون الثاني إلى /يناير 28السيناريو اإلقليمي، من لتقرير الوطني الخامس وتحليل ا

  كينيا؛
تحضير بشأن ) المتحدثة بالفرنسة أساسا(حلقة العمل اإلقليمية الثانية ألقل البلدان نموا في أفريقيا   )ب(

  ؛ياوندي، الكاميرون، 2013 سانني/أبريل 19إلى  15لتقرير الوطني الخامس وتحليل السيناريو اإلقليمي، من ا
لتقرير الوطني الخامس وتحليل اتحضير حلقة العمل اإلقليمية لجنوب وشرق وجنوبي شرق آسيا بشأن   )ج(

  ، إنشيون سيتي، جمهورية كوريا؛2013أيار /مايو 24إلى  20 السيناريو اإلقليمي، من
 26إلى  22لتقرير الوطني الخامس، من حلقة العمل اإلقليمية لبلدان المحيط الهادئ بشأن تحضير ا  )د(

  ، نادي، فيجي؛2013تموز /يوليو
 20إلى  16حلقة العمل اإلقليمية لبلدان الكاريبي بشأن تحضير التقرير الوطني الخامس، من   )و(
  ؛غروس إيليت، سانت لوسيا، 2013أيلول /سبتمبر

 6إلى  2لتقرير الوطني الخامس، من بشأن تحضير ا لبلدان أمريكا الالتينيةحلقة العمل اإلقليمية   )ز(
  مبا، بوليفيا؛شابت، كو2013 كانون األول/ديسمبر

 14حلقة العمل اإلقليمية للشرق األوسط وشمال أفريقيا بشأن تحضير التقرير الوطني الخامس، من   )ح(
  قطر؛دولة ة، ح، الدو2013كانون األول /ديسمبر 17إلى 

أوروبا وآسيا الوسطى بشأن تحضير التقرير الوطني الخامس، من حلقة العمل اإلقليمية لوسط وشرق   )ط(
  .، مينسك، بيالروس2014 كانون الثاني/يناير 24إلى  20
للتقرير الوطني الخامس  مرجعياأعدت األمانة دليال ، 10/10من المقرر  15وعلى النحو المطلوب في الفقرة  -22

تم تحديث نموذج تدريبي وباإلضافة إلى ذلك، . ست لألمم المتحدةوأتاحته على الموقع الشبكي لالتفاقية بجميع اللغات ال
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وتم أيضا إنشاء بوابة للتقرير الوطني الخامس لتقديم . بشأن اإلبالغ الوطني، مع التركيز على التقرير الوطني الخامس
 .لتقرير الوطني الخامساتحضير واد مرجعية مختلفة للمساعدة في م

من ) د(6، في الفقرة قد طلبت إلى األمين التنفيذي العلمية والتقنية والتكنولوجية وكانت الهيئة الفرعية للمشورة -23
لتقارير الوطنية الرابعة والخامسة تحليال للمنهجيات المستخدمة في التقييمات ل، أن يدرج في تحليله 17/1توصيتها 

االجتماع الخامس إبالغ إلى و ،تقارير أخرى الذاتية للتقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاقية المبلغ عنه في تلك التقارير وفي
للفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض التنفيذ واالجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف، حسب 

 .االقتضاء

واستخدمت األطراف في تقاريرها مجموعة من النُهج والمنهجيات، من الناحية الكمية والنوعية، أو مزيج من  -24
غير أن بعض البلدان القليلة فقط قد أبلغت عن نتائج تم . ين مجموعات لمؤشرات إلى تقييمات للخبراءذلك، تتراوح ب

ويرد . الحصول عليها من خالل نظام للرصد واإلبالغ عن تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 .قييمات الذاتية للتقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاقيةلنُهج المستخدمة في التلوصف أكثر تفصيال  4في وثيقة إعالمية،

  التوصيات المقترحة  - رابعا 
أن يوصي مؤتمر قد يرغب الفريق العامل المفتوح العضوية المخصص الستعراض تنفيذ االتفاقية في 

  :األطراف، في اجتماعه الثاني عشر، باعتماد مقرر على غرار الخطوط التالية
  ،مؤتمر األطرافإن 

لحكومة اليابان والجهات المانحة األخرى على مساهمتها السخية للغاية لدعم البلدان  عن تقديرهيعرب  -1
النامية، السيما أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، في تنمية القدرات 

في جياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، وفي مجال استعراض، وحسب االقتضاء، تحديث ومراجعة استراتي
 ؛تقاريرها الوطنية الخامسة تحضير

الته للمنظمات الدولية وأمانات االتفاقيات، وخصوصا إلى مرفق البيئة العالمية ووكا يعرب عن إمتنانه -2
ا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تيسير قيام البلدان النامية، السيما أقل البلدان نمو فيالمنفذة، على جهودها المبذولة 

والبلدان ذات االقتصاد االنتقالي، باستعراض، وحسب االقتضاء تحديث ومراجعة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية 
 تقاريرها الوطنية الخامسة؛ في تحضير ،للتنوع البيولوجي

حكومات األخرى التي على تلك األطراف وال يثني، 11/2و 10/10و 10/2إلى المقررات وإذ يشير  -3
قامت باستعراض، وحسب االقتضاء، تحديث ومراجعة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتمشى 

 ، وقدمت تقاريرها الوطنية الخامسة؛2020-2011والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

فعل ذلك حتى اآلن، إلى استعراض، تلك الحكومات األخرى التي لم ت ويدعوتلك األطراف  يناشد -4
تحديث ومراجعة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتمشى والخطة  ،وحسب االقتضاء

لى تقديم إمن أهداف أيشي المذكورة فيها، و 17، وخصوصا مع الهدف 2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
  .تقاريرها الوطنية الخامسة

                                                 
4   UNEP/CBD/WGRI/5/INF/20  
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  فقمر
  قائمة األطراف التي قدمت التقارير الوطنية الخامسة

  )حسب ترتيب االستالم) (2014أيار /مايو 5حتى (
  :التقارير النهائية

 جنوب أفريقيا - 1
 النيجر - 2
 بلجيكا - 3
 اليابان - 4
 دومينيكا - 5
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