
 
 الهيئة الفرعية للتنفيذ

 االجتماع الثاني
 ٨١٣٢يوليو/تموز  ٣١-٩مونتلاير، كندا، 

 *األعمال المؤقتمن جدول  3البند 

 

 تحديث بشأن التقدم المحرز في تنقيح/تحديث وتنفيذ االستراتيجيات

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك األهداف الوطنية 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة -أوال

 االتفاقية على المتستوىتنفيذ ل الرئيتسية التخطيط أداة لتنوع البيولوجيل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتتمثل اال -1
كل طرف متعاقد "أن يةوم حتسب أوضاعه على  أن   على تفاقية المتعلةة بالتنوع البيولوجياال من 6المادة  الوطني. وتنص

أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واتستخدامه على نحو قابل  وقدراته الخاصة بوضع اتستراتيجيات وطنية
لالتستمرار، أو الةيام، تحةيةا لهذا الغرض، بتعديل االتستراتيجيات أو الخطط أو البرامج الةائمة، بحيث تعكس ضمن جملة أمور، 

%(  97) تةريبا األطراف جميعمعني". وقد وضعت التدابير المحددة في هذه االتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد ال
 منذ أن أصبحت طرفا. لتنوع البيولوجيل اتستراتيجية وخطة عمل وطنية واحدة على األقل

، حتسب االقتضاءتحدِّث، وتنةِّح و على أن تتستعرض  األطراف، 11/2في المةرر وحث مؤتمر األطراف،  -2
. 2121-2111للتنوع البيولوجي  الخطة االتستراتيجية بما يتماشى مع لتنوع البيولوجيل وخطط عملها الوطنية اتستراتيجياتها

وضع هذه  األطراف إلى، 2112موعده النهائي في عام  كان الذي، أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف 17ويدعو الهدف 
وتشاركية  فعالةتكون  لتنوع البيولوجيل وخطة عمل وطنية اتستراتيجية بتنفيذ والبدء كأداة تسياتساتية ات واعتمادهااالتستراتيجي
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الخطة االتستراتيجية للتنوع البيولوجي أهداف وطنية، باتستخدام بوضع  أيضا . والتزمت األطراف2112بحلول عام ثة محد  و 
 .كإطار مرناردة فيها أيشي للتنوع البيولوجي الو وأهداف  2111-2121

التي لم تفعل ذلك حتى اآلن، على أن  والحكومات األخرى األطراف، 11/2في المةرر وحث مؤتمر األطراف،  -3
الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع الخطة اتستراتيجياتها وخطط عملها وتنةِّح تتستعرض، وحتسب االقتضاء، تحدِّث 

تةدم تةريرا بذلك إلى وأن  المتعلةة بالتنوع البيولوجي خطط الوطنيةال بما في ذلك، 2121-2111االتستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .الثاني عشر األطراف في اجتماعه مؤتمر

 اتستراتيجياتهاحت ثت ونة  ، وحتسب االقتضاء، حد  اتستعرضت ، بالبلدان التي12/2في المةرر  وأشاد مؤتمر األطراف، -4
واعتمدت  2121-2111للتنوع البيولوجي  الخطة االتستراتيجية بما يتماشى مع لتنوع البيولوجيل وخطط عملها الوطنية
 هذه االلتزاماتب بعد   لم تف   البلدان التي أيضا مؤتمر األطراف الخامتسة. وحث تةاريرها الوطنيةقدمت و  المؤشرات ذات الصلة

 .2112أكتوبر/تشرين األول  في موعد أقصاه على الةيام بذلك

ذ تحديث وتنفي، األطراف ذات الصلة على 13/1المةرر من  11، في الفةرة مؤتمر األطرافوفي اآلونة األخيرة، حث  -2
في أقرب وقت لتنوع البيولوجي ل وخطط العمل اإلقليمية تستراتيجياتاالللتنوع البيولوجي أو  الوطنيةاتستراتيجياتها وخطط عملها 

 ناضم، األطراف على 13/1من المةرر  17الفةرة في  ،مؤتمر األطرافشجع . وعالوة على ذلك، 11/2رر ، وفةا للمةممكن
التنوع  إدماجإتاحة  ب غية، ، حتسب االقتضاءيةاعتماد اتستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات تسياتسات

 .البيولوجي على جميع المتستويات ذات الصلة في الةطاعات التسياتسية واالقتصادية واالجتماعية

د ثت هذه المذكرة انطالقا من مذكرة ق د مت إلى  -6  مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشروقد ح 
(UNEP/CBD/COP/13/8/Add.1/Rev.1  لتعكس األنشطة الجديدة التي ن )  ذت على المتستوى الوطني منذ إعداد الوثيةة ف

م االتستراتيجيات وخطط العمل ااتستخدبومات التي قدمتها البلدان و التسابةة و/أو التي هي قيد التنفيذ في الوقت الحالي، وفةا للمعل
 .2118 مارس/آذار 14ألمم المتحدة، بحلول ل الرتسمية لغاتالإحدى الوطنية للتنوع البيولوجي التي وردت إلى األمانة، ب

في  لتنوع البيولوجيل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاالوضع أو تنةيح/ تحديث  في ويرد موجز بشأن التةدم المحرز -7
أيشي للتنوع  أهداف بما في ذلك ما يتعلق بتحةيق، وطنيةال وضع األهداف في الفرع الثاني. ويرد موجز بشأن التةدم المحرز

 مة منذالمةد   لتنوع البيولوجيل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاالمحتويات في الفرع الثالث. ويرد تحليل عن ، البيولوجي
 .في الفرع الرابع 2121-2111للتنوع البيولوجي  ة االتستراتيجيةالخط اعتماد

التقدم المحرز في وضع أو تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  -ثانيا
 للتنوع البيولوجي

في حين لم ، لتنوع البيولوجيل%( اتستراتيجية وخطة عمل واحدة على األقل  97طرفا ) 191، وضع 1993منذ عام  -8
 ح، نة  2118مارس/آذار  14لتنوع البيولوجي. وبحلول ل الوطنية األولى اوخطة عمله ااتستراتيجيته حتى اآلن أطراف 6ةدم ت

لتنوع البيولوجي، هذه ل وخطط عمل وطنية طرفا من األطراف التي أعدت اتستراتيجيات 191طرفا، من أصل  141
 االتستراتيجيات وخطط العمل مرة واحدة على األقل.

 تستراتيجياتالل التنةيحات المزيد منفي إجراء  األطراف أغلبية شرعت، األطرافمؤتمر العاشر ل االجتماعومنذ  -9
تمويل  بلدا من البلدان المؤهلة للحصول على 142. ومن أصل 11/2اتستجابة للمةرر  لتنوع البيولوجيل وخطط العمل الوطنية

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-11/cop-11-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-12/cop-12-dec-02-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/official/cop-13-08-add1-rev1-ar.pdf
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صة لفترتي التجديد الخامس والتسادس لموارد مرفق البيئة العالمية طرفا على أموال مخص 141حصل ، البيئة العالمية من مرفق
برنامج األمم  من خاللطرفا  84طرفا من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و 49لألنشطة التمكينية للتنوع البيولوجي )

مصرف التنمية للبلدان  من خالل ، وطرف واحدمن خالل منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، وطرف واحد المتحدة للبيئة
حتى اآلن هذه المشاريع المنةحة  في (. وبلغ حجم االتستثمارالحصول المباشر على التمويل من خالل أطراف 6و األمريكية،

في فترة التجديد الخامتسة  أمريكيةدوالرات  908 263 30من منح مرفق البيئة العالمية ) أمريكيةدوالرات  908 231 31
 355 049 53في فترة التجديد التسادتسة لموارد مرفق البيئة العالمية( و اأمريكيدوالرا  968 111ق البيئة العالمية، ولموارد مرف

في فترة التجديد الخامتسة لموارد مرفق  اأمريكيدوالرا  355 219 52التمويل المشترك النةدي والعيني ) في إجمالي اأمريكي ادوالر 
، وال تسيما األطراف دوالرا في فترة التجديد التسادتسة لموارد مرفق البيئة العالمية(. وقد قدم عدد من 831 111البيئة العالمية، و

 لعمل الوطنيةوخطط ا تستراتيجياتاالتنةيح عملية دعما إضافيا ل، صندوق اليابان للتنوع البيولوجي من خالل اليابان حكومة
 لتنوع البيولوجي.ل

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي،  17، وهو الموعد النهائي المحدد في الهدف 2112وبحلول ديتسمبر/كانون األول  -11
د ثت بعد اعتماد الخطة االتستراتيجية للتنوع  للتنوع البيولوجي طرفا اتستراتيجية وخطة عمل وطنية 69قدم  أ عدت أو ن ة حت/ح 

دولة إضافية اتستراتيجية وخطة عمل وطنية ليصل  82، قدمت 2118مارس/آذار  14. وبحلول 2121-2111ي البيولوج
طرفا أول  12وقدم  2،حةمنة   وطنية وخطط عمل اتستراتيجياتطرفا  113ومن هذا المجموع، قدم 1 .دولة 124مجموعها إلى 

حة؛ وقدم طرف واحد خطة عمل حتى اتستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي؛ وقدم طرفان أول نتسخة منها ونتسخة منة  
أول اتستراتيجية وخطة  واحد دة قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف؛ وقدم طرفالمعتم   تهلتعزيز تنفيذ اتستراتيجي 2121عام 

وتنةيح/تحديث عداد إل قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف. وترد الحالة الراهنة 2111عدت في عام عمل للتنوع البيولوجي أ 
 :على النحو التالي، التي أ بلغت بها األمانة بصورة غير رتسمية لتنوع البيولوجي،ل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاال

                                                 
، وأتستراليا )نةحت اتستراتيجيتها وخطة عملها المنةحة للتنوع البيولوجي في واألرجنتين وأرمينيا، أفغانتستان، وألبانيا، والجزائر، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، 1

ألطراف(، ضوء اإلطار األولي للخطة االتستراتيجية ولكنها ترى أنها تتماشى مع االتستراتيجية النهائية التي اعت مدت في االجتماع العاشر لمؤتمر ا
وبنن، وبوتان، والبوتسنة والهرتسك، وبوتتسوانا، والبرازيل، وبروني دار التسالم،  بليز،بنغالديش، وبيالروس، وبلجيكا، و والبحرين، و  وأذربيجان،والنمتسا، 

وكوت  وكوتستاريكا،والصين، وكولومبيا، وجزر الةمر، والكونغو،  وتشيلي، وبوركينا فاتسو، وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا، وتشاد،
 وجيبوتي،وكوبا، وتشيكيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، والدانمرك،  وكرواتيا، ديفوار،

كوادور،ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية،  ثيوبيا، واالتحاد األورو  وا  تستونيا، وا  ريتريا، وا  بي، وفنلندا، وفرنتسا، ومصر، والتسلفادور، وغينيا االتستوائية، وا 
ندونيتسيا،وهنغاريا، والهند،  وهندوراس،واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا، وغينيا بيتساو، وغيانا،  وغانا،وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا،  يران  وا  وا 

يطاليا،  -)جمهورية  وقرغيزتستان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، والتفيا، ، واليابان، واألردن، وكيريباس، وجامايكااإلتسالمية(، والعراق، وأيرلندا، وا 
والمكتسيك،  وموريشيوس،ومدغشةر، ومالوي، وماليزيا، وملديف، ومالي، ومالطا، وموريتانيا،  وليتوانيا، ولكتسمبرغ،وليختنشتاين،  وليبيريا،ولبنان، 

والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، وناورو، ونيبال، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، ونيوي ، والجبل األـتسود، ومنغوليا، 
، وتسانت كيتس ونيفيس ورواندا،والنرويج، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، واالتحاد الروتسي، 

تسبانيا، وتسيراليون، والتسنغال، وصربيا، وتسيشيل،  وتسان مارينو، وتسان تومي وبرينتسيبي،وتساموا،  وتسلوفاكيا، وجزر تسليمان، والصومال، وجنوب أفريةيا، وا 
وتوفالو، وأوغندا،  ،وتونسليشتي، وتونغا، وتوغو، -والتسويد، وتسويتسرا، وطاجيكتستان، وتايلند، وتيمور وتسوازيلند،وتسري النكا، والتسودان، وتسورينام، 

 -)جمهورية ي، وفنزويال وأوكرانيا، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغوا
 وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،، وفييت نام، البوليفارية(

ن كان أ ول ي االعتبار لمشروع الخطة االتستراتيجية للتنوع البيولوجي من بينها، أكمل  طرفان التنةيح قبل  2 -2111االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف وا 
  ، ولذلك أ درجا في هذا العدد.2121
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 8142مارس/آذار  41ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي حت  االحالة إعداد وتنقيح/تحديث 

 124 االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي ق دمت إلى األمانة
لتنوع البيولوجي التي أ كملت ولكنها لم ل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاال

 7 النهائية(تةدم بعد  )في انتظار الموافةة 

 29 االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي قيد اإلعداد
لتنوع البيولوجي ل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاالال توجد خطط لتحديث 

 في المتستةبل الةريب
1 

 2 ال تتوافر أية معلومات
 491 المجموع

 

ضعت في صيغتها ل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاالومن المهم االعتراف بأن  العديد من  -11 لتنوع البيولوجي التي و 
تتضمن عناصر تتماشى مع الخطة وتشكل أتساس  2121-2111النهائية قبل اعتماد الخطة االتستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 التةدم المحرز المبل غ عنه في التةارير الوطنية الخامتسة.

لوطنية ذات الصلة بتحقيق أهداف أيشي التقدم المحرز في وضع األهداف ا -ثالثا
 للتنوع البيولوجي

قليمية، أهداف وطنية و الحكومات األخرى على وضع ، األطراف و 11/2حث مؤتمر األطراف، في المةرر  -12  باتستخداما 
 لألولوياتوفةا ، الواردة فيها كإطار مرن أيشي للتنوع البيولوجيأهداف و  2121-2111االتستراتيجية للتنوع البيولوجي  الخطة

مراعية في ، حشد الموارد من خالل اتستراتيجيةالموارد المةدمة و  البلد، في البيولوجي التنوع وحالة واتجاهات والةدرات الوطنية،
الحادي  إلى االجتماع التةدم المحرز وتةديم تةرير عن األهداف العالمية،تحةيق الرامية إلى  ذلك أيضا المتساهمات الوطنية

 منذ ذلك الوقت.تزايد  العدد لكن  ، ن عدد ضئيل فةط من األطراف من االضطالع حينها بذلكطراف. وتمك  األ عشر لمؤتمر

لتنوع ل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاال الواردة في 3األهداف"" قاعدة بيانات بجميع تجميععلى  األمانة وتعكف -13
مارس/آذار  14األطراف. وفي مؤتمر العاشر ل منذ االجتماع ق د مت وثائق متستةلة أو الوطنية الخامتسة البيولوجي أو التةارير

مع تزايد عدد األطراف التي  العدد في االرتفاع يتستمرتسوف و ، "هدفا" منفصال 3722أصبحت قاعدة البيانات تتضمن  ،2118
التي يضعها الطرف  العالمية باألهداف األهداف الوطنية بطتلتنوع البيولوجي. وكلما ر  ل وخطط عمل وطنية اتستراتيجيات تةدم

في هداف الوطنية مزيد من التحليل لألحتى اآلن. ويرد الذلك ب 4طرفا 91 في قاعدة البيانات. وقد قامل ذلك ، فتسيمث  المعني
                                                 

يرجى مالحظة أن  تعريف . و https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml فيما يتعلق بالمجموعة الكاملة، انظر الموقع التالي: 3
يتفاوتان تفاوتا كبيرا بين األطراف. وقد أ درجت في قاعدة البيانات جميع التدابير "الةابلة للتحةيق" على أنها "أهداف" حتى  واتستخدامه المصطلح "أهداف"

 ت وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي نفتسها مصطلحا مختلفا، مثل "غاية" أو "عمل" أو "مجال عمل".في الحاالت التي اتستخدمت فيها االتستراتيجيا
كابو فيردي، وكمبوديا، أفغانتستان، وألبانيا، والجزائر، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، والبحرين، وبيالروس، وبلجيكا، وبليز، وبوتان، وبوتتسوانا، والبرازيل، و  4

ثيوبيا، وفرنتسا، وغامبياوالكاميرون، و  كوادور، ومصر، وا  ، كندا، وتشيلي، والصين، وجزر الةمر، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وكوبا، وتشيكيا، والدانمرك، وا 
ان، وكيريباس، ليابوجورجيا، وغانا، واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا، وغيانا، وهندوراس، والهند، واندونيتسيا، والعراق، وأيرلندا، وجامايكا، وا

يا، ونيو نيوزيلندا، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان، وليبيريا، ولكتسمبرغ، ومالوي، وموريشيوس،والمكتسيك، ومنغوليا، والمغرب، وميانمار، وناميب

https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
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أيشي للتنوع البيولوجي في الوثيةة  نحو بلوغ أهداف والتةدم المحرز األطراف التي وضعتها متساهمة األهدافل ثالتحليل المحد  
(CBD/SBI/2/2/Add.2). 

تحليل محتوى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الواردة بعد اعتماد الخطة  -رابعا
 8181-8144االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

اتستراتيجية وخطة عمل وطنية  123 صة من تحليل داخلي تناول  الرئيتسية المتستخل   تحديثا للنتائجيعرض هذا الفرع  -14
 14اللغات الرتسمية لألمم المتحدة منذ اعتماد الخطة االتستراتيجية للتنوع البيولوجي وحتى إحدى بللتنوع البيولوجي ق دِّمت 

والمعتمد لتنوع البيولوجي ل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتاالويتستند هذا التحليل إلى اإلرشاد المتعلق ب5 .2118مارس/آذار 
وخطط  تستراتيجياتاالعملية التنةيح؛ )ج( عناصر  المعلومات األتساتسية؛ )ب( )أ( ينظر في الفئات التالية:و  9/8المةرر  في

وخطط  تستراتيجياتاالاإلدماج. وقد أ خذت المعلومات الواردة في التحليل من محتويات  لتنوع البيولوجي؛ )د(ل العمل الوطنية
وفئة فرعية من  رئيتسية لتنوع البيولوجي، ما لم ي ذكر خالف ذلك. وق د م عدد محدود من األمثلة لتوضيح كل فئةل العمل الوطنية

 التحليل.

 معلومات أساسية  -ألف

من  وثيةة 124لتنوع البيولوجي في أشكال مختلفة. وفي حين تشكل ل الوطنية وخطط العمل تستراتيجياتاالق د مت  -12
وثيةة تشكل وثيةة تتعلق باالتستراتيجية أو  22 لتنوع البيولوجي، فإن  ل وخطط عمل وطنية اتستراتيجيات 6الوثائق التي اتست عرضت

                                                                                                                                                             

كيتس ونيفيس، وتسانت فنتسنت وجزر والنيجر، ونيجيريا، والنرويج، وعمان، وبيرو، وقطر، وجمهورية كوريا، واالتحاد الروتسي، ورواندا، وتسانت 
يد، وتسويتسرا، غرينادين، وتساموا، وتسيشيل، وتسيراليون، وتسلوفاكيا، وتسلوفينيا، وجزر تسليمان، وجنوب أفريةيا، وتسري النكا، والتسودان، وتسوازيلند، والتسو 

المملكة المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا، ليشتي، وتوغو، وتونس، وأوغندا، وأوكرانيا، و -وجمهورية مةدونيا اليوغوتسالفية التسابةة، وتيمور
 .وأوروغواي، وفييت نام، واليمن، وزمبابوي

تماع األول للهيئة يتستند التحليل إلى المعلومات التي تضمنتها االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والتعليةات الواردة أثناء فترة االج 5
، 2118مارس/آذار  14طرفا من األطراف التي قدمت اتستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحلول  124وبعدها. ومن أصل الفرعية للتنفيذ 

  اللغات الرتسمية لألمم المتحدة وبالتالي لم ي درج في التحليل.إحدى أعاله، لم يةدم طرف واحد )هو التفيا( نتسخة ب 1والمذكورة في الحاشية 
وبنن، وبوتان، والبوتسنة والهرتسك،  وبنغالديش، وبليز،وأنتيغوا وبربودا، وأرمينيا، وأتستراليا، والنمتسا، والبحرين،  والجزائر، وأندورا، وألبانيا، أفغانتستان، 6

 وكوتستاريكا،الكونغو، والصين، وجزر الةمر، و  وتشيلي، وبوركينا فاتسو، وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد،والبرازيل، وبوتتسوانا، 
كوادور،ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية،  وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي،وجمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية،  وكرواتيا،وكوت ديفوار،   وا 

ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وغامبيا،  تستونيا، وا  ريتريا، وا  واليونان، وغرينادا،  وغانا، وغينيا بيتساو، وجورجيا،ومصر، وغينيا اإلتستوائية، وا 
ندونيتسيا،وغواتيماال، وغيانا،  يران )جمهورية وأيرلندا،  وهندوراس، وا  يطاليا،  اإلتسالمية(، -وا  وجمهورية  وكيريباس، واليابان، واألردن، وجامايكا،والعراق، وا 

وموريشيوس، والمكتسيك،  ومدغشةر، ومالوي، وماليزيا، وملديف، ومالي، ومالطا، ولكتسمبرغ، وليختنشتاين، وليبيريا،الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان، 
وبيرو،  وباراغواي،والنيجر، ونيجيريا، ونيوي، والنرويج،  ونيوزيلندا،ونيبال،  وناورو،والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، ونيكاراغوا، وناميبيا،  والجبل األتسود،

وتسان مارينو، وتسان وقطر، وتسانت كيتس ونيفيس، وتساموا،  ورواندا، واالتحاد الروتسي، ورومانيا،ية كوريا، وجمهورية مولدوفا، والفلبين، وبولندا، وجمهور 
تسبانيا،  وجزر تسليمان، والصومال،والتسنغال، وصربيا، وتسيشيل،  تومي وبرينتسيبي، وتسوازيلند، وطاجيكتستان، والتسودان،  وتسري النكا،وجنوب أفريةيا، وا 

  .وزامبيا، وزمبابوي واليمن،وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي،  وأوكرانيا،وتوفالو، وأوغندا،  وتونس،ليشتي، وتوغو، -وتيمور د،وتايلن

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-08-ar.pdf
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عتبر قدمت وثائق تتعلق باالتستراتيجية وضع خطط عمل. ولغرض هذا التحليل، ت   8وتعتزم حاليا تسبعة أطراف7 التسياتسة العامة.
 لتنوع البيولوجي، وتشير األمانة إلى هذه الوثائق بهذه الصفة.ل جميع هذه الوثائق اتستراتيجيات وخطط عمل وطنية

في فلتنوع البيولوجي التي ق د مت حتى اآلن. ل وخطط العمل الوطنية تستراتيجياتالل الجداول الزمنية أيضا وتختلف -16
اتستراتيجية وخطة  79، فإن  2118و 2112الفترات ما بين  9وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي اتستراتيجيات 8 حين تغطي

حتى عام  الفترات اتستراتيجية وخطة عمل أخرى 23وتغطي ، 212110حتى عام عمل وطنية للتنوع البيولوجي تغطي الفترات 
2131. 11 

 االعتماد كأداة تسياتساتية

 لتنوع البيولوجيل وطنيةال هاوخطط عمل هااتستراتيجياتأن تعتمد األطراف  11/2 المةرروكذلك  17طلب نص الهدف  -17
من أن االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي والغرض من ذلك هو تمكين كأداة من أدوات التسياتسة العامة. 

متستويات "على صعيد الحكومة بأكملها"، وهو ما ييتسر إدماج التنوع البيولوجي في جميع قطاعات المجتمع و تصبح تسياتسات 
 صنع الةرار.

وتستختلف اآلثار الفعلية المترتبة على االعتماد كأداة تسياتساتية من بلد إلى آخر، وبحتسب متستوى االعتماد، وال يزال  -18
بالفعل إلى إدماج التنوع البيولوجي في التسياتسات  قد أدى كأداة تسياتساتية من التسابق ألوانه تةييم ما إذا كان االعتماد

في غضون ذلك أن  األطراف اتستجابت لهذا تالحظ األمانة وتةييم مدى ذلك. و الةطاعية والمشتركة بين الةطاعات والممارتسات 

                                                 
وموريتانيا، بيالروس، وبلجيكا، وبروني دار التسالم، وتشيكيا، وكولومبيا، والدانمرك، والتسلفادور، وفرنتسا، وغينيا، وهنغاريا، وقيرغيزتستان،  أذربيجان، 7

  .وفييت نام ،البوليفارية( -)جمهورية وفنزويال وتسلوفاكيا، والتسويد، وتسويتسرا، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة،  وتسيراليون،وهولندا، 
 البوليفارية(، وتسويتسرا. -بيالروس، وكولومبيا، والتسلفادور، وفنلندا، وتسلوفاكيا، وفنزويال )جمهورية  8
تسبانيا )( و 2118) (، وصربيا2118(، وجمهورية كوريا )2118(، وبيرو )2112(، وبوركينا فاتسو)خطة عمل 2117-2114أفغانتستان ) 9 (، 2117ا 

 .(2116(، وتوفالو)2116وتسورينام )
روندي، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا، وبلجيكا، وبنن، والبوتسنة والهرتسك، وبو  وبليز،وبيالروس، وأذربيجان، والنمتسا،  واألرجنتين،أنتيغوا وبربودا،  10

ثيوبيا،  وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي،وتشاد، وجزر الةمر، وكوت ديفوار،  تستونيا، وا  ريتريا، وا  ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وا 
ندونيتسيا،وغينيا بيتساو، وقيرغيزتستان، والهند،  وغينيا،نا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنتسا وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، وغرينادا، وغيا والعراق،  وا 

يطاليا، واليابان، واألردن،   ونيوزيلندا،والمغرب، ونيبال، وهولندا،  والجبل األتسود،ومالي، ومالطا، وموريتانيا، وليتوانيا، وليختنشتاين،  وكيريباس،وا 
وتسان تومي واالتحاد الروتسي، وتسانت كيتس ونيفيس، وتساموا،  ورومانيا،لندا، وجمهورية مولدوفا، وبو  وباراغواي،ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، 

ليشتي، وتوغو، والمملكة المتحدة، -وتيمور وطاجيكتستان،والتسودان، والتسويد، وتسويتسرا،  وجزر تسليمان،والتسنغال، وتسيشيل، وتسلوفاكيا،  وبرينتسيبي،
  وفييت نام، وزمبابوي. البوليفارية(, -وفنزويال )جمهورية وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، وفنزويال، 

ار التسالم (، وبروني د2122(، وبوتتسوانا )2121(، وبنغالديش )2121(، والبحرين )2131(، وأتستراليا )2124(، وأندورا )2131الجزائر ) 11
(، وتشيكيا 2122(، وكرواتيا )2122(، وكوتستاريكا )2131(، والكونغو )2131) (، والصين2131(، وتشيلي )2131(، وكابو فيردي )2132)
كوادور )2122(، وهندوراس )2122) (، 2122(، وغينيا )2122(، وغواتيماال ) 2129(، واليونان )2141(، وغانا )2131(، ومصر )2131(، وا 

يران (، 2122(، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية )2124(، وقيرغيزتستان )2121(، وجامايكا )2121(، وأيرلندا )2131) اإلتسالمية( -)جمهورية  وا 
(، وموريشيوس 2122(، وملديف )2122(، وماليزيا )2122(، ومالوي )2122(، ومدغشةر )2121(، ولكتسمبرغ )2122(، وليبيريا )2131ولبنان )

(، وتسان مارينو 2122(، وقطر )2128(، والفلبين )2122،(، وناميبيا )2132(، وموزامبيق )2122(، ومنغوليا )2131والمكتسيك )(، 2122)
(، وتايلند 2122(، وتسوازيلند )2122(، وتسري النكا )2122(، وجنوب أفريةيا )2131(، والصومال )2126(، وتسيراليون )2131(، والتسنغال )2122)
  (.2122(، وزامبيا )2122(، واليمن )2121(، واإلمارات العربية المتحدة )2122(، وأوغندا )2131(، وتونس )2121)
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لتنوع ل وخطط عملها الوطنية تيجياتهااتسترامن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي من خالل اعتماد  17العنصر المتعلق بالهدف 
من جانب مجموعة متنوعة من التسلطات، بما فيها األتسر الملكية، والحكومات، والمجالس الوزارية. وأبةت أطراف  البيولوجي

 أخرى على هذا االعتماد محصورا في مجال الةطاع البيئي. وتسترد أمثلة عن ذلك فيما بعد.

على صعيد الحكومة كلها". ومن األمثلة كأدوات " 12وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي اتستراتيجية 49وقد اعت مدت  -19
 على ذلك ما يلي:

االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في  ، أو هيئة تعادلها،اعتمدت/أقرت الحكومات (أ )
ن، وميانمار، ونيبال، والنرويج، وتسيشيل، وتسريالنكا، كمبوديا، وكرواتيا، والهند، وجورجيا، ألمانيا، وغيانا، وهنغاريا، واليابا

 وتايلند، وتوفالو، وأوكرانيا، وزيمبابوي؛

بيالروس، والبوتسنة في العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  طوخط اتاالتستراتيجياعتمدت مجالس الوزراء  (ب )
 بنن، وتشيلي، واليونان، ولكتسمبرغ، وموريتانيا، وبولندا، والتسودان.و  والهرتسك،

أقر  رؤتساء الحكومات االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في أذربيجان، وكمبوديا،  (ج )
تسبانيا؛  وفرنتسا، وا 

تشكل اتستراتيجية كوتستاريكا وخطة عملها الوطنية للتنوع البيولوجي جزءا من التسياتسة الوطنية للتنوع  (د )
 ( التي اعت مدت بموجب مرتسوم؛2131-2112البيولوجي )

الوطنية للتنوع البيولوجي وأقرها مجلس الوزراء  اوخطة عمله تهامدت المفوضية األوروبية اتستراتيجياعت (ه )
 والبرلمان األوروبي؛

 تستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.االاعتمد البرلمان التسويدي  (و )

الةطاع البيئي. وكمثال  كأدوات تنطبق على 13وخطط عمل وطنية أخرى للتنوع البيولوجيمدت تست اتستراتيجيات واعت   -21
حكومة أتستراليا اتستراتيجية حفظ التنوع البيولوجي في أتستراليا، وتعمل هذه االتستراتيجية بوصفها إطارا  اعتمدتعلى ذلك، فةد 

توجيهيا لتشكيلة  أيضا إطارا تسياتساتيا االتستراتيجيةتسياتساتيا يفوق األطر الوطنية البيئية األخرى األكثر تحديدا. وتشكل هذه 
 متنوعة من ن هج حفظ التنوع البيولوجي التي اعتمدتها الواليات أو األقاليم أو الحكومات المحلية والةطاع الخاص في أتستراليا.

الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة  اتستراتيجياته وخطط عمله عن عزمه على اعتماد 14آخر بلدا 12وأعرب ما مجموعه  -21
مدت كأدوات االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتبةية معلومات كافية لمعرفة ما إذا كانت قد اعت  تةدم تسياتساتية. وال 

 تسياتساتية، أو لمعرفة نوع هذه األدوات في حال اعتمادها.
                                                 

والدانمرك، أندورا، واألرجنتين، أرمينيا، وأذربيجان، وبيالروس، وبنن، والبوتسنة والهرتسك، وكمبوديا، وتشيلي، وكولومبيا، وكوتستاريكا، وكرواتيا،  12
تستونيا، واالتحاد األوروبي،  وفنلندا، وفرنتسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وغرينادا، وغيانا، وهنغاريا، والهند، واليابان، وقيرغيزتستان، ولكتسمبرغ، وا 

تس بانيا، وتسري ومدغشةر، ومالطا، ومنغوليا، وميانمار، وناورو، ونيبال، وهولندا، والنرويج، وبولندا، وبيرو، وجمهورية مولدوفا، وصربيا، وتسيشيل، وا 
  ا، والتسودان، والتسويد، وتسويتسرا، وتايلند، وتوفالو، وأوكرانيا، وزمبابوي.النك
 .وليتوانيا، وطاجيكتستانأتستراليا، وبوتان، والجمهورية الدومينيكية، وغواتيماال،  13
وتساموا،  ورومانيا،والفلبين،  وموريشيوس،ولبنان، وموريتانيا،  وكيريباس )في طور اإلعداد(،أفغانتستان، وأنتيغوا وبربودا، وبوروندي، وغينيا، واألردن،  14

 .وأوغندا وجزر تسليمان، تسوازيلند،



CBD/SBI/2/2/Add.1 
Page 8 
 

 

اختلفت النتسبة المئوية لألطراف التي أبلغت األمانة عن اعتماد اتستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي و  -22
في المائة من األطراف غير  21أكثر من اعتمدت . ففي حين مصدر التمويل باختالف على صعيد الحكومة كلها"كأدوات "

اتستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة تسياتساتية  البيئة العالمية من مرفق دعم مالي المؤهلة للحصول على
في المائة( من األطراف التي عملت مع  34من كل ثالثة أطراف )فةط واحدا  ، فإن  ةالحكوم متستويات تنطبق على جميع

مع برنامج األمم  التي تعملفي المائة( من األطراف  18) أطراف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأقل من واحد من كل خمتسة
ئة من األطراف التي تحصل على تمويل من في الما 41. واعتمد ما مجموعه الةيام بذلك اتستطاعوكالة منفذة كالمتحدة للبيئة 

مرفق البيئة العالمية عبر طريةة الحصول المباشر على التمويل االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات 
جميع األطراف التي أعربت عن عزمها على اعتماد اتستراتيجياتها  إذا قامتوحتى  .تنطبق على جميع متستويات الحكومة

 تتلةاهتمويال خارجيا أو  تتلةى ال األطراف التي ذلك فعال، فإن  تتفيذ وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة تسياتساتية ب
 شاملةية كأداة تسياتسات العمل االتستراتيجيات وخططهذه  العتماد أعلى بكثير معدال تتسجلصول المباشر تسلحطريةة ا عبر

في المائة(  22) غالبية االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي ال تتضمن. ومع ذلك، الحكومة جميع متستوياتل
 .هذه المعلومات حتسب مصدر التمويل 2يةدم الجدول  تسياتساتية.كأداة  وضعها اتستنتاجات بشأن

 وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات سياساتية، حسب مصدر التمويلاعتماد االستراتيجيات  -8الجدول 

 
 أنواع األدوات

 الوكالة المنفذة

أداة تنطبق 
على جميع 
متستويات 
 الحكومة

 أداة تنطبق على
 البيئة

ة توجد ني  
العتماد 
 ةاالتستراتيجي

العمل  ةوخط
 الوطنية 

 
ال توجد أدلة 

 كافية
 ٪(62) 41 ٪(12) 11 ٪(2) 3 ٪(18) 12 للبيئةبرنامج األمم المتحدة 

 ٪(22) 21 ٪(8) 3 ٪(3) 1 ٪(34) 13 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 ٪(111) 11 1 1 1 منظمة األغذية والزراعة

 ٪(41) 2 ٪(21) 1 1 ٪(41) 2 الحصول المباشر على التمويل
لم يةدم على دعم مرفق البيئة 

 ٪(21) 1 1 1 ٪(21) 1 العالمية
دعم  مؤهل للحصول علىغير 

 ٪(38) 17 ٪(3) 1 ٪(2) 2 ٪(24) 21 البيئة العالمية من مرفق
 ٪(11) 22 ٪(41) 41 ٪(1) 1 ٪(28) 19 المجموع
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 عملية التنقيح  -باء

 تةييم االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية التسابةة للتنوع البيولوجي -1

 113، ذكرت 2111عمل وطنية للتنوع البيولوجي بعد عام من بين األطراف التي قدمت اتستراتيجيات وخطط  -23
أو كمتساهمة  التستراتيجيتها وخطة عملها الوطنية التسابةة للتنوع البيولوجي في إطار عملية التنةيح 16أنها أجرت تةييما 15أطراف

ها وخطط عملها التسابةة في اتستراتيجياتنواحي الةوة والةصور . وقد تساعدت هذه التةييمات األطراف على فهم في هذه العملية
دخال تحتسينات في آخر التنةيحات. وتتباين المواضيع المحددة التي تغطيها هذه  للتنوع البيولوجي من أجل االتستناد إلى ذلك وا 
التةييمات. وتتناول هذه التةييمات بوجه عام نتسبة أنشطة االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تتسن ى 

 ها، ومةدار ما أ نجز منها، والتحديات التي تواجه عملية تنفيذها. وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:تنفيذ

عن النتسبة المئوية إلنجاز األهداف أو المشاريع أو األنشطة  17طرفا 19أبلغت التةييمات التي أجراها  (أ )
لنتسب المئوية ودرجات اإلنجاز تفاوتا كبيرا من بلد المتعلةة باالتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وتتفاوت ا

 إلى آخر؛

التي تحةةت خالل الفترة التي غطت المحددة اإلنجازات  بعضعن  18طرفا 41أبلغت التةييمات التي أجراها  (ب )
اتستصالح الغابات  اتستراتيجيات هذه األطراف وخططها الوطنية التسابةة للتنوع البيولوجي. ومن بين اإلنجازات التي تردد ذكرها

ووضع تسياتسات  ،طرفا( 13)طرفا( أو إدخال تحتسينات في إدارتها  14الزيادة في تغطية المناطق المحمية )و  طرفا(، 22)
 طرفا(؛ 14ووضع برامج حفظ جديدة ) طرفا(، 17وتشريعات جديدة و/أو تحتسين األطر المؤتستسية )

                                                 
بوتان، والبوتسنة ألبانيا، والجزائر، وأنتيغوا وبربودا، واألرجنتين، وأرمينيا، وأتستراليا، وأذربيجان، والبحرين، وبنغالديش، وبلجيكا، وبليز، وبنن، و  15

كابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، وتشيلي، وكوتستاريكا، وكرواتيا، وكوبا، وتشيكيا، والصين، والهرتسك، وبوتتسوانا، والبرازيل، وبوروندي، و 
كواد ور، ومصر، وغينيا وكولومبيا، وجزر الةمر، والكونغو، ودومينيكا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي، وا 

ثيوبي ياالتستوائية، وا  ندونيتسيا، وا  ران ا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنتسا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، وغانا، وغرينادا، وغينيا، وهندوراس، والهند، وا 
ومدغشةر، ومالوي، اإلتسالمية(، وأيرلندا، واليابان، واألردن، وقيرغيزتستان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان، وليبيريا، ولكتسمبرغ،  -)جمهورية 

والفلبين، وبولندا، وموريتانيا، وموريشيوس، والمكتسيك، ومنغوليا، والجبل األـتسود، والمغرب، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، ونيجيريا، ونيوي، وباراغواي، 
ان تومي وبرينتسيبي، والتسنغال، وتسيشيل، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، واالتحاد الروتسي، ورواندا، وتسانت كيتس ونيفيس، وتساموا، وتس

والمملكة المتحدة، وتسيراليون، وتسلوفاكيا، وجنوب أفريةيا، وتسري النكا، وتسورينام، وتسوازيلند، وطاجيكتستان، وتايلند، وتوغو، وتونس، وفييت نام، وأوغندا، 
 وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، واليمن، وزامبيا، وزمبابوي.

 .2121-2111أمورا منها تةييمات التنفيذ ذات الصلة بالخطة االتستراتيجية للتنوع البيولوجي يتضمن ذلك  16
يران )جمهورية ودومينيكا،  كرواتيا، 17 وناميبيا، وبولندا، وجمهورية كوريا،  والجبل األـتسود،واألردن، ومنغوليا،  اإلتسالمية(، وأيرلندا، -وهندوراس، وا 

  .وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفييت نام وتسري النكا، وطاجيكتستان، وتايلند،وجنوب أفريةيا،  وتسيراليون،وتسانت كيتس ونيفيس، 
كوادور،والصين، وجزر الةمر،  وتشيلي،وبوتان، وكابو فيردي، وتشاد،  وبنغالديش، وبليز،وأرمينيا، وأتستراليا، والبحرين،  والجزائر،ألبانيا،  18 ومصر،  وا 

 وموريشيوس،ومدغشةر، ومالوي،  ولكتسمبرغ،وقيرغيزتستان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية،  وأيرلندا، وكيريباس،وغينيا،  وغامبيا، وجورجيا، وغرينادا،
وأوغندا،  وطاجيكتستان، وتونس،وجنوب أفريةيا،  وتسيراليون،والتسنغال، وتسيشل،  وتسان تومي وبرينتسيبي،وتساموا،  ورواندا،وناميبيا، وجمهورية كوريا، 

 والمملكة المتحدة، وأوروغواي.
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التي واجهت التنفيذ. وتمثلت أهم التحديات التي عن التحديات  19طرفا 22أبلغت التةييمات التي أجراها  (ج )
طرفا(،  24طرفا(، وعدم مالءمة أطر الرصد والتةييم ) 31تردد ذكرها أكثر من غيرها في عدم كفاية الموارد المالية )

 21في التسياتسات الةطاعية والوطنية ) اإلدماجطرفا(، وعدم/ضعف  23وعدم/ضعف التواصل مع اإلدارات/الوكاالت األخرى )
 طرفا(.

  إشراك أصحاب المصلحة -2
أبلغت معظم األطراف عن إشراك مجموعة من أصحاب المصلحة في عملية تنةيح االتستراتيجيات وخطط العمل  -24

الوطنية للتنوع البيولوجي. ومع ذلك، فلم تةد م تسوى آراء قليلة عن نوعية هذه المشاركة أو اآلثار المترتبة على تنفيذ 
كان للوزارات الحكومية التالية في الغالب مشاركة أكبر في هذه االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. و 

. وشملت الوزارات التجارة والصناعةوالتنمية/التخطيط، ومصائد األتسماك، والغابات، والتسياحة، والتعليم، و  ،الزراعةالعملية: 
ةافة، واالقتصاد، والرياضة، والصحة، والشؤون ، والبنية التحتية/النةل، والعلوم والتكنولوجيا، والثالماليةاألخرى المعنية ما يلي: 

 (.1االجتماعية. )انظر الجدول 

وأبلغت األطراف أيضا عن إشراك أصحاب مصلحة غير حكوميين في عملية التنةيح. وتضم هذه الجهات المجتمعات  -22
(، ومنظمات غير حكومية/منظمات 20اتستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 36األصلية والمحلية )أ بلغ عنها في 

اتستراتيجية وخطة عمل وطنية  47(، والةطاع الخاص )21للتنوع البيولوجياتستراتيجية وخطة عمل وطنية  91المجتمع المدني )
 (.23للتنوع البيولوجياتستراتيجية وخطة عمل وطنية  64(، واألوتساط األكاديمية )22للتنوع البيولوجي

                                                 
وكرواتيا، والصين، وجزر الةمر،  وتشيلي،وبوتتسوانا، وكمبوديا، والكاميرون، وتشيكيا،  وبنغالديش، وبليز،وأرمينيا، وأتستراليا، والبحرين،  الجزائر، 19

ثيوبيا، وفر  وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي، اإلتسالمية(،  -وايران )جمهورية نتسا، وغامبيا، وغرينادا، وغينيا، ومصر، وغينيا االتستوائية، وا 
ندونيتسيا، وموزامبيق، وناميبيا، ونيجيريا، والفلبين،  وموريشيوس،وملديف،  وليبيريا، ولكتسمبرغ،وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية،  وكيريباس،واألردن،  وا 

 وتسيراليون، وتسري النكا، وتسوازيلند، وطاجيكتستان، وتايلند، وتونس،فيس، وتساموا، والتسنغال، وتسانت كيتس وني ورواندا،وبولندا، واالتحاد الروتسي، 
  وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،وأوغندا، والمملكة المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، 

ثيوبيا، وفنلندا، وغامبيا،  الكونغو الديمةراطية،وكوتستاريكا، وجمهورية وبوروندي، والكاميرون، وكولومبيا،  الجزائر، واألرجنتين، والبرازيل، 20  وغانا،وا 
ندونيتسياوغرينادا، وغواتيماال، وغيانا،  وتسيراليون، وجزر وبيرو، والفلبين، والتسنغال،  وباراغواي،وناميبيا،  والمكتسيك،، واليابان، ومالوي، وهندوراس، وا 

  .وزامبيا البوليفارية(، واليمن، -وفنزويال )جمهورية وغو، وأوغندا، وت وتايلند،وتسورينام،  وتسري النكا،وجنوب أفريةيا،  تسليمان،
 والبرازيل،وبوتان، والبوتسنة والهرتسك،  وبليز،وبيالروس، وبلجيكا،  وبنغالديش،والبحرين،  واألرجنتين،وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر، وأندورا،أفغانتستان،  21

 وكرواتيا، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي،وكوت ديفوار،  وكوتستاريكا،وكولومبيا، والكونغو،  وتشيلي،وبوروندي، وكابو فيردي، والكاميرون، 
ثيوبيا، وفنلندا، وفرنتسا، وغامبيا، وجورجيا،  تستونيا، وا  ريتريا، وا  واليونان، وغرينادا،  وغانا،ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وغينيا االتستوائية، وا 

ندونيتسيا،وهنغاريا،  وهندوراس،ينيا، وغيانا، وغواتيماال، وغ وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان،  وكيريباس،واليابان، وأيرلندا، وجامايكا، والعراق،  وا 
ونيجيريا،  وناورو،ا، ومنغوليا، وميانمار، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيوموريشيوس، والمكتسيك، ومالوي، وملديف،  وليتوانيا،وليختنشتاين،  وليبيريا،

وجنوب  وتسيراليون، وجزر تسليمان، والصومال،وتسانت كيتس ونيفيس، وتساموا، والتسنغال، وصربيا، وتسيشيل،  ورواندا،وبيرو، والفلبين،  وباراغواي،
تسبانيا،  مهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، ليشتي، وتوغو، وأوغندا، وج-وتيمور وتسوازيلند، وطاجيكتستان، وتايلند،والتسودان،  وتسري النكا،أفريةيا، وا 

 وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،
تستونيا،  وكرواتيا،وكولومبيا، والكونغو،  وتشيلي،وكابو فيردي، والكاميرون،  وبليز، والبرازيل،والبحرين،  الجزائر، 22 ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وا 

وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ومالوي، وكيريباس، واليابان،  وجامايكا،وفنلندا، وفرنتسا، وغامبيا، وجورجيا، وغواتيماال، وغينيا، وغيانا، والعراق، 
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منها يحظى بهيكل  87 ى اتستعراضها، أفيد بأن  للتنوع البيولوجي تتسن  عمل وطنية اتستراتيجية وخطة  123ومن أصل  -26
االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ويضم أصحاب ب ذات الصلة مهامالتنتسيق رتسمي، أو فريق عامل يعنى ب

اآلليات في بعض البلدان على تنةيح  تتباين واليات آليات التنتسيق هذه. ففي حين تةتصر والية هذهو 24 مصلحة مختلفين.
ناط بها آليات التنتسيق في بلدان أخرى تضطلع بوالية رصد التنفيذ. وت   االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، فإن  

ندو  االتحاد األوروبي،بنغالديش، و في بعض البلدان أيضا والية اإلشراف على عملية التنفيذ نفتسها ) وأيرلندا،  نيتسيا،وفنلندا، وا 
 (.ليشتي، واليمن-واليابان، ونيجيريا، والتسنغال، وجنوب إفريةيا، وتيمور

عدد األطراف التي أبلغت عن مشاركة وزارات أخرى في عملية االستراتيجية وخطة العمل  -4الجدول 
 الوطنية للتنوع البيولوجي وأدوار هذه الوزارات

عة المشاركة
زرا
 ال

ية 
تنم
ال

طيط
لتخ
 وا

ماك
ألس
د ا
صائ

 م

ات
غاب
 ال

حة
سيا

 ال

ليم
لتع
 ا

رة 
تجا
ال

عة
صنا

 وال

لية
لما
 ا

ية 
البن

نقل
ة/ال

تحي
  ال

افة
لثق
 ا

وم 
لعل
ا

جيا
ولو

تكن
 وال

صاد
القت
 ا

ضة
ريا
 ال

حة
لص
 ا

ن 
ؤو
لش
ا

ية 
ماع

الجت
 ا

 6 6 7 9 10 11 12 13 14 16 20 24 25 25 41 في لجنة من اللجان

 2 10 2 7 10 9 6 18 8 14 14 23 15 15 29 تجري استشارتها

 2 2 1 0 2 0 2 1 4 0 2 4 2 3 4 سوف تضطلع بالتنفيذ

 آلية غرفة تبادل المعلومات -3

                                                                                                                                                             

تسبانيا،  ورواندا، وجزر تسليمان، والصومال، ،وبيرو، والفلبين وباراغواي،وموزامبيق، وناميبيا،  وموريشيوس،وملديف،  والتسودان،  وتسري النكا،وا 
 .واليمنوتوغو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي،  وتايلند،وتسويتسرا،  وتسوازيلند،

وكولومبيا، وكوت  وتشيلي،وكابو فيردي، وكمبوديا،  والبرازيل،والبوتسنة والهرتسك،  وبنغالديش، وبليز،والبحرين،  والجزائر، واألرجنتين،أفغانتستان،  23
ثيوبيا، وفنلندا، وفرنتسا، وغامبيا، وجورجيا،  تستونيا، وا  ريتريا، وا  يران وغواتيماال،  وغانا،ديفوار، والجمهورية الدومينيكية، وغينيا االتستوائية، وا  وهندوراس، وا 

ابان، واألردن، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وقيرغيزتستان، ولبنان، ومالوي، والي وأيرلندا، وجامايكا،والعراق،  اإلتسالمية(، -)جمهورية 
والفلبين، وتساموا، والتسنغال، وصربيا، وتسيشيل،  وباراغواي،ومنغوليا، والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيجيريا،  وموريشيوس، والمكتسيك،
تسبانيا،  وتسيراليون، والصومال، ليشتي، وتوغو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، -وتيمور وتسوازيلند، وطاجيكتستان، وتايلند، وتسري النكا،وا 

 .وزامبيا، وزمبابوي واليمن،
والبوتسنة والهرتسك،  وبيالروس، وبلجيكا، وبوتان، وبنغالديش،وأتستراليا، والنمتسا، والبحرين،  واألرجنتين،وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر، وأندورا،أفغانتستان،  24

وبوركينا فاتسو )وفةا لدراتسة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، وتشيكيا، وكولومبيا )وفةا  والبرازيل،وبوتتسوانا، 
تستونيا،  والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية وكوتستاريكا،لدراتسة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(، والكونغو،  ريتريا، وا  كوريا الشعبية الديمةراطية، ومصر، وا 

ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفرنتسا، وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، واليونان، وغواتيماال )وفةا لدراتسة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (، وغينيا، وغيانا، وا 
يران )جمهورية والهند،  وهندوراس، وليبيريا، واليابان، واألردن، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان،  وجامايكا،أيرلندا، والعراق، و  اإلتسالمية(، -وا 
 وباراغواي،وهولندا، ونيبال، ونيجيريا، ونيوي،  وناورو،والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا،  والمكتسيك،ومدغشةر، وملديف، ومالي،  ولكتسمبرغ،

-وتيمور وتسوازيلند، وطاجيكتستان،وجنوب أفريةيا، والتسودان،  وتسيراليون، والصومال،وتساموا، والتسنغال، وصربيا، وتسيشل،  ورومانيا،وبيرو، والفلبين، 
 وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،ليشتي، وتوغو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفييت نام، 
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أبلغت  25خمتسة أطراف فةط إن  طرفا قد م حتى اآلن اتستراتيجية وخطة عمل منةحة للتنوع البيولوجي، ف 123من أصل  -27
تنةيح االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وقد عن اتستخدامها آللية غرفتها الوطنية لتبادل المعلومات في عملية 

الوطنية للتنوع البيولوجي إلنشاء آلية وطنية  وخططه جراءات و/أو خطط في اتستراتيجياتهإ 26طرفا 31 ما مجموعه وضع
 لتبادل المعلومات.

عن عزمه على تحتسين وتعزيز  27طرفا 44 أعربمن بين األطراف التي تمتلك آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات، و  -28
 نظامه الحالي إلدارة المعلومات.

 ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيمكونات اال  -جيم

 اتستراتيجيات حشد الموارد -1

 الموارد، ق طرية لحشد اتستراتيجيات إعدادعلى " ، األطراف11/14من المةرر  22الفةرة  شجع مؤتمر األطراف، في -29
 للتنوع ثةالمحد   الوطنية عملها وخطط اتستراتيجياتها كجزء من وذلك الموارد، االحتياجات من تةييم ذلك في بما االقتضاء، حتسب

على وجه التحديد اتستراتيجية  28اتستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 23، تتضمن ". وفي هذا الصددالبيولوجي
 وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:29 ما يعادلها. أو وطنية لحشد الموارد

( الحالة التسائدة في مجال تمويل 1أعدت البوتسنة والهرتسك خطة لحشد الموارد وهي تتضمن ما يلي: ) (أ )
( المصادر 3( اإليرادات من األموال المخصصة لحماية البيئة والمتستفيدون من هذه األموال؛ )2حماية التنوع البيولوجي؛ )
( حشد الموارد 2( تةييم كفاءة النموذج الحالي لتمويل التنوع البيولوجي؛ )4الحفظ والتنوع البيولوجي؛ )الدولية المحتملة لتمويل 

 ( رصد التنفيذ؛6لتمويل التنوع البيولوجي؛ )

( ضمان أن يعمل الصندوق 1تتضمن بعض األنشطة المةررة في خطة حشد الموارد في بوتتسوانا ما يلي: ) (ب )
( التكليف بإعداد دراتسة عن 2أن يرصد مخصصات محددة ألنشطة حفظ التنوع البيولوجي؛ )الوطني للبيئة بكامل طاقته و 

النفةات واإليرادات المفصلة المتصلة بالتنوع البيولوجي في الةطاع العام والةطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمنظمات 
 ؛المجتمعية وبرامج المجتمعات المحلية ومؤتستسات البحوث

                                                 
  بلجيكا، واالتحاد األوروبي، وفرنتسا، والنيجر، واليابان. 25
واألرجنتين، وبنغالديش، وبليز، وكوتستاريكا، ودومينيكا، وجمهورية كوريا الديمةراطية الشعبية، وغينيا االتستوائية، وغامبيا، وغينيا  أنتيغوا وبربودا، 26

وتسيراليون، وجنوب أفريةيا،  بيتساو، وغيانا، والعراق، واألردن، وكيريباس، وليبيريا، ومالوي، ومنغوليا، وميانمار، ونيبال، ونيوي، وبيرو، وتسان مارينو،
  ليشتي، واإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة.-وتسري النكا، والتسودان، وتسوازيلند، وتيمور

ثيوبيا،  وجمهورية الكونغو الديمةراطية،وأتستراليا، وبلجيكا، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، والصين، وكولومبيا،  والجزائر،ألبانيا،  27 ومصر، وا 
يران )جمهورية واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وجورجيا، وألمانيا، وغواتيماال،  ندونيتسيا، وا  يطاليا، واليابان، وجمهورية الو الديمةراطية  اإلتسالمية(، -وا  وا 

مبيق، والنرويج، والفلبين، وقطر، وجمهورية والمغرب، وموزا والمكتسيك،ومدغشةر، وماليزيا، وملديف، ومالي، ومالطا،  ولكتسمبرغ،الشعبية، ولبنان، 
 .البوليفارية( -واليمن، وفنزويال )جمهورية وتساموا، وتوغو، والمملكة المتحدة، ورومانيا، كوريا، وجمهورية مولدوفا، 

وغينيا، وغيانا،  الكونغو الديمةراطية،وجمهورية وكوت ديفوار،  وكوتستاريكا،بلجيكا، وبنن، والبوتسنة والهرتسك، وبوتتسوانا، وبوروندي، وجزر الةمر،  28
 .واليمنليشتي، -وتيمور ورواندا،ومالوي، وملديف، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر، ونيجيريا، ونيوي،  وليبيريا،

/أو في تةاريرها الوطنية الخامتسة أو ربما تكون بعض األطراف قد قدمت اتستراتيجيات لحشد الموارد أو مكوناتها في تةاريرها المالية المةدمة لالتفاقية و 29
 كوناتها.غيرها من الوثائق، ولكن ليس في اتستراتيجيتها وخطة عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وال تتناول هذه الوثيةة تلك االتستراتيجيات أو م
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 ؛مبادرة تمويل التنوع البيولوجيكوتستاريكا لحشد الموارد نتيجة مشاركة هذا البلد في أ نشئت خطة  (ج )

حشد الموارد، وهي تحدد لتتضمن اتستراتيجية وخطة عمل ملديف الوطنية للتنوع البيولوجي اتستراتيجية  (د )
يرادات قطاع الحراجة، واألمالك االحتياجات المالية وتبين عدة خيارات لجمع األموال، من قبيل إيرادات التسياحة، والصيد،  وا 

لديف )الذي ي عترف به كمصدر محتمل بالغ األهمية لتحصيل األموال(، جزر مالعةارية وحةوق التنمية، والصندوق األخضر ل
 والضرائب الخضراء، وتةويم الحوافز ذات التأثيرات التسلبية، والةطاع الخاص؛

آليات مالية مبتك رة من أجل زيادة متساهمات الةطاعين العام تركز اتستراتيجية التمويل في رواندا على إطالق  (ه )
 .شركاء التنمية المةد م من دعمالزيادة والخاص في الميزانية و 

منها  13تةديرا لتكاليف خطط عملها. وتتضمن أيضا  30اتستراتيجية وخطة عمل منةحة للتنوع البيولوجي 29تضمن تو  -31
 .فةط )تسبق ذكرها أعاله( اتستراتيجية مكتملة لحشد الموارد

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وأوضح  21أهدافا وطنية بما يتماشى مع الهدف  31طرفا 89وحدد ما مجموعه  -31
ذلت لزيادة تمويل التنوع البيولوجي البيولوجي الجهود التي ب   طرفا في اتستراتيجيته وخطة عمله الوطنية للتنوع 79ما مجموعه 

 :في بلده و/أو عزمه على وضع خطة لحشد الموارد

ها المنح من بين ،من خالل تشكيلة متنوعة من آليات التمويل الوطني للمناطق المحمية هانظامتمول بليز  (أ )
ة أتيالطبيعة، واإليرادات المت بتدابير لحفظالديون مبادلة ، واتفاقات الصندوق االتستئماني لحفظ المناطق المحمية المةدمة من

 المناطق المحمية. وكاالت التي تشترك في إدارةال هاتحشدمباشرة من المناطق المحمية نفتسها، واألموال التي 

الديمةراطية في عام " االتستئماني إلعادة تأهيل المناطق المحمية في جمهورية الكونغو أوكابي" نشئ صندوقأ  (ب )
 بموجب قانون حفظ الطبيعة؛ واعت مد 2114

تنفيذ األنشطة المتصلة بإدارة المناطق  2111" في عام Bio Guinéeبيتساو، أتاح إنشاء مؤتستسة "-في غينيا (ج )
 المحمية المتستدامة ووضع آليات تمويل متستدام للمناطق المحمية؛

                                                 
ودومينيكا،  وكوتستاريكا،بوركينا فاتسو، وبوروندي، وتشاد، وبنن، وبوتان، وبوتتسوانا، وبروني دار التسالم، و  وبنغالديش،والبحرين،  والجزائر، ألبانيا، 30

تستونيا، وفنلندا،  ريتريا، وا   وليبيريا، ولكتسمبرغ،وقيرغيزتستان، ولبنان،  وجامايكا، وكيريباس،وغواتيماال، وغينيا بيتساو، وغينيا، والهند، وغانا، ومصر، وا 
وجمهورية مولدوفا،  وباراغواي،وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر،  وموريشيوس،ومدغشةر، ومالوي، وملديف، ومالي، وموريتانيا، 

والتسودان،  وتسيراليون، والصومال، وتسري النكا، وتسان تومي وبرينتسيبي،والفلبين، وتسانت كيتس ونيفيس، والتسنغال،  ورومانيا، و)أجزاء من( رواندا،
تسبانيا،    وزمبابوي. واليمن،وأوغندا،  ،وتونسوتوغو،  وتسوازيلند،وتسورينام، وا 

وكابو فيردي، وبيالروس، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، والبوتسنة والهرتسك،  واألرجنتين، وبنغالديش،وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر،أفغانتستان، وألبانيا،  31
 وكوتستاريكا، وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمةراطية،والصين، وجزر الةمر، والكونغو، وتشيلي، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون،  والبرازيل،وبوتتسوانا، 

كوادور، وغينيا االتستوائية، وجيبوتي، والجمهورية الدومينيكية،  ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، وا  ريتريا، وا   وغانا،ومصر، وا 
يران )جمهورية بيتساو، وغينيا، وغيانا، وهنغاريا، والهند، -وغينياوغرينادا، واليونان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية،  ندونيتسيا، وا   اإلتسالمية(، -وا 

وموريشيوس، والمكتسيك، ريتانيا، ومدغشةر، ومالوي، وماليزيا، وملديف، ومالي، ومو  وليبيريا،ولبنان،  وجامايكا، واليابان، ولكتسمبرغ،والعراق، واألردن، 
وتسانت كيتس ونيفيس، وتساموا، وصربيا،  ورواندا،والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيجيريا، ونيوي، وجمهورية كوريا،  والجبل األتسود،ومنغوليا، 

إلمارات العربية المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا، وا وتسيراليون، وجزر تسليمان، والصومال، وتسوازيلند، وطاجيكتستان، وتايلند، وتونس،
 وأوروغواي، وزامبيا، وزمبابوي.
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مويل الحفظ. وقد أ نشئت صناديق اتستئمانية مختلفة )مثل شهدت ماليزيا في العةد الماضي تنويعا في مجال ت (د )
الصندوق االتستئماني للمتنزهات البحرية، وصندوق تامان نيغارا االتستئماني(، كما أنشئ مؤخرا الصندوق الوطني االتستئماني 

 لحفظ الموارد الطبيعية، وتشكل جميعها آليات تمويل متستدام طويلة األجل؛

ظ التنوع البيولوجي، وهي مؤتستسة خاصة تتمثل مهمتها في دعم حفظ الموارد تمتلك موزامبيق مؤتستسة لحف (ه )
دارة ذلك بصورة متستدامة.  الطبيعية والتنوع البيولوجي المائي والبري وا 

 التواصل والتثةيف والتوعية العامة -2

التواصل والتثةيف والتوعية العامة جزءا ال  وأنشطة على ضرورة أن تكون اتستراتيجيات 9/8و 8/6 نص المةرراني -32
اتستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع  123اتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. ومن أصل يتجزأ من االتستر 

ضعتالبيولوجي  منها تتضمن اتستراتيجية وخطة عمل في مجال التواصل والتثةيف  3232 بروتوكول ناغويا، فإن   اعتماد بعد و 
منها على مبادرات متعلةة بالتواصل والتثةيف والتوعية العامة. وفيما يلي بعض  9633 حتويوالتوعية العامة أو ما يعادلها، وت

 األمثلة على ذلك:

وضعت إكوادور خطة وطنية للتثةيف البيئي للمواطنين تتضمن مشاريع ترمي إلى تعزيز الممارتسات البيئية.  (أ )
 ؛"نحن جزء من الحل"الخطة أيضا باتسم  هذه وت عرف

التثةيف المتستمر للمعلمين )في مجال معرفة األنواع وأتساليب التدريس في المتسائل تسيجري في فنلندا تعزيز  (ب )
 المتعلةة بالتنوع البيولوجي(، وتسوف تعزز معرفة األنواع والتوعية بالتنمية المتستدامة بمتساعدة تكنولوجيا المعلومات الجديدة؛

ة وغير رتسمية للتثةيف المنهجي تةديم دورات رتسميةصيرة األجل لناورو في "التتمثل إحدى األولويات و  (ج )
 ؛"لألفراد بشأن المعرفة بالتنوع البيولوجي في البلد وبشأن المهارات التةليدية والجديدة المطلوبة إلدارة هذه الموارد بصورة متستدامة

"إعادة التنوع البيولوجي  من أجل أطفال محليون يةودهحفظ البيئة  للتثةيف في مجال انيوزيلندا برنامج أنشأت (د )
الوكاالت بعض  تشاركقد و "، صحة الناس تأتي من صحة الطبيعةبرنامج يتسمى " أيضا يوجد في البلدو . إلى المدينة"

 ارتباطهمتحتسين حياة النيوزيلنديين من خالل  ب غية في تصميم البرنامج ينالماوريالتسكان الحكومية والمنظمات غير الحكومية و 
 .بالطبيعة

                                                 
وفنلندا،  وجمهورية الكونغو الديمةراطية،وكوت ديفوار،  وكوتستاريكا،بنن، والبوتسنة والهرتسك، وبوتتسوانا، وبوروندي، وجزر الةمر،  بنغالديش، وبليز، 32

وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيوي، والفلبين، والمكتسيك، ومالوي، وملديف، وموريتانيا،  وليبيريا،لبنان، وغواتيماال، وغيانا، و وغانا، وفرنتسا، 
 ليشتي.-وتيمور وتسوازيلند،والتسنغال، والتسودان،  ورواندا،

وبروني دار التسالم، وكابو  والبرازيل،والبحرين، وبيالروس، وبلجيكا، وبوتان،  وأذربيجان،وأنتيغوا وبربودا، وأرمينيا، والنمتسا،  والجزائر، وأندورا،ألبانيا،  33
كوادور،والدانمرك، والجمهورية الدومينيكية،  وكرواتيا،والصين، والكونغو،  وتشيلي،وتشيكيا، وكوبا، فيردي، وكمبوديا، وكندا، وتشاد،  ومصر، وغينيا  وا 

ثيوبيا، تستونيا، وا  ريتريا، وا  واليونان، وغرينادا، وغينيا بيتساو، وغينيا، وهنغاريا،  وغانا،واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا،  االتستوائية، وا 
يران )الجمهورية والهند،  يطاليا، واليابان، واألردن،  اإلتسالمية(، -وا  بية، وقيرغيزتستان، وجمهورية الو الديمةراطية الشع وكيريباس،والعراق، وأيرلندا، وا 

وبيرو، وبولندا،  وباراغواي،ونيكاراغوا، والنرويج،  وناورو، ونيوزيلندا،وموزامبيق،  والجبل األـتسود،ومدغشةر، وماليزيا، ومالي، ومالطا،  ولكتسمبرغ،
 تومي وبرينتسيبي، وتسان مارينو، وتسانواالتحاد الروتسي، وتسانت كيتس ونيفيس، وتساموا،  ورومانيا،وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، 

تسبانيا، والتسويد، وجزر تسليمان، وتسلوفاكيا،  وتسيراليون،وصربيا،  واإلمارات العربية  وأوكرانيا،وتوغو، وأوغندا،  وطاجيكتستان، وتايلند،وجنوب أفريةيا، وا 
 وفييت نام، وزامبيا، وزمبابوي. ،البوليفارية( -وفنزويال )جمهورية المتحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-08/cop-08-dec-06-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-08-ar.pdf
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نا األرض والتنوع البيولوجي في المناهج الدراتسية م  المتعلةة بمتسألة أ  تعتزم نيكاراغوا دمج المواضيع (ه )
 Ruta del Bien Comúnتتستند إلى شعار "الطريق إلى المنفعة العامة" ) أطروحةالجامعية. وتسوف يدرج البلد أيضا أفضل 

de la Madre Tierraالبيولوجي؛تشجيع البحوث في مجال التنوع من أجل  الشباب يات( في منتد 

 أطلةتها وزارة التعليم والبحوثتستواصل النرويج برنامجها بشأن حةيبة الظهر المتستدامة، وهي مبادرة وطنية  (و )
 لدعم المدارس النرويجية في تنفيذ برنامج التعليم من أجل التنمية المتستدامة؛ وزارة المناخ والبيئةو 

ولوجي في المدارس الثانوية باتستخدام الشبكة تزمع تسانت كيتس ونيفيس إنشاء شبكة لمعارف التنوع البي (ز )
"، وهي شبكة لتيتسير تسبل التواصل والتعاون والتعلم اإللكتروني والبحث أمام طالب المدارس Edu NETالوطنية للتعليم "

 الثانوية؛

، اعتمدت حكومة التسويد األهداف الشاملة لتسياتسة الترفيه في الهواء 2111في ديتسمبر/كانون األول  (ح )
ضعت لدعم فرص للناس لةضاء بعض الوقت في الطبيعة واالتستمتاع باألنشطة الترفيهية في الهواء الطلق.الطلق،   التي و 

 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 1أهدافا و/أو غايات وطنية فيما يتعلق بالهدف  34طرفا 117وقد وضع  -33

 تنمية الةدرات -2
خطة وطنية لتنمية الةدرات؛ وترد أدناه بعض األمثلة  35وطنية للتنوع البيولوجي اتستراتيجية وخطة عمل 18تتضمن  -34

عدة أنشطة لبناء الةدرات، يشير بعضها أيضا إلى الميزانية  36بلدا آخر 88على هذه الخطط. وباإلضافة إلى ذلك، فةد ذكر 

                                                 
وبنن، وبوتان، والبوتسنة وبليز، وبيالروس، وبلجيكا،  وبنغالديش،وأرمينيا، والنمتسا، والبحرين، وأذربيجان، وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر، وأندورا، ألبانيا، 34

 وكوتستاريكا، والصين، وجزر الةمر، والكونغو، وتشيلي،وتشيكيا،  وكوبا،وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبوديا، وكندا،  والبرازيل،والهرتسك، وبوتتسوانا، 
كوادور،وكوت ديفوار، والدانمرك،  ثيوبيا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا،  وجيبوتي، وا  تستونيا، وا  ريتريا، وا  واليونان،  وغانا،ومصر، وغينيا االتستوائية، وا 

يران )جمهورية  ن، والهند، وهنغاريا،وغرينادا، وغينيا بيتساو، وغينيا، وغيانا، واليابا ندونيتسيا، وا  يطاليا،  اإلتسالمية(، -وا   وجامايكا،والعراق، وأيرلندا، وا 
ومدغشةر، ومالوي، وماليزيا، وملديف، ومالي،  وليبيريا، واألردن، وقيرغيزتستان، وجمهورية الو الشعبية الديمةراطية، والجمهورية الدومينيكية، ولبنان،

 وباراغواي، ونيكاراغوا، ونيجيريا، ونيوي، ونيوزيلندا،والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا،  والجبل األـتسود،ومنغوليا،  المكتسيك،و انيا، ومالطا، وموريت
 ان مارينو،وتسوتسانت كيتس ونيفيس، وتساموا،  ورواندا،واالتحاد الروتسي،  ورومانيا،وبيرو، والفلبين، وجمهورية كوريا، وقطر، وجمهورية مولدوفا، 

تسبانيا، وجزر تسليمان، والصومال،وتسلوفاكيا،  وتسيراليون، والتسنغال، وصربيا،  والتسويد، وتسوازيلند، والتسودان، وتسري النكا، وجنوب أفريةيا، وا 
انيا المتحدة، وأوروغواي، وأوغندا، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وجمهورية تنز  وتونس، ليشتي،-وتوغو، وتيمور وطاجيكتستان، وتايلند،

  وزامبيا، وزمبابوي. البوليفارية(، -)جمهورية  وفنزويال
ندونيتسيا، ولبنان، وليبيريا، ومالوي، وملديف، ومالي، وموريشيوس، وال 35 مغرب، البوتسنة والهرتسك، وبوتتسوانا، وبوروندي، وجزر الةمر، وغيانا، وا 

  ليشتي.-وتيمورونيجيريا، ونيوي، ورواندا، وتسورينام، 
وكابو فيردي، وكمبوديا،  وبليز، وبوتتسوانا، والبرازيل،وبوركينا فاتسو، والبحرين،  وأذربيجان، وبنغالديش،أرمينيا، والنمتسا، الجزائر، وأندورا، واألرجنتين،  36

ودومينيكا، ومصر،  وجيبوتي، الكونغو الديمةراطية،وجمهورية وكرواتيا، وكوبا، والكونغو،  وجزر الةمر، والصين، وتشيلي،والكاميرون، وتشاد، وتشيكيا، 
ريتريا، وجورجيا، واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا بيتساو، وغينيا،  يران )جمهورية وهنغاريا، والهند،  وغيانا، وهندوراس،وا  والعراق،  اإلتسالمية(، -وا 

 وماليزيا، ومالوي،ومدغشةر،  وليتوانيا، لكتسمبرغ،وليختنشتاين،  ولبنان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وكيريباس،واليابان، واألردن،  وأيرلندا،
وبيرو، والفلبين، وبولندا،  وباراغواي،ونيكاراغوا، والنيجر،  وناورو، ونيبال،وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا،  والمكتسيك،وموريتانيا،  وملديف، ومالي،

 وتسري النكا، وتسلوفاكيا، وجنوب أفريةيا، وتسيراليون،وتسانت كيتس ونيفيس، والتسنغال، وصربيا وتسيشيل،  ورومانيا،ريا، وجمهورية مولدوفا، وجمهورية كو 
 .وتوغو، وتوفالو، وأوغندا، وأوروغواي، والمملكة المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي وتسوازيلند، وطاجيكتستان،والتسودان، 
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في اتستراتيجياته وخطط عمله الوطنية للتنوع البيولوجي  37طرفا 18أشار و . المخصصة فضال عن الجهة المتسؤولة عن النشاط
 38 التةييم الذاتي للةدرات الوطنية و/أو غيرها من عمليات تةييم االحتياجات من التدريب/الةدرات. عملية إلى

نيجيريا خطة لتنمية الةدرات وتةييم االحتياجات من الةدرات التةنية. وتورد الخطة لكل متسألة من وضعت  (أ )
جراءات محددة. وباإلضافة إلى ذلك،  بالةدرات األتساتسية المتعلةةالمتسائل  االحتياجات في مجال الةدرات الفردية والمؤتستسية وا 

 ؛تتضمن الخطة فرعا يتعلق باالحتياجات التكنولوجية والتةنيات التي تتسن ى تحديدها واإلجراءات المطلوب اتخاذها

 من حتياجاتالتتضمن تةييما ل، و تنفيذلا خطةكونات م مكونًا من ليبيريافي  تنمية الةدرات خطةتشكل  (ب )
 د؛افر واأل اتالنظم والمؤتستس ىالةدرات التةنية على متستو 

حفظ التنوع البيولوجي، والتنوع البيولوجي  تتستهدف خطة بناء الةدرات في رواندا الكيانات المشاركة في (ج )
هذه  تنفيذ األنشطة في مختلف مؤتستسات التدريب، وتستعزز المةررالبيولوجية. ومن والتسالمة  ،الزراعي، والتكنولوجيا البيولوجية

 في تخطيط التنوع البيولوجي؛ جامعة متسألةباعتبارها  يناالجنتس متسألة النوع األنشطة

( تنمية الةدرات 1تتضمن خطة تنمية الةدرات في تسورينام أربعة أهداف فرعية هي على النحو التالي: ) (د )
( تطوير الشركات لمشاريع مراعية للصالح العام، مع 3ت الصلة والمؤتستسات المرتبطة بها؛ )( تعزيز الوزارات ذا2العامة؛ )

( تعزيز قدرة منظمات المجتمع المدني ومجتمعاته المحلية على االضطالع 4االلتزام بالمبادئ اإليكولوجية/مبادئ االتستدامة؛ )
 بدورها فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي؛

 اإلدماج -دال

 ةالتنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيتةييم  -1

أنه أجرى دراتسات تةييم للتنوع البيولوجي في بلده، أو في أجزاء من البلد. ومع ذلك، ال تتوافر  39طرفا 43ذكر  -32
دماج و/أو  عندمعلومات كافية لتحديد ما إذا كان قد تتسن ى النظر إلى حد بعيد في نتائج هذه التةييمات  تحديد األولويات، وا 

. وتتضمن بعض األمثلة المتعلةة بدراتسات التةييم التي أ جريت االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية المنةحة للتنوع البيولوجيوضع 
 ما يلي:

الوطنية للتنوع البيولوجي، تةييما اقتصاديا  هاوخطة عمل تهافي إطار تحديث اتستراتيجيأجرت بنغالديش،  (أ )
 ؛نغروف(االمغابات واألراضي الرطبة و  المرتفعة اتغابالةدمها ثالثة نظم إيكولوجية )تات الخمتسين التي للخدم

 أجرت كابو فيردي دراتسات تةييمية للتسياحة اإليكولوجية والغابات؛ (ب )

                                                 
 والجمهورية الدومينيكية،وانا، وكمبوديا، والكاميرون، وجمهورية كوريا الديمةراطية الشعبية، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، البوتسنة والهرتسك، وبوتتس 37

ريتريا، وغيانا، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وموريشيوس، ومنغوليا، ونيوي، ورومانيا، وتساموا، وتسورينام، وتيمور  ليشتي، وتوفالو.-وا 
 أفغانتستان، وبنغالديش، وبليز، والكونغو، وجامايكا، ونيبال، وبيرو، وتسانت كيتس ونيفيس، وتسيشيل، والصومال. 38
ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وجورجيا،  وتشيلي، وكابو فيردي،والبرازيل، وبوتتسوانا، وبوتان، والتسلفادور،  بنغالديش، 39 وكولومبيا، والدانمرك، ومصر، وا 

ندونيتسيا، وأيرلندا، وجامايكا، نادا، وغيانا،وألمانيا، وغري ومنغوليا،  وموريشيوس، واليابان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وملديف، ومالطا، وا 
وتسان تومي وجمهورية مولدوفا، واالتحاد الروتسي، وتسانت كيتس ونيفيس،  وباراغواي،وهولندا، والنرويج،  والمكتسيك، والجبل األتسود،وميانمار، 
 وزمبابوي. واليمن،والتسويد، وأوغندا، وأوروغواي، وفييت نام،  وتسري النكا،وتسيشيل،  وبرينتسيبي،
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 محميتا وادي الريان ورأس محمد؛ –مصر  (ج )

 ت الدراتسةاتستكشفو  .2111في عام  كانتري لمنطةة كوكبيتتةييم النظام اإليكولوجي لأجرت جامايكا دراتسة  (د )
 متستدام إلدارة المحيطات والتسواحل؛التمويل للإمكانية تنفيذ آلية 

 ؛األراضي الرطبة في منطةة لونغ –جمهورية الو الديمةراطية الشعبية  (ه )

الواردة في لى األحكام إ ةكبير  بدرجةلتنوع البيولوجي في المكتسيك لالعمل الوطنية  تتستند االتستراتيجية وخطة (و )
 ؛(2112) "وا عادة اإلحياء"رأس المال الطبيعي للمكتسيك: اإلجراءات االتستراتيجية للتةييم والحفظ  التي تحمل عنوان الوثيةة

أجرى االتحاد الروتسي تةييما للةيمة االقتصادية لمنطةة األراضي الرطبة في منطةة دوبنا )"كرينلند"( أوضح  (ز )
 عن االتستخدام المباشر للموارد البيولوجية؛فوائد النظام اإليكولوجي الناجمة 

وي زمع البلد أيضا إعداد المزيد من الدراتسات بشأن عملية تةييم شامل لألراضي.  تسانت كيتس ونيفسأجرت  (ح )
 ؛الةيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي من النواحي االجتماعية واالقتصادية والثةافية

المحمية؛ كجزء من عملية تنةيح االتستراتيجية وخطة العمل أجرت زمبابوي دراتسة تةييمية بشأن المناطق  (ط )
 ؛الوطنية للتنوع البيولوجي

أهدافا وطنية 40 بلدا 37وضع اتستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي تتسن ى اتستعراضها،  123ومن أصل  -36
 األمثلة على ذلك ما يلي:ومن 41 .بلدا عن عزمه على إجراء دراتسات تةييم في المتستةبل 21تتعلق بالتةييم وأعرب 

طبةت أرمينيا وجمهورية تنزانيا المتحدة وموزامبيق إجراءات لوضع أدوات أو أتساليب أو منهجيات لتةييم  (أ )
 ؛التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

 تعكف المغرب حاليا على إعداد برامج لتةييم قطاع تربية اإلبل التي تشكل مصدرا رئيتسيا للهيبة والدخل (ب )
 لتسكان جنوب المغرب.

 خطط التنمية الوطنية -2

 :أدواتبإدماج التنوع البيولوجي في خططه اإلنمائية الوطنية أو ما يعادلها من  42طرفا 31أفاد  -37

                                                 
والجمهورية  وتشيلي، وبيالروس، وبلجيكا، وبوتان، وبوروندي، والكاميرون، والكونغو، وبنغالديش، أرمينيا، وأنتيغوا وبربودا، الجزائر، واألرجنتين، 40

تستونيا، وغامبيا، وجورجيا، واليونان، وغواتيماال، والهند، واليابان، واألردن، ومالي، ومالوي، وموريتانيا، وموزامبيق، الدومينيكية، وغينيا االتستوائ ية، وا 
 .واليمن وتسويتسرا، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، والصومال،وناميبيا، ونيجيريا، وبيرو، وتسانت كيتس ونيفيس، والتسنغال، 

ودومينيكا، والجمهورية  وجزر الةمر، وكرواتيا، وكوبا، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وبليز،وأنتيغوا وبربودا، وأرمينيا، وبيالروس، وبلجيكا،  أندورا، 41
كوادور، الدومينيكية، تستونيا، وفنلندا، وفرنتسا، وغامبيا، وغواتيماال، والهند، واليابان، واأل وا  يران )جمهورية  ردن،وغينيا االتستوائية، وا   اإلتسالمية(، -وا 

يطاليا، ورومانيا،  ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، وبيرو، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، وناورو، ومالطا، وناميبيا، وليتوانيا، ولكتسمبرغ، وأيرلندا، وا 
 .ليشتي، وتوغو، وتوفالو، وزامبيا-موروتي وتسوازيلند،وتسورينام،  والصومال، وتسلوفاكيا، ورواندا، وتسان تومي وبرينتسيبي،

كوادور، والجمهورية الدومينيكية، وكوبا،بوركينا فاتسو، وبوروندي، وبوتان،  الجزائر، وبنغالديش، وبليز، 42 تستونيا، وا   وهندوراس، وغينيا االتستوائية، وا 
ليشتي، -وتيمور وتايلند، وتسلوفاكيا، وجنوب أفريةيا، ورواندا، وناميبيا، وهولندا، والنيجر، ونيوي، وبيرو، والفلبين، والمكتسيك، ومالوي، وكيريباس، والعراق،

 .وفييت نام، وجمهورية تنزانيا المتحدة البوليفارية(، -)جمهورية  وأوغندا، والمملكة المتحدة، وفنزويال
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أو " )لتهيئة اإلقليمالوطني  المخططالوطنية للتنوع البيولوجي في " هاعمل الجزائر وخطة اتستراتيجية تدمجأ  (أ )
 لتخطيط االتستراتيجي من أجل اتستغالل األراضي والتنمية المتستدامة؛ل الحكومة وهو أداة ،المكاني(المخطط الوطني للتخطيط 

 (؛2118-2113يحتل التنوع البيولوجي مكانة بارزة في الخطة الخمتسية الحادية عشرة لبوتان ) (ب )

خطة  تزامن مع إعدادبال في إكوادور عمل الوطنية للتنوع البيولوجيالتستراتيجية وخطة االأ جريت عملية تنةيح  (ج )
التسياتسات الوطنية التي تشكل  عدد منرتبط (. وي”Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017“التنمية الوطنية )

 ا بالتنوع البيولوجي؛مباشر ا ارتباط 743ا من الهدف جزء

التسياتسات واألدوات ترتبط و . لمكتسيكلاالعتبار في خطة التنمية الوطنية  بعين التنوع البيولوجي يؤخذ (د )
ارتباطا  االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيفي  ةمتستدام واتستخدامه بصورة التنوع البيولوجي المتعلةة بحفظ

التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة  إدماجوتنظر الخطة أيضا في . باإلجراءات الواردة في خطة التنمية الوطنية امباشر 
 األتسماك والتسياحة؛د ئومصا

تأخذ خطة التنمية االقتصادية واالجتماعية في النيجر التنوع البيولوجي بعين االعتبار في محورين من  (ه )
 محاورها، ويتعلق المحور األول بالتنمية المتوازنة والمتستدامة ويتعلق المحور اآلخر باألمن الغذائي المتستدام والتنمية الزراعية؛

هدفا  وتكرتسه" بحفظ التنوع البيولوجي 2121ية الثانية لبيرو "بيرو بحلول عام تعترف خطة الذكرى المئو  (و )
 وطنيا؛

 ليشتي بتحةيق عدد من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛-تلتزم خطة التنمية االتستراتيجية لتيمور (ز )

أو أهداف عناصر و/ 44طرفا آخر 32للتنوع البيولوجي التي وضعها  وتتضمن االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية -38
جراءات على تسبيل المثال، أنهت موريشيوس تةييما . فأدواتتهدف إلى إدماجها مع خطة التنمية الوطنية أو ما يعادلها من  وا 

العمل الوطنية  رئيتسية أثناء إعداد االتستراتيجية وخطةلصناعات والمواضيع البعض ال بالنتسبة التنوع البيولوجي إدماجمدى ل
التنوع البيولوجي في التسياتسة  دماجإلوالفرص المحتملة  عةباتلمتسارات واللتةييم  راءتعتزم موريشيوس اآلن أجو  .للتنوع البيولوجي

 .العامة وصنع الةرار

 خطط التنمية المتستدامة -3

إلى إدماج اتستراتيجيته  45طرفا 21ضة للتنوع البيولوجي، أشار اتستراتيجية وخطة عمل وطنية متستعر   123من أصل  -39
 . ومن األمثلة على ذلك ما يلي:أدواتوخطة عمله الوطنية للتنوع البيولوجي مع خطط التنمية المتستدامة أو ما يعادلها من 

                                                 
 تستدامة البيئية.إلى كفالة حةوق الطبيعة وتعزيز اال 7يشير الهدف  43
ومصر،  وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وكولومبيا، وجزر الةمر، وتشيلي،وأرمينيا، والبحرين، وبلجيكا، وبوتتسوانا، وكابو فيردي، والكاميرون،  أندورا، 44

يران )جمهورية  وفنلندا، وفرنتسا، ندونيتسيا، وا  يطاليا، وجامايكا، وأيرلندا، اإلتسالمية(، -وغانا، وا  ونيجيريا، وقطر،  وموريشيوس، والجبل األتسود، ومالوي، وا 
 .وجنوب أفريةيا، والمملكة المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي ورومانيا، وتسان مارينيو، وجزر تسليمان،

تستونيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنتسا، وأيرلندا، وقيرغيزتستان، وجمهوري 45 ة الو الديمةراطية الشعبية، بلجيكا، والجمهورية التشيكية، وتشيكيا، وا 
 ليشتي.-ولكتسمبرغ، وموريتانيا، والجبل األتسود، وميانمار، والنيجر، ورومانيا، وصربيا، وتسيشيل، وجنوب أفريةيا، وتسويتسرا، وتيمور
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تسة للتنوع البيولوجي والغابات والمياه تتضمن الخطة االتحادية الثانية للتنمية المتستدامة لبلجيكا إجراءات مكر   (أ )
 البحرية؛

 االتستراتيجية الوطنية للتنمية المتستدامة للجبل األتسود إجراءات بشأن المناطق المحمية؛تتضمن  (ب )

البيئية الزراعية لرصد مؤشراته المتستدامة و  ةتنميبال المتعلةة يعتزم االتحاد األوروبي اتستخدام بعض مؤشراته (ج )
 واإلبالغ عنه؛عمله الوطنية للتنوع البيولوجي  اتستراتيجيته وخطةالتةدم المحرز بشأن تنفيذ 

تشكل االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في فرنتسا أحد العناصر الرئيتسية لالتستراتيجية  (د )
 الوطنية للتنمية المتستدامة؛

الوطنية للتنوع البيولوجي عنصرا فرعيا من عناصر  وخطة العمللكتسمبرغ، تشكل االتستراتيجية  فيما يخص (ه )
 الخطة الوطنية للتنمية المتستدامة؛

تشكل االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في النيجر جزءا من أحد البرامج التستة التي  (و )
 تتضمن الخطة الوطنية للبيئة من أجل تنمية متستدامة.

 الةضاء على الفةر -4
ضعتطرفا في اتستراتيجياته وخطط عمله الوطنية للتنوع البيولوجي  43أفاد  -41  46بروتوكول ناغويا اعتماد بعد التي و 
أهدافها و/أو إجراءاتها. ومن األمثلة على ذلك ما و/أو  دئهاوجود صالت لهدف الةضاء على الفةر و/أو دمج هذا الهدف بمباب

 يلي:

درج أنتيغوا وبربودا، والهند، وتوغو، واليمن، من بين بلدان أخرى، اتستراتيجيات الةضاء على الفةر في ت (أ )
 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛ 2المعادل الوطني للهدف  في اتستراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي أو

بوركينا فاتسو، وبوروندي،  حد من الفةر أو ما يعادلها فيت دم ج اعتبارات التنوع البيولوجي في اتستراتيجيات ال (ب )
 ؛والكونغو، وغامبيا، والنيجر، وغينيا االتستوائية، وجمهورية تنزانيا المتحدة

أفغانتستان، ومولدوفا، وناميبيا، والنيجر، تهدف االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في  (ج )
لبيولوجي من أجل المتساهمة في التخفيف من حدة الفةر. وتراقب االتستراتيجية وخطة العمل إلى تنفيذ إجراءات التنوع اوبيرو 

الوطنية للتنوع البيولوجي في ناميبيا، من خالل برنامج اإلدارة المجتمعية للموارد الطبيعية، الدور الذي يؤديه التنوع البيولوجي 
 في التخفيف من حدة الفةر في المناطق الريفية؛

تنفيذ تسياتسات التنمية، إلى دعم مشاريع التعاون اإلنمائي الرامية إلى الحد من الفةر  فنلندا، في إطارتتسعى  (د )
م النظ، وذلك بهدف حماية خدمات اتستخداما متستدامافي البلدان النامية، من خالل حفظ التنوع البيولوجي واتستخدامه 

 وتعزيزها؛ ةاإليكولوجي

                                                 
يا، والصين، والكونغو، وجزر الةمر، أفغانتستان، وأنتيغوا وبربودا، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، وبوتتسوانا، وبوركينا فاتسو، وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبود 46

ثيوبيا، وكوت ديفوار، وغينيا االتستوائية، يطاليا، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ومدغشةر،  وا  وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، وغينيا، وغيانا، والهند، وا 
وجنوب  وجزر تسليمان، وتسانت كيتس ونيفيس، ورواندا، مهورية مولدوفا،ومالي، والمغرب، وناميبيا، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والنيجر، وبيرو، والفلبين، وج

 .، واليمنأفريةيا، والتسودان، وتوغو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة
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تبرز االتستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في أوغندا متسألة متساهمة التنوع البيولوجي  (ه )
في رفاه اإلنتسان والةضاء على الفةر والتنمية الوطنية وتتسعى إلى الحفاظ على هذه المتساهمة كمبدأ  النظم اإليكولوجيةوخدمات 

 من مبادئها التوجيهية.

 الخطط دون الوطنية -2

 أن   47بروتوكول ناغويا اعتماد بعددت اتستراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وضعتها تتسعة أطراف أفا -41
أدناه أمثلة على ذلك(.  )ترد لدى بلدانها بالفعل خططا دون وطنية للتنوع البيولوجي أو أنها قد شرعت في وضع هذه الخطط

خطة عمل إقليمية واحدة على المذكورة أعاله(  تتسعةطرفا )بما فيها األطراف ال 19لدى  األمانة قد أحاطت علما بأن   غير أن  
االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنةحة للتنوع ها في جميعهذه الخطط ال تنعكس  بيد أن   48األقل للتنوع البيولوجي؛

وقع التالي: . ويمكن االطالع على المعلومات المتعلةة بهذه الخطط على المالبيولوجي
info/sbsap/default.shtml-https://www.cbd.int/nbsap/related عن عزمه  49آخر طرفا 11. وأعرب ما مجموعه

 :على إعداد اتستراتيجيات وخطط عمل دون وطنية للتنوع البيولوجي

ومن المةرر ، خطة عمل محلية للتنوع البيولوجي 26النهائية لـأو  من وضع الصيغة األوليةأيرلندا  انتهت (أ )
 محلية؛الخطط من ال المزيد إعدادوكذلك  قريبابعضها اتستعراض 

دارته لتنوع البيولوجياتخطيط  تطبيق الالمركزية فيالمكتسيك عززت  (ب )  12من خالل وضع وتنفيذ  وا 
تستراتيجيات اال ويجري حاليا إعداد المزيد من واتستخدامه اتستخداما متستداما. لتنوع البيولوجياحفظ ل حكوميةاتستراتيجية 
 الحكومية.

في مالوي، يعكف مجلس مدينة ليلونغوي على وضع اتستراتيجية وخطة عمل محلية للتنوع البيولوجي تبرز  (ج )
يمكن بها للتنوع البيولوجي والتنمية مواكبة أنشطة التنمية في في المدينة وتبين الكيفية التي  تهاحماي ينبغيأنواعا وموائل محددة 

  .المدينة. وقد حددت مالوي أيضا هدفا وطنيا لوضع اتستراتيجيات وخطط عمل محلية للتنوع البيولوجي

وقد وضعت عدة تسلطات وطنية و/أو دون وطنية إرشادات للتسلطات دون الوطنية إلعداد و/أو تنفيذ خطط التنوع  -42
 .البيولوجي

عناصر أو إجراءات أو أهدافا ترمي إلى دمج  50وخطة عمل وطنية أخرى للتنوع البيولوجياتستراتيجية  21وتتضمن  -43
 التنوع البيولوجي في الخطط دون الوطنية:

وخطط العمل الوطنية للتنوع االتستراتيجيات في أتستراليا وبلجيكا، ي عتزم النظر في اإلجراءات المتعلةة ب (أ )
 االعتبار مع الخطط/الوثائق التي توضع على متستوى المناطق والواليات واألقاليم؛ البيولوجي وأخذها في

                                                 
 المتحدة.النمتسا، وأيرلندا، واليابان، والمكتسيك، وموريشيوس، وبيرو، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وجمهورية كوريا، والمملكة  47
48 info/sbsap/default.shtml-https://www.cbd.int/nbsap/related 
والمملكة  وأوكرانيا،البوتسنة والهرتسك، والصين، وجمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، وأيرلندا، ومالوي، وميانمار، ونيبال، ونيجيريا، واالتحاد الروتسي،  49

  .المتحدة
وفرنتسا، والهند، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية،  وجمهورية الكونغو الديمةراطية،أتستراليا، وبلجيكا، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا،  50

 وزمبابوي. وتايلند،ومالطا، ومالوي، وماليزيا، ونيجيريا، والنرويج، والتسودان، واالتحاد الروتسي، والمملكة المتحدة، وجمهورية كوريا، 

https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
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وخطة االتستراتيجية "وضع خطط إيكولوجية إقليمية )محلية( لتنفيذ  -، 2، اإلجراء 18الهدف  -بوروندي  (ب )
 في خطط التنمية المجتمعية؛العمل الوطنية للتنوع البيولوجي". ويةترح هذا اإلجراء أيضا إدماج خطط التنفيذ المحلية هذه 

، تستكون قطاعات اإلنتاج الرئيتسية والتسلطات المحلية 2121"بحلول عام  – 18الهدف  -الكاميرون  (ج )
 الالمركزية قد وضعت أهدافا تتعلق بالتنوع البيولوجي في قطاع معين أو منطةة محددة، وترتبط باألهداف الوطنية"؛

تخطيط االتستراتيجيات المحلية للتنوع البيولوجي وهي تعكف وضعت جمهورية كوريا مبادئ توجيهية بشأن  (د )
على إنشاء أتساس قانوني للمدن/المةاطعات الحضرية الكبرى لوضع اتستراتيجيات التنوع البيولوجي في قانون حفظ واتستخدام 

 التنوع البيولوجي.

 النوع الجنتساني -6

اتستراتيجياته وخطط عمله الوطنية المنةحة للتنوع إلى الةضايا الجنتسانية أو قضايا المرأة في  51طرفا 71يشير  -44
إدراج االعتبارات الجنتسانية في االتستراتيجيات وخطط العمل الوطنية متسألة ل إتسهاباويرد تحليل منفصل وأكثر . البيولوجي

 .CBD/SBI/2/2/Add.3المنةحة للتنوع البيولوجي في الوثيةة 

 

__________ 

                                                 
وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، وجزر الةمر، والكونغو، أذربيجان، والبحرين، وبنغالديش، وبوتان، والبرازيل، وبوركينا فاتسو، وبوروندي،  51

ثيوبيا، وغامبيا، وجورجيا،  ريتريا، وا  كوادور، ومصر، وغينيا االتستوائية، وا  وغانا، وغواتيماال، وكوتستاريكا، وكوبا، وجيبوتي، والجمهورية الدومينيكية، وا 
والعراق، وجامايكا، واليابان، وكيريباس، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وليبيريا، ومدغشةر، وغينيا، وغينيا بيتساو، وغيانا، وهندوراس، والهند، 

اراغواي، وبيرو، ومالوي، ومالي، وموريتانيا، والمكتسيك، والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، وناورو، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، ب
ليشتي، وتوغو، وتونس، وتوفالو، وأوغندا، -ت كيتس ونيفيس، والتسنغال، وتسيراليون، وجزر تسليمان، والتسودان، وتايلند، وتيموروالفلبين، ورواندا، وتسان

 .وجمهورية تنزانيا المتحدة تنزانيا، وأوروغواي، واليمن، وزمبابوي


