
 مؤتمر األطراف في االتفاقية

 المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 االجتماع الرابع عشر
 9172نوفمبر/تشرين الثاني  92-71شرم الشيخ، مصر، 

 *من جدول األعمال المؤقت 8البند 
 

 1111-1122التقدم المحرز في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 داف أيشي للتنوع البيولوجيهنحو تحقيق أو 

 مذكرة من األمينة التنفيذية
 معلومات أساسية

الخطة التقدم المحرز في تنفيذ  ،أن يستعرض في اجتماعاته في المستقبل 71/9قرر مؤتمر األطراف في المقرر  -7
(، وطلب إلى األمين التنفيذي أن يعد تحليال/تجميعا لإلجراءات الوطنية 71)الفقرة  9191-7791االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

)ب((،  71واإلقليمية وغيرها من اإلجراءات، بما في ذلك وحسب االقتضاء األهداف الموضوعة وفقا للخطة االستراتيجية )الفقرة 
 واإلقليمية في تحقيق األهداف العالمية. لتمكين مؤتمر األطراف من تقييم مساهمة هذه األهداف الوطنية

، األطراف على استعراض، وحسب 71/9من المقرر  3حث مؤتمر األطراف، في الفقرة  وباإلضافة إلى ذلك، -9
االقتضاء تحديث وتنقيح استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للتنوع 

، عن طريق إدماج أهدافها الوطنية، التي أعدت بموجب 2/2واإلرشادات التي اعتمدت في المقرر  9191-7917البيولوجي 
لها الوطنية للتنوع البيولوجي. وفي الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها، في استراتيجياتها وخطط عم

األطراف التي لم تفعل ذلك حتى اآلن، على ، ألف 79/9من المقرر  1وقت الحق، حث مؤتمر األطراف، في الفقرة 
ياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع الخطة استعراض، وحسب االقتضاء، تحديث وتنقيح استراتيج

لى اعتماد مؤشرات على المستوى الوطني، بأسرع ما يمكن، وفي أي حال من 9191-9177االستراتيجية للتنوع البيولوجي  ، وا 
لى تقديم تقاريرها الوطنية 9172األحوال في موعد أقصاه أكتوبر/تشرين األول   الخامسة.، وا 

استعراض التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية  ه ينبغيمن جديد أنمؤتمر األطراف  أكد، 79/37وفي المقرر  -3
المزيد من ه ينبغي أن يستند وضع ، وأن9191عام حتى في كل اجتماع من اجتماعاته  9191-9177للتنوع البيولوجي 

معلومات الو فضال عن المعلومات الواردة في التقارير الوطنية ستعراض هذا اال إلىلوضع السياسات ودعم التنفيذ  رشاداتاإل
. وباإلضافة إلى ذلك، وفقًا لقائمة المسائل الواردة في المرفق لهذا العلمية التقييمات بوسائل منهاقد تصبح متاحة األخرى التي 

االضطالع، ضمن جملة أمور، باستعراض أولي للتقدم المحرز المقرر، كان على مؤتمر األطراف في اجتماعه الثالث عشر 
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وبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، ووسائل التنفيذ ذات  9191-9177اتيجية للتنوع البيولوجي نحو تنفيذ الخطة االستر 
 .الصلة

بتحليل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي أحاط مؤتمر األطراف علمًا ، 73/7وفي المقرر  -1
االستراتيجية العالمية بالتقرير المحدث عن التقدم المحرز في تنفيذ و وتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  9177-9191

على أن تنظر، أثناء عملية تحديث استراتيجياتها وخطط . وشجع مؤتمر األطراف في نفس المقرر، األطراف فظ النباتاتلح
-9177عملها الوطنية للتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء، في المؤشرات الخاصة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 .، وفي مؤشرات أهداف التنمية المستدامة9191

مراجعة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وشجع مؤتمر األطراف في نفس المقرر، األطراف على  -2
على نحو دوري، حسب االقتضاء ووفقا للظروف واألولويات والقدرات الوطنية، للنظر في زيادة مستوى طموح و/أو نطاق 

لى إدماج األهداف عبر مختلف  األهداف الوطنية أو اإلقليمية إلى مستوى يتناسب مع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وا 
وأهداف التنمية المستدامة، للمساهمة بشكل أكبر في الجهود  9131،1القطاعات، بما في ذلك في خطة التنمية المستدامة لعام 

 .العالمية الجماعية الرامية إلى تحقيق األهداف العالمية

تعميم االعتبارات الجنسانية بشكل نظامي في استراتيجياتها وخطط عملها على  وشجع مؤتمر األطراف كذلك األطراف -6
الوطنية للتنوع البيولوجي، وفيما يرتبط بها من آليات التنفيذ واإلبالغ تمشيا مع خطة العمل المتعلقة باالعتبارات الجنسانية 

29في إطار اتفاقية التنوع البيولوجي. 9172-9191
 

-9177تقييمًا محدثًا للتقدم المحرز نحو تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  وتقدم الوثيقة الحالية -1
لمذكورة أعاله. وتستند إلى المعلومات الواردة في يولوجي بما يتماشى مع المقررات اونحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع الب 9191

التي تمت مراجعتها وتحديثها فضال عن التقارير الوطنية الخامسة  االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 :. وتكملها اإلضافات التالية9172مارس/آذار  71المستلمة حتى 

، العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تحديث بشأن التقدم المحرز في تنقيح/ تحديث وتنفيذ االستراتيجيات وخطط)أ(    
 ؛(CBD/COP/14/5/Add.1) بما في ذلك األهداف الوطنية

تحليل لمساهمة األهداف التي وضعتها األطراف والتقدم المحرز نحو أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  )ب(
(CBD/COP/14/5/Add.2)؛ 

وباإلضافة إلى ذلك، ُيقدم تحليل آخر محدث للمعلومات المقدمة من خالل إطار اإلبالغ المالي في الوثيقة  -2
CBD/COP/14. 

وتكّمل هذه التحليالت تقييمًا علميًا محدثًا للتقدم المحرز نحو أهداف مختارة من أهداف أيشي للتنوع  -2
ة العلمية والتقنية والتكنولوجية في اجتماعها الثاني التي نظرت فيها الهيئة الفرعية للمشور  )CBD/SBSTTA/22/5(البيولوجي 

  من جدول األعمال. 6والعشرين في إطار البند 

 استعراض التنفيذ -أوال 

9191-9177نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المحرز خلص استعراض منتصف المدة للتقدم  -71
إلى  3

ن هذا جي، ولكن في معظم الحاالت، لن يكو م أهداف أيشي للتنوع البيولو ظمععض عناصر ببأن هناك تقدم مشجع نحو الوفاء 
                                                           

 ، المرفق.07/1قرار الجمعية العامة  1
 .79/1 المقرر 2
وأدى إلى اعتمااد المقارر  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي منتم دعم استعراض منتصف المدة للتقدم المحرز بواسطة اإلصدار الرابع  3

79/7. 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-13-dec-01-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-17-ar.pdf
https://www.cbd.int/doc/c/c75f/06b1/6fc465496044698feacc47ba/sbstta-22-05-en.pdf
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1
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فض الضغوط على التنوع البيولوجي خلتحقيق األهداف ما لم يتم اتخاذ المزيد من اإلجراءات العاجلة والفعالة ل التقدم كافياً 
المعلومات اإلضافية من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  أكدت هذه الخالصة العامةتدهوره المستمر. و  عولمن

التي لم تكن متوافرة للنظر فيها في استعراض منتصف البيولوجي التي تم تحديثها ومراجعتها ومن التقارير الوطنية الخامسة 
 المدة.

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي -ألف 

العمل الوطنية للتنوع البيولوجي هي األداة الرئيسية لتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني.  وخططإن االستراتيجيات  -77
 6طرفا استراتيجية وخطة عمل وطنية واحدة على األقل للتنوع البيولوجي، في حين لم تقدم  721، وضع 7223ومنذ عام 

 .األولى هاأو خطة عمل تهاأطراف حتى اآلن استراتيجي

، األطراف على أن تستعرض وتنقح وتحدث، حسب االقتضاء، استراتيجياتها 71/9األطراف في المقرر وحث مؤتمر  -79
 71الهدف . ويدعو 9191-9177وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي بما يتماشى مع الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

، األطراف إلى وضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية 9172 ، والذي كان موعد تحقيقه عاممن أهداف أيشي للتنوع البيولوجي
للتنوع البيولوجي فعالة وتشاركية ومحدثة، واعتمادها كأداة من أدوات السياسات والبدء في تنفيذها. والتزمت األطراف أيضا 

 مرن. بوضع أهداف وطنية باستخدام الخطة االستراتيجية وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي الواردة فيها كإطار

ومنذ االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، بدأت أغلبية األطراف في إجراء تنقيحات الستراتيجياتها وخطط عملها  -73
طرفا من ذلك خالل الموعد المقرر وهو عام  62. وقد انتهى ما مجموعه 71/9الوطنية للتنوع البيولوجي استجابة للمقرر 

، ليصل 9172أيلول /سبتمبر 97 بحلولعملهم الوطنية للتنوع البيولوجي طرفا آخرا استراتيجيتهم وخطط  29، وقدم 9172
في المائة من  21 ما يزيد عناألطراف(. ويمثل ذلك لمرفق الثاني لالطالع على قائمة طرفا )انظر ا 767المجموع إلى 

 األطراف في االتفاقية.

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيالتقدم المحرز في تنقيح/ تحديث وتنفيذ بشأن ويلخص التحديث  -71

(CBD/COP/14/5/Add.1)  التقدم المحرز في تنقيح وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي واألهداف
ناغويا والتي قدمت الوطنية، ويحلل محتويات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي أعدت بعد بروتوكول 

قدم إرشادات مفصلة بشأن تي تال 2/2. ويستند هذا التحليل إلى المعايير الواردة في المقرر 9172سبتمبر/أيلول  97بحلول 
رشادات الحقة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيومحتويات ومكونات االستراتيجيات وخطط  ،هذه العملية شير إلى أن العديد ي. و وا 

كما هو مبين في التقييم  لوجي تظهر تحسينات كبيرة مقارنة بمثيلتها السابقةمن االستراتيجيات وخطط العمل المنقحة للتنوع البيو 
ومشاركة الوزارات  ،من حيث وضعها القانوني واستنادها إلى تقييمات الوثائق السابقة لها 9171،4العالمي الذي أجري في عام 

 الحكومية األخرى وغيرها من المعايير.

ويشتمل تحليل االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي أيضا على قسم بشأن اعتماد األطراف  -72
من أهداف  71الهدف في  على النحو الذي التزمت بهلبيولوجي كأدوات للسياسات لالستراتيجيات وخطط العمل المنقحة للتنوع ا

استراتيجية وخطة عمل وطنية منقحة للتنوع البيولوجي اعُتمدت كأدوات  29إلى أن التحليل . وقد خلص أيشي للتنوع البيولوجي
كأدوات تسري على القطاع  يللتنوع البيولوج من هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيةأخرى  6 اعُتمدت"للحكومة بأسرها" و 

بلدًا آخرًا ذكروا عزمهم على اعتماد استراتيجياتهم وخطط عملهم الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة  71البيئي. وفي حين أن 
ن قد تم اعتمادها كافية بما يسمح بمعرفة ما إذا كا في المائة( لم تقدم أدلة 23طرفًا، بما يعادل  26) غلبيةاألللسياسات، فإن 

 كأداة من أدوات السياسات.

                                                           
4 Prip, C; Gross, T; Johnston, S; Vierros, M (2010):  تخطيط التنوع البيولوجي: تقييم لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنياة للتناوع

 .، معهد الدراسات العليا في جامعة األمم المتحدة، يوكوهاما، اليابانجيالبيولو

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-08-ar.pdf
http://archive.ias.unu.edu/resource_centre/UNU-IAS_Biodiversity_Planning_NBSAPs_Assessment_final_web_Oct_2010.pdf
http://archive.ias.unu.edu/resource_centre/UNU-IAS_Biodiversity_Planning_NBSAPs_Assessment_final_web_Oct_2010.pdf
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ويبين التحليل أيضا أن عددا قليال من االستراتيجيات وخطط العمل المنقحة للتنوع البيولوجي تتضمن استراتيجيات  -76
على طرفُا(  72)استراتيجيات لتنمية القدرات  وأ، طرفًا( 32) التصال والتوعية العامةل، واستراتيجيات طرفًا( 91) لحشد الموارد

ضافة إلى ذلك، فإن عددا قليال فقط  النحو الذي تشير إليه إرشادات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وا 
كبير عبر  على نحومن هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي يشير إلى أنه تم تعميم التنوع البيولوجي 

أو سياسات القضاء على الفقر أو حتى خطط التنمية المستدامة. ويبدو أن األدلة على استخدام  ،القطاعيةالخطط والسياسات 
الدراسات التقييمية لتشجيع التعميم في البلدان، على النحو الوارد في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة للتنوع 

 البيولوجي، منخفضة إلى حد ما.

منقحة للتنوع اختالفا كبيرا عن التطلعات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ال وتختلف هذه النتائج -71
أو أشارت بطريقة أخرى إلى عزمها على تنفيذ إجراءات لحشد الموارد، والتقييم،  االعديد من األطراف أهداف البيولوجي. وقد حدد

نشاء آلية وطنية لتبادل المعلومات، واالتصال والتوعية العامة، وتنمية القدرات، ووضع خطط التنوع البيولوجي دون الوطنية  وا 
 ضمن غيرها من المواضيع.

وتتضمن أغلبية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي وضعت أو تم تنقيحها منذ االجتماع  -72
ه بالنسبة لبعض أهداف أيشي، مثل الرغم من أن تتعلق بأهداف أيشي للتنوع البيولوجي، على االعاشر لمؤتمر األطراف، أهداف

)أكثر من العديد من هذه االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كان  ،72و 71و 71و 71و 6و 3األهداف 
 91و 72و 76و 2و 7. وأهداف أيشي للتنوع البيولوجي التزامات مرتبطة بها شتمل على أهداف وطنية أويال في المائة(  31

هي التي ترتبط بأكبر عدد من األهداف أو االلتزامات الوطنية المماثلة على نطاق واسع. غير أنه حتى في هذه الحاالت، فإن 
عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي تشتمل على أهداف بنفس نطاق أو مستوى طموح أهداف أيشي 

عموما، فإن أغلبية األهداف و/أو االلتزامات الوطنية الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل في المائة. و  91نادرا ما تجاوز 
الوطنية للتنوع البيولوجي كانت أقل من أهداف أيشي، أو لم تتناول جميع عناصر أهداف أيشي. وعلى وجه العموم، فإن 

غير هذه الصورة العامة مع استالم المزيد من األهداف الوطنية التي تم وضعها حتى اآلن أعم من أهداف أيشي. وقد تت
 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

من البلدان أهدافا أو التزامات في إطار العمليات الدولية األخرى، خارج اتفاقية التنوع البيولوجي، وقد  كثيرال وضعوقد  -72
العديد من  أدرجداف أيشي للتنوع البيولوجي. وعلى سبيل المثال، كون العديد من هذه األهداف وااللتزامات ذات صلة بأهي

من أهداف  72و 2وهما هدفان يتصالن بالهدفين  ةالبلدان هدف الحد من إزالة الغابات أو تعزيز استعادة النظم اإليكولوجي
إال أن مثل  5باريس. طار اتفاقالمحددة وطنيا في إ على التوالي، وذلك كجزء من المساهمات المقررة ،أيشي للتنوع البيولوجي

هذه األهداف ال تنعكس دائما في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي. وبالتالي، هناك فرصة أمام 
األهداف ذات الصلة بموجب العمليات  أن تأخذ في الحسبان ،األطراف خالل وضع أو تنقيح أهدافها الوطنية في إطار االتفاقية

 األخرى.

قليمية بهدف المساهمة في الجهود  ،71/9المقرر مؤتمر األطراف، في وحث  -91 األطراف على وضع أهداف وطنية وا 
ذا اتبعت االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع الجماعية  العالمية لتحقيق أهداف أيشي العالمية للتنوع البيولوجي. وا 

، فإنه من أعدت بالفعلحتى اآلن نمطا مماثال للنمط المتبع بالفعل في تلك التي  إعدادها البيولوجي التي لم يتم االنتهاء من
غير المحتمل أن يتوافق تجميع االلتزامات الوطنية اإلضافية مع حجم ومستوى الطموح الوارد في أهداف أيشي العالمية. ويرد 

ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في المزيد من المعلومات عن التقدم المحرز في وضع وتنقيح وتحديث اال
 .Add.2و CBD/COP/14/5/Add.1الوثيقتين 

                                                           
 .I/CP.21والعشرون، المقرر  ةاتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، مؤتمر األطراف، الدورة الحادي 5

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/2015/cop21/ara/10a01a.pdf
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 التقارير الوطنية -باء 

الحظ مؤتمر األطراف الحاجة إلى إبقاء تنفيذها  9191،6-9177عند اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  -97
الرئيسي للمعلومات الالزمة للقيام بذلك. وطلب مؤتمر األطراف في المقرر  قيد االستعراض. والتقارير الوطنية هي المصدر

سبتمبر/أيلول  97. وبحلول 9171مارس/آذار  37إلى األطراف أن تقدم تقريرها الوطني الخامس في موعد أقصاه  ،71/71
)من جميع األطراف باستثناء جزر البهاما، وغابون، وآيسلندا،  تقريرا من التقارير الوطنية الخامسة 727، تم استالم 9172

7.في المائة من األطراف( 21وليسوتو وليبيا، أو ما نسبته 
 

التقارير بشأن حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والضغوط التي يتعرض لها،  هذهواستخدمت المعلومات الواردة في  -99
فضال عن معلومات عن اإلجراءات المختلفة التي أفادت البلدان بأنها اتخذتها أو ستتخذها في المستقبل القريب، لتحديد التقدم 

. وقد أشار تقييم 9191-9177ة للتنوع البيولوجي العام المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجي
المعلومات الواردة في التقارير الوطنية إلى أن أغلبية األطراف أحرزت تقدما نحو تحقيق أهداف أيشي، ولكن بمعدل غير كاف 

 حدد ما لم تُتخذ إجراءات إضافية.ال يسمح بتحقيق األهداف خالل الموعد الم

التقارير الوطنية على معلومات تشير إلى إحراز  لثيالبيولوجي، يشتمل ما بين ثلث وثوعبر جميع أهداف أيشي للتنوع  -93
ضافة إلى ذلك، عبر جميع أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، تشتمل ما  تقدم نحو تحقيق هدف معين ولكن بمعدل غير كاف. وا 

تغييرات كبيرة أو أن البلدان ابتعدت عن هدف  في المائة من التقارير الوطنية على معلومات تشير إلى أنه لم تحدث 13 1بين 
معين. ويتراوح عدد التقييمات المصنفة على أنها على الطريق الصحيح لتحقيق هدف من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أو 

أن ما بين لمعلومات الواردة في التقارير الوطنية إلى اتقييم يشير  بصفة عامة،في المائة حسب الهدف. و  92 3تجاوزه ما بين 
في المائة من األطراف ليست على الطريق الصحيح لتحقيق هدف معين من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويتوافق  26و 63

 61والذي خلص، استنادا إلى تقييم  التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي،هذا التقييم مع التقييم الوارد في اإلصدار الرابع من 
في المائة من األطراف على الطريق الصحيح لتحقيق أو تجاوز  19و 9لوطنية الخامسة، إلى أن ما بين تقريرا من التقارير ا

ن التقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع عهدف معين من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. ويرد المزيد من المعلومات 
 .CBD/COP/14/5/Add.2البيولوجي كما جاءت في التقارير الوطنية في الوثيقة 

 الخالصة -ثانيا 

في حين أن المعلومات الواردة في تقييم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي تتعلق بااللتزامات وأن  -91
جهود  تالمعلومات الواردة في التقارير الوطنية تتعلق باإلجراءات والنتائج، فإن هذين المصدرين يقدمان صورة متسقة. فقد بذل

. أيشي للتنوع البيولوجي لبلوغ أهداف وطنية تم اتخاذ إجراءاتو  ؛لترجمة أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى التزامات وطنية
غير أنه ستكون هناك حاجة إلى توسيع نطاق هذه االلتزامات والجهود بشكل كبير لتحقيق أهداف أيشي والخطة االستراتيجية 

 م.أع على نحو 9191-9177للتنوع البيولوجي 

التوقعات ة في اإلصدار الرابع من مقدمكبير مع المعلومات ال على نحووتتسق المعلومات الواردة في هذا التقييم  -92
والتي خلصت إلى أنه على الرغم من التقدم المحرز في تحقيق جميع األهداف، إال أن هذا التقدم  ،العالمية للتنوع البيولوجي
أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وهناك حاجة إلى إجراءات إضافية إلبقاء الخطة االستراتيجية للتنوع غير كاف حاليا لتحقيق 

 على الطريق الصحيح. 9191-9177البيولوجي 

                                                           
 .71/9المقرر  6
 انظر المرفق األول لالطالع على قائمة األطراف. 7

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-10-ar.pdf
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 المرفق األول
 1122سبتمبر/أيلول  12التي استلمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بحلول  الخامسة التقارير الوطنيةقائمة ب

 
 أفغانستان -7
 لبانياأ -9
 الجزائر -3
 أندورا -1

 أنغوال -2
 أنتيغوا وبربودا -6
 األرجنتين -1
 أرمينيا -2
 أستراليا -2

 النمسا -71
 أذربيجان -77
 البحرين -79
 بنغالديش -73
 بربادوس -71

 بيالروس -72
 بلجيكا -76
 بليز -71
 نبن -72
 بوتان -72
 متعددة القوميات(ال -بوليفيا )دولة  -91
 البوسنة والهرسك -97
 بوتسوانا -99
 البرازيل -93
 بروني دار السالم -91
 بلغاريا -92
 بوركينا فاسو -96
 بوروندي -91
 الرأس األخضر -92

 كمبوديا -92
 الكاميرون -31
 كندا -37
 الوسطىجمهورية أفريقيا  -39

 تشاد -33
 شيلي -31
 الصين -32
 كولومبيا -36
 جزر القمر -31
 الكونغو -32
 جزر كوك -32

 كوستاريكا -11
 كوت ديفوار -17
 كرواتيا -19
 كوبا -13
 قبرص -11
 ياتشيك -12
 حمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية -16

 جمهورية الكونغو الديمقراطية -11
 نمركاالد -12
 جيبوتي -12
 دومينيكا -21
 يةالدومينيك جمهوريةال -27
 إكوادور -29
 مصر -23
 السلفادور -21
 غينيا االستوائية -22
 إريتريا -26

 إسواتيني -21
 ستونياإ -22
 إثيوبيا -22
 االتحاد األوروبي -61
 فيجي -67
 فنلندا -69
 فرنسا -63
 غامبيا -61
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 جورجيا -62
 ألمانيا -66
 غانا -61
 اليونان -62

 غرينادا -62
 غواتيماال -11
 غينيا -17
 بيساو -غينيا -19
 غيانا -13
 هايتي -11

 هندوراس -12
 هنغاريا -16
 الهند -11
 ندونيسياإ -12
 اإلسالمية( -إيران )جمهورية  -12
 العراق -21
 يرلنداأ -27
 إسرائيل -29
 إيطاليا -23
 جامايكا -21

 اليابان -22
 األردن -26
 كازاخستان -21
 كينيا -22
 تيكيريبا -22
 الكويت -21
 قيرغيزستان -27
 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية -29

 التفيا -23
 لبنان -21
 ليبيريا -22
 ليختنشتاين -26
 ليتوانيا -21

 رغلكسمب -22
 مدغشقر -22

 مالوي -711
 ماليزيا -717
 ملديف -719
 مالي -713
 ةمالط -711
 جزر مارشال -712

 موريتانيا -716
 موريشيوس -711
 المكسيك -712
 المتحدة -)واليات ميكرونيزيا  -712
 موناكو -771
 منغوليا -777
 الجبل األسود -779
 المغرب -773
 مبيقاموز  -771
 ميانمار -772
 ناميبيا -776
 ناورو -771
 نيبال -772
 هولندا -772
 نيوزيلندا -791
 نيكاراغوا -797
 النيجر -799
 نيجيريا -793
 نيوي -791
 النرويج -792
 عمان -796
 باكستان -791
 باالو -792
 بنما -792
 بابوا غينيا الجديدة -731

 باراغواي -737

 بيرو -739
 الفلبين -733
 بولندا -731
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 البرتغال -732
 قطر -736
 جمهورية كوريا -731
 جمهورية مولدوفا -732
 رومانيا -732
 الروسياالتحاد  -711
 رواندا -717
 سانت كيتس ونيفيس -719
 سانت لوسيا -713
 سانت فنسنت وجزر غرينادين -711
 ساموا -712
 سان مارينو -716
 ساو تومي وبرينسيبي -711
 المملكة العربية السعودية -712
 السنغال -712
 صربيا -721
 سيشيل -727
 سيراليون -729
 سنغافورة -723
 سلوفاكيا -721
 سلوفينيا -722
 جزر سليمان -726
 الصومال -721
 جنوب أفريقيا -722
 جنوب السودان -722

 سبانياإ -761
 النكا سري -767
 فلسطيندولة  -769
 السودان -763
 سورينام -761
 السويد -762
 سويسرا -766
 الجمهورية العربية السورية -761

 طاجيكستان -762
 ندتايل -762

  السابقةمقدونيا اليوغوسالفية  جمهورية -711
 ليشتي -تيمور -717
 توغو -719
 تونغا -713
 ترينيداد وتوباغو -711

 تونس -712
 تركيا -716
 تركمانستان -711
 توفالو -712
 أوغندا -712
 أوكرانيا -721
 اإلمارات العربية المتحدة -727

العظمى وأيرلندا المملكة المتحدة لبريطانيا  -729
 الشمالية

 جمهورية تنزانيا المتحدة -723
 أوروغواي -721

 أوزبكستان -722
 فانواتو -726
 البوليفارية( -فنزويال )جمهورية  -721
 نام تيفي -722
 اليمن -722
 زامبيا -721
 زمبابوي -727
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 الثانيالمرفق 
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي استلمتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي قائمة االستراتيجيات 

 1122سبتمبر/أيلول  12و 1121بين أكتوبر/تشرين األول 
 

 أفغانستان -7
 ألبانيا -9
 الجزائر -3

 أندورا -1

 أنتيغوا وبربودا  -2

 األرجنتين -6

 أرمينيا -1
 أستراليا -2
 النمسا -2

 أذربيجان -71

 البحرين -77

 بنغالديش -79

 بيالروس  -73
 بلجيكا  -71
 بليز -72

 بنن  -76
 بوتان  -71
 البوسنة والهرسك -72

 بوتسوانا -72
 البرازيل -91

 بروني دار السالم -97

 بوركينا فاسو -99
 بوروندي -93
 الرأس األخضر -91

 كمبوديا -92

 الكاميرون -96
 كندا -91

 تشاد -92

 شيلي -92

 الصين -31

 كولومبيا -37
 جزر القمر -39

 الكونغو -33
 كوستاريكا -31

 كوت ديفوار -32
 كرواتيا -36

 كوبا -31

 شيكيات -32

 قراطيةالديم جمهورية كوريا الشعبية -32
 جمهورية الكونغو الديمقراطية -11

 نمركاالد -17
 جيبوتي -19

 دومينيكا -13
 يةجمهورية الدومينيكال -11
 إكوادور -12

 مصر -16

 السلفادور -11
 غينيا االستوائية -12
 إريتريا -12

 إسواتيني -21
 ستونياإ -27
 إثيوبيا -29

 االتحاد األوروبي -23
 فنلندا -21
 فرنسا -22
 غامبيا -26
 جورجيا -21
 ألمانيا -22
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 غانا -22

 اليونان -61

 غرينادا -67

 غواتيماال -69
 انيغي -63
 بيساو -غينيا -61

 غيانا -62

 هندوراس -66

 هنغاريا -61
 الهند -62
 إندونيسيا -62

 اإلسالمية( –إيران )جمهورية  -11

 العراق -17
 يرلنداأ -19
 إيطاليا -13
 جامايكا -11

 اليابان -12
 األردن -16
 كريباتي -11

 قيرغيزستان -12
 جمهورية الو الشعبية الديمقراطية -12

 التفيا -21
 لبنان -27

 ليبيريا -29

 ليختنشتاين -23
 ليتوانيا -21

 لكسمبرغ -22

 مدغشقر -26
 مالوي -21
 ماليزيا -22

 ملديف -22
 مالي -21
 ةمالط -27
 موريتانيا -29

 موريشيوس -23

 المكسيك -21

 منغوليا -22
 الجبل األسود -26

 المغرب -21

 موزامبيق -22

 ميانمار -22
 ناميبيا -711
 ناورو -717

 نيبال -719
 هولندا -713
 نيوزيلندا -711

 نيكاراغوا -712

 النيجر -716
 نيجيريا -711
 نيوي -712
 النرويج -712

 باكستان -771

 باالو -777
 باراغواي -779

 بيرو -773
 الفلبين -771

 بولندا -772

 البرتغال -776

 قطر -771
 جمهورية كوريا -772
 جمهورية مولدوفا -772
 رومانيا -791

 االتحاد الروسي -797

 رواندا -799

 سيسانت كيتس ونيف -793
 ساموا -791

 سانت فنسنت وجزر غرينادين -792

 سان مارينو -796
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 سان تومي وبرنسيبي -791

 السنغال -792
 صربيا -792
 سيشيل -731

 سيراليون -737
 سلوفاكيا -739
 جزر سليمان -733

 الصومال -731

 جنوب أفريقيا -732

 سبانياإ -736

 سري النكا -731
 السودان -732
 سورينام -732
 السويد -711

 سويسرا -717
 طاجيكستان -719

 تايلند -713

 ليشتي -تيمور -711

 توغو -712
 ترينيداد وتوباغو -716

 تونس -711

 تركمانستان -712

 توفالو -712
 أوغندا -721
 أوكرانيا -727

 اإلمارات العربية المتحدة -729
يرلندا أالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و  -723

 الشمالية
 جمهورية تنزانيا المتحدة -721
 أوروغواي -722

 فانواتو -726
 البوليفارية( -فنزويال )جمهورية  -721
 نام تيفي -722
 اليمن -722

 زامبيا -761
 يزمبابو  -767

________ 


