
 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الثالثاالجتماع 

 4242 أغسطس/آب 42-42، مونتلاير، كندا
 *األعمال المؤقتمن جدول  3البند 

وخطط العمل  تحديث بشأن التقدم المحرز في تنقيح/تحديث وتنفيذ االستراتيجيات
 الوطنية للتنوع البيولوجي، بما في ذلك األهداف الوطنية

 ةالتنفيذي ةمذكرة من األمين

 مقدمة -أوال

 االتفاقية على المستوىتنفيذ ل الرئيسية التخطيط أداة لتنوع البيولوجيل وخطط العمل الوطنية االستراتيجياتتمثل  -1
كل طرف متعاقد "أن يةوم حسب أوضاعه على  أن   على تفاقية المتعلةة بالتنوع البيولوجياال من 6المادة  الوطني. وتنص

أو خطط أو برامج وطنية لصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل  وقدراته الخاصة بوضع استراتيجيات وطنية
أو الةيام، تحةيةا لهذا الغرض، بتعديل االستراتيجيات أو الخطط أو البرامج الةائمة، بحيث تعكس ضمن جملة أمور، لالستمرار، 

في  97) تةريبا األطراف جميعالتدابير المحددة في هذه االتفاقية والتي تكون ذات صلة بالطرف المتعاقد المعني". وقد وضعت 
 منذ أن أصبحت طرفا. لتنوع البيولوجيل دة على األقل( استراتيجية وخطة عمل وطنية واحالمائة

 استراتيجياتها، حسب االقتضاءتحدِّث، على أن تستعرض وتنةِّح و  األطراف، 01/2في المةرر وحث مؤتمر األطراف،  -4
 07الهدف  ودعا. 2121-2100للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية بما يتماشى مع لتنوع البيولوجيل وخطط عملها الوطنية

 وضع هذه االستراتيجيات واعتمادها األطراف إلى، 2102موعده النهائي في عام  كان الذي، أيشي للتنوع البيولوجي من أهداف
 . والتزمت األطرافثةمحد  وتشاركية و  فعالةتكون  لتنوع البيولوجيل وخطة عمل وطنية استراتيجية بتنفيذ والبدء كأداة سياساتية

أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف  2121-2100الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وطنية، باستخدام أهداف بوضع  أيضا
 .كإطار مرنالواردة فيها 
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في اجتماعه الرابع عشر  مؤتمر األطرافوقد ُحد ثت هذه المذكرة انطالقا من مذكرة ُقد مت إلى  -3
(CBD/COP/14/5/Add.1 ُلتعكس األنشطة الجديدة التي ن )  على المستوى الوطني منذ إعداد الوثيةة السابةة و/أو التي  ذتف

م االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع ااستخدبهي قيد التنفيذ في الوقت الحالي، وفةا للمعلومات التي قدمتها البلدان و 
 .2121 آذارمارس/ 06ألمم المتحدة، بحلول ل الرسمية لغاتالإحدى البيولوجي التي وردت إلى األمانة، ب

في  لتنوع البيولوجيل وخطط العمل الوطنية االستراتيجياتوضع أو تنةيح/ تحديث  في ويرد موجز بشأن التةدم المحرز -2
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 اتيجياتاالستر محتويات ويرد تحليل عن في الفرع الثالث. ، البيولوجي
في الوثيةة المتعلةة أيضا وترد معلومات ذات صلة  .في الفرع الرابع 2121-2100للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية اعتماد

ونحو تحةيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  2121-2100البيولوجي بالتةدم في تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية للتنوع 
(CBD/SBI/3/2وفي الوثيةة المتعلةة بآليات ،) تيسير ( استعراض التنفيذCBD/SBI/3/11.) 

 التقدم المحرز في وضع أو تنقيح وتحديث االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي -ثانيا
في ، لتنوع البيولوجيل( استراتيجية وخطة عمل واحدة على األقل في المائة 97طرفا ) 090، وضع 0991منذ عام  -5

، 2121مارس/آذار  06لتنوع البيولوجي. وبحلول ل الوطنية األولى اوخطة عمله ااستراتيجيته حتى اآلن أطراف 2ةدم تحين لم 
لتنوع البيولوجي، هذه ل وخطط عمل وطنية طرفا من األطراف التي أعدت استراتيجيات 090طرفا، من أصل  021 حنة  

 االستراتيجيات وخطط العمل مرة واحدة على األقل.

 ستراتيجياتالل التنةيحات المزيد منفي إجراء  األطراف أغلبية شرعت، األطرافمؤتمر العاشر ل ومنذ االجتماع -6
تمويل  بلدا من البلدان المؤهلة للحصول على 012. ومن أصل 01/2استجابة للمةرر  لتنوع البيولوجيل وخطط العمل الوطنية

طرفا على أموال مخصصة لفترتي التجديد الخامس والسادس لموارد مرفق البيئة العالمية  010حصل ، البيئة العالمية من مرفق
برنامج األمم  من خاللطرفا  41طرفا من خالل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، و 19لتمكينية للتنوع البيولوجي )لألنشطة ا

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

في فترة التجديد الخامسة لموارد  أمريكيةدوالرات  908 263 30من منح مرفق البيئة العالمية ) أمريكيةدوالرات  908 231 31
 ادوالر  355 049 53مرفق البيئة العالمية( و في فترة التجديد السادسة لموارد أمريكيدوالر  964 111مرفق البيئة العالمية، و

في فترة التجديد الخامسة لموارد مرفق البيئة  اأمريكيدوالرا  355 219 52التمويل المشترك النةدي والعيني ) في إجمالي اأمريكي
بما في ، األطراف عدد منفي فترة التجديد السادسة لموارد مرفق البيئة العالمية(. وقد قدم أمريكي دوالر  411 111العالمية، و

 وخطط العمل الوطنية االستراتيجياتتنةيح عملية دعما إضافيا ل، صندوق اليابان للتنوع البيولوجي من خالل اليابان حكومة ذلك
 لتنوع البيولوجي.ل

ي، من أهداف أيشي للتنوع البيولوج 07، وهو الموعد النهائي المحدد في الهدف 2102وبحلول ديسمبر/كانون األول  -7
ُأعدت أو ُنة حت/ُحد ثت بعد اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع  للتنوع البيولوجي استراتيجية وخطة عمل وطنيةفةط طرفا  69قدم 

إضافي استراتيجية وخطة عمل وطنية ليصل  بلد 010، قدمت 2121مارس/آذار  06. وبحلول 2121-2100البيولوجي 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-10/cop-10-dec-02-ar.pdf
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في حين أنها مةدمة و  3 ،2.حةمنة   وطنية وخطط عمل استراتيجياتطرفا  019ومن هذا المجموع، قدم 1 .بلدا 071مجموعها إلى 
 . ألغراض هذه الوثيةة عمل وطنية للتنوع البيولوجي طوخط اتاستراتيجي، فإنها تعتبر جميعا مختلفة بأشكال

التي ُأبلغت بها  لتنوع البيولوجي،ل الوطنيةوخطط العمل  االستراتيجياتوتنةيح/تحديث عداد إل وترد الحالة الراهنة -8
 :على النحو التالي، األمانة بصورة غير رسمية

                                                      
، وأستراليا )نةحت استراتيجيتها وخطة عملها المنةحة واألرجنتين وأنتيغوا وبربودا، وأرمينيا، وأنغوال، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وأندورا، 1

تماع للتنوع البيولوجي في ضوء اإلطار األولي للخطة االستراتيجية ولكنها ترى أنها تتماشى مع االستراتيجية النهائية التي اعُتمدت في االج
 –وبوليفيا )دولة وبنن، وبوتان،  بليز،بلجيكا، و والبحرين، وبنغالديش، وبيالروس، و  وأذربيجان،العاشر لمؤتمر األطراف(، والنمسا، 

والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، والبرازيل، وبروني دار السالم، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبوديا، المتعددة الةوميات(، 
وكوبا، وتشيكيا،  وكرواتيا،وكوت ديفوار،  ا،وكوستاريكوالصين، وكولومبيا، وجزر الةمر، والكونغو،  ،شيليو  والكاميرون، وكندا، وتشاد،

ودومينيكا، والجمهورية  وجيبوتي،وجمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، والدانمرك، 
كوادور،الدومينيكية،  ستونيا، وا  ريتريا، وا  سواتيني، ومصر، والسلفادور، وغينيا االستوائية، وا  ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا،  وا  وا 

ندونيسيا،وهنغاريا، والهند،  وهندوراس،واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا،  وغانا،وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا،   وا 
يران )جمهورية  يطاليا،  -وا  وقرغيزستان، وجمهورية الو  والكويت، يابان، واألردن، وكيريباس،، والوجامايكااإلسالمية(، والعراق، وأيرلندا، وا 

، مالطةومدغشةر، ومالوي، وماليزيا، وملديف، ومالي، و  وليتوانيا، ولكسمبرغ،وليختنشتاين،  ،ليبرياو الديمةراطية الشعبية، والتفيا، ولبنان، 
والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والجبل األـسود، ومنغوليا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات والمكسيك،  وموريشيوس،وموريتانيا، 

وباكستان وباالو، وبنما، والنرويج، ومةدونيا الشمالية، وناورو، ونيبال، وهولندا، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، ونيوي، 
وسانت  ورواندا،كوريا، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، واالتحاد الروسي،  وقطر، وجمهوريةوالبرتغال، وباراغواي، وبيرو، والفلبين، وبولندا، 

وسيراليون، والسنغال، وصربيا، وسيشيل،  وسان مارينو، وسان تومي وبرينسيبي،وسانت فنسنت وجزر غرينادين، كيتس ونيفيس، وساموا، 
سبانيا، وسري النكا، والسودان، وسورينام، والسويد، ودان، وجنوب السوسلوفاكيا، وجزر سليمان، والصومال، وجنوب أفريةيا، وسنغافورة،  وا 

وتوفالو، وأوغندا، وتركمانستان،  ،وتركيا وتونس،وترينيداد وتوباغو، ليشتي، وتونغا، وتوغو، -وسويسرا، وطاجيكستان، وتايلند، وتيمور
وفانواتو، رلندا الشمالية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، وأوكرانيا، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأي

 وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،، وفييت نام، البوليفارية( -)جمهورية وفنزويال 

ن كان ُأوِلي االعتبار لمشروع الخطة االستراتيجية  2 للتنوع من بينها، أكمَل طرفان التنةيح قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف وا 
 قدم، و منهاعمل وطنية للتنوع البيولوجي ونسخة منةحة  ةوخط ةاستراتيجيأول باإلضافة إلى ذلك، قدم طرفان و  .2121-2100البيولوجي 

تكون من إجراءات لتنفيذ أهداف توطنية للتنوع البيولوجي منةحة عمل  ةوخط ةقدم طرف واحد استراتيجيو أطراف نسختين منةحتين،  1
وطنية للتنوع منةحة عمل  ةوخط ةقدم طرف واحد استراتيجيو ، اتالبيولوجي التي تم دمجها في العديد من خطط السياسأيشي للتنوع 

طار وربطها ب 2121التنوع البيولوجي لعام بشأن  هوغايات هالبيولوجي تتكون من أهداف نتائج التنوع لأهداف أيشي للتنوع البيولوجي وا 
قبل  ُأعدتوطنية للتنوع البيولوجي منةحة عمل  ةوخط ةعاشر لمؤتمر األطراف، وقدم طرف واحد استراتيجيقبل االجتماع ال ُأعدالبيولوجي 

 االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف.

عمل وطنية للتنوع البيولوجي، وقدم طرف  ةوخط ةطرفا أول استراتيجي 06، فةد قدم طرفا 20البالغ عددها أما بالنسبة لألطراف المتبةية  3
لتعزيز تنفيذ استراتيجيته المعتمدة قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، وقدم طرف واحد خطة عمل لعام  2121واحد خطة عمل لعام 

، ةزال ساريتال و ؤتمر األطراف عدت قبل االجتماع العاشر لمأُ التي  وطنية للتنوع البيولوجيالعمل ال ةوخط االستراتيجيةكإضافة إلى  2124
وتتكون عدت قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف أُ  يالبيولوجي التوطنية للتنوع العمل ال طوخط اتوقدم طرفان إضافات إلى استراتيجي

عمل وطنية للتنوع  ةأول استراتيجية وخط واحد األهداف واإلجراءات الوطنية لتحةيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وقدم طرف من
 .عدت قبل االجتماع العاشر لمؤتمر األطرافالبيولوجي أُ 
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 0202مارس/آذار  11وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي حتى االستراتيجيات حالة إعداد وتنقيح/تحديث  -1الجدول 

 170 األمانةاالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي التي ُقدمت إلى 
في و التي ُأكملت يد اإلعداد أو التنةيح أو قتنوع البيولوجي لل وخطط العمل الوطنية ستراتيجياتاال

 انتظار الموافةة النهائية

20 

 1 لتنوع البيولوجي في المستةبل الةريبل وخطط العمل الوطنية ستراتيجياتاالال توجد خطط لتحديث 
 5 ال تتوافر أية معلومات

 196 المجموع

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

قليمية، أهداف وطنية و الحكومات األخرى على وضع ، األطراف و 01/2حث مؤتمر األطراف، في المةرر  -2  باستخداما 
 وفةا لألولويات، الواردة فيها كإطار مرن أيشي للتنوع البيولوجيأهداف و  2121-2100االستراتيجية للتنوع البيولوجي  الخطة

مراعية في ، حشد الموارد من خالل استراتيجيةالموارد المةدمة و  البلد، في البيولوجي التنوع وحالة واتجاهات والةدرات الوطنية،
في  األطراف إلى مؤتمر التةدم المحرز عنوتةديم تةرير  األهداف العالمية،تحةيق الرامية إلى  ذلك أيضا المساهمات الوطنية

طرفا قدم أهدافا  069الوفاء بهذا الموعد النهائي. غير أن ن عدد ضئيل فةط من األطراف من . وتمك  الحادي عشر هاجتماع
 .2121مارس/آذار  06وطنية بحلول 

لتنوع البيولوجي أو ل مل الوطنيةوخطط العاالستراتيجيات  الواردة في 4األهداف"" جميعلقاعدة بيانات  األمانة وجمعت -12
 ،2121مارس/آذار  06األطراف. وفي مؤتمر العاشر ل منذ االجتماع ُقد مت وثائق مستةلة أو الوطنية الخامسة التةارير

التي يضعها  العالمية باألهداف األهداف الوطنية بطت. وكلما رُ "ة" منفصلأهداف" 1017أصبحت قاعدة البيانات تتضمن 
هداف الوطنية مزيد من التحليل لألحتى اآلن. ويرد الذلك ب 5طرفا 99 في قاعدة البيانات. وقد قامل ذلك ، فسيمث  الطرف المعني

                                                      
يرجى مالحظة أن  . و https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml لمجموعة الكاملة، انظر الموقع التالي:لالطالع على ا 4

يتفاوتان تفاوتا كبيرا بين األطراف. وقد ُأدرجت في قاعدة البيانات جميع التدابير "الةابلة للتحةيق"  واستخدامه ف المصطلح "أهداف"تعري
على أنها "أهداف" حتى في الحاالت التي استخدمت فيها االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي نفسها مصطلحا مختلفا، 

 أو "عمل" أو "مجال عمل".مثل "غاية" 

كابو فيردي، أفغانستان، وألبانيا، والجزائر، وأندورا، وأنتيغوا وبربودا، والبحرين، وبيالروس، وبلجيكا، وبليز، وبوتان، وبوتسوانا، والبرازيل، و  5
كوادور، ومصر، شيليوكمبوديا، والكاميرون، وكندا، و  ، والصين، وجزر الةمر، وكوت ديفوار، وكرواتيا، وكوبا، وتشيكيا، والدانمرك، وا 

سواتيني،  ثيوبيا، وفرنسا، وغامبيا، وجورجيا، وغانا، واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا، وغيانا، وهندوراس، والهند، وا  ندونيسياوا  ، وا 
 ، ولكسمبرغ، ومالوي، وموريشيوس،ليبريان، وكيريباس، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان، و والعراق، وأيرلندا، وجامايكا، واليابا

ومةدونيا الشمالية، ومنغوليا، والمغرب، وميانمار، وناميبيا، ونيو نيوزيلندا، والنيجر، ونيجيريا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات والمكسيك، 
وقطر، وجمهورية كوريا، واالتحاد الروسي، ورواندا، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت والبرتغال، وبيرو، بنما، وباكستان، و والنرويج، وعمان، 

وجنوب السودان، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وجزر سليمان، وجنوب أفريةيا، وسنغافورة، فنسنت وجزر غرينادين، وساموا، وسيشيل، وسيراليون، 
وأوغندا، وأوكرانيا، والمملكة وتركيا، ليشتي، وتوغو، وتونس، -، وتيمورالشماليةمةدونيا و سرا، وسري النكا، والسودان، والسويد، وسوي

 .المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوغندا، وأوروغواي، وفييت نام، واليمن، وزمبابوي

https://www.cbd.int/nbsap/targets/default.shtml
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أيشي للتنوع البيولوجي في  نحو بلوغ أهداف والتةدم المحرز األطراف التي وضعتها مساهمة األهدافل ثفي التحليل المحد  
 .(CBD/SBI/3/2/Add.2)الوثيةة 

تحليل محتوى االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي الواردة بعد اعتماد الخطة  -رابعا
 0202-0211االستراتيجية للتنوع البيولوجي 

استراتيجية وخطة عمل وطنية  067 صة من تحليل داخلي تناولَ الرئيسية المستخلَ  تحديثا للنتائجيعرض هذا الفرع  -11
 06اللغات الرسمية لألمم المتحدة منذ اعتماد الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي وحتى حدى إبللتنوع البيولوجي ُقدِّمت 

لتنوع ل وخطط العمل الوطنيةاالستراتيجيات بالتحليل إلى اإلرشاد المتعلق المعايير الخاصة بهذا ستند تو  2121.6مارس/آذار 
عملية التنةيح؛ )ج( عناصر  المعلومات األساسية؛ )ب( )أ( الفئات التالية:. وتشمل 9/4المةرر  البيولوجي والمعتمد في

ي التحليل من محتويات . وقد ُأخذت المعلومات الواردة فالتعميم لتنوع البيولوجي؛ )د(ل وخطط العمل الوطنيةاالستراتيجيات 
المعايير لتنوع البيولوجي، ما لم ُيذكر خالف ذلك. وُقد م عدد محدود من األمثلة لتوضيح ل وخطط العمل الوطنيةاالستراتيجيات 
 التحليل. الخاصة بهذا

 معلومات أساسية  -ألف

في إلى األمانة لتنوع البيولوجي ل الوطنيةوخطط العمل االستراتيجيات ُقد مت على النحو المشار إليه في الةسم ثانيا،  -14
لتنوع البيولوجي، ل عتبر جميع هذه الوثائق استراتيجيات وخطط عمل وطنيةلغرض هذا التحليل، تُ غير أنه أشكال مختلفة. 

 خططوهي استراتيجيات  7جرى استعراضهامن الوثائق التي  012في حين أن و  وتشير األمانة إلى هذه الوثائق بهذه الصفة.

                                                      
منذ إعداد النسخة البيولوجي والتعليةات الواردة يستند التحليل إلى المعلومات التي تضمنتها االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع  6

أعاله، لم تةدم  0مدرجا في الحاشية طرفا  071ومن أصل  الرابع عشر لمؤتمر األطراف. الجتماع( لCBD/COP/14/5/Add.1السابةة )
  درج في التحليل.تُ اللغات الرسمية لألمم المتحدة وبالتالي لم ثالثة أطراف )أنغوال والتفيا والبرتغال( نسخة بإحدى 

، بنن، و بليز، و بنغالديش، و البحرين، و النمسا، و أستراليا، و أرمينيا، و األرجنتين، و أنتيغوا وبربودا، و أندورا، و الجزائر، و ألبانيا، و أفغانستان 7
، الصين، و شيلي، و تشاد، و الكاميرون، و كمبوديا، و كابو فيردي، و بوروندي، و بوركينا فاسو، و البرازيل، و بوتسوانا، و البوسنة والهرسك، و بوتانو 
، جمهورية الكونغو الديمةراطية، و جمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، و كوبا، و كرواتيا، و كوت ديفوار، و كوستاريكا، و الكونغو، و جزر الةمرو 
كوادور، و يةجمهورية الدومينيكال، و دومينيكا، و جيبوتيو  ريتريا، و غينيا االستوائية، و مصر، و ا  ست، و ا  يسواتيني، و ونياا  ثيوبيا، و ا  االتحاد ، و ا 

ندونيسيا، و هندوراس، و غيانا، و غواتيماال، و غرينادا، و اليونان، و غانا، و ألمانيا، و جورجيا، و غينيا بيساو، و غامبيا، و فنلندا، و األوروبي ، أيرلندا، و ا 
يران )جمهورية و  يطاليا، و العراق، و اإلسالمية( -ا  ، جمهورية الو الديمةراطية الشعبية، و الكويت، و سكيريبا، و األردن، و اليابان، و جامايكا، و ا 
، المكسيك، و موريشيوس، و ةمالط، و مالي، و ملديف، و ماليزيا، و مالوي، و مدغشةر، و لكسمبرغ، و ليتوانيا، و ليختنشتاين، و ليبريا، و لبنانو 
، نيبال، و ناورو، و اناميبي، و نيكاراغوا، و مارميان، و موزامبيق، و المغرب، و الجبل األسود، و منغوليا، و الموحدة( -ميكرونيزيا )واليات و 
، بولندا، و الفلبين، و بيرو، و باراغواي، و بنما، و باالو، و باكستان، و النرويج، و مةدونيا الشمالية، و نيوي، و نيجيريا، و النيجر، و نيوزيلنداو 
، سانت فنسنت وجزر غرينادين، و كيتس ونيفيسسانت ، و قطر، و رواندا، و االتحاد الروسي، و رومانيا، و جمهورية مولدوفا، و جمهورية كورياو 
، جنوب السودان، و جنوب أفريةيا، و الصومال، و جزر سليمان، و سيشيل، و صربيا، و السنغال، و سان تومي وبرينسيبي، و سان مارينو، و سامواو 
سبانياو  ، تركيا، و تونس، و رينيداد وتوباغوت، و وغتو ، و ليشتي-تيمور، و تايلند، و طاجيكستان، و سويسرا، و سورينام، و السودان، و النكا سري، و ا 
 وزمبابوي.، زامبيا، و اليمن، و فانواتو، و أوروغواي، و جمهورية تنزانيا المتحدة، و أوكرانيا، و أوغندا، و توفالو، و تركمانستانو 

https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-09/cop-09-dec-08-ar.pdf
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خمسة من  وتعتزم 8.يةمنها عبارة عن وثائق استراتيجية أو سياسات 22عمل وطنية للتنوع البيولوجي، أو خطط عمل فةط، فإن 
إضافات إلى  10التي قدمت وثائق االستراتيجية هذه وضع خطط عمل. وباإلضافة إلى ذلك، قدمت ثالثة أطراف 9األطراف

جراءات وطنية لتحةيق  عدت قبلاالستراتيجيات أو خطط العمل التي أُ  االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف، وتتألف من أهداف وا 
 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.

في فلتنوع البيولوجي التي ُقد مت حتى اآلن. ل وخطط العمل الوطنية ستراتيجياتالل الجداول الزمنية أيضا وتختلف -13
استراتيجية وخطة  42، فإن  2104و 2102الفترات ما بين  11جيوخطط عمل وطنية للتنوع البيولو  استراتيجيات 7 حين تغطي

حتى عام  الفترات استراتيجية وخطة عمل أخرى 61وتغطي  2121،12حتى عام عمل وطنية للتنوع البيولوجي تغطي الفترات 
 14أي جدول زمني.لتنوع البيولوجي ل عمل وطنية ةوخط ةاستراتيجيع عشر بولم ُتحدد أر  2111.13

                                                      
، السلفادور، و الدانمرك، و كولومبيا، و ياتشيك، و بروني دار السالم، و المتعددة الةوميات( -بوليفيا )دولة ، و بلجيكا، و بيالروس، و أذربيجان 8
 ،المملكة المتحدة، و اإلمارات العربية المتحدة، و السويد، و سلوفاكيا، و سيراليون، و هولندا، و موريتانيا، و قيرغيزستان، و هنغاريا، و غينيا، و فرنساو 

 .وفييت نام ،البوليفارية( - وفنزويال )جمهورية

 البوليفارية(. –ة يوفنزويال )جمهور  ،وسلوفاكيا ،والسلفادور ،وكولومبيا ،بيالروس 9

 وسنغافورة. ،والهند ،كندا 10

سبانيا )( و 2104) (، وصربيا2104(، وبيرو )2102(، وبوركينا فاسو)خطة عمل 2107-2101أفغانستان ) 11 (، وسورينام 2107ا 
 .(2106(، وتوفالو)2106)

وبلجيكا، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبوروندي، وكمبوديا،  وبليز،وبيالروس، وأذربيجان، والنمسا،  واألرجنتين،أنتيغوا وبربودا،  12
ودومينيكا، والجمهورية  وكوبا، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي،والكاميرون، وكندا، وتشاد، وجزر الةمر، وكوت ديفوار، 

ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا ستونيا، وا  ريتريا، وا  وغينيا  وغينيا،وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، وغرينادا، وغيانا،  الدومينيكية، وا 
ندونيسيا،بيساو، وقيرغيزستان، والهند،  يطاليا، واليابان، واألردن،  وا  ، مالطةومالي، و وليتوانيا، وليختنشتاين، والكويت،  وكيريباس،والعراق، وا 

وبولندا، وجمهورية مولدوفا،  وباراغواي،ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا،  يلندا،ونيوز والمغرب، ونيبال، وهولندا،  والجبل األسود،وموريتانيا، 
 والسنغال، وسيشيل، وسان تومي وبرينسيبي،وساموا، ، وسانت فنسنت وجزر غرينادينواالتحاد الروسي، وسانت كيتس ونيفيس،  ورومانيا،

ليشتي، وتوغو، والمملكة المتحدة، وجمهورية -وتيمور وطاجيكستان،ا، والسودان، والسويد، وسويسر  وجزر سليمان،وسلوفاكيا،  وسنغافورة،
  وفييت نام، وزمبابوي. البوليفارية(, -وفنزويال )جمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، وفنزويال، 

وبوتسوانا (، 2111وبوليفيا )(، 2120(، وبنغالديش )2120(، والبحرين )2111(، وأستراليا )2121(، وأندورا )2111الجزائر ) 13
(، وكوستاريكا 2111(، والكونغو )2111) (، والصين2111) شيلي(، و 2111(، وكابو فيردي )2112(، وبروني دار السالم )2122)
كوادور )2122(، وهندوراس )2122(، وتشيكيا )2122(، وكرواتيا )2122) سواتيني )(، 2111(، ومصر )2111(، وا  وغانا (، 2122وا 
يران )جمهورية (، 2122(، وغينيا )2122(، وغواتيماال )2129، واليونان )(2111) (، وجامايكا 2120(، وأيرلندا )2111) اإلسالمية( -وا 
(، 2120(، ولكسمبرغ )2122) ليبريا(، و 2111(، ولبنان )2122(، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية )2121(، وقيرغيزستان )2120)

وميكرونيزيا (، 2111(، والمكسيك )2122(، وموريشيوس )2122(، وملديف )2122(، وماليزيا )2122)(، ومالوي 2122ومدغشةر )
(، وباكستان 2121ومةدونيا الشمالية )(، 2122(، وناميبيا )2112(، وموزامبيق )2122ومنغوليا )(، 2121الموحدة( ) –)واليات 

(، 2111(، والسنغال )2122وسان مارينو )(، 2121مهورية كوريا )وج(، 2122(، وقطر )2124والفلبين )(، 2122(، وباالو )2111)
(، 2120(، وتايلند )2122وسري النكا )(، 2127وجنوب السودان )(، 2122(، وجنوب أفريةيا )2111(، والصومال )2126وسيراليون )

(، واإلمارات العربية المتحدة 2122وأوغندا )(، 2121(، وتركمانستان )2124وتركيا )(، 2111وتونس )(، 2122وترينيداد وتوباغو )
  (.2122(، وزامبيا )2122واليمن )(، 2111وفانواتو )(، 2120)
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 كأداة سياساتيةاالعتماد 

 هااستراتيجياتأن تعتمد األطراف  01/2 المةرروكذلك من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  07طلب نص الهدف  -12
االستراتيجيات وخطط والغرض من ذلك هو تمكين كأداة من أدوات السياسة العامة.  لتنوع البيولوجيل وطنيةال هاوخطط عمل

التنوع البيولوجي في  تعميممن أن تصبح سياسات "على صعيد الحكومة بأكملها"، وهو ما ييسر العمل الوطنية للتنوع البيولوجي 
 صنع الةرار.مستويات و  الحكومةجميع قطاعات 

االستراتيجيات  وتختلف اآلثار الفعلية المترتبة على االعتماد كأداة سياساتية من بلد إلى آخر، وبحسب مستوى اعتماد -15
 تعميمبالفعل إلى  قد أدى ما إذا كان االعتماد كأداة سياساتية ومن الصعب معرفة، وع البيولوجيوخطط العمل الوطنية للتن

أن  األطراف تالحظ األمانة وتةييم مدى ذلك. و الةطاعية والمشتركة بين الةطاعات التنوع البيولوجي في السياسات والممارسات 
وخطط عملها  استراتيجياتهاللتنوع البيولوجي من خالل اعتماد من أهداف أيشي  07استجابت لهذا العنصر المتعلق بالهدف 

من جانب مجموعة متنوعة من السلطات، بما فيها األسر الملكية، والحكومات، والمجالس الوزارية.  لتنوع البيولوجيل الوطنية
15ا بعد.وأبةت أطراف أخرى على هذا االعتماد محصورا في مجال الةطاع البيئي. وسترد أمثلة عن ذلك فيم

 

على صعيد الحكومة كلها". ومن األمثلة كأدوات " 16وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي استراتيجية 69وقد اعُتمدت  -16
 على ذلك ما يلي:

االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في  ، أو هيئة تعادلها،اعتمدت/أقرت الحكومات (أ )
وجمهورية كوريا، ونيبال، والنرويج، وناميبيا، كمبوديا، وكرواتيا، والهند، وجورجيا، ألمانيا، وغيانا، وهنغاريا، واليابان، وميانمار، 

 النكا، وتايلند، وتوفالو، وأوكرانيا، وزمبابوي؛ وسيشيل، وسري

بيالروس، والبوسنة في العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  طوخط اتاالستراتيجيراء اعتمدت مجالس الوز  (ب )
 وسويسرا؛ ولكسمبرغ، وموريتانيا، وبولندا، والسودانولبنان، ، واليونان، شيليبنن، و و  والهرسك،

                                                                                                                                                                           
، ميانمار، و السلفادور، و بوتان، و غينيا االستوائية، و نمركاالد، و جمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، و كولومبيا، و البرازيل، و أرمينيا، و ألبانيا 14
 ورواندا.، نيوي، و النرويج، و ناوروو 

تأخذ المعلومات المتعلةة بحالة اعتماد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في االعتبار المعلومات الواردة من  15
ةرة ، الف01/0البريد اإللكتروني )المةرر باألمانة التي أرسلتها ستفسارات االاألطراف منذ االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، ردا على 

إبالغ نةاط االتصال الوطنية التفاقية  ماتم من خاللهاللذين  2121 /شباطفبراير 01المؤرخ  109-2121خطار اإل(، وكذلك ردا على 22
لهيئة الفرعية للمشورة لتصال االلحصول وتةاسم المنافع، ونةاط لتصال االبروتوكول قرطاجنة، ونةاط لتصال االالتنوع البيولوجي، ونةاط 

 اكون متاحينسخة هذه الوثيةة س مشروعالعلمية والتةنية والتكنولوجية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة، بأن 
 .2121 /آذارمارس 6على موقع االتفاقية الستعراض األقران حتى 

 والصين، ،شيليوالبوسنة والهرسك، وكمبوديا، و وبوليفيا، وبنن، وبليز، ، وبيالروس، أندورا، واألرجنتين، أرمينيا، وأذربيجانألبانيا، و  16
ستونيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وجورجيا، وألمانيا، واليونان، وكوت ديفوار، وكولومبيا، وكوستاريكا،  وكرواتيا، والدانمرك، وا 

وميانمار، والمغرب، ، ومنغوليا، مالطةولكسمبرغ، ومدغشةر، و ولبنان، وليبريا، وغرينادا، وغيانا، وهنغاريا، والهند، واليابان، وقيرغيزستان، 
وجمهورية وبولندا، وبيرو، وباكستان، وباالو، وبنما، والفلبين، والنرويج، ، ومةدونيا الشمالية، ونيوزيلنداولندا، وناورو، ونيبال، وهوناميبيا، 
سبانيا، وسري النكا، والسودان، والسويد، وسويسرا، وتايلند، وسنغافورة، وصربيا، وسيشيل، ورواندا، وجمهورية مولدوفا، كوريا،  وترينيداد وا 

  توفالو، وأوكرانيا، وزمبابوي.و وتوباغو، وتركيا، 
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أقر  رؤساء الحكومات االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في أذربيجان، وكمبوديا،  (ج )
سبانيا؛وباالو، وفرنسا،   وا 

تشكل استراتيجية كوستاريكا وخطة عملها الوطنية للتنوع البيولوجي جزءا من السياسة الوطنية للتنوع  (د )
وخطة عملها الوطنية للتنوع  بنمااستراتيجية  تمدوبالمثل، اعتُ . سوم( التي اعُتمدت بموجب مر 2111-2102البيولوجي )
، بعد النظر في أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك 2104بموجب مرسوم في عام البيولوجي 

وخطة عملها  تهااستراتيجيا . كما اعتمدت ألباني2114لسياسة الوطنية للتنوع البيولوجي المعتمدة بموجب مرسوم في عام ا
 ؛2106بموجب مرسوم في عام  الوطنية للتنوع البيولوجي

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

 ؛البيولوجيستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع االاعتمد البرلمان السويدي  (و )

 .الوطنية للتنوع البيولوجي هاوخطة عملالصين استراتيجية  مجلس الدولةاعتمد  (ز )

 كأداة سياساتية.الوطنية للتنوع البيولوجي  اوخطة عمله تهااستراتيجيعزمها على اعتماد  17بلدا آخر 04وأبدى  -17

الةطاع البيئي.  كأدوات تنطبق على 18وخطط عمل وطنية أخرى للتنوع البيولوجياستراتيجيات  ثمانيمدت واعتُ  -18
حكومة أستراليا استراتيجية حفظ التنوع البيولوجي في أستراليا، وتعمل هذه االستراتيجية بوصفها  اعتمدتوكمثال على ذلك، فةد 

توجيهيا  أيضا إطارا سياساتيا االستراتيجيةإطارا سياساتيا يفوق األطر الوطنية البيئية األخرى األكثر تحديدا. وتشكل هذه 
لتشكيلة متنوعة من ُنهج حفظ التنوع البيولوجي التي اعتمدتها الواليات أو األقاليم أو الحكومات المحلية والةطاع الخاص في 

 أستراليا.

معلومات كافية لمعرفة ما إذا استراتيجية وخطة عمل  72البالغة تةدم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتبةية وال  -12
اعتماد  علىوترد نظرة عامة بيانية  في حال اعتمادها. اةمدت كأدوات سياساتية، أو لمعرفة نوع هذه األدكانت قد اعتُ 

 .0 كأداة سياساتية في الشكلعمل الوطنية للتنوع البيولوجي الستراتيجيات وخطط اال

                                                      
سواتيني ،وبوروندي ،وأنتيغوا وبربودا ،أفغانستان 17  ،وموريشيوس ،وموريتانيا ،ولبنان ،(في طور اإلعداد) سوكيريبا ،واألردن ،وغينيا ،وا 

 .وفانواتو ،وأوغندا ،وجنوب السودان ،وجزر سليمان ،وساموا ،ورومانيا ،والفلبين ،وباكستان

ثيوبيا، أستراليا، وبوتان، والجمهورية الدومينيكية،  18  .وطاجيكستانوسانت فنسنت وجزر غرينادين، وليتوانيا، وغواتيماال، وا 
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 اعتماد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة سياساتية -1الشكل 

اختلفت النسبة المئوية لألطراف التي أبلغت األمانة عن اعتماد استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي و  -42
في المائة من األطراف غير  21أكثر من اعتمدت . ففي حين مصدر التمويل باختالف على صعيد الحكومة كلها"كأدوات "

استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة سياساتية  العالمية البيئة من مرفق دعم مالي المؤهلة للحصول على
من األطراف التي عملت مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وأقل فةط  في المائة 16 ، فإن  ةالحكوم مستويات تنطبق على جميع

 11. واعتمد ما مجموعه بذلك قامتوكالة منفذة كمع برنامج األمم المتحدة للبيئة  التي تعملفي المائة من األطراف  22من 
في المائة من األطراف التي تحصل على تمويل من مرفق البيئة العالمية عبر طريةة الحصول المباشر على التمويل 

جميع  إذا قامتوحتى  .االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي كأدوات تنطبق على جميع مستويات الحكومة
ذلك  بتنفيذطراف التي أعربت عن عزمها على اعتماد استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي كأداة سياساتية األ

 تسجلس من مرفق البيئة العالميةتمويال  تتلةى ال األطراف التي ، فإن  سياساتية شاملة لجميع مستويات الحكومةكأداة  فعال
االستراتيجيات وخطط  أكثر من نصف تضمنيال . ومع ذلك، ستراتيجيات وخطط العملاالهذه  العتماد معدل أعلى بكثير

هذه المعلومات  2يةدم الجدول  سياساتية.كأداة  وضعها استنتاجات بشأنفي المائة(  22) العمل الوطنية للتنوع البيولوجي
 .حسب مصدر التمويل

 للتنوع البيولوجي كأدوات سياساتية، حسب مصدر التمويلاعتماد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية  -0الجدول 

 

 أنواع األدوات

 الوكالة المنفذة

أداة تنطبق على 
جميع مستويات 

 الحكومة

 أداة تنطبق على
 البيئة

ة العتماد توجد ني  
 ةوخط ةاالستراتيجي

 العمل الوطنية 
 

 ال توجد أدلة كافية

 (في المائة 27) 11 (في المائة 07) 02 (في المائة 1) 1 (في المائة 22) 02 برنامج األمم المتحدة للبيئة
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 (في المائة 22) 21 (في المائة 7) 1 (في المائة 2) 0 (في المائة 16) 06 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي

 (في المائة 011) 0 1 1 1 منظمة األغذية والزراعة

 (في المائة 21) 1 (في المائة 07) 0 1 (في المائة 11) 2 الحصول المباشر على التمويل

يطلب لم ال توجد معلومات عن الوكالة/
 (في المائة 21) 0 1 1 (في المائة 21) 0 مرفق البيئة العالمية أمواال من

من دعم  مؤهل للحصول علىغير 
 (في المائة 19) 06 (في المائة 2) 0 (في المائة 2) 2 (في المائة 21) 22 البيئة العالمية مرفق

 (في المائة 60) 56 (في المائة 12) 11 (في المائة 4) 1 (في المائة 34) 61 المجموع

 عملية التنقيح  -باء

 العمل الوطنية السابةة للتنوع البيولوجي طوخط اتتةييم االستراتيجي -1
 19اطرف 000، ذكرت 2101من بين األطراف التي قدمت استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي بعد عام  -41

أو كمساهمة في هذه  الستراتيجيتها وخطة عملها الوطنية السابةة للتنوع البيولوجي في إطار عملية التنةيح 20أنها أجرت تةييما
في استراتيجياتها وخطط عملها السابةة للتنوع نواحي الةوة والةصور لى فهم . وقد ساعدت هذه التةييمات األطراف عالعملية

دخال تحسينات في آخر التنةيحات. وتتباين المواضيع المحددة التي تغطيها هذه  البيولوجي من أجل االستناد إلى ذلك وا 
 ات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجيجودة أو فائدة االستراتيجي معلومات عنالتةييمات قليل جدا من وقدم عدد التةييمات. 

وتتناول هذه التةييمات بوجه عام نسبة أنشطة االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  كأداة للتخطيط أو التنفيذ.
 على ذلك: التي تسن ى تنفيذها، ومةدار ما ُأنجز منها، والتحديات التي تواجه عملية تنفيذها. وفيما يلي بعض األمثلة

عن النسبة المئوية إلنجاز األهداف أو المشاريع أو األنشطة  21طرفا 09أبلغت التةييمات التي أجراها  (أ )
المتعلةة باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. وتتفاوت النسب المئوية ودرجات اإلنجاز تفاوتا كبيرا من بلد 

                                                      
بوتان، ألبانيا، والجزائر، وأنتيغوا وبربودا، واألرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، وأذربيجان، والبحرين، وبنغالديش، وبلجيكا، وبليز، وبنن، و  19

، وكوستاريكا، وكرواتيا، وكوبا، شيليوالهرسك، وبوتسوانا، والبرازيل، وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، و  والبوسنة
، وتشيكيا، والصين، وكولومبيا، وجزر الةمر، والكونغو، ودومينيكا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، وجمهورية الكونغو الديمةراطية

كوادور، ومصر، وغينيا االستوائية، وجيبوتي،  سواتيني، وا  ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، وغانا، وا  وا 
يران )جمهورية  ندونيسيا، وا  الو اإلسالمية(، وأيرلندا، واليابان، واألردن، وقيرغيزستان، وجمهورية  -وغرينادا، وغينيا، وهندوراس، والهند، وا 

 –وميكرونيزيا )واليات ، ولكسمبرغ، ومدغشةر، ومالوي، وموريتانيا، وموريشيوس، والمكسيك، ليبرياالديمةراطية الشعبية، ولبنان، و 
ومةدونيا الشمالية، وباكستان، وباالو، ومنغوليا، والجبل األـسود، والمغرب، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، ونيجيريا، ونيوي، الموحدة(، 

وسانت اغواي، والفلبين، وبولندا، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، واالتحاد الروسي، ورواندا، وسانت كيتس ونيفيس، وبار 
وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، والسنغال، وسيشيل، وسيراليون، وسلوفاكيا، وجنوب أفريةيا، وسري النكا، فنسنت وجزر غرينادين، 

وفييت نام، وأوغندا، والمملكة المتحدة، وجمهورية تنزانيا وتركيا، وتونس، وترينيداد وتوباغو، وسورينام، وطاجيكستان، وتايلند، وتوغو، 
 يمن، وزامبيا، وزمبابوي.والوفانواتو، المتحدة، وأوروغواي، 

 .2121-2100يتضمن ذلك أمورا منها تةييمات التنفيذ ذات الصلة بالخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  20

يران )جمهورية ودومينيكا،  كرواتيا، 21 وناميبيا، وبولندا، وجمهورية  والجبل األـسود،واألردن، ومنغوليا،  اإلسالمية(، وأيرلندا، -وهندوراس، وا 
  .وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفييت نام وسري النكا، وطاجيكستان، وتايلند،وجنوب أفريةيا،  وسيراليون،كوريا، وسانت كيتس ونيفيس، 
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 إلى آخر؛

التي تحةةت خالل الفترة التي غطت المحددة اإلنجازات  بعضعن  22طرفا 16أبلغت التةييمات التي أجراها  (ب )
استصالح الغابات  استراتيجيات هذه األطراف وخططها الوطنية السابةة للتنوع البيولوجي. ومن بين اإلنجازات التي تردد ذكرها

 21ووضع برامج حفظ جديدة ) طرفا(، 21ن األطر المؤسسية )ووضع سياسات وتشريعات جديدة و/أو تحسي طرفا(، 22)
 ؛طرفا( 01طرفا( أو إدخال تحسينات في إدارتها ) 07والزيادة في تغطية المناطق المحمية )، طرفا(

عن التحديات التي واجهت التنفيذ. وتمثلت أهم التحديات التي تردد  23طرفا 61أبلغت التةييمات التي أجراها  (ج )
 22في السياسات الةطاعية والوطنية ) التعميموعدم/ضعف طرفا(،  16ذكرها أكثر من غيرها في عدم كفاية الموارد المالية )

 طرفا(. 26االت األخرى )طرفا(، وعدم/ضعف التواصل مع اإلدارات/الوك 26وعدم مالءمة أطر الرصد والتةييم )، طرفا(

 إشراك أصحاب المصلحة -4
أبلغت معظم األطراف عن إشراك مجموعة من أصحاب المصلحة في عملية تنةيح االستراتيجيات وخطط العمل  -44

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

، والبنية والتجارة والصناعةوالمالية، والتنمية/التخطيط، والغابات، والسياحة، والتعليم، األسماك،  مصايدو  ،الزراعةالعملية: 
والرياضة، والشؤون والصحة، ، والعلوم والتكنولوجيا، واالقتصاد، الثةافة. وشملت الوزارات األخرى المعنية ما يلي: التحتية/النةل

 (.2 الشكلاالجتماعية )انظر 

وأبلغت األطراف أيضا عن إشراك أصحاب مصلحة غير حكوميين في عملية التنةيح. وتضم هذه الجهات المجتمعات  -43
(، ومنظمات غير حكومية/منظمات 24يولوجياستراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع الب 11األصلية والمحلية )ُأبلغ عنها في 

                                                      
والصين، وجزر الةمر،  ،شيليو وبوتان، وكابو فيردي، وتشاد،  وبنغالديش، وبليز،وأرمينيا، وأستراليا، والبحرين،  والجزائر،ألبانيا،  22

كوادور،  ولكسمبرغ،وقيرغيزستان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية،  وأيرلندا، وكيريباس،ومصر، وغامبيا، وجورجيا، وغرينادا، وغينيا،  وا 
 ورواندا،وجمهورية كوريا، ومةدونيا الشمالية، وباكستان، وناميبيا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات  وموريشيوس،ومدغشةر، ومالوي، 

وتركيا،  وتونس،وترينيداد وتوباغو، وطاجيكستان، وجنوب أفريةيا،  وسيراليون،والسنغال، وسيشل،  وسان تومي وبرينسيبي،موا، وسا
 وأوغندا، والمملكة المتحدة، وأوروغواي.

والصين، وجزر الةمر،  ،شيليو وبوتسوانا، وكمبوديا، والكاميرون، وتشيكيا،  وبنغالديش، وبليز،وأرمينيا، وأستراليا، والبحرين،  الجزائر، 23
سواتيني، ومصر، وغينيا االستوائية،  وكرواتيا، وجمهورية الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي، ثيوبيا، وفرنسا، وغامبيا، وغرينادا، وغينيا، وا  وا 

ندونيسيا، -وايران )جمهورية  وملديف،  ، ولكسمبرغ،ليبرياو وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية،  وكيريباس،واألردن،  اإلسالمية(، وا 
وجمهورية والفلبين، وبولندا، ومةدونيا الشمالية، وباكستان، وموزامبيق، وناميبيا، ونيجيريا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات  وموريشيوس،

يراليون، وسري النكا، وسوالسنغال، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس، وساموا،  ورواندا،واالتحاد الروسي، كوريا، 
  وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،وأوغندا، والمملكة المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة،  وتونس،وترينيداد وتوباغو، وطاجيكستان، وتايلند، 

ثيوبيا،  الديمةراطية،وكوستاريكا، وجمهورية الكونغو وبوروندي، والكاميرون، وكولومبيا،  والبرازيل،وبوليفيا، الجزائر، واألرجنتين،  24 وا 
ندونيسياوغرينادا، وغواتيماال، وغيانا،  وغانا،وفنلندا، وغامبيا،   –وميكرونيزيا )واليات  والمكسيك،، واليابان، ومالوي، وهندوراس، وا 

وسورينام،  ري النكا،وسوجنوب أفريةيا،  وسيراليون، وجزر سليمان،وبيرو، والفلبين، والسنغال،  وباراغواي،وبنما، وناميبيا، الموحدة(، 
  .وزامبيا البوليفارية(، واليمن، -وفنزويال )جمهورية وفانواتو، وتوغو، وأوغندا،  وتايلند،
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استراتيجية وخطة عمل وطنية  20(، والةطاع الخاص )25للتنوع البيولوجياستراتيجية وخطة عمل وطنية  011المجتمع المدني )
 (.27للتنوع البيولوجياستراتيجية وخطة عمل وطنية  71(، واألوساط األكاديمية )26للتنوع البيولوجي

منها يحظى بهيكل  97 ى استعراضها، أفيد بأن  للتنوع البيولوجي تسن  ية وخطة عمل وطنية استراتيج 067ومن أصل  -42
االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، ويضم أصحاب ب ذات الصلة مهامالتنسيق رسمي، أو فريق عامل يعنى ب

                                                      
والبوسنة وبوليفيا، وبوتان،  وبليز،وبيالروس، وبلجيكا،  وبنغالديش،والبحرين،  واألرجنتين،وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر، وأندورا،أفغانستان،  25

وكرواتيا، وجمهورية وكوت ديفوار،  وكوستاريكا،وكولومبيا، والكونغو،  ،شيليو وبوروندي، وكابو فيردي، والكاميرون،  والبرازيل،والهرسك، 
ستونيا،  الكونغو الديمةراطية، وجيبوتي، ريتريا، وا  سواتيني، ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، وغينيا االستوائية، وا  ثيوبيا، وفنلندا، وا  وا 

ندونيسيا،وهنغاريا،  وهندوراس،واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا، وغيانا،  وغانا،سا، وغامبيا، وجورجيا، وفرن وأيرلندا، والعراق،  وا 
وس، وموريشيومالوي، وملديف،  وليتوانيا،وليختنشتاين،  ،ليبرياو وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان،  وكيريباس،واليابان، وجامايكا، 
ومةدونيا الشمالية، ونيجيريا،  وناورو،ومنغوليا، وميانمار، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات والمكسيك، 

وسيراليون، وجزر وسانت كيتس ونيفيس، وساموا، والسنغال، وصربيا، وسيشيل،  ورواندا،وبيرو، والفلبين،  وباراغواي،وباالو، وبنما، 
سبانيا، وجنوب السودان، وجنوب أفريةيا،  سليمان، والصومال، ليشتي، -وتيمور ، وطاجيكستان، وتايلند،وسويسراوالسودان،  وسري النكا،وا 

 وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،وفانواتو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، 

ودومينيكا، والجمهورية  وكرواتيا،وكولومبيا، والكونغو،  ،شيليو وكابو فيردي، والكاميرون، وبوليفيا،  ليز، والبرازيل،وبوالبحرين،  الجزائر، 26
ستونيا، سواتيني، الدومينيكية، وا  وكيريباس، واليابان،  وجامايكا،وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا، وجورجيا، وغواتيماال، وغينيا، وغيانا، والعراق،  وا 

وبيرو،  وباراغواي،ومةدونيا الشمالية، وبنما، وموزامبيق، وناميبيا،  وموريشيوس،وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ومالوي، وملديف، 
سبانيا،  ورواندا، وجزر سليمان، والصومال،وجمهورية كوريا،  والفلبين، وتوغو، وأوغندا،  وتايلند،والسودان، وسويسرا،  وسري النكا،وا 
 .واليمنية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، وجمهور 

 ،شيليو وكابو فيردي، وكمبوديا،  والبرازيل،والبوسنة والهرسك، وبوليفيا،  وبنغالديش، وبليز،والبحرين،  والجزائر، واألرجنتين،أفغانستان،  27
ستونيا،  ريتريا، وا  سواتيني، وكولومبيا، وكوت ديفوار، والجمهورية الدومينيكية، وغينيا االستوائية، وا  ثيوبيا، وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا، وا  وا 

يران )جمهورية وغواتيماال،  وغانا،وجورجيا،  رية الو واليابان، واألردن، وجمهو  وأيرلندا، وجامايكا،والعراق،  اإلسالمية(، -وهندوراس، وا 
ومنغوليا، والمغرب، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات  وموريشيوس، والمكسيك،الديمةراطية الشعبية، وقيرغيزستان، ولبنان، ومالوي، 

اليون، وسير والفلبين، وساموا، والسنغال، وصربيا، وسيشيل،  وباراغواي،ومةدونيا الشمالية، وبنما، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيجيريا، 
سبانيا، وجنوب السودان،  والصومال، ليشتي، وتوغو، وأوغندا، وجمهورية تنزانيا -وتيمور ، وطاجيكستان، وتايلند،وسويسراوسري النكا، وا 

 .وزامبيا، وزمبابوي واليمن،المتحدة، وأوروغواي، 
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والية هذه اآلليات في بعض البلدان على تنةيح تتباين واليات آليات التنسيق هذه. ففي حين تةتصر و 28 مصلحة مختلفين.
ناط بها آليات التنسيق في بلدان أخرى تضطلع بوالية رصد التنفيذ. وتُ  االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، فإن  

وفنلندا،  تحاد األوروبي،االو  والصين، وكوستاريكا، بنغالديش،في بعض البلدان أيضا والية اإلشراف على عملية التنفيذ نفسها )
ندونيسيا،  (.ليشتي، واليمن-واليابان، ونيجيريا، والسنغال، وجنوب إفريةيا، وتيموروأيرلندا،  وا 

عدد األطراف التي أبلغت عن مشاركة وزارات أخرى في عملية االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع  -0 الشكل

                                                      
وبيالروس، وبلجيكا، وبوتان،  وبنغالديش،وأستراليا، والنمسا، والبحرين،  واألرجنتين،وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر، وأندورا،أفغانستان،  28

وبوركينا فاسو )وفةا لدراسة االتحاد الدولي لحفظ الطبيعة(، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون،  والبرازيل،والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، 
والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية  وكوستاريكا،الدولي لحفظ الطبيعة(، والكونغو، وتشيكيا، وكولومبيا )وفةا لدراسة االتحاد والصين، وتشاد، 

ستونيا،  ريتريا، وا  سواتيني، كوريا الشعبية الديمةراطية، ومصر، وا  ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفرنسا، وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، وا  وا 
يران )جمهورية والهند،  وهندوراس،فظ الطبيعة(، وغينيا، وغيانا، واليونان، وغواتيماال )وفةا لدراسة االتحاد الدولي لح  اإلسالمية(، -وا 

ومدغشةر، وملديف، ومالي،  ، ولكسمبرغ،ليبرياو واليابان، واألردن، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، ولبنان،  وجامايكا،والعراق، وأيرلندا، 
ومةدونيا وهولندا، ونيبال، ونيجيريا، ونيوي،  وناورو،غرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والمالموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات  والمكسيك،

وساموا، والسنغال، وسانت فنسنت وجزر غرينادين،  ورومانيا،كوريا،  ةوجمهوريوبيرو، والفلبين،  وباراغواي،الشمالية، وباالو وبنما، 
وتركيا، وترينيداد وتوباغو، ليشتي، وتوغو، -وتيمور وطاجيكستان،وجنوب أفريةيا، والسودان،  وسيراليون، والصومال،وصربيا، وسيشل، 

 وزامبيا، وزمبابوي. واليمن،وأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وفييت نام، 
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 البيولوجي وأدوار هذه الوزارات

 غرفة تبادل المعلوماتآلية  -1

عن أبلغت أطراف فةط  2 إن  طرفا قد م حتى اآلن استراتيجية وخطة عمل منةحة للتنوع البيولوجي، ف 067من أصل  -45
وقد  29استخدامها آللية غرفتها الوطنية لتبادل المعلومات في عملية تنةيح االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.

الوطنية للتنوع البيولوجي إلنشاء آلية وطنية لتبادل  وخططه جراءات و/أو خطط في استراتيجياتهإ 30طرفا 16 ما مجموعه وضع
 المعلومات.

عن عزمه على تحسين وتعزيز  31طرفا 12 أعربمن بين األطراف التي تمتلك آلية وطنية لغرفة تبادل المعلومات، و  -46
 نظامه الحالي إلدارة المعلومات.

 ستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيمكونات اال  -جيم

 استراتيجيات حشد الموارد -0

 الموارد، ُقطرية لحشد استراتيجيات إعدادعلى " ، األطراف00/01من المةرر  22الفةرة  شجع مؤتمر األطراف، في -47

 للتنوع ث ةالمحد الوطنية عملها وخطط استراتيجياتها كجزء من وذلك الموارد، االحتياجات من تةييم ذلك في بما االقتضاء، حسب

على وجه التحديد استراتيجية وطنية  32استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي 22، تتضمن ". وفي هذا الصددالبيولوجي
 وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك:33 ما يعادلها. أو لحشد الموارد

                                                      
  بلجيكا، واالتحاد األوروبي، وفرنسا، والنيجر، واليابان. 29
وكوستاريكا، ودومينيكا، وجمهورية كوريا الديمةراطية الشعبية، وغينيا وبوليفيا، واألرجنتين، وبنغالديش، وبليز،  أنتيغوا وبربودا، 30

سواتيني، االستوائية،  ونيبال، ، ووناور ، ومالوي، ومنغوليا، وميانمار، ليبرياوغامبيا، وغينيا بيساو، وغيانا، والعراق، واألردن، وكيريباس، و وا 
وجنوب وسان مارينو، وسيراليون، وجنوب أفريةيا، ، غرينادينوجمهورية كوريا، وسانت فنسنت وجزر وبيرو، ا الشمالية، ومةدونيونيوي، 

  ليشتي، واإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة.-وسري النكا، والسودان، وتيمورالسودان، 

 وجمهورية الكونغو الديمةراطية،وأستراليا، وبلجيكا، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، والصين، وكولومبيا،  والجزائر،ألبانيا،  31
ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وجورجيا، وألمانيا، وغواتيماال،  يران )جمهورية ومصر، وا  ندونيسيا، وا  يطاليا، واليابان،  اإلسالمية(، -وا  وا 

 –وميكرونيزيا )واليات  والمكسيك،، مالطةومدغشةر، وماليزيا، وملديف، ومالي، و  ولكسمبرغ،و الديمةراطية الشعبية، ولبنان، وجمهورية ال
وساموا، وتوغو، والمملكة ورومانيا، والمغرب، وموزامبيق، والنرويج، والفلبين، وقطر، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا، الموحدة(، 
 .البوليفارية( -وفنزويال )جمهورية  واليمن،المتحدة، 

 وجمهورية الكونغو الديمةراطية،وكوت ديفوار،  وكوستاريكا،بلجيكا، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، وبوروندي، وجزر الةمر،  32
والمغرب، والنيجر، ونيجيريا، ونيوي، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات ومالوي، وملديف، ومالي، وموريتانيا،  ،ليبرياو وغينيا، وغيانا، 

 .واليمنليشتي، -وتيمور ورواندا،وباالو، 

ربما تكون بعض األطراف قد قدمت استراتيجيات لحشد الموارد أو مكوناتها في تةاريرها المالية المةدمة لالتفاقية و/أو في تةاريرها  33
تها وخطة عملها الوطنية للتنوع البيولوجي. وال تتناول هذه الوثيةة تلك الوطنية الخامسة أو غيرها من الوثائق، ولكن ليس في استراتيجي

 االستراتيجيات أو مكوناتها.
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( الحالة السائدة في مجال تمويل 0أعدت البوسنة والهرسك خطة لحشد الموارد وهي تتضمن ما يلي: ) (أ )
( المصادر 1( اإليرادات من األموال المخصصة لحماية البيئة والمستفيدون من هذه األموال؛ )2حماية التنوع البيولوجي؛ )

( حشد الموارد 2يم كفاءة النموذج الحالي لتمويل التنوع البيولوجي؛ )( تةي1الدولية المحتملة لتمويل الحفظ والتنوع البيولوجي؛ )
 ( رصد التنفيذ؛6لتمويل التنوع البيولوجي؛ )

( ضمان أن يعمل الصندوق 0تتضمن بعض األنشطة المةررة في خطة حشد الموارد في بوتسوانا ما يلي: ) (ب )
( التكليف بإعداد دراسة عن 2التنوع البيولوجي؛ )الوطني للبيئة بكامل طاقته وأن يرصد مخصصات محددة ألنشطة حفظ 

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

 ؛مبادرة تمويل التنوع البيولوجيركة هذا البلد في ُأنشئت خطة كوستاريكا لحشد الموارد نتيجة مشا (ج )

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

لديف )الذي ُيعترف به كمصدر محتمل بالغ األهمية لتحصيل األموال(، جزر معةارية وحةوق التنمية، والصندوق األخضر لال
 والضرائب الخضراء، وتةويم الحوافز ذات التأثيرات السلبية، والةطاع الخاص؛

ساهمات الةطاعين العام تركز استراتيجية التمويل في رواندا على إطالق آليات مالية مبتَكرة من أجل زيادة م (ه )
 .شركاء التنمية المةد م من الدعمزيادة والخاص في الميزانية و 

منها  02تةديرا لتكاليف خطط عملها. وتتضمن أيضا  34استراتيجية وخطة عمل منةحة للتنوع البيولوجي 61تضمن تو  -48
 .فةط )سبق ذكرها أعاله( استراتيجية مكتملة لحشد الموارد

من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، وأوضح  21أهدافا وطنية بما يتماشى مع الهدف  35طرفا 011وحدد ما مجموعه  -42
ذلت لزيادة تمويل التنوع البيولوجي طرفا في استراتيجيته وخطة عمله الوطنية للتنوع البيولوجي الجهود التي بُ  40ما مجموعه 

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

                                                      
 وكوستاريكا،وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبروني دار السالم، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد،  وبنغالديش،والبحرين،  والجزائر، ألبانيا، 34

ستونيا،  ريتريا، وا  سواتيني، ودومينيكا، ومصر، وا   وجامايكا، وكيريباس،وغواتيماال، وغينيا بيساو، وغينيا، والهند، وغانا، وفنلندا، وا 
وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال،  وموريشيوس،ومدغشةر، ومالوي، وملديف، ومالي، وموريتانيا،  ، ولكسمبرغ،ليبرياو وقيرغيزستان، ولبنان، 

والفلبين، وسانت  ورومانيا، و)أجزاء من( رواندا،وجمهورية مولدوفا،  وباراغواي،ومةدونيا الشمالية، وباكستان، وبنما، راغوا، والنيجر، ونيكا
 وسري النكا،وجنوب السودان، وسيراليون، والصومال،  وسان تومي وبرينسيبي،والسنغال، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، كيتس ونيفيس، 

سبانيا، وتوغو، والسودان،    وزمبابوي. واليمن،وأوغندا،  وتونس،وسورينام، وا 
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ها المنح من بين ،من خالل تشكيلة متنوعة من آليات التمويل الوطني للمناطق المحمية اهنظامتمول بليز  (أ )
ة أتيالطبيعة، واإليرادات المت بتدابير لحفظالديون مبادلة ، واتفاقات الصندوق االستئماني لحفظ المناطق المحمية المةدمة من

 المناطق المحمية. التي تشترك في إدارة الوكاالت هاتحشدمباشرة من المناطق المحمية نفسها، واألموال التي 

" االستئماني إلعادة تأهيل المناطق المحمية في جمهورية الكونغو الديمةراطية في عام أوكابي" نشئ صندوقأُ  (ب )
 بموجب قانون حفظ الطبيعة؛ واعُتمد 2101

المتصلة بإدارة المناطق تنفيذ األنشطة  2100" في عام Bio Guinéeبيساو، أتاح إنشاء مؤسسة "-في غينيا (ج )
 المحمية المستدامة ووضع آليات تمويل مستدام للمناطق المحمية؛

شهدت ماليزيا في العةد الماضي تنويعا في مجال تمويل الحفظ. وقد ُأنشئت صناديق استئمانية مختلفة )مثل  (د )
شئ مؤخرا الصندوق الوطني االستئماني الصندوق االستئماني للمتنزهات البحرية، وصندوق تامان نيغارا االستئماني(، كما أن

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

تمتلك موزامبيق مؤسسة لحفظ التنوع البيولوجي، وهي مؤسسة خاصة تتمثل مهمتها في دعم حفظ الموارد  (ه )
دارة ذلك بصورة مستد  ؛امةالطبيعية والتنوع البيولوجي المائي والبري وا 

باسم الصندوق  2111ترينيداد وتوباغو الصندوق األخضر الذي أنشئ بموجب قانون المالية في عام  تمتلك (و )
لتنفيذ األنشطة  يةمجموعات المجتمعاللمنظمات و إلى اتم جمعها إلى تةديم مساعدة مالية ياألخضر ليفي. وتهدف األموال التي 

عادة تحريج البيئة وحفظها  ؛المتعلةة باإلصالح وا 

. وهو أول 2112ميكرونيزيا الذي بدأ العمل في عام في حفظ الواليات ميكرونيزيا الموحدة صندوق  تمتلك (ز )
يدعم حفظ التنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ والتنمية المستدامة في جميع و صندوق استئماني للحفظ في المنطةة، 

 .األوسعأنحاء واليات ميكرونيزيا الموحدة ومنطةة ميكرونيزيا 

 التواصل والتثةيف والتوعية العامة -2

التواصل والتثةيف والتوعية العامة جزءا ال  وأنشطة على ضرورة أن تكون استراتيجيات 9/4و 4/6 نص المةرراني -32
استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع  067يتجزأ من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. ومن أصل 

                                                                                                                                                                           
وكابو فيردي، وبيالروس، وبلجيكا، وبنن، وبوتان، والبوسنة  واألرجنتين، وبنغالديش،وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر،أفغانستان، وألبانيا،  35

وكوستاريكا، وكوبا، وجمهورية والصين، وجزر الةمر، والكونغو، ، شيليو وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون،  والبرازيل،والهرسك، وبوتسوانا، 
كوادور، وغينيا االستوائية، وجيبوتي، والجمهورية الدومينيكية،  الكونغو الديمةراطية، ريتريا، وا  سواتيني، ومصر، وا  ثيوبيا، واالتحاد وا  وا 

بيساو، وغينيا، -وغينياوغرينادا، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية،  واليونان، وغانا،األوروبي، وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، 
يران )جمهورية وغيانا، وهنغاريا، والهند،  ندونيسيا، وا  ولبنان،  ولكسمبرغ، والكويت، وجامايكا، واليابان،والعراق، واألردن،  اإلسالمية(، -وا 

ومنغوليا،  الموحدة(، –)واليات  وميكرونيزيا وموريشيوس، والمكسيك،تانيا، ومدغشةر، ومالوي، وماليزيا، وملديف، ومالي، وموري ،ليبرياو 
وجمهورية كوريا، وبنما،  مةدونيا الشمالية، وباالو، وباكستان،و  والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، ونيجيريا، ونيوي، والجبل األسود،

 وترينيداد، وطاجيكستان، وتايلند، وجنوب السودانوسيراليون، وجزر سليمان، والصومال، وسانت كيتس ونيفيس، وساموا، وصربيا،  ورواندا،
وزامبيا، وفانواتو، وأوغندا، واإلمارات العربية المتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، وتركيا، وتركمانستان،  وتونس،وتوباغو، 
 وزمبابوي.

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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لتثةيف منها تتضمن استراتيجية وخطة عمل في مجال التواصل وا 1436 بروتوكول ناغويا، فإن   اعتماد بعد ُوضعتالبيولوجي 
منها على مبادرات متعلةة بالتواصل والتثةيف والتوعية العامة. وفيما يلي بعض  01037 حتويوالتوعية العامة أو ما يعادلها، وت

 األمثلة على ذلك:

وضعت إكوادور خطة وطنية للتثةيف البيئي للمواطنين تتضمن مشاريع ترمي إلى تعزيز الممارسات البيئية.  (أ )
 ؛"نحن جزء من الحل"الخطة أيضا باسم  هذه وُتعرف

سيجري في فنلندا تعزيز التثةيف المستمر للمعلمين )في مجال معرفة األنواع وأساليب التدريس في المسائل  (ب )
 المتعلةة بالتنوع البيولوجي(، وسوف تعزز معرفة األنواع والتوعية بالتنمية المستدامة بمساعدة تكنولوجيا المعلومات الجديدة؛

تةديم دورات رسمية وغير رسمية للتثةيف المنهجي لألفراد ل إحدى األولويات قصيرة األجل لناورو في "تتمثو  (ج )
 ؛"بشأن المعرفة بالتنوع البيولوجي في البلد وبشأن المهارات التةليدية والجديدة المطلوبة إلدارة هذه الموارد بصورة مستدامة

"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 يسمى " أيضا يوجد في البلدو . إلى المدينة"

 ارتباطهمتحسين حياة النيوزيلنديين من خالل  ُبغية في تصميم البرنامج ينالماوريالسكان الحكومية والمنظمات غير الحكومية و 
 .بالطبيعة

نا األرض والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية م  تعتزم نيكاراغوا دمج المواضيع المتعلةة بمسألة أُ  (ه )
 Ruta del Bien Común deتستند إلى شعار "الطريق إلى المنفعة العامة" ) أطروحةالجامعية. وسوف يدرج البلد أيضا أفضل 

la Madre Tierraتشجيع البحوث في مجال التنوع البيولوجي؛من أجل  الشباب يات( في منتد 

 أطلةتها وزارة التعليم والبحوثستواصل النرويج برنامجها بشأن حةيبة الظهر المستدامة، وهي مبادرة وطنية  (و )
 جل التنمية المستدامة؛لدعم المدارس النرويجية في تنفيذ برنامج التعليم من أ وزارة المناخ والبيئةو 

                                                      
وجمهورية الكونغو وكوت ديفوار،  وكوستاريكا،رسك، وبوتسوانا، وبوروندي، وجزر الةمر، بنن، والبوسنة واله بنغالديش، وبليز، 36

سواتيني،  الديمةراطية، وميكرونيزيا والمكسيك، ومالوي، وملديف، وموريتانيا،  ،ليبرياو وغواتيماال، وغيانا، ولبنان، وغانا، وفنلندا، وفرنسا، وا 
وسانت فنسنت وجزر  ورواندا،وجمهورية كوريا، والفلبين، وباالو، وبنما، نيجر، ونيجيريا، ونيوي، وناميبيا، ونيبال، والالموحدة(،  –)واليات 

 ليشتي.-وتيموروترينيداد وتوباغو، والسنغال، والسودان، غرينادين، 
 والبرازيل،وبوليفيا، والبحرين، وبيالروس، وبلجيكا، وبوتان،  وأذربيجان،وأنتيغوا وبربودا، وأرمينيا، والنمسا،  والجزائر، وأندورا،ألبانيا،  37

والدانمرك، والجمهورية  وكرواتيا،والصين، والكونغو،  ،شيليو وتشيكيا، وكوبا، وبروني دار السالم، وكابو فيردي، وكمبوديا، وكندا، وتشاد، 
كوادور،الدومينيكية،  ستونيا،  وا  ريتريا، وا  ثيوبيا، واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا، ومصر، وغينيا االستوائية، وا  وا 

يران )الجمهورية واليونان، وغرينادا، وغينيا بيساو، وغينيا، وهنغاريا، والهند،  وغانا، يطاليا، واليابان،  اإلسالمية(، -وا  والعراق، وأيرلندا، وا 
 والجبل األـسود،، مالطةومدغشةر، وماليزيا، ومالي، و  ولكسمبرغ،اطية الشعبية، وقيرغيزستان، وجمهورية الو الديمةر  وكيريباس،واألردن، 

واالتحاد  ورومانيا،وبيرو، وبولندا، وقطر، وجمهورية مولدوفا،  وباراغواي، وباكستان، ونيكاراغوا، والنرويج، وناورو، ونيوزيلندا،وموزامبيق، 
وجنوب وجزر سليمان، وسلوفاكيا،  وسيراليون،وصربيا،  وسان تومي وبرينسيبي،وسان مارينو، الروسي، وسانت كيتس ونيفيس، وساموا، 

سبانيا، والسويد،  واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة  وأوكرانيا،وأوغندا، وتركمانستان، وتوغو،  وطاجيكستان، وتايلند،وسويسرا، أفريةيا، وا 
 وزامبيا، وزمبابوي.وفانواتو، وفييت نام،  البوليفارية(، -ال )جمهورية وفنزويالمتحدة، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، 
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تزمع سانت كيتس ونيفيس إنشاء شبكة لمعارف التنوع البيولوجي في المدارس الثانوية باستخدام الشبكة  (ز )
"، وهي شبكة لتيسير سبل التواصل والتعاون والتعلم اإللكتروني والبحث أمام طالب المدارس Edu NETالوطنية للتعليم "

 الثانوية؛

، اعتمدت حكومة السويد األهداف الشاملة لسياسة الترفيه في الهواء الطلق، 2101في ديسمبر/كانون األول  (ح )
 ؛التي ُوضعت لدعم فرص للناس لةضاء بعض الوقت في الطبيعة واالستمتاع باألنشطة الترفيهية في الهواء الطلق

الةرصنة البيولوجية تزمع بوليفيا وضع وتعزيز برامج توعية بشأن منع االتجار غير المشروع باألحياء البرية و  (ط )
 تستهدف سكان المناطق الريفية والحضرية.

 .من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 0أهدافا و/أو غايات وطنية فيما يتعلق بالهدف  38طرفا 029وقد وضع  -31

 تنمية الةدرات -1
عدة أنشطة لبناء الةدرات، يشير بعضها أيضا إلى الميزانية المخصصة فضال عن الجهة  39بلدا 97 ما مجموعه ذكر -34

التةييم الذاتي  عملية في استراتيجياته وخطط عمله الوطنية للتنوع البيولوجي إلى 40طرفا 04أشار و . المسؤولة عن النشاط

                                                      
وبنن، وبليز، وبيالروس، وبلجيكا،  وبنغالديش،وأرمينيا، والنمسا، والبحرين، وأذربيجان، وأنتيغوا وبربودا،  والجزائر، وأندورا، ألبانيا، 38

والصين، وجزر  ،شيليو وتشيكيا،  وكوبا،وكابو فيردي، وكمبوديا، وكندا،  وبوروندي، والبرازيل،وبوتان، والبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، 
كوادور،وكوت ديفوار، والدانمرك،  وكوستاريكا، الةمر، والكونغو، ستونيا،  وجيبوتي، وا  ريتريا، وا  سواتيني، ومصر، وغينيا االستوائية، وا  وا 

ثيوبيا، وغامبيا، وجورجيا، وألمانيا،  يران )جمهورية ، والهند واليونان، وغرينادا، وغينيا بيساو، وغينيا، وغيانا، وهنغاريا، وغانا،وا  ندونيسيا، وا  وا 
يطاليا،  اإلسالمية(، - وقيرغيزستان، وجمهورية الو الشعبية الديمةراطية، والكويت، واألردن، واليابان،  وجامايكا،والعراق، وأيرلندا، وا 

 وميكرونيزيا المكسيك،و ، وموريتانيا، مالطةومدغشةر، ومالوي، وماليزيا، وملديف، ومالي، و  ،ليبرياو  والجمهورية الدومينيكية، ولبنان،
ومةدونيا  ونيكاراغوا، ونيجيريا، ونيوي، ونيوزيلندا،والمغرب، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا،  والجبل األـسود،ومنغوليا، الموحدة(،  –)واليات 

واالتحاد الروسي،  ورومانيا،وبيرو، والفلبين، وجمهورية كوريا، وقطر، وجمهورية مولدوفا،  وباراغواي،، وبنما، الشمالية، وباكستان، وباالو
وسنغافورة،  وسيراليون، والسنغال، وصربيا، وسان مارينو،وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفيس،  ورواندا،

سبانيا،وجنوب السودان، وجنوب أفريةيا،  وجزر سليمان، والصومال،وسلوفاكيا،  وسويسرا،  والسويد، والسودان، وسري النكا، وا 
وأوغندا، واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، وتركيا،  وتونس،وترينيداد وتوباغو، وتوغو،  ليشتي،-وتيمور وطاجيكستان، وتايلند،

  وزامبيا، وزمبابوي. البوليفارية(، -)جمهورية  وفنزويال، وفانواتووجمهورية تنزانيا المتحدة، وأوروغواي، 
 وبوتسوانا، والبرازيل،وبوليفيا، وبليز، وبوركينا فاسو، والبحرين،  وأذربيجان، وبنغالديش،أرمينيا، والنمسا، الجزائر، وأندورا، واألرجنتين،  39

وجمهورية الكونغو وكرواتيا، وكوبا، والكونغو،  وجزر الةمر، والصين، ،شيليو وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، وتشيكيا، 
ريتريا،  وجيبوتي، الديمةراطية، سواتيني، ودومينيكا، ومصر، وا  وغيانا، وجورجيا، واليونان، وغرينادا، وغواتيماال، وغينيا بيساو، وغينيا، وا 
يران )جمهورية وهنغاريا، والهند،  وهندوراس، وجمهورية الو والكويت،  وكيريباس،واليابان، واألردن،  وأيرلندا،لعراق، وا اإلسالمية(، -وا 

 والمكسيك،وموريتانيا،  وملديف، ومالي، وماليزيا، ومالوي،ومدغشةر،  وليتوانيا، لكسمبرغ،وليختنشتاين،  ولبنان، الديمةراطية الشعبية،
ومةدونيا الشمالية، وباكستان، وبنما، ونيكاراغوا، والنيجر،  وناورو، ونيبال، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا،الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات 

 وسيراليون،وسانت كيتس ونيفيس، والسنغال، وصربيا وسيشيل،  ورومانيا،وبيرو، والفلبين، وبولندا، وجمهورية مولدوفا،  وباراغواي،
وتوفالو، ، نوتركمانستاوترينيداد وتوباغو، وتوغو،  وطاجيكستان، والسودان، وسري النكا،وجنوب السودان،  وسلوفاكيا، وجنوب أفريةيا،

 .وأوغندا، وأوروغواي، والمملكة المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي
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استراتيجية وخطة  21 ما مجموعه تضمنوي ةدرات.للةدرات الوطنية و/أو غيرها من عمليات تةييم االحتياجات من التدريب/ال
 42خطة وطنية لتنمية الةدرات؛ وترد أدناه بعض األمثلة على هذه الخطط. 41وطنية للتنوع البيولوجي عمل

نيجيريا خطة لتنمية الةدرات وتةييم االحتياجات من الةدرات التةنية. وتورد الخطة لكل مسألة من وضعت  (أ )
جراءات محددة. وباإلضافة إلى ذلك،  بالةدرات المسائل األساسية المتعلةة االحتياجات في مجال الةدرات الفردية والمؤسسية وا 

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

 من حتياجاتالتتضمن تةييما لو  ،تنفيذلا خطةمكونات  مكونًا من ليبريافي  تنمية الةدرات خطةتشكل  (ب )
 د؛افر واأل اتالنظم والمؤسس ىالةدرات التةنية على مستو 

 باإلضافة إلى إطار وخطة عمل تنمية الةدرات، أعدت باالو تةييما لالحتياجات من التكنولوجيا؛ (ج )

البيولوجي حفظ التنوع البيولوجي، والتنوع  تستهدف خطة بناء الةدرات في رواندا الكيانات المشاركة في (د )
هذه  تنفيذ األنشطة في مختلف مؤسسات التدريب، وستعزز البيولوجية. ومن المةرروالسالمة  ،الزراعي، والتكنولوجيا البيولوجية

 في تخطيط التنوع البيولوجي؛ جامعة مسألةباعتبارها  يناالجنس مسألة النوع األنشطة

( تنمية الةدرات 0تتضمن خطة تنمية الةدرات في سورينام أربعة أهداف فرعية هي على النحو التالي: ) (ه )
( تطوير الشركات لمشاريع مراعية للصالح العام، مع 1( تعزيز الوزارات ذات الصلة والمؤسسات المرتبطة بها؛ )2العامة؛ )

زيز قدرة منظمات المجتمع المدني ومجتمعاته المحلية على االضطالع ( تع1االلتزام بالمبادئ اإليكولوجية/مبادئ االستدامة؛ )
 بدورها فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي؛

، بما المسائلبالعديد من  يتعلقلةيام بأنشطة بناء الةدرات على المستوى الوطني فيما اجمهورية كوريا  تعتزم (و )
ببروتوكول ناغويا للصناعات المحلية،  والتوعيةاألراضي الرطبة الساحلية،  منفي ذلك: رصد المواطنين للمناطق المحمية 

االتجار الدولي بأنواع الحيوانات تنفيذ اتفاقية و الغابات، وتنفيذ استراتيجيات التنوع البيولوجي المحلية، في مجال تعليم الو 
جهوده فيما يتعلق بالتعاون  مضاعفة يعتزم البلدا لسياحة. كملالبنية التحتية  تحديثو ، والنباتات البرية المعرضة لالنةراض

مثل مبادرة الجسر الحيوي، ومبادرة حوار السالم والتنوع  ،الدولي، بما في ذلك توسيع الدعم لمختلف المشاريع الجارية
للغابات، ومبادرة البيولوجي، ومبادرة كوريا لبناء الةدرات في مجال السالمة األحيائية، ومبادرة استعادة النظم اإليكولوجية 

 ؛المحيطات المستدامة، التي تسهم في بناء الةدرات على المستوى الدولي لتنفيذ االتفاقية

 البيولوجية.الكويت بناء الةدرات فيما يتعلق بالتكنولوجيا  تعتزم (ز )

                                                                                                                                                                           
والجمهورية البوسنة والهرسك، وبوتسوانا، وكمبوديا، والكاميرون، وجمهورية كوريا الديمةراطية الشعبية، وجمهورية الكونغو الديمةراطية،  40

ريتريا، وغيانا، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وموريشيوس، ومنغوليا، ونيوي، ورومانيا، وساموا، وسورينام، وتيمور الدومينيكية، -وا 
 ليشتي، وتوفالو.

ندونيسيا، ولبنان، و  41 ، ومالوي، وملديف، ومالي، وموريشيوس، ليبرياالبوسنة والهرسك، وبوتسوانا، وبوروندي، وجزر الةمر، وغيانا، وا 
  ليشتي.-وتيمورورواندا، وسورينام، وباالو، وجمهورية كوريا، والمغرب، ونيجيريا، ونيوي، 

 أفغانستان، وبنغالديش، وبليز، والكونغو، وجامايكا، ونيبال، وبيرو، وسانت كيتس ونيفيس، وسيشيل، والصومال. 42
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 التعميم -دال

 ةتةييم التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجي -0

أنه أجرى دراسات تةييم للتنوع البيولوجي في بلده، أو في أجزاء من البلد. ومع ذلك، ال تتوافر  43طرفا 17ذكر  -33
و/أو  وتعميمتحديد األولويات،  عندمعلومات كافية لتحديد ما إذا كان قد تسن ى النظر إلى حد بعيد في نتائج هذه التةييمات 

. وتتضمن بعض األمثلة المتعلةة بدراسات التةييم التي ُأجريت البيولوجياالستراتيجية وخطة العمل الوطنية المنةحة للتنوع وضع 
 ما يلي:

الوطنية للتنوع البيولوجي، تةييما اقتصاديا  هاوخطة عمل تهافي إطار تحديث استراتيجيأجرت بنغالديش،  (أ )
 ؛(المانغروفغابات واألراضي الرطبة و  المرتفعة اتغابالةدمها ثالثة نظم إيكولوجية )تللخدمات الخمسين التي 

 أجرت كابو فيردي دراسات تةييمية للسياحة اإليكولوجية والغابات؛ (ب )

 محميتا وادي الريان ورأس محمد؛ –مصر  (ج )

 ت الدراسةاستكشفو  .2100في عام  كانتري لمنطةة كوكبيتتةييم النظام اإليكولوجي لأجرت جامايكا دراسة  (د )
 المحيطات والسواحل؛مستدام إلدارة التمويل للإمكانية تنفيذ آلية 

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

لى األحكام الواردة في إ ةكبير  بدرجةلتنوع البيولوجي في المكسيك لالعمل الوطنية  تستند االستراتيجية وخطة (و )
عادة اإلحياء"رأس المال الطبيعي للمكسيك: اإلجراءات االستراتيجية للتةييم والحفظ  التي تحمل عنوان الوثيةة  ؛(2102) "وا 

أجرى االتحاد الروسي تةييما للةيمة االقتصادية لمنطةة األراضي الرطبة في منطةة دوبنا )"كرينلند"( أوضح  (ز )
 وجية؛فوائد النظام اإليكولوجي الناجمة عن االستخدام المباشر للموارد البيول

وُيزمع البلد أيضا إعداد المزيد من الدراسات بشأن عملية تةييم شامل لألراضي.  سانت كيتس ونيفسأجرت  (ح )
 ؛الةيمة الجوهرية للتنوع البيولوجي من النواحي االجتماعية واالقتصادية والثةافية

يجية وخطة العمل أجرت زمبابوي دراسة تةييمية بشأن المناطق المحمية؛ كجزء من عملية تنةيح االسترات (ط )
 ؛الوطنية للتنوع البيولوجي

(، أكملت 2104-2101للتنوع البيولوجي )السابةة من خالل تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية  (ي )
االستراتيجية وخطة التي توفرها حةول األرز. كما ساعد تنفيذ  ةاإليكولوجيجمهورية كوريا دراسة تةييمية بشأن خدمات النظم 

على دمج قيم التنوع البيولوجي في الخطط الةانونية للةطاعات المختلفة، بما في ذلك العمل الوطنية السابةة للتنوع البيولوجي 

                                                      
ثيوبيا، واالتحاد األوروبي،  ،شيليو  وكابو فيردي،والبرازيل، وبوتسوانا، وبوتان، والسلفادور،  بنغالديش، 43 وكولومبيا، والدانمرك، ومصر، وا 

ندونيسيا، وأيرلندا، وجامايكا، وجورجيا، وألمانيا، وغرينادا، وغيانا،  ،مالطةواليابان، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وملديف، و  وا 
وجمهورية مولدوفا، واالتحاد وجمهورية كوريا،  وباراغواي،وهولندا، والنرويج،  والمكسيك، والجبل األسود،ومنغوليا، وميانمار،  وس،وموريشي

وسويسرا، والسويد،  وسري النكا،وسيشيل،  وسان تومي وبرينسيبي،غرينادين،  روسانت فنسنت وجز الروسي، وسانت كيتس ونيفيس، 
 وزمبابوي. واليمن،وغواي، وفييت نام، وأوغندا، وأور وتركيا، 
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االضطالع مل اإلجراءات التي سيتم تتشو التنوع البيولوجي في الوزارات والوكاالت.  تعميمتيسير الغابات والمحيطات، وبالتالي 
إعداد معايير التةييم، من خالل على ( 2121-2109للتنوع البيولوجي )الحالية تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية ل بها

تحسين مؤشرات التةييم الوظيفي. وتعتزم جمهورية  فضال عنللغابات، الرئيسية  اإليكولوجيةاكتشاف واختيار خدمات النظم 
، بما ة، الذي يوفر األساس الةانوني لتعريف خدمات النظم اإليكولوجيهواستخداميولوجي كوريا أيضا تنةيح قانون حفظ التنوع الب

 في ذلك قياسها وتةييمها.

أهدافا وطنية 44 بلدا 16وضع استراتيجية وخطة عمل وطنية للتنوع البيولوجي تسن ى استعراضها،  067ومن أصل  -32
 ومن األمثلة على ذلك ما يلي:45 .بلدا عن عزمه على إجراء دراسات تةييم في المستةبل 22تتعلق بالتةييم وأعرب 

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

م قطاع تربية اإلبل التي تشكل مصدرا رئيسيا للهيبة والدخل تعكف المغرب حاليا على إعداد برامج لتةيي (ب )
 ؛لسكان جنوب المغرب

 تجري الكويت حاليا مشروعا لتةييم التنوع البيولوجي في شراكة مع االتحاد العالمي لحفظ الطبيعة. (ج )

 خطط التنمية الوطنية -2

 :أدواتبإدماج التنوع البيولوجي في خططه اإلنمائية الوطنية أو ما يعادلها من  47 ،46طرفا 11أفاد  -35

                                                      
 ،شيليو  وبيالروس، وبلجيكا، وبوتان، وبوروندي، والكاميرون، والكونغو، وبنغالديش، أرمينيا، وأنتيغوا وبربودا، الجزائر، واألرجنتين، 44

ستونيا، وغامبيا، وجورجيا، واليونان، وغواتيماال، والهند، واليابان، واألردن،  ومالي، والكويت، والجمهورية الدومينيكية، وغينيا االستوائية، وا 
هورية كوريا، وجموبيرو، ومةدونيا الشمالية، وبنما، وموزامبيق، وناميبيا، ونيجيريا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات ومالوي، وموريتانيا، 

وأوغندا، وجمهورية تنزانيا وترينيداد وتوباغو، وتركيا، وسويسرا، وجنوب السودان،  والصومال،وسنغافورة، وسانت كيتس ونيفيس، والسنغال، 
 .واليمن المتحدة، وأوروغواي،

 وجزر الةمر، وكرواتيا، وكوبا، اميرون،وبوروندي، وكمبوديا، والك وبليز،وأنتيغوا وبربودا، وأرمينيا، وبيالروس، وبلجيكا،  أندورا، 45
كوادور، ودومينيكا، والجمهورية الدومينيكية، ستونيا،  وا  سواتيني، وغينيا االستوائية، وا  وفنلندا، وفرنسا، وغامبيا، وغواتيماال، والهند، واليابان، وا 

يران )جمهورية  واألردن، يطاليا، اإلسالمية(، -وا  ونيبال، والنيجر، ونيجيريا،  وناورو، ، وناميبيا،مالطةو  وليتوانيا، ولكسمبرغ، وأيرلندا، وا 
وسورينام،  والصومال، وسلوفاكيا، ورومانيا، ورواندا، وسان تومي وبرينسيبي، وبيرو، وجمهورية كوريا، وجمهورية مولدوفا،وباكستان، 

 .اوزامبيوفانواتو، وتوفالو، ، وتركمانستانليشتي، وتوغو، -وتيمور

 والجمهورية الدومينيكية، وكوبا،والصين وكوت ديفوار، بوركينا فاسو، وبوروندي، وبوتان، وبوليفيا، و  الجزائر، وبنغالديش، وبليز، 46
كوادور، ستونيا، وا  وناميبيا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات  والمكسيك، ومالوي، وكيريباس، والعراق، وهندوراس، وغينيا االستوائية، وا 
 وتايلند، وسلوفاكيا، وجنوب أفريةيا،غرينادين،  روسانت فنسنت وجز  ورواندا، والنيجر، ونيوي، وبيرو، والفلبين،ونيوزيلندا، وهولندا، 
تنزانيا  وفييت نام، وجمهورية البوليفارية(، -)جمهورية  وأوغندا، والمملكة المتحدة، وفنزويالوترينيداد وتوباغو، وتركيا، ليشتي، -وتيمور
 .المتحدة
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أو " )لتهيئة اإلقليمالوطني  المخططالوطنية للتنوع البيولوجي في " هاعمل الجزائر وخطة استراتيجية تدمجأُ  (أ )
 استغالل األراضي والتنمية المستدامة؛لتخطيط االستراتيجي من أجل ل الحكومة وهو أداة ،المخطط الوطني للتخطيط المكاني(

 (؛2104-2101يحتل التنوع البيولوجي مكانة بارزة في الخطة الخمسية الحادية عشرة لبوتان ) (ب )

خطة  بالتزامن مع إعداد في إكوادور عمل الوطنية للتنوع البيولوجيالستراتيجية وخطة االُأجريت عملية تنةيح  (ج )
ا جزءالسياسات الوطنية التي تشكل  عدد منرتبط (. وي”Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017“التنمية الوطنية )

 ا بالتنوع البيولوجي؛مباشر ا ارتباط 748من الهدف 

ترتبط السياسات واألدوات و . لمكسيكلاالعتبار في خطة التنمية الوطنية  بعين التنوع البيولوجي يؤخذ (د )
ارتباطا  االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجيفي  ةمستدام بصورةواستخدامه  التنوع البيولوجي المتعلةة بحفظ

التنوع البيولوجي في قطاعات الزراعة  تعميموتنظر الخطة أيضا في . باإلجراءات الواردة في خطة التنمية الوطنية امباشر 
 األسماك والسياحة؛ مصايدو 

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

هدفا  رسهوتك" بحفظ التنوع البيولوجي 2120تعترف خطة الذكرى المئوية الثانية لبيرو "بيرو بحلول عام  (و )
 وطنيا؛

سانت فنسنت وجزر غرينادين الروابط بين لتوضح االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  (ز )
ضمن أيضا إجراءات محددة يلزم اتخاذها تتو (؛ 2122-2101لتنمية االقتصادية واالجتماعية )لخطة الوطنية الأهدافها الوطنية و 
 ؛لتنمية االقتصادية واالجتماعيةلخطة الوطنية الوأهداف االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي لتحةيق أهداف 

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

-2111اعتبارات التنوع البيولوجي في خطة التنمية االستراتيجية  ُأدمجتفي واليات ميكرونيزيا الموحدة،  (ط )
 ؛2121

(، 2111)رؤية  2111-2106التنوع البيولوجي في استراتيجية التنمية الوطنية  مجدفي ترينيداد وتوباغو، أُ  (ي )
 في إطار الموضوع الخامس "وضع البيئة في مركز التنمية االجتماعية واالقتصادية"؛

                                                                                                                                                                           
االعتبار المعلومات الواردة من المعادلة في  األدواتتأخذ المعلومات المتعلةة بإدماج التنوع البيولوجي في خطط التنمية الوطنية أو  47

، 01/0)المةرر البريد اإللكتروني باألمانة التي أرسلتها ستفسارات االاألطراف منذ االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، ردا على 
إبالغ نةاط االتصال الوطنية التفاقية  ماتم من خاللهاللذين  2121 /شباطفبراير 01المؤرخ  109-2121خطار اإلردا على و (، 22 الفةرة

شورة لهيئة الفرعية للملتصال االلحصول وتةاسم المنافع، ونةاط لتصال االبروتوكول قرطاجنة، ونةاط لتصال االالتنوع البيولوجي، ونةاط 
 اكون متاحينسخة هذه الوثيةة س مشروعالعلمية والتةنية والتكنولوجية، والشعوب األصلية والمجتمعات المحلية والمنظمات ذات الصلة، بأن 

 .2121 /آذارمارس 6على موقع االتفاقية الستعراض األقران حتى 

 إلى كفالة حةوق الطبيعة وتعزيز االستدامة البيئية. 7يشير الهدف  48
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(، تشير 2121-2106الوطنية الثالثة عشرة للصين للتنمية االقتصادية واالجتماعية )في الخطة الخمسية  (ك )
العديد من الةضايا إلى المسائل المتعلةة بالتنوع البيولوجي، مثل حفظ التنوع البيولوجي، واستعادة النظم اإليكولوجية، وتغير 

دارة البيئ بشكل كبير في  المستدامواستخدامه لتنوع البيولوجي اج حفظ مُأدعالوة على ذلك، و . ةالمناخ، والزراعة المستدامة وا 
 ؛ةسياسة الخط األحمر لحفظ البيئ

المستدامة بعدد من الطرق ة و االقتصاديلتنمية لالوطني دمج التنوع البيولوجي في التخطيط أُ في نيوزيلندا،  (ل )
تراجع التنوع التصدي لتحتوي الميزانية على إشارات محددة للحاجة إلى و المختلفة، بما في ذلك من خالل "ميزانية الرفاهية". 

 البيولوجي، وانبعاثات غازات الدفيئة، ونوعية المجاري المائية، وتآكل التربة، وغيرها من الةضايا البيئية.

و أهداف عناصر و/أ 49طرفا آخر 16للتنوع البيولوجي التي وضعها  وتتضمن االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية -36
جراءات على سبيل المثال، أنهت موريشيوس تةييما . فأدواتمع خطة التنمية الوطنية أو ما يعادلها من  تعميمهاتهدف إلى  وا 

العمل الوطنية  رئيسية أثناء إعداد االستراتيجية وخطةلصناعات والمواضيع البعض ال بالنسبة التنوع البيولوجي تعميممدى ل
التنوع البيولوجي في السياسة  لتعميموالفرص المحتملة  عةباتلمسارات واللتةييم  راءتعتزم موريشيوس اآلن أجو  .للتنوع البيولوجي

قيم التنوع البيولوجي تدريجيا في خطط التنمية الوطنية.  إلدماجتنفيذ إجراءات الشمالية تعتزم مةدونيا و  .العامة وصنع الةرار
 .إطار الميزانية ورقاتوع البيولوجي في خطط التنمية الوطنية و قيم التن تعميمجنوب السودان إلى  ويسعى

 خطط التنمية المستدامة -1

إلى إدماج  51 ،50طرفا 26ضة للتنوع البيولوجي، أشار استراتيجية وخطة عمل وطنية مستعرَ  067من أصل  -37
. ومن األمثلة على ذلك أدواتاستراتيجيته وخطة عمله الوطنية للتنوع البيولوجي مع خطط التنمية المستدامة أو ما يعادلها من 

 ما يلي:

سة للتنوع البيولوجي والغابات والمياه تتضمن الخطة االتحادية الثانية للتنمية المستدامة لبلجيكا إجراءات مكر   (أ )
 البحرية؛

 االستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة للجبل األسود إجراءات بشأن المناطق المحمية؛تتضمن  (ب )

                                                      
وجمهورية الكونغو  وكولومبيا، وجزر الةمر، ،شيليو وأرمينيا، والبحرين، وبلجيكا، وبوتسوانا، وكابو فيردي، والكاميرون،  أندورا، 49

يران )جمهورية  ومصر، وفنلندا، وفرنسا، الديمةراطية، ندونيسيا، وا  يطاليا، وجامايكا، وأيرلندا، اإلسالمية(، -وغانا، وا   ومالوي،والكويت،  وا 
 وجنوب أفريةيا، ، وجزر سليمان،مارينوورومانيا، وسان وقطر، ومةدونيا الشمالية، وباكستان، ونيجيريا،  يشيوس، والجبل األسود،ومور 

 .والمملكة المتحدة، وزامبيا، وزمبابوي وجنوب السودان،
ستونيا،  وبليز،بلجيكا،  50 ثيوبيا، وتشيكيا، وا  واالتحاد األوروبي، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، وقيرغيزستان، وجمهورية الو الديمةراطية وا 

وصربيا، وسيشيل، وجنوب وجمهورية كوريا، ورومانيا، وميانمار، والنيجر،  ،والمغربالشعبية، ولكسمبرغ، وموريتانيا، والجبل األسود، 
سبانيا، أفريةيا،   .، وفانواتوليشتي-وسويسرا، وتيموروا 

االعتبار المعلومات الواردة من المعادلة في  األدواتأو  المستدامةتأخذ المعلومات المتعلةة بإدماج التنوع البيولوجي في خطط التنمية  51
، 01/0البريد اإللكتروني )المةرر باألمانة التي أرسلتها ستفسارات االاألطراف منذ االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، ردا على 

 .(22 الفةرة
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البيئية الزراعية لرصد مؤشراته المستدامة و  ةتنميبال المتعلةة يعتزم االتحاد األوروبي استخدام بعض مؤشراته (ج )
 عمله الوطنية للتنوع البيولوجي واإلبالغ عنه؛ استراتيجيته وخطةالتةدم المحرز بشأن تنفيذ 

تشكل االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في فرنسا أحد العناصر الرئيسية لالستراتيجية  (د )
 الوطنية للتنمية المستدامة؛

عناصر الوطنية للتنوع البيولوجي عنصرا فرعيا من  وخطة العمللكسمبرغ، تشكل االستراتيجية  فيما يخص (ه )
 الخطة الوطنية للتنمية المستدامة؛

تشكل االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في النيجر جزءا من أحد البرامج الستة التي  (و )
 ؛تتضمن الخطة الوطنية للبيئة من أجل تنمية مستدامة

خطة الرئيسية الثالثة للتنمية جمهورية كوريا اللاالستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي  ُأدمجت (ز )
 (.2112-2106المستدامة )

 الةضاء على الفةر -1

 53 ،52بروتوكول ناغويا اعتماد بعد التي ُوضعتطرفا في استراتيجياته وخطط عمله الوطنية للتنوع البيولوجي  17أفاد  -38
إجراءاتها. ومن األمثلة على ذلك ما  أهدافها و/أوو/أو  دئهاوجود صالت لهدف الةضاء على الفةر و/أو دمج هذا الهدف بمباب

 يلي:

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

بوركينا فاسو، وبوروندي،  اعتبارات التنوع البيولوجي في استراتيجيات الحد من الفةر أو ما يعادلها فيُتدَمج  (ب )
 ؛والكونغو، وغامبيا، والنيجر، وغينيا االستوائية، وجمهورية تنزانيا المتحدة

، والنيجر، أفغانستان، ومولدوفا، وناميبياتهدف االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في  (ج )
إلى تنفيذ إجراءات التنوع البيولوجي من أجل المساهمة في التخفيف من حدة الفةر. وتراقب االستراتيجية وخطة العمل وبيرو 

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

                                                      
وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبوديا، والصين، وبوليفيا، أفغانستان، وأنتيغوا وبربودا، وبلجيكا، وبنن، وبوتان،  52

ثيوبيا، والكونغو، وجزر الةمر، وكوت ديفوار، وغينيا االستوائية، يطاليا، وجمهورية وفنلندا، وغامبيا، وجورجيا، وغينيا، وغيانا، والهند وا  ، وا 
وبيرو، والفلبين، الشمالية،  ومةدونياالو الديمةراطية الشعبية، ومدغشةر، ومالي، والمغرب، وناميبيا، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والنيجر، 

وترينيداد وتوباغو، والسودان، وتوغو، وجنوب السودان، وجنوب أفريةيا،  وجزر سليمان، وسانت كيتس ونيفيس، ورواندا، وجمهورية مولدوفا،
 .، واليمنوأوغندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة

االعتبار المعلومات الواردة من في التي تذكر الروابط بين التنوع البيولوجي والةضاء على الفةر المتعلةة باألطراف تأخذ المعلومات  53
، 01/0البريد اإللكتروني )المةرر باألمانة التي أرسلتها ستفسارات االاألطراف منذ االجتماع الرابع عشر لمؤتمر األطراف، ردا على 

 .(22 الفةرة
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تنفيذ سياسات التنمية، إلى دعم مشاريع التعاون اإلنمائي الرامية إلى الحد من الفةر  تسعى فنلندا، في إطار (د )
م النظ، وذلك بهدف حماية خدمات استخداما مستدامافي البلدان النامية، من خالل حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه 

 يزها؛وتعز  ةاإليكولوجي

تبرز االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في أوغندا مسألة مساهمة التنوع البيولوجي  (ه )
في رفاه اإلنسان والةضاء على الفةر والتنمية الوطنية وتسعى إلى الحفاظ على هذه المساهمة كمبدأ  النظم اإليكولوجيةوخدمات 

 ؛من مبادئها التوجيهية

ينبغي  تنفيذأن الالسودان هو الستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي في لمن المبادئ التوجيهية  (و )
 أن يسهم في الحد من الفةر وتحةيق التنمية االقتصادية.

 الخطط دون الوطنية -2

لدى  أن   54بروتوكول ناغويا اعتماد بعدأطراف  01أفادت استراتيجيات وخطط عمل وطنية للتنوع البيولوجي وضعتها  -32
 غير أن  أدناه أمثلة على ذلك(.  )ترد بلدانها بالفعل خططا دون وطنية للتنوع البيولوجي أو أنها قد شرعت في وضع هذه الخطط

خطة عمل إقليمية واحدة على األقل المذكورة أعاله(  تسعةطرفا )بما فيها األطراف ال 09لدى  األمانة قد أحاطت علما بأن  
. االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنةحة للتنوع البيولوجيها في جميعهذه الخطط ال تنعكس  بيد أن   55للتنوع البيولوجي؛

https://www.cbd.int/nbsap/related-ويمكن االطالع على المعلومات المتعلةة بهذه الخطط على الموقع التالي: 

info/sbsap/default.shtml عن عزمه على إعداد استراتيجيات وخطط عمل دون وطنية  56آخر طرفا 00. وأعرب ما مجموعه
 :للتنوع البيولوجي

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

دارته لتنوع البيولوجياتخطيط  تطبيق الالمركزية فيالمكسيك عززت  (ب )  02من خالل وضع وتنفيذ  وا 
ستراتيجيات اال ويجري حاليا إعداد المزيد من واستخدامه استخداما مستداما. لتنوع البيولوجياحفظ ل حكوميةاستراتيجية 

 كومية.الح

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

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

و/أو تنفيذ خطط التنوع وقد وضعت عدة سلطات وطنية و/أو دون وطنية إرشادات للسلطات دون الوطنية إلعداد  -22
 البيولوجي.

                                                      
، النمسا، وأيرلندا، واليابان، والمكسيك، وموريشيوس، وبيرو، وجمهورية الو الديمةراطية الشعبية، وجمهورية كوريا، والمملكة المتحدة 54

 .وفانواتو

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

البوسنة والهرسك، والصين، وجمهورية كوريا الشعبية الديمةراطية، وأيرلندا، ومالوي، وميانمار، ونيبال، ونيجيريا، واالتحاد الروسي،  56
  .والمملكة المتحدة وأوكرانيا،

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
https://www.cbd.int/nbsap/related-info/sbsap/default.shtml
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عناصر أو إجراءات أو أهدافا ترمي إلى دمج  57وخطة عمل وطنية أخرى للتنوع البيولوجياستراتيجية  26وتتضمن  -21
 التنوع البيولوجي في الخطط دون الوطنية:

طنية للتنوع وخطط العمل الو االستراتيجيات في أستراليا وبلجيكا، ُيعتزم النظر في اإلجراءات المتعلةة ب (أ )
 البيولوجي وأخذها في االعتبار مع الخطط/الوثائق التي توضع على مستوى المناطق والواليات واألقاليم؛

وخطة االستراتيجية "وضع خطط إيكولوجية إقليمية )محلية( لتنفيذ  -، 2، اإلجراء 04الهدف  -بوروندي  (ب )
 إدماج خطط التنفيذ المحلية هذه في خطط التنمية المجتمعية؛ العمل الوطنية للتنوع البيولوجي". ويةترح هذا اإلجراء أيضا

، ستكون قطاعات اإلنتاج الرئيسية والسلطات المحلية 2121"بحلول عام  – 04الهدف  -الكاميرون  (ج )
 الالمركزية قد وضعت أهدافا تتعلق بالتنوع البيولوجي في قطاع معين أو منطةة محددة، وترتبط باألهداف الوطنية"؛

هورية كوريا مبادئ توجيهية بشأن تخطيط االستراتيجيات المحلية للتنوع البيولوجي وهي تعكف وضعت جم (د )
على إنشاء أساس قانوني للمدن/المةاطعات الحضرية الكبرى لوضع استراتيجيات التنوع البيولوجي في قانون حفظ واستخدام 

 ؛التنوع البيولوجي

 دمج التنوع البيولوجي؛تُ  التيستراتيجية االتنمية تها للخط دى كل واليةفي واليات ميكرونيزيا الموحدة، ل (ه )

 قيم التنوع البيولوجي تدريجيا في خطط التنمية المحلية؛ إلدماجتنفيذ إجراءات الشمالية تعتزم مةدونيا  (و )

 البلديات.و  اتتنمية الواليخطط قيم التنوع البيولوجي في  تعميمجنوب السودان إلى  يسعى (ز )

 ةالجنساني االعتبارات -6

الوطنية للتنوع  اوخطط عمله ااستراتيجياتهالجنسانية أو قضايا المرأة في  االعتباراتإلى  58طرفا 76ما مجموعه يشير  -24
، مع التركيز على المعلومات الواردة في التةارير 2121-2102استعراض لتنفيذ خطة العمل الجنسانية للفترة ويرد . البيولوجي

 .CBD/SBI/3/2/Add.3في  عالميتين أجرتهما األمانة ناستةصائيتيالوطنية السادسة ودراستين 

 

__________ 

                                                      
رنسا، والهند، وجمهورية الو وف وجمهورية الكونغو الديمةراطية،وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، وكندا، وبوليفيا، أستراليا، وبلجيكا،  57

، وجمهورية كورياوالنرويج، ومةدونيا الشمالية، ونيجيريا، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات ، ومالوي، وماليزيا، مالطةالديمةراطية الشعبية، و 
 والمملكة المتحدة، وزمبابوي.وجنوب السودان، والسودان، وسويسرا، وتايلند، واالتحاد الروسي، 

والبرازيل، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وكابو فيردي، وكمبوديا، والكاميرون، وتشاد، وبوليفيا، أذربيجان، والبحرين، وبنغالديش، وبوتان،  58
ثيوب ريتريا، وا  كوادور، ومصر، وغينيا االستوائية، وا  يا، وجزر الةمر، والكونغو، وكوستاريكا، وكوبا، وجيبوتي، والجمهورية الدومينيكية، وا 

جمهورية وغامبيا، وجورجيا، وغانا، وغواتيماال، وغينيا، وغينيا بيساو، وغيانا، وهندوراس، والهند، والعراق، وجامايكا، واليابان، وكيريباس، و 
والمغرب، الموحدة(،  –وميكرونيزيا )واليات ، ومدغشةر، ومالوي، ومالي، وموريتانيا، والمكسيك، ليبرياالو الديمةراطية الشعبية، و 

باراغواي، وبيرو، والفلبين، ورواندا، وباكستان، وبنما، وزامبيق، وميانمار، وناميبيا، وناورو، ونيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، ونيجيريا، وم
ليشتي، وتوغو، وتونس، -والسودان، وتايلند، وتيموروجنوب السودان، وسانت كيتس ونيفيس، والسنغال، وسيراليون، وجزر سليمان، 

 .واليمن، وزمبابوي وفانواتو، غندا، وجمهورية تنزانيا المتحدة تنزانيا، وأوروغواي،وتوفالو، وأو 


