
 الهيئة الفرعية لمتنفيذ
 االجتماع األول

 2016مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونتريال
 من جدول األعمال 4البند 

 

 توصية اعتمدتها الهيئة الفرعية لمتنفيذ
ونحو تحقيق  1111-1111اقية والخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي التقدم المحرز في تنفيذ االتف 1/1

 أهداف أيشي لمتنوع البيولوجي
 لمتنفيذإن الييئة الفرعية 

 1؛2020-2011بتحميل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي  عمما تحيط -1

-2011فيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي عمى أن االستعراض الفعال لمتقدم المحرز في تن إذ تؤكد -2
ذيعتمد عمى أن تقدم األطراف المعمومات في الوقت المناسب،  2020  تحثألف،  12/2و 11/3إلى المقررين  تشير وا 

 30، عمى أن تقوم بذلك كمسألة عاجمة وفي موعد أقصاه حتى اآلناألطراف التي لم تقدم تقريرىا الوطني الخامس 
 ؛2016ران يونيو/حزي

ذ تشير -3 تحدث استراتيجياتيا وخطط عمميا لم األطراف التي  تحثألف،  12/2و 9/18إلى المقررين  وا 
 أن تقوم بذلك بأسرع وقت ممكن؛ ، عمىحتى اآلنالوطنية لمتنوع البيولوجي 

تنوع إلى األمين التنفيذي أن يواصل تحديث تحميل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لم تطمب -4
عمى أساس المعمومات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية اإلضافية لمتنوع البيولوجي  2020-2011البيولوجي 

والواردة  أعاله 1قرة ف، ومع مراعاة التعميقات التي تبدييا األطراف بشأن التحميل المشار إليو في الوالتقارير الوطنية الخامسة
 تيح التحميل المحدث لينظر فيو مؤتمر األطراف خالل اجتماعو الثالث عشر.يوأن  2016يونيو/حزيران  30حتى 

 وتوصى الييئة الفرعية لمتنفيذ بأن يعتمد مؤتمر األطراف مقررا في اجتماعو الثالث عشر عمى غرار ما يمي:

 إن مؤتمر األطراف،
 ،12/1و 10/2إلى المقررين  إذ يشير
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طرفا، والتي قدمت  2[180أسماؤىا في المرفق األول والبالغ عددىا ]لألطراف المدرجة  يعرب عن تقديره -1
 تقاريرىا الوطنية الخامسة؛

[ طرفا، والتي قامت بتحديث 89األطراف المدرجة أسماؤىا في المرفق الثاني والبالغ عددىا ] يينئ -2
 ؛2010 عام استراتيجياتيا وخطط عمميا الوطنية لمتنوع البيولوجي منذ

وتحقيق  2020-2011ل التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي بتحمي يحيط عمما -3
استنادا إلى المعمومات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المنقحة والمحدثة لمتنوع أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي 

3البيولوجي والتقارير الوطنية الخامسة؛
 

والتقرير المحدث عن التقدم  التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجير الرابع من باإلصدا أيضا يحيط عمما -4
4المحرز في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؛

 

 5اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الميددة باالنقراضبمساىمة األطراف في  يرحب -5
لجنة النباتات إلى في تنفيذ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات كما جاءت في التقرير المقدم ومساىمة أمانة تمك االتفاقية 

6التابعة لالتفاقية؛
 

[ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي التي تم وضعيا أو تنقيحيا منذ 7أن ]معظم يالحظ -6
[ فقط من األطراف وضعت 8أن ]أقمية يالحظ أيضايولوجي، غير أنو تتضمن أىدافا تتعمق بأىداف أيشي لمتنوع الب 2010عام 

 أىدافا بمستوى طموح ونطاق يتناسب مع أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي؛

من أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي في الموعد المقرر في عام  17أنو لم يتم تحقيق اليدف  يالحظ بقمق -7
ذ يشير ، 2015 من أىداف أيشي لمتنوع  10قمقو البالغ من أن اليدف  يكرر، 12/23 والمقرر 12/1 من المقرر 8إلى الفقرة وا 

األطراف والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة عمى  ويحث كذلك، 2015البيولوجي لم يتحقق في الموعد المقرر في عام 
 في أقرب وقت ممكن؛ ىذين اليدفين مواصمة جيودىا لتحقيق

من أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي  14و 18حدود المحرز في تحقيق اليدفين التقدم الم يالحظ بقمق أيضا -8
)ي( واألحكام المتصمة بيا في مجاالت العمل المختمفة في إطار االتفاقية، بما في 8عمى المستوى الوطني وفي تعميم المادة 

  ية؛ذلك تنمية القدرات ومشاركة الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية في أعمال االتفاق

تحدث استراتيجياتيا وخطط عمميا األطراف التي لم  يحثألف، وفي ىذا الصدد،  12/2إلى المقرر  يشير -9
قميمية ذلك ، عمى أن تقوم بحتى اآلن الوطنية أو اإلقميمية لمتنوع البيولوجي باستخدام نيج تشاركي وأن تضع أىدافا وطنية وا 

وأىداف أيشي الواردة فييا، كإطار مرن، وفقا لألولويات والقدرات  2020-2011باستخدام الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي 
الوطنية، ومع األخذ بعين االعتبار العناصر المختمفة لألىداف العالمية وحالة واتجاىات التنوع البيولوجي داخل البمد، وكذلك 

                                                           
 دمة.يتعين تعديل األرقام الواردة بين أقواس معكوفة قبل االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراف في ضوء التقارير اإلضافية المق 2
واإلضافة ليا لتعكس المعمومات الواردة في االستراتيجيات وخطط العمل  UNEP/CBD/SBI/1/2يتعين تحديثيا عمى أساس الوثيقة  3

 .2016يونيو/حزيران  30ية الخامسة التي ترد بحمول اإلضافية لمتنوع البيولوجي والتقارير الوطنالوطنية 
 .UNEP/SBI/1/INF/32انظر  4
 .14537، الرقم 993، المجمد سمسمة المعاىداتاألمم المتحدة،  5
 .UNEP/SBI/1/INF/33انظر الوثيقة  6
 .3سيتم تحديثيا بما يتماشى مع التحميل المحدث المشار إليو في الحاشية  7
 .3سيتم تحديثيا بما يتماشى مع التحميل المحدث المشار إليو في الحاشية  8
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يود العالمية الجماعية المبذولة لتحقيق األىداف الموارد المقدمة من خالل استراتيجية حشد الموارد، بيدف المساىمة في الج
 العالمية؛

األطراف، تنظر أن بمييئة الفرعية لممشورة العممية والتقنية والتكنولوجية، ل 20/2توصية ال، في ضوء وصيي -10
خطة لالخاصة باالمؤشرات في وخطط عمميا الوطنية لمتنوع البيولوجي، حسب االقتضاء،  يافي عممية تحديث استراتيجيات

 بعد توافرىا؛ المستدامة التنميةومؤشرات أىداف وفي ، 2020-2011لمتنوع البيولوجي االستراتيجية 

األطراف التي قامت بتحديث استراتيجياتيا وخطط عمميا الوطنية أو اإلقميمية لمتنوع البيولوجي عمى  يشجع -11
 ووفقاية الواردة فييا دوريا، وأن تنظر حسب االقتضاء استعراض ىذه االستراتيجيات وخطط العمل، واألىداف الوطنية أو اإلقميم

دماج األىداف عبر  و/أو نطاق في زيادة مستوى طموح لمظروف واألولويات والقدرات الوطنية األىداف الوطنية أو اإلقميمية وا 
2030خطة التنمية المستدامة لعام في مختمف القطاعات، بما في ذلك 

ساىمة بشكل أكبر في وأىداف التنمية المستدامة، لمم 9
 الجيود العالمية الجماعية الرامية إلى تحقيق األىداف العالمية؛

ذ يشير -12 الذي دعا فيو األطراف إلى إشراك الحكومات دون الوطنية والمدن والسمطات  10/22إلى المقرر  وا 
مساعدة الحكومات دون  ألطراف عمىا يشجعالمحمية األخرى لدى تنقيح استراتيجياتيا وخطط عمميا الوطنية لمتنوع البيولوجي، 

وضع استراتيجيات وخطط عمل دون وطنية لمتنوع البيولوجي لممساىمة في  الوطنية والمدن والسمطات المحمية األخرى عمى
 ؛2020-2011تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي والخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي 

أعاله مع المشاركة  11و 10و 9مى أن تضطمع باألنشطة المشار إلييا في الفقرات األطراف ع يشجع -13
الكاممة والفعالة لمشعوب األصمية والمجتمعات المحمية، وفقا لمظروف الوطنية، واإلقرار بمساىمة اإلجراءات الجماعية لمشعوب 

 لوجي واستخدامو المستدام؛األصمية والمجتمعات المحمية، ودور نظميا الشمولية في حفظ التنوع البيو 

استعراض أىدافيا الوطنية بموجب االتفاقية،  وأاألطراف عمى أن تأخذ بعين االعتبار، لدى وضع  يشجع -14
، األىداف الوطنية والدولية ذات الصمة في إطار العمميات استراتيجياتيا وخطط عمميا الوطنية لمتنوع البيولوجيوعند تنفيذ 

 ؛أىداف االتفاقيات األخرى ذات الصمة وأىداف التنمية المستدامة في ذلك األخرى، حسب االقتضاء، بما

األطراف عمى ضمان اعتماد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي كأدوات  يشجع -15
سياسية سياساتية، حسب االقتضاء، بغية إتاحة تعميم التنوع البيولوجي عمى جميع المستويات ذات الصمة عبر القطاعات ال

 واالقتصادية واالجتماعية؛

)ج(، بما في ذلك 10)ي( والمادة 8األطراف عمى تعزيز وتقوية الجيود الرامية إلى تعميم المادة  يشجع -16
وتنمية القدرات، لدى وضع االستراتيجيات وخطط العمل  10لمتنوع البيولوجي خطة العمل المتعمقة باالستخدام المألوف المستدام

 بيولوجي وتحديثيا وتنفيذىا؛الوطنية لمتنوع ال

ذ يشير -17 أنو عمى الرغم من التقدم الكبير المحرز في تحقيق بعض العناصر  يالحظ، 12/1إلى المقرر  وا 
ومن ثم ، 2020لبعض أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي، فإن التقدم غير كاف حتى األن لتنفيذ معظم ىذه األىداف بحمول عام 

الحكومات األخرى إلى تكثيف جيودىا الرامية إلى تحقيق أىدافيا الوطنية، مساىمة بذلك في تحقيق  يدعواألطراف و يحث
 أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي؛

الجيات المانحة األخرى القادرة عمى ذلك إلى أن تواصل تقديم الدعم،  يدعوإلى اآللية المالية ويطمب  -18
 الدول الجزرية الصغيرةأقل البمدان نموا و خاصة البمدان النامية و  وال سيمااف، استنادا إلى االحتياجات التي تعرب عنيا األطر 

                                                           
 .70/1جمعية العامة المرفق بقرار ال 9

  .باء 12/12لمقرر با المرفق 10
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، فضال عن البمدان التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية، من أجل وضع االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع النامية
 ؛12/3فق عمييا في المقرر يتماشى مع استراتيجية وأىداف حشد الموارد المتالبيولوجي وتنفيذىا، بما 

األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصمية والمجتمعات المحمية والمنظمات الدولية ذات الصمة  يدعو -19
بشأن التقدم المحرز في تحقيق  استخدام المؤشرات ومجموعات البيانات الحالية،إلى أن تقدم معمومات محدثة، بما في ذلك عن 

ديسمبر/كانون  31جي، من خالل أداة اإلبالغ الطوعية عبر اإلنترنت، وُيفضل أن يكون ذلك قبل أىداف أيشي لمتنوع البيولو 
تاحتيا لتنظر فييا الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني؛2017األول   ، ليتمكن األمين التنفيذي من تجميع المعمومات وا 

لمجتمعات المحمية والمنظمات ذات الصمة األطراف والحكومات األخرى والشعوب األصمية وا يدعو أيضا -20
من أىداف أيشي لمتنوع البيولوجي بشأن المعارف  18إلى أن تقدم معمومات محدثة عن التقدم المحرز في تحقيق اليدف 

التقميدية واالستخدام المألوف المستدام لمتنوع البيولوجي، بما في ذلك عن العناصر المختمفة لميدف وكذلك تنفيذ خطة عمل 
تاحتيا لينظر فيياا الفريق المفتوح  الستخدام المألوف في الوقت المناسب ليتمكن األمين التنفيذي من تجميع المعمومات وا 

والييئة الفرعية لمتنفيذ في  )ي( واألحكام المتصمة بيا في اجتماعو العاشر8العضوية العامل بين الدورات المخصص لممادة 
 اجتماعيا الثاني؛

)ي( واألحكام 8التنفيذي أن يواصل اإلبالغ عما يمي: )أ( التقدم المحرز في تعميم المادة إلى األمين يطمب  -21
تعزيز المتصمة بيا عبر مجاالت عمل االتفاقية؛ )ب( مشاركة الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية في عمل األمانة؛ )ج( 

شراكة مع في لجيود الجارية في مجال بناء القدرات، )ي( واألحكام المتصمة بيا من خالل ا8العمل المضطمع بو بشأن المادة 
 .الشعوب األصمية والمجتمعات المحمية
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 المرفق األول
 1112مارس/آذار  3قائمة التقارير الوطنية التي استممتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي بحمول 

 أفغانستان  -1
 ألبانيا  -2
 الجزائر  -3
 دوراأن  -4

 أنغوال  -5
 أنتيغوا وبربودا  -6
 رجنتيناأل  -7
 أرمينيا  -8
 أستراليا  -9

 النمسا -10
 أذربيجان -11
 البحرين -12
 بنغالديش -13
 بيالروس -14
 بمجيكا -15
 بميز -16
 بنن -17
 بوتان -18
 متعددة القوميات(ال -بوليفيا )دولة  -19
 البوسنة واليرسك -20
 بوتسوانا -21
 البرازيل -22
 بروني دار السالم -23
 بمغاريا -24
 بوركينا فاسو -25
 بوروندي -26
 كمبوديا -27
 الكاميرون  -28
 كندا -29
 كابو فيردي -30
 تشاد -31

 شيمي -32
 الصين -33
 لومبياكو  -34
 جزر القمر -35
 الكونغو -36
 كوستاريكا -37
 كوت ديفوار -38
 كرواتيا -39
 كوبا -40
 قبرص -41
 يةجميورية التشيكال -42
 جميورية الكونغو الديمقراطية -43
 نمركاالد -44
 جيبوتي -45
 دومينيكا -46
 الدومينيكية الجميورية -47
 إكوادور -48
 مصر -49
 السمفادور -50
 غينيا االستوائية -51
 إريتريا -52
 ستونياإ -53
 إثيوبيا -54
 االتحاد األوروبي -55
 فيجي -56
 فنمندا -57
 افرنس -58
 غامبيا -59
 جورجيا -60
 ألمانيا -61
 غانا -62
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 اليونان -63
 غرينادا -64
 غواتيماال -65
 غينيا  -66
 غينيا بيساو -67
 غيانا -68
 ىندوراس -69
 ىنغاريا -70
 اليند -71
 ندونيسياإ -72
 اإلسالمية( -إيران )جميورية  -73
 العراق -74
 أيرلندا -75
 إسرائيل -76
 إيطاليا -77
 اليابان -78
 األردن -79
 كازاخستان -80
 كينيا -81
 كيريباس -82
 الكويت -83
 قيرغيزستان -84

 بيةجميورية الو الديمقراطية الشع -85
 التفيا -86
 لبنان -87
 ليبيريا -88
 ليختنشتاين -89
 لكسمبرغ -90
 مدغشقر -91
 مالوي  -92
 ماليزيا -93
 ممديف -94
 مالي -95
 ةمالط -96

 موريتانيا -97
 موريشيوس -98
 المكسيك -99

 (المتحدة –واليات )ميكرونيزيا  -100
 موناكو -101
 منغوليا -102
 الجبل األسود -103
 المغرب -104
 مبيقاموز  -105
 ميانمار -106
 ناميبيا -107
 ناورو -108
 نيبال -109
 ىولندا -110
 نيوزيمندا -111
 نيكاراغوا -112
 النيجر -113
 نيجيريا -114
 ي نيو  -115
 النرويج -116
 عمان -117
 باكستان -118
 باالو -119
 بنما -120

 باراغواي -121
 بيرو -122
 الفمبين -123
 بولندا -124
 البرتغال -125
 قطر -126
 جميورية كوريا -127
 جميورية مولدوفا -128
 رومانيا -129
 االتحاد الروسي -130
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 رواندا -131
 سانت كيتس ونيفيس -132
 سانت لوسيا -133
 سانت فنسنت وجزر غرينادين -134
 ساموا -135
 سان مارينو -136
 ساو تومي وبرينسيبي -137
 المممكة العربية السعودية -138
 لالسنغا -139
 صربيا -140
 سيشيل -141
 سيراليون  -142
 سنغافورة -143
 سموفاكيا -144
 سموفينيا -145
 جزر سميمان -146
 الصومال -147
 جنوب أفريقيا -148

 جنوب السودان -149
 سبانياإ -150
 النكا سري  -151
 دولة فمسطين -152
 السودان -153
 سورينام -154
 سوازيمند -155
 السويد -156

 سويسرا -157
 طاجيكستان -158
 تايمند -159
  السابقةمقدونيا اليوغوسالفية  جميورية -160
 تيمور ليشتي -161
 توغو -162
 تونغا -163
 تونس -164
 تركيا -165
 مانستانترك -166
 توفالو -167
 أوغندا -168
 أوكرانيا -169
 اإلمارات العربية المتحدة -170

المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى  -171
 وأيرلندا الشمالية

 جميورية تنزانيا المتحدة -172
 أوروغواي -173

 أوزبكستان -174
 فانواتو -175
 البوليفارية( -فنزويال )جميورية  -176
 نام تيفي -177
 اليمن -178
 زامبيا -179
 زمبابوي  -180
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 المرفق الثاني
تيجيات وخطط العمل الوطنية لمتنوع البيولوجي التي استممتها أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي قائمة االسترا

 1112مارس/آذار  3و 1111بين أكتوبر/تشرين األول 
 

 أفغانستان  -1
 أنتيغوا وبربودا  -2
 أرمينيا  -3
 أستراليا  -4
 النمسا  -5
 بيالروس  -6
 بمجيكا  -7
 بنن  -8
 بوتان  -9

 بوتسوانا -10
 بوركينا فاسو -11
 بوروندي -12
 رون الكامي -13

 تشاد -14
 كولومبيا -15
 الكونغو -16
 كوت ديفوار -17
 جميورية كوريا الشعبية الديمقراطية  -18
 نمركاالد -19
 دومينيكا -20
 يةجميورية الدومينيكال -21

 مصر -22
 السمفادور -23
 غينيا االستوائية -24
 إريتريا -25
 ستونياإ -26

 االتحاد األوروبي -27
 فنمندا -28
 فرنسا -29
 غامبيا -30
 جورجيا -31

 ألمانيا -32
 اليونان -33
 غواتيماال -34
 غيانا -35
 ىنغاريا -36
 اليند -37
 العراق -38
 أيرلندا -39
 إيطاليا -40
 اليابان -41
 األردن -42
 قيرغيزستان -43
 التفيا -44
 ليختنشتاين -45
 مدغشقر -46
 مالوي  -47

 ماليزيا -48
 ممديف -49
 مالي -50
 ةمالط -51
 موريتانيا -52
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 منغوليا -53
 ميانمار -54
 ناميبيا -55
 نيبال -56
 ىولندا -57

 نيكاراغوا -58
 النيجر -59
 نيجيريا -60
 نيوي  -61
 النرويج -62
 بيرو -63
 بولندا -64

 قطر -65
 جميورية كوريا -66
 جميورية مولدوفا -67
 سانت كيتس ونيفيس -68
 السنغال -69
 صربيا -70
 سيشيل -71

 سموفاكيا -72

 جنوب أفريقيا -73
 سبانياإ -74
 السودان -75
 سورينام -76
 سويسرا -77
 تيمور ليشتي -78
 توغو -79
 توفالو -80
 أوغندا -81
 اإلمارات العربية المتحدة -82
المممكة المتحدة لبريطانيا العظمى  -83

 وأيرلندا الشمالية
 جميورية تنزانيا المتحدة -84
 أوروغواي -85
 البوليفارية( -فنزويال )جميورية  -86
 نام تيفي -87
 زامبيا -88
 ي بابو زم -89

 

__________ 

 
 


