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   لمؤتمر األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجيعاشرعتمدة في االجتماع الالمقررات الم
  استعراض الخبرات : بالغ الوطنياإل  10/10المقرر 

 الوطني الخامس مقترحات للتقريرو

  إن مؤتمر األطراف،
يم  من االتفاقية، وأن تقد26 أن اإلبالغ الوطني التزام على جميع األطراف بموجب المادة ؤكد مجدداإذ ي

  ،23يه المادة تقتض الستعراض تنفيذ االتفاقية حسبما ضروري مواعيدهالتقارير الوطنية في اجميع األطراف ل
المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس على النحو الوارد في المرفق بهذا المقرر، مع يعتمد   - 1

  ر؛مالحظة أنها قد تستكمل بإرشادات إضافية تصدر عن اجتماعه الحادي عش
  ؛2014آذار / مارس31 بحلول  أن تقدم جميع األطراف تقريرها الوطني الخامسيقرر  - 2
 تقديمه مكنبحيث ي الوطني الخامس تقريرهاإعداد أولوية تحديد  جميع األطراف على شجعي  - 3

جتماعات  أعاله، بغض النظر عن حالة تقديم التقارير المطلوبة في اال2 في الفقرة قررالمالنهائي  الموعد بحلول
  السابقة لمؤتمر األطراف؛

 2 في الفقرة قرر األطراف التي تتوقع أن تجد صعوبة في االمتثال للموعد النهائي الميطلب إلى  - 4
   الموعد النهائي المحدد؛بحلولأعاله أن تبدأ بأسرع ما يمكن في إعداد التقرير بما يكفل تقديمه 

 وفي الوقت المناسب إلعداد التقرير ا مالئما ماليامقدم دعأن ي مرفق البيئة العالمية يطلب إلى  - 5
أن تحرص على  إلى مرفق البيئة العالمية ووكاالته المنفذة كذلك يطلبة، والوطنية التاليلخامس والتقارير  االوطني
  موال؛لألصرفا مبكرا وسريعا  بما يكفل إجراءات وضع

أن تقدم دعما إلى ة األطراف والثنائية  والحكومات والوكاالت المتعدد، المانحين اآلخريندعوي  - 6
الجزرية النامية الصغيرة من بينها، والبلدان بلدان ا أقل البلدان نموا والصوصماليا وتقنيا إلى البلدان النامية، وخ

  ، إلعداد تقاريرها الوطنية؛ذات االقتصاد االنتقالي
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  : التقرير الوطني الخامسمراعاة ما يلي في إعداد يقرر  - 7
التقدم المحرز على ، و2020- 2011للتنوع البيولوجي ركز على تنفيذ الخطة االستراتيجية ي أن  )أ(

، بما في ذلك، ، باستخدام المؤشرات حسبما يكون ذلك ممكنا ومجدياأيشي للتنوع البيولوجينحو بلوغ أهداف 
رات اإلضافية التي قد  والمؤش8/15وحسب االقتضاء، تطبيق المؤشرات الرئيسية العالمية الواردة في المقرر 

  تعتمد في اجتماعه الحادي عشر لقياس التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي؛
عن مساهمات تنفيذ الخطة االستراتيجية المحدثة نحو معلومات تضمن، حسب اإلقتضاء، يأن   )ب(

  ؛تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ذات الصلة
 وتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية ثتنقيح، وتحديلات تحديثقديم سمح للبلدان بتيأن   )ج(

  لتنوع البيولوجي واالستراتيجيات والخطط والبرامج المماثلة؛ل
، التهديدات التي يتعرض لهاولتنوع البيولوجي الوطنية لتجاهات االحالة والقدم تحديثا عن يأن   )د(

  ؛لوجيباستخدام المؤشرات الوطنية للتنوع البيو
ألولويات في المستقبل بشأن ا مقترحات يتضمنتفاقية، ووطني لالتنفيذ الللقدم تقييما عاما يأن   )ه(

  ؛على الصعيدين الوطني والدولي
  :رح ما يلي األطراف، لدى إعداد تقريرها الوطني الخامس، أن تشيطلب إلى  - 8
  ف المستويات؛نتائج وآثار اإلجراءات المتخذة لتنفيذ االتفاقية على مختل  )أ(
  الخبرات الناجحة والدروس المستفادة من التنفيذ؛  )ب(
  ؛العوائق التي واجهت التنفيذ  )ج(
  : األطراف أن تقدميطلب أيضا إلى  - 9
  ؛، إلظهار التغييرات التي طرأت منذ ذلك التاريخ للمعلومات المقدمة في آخر تقرير وطنياتحديث  )أ(
يذ االتفاقية، وخصوصا الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي تنفعن حالة تحليال كميا وتجميعا   )ب(

   واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛2020- 2011
، مع استخدام تقرير الوطني الخامس، حيثما كان ذلك مالئما، شكال سرديا الستخدم أن ييقرر  - 10

 يكون شكل أنستبيانات ألغراض التحليل اإلحصائي، وجداول، والخرائط واالال، بما في ذلك األدوات المقترحة
أيشي تتبع طويل األجل للتقدم المحرز نحو بلوغ أهداف امسة والسادسة متطابقا للسماح بالتقارير الوطنية الخ

  ؛للتنوع البيولوجي
، بمن فيهم المجتمعات أن تواصل إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيينعلى  األطراف يشجع  - 11

 ناس في عملية اإلبالغ الوطني واستخدام التقرير كأداة لمواصلة التخطيط واالتصال بعامة الة والمحلية،األصلي
  إضافي لألنشطة المتعلقة بتنفيذ االتفاقية والمشاركة فيها؛لتعبئة دعم 
 االتفاقيات بموجباإلبالغ الوطني   إطارفير آزأوجه التمن أن تزيد على األطراف  شجعي  - 12

بالتنوع البيولوجي لضمان أن ينعكس الموقف الوطني وحالة التنفيذ بصورة شاملة في التقارير الوطنية، المتعلقة 
  وتجنب أعباء اإلبالغ غير الضرورية؛
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 بالمشروع التجريبي المدعم من مرفق البيئة العالمية، والمشاريع والمبادرات األخرى ذات يرحب  - 13
  االسترالية بالتعاون مع برنامج البيئة اإلقليمي لمنطقة المحيط الهادئ، مثل المشروع الذي وضعته الحكومةالصلة،

 الجزرية الصغيرة النامية، والتي قد دوللتيسير اجراءات اإلبالغ المنسقة والنُهج المتبعة في أقل البلدان نموا وال
  تقدم دروسا مهمة لتعزيز قدرات اإلبالغ في هذه البلدان؛

، بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وبرنامج األمم ستمر أن يذي األمين التنفييطلب إلى  - 14
، وخصوصا البلدان النامية، وال سيما أقل تيسير تقديم الدعم إلى البلدانفي  ،المتحدة للبيئة، والشركاء اآلخرين

عداد تقاريرها لي، وذلك إلالبلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، فضال عن البلدان ذات االقتصاد االنتقا
  ؛الوطنية الخامسة

 األمين التنفيذي أن يعد دليال مرجعيا يقدم اقتراحات إضافية إلعداد التقارير الوطنية يطلب إلى  - 15
الخامسة، مع االستعانة بمصادر منها الخبرة واألمثلة من التقارير الوطنية الرابعة، واألعمال الدولية األخرى ذات 

وينبغي أن يحتوي الدليل .  ذلك نتائج اجتماعات فريق الخبراء التقنيين المخصص بشأن المؤشراتالصلة، بما في
وينبغي إتاحة النسخة األولى قبل . المرجعي على اقتراحات بنماذج وجداول ورسوم موحدة للمساعدة في اإلبالغ

وينبغي . تي قد تصبح متوافرة، وينبغي مواصلة تحديث الدليل في ضوء المعلومات الجديدة ال2011نهاية عام 
  .إتاحة الدليل في لغات األمم المتحدة الرسمية الست
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  مرفق

  1المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الخامس
  مقدمة للمبادئ التوجيهية    -أوال 

  األغراض من تقديم التقارير واالستعمال المعتزم للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية
طلب مـن األطـراف تقـديم    ، ي الصادر عن مؤتمر األطراف10/10مقرر ال من االتفاقية و26وفقا للمادة    -1

  .2014 آذار/مارس 31تقاريرها الوطنية الخامسة بحلول 
 التقارير الوطنية أدوات مفيدة حيث أنها تسمح لمؤتمر األطراف بـأن يبقـي تنفيـذ االتفاقيـة قيـد                   تعتبر  -2

ويـوفر  .  التوقعات العالمية للتنـوع البيولـوجي  نشرة، تقديم مواد إلعداد     االستعراض، عن طريق جملة أمور منها     
التقرير الوطني الخامس مصدراً رئيسياً للمعلومات الالزمة الستعراض منتصف المـدة المتعلـق بتنفيـذ الخطـة                 

 وربمـا  .، والذي سيجرى في االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف    2020-2011للتنوع البيولوجي   االستراتيجية  
 أنها أدوات مهمة في التخطيط المتعلق بالتنوع البيولوجي على الصعيد الـوطني، وتـوفر التحليـل                 ،األهم من ذلك  

  .وأخيرا، فإنها أدوات مهمة لالتصال.  بشأن التنفيذستنيرةوالرصد الضروريان التخاذ قرارات م
  هيكل التقرير

  :ي الخامس من ثالثة أجزاء رئيسيةلتقرير الوطنأن يتألف االمبادئ التوجيهية تقترح   -3
تحديث لحالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والتهديدات التي يتعرض لها وآثـاره علـى             - الجزء األول

 .رفاه اإلنسان

لبيولـوجي، وتنفيـذها، وتعمـيم التنـوع        لتنوع ا ل العمل الوطنية    ة وخط االستراتيجية  - الجزء الثاني
  .البيولوجي

 ات والمساهم 2020 و 2015لتنوع البيولوجي   أيشي ل م المحرز نحو تحقيق أهداف      التقد  -الجزء الثالث 
  . األهداف اإلنمائية لأللفيةذات الصلة من 2015  عامفي تحقيق أهداف

ـ     ءيستند الجزء الثالث إلى المعلومات الواردة في الجز    و  -4  إسـهام  ةين األولـين مـن التقريـر لتحليـل كيف
 مـن   أيشي للتنوع البيولـوجي   أهداف  ي تحقيق الغايات اإلستراتيجية و    يذ االتفاقية ف  المتخذة لتنف الوطنية  اإلجراءات  

حسب االقتضاء، معرفة السبل التي سـاهم وال        لك،  ، بما في ذ   2020-2011للتنوع البيولوجي   ستراتيجية  الخطة اال 
. اف اإلنمائيـة لأللفيـة    يزال يساهم بها تنفيذ الخطة االستراتيجية في تحقيق الغايات واألهداف المدرجة في األهـد             

وينبغي أن يبـرز  .  التقرير، وينبغي االستناد إليها ككل عند إعداد الموجز التنفيذيصلب األجزاء الثالثة معا    شكلوتُ
 أن تقـدم  مكنوباإلضافة إلى ذلك، ي. أداة اتصال مهمةكون بمثابة هذا الموجز أهم نتائج واستنتاجات التقرير، وأن ي       

  .ييالت كجزء من تقريرها الوطنياألطراف مرفقات أو تذ

                                                        
المقـرر  (ادات إضافية تصدر عن االجتماع الحادي عشر لمـؤتمر األطـراف            يمكن استكمال هذه المبادئ التوجيهية بإرش        1

  ).1 ، الفقرة10/10
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التـي حـدثت    أي التطورات   (ويطلب من األطراف في جميع أجزاء التقرير، اإلبالغ عن آخر التطورات              -5
 مـع   أيـشي للتنـوع البيولـوجي     ، بما في ذلك التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف          ) التقرير الوطني السابق   إعدادمنذ  

استخدام المؤشرات حيثما   ويطلب من األطراف أيضا      .)2010عام  ثال،  م(اإلشارة إلى خطوط األساس ذات الصلة       
وباإلضافة إلى ذلـك، ينبغـي   .  للمعلومات الواردة بالفعل في التقارير الوطنية السابقة   يليفصت تكرار   تجنبأمكن، و 

 عـن نتـائج   م ذلك بأدلة وأمثلـة  بدالً من الوصف، ودعجميع من التحليل والت  في تقاريرها مزيدا   أن تقدم األطراف  
، واالسـتراتيجيات وخطـط العمـل       2020-2011 االتفاقية، وال سيما الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي         تنفيذ

  .الوطنية للتنوع البيولوجي والتعديالت التي أدخلت عليها
  كيفية استعمال المبادئ التوجيهية

،  لالتفاقية في شـكل سـردي      فيذ الوطني التن اإلبالغ عن يطلب من األطراف في التقرير الوطني الخامس،          -6
وباإلضافة إلى ذلك، تشجع    . رئيسيةالسئلة  عدد من األ  على  مهمة ومختصرة   إجابات  بحيث تشكل    حسب االقتضاء، 

 تساعد فـي دعـم      من شأنها أن  ومؤشرات  وأشكال  رسوم بيانية    استكمال اإلبالغ السردي بجداول و     األطراف على 
ء مـن  ات مفصلة عن كل جـز   قترحوسيضم الدليل المرجعي الذي يتضمن م     . لالمعلومات أو تقديمها بصورة أفض    
األشكال والمؤشرات المقترحة لتـستخدم مـن   أو الرسوم البيانية، أو    المصفوفات،  أجزاء التقرير بعض الجداول أو      

  صـفحة، 100 صفحة وأال يزيد عـن  40 ومن المتوقع أال يقل طول التقرير الوطني الخامس عن           2.قبل األطراف 
وإذا كانت هناك حاجة إلى تجاوز هذه الحدود، تشجع األطراف علـى            . بما في ذلك التذييالت من األول إلى الثالث       

  .إرفاق معلومات أخرى كمواد إضافية
كل األقسام الفرعية مـن  شأن تُ كذلك  ويطلب من األطراف االلتزام بعناوين األجزاء الرئيسية من التقارير و           -7

وفي حالة وجود تداخل    . يكون هيكل كل قسم مرنا    ينبغي أن   و. الواردة في المبادئ التوجيهية   كل جزء وفقا لألسئلة     
  .ة في األجزاء أو األقسام، تشجع األطراف على وضع إشارات مرجعية لتجنب التكرارمقدمفي المعلومات ال

لمبـادئ  وتدعى األطراف إلى االتصال باألمانة من أجل الحصول على أي توضـيح بـشأن اسـتعمال ا                  -8
 في استعمال   هاجهتا أي صعوبات و   تعليق على كما ترحب األمانة بأي     . التوجيهية أو إعداد التقرير الوطني الخامس     

وستستعمل هذه المعلومـات فـي إعـداد أدوات الـدعم     .  أفكار إلجراء تحسينات أي فضال عن  ،المبادئ التوجيهية 
  . وستسهم أيضا في دورات اإلبالغ القادمة

   التقريرإعدادعمليات 
تطلب اإلرشادات الواردة في مختلف مقررات مؤتمر األطـراف مـن األطـراف أن تـشرك أصـحاب                   -9

 والمجتمعـات  ، والمجتمـع المـدني   ،المصلحة في إعداد تقاريرها الوطنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكوميـة           
شجع نقطة االتصال الوطنية المـسؤولة    وباإلضافة إلى ذلك، ت   .  ووسائل اإلعالم  ، األعمال قطاع و ،األصلية والمحلية 

 مع نظرائها الوطنيين المـسؤولين عـن تنفيـذ االتفاقيـات            على نحو وثيق  عن إعداد التقارير الوطنية على العمل       
وعن طريق تنسيق إعداد التقارير، يمكن لنقاط االتصال التابعة لمختلـف االتفاقيـات تقاسـم               . األخرى ذات الصلة  

كما أن هـذا التنـسيق   .  أعباء اإلبالغ على البلد مجمليضمن االتساق بين التقارير ويخفض      البيانات والتحليل، مما    
                                                        

، وسيتضمن التطورات الجارية والتطورات الحاصلة في       2011يوضع الدليل المرجعي ويكون متاحاً لألطراف خالل عام         س  2
، وبرنامج العمل المتعدد السنوات 2020-2011 البيولوجي فترة ما بين الدورات وال سيما تلك التي تتعلق بالخطة االستراتيجية للتنوع      

 .وفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات
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 مـوجز   إعطـاء وتدعى األطراف إلـى     . ر في التنفيذ الوطني لالتفاقيات ذات الصلة      آزيمكن أن يعزز إمكانيات الت    

  .قريرمختصر في التذييل األول من تقريرها بشأن العملية التشاركية المتبعة في إعداد الت
   واالتصالواصلالت

 اإلنجازات المتعلقة بتحقيق أهداف االتفاقية على عامـة         مهمة إليصال  إعداد التقارير الوطنية فرصة      يمثل  -10
ولهذا الغرض، وإضافة إلى إشراك أصحاب المصلحة في إعـداد التقـارير   . الجمهور وإشراكهم في التنفيذ الوطني   

بعد تقديم تقاريرها الوطنية، بنشر النتائج اإليجابية للتنوع البيولوجي المحددة          الوطنية، من المهم أن تقوم األطراف،       
ويمكن استعمال وسائل مختلفـة    . العوائق والتحديات التي ال تزال قائمة على عامة الجمهور        فضال عن    ،في التقرير 

 البيولوجي؛ وإتاحـة التقـارير   اإلعالن عن إصدار التقارير الوطنية في اليوم الدولي للتنوع   : لنشر المعلومات، منها  
غرفة تبادل المعلومات أو وسـائل      الوطنية ل ليات  اآلمن خالل   العام  الوطنية على مجموعة أوسع نطاقا من الجمهور        

  .اإلعالم األخرى؛ وتطوير ونشر منتجات ثانوية للتقارير الوطنية
ية للتنوع البيولوجي، التي ستستند إلـى  وعلى الصعيد الدولي، فإن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالم    -11

  .تصاللالأداة أيضا  كونة في التقارير الوطنية الخامسة، ستمقدمالمعلومات ال
  تقديم التقرير الوطني الخامس

، 2014 آذار/ مـارس 31يطلب من األطراف تقديم تقريرها الوطني الخامس إلى األمين التنفيذي بحلـول          -12
وتشجع األطراف على تقديم التقرير الوطني الخامس قبـل هـذا   . هذه المبادئ التوجيهيةباستعمال الشكل المبين في    

 أن ذلك سوف ييسر إعداد الطبعة الرابعة من نـشرة التوقعـات العالميـة للتنـوع البيولـوجي                   إذالموعد النهائي   
  .مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيةلوالتحليالت والتجميعات األخرى التي ستتاح 

ص اقـر أ/أسـطوانة ب من األطراف إرسال نسخة أصلية موقعة بالبريد وتقديم نسخة إلكترونية على             ويطل  -13
وينبغي إتاحـة نـسخ إلكترونيـة       .  إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي     ، أو بالبريد اإللكتروني   ،)CD–ROM( ةمدمج

تيـسير النـشر اإللكترونـي      تعمل على برمجيات تجهيز النصوص وعناصر الرسوم البيانية في ملفات مـستقلة ل            
  .للتقارير

علـى  أعـاله   وتُشجع األطراف التي تتوقع مواجهة صعوبات في تقديم التقرير بحلول الموعـد المحـدد                 -14
  . لضمان تقديم التقرير بحلول الموعد المحددوقت ممكنالشروع في عملية إعداد التقرير في أقرب 

  المبادئ التوجيهية   - ثانيا
  الموجز التنفيذي

 مختلف المستويات، ينبغي أن تعد األطراف موجزا تنفيذيا للتقريـر          من أصحاب المصلحة    ألغراض إبالغ   -15
علـى  من الـردود  والنتائج ويمكن اشتقاق هذه الرسائل . الوطني الخامس يعرض الرسائل والنتائج الرئيسية للتقرير   

أن يكون الموجز التنفيذي قصيرا ومختـصرا،       وينبغي  . التقرير الرئيسي أجزاء  األسئلة الواردة تحت كل جزء من       
لكـل  ) أو فقرتان (وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون هناك فقرة         .  صفحات 10 و 6ويفضل أن يكون طوله ما بين       

" مستقلة"وينبغي أن يكون التقرير أداة      . عن نتائج التقرير  " باللون الداكن "، على أن تحتوي كل فقرة على بيان         سؤال
مفيدة لالتصال والتثقيف وزيادة التوعية بالتنوع البيولوجي بين عامة الجمهور، وصانعي القـرارات والمجموعـات    
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وفـي  .  جداول وأشكال وصور إرشادية    ضافة إ ولهذا الغرض، تشجع األطراف على    . األخرى ألصحاب المصلحة  
 مـن هـذا     رئيـسية  الفصول الثالثـة ال    االنتهاء من إعداد  حين ال يمكن االنتهاء من إعداد الموجز التنفيذي إال بعد           

عمل كمخطط مفيد إلعداد التقرير، ممـا يـساعد علـى    ت من الموجز التنفيذي يمكن أن  مسودة أولية التقرير، إال أن    
  .الرئيسيةتوضيح الرسائل 

  األجزاء الرئيسية من التقرير
  رض لها وآثاره على رفاه اإلنسانتحديث لحالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والتهديدات التي يتع: الجزء األول

  :ينبغي أن يقدم هذا الجزء إجابات على األسئلة التالية  -16
 شرح مفصل ألهمية التنوع البيولـوجي مـن   ءإعطا يرجى    لبلدك؟  مهما  التنوع البيولوجي  لماذا يعتبر : 1السؤال  

خالل تسليط الضوء على مساهمات التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية المتعلقة به فـي رفـاه اإلنـسان            
كملة والجارية فـي    ستاالقتصادية، باستخدام المعلومات الصادرة عن التقييمات أو الدراسات الم        –والتنمية االجتماعية 

يمكـن  ( تقديرات عن القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         أن تقدم مكن،  أحيثما  عليك   و .لبيولوجيمجال التنوع ا  
وسـلط  ). عدد األشخاص المدعومين على سـبيل المثـال       في شكل   عرض القيمة االقتصادية في صورة نقدية، أو        

  .ئية في البلدلتنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية االستثنااالضوء أيضا على عدد من أمثلة 
ركز يجب أن ت  التي حدثت في حالة واتجاهات التنوع البيولوجي في بلدك؟        الرئيسية  ما هي التغييرات    : 2السؤال  

. على التغييرات التي حدثت، أو التي أصبحت معروفة منذ إعداد التقرير الوطني الرابع أو التقرير الوطني األخيـر      
 عامة مختصرة عن حالة التنوع البيولوجي واتجاهاته والتهديـدات التـي             التحليل أو التجميع نظرة    قدموينبغي أن ي  

وال . هـذه القـضايا   عـن   يتعرض لها تكون كافية لعرض الحقائق على صانعي القرار، بدال من تقديم تقييم شامل               
 أو   في التقريـر الـوطني الرابـع       لتنوع البيولوجي في بلدك والذي قُدم     توجد حاجة إلى تكرار الوصف التفصيلي ل      

غير أنه يمكن للبلدان التي لم تقدم تحليالً شامالً لحالة التنوع البيولـوجي واتجاهاتـه فـي    . التقارير الوطنية السابقة 
 التنـوع  بمجـال  التغيـرات التـي حـدثت    يجب شرحمكن،  أ إنو. تقاريرها السابقة أن تقوم بذلك في هذا التقرير       

مع تقديم تفاصيل تقنية عـن      (الزمن، واستعمل مؤشرات كمية     البيولوجي أو االتجاهات األخرى الحاصلة على مر        
 االتجاهـات  ويجـب بيـان  . د أيضا إلى التقييمات الكيفية التي يقدمها الخبراء    استنيجب اال و). المؤشرات في مرفق  

أي (ل كيف أدت اإلجـراءات المتخـذة        يحليجب ت مكن،  إن أ و. باستعمال مخططات ورسوم بيانية وأشكال وجداول     
حالـة  الل دراسـات    ااسـتعم عليك ب و. إلى تغييرات في التنوع البيولوجي    ) ت الموصوفة في الجزء الثاني    اإلجراءا

فـي  أو (وينبغي أن تظهر دراسات الحالة التخفيضات الكبيرة في فقـدان التنـوع البيولـوجي        . إلظهار نقاط عامة  
ـ       برر وأن تعرض م   ،في نطاق محدد  ) عنصر محدد منه   . ك بـاإلجراءات المتخـذة    ا واضحا عن كيفية ارتبـاط ذل

  . وتتحقق أكبر فائدة من دراسة الحالة إذا كانت تشتمل على دروس يمكن تطبيقها على نطاق أوسع
أو ما هي األسباب الرئيسية  (ما هي التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي؟: 3السؤال 

أو عناصر التنوع /فيما يتعلق بالمناطق األحيائية و). اني؟للتغييرات السلبية الموصوفة في اإلجابة على السؤال الث
والدوافع غير المباشرة ) الضغوط(البيولوجي الرئيسية، صف الدوافع المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي 

ل وكن محددا حو. ووضح عالقتها بالقطاعات االقتصادية ذات الصلة) األسباب الكامنة وراء الفقدان(الرئيسية 
 ولكن عليك أن تصنفها أيضا ،")والتنمية الساحلية" " األسماك باستخدام المتفجراتصيد"مثل (الدوافع المباشرة 
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، مع تقديم بعض التحليل التفصيلي في هذا )واألنواع الغازية والتلوثالمفرط تغير موائل وتغير مناخ واالستغالل (

  .الشأن
–ات االجتماعيةداعي البيولوجي على خدمات النظم اإليكولوجية والتما هي آثار التغييرات في التنوع: 4السؤال 

 صف آثار انخفاض التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية على رفاه اإلنسان االقتصادية والثقافية لهذه اآلثار؟
ات  ذهمة والكبيرةمانظر في جميع سلع وخدمات النظم اإليكولوجية ال.  وخالفهوسبل العيش والحد من الفقر

  .الصلة
 صف سيناريوهات المستقبل ما هي التغيرات المستقبلية المحتملة للتنوع البيولوجي وآثارها؟: سؤال اختياري

المحتملة للتنوع البيولوجي من حيث األسباب الكامنة وراء فقدانه والضغوط التي يتعرض لها واآلثار على التنوع 
 المثال، قارن بين ما يمكن أن يحدث في إطار سياسات وعلى سبيل.  على رفاه اإلنساناآلثارالبيولوجي و

. وبين ما يمكن أن يحدث مع زيادة االستثمار في التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية" العمل كالمعتاداستمرار "
 في حالة وجود هذه أو تقوم على نماذج" ماذا لو؟: "وقد تكون هذه السيناريوهات على النمط السردي البسيط

  .وينبغي ألي عرض للسيناريوهات المستقبلية أن يصف أوجه عدم التيقن العلمي. ذجالنما
  تنفيذها، وتعميم التنوع البيولوجي و،لتنوع البيولوجيل العمل الوطنية ستراتيجية وخطةاال: الجزء الثاني

  :ينبغي أن يقدم هذا الجزء إجابات على األسئلة التالية  -17
) 2020 لعـام    ،مثال( صف األهداف القابلة للقياس       البيولوجي التي حددها بلدك؟    ما هي أهداف التنوع   : 5السؤال  

. 2020–2011 للتنوع البيولوجي ستراتيجية  الخطة اال أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في      التي أعدت بما يتسق مع      
تمـاع  تقريراً إلـى االج ويرجى تقديم المزيد من المعلومات المحدثة بشأن األهداف في حالة ما إذا كان بلدك قد قدم         

  .الحادي عشر لمؤتمر األطراف
لتنوع البيولوجي في بلدك إلدراج هذه األهـداف         ل  العمل الوطنية  ةستراتيجية وخط كيف تم تحديث اال   : 6السؤال  

تنـوع  للستراتيجية وخطة العمل الوطنية     ختصراً لال  قدم وصفاً م   ولكي تعمل كأداة فعالة لتعميم التنوع البيولوجي؟      
 كيـف  )1: (وصـف . الـسابقة العمل خطة االستراتيجية و وإذا تم تحديثها، فكيف تختلف عن       . لوجي في بلدك  البيو

كيف ستـسهم فـي تحقيـق    ) 2(؛ الخامسستحقق اإلجراءات الواردة فيها األهداف المبينة في اإلجابة على السؤال     
ديدات التـي يتعـرض لهـا التنـوع      كيف ستتناول الته  ) 3(؛  2020-2011للتنوع البيولوجي   ستراتيجية  الخطة اال 

. 9/8ة فـي المقـرر      مذكوركيف ستتناول اإلرشادات ال   ) 4(البيولوجي والمحددة في اإلجابة على السؤال الثالث؛ و       
لتنوع البيولوجي إلى إدماج اعتبارات التنوع البيولـوجي        لستراتيجية وخطة العمل    وصف بالتحديد كيف ستؤدي اال    
  .الوطنية األوسع نطاقا والقطاعات االقتصادية واالجتماعية ومستويات الحكومةفي الخطط والبرامج والسياسات 

 ما هي اإلجراءات التي اتخذها بلدك لتنفيذ االتفاقية منذ التقرير الرابع وما هي نتائج تلك اإلجراءات؟               : 7السؤال  
هذه اإلجراءات بنتائج مـن     ربط  امكن،  إن أ و. صف التشريعات والسياسات واآلليات المؤسسية والتعاونية والتمويل      

 اإلقتـضاء،  واستعمل دراسات الحالة، وحـسب . نسانحيث حالة واتجاهات التنوع البيولوجي وآثارها على رفاه اإل    
وأوضح كيف تتصل اإلجراءات بمختلف برامج العمل والقـضايا         . إشارات مرجعية إلى اإلجابة عن السؤال الثاني      

، وال سيما تلـك التـي اختيـرت فـي       )مع تقديم تفاصيل في التذييل الثالث     (التفاقية  في ا  القطاعات   مشتركة بين الم
 المتعدد السنوات إلجراء استعراض متعمق لها في االجتماعين الحادي عشر والثـاني  مؤتمر األطراف برنامج عمل   
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ذلك االفتقـار  بما في ( عملية التنفيذ واجهوسلط الضوء على كل العقبات التي ت.  في االتفاقية  عشر لمؤتمر األطراف  
لتنـوع البيولـوجي    لستراتيجية وخطة العمل    والحظ أنه إذا تم تحديث اال     ).  يةإلى القدرات والموارد البشرية والمال    

  . مؤخرا، فإن معظم اإلجراءات المبلغ عنها قد تتعلق بالنسخة السابقةلديكم
والمـشتركة   طط والبرامج القطاعيـة   ما مدى فعالية تعميم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والخ        : 8السؤال  

ستراتيجيات الحد من الفقر وأدوات السياسات الرئيـسية        ا صف كيف ينعكس التنوع البيولوجي في        بين القطاعات؟ 
التي أدرجت والتي لم    ) والوزارات(ما هي القطاعات    ( وفي مختلف القطاعات االقتصادية      ، القطاعات شتركة بين الم

وصف اإلجـراءات   .  وصف أيضا كيف أدرج التنوع البيولوجي في آليات التخطيط         )؟تدرج التنوع البيولوجي جيدا   
التي يتخذها كل قطاع والنتائج التي يحققها لتنفيذ إجراءات التنوع البيولوجي المدرجة في االستراتيجيات والخطـط                

 وتقييم األثر البيئـي     ،جيمثل، نهج النظام اإليكولو   (وما هي األدوات المستعملة     . والبرامج الخاصة بهذه القطاعات   
؟ وصـف أيـضا كيـف       )ستراتيجية والتخطيط المكاني وما إلى ذلك     البيولوجي والتقييمات البيئية اال   الشامل للتنوع   

 على الصعيد الوطني في تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم المتحدة اإلطاريـة بـشأن             أوجه التآزر تتحقق  
وصف أيـضاً الكيفيـة التـي    . م المتحدة لمكافحة التصحر واالتفاقيات األخرى ذات الصلةتغير المناخ واتفاقية األم 

لحدود، بما في ذلك التعاون فيما بـين بلـدان   ابر عأو التعاون /ينظر بها إلى التنوع البيولوجي في التعاون الدولي و  
  .الجنوب
 حلل إلى أي مدى     وع البيولوجي في بلدك؟   لتنلستراتيجية وخطة العمل الوطنية     إلى أي مدى نفذت اال    : 9السؤال  
وعلى سبيل المثال، ما هـي نـسبة تنفيـذ األنـشطة            . لتنوع البيولوجي الوطنية ل ستراتيجية وخطة العمل    نفذت اال 

والحظ أنـه إذا تـم تحـديث    . (وحدد التحديات المتبقية التي تواجه التنفيذ    . المزمعة وإلى أي مدى تحققت األهداف     
 مؤخرا، فإن معظم اإلجراءات المبلـغ عنهـا سـتتعلق           لديكملتنوع البيولوجي   للعمل الوطنية   ستراتيجية وخطة ا  اال

  ).أساسا بالنسخة السابقة منها
  والمساهمة في تحقيق أهـداف     2020 التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي          :الجزء الثالث 

   ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية2015 عام
  :ين األول والثاني لإلجابة على األسئلة التاليةءينبغي أن يستند هذا الجزء إلى الجز  -18

 2020- 2011لتنوع البيولوجي ستراتيجية لما هو التقدم الذي أحرزه بلدك نحو تنفيذ الخطة اال: 10السؤال 
ين األول والثاني، حلل ءلجز استنادا إلى المعلومات الواردة في ا؟اف أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيهاوأهد

 ،2020-2011للتنوع البيولوجي ستراتيجية الخطة اال في 2020عام التقدم المحرز نحو كل هدف من أهداف 
نحو تحقيق األهداف الوطنية المحرز وأوضح أيضا التقدم . المهمة الشاملة للخطةالتقدم المحرز نحو فضال عن 

. )اإلجراءات الوطنية المتخذة لبلوغ كل هدف والنتائج المحققةأي (امس، المشار إليها في اإلجابة على السؤال الخ
، بما في ذلك، تطبيق حسب االقتضاء، المؤشرات العالمية الرئيسية الواردة مكن، استعمل المؤشرات الكميةإن أو

ع البيولوجي ، فضال عن المؤشرات اإلضافية لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنو8/15في المقرر 
تقنية عن المؤشرات في التفاصيل ال تقديم ويمكن. التي قد تعتمد في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف

ة أداالبسيط أو " إشارة المرور"وقد ترغب في استعمال مخطط . واستند أيضا إلى التقييمات الكيفية للخبراء. مرفق
  .حرزمماثلة لتقديم تقييم عام عن التقدم الممصورة 
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 مـن  ذات الصلة    2015  عام  الرامية إلى تنفيذ االتفاقية في تحقيق أهداف       تدابيرما هي مساهمات ال   : 11السؤال  

 بغية تسليط الضوء على أهمية التنوع البيولوجي في بلوغ أهداف وطنية أوسع             األهداف اإلنمائية لأللفية في بلدك؟    
ين األول والثاني، حلل الكيفية التي سـاهمت        ءالواردة في الجز  نطاقاً، وباالستناد، حسب االقتضاء، إلى المعلومات       

 وأهـداف   2015ة لعام   الرئيسي المتخذة في تنفيذ االتفاقية، وال سيما تنفيذ المراحل          تدابيربها أو ال تزال تساهم بها ال      
ـ   وذلك في ،  2020-2011االستراتيجية للتنوع البيولوجي    خطة  ال أيشي للتنوع البيولوجي في      عـام  داف تحقيق أه

  .اإلنمائية لأللفية الشاملة األهداف فضال عن األهداف اإلنمائية لأللفية، من ذات الصلة 2015
 اعرض تحليالً للدروس المستفادة من التنفيذ،       ما هي الدروس المستفادة من تنفيذ االتفاقية في بلدك؟        : 12السؤال  

وقـدم أيـضا    . احا، بما في ذلك التحديات المتبقية     مع تسليط الضوء على اإلجراءات الناجحة واإلجراءات األقل نج        
اقتراحات لإلجراءات التي يجب اتخاذها على األصعدة الوطني واإلقليمي والدولي لمواصلة تعزيز تنفيـذ االتفاقيـة       

للتنـوع البيولـوجي    سـتراتيجية   ستراتيجية للخطة اال  خاصة لتحقيق الغايات واألهداف اال    على الصعيد الوطني، و   
2011-2020.  

  المرفقات والتذييالت
. استعمل مرفقات وتذييالت لتقديم معلومات تفصيلية أو داعمة ليست ضـرورية فـي التقريـر الرئيـسي            -19

  :وترد أدناه التذييالت المقترحة. ويمكن جمع المرفقات والتذييالت معا للحد من حجم التقرير الرئيسي
تقديم  يرجى   . الخامس تقرير وعملية إعداد التقرير الوطني     معلومات متعلقة بالطرف الذي يقدم ال      –التذييل األول   

معلومات عن العملية المتبعة إلعداد هذا التقرير، بما في ذلك معلومات عن أصحاب المصلحة الذين اشتركوا فـي                  
  .إعداده والمواد المستعملة كأساس للتقرير

 ،ف مصادر للمعلومات بشأن التنفيذ الـوطني       ينبغي أن تقدم األطرا    . المصادر األخرى للمعلومات   –التذييل الثاني   
 حافـل مثل عناوين مواقع الويب والمنشورات وقواعد البيانات والتقارير الوطنيـة المقدمـة إلـى االتفاقيـات والم                

  .والمنظمات األخرى ذات الصلة
يولوجي أو مقررات اتفاقية التنوع البفي إطار خطط ال التنفيذ الوطني لبرامج العمل المواضيعية و  –التذييل الثالث   

 3 يمكن أن تستعمل األطـراف جـدوال أو مـصفوفة          . القطاعات شتركة بين مؤتمر األطراف المتعلقة بالقضايا الم    
 ةسـتراتيجي في تنفيـذ اال    جراءات الوطنية المتخذة تسهم بها    لتسليط الضوء على الكيفية التي أسهمت أو ال تزال اإل         

 فـي تحقيـق   أيشي للتنوع البيولـوجي أهداف وتعميم نشطة المتعلقة بالاأل و،لتنوع البيولوجيل العمل الوطنية  ةوخط
المواضيعية والخطط أو مقررات مؤتمر األطراف المتعلقـة   الغايات واألهداف واألنشطة المقترحة في برامج العمل      

مـا بعـد   لوات  القطاعات، وال سيما تلك التي اختيرت في برنامج عمل االتفاقية المتعدد السن      قضايا المشتركة بين  بال
ويمكـن أن  .  إلجراء استعراض متعمق لها في االجتماعين الحادي عشر والثاني عشر لمـؤتمر األطـراف            2010

لصلة والمهمة علـى الـصعيد       القطاعات ذات ا   شتركة بين تركز األطراف على المجاالت المواضيعية والقضايا الم      
  .الوطني

----  

                                                        
 . أعاله6 المشار إليه في الفقرة سوف يوضع الجدول أو المصفوفة ويقدم لألطراف في دليل مرجعي للتقرير الوطني الخامس  3


