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 مؤتمر األطراف في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 االجتماع السابع
 2004فبراير / شباط 27 و20-9آواال المبور، 

 * من جدول األعمال المؤقت20.4البند  

 ثالثتوجيهات للتقریر الوطني ال
 مذآرة من إعداد األمين التنفيذي

 مقدمة  القسم األول

 من االتفاقية، هو تقديم المعلومات لمؤتمر األطراف حول 26الغرض من التقرير الوطني، آما هو محدد في المادة  .1
 .بأهداف االتفاقيةاإلجراءات التي اتخذتها األطراف الموقعة على االتفاقية لتنفيذ شروط االتفاقية ومدى فعاليتها في الوفاء 

، VI/25 من القرار 3تم إعداد المذآرة الحالية وملحقها بواسطة األمين التنفيذي تمشًيا مع الطلب الوارد في الفقرة  .2
باإلضافة لتوصيات االجتماعات المنعقدة بين الدورات حول برنامج العمل متعدد السنوات واجتماع لندن حول تحديات التنوع 

  .2010عام البيولوجي العالمي ل

يتناول القسم الثاني من هذه المذآرة  القرارات والتوصيات الناتجة عن االجتماعات العديدة التي تمثل األساس القانوني  .3
لتحديد الصيغة األولية للتقرير الوطني الثالث، بينما يتناول القسم الثالث، في جزأين، المميزات العامة للمسودة الواردة في 

تطورات حسب الترتيب الزمني التي أدت إلى هذه المسودة، ويتضمن القسم الرابع النتائج،وأخيًرا، يقدم القسم المرفق، وسلسلة ال
ويتضمن المرفق  .الخامس عناصر أولية خاصة بقرار حول التقرير الوطني الثالث الذي قد يرغب مؤتمر األطراف في تطبيقه

 . الثالثالتوجيهات األولية والصيغة األولية للتقرير الوطني

 خلفية  القسم الثاني

، توجيهات V/19وصادق على القرار ) 2000 مايو 26-15نيروبي، (في اجتماعه الخامس، ناقش مؤتمر األطراف  .4
آان الهدف من   .التقارير الوطنية التي وضعتها األمانة من خالل مشروع دليلي تم تنفيذه باالشتراك مع عدد من األطراف

تحديد االلتزامات الناتجة عن شروط االتفاقية ) 1( :وتطلبت الطريقة المطلوبة . لتقييم وضع تنفيذ االتفاقيةالمشروع هو إعداد طريقة
صياغتها في شكل أسئلة وضعت الستنباط االستجابات التي ستكشف عن مستوى التنفيذ واألولويات ) 2(وعن قرارات مؤتمر األطراف؛ و

  .ائل التي لم يتم مناقشتها بعدالمتعلقة والقيود التي تم مواجهتها والمس
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أدت االجتماعات المنعقدة بين الدورات حول الخطة االستراتيجية والتقارير الوطنية وتنفيذ االتفاقية المنعقدة في  .5
، إلى منح األطراف الفرصة األولى لمراجعة التوجيهات المطبقة في االجتماع الخامس 2001 نوفمبر 21 إلى 19مونتريال من 
 .إلى مؤتمر األطراف لمناقشته في االجتماع السادس) UNEP/CBD/COP/6/5(تم تقديم التقرير   .طرافلمؤتمر األ

 توجيه من االجتماع السادس لمؤتمر األطراف -أ

ناقش مؤتمر األطراف، في االجتماع السادس، التوصيات التي نتجت عن االجتماعات المنعقدة بين الدورات حول الخطة  .6
 من القرار األمين التنفيذي إعداد صيغة أولية للتقارير الوطنية 3وطالبت الفقرة . VI/25جة لذلك، تم تطبيق القرار االستراتيجية، ونتي

 :الثالثة لمناقشتها في االجتماع السابع والتي تتضمن ما يلي
 تضع الطريقة والصيغة المستخدمتين للتقارير الوطنية الثانية )أ(
 ألغراض االستراتيجية المحددة بموجب الخطة االستراتيجيةتتضمن أسئلة حول األهداف وا )ب(
 أن تضع في االعتبار هذه النتائج والمعلومات األخرى المتوافرة حول تجربة عملية التقرير الوطني )ج(
ترآز على السماح للطرف بتقديم المعلومات حول تجربة تنفيذ استراتيجية التنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل،  )د(
 صة، األعمال ذات األولويةخا
تصوغ األسئلة بطريقة مباشرة، بحيث ال تكون هذه الصياغة معقدة للغاية وتشجع العمليات االستشارية التي تتضمن  )هـ(

 .V/19آافة المشارآين الموصى بهم في القرار 
 تيسر تحديد العوائق والعراقيل التي واجهها الطرف عند التنفيذ )و(
بتقديم المعلومات حول الموارد المالية التي وفروها لألطراف األخرى بغرض تنفيذ االتفاقية، عندما تطالب األطراف  )ز(

  .يكون ذلك مناسًبا، وحول الموارد المالية التي تلقوها من األطراف األخرى والمؤسسات المالية، عندما يكون ذلك مناسًبا

 ج العمل متعدد السنواتتوصيات االجتماعات المنعقدة بين الدورات حول برنام -ب
ناقشت االجتماعات المنعقدة بين الدورات حول برنامج العمل متعدد السنوات، من بين أشياء أخرى، معلومات التقييم  .7

وبهذا الخصوص،قدمت االجتماعات   ).UNEP/CBD/MYPOW/3(المستقبلي لتقدم تنفيذ االتفاقية والخطة االستراتيجية 
 من التوجيه حول صياغة التوجيهات للتقرير الوطني الثالث، والتي يمكن العثور عليها في تقرير المنعقدة بين الدورات المزيد

طالبت االجتماعات المنعقدة بين الدورات، تحديًدا، األمين   ).UNEP/CBD/COP/7/5(االجتماعات المنعقدة بين الدورات 
أآثر وتوجيهها بشكل أفضل لتقليل عبء إعداد التقرير التنفيذي بمراجعة صيغة التقرير الوطني الحالية الختصارها بشكل 

الملقى على عاتق األطراف، وللمساهمة بشكل أفضل في تقييم التقدم باتجاه تحقيق مهمة الخطة االستراتيجية وتحديد العوائق 
 :، و3 ، الفقرةVI/25ويجب أن تناقش مراجعة صيغة التقرير الموضوعات الواردة في القرار  .التي تمنع التنفيذ

 الحاجة لتضمين التقرير حول األهداف األربعة للخطة االستراتيجية  )أ(
لتمكين األطراف من تقديم تقييم موضوعي ) عندما يكون هذا متاًحا(الحاجة للسماح لألطراف بدمج نتائج المؤشرات   )ب(

 للتقدم
متضمنة وضع (تم اتخاذها لتحقيق أهداف االتفاقية الحاجة لتضمين البيانات الواقعية حول نتائج وآثار اإلجراءات التي   )ج(

  ).واتجاهات التنوع البيولوجي
 

 2010التوصيات من اجتماع لندن حول تحدیات التنوع البيولوجي العالمي لعام  -ج

طبق القطاع ذو المستويات العليا لالجتماع السادس لمؤتمر األطراف التصريح الوزاري التي ألزمت األطراف أنفسهم  .8
 بتحقيق تقليل واضح للمعدل الحالي لفقد التنوع البيولوجي على المستويات العالمية واإلقليمية وشبه اإلقليمية 2010ول عام بحل

وقد صادقت القمة العالمية حول التنمية المستدامة على هذا االلتزام وطالبت بتقديم موارد فنية . 2010والوطنية بحلول عام 
" 2010لتحديات التنوع البيولوجي العالمية لعام "استجابة لهذا تم التنظيم المشترك   . لهذا الغرضجديدة وإضافية للدول النامية

من قبل أمانة االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمرآز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج 
وآان من بين . 2003 مايو 23 إلى 21في لندن، من ) UNDP(م المتحدة اإلنمائي وبرنامج األم) اليونيب(األمم المتحدة للبيئة 

وفيما يلي أدناه التوصيات الناتجة عن االجتماع   .2010بنود جدول أعمال االجتماع مناقشة آيفية اإلبالغ عن التقدم باتجاه هدف 
 :بهذا الخصوص

ما يتم إنجازه، مع الوضع في االعتبار وجود عدد آبير بالفعل من التزامات من الضروري أن يضيف أي منهاج إلعداد التقارير قيمة على 
 إعداد التقارير الوطنية؛



UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2 
 
 

/… 

3

إعداد التقارير استناًدا ) 1( :، تحتاج جميعها إلى وضعها في االعتبار2010توجد ثالثة مناهج إلزامية إلعداد التقارير حول هدف 
فهم آيفية مساهمة مناهج إعداد التقارير ) 2(و) قتراحه للتنمية المستقبلية في اجتماع لندنطبًقا لما تم ا(إلى المؤشرات الرئيسية العشرة 

مع مالحظة تجاوز التزامات إعداد التقارير الحالية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي  (2010الوطنية الحالية في عملية إعداد التقارير لهدف 
المزيد من االستكشاف لكيفية قيام مبادرات المراقبة والتقييم الحالية التي ) 3(؛ و)قارير األخرىوحدها لتتضمن االتفاقيات وعمليات إعداد الت

مثل نظرة التنوع البيولوجي العالمي ونظرة البيئة العالمية وتقييم األلفية وتقارير منظمة األغذية والزراعة واليونيب من (تصدر التقارير 
 .2010د تقارير التنوع البيولوجي من أجل توفير مساهمات إضافية إلعداد التقارير لهدف بتوسيع مجال ومستوى إعدا) بين اآلخرين

   :وقد تم التوصية بمستويين من إعداد التقارير استناًدا إلى ما سبق
 2010 يجب ترسيخ المسئولية األساسية إلعداد التقارير حول التقدم باتجاه هدف على المستوى الوطني .1

أو قوة مهام /الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي، مع دعمها من قبل لجنة وطنية ومع النقاط المحورية 
تتضمن الكيانات الحكومية ذات الصلة والمجتمع المدني والمجتمع األآاديمي والمعاهد البحثية ذات الصلة 

يتم ) 1( :آما تمت التوصية أيًضا بأن إعداد التقارير يجب أن .لضمان االشتراك المناسب بين القطاعات
أن يتفق مع أهداف تنمية األلفية وآليات ) 2(دعمه بواسطة منهج علمي سليم للسماح بالتجانس مع مرور الوقت؛ 

 إعداد التقارير األخرى ذات الصلة؛
وسوف تؤدي عملية إعداد التقارير الوطنية ونتائجها، مع التقييمات ذات الصلة المتوافرة على المستويات  .2

 حول التقدم باتجاه هدف تقریر عالمية والعالمية وقواعد البيانات والمؤشرات إلى إعداد الوطنية واإلقليمي
سوف يتم إعداد التقرير العالمي، بتفويض من األمانة، بواسطة هيئة مستقلة تعمل   .2010
اد وتتضمن أدوار الهيئة المستقلة التي ستقوم بإعد  .االشتراك مع مجموعة آبيرة من المشارآين/بالتعاون
تحليل البيانات وتحديد االتجاهات ) 3(تجميع قواعد البيانات العالمية، ) 2(تجميع المعلومات الوطنية، ) 1( :التقرير
 العالمية؛

بعناية، وتشكيل عملية إعداد التقرير لالستجابة إلى احتياجات هؤالء األفراد ) التقارير(يجب تحديد المستهدفين من التقرير 
يجب إشراك المستخدمين المحتملين في تحديد  .الفاعلين األساسيين والترآيز على القرار واإلجراء/مشارآينلزيادة الوعي بين ال

مثل االتفاقية (المؤسسات الدولية ) 1( :ويتضمن المستهدفون األساسيون .النقاط التي سيتم إعداد تقارير بشأنها وآيف سيتم ذلك
لمستدامة ومنظمة التجارة العالمية والبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ومرفق البيئة العالمي المتعلقة بالتنوع البيولوجي ولجنة التنمية ا

المجتمع (و) من خالل مجلس األعمال العالمي(األعمال ) 3(الحكومات الوطنية و) 2(و) والمتبرعين متعددي األطراف وثنائي األطراف
 )المدني

آتوجيه، يجب إجراء التحليل وإعداد التقرير على   .مستوىسوف يتعمد تكرار التقرير على الحاجة وال )هـ(
وعلى المستوى العالمي، يجب إجراء تحليالت  .المستوى الوطني آل عامين، ربما باالرتباط بالتزامات إعداد التقرير في االتفاقية

  سنوات؛5 أو 4االتجاهات وإعداد التقارير آل 
 توضيح أسباب وفوائد إعداد التقرير حول التقدم باتجاه هدف حتى يكون إعداد التقارير ذا فعالية، يجب )و(

باإلضافة إلى هذا، يجب أن يعمل نقل هذه األسباب والفوائد على دمج المدى المحتمل من   . جيًدا للمستهدفين المحددين2010
 :لة لالستخدام المحتملوفيما يلي بعض األمث  .استخدامات المعلومات التي سيتم إصدارها بواسطة عملية إعداد التقارير

إدارة وطنية أفضل للتنوع البيولوجي ) 2(أنظمة اإلنذار المبكر الآتشاف اتجاهات التنمية غير المستدامة وتأثيراتها االقتصادية؛ ) 1(
صول لموارد بناء تقديم معلومات تيسر من الو) 4(المساعدة في زيادة الوعي العام حول أهمية التنوع البيولوجي؛ ) 3(والموارد الطبيعية؛ 

 .القدرة
ومن األمور التي تستحق االستكشاف آذلك، إمكانية استخدام حوافز التوافق مع إعداد التقارير التي تساعد  )ز(

) 2(نشر قوائم التقارير المتأخرة؛  :ومن الممكن أن يتضمن هذا  ).واألآثر اآتماًال(على ضمان المزيد من إعداد التقارير العاجلة 
تطبيق قيود على غير القادرين على الوفاء بالتزامات إعداد ) 3(لممثلي الدعم التمويلي في إعداد التقارير باستمرار؛ تخصيص حصة 

 التقارير؛
بما في ذلك (يجب أن تتضمن صيغة التقارير الوطنية الثالثة أسئلة محددة حول المدى الواسع لألنشطة  )ح(

 2010قوم بها آافة قطاعات الحكومة والمجتمع المدني ذات الصلة لتحقيق هدف التي ي) األهداف الوطنية والوضع واالتجاهات
وسوف يسمح   .باإلضافة إلى دمج هذا الهدف واهتمامات التنوع البيولوجي في أعمال برامج واستراتيجيات القطاعات الحكومية

داف والخطوط العريضة الوطنية، لتنفيذ برامج المراقبة هذا ألطراف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي بمشارآة الخبرة في وضع األه
 أو عالمات مرجعية وسيطة ومحددة بوضوح؛/، وفي وضع أهداف و2010والتقييم المناسبة أو الوفاء بهدف 

يجب تقوية عملية إعداد التقارير الوطنية، خاصة في الدول النامية والدول ذات االقتصادات التحولية يجب معالجة  )ط(
 .البيئة العالمي على وجه الخصوص لتقديم دعم بناء القدرة الالزممرفق 
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 إعداد التوجيهات المبدئية للتقریر الوطني الثالث -القسم الثالث
 

 وضع الصيغة المبدئية للتقریر الوطني الثالث -أ

ي، والتي تم آخطوة أولى إلعداد صيغة للتقرير الوطني الثالث، أجريت مراجعة لتوجيهات التقرير الوطني الثان .9
وفي هذه المرحلة، تم حذف بعض األسئلة حيث تم وضعها استناًدا . 5/19المصادقة عليها من قبل مؤتمر األطراف في القرار 

آما تم حذف مجموعة  أخرى من األسئلة،   . ب وجدوله المرفق6/27إلى قرارات أو عناصر قرارات تم حذفها وفًقا للقرار 
 .ات حالة، ألنها أصبحت قديمة أو ألنها آانت طلًبا لمرة واحدةخصوًصا تلك التي تتطلب دراس

بمجرد تنقيح االستطالع من األسئلة التي لم تعد مناسبة، تكونت الخطوة الثانية أساًسا من تعديل األسئلة الموجودة أو صياغة أسئلة  .10
 :جديدة استجابة للتوجيهات العديدة

) 4(و) 3(، البنود )د(المتطلبات الواردة في الفقرة الفرعية تم وضع مجموعة جديدة من األسئلة لتتضمن  )أ(
 10ولنفس السبب، تم إجراء تغييرات جوهرية على األسئلة المتعلقة بالمواد . 6/25 للقرار 3من الفقرة ) 7(و) 6(و) 5(و
جي للمياه الداخلية ، باإلضافة إلى برامج العمل حول التنوع البيولوجي البحري والساحلي والتنوع البيولو21 و20 و18و

وفي الحقيقة، يمكن الحصول على معلومات مفيدة محدودة من هذه األقسام في  .والتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
 .التقارير الوطنية الثانية

ر تم وضع مجموعة جديدة من األسئلة لتضم أسئلة االجتماع السادس لمؤتمر األطراف، مع الوضع في االعتبا )ب(
 ؛6/25 من القرار 3المتطلبات الواردة في الفقرة 

تم دمج عدد من األسئلة من خالل فحص مجموعات األسئلة القديمة والجديدة للتأآد من تجنب التداخل  )ج(
م، باإلضافة إلى ذلك، تم تحويل األسئلة المتعلقة بمستويات األولوية وتوافر الموارد، والتي تتكرر في بداية آل قس .والتكرار

 فضًال عن ذلك، تم اختصار بعض األسئلة التي اعتبرت معقدة للغاية؛ .إلى جدولين مدمجين وتم وضعهما في بداية االستطالع
تم ترك مساحة إضافية في نهاية آل قسم للسماح لألطراف بتقديم المعلومات الخاصة بالعوائق والقيود التي واجهوها  )د(

 خالل تنفيذ االتفاقية؛
 األمين التنفيذي بإعداد قسم 6/22 من القرار 22الة الخاصة للتنوع البيولوجي للغابات، طالبت الفقرة في الح )هـ(

 من نفس القرار 27حول تنفيذ برنامج العمل في الغابات في التقرير الوطني الثالث والتقارير التالية، بينما طالبت الفقرة 
وقد تطلبت هذه التقارير المتزامنة تنسيق التقرير التطوعي والقسم   .بإعداد تقرير تطوعي حول التنوع البيولوجي للغابات
وفًقا لهذا، يغطي قسم التنوع البيولوجي للغابات في التقرير الوطني الثالث   .ذي الصلة من التقرير الوطني الثالث لتجنب التكرار

ب آل عنصر برنامج مضمن في المرفق الخاص األهداف المحددة بموج) 2( التي تخاطب األطراف و6/22عناصر القرار ) 1(فقط 
 . هدًفا في برنامج العمل الموسع27وقد تم وضع االستطالع في التقرير التطوعي حول . 6/22بالقرار 

في الحالة الخاص بالتنوع البيولوجي الزراعي، يجب مالحظة أن هذا القسم في هذا البرنامج يغطي عدد آبير نسبًيا  )و(
 .6/5 من القرار 4يعتبر بمثابة التقرير الموضوعي في نفس اإلصدار وفًقا للفقرة من األسئلة آما أنه 

 .لتقييم آيفية تنفيذ األطراف ألهداف وأغراض الخطة االستراتيجية لالتفاقية تم تضمين مربع في نهاية هذا القسم .11

 :تضمنت الخطوة الثالثة بعض االبتكارات الرئيسية مقارنة بالتقرير الوطني الثاني .12
ومع أنه   .أصبحت آافة األسئلة اختيارية، بالمطابقة مع الطلبات المتكررة من قبل عدد من األطراف )أ(

 من االتفاقية، آان من الضروري الوضع في االعتبار األسباب ذات الصلة لعدم 26التقارير الوطنية إجبارية وفًقا للمادة 
أو /ف المجيب بالفعل نفس المعلومات في التقرير الوطني الثاني وقدم الطر) 1( :وتتضمن األسباب  .الرد على أسئلة معينة

الفنية /ال توجد لدى الطرف المجيب الموارد المالية) 2(في التقرير الموضوعي المتصل، وال توجد معلومات جديدة متاحة؛ و
حل النقاش ليست أولوية المسألة م) 4(المسألة محل النقاش غير مطبقة على الطرف المجيب و) 3(لإلجابة على السؤال؛ و

ومع ذلك، وألغراض اإلحصاء والتحليل فإن األطراف مطالبة بتوضيح سبب اختيارهم عدم اإلجابة على سؤال  .للطرف المجيب
 محدد، مما سيساعد بقدر آبير في تخصيص المزيد من التقارير؛

العوامل التي ) 2(لبيولوجي، ووضع واتجاهات المكونات العديدة للتنوع ا) 1(تم الترآيز بشكل خاص على  )ب(
تم وضع   .2010التقدم باتجاه هدف ) 3(تؤثر على المحافظة واالستخدام المستدام للمكونات العديدة للتنوع البيولوجي، و

 المربعات التي تناقش هذه المسائل في بداية االستطالع؛
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إلى أسئلة النتائج ")  تم تنفيذ هذا البرنامج؟هل("أخيًرا، تم بذل الجهود لالنتقال من األسئلة اإلدارية المحضة  )ج(
آيف أدى تنفيذ هذا البرنامج إلى تغيير المحافظة على التنوع البيولوجي، واستخدامه المستدام أو المشارآة العادلة في ("

ية والقانونية، بمعني آخر، بدًال من تقييم اإلجراءات الرسمية فقط على المستويات اإلدار  ")الفوائد الناتجة عن استخدامه؟
أصبح الغرض هو تقييم الوضع واالتجاهات الفعلية في التنوع البيولوجي وتأثيرات األنشطة الوطنية، خاصة فيما يخص 

) 2(، و)إذا آانت مطبقة(تحقيق األغراض ذات األولوية الستراتيجية التنوع البيولوجي الوطني للطرف وخطة العمل ) 1(
تم إدراج المربعات الخاصة بهذه  .2010التقدم باتجاه هدف ) 3(تراتيجية لالتفاقية وتحقيق أغراض وأهداف الخطة االس
  .التأثيرات في نهاية آل قسم من االستطالع

أخيًرا، يجب مالحظة أن عملية المراجعة هذه وضعت في االعتبار التعليقات الواردة في التقارير الوطنية الثانية والتوصيات  .13
 .أثناء إعداد االجتماعات التي المنعقدة بين الدورات حول برنامج العمل متعدد السنواتالمقدمة من قبل األطراف 

 اإلجراء المطبق في تحدید الصيغة األولية -ب

 لكافة النقاط الوطنية المحورية للحصول 2003شباط / فبراير27تم توضيح الصيغة األولية للتقرير الوطني الثالث في  .14
بلجيكا وإيطاليا (، تم تلقي التعليقات من خمسة أطراف ومنظمة إقليمية واحدة 2003نيسان / إبريل15وفي   .على تعليقات

 .وسوف يرد أدناه ملخص لتلك التعليقات واالقتراحات الخاصة بتهيئتها ).وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة واالتحاد األوروبي

بطول االستطالع، والعبء والعائد القليل المحتمل الذي قد اهتمت معظم البلدان التي قدمت تعليقات حول الصيغة األولية  .15
إزالة األسئلة التي تم طرحها بالفعل في ) 2(دمج األسئلة التي تم تغطيتها في التقرير الثاني؛ ) 1(وقد اقترحوا   .يترتب عليه

 وأهداف وأغراض الخطة 2010الترآيز على األسئلة التي تتناول تقييم التقدم باتجاه هدف ) 3(التقارير الموضوعية؛ 
إضافة قسم حول ) 5(السماح لألطراف بتقديم المعلومات الخاصة بإنجازاتهم والعوائق التي صادفوها؛ ) 4(االستراتيجية؛ 

محاولة تنسيق االستطالع مع االستطالعات ) 7(؛ "الكمية"إضافة بعض األسئلة ) 6(التنوع البيولوجي " وضع واتجاهات"
وقد شددت بعض البلدان على أنه يجب تصميم االستطالع بحيث يقيم فعالية   .لمتعلقة بالتنوع البيولوجيالخاصة باالتفاقيات ا

وبينما وافقت معظم البلدان المجيبة على االستمرار في استخدام الهيكل الحالي  .اإلجراءات التي يتخذها األطراف لتنفيذ االتفاقية
يتضمن الجزء األول قائمة  : اقترح االتحاد األوروبي تقسيم الصيغة إلى جزأينللصيغة مع إدخال التحسينات المقترحة أعاله،

قصيرة باألسئلة التي تتناول اإلنجازات التي تم الوصول إليها والعوائق التي صادفها األطراف عند تنفيذ أهداف االتفاقية، 
اني األسئلة المتعلقة بمواد االتفاقية ، بينما يتضمن الجزء الث201خصوًصا أهداف وأعراض الخطة االستراتيجية وهدف 

آما أوصى االتحاد األوروبي وإيطاليا وإسبانيا آذلك بوضع عالمات على األسئلة التي تم طرحها  .وقرارات مؤتمر األطراف
ألطراف وسوف يسمح هذا ل  .بالفعل في التقرير الوطني الثاني أو إرفاق التقرير الوطني الثاني آمرفق بالتقرير الوطني الثالث

باإلضافة إلى ذلك، أوصى االتحاد األوروبي وبلجيكا  .باإلجابة على هذه األسئلة فقط في حالة وجود معلومات جديدة يريدون تقديمها
 .أيًضا باستخدام استطالع قصير ومختصر ولغة سهلة غير غامضة

لكة المتحدة بأن يرآز االستطالع أوصت المم .ظهرت آذلك بعض التعليقات العامة في عمليات التقديم الموضحة أعاله .16
آما اقترحت المملكة المتحدة أيًضا الوضع في  .على المسائل األساسية لتأثيرات أنشطة األطراف على معدل فقد التنوع البيولوجي

 .االعتبار احتياجات المعلومات واستخدام المعلومات الواردة في التقارير الوطنية

  :يغة أولية جديدة ومحسنة من التقرير الوطني الثالث خالل السطور التاليةالستيعاب تلك التعليقات، تم وضع ص .17
استندت البنية على المواد وبرامج العمل التي تم اإلبقاء عليها، حيث اعتبرت هامة لتقييم تنفيذ  :البنية )أ(

 أقسام حول 5و) 26 و21-5 ( قسًما حول المواد18وفًقا لذلك، تم تقسيم الصيغة إلى  .االتفاقية على أساس مستمر ومتجدد
  التي تنظر في توافر مثل هذه المعلومات في األمانة؛25-23وقد تم حذف المواد  .برامج العمل المستمرة

 
، تم تجميع األسئلة في مجموعتين أو ثالث مجموعات، على 26 و21-5في األقسام التي تتناول المواد ) 1(

 :األخص
 

سئلة التي تم وضعها لطلب المعلومات المتعلقة بالتقدم باتجاه تتضمن قائمة باأل :المجموعة األولى •
 وأهداف وأغراض الخطة االستراتيجية لالتفاقية باإلضافة إلى استراتيجيات التنوع 2010تحقيق هدف 

يجب مالحظة أن هذه المجموعة تم وضعها فقط عندما تكون قابلة  .البيولوجي الوطني وخطط العمل
 والخطة 2010واد أو برامج العمل ال يوجد لديها ارتباط قوي بهدف للتطبيق بما أن بعض الم

 االستراتيجية؛



UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2 
 
 

/… 

6

 
التي وضعت لتأآيد الحاجة لتحديث " طويلة المدى"تتضمن قائمة بما تسمى األسئلة  :المجموعة الثانية •

ي مثل هذه المعلومات باستمرار، بصرف النظر عن التغييرات التي قد يتم تقديمها للصيغة اآلن أو ف
 من المفهوم أن هذه الشروط تشكل جزًءا مهًما من التزامات األطراف؛  .المستقبل

 
وفي دمج  .تتضمن قائمة باألسئلة التي تستند على آافة قرارات مؤتمر األطراف :المجموعة الثالثة •

م هذه األسئلة استناًدا إلى القرارات التي صدرت من االجتماع األول حتى الخامس لمؤتمر األطراف، ت
) 2(القرارات التي قد تحذف أو تدمج في االجتماع السابع لمؤتمر األطراف، ) 1(الوضع في االعتبار 

صياغة األسئلة بطريقة تبقي على صيغة ) 3(األجزاء الجوهرية للقرارات التي تم توجيهها لألطراف، 
الع على عناصر قرارات وقد تم القيام بهذا لتقليل عدد األسئلة وترآيز االستط .القرارات قدر اإلمكان

 .مؤتمر األطراف التي قد تقدم معلومات مفيدة للتقييمات المستقبلية
 

 :في األقسام التي تتناول برامج العمل المستمرة، تم تجميع األسئلة في مجموعتين، على األخص )2(
 

تي تطالب  تتضمن قائمة باألسئلة التي تستند على آافة قرارات مؤتمر األطراف الالمجموعة األولى •
وبإعداد مثل هذه األسئلة، تم الوضع في االعتبار نفس المسائل   .األطراف باتخاذ إجراءات برامج العمل

 آما في المجموعة الثالثة أعاله؛
 

 تتضمن قائمة باألسئلة التي تستند على العناصر الرئيسية المحددة لبرامج العمل، مثل المجموعة الثانية •
جودة المعلومات /آما آان التوازن بين طول االستطالع، من ناحية، وآم  .ةاألهداف واألغراض واألنشط

  .المطلوبة، من ناحية أخرى، مسألة جوهرية في تحديد المجموعة
    

 توصيات محددة لوضع االستطالع )ب(
 

ومع ذلك،  .لتقليل العدد اإلجمالي لألسئلة ، ال تتضمن المسودة أسئلة فردية تتطلب دراسات حالة )1
ضع جدول لتجميع الطلبات لتقديم دراسات حالة ومعلومات ذات صلة ومن ثم تقديم نظرة عامة تم و

 لكيفية تحقيق األطراف لهذه الطلبات؛
إجابات آمية حيثما آان ذلك مناسًبا وذلك بالحد المتاح، خصوًصا /تم وضع األسئلة التي قد تقدم معلومات )2

 ؛2010تجاه تحقيق هدف حول الوضع واالتجاهات باإلضافة إلى التقدم با
وعلى نفس  المنوال، أجريت محاوالت لدمج بعض المؤشرات في األسئلة لتيسير التحليل  )3

ومع ذلك، فإن االختيار واستخدام المؤشرات في صيغة  .المقارن والهادف لإلجابات على هذه األسئلة
 مؤتمر األطراف؛التقرير سوف يتم إجراؤهما فقط بعد موافقة األطراف في االجتماع السابع ل

وبدًال من طرح أسئلة معينة متعلقة بالعوائق أمام التنفيذ، تم إتاحة مساحة مناسبة بعد آل قسم حيث تم  )4
  .دعوة األطراف لتقديم المعلومات ذات الصلة

تم إرسال صيغة أولية جديدة، تم مراجعتها وفًقا للسطور الموضحة أعاله، إلى أعضاء مكتب مؤتمر األطراف  .18
، تم تلقي التعليقات من أعضاء المكتب من بلجيكا والمملكة 2003 سبتمبر 5وبحلول . 2003 أغسطس 26 في SBSTTAو

عامة، أوضحت هذه البلدان اهتمامات حول طول الصيغة والعبء الذي قد تلقيه على   .المتحدة واالتحاد الروسي وسلوفينيا
ك البلدان بحذف األسئلة التي تم تغطيتها بالفعل في التقارير الوطنية الثانية ولتقليل طول االستطالع، أوصت تل  .عاتق األطراف المجيبة

وبعض التقارير الموضوعية أو وضع عالمات عليها للسماح لألطراف بعدم اإلجابة عليها في حالة عدم وجود أي معلومات حديثة لديهم 
  .لتقديمها

ن تطلب بيانات ملموسة بدًال من المعلومات حول اإلجراءات فضًال عن ذلك، ووفًقا لتوصية بلجيكا، فإن األسئلة يجب أ .19
بمعنى آخر، يجب أن تطالب األسئلة بإجابات حول نتائج وتأثيرات أنشطة التنفيذ، خصوًصا من ناحية تحقيق أهداف   .اإلدارية

 تضمين أسئلة حول وضع باإلضافة إلى ذلك، اقترحت بلجيكا  .2010وأغراض الخطة االستراتيجية لالتفاقية التقدم نحو هدف 
  .واتجاهات التنوع البيولوجي

اهتم االتحاد الروسي بتوافر المعلومات أو البيانات لإلجابة على بعض األسئلة وأوصى بمنح األطراف مرونة لتجاوز األسئلة التي  .20
  .ال تستطيع الحصول على معلومات أو بيانات لإلجابة عليها
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لصيغة مرة أخرى وتم تضمين النتيجة النهائية لهذه العملية في المرفق الوارد بهذه وإلظهار هذه التعليقات، تم مراجعة ا .21
 أعاله، تم بذل جهود إضافية لتقليل طول االستطالع والتأآد 12وباإلضافة إلى االبتكارات المذآورة بالفعل في الفقرة   .المذآرة

داف، تم حذف عدد آبير من األسئلة ذات الطبيعة العامة أو اإلدارية ولتحقيق هذه األه  .من أن األسئلة ترآز على المعلومات الجوهرية
  .أو التي دمجت مع أسئلة جوهرية

  النتائج-4

الصيغة األولية الواردة في المرفق هي نتيجة جهود مراجعات موسعة ومكثفة، مراجعتين مفصلتين وتغييرات   .22
وتعد عمًال قيد التنفيذ، ولكنها تمثل خطوة واسعة لألمام باتجاه    .اوتعديالت ال حصر لها تم القيام بها على مدار عامين تقريًب

وتتضمن الصيغة   .أغراض تحقيق معلومات داللية وموجزة نسبًيا وموثوقة وبناءة حول تنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني
وتعد األسئلة واإلجابات االختيارية  ). الثاني سؤاًال في التقرير الوطني337 مربًعا و36مقارنة بـ ( سؤاًال 247 مرًبعا و53حاليًا 

المتعددة الخاصة بها مفهومة اآلن بشكل أفضل لتجنب التشوش وتم التخلص من الغموض والتكرار وجعل التعليمات واضحة 
 .آان هذا مناسًباوقد تم دمج توجيهات مؤتمر األطراف واالجتماعات األخرى وقد تم إظهار تعليقات وطلبات األطراف آلما  .قدر اإلمكان

بعد آل هذه الجهود التصحيحية واسعة المدى، يكون من المناسب ذآر تحذيرين فيما يخص الجودة الكلية للتقرير  .23
أوًال، إذا قررت األطراف بانتظام أن تتجاوز، في التقرير الوطني الثالث   . آمصدر للمعلوماتومالءمتهالوطني الثالث 

التي تم تغطيتها في التقارير السابقة، فإن غياب مثل هذه المعلومات قد يؤثر على المراقبة والتقارير المستقبلية، األسئلة 
ثانًيا، بسبب مرونة تجاوز بعض األسئلة، من المحتمل أن تتنوع إجابات األطراف في الحجم   .المستمرة للتنفيذ الوطني

مصدًرا مفيًدا للمعلومات حل الحدود أو القيود التي تواجهها وبينما من المعروف أن مثل هذه التنوعات، في حد ذاتها،   .والمضمون
األطراف في تنفيذ االتفاقية أو إتمام التزاماتهم بإعداد التقارير، فإن التقارير الناتجة، بكونها أقل مقارنة، سوف تطرح بعض الصعوبة 

  .للتحليل المستقبلي
   .لمرفق بهذه المذآرةترد صيغة التقرير الوطني الثالث التي تم مراجعتها في ا  .24
     

  توصيات-5

  :تم دعوة مؤتمر األطراف لمناقشة عناصر المسودة التالية الخاصة باتخاذ قرار حول التقرير الوطني الثالث .25

 مؤتمر األطراف

 يدون توصيات االجتماعات المنعقدة بين الدورات حول برنامج العمل متعدد السنوات واجتماع تحديات التنوع البيولوجي .1
 ؛2010العالمي لعام 

 يصادق على صيغة التقرير الوطني الثالث، الواردة في المرفق بهذه المذآرة؛ .2

 :يطالب األطراف بتقديم التقارير الوطنية الثالثة الخاصة بهم .3

 ؛2005 مايو 15بحلول  )أ (
 بواحدة من اللغات الرسمية في األمم المتحدة؛ )ب (
 بتنسيق مطبوع وآخر إلكتروني؛ )ج (

على تقديم ترجمة باللغة اإلنجليزية للتقرير الوطني عند تقديمه بأي لغة أخرى من اللغات الرسمية في األمم  األطراف يشجع  .4
 المتحدة؛

 األطراف بإعداد التقارير الوطنية الثالثة الخاصة بهم من خالل عملية استشارية تتضمن آافة المشارآين ذوي الصلة، يوصي   .5
 علومات التي نتجت من خالل العمليات االستشارية األخرى؛طبًقا لما هو مناسب، أو بطلب الم

 األمين التنفيذي بالمزيد من التطوير لهذه الصيغة لتضم آافة اآلراء التي تعبر عنها األطراف والمزيد من األسئلة التي يطالب  .6
 .2004وز يوليو تنشأ عن قرارات االجتماع السابع وإلتاحة الصيغة التي تم مراجعتها لألطراف بما ال يتجا

 :األمين التنفيذي بما يليباإلضافة إلى ذلك يطالب   .7
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إعداد تحليل المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الثالثة لمناقشتها بواسطة مؤتمر األطراف في االجتماع الثامن،   )أ(
 وإتاحتها من خالل آلية مرآز تبادل؛

 تحت المراجعة، مع الوضع في االعتبار القرارات ذات الصلة لمؤتمر األطراف؛إبقاء صيغة التقارير الوطنية الثالثة   )ب(
التنسيق مع اليونيب واالتفاقيات األخرى ذات الصلة حول انسيابية وتنسيق التزامات إعداد التقارير الوطنية، مع   )ج(

 غرض؛الوضع في االعتبار توصيات مجموعة إدارة البيئة ونتائج خطة العمل المطبقة لهذا ال
يدعو مرفق البيئة العالمي لمواصلة جهوده لتحقيق انسيابية إجراءاته لتيسير وصول الدول النامية ودول االقتصاد   )د(

 المتحول إلى االعتمادات إلعداد التقارير الوطنية الخاصة بهم؛
  . الثالثة بواسطة األطرافيدعو وآاالت التنفيذ التابعة لمرفق البيئة العالمي لتيسير إعداد التقارير الوطنية )هـ(
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 المرفق األول

 توجيهات للتقریر الوطني الثالث
 

 26األطراف المشارآة في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مطالبون بتقديم تقرير بانتظام لمؤتمر األطراف وفًقا للمادة  .1
 من 3ألولية التالية للتقرير الوطني الثالث وفًقا للمتطلبات الواردة في الفقرة وقد تم إعداد الصيغة ا .من االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 .5/19 من قرارها 2، والتي تحدد التوجيهات للتقارير الوطنية الثالثة المطبقة بواسطة مؤتمر األطراف في الفقرة 6/25القرار 
در من المعلومات حول تنفيذ االتفاقية، من ناحية، تطالب الصيغة األولية الحالية بتوازن بين الحاجة للحصول على أقصى ق .2

وآما هو موضح أدناه، من المتوقع أن تساعد المعلومات التي يتم   .ومن ناحية أخرى، ضرورة االحتفاظ بالتقرير داخل أبعاد معقولة
 .تقديمها األطراف ومؤتمر األطراف على مراجعة المدى الذي يتم فيه تنفيذ شروط االتفاقية بنجاح

ما تضع في االعتبار آذلك طلبات األطراف بمزيد من الترآيز على النتائج الفعلية التي تعكس تنفيذ سياسات االتفاقية المتعلقة آ .3
 .بالتنوع البيولوجي أآثر من مجرد الترآيز على المنهج اإلداري حول تنفيذ سياسة ما أو أخرى

 :فيما يلي المميزات العامة للصيغة األولية .4
ألسئلة على مواد وبرامج عمل االتفاقية والعناصر والقرارات التي ناقشها مؤتمر األطراف خصيًصا لصالح تستند ا )أ( 

 األطراف؛
ومع ذلك، فقد طالبت األطراف   .استجابة للطلبات المتكررة لألطراف، أصبحت آافة األسئلة اختيارية اآلن )ب( 

 ؛247متناع عن الرد في الجدول الوارد في السؤال بتوضيح األسئلة التي اختاروا عدم الرد عليها وسبب اال
وقد تم (تتضمن الصيغة األولية أسئلة تم توجيهها في التقرير الوطني الثاني أو في أحد التقارير الموضوعية  )ج( 

 .الوقت، وذلك للسماح بتأسيس التسلسل التاريخي حول مسائل معينة واتجاهاتها بمرور ) أمام األسئلة المتكررة ◊وضع عالمة
عاليه، فإن آال مجموعتي األسئلة، القديمة والجديدة اختيارية، ) ب(وآما تم التوضيح في   .وما عدا ذلك فإن األسئلة األخرى جديدة تماًما 

وآما تم . ولألطراف الحرية في عدم اإلجابة على األسئلة التي طرحت من قبل إذا شعروا بعدم وجود معلومات جديدة لديهم إلضافتها
عاليه، فإن األطراف مطالبة بتوضيح األسئلة التي اختاروا عدم الرد عليها وسبب االمتناع عن الرد في الجدول الوارد في ) ب(توضيح في ال

 ؛247السؤال 
 . سؤاًال مرقمة بأرقام عربية247 مربًعا، مرقمة بالكتابة بحروف عربية، و53يتضمن هذا االستطالع  )د( 

آاملة، بنص مكتوب، وتتطلب األسئلة فقط اختيار إجابة أو أآثر من بين االختيارات العديدة وتتطلب المربعات إجابات  
وال يمكن تحليل مجموعة األسئلة األولى إلكترونًيا، بينما سيتم تلقيم المجموعة الثانية لمحلل إلكتروني بمجر توافر التقرير لدى   .الموضحة
 األمانة؛

آما تم مراعاة بساطة األسئلة إلى   المواد وبرامج العمل والقرارات قدر اإلمكان،وتتتبع صياغة األسئلة صياغة )هـ( 
 .أقصى قدر ممكن

 :فيما يخص التوجيه المحدد حول استخدام االستطالع .5
بالنسبة للتقرير الوطني الثاني، طلب من األطراف تقديم التقرير الوطني الثالث بتنسيق مطبوع وآخر  )أ( 

 .WORDن التنسيق اإللكتروني ببرنامج على أن يكو  إلكتروني،
تبدو المربعات صغيرة في النسخة المطبوعة، ولكن من الممكن تكبيرها في التنسيق اإللكتروني بوضع  )ب( 

قم بزيادة طول مربعاتك بالقدر ترى أنه يتفق مع المساحة التي   . بشكل متكرر< ENTER >المؤشر داخل المربع ثم ضغط مفتاح 
إذا آنت تحتاج إلى إرفاق المزيد من المعلومات أو تقديم تفاصيل موسعة  . تأآد من أن آافة المعلومات واردة في المربعتحتاجها، ولكن

 حول إجابات محددة، فضًال ال تتردد في القيام بذلك عند تقديم النسخة المطبوعة من التقرير؛
إذا آنت   .دة توضح موقف بلدك ألفضل درجةتتضمن األسئلة إجابات عديدة ونجن ندعوك الختيار إجابة واح )ج( 

 .تشعر، أو إذا تطلب االستطالع، أنك يجب أن تختار أآثر من إجابة لسؤال محدد، ال تتردد في القيام بذلك
يتضمن العديد من األسئلة مربع مرفق حيث يمكنك تقديم المزيد من التفاصيل لتوضيح أو تقوية إجابتك بخالف  )د( 

فضًال تأآد من أن المعلومات اإلضافية المكتوبة في المربع ترتبط بشكل آبير بالسؤال الذي يسبقه   .إلجاباتاالختيار من بين ا
وال يوجد حد موضوع للطول، ولكن من المتوقع أن تكون األطراف قادرة على تقديم معلومات مالءمة   .وأنها موجزة قدر اإلمكان
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لزيادة حجم هذه المربعات المرفقة، استخدم نفس اإلجراء  .قصى لكل من هذه النقاطومفيدة فيما ال يتجاوز صفحة أو اثنتين بحد أ
 فيما سبق؛) ب(الموضح في النقطة 

أمام الحالة " ×"عند اختيار الحاالت الموضحة في األسئلة ذات اإلجابات المتعددة، من فضلك استخدم  )هـ( 
  ألنه لن يتم التعرف عليها أثناء التحليل اإللكتروني الالحق؛ال تكتب أو تضف رموًزا من أي نوع، .المناسبة) الحاالت(

باإلضافة إلى المربعات المرفقة لعدد من األسئلة، توجد أيًضا فرصة، في نهاية آل مادة وبرنامج عمل، لشرح تأثيرات  )و( 
أو /اتيجيات التنوع البيولوجي الخاصة بك وأو نتائج اإلجراءات التي اتخذها بلدك، خصوًصا من ناحية تحقيق األهداف ذات األولوية الستر

 المطبق في االجتماع 2010وهدف ) 2010-2002(خطط العمل، في حالة وجودها، وأهداف وأغراض الخطة االستراتيجية لالتفاقية 
 .السادس لمؤتمر األطراف

وائق التي واجهتهم عند تنفيذ المواد باإلضافة إلى ذلك، فإن األطراف مطالبة بتقديم المعلومات المتعلقة بالقيود أو الع )ز( 
 .والشروط وبرامج العمل العديدة

 .ويوجد بعض األسئلة الموجهة للدول المتقدمة فقط، والبعض اآلخر للدول النامية ودول االقتصاد التحولي فقط )ح( 
دم إجابتك على األسئلة الموجهة من فضلك تأآد من اإلجابة على األسئلة الموجهة لبلدك ومن ع  .وقد تم تحديدها بهذه الطريقة 

 .، لماذا لم تجب على سؤال موجه لمجموعة ال تنتمي إليها247ولست مضطًرا للشرح، عند اإلجابة على السؤال  .للمجموعة األخرى

يرحب األمين التنفيذي بأي تعليقات حول مالءمة األسئلة وصعوبات اإلجابة عليها، آما يرحب بالمزيد من التوصيات  .6
 .تم وضع المربع الثامن في نهاية التقرير لهذا الغرض .ية تحسين توجيهات إعداد التقاريرحول آيف

يوصى بأن تضم األطراف مجموعة آبيرة من  المشارآين في إعداد التقرير، لضمان المشارآة منهج شفافية في وضع  .7
 .آة في العمليةتم وضع المربع األول، في بداية التقرير، لتعريف المجموعات  المشار  .التقرير

  .لن يتم استخدام المعلومات التي يقدمها األطراف لتقييم األداء أو لمقارنة التنفيذ بين األطراف المختلفة .8
 

آما أن األطراف مطالبة بتقديم . 2005 مايو 15يجب على األطراف تقديم التقرير الوطني الثالث بهذا التنسيق إلى األمين التنفيذي بحلول 
وسوف يتوافر هذا التنسيق أيًضا عبر موقع ويب   .قعة عبر البريد ونسخة إلكترونية على قرص أو بالبريد اإللكترونينسخة أصلية مو

 .org.biodiv.www://httpاالتفاقية على 
 :يجب إرسال التقارير الوطنية الكاملة وأي تعليقات إلى

TThhee  EExxeeccuuttiivvee  SSeeccrreettaarryy  
  
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 
World Trade Center 
393 St. Jacques Street West، suite 300 
Montreal، Quebec 
H2Y 1N9 Canada 
 
Fax: (+1 514) 288 6588 
E-mail: secretariat@biodiv.org 
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  اسم ووظيفة مسئول االتصال

  عنوان المراسلة

  الهاتف

  الفاآس

  البريد اإللكتروني

  التقدیمالتقدیم

  توقيع المسئول عن تقديم التقرير الوطني

  تاريخ التقديم



UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2 
 
 

/… 
ويمكنك عدم اإلجابة على هذه األسئلة عند عدم وجود معلومات جديدة . يشير هذا الرمز إلى االسئلة التي طرحت بالفعل في التقرير الوطني الثاني أو في واحد من التقارير الموضوعية  ◊

 .247عدم اإلجابة باستخدام الجدول الموجود في السؤال ) اسباب(ن فضلك وضح سبب وفي هذه الحالة، م. إلضافتها

13

  االستطالعاالستطالع
  

  معلومات حول إعداد التقریرمعلومات حول إعداد التقریر
  

 .ت حول إعداد هذا التقریر، بما في ذلك معلومات حول المشارآين والمواد المستخدمة آأساس للتقریر من فضلك قدم المعلوما–المربع األول 

 

  
  

  النظرات العامة وتحدید األولویةالنظرات العامة وتحدید األولویة
  

 . المتاحة من فضلك قدم نظرة عامة حول وضع واتجاهات المكونات العدیدة للتنوع البيولوجي في بلدك استناًدا إلى المعلومات والبيانات–المربع الثاني 

 

  
  

 من فضلك قدم نظرة عامة عن العناصر التي تؤثر على المحافظة واالستخدام المستدام للمكونات العدیدة للتنوع البيولوجي في بلدك، بما في ذلك الوصول –المربع الثالث 
 .إلى الموارد العامة ومشارآة الفوائد الناتجة عن استخدامها

 

 
 

من فضلك قدم معلومات مفصلة عندما ( الذي تبناه االجتماع السادس لمؤتمر األطراف 2010نظرة عامة عن التقدم باتجاه تحقيق هدف  من فضلك قدم -المربع الرابع 
  ).179 و178 و177تجيب على األسئلة 
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شروط العديدة والقرارات المرتبطة بها، في العمود المناسب فيما يلي، وفًقا لتنفيذ المواد وال" ×"من فضلك وضح مستوى األولوية لبلدك، بوضع عالمة   ..11
  .وبرامج العمل المناسبة لالتفاقية

  مستوى األولویةمستوى األولویة
  برنامج العملبرنامج العمل//الشرطالشرط//المادةالمادة

  منخفضمنخفض  متوسطمتوسط  مرتفعمرتفع

     التعاون–المادة الخامسة  )أ (

     اإلجراءات العامة للمحافظة واالستخدام المستدام–المادة السادسة  )ب (

     والمراقبة التعريف–المادة السابعة  )ج (

     المحافظة على الموقع الطبيعي–المادة الثامنة  )د (

     األنواع الغريبة–) ح(المادة الثامنة  )ه (

     المعرفة التقليدية والشروط المرتبطة–) ي(المادة الثامنة  )و (

     المحافظة خارج الموقع الطبيعي–المادة التاسعة  )ز (

    ات التنوع البيولوجي االستخدام المستدام لمكون–المادة العاشرة  )ح (

     التدابير الحافزة–المادة الحادية عشرة  )ط (

     البحث والتدريب–المادة الثانية عشرة  )ي (

     التثقيف والتوعية الجماهيرية-المادة الثالثة عشرة  )ك (

     تقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسية–المادة الرابعة عشرة  )ل (

    ل للموارد الجينية الوصو–المادة الخامسة عشرة  )م (

     الوصول إلى التقنية ونقلها–المادة السادسة عشرة  )ن (

     تبادل المعلومات–المادة السابعة عشرة  )س (

     التعاون العلمي والفني–المادة الثامنة عشرة  )ع (

     التعامل مع التقنية البيولوجية وتوزيع فوائدها–المادة التاسعة عشرة  )ف (

    ارد المالية المو–المادة العشرون  )ص (

     اآللية المالية–المادة الحادية والعشرون  )ق (

    التنوع البيولوجي الزراعي )ر (
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    التنوع البيولوجي للغابات )ش (

    التنوع البيولوجي للمياه الداخلية )ت (

    التنوع البيولوجي البحري والساحلي )ث (

    التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )خ (

 
 

توافر الموارد المطلوبة لبلدك لتنفيذ المواد والشروط العديدة والقرارات المرتبطة بها، وبرامج العمل المناسبة لالتفاقية، وذلك بوضع توافر الموارد المطلوبة لبلدك لتنفيذ المواد والشروط العديدة والقرارات المرتبطة بها، وبرامج العمل المناسبة لالتفاقية، وذلك بوضع من فضلك وضح مدى من فضلك وضح مدى   ..22
  ،،..في العمود المناسب فيما يليفي العمود المناسب فيما يلي" " ××""عالمة عالمة 

  توافر المواردتوافر الموارد
  برنامج العملبرنامج العمل//الشرطالشرط//المادةالمادة

  محدودة للغایةمحدودة للغایة  محدودةمحدودة  آافيةآافية  جيدةجيدة

المادة  )أ (
      التعاون–مسة الخا

المادة  )ب (
      اإلجراءات العامة للمحافظة واالستخدام المستدام–السادسة 

      التعريف والمراقبة–المادة السابعة  )ج (

      المحافظة على الموقع الطبيعي–المادة الثامنة  )د (

      األنواع الغريبة–) ح(المادة الثامنة  )ه (

     ة والشروط المرتبطة المعرفة التقليدي–) ي(المادة الثامنة  )و (

      المحافظة خارج الموقع الطبيعي–المادة التاسعة  )ز (

      االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي–المادة العاشرة  )ح (

      التدابير الحافزة–المادة الحادية عشرة  )ط (

      البحث والتدريب–المادة الثانية عشرة  )ي (

     ف والتوعية الجماهيرية  التثقي-المادة الثالثة عشرة  )ك (
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      تقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسية–المادة الرابعة عشرة  )ل (

      الوصول للموارد الجينية–المادة الخامسة عشرة  )م (

      الوصول إلى التقنية ونقلها–المادة السادسة عشرة  )ن (

      تبادل المعلومات–المادة السابعة عشرة  )س (

      التعاون العلمي والفني–ة عشرة المادة الثامن )ع (

 التعامل مع التقنية البيولوجية –المادة التاسعة عشرة  )ف (
     وتوزيع فوائدها

      الموارد المالية–المادة العشرون  )ص (

      اآللية المالية–المادة الحادية والعشرون  )ق (

     التنوع البيولوجي الزراعي )ر (

     التنوع البيولوجي للغابات )ش (

     وع البيولوجي للمياه الداخليةالتن )ت (

     التنوع البيولوجي البحري والساحلي )ث (

     التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة )خ (

 .ويةأو برامج العمل حيثما تكون الموارد مطلوبة للتنفيذ على المستوى الوطني ووضعها في تريب األول/إذا آان مطبًقا، من فضلك وضح أدناه المواد والشروط و
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   التعاون التعاون––المادة الخامسة المادة الخامسة 

 هل يتعاون بلدك بنشاط مع األطراف األخرى فيما يخص المناطق الموجود خارج صالحيتها الوطنية للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟  ◊ .3

  ال) أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تعاون ثنائي ) ب
  )ن فضلك اذآر التفاصيل أدناهم(نعم، برامج دولية ) ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، اتفاقيات دولية أو إقليمية ) د
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، أشكال أخرى للتعاون ) هـ

 .مزيد من التعليقات حول التعاون مع األطراف األخرى

 
 
 

  
  

  واالتفاقيات األخرىواالتفاقيات األخرى التعاون مع المنظمات والمبادرات  التعاون مع المنظمات والمبادرات ––  2020//66القرار القرار 

هل تتخذ بلدك خطوات لتنسيق السياسات والبرامج الوطنية، مع النظر إلى تحسين ترابط السياسة والتعاون والفعالية في تنفيذ العديد من اتفاقيات البيئة  .4
  والمبادرات اإلقليمية المناسبة على المستوى الوطني؟) MEAs(متعددة األطراف 

  ال )أ
  خطوات قيد الدراسةال، ولكن ال )ب
  )من فضلك اذآرها أدناه(نعم، تم اتخاذ بعض الخطوات  )ج
  )من فضلك اذآرها أدناه(نعم، تم اتخاذ خطوات شاملة  )د

 .مزيد من التعليقات حول تنسيق السياسات والبرامج على المستوى الوطني

 
 
 
 
 
 إلى االستخدام المستدام، لألنواع المهاجرة مقارنة بالمسائل األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي؟ما األولوية التي توليها بلدك للمحافظة، وفي حالة تطبيقه،  .5
 .)CMS وCBD وهو مطلوب من قبل برنامج العمل المشترك بين 6/20تم وضع هذا السؤال على أساس القرار (

  عالية )أ
  متوسطة )ب

  منخفضة )ج
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تم وضع هذا السؤال ( لبلدك؟) NBSAP(يئاتها بواسطة استراتيجية التنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل هل تم مناقشة األنواع المهاجرة وب .6
 .)CMS وCBD وهو مطلوب من قبل برنامج العمل المشترك بين 6/20على أساس القرار 

  نعم )أ
  ال )ب

 ، من فضلك وضح باختصار المدى الذي تناقشهنعمإذا آانت اإلجابة 

أو استعادة األنواع /أو االستخدام المستدام و/ة والمحافظ )أ (
  المهاجرة

أو استعادة بيئات /أو االستخدام المستدام و/المحافظة و )ب (
  األنواع المهاجرة متضمنة المناطق المحمية

  تقليل أو التخلص من الحواجز أو العوائق أمام الهجرة )ج (

  األبحاث ومراقبة األنواع المهاجرة )د (

  الحرآة عبر الحدود )ه (

 ، من فضلك وضح السبب باختصار أدناهالإذا آانت اإلجابة 

المدى الذي تبحث به بلدك األنواع المهاجرة على  )أ (
  المستوى الوطني

  2000التعاون مع بلدان النطاق األخرى منذ  )ب (

  
  

  وجي وخطط العمل الوطنيةوجي وخطط العمل الوطنية تنفيذ االتفاقية، خاصة، تنفيذ اإلجراءات ذات األولویة في استراتيجيات التنوع البيول تنفيذ االتفاقية، خاصة، تنفيذ اإلجراءات ذات األولویة في استراتيجيات التنوع البيول––  2727//66القرار القرار 

 هل تعمل بلدك مع األطراف األخرى لتطوير آليات وشبكات إقليمية أو شبه إقليمية أو داخل محيط اإلقليم لدعم وتنفيذ االتفاقية؟ .7

  ال) أ

  ال، ولكن يتم إجراء مشاورات) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم وضع بعض اآلليات والشبكات ) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(م، يتم تقوية اآلليات الحالية نع) د

 .مزيد من التعليقات حول تطوير آليات أو شبكات إقليمية أو شبه إقليمية أو داخل اإلقليم ا لحيوي

 

 ما یخص من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذه المادة، تحدیًدا في–المربع الخامس 
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 ،)إذا آانت مطبقة(لبلدك ) NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة الستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 .دك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بل–المربع السادس 

 
 
 

  
   التدابير العامة التدابير العامة––المادة السادسة المادة السادسة 

  للمحافظة واالستخدام المستدامللمحافظة واالستخدام المستدام

 هل تغطي استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية دمج األنشطة األخرى على مستوى القطاعات؟ ):ب (6في المادة   ◊ .8

  ال )أ
  نعم، بعض القطاعات )ب
  نعم، آل القطاعات الرئيسية )ج
  نعم، آل القطاعات )د

  
   دراسة المادتين السادسة والثامنة دراسة المادتين السادسة والثامنة––  99//33 والقرار  والقرار 77//22القرار القرار 

 هل وضعت بلدك أهداًفا يمكن قياسها ضمن االستراتيجيات وخطط العمل؟  ◊ .9

  ال )أ
  رال، ما زالت األهداف التي يمكن قياسها في المراحل األولى من التطوي )ب
  ال، ولكن األهداف التي يمكن قياسها في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، األهداف ذات الصلة يتم تطبيقها  )د
  نعم، تتوافر تقارير تنفيذ األهداف ذات الصلة )هـ

 .مزيد من التعليقات حول األهداف المحددة ضمن االستراتيجيات وخطط العمل

 
 
 

 
    CCSSDD عالقة االتفاقية مع  عالقة االتفاقية مع ––  2121//33القرار القرار 

  واتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجيواتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي
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  في تنفيذ هذه االتفاقيات لتجنب التكرار؟CITES والهيئات المؤهلة التفاقية رامسار واتفاقية بون وCBDهل تتعاون النقاط المحورية الوطنية لـ   ◊ .10

  ال) أ

  التنسيق المحتملةال، ولكن يتم تحديد آليات ) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض آليات التنسيق مطبقة ) ج

  نعم، يتم مراجعة اآلليات الحالية) د

 .مزيد من المعلومات حول التنسيق بين النقاط المحورية الوطنية لالتفاقيات المختلفة

 
 
 

  
  اءات ذات األولویة في استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنيةاءات ذات األولویة في استراتيجيات التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنيةخاصة، تنفيذ اإلجرخاصة، تنفيذ اإلجروبوب تنفيذ االتفاقية،  تنفيذ االتفاقية، ––أ أ   2727//66القرار القرار 

 هل حددت بلدك اإلجراءات ذات األولوية في استراتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل الوطنية الخاصة بها؟ .11

  ال )أ
  ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا )ب
  ) حددهامن فضلك(نعم، تم تحديد إجراءات ذات أولوية  )ج

 .مزيد من التعليقات حول اإلجراءات ذات األولوية المحددة

 
 
 
 

 هل تراجع بلدك بشكل دوري استراتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل الوطنية الخاصة بها في ضوء خبرة التنفيذ؟ .12

  ال) أ

  ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا) ب

  )لتفاصيل أدناهمن فضلك اذآر ا (NBSAPنعم، تم مراجعة ) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( بشكل دوري NBSAPنعم، توجد آلية لمراجعة ) د

 .مزيد من التعليقات حول مراجعة استراتيجية التنوع البيولوجي وخطة العمل الوطنية

 
 
 
 
 



UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2 
 
 

/… 
ويمكنك عدم اإلجابة على هذه األسئلة عند عدم وجود معلومات جديدة . يشير هذا الرمز إلى االسئلة التي طرحت بالفعل في التقرير الوطني الثاني أو في واحد من التقارير الموضوعية  ◊

 .247عدم اإلجابة باستخدام الجدول الموجود في السؤال ) اسباب(ن فضلك وضح سبب وفي هذه الحالة، م. إلضافتها

21

إلى المشارآة في فوائد خطط وبرامج وسياسات القطاعات ذات هل تعطي بلدك األولوية لدمج المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي باإلضافة  .13
 الصلة أو بين القطاعات؟

  ال) أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في بعض القطاعات ) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في القطاعات الرئيسية ) ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في آل القطاعات ) د

 مزيد من التعليقات حول دمج المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي والمشارآة في فوائد خطط وبرامج وسياسات القطاعات ذات الصلة أو بين القطاعات؟

 
 
 

 
 

 يما یخص من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذه المادة، تحدیًدا ف–المربع السابع 
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة الستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 
 

 .بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت –المربع الثامن 

 

  

  

  

  

   التعریف والمراقبة التعریف والمراقبة––المادة السابعة المادة السابعة 

 أو مراقبة مستمر للمستوى الجيني والنوعي والنظام اإليكولوجي/هل يوجد لدى بلدك برنامج جرد و ):أ (7في المادة    ◊ .14

  ال) أ



UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2 
 
 

/… 

22

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(وجي فقط نعم، على المستوى الجيني والنوعي والنظام اإليكول) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، على بعض المستويات ) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، على آل المستويات ) د

 .أو المراقبة المستمر للمستوى الجيني والنوعي والنظام اإليكولوجي/مزيد من التعليقات حول برنامج الجرد و

 
 
 
 
 

 هل يراقب بلدك هذه األنشطة مع التأثيرات العكسية على التنوع البيولوجي؟ ):ج (7في المادة   ◊ .15

  ال )أ

  ال، ما زال تطوير البرامج في المراحل األولى )ب

  ال، ولكن تطوير البرامج في مراحل متقدمة )ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض البرامج مطبقة  )د

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد برامج شاملة مطبقة  )هـ

 مزيد من التعليقات حول برامج مراقبة هذه األنشطة مع التأثيرات العكسية على التنوع البيولوجي

 
 
 
 
 

 هل ينسق بلدك تجميع المعلومات وإدارتها على المستوى الوطني؟ ):د (7في المادة   ◊ .16

  ال) أ

   بعض اآلليات أو النظم قيد الدراسةال، ولكن) ب

  نعم، جاري وضع بعض اآلليات أو النظم) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض اآلليات أو النظم مطبقة ) د

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يوجد نظام آامل نسبًيا مطبق ) د

 .ماتمزيد من المعلومات حول تنسيق تجميع وإدارة المعلو
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   التعریف والمراقبة والتقييم التعریف والمراقبة والتقييم––1010//33القرار القرار 

 هل حدد بلدك المؤشرات الوطنية للتنوع البيولوجي؟  ◊ .17

  ال) أ

  ال، ولكن يجري حالًيا تحديد المؤشرات المحتملة) ب

  )من فضلك وضح ذلك(نعم، تم تحديد بعض المؤشرات ) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(شرات نعم، تم تحديد مجموعة آاملة نسبًيا من المؤ) د

 .مزيد من التعليقات حول المؤشرات المحددة

 
 
 

  
  

  التعریف، والمراقبة والتقييم، والمؤشرات التعریف، والمراقبة والتقييم، والمؤشرات––77//55القرار القرار 

 هل يشارك بلدك بنشاط بالتعاون مع البلدان األخرى في منطقتك في مجال المؤشرات والمراقبة والتقييم؟  ◊ .18

  ال )أ

  حدودنعم، تعاون م )ب

  )من فضلك حددها أدناه(نعم، تعاون موسع حول بعض المسائل  )ج

  )من فضلك حددها أدناه(نعم، تعاون شامل حول مجموعة آبيرة من المسائل  )د

 .مزيد من التعليقات حول مسألة تعاون بلدك مع البلدان األخرى في مجال المؤشرات والمراقبة والتقييم

 
 
 

 
 

   والمراقبة والمؤشرات والتقييم والمراقبة والمؤشرات والتقييم التعریف التعریف––77//66القرار القرار 

 ؟6/7هل يطبق بلدك التوجيهات المرفقة بالقرار  .19
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  ال) أ
  ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا لتكييفها طبًقا للظروف الوطنية) ب
  )من فضلك حددها أدناه(نعم، بعض الجوانب ) ج
  )من فضلك حددها أدناه(نعم، معظم الجوانب ) د

 .ول جوانب التوجيهات التي يطبقها بلدكمزيد من التعليقات ح

 
 
 

 
 

  من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذه المادة، تحدیًدا فيما یخص–المربع التاسع 
 )ةإذا آانت مطبق( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة الستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 

  . من فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة–المربع العاشر 
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  القرارات المتعلقة بالتصنيفالقرارات المتعلقة بالتصنيف
  SSBBSSTTTTAA الثالث لـ  الثالث لـ  تقریر وتوصيات االجتماع تقریر وتوصيات االجتماع––  11//44القرار القرار 

 هل طور بلدك خطة عمل تصنيفية وطنية؟  ◊ .20

  ال) أ
  ال، ولكن توجد خطة في المراحل األولى من التطوير) ب
  ال، ولكن توجد خطة في مراحل متقدمة من التطوير) ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد خطة عمل مطبقة ) د

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم، تقارير التنفيذ متاحة) هـ
 .مزيد من المعلومات حول خطة العمل تصنيفية الوطنية لبلدك

 
 
 
 

 هل يستثمر بلدك على أساس المدى الطويل في تطوير البنية التحتية المناسبة للمجموعات التصنيفية الوطنية الخاصة بكم؟  ◊ .21

  ال )أ
  نعم )ب

 .على أساس المدى الطويل في تطوير البنية التحتية المناسبة للمجموعات التصنيفية الوطنية الخاصة بكممزيد من المعلومات حول االستثمار 

 
 
 
 

  هل طبق بلدك أي مستوى تم االتفاق عليه من استيعاب المجموعات؟  ◊ .22

  ال )أ
  ال، ولكن تبني ذلك قيد الدراسة )ب
  نعم، يتم التنفيذ بواسطة بعض المجموعات )ج
  عم، يتم التنفيذ بواسطة آل المجموعات الرئيسيةن )د

 
   قدم بلدك برامج تدريب على التصنيف، بما في ذلك إرسال األفراد العاملين في المجال للدراسة في الخارج؟هل  ◊ .23

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم  )ب

 .تفاصيل حول برامج التدريب على التصنيف
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 ك خطوات لضمان استقرار المؤسسات المسئولة عن بيانات التنوع البيولوجي واألنشطة التصنيفية مالًيا وإدارًيا؟هل اتخذ بلد  ◊ .24

  ال )أ
  ال، ولكن الخطوات قيد الدراسة )ب
  نعم، لبعض المؤسسات )ج
  نعم، لكل المؤسسات الرئيسية )د

  
  

   ):):GGTTII(( مبادرة التصنيف العالمية  مبادرة التصنيف العالمية ––  99//55القرار القرار 
   وتقدیم المزید من االقتراحات للعمل وتقدیم المزید من االقتراحات للعملالتنفيذالتنفيذ

  هل عمل بلدك على زيادة سعته في مجال األبحاث التصنيفية؟  ◊ .25

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم  )ب

 .مزيد من التعليقات حول جهود زيادة القدرة في مجال األبحاث التصنيفية

 
 

  
  

   مبادرة التصنيف العالمية مبادرة التصنيف العالمية––  88//66القرار القرار 

  جع بلدك وينفذ برنامج عمل لمبادرة التصنيف العالمية؟هل يش .26

  ال) أ
  ال، ولكن جاري تطوير الخطط) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ بعض األنشطة ) ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ معظم األنشطة ) د

 .نامج عمل لمبادرة التصنيف العالميةمزيد من المعلومات حول تشجيع وتنفيذ بر

 
 
 
 
 

هب يتعاون بلدك مع المبادرات والشراآات والمؤسسات اإلقليمية وشبه اإلقليمية والعالمية في تنفيذ برنامج عمل، بما في ذلك تقييم االحتياجات التصنيفية  .27
  اإلقليمية وتحديد األولويات على المستوى اإلقليمي؟

  ال) أ

  توجد برامج تعاونية قيد التطويرال، ولكن ) ب
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  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ البرامج التعاونية ) ج

 .مزيد من المعلومات حول التعاون الذي يبديه بلدك لتنفيذ برنامج عمل لمبادرة التصنيف العالمية

 
 
 

  
   برنامج عمل لمبادرة التصنيف العالمية برنامج عمل لمبادرة التصنيف العالمية––  88//66مرفق للقرار مرفق للقرار 

  رى بلدك تقييًما لالحتياجات والقدرات التصنيفية على المستوى الوطني لتنفيذ االتفاقية؟هل أج .28

  ال) أ

  )من فضلك اذآر أدناه قائمة باالحتياجات والقدرات المحددة(نعم، تم إجراء تقييم أساسي ) ب

  )المحددةمن فضلك اذآر أدناه قائمة باالحتياجات والقدرات (نعم، تم إجراء تقييم شامل ) ج

 .مزيد من التعليقات حول تقييم االحتياجات والقدرات التصنيفية

 
 
 
 
 

  هل أنشأ بلدك أنظمة الموارد البشرية والبنية التحتية المطلوبة للحصول على ومقارنة وتنظيم العينات البيولوجية التي تشكل أساًسا للمعرفة التصنيفية؟  .29

  ال) أ
  صلة قيد التطويرال، ولكن توجد برامج ذات ) ب
  )من فضلك اذآر معلومات إضافية أدناه(نعم ) ج

 .مزيد من التعليقات حول تطوير أنظمة الموارد البشرية والبنية التحتية المطلوبة للحصول على ومقارنة وتنظيم العينات البيولوجية

 
 
 
 
 

  يفية؟نظام محسن وفعال للوصول إلى المعلومات التصن/هل يهيئ بلدك بنية تحتية .30

  ال) أ
  ال، ولكن توجد برامج قيد التطوير) ب

  CBDنعم، تم تحسين الوصول للمعلومات التصنيفية لبعض المجاالت الموضوعية والمسائل المتداخلة تحت ) ج

  CBDنعم، تم تحسين الوصول للمعلومات التصنيفية لمعظم المجاالت الموضوعية والمسائل المتداخلة تحت ) د
 



UNEP/CBD/COP/7/17/Add.2 
 
 

/… 

28

 
  ل بلدك إلنشاء قدرة إقليمية أو عالمية لدعم الوصول إلى المعلومات التصنيفية وإصدارها بالتعاون مع األطراف األخرى؟هل يعم .31

  ال) أ

  نعم، توجد برامج ذات صلة قيد التطوير) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ بعض األنشطة لهذا الغرض ) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(لعديد من األنشطة لهذا الغرض نعم، جاري تنفيذ ا) د

 .مزيد من التعليقات حول إنشاء قدرة إقليمية أو عالمية لدعم الوصول إلى المعلومات التصنيفية وإصدارها بالتعاون مع األطراف األخرى

 
 
 
 
 

  هل طور بلدك دعًما تصنيفًيا لتنفيذ برامج العمل بموجب االتفاقية؟ .32

  ال) أ
  نعم، للتنوع البيولوجي للغابات) ب
  نعم، للتنوع البيولوجي البحري والساحلي) ج
  نعم، لألراضي الجافة وشبه الرطبة) د
  نعم، للتنوع البيولوجي للمياه الداخلية) هـ
  نعم، للتنوع البيولوجي للجبال) و

 
 

  وجب االتفاقية؟هل طور بلدك دعًما تصنيفًيا لتنفيذ المسائل المتداخلة بم .33

  ال) أ
  نعم، للوصول ومشارآة الفوائد) ب
  )ي (8نعم، للمادة ) ج

  نعم، لمنهج النظام اإليكولوجي) د
  نعم، لتقييم التأثير والمراقبة والمؤشرات) هـ

  نعم، للمناطق المحمية) و
  )من فضلك حددها أدناه (أخرىنعم، لمناطق ) ز
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 .ير الدعم لتنفيذ المسائل المتداخلة بموجب االتفاقيةمزيد من التعليقات حول تطو

 
 
 

  
  

  الموقع الطبيعيالموقع الطبيعي المحافظة على  المحافظة على ––المادة الثامنة المادة الثامنة 
  )])]يي((وو) ) حح((باستثناء الفقرتين باستثناء الفقرتين [[

 هل وضع بلدك نظاًما لمناطق محمية يهدف إلى المحافظة على التنوع البيولوجي؟ ):أ (8في المادة    ◊ .34

  ال) أ
  ط نظامال، ولكن جاري تخطي) ب
  ال، ولكن جاري تخطيط نظام) ج
  نعم، يوجد نظام منطقة محمية مطبق) د

  نعم، جاري مراجعة النظام والتخطيط لمزيد من التوسع) هـ
 
 

 هل طبق بلدك التوجيهات الوطنية الختيار وإقامة وإدارة المناطق المحمية؟ ):ب (8في المادة   ◊ .35

  ال )أ
  ال، قيد التطوير )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(عم ن )ج
  نعم، جاري مراجعة التوجيهات وتوسيعها )د

 .مزيد من المعلومات حول التوجيهات التي طبقها بلدك الختيار وإقامة وإدارة المناطق المحمية

 
 
 
 
 

 اطق المجاورة للمناطق المحمية؟هل اتخذ بلدك تدابير تشجع التنمية السليمة والمستدامة بيئًيا في المن ):هـ (8في المادة   ◊ .36

  ال )أ

  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير الشاملة إلى حد معقول مطبقة  )د

 .تي تشجع التنمية السليمة والمستدامة بيئًيا في المناطق المجاورة للمناطق المحميةمزيد من التعليقات حول التدابير ال
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 هل اتخذ بلدك تدابير لتأهيل واستعادة األنظمة اإليكولوجية المتراجع وتشجيع استعادة األنواع المهددة؟ ):و (8في المادة    ◊ .37

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

 .مزيد من المعلومات حول تدابير تأهيل واستعادة األنظمة اإليكولوجية المتراجعة

 
 
 
 

 لوبة للتوافق بين االستخدامات الحالية والمحافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته؟هل سعى بلدك لتوفير الظروف المط ):1 (8في المادة   ◊ .38

  ال )أ

  ال، ولكن جاري تحديد التدابير المحتملة )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم اتخاذ بعض التدابير  )ج

  ) التفاصيل أدناهمن فضلك اذآر(نعم، تم اتخاذ تدابير شاملة  )د

مزيد من التعليقات حول التدابير التي تم اتخاذها لتوفير الظروف المطلوبة للتوافق بين االستخدامات الحالية والمحافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام 
 لمكوناته؟

 
 
 
 

 لنصوص التنظيمية لحماية األنواع المهددة والسكان؟أو ا/هل طور بلدك أو حافظ على التشريعات الضرورية و ):ك (8في المادة   ◊ .39

  ال )أ

  ال، ولكن التشريعات في المراحل األولى من التطوير )ب

  نعم، مراحل متقدمة من التطوير )ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تشريعات أو تدابير أخرى مطبقة  )د
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 .ح لحماية األنواع المهددة والسكانأو اللوائ/مزيد من المعلومات حول التشريعات و

 
 
 
 

 هل ينظم بلدك أو يدير عمليات وفئات أنشطة محددة في المادة السابعة آتأثيرات عكسية واضحة على التنوع البيولوجي؟ ):ل (8في المادة    ◊ .40

  ال )أ
  ال، ولكن العمليات والفئات قيد الدراسة )ب
  نعم، إلى مدى محدد )ج
  مدى واضحنعم، إلى  )د

 
 

  من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذه المادة، تحدیًدا فيما یخص–المربع الحادي عشر 
 )إذا آانت مطبقة(لبلدك  )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة  الستراتيجية التنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
  االستراتيجية لالتفاقية،تحقيق أغراض وأهداف الخطة )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 

  . من فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة–المربع الثاني عشر
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  األنواع الغریبة األنواع الغریبة––) ) حح((المادة الثامنة المادة الثامنة 

  هل حدد بلدك األنواع الغريبة التي دخلت أراضيه؟  ◊ .41

  ال )أ
  نعم، ولكن فقط عمليات الدخول الجديدة أو األخيرة لألنواع الرئيسية ذات االهتمام )ب
  )آل األنواع/ألي(نعم، ولكن فقط عمليات الدخول الجديدة أو األخيرة  )ج
  نعم، معظم أو آل األنواع )د

 
 

  هل وضع بلدك نظاًما لتتبع دخول األنواع الغريبة؟  .42

  ال )أ
  عم، يتتبع النظام عمليات الدخول الجديدة أو األخيرة لألنواع الرئيسية ذات االهتمامن )ب
  نعم، يتتبع النظام عمليات دخول أي أنواع )ج
  نعم، نظام شامل تتبع، يتتبع آافة عمليات الدخول )د

 
 

  ألنواع بدخول هذه األنواع الغريبة؟هل قام بلدك بتقييم المخاطر التي تواجهها األنظمة اإليكولوجية أو البيئات أو ا  ◊ .43

  ال )أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، ولكن لبعض األنواع الغريبة ذات االهتمام  )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، لمعظم األنواع الغريبة  )ج

 . البيئات أو األنواع بدخول هذه األنواع الغريبةمزيد من المعلومات حول تقييم المخاطر التي تواجهها األنظمة اإليكولوجية أو

 
 
 
 
 

  هل اتخذ بلدك تدابير لمنع دخول هذه األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية أو البيئات أو األنواع أو التحكم فيها أو التخلص منها؟  ◊ .44

  ال )أ

  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد الدراسة )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( التدابير مطبقة نعم، بعض )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د
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 .مزيد من المعلومات حول تدابير منع دخول هذه األنواع الغريبة التي تهدد األنظمة اإليكولوجية أو البيئات أو األنواع أو التحكم فيها أو التخلص منها

 
 
 

  
  
  

   األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة اإلیكولوجية  والبيئات واألنواع األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة اإلیكولوجية  والبيئات واألنواع––  88//55القرار القرار 

  في التعامل مع مسألة األنواع العدوانية، هل طور بلدك أو اشترك في آلية للتعاون الدولي، بما في ذلك تبادل أفضل الخبرات؟   ◊ .45

  ال )أ
  نعم، تعاون ثنائي )ب
  نعم، تعاون إقليمي )ج
  نعم، تعاون متعدد األطراف )د

 
 

  هل يستخدم بلدك منهاج النظام اإليكولوجي والمناهج الوقائية والمتنوعة جغرافًيا بالشكل المناسب في عمله مع األنواع العدوانية؟  ◊ .46

  ال) أ
  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم ) ب

 .مناهج الوقائية والمتنوعة جغرافًيا في العمل مع األنواع العدوانيةمزيد من التعليقات حول استخدام منهاج النظام اإليكولوجي وال

 
 
 

  
  

 
   األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة اإلیكولوجية  أو البيئات أو األنواع األنواع الغریبة التي تهدد األنظمة اإلیكولوجية  أو البيئات أو األنواع––  2323//66القرار القرار 

  هل يشجع بلدك وينفذ مبادئ التوجيه؟ .47

  ال) أ

  ال، ولكن توجد توجيهات قيد المراجعة) ب

  جد برامج مناسبة قيد التطويرال، ولكن تو) ج

  )من فضلك اذآر المزيد من التفاصيل أدناه(نعم، جاري تطبيق بعض المبادئ ) د

  )من فضلك اذآر المزيد من التفاصيل أدناه(نعم، جاري تطبيق معظم المبادئ ) هـ
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 .مزيد من التعليقات حول تشجيع وتنفيذ مبادئ التوجيه
 
 
 
 
 

   واألولويات لتنفيذ مبادئ التوجيه؟هل حدد بلدك االحتياجات .48

  ال )أ

  ال، ولكن جاري تحديد االحتياجات واألولويات )ب

  )من فضلك اذآر أدناه قائمة باالحتياجات واألولويات المحددة(نعم، تم تحديد االحتياجات واألولويات   )ج

 .مزيد من التعليقات حول تحديد االحتياجات واألولويات
 
 
 

 
  بلدك آليات لتنسيق البرامج الوطنية لتنفيذ مبادئ التوجيه؟هل أنشأ  .49

  ال) أ
  ال، ولكن اآلليات قيد التطوير) ب
  )من فضلك اذآر المزيد من التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق اآلليات ) ج

 .مزيد من التعليقات حول اآلليات التي أنشئت لتنسيق البرامج الوطنية لتنفيذ مبادئ التوجيه
 
 
 
 

  هل راجع بلدك السياسات ذات والتشريعات والمؤسسات ذات الصلة في ضوء مبادئ التوجيه، وعدل أو طور السياسات والتشريعات والمؤسسات؟ .50

  ال) أ

  ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا) ب

  نعم، تم االنتهاء من المراجعة واقتراح التعديل) ج

  نعم، التعديل والتطوير مستمران) د

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم االنتهاء من بعض التعديل والتطوير ) هـ

 .مزيد من التعليقات حول مراجعة أو تعديل أو تطوير السياسات والتشريعات والمؤسسات في ضوء مبادئ التوجيه
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  أو التحكم في األنواع الغريبة العدوانية؟/أو إبادة و/ المبكر وأو االآتشاف/هل يعزز بلدك من التعاون بين القطاعات العديدة لكي يحسن المنع و .51

  ال) أ
  ال، ولكن جاري مناقشة آليات التنسيق المحتملة) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق اآلليات ) ج

 .مزيد من التعليقات حول التنسيق بين العديد من القطاعات
 
 
 
 
 

 الشرآاء التجاريين والدول المجاورة لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانية على التنوع البيولوجي في األنظمة اإليكولوجية التي هل يتعاون بلدك مع .52
  تعبر الحدود الدولية؟

  ال) أ

  ال، ولكن جاري مناقشة التعاون) ب

  نعم، توجد برامج تعاونية ذات صلة قيد التطوير) ج

  )من فضلك حدد التدابير التي تم اتخاذها لهذا الغرض(يق برامج نعم، يتم تطب) د

  .مزيد من التعليقات حول التعاون مع الشرآاء التجاريين والدول المجاورة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SEA وEIAل هذه الطرق في هل يطور بلدك القدرة الستخدام تقييم المخاطر لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانية على التنوع البيولوجي ودمج مث .53
  ؟)التقييم البيئي االستراتيجي(
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  ال) أ

  ال، ولكن توجد برامج لهذا الغرض قيد التطوير) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، جاري تنفيذ بعض األنشطة لتطوير القدرة في هذا المجال ) ج

  )فاصيل أدناهمن فضلك اذآر الت(نعم، تم االنتهاء من أنشطة شاملة ) د

 .مزيد من التعليقات حول تطوير القدرة لمناقشة تهديدات األنواع الغريبة العدوانية
 
 
 
 

  هل طور بلدك تدابير مالية أو سياسات وأدوات أخرى لتشجيع األنشطة لتقليل تهديدات األنواع العدوانية؟ .54

  ال) أ

  ال، ولكن التدابير والسياسات قيد التطوير) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(، يتم تطبيق بعض التدابير والسياسات واألدوات نعم) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق تدابير وأدوات شاملة ) د

  .مزيد من التعليقات حول تطوير التدابير المالية والسياسات واألدوات األخرى لتشجيع األنشطة
 
 
 
 
 

قشة األنواع الغريبة العدوانية في استراتيجيات وخط عمل التنوع البيولوجي، باإلضافة االستراتيجيات والسياسات على مستوى هل دمجت بلدك منا .55
  القطاعات وبين القطاعات؟

  ال) أ
  ال، ولكن المسألة قيد المناقشة) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(ال، ولكن جاري اتخاذ خطوات للقيام بذلك ) ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم ) د

 . واالستراتيجيات والسياسات على مستوى القطاعات وبين القطاعاتNBSAPمزيد من التعليقات حول دمج مناقشة األنواع الغريبة العدوانية في 
 
 
 
 

 ؟6/23 للقرار 24من الفقرة ) ي(ى إل) أ(هل يشجع بلدك وينفذ األبحاث والتقييم حول المسائل المحددة في الفقرات الفرعية من  .56
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  ال) أ
  )من فضلك اذآرها(نعم، يتم إجراء أبحاث وتقييم حول بعض المسائل ) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم إجراء أبحاث وتقييم حول معظم المسائل ) ج

 .6/23 للقرار 24من الفقرة ) ي(إلى ) أ( الفرعية من مزيد من المعلومات حول األبحاث والتقييم حول المسائل المحددة في الفقرات
 
 
 
 
 

أو التحكم في األنواع /أو اإلبادة و/أو المراقبة و/أو االآتشاف المبكر و/هل طور بلدك وأتاح األدوات الفنية والمعلومات المتعلقة لدعم الجهود للمنع و .57
  الغريبة العدوانية؟

  ال) أ
  صلة قيد التطويرال، ولكن توجد أدوات ذات ) ب
  )من فضلك اذآر قائمة باألدوات التي تم تطويرها(نعم ) ج

 .مزيد من التعليقات حول األدوات الفنية والمعلومات المتعلقة
 
 
 

 
  من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذه المادة، خصوًصا من ناحية–المربع الثالث عشر 

 )إذا آانت مطبقة(لبلدك  )NBSAP(ألغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل تحقيق ا )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 .ذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفي–المربع الرابع عشر

 

  
  
  
  

   المعرفة التقليدیة والشروط المرتبطة المعرفة التقليدیة والشروط المرتبطة––) ) يي((المادة الثامنة المادة الثامنة 
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هل اتخذ بلدك أي تدابير لضمان احترام وحفظ وصيانة معرفة وابتكارات وخبرات المجتمعات األهلية والمحلية التقليدية التي تتضمن أنماط حياة تقليدية   ◊ .58
 ستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟مناسبة للمحافظة واال

  ال  )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د

 .ةالتقليديام وحفظ وصيانة المعرفة واالبتكارات والخبرات مزيد من التعليقات حول التدابير لضمان احتر

 
 
 
 
 

 هل يعمل بلدك لتشجيع المشارآة العادلة للفوائد الناتجة عن استخدام مثل هذه المعرفة واالبتكارات والخبرات؟ ◊ .59

  ال )أ

  ال، ولكن جاري تحديد اآلليات المحتملة )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض اآلليات والترتيبات مطبقة  )ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد آليات وترتيبات شاملة مطبقة  )د

 .مزيد من المعلومات حول آليات وترتيبات المشارآة العادلة للفوائد الناتجة عن استخدام المعرفة واالبتكارات والخبرات التقليدية
 
 
 
 

  
  
  

  ))يي(( تنفيذ المادة الثامنة  تنفيذ المادة الثامنة ––  99//44 والقرار  والقرار 44//33القرار القرار 

 ؟)ي(هل طور بلدك تشريعات وطنية واستراتيجيات متوافقة لتنفيذ المادة الثامنة   ◊ .60

  ال  )أ

  ال، ولكن التشريعات في المراحل األولى من التطوير )ب

  نعم، التشريعات في مراحل متقدمة من التطوير  )ج

  )فضلك اذآر التفاصيل أدناهمن (نعم، تشريعات أو تدابير أخرى مطبقة  )د

 ).ي(مزيد من المعلومات حول التشريعات الوطنية واالستراتيجيات لتنفيذ المادة الثامنة 
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  والشروط المرتبطةوالشروط المرتبطة) ) يي(( المادة الثامنة  المادة الثامنة --  1616//55القرار القرار 

 هل وفر بلدك الدعم المالي المناسب والموارد الفنية والبشرية لتنفيذ برنامج العمل؟  ◊ .61

  ال  )أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، إلى مدى محدود   )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، إلى مدى واضح   )ج

 مزيد من التعليقات حول الدعم المالي المناسب والموارد الفنية والبشرية لتنفيذ برنامج العمل؟

 
 
 
 
 

  المجتمعات األهلية والمحلية التقليدية، بالتعاون مع هذه المجتمعات؟هل دعم بلدك تطوير سجالت معرفة وابتكارات وخبرات  ◊ .62

  ال  )أ
  ال، ولكن التطوير يجري حالًيا  )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تطوير السجل تماًما   )ج

 .مزيد من المعلومات حول سجل المعرفة واالبتكارات والخبرات التقليدية
 
 
 
 
 

  والشروط المرتبطةوالشروط المرتبطة) ) يي(( المادة الثامنة  المادة الثامنة --  1010//66القرار القرار 

 هل ضمن بلدك المعرفة واالبتكارات والخبرات التقليدية آجزء من عمليات تقييم اآلثار البيئية واالجتماعية والثقافية؟ .63

  ال )أ

  نعم، تم بحث المعرفة التقليدية وتضمينها في تقييم بعض القطاعات )ب

  ليدية وتضمينها في تقييم معظم القطاعاتنعم، تم بحث المعرفة التق)   ج
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هل يدعم بلدك بناء القدرة التي تهدف نحو المشارآة الكاملة والفعالة للمجتمعات األهلية والمحلية في عمليات صناعة القرار فيما يخص المحافظة على  .64
 وصيانة واستخدام المعرفة التقليدية؟

  ال) أ

  درة قيد التطويرال، ولكن برامج وآليات بناء الق) ب

  نعم، تم تطوير بعض برامج بناء القدرة) ج

  )من فضلك اذآر المزيد من التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق اآلليات ) د

خص المحافظة على وصيانة مزيد من التعليقات حول بناء القدرة التي تهدف نحو المشارآة الكاملة والفعالة للمجتمعات األهلية والمحلية في عمليات صناعة القرار فيما ي
 .واستخدام المعرفة التقليدية

 
 
 
 
 

هل اتخذ بلدك تدابير إلقامة أو تحسين الروابط التشغيلية بين هيئات الملكية الفكرية الحكومية الوطنية والنقاط المحورية الوطنية والمجتمعات األهلية والمحلية  .65
 لمعرفة التقليدية؟لكي يتم تنسيق وتأسيس التدابير بشكل أفضل لحماية ا

  ال  )أ

  جاري اتخاذ خطوات ولكن ال،  )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد روابط وآليات ثابتة مطبقة  )ج

 مزيد من التعليقات حول التدابير التي تم اتخاذها إلقامة وتحسين روابط تشغيلية
 
 
 
 
 

وطرق التعاقد واألنظمة ) IPR( األهلية والمحلية في تقييم فعالية أنظمة حقوق الملكية الفكرية الموجودة هل يتولى بلدك أي مشروعات رائدة تضم المجتمعات .66
 الجديدة التي يتم تطويرها آوسيلة لحماية المعرفة التقليدية؟

  ال  )أ
  ال، ولكن المشروعات قيد التطوير  )ب
  نعم، جاري تنفيذ المشروعات )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (وعات متاحةنتائج المشرنعم،   ) د
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 .مزيد من التعليقات حول المشروعات الرائدة التي يتم القيام بها

 
 
 
 
 

هل يشجع بلدك إفشاء مصدر المعرفة التقليدية ذات الصلة في التطبيقات لحقوق الملكية الفكرية حيث تهتم أو تستفيد من المعرفة التقليدية في فحص تطبيق براءة  .67
 االختراع؟

  ال )أ
  )من فضلك اذآر مزيد من التفاصيل أدناه (نعم )ب

 مزيد من المعلومات حول آيفية تشجيع بلدك إلفشاء مصدر المعرفة التقليدية ذات الصلة في التطبيقات لحقوق الملكية الفكرية وفي فحص تطبيق براءة االختراع؟
 
 
 
 
 

 والشروط المرتبطة؟) ي(ولية للموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة حول المسائل بموجب المادة الثامنة هل قام بلدك بتقييم دالالت المعاهدة الد .68

  ال )أ
  يجري التقييم حالًيا ولكن ال، )ب

  )من فضلك اذآر نبذة عن نتائج التقييم(نعم، تم االنتهاء من التقييم  )ج

 .والشروط المرتبطة) ي(دة الدولية للموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة حول المسائل بموجب المادة الثامنة مزيد من التعليقات حول تقييم دالالت المعاه
 
 
 
 
 

 على حقوق المجتمعات والمزارعين األهليين والمحليين؟) GURTs(هل قام بلدك بتقييم اآلثار المحتملة لتقنيات حظر االستخدام الجيني  .69

  ال )أ
  يجري التقييم حالًياكن  ولال، )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل حول التقييم (نعم )ج

 .على حقوق المجتمعات والمزارعين األهليين والمحليين) GURTs(مزيد من التعليقات حول تقييم اآلثار المحتملة لتقنيات حظر االستخدام الجيني 
 
 
 

 ة، خصوًصا من ناحيةالنتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذه الماد من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو –المربع الخامس عشر 
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 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 .فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من –بع السادس عشر المر

 

  
  

  
  خارج الموقع الطبيعيخارج الموقع الطبيعي المحافظة  المحافظة ––المادة التاسعة المادة التاسعة 

 ية في بلدك والتي نشأت خارج بلدك؟هل تبنى بلدك تدابير للمحافظة خارج الموقع الطبيعي على مكونات التنوع البيولوجي األصل ):أ( 9في المادة   ◊ .70

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

 . على مكونات التنوع البيولوجي األصلية في بلدك والتي تنشأ خارج بلدكخارج الموقع الطبيعيمحافظة مزيد من التعليقات حول تدابير التي تم تبنيها لل

 
 
 
 
 

هل أنشأ بلدك وقام بصيانة مرافق للمحافظة خارج الموقع الطبيعي، على وأجرى أبحاًثا عن، النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة التي  ):ب(9في المادة   ◊ .71
  د الجينية األصلية في بلدك والتي تنشأ في مكان آخر؟تمثل الموار

  ال )أ
  ال، ولكن جاري إقامة المرافق) ب
  نعم، تم إقامة وصيانة بعض المرافق )ج

  نعم، تم إقامة وصيانة العديد من المرافق )د
 
 

  الطبيعية تحت الظروف المناسبة؟هل تبنى بلدك تدابير إلعادة توليد األنواع المهددة في بيئاتها ):ج (9في المادة   ◊ .72

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
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  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

 . المهددة في بيئاتها الطبيعية تحت الظروف المناسبةمزيد من التعليقات حول تدابير إعادة توليد األنواع
 
 
 
 
 

هل اتخذ بلدك تدابير لتنظيم وإدارة تجميع الموارد البيولوجية من البيئات الطبيعية ألغراض المحافظة خارج الموقع الطبيعي حتى ال يتم  ):د (9في المادة   ◊ .73
 لألنواع؟تهديد األنظمة اإليكولوجية والسكان في البيئة الطبيعية 

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

البيئات الطبيعية ألغراض المحافظة خارج الموقع الطبيعي حتى ال يتم تهديد األنظمة مزيد من المعلومات حول تدابير تنظيم وإدارة تجميع الموارد البيولوجية من 
 .اإليكولوجية والسكان في البيئة الطبيعية لألنواع
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   االتفاقية العالمية للحفاظ على النباتات االتفاقية العالمية للحفاظ على النباتات––  99//66القرار القرار 

 بات؟هل وضع بلدك أهداًفا وطنية لتنفيذ االستراتيجية العالمية للحفاظ على الن .74

  ال )أ
  ال، ولكن جاري تحديد األهداف المحتملة )ب
  ال، ولكن األهداف قيد التطوير )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تطوير األهداف  )د

 .مزيد من المعلومات حول األهداف التي تم وضعها لتنفيذ االستراتيجية العالمية للحفاظ على النباتات
 
 
 
 

 ؟NBSAPدك األهداف المحددة في االستراتيجية العالمية للحفاظ على النباتات في الخطط والبرامج والمبادرات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك هل دمج بل .75

  ال )أ

  ال، ولكن تجري مراجعة ودراسة دمج بعض األهداف )ب

  )اصيل أدناهمن فضلك اذآر التف(نعم، تم دمج بعض األهداف في بعض الخطط والبرامج ) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم دمج معظم األهداف في الخطط والبرامج الرئيسية ) ج

 .مزيد من المعلومات حول دمج األهداف في االستراتيجية العالمية للحفاظ على النباتات في الخطط والبرامج والمبادرات الوطنية
 
 
 
 

 وضع واتجاهات الحفاظ على النباتات والتهديدات التي يواجهها ويقيم التقدم في إيقاف فقد التنوع النباتي؟هل طور بلدك نظام مراقبة لكي يقيم  .76

  ال  )أ
  ال، ولكن نظام المراقبة قيد التطوير) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق بعض البرامج ) ج

  ) التفاصيل أدناهمن فضلك اذآر(نعم، يتم تطبيق برامج رئيسية ) د
 .مزيد من التعليقات حول نظام المراقبة، متضمًنا تطوير األهداف الفرعية والبيانات األساسية والمؤشرات
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  هل يتعاون بلدك مع البلدان المجاورة في تنفيذ االستراتيجية العالمية للحفاظ على النباتات؟ .77

  ال) أ

  نيةال، ولكن جاري دراسة  برامج تعاو) ب

  نعم، توجد برامج تعاونية قيد التطوير) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد برامج تعاونية مضمنة في إطارات التعاون الحالي ) د

 .مزيد من المعلومات حول التعاون الثنائي أو اإلقليمي
 
 
 

 
 

 ه المادة، خصوًصا من ناحيةي حققتها بلدك في تنفيذ هذ من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج الت–المربع السابع عشر 
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 

 .التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق –عشر المربع الثامن 

 

  
  

  
   االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي االستخدام المستدام لمكونات التنوع البيولوجي––المادة العاشرة المادة العاشرة 

 لقرار الوطني؟هل دمج بلدك دراسة المحافظة واالستخدام المستدام للموارد البيولوجية في صناعة ا ):أ (10في المادة   ◊ .78

  ال  )أ
  جاري اتخاذ خطوات ولكن ال،  )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في بعض القطاعات ذات الصلة   )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في معظم القطاعات ذات الصلة   )د

 .ارد البيولوجية في صناعة القرار الوطنيمزيد من المعلومات حول دمج دراسة المحافظة واالستخدام المستدام للمو
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 هل تبنى بلدك تدابير تتعلق باستخدام الموارد البيولوجية تتجنب أو تقلل التأثيرات العكسية على التنوع البيولوجي؟ ):ب( 10في المادة   ◊ .79

  ال  )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(بقة نعم، بعض التدابير مط  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د

 .مزيد من المعلومات حول التدابير التي تم تبنيها المتعلقة باستخدام الموارد البيولوجية والتي تتجنب أو تقلل التأثيرات العكسية على التنوع البيولوجي

 
 
 
 
 

 هل طبق بلدك تدابير تحمي وتشجع االستخدام المعتاد للموارد البيولوجية والتي تتوافق مع متطلبات المحافظة واالستخدام المستدام؟ ):ج (10المادة في   ◊ .80

  ال  )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د

 .مزيد من المعلومات حول التدابير التي تحمي وتشجع االستخدام المعتاد للموارد البيولوجية والتي تتوافق مع متطلبات المحافظة واالستخدام المستدام
 
 
 
 
 
 

كان المحليين على تطوير وتنفيذ اإلجراءات العالجية في المناطق المتأثرة حيث تم تقليل التنوع هل طبق بلدك تدابير تساعد الس ):د (10في المادة   ◊ .81
  البيولوجي؟

  ال  )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة  )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة   )ج
  )ضلك اذآر التفاصيل أدناهمن ف(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة   )د

 .مزيد من المعلومات حول التدابير التي تساعد السكان المحليين على تطوير وتنفيذ اإلجراءات العالجية في المناطق المتأثرة حيث تم تقليل التنوع البيولوجي
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 اع الخاص في تطوير طرق لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟هل يشجع بلدك بشكل نشط التعاون بين الهيئات الحكومية والقط ):هـ (10في المادة   ◊ .82

  ال  )أ
  ال، ولكن التحفيزات قيد التطوير  )ب

  نعم، يتم تطبيق بعض التحفيزات أو السياسات  )ج
  نعم، يتم تطبيق تحفيزات أو سياسات شاملة  )د
  نعم، مراجعة التنفيذ متاحة  )هـ

  
  

   المستدام آمسألة متشابكة المستدام آمسألة متشابكة االستخدام االستخدام––  2424//55القرار القرار 

 هل حدد بلدك المؤشرات والتدابير الحافزة للقطاعات المرتبطة بالمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟  ◊ .83

  ال  )أ
   ال، ولكن يجري حالًيا تقييم المؤشرات المحتملة )ب
  )من فضلك وضح ذلك أدناه( نعم، تم تحديد المؤشرات  )ج

 .تحديد المؤشرات والتدابير الحافزة للقطاعات حول لتعليقاتمزيد من ا
 
 
 
 
 
 

 هل طور بلدك خبرات وبرامج وسياسات االستخدام المستدام المنفذة لالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي، خاصة في العمل على التخفيف من حدة الفقر؟  ◊ .84

  ال) أ

  حتملة قيد التطويرال، ولكن الخبرات والبرامج والسياسات الم) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق بعض السياسات والبرامج ) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق سياسات وبرامج شاملة ) د
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 .مزيد من المعلومات حول برامج وسياسات االستخدام المستدام
 
 
 
 
 

 رك القطاع الخاص في المبادرات الخاصة باالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟هل طور بلدك أو اآتشف آليات تش  ◊ .85

  ال  )أ
  ال، ولكن اآلليات قيد التطوير  )ب
  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق اآلليات   )ج

 . المستدام للتنوع البيولوجيمزيد من التعليقات حول تطوير آليات إلشراك القطاع الخاص في المبادرات الخاصة باالستخدام

 
 
 
 
 

  هل حدد بلدك مناطق للمحافظة سوف تستفيد من خالل االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟  ◊ .86

  ال  )أ
  )من فضلك اذآر أمثلة أو حاالت أدناه (نعم  )ب

 .ستدام للتنوع البيولوجيأمثلة أو حاالت حيث تم تحديد مناطق للمحافظة والتي ستستفيد من خالل االستخدام الم
 
 
 

  
  

  التنوع البيولوجي والسياحةالتنوع البيولوجي والسياحة  ––  2525//55القرار القرار 

 هل بنى بلدك سياساته وبرامجه وأنشطته في مجال السياحة المستدامة على تقييم الروابط بين السياحة والتنوع البيولوجي؟  ◊ .87

  ال  )أ
  )من فضلك وضح ذلك أدناه (نعم  )ب

 .بلدك سياساته وبرامجه وأنشطته في مجال السياحة المستدامة على تقييم الروابط بين السياحة والتنوع البيولوجيمن فضلك وضح إلى أي مدى بنى 

 
 
 
 
 

 هل وضع بلدك آلية لتقييم ومراقبة وقياس تأثير السياحة على التنوع البيولوجي؟  ◊ .88
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  ال) أ
  ال، ولكن اآلليات في المراحل األولى من التطوير) ب
   من التطويرمراحل متقدمة في آلياتولكن توجد ال، ) ج
  )من فضلك وضح ذلك(نعم، يتم تطبيق اآلليات )  د
  اآلليات الحالية قيد المراجعةنعم، ) هـ

 .مزيد من التعليقات حول وضع آلية لتقييم ومراقبة وقياس تأثير السياحة على التنوع البيولوجي
 
 
 
 
 

 طارات عمل قانونية إلتمام الجهود التطوعية للتنفيذ الفعال للسياحة المستدامة؟هل وضع بلدك سياسات تأهيل وإ  ◊ .89

  ال )أ
  نعم )ب

 .مزيد من التعليقات حول المدى الذي وصل إليه بلدك في وضع سياسات تأهيل وإطارات عمل قانونية إلتمام الجهود التطوعية للتنفيذ الفعال للسياحة المستدامة
 
 
 
 
 

 دك آليات لمشارآة المجتمعات األهلية والمحلية في تطوير وإدارة أنشطة السياحة؟هل وضع بل  ◊ .90

  ال) أ
  ال، ولكن اآلليات في المراحل األولى من التطوير) ب
  ال، ولكن اآلليات في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق اآلليات )  د
  حالية قيد المراجعةاآلليات النعم،) هـ

 .مزيد من التعليقات حول وضع آليات لمشارآة المجتمعات األهلية والمحلية في تطوير وإدارة أنشطة السياحة
 
 
 
 
 

نية على المستوى هل وفر بلدك برامج تعليمية وتدريبية للعاملين في مجال السياحة لزيادة وعيهم بتأثيرات السياحة على التنوع البيولوجي وترقية القدرة الف  ◊ .91
 المحلي لتقليل اآلثار؟

  ال )أ
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  ال، ولكن البرامج قيد التطوير )ب
  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق البرامج  )ج

 .مزيد من التعليقات حول البرامج التدريبية والتعليمية التي تقدم للعاملين في مجال السياحة

 
 
 

 
 

 المادة، خصوًصا من ناحيةضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذه  من فضلك و–المربع التاسع عشر 
 )إذا آانت مطبقة(لبلدك  )NBSAP((تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010حقيق هدف التقدم باتجاه ت )ج (

 

 
 

  .و العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أ–المربع العشرون 

 

 
  

  التدابير الحافزةالتدابير الحافزة  ––المادة الحادیة عشرة المادة الحادیة عشرة 

 محافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لمكوناته؟هل وضع بلدك برامج لتحديد وتبني تدابير سليمة اقتصادًيا واجتماعًيا تكون بمثابة حوافز لل  ◊ .92

  ال )أ
  ال، ولكن البرامج في المراحل األولى من التطوير )ب
  ال، ولكن البرامج في مراحل متقدمة من التطوير )ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، بعض البرامج مطبقة  )د
  )فضلك اذآر التفاصيلمن (نعم، توجد برامج شاملة مطبقة  )هـ

 .مزيد من التعليقات حول برامج تحديد وتبني حوافز للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
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  التدابير الحافزةالتدابير الحافزة  ––1818//33القرار القرار )  )  أأ((

ي الخطط والسياسات والبرامج والمناطق األخرى هل طور بلدك اآلليات أو المناهج لضمان الدمج المالئم لكل من قيم السوق وغير السوق للتنوع البيولوجي ف  ◊ .93
 ذات الصلة؟

  ال )أ
  ال، مازال في المراحل األولى لتطوير اآلليات )ب
  ال، ولكن في مراحل متقدمة من تطوير اآلليات )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، اآلليات مطبقة  )د
  )التفاصيلمن فضلك اذآر (نعم، مراجعة آثار اآلليات متاحة  )هـ

 .مزيد من التعليقات حول آليات أو مناهج دمج قيم السوق وغير السوق للتنوع البيولوجي في الخطط والسياسات والبرامج
 
 
 
 
 

 هل طور بلدك برامج تدريبية وأخرى لبناء القدرة لتنفيذ التدابير الحافزة وتشجيع مبادرات القطاع الخاص؟  ◊ .94

  ال )أ
   قيد التطويرال، ولكن البرامج )ب
  نعم، بعض البرامج مطبقة )ج
  نعم، العديد من البرامج مطبق )د

 
 

 هل دمج بلدك اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات التأثير آخطوة في تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة؟  ◊ .95

  ال )أ
  نعم )ب

 
 
  
  
  

  ]]جزءجزء[[تدابير تنفيذ االتفاقية تدابير تنفيذ االتفاقية   ––1010//44القرار القرار 

 التهديدات التي تواجه التنوع البيولوجي واألسباب الضمنية لفقد التنوع البيولوجي، بما في ذلك العوامل ذات الصلة، آمرحلة في تحديد التدابير هل حدد بلدك  ◊ .96
 الحافزة؟

  ال )أ
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  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تحديد بعض التهديدات  )ب

  ) فضلك اذآر التفاصيل أدناهمن(نعم، تم تحديد العديد من التهديدات  )ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تستند التدابير المصممة على المراجعات  )د

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم، مراجعة التنفيذ متاحة )هـ

 .وجي واألسباب الضمنية لفقد التنوع البيولوجيمزيد من المعلومات حول التدابير الحافزة المصممة لمناقشة التهديدات التي تواجه التنوع البيول

 
 
 
 
 

 هل يضع بلدك في االعتبار التقييم االقتصادي واالجتماعي والثقافي واألخالقي للتنوع البيولوجي عند تصميم التدابير الحافزة؟  ◊ .97

  ال )أ
  )من فضلك وضح ذلك أدناه (نعم )ب

 . التقييم االقتصادي واالجتماعي والثقافي واألخالقي للتنوع البيولوجي عند تصميم التدابير الحافزةمن فضلك وضح إلى أي مدى يضع بلدك في االعتبار

 
 
 
 
 

 هل طور بلدك إطارات عمل قانونية وسياسية لتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة؟  ◊ .98

  ال )أ
  ال، ما زال التطوير في المراحل األولى )ب
  متقدمةال، ولكن التطوير في مراحل  )ج

  نعم، إطارات العمل مطبقة )د
  نعم، مراجعة التنفيذ متاحة )هـ

 
 

 هل حدد بلدك وناقش تحييد حوافز الحفاظ؟  ◊ .99

  ال )أ

  ال، ولكن يجري حالًيا تحديد البرامج )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(ال، تم تحديد البرامج ولكن حوافز الحفاظ لم يتم تحييدها بالكامل  )ج
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  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تحديد وتحييد حوافز الحفاظ  )د

 .مزيد من المعلومات حول حوافز الحفاظ التي تم تحديدها وتحييدها
 
 
 

  
 

  
  التدابير الحافزةالتدابير الحافزة  ––1515//55القرار القرار 

  أهداف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي في بلدك؟هل اآتشف بلدك الطرق والوسائل المحتملة التي يمكن لهذه التدابير الحافزة من خاللها دعم  ◊ .100

  ال )أ

  ال، ولكن يتم تحديد الطرق والوسائل )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تحديد بعض الطرق والوسائل  )ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تحديد مجموعة شاملة من الطرق والوسائل  )د

 . التعليقات حول الطرق والوسائل التي يمكن للتدابير الحافزة من خاللها دعم أهداف االتفاقيةمزيد من
 
 
 

  
 

  
  التدابير الحافزةالتدابير الحافزة  ––1515//66القرار القرار 

فاقية واالستخدام هل يضع بلدك في االعتبار اقتراحات لتصميم وتنفيذ التدابير الحافزة في المرفق األول لهذا القرار عند تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة لالت .101
 المستدام للتنوع البيولوجي؟

  ال )أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب
 .مزيد من المعلومات حول االقتراحات التي توضع في االعتبار عند تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة لالتفاقية واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

 
 
 
 
 

 مالي لبرنامج العمل الخاص بالتدابير الحافزة؟هل قدم بلدك الدعم ال .102
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  ال )أ
  ال، ولكن برنامج الدعم المالي قيد التطوير) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ج

 .مزيد من المعلومات حول الدعم المالي المقدم لبرنامج العمل الخاص بالتدابير الحافزة
 
 
 

 
 ة، خصوًصا من ناحيةك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذه الماد من فضل–المربع الحادي والعشرون 
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010 تحقيق هدف التقدم باتجاه )ج (

 

 
 

 .ك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضل–المربع الثاني والعشرون 

 

  
   البحث والتدریب البحث والتدریب––المادة الثانية عشرة المادة الثانية عشرة 

اصة بتحديد والمحافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام هل وضع بلدك برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني للتدابير الخ ):أ (12في المادة   ◊ .103
 لمكوناته؟

  ال )أ

  ال، ولكن البرامج مازالت في مراحل أولى من التطوير )ب
  ال، ولكن البرامج في مراحل متقدمة من التطوير )ج

  )من فضلك وضح ذلك أدناه(نعم، يتم تطبيق البرامج  )د
 .ل البرامج الخاصة بالتعليم والتدريب العلمي والفني للتدابير الخاصة بالتحديد والمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجيمزيد من المعلومات حو

 
 
 
 
 

 هل يشجع بلدك األبحاث التي تسهم في المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟ ):ب( 12في المادة   ◊ .104

  ال )أ
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  ) اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك (نعم )ب
 .مزيد من المعلومات حول األبحاث التي تسهم في المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي

 
 
 
 
 

لتنوع هل يشجع بلدك ويتعاون في استخدام التقدم العلمي في أبحاث التنوع البيولوجي في تطوير طرق للمحافظة واالستخدام المستدام ل ):ج (12في المادة   ◊ .105
 البيولوجي؟

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

 .مزيد من المعلومات حول استخدام التقدم العلمي في أبحاث التنوع البيولوجي في تطوير طرق للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي
 
 
 

 
 ذه المادة، خصوًصا من ناحية النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ ه من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو–المربع الثالث والعشرون 

 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 
 
 

 .التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق –المربع الرابع والعشرون 

 

  
  

  
  

   التثقيف والتوعية والجماهيریة التثقيف والتوعية والجماهيریة––المادة الثالثة عشرة المادة الثالثة عشرة 
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  تدابير تنفيذ االتفاقيةتدابير تنفيذ االتفاقية  ––1010//44القرار القرار 

ى مشارآة األطراف والتي تدمج موضوعات المحافظة على التنوع البيولوجي في خبراتهم هل يدعم بلدك مبادرات المجموعات الرئيسية التي ترع  ◊ .106
  وبرامجهم التعليمية؟

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

وع البيولوجي في خبراتهم وبرامجهم مزيد من التعليقات حول مبادرات المجموعات الرئيسية التي ترعى مشارآة األطراف والتي تدمج موضوعات المحافظة على التن
 .التعليمية

 
 
 
 

  هل وضح بلدك وترجم شروط االتفاقية إلى لغة محلية لتشجيع التثقيف والوعي العام للقطاعات ذات الصلة؟  ◊ .107

  ال )أ
  الترجمة تجري حالًيا ولكن ال، )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ج
  غير مطبق )د

عليقات حول مبادرات المجموعات الرئيسية التي ترعى مشارآة األطراف والتي تدمج موضوعات المحافظة على التنوع البيولوجي في خبراتهم وبرامجهم مزيد من الت
 .التعليمية

 
 
 

  هل يدعم بلدك برامج التثقيف والوعي المحلية والوطنية واإلقليمية وشبه اإلقليمية؟  ◊ .108

  ال )أ
  )اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك  (نعم )ب

 .مزيد من المعلومات حول الدعم المقدم لبرامج التثقيف المحلية والوطنية واإلقليمية وشبه اإلقليمية
 
 
 

  
  التثقيف والوعي الجماهيريالتثقيف والوعي الجماهيري  ––  1717//55القرار القرار 

   في ذلك تقديم المنح الدراسية؟ آجزء من استراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية، بماCEPAهل يدعم بلدك بناء القدرة لـ   ◊ .109

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

 .مزيد من التعليقات حول دعم بناء القدرة للتثقيف واالتصاالت آجزء من استراتيجية التنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية
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  ))CCEEPPAA((االتصاالت والتثقيف والوعي الجماهيري االتصاالت والتثقيف والوعي الجماهيري   ––  1919//66القرار القرار 

مواقع التثقيف البيئي األخرى /هل طور بلدك موقًعا إلكترونًيا لالتصاالت والتثقيف والوعي الجماهيري وربطه بآلية التبادل الخاصة باالتفاقية وشبكات .110
  ؟...لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والجامعات، إلخ

  ال) أ

  روني حالًياال، ولكن جاري تطوير موقع إلكت) ب

   أو الشبكات ومواقع الويب األخرىCHMنعم، ولكن الموقع اإللكتروني غير مرتبط بـ ) ج

  نعم) د

 
 

 هل يشجع بلدك االتصاالت والتثقيف والوعي الجماهيري للتنوع البيولوجي على مستوى المجتمع؟ .111

  ال) أ
  )اذآر التفاصيل أدناه(نعم ) ب

 .د تشجيع االتصاالت والتثقيف والوعي الجماهيري للتنوع البيولوجي على مستوى المجتمعمزيد من  المعلومات حول جهو
 
 
 
 
 

 هل يشجع بلدك برامج المشارآة للوعي بالتنوع البيولوجي وبرامج تبادل الطالب والحرفيين على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية؟ .112

  ال) أ
  )اذآر التفاصيل أدناه (نعم) ب

 . من التعليقات حول تشجيع برامج المشارآة وبرامج تبادل الطالب والحرفيين على المستويات الوطنية واإلقليمية والدوليةمزيد

 
 
 
 
 

 هل طور برامج وعي لألطفال؟ .113

  ال) أ
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  نعم، من خالل موقع إلكتروني) ب
  نعم، من خالل وسائل اإلعالم) ج
  مج ما بعد المدرسةنعم، من خالل المناهج المدرسية وبرا) د
  )حددهامن فضلك  (نعم، من خالل وسائل أخرى) هـ

 .مزيد من التعليقات حول برامج الوعي المطورة لألطفال

 
 
 
 
 

 لتنفيذ المسائل المتشابكة وبرامج العمل الموضوعية بموجب االتفاقية؟) CEPA(هل تقوم بلدك ببعض أنشطة االتصاالت والتثقيف والوعي الجماهيري  .114

  )من فضلك حدد األسباب أدناه(ال ) أ

  )ذآر التفاصيلمن فضلك ا(نعم، يتم القيام ببعض األنشطة لبعض المسائل والمجاالت الموضوعية ) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل(نعم، يتم القيام بالعديد من األنشطة لمعظم المسائل والمجاالت الموضوعية ) ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل(ة لكافة المسائل والمجاالت الموضوعية نعم، يتم القيام بأنشطة شامل) د

 .لتنفيذ المسائل المتشابكة وبرامج العمل الموضوعية المطبقة بموجب االتفاقية) CEPA(مزيد من التعليقات حول أنشطة االتصاالت والتثقيف والوعي الجماهيري 

 
 
 

 
 ة، خصوًصا من ناحيةتأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذه الماد من فضلك وضح أدناه ال–المربع الخامس والعشرون 
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 

 .التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق –المربع السادس والعشرون 

 

  
  

  تقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسيةتقييم التأثيرات وتقليل التأثيرات العكسية  ––المادة الرابعة عشرة المادة الرابعة عشرة 
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ات البيئية للمشروعات المقترحة المحتمل أن يكون لها تأثيرات عكسية على التنوع هل طور بلدك التشريعات التي تتطلب تقييم التأثير ):أ( 14.1في المادة   ◊ .115
 البيولوجي؟

  ال )أ
  ال، ولكن التشريعات مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب

  ال، ولكن التشريعات في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  )همن فضلك وضح ذلك أدنا(نعم، يتم تطبيق التشريعات  )د
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم، مراجعة التنفيذ متاحة )هـ

 .للمشروعات المحتمل أن يكون لهتا تأثيرات عكسية على التنوع البيولوجي) EIA(مزيد من المعلومات حول التشريعات التي تتطلب تقييم التأثيرات البيئية 
 
 
 
 
 

ان إعطاء االعتبار الالزم للنتائج البيئية للبرامج والسياسات الوطنية المحتمل أن يكون لها تأثيرات عكسية هل طور بلدك آليات لضم ):ب( 14.1في المادة  ◊ .116
 واضحة على التنوع البيولوجي؟

  ال )أ
  ال، ولكن اآلليات مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب
  ال، ولكن اآلليات في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  ليات مطبقةنعم، اآل )د

 
أو متعددة األطراف حول األنشطة التي يحتمل أن تؤثر بوضوح على التنوع البيولوجي /أو إقليمية و/هل ينفذ بلدك اتفاقيات ثنائية و ):ج (14.1في المادة   ◊ .117

 خارج حدود بلدك؟

  ال )أ
  يجري تقييم الخيارات ولكن ال، )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(الزال البعض اآلخر قيد المناقشة نعم، تم االنتهاء من بعض االتفاقيات و )ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )د
 .أو متعددة األطراف حول األنشطة التي يحتمل أن تؤثر بوضوح على التنوع البيولوجي خارج حدود بلدك/أو اإلقليمية و/مزيد من المعلومات حول االتفاقيات الثنائية و

 
 
 
 
 

هل طبق بلدك آليات لمنع أو تقلي الخطر أو التلف الذي ينشأ في منطقتكم على التنوع البيولوجي في منطقة األطراف األخرى أو في  ):د (14.1في المادة   ◊ .118
 المناطق التي تتجاوز الحدود الوطنية؟

  ال )أ
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  ال، ولكن اآلليات مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب
  لكن اآلليات في مراحل متقدمة من التطويرال، و )ج
  نعم، يتم تطبيق اآلليات بناًء على المعرفة العلمية الحالية )د

 
 

  هل وضع بلدك اآلليات الوطنية لالستجابة الطارئة لألنشطة أو األحداث التي تمثل خطًرا جسيًما ووشيًكا على التنوع البيولوجي؟ ):هـ (14.1في المادة   ◊ .119

  ال )أ

  ال، ولكن اآللية مازالت في المراحل األولى من التطوير )ب
  ال، ولكن اآللية في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  نعم، يتم تطبيق آلية )د

 .مزيد من المعلومات حول اآلليات الوطنية لالستجابة الطارئة لألنشطة أو األحداث التي تمثل خطًرا جسيًما ووشيًكا على التنوع البيولوجي
 
 
 
 
 
 

 هل يشارك بلدك في أي اتفاقيات دولية أو إقليمية مطبقة على مسئولية واستدراك الضرر الواقع على التنوع البيولوجي؟  ◊ .120

  ال )أ
  )من فضلك حدد االتفاقيات(نعم  )ب

 .لية واستدراك الضرر الواقع على التنوع البيولوجيمزيد من التعليقات حول االتفاقيات الدولية أو اإلقليمية التي شارآت فيها بلدك والمطبقة على مسئو
 
 
 
 
 

  تقييم التأثيرات والمسئولية واالستدراكتقييم التأثيرات والمسئولية واالستدراك  ––1818//55القرار القرار 

 عند تنفيذ تقييم التأثيرات البيئية، هل يناقش بلدك فقد التنوع البيولوجي والمظاهر االقتصادية االجتماعية والثقافية والصحية المتداخلة والتي يوجد لها صلة  ◊ .121
 بالتنوع البيولوجي؟

  ال )أ
  جزئًيا )ب
  تمامًَا )ج

 
 

عند تطوير إطارات العمل التشريعية والتنظيمية الجديدة، هل توجد لدى بلدك آليات لضمان مناقشة اهتمامات التنوع البيولوجي من المراحل األولى   ◊ .122
 للعملية المبدئية؟
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  ال )أ
  )التفاصيل أدناهمن فضلك اذآر (نعم، في بعض الظروف  )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في آل الظروف  )ج

 .مزيد من المعلومات حول آليات ضمان مناقشة اهتمامات التنوع البيولوجي من المراحل األولي للتشريعات واللوائح المبدئية
 
 
 
 
 

 ج المشارك لكافة مراحل عملية التقييم؟هل يضمن بلدك اشتراك آافة المشارآين المهتمين والمتأثرين في المنه  ◊ .123

  ال )أ
  نعم، في بعض الظروف )ب
  نعم، في آل الحاالت )ج

هل يستخدم بلدك التقييمات البيئية االستراتيجية لتقييم ليس فقط تأثيرات المشروعات الفردية، ولكن أيضًَا تأثيراتها المتراآمة والعالمية، ويضمن تطبيق   ◊ .124
 ت صناعة القرار والتخطيط؟النتائج في عمليا

  ال )أ
  نعم )ب

  
  التعریف والمراقبة والمؤشرات والتقييماتالتعریف والمراقبة والمؤشرات والتقييمات  ––77//66القرار القرار 

 ؟14 من المادة 1هل يطبق بلدك التوجيهات بالشكل الواردة عليه في المرفق بهذا القرار في سياق تنفيذ الفقرة  .125

  ال )أ
  ال، ولكن يجري حالًيا دراسة تطبيق التوجيهات )ب
  )حددهامن فضلك  (نعم، يتم تطبيق بعض الجوانب) ج

  )حددهامن فضلك  (نعم، يتم تطبيق الجوانب الرئيسية) ج

 .تطبيق التوجيهات التعليقات حول مزيد من

 
 
 

  
  

  
  ))22، الفقرة ، الفقرة 1414المادة المادة ((واالستدراك واالستدراك  المسئولية  المسئولية ––  1111//66القرار القرار 

 يما يخص مسئولية واستدراك الضرر الواقع على التنوع البيولوجي؟هل يوجد لدى بلدك تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية ف .126

  ال )أ
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  )من فضلك حدد التدابير(نعم  )ب
 .مزيد من التعليقات حول التدابير التشريعية أو اإلدارية أو السياسية فيما يخص مسئولية واستدراك الضرر الواقع على التنوع البيولوجي

 
 
 

 
 

راف األخرى لتقوية القدرات على المستوى الوطني لمنع األضرار التي تقع على التنوع البيئي، وتأسيس وتنفيذ النظم التشريعية هل يتعاون بلدك مع األط .127
 والسياسات والتدابير اإلدارية الوطنية على المسئولية واالستدراك؟

  ال) أ

  ال، ولكن جاري مناقشة التعاون) ب

   التطويرال، ولكن البرامج التعاونية قيد) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(التعاونية  األنشطة بعضنعم، جاري تنفيذ ) د

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(أنشطة تعاونية نعم، جاري تنفيذ ) هـ

 .مزيد من التعليقات حول التعاون مع األطراف األخرى لتقوية القدرات

 
 
 

 
 
 

 ه المادة، خصوًصا من ناحيةح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذ من فضلك وض–المربع السابع والعشرون 
 )إذا آانت مطبقة(لبلدك  )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010يق هدف التقدم باتجاه تحق )ج (

 

 
 

 .وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك –المربع الثامن والعشرون 
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  للموارد الجينيةللموارد الجينية الوصول  الوصول ––المادة الخامسة عشرة المادة الخامسة عشرة 

نية لالستخدامات السليمة بيئًيا من قبل األطراف األخرى، على هل سعى بلدك لتيسير الوصول إلى الموارد الجي ):5 (15و) 4 (15و) 2(15في المواد   ◊ .128
 أساس الموافقة المسبقة المخطر بها والشروط المتفق عليها بين الطرفين؟

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

طراف األخرى، على أساس الموافقة المسبقة المخطر بها والشروط المتفق هل سعى بلدك لتيسير الوصول إلى الموارد الجينية لالستخدامات السليمة بيئًيا من قبل األ
 عليها بين الطرفين؟

 
 
 
 
 
 

هل اتخذ بلدك تدابير ليضمن أن أي أبحاث علمية تقوم على الموارد الجينية التي يقدمها أطراف أخرى تم تطويرها وتنفيذها بالمشارآة  ):6(15في المادة   ◊ .129
 الكاملة لتلك األطراف؟

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

ينية والتي يقدمها أطراف متعاقدة أخرى تم تطويرها وتنفيذها بالمشارآة الكاملة مزيد من المعلومات حول التدابير التي تضمن أن أي أبحاث علمية تقوم على الموارد الج
 .لتلك األطراف المتعاقدة

 
 
 
 

هل اتخذ بلدك تدابير ليضمن المشارآة العادلة والمالئمة لنتائج األبحاث والتطوير والفوائد الناتجة عن االستخدام التجاري وغيره  ):7(15في المادة   ◊ .130
  جينية مع أي طرف متعاقد يقدم مثل هذه الموارد؟للموارد ال

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
  نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة )د

  نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية أو تشريع فرعي شامل )هـ
   إداريةنعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وتدابير )و
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  الوصول للموارد الجينيةالوصول للموارد الجينية  ––  1515//33  والقراروالقرار  1111//22  القرارالقرار

هل نفذ بلدك أي برامج بناء للقدرة لتشجيع التطوير الناجح وتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية وسياسية وتوجيهات حول الوصول، متضمنة المهارات   ◊ .131
 والقدرات العلمية والفنية والتجارية و القانونية واإلدارية؟

  ال )أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، ولكن البرامج تغطي بعض االحتياجات فقط  )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، البرامج تغطي آافة االحتياجات المحددة  )ج

 .ية وتوجيهات حول الوصولمزيد من المعلومات حول برامج بناء للقدرة لتشجيع التطوير الناجح وتنفيذ تدابير تشريعية وإدارية وسياس

 
 
 

  
 

  للموارد الجينيةللموارد الجينية الوصول  الوصول ––2626//55القرار القرار 

هل تسهم استراتيجية التنوع البيولوجي والتدابير التشريعية واإلدارية والسياسية حول الوصول ومشارآة الفوائد في أهداف المحافظة واالستخدام   ◊ .132
 المستدام؟

  ال )أ
  )همن فضلك اذآر التفاصيل أدنا (نعم )ب

 . والتدابير التشريعية واإلدارية والسياسية حول الوصول ومشارآة الفوائد في أهداف المحافظة واالستخدام المستدامNBSAPمزيد من المعلومات خول مساهمة 
 
 
 

 
 
 

 موجه) 133(السؤال التالي 
 لألطراف التي تستقبل الموارد الجينية

 من 19 و16 و15م الجهود التي تقوم بها البلدان المزودة لضمان خضوع الوصول للموارد الجينية للمواد هل طبق بلدك تدابير إدارية أو سياسية تدع  ◊ .133
 االتفاقية؟

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بما ذلك ترتيبات أخرى  )ب

 . من االتفاقية19 و16 و15ضوع الوصول للموارد الجينية للمواد مزيد من المعلومات حول التدابير اإلدارية أو السياسية التي تدعم جهود المزود لضمان خ
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عند تطوير تشريعاته حول الوصول، هل وضع بلدك في اعتباره وسمح بتطوير نظام متعدد األطراف ليسهل الوصول ومشارآة الفوائد آما هو محدد في   ◊ .134

 ؟المعاهدة الدولية للموارد الجينية النباتية لألغذية والزراعة

  ال )أ
  نعم )ب

 
 

 هل قدم بلدك بناء القدرة وتطوير التقنية والتحويل لصيانة واالستفادة من المجموعات خارج البيئة الطبيعية؟  ◊ .135

  ال )أ
  نعم )ب

 
 
 

  الوصول للموارد الجينيةالوصول للموارد الجينية  ––  1515//33  والقراروالقرار  2424//22  القرارالقرار

لتشريعية واإلدارية والسياسية حول الوصول ومشارآة الفوائد، والعقود والترتيبات هل يستخدم بلدك توجيهات بون عند تطوير ووضع مسودات التدابير ا .136
 األخرى بموجب الشروط المتفق عليها بين الطرفين للوصول ومشارآة الفوائد؟

  ال )أ
  ال، ولكن جاري اتخاذ خطوات للقيام بذلك )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ج

ل استخدام توجيهات بون عند تطوير ووضع مسودات التدابير التشريعية واإلدارية والسياسية حول الوصول ومشارآة الفوائد، والعقود مزيد من المعلومات حو
 .والترتيبات األخرى بموجب الشروط المتفق عليها بين الطرفين للوصول ومشارآة الفوائد

 
 
 
 
 

 لى الموارد الجينية ومشارآة الفوائد والمناطق الرئيسية المحددة لبناء القدرة على المستوى الوطني؟هل راجع بلدك عناصر خطة العمل لبناء القدرة للوصول إ .137

  ال )أ

  تجري المراجعة حالًيا ولكن ال، )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تحديد بعض المناطق لبناء القدرة ) ج

 . وتحديد المناطق الرئيسيةمزيد من التعليقات حول مراجعة عناصر خطة العمل
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 هل طبق بلدك سياسات أو تدابير وطنية، بما في ذلك التشريعات، والتي تتناول مسألة حقوق الملكية الفكرية باالرتباط مع ترتيبات الوصول ومشارآة الفوائد؟ .138

  ال )أ
  ال، ولكن تم تحديد السياسات أو التدابير المحتملة )ب

   قيد التطويرسات والتدابير ذات الصلةال، ولكن السيا) ج
  نعم، يتم تطبيق بعض السياسات أو التدابير)  د
  نعم، يتم تطبيق سياسات أو تدابير شاملة) هـ

 
 
 
 
 

مامات التطبيق هل يشجع بلدك اإلعالن عن البلد مصدر الموارد الجينية في التطبيقات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية حيث تكون الموضوع الرئيسي هو اهت .139
 أو االستفادة من الموارد الجينية في تطوره؟

  ال  )أ
  ال، ولكن جاري مناقشة تشجيع اإلفشاء) ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم) ج

 .مزيد من المعلومات حول تشجيع اإلعالن عن البلد مصدر الموارد الجينية في التطبيقات
 
 
 

 
 ه المادة، خصوًصا من ناحيةن فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذ م–المربع التاسع والعشرون

 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010اتجاه تحقيق هدف التقدم ب )ج (

 

 
 

 .عوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو ال–المربع الثالثون

 

  
  

   الوصول إلى التقنية ونقلها الوصول إلى التقنية ونقلها––المادة السادسة عشرة المادة السادسة عشرة 
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لتقنية المناسبة للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألطراف هل اتخذ بلدك تدابير لتوفير أو تيسير الوصول إلى ونقل ا ):1(16في المادة   ◊ .140
  األخرى، أو االستفادة من الموارد الجينية وعدم التسبب في ضرر واضح للبيئة؟

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

مزيد من المعلومات حول هل تدابير توفير أو تيسير الوصول إلى ونقل التقنية المناسبة للمحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي لألطراف األخرى، أو االستفادة 
 .من الموارد الجينية

 
 
 
 
 

هل اتخذ بلدك تدابير حتى يتم منح األطراف التي تقدم الموارد الجينية الوصول إلى، ونقل التي تستفيد من هذه الموارد، وفًقا للشروط  ):3(16دة في الما  ◊ .141
 المتفق عليها بين الطرفين؟

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
   تشريعات شاملة مطبقةنعم، توجد )د
  نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية أو تشريع فرعي شامل )هـ
  نعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وترتيبات إدارية )و
  غير مطبق )ز

 
 

مؤسسات الحكومية هل اتخذ بلدك تدابير حتى ييسر القطاع الخاص الوصول للتطوير المشترك ونقل التقنية ذات الصلة لصالح ال ):4(16في المادة   ◊ .142
  والقطاع الخاص في الدول النامية؟

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب

  نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
  نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة )د
  نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية أو تشريع فرعي شامل )هـ

  يبات إداريةنعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وترت )و
  غير مطبق )ز
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 ة، خصوًصا من ناحية من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذه الماد–المربع الحادي والثالثون
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 قيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية،تح )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 

 .التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق –المربع الثاني والثالثون 

 

  
  

  تبادل المعلوماتتبادل المعلومات  ––المادة السابعة عشرة المادة السابعة عشرة 

 هل اتخذ بلدك تدابير لتيسير تبادل المعلومات من المصادر المتاحة علًنا؟ :)1(17 في المادة  ◊ .143

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
  نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة )د

 

 

 )144(السؤال التالي 
 موجه للدول المتقدمة

، مثل )2 (17هذه التدابير في االعتبار االحتياجات الخاصة للدول النامية وتتضمن فئات من المعلومات الواردة في المادة هل تضع  ):1(17في المادة   ◊ .144
 األبحاث الفنية والعلمية واالقتصادية االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرها؟

  ال )أ

، مثل األبحاث الفنية والعلمية واالقتصادية )2 (17من فئات المعلومات الواردة في المادة نعم، ولكنها ال تتض )ب
  االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرها

ادية ، مثل األبحاث الفنية والعلمية واالقتص)2 (17نعم، وهي تتضمن فئات المعلومات الواردة في المادة  )ج
  االجتماعية وبرامج التدريب والمسح، والمعرفة المتخصصة وإعادة المعلومات وغيرها

 
 ذه المادة، خصوًصا من ناحية من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ ه–المربع الثالث والثالثون 

 )إذا آانت مطبقة(لبلدك ) NBSAP(جي الوطنية وخطة العمل تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولو )أ (
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 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 .التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق –المربع الرابع والثالثون 

 

  
  التعاون الفني والعلميالتعاون الفني والعلمي  ––ة الثامنة عشرة ة الثامنة عشرة المادالماد

 هل اتخذ بلدك تدابير لتشجيع التعاون الدولي الفني والعلمي في مجال المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي؟ ):1(18في المادة   ◊ .145

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  )فضلك اذآر التفاصيل أدناهمن (نعم، بعض التدابير مطبقة  )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة  )د

 .مزيد من المعلومات حول إجراءات تشجيع التعاون الدولي الفني والعلمي

 
 
 
 
 
 

 قنيات األهلية والتقليدية، وفًقا ألهداف االتفاقية؟هل شجع بلدك وطور طرًقا للتعاون لتطوير واستخدام التقنيات، بما في ذلك الت ):4(18في المادة   ◊ .146

  ال )أ
  ال، مازالت الطرق في المراحل األولى من التطوير) ج )ب

  نعم، الطرق في مراحل متقدمة من التطوير )ج
  نعم، الطرق مطبقة )د

 
 
 

 طوير التقنيات المناسبة ألهداف االتفاقية؟هل شجع بلدك إقامة برامج بحثية مشترآة ومشروعات مشترآة لت ):5(18في المادة   ◊ .147

  ال )أ

  )من فضلك اذآر بعض األمثلة أدناه (نعم )ب
 .أمثلة إلقامة برامج بحثية مشترآة ومشروعات مشترآة لتطوير التقنيات المناسبة ألهداف االتفاقية
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  آلية التبادلآلية التبادل  ––  22//44والقرار والقرار   44//33  والقراروالقرار  33//22  القرارالقرار

  في تطوير اإلمكانيات الوطنية من خالل تبادل ونشر المعلومات حول التجارب والدروس المستفادة في تنفيذ االتفاقية؟هل يساعد بلدك  ◊ .148

  ال )أ
  نعم )ب

 
 
 

 هل يقدم بلدك موارد لتطوير وتنفيذ آلية التبادل؟  ◊ .149

  ال )أ
  نعم على المستوى الوطني )ب
  نعم على المستويين الوطني والدولي )ج

 
 
 

 هل آلية التبادل الخاصة بكم فعالة؟  ◊ .150

  ال )أ
  ال، ولكنها قيد التطوير )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ج

 ).CHM(فعالية آلية التبادل  التعليقات حول مزيد من

 
 
 

  
  
  

   التعاون العلمي والفني وآلية التبادل التعاون العلمي والفني وآلية التبادل--  1414//55القرار القرار 

 طنية للمؤسسات العلمية والخبراء العاملين في المجاالت الموضوعية لالتفاقية وإتاحتها من خالل آلية التبادلأو الجداول الو/هل وضع بلدك األدلة و .151
) CHM(؟ 

  ال )أ
  نعم )ب
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بيولوجي من خالل هل أقام بلدك روابط مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات األخرى التي تحتفظ بقواعد بيانات هامة أو تتولى أعماًال هامة حول التنوع ال .152

 ؟)CHM(آلية التبادل 

  ال )أ
  ال، ولكن يجري حالًيا التنسيق مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات األخرى )ب

  نعم، توجد روابط مع المنظمات غير الحكومية والمؤسسات) ج

 
 موجه إلى) 153(السؤال التالي 

 الدول المتقدمة

 لدول النامية والدول ذات االقتصادات التحولية للوصول إلى المعلومات في مجال التعاون العلمي والفني؟هل طور بلدك آلية التبادل لمساعدة ا .153

  ال) أ

  نعم، باستخدام فرص التمويل) ب

  نعم، من خالل الوصول إلى ونقل التكنولوجيا) ج

  نعم، باستخدام مرافق التعاون البحثي) د

  نعم، باستخدام إعادة المعلومات) هـ

  نعم، باستخدام فرص التدريب) و

  باستخدام تشجيع االتصاالت مع المؤسسات أو المنظمات المعنية والقطاع الخاص) ز

  )حددهامن فضلك  (نعم، باستخدام وسائل أخرى) ح

 .إلى المعلومات في مجال التعاون العلمي والفنيمزيد من التعليقات حول تطوير آلية التبادل لمساعدة الدول النامية والدول ذات االقتصادات التحولية للوصول 
 
 
 
 
 

 هل حدد بلدك ووضع مقابالت لألهداف الهامة آللية التبادل؟ .154

  ال )أ
  )من فضلك اذآر مزيد من التفاصيل أدناه (نعم )ب

 .مقابالت آلية التبادل التعليقات حول مزيد من
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 خالل آلية تبادل أآثر فائدة للباحثين وصانعي القرار؟هل طور بلدك أي مبادرات إلتاحة المعلومات من  .155

  ال )أ
  المبادرات قيد الدراسة ولكن ال، )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم) ج
 .تطوير المبادرات التعليقات حول مزيد من

 
 
 
 
 

فاء المزيد من التحسين على التعاون بين االتفاقيات المتعلقة بالتنوع هل طور بلدك وقدم وشارك في خدمات وأدوات لتحسين وتيسير تنفيذ آلية التبادل وإض .156
 البيولوجي؟

  ال )أ
  )من فضلك حدد الخدمات واألدوات(نعم  )ب

 .قة بالتنوع البيولوجيمزيد من التعليقات حول األدوات والخدمات لتحسين وتيسير تنفيذ آلية التبادل وإضفاء المزيد من التحسين على التعاون بين االتفاقيات المتعل
 
 
 

 
 

 ة، خصوًصا من ناحية من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ هذه الماد–المربع الخامس والثالثون 
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 حقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية،ت )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 

 .التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق –المربع السادس والثالثون 

 

  
  
  

   التعامل مع التقنية البيولوجية  التعامل مع التقنية البيولوجية ––المادة التاسعة عشرة المادة التاسعة عشرة 
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  وزیع فوائدهاوزیع فوائدهاوتوت

هل اتخذ بلدك تدابير لضمان المشارآة الفعالة في أنشطة أبحاث التقنية البيولوجية بواسطة األطراف المتعاقدة التي تقدم الموارد الجينية  ):1(19في المادة   ◊ .157
 لمثل هذا البحث؟

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  قةنعم، بعض التدابير مطب )ج
  نعم، توجد تشريعات شاملة مطبقة )د

  نعم، يتم تطبيق سياسة تشريعية وتشريع فرعي شامل )هـ
  نعم، يتم تطبيق سياسة شاملة وتدابير إدارية )و

 
 

ومالئم، للنتائج والفوائد هل اتخذ بلدك آافة التدابير العملية لتشجيع ودعم الوصول ذي األولوية بواسطة األطراف، على أساس عادل  ):2(19في المادة   ◊ .158
 الناتجة عن التقنيات البيولوجية بناًء على الموارد الجينية المقدمة بواسطة هذه األطراف؟

  ال )أ
  ال، ولكن التدابير المحتملة قيد المراجعة )ب
  نعم، بعض التدابير مطبقة )ج
  نعم، توجد تدابير شاملة مطبقة )د

 
 

 هذه المادة، خصوًصا من ناحيةن فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققتها بلدك في تنفيذ  م–المربع السابع والثالثون 
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010اتجاه تحقيق هدف التقدم ب )ج (

 

 
 

  .ائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العو–المربع الثامن والثالثون 

 

  
  
  

   الموارد المالية الموارد المالية––المادة العشرون المادة العشرون 
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التالية، داخلًيا وخارجًيا، والتي تم االستفادة بها لتنفيذ االتفاقية المتعلقة بالتنوع  من فضلك وضح الكمية والموارد المالية لكل من البنود –المربع التاسع والثالثون 
 .البيولوجي، على أساس سنوي، منذ أن أصبح بلدك طرًفا في االتفاقية

تخصيصات الميزانية بواسطة الحكومات الوطنية ) أ
والمحلية باإلضافة إلى الوزارات المختلفة على مستوى 

 القطاعات
 

   موارد الميزانية اإلضافية)ب

  المساعدة الثنائية من المتبرعين) ج

  المساعدة اإلقليمية من المتبرعين) د

  المساعدة متعددة األطراف من المتبرعين) هـ

  الموارد الخاصة من المتبرعين) و

الموارد التي تم توليدها من خالل األدوات المالية، ) ز
  ع البيولوجيمثل فرض رسوم الستخدام التنو

 
 
 
 

 . من فضلك وضح بالتفصيل أي برامج تمویل رئيسية، مثل صندوق ائتمان التنوع البيولوجي أو برامج محددة تم إعدادها في بلدك–المربع األربعون 

 
 
 
 
 

 ة؟هل قدم بلدك دعًما مالًيا وحوافز لألنشطة الوطنية التي قصد منها تحقيق أهداف االتفاقي ):1(20في المادة   ◊ .159

  ال )أ

  )من فضلك اذآر قائمة بمثل تلك الحوافز أدناه (نعم، حوافز فقط )ب

  نعم، دعًما مالًيا فقط )ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، دعًما مالًيا وحوافز  )د

 .مزيد من التعليقات حول الدعم المالي والحوافز المقدمة
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 جهانمو) 161 و160(السؤاالن التاليان 
 للدول المتقدمة

هل قدم بلدك موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين أطراف الدول النامية من الوفاء بالتكاليف المتزايدة التي تم االتفاق عليها والخاصة  ):2(20في المادة   ◊ .160
 لمؤقتة؟بتنفيذ تدابير تفي بالتزامات االتفاقية، طبًقا لما تم االتفاق عليه بين بلدك واآللية المالية ا

  ال )أ

  )من فضلك وضح مقدار الموارد المالية الجديدة واإلضافية السنوية التي قدمها بلدك(نعم  )ب

تنفيذ مزيد من التعليقات حول الموارد المالية الجديدة واإلضافية المقدمة لتمكين أطراف الدول النامية من الوفاء بالتكاليف المتزايدة التي تم االتفاق عليها والخاصة ب
 .تدابير تفي بالتزامات االتفاقية، طبًقا لما تم االتفاق عليه بين بلدك واآللية المالية المؤقتة

 
 
 
 
 
 

  هل قدم بلدك موارد مالية تتعلق بتنفيذ االتفاقية من خالل القنوات الثنائية واإلقليمية والقنوات األخرى متعددة األطراف؟ ):3(20في المادة   ◊ .161

  ال )أ

من فضلك وضح مقدار الموارد المالية السنوية التي قدمها (عم، بواسطة الوآاالت من خالل القنوات الثنائية ن )ب
  )بلدك والمتعلقة بتنفيذ االتفاقية

من فضلك وضح مقدار الموارد المالية السنوية التي قدمها (نعم، بواسطة الوآاالت من خالل القنوات اإلقليمية  )ج
  )فيذ االتفاقيةبلدك والمتعلقة بتن

من فضلك وضح مقدار الموارد المالية السنوية التي (نعم، بواسطة الوآاالت من خالل القنوات متعدد األطراف  )د
  )قدمها بلدك والمتعلقة بتنفيذ االتفاقية

 .من فضلك وضح مقدار الموارد المالية السنوية التي قدمها بلدك والمتعلقة بتنفيذ االتفاقية

 

 
 

 موجهان) 163 و162(ن التاليان السؤاال
 للدول النامية والدول التي تمر بمرحلة التحول االقتصادي
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هل تلقى بلدك موارد مالية جديدة وإضافية لتمكينه من الوفاء بالتكاليف المتزايدة الكاملة التي تم االتفاق عليها لتنفيذ تدابير تفي  ):2(20في المادة   ◊ .162
   بالتزامات االتفاقية؟

  ال )أ
  نعم )ب

 
 

 هل ناقش بلدك طرق ووسائل دعم تنفيذ أهداف االتفاقية في حواره مع مؤسسات التمويل؟  ◊ .163

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

 .مزيد من  التعليقات حول طرق ووسائل دعم تنفيذ أهداف االتفاقية في الحوار مع مؤسسات التمويل
 
 
 

  
  

  وارد المالية اإلضافيةوارد المالية اإلضافيةالمالم  ––66//33القرار القرار 

 هل يبذل بلدك أي جهود لتطوير معلومات موحدة حول الدعم المالي ألهداف االتفاقية؟  ◊ .164

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

 .تفاقيةأو الجهود المخططة لتطوير معلومات موحدة حول الدعم المالي ألهداف اال/مزيد من التعليقات حول العمليات الحالية و

 
 
 

  
  

  الموارد المالية اإلضافيةالموارد المالية اإلضافية  ––1111//55القرار القرار 

 هل وضع بلدك عملية لمراقبة الدعم المالي للتنوع البيولوجي؟  ◊ .165

  ال )أ
  جاري وضع اإلجراءات ولكن ال، )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ج

 .لوجيمزيد من التعليقات حول عمليات مراقبة الدعم المالي للتنوع البيو
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 هل جمع بلدك معلومات حول الدعم المالي اإلضافي المقدم بواسطة القطاع الخاص؟  ◊ .166

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

 .مزيد من التعليقات حول الدعم المالي اإلضافي الذي يقدمه القطاع الخاص
 
 
 
 
 
 

 مة الضريبية الوطنية للتبرعات المتعلقة بالتنوع البيولوجي؟هل درس بلدك اإلعفاءات الضريبية في األنظ  ◊ .167

  ال )أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(ال، ولكن اإلعفاءات قيد التطوير  )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، يتم تطبيق إعفاءات  )ج

 . البيولوجيمزيد من التعليقات حول اإلعفاءات الضريبية للتبرعات المتعلقة بالتنوع
 
 
 
 

  الموارد المالية اإلضافيةالموارد المالية اإلضافية  ––1616//66القرار القرار 

هل راجع بلدك الميزانيات الوطنية والسياسات النقدية، بما في ذلك فعالية المساعدة الرسمية للتطوير المخصصة للتنوع البيولوجي، مع االهتمام الخاص  .168
 ق ووسائل إزالتها أو تخفيفها؟بالحوافز اإليجابية وأداؤها باإلضافة إلى الحفاظ على الحوافر وطر

  ال )أ
  ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا) ب
  )من فضلك اذآر نتائج المراجعة (نعم )ج

 .مزيد من التعليقات حول مراجعة الميزانية الوطنية والسياسات النقدية، بما في ذلك فعالية المساعدة الرسمية للتطوير

 
 
 
 
 

 لمراجعة ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تطوير وتنفيذ مبادرات التطوير الدولية الرئيسية، باإلضافة إلى خطط هل يتخذ بلدك إجراءات ملموسة .169
 التطوير المستدام الوطنية وسياسات وخطط القطاعات ذات الصلة؟
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  ال )أ
  ال، ولكن تجري المراجعة حالًيا ) ب
  )ر التفاصيل أدناهمن فضلك اذآ(نعم، في بعض المبادرات والخطط  ) ج
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، في المبادرات والخطط الرئيسية  )د

 .مزيد من التعليقات حول مراجعة ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في المبادرات والخطط والسياسات
 
 
 

 
 

 حققتها بلدك في تنفيذ هذه المادة، خصوًصا من ناحيةتائج التي  من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو الن–المربع الحادي واألربعون 
 )إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة االستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 
 

 .التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذه المادة والقرارات المرتبطة من فضلك وضح القيود أو العوائق –ألربعون المربع الثاني وا

 

 
 

 موجه إلى) 170(السؤال التالي 
 الدول المتقدمة

 .تي تمر بمرحلة التحول االقتصاديأو الدول ال/في الجدول أدناه المجاالت التي قدم فيها بلدك دعًما مالًيا للدول النامية و" ×"من فضلك وضح بوضع عالمة  .170
 .من فضلك وضح ذلك في المساحة الموجودة أدناه إذا لزم األمر

 الدعم المقدم المجاالت

  )6/8القسم  (MEAإجراء تقييمات وطنية أو إقليمية داخل إطار عمل  )أ (

  )5/16القرار (المحافظة على الموقع الطبيعي  )ب (

  )6/10القرار (ليات لحماية المعرفة التقليدية تحسين القدرة الوطنية لوضع وصيانة اآل )ج (

  )5/26القرار (المحافظة خارج الموقع الطبيعي  )د (
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  )6/9القرار (تنفيذ االستراتيجية العالمية للمحافظة على النباتات  )ه (

  )6/24القرار (تنفيذ توجيهات بون  )و (

  )5/5القرار (تنفيذ برنامج العمل المتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي  )ز (

  )6/17القرار (إعداد التقرير األول حول حال الموارد الجينية الحيوانية في العالم  )ح (

  )6/27القرار (دعم عمل آليات التنسيق اإلقليمي الحالي وتطوير شبكات األعمال اإلقليمية وشبه اإلقليمية  )ط (

 .ر بمرحلة التحول االقتصاديمزيد من المعلومات حول الدعم المالي المقدم إلى الدول النامية والدول التي تم

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 موجه إلى) 171(السؤال التالي 

 الدول النامية أو الدول التي تمر بمرحلة التحول االقتصادي

دول أو من ال/و) GEF(في الجدول أدناه المجاالت التي قدم فيها بلدك طلًبا للحصول على تمويل من مرفق البيئة العالمي " ×"من فضلك وضح بوضع عالمة  .171
 .من فضلك وضح ذلك في المساحة الموجودة أدناه إذا لزم األمر .قد يوجد أآثر من مصدر للدعم المالي لنفس المجال .أو من مصادر أخرى/المتقدمة و

 تم تقدیم طلب للحصول على تمویل من
  المجاالتالمجاالت

GEF مصادر أخرى اتفاقية ثنائية 

    ط العمل الوطنيةإعداد استراتيجيات التنوع البيولوجي أو خط )أ (

    )6/27القرار (التقييم الذاتي للقدرة الوطنية لتنفيذ االتفاقية  )ب (

    )5/9القرار ) (GTI(اإلجراءات ذات األولوية لتنفيذ مبادرة التصنيف العالمية  )ج (

    )5/16 (الموقع الطبيعيالمحافظة على  )د (

    )6/23القرار (نواع الغريبة تطوير االستراتيجيات أو خطط العمل الوطنية للتعامل مع األ )ه (

 خارج الموقع الطبيعي وإنشاء وصيانة مرافق المحافظة الموقع الطبيعيالمحافظة خارج  )و (
    )5/26القرار (
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القرار ) (التثقيف والوعي الجماهيري (13المشروعات التي تشجع تدابير تنفيذ المادة  )ز (
6/19(    

    )6/25 و5/19 و3/9القرارات (إعداد التقارير المالية  )ح (

    )4/4القرار (مشروعات المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي المائي الداخلي  )ط (

    )5/5القرار (أنشطة المحافظة واالستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي  )ي (

    )6/26القرار (تنفيذ بروتوآول آارتجينا حول السالمة البيولوجية  )ك (

 .طلب الدعم الماليحول  مزيد من المعلومات
 
 
 

  
  
  

  
  منهج النظام اإلیكولوجيمنهج النظام اإلیكولوجي

  منهج النظام اإلیكولوجيمنهج النظام اإلیكولوجي  ––66//55القرار القرار 

 ؟5/6هل يطبق بلدك منهج النظام اإليكولوجي، مع الوضع في االعتبار المبادئ والتوجيهات الواردة في المرفق بالقرار   ◊ .172

  ال )أ
  التطبيق قيد الدراسة ولكن ال، )ب
  تطبيق بعض الجوانبنعم، يتم  )ج
  نعم، يتم التنفيذ بشكل أساسي )د

 
 

هل يطور بلدك التعبيرات العملية لمنهج النظام اإليكولوجي للسياسات والتشريعات الوطنية وألنشطة التنفيذ، مع التكييف وفًقا للظروف المحلية والوطنية   ◊ .173
 واإلقليمية؟

  ال )أ
  التطوير قيد الدراسة ولكن ال، )ب
  نعم، تم تطوير التعبيرات العملية لتطبيق بعض مبادئ منهج النظام اإليكولوجي )ج
  نعم، تم تطوير التعبيرات العملية لتطبيق معظم مبادئ منهج النظام اإليكولوجي )د

 
 

 نظام اإليكولوجي؟هل يقوي بلدك قدرات تنفيذ منهج النظام اإليكولوجي، ويوفر الدعم الفني والمالي لبناء القدرة لتنفيذ منهج ال .174

  ال )أ
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  نعم، داخل البلد )ب
  نعم، بما في ذلك تقديم الدعم ألطراف أخرى )ج

 
 

 هل شجع بلدك التعاون اإلقليمي في تطبيق منهج النظام اإليكولوجي عبر الحدود الوطنية؟  ◊ .175

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تعاون غير رسمي  )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( رسمي نعم، تعاون )ج

 .مزيد من التعليقات حول التعاون اإلقليمي في تطبيق منهج النظام اإليكولوجي عبر الحدود الوطنية

 
 
 

  
  

  منهج النظام اإلیكولوجيمنهج النظام اإلیكولوجي  ––1212//66القرار القرار 

 م الموارد الفنية والمالية؟هل ييسر بلدك تبادل الخبرات وبناء القدرة اإلقليمية والوطنية، وتحسين الوعي من خالل تقدي .176

  ال )أ
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه (نعم )ب

 .مزيد من المعلومات حول تيسير تبادل الخبرات وبناء القدرة اإلقليمية والوطنية، وتحسين الوعي من خالل تقديم الموارد الفنية والمالية

 
 
 

 
 

  برامج العملبرامج العمل
 تم وضعها) 179 و178 و177(األسئلة الثالثة التالية 

 لتغطية آافة برامج العمل المطبقة في مؤتمر األطراف

 تتعلق بالتنوع البيولوجي الزراعي والتنوع البيولوجي للمياه الداخلية والبحري والساحلي وللغابات واألراضي الجافة 2010هل حدد بلدك أهداًفا معينة لعام  .177
  وفًقا لما تم االتفاق عليه في القمة العالمية حول التنمية المستدامة؟2010 فقد التنوع البيولوجي بقدر آبير بحلول وشبه الرطبة بالتنسيق مع الهدف العالمي لتقليل معدل

  ال )أ
  ال، ولكن يجري حالًيا تحديد األهداف )ب
  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تحديد األهداف  )ج

 .األهداف المحددة التعليقات حول مزيد من
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 حول التنوع البيولوجي الزراعي وللمياه الداخلية والبحرية 2010هل طور بلدك قاعدة بيانات ومؤشرات رئيسية من أجل مراقبة التقدم باتجاه تحقيق أهداف  .178
  والساحلية وللغابات واألراضي الجافة وشبه الرطبة؟

  ال )أ

  يسيةال، ولكن يجري حالًيا تطوير البيانات والمؤشرات الرئ )ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، تم تحديد البيانات والمؤشرات الرئيسية  )ج

 .البيانات والمؤشرات الرئيسية المحددة التعليقات حول مزيد من
 
 
 
 

وللمياه الداخلية والبحرية والساحلية هل طور بلدك وطبق ونفذ أنظمة مراقبة لقياس التقدم الذي تحقق باتجاه تحقيق األهداف حول التنوع البيولوجي الزراعي  .179
  ؟2010وللغابات واألراضي الجافة وشبه الرطبة بحلول 

  ال )أ
  ال، ولكن يجري حالًيا تطوير أنظمة المراقبة )ب
  نعم، يتم تطبيق أنظمة المراقبة وتنفيذها )ج

  
  
  

  األنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخليةاألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية
  

  وع البيولوجيوع البيولوجي وضع واتجاهات التن وضع واتجاهات التن----  44//44قانون قانون 
  لألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية وخياراتلألنظمة اإلیكولوجية للمياه الداخلية وخيارات

  الحفاظ واالستخدام المستدام لهاالحفاظ واالستخدام المستدام لها

على مستوى  القطاعات  للحفاظ على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية واالستخدام المستدام لها إما  آجزء من االستراتيجية   هل قام بلدك بتطوير خطة .180
  ة العمل أو آخطة منفصلة؟القومية للتنوع البيولوجي و خط

  ال) أ

   .نعم، متضمنة آجزء من االستراتيجية القومية للتنوع البيولوجي وخطة العمل) ب

  نعم، تم تطوير خطة منفصلة على مستوى القطاعات) ج

 .دام لهامزيد من التعليقات حول  خطة القطاعات  للحفاظ على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية واالستخدام المست
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 وآذلك تنفيذ خطة العمل المشترك على رامسار هل يقوم بلدك بدعم التكامل بين هذا البرنامج واألنشطة األخرى ذات الصلة وفقا التفاقية  .181
 المستوى القومي؟

  .ال) أ

   . ال،  ولكن تم تحديد التدابير الالزمة للتعاون وآذا التنفيذ المشترك) ب

   )من فضلك وضح أدناه. (كذ بعض التدابير للتنفيذ المشترنعم، تم اتخا) ج

  .)من فضلك وضح. (نعم، تم اتخاذ تدابير شاملة للتنفيذ المشترك) د

 وآذلك تنفيذ خطة العمل المشترك على رامسارمزيد من التعليقات حول التكامل  بين هذا  البرنامج  واألنشطة  األخرى ذات الصلة وفقا التفاقية 
 . القوميالمستوى

 

 
 

 ؟.هل قام بلدك بتبني خطط متكاملة إلدارة األراضي ومنابع المياه  لحماية واستخدام وتخطيط وإدارة األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية .182
 

  .ال) أ

  .ال ، لكن الخطط قيد التطوير) ب

  )من فضلك حدد هذه الخطط. (نعم، تم تبنى بعض الخطط) ج

  )من فضلك حدد هذه الخطط(خطط شاملة نعم، تم تبني ) د

 .مزيد من التعليقات حول تبني خطط متكاملة إلدارة األراضي ومنابع المياه

 

 

 
 

هل قام بلدك بتطوير مجموعة من المعايير أو المؤشرات لتقويم التأثيرات على األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية من خالل برامج ملموسة   .183
 ؟.نشطة  الحفاظ على منابع المياهللبنية التحتية وأ

  .ال) أ

  .ال، ولكن جاري التطوير) ب

   ) من فضلك أذآر أدناه قائمة من المقاييس التي تم تطويرها(نعم،  ) ج

 .مزيد من التعليقات حول تطوير المؤشرات والمعايير

 

 

 
 

الستخدام المستدام لها وذلك من خالل وضع و تطبيق مجموعة من هل يقوم بلدك بدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية وا .184
 ؟.اإلجراءات التشجيعية واإلدارية والقانونية المناسبة

  .ال) أ
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  .الالزمةال، ولكن تم تحديد التدابير ) ب

  .ال، ولكن التدابير تحت التطوير) ج

  )ر بعض التفاصيل أدناهمن فضلك أذآ. (نعم، تم تطوير بعض التدابير وهي قيد التنفيذ) د

  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه.(نعم، تم تطوير بعض التدابير وهي قيد التنفيذ) هـ

 .مزيد من التعليقات حول وضع وتطبيق اإلجراءات

 

 

 
 

 ؟.هل تحتاج بلدك تقييم التأثيرات البيئية لبرامج تنمية المياه وأنشطة الحفاظ على منابعها .185

  .ال) أ

  .نعم) ب

 
 

 ؟.هل قام بلدك بمراجعة الحوافز واللوائح التي ربما تؤثر بشكل عكسي على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية .186

  .ال) أ

  .نعم، جاري المراجعة) ب

   )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم، المراجعة اآتملت وتم عرض التعديالت الالزمة) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (لمراجعةنعم، تم عمل التعديالت بعد ا) د

 .مزيد من المعلومات حول  دراسة  التحفيزات والتشريعات التي تؤثر بشكل عكسي على التنوع البيولوجي للمياه الداخلية

 

 
 

 ؟.هل قام بلدك بتبني مناهج مشترآة إلدارة األنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية .187

  .ال) أ

   .لمناهج المشترآة جاري النظر فيهانعم، ولكن ا) ب

  ) من فضلك حدد المناهج المشترآة(نعم، ) ج

 .مزيد من المعلومات حول المناهج المشترآة

 

 

 
 

 من فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذه المادة، تحدیًدا فيما یخص - المربع الثالث واألربعون
 )إذا آانت مطبقة(لبلدك  )NBSAP(ات األولویة الستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل تحقيق األغراض ذ ) أ
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 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، ) ب
 .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف ) ج

 

 
 

 

 
 . تنفيذ هذا البرنامج والقرارات المتعلقة به من فضلك وضح القيود أو المعوقات التي واجهها بلدك عند-المربع الرابع واألربعون 

 
 

  
  

 التنوع البيولوجي للبحار والسواحلالتنوع البيولوجي للبحار والسواحل
  .. الحفاظ على التنوع البيولوجي للسواحل والبحار واالستخدام المستدام له الحفاظ على التنوع البيولوجي للسواحل والبحار واالستخدام المستدام له––  55//44 وقانون  وقانون 1010//22قانونقانون

 
 .  ينطبق على بلدكمن فضلك انقر في الخانة أمام آل ما( هل تشتمل استراتيجيات بلدك وخطط عملها على اآلتي؟  .188

  تطوير مناطق محمية جديدة بحرية وساحلية)  أ

  .تحسين إدارة المناطق المحمية البحرية والساحلية الموجودة بالفعل)  ب

  .إنشاء آفاءة داخل البلد للتخطيط وإدارة المناطق البحرية والساحلية المحمية)  ج

وذلك من أجل تقليل ) ويشمل ذلك إدارة مناطق تجمع مياه األمطار( رية والساحلية إنشاء إدارة  محسنة ومتكاملة للمناطق البح)  د
  . الرواسب واألحمال المغذية في البيئة البحرية

  .تحسين الصرف الصحي والطرق األخرى لمعالجة مياه الصرف)  هـ

  .الحد من الصيد المفرط وممارسات الصيد المدمرة) و

 )آان هناك استراتيجيات أخرى، من فضلك وضح أدناهإذا (استراتيجيات أخرى ) ز
 

 

  غير قابل للتطبيق) ح

 .  من فضلك قم بتسجيل أية إجراءات أخرى ذات أولوية مرتبطة بالحفاظ على التنوع البيولوجي للبحار والسواحل واالستخدام المستدام له
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حمية البحرية والساحلية؟ من فضلك اختر الخانة التي تنطبق على الوضع أي من العبارات اآلتية يمكنه وصف الوضع الحالي للمناطق الم .189
 ؟.الحالي

  . تم اإلعالن عن المناطق المحمية البحرية والساحلية وتم نشرها في الجريدة الرسمية) أ

  .المشارآين تم تطوير خطط إدارية لهذه المناطق المحمية البحرية منها والساحلية وذلك بمشارآة آل) ب

  . تم وضع خطط إدارية فعالة ومناسبة يتم تنفيذها ومتابعتها) ج

 )من فضلك وضح هذه الخطط أدناه. (خطط أخرى) د
 

 

  .غير مطبقة) هـ

 .مزيد من التعليقات حول الوضع الحالي للمناطق المحمية البحرية والساحلية
 

 

 

 
 

  لزراعة الكائنات الحية البحرية على التنوع البيولوجي للبحار والسواحل؟هل يقوم بلدك بتطبيق تقنيات تهدف إلى تقليل اآلثار العكسية .190
 

  ال) أ

  .ال، ولكن يتم اآلن دراسة التقنيات المالئمة) ب

نعم، يتم اآلن تطبيق تقنيات للحد من اآلثار العكسية لزراعة الكائنات الحية البحرية على التنوع البيولوجي ) ج
  )لك أذآر تفاصيل أخرى عن أنواع هذه التقنياتمن فض. ( للبحار والسواحل

  .غير مطبق) د

 .مزيد من التعليقات حول التقنيات التي تهدف إلى الحد من تأثيرات زراعة الكائنات الحية البحرية على التنوع البيولوجي الساحلي والبحري

 

 

 

 
 

 .؟ من فضلك اختر آل ما يتم تطبيقه.ب المرجانيةهل يقوم بلدك باألنشطة التالية لتطبيق خطط االتفاقية الخاص بالشع .191
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غير مطبق وغير ذو  األنشطة
 غير مطبق جاري تطبيقهغير مطبق وذو أولویة أولویة

     .  للشعب المرجانية ومتابعتهايالتقييم اإليكولوجي البيئ) أ

التقييم االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات والمشارآين ) ب
     .ومراقبتهم

اإلدارة ، خاصة من خالل تطبيق إدارة متكاملة للسواحل ) ج
ووجود المناطق المحمية البحرية والساحلية في بيئة الشعب 

 .المرجانية
 

    

تحديد وتطبيق إجراءات بديلة وإضافية لضمان معيشة ) د
األفراد اللذين يعتمدون بشكل مباشر على خدمات الشعب 

 . المرجانية
 

    

شارآين وبرامج مشارآة المجتمع وحمالت مشارآة الم) هـ
 .التعليم العام

 
    

توفير التدريب وفرص العمل لخبراء علم التصنيف وخبراء ) و
     .البيئة البحريين

تطوير أنظمة اإلنذار المبكر للكشف عن تغير لون ) ز
     . المرجان

تطوير قدرات االستجابة السريعة لتسجيل تغير لون الشعب  ) ح
     .جانية وموتهاالمر

     .وإصالح بيئات الشعب المرجانية المتآآلة) ط

 )من فضلك وضح أدناه. ( أنشطة أخرى) ي
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 .من فضلك قم بتوضيح األنشطة الحالية
 

 

 

 

 
 

 . آيف تغيرت حالة المؤشرات التالية منذ آخر تقرير لبلدك؟ من فضلك اختر الصندوق المناسب في آل حالة .192

وجد بيانات آافية ال ت انخفاض/ تقلصال یوجد تغير ملحوظ تحسن/ زیادة المؤشرات
 غير مطبق للتقييم

المنغروف ، . ( مساحة األراضي الرطبة الساحلية الصحية) أ
      )المستنقعات المالحة إلخ

صحة البيئات البحرية الضحلة مثل الحشائش البحرية ) ب
      .والشعب المرجانية

. صناف الجديدة المستهدفة من قبل السماآةمجموعة  األ) ج
      )السمك والالفقاريات(

عدد أنواع مصايد األسماك التقليدية التي لم تعد مربحة أو ) هـ
      .التي أصبحت نادرة الوجود

      .طول وحجم األسماك التي تم صيدها لألغراض التجارية) و

وصول المد عدد األحداث العرضية مثل قتل األسماك ، و) ز
 .إلى الذروة وتغير لون الشعب المرجانية

 
     

قسوة وتكرار هجوم األنواع الغريبة في البيئة البحرية ) ح
      .والساحلية

      .عدد ونطاق التسهيالت الزراعة البحرية الساحلية) ط

مقدار المنطقة اإلقتصادية الخاصة المستغلة من قبل مصايد ) ي
      .ة الستخدامات أخرىاألسماك أو المستغل

المساحة الكلية التي تغطيها المساحات المحمية البحرية ) ك
      .والساحلية
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المساحة الكلية الخاضعة لإلدارة الفعالة والمتكاملة للمناطق ) ل
      .البحرية والساحلية

 
 :لدك في تنفيذ هذه المادة، تحدیًدا فيما یخصمن فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها ب –المربع الخامس واألربعون 

 ،)إذا آانت مطبقة( لبلدك )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة الستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
 2010االقتراب من األهداف الموضوعة لعام  )ج (

 

 
 . والقرارات المرتبطةالبرنامج امن فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذ - األربعونالمربع السادس و

 

  
  

  
  التنوع البيولوجي الزراعيالتنوع البيولوجي الزراعي

 4/6 والقرار 3/2القرار 
  ..حمایة التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام لهحمایة التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام له

  المستوى القومي؟ هل قام بلدك بتحديد األولويات التي تحتاج المناقشة على  ◊  .193

  ال) أ

  .ال ، ولكن التحديد  مستمر) ب

  )من فضلك حدد القضايا واألولويات أدناه(نعم، ) ج

 .مزيد من التعليقات حول القضايا واألولويات التي تم تحديدها

 

 

 

 
 

 الناجح لها مما يؤدي إلى االستخدام المستدام قوالتطبيهل قام بلدك بتطوير خطط وبرامج واستراتيجيات قومية تؤآد تطوير السياسات واإلجراءات   ◊  .194
 .لمكونات التنوع البيولوجي الزراعي

  .ال) أ

  .ال ، ولكن الخطط والبرامج واالستراتيجيات تحت التطوير) ب

  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم وضع بعض الخطط والبرامج واالستراتيجيات) ج
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  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (طط وبرامج واستراتيجيات شاملةنعم ، تم وضع خ) د

 .مزيد من التعليقات حول الخطط والبرامج واالستراتيجيات

 
 
 

 

  
  
  

  مراجعة برامج العملمراجعة برامج العمل: :  التنوع البيولوجي الزراعي التنوع البيولوجي الزراعي––  55//55القرار القرار 

 . التي تستخدم التقنيات القائمة على حظر االستخدام الجينيهل قام بلدك بالموافقة على االختبار الميداني واالستخدام التجاري للمنتجات  ◊  .195

  .ال) أ

  .نعم) ب

 
 
 

لآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتقنيات المعتمدة على حظر االستخدام ) يشمل ذلك تقييم المخاطر(هل قام بلدك بالتقييم العلمي   ◊  .196
  ؟ .الجيني

  ال) أ

  .مال ، ولكن جاري التقيي) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. ( من تقييمات آبرىءنعم ، تم االنتها) ج

 .مزيد من التعليقات عن التقييمات حول اآلثار البيئية واالجتماعية واالقتصادية  للتقنيات المعتمدة على حظر االستخدام الجيني

 

 

 

 
 
 

لمحتملة للتقنيات القائمة على حظر االستخدام الجيني لحماية التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام هل قام بلدك بتحديد الطرق والوسائل لمناقشة اآلثار ا  ◊  .197
  الطبيعية وخارجها بما في ذلك األمن الغذائي؟ةالمستدام له داخل البيئ

 
 .ال) أ

 

  .ال ولكن التدابير المحتملة قيد الدراسة) ب

  )اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك ( نعم ، تم تحديد بعض التدابير) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم تحديد تدابير شاملة ) د

 الطرق والوسائل  لمناقشة اآلثار المحتملة للتقنيات القائمة على حظر االستخدام الجيني في الحماية التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام مزيد من المعلومات حول
 . الطبيعة وخارجهاةلبيئالمستدام له داخل ا
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 ذات التنوع المحدد GURTهل قام بلدك بتطوير وتنفيذ هذه التشريعات واضًعا في االعتبار من بين أشياء أخرى الطبيعة المحددة لـ   ◊  .198

 والخواص المحددة؟

  ال) أ

  .نعم ، تم تطويرها ولم تطبق بعد) ب

  )اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك . ( نعم ، تم تطبيقها وتطويرها) ج

 .مزيد من التعليقات حول تنمية وتنفيذ التشريعات الخاصة بالتقنيات القائمة على حظر االستخدام الجيني

 

 

 

  

  
   برنامج عمل حول التنوع البيولوجي الزراعي برنامج عمل حول التنوع البيولوجي الزراعي––  55//55مرفق القرار مرفق القرار 

   التقييم- من البرنامج 1عنصر رقم 

 ؟.ومراقبة وضع واتجاهات التنوع البيولوجي الزراعيهل قام بلدك بتطوير طرق وتقنيات لتقييم  .199

  .ال ) أ

  .ال ، لكن طرق وتقنيات التقويم والمراقبة تحت التطوير) ب

من فضلك اذآر التفاصيل ذات الصلة أدناه آخذا في االعتبار ( نعم ، معظم الطرق والتقنيات تم تطويرها ) ج
  .5/6 المرفق بالقرار 1.5اط في النش) د(إلى )  أ(العناصر التي تبدأ من 

مثل المعايير واإلرشادات والمصطلحات المتعارف عليها وتصنيف األنظمة اإليكولوجية الزراعية ونظم اإلنتاج وتبادل ( مزيد من التعليقات حول الوسائل والتقنيات 
 .لكامنةالبيانات والمعلومات حول التنوع البيولوجي الزراعي وطرق تحليل االتجاهات واألسباب ا

 

 

 
على سبيل المثال،  المصادر الجينية للنباتات والمصادر الجينية  هل قام بلدك بتنفيذ تقييمات محددة لمكونات التنوع البيولوجي الزراعي، .200

   للحيوانات والملقحات وتربية الحيوانات األليفة وإعادة االستفادة من الغذاء؟ 

  ال) أ

  )فضلك حدد المكونات أدناهمن ( نعم ، التقييمات جارية ) ب

  )من فضلك حدد مكونات ونتائج التقييم أدناه. ( نعم ، تم االنتهاء من التقييم) ج

 .تعليقات حول التقييم المحدد لمكونات التنوع البيولوجي الزراعي
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 واالستخدام المستدام له المشار إليه في المرفق هل يقوم بلدك بتقييم التفاعل بين الخبرات الزراعية والحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي .201
  أي األنظمة اإليكولوجية والبيئات ، األنواع والمجتمعات ، الجينات ذات أهمية اجتماعية وعلمية واقتصادية؟(  من االتفاقية 1رف 

  ال) أ

  .نعم ، جاري التقييم) ب

  .نعم ، تم االنتهاء من بعض التقييمات) ج

  .النتهاء من التقييمات الشاملةنعم ، تم ا) د

األنظمة اإليكولوجية والبيئات ، األنواع والمجتمعات ، الجينات ذات أهمية اجتماعية وعلمية أي ( مزيد من التعليقات حول تقييم مكونات التنوع البيولوجي 
 واقتصادية

 

 

 

 
 

 واألصيلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي ةعات المحليهل قام بلدك بتنفيذ تقييم معرفة وابتكارات  وخبرات الفالحين والمجتم .202
  وخدمات األنظمة اإليكولوجية الزراعية إلنتاج الغذاء واألمن الغذائي؟

  ال) أ

  .نعم ، جاري التقييم) ب

  )من فضلك وضح مكان استرجاع المعلومات أدناه. ( نعم ، تم االنتهاء من التقييم ) ج

 . ات حول تقييم معرفة وابتكارات وخبرات الفالحين والمجتمعات المحلية األصيلةمزيد من التعليق
 

 

 

 

 
هل يقوم بلدك بمراقبة التدهور الكلى  أو الوضع الراهن أو إعادة وإصالح  التنوع البيولوجي الزراعي منذ دخول االتفاقية حيز التنفيذ في عام  .203

 ؟ 1993

  ال) أ

  )لوضع الراهنا(نعم ، ال توجد تغيرات ) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، وجد تدهور شامل) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تمت مالحظة إصالح واسترداد شامل) د

 .مزيد من التعليقات عن المالحظات
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  اإلدارة المهيأة– من البرنامج 2عنصر رقم 

 وسياسات إدارية تزيد مت اآلثار اإليجابية للتنوع الزراعي البيولوجي وتقلل من أثاره السلبية وتزيد من اإلنتاجية وتحافظ هل قام بلدك بتحديد خبرات وتقنيات .204
 على أسباب المعيشة؟

  ال) أ

  .ال ، لكن يتم اآلن تحديد السياسات والتقنيات والممارسات المحتملة) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. ( لممارساتنعم ، تم تحديد بعض السياسات والتقنيات وا) ج

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم ، تم تحديد سياسات وتقنيات وخبرات شاملة) د

 .مزيد من التعليقات حول ممارسات وتقنيات وسياسات اإلدارة

 

 

 

 
 

  بناء القدرة بناء القدرة–– للبرنامج  للبرنامج 33عنصر عنصر 

ات المحلية واألصيلة ومؤسساتهم والمشارآين اآلخرين للحفاظ على تنوع بيولوجي زراعي هل قام بلدك بزيادة قدرات الفالحين والمجتمع .205
 مستدام وتطوير استراتيجيات وطرق للحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام المستدام له وإدارته في البيئة الطبيعية الداخلية؟ 

  ال) أ

   .المجموعات المستهدفة ذات القدرة المتزايدةنعم، من فضلك وضح المنطقة أو المكون و) ب

 .مزيد من التعليقات حول القدرات المتزايدة للفالحين والمجتمعات المحلية األصيلة ومؤسساتهم والمشارآين اآلخرين

 

 

 

 
 

هم في تطبيق برنامج هل قام بلدك بوضع آليات جاهزة للمشارآة من قبل عدد آبير من مجموعات المشارآين لتطوير شراآات حقيقية تسا .206
 . العمل حول التنوع البيولوجي الزراعي

  ال) أ

  .ال ، لكن تم تحديد اآلليات المحتملة) ب

  .ال ، لكن اآلليات تحت التطوير) ج

  .نعم ، اآلليات يتم تطبيقها) د
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الحافزة لدعم اإلدارة المحلية للتنوع البيولوجي هل قام بلدك بتحسين سياسة بيئية تشتمل على ترتيبات المشارآة في الفائدة والتدابير  .207
   .الزراعي؟

  ال) أ

  ال ، لكن تم تحديد بعض التدابير والترتيبات) ب

  .ال ، لكن التدابير والترتيبات تحت التطوير) ج

  )من فضلك حدد أدناه. ( نعم ، التدابير والترتيبات قيد التنفيذ اآلن) د

 .ةدابير التي تم اتخاذها لتحسين الساسة البيئيمزيد من التعليقات حول الت

 

 

 

 
 

  الدمج– من البرنامج 4العنصر رقم 

 وخطط للحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي واالستخدام المستدام له في خطط وبرامج القطاعات تهل يقوم بلدك بدمج وتوحيد استراتيجيا .208
 وما بين القطاعات؟

  ال) أ

  .لمراجعةال ، لكن جاري ا) ب

  .ال ، تم تحديد اإلطارات واآلليات الالزمة) ج

  )من فضلك حدد أدناه. ( نعم ، تم دمج وإضافة خطط أو استراتيجيات قومية  لخطط وبرامج القطاعات) د

من . ( نعم ، تم دمج وإضافة خطط أو استراتيجيات قومية  للخطط والبرامج الكبرى  على مستوى القطاعات ) هـ
  ) دد أدناهفضلك ح

 
 .مزيد من التعليقات حول ضم وتوحيد خطط أو استراتيجيات قومية  لخطط وبرامج القطاعات وخطط وبرامج ما بين القطاعات

 

 

 

 
 
 

هل يقوم بلدك بدعم أطر مؤسساتية واليات تخطيطية وسياسية لدمج التنوع الزراعي البيولوجي في االستراتيجيات الزراعية وخطط العمل  .209
 إلى استراتيجيات وخطط عمل أثر شمولية للتنوع البيولوجي؟وضمها 

  ال) أ

  . ذات الصلةتنعم،  من خالل دعم المؤسسات في القيام بالتقييما) ب
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  .نعم، من خالل تطوير إرشادات السياسات والتخطيط) ج

  .نعم، من خالل مواد التدريب) د

  . اسية والتقنية والمحليةنعم، من خالل بناء القدرة  والمستويات السي) هـ

نعم، من خالل دعم التعاون في تطبيق خطط العمل المتفق عليها ودعم التعاون بين التقييمات الجارية والعمليات ) و
  .الحكومية البينية

 . تعليقات إضافية حول الدعم المقدم للهيكل المؤسسي ووضع السياسات واليات التخطيط

 

 

 

 
 

في بلدك ، هل يقوم بلدك بتنمية األنشطة للحفاظ على تنوع المصادر الجينية للغذاء والزراعة في المزارع داخل البيئة في حالة مراآز األصل  .210
 الطبيعية وخارجها ويشمل ذلك مثيالتها البرية؟

  

  ال) أ

  )من فضلك وضح أدناه(نعم، ) ب

 .الزراعة في مراآزهم األصليةمزيد من التعليقات حول الحفاظ على تنوع الموارد الجينية للغذاء و

 

 

 

  

   خطة عمل خطة عمل––  55//66 للقرار رقم   للقرار رقم  22المرفق المرفق 
  للمبادرة الدولية للحفاظ على حبوب اللقاح واالستخدامللمبادرة الدولية للحفاظ على حبوب اللقاح واالستخدام

  المستدام لهاالمستدام لها

 )IPI(هل يقوم بلدك باالشتراك في تطبيق المبادرة الدولية لملقحات؟   .211

  )من فضلك حدد أدناه(نعم، ) أ

  .نعم) ب

 . حول سبب عدم االنضمام للمبادرة الدولية لملقحاتمزيد من التعليقات

 

 

 

 

   التقييم التقييم--11عنصر رقم عنصر رقم 

 هل يقوم بلدك بمراقبة وضع واتجاهات الملقحات؟ .212
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  ال) أ

  )من فضلك وضح أدناه(نعم، ) ب

 .مزيد من التعليقات حول وسائل وطرق المراقبة والنتائج

 

 

 

 
  والمحلية حول الحفاظ على الملقحات لتحديد الفجوة المعرفية وتحديد فرص تطبيق المعرفة؟  هل قام بلدك بتقييم وضع المعلومات العلمية .213

  .ال) أ

  .ال ، لكن جاري التقييم) ب

  )من فضلك حدد أدناه(نعم، ) ج

 .مزيد من التعليقات حول تقييم وضع  المعرفة العلمية واألهلية حول المحافظة على الملقحات

 

 

 

 

   بناء القدرة بناء القدرة––  33عنصر رقم عنصر رقم 

 هل يقوم بلدك ببناء قدرة تصنيفية لتنفيذ المعلومات عن تنوع الملقحات وتوزيعها؟ .214

  .ال) أ

  .ال ، لكن البرامج تحت التطوير) ب

  .نعم) ج

 
 

  الدمج– 4عنصر رقم 

في خطة عمل واستراتيجية قومية للتنوع هل قام بلدك بوضع اعتبارات تنوع اللقاحات وأبعاد التنوع البيولوجي الزراعي األخرى ذات الصلة  .215
 البيولوجي وآذلك في عمليات التخطيط في القطاع الزراعي؟

  .ال) أ

  .ال ، لكن الضم جاري النظر فيه) ب

  .نعم) ج

 
 
 
 

 ا فيما یخصمن فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذه المادة، تحدیًد -المربع السابع واألربعون 

 
 ،)إذا آانت مطبقة(لبلدك  )NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة الستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (
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 .ت التي واجهت بلدك عند تطبيق هذا البرنامج والقرارات ذات الصلة من فضلك وضح القيود والمعوقا–المربع الثامن واألربعون 

 

 

 
 

  التنوع البيولوجي للغاباتالتنوع البيولوجي للغابات
   التنوع البيولوجي في الغابة التنوع البيولوجي في الغابة––  2222//66القرار القرار 

  

 هل يقوم بلدك بالتعاون مع حكومات أخرى أو مع مؤسسات إقليمية أو دولية في تطبيق برنامج العمل الموسع؟ .216

  .ال) أ

  .ك برامج مشترآة تحت التطويرال، لكن هنا) ب

  )من فضلك حدد أدناه المؤسسات التي تتعاون معها بلدك(نعم، يتم اتخاذ اإلجراءات ) ج

 .مزيد من التعليقات حول التعاون مع مؤسسات إقليمية ودولية

 

 

 

 
 

 ؟ UNFFعمل متعدد السنوات تحت رعاية  وبرنامج الCBDهل يقوم بلدك بدعم التعاون والتكامل بين برنامج العمل الموسع تحت رعاية  .217

  .ال) أ

  .نعم) ب

 UNFF وبرنامج العمل متعدد السنوات تحت رعاية CBDتحت رعاية مزيد من التعليقات حول التعاون والتكامل بين برنامج العمل الموسع 

 

 

 

  

 
 برنامج العمل الموسع حول التنوع البيولوجي للغابات

 .فاظ على الفوائد المشترآة واالستخدام المستدام الح- للبرنامج 1عنصر رقم 
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 هل يقوم بلدك بتطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية إلدارة آافة أنواع الغابات؟ .218

  .ال) أ

  ال ، لكن يتم اآلن تحديد التدابير الالزمة،) ب

  )من فضلك حدد أدناه التدابير التي تم اتخاذها( نعم، في بعض أنواع الغابات ) ج

  )من فضلك وضح أدناه التدابير التي تم اتخاذها(نعم، في معظم أنواع الغابات ) د

 .مزيد من التعليقات حول تطبيق نهج األنظمة اإليكولوجية إلدارة الغابات

 

 

 

 
 

 هل يقوم بلدك بالحد من التهديدات وآذا  العمليات التي تمثل تهديدا للتنوع البيولوجي للغابات؟  .219

  .ال) أ

  .لكن جاري تحديد التدابير الالزمةال ) ب

  .ال ، لكن التدابير واإلجراءات تحت التطوير) ج

  )من فضلك أذآر أدناه تفاصيل عن تلك التدابير(نعم، يتم تطبيق بعض اإلجراءات ) د

  )من فضلك أذآر أدناه تفاصيل عن تلك التدابير( نعم، يتم تطبيق تدابير شاملة ) هـ

  للحد من التهديدات وآذا  العمليات التي تمثل تهديدا للتنوع البيولوجي للغابات؟حول التدابير التي اتخذت مزيد من التعليقات 

 

 

 

 
 

 ؟ .هل يقوم بلدك باتخاذ التدابير لحماية وإصالح واسترداد التنوع البيولوجي للغابة .220

  .ال) أ

  . الالزمةريتم اآلن تحديد التدابي. ال) ب

  .بير واإلجراءات تحت التطويرال، لكن التدا) ج

  ) تفاصيل حول تلك التدابيرهمن فضلك أذآر أدنا(نعم، يتم تطبيق بعض التدابير ) د

  )من فضلك أذآر تفاصيل حول تلك التدابير. (نعم، يتم تطبيق تدابير شاملة) هـ
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 .يولوجي للغابةمزيد من التعليقات حول التدابير التي اتخذت لحماية وإصالح واسترداد التنوع الب

 

 

 

 
 

 ؟.هل يقوم بلدك بدعم االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للغابة .221

  .ال) أ

  .ال، لكن التدابير واإلجراءات تحت التطوير) ب

  )من فضلك أذآر أدناه تفاصيل حول تلك التدابير( نعم، يتم تطبيق بعض التدابير ) ج

  )فضلك أذآر أدناه تفاصيل حول تلك التدابيرمن (نعم، يتم تطبيق تدابير شاملة ) د

 .مزيد من التعليقات حول تنمية  االستخدام المستدام للتنوع البيولوجي للغابة

 

 

 

 
 

  منها؟ةهل تدعم بلدك الحصول على الموارد الجينية للغابة واالستفادة المشترآ .222

  .ال) أ

  )ريعات التي تمت تبنيتها في هذا المجالمن فضلك وضح أدناه السياسات والتدابير والتش(نعم ) ب

 .لغابة واالستفادة المشترآة منهالمزيد من التعليقات حول دعم الحصول على الموارد الجينية 

 

 

 

 
 

 .. البيئة المؤسسية واالجتماعية االقتصادیة الفاعلة البيئة المؤسسية واالجتماعية االقتصادیة الفاعلة-- من البرنامج  من البرنامج 22عنصر رقم عنصر رقم 

لى التنوع البيولوجي للغابات واالستخدام المستدام لها، بما في ذلك الحصول على الفوائد هل يقوم بلدك بدعم البيئة المؤسسية الفاعلة للحفاظ ع .223
 المشترآة؟

  .ال) أ

  )من فضلك حدد أدناه التدابير أو الخطوات التي اتخذت في هذا الصدد(نعم ) ب

للغابة واالستخدام المستدام لها بما في ذلك الحصول على الموارد الجينية للغابة مزيد من التعليقات حول تدعيم البيئة المؤسسية الفاعلة للحفاظ على التنوع البيولوجي 
 .واالستفادة المشترآة منها
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 التي تؤدي إلى فقد التنوع البيولوجي ت واالقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ القراراةهل يقوم بلدك بمناقشة اإلخفاقات والعيوب االجتماعي .224
 ؟.للغابة

  .ال) أ

  .ال، لكن جاري دراسة اإلخفاقات والعيوب االجتماعية واالقتصادية) ب

من فضلك حدد أدناه نتائج الدراسة والتدابير التي تم (نعم، تم تحديد بعض المشكالت وتم اتخاذ بعض التدابير ) ج
  )اتخاذها

اه نتائج الدراسة والتدابير التي تم من فضلك وضح أدن(نعم، تم االنتهاء من دراسة شاملة ويتم اآلن اتخاذ التدابير ) د
  )اتخاذها

 . التي تؤدي إلى فقد التنوع البيولوجي للغابةتمزيد من التعليقات حول دراسة اإلخفاقات والعيوب االجتماعية واالقتصادية التي تؤدي إلى اتخاذ القرارا

 

 

 

 

   المعرفة والتقييم والمراقبة المعرفة والتقييم والمراقبة––  جج من البرنام من البرنام33العنصر رقم العنصر رقم 

 ؟.دك بتطوير تصنيف عام للغابات على مستويات عدة لتحسين تقويم وضع واتجاهات التنوع البيولوجي للغابةهل قام بل .225

  .ال) أ

  .نعم) ب

 
 

 هل يقوم بلدك بتنمية المعرفة حول تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للغابة وآذا تطوير الوسائل له؟ .226

  .ال) أ

  )يل أدناهمن فضلك اذآر التفاص(نعم، ) ب

   حول تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي للغابة وآذا تطوير الوسائل له؟مزيد من التعليقات حول تنمية المعرفة 

 

 

 
 

 هل يقوم بلدك بتنمية فهم دور التنوع البيولوجي للغابة ووظائف األنظمة اإليكولوجية؟ .227

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، ) ب

 .مزيد من التعليقات حول تنمية فهم دور التنوع البيولوجي للغابة ووظيفة األنظمة اإليكولوجية
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 هل يقوم بلدك بتطوير البنية التحتية إلدارة البيانات والمعلومات من أجل الحصول على تقييم دقيق ومراقبة التنوع البيولوجي الشامل للغابة؟ .228

  .ال) أ

  )ر التفاصيل أدناهمن فضلك اذآ(نعم، ) ب

 .مزيد من التعليقات حول تحسين البنية التحتية إلدارة البيانات والمعلومات

 

 

 

 
 ، تحدیًدا فيما یخصالبرنامج امن فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذ -المربع التاسع واألربعون 

 
 ،)إذا آانت مطبقة(لبلدك  )NBSAP( للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل تحقيق األغراض ذات األولویة الستراتيجية )أ (
 تحقيق أغراض وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية، )ب (
  .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 
 

 

 
 

 .بطة والقرارات المرتبرنامج الامن فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذ –المربع الخمسون 

 

  
  

  التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةالتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة
   تنفيذ برنامج العمل تنفيذ برنامج العمل––  44//66 وقرار وقرار2323//55قرار قرار 

 هل يقوم بلدك بالدعم العلمي والتقني والمادي لألنشطة المحددة في  هذا البرنامج على المستويين اإلقليمي والقومي؟ .229

  ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم ) ب

 .ن التعليقات حول الدعم العلمي والتقني والمادي لألنشطة المحددة في هذا البرنامج على المستويين اإلقليمي والقوميمزيد م
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أخرى  تحت برنامج عمل األراضي الجافة وشبه الرطبة إلى خطط العمل واالستراتيجية القومية للتنوع  هل قام بلدك بدمج إجراءات .230
  ؟UNCCDمج العمل الدولي التابع لـ  أو لبرناCBDالبيولوجي لـ 

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، ) ب

 أو برنامج العمل CBDتعليقات أخري عن األنشطة التي أدرجت في خطط العمل واستراتيجيات التنوع البيولوجي العالمي تحت برنامج األراضي الجافة والرطبة لـ 
 .UNCCDالعالمي التابع لـ 

 

 

 

 
 

 الوطنية والعلميات األخرى بموجب UNCCDالجماعي لبرنامج العمل بين عملية /هل قام بلدك باتخاذ التدابير لضمان التنفيذ التعاوني .231
 اتفاقيات البيئة؟

  ال) أ

  ) من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، تم عمل ارتباطات ) ب

  )صيل أدناهمن فضلك اذآر التفا(نعم تم عمل ارتباطات شاملة ) ج

 الوطنية والعلميات األخرى بموجب اتفاقيات UNCCDالجماعي لبرنامج العمل بين عملية /التنفيذ التعاونيمزيد من التعليقات حول التدابير التي تضمن 
 .البيئة

 

 

 

 
 

شر المعرفة الحالية وتحسين هل قام بلدك بتقييم وتحليل المعلومات حول وضع التنوع البيولوجي لألراضي الجافة والضغوط عليها، لن .232
 الخبرات وملئ الفجوة المعرفية لتحديد األنشطة الكافية؟

  .ال) أ

  .ال، لكن جاري التقييم) ب

  .نعم، تم القيام ببعض التقييمات) ج

  .نعم، تم اتخاذ تقييمات شاملة) د

بيل المثال االشتراك في التقييمات الدولية واإلقليمية والقومية وآذلك نشر عناوين الوثائق مزيد من التعليقات عن المعلومات ذات الصلة بتقييم الوضع واالتجاهات على س
 .ذات الصلة

 

 

 

 
 
 

 ؟.هل قام بلدك بتحديد مناطق محددة داخل األراضي الجافة وشبه الرطبة ذات قيمة فريدة  للتنوع البيولوجي أ والمعرضة  لتهديد معين .233

  .ال) أ

  .عض المناطق وجاري وضع بعض التدابيرنعم، تم تحديد ب) ب
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  .نعم، تم تحديد بعض المناطق وتم وضع بعض التدابير الوقائية) ج

  .نعم، تم تحديد مناطق عدة  وجاري وضع التدابير الوقائية) د

  .نعم، تم تحديد مناطق عدة وتم وضع التدابير الوقائية) هـ

 
 

 المناطق ذات القيمة الفريدة  لكل نظام من األنظمة اإليكولوجية التي يتم دراستها؟هل قام بلدك بوضع أهداف محددة لحماية تلك  .234

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه.(نعم، تم تطوير بعض األهداف وجاري وضع التدابير ذات الصلة) ب

  )أدناهمن فضلك اذآر التفاصيل . ( نعم، تم وضع العديد من األهداف والتدابير الوقائية) ج

 .مزيد من التعليقات حول تحديد المناطق ذات القيمة الفريدة والموجودة تحت تهديد واألهداف التي تمت تنميتها وتنفيذها

 

 

 

 
 

  هل قام بلدك بتطوير مؤشرات واضحة الستخدامها في تقييم وضع واتجاهات التنوع البيولوجي في األراضي الجافة وشبه الرطبة؟ .235

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. ( م، تم تطوير المؤشرات وجاري اختبارهانع) ب

من فضلك . (نعم، يتم تطبيق مجموعة شاملة من المؤشرات في التقييم المنظم لوضع واتجاهات التنوع البيولوجي) ج
  )اذآر التفاصيل أدناه

 .اتجاهات التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبةمزيد من التعليقات حول تطوير المؤشرات الستخدامها في تقييم وضع و

 

 

 

 
 

هل يتم القيام بدراسات ومشروعات للمساعدة في تكوين معرفة عن األنشطة البيئية والفيزيائية واالجتماعية التي تؤثر على التنوع البيولوجي  .236
 لألراضي الجافة وشبه الرطبة؟

  .ال) أ

  .ات جارية أو تم التخطيط لهاال، لكن الدراسات والمشروع) ب

  .منعم، تم تطوير هيكل بحثي قومي جيد وتم جمع المعلومات بشكل منتظ) ج

مزيد من التعليقات حول الدراسات والمشروعات التي تم اتخاذها للمساعدة في تكوين معرفة عن األنشطة البيئية والفيزيائية واالجتماعية التي تؤثر على التنوع 
 .راضي الجافة وشبه الرطبةالبيولوجي لأل
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هل يقوم بلدك بالقيام ببعض الدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تحديد الفائدة الدولية والمحلية للتنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه  .237
 الرطبة بما في ذلك العالقة البينية بين التنوع البيولوجي والخسائر المترتبة على ذلك و الفقر؟

  .ال) أ

  .ال، لكن الدراسات والمشروعات في طريقها أو تم التخطيط لها) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم، توجد معلومات شاملة عن هذه القضايا) ج

يشمل ذلك معلومات (فة وشبه الرطبة مزيد من التعليقات حول الدراسات والمشروعات التي تهدف إلى تحديد الفوائد الدولية والمحلية للتنوع البيولوجي لألراضي الجا
 .عن عناوين االتصال الخاصة بالمؤسسات التي تقوم بهذه الدراسات والمشاريع وقوائم المنشورات وعناوين الشبكة العنكبوتية للوثائق ذات الصلة

 

 

 

 
 

 مولية؟هل يقوم بلدك بتحديد وتقييم أفضل طرق اإلدارة بشكل منتظم ونشر هذه المعلومات بشكل أآثر ش .238

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم، تم وضع أفضل طرق اإلدارة ولكنها في حاجة إلى التقويم والتوثيق) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم، العديد من أفضل الطرق أصبحت معروفة وموثقة جيدا وجاهزة) ج

 .مزيد من التعليقات حول أفضل خبرات اإلدارة

 

 

 
  أي األنشطة 5/23 للقرار رقم1 من المرفق رقم  هل قام بلدك باتخاذ تدابير لتطبيق اقتراحات اإلجراءات المستهدفة والمحددة في الجزء ب .239

 ؟ 9 و8 و7أرقام 

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه.( نعم، تم اتخاذ بعض التدابير) ب

  ) اذآر التفاصيل أدناهمن فضلك. (نعم، تم اتخاذ تدابير عدة) ج

 5/23 من القرار رقم 1مزيد من التعليقات حول التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ اقتراحات اإلجراءات الموجهة آما هو محدد في جزء رقم ب للملحق رقم 

 

 

 
)  عن األراضي الجافة وشبه الرطبة في الجزء ب من برنامج العمل9 و8 و7أنشطة أرقام ( هل قام بلدك بتنفيذ األنشطة المذآورة أعاله  .240

 بالطرق الموضحة في الجزء ب؟
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  .ال) أ

من فضلك حدد الوسائل والطرق، أي من خالل بناء القدرة ومواقع العرض ودراسات الحالة و (نعم، ) ب
  ) و الشراآاتUNCCD وCBDاالستشارات المتطورة والتنسيق المحسن بين تنفيذ 

 .ووسائل التنفيذمزيد من التعليقات حول طرق 

 

 

 

 
 

 هل قام بلدك باتخاذ التدابير لتدعيم القدرات الوطنية ويشمل ذلك القدرات المحلية لتدعيم تنفيذ برنامج العمل؟ .241

  .ال) أ

  .نعم، تم اتخاذ بعض التدابير) ب

  .نعم، تم اتخاذ تدابير شاملة) ج

  .نعم، تم تلبية جميع احتياجات القدرات المحددة) د

 

 
  ، تحدیًدا فيما یخصا البرنامجمن فضلك وضح أدناه التأثيرات أو النتائج التي حققها بلدك في تنفيذ هذ -لمربع الحادي والخمسون ا

 
 ،)إذا آانت مطبقة(لبلدك ) NBSAP(تحقيق األغراض ذات األولویة الستراتيجية للتنوع البيولوجي الوطنية وخطة العمل  )أ (
 ستراتيجية لالتفاقية،تحقيق أغراض وأهداف الخطة اال )ب (
 .2010التقدم باتجاه تحقيق هدف  )ج (

 

 

 
 

 . والقرارات المرتبطةا البرنامجمن فضلك وضح القيود أو العوائق التي صادفت بلدك عند تنفيذ هذ -المربع الثاني والخمسون 

 

  
  
  
  
  
  

  عمليات االتفاقيةعمليات االتفاقية
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  2020//55القرار القرار 

 . اإلقليمية من أجل اإلعداد الجتماعات االتفاقية ودعم تنفيذهاهل شارآت بلدك بشكل فعال في األنشطة اإلقليمية وشبه .242

  .ال) أ

  )نعم ، من فضلك حدد األنشطة التي تقوم بها بلدك) ب

 .مزيد من التعليقات عن األنشطة اإلقليمية وشبه اإلقليمية التي تقوم بها بلدك

 

 

 

 

 

   عمليات االتفاقية عمليات االتفاقية-- ب ب2727//66القرار القرار 

 اون اإلقليمي وشبه اإلقليمي وتدعيم التكامل وتقوية التعاون مع العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية ذات الصلة؟هل يقوم بلدك بدعم التع .243

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه(نعم، ) ب

 .مزيد من التعليقات عن التعاون والعمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية

 

 

 

 موجه إلى) 244(السؤال التالي 
 دول الناميةال

 هل يقوم بلدك بمساندة عمل آليات التعاون اإلقليمي الموجدة بالفعل وتطوير الشبكات أو العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية؟ .244

  .ال) أ

  .ال ، لكن البرامج قيد التطوير) ب

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه. (نعم مدرجة في أطر التعاون الموجودة) ج

  . تنفيذ بعض أنشطة التعاوننعم، جاري) د

 .مزيد من التعليقات حول دعم عمل آليات التعاون اإلقليمي وشبه اإلقليمي الموجود وتطوير الشبكات أو العمليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية

 

 

 

 
 

 .من أجل بناء القدرةهل تقوم يلدك بالعمل مع أطراف أخرى لتدعيم اآلليات والمبادرات اإلقليمية وشبه اإلقليمية الموجودة  .245

  .ال) أ

  .نعم) ب
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 هل قام بلدك بالمساهمة في تقييم اآلليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية لتنفيذ االتفاقية؟ .246

  .ال) أ

  )من فضلك اذآر التفاصيل أدناه( نعم، ) ب

 .مزيد من التعليقات حول المساهمة في تقييم اآلليات اإلقليمية وشبه اإلقليمية

 

 

 

 
 
 
 
 

  أسئلة متعلقة بهذا التقریرأسئلة متعلقة بهذا التقریر

  .تم وضع الجدول التالي لتحديد األسئلة التي اخترت عدم اإلجابة عليها وفي نفس الوقت أوضحت أسباب عدم الرد .247
 

جود إلى لهذا الغرض، تم سرد أرقام آافة األسئلة أدناه في ثالثة أعمدة، مع أربعة إجابات محتملة لكل سؤال في شكل أربعة مربعات في الصف المو
 .، والتي تتوافق مع األسباب التالية لعدم اإلجابة)د(و) ج(و) ب(و) أ(وقد تم تعريف آل مربع بالحروف  .يسار آل رقم سؤال

 
تم طرح السؤال بالفعل في التقرير الوطني الثاني أو في أحد التقارير الموضوعية، وال توجد معلومات جديدة  )أ (

 لتقديمها
أو البيانات /أو المالية للحصول على المعلومات و/ بسبب نقص الموارد البشرية وال يمكن اإلجابة على السؤال )ب (

 المناسبة
 هذا السؤال ال ينطبق على الظروف الوطنية )ج (
  هذا السؤال ال يمثل أولوية للعمل الوطني في هذه المرحلةهذا السؤال ال يمثل أولوية للعمل الوطني في هذه المرحلة  ))دد  ((

 
 وبناًء عليه،و يرجى منك

 
 التي اخترت عدم اإلجابة عليها) األسئلة(تحديد السؤال  )1
والتي تتوافق مع سبب عدم إجابتك على السؤال ) في الصف على يسار رقم السؤال(ع عالمة أو أآثر في المربعات األربعة وض )2
 ).األسئلة(

 
 رقم األسباب األسباب األسباب

 د ج ب أ السؤال
 رقم
 د ج ب أ السؤال

 رقم
 د ج ب أ السؤال

1.      85.      169.    
2.      86.      170.    
3.      87.      171.    
4.      88.      172.    
5.      89.      173.    
6.      90.      174.    
7.      91.      175.    
8.      92.      176.    
9.      93.      177.    

10.      94.      178.    
11.      95.      179.    
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12.      96.      180.    
13.      97.      181.    
14.      98.      182.    
15.      99.      183.    
16.      100.     184.    
17.      101.     185.    
18.      102.     186.    
19.      103.     187.    
20.      104.     188.    
21.      105.     189.    
22.      106.     190.    
23.      107.     191.    
24.      108.     192.    
25.      109.     193.    
26.      110.     194.    
27.      111.     195.    
28.      112.     196.    
29.      113.     197.    
30.      114.     198.    
31.      115.     199.    
32.      116.     200.    
33.      117.     201.    
34.      118.     202.    
35.      119.     203.    
36.      120.     204.    
37.      121.     205.    
38.      122.     206.    
39.      123.     207.    
40.      124.     208.    
41.      125.     209.    
42.      126.     210.    
43.      127.     211.    
44.      128.     212.    
45.      129.     213.    
46.      130.     214.    
47.      131.     215.    
48.      132.     216.    
49.      133.     217.    
50.      134.     218.    
51.      135.     219.    
52.      136.     220.    
53.      137.     221.    
54.      138.     222.    
55.      139.     223.    
56.      140.     224.    
57.      141.     225.    
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58.      142.     226.    
59.      143.     227.    
60.      144.     228.    
61.      145.     229.    
62.      146.     230.    
63.      147.     231.    
64.      148.     232.    
65.      149.     233.    
66.      150.     234.    
67.      151.     235.    
68.      152.     236.    
69.      153.     237.    
70.      154.     238.    
71.      155.     239.    
72.      156.     240.    
73.      157.     241.    
74.      158.     242.    
75.      159.     243.    
76.      160.     244.    
77.      161.     245.    
78.      162.     246.    
79.      163.     247.    
80.      164.     248.    
81.      165.     249.    
82.      166.     250.    

 .حول عدم اإلجابة عن األسئلةمزيد من األسباب 
 
 
 
 
 

 . من فضلك اذآر أدناه توصيات حول آيفية تحسين صيغة التقریر–المربع الثالث والخمسون 

 
 
 
 

 


