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 توجيهية للتقرير الوطني السادسالمبادئ ال

  مذكرة من األمين التنفيذي

  مقدمة  - أوال

وطنيــة إلــى مـؤتمر األطــراف بشــأن التــدابير المتخــذة لتنفيــذ  مـن االتفاقيــة تقــارير 26بموجــب المــادة أن تقــدم األطــراف  علـى -1
  االتفاقية ومدى فعاليتها في تحقيق أهداف االتفاقية.

 لالنتهــاء مــن إعــداد. وبــالنظر إلــى الوقــت الــالزم 2019 /آذارمــارس 31 بحلــول ةالسادســ ةرير الوطنيــاالتقــويســتحق تقــديم  -2
وينبغــي أن تقــدم التقــارير  .بوقــت كــاف الـوطني قبــل الموعــد المحــدد هــاداد تقرير علــى البــدء فــي إعــ األطــرافشــجيع تُ التقريـر الــوطني، 

الوطنية السادسة معلومات عن التطورات التي حدثت منذ تقديم التقرير الوطني األخيـر مثـل اإلجراءات/الجهـود اإلضـافية المضـطلع 
  بها والمبادرات الجديدة المتخذة منذ التقرير الوطني األخير.

الـوطني. وهـذا يشـمل نقـاط االتصـال الوطنيـة  هـاإشراك أصحاب المصلحة المعنيين فـي إعـداد تقرير على راف شجع األطوتُ  -3
لســالمة األحيائيــة وبروتوكــول ناغويــا بشــأن الحصــول علــى المــوارد الجينيــة والتقاســم العــادل والمنصــف للمنــافع للبروتوكــول قرطاجنــة 

الدوليـة المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي، واتفاقيـات ريـو واالتفاقيـات طنيـة لالتفاقيـات الناشئة عن استخدامها، فضال عن نقاط االتصـال الو 
فضـال الشعوب األصلية والمجتمعات المحليـة ممثلي في إعداد التقرير الوطني كما ينبغي أن يشترك واإلقليمية األخرى ذات الصلة. 

   المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.األعمال التجارية، ومنظمات قطاع ممثلي القطاعات ذات الصلة، و عن 

  هيكل وشكل التقرير  - ثانيا

أداة اإلبـالغ علـى اإلنترنـت ويمكـن الوصـول إلـى . علـى اإلنترنـتأداة إبالغ  ، ُأعدتإعداد التقرير الوطني السادس لتيسير -4
إعــداد التقريــر بعلــى الصــعيد الــوطني  معينــين ينهــذه األداة لمســتخدمين متعــددمح وتســ. /https://chm.cbd.int عبــر العنــوان التــالي

أنهـا بعـض المعلومـات المطلوبـة. كمـا تلقائيا أداة اإلبالغ على اإلنترنت تمأل فإن من أجل تخفيف العبء على األطراف، و الوطني. 
  قسام.بعد استكمال جميع األكامل الرير تقتقديم الاالنتهاء منها أو  بعدأجزاء من التقرير الوطني بتقديم سمح ت
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فضـل تقـديم تقاريرهـا الوطنيـة فـي شـكل وثيقـة، أو التـي تإلى اإلنترنت  التي لديها إمكانية وصول محدودألطراف لبالنسبة و  -5
ثلــة، أو نــوع وثيقــة مما PDFدم التقريــر الــوطني كملــف ٕاذا ُقــو . بــالغ يمكــن الوصــول إليهــا بــدون إنترنــتاإلذج و نمــنســخة مــن  ســتتاح
 التــي ال لألطــرافيمكــن و . مخــتصالوطنيــة أو مســؤول حكــومي كبيــر  االتصــال نقطــةمــن  ةرســمي برســالةأن يكــون مصــحوبا  ينبغــي

  .secretariat@cbd.int إلى إرسال التقرير الوطني السادسالمتاحة على اإلنترنت ستخدم أداة اإلبالغ ت

  :ستة أقسام أو وحداتعلى التقرير الوطني السادس  ويحتوي -6

  على المستوى الوطني؛ المرغوب تحقيقهامعلومات عن األهداف   (أ)

  تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها، واالحتياجات العلمية والتقنية؛  (ب)

  ؛وطني كل هدف تحقيق تقييم التقدم المحرز نحو  (ج)

  ؛لتنوع البيولوجيلأيشي من أهداف تحقيق كل هدف في  وطنيةالمساهمة التقييم   (د)

  ؛اتاالستراتيجية العالمية لحفظ النباتمن أهداف تحقيق كل هدف في  وطنيةالمساهمة التقييم   (ه)

  .لتنوع البيولوجيلمالمح القطرية لاتحديث   (و)

مجموعة و يحتوي على أسئلة محددة  مصحوبا بنموذجكل قسم من التقرير  سيكونإعداد التقرير الوطني السادس،  ولتيسير -7
صالت إلدراج و مساحة  تتاحاإلجابات. وعالوة على ذلك،  لزيادة دعم معلومات سرديةلتقديم  وتتاح مساحةملة. المحتاإلجابات من 

 الحاجة إلى إدراج هذه المعلومات مباشرة في التقرير الوطني. إلغاءمصادر المعلومات األخرى ذات الصلة وبالتالي ب
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  نماذج اإلبالغ   -ثالثا

  على المستوى الوطني المرغوب تحقيقهاداف القسم األول: معلومات عن األه

، 2020-2011متعلقـة بالخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي مكافئـة أو اعتمد أهدافا وطنية أو التزامات /وضع وقد بلدك كان إذا 
قـد وضـع أو  بلـدك لـم يكـنٕاذا و يرجى ملء هذا النموذج لكل مـن األهـداف الوطنيـة لبلـدك. و التالي لوصفها.  النموذجاستخدام  يرجى
األول  اإلطــارذلــك فــي  اإلشــارة إلــى، يرجــى 2020-2011أي هــدف وطنــي متعلــق بالخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي  اعتمــد

  ل إلى القسم الثاني.انتقاالو 

 تنفيذها.سيتم ربط األهداف الوطنية التي يتم إدخالها في هذا القسم بالقسم الثالث بحيث يمكن تقييم التقدم المحرز في و 

 على المستوى الوطني المرغوب تحقيقهامعلومات عن األهداف  -أوال
 

-2011مـع الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي  يتماشـىأو التزامات مكافئـة بمـا عتمد بلدي أهدافا وطنية للتنوع البيولوجي ا  
  وأهداف أيشي.  2020
  
 أو
 
. (انتقـل إلـى القسـم الثـاني. وأرغـب فـي اسـتخدام أهـداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي بلـدي أهـدافا وطنيـة للتنـوع البيولـوجيلـم يعتمـد   

 .)وفي القسم الثالث ينبغي اعتبار أهداف أيشي للتنوع البيولوجي أهدافا وطنية وينبغي تقييم التقدم نحو تحقيقها في السياق الوطني
 

  العنوان الرسمي، إذا كان متاحا): (يرجى استخدام الهدف الوطني
 
 >إدخال النص<
 
 

 األساس المنطقي للهدف الوطني
 

 >إدخال النص<
 

  هدف):المستوى الذي ينطبق عليه ال(يرجي تحديد  مستوى التطبيق
 

 اختر مستوى التطبيق
 

 >إدخال النص< إلى المنطقة المعنيةيرجى اإلشارة  –إقليمي/متعدد األطراف   
 وطني/اتحادي  
 >إدخال النص< يرجى اإلشارة إلى المنطقة المعنية –وطنيدون   
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  )للتنوع البيولوجي وأهداف أيشي(الروابط بين األهداف الوطنية  للتنوع البيولوجي أهمية األهداف الوطنية بالنسبة ألهداف أيشي
 

يرجى النقر على هدف واحد أو أكثر من أهداف أيشـي للتنـوع البيولـوجي (مالحظة:  أهداف أيشي للتنوع البيولوجي الرئيسية ذات الصلة
  مكونا من هدف (غير مبين)) ,يمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أيتعلق به أو بها هدف بلدك كليا أو جزئيا. و 

 
  1   6   11   16 
  2   7   12   17 
  3   8   13   18 
  4   9   14   19 
  5   10   15   20 
 

(يرجى النقر على هدف واحد أو أكثر من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي يتعلق به أو  ذات الصلة األخرىأهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
 بها هدف بلدك بشكل غير مباشر).

 
  1   6   11   16 
  2   7   12   17 
  3   8   13   18 
  4   9   14   19 
  5   10   15   20 
 
 أو
 
 –بـأجزاء أخـرى مـن الخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي الهدف الوطني ال يقابله أي من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وال يتعلق   

 >إدخال النص< يرجى التوضيح
 

، مثــل عمليــة وضــع واعتمــاد األهــداف ذات صــلةرى أخــ(يرجــى اســتخدام هــذا الحقــل لتقــديم أي معلومــات  صــلةالذات األخــرى معلومــات ال
  الوطنية، وأصحاب المصلحة المشاركين في العملية، واالستراتيجيات والخطط التي أدرج فيها الهدف الوطني).

 
  >إدخال النص<
 

نت أو وصالت بمواقع اإلنترنت التـي يمكـن أدناه مواقع اإلنتر  يرجى تقديم( والملفات ذات الصلةعلى اإلنترنت مواقع اإلنترنت والوصالت 
  الوطني أو العثور عليها، أو إرفاق وثائق متعلقة بهذا الهدف الوطني).هذا منها الحصول على معلومات عن الهدف 

 
  >ملف إضافة< >إضافة وصلة<
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  حتياجات العلمية والتقنيةتدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها، واال :القسم الثاني

  

أو لتنفيذ استراتيجيتها /بلدك وليرجى اإلشارة إلى اإلجراءات التي اتخذها بلدك لتحقيق األهداف الوطنية  ،باستخدام النموذج أدناه
األهداف  لكل من وينبغي تكرار النموذجيرجى أيضا تقييم مدى فعالية هذه اإلجراءات. و الوطنية للتنوع البيولوجي.  هاوخطة عمل

  الوطنية لبلدك.

 تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها، واالحتياجات العلمية والتقنية - ثانيا

 المحدثـةاالسـتراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة اإلجراءات أو التدابير المتخذة لتحقيق هذا الهدف الوطني، بما في ذلـك إجـراءات تنفيـذ 

ألطراف أدناه جميع أن تصف ا(يمكن  المتخذة، والتدابير التشريعية وعبرها بيولوجي داخل القطاعاتتعميم التنوع الو ، للتنوع البيولوجي
االسـتراتيجيات وخطـط لتنفيـذ  المتخـذةاإلجراءات التي اتخذت للمساهمة في تنفيذ هذا الهدف الوطني، بما في ذلـك اإلجـراءات ذات الصـلة 

 والتشريعات والسياسات واالستراتيجيات والخطط ذات الصلة). ،يم التنوع البيولوجيتعمو ، للتنوع البيولوجي المحدثةالعمل الوطنية 

 

  >إدخال النص<
 

أو الوثائق وصالت بمواقع اإلنترنت الأدناه مواقع اإلنترنت أو  يرجى تقديممواقع اإلنترنت والوصالت على اإلنترنت والملفات ذات الصلة (
 ا الهدف الوطني).ذمعلومات عن همزيد من الى علفيها  العثورالتي يمكن 

 
  >ملف إضافة< >إضافة وصلة<
 

 لكل إجراء أو تدبير، يرجى اإلشارة إلى الهدف الوطني أو األهداف الوطنية التي يسهم فيها اإلجراء إسهاما كبيرا.
 

 قائمة األهداف التي تم إدخالها في القسم األول تلقائيا هنا لالختيار من بينها.ستظهر  <يرجى اختيار هدف واحد أو أكثر>
 

 تقييم فعالية اإلجراءات أو التدابير المتخذة في تحقيق النتائج المرغوبة:
 
 التدابير المتخذة فعالة للغاية  
 تطلب األمر بعض الوقت لتحقيق نتائجالتدابير المتخذة فعالة إلى حد ما ولكن ي  
 التدابير المتخذة فعالة إلى حد ما ولكن غير كافية من حيث الحجم  

 التدابير المتخذة تضعفها إلى حد ما عوامل أخرى  
 فعالةغير التدابير المتخذة   
 غير معروفة  

 
 رجى توضيح سبب االختيار واإلشارة إن أمكن إلى األدوات أو المنهجية المستخدمة للتقييمي
 
  >إدخال النص<
 

أدناه مواقع اإلنترنت أو الوصالت بمواقع اإلنترنت أو الوثائق  يرجى تقديم( مواقع اإلنترنت والوصالت على اإلنترنت والملفات ذات الصلة



UNEP/CBD/SBSTTA/20/13/Add.1 
UNEP/CBD/SBI/1/13 

Page 6 
 

 ).على مزيد من المعلومات عن هذا الهدف الوطنييها فالتي يمكن العثور 
 
  >ملف إضافة< >إضافة وصلة<
 

) نتـائج تحقـق(أو مـن المتوقـع أن  المتخـذةاإلجـراءات حققـت لتوضـيح كيـف  1، بما في ذلـك دراسـات حالـةالوثائق والمعلومات ذات الصلة
أو  للتنـوع البيولـوجي المحدثـةاالستراتيجيات وخطـط العمـل الوطنيـة لك الحاالت ذات الصلة من تنفيذ في تنفيذ األهداف الوطنية، بما في ذ

 :ذات الصلة قطاعاتالتعميم التنوع البيولوجي في 

 
 المعلومات ذات الصلة

 
  >إدخال النص<
 

أو الوثائق وصالت بمواقع اإلنترنت الأدناه مواقع اإلنترنت أو  يرجى تقديم( مواقع اإلنترنت والوصالت على اإلنترنت والملفات ذات الصلة
 ).، بما في ذلك دراسات الحالةمعلومات فيعا العثور على مثل هذهالتي يمكن 

 
  >ملف إضافة< >إضافة وصلة<
 

أنشـطة تنميـة القــدرات أو  وأق التعـاون التقنـي والعلمــي : هـل هنــاك أي عقبـات يمكـن التغلــب عليهـا عـن طريــاالحتياجـات العلميـة والتقنيــة
 مواد إرشادية؟إعداد 

 

 يرجى وصف هذه العقبات واالحتياجات بأقصى قدر من التفصيل
 

  >إدخال النص<
 

 والملفات ذات الصلة تباإلنترنمواقع اإلنترنت والوصالت  يرجى تقديمإذا كانت هناك وثائق بشأن هذه العقبات وتقييمات لالحتياجات، 
 

  >ملف إضافة< >إضافة وصلة<
 

  

  

  

                                                           
 اصر المحتملة المقترحة لدراسات الحالة ستدرج في دليل مرجعي للتقرير الوطني السادس.المعايير أو العن 1
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  وطني تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف :الثالث القسم

 

كرار وينبغي تمماثلة. اللتزامات االبلدك أو لتقييم مستوى التقدم المحرز في كل من األهداف الوطنية  ، يرجىباستخدام النموذج أدناه
يرجى تخطي هذا القسم واالنتقال مباشرة  ،وطنية أو التزامات مماثلة اأهداف وضعقد ك بلد يكنٕاذا لم و لكل هدف وطني.  النموذج

  إلى القسم الرابع.

 وطني تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف -ثالثا

 الهدف
 

 ي تم إدخالها في القسم األول تلقائيا هنا لالختيار من بينهاستظهر قائمة األهداف الت <يرجى اختيار هدف واحد>

 فئة التقدم نحو تنفيذ الهدف المختار:
 

 على الطريق لتجاوز الهدف  
 على الطريق لتحقيق الهدف  
 تحقق تقدم نحو الهدف ولكن بمعدل غير كاف  
 لم يحدث أي تغير كبير  
 ابتعاد عن الهدفهناك  

 

 تاريخ إجراء التقييم:
 
 >التاريخ<

القســم  الــواردة فــيلــى المعلومــات ذات الصــلة اســتنادا إلــدعم تقييمــك،  اســتخدمتها(يرجــى تقــديم معلومــات عــن األدلــة التــي  ملخــص التقيــيم
 الثالث).

 
  >إدخال النص<
 

 األخرى المستخدمة في هذا التقييم اتالمؤشرات واألدو 
  

 في هذا التقييم )المؤشر المستخدم (المؤشرات المستخدمة
  

 يرجى تقديم قائمة بالمؤشرات المستخدمة في التقييم أعاله. <المؤشر المستخدم (المؤشرات المستخدمة)>
 

 أو:
 يستخدم أي مؤشر لم 
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 يرجى وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
 
  >إدخال النص<
 

 صالت اإلنترنت و/أو الملفات ذات الصلة التي يمكن العثور فيها على معلومات إضافية لدعم التقييم.و  يرجى تقديم
  
  >فمل إضافة< >إضافة وصلة<
 

 ليه أعالهإمستوى الثقة في التقييم المشار 
 
 يستند إلى أدلة شاملة  
 يستند إلى أدلة جزئية  
 يستند إلى أدلة محدودة  
 

 ليه أعالهإتوضيح لمستوى الثقة المشار  يرجى تقديم
 
  >إدخال النص<
 

 ية معلومات الرصدمدى كفا
 
 الرصد المتعلق بهذا الهدف غير كاف  
 الرصد المتعلق بهذا الهدف جزئي (مثال يغطي جزءا فقط من المجال أو القضية)  
 ال يوجد نظام للرصد  
 ال توجد حاجة إلى الرصد  
 

 (إن وجد) الرصديرجى وصف نظام 

 
  >إدخال النص<

أو الوثائق وصالت بمواقع اإلنترنت الأدناه مواقع اإلنترنت أو  يرجى تقديم( مواقع اإلنترنت والوصالت على اإلنترنت والملفات ذات الصلة
 ).المتعلقة بنظام الرصد الموصوف أعاله

 
 >لفم إضافة< >إضافة وصلة<
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  لتنوع البيولوجيلأيشي من أهداف تحقيق كل هدف في  وطنيةالمساهمة التقييم  :الرابع القسم

  

وينبغي لتنوع البيولوجي. لأيشي من أهداف تحقيق كل هدف  فيتقييمك لمساهمة بلدك إلى يرجى اإلشارة  ،باستخدام النموذج أدناه
، ينبغي من أهداف أيشي 20الهدف لتقييم التقدم المحرز نحو و البيولوجي. من أهداف أيشي للتنوع هدف لكل  النموذجتكرار هذا 

: 12/3لمقرر باالمالي الوارد في المرفق الثاني  اإلبالغألطراف إطار أن تستخدم ا
12-http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop  الوصول إليه عبر اإلنترنت يمكنالذي و: https://chm.cbd.int.  

في هذا القسم، يرجى اإلبالغ عن اإلجراءات المتخذة والتقدم المحرز في تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتقييم مساهمات و 
  لتنوع البيولوجي.لتحقيق هدف أيشي بلدك في 

 لتنوع البيولوجيلأيشي من أهداف تحقيق كل هدف في  وطنيةالمساهمة التقييم  -رابعا

 من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي: زيادة التوعية 1الهدف 

مـن أهـداف تلقائيـا لكـل هـدف سـتتاح القائمـة ( البيولـوجيمن أهداف أيشي للتـوع هدف الالرئيسية لهذا  ةالوصلبوطنية الهداف األقائمة 
  وجي)البيولوع نأيشي للت
وع نـمـن أهـداف أيشـي للتتلقائيـا لكـل هـدف سـتتاح القائمـة ( البيولوجيمن أهداف أيشي للتوع هدف الهذا المتعلقة أيضا بهداف األقائمة 

  البيولوجي)
 .راإلطاهذا تخطي أن توطنية يمكن  االبلدان التي لم تعتمد أهدافو  .في القسم األول الواردةيرجى الرجوع إلى المعلومات ذات الصلة 

  أيشي للتنوع البيولوجي:من أهداف تحقيق هذا الهدف في مدى ساهم بلدك إلى أي يرجى وصف 

  
لمســاهمات الوطنيــة فــي تحقيــق هــذا لتقيــيم  يرجــى تقــديمبهــذا الهــدف،  يــرتبط) أهــدافا وطنيــة( اوطنيــا هــدفالتــي وضــعت (بالنســبة لألطــراف 

  في القسمين الثاني والثالث.الواردة لمعلومات ذات الصلة لتنوع البيولوجي، استنادا إلى الأيشي  من أهداف الهدف
  

وبالنسبة لألطراف التي اعتمدت كل أو بعض من أهداف أيشي للتنوع البيولوجي كأهداف الوطنية أو التي عملت من أجـل تحقيـق أهـداف 
ا عــن اإلجــراءات المتخــذة لتحقيــق ذلــك أهــداف وطنيــة، يرجــى اإلبــالغ هنــك هااعتمــدت قــدبالضــرورة أن تكــون أيشــي للتنــوع البيولــوجي دون 

 لتنوع البيولوجي)لأيشي  من أهداف الهدف
 
 >إدخال النص<

 فئة المساهمة الوطنية نحو تحقيق هدف أيشي للتنوع البيولوجي:
 على الطريق الصحيح لتجاوز الهدف على المستوى الوطني  
  ق الصحيح لتحقيق الهدف على المستوى الوطنيعلى الطري  
 ولكن بمعدل غير كافعلى المستوى الوطني هناك تقدم نحو تحقيق الهدف   
 كبير تغيرلم يتحقق   
 هناك ابتعاد عن الهدف  
 

 حدوث تغيير للفئة في المستقبل:إذا كان من المتوقع ما يرجى توضيح سبب االختيار أعاله و 
 
 >إدخال النص<
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  اتتقييم المساهمة الوطنية في تحقيق كل هدف من أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات -الخامس  القسم

  

وينبغي . اتية لحفظ النباتتحقيق أهداف االستراتيجية العالم فيتقييمك لمساهمة بلدك  إلى يرجى اإلشارة ،باستخدام النموذج أدناه
  الستراتيجية العالمية لحفظ النبات.للكل من األهداف الستة عشر  جالنموذهذا تكرار 

 اتتقييم المساهمة الوطنية في تحقيق كل هدف من أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات -خامسا

 ة المحدثة لحفظ النباتاتتقييم التقدم نحو تحقيق الهدف ذي الصلة من االستراتيجية العالمي
 

 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؟ه ذهل وضع بلدك هدفا يتعلق به
 

 نعم. يرجى تقديم التفاصيل  
 

 <إدخال النص>

 

 أو:
 ال، ال يوجد أي هدف وطني  
 

اءات المتخـذة لتنفيــذ هــذا (يمكـن أن تقــدم األطـراف معلومــات عـن اإلجــر الهــدف تحقيـق هــذا فــي مـدى ســاهم بلــدك إلــى أي يرجـى وصــف 
 الهدف إذا لم تتم تغطيتها في القسم الثاني أو الثالث أو الرابع)

 

 >إدخال النص<

  :على المستوى الوطني التقدم نحو تحقيق هدف االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات فئة
 
 على الطريق الصحيح لتجاوز الهدف على المستوى الوطني  
  على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف على المستوى الوطني  
 ولكن بمعدل غير كافعلى المستوى الوطني هناك تقدم نحو تحقيق الهدف   
 لم يتحقق تغير كبير  

 هناك ابتعاد عن الهدف 
 

 يرجى توضيح سبب االختيار أعاله:
 
 >إدخال النص<

  

  

  



UNEP/CBD/SBSTTA/20/13/Add.1 
UNEP/CBD/SBI/1/13 
Page 11 

 
  لتنوع البيولوجيلمالمح القطرية لا: تحديث السادس القسم

  

دليل الو  بدايةنص المقدم كنقطة الباستخدام في بلدك لتنوع البيولوجي للمالمح القطرية ا تحديثيرجى  ،باستخدام النموذج أدناه
المالمح وفر تو السابقة إذا كانت ذات صلة.  األقسامويمكن أن تلخص المعلومات الواردة في طول ومستوى التفاصيل. المتعلق ب
د المعلومات ذات الصلة بتنفيذ البلن ع عامة نظرة ، التي سيتم تحميلها على موقع االتفاقية على اإلنترنت،لتنوع البيولوجيالقطرية ل

 ها.يروتوكولالتفاقية وبل

المعلومـــــات المعروضـــــة حاليـــــا فـــــي النســـــخة المتاحـــــة فـــــي (قـــــم بتحـــــديث  تحليـــــل المالمـــــح القطريـــــة للتنـــــوع البيولـــــوجي -سادســـــا
https://www.cbd.int/countries .م لإلشـارة : نص النسخة الحالية سُيعرض لتحديثـه. وسيضـاف خـتم زمنـي لكـل قسـمالحظة

 إلى تاريخ نشر التحديث).

 حقائق بشأن التنوع البيولوجي

 

 حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، بما في ذلك الفوائد من التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية:

 

 <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل>
 

 بيولوجي (المباشرة وغير المباشرة):الضغوط والدوافع الرئيسية للتغير في التنوع ال

 

 <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل>

 

 تدابير تعزيز تنفيذ االتفاقية

 

 وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي: ةاالستراتيجيتنفيذ 

 

 <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل>

 
 :2020-2011ة في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اإلجراءات الشاملة المتخذة للمساهم

 
 <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل>

 
 آليات الدعم للتنفيذ الوطني (التشريع والتمويل وبناء القدرات والتنسيق والتعميم وما إلى ذلك):

 
 <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل>

 
 رصد واستعراض التنفيذ: آليات

 
  <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل>
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(مالحظة: يستند ذلك إلى المالمح القطرية من غرفـة تبـادل معلومـات  تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وااللتزامات ذات الصلة بموجب االتفاقية
  )/http://bch.cbd.int/protocol/partiesالسالمة األحيائية 

 
 <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل> أو <إدخال النص>

 

(مالحظة: يستند ذلك إلى المالمـح القطريـة مـن غرفـة تبـادل المعلومـات  تنفيذ بروتوكول ناغويا وااللتزامات ذات الصلة بموجب االتفاقية
  ) شأن الحصول وتقاسم المنافع ب

 

 <النص المقدم بشأن التحديث المحتمل> أو <إدخال النص>

  

  
 

 

  
 

__________ 

  


