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 دليل المستخدم
 

 آلية تبادل المعلومات لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي
 

 أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت إلعداد التقرير الوطني السادس
https://chm.cbd.int/ 

 

 
 إصدار:11 سبتمبر2018

 مالحظة: نظرا ألنه سيتم تحديث هذه الوثيقة في كثير من األحيان، تأكد من أنك تتصفح أحدث إصدار: 
https://www.cbd.int/chm/doc/chm-latest-guide-online-reporting-ar.pdf 
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 مقدمة

 
طلب االجتماع الثاني عشر لمؤتمر األطراف في المقرر 29/12، إلى األطراف أن تقدم، على أساس طوعي، 

معلومات عن التقدم المحرز نحو تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، بما في ذلك أهداف 
أيشي للتنوع البيولوجي، من خالل أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت، لتمكين كل اجتماع يعقد لمؤتمر األطراف حتى عام 

 2020 من استعراض حالة التنفيذ.
 

ووفقا للمقرر 27/13، فإن أداة اإلبالغ عبر شبكة اإلنترنت، التي يمكن االطالع عليها في آلية تبادل المعلومات 
لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي تعمل اآلن بكامل طاقتها باللغات الرسمية الست لألمم المتحدة لتيسير إعداد 

 التقرير الوطني السادس في موعد ال يتجاوز 31 كانون األول/ ديسمبر 2018.
 

وتسمح آلية تبادل المعلومات للمستخدمين بالبحث عن أنواع مختلفة من المعلومات، فضال عن تقديم المعلومات، وفقا 
لحقوق المستخدم الممنوحة لهم من قبل مركز التنسيق الوطني لالتفاقية الماعلقة بالتنوع البيولوجي. وتقدم هذه الوثيقة 

لمحة موجزة عن السمات المختلفة آللية تبادل المعلومات، فضال عن توجيهات محددة بشأن استخدام أداة اإلبالغ 
 على اإلنترنت إلعداد التقرير الوطني السادس.

 
وتُ شجع األطراف بقوة على استخدام أداة اإلبالغ عبر اإلنتر نت إلعداد تقريرها الوطني السادس. وتتمتع هذه الطريقة 
بميزة السماح للمستخدمين المخولين بدخول ومراجعة مشاريع عناصر التقرير الوطني السادس على اإلنترنت، و تقديم 

هذه العناصر للنشر على آلية تبادل المعلومات عند االقتضاء. وسيسهل استخدام هذه الطريقة إعداد اإلصدار 
الخامسة من التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، ومتابعة الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011-2020، بما 

 في ذلك أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.
 

 

 

ة �
 �	��ت ا������� 
  

%�$ ا	�+� م* %�� أداة ا!�'غ %�$ #"�� ا! �� � ا�ن ���م� ط����� ��	���ت ا	����� ا	�� 	م� ا	����ة، إ� 
أن أج?اء أ�1ى م* آ	�� ت"�دل ا	�@�0م�ت � ت?ال تُ��ج�. و ���9 	-	8، 67ن 	�45ت ا	�3#� ا	�012ذة م* ھ-ه 

 D7 E57 �F?��9 !ا ���	ن ���2داة ا!�'غ %"� ا! �� �، م��70ة ا� G�@ت� D�	@�0م�ت، وا�	ت"�دل ا ��	ج?اء م* آHا
.� ا	�J�K ا	���ج�� م* ھ-ا ا	�	�

 

 "�����0ن "م�LKھ� و#F أن *��F ،8	-	 �9�� 0ت�. و�"�M �#�# *�5 م�N0	ھ-ه ا D7 0اردة	�3#� ا	�45ت ا	أ1-  �ت
 �#�# $�% ��P�% ��F D�	8 ا��	 G��4م��0اھ� م *�م�K% �T��J ا	0�Lر %�$ ج��ز 	0حD أو ھ�تQ ج0ال، و	

 ا	��"�0ت�.
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 تقديم المعلومات الوطنية

 

 (NPAs) وطنيةال النشر سلطات تعيين مسؤولية البيولوجي التنوع التفاقية التابع الوطني تنسيقال مركز تولىي
 خالل من التوالي على الوطنية المعلومات وتقديم بنشر لهم سيسمح الذين (NAUs) المخولين الوطنيين والمستخدمين

  .السادس الوطني التقرير إلعداد اإلنترنت شبكة عبر اإلبالغ أداة
  

 الدور هذا يمنح الستراتيجية):ا والخطة الوطني التقرير النشر: سلطة -المعلومات تبادل (آلية الوطنية النشر سلطات
 على تلقائيا نشرها مسيت التي المعلومات تبادل آللية الوطنية المعلومات تقديم (أ) :يلي ما لكل سلطة المرشح

 إلى المقدمة النشر) قبل تحريرها (أو اإلنترنت عبر ونشرها الوطنية المعلومات صحة من التحقق (ب)و اإلنترنت؛
 كوني أن أيضا ويمكن أدناه). دوارهمأ تحدد الذين( المخولين الوطنيين المستخدمين ِقبل من المعلومات تبادل آلية

  للنشر. الوطنية السلطة بمثابة البيولوجي التنوع التفاقية الوطني التنسيق مركز
  

 يجية):االسترات والخطة الوطني التقرير - المعلومات تبادل آلية( المعلومات تبادل آللية الوطني المخول المستخدم
 /و البيولوجي، التنوع التفاقية الوطني التنسيق مركز خالل من الوطنيين، لمساعدينا تقييد دون الدور هذا تعيين يمكن

 فقط إليها الوصول يمكن التي الوطنية المعلومات تقديم سلطة (المرشحون) المرشح ويعطي الوطنية، النشر سلطة أو
 التصديق يتم أن إلى المعلومات تبادل آللية المخولين الوطنيين لمستخدمينا من وغيرها الوطنية النشر سلطة قبل من

 الوطنية. النشر سلطة قبل من عليها

 تعيين سلطات النشر الوطنية والمستخدمين الوطنيين المخولين

دمين يمكن لمركز االتصال الوطني لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أن يعين سلطات النشر الوطنية والمستخ
  الوطنيين المخولين بطريقة من الطريقتين التاليتين:

  
 "يسجل أن البيولوجي بالتنوع المتعلقة لالتفاقية الوطني االتصال مركز من ذلك يتطلب اإلنترنت: شبكة عبر  ) أ

 لالتفاقية الوطنية االتصال مراكز تقوم أن الضروري من (ليس chm.cbd.int الشبكي الموقع في الدخول"
 خالل ومن تلقائيا). بذلك يقوم النظام ألن المعلومات تبادل آلية في "بالتسجيل" البيولوجي التنوعب المتعلقة

 سيتم األزرق، باللون الصفحة أعلى من األيمن الجزء في الموجود ن"و الوطني نو "المستخدم شريط على النقر
 مستخدم/المستخدمةلل يمكن حيث الوطنيين بالمستخدمين الخاصة الوطنية النشر سلطة صفحة ظهور
 بالتنوع المتعلقة لالتفاقية الوطني االتصال مركز من سيطلب وعندئذ المخولين. المستخدمين إضافة

 رسالة نو المرشح يتلقى سوف إرسالها، بمجردو  مرشح". عن "البحث نموذج باستكمال يقوم أن البيولوجي
 أداة استخدام في للبدء لهم للسماح رورم كلمة واختيار حسابهم تنشيط فيها إليهم يطلب إلكترونية بريد

  االنترنت. على اإلبالغ
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 التي secretariat@cbd.int ي:التال اإللكتروني البريد على األمانة إلى رسمية رسالة تقديم خالل من  ) ب
 متعلقةال لالتفاقية الوطني االتصال مركز عن نيابة المعلومات تبادل آلية في المرشحين بتسجيل ستقوم
 يطلب إلكتروني بريد رسالة سيتلقون النظام، في المعينين المستخدمين تسجيل وبمجرد .البيولوجي بالتنوع
 .اإلنترنت عبر اإلبالغ أداة استخدام في بالبدء لهم للسماح مرور كلمة واختيار حسابهم تنشيط فيها منهم

 

 

 تقريرها عناصر مشاريع ومراجعة بدخول لألطراف تسمح أنها اإلنترنت عبر اإلبالغ ألداة المريحة السمات من
 .المعلومات تبادل آلية في للنشر العناصر هذه تقديم االقتضاء، وعند اإلنترنت، على السادس الوطني
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 تسجيل حساب جديد

 
 في إليه المشار الرابط في ؟"جديد حساب تسجيل" رابط على انقر ،المعلومات دلتبا آلية في بالفعل مسجال تكن لم إذا

 مواقع على الدخول هذا لك وسيتيح البيولوجي. التنوع اتفاقية موقع في حساب إلنشاء األحمر باللون أدناه الصورة
 تبادل ومركز األحيائية، لسالمةاب المتعلقة معلوماتال تبادل ومركز ،المعلومات تبادل آلية( الثالثة المعلومات تبادل

  .حدث أي تسجيلب لك تسمح وأيضا )وتقاسمها المنافع على بالحصول المتعلقة معلوماتال

 

حسابك تنشيط  

 (وأداة المعلومات تبادل آلية استخدام في البدء يمكنك كي حسابك تنشيط فيها منك طلبي إلكترونية رسالة ستتلقى
 نشر من منعك يتم فقد حسابك، بتنشيط تقم لم إذا بأنه العلم يرجىو  ذلك. من هاءاالنت فور اإلنترنت) عبر اإلبالغ

 أدناه الشاشة لقطة في الموضح بطالرا على انقر ذلك، حدوث حالة فيو   النشر).ب مخولة سلطة كنت (إذا المعلومات
  .أخرى مرة إليك اإللكترونية الرسالة إرسال أجل من
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 تسجيل الدخول

 
 المرور وكلمة اإللكتروني بريدك عنوان إدخال طريق عن الدخول" "تسجيل يمكنك جديد، حسابل تسجيلك بعد

 "نسيت على النقر طريق عن أخرى مرور كلمة اختيار إعادة يمكنك بك، الخاصة المرور كلمة نسيت ٕاذاو  المسجلين.
 المرور"؟ كلمة

 
 

 مركز اإلدارة

 
 جهة الصفحة من العلوي الجزء في اسمك يظهر أن يجبو  ارة.اإلد مركز صفحة على ستدخل الدخول، تسجيل بعد

 العلوي الجزء في الموجود المعلومات" "إرسال زر على بالنقر اإلدارة مركز موقع على الدخول أيضا ويمكن .اليمين
   القائمة. يسار على الصفحة من
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يمكن لألطراف، بموجب قسم "السجالت الوطنية"، أن تقدم االستراتيجيات و التقارير الوطنية التالية، تبعا لحقوق 
 المستخدمين الممنوحة لهم:

  
  الوطنية والتقارير االستراتيجيات

  
 البيولوجي للتنوع الوطنية العمل وخطط االستراتيجيات  )أ (
 الوطنية التقارير  )ب (
 األخرى الوطنية التقارير  )ج (
 ا���دس ا��ط�� ا��	���  )د (

 المالي اإلبالغ إطار   )ه (
  
 معلوماتال تبادل مركز( ناغويا ببروتوكول تتعلق معلومات تقدم أن ،الموقع هذا لخال من أيضا، لألطراف ويمكن

 السالمةب المتعلقة معلوماتال تبادل مركز( قرطاجنة وبروتوكول )وتقاسمها المنافع على الحصولبا المتعلقة
 األحيائية).

 

�* 	�0��9ر  ��0جX ��� "ا	�9'ت ا	��ج@��"، أن ��5Fح  �3 �9'ت ا	���"� ودرا��ت ا	��	� وأ 0اع �F ��M
 أ�1ى م* ا	�0اد ا	��ج@��.

 
 ����Tأم� � ا�ت DT0ظ�	 "D0ج	"�0	0ع اK�	�� �5�@��	ا ����Tأم� � ا�ت �و��Fح ا	�5� ا	\�	] "ا	�9'ت ا	��ارة م* �ِ"

ا	��@��� �5	�0Kع ا	"�0	0جE57 D. و��F[ ھ-ا ا	�5� ��F�5� �9'ت م@��K، م\� ا	��KطG ا	"���F ذات اHھ��� 
.DKن وط��M *% 0ج��، أو م@�0م�ت +�� م��دة	"�0	0ج�� أو ا	0�F!ا 

 

 أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت إلعداد التقرير الوطني السادس

 
ت��ح أداة ا!�'غ %"� #"�� ا! �� � 	���F�5 ا	0طDK ا	��دس 	'���Jام ��	���ت ا	����� ا	�� 	م� ا	����ة. 

 D7 \� %�3ة	\�	دورت` ا D7 ط�افHت�� اb-ي ا%���ه م	دس ا��	ا DK0ط	ا �F�5�	0ج���� !%�اد ا�	"�دئ ا�	ا *�eوت�
.�F�5ر�	إ%�اد ا D7 ط�افH%�ة ا���	-ي أ%� 	0ارد ا�	ا � ا	��5ر 27/13، وت�"g ا	��Kذج ا	0اردة D7 د	�

 

 
 

 بوابة المعلومات الخاصة بالتقرير الوطني السادس
�* ا	����ة، 	م� ا	�� ا	����� ��	���ت أ�eF ا	�0ارد د	�� ��Fح�Fا�ط'ع و $�% � إ	$ ��!�7�P ا	�0ارد د	�

 ا	��	D ا	3"�D ا	�g�0 %�$ ا	��دس ا	0ط�� DK	��F�5 ا	�h�J ا	�@�0م�ت �0ا�� %�$ ا�1Hى ا	���Tة ا	�0ارد
)https://www.cbd.int/nr6/( �و��� [Fھ-ا ت�� G7��	0م�ت ا�@�� �F�5�	 �F?%�ة م* م���	ط�اف ا	 

 ا	��F�5. إ%�اد �23ن
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 زر المساعدة المباشرة

 
�70�F زر 	%�ةا��� 	ةا�#�"� D7 9?ء	ا D�T�	ا ��FHم* ا �M ��Th XFو ��	�@�0م�ت. ت"�دل �	ت و1'ل ا�%�� 
� ات����T أم� � م* م0ظQ ��05م م�F�� 0ل)، �����0 م��ء 17:00 ا	��%� إ	$ h"�ح� 09:00 ا	��%� (م* ا	@�
�* ا	@��، ��%�ت �@�و .إ	�8 ر#�دا! م* م?�F تF�5�و م"�#�ة أ�8��j %�$ ��	�د ا	"�0	0جD ا	�0Kع�F ام�Jا�� kT  

�* ا	@��. ��%�ت 1'ل %��8 و���د اHم� � إ	$ إ	���و �F�� D !ر��ل ��%�ةا	� زر�Fم�* و�J����	 �eFأ 
  .ا	���%�ة %�$ �0lل	� onlinereporting@cbd.int ا	��	D ا	@0Kان %�$ ��Hم� � ا�ت�lل

 
 

 

 البدء في إعداد التقرير الوطني السادس الخاص بك

 

 م* 	����8K ا	��Kذج ������ ا	�LKم ��05م أد �ه. ا	0lرة D7 إ	�` ا	��3ر دسا	�� ا	0ط DK	���F�5 ا	?ر %�$ ا �5
 �8 ا	�Jص ا	��F�5 إ%�اد D7 ا	"�ء
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سيتم توجيهك إلى صفحة تحتوي على عالمات تبويب (شريط) ستجد في هذا الشريط سبعة أقسام للتقرير الوطني 
 السادس في القائمة العلوية. يمكنك التنقل من قسم إلى آخر بالنقر على عالمات التبويب هذه.

 

 
 

 

  الوطني الصعيد على المتوخاة األهداف عن معلومات  األول القسم
     وتقييم البيولوجي) للتنوع الوطنية العمل وخطة باالستراتيجية يتعلق (فيما المتخذة التنفيذ تدابير  الثاني القسم

  الوطنية األهداف لتحقيق والتقنية ةالعلمي واالحتياجات بها المرتبطة والعقبات فعاليتها
  وطني هدف كل تحقيق نحو المحرز التقدم تقييم  الثالث القسم
  البيولوجي للتنوع أيشي أهداف من عالمي هدف كل تحقيق بشأن الوطنية المساهمة صفو   الرابع القسم
 هذا إكمال( النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية أهداف تحقيق بشأن الوطنية المساهمة وصف    الخامس القسم

  )؛يااختيار  يعد القسم
 أيشي أهداف تحقيق في المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب مساهمة عن إضافية معلومات  السادس القسم

  )يااختيار  يعد القسم هذا إكمال( أعاله المذكورة األقسام في إدراجها يتم لم إذا البيولوجي للتنوع
  البيولوجي للتنوع ثةمحد قطرية موجزات  السابع القسم

  
 خيارات اللغة

 
 

تسمح لك القائمة المنسدلة أسفل عالمة تبويب القسم والمعنونة "تغيير لغة صفحة الويب" باختيار لغة األمم المتحدة 
 التي ترغب في قراءتها؛ و تظهر هذه الميزة أيضا في الركن العلوي األيسر من صفحة الويب.
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تتيح لك القائمة المنسدلة "إرسال بلغة أخرى" اختيار لغة األمم المتحدة التي ترغب في استخدامها إلكمال تقريرك. 
  وتكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة االفتراضية.

 

 
 

 ،(�F?���و ���9 	�-ا ا����1ر (أي ا���1ر ا	����* ا	@���� وا! 
���� ت�nار ح05ل ا!د�1ل D7  �0ذج ا	��F�5 ���] ت0nن 

.�Knم� �F?��9 !@���� وا	ا!د��1ت �� 

 

 

 
يشير زر "ساعة التوقف" الموجود بجوار القائمة المنسدلة للغة إلى المدة التي ظل فيها التقرير غير محفوظ. و من 
 المستحسن بشدة أن تقوم بحفظ التقرير بانتظام لتجنب فقدان المعلومات واالضطرار إلى إعادة إدخاله مرة أخرى.

 

 إضافة سجل جديد 

 
حسبما تم شرحه من قبل، فإن مركز التنسيق الوطني التفاقية التنوع البيولوجي هو المسؤول عن ترشيح األشخاص 
الذين يسمح لهم بتقديم معلومات وطنية من خالل أداة اإلبالغ عبر اإلنترنت. و يشمل هذا سلطة النشر، التي يمكن 

أن تكون مركز التنسيق الوطني التفاقية التنوع البيولوجي، والمستخدمين الوطنيين المخولين. وحسب االقتضاء، ارجع 
 إلى الصفحة رقم 3 للحصول على تفاصيل محددة عن هذه األدوار.

 
و ٕاذا لم تتمكن من تسجيل السجالت الخاصة بحكومتك، فمن المحتمل أنك ال تملك الحق في القيام بذلك. ولذا عليك 

 االتصال بمركز التنسيق الوطني التفاقية التنو ع البيولوجي لمزيد من التوضيح بشأن هذا األمر.
 

وتشير الشرائح الخضراء والرمادية والبرتقالية على التوالي إلى عدد السجالت التي تم نشرها أو صياغتها أو التي 
 يُ طلب نشرها، انظر الصورة أدناه.
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 ويؤكد المثال أدناه أنه تمت صياغة سجل واحد، وأنه ال توجد سجالت منشورة أو طلبات للمراجعة والنشر.

 

 

 

 

 

تتوفر ثالثة أزرار لمركز التنسيق التابع التفاقية التنوع البيولوجي على الجانب األيمن من صفحة الويب أعاله، وهي: 
 زر "إغالق" و زر "حفظ مسودة" و زر "نشر".

 
 

 حفظه. بدون لكن التقرير صفحة يغلق "إغالق" زر −
 بحفظ بالقيام نوصي الحق. وقت في استرجاعه ويمكن نشره). (بدون كمسودة التقرير يحفظ مسودة" حفظ " زر −

 بانتظام. تقريرك
 ).للجمهور متاحا يجعله (مما المعلومات تبادل آلية على التقرير ينشر "نشر" زر −
  
 لكن لنشرها. ليس ولكن المعلومات صياغة في الحق لديهم الذين المخولين الوطنيين للمستخدمين "نشر" زر يظهر ال

 وبالنقر "نشر". زر من بدال  نشر" طلب إرسال " معنون األحمر باللون زر المخولين الوطنيين للمستخدمين سيظهر
 منه. التحقق بعد التقرير بنشر مخول يكون مستخدم إلى طلب إرسال يتم الزر، هذا على
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 التالي الشبكي الموقع على اإلدارة مركز في ذلك بعد استرجاعها يمكن مسودة،ال حفظ تم ٕاذاو  التقرير، إغالق بعد

)https://chm.cbd.int/submit(. 

 

 حذف أوالزر خالل من سجل تعديل يمكن ،القائمة هذه فيو  السجالت. قائمة لعرض  الزر على انقر
  . الزر خالل من سجل

  

 . زر إلى  الزر سيتغير نشره، أو سجل صياغة تمت إذا مالحظة:

 
 مشاركة مسودات الوثائق ( روابط عناوين المواقع الشبكية)

 

 

 :التاليتين الطريقتين بإحدى الوثائق مسودات مشاركة للمستخدمين "SHARE" "ُمشاركة" الزر تيحيُ  

 يحتوي ،إدخالها تم التي ونياإللكتر  البريد عناوين جميع إلى إلكتروني بريد إرسال سيتم اإللكتروني: البريد طريق عن
 تبادل آلية موقع على الدخول تسجيل اإللكترونية الرسائل مستلمي على يجبو  .الوثيقة سودةم عنوانب رابط على

 فقط. للقراءة الوثيقة مسودة من نسخة على للحصول اإللكتروني البريد عنوان نفس باستخدام CHM المعلومات

 إلى المستلمون يضطر فلن فرد. أي إلى الوثيقة سودةم عنوان رابط إرسال يمكن الموقع: بعنوان رابط طريق عن
 أي مجهولة بصورة فقط للقراءة الوثيقة مسودة من نسخة استعراض على قادرين ونوسيكون للموقع الدخول تسجيل
 هويتهم. عن اإلفصاح بدون

 سيتمكنو  .احذفه أو الوثيقة مسودة نشر نلحي أو أيام 10 لمدة لالستخدام صالحاً  مشاركته سيتم الذي الرابط سيكون
 لصيغ بالنسبةو  مشاركتها. بعد حتى الوثيقة مسودة على إجراؤها تم التي التغييرات جميع رؤية من المستلمون
 المستلمين. مع لمشاركتها أعاله المذكورة الخطوات تكرار المستخدم على يجبف للوثيقة، الجديدة المسودات
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  DFP إف دي بي نسخة إنشاء

 إلى إارسالهو  تحميلها يمكن (التي الوثيقة مسودةل PDF نسخة بإنشاء للمستخدمين “PDF” "إف دي بي" الزر ُيتيح
  ).اإللكتروني البريد طريق عن المستلمين

 

 مربع طلب المساعدة

  .األقسام جميع في تاحي الذي مساعدةال مربع لفتح  عالمة على بالفأرة النقر سوى عليك ما للمساعدة،
 

 
 
 

 رسائل التحذير بوجود خطأ 

 "تحتوي رسالة ذكر النظام سيكرر وبالتالي الحقل. هذا إكمال الضروري من أنه إلى * الحمراء النجمة عالمة تشير
 إلزامي. حقل إكمال عدم عند أخطاء" على وثيقتك

 
 

 تحديدها سيتم التي( المكتملة يرغ المعلومات إلى توجيهك سيتم إلزامي"، "الحقل بجانب الموجود الرابط على بالنقر
 )األحمر باللون
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Rich Text Editor ـــــــل  باســــــــــتخدام الصـــــور تحمي

استخدم زر الصورة لتحميل الصور. انقر على صندوق المساعدة      لمزيد من التفاصيل.

 

 استكمال أقسام التقرير الوطني السادس

 القسم األول. معلومات عن األهداف المتوخاة على الصعيد الوطني

 بالخطة المتعلقة المعتمدة أو و/ المحددة المعادلة االلتزامات أو الوطنية األهداف جميع تصف أن األطراف إلى يطلب
 وطني. هدف لكل النموذج هذا إكمال ويجب أدناه. الوارد النموذج في 2020-2011 البيولوجي للتنوع االستراتيجية

  .تنفيذها في المحرز التقدم تقييم يمكن حتى الثالث بالفرع القسم هذا في المدرجة األهداف وستربط

 الفترة في البيولوجي للتنوع االستراتيجية بالخطة تتعلق وطنية أهدافا تعتمد أو بعد تحدد لم التي لألطراف وينبغي
ـــــــــــــــث ، ســــــــــــــــــــــــيتمكنون من ( .يالثان القسم إلى تنتقل وأن أدناه ذلك إلى تشير أن 2011-2020 فـــــــــي القســـــــــــــم الثال

 اإلبـــــــــــالغ عن )التقــــــــــــــــدم باســــــــــــــــــتخدام أهـــداف أيشـــــــــــي للتنـــــــــــــــــــــــوع البيولوجـــــــــــــــــــــــــي كمـــــــرجع

 على الثالث) (القسم كمرجع البيولوجي للتنوع أيشي أهداف باستخدام المحرز التقدم عن اإلبالغ األطراف تختار قد
  الوطنية. هدافلأل اعتمادها من الرغم

 

 في صفحة "اإلبالغ عبر اإلنترنت: الهدف الوطني"، يمكن لألطراف أن تختار من بين الخيارين التاليين:

 أو جديد وطني هدف إنشاء •

  وطني كهدف البيولوجي للتنوع أيشي هدف استخدم •

  اســــــــــــتخدام هـــدف أيشـــــــــــي للتنـــــــــــــــــــــــوع البيولوجـــــــــــــــــــــــــي بدالً  من هـــــــــــــدفهم الوطــــــــــني •
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 "إرسال / "نشر" أو مسودة" "حفظ على وانقر النموذج في المعلومات أدخل جديد"، طنيو  هدف "إنشاء اخترت إذا
 ينبغي حيث الرئيسي النموذج إلى أخرى مرة توجيهك سيتم جديد"، وطني "هدف نموذج إغالق عند لنشر".ل طلب
 الحالية هدافاأل عديلوت إضافية جديدة أهداف إضافة يمكنك ،الصفحة هذه فيو  حديثا. إنشاؤه تم الذي الهدف إدراج

  .هدف أي وضع من والتحقق

  

 

 D7 ا	�\�ل D7 ا	0lرة أ%'ه،  �ى أن ا	��ف ا	0طDK ر�� F � 1?ال D7 وgP م�0دة

  

القسم الثاني. تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتها والعقبات المرتبطة بها واالحتياجات العلمية والتقنية لتحقيق 

 األهداف الوطنية

 

 لتنفيذ بلدك اتخذها التي الرئيسية التدابير عن لإلبالغ أدناه الصورة في المبين "تدبير "إضافة األزرق الزر على انقر
 كرارت وينبغي التدابير. هذه لفعالية تقييم تقديم أيضا ويرجى .البيولوجي للتنوع الوطنية عمله وخطة استراتيجيته

 .عنه اإلبالغ يتم تدبير لكل النموذج
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 القسم الثالث. تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وطني

 تلقائيا األهداف هذه جميع سرد سيتم األول، القسم في مماثلة) التزامات (أو وطنية أهداف عن أبلغ قد بلدك كان إذا
 الهدف نببجا الموجود تقييم" "إضافة األزرق زرال على النقر طريق عن فردي بشكل الوطنية األهداف بتقييم وقم هنا.

 أهداف استخدام يرجى وطنية، أهدافا بلدك يحدد لم ٕاذاو  وطني. هدف لكل النموذج تكرار وينبغي المحدد. الوطني
  البيولوجي. للتنوع أيشي

  
 

 

  .المختار الوطني الهدف تنفيذ نحو المحرز التقدم معدل حدد
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 بعد إغالق نموذج تقييم التقدم، سيتم توجيهك مرة أخرى إلى النموذج الرئيسي حيث سيتم إدراج التقييمات.
 

 

  

  

  البيولوجي للتنوع أيشي أهداف من عالمي هدف كل تحقيق بشأن الوطنية المساهمة صفو  الرابع. القسم

  
 أهداف من عالمي هدف كل تحقيق في بلدك مساهمة وصف يرجى أدناه، الصورة في إليه المشار النموذج باستخدام

 البيولوجي، للتنوع أيشي أهداف مع متطابقة الوطنية أهدافها تكون التي لألطراف بالنسبةو  البيولوجي. للتنوع أيشي
 بلدكم لمساهمة إضافي وصف تقديم يرجىو  أعاله. والثالث الثاني القسمين في المعلومات هذه بعض إدراج يمكن

 اعتبارها في تضع أن أيضا لألطراف وينبغي البيولوجي. للتنوع أيشي أهداف من عالمي هدف كل تحقيق في الوطنية
 تبادل آلية في بالفعل نشرت قد تكون قد البيولوجي للتنوع أيشي أهداف من 20و 16 بالهدفين المتعلقة المعلومات أن

  .المعلومات
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 إذا لم يكمل بلدك بعد إطاره الخاص باإلبالغ المالي، فستظهر الرسالة التالية الواردة أدناه.

 

 

 هذا إكمال( النباتات لحفظ العالمية االستراتيجية أهداف تحقيق بشأن الوطنية مساهمةال وصف الخامس. القسم

  )؛يااختيار  يعد القسم

  

  النبات. لحفظ العالمية االستراتيجية أهداف تحقيق في بلدك مساهمة صف المقدم، النموذج باستخدام

 
 أيشي أهداف تحقيق في المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب مساهمة عن إضافية معلومات السادس. القسم

  )يااختيار  يعد القسم هذا إكمال( أعاله المذكورة األقسام في إدراجها يتم لم إذا البيولوجي للتنوع

  

 تحقيق في المحلية والمجتمعات األصلية الشعوب مساهمة عن إضافية معلومات أي أدخل المقدم، النموذج باستخدام
  أخرى. أقسام في إدراجها يتم لم إن البيولوجي، للتنوع أيشي أهداف

 
  البيولوجي للتنوع قطريال الموجز السابع. القسم

 على المقدمة البيولوجي بالتنوع الخاص القطري موجزها تحديث أو استكمال القسم، هذا يف ،األطراف من يطلب
 الموقع: في عليها طالعاال (يمكن بها الخاصة القطرية الويب صفحة في البيولوجي التنوع التفاقية الشبكي الموقع

https://www.cbd.int/countries/(  ذات المعلومات عن عامة لمحة البيولوجي للتنوع القطري الموجز قدميو 
  لالتفاقية. الوطني بالتنفيذ الصلة
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    ستعراضاال

سيمكن هذا القسم األطراف من التحقق من مختلف جوانب تقريرها الوطني السادس في مكان واحد. فعلى سبيل 
المثال، ستتمكن األطراف من تحليل تقريرها بأكمله للتأكد من عدم وجود أخطاء. و سيتم توفير مز يد من التفاصيل 

 حول هذه الميزات في نسخة مستقبلية من هذا الدليل.
 

 
 

 

عند االنتهاء من التعامل مع جميع األخطاء التي قد تظهر، وٕاذا كنت على استعداد للنشر، انقر على الزر األخضر 
"نشر" وسيتم نشر المعلومات الخاصة بك علنا على آلية تبادل المعلومات ( سيتغير زر "نشر" إلى زر "تم النشر" في 

 مركز إدارة آلية تبادل المعلومات).
 

 
 

  - - - - - - 


