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 يةرشاداإللخطوط ل    مقدمة -١

 لهاواالستعمال المزمع المعلومات من التقارير الوطنية بالغ إأغراض 

التزمت األطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي، باعتمادها الخطة االستراتيجية، بتحقيق خفض ملموس في معـدل                )١(
 التخفيف من   نحو، وذلك كمساهمة    ٢٠١٠نية واإلقليمية بحلول عام     ضياع التنوع البيولوجي على المستويات العالمية والوط      

ويقدم التقرير الوطني الرابع فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز نحو          .   على األرض  جميع أشكال الحياة  وطأة الفقر ولمنفعة    
االتفاقية جراءات المتخذة لتنفيذ     واإل  واتجاهاته، لتنوع البيولوجي ل تحليل للحالة الراهنة     باالستناد إلى ،  ٢٠١٠بلوغ هدف عام    

 .على المستوى الوطني، وكذلك النظر في الجهود اإلضافية الالزمة

يقع التـزام علـى    الصادر عن االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، ٨/١٤ من االتفاقية والمقرر     ٢٦لمادة  ابموجب   )٢(
 .٢٠٠٩آذار / مارس٣٠ بحلول الوطني الرابع تقريرهام يتقدب األطراف

.  تقدم التقارير الوطنية مصدرا مهما للمعلومات من أجل عمليات االستعراض وصنع القرار في إطـار االتفاقيـة                 )٣(
 :ما يليتعمل التقارير الوطنية الرابعة على تحقيق وعلى وجه التحديد، ينبغي أن 

 :ن خالل ما يليتمكين األطراف من تقييم وتسهيل التنفيذ الوطني لألهداف الثالثة لالتفاقية م )أ(
واالتجاهات الوطنية للتنـوع البيولـوجي      الوطنية  تقديم عرض عام يمكن الوصول إليه عن الحالة          )١(

 وتحديد التهديدات الرئيسية التي تعترض التنوع البيولوجي؛
 ؛(NBSAPs)تقييم تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي  )٢(
  وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية؛٢٠١٠ التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام استعراض )٣(
 ياته المستقبلية؛وتحديد احتياجات التنفيذ وأول )٤(
 .االتصال مع مختلف أصحاب المصلحة وإشراكهم في التنفيذ )٥(

 :ما يليمن القيام بتمكين مؤتمر األطراف  )ب(
 التفاقية؛اإطار تسهيل عمليات صنع القرار في  )١(
برنامج عمل االتفاقية بغية ضـمان التنفيـذ الكامـل           وتعريف األولويات المستقبلية ل    تحديد الفجوات  )٢(

 لألهداف الثالثة لالتفاقية؛
 .تسهيل تبادل المعلومات فيما بين األطراف بخصوص الخبرة في تنفيذ االتفاقية )٣(

 . الفرعيةالتنوع البيولوجي ومنتجاتهات العالمية لالتوقع الثالثة من نشرة طبعة في إعداد السهاماإل )ج(

 لتقرير الوطني الرابعل يةرشادإلاالخطوط  لفيةخ

أعدت هذه الخطوط اإلرشادية استنادا إلى الخبرة المكتسبة والدروس المستفادة من عمليات اإلبالغ السـابقة فـي                  )٤(
، وهـو الشـكل     الخيـارات تعدد  القائم على   ثبت االستبيان   وقد أ .  من التقريرين الثاني والثالث   إطار االتفاقية، وخصوصا    

 أقل مما كان متوقعا لعمليات االستعراض وصنع القرار في إطـار            ته، أثبت فائد  ين السابق ينريرين التق لهذالرئيسي المعتمد   
ـ  ة ضيقة على مقررات مؤتمر األطراف الموجهة لألطراف بدال من تقديم            صوراالتفاقية، ألنه ركز ب    لتنفيـذ  لة  صورة كامل

 .الوطني
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 االجتماع األول للفريق العامل المعني باسـتعراض  الصادرة عنات توجيهأعدت الخطوط اإلرشادية الحالية وفقا لل  )٥(
).  ٨/١٤، المرفق الثاني من ذلك االجتماع، والتي أيدها االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في مقرره               ١/٩التوصية  (التنفيذ  

ار أيضا اآلراء ذات الصلة التي عبر عنها األطراف في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف والتعليقات      وقد أخذت بعين االعتب   
 .اإلضافية المقدمة من األطراف

  التقريربنية

 :تتكون الخطوط اإلرشادية للتقرير الوطني الرابع من الفصول األربعة التالية )٦(
 يولوجي والتهديدات التي يتعرض لهاالتنوع الب واتجاهاتحالة ل عرض عام :الفصل األول
 (NBSPAs) لتنوع البيولوجيالمتعلقة باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الحالة الراهنة  :الفصل الثاني

 دماج أو تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في القطاعات أو فيما بين القطاعاتإ :الفصل الثالث
  وتنفيذ الخطة االستراتيجية٢٠١٠بلوغ هدف عام التقدم نحو : االستنتاجات :الفصل الرابع

 . البياني أدناهرسموتظهر العالقة بين هذه الفصول في ال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الجزء الرئيسي من التقريربنية  —الشكل 
 

األولى من التقرير مـن     لى المعلومات الواردة في الفصول الثالثة       إكما يشير الرسم البياني، يستند الفصل الرابع         )٧(
 والغايات واألهداف ذات العالقة في      ٢٠١٠ اإلجراءات المتخذة لتنفيذ االتفاقية في تحقيق هدف عام          امهإسأجل تحليل كيفية    
 إعداد الموجز فيوتشكل الفصول األربعة معا الجزء الرئيسي من التقرير، وينبغي االستناد إليها ككل .  الخطة االستراتيجية

 .ة اتصال مهمةداأسيكون بمثابة  من التقرير، ونتائج  وينبغي أن يبرز هذا الموجز أهم االستنتاجات وال.التنفيذي

 :ة تذييالت كجزء من تقريرها الوطنيعالوة على ذلك، يطلب من األطراف تقديم ثالث )٨(
  الطرف الذي يقوم باإلبالغ وإعداد التقرير الوطنيبخصوصمعلومات  — األول تذييلال

:ثالثا
تعميم التنوع 
 البيولوجي

:ثانيا
 تنفيذ 

NBSAPs 

:أوال
الحالة واالتجاهات 

 والتهديدات

:رابعا
التقدم المحرز : االستنتاجات
 ٢٠١٠دف عام نحو بلوغ ه

 والخطة االستراتيجية

 موجز تنفيذي
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  إضافيةمصادر معلومات — الثاني ييلتذال
 االستراتيجية العالمية لحفظ النبات وبرنـامج العمـل بشـأن           أهدافالتقدم المحرز نحو بلوغ      — الثالث تذييلال

 المحمية المناطق

، يمكن تقديم معلومات عن المؤشرات الوطنية المستخدمة في التقريـر وذلـك فـي                في ذلك   األطراف إذا رغبت 
 .الرابع تذييلال

 :تركيز على نوع المعلومات التالية ال، قدر االمكان،في التقرير بأكمله، يطلب من األطراف )٩(

 اإلجراءات المتخذة لتنفيذ االتفاقية؛أو   التدابيرنتائج وتأثيرات )أ(
 قصص النجاح ودراسات الحالة، إن وجدت؛ )ب(
 العقبات الرئيسية التي تعترض التنفيذ؛ )ج(
 .زم اتخاذها لتعزيز التنفيذاإلجراءات الال )د(

 ة استعمال الخطوط اإلرشاديةكيفي

أساسا في  وذلك   ،الوطنياالتفاقية على المستوى     لب من األطراف اإلبالغ عن تنفيذ     في التقرير الوطني الرابع، يط     )١٠(
عنـوان   معلومات في الصيغة السـردية تحـت      وفي كل فصل من الخطوط اإلرشادية، ينبغي أن تظهر ال         .  ة سردية غيص
 كيفية تقديم هذه المعلومات، قد ترغب األطراف في إتباع االقتراحات المقدمة تحت             النظر في ولدى  ".  المعلومات المطلوبة "

 ".النهج المقترح: "عنوان

لى ذلك، تشجع األطراف على استكمال اإلبالغ السردي بأي جداول أو أشكال أو رسوم بيانيـة مـن                  وباإلضافة إ  )١١(
ة في  يجوهروتشجع األطراف على تقديم معلومات      .  أفضلبصورة   هالاصإيأو   دعم المعلومات المقدمة  في  عد  شأنها أن تسا  
 صفحة، بما في ذلـك      ١٠٠ال يزيد على    و صفحة على األقل     ٤٠ومن المتوقع أن يكون طول التقرير الرابع        .  شكل موجز 

هذا الحد، تشجع األطراف علـى إرفـاق المعلومـات    لرير   تجاوز التق  وإذا استدعى األمر  .  التذييالت من األول إلى الرابع    
 .اإلضافية كمواد مكملة

منفـرد  بنية كل فصل    حتى وإن كانت     في تقاريرها،    ةل الرئيسي ويطلب من األطراف االلتزام بالعناوين في الفص       )١٢(
إيـراد  ها، تشجع األطراف على      الفصول أو األقسام أو فيما بين      داخل في المعلومات المقدمة     تداخل وفي حالة .  تعتبر مرنة 

 . إليها من أجل تجنب التكرارات مرجعيةإشار

مسـاعدة فـي اسـتعراض    ل تدرج األطراف المعلومات المقدمـة بالفعـل ل   ينبغي أن في الفصلين الثاني والثالث،      )١٣(
عن االجتمـاع الثـامن      الصادر   ٨/٨المقرر  ب في   وطل الم االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي      

 .عند الضرورةالمعلومات ، مع تحديث لمؤتمر األطراف

 وآلية إلكترونية  دليلمساندة لمساعدة األطراف في إعداد تقاريرها الوطنية الرابعة، بما في ذلك            أدوات  سيتم إعداد    )١٤(
 من خالل آليـة غرفـة   ٢٠٠٧ل عام  ات خال دوومن المتوقع أن تتاح النسخ األولى من هذه األ        .  مباشرة وعينة من التقرير   

 ١.تبادل المعلومات

                                                 
للتقارير  إلكتروني مباشر التفاقية التنوع البيولوجي وذلك لإلبالغ والتخطيط من أجل استكمال الخطوط اإلرشادية موقعسيتم إعداد   1

في تتبع تنفيذها لمقـررات     ي لمساعدة األطراف الراغبة     اختياروسيتاح هذا الموقع الستعمال األطراف على أساس        .  الوطنية الرابعة 
 .مؤتمر األطراف
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اد التقرير الوطني    بشأن استعمال الخطوط اإلرشادية أو إعد      استفساراتي  ألتدعى األطراف إلى االتصال باألمانة       )١٥(
ذلك خطوط اإلرشادية، وك أي صعوبات تواجه األطراف لدى استعمالها للحول أي مالحظاتترحب األمانة أيضا بو.  الرابع

 .القادمةات اإلبالغ دور المساندة وتساهم أيضا في دواتأ المعلومات في إعداد هوسوف تستعمل هذ.  هالتحسينأي أفكار 

 استعمال المؤشرات لإلبالغ

تشجع األطراف على استعمال المؤشرات في تقريرها الوطني، بما في ذلك المؤشرات المعدة علـى المسـتويين                  )١٦(
 مهمة لرصد حالة واتجاهات التنوع البيولوجي على مختلـف          عتبر مؤشرات التنوع البيولوجي أدوات    وت.  الوطني والعالمي 

وتعمل هذه المؤشرات كأدوات اتصال لتلخيص البيانات عن قضايا التنوع البيولوجي المعقدة ويمكن استعمالها              .  المستويات
 .الت السياسة أو اإلدارةلإلشارة إلى المسائل الرئيسية التي ينبغي معالجتها من خالل تدخ

على وضع مجموعة من مؤشرات التنوع البيولوجي كجزء        حث األطراف   ،  ٧/٥في المقرر   حث مؤتمر األطراف     )١٧(
ها الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة اإلرشادات والـدروس المسـتفادة وقائمـة    ملمن استراتيجياتها وخطط ع   

 التي أعدها لالجتماع التاسع للهيئـة الفرعيـة للمشـورة العلميـة والتقنيـة               تنفيذيمين ال المؤشرات المقدمة في مذكرة األ    
مجموعة من المؤشرات لتقييم التقدم المحـرز         مؤتمر األطراف أيضا   أقر  و  .(UNEP/CBD/SBSTTA/9/10)والتكنولوجية  

لبيولوجي المتعلقة باألهـداف الثالثـة       االتجاهات في التنوع ا    لإلبالغ عن ، و ٢٠١٠على المستوى العالمي لبلوغ هدف عام       
، واقترح إمكانية استعمال نفس المؤشرات على المسـتويات         )٨/١٥ والمقرر   ٧/٣٠المقرر  (لالتفاقية وذلك على نحو فعال      

 .العالمية واإلقليمية والوطنية والمحلية، إذا رغبت األطراف في القيام بذلك

 عملية اإلعداد

من األطراف أن تشرك أصحاب المصلحة في تطلب مختلف مقررات مؤتمر األطراف،     اإلرشادات المقدمة في     إن )١٨(
إعداد تقاريرها الوطنية، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والمجتمعات األصلية والمحلية، ودوائـر                

ة عن إعداد التقارير الوطنية تشجع على   وباإلضافة إلى ذلك، فإن نقاط االتصال الوطنية المسؤول       .  األعمال ووسائل اإلعالم  
قيامها بتنسيق إعداد التقرير، وب.  نظرائها المحليين المسؤولين عن تنفيذ االتفاقيات األخرى ذات الصلةالعمل بشكل وثيق مع 
بـين   البيانات والتحليالت، مع ضمان االتساق فيمـا         تتشارك في أن  المسؤولة عن مختلف االتفاقيات     يمكن لنقاط االتصال    

 فـي التنفيـذ     آزر من فرص الت   عززويمكن لمثل هذا التنسيق أن ي     .  التقارير وتخفيض العبء العام لإلبالغ على عاتق البلد       
وتدعى األطراف إلى تقديم ملخص موجز عن عملية المشاركة المتبعة في إعداد التقريـر،  .  الوطني لالتفاقيات ذات الصلة   

 . من تقريرهاوذلك في التذييل األول

 لتوعية واالتصالا

 مالمنجزات المحققة في بلوغ أهداف االتفاقية وإشراكه      عامة الناس ب   عالمإن إعداد التقارير الوطنية فرصة مهمة إل       )١٩(
ألصحاب المصلحة في إعداد التقارير الوطنيـة،       فة إلى إشراكها    ولذلك، فمن المهم لألطراف، باإلضا    .  في التنفيذ الوطني  

 النتائج اإليجابية للتنوع البيولوجي المحـددة       عامة الناس من المهم أن توصل إلى      تقريرها الوطني،   وبعد أن تكون قد قدمت      
لتقارير إصدار اويمكن استعمال مختلف وسائل االتصال، بما في ذلك         .  ةائمفي التقرير والعقبات والتحديات التي ما زالت ق       

جمهـور مـن    ال لقطاعات أوسع من  لوجي؛ وإتاحة التقارير الوطنية      اليوم العالمي للتنوع البيو    في حفل عام بمناسبة   الوطنية  
 .خالل آليات غرف تبادل المعلومات أو وسائل اإلعالم األخرى؛ وإعداد ونشر المنتجات الفرعية للتقارير الوطنية

ند إلى المعلومات  التي ستست،"لتنوع البيولوجيالتوقعات العالمية ل  "ة الثالثة من    طبع ال ستكونعلى المستوى الدولي،     )٢٠(
 .تصاللالالمقدمة في التقارير الوطنية الرابعة، ستكون أداة 
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 تقديم التقرير الوطني الرابع

 الشكل الوارد في هذه الخطـوط       باستخداميشترط أن تقدم األطراف تقريرها الوطني الرابع إلى األمين التنفيذي،            )٢١(
 ألن ذلك سيسهل إعداد     ، التقرير الوطني الرابع قبل هذا التاريخ      ويشجع تقديم .  ٢٠٠٩آذار  / مارس ٣٠ بحلول   ،اإلرشادية
، وكذلك في عمليات التحليل والتجميع التـي سـتتاح إلـى مـؤتمر            "التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي   "من  الثالثة  الطبعة  

 .األطراف وهيئاته الفرعية

نسخة إلكترونية على قرص أو قرص مدمج، أو        يطلب من األطراف أن ترسل بالبريد نسخة أصلية موقعة، وتقدم            )٢٢(
م الرسـوم   ي تقد معويجب أن تتاح النسخ اإللكترونية ببرمجيات معالجة النصوص         .  أدناهعلى العنوان   بالبريد اإللكتروني،   

 .البيانية في ملفات منفصلة

 

The Executive Secretary 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

World Trade Centre 
413 St. Jacques Street West, suite 800 

Montreal, Québec H2Y 1N9 
Canada 

Fax: (1 514) 288 6588 

E-mail: secretariat@biodiv.org 

 

المذكور أعاله أن تبلـغ     النهائي  ول الموعد   تدعى األطراف التي تتوقع أن تواجه أي صعوبة في تقديم التقرير بحل            )٢٣(
 تحديد السبل الممكنة لمساعدة األطراف للتغلب على العقبات التي تعترض           حتى يمكنها  ألمانة قبل ذلك التاريخ بوقت كاف     ا

 .االنتهاء من تقريرها الوطني، حسب الحالة
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     الخطوط اإلرشادية-٢

 موجز تنفيذي

، تدعى األطراف إلى إعداد موجز تنفيذي       مختلف المستويات  منصحاب المصلحة    أ نقل المعلومات إلى  ألغراض   )١(
 :ما يليللتقرير الوطني الرابع بحيث يقدم عرضا عاما ل

 ؛ التي يتعرض لهاالحالة واالتجاهات العامة للتنوع البيولوجي، والتهديدات الرئيسية )أ(
أهـداف   وغايات و٢٠١٠ام تفاقية ولتحقيق هدف عاإلجراءات الرئيسية المتخذة لدعم األهداف الثالثة لال     )ب(

 الخطة االستراتيجية لالتفاقية؛
 ؛غير قائمفاعلية أو ال على أقصى قدر منالتنفيذ الوطني فيها المجاالت التي كان  )ج(
  التنفيذ؛المعترضة أثناءالعقبات الرئيسية  )د(
 .األولويات المستقبلية )ه(

وينبغي أن .   صفحات١٠ إلى ٦ يتراوح طوله بينذي قصيرا وموجزا، ويفضل أن وينبغي أن يكون الموجز التنفي  )٢(
.  إدراج جـداول وأشـكال وصـور      ولهذا الغرض، تشجع األطراف على      .   الجمهور العام وصناع القرار المعنيين     خاطبي

 .هذا التقريرل الفصول األربعة الرئيسية االنتهاء من إعداد بعد يويوصى بكتابة الموجز التنفيذ

 



8 

 التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعرض لهاواتجاهات حالة لعرض عام   — الفصل األول

 الغرض
 التنوع البيولوجي   مختلف مكونات  لحالة واتجاهات    ا أو تجميع  م تحليال أن تقد في هذا الفصل، يطلب من األطراف        )١(

وسيقدم هذا التحليل أو التجميع أساسـا مهمـا   .  ائج الرصد ، استنادا إلى نت   هديدات الرئيسية التي يتعرض لها    والتفي بلدانها   
الجهود العالمية لرصد التنوع    وباإلضافة إلى ذلك، ستساهم المعلومات المقدمة في هذا الفصل في           .  للتخطيط وصنع القرار  

 والتهديـدات التـي     حالة واتجاهات التنوع البيولوجي   لوينبغي أن يقدم التحليل أو التجميع عرضا عاما مركزا          .  البيولوجي
 .هذه القضايالض مستفي صانعي القرار، بدال من تقييم  بحيث يكون هذا العرض كافيا إلعالم،يتعرض لها

 المعلومات المطلوبة

 :ينبغي أن يشمل التحليل أو التجميع ما يلي )٢(

عن التنوع الجيني،   أي النظم اإليكولوجية، والموائل، واألنواع، و     (عرض عام للتنوع البيولوجي في البلد        )أ(
 ؛ التنوع البيولوجي هذه بالنسبة للرفاه البشريمكوناتوأهمية ) هذه المعلومات متوافرةمثل إذا كانت 

  المهمة للتنوع البيولوجي، باستعمال المؤشرات الموجودة؛مكوناتحالة واتجاهات ال )ب(
 أو أسـباب     الكامنة ، والعوامل الدافعة  المهمة لتنوع البيولوجي ا مكوناتالتهديدات الرئيسية التي تعترض      )ج(

 هذه التهديدات؛
للنظام تهديدات في شكل  التنوع البيولوجي، وخصوصا مكوناتتأثيرات التغييرات التي شوهدت في حالة  )د(

 . وأساليب العيش والتنمية االجتماعية واالقتصاديةاإليكولوجي

 نهج المقترحال

إعطاء صورة شاملة عـن حالـة       في بداية الفصل إلى     دعى األطراف   ، ت في الجزء السردي  ها  رد إعداد بنية لدى   •
وبعد هذا الموجز، يمكن أن تعتمد األطراف       .  اهانواتجاهات التنوع البيولوجي والتهديدات التي يتعرض لها في بلد        

ـ      ، مع اإلبالغ عن المعلوما    الواحدة تلو األخرى  حيائية  اإل اطقمنبيان ال  بما هـو   ت التالية لكل منطقة إحيائية، حس
 :مالئم

 عرض عام لحالة التنوع البيولوجي؛ )أ(
 ؛)سالسل زمنية إذا كانت متاحةشكل أي التغييرات في الحالة، مع تقديم البيانات في (االتجاهات  )ب(
 ؛)العوامل الدافعة أو أسباب التغييرات(التهديدات الرئيسية التي تعترض التنوع البيولوجي  )ج(
 .ى رفاه اإلنسانتأثيرات التغييرات عل )د(

الـنظم اإليكولوجيـة   : قد تشمل أنواع المناطق اإلحيائية أو النظم اإليكولوجية الرئيسية التي ينبغي النظـر فيهـا           •
ألراضي الجافة  المناطق البحرية والساحلية، و   المياه الداخلية، و  الغابات، و  ا لكل من الزراعية، والنظم اإليكولوجية    

 .ضمن نظم أخرى، زر، والجبالجالووشبه الرطبة، 

، إن  )منيـة زفي سالسل   ( أيضا على تقديم معلومات وبيانات كمية جمعت على مدى فترة زمنية             األطرافتشجع   •
ويوصى باستعمال المؤشرات،   .   حالة واتجاهات التنوع البيولوجي    عطاء أمثلة عن التغييرات في    وجدت، وذلك إل  

للتنوع القائمة  أو الدولية   /التقييمات الوطنية و  ب عانةستوباإلضافة إلى ذلك، قد ترغب األطراف في اال       .  إن وجدت 
 .ح المعلومات المقدمة في هذه التقييمات عند الضرورةيتنقلالبيولوجي، والرجوع إليها، 
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 لتنوع البيولوجيالمتعلقة باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية الحالة الراهنة    — الفصل الثاني

 الغرض

تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة المتعلقـة        ل من األطراف أن تقدم عرضا عاما        طلبيفي هذا الفصل،     )١(
.  مـن االتفاقيـة   ) أ (٦معتمدة لتنفيذ االتفاقية وفقا لمتطلبات المـادة        معدة و بالتنوع البيولوجي، أو أي برامح وخطط أخرى        

التي قررت األطراف تنفيذها، ومعلومات     القائمة    عن االستراتيجيات وخطط العمل    مركزا اوينبغي أن يوفر هذا الفصل بيان     
وينبغي أن يعطي الفصل تقييما لفاعلية االستراتيجية، ويحدد أيضا العقبات المعترضة أثناء            .  عن مدى تنفيذ هذه اإلجراءات    

مـؤتمر   و ،وارد وصفها في هـذا الفصـل األطـراف         تساعد التجارب ال   ينبغي أن و.  ل التغلب عليها  جتنفيذ االتفاقية من أ   
 . في التخطيط لتنفيذ أكثر فاعلية لالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي،األطراف

 ٢المعلومات المطلوبة

 :في هذا الفصل، يطلب من األطراف تقديم ما يلي )٢(

 األنشـطة  تحديـد مـع  ، يستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوج  الوصف موجز ل   )أ(
 الرئيسية أو األنشطة ذات األولوية؛

التي اعتمدت بموجـب االتفاقيـة قـد        ) العالمية والوطنية (إشارة إلى ما إذا كانت األهداف والمؤشرات         )ب(
 أدرجت في االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي؛

 نحـو خطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي       معلومات عن كيفية إسهام أنشطة االستراتيجيات و       )ج(
تنفيذ مواد االتفاقية والبرامج المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات التي اعتمـدت فـي إطـار                

 االتفاقية؛
عرض عام عن التقدم المحرز في تنفيذ األنشطة أو اإلجراءات ذات األولوية، مع التركيز على النتـائج                  )د(

  المحققة؛الملموسة
 ألنشطة ذات األولوية؛المخصص لأو الدولي / التمويل المحلي وإشارة إلى )ه(
  التنفيذ والدروس المستفادة؛المعترضة فيوجه النجاح والعقبات عام ألض عر )و(
 فاعلية االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، مع التركيز على ما        مدىلتحليل   )ز(

 :ييل
حسبما ورد وصفها   ( في حالة واتجاهات التنوع البيولوجي       تي شوهدت ما إذا كانت التغييرات ال     )١(

 المتخذة لتنفيذ االسـتراتيجيات وخطـط العمـل    راءاتجكانت ناتجة عن اإل ) في الفصل األول  
 تنفيذ االتفاقية؛ المتعلقة بالتنوع البيولوجي والوطنية

طط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي مالئمة لمعالجـة         ما إذا كانت االستراتيجيات وخ     )٢(
  التنوع البيولوجي والمحددة في الفصل األول؛يتعرض لهاالتهديدات التي 

 تحسين تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي، عنـد              كيفية )٣(
 .وسائل الممكنة للتغلب على العقبات المحددةل والبالضرورة، بما في ذلك اقتراحات بشأن الس

هذه الطلبات في انظر قائمة (امن لمؤتمر األطراف  المعلومات المحددة المطلوبة في مقررات االجتماع الث       )ح(
 ).المرفق األول للخطوط اإلرشادية

                                                 
، مثل االستراتيجيات وخطط    الصكوك المماثلة لتنوع البيولوجي   المتعلقة با ستراتيجيات وخطط العمل الوطنية     تشمل اإلشارة إلى ا     2

 .العمل والبرامج األخرى التي أعدت واعتمدت لتنفيذ االتفاقية
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طنية المتعلقـة بـالتنوع      االستراتيجيات وخطط العمل الو     من إعداد   بعد نته من األطراف التي لم ت     ابوطلما زال م   )٣(
ـ       ارفع تقرير أن ت ،   أو ما يرتبط بها من استراتيجيات وخطط        الخاصة بها  البيولوجي رؤوس  عن األنشطة ذات الصلة، وفقا ل

 :وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقدم األطراف تقريرا عما يلي.  أعاله، حسبما هو مالئم) ٢( الفقرة الموضوعات في

مـا يـرتبط بهـا مـن        يجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أو         حالة إعداد االسترات   )أ(
 ؛استراتيجيات وخطط أخرى

 االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي        تعترض االنتهاء من إعداد   العقبات التي    )ب(
 .ل التغلب على هذه العقباتبوس

 نهج المقترحال

دمة في هذا الفصل بالمعلومات المقدمة في الفصل األول، حسب الحالـة، وكـذلك بالفصـل                ربط المعلومات المق   •
الثالث، نظرا ألن تعميم التنوع البيولوجي يعتبر جزءا أساسيا من االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقـة                

 .بالتنوع البيولوجي

ذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة المتعلقـة         المعلومات المقدمة بالفعل للمساعدة في استعراض تنفي       استعمال •
وبناء عليه، قـد  .   هذه المعلومات في هذا التقرير باإلضافة إلى أي تحديثات ضرورية     بإدراجبالتنوع البيولوجي،   

استعراض تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنيـة        بشأنية  المبادئ التوجيه  إلى   الرجوعترغب األطراف في    
وذلك في إعداد هـذا     )  الصادر عن مؤتمر األطراف    ٨/٨الواردة في المرفق بالمقرر      (تنوع البيولوجي المتعلقة بال 

 .الفصل

 .نظر في األنشطة ذات الصلة التي نفذها جميع أصحاب المصلحة وعلى جميع مستويات الحكومةال •

نية المتعلقـة بـالتنوع     تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوط    في  نجاح  الإبراز بعض دراسات الحالة أو قصص        •
 .البيولوجي
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 دماج أو تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في القطاعات إ   — الفصل الثالث
 أو فيما بين القطاعات

 الغرض

 التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام في الخطط       ظج حف ادمفي هذا الفصل، ينبغي أن تصف األطراف جهودها إل         )١(
.  من االتفاقية ) ب (٦ المادة   قتضيهالبرامج والسياسات حسبما ت   في  كة بين القطاعات ذات الصلة، و     القطاعية والخطط المشتر  

الخطـة اإلسـتراتيجية سـيكون    وأهـداف   وغايات ٢٠١٠ومن الواضح أن تحقيق أهداف االتفاقية، وخصوصا هدف عام         
على حفظ التنـوع البيولـوجي واسـتخدامه         الرئيسيين الذين يؤثرون     والفاعلينمستحيال بدون إشراك القطاعات الرئيسية      

 .المستدام

 :بالعالقة إلى ما يليج ادماإلعملية ألغراض هذا التقرير، ينبغي النظر إلى  )٢(

القطاعات األخرى بخالف البيئة، مثل الزراعة، والتعليم، والصحة، والتنمية الريفية، والغابات، ومصايد             )أ(
 ة، والتجارة والصناعة؛األسماك، والتعدين، والسياحة، والمالي

 الوطنية ودون الوطنية األخرى، بما في ذلك ورقات استراتيجية الحد من الفقـر،     البرامجاالستراتيجيات   )ب(
والخطط الوطنية لتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية، والخطط الوطنية للتنمية المستدامة، وبرامج العمـل             

 الوطنية لمكافحة التصحر، وغيرها؛
األربعـة  األخرى بخالف اتفاقية التنوع البيولوجي، مثل العمليات في إطار االتفاقيات            اتتفاقيالات ا عملي )ج(

اتفاقية االتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضـة  (األخرى المتعلقة بالتنوع البيولوجي   
، واتفاقية رامسار واتفاقيـة     (CMS)، واتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة        (CITES)لالنقراض  

، (UNFCCC)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ        ( ريو   اواتفاقيات،  )(WHC)التراث العالمي   
 .وغيرها، )(UNCCD)واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر 

 المعلومات المطلوبة

 :في هذا الفصل، يطلب من األطراف تقديم ما يلي )٢(

 القطاعيـة والمشـتركة بـين        وخطط العمـل   ج التنوع البيولوجي في االستراتيجيات    ادمإوصف لمدى    )أ(
 ، وتقديم أمثلة ملموسة؛)أعاله) ٢(مع إعطاء إشارة إلى العناصر الواردة في الفقرة (القطاعات 

ت وخطط العمل   ج التنوع البيولوجي في هذه االستراتيجيا     ادمإالتي تم فيها    ) أو العمليات (وصف للعملية    )ب(
 المتخذة من جانـب اإلدارات      تدابيروينبغي أن يشمل ذلك وصفا لل     .  القطاعية والمشتركة بين القطاعات   

 من أجل   ،وأصحاب المصلحة اآلخرين  ) من الوطنية إلى المحلية   (الحكومية المعنية، ومستويات الحكومة     
 :تحقيق أهداف االتفاقية، بما في ذلك ما يلي

سـيتجنب   لضمان أن تنفيذ هذه االستراتيجيات وخطط العمل      تي وضعت رتيبات ال اآلليات أو الت   )١(
التأثيرات الضارة على التنوع البيولوجي أو يخفضها إلى أدني حد، أو يساهم في تحقيق أهداف               

 االتفاقية؛
 .إزالة الحوافز الضارةاستعمال أي حوافز إيجابية و )٢(

كيفية استعماله في تعميم التنوع البيولوجي في       قد اعتمد و  ولوجي  ما إذا كان نهج النظام اإليك     يبين  وصف   )ج(
 خطط والبرامج؛ الاالستراتيجيات القطاعية والمشتركة بين القطاعات و
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األثـر   عمليـات تقيـيم    األثر البيئـي و    عمليات تقييم  التنوع البيولوجي في     مدى تضمين معلومات عن    )د(
 ؛االستراتيجي التي تتخذ على مختلف المستويات

الستنتاجات المحققة من خالل تنفيذ هذه التدابير، وخصوصا فيما يتعلق بالتغييرات المشاهدة فـي     لتحليل   )ه(
، ومدى إسهام هذه التدابير في تنفيـذ االسـتراتيجيات          المهمة لتنوع البيولوجي ا مكوناتحالة واتجاهات   

 .وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 التنوع البيولـوجي فـي   أخذ األطراف من البلدان المانحة تقديم معلومات عن كيفية      منيطلب  ى ذلك،   باإلضافة إل  )٤(
قد يشمل التعاون هذا و.  ، والتعاون العلمي والتقني ونقل التكنولوجيا(ODA)برامج المساعدة اإلنمائية الخارجية الحسبان في 

تلـف  خى الدعم الموجه إلى تعمـيم التنـوع البيولـوجي فـي م            وينبغي اإلشارة بصفة خاصة إل    .  فيما بين بلدان الجنوب   
امج، بما في ذلك خطط التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد رخطط والب الية والمشتركة بين القطاعات و    االستراتيجيات القطاع 

 .من الفقر

 نهج المقترحال

وجميع أصحاب المصلحة  ) ى المحلية من الوطنية إل  (إشراك جميع اإلدارات الحكومية المعنية، ومستويات الحكومة         •
 .على التنوع البيولوجيتأثيرا كبيرا اآلخرين الذين يعدون وينفذون استراتيجيات وخطط وبرامج تؤثر 

االستراتيجيات القطاعية والمشتركة   تعميم التنوع البيولوجي في     التي أثر بها    كيفية  التقديم أدلة أو أمثلة محددة عن        •
 .أو على تحقيق أهداف االتفاقية/ على حالة واتجاهات التنوع البيولوجي و، والبرامجخططالبين القطاعات وكذلك 

وخطط العمل الوطنية المتعلقة بـالتنوع البيولـوجي   الستعراض االستراتيجيات  المعلومات المقدمة بالفعل     تضمين •
عنـد  المعلومات  لك  تيث ل ، مع تقديم تحد    بين القطاعات  فيما و اتالقطاعبشأن إدماج شواغل التنوع البيولوجي في       

 .الضرورة

 . تعميم التنوع البيولوجي حولنجاحالإبراز بعض دراسات الحالة أو قصص  •

أو خطوط إرشادية أو أدوات أخرى لتعميم التنوع البيولوجي، يرجى إرفاقها           /في حالة إعداد أي ممارسات جيدة و       •
 .كمواد إضافية بهذا التقرير
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  ٢٠١٠نحو بلوغ هدف عام المحرز لتقدم ا: ستنتاجاتاال  —الفصل الرابع 
 وتنفيذ الخطة االستراتيجية

 الغرض

 المعلومات الرئيسية أو االستنتاجات من الفصول السـابقة مـن   تجمع معاأن  األطراف   يطلب من في هذا الفصل،     )١(
 ٢٠١٠تقدم نحو بلوغ هدف عام  الفي إحرازتنفيذ االتفاقية على المستوى الوطني لأجل تقييم كيفية إسهام اإلجراءات المتخذة 

 ٣.وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية

 ٢٠١٠   التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام -ألف 

 المعلومات المطلوبة

 على المستوى الوطني ٢٠١٠في هذا القسم الفرعي، يطلب من األطراف تقييم التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام          )٢(
 والوارد فـي المرفـق الثـاني بـالخطوط          ٨/١٥لغايات واألهداف الذي اعتمد بموجب المقرر       لؤقت  باستخدام اإلطار الم  

 :وبالنسبة لكل غاية وكل هدف، تدعى األطراف إلى تقديم معلومات عما يلي.  اإلرشادية

 ؛)أو األهداف العالمية المعتمدة(األهداف الوطنية الموضوعة  )أ(
 ؛ذات الصلة رامجبالقطاعية أو المشتركة بين القطاعات والخطط والاج الهدف في االستراتيجيات مإد )ب(
بما في ذلك إسهام تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقـة           (التقدم المحرز نحو بلوغ الهدف       )ج(

 التقـدم    إحراز بالتنوع البيولوجي وكذلك تنفيذ البرامج المواضيعية والقضايا المشتركة بين القطاعات في          
 )٢٠١٠نحو بلوغ هدف عام 

  التقدم المحرز؛سالمؤشرات المستعملة لقيا )د(
 .العقبات المعترضة )ه(

 نهج المقترحال

ينبغي أن يستند التقييم المطلوب أعاله إلى التحليل أو النتائج من الفصول السابقة، وأن يشير إلى هـذه الفصـول                     •
 .حسب الحالة

 منذ اإلبالغ عن الغايات واألهداف المؤقتة فـي تقريرهـا الـوطني             قد ترغب األطراف في إبراز التقدم المحرز       •
 .الثالث

 بالتقدم المحرز فـي تحقيـق       ، في الحاالت المالئمة،   ٢٠١٠ربط اإلبالغ عن التقدم المحرز نحو بلوغ هدف عام           •
 .األهداف العالمية األخرى مثل األهداف اإلنمائية لأللفية

                                                 
 ، األطراف تلزم الخطة االستراتيجية  و  .٢٠١٠اتيجية لالتفاقية حتى عام     طة االستر ، الخ ٦/٢٦في مقرره   اعتمد مؤتمر األطراف      3

 لألهداف الثالثة لالتفاقية من أجل تحقيق خفض ملموس فـي معـدل ضـياع التنـوع     ابالقيام بتنفيذ أكثر فاعلية وتجانس   في رسالتها،   
 من جانب القمة العالمية للتنمية المستدامة التي عقدت في ٢٠١٠وقد اعتمد هدف التنوع البيولوجي لعام .  ٢٠١٠البيولوجي بحلول عام 

 ٧/٣٠ووسع مؤتمر األطراف هذا الهدف في اجتماعيه السابع والثامن واعتمد في مقرريه .  نفس السنة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا
 .٢٠١٠ إطارا مؤقتا للغايات واألهداف لهدف عام ٨/١٥و 
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  وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية غاياتتحقيق   التقدم المحرز نحو -باء 

 المعلومات المطلوبة

الغايـات   ،أو اإلسهام فـي تحقيـق      ،تحقيقفي هذا القسم الفرعي، يطلب من األطراف تقييم التقدم المحرز نحو             )٣(
 : ما يليتقديموذلك ب)  في المرفق الثاني بالخطوط اإلرشاديةويرد نصها(واألهداف ذات الصلة من الخطة االستراتيجية 

فـي الحـاالت    وصف موجز للغايات الوطنية الموضوعة لتحقيق غايات وأهداف الخطة االستراتيجية،            )أ(
 ؛المالئمة

، لدى قيامها بهذا العمـل    و.  هذه الغايات واألهداف  المحرز نحو بلوغ    معلومات عن الحالة العامة للتقدم       )ب(
االستراتيجيات وخطط العمل   ات المتخذة لتنفيذ     تقييم عن مدى إسهام اإلجراء     إلى إضافة تدعى األطراف   

في التقـدم   ذات الصلة   المشتركة بين القطاعات    والخطط القطاعية و  الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي     
 ؛م المؤشرات ذات الصلة، حسبما هو مالئمتحقيق هذه الغايات واألهداف، وذلك باستخدانحو 

 .لعقبات المعترضةتحليل ل )ج(

يجب تحقيقها على   ) ٣-١ و   ٢-١،  ١-١ي األهداف   وه( من الخطة االستراتيجية     ١ألن بعض أهداف الغاية     نظرا   )٤(
ق هذه الغايات واألهداف يمدى تحقن  آرائها عاإلعراب عنمستوى االتفاقية بدال من المستوى الوطني، تدعى األطراف إلى 
 . لتحقيق هذه األهداف، إن وجدتعلى مستوى االتفاقية، وأن ترفع تقريرا عن اإلسهامات الوطنية

ينبغي ) فقطالتي تتعلق ببروتوكول قرطاجنة ( من الخطة االستراتيجية ٢-٤ و ٢-٣، ٤-٢، ٤-١بالنسبة لألهداف  )٥(
 .تقديم ملخص موجز، مع اإلشارة إلى المعلومات ذات الصلة المقدمة في التقارير الوطنية المطلوبة بموجب البروتوكول

 نهج المقترحال

ذات بغي أن يستند التقييم المطلوب أعاله إلى التحليل أو النتائج من الفصول السابقة، وأن يشير إلـى الفصـول                  ين •
 .حسب الحالةالصلة باالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والتعميم، 

    االستنتاجات—جيم 

 :تقديم ما يليفي في هذا القسم الفرعي األخير، قد ترغب األطراف  )٦(
تقييم عام لما إذا كان لتنفيذ االتفاقية تأثير على تحسين حفظ التنوع البيولـوجي واسـتخدامه المسـتدام،                 )أ(

ـ   (والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، وذلك في بلدانها              رد إذا كان ال
 ؛)باإليجاب، ما هو هذا التأثير؟  إذا كان الرد بالنفي، لماذا لم يحدث التأثير؟

 تحليل للدروس المستفادة بخصوص التنفيذ، مع إبراز ألمثلة اإلجراءات المتخذة الناجحة واألقل نجاحا؛ )ب(
ـ            )ج( ة علـى المسـتوى   ملخص عن األولويات المستقبلية واحتياجات بناء القدرات لمزيد من تنفيـذ االتفاقي

 الوطني؛
تعزيز تنفيـذ   مواصلة  اقتراحات بشأن اإلجراءات التي يلزم اتخاذها على المستويين اإلقليمي والعالمي ل           )د(

 أو إعداد برامج عمـل       القائمة   إعادة صياغة برامج العمل   : االتفاقية على المستوى الوطني، بما في ذلك      
ات وأهداف يمكن تضمينها في الخطة االستراتيجية المستقبلية جديدة لمعالجة القضايا الناشئة؛ واقتراح غاي

 لالتفاقية؛ وتحديد اآلليات الالزم إنشائها على مختلف المستويات؛
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  الطرف الذي يقوم باإلبالغ وإعداد التقرير الوطنيبخصوصمعلومات  — األول تذييلال
 غبلّمال  الطرف —ألف 

 
 الطرف المتعاقد 

 نقطة االتصال الوطنية

 جهةاالسم الكامل لل 

 اسم مسؤول االتصال ووظيفته 

 العنوان البريدي 

 رقم الهاتف 

 كسيميلارقم الف 

 البريد اإللكتروني 

 ) أعالهجهةإذا كان مختلفا عن ال(لتقرير الوطني خصوص امسؤول االتصال ب

 جهةاالسم الكامل لل 

 اسم مسؤول االتصال ووظيفته 

 العنوان البريدي 

 قم الهاتفر 

 كسيميلارقم الف 

 البريد اإللكتروني 

 تقديم التقرير

توقيع المسؤول عن  
 تقديم 

 التقرير الوطني

 تاريخ التقديم 

 
    عملية إعداد التقرير الوطني—باء 

مشتركين إعداد هذا التقرير، بما في ذلك معلومات عن أصحاب المصلحة الفي يرجى تقديم معلومات عن العملية المستخدمة  
 .والمواد المستعملة كأساس للتقرير
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 إضافيةمعلومات   مصادر — الثاني تذييلال
 

 مصادر المعلومات عن التنفيـذ الـوطني، مثـل عنـاوين المواقـع              اإلشارة أدناه إلى  ، يمكن    في ذلك  إذا رغبت األطراف  
 .االتفاقيات والمحافل والمنظمات األخرى المعنية والتقارير الوطنية المقدمة إلى ،اإللكترونية، والمطبوعات، وقواعد البيانات
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 لحفظ النباتالعالمية  االستراتيجية أهداف  التقدم المحرز نحو بلوغ —  الثالثتذييلال
 وبرنامج العمل بشأن المناطق المحمية

    التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف االستراتيجية العالمية لحفظ النبات-ألف 

 الغرض
ف إلى تقديم عرض عام للتقدم المحرز نحو بلوغ األهداف الستة عشر الواردة فـي االسـتراتيجية                 تدعى األطرا  )١(

 .في المرفق الرابع بهذه الخطوط اإلرشاديةنصها رد ي و٦/٩العالمية لحفظ النبات، والتي اعتمدها المقرر 

 المعلومات المطلوبة
 :تدعى األطراف إلى ما يلي )٢(

، والتي أعـدت    ، حسبما هو مالئم   )ف العالمية المعتمدة  بما في ذلك األهدا   (لوطنية  تقديم قائمة باألهداف ا    )أ(
 ؛االستراتيجية العالمية لحفظ النباتلتحقيق أهداف 

 :مع التركيز على ما يليتقديم عرض عام عن التقدم المحرز نحو بلوغ هذه األهداف،  )ب(
 ؛)ةاألهداف العالمية المعتمد (ةعووضاألهداف الوطنية الم )١(
 ؛خطط والبرامج ذات الصلةال األهداف في االستراتيجيات وإدماج )٢(
 اإلجراءات المتخذة لتحقيق الهدف؛ )٣(
 العقبات المعترضة؛ )٤(
 .االحتياجات واألولويات المستقبلية المحددة )٥(

 نهج المقترحال
 .تحديث المعلومات ذات الصلة المقدمة في التقارير الوطنية السابقة •

 الـوطني   هـا تقريرفـي   ألطراف في إبراز التقدم المحرز منذ اإلبالغ عن الغايات واألهداف المؤقتة            قد ترغب ا   •
 .الثالث

 إلى الفصول ذات الصلة في الجزء الرئيسي من التقرير الوطني الرابع إذا كان هنـاك أي                 إيراد إشارات مرجعية   •
 . فيما بينهاتداخل

  العمل بشأن المناطق المحمية   التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف برنامج-باء 
 الغرض

تدعى األطراف إلى تقديم عرض عام للتقدم المحرز نحو بلوغ األهداف المختارة الواردة في برنامج العمل بشأن                  )٣(
 .في المرفق الخامس بهذه الخطوط اإلرشاديةنصها رد ي و٧/٢٨المناطق المحمية، والتي اعتمدها المقرر 

 المعلومات المطلوبة
 :عى األطراف إلى ما يليتد )٤(

 ، الموضـوعة  حسبما هو مالئـم   ،  )لمعتمدةبما في ذلك األهداف العالمية ا     (تقديم قائمة باألهداف الوطنية      )أ(
 لتحقيق األهداف المعتمدة في إطار برنامج العمل بشأن المناطق المحمية؛
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 :على ما يليتقديم عرض عام عن التقدم المحرز نحو بلوغ هذه األهداف، مع التركيز  )ب(
 ؛)األهداف العالمية المعتمدة(موضوعة األهداف الوطنية ال )١(
 خطط والبرامج ذات الصلة؛ال األهداف في االستراتيجيات وإدماج )٢(
 اإلجراءات المتخذة لتحقيق الهدف؛ )٣(
 العقبات المعترضة؛ )٤(
 .االحتياجات واألولويات المستقبلية المحددة )٥(

 نهج المقترحال

ل أدوات مثل المصفوفة التي أعدت الستعراض تنفيذ برنامج العمل بشأن المناطق المحمية، والتـي وردت                استعما •
 . الصادرة عن الفريق العامل المخصص للمناطق المحمية١/٤في المرفق الثاني بالتوصية 

 .ةعالقت التحديث المعلومات ذات الصلة المقدمة في التقارير الوطنية السابقة والتقارير المواضيعية ذا •

 إلى الفصول ذات الصلة في الجزء الرئيسي من التقرير الوطني الرابع إذا كان هنـاك أي                 ات مرجعية إشارإيراد   •
 .تداخل فيما بينها
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 )اختيارية(المؤشرات الوطنية المستعملة في التقرير   — رابع التذييلال
 
معلومـات  الي التقرير، قد ترغب األطراف في تقديم        ، وباإلضافة إلى سرد المؤشرات المستعملة ف      تذييلفي هذا ال   )١(
 :ما يليبخصوص عالقة التقنية ذات ال

 ما الذي تقيسه هذه المؤشرات؛ )أ(
 نوعية هذه المؤشرات؛ )ب(
 .نوعية البيانات المستعملة إلعداد هذه المؤشرات )ج(

 :عما يلي ،دت، إن وجراف على تقديم بعض دراسات الحالةوباإلضافة إلى ذلك، تشجع األط )٢(

  اتجاهات التنوع البيولوجي أو التغييرات في هذه االتجاهات؛بيانكيف تساعد هذه المؤشرات في  )أ(
االتفاقيـة علـى     عمليات التخطيط وصنع القرار من أجل تنفيذ         في استعمال هذه المؤشرات     ندرجكيف ي  )ب(

 .المستوى الوطني
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 رشاديةبالخطوط اإلمرفقات 
 قررات االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف م  —المرفق األول 

 التي تطلب من األطراف تقديم معلومات من خالل التقارير الوطنية
 ))ي (٨المادة  (٨/٥المقرر 

 األمين التنفيذي ىلإذا كان األمر مناسبا، إ أن تقدم، من خالل تقاريرها الوطنية، إلىاألطراف يدعو  -٢الفقرة 
حقيق المشاركة الوطنية من جانب المجتمعات األصلية والمحلية، وما يرتبط بذلك من بناء تقارير عن التقدم المحرز في ت

من األمين التنفيذي أن يقوم بتجميع تلك البيانات ويستعين ـ حسبما يكون األمر مناسبا ـ باألطراف ويطلب القدرة، 
مل المساهمة في هيئات االتفاقية المختلفة  عن ذلك يبين أمورا تشإحصائيعداد تقرير وبالمجتمعات األصلية والمحلية إل

القارات المختلفة، والمشاركة في الوفود الحكومية وكذلك المشاركة خارج الوفود الحكومية وفي /والمشاركة من البلدان
 الوفود التي تمولها اآلليات الطوعية؛

 ) قاع البحار العميقة—التنوع البيولوجي البحري والساحلي ( (٨/٢١المقرر 

 تجاه التهديدات التي تتعرض لها الموارد الجينية في قاع البحار العميقة الخارجة عن إذ يشعر بالقلق -٣قرة الف
 الدول األخرى، بعد تحديد األنشطة والعمليات التي تنفذ تحت واليتها ويحث من األطراف يطلبنطاق الوالية الوطنية، 

يكولوجية لقاع البحار العميقة واألنواع في هذه المناطق، حسبما م اإلوسيطرتها التي قد تحدث آثاراً ضارة كبيرة على النظ
كولوجية في قاع يدارة العاجلة لمثل تلك الممارسات في النظم اإل، أن تتخذ تدابير لإل٧/٥ من المقرر ٥٦طلب في الفقرة 

قريراً عن التدابير المتخذة كجزء البحار العميقة المعرضة للخطر بهدف حفظ واستخدام الموارد بطريقة مستدامة، وأن تقدم ت
 ؛بالغ الوطنيمن عملية اإل

 )اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحلية —التنوع البيولوجي البحري والساحلي  (٨/٢٢المقرر 

تقديم تقرير حول التدابير  ، عن تنفيذ برنامج العمل البحري والساحليإبالغها عند –  من األطرافطلبي -٥الفقرة 
، حيثما ضمن تقاريرهم الوطنية (IMCAM) اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية والساحليةتي تم اتخاذها لتعزيز تنفيذ ال

 ؛يقتضي األمر

 )المناطق المحمية (٨/٢٤المقرر 

 والحكومات األخرى وهيئات التمويل متعددة األطراف على توفير الدعم المالي الالزم ، األطرافيحث -٤الفقرة 
 وخصوصا البلدان األقل نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية فضال عن البلدان التي تمر اقتصاداتها ،ن الناميةللبلدا

من االتفاقية لتمكينها من بناء القدرات ومن تنفيذ برنامج العمل والقيام ) م( ٨  والمادة٢٠ مع مراعاة المادة ،بمرحلة انتقال
تفاقية التنوع البيولوجي لتمكينها من استعراض برنامج بموجب اك التقارير الوطنية  بما في ذل،غ الالزمةالببعمليات اإل

 . من برنامج العمل٢/٢العمل بشأن المناطق المحمية إعماال للهدف 

 )الوقعتقييم  (٨/٢٨المقرر 

عية  والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصلة إلى تطبيق الخطوط التوجيهية الطو، األطرافدعوي  ٥الفقرة 
  في هذه االتفاقية١٤من المادة ) أ (١المتعلقة بتقييم التأثيرات البيئية الخاصة بالتنوع البيولوجي في سياق تطبيقهم للفقرة 

 – وإلى مشاركة خبراتهم ٢٠١٠دراك هدف إطار المؤقت للغايات واألهداف لتقييم التقدم المحرز نحو  من اإل١-٥والهدف 
 ؛ واإلبالغ الوطنيغرفة تبادل المعلومات آلية  من خالل–من بين أشياء أخرى 
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 لتقييممؤشرات ال  اإلطار المؤقت للغايات واألهداف و—المرفق الثاني 
 ٢٠١٠التقدم المحرز نحو بلوغ هدف التنوع البيولوجي لعام 

 
 المؤشرات ذات الصلة الغايات واألهداف

 حماية عناصر التنوع البيولوجي

 ظ التنوع البيولوجي للنظم اإليكولوجية والموائل والمناطق األحيائية التشجيع على حف-١الغاية 

 على األقل من الحفظ الفعال لكل ٪١٠تحقيق  :١-١الهدف 
  .يكولوجية من مناطق العالمإمنطقة 

 تغطية المناطق المحمية •
االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم  •

 اإليكولوجية والموائل المختارة
 ي وفرة وتوزيع األنواع المختارةاالتجاهات ف •

حماية المناطق ذات األهمية الخاصة للتنوع  :٢-١الهدف 
 .البيولوجي

االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم  •
 اإليكولوجية والموائل المختارة

 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
 تغطية المناطق المحمية •

  تنوع األنواع التشجيع على حفظ-٢الغاية 

استعادة واستبقاء أو تخفيض تناقص األواهل  :١-٢الهدف 
 .من األنواع المنتمية إلى مجموعات تصنيفية مختارة

 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
 التغير في حالة األنواع المهددة •

 ةالتغير في حالة األنواع المهدد •  .تحسين وضع األنواع المهددة :٢-٢الهدف 
 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
 تغطية المناطق المحمية •

  التشجيع على حفظ التنوع الجيني-٣الغاية 

الحفاظ على التنوع الجيني للمحاصيل  :١-٣الهدف 
والحيوانات واألنواع التي تحصد من األشجار، واألسماك 
 ما والحياة البرية وغير ذلك من األنواع ذات القيمة، وكذلك
 .يتصل بها من معارف لدى المجتمعات األصلية والمحلية

االتجاهات في التنوع الجيني للحيوانات األليفة  •
والنباتات المزروعة، وأنواع األسماك ذات األهمية 

 االقتصادية الكبرى-االجتماعية
 والدواء غذيةالتنوع البيولوجي المستخدم في األ •

 )مؤشر قيد اإلعداد(
  وتوزيع األنواع المختارةاالتجاهات في وفرة •
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 المؤشرات ذات الصلة الغايات واألهداف
 التشجيع على االستخدام المستدام

  التشجيع على االستخدام المستدام واالستهالك المستدام-٤الغاية 

أن تشتق المنتجات القائمة على أساس التنوع  :١-٤الهدف 
ار البيولوجي من مصادر تدار إدارة مستدامة، وأن تد
 .مناطق اإلنتاج بما يتماشى وحفظ التنوع البيولوجي

مساحة النظم اإليكولوجية للغابات،  •
والزراعية والتربية األحيائية المائية 

 الخاضعة لإلدارة المستدامة
نسبة المنتجات المشتقة من مصادر مستدامة  •

 )مؤشر قيد اإلعداد(
 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
  البحريةذيةتغمؤشر ال •
 ترسب النتروجين؛ •
 نوعية المياه في النظم اإليكولوجية المائية •

تخفيض االستهالك غير المستدام للموارد   :٢-٤الهدف 
البيولوجية أو االستهالك الذي يؤثر على التنوع 

 .البيولوجي

 البصمة اإليكولوجية والمفاهيم المرتبطة بها •

طرا على أنواع أال تشكل التجارة الدولية خ :٣-٤الهدف 
 .النباتات والحيوانات البرية

 التغير في حالة األنواع المهددة •

 معالجة التهديدات الواقعة على التنوع البيولوجي

  تخفيض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وتغير استخدام األراضي وتدهورها واالستعمال غير المستدام للمياه-٥الغاية 

ع وتدهور الموائل تخفيض معدل ضيا :١-٥الهدف 
  .الطبيعية

االتجاهات في مدى المناطق األحيائية والنظم  •
 اإليكولوجية والموائل المختارة

 االتجاهات في وفرة وتوزيع األنواع المختارة •
  البحريةتغذيةمؤشر ال •

 ة التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازيةراقب م-٦الغاية 

واع الغريبة الغازية رات األنسامراقبة م :١-٦الهدف 
 الرئيسية المحتملة

 االتجاهات في األنواع الغريبة الغازية •

وضع خطط إدارة لألنواع الغريبة الرئيسية : ٢-٦الهدف 
 .التي تهدد النظم اإليكولوجية أو الموائل أو األنواع

 االتجاهات في األنواع الغريبة الغازية •

 وع البيولوجي والناشئة عن تغير المناخ والتلوث معالجة التحديات التي تواجه التن-٧الغاية 

حفظ قدرة مكونات التنوع البيولوجي للتكيف  :١-٧الهدف 
 .مع تغير المناخ وتعزيز هذه القدرة

 تفكك النظم اإليكولوجية/ اتصال •

تخفيض التلوث وتأثيراته على التنوع  :٢-٧الهدف 
 البيولوجي

 ترسب النتروجين •
 يكولوجية المائيةنوعية المياه في النظم اإل •
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 المؤشرات ذات الصلة الغايات واألهداف
 صون السلع والخدمات الناشئة عن التنوع البيولوجي لمساندة الرفاه البشري

  استبقاء قدرة النظم اإليكولوجية على إنتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش-٨الغاية 
الحفاظ على قدرة النظم اإليكولوجية على  :١-٨الهدف 

 .إنتاج السلع والخدمات
 والدواء غذيةلبيولوجي المستخدم في األالتنوع ا •

 )مؤشر قيد اإلعداد(
 نوعية المياه في النظم اإليكولوجية المائية •
 البحريةالتغذية مؤشر  •
 فشل النظم اإليكولوجية التي يحدثها اإلنسانحالة  •

الحفاظ على الموارد البيولوجية التي تساند  :٢-٨الهدف 
لمحلي والخدمات سبل العيش المستدامة، واألمن الغذائي ا

 .الصحية، ال سيما للشعوب الفقيرة

صحة ورفاهية المجتمعات التي تعتمد مباشرة على  •
 سلع وخدمات النظم اإليكولوجية المحلية

  والدواءغذيةالتنوع البيولوجي المستخدم في األ •

 حماية المعارف واالبتكارات والممارسات التقليدية

 لثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية ا– حفظ التنوع االجتماعي -٩الغاية 

حماية المعارف واالبتكارات والممارسات  :١-٩الهدف 
 التقليدية

حالة واتجاهات التنوع اللغوي وعدد الناطقين باللغات  •
 األصلية

 مؤشرات إضافية يجب إعدادها •

حماية حقوق المجتمعات األصلية والمحلية  :٢-٩الهدف
ا وممارساتها التقليدية، بما فيما يتعلق بمعارفها وابتكاراته

 .في ذلك حقوقها في تقاسم المنافع

 مؤشر يجب إعداده

 كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية

  كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية-١٠الغاية 

ول على الموارد الجينية مع تطابق الحص :١-١٠الهدف 
 .اتفاقية التنوع البيولوجي واألحكام ذات الصلة

 مؤشر يجب إعداده

تقاسم المنافع الناشئة عن تجارة واستغالل  :٢-١٠الهدف 
الموارد الجينية بصورة عادلة ومتكافئة مع البلدان التي 
توفر هذه الموارد تماشياً مع اتفاقية التنوع البيولوجي 

 .ات الصلةواألحكام ذ

 مؤشر يجب إعداده

 كفالة تقديم الموارد المالئمة

 قيام األطراف بتحسين قدراتها المالية والبشرية والعلمية والتقنية والتكنولوجية على تنفيذ االتفاقية :١١الغاية 

تحويل موارد مالية جديدة وإضافية إلى  :١-١١الهدف 
 الفعال األطراف من البلدان النامية، للسماح بالتنفيذ

 .٢٠اللتزاماتها في إطار االتفاقية، وفقا للمادة 

 .المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لمساندة االتفاقية •

نقل التكنولوجيا إلى األطراف من البلدان  :٢-١١الهدف 
النامية للسماح بالتنفيذ الفعال اللتزاماتها في إطار االتفاقية، 

 .٤، الفقرة ٢٠وفقاً للمادة 

 جب إعدادهمؤشر ي
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  غايات وأهداف الخطة االستراتيجية —المرفق الثالث 

  الخطةتقييم التقدم المحرز في تنفيذالمؤقتة لمؤشرات وال

 المؤشرات المحتملة الغايات واألهداف االستراتيجية
 .تؤدي االتفاقية دورها القيادي في القضايا الدولية للتنوع البيولوجي  :١الغاية 

تفاقية جدول أعمال التنوع البيولوجي تحدد اال ١-١
  .العالمي

تشجع االتفاقية على التعاون بين جميع   ٢-١
الصكوك والعمليات الدولية ذات الصلة لتعزيز تماسك 

  .السياسة
تقوم عمليات دولية أخرى بالمساندة الفعالة   ٣-١

لتنفيذ االتفاقية، على نحو يتوافق مع إطاراتها ذات 
  .الصلة

تنعكس أحكام اتفاقية التنوع البيولوجي ومقررات مؤتمر 
 على خطط عمل المنتديات ٢٠١٠األطراف وهدف عام 

 .الدولية الكبرى

تنفيذ بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية   ٤-١
  .على نطاق واسع

 

إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط   ٥-١
والسياسات القطاعية أو الشاملة لعدة قطاعات، والبرامج 

  .الوطنية ذات الصلة على المستويين اإلقليمي والعالمي

 :مؤشر يحتمل إعداده
العالمية التي /عدد الخطط والبرامج والسياسات اإلقليمية

تعالج بالتحديد إدراج شواغل التنوع البيولوجي في 
الخطط القطاعية أو الشاملة لعدة قطاعات والبرامج 

 .والسياسات ذات الصلة
دوات التخطيط مثل التقييم البيئي االستراتيجي تطبيق أ

لتقييم الدرجة التي يتم بها تكامل شواغل التنوع 
 .البيولوجي

إدراج التنوع البيولوجي في معايير الجهات المانحة 
 .المتعددة األطراف والبنوك اإلنمائية اإلقليمية

تتعاون األطراف على المستويين اإلقليمي   ٦-١
 .فيذ االتفاقيةودون اإلقليمي لتن

 :مؤشر يحتمل إعداده
) دون إقليمية(عدد األطراف األعضاء في اتفاقات 

 .إقليمية متعلقة بالتنوع البيولوجي

  .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية  :٢الغاية 

يذ تتمتع جميع األطراف بقدرات مالئمة لتنف  ١-٢
إجراءات أولوية في االستراتيجيات وخطط العمل 

  .الوطنية للتنوع البيولوجي

 

األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها   ٢-٢
نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 

واألطراف األخرى ذات االقتصادات االنتقالية، تمتلك 
  .ثة لالتفاقيةموارد كافية متاحة لتنفيذ األهداف الثال

المساعدة اإلنمائية الرسمية المقدمة لمساندة االتفاقية 
 منظمة - لجنة المساعدة اإلنمائية -اللجنة اإلحصائية (

  )التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي
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 المؤشرات المحتملة الغايات واألهداف االستراتيجية
األطراف من البلدان النامية، وال سيما أقلها   ٣-٢

نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية من بينها، 
األطراف األخرى ذات االقتصادات االنتقالية، تمتلك و

  .موارد كافية متاحة لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية

 

يكون لدى كل األطراف قدرات مالئمة لتنفيذ   ٤-٢
 .بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية

 

يساهم التعاون التقني والعلمي إسهاما كبيرا في   ٥-٢
  .بناء القدرات

 ٧/٣٠قيد اإلعداد بما يتماشى مع المقرر مؤشر 

أن تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، وإدماج شواغل التنوع  :٣الغاية 
 .البيولوجي في القطاعات ذات الصلة، إطارا فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية

كل طرف من األطراف لديه استراتيجيات   ١-٣
امج وطنية فعالة لتقديم إطار وطني وخطط عمل وبر

لتنفيذ األهداف الثالثة لالتفاقية ولتحديد أولويات وطنية 
  .واضحة

عدد األطراف التي وضعت استراتيجيات وطنية للتنوع 
 البيولوجي

 

كل طرف من األطراف في بروتوكول   ٢-٣
قرطاجنة للسالمة األحيائية لديه إطار تنظيمي نشط 

  .لتنفيذ البروتوكول

 

إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط   ٣-٣
القطاعية والشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات 

  .الوطنية ذات الصلة

 قيد اإلعداد
النسبة المئوية لألطراف التي لديها خطط قطاعية 

وشاملة لعدة قطاعات وبرامج وسياسات وطنية ذات 
 ولوجيالصلة التي أدمجت فيها شواغل التنوع البي

تنفذ بنشاط األولويات في االستراتيجيات   ٤-٣
وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، كوسيلة لتحقيق 

التنفيذ الوطني لالتفاقية، وكمساهمة كبيرة نحو جدول 
  .أعمال التنوع البيولوجي العالمي

 قيد اإلعداد
عدد االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع 

 نفذ بنشاطالبيولوجي التي ت

تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي واالتفاقية، مما يؤدي إلى مشاركة أوسع نطاقا في التنفيذ  :٤الغاية 
 .بين صفوف المجتمع

تنفذ جميع األطراف استراتيجية لالتصاالت   ١-٤
والتثقيف وتوعية الجماهير وتشجع المشاركة العامة في 

  .مساندة االتفاقية

 :ل إعدادهمؤشر يحتم
عدد األطراف التي تُنفذ استراتيجية االتصال والتثقيف 

 وتوعية الجماهير وتشجع المشاركة
توعية الجماهير بشأن مشاريع /برامجالنسبة المئوية ل

 .أهمية التنوع البيولوجي
النسبة المئوية لألطراف التي لديها قضايا التنوع 

 البيولوجي في نظام التعليم الرسمي
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 المؤشرات المحتملة  واألهداف االستراتيجيةالغايات
يشجع وييسر كل طرف من األطراف في   ٢-٤

بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية توعية الجماهير 
 .والتثقيف والمشاركة في مساندة البروتوكول

 

تشارك المجتمعات األصلية والمحلية بفاعلية   ٣-٤
لمستويات الوطنية في تنفيذ االتفاقية وفي عملياتها، على ا

  .واإلقليمية والدولية

 الفريق العامل المخصص المفتوح  بإعدادهيقوم
 )ي (٨الماد ة ب المعنيالعضوية 

يعقد أصحاب األدوار وأصحاب المصلحة   ٤-٤
الرئيسيين، بما فيهم القطاع الخاص، شراكات لتنفيذ 

االتفاقية ويدمجون شواغل التنوع البيولوجي في الخطط 
ة والشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات القطاعي

 .ذات الصلة التابعة لهم

 قيد اإلعداد
مثل  مؤشر يستهدف إشراك القطاع الخاص،

شراكات طوعية من النوع الثاني لمساندة تنفيذ 
 االتفاقية
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 حفظ النبات االستراتيجية العالمية ل غايات وأهداف—المرفق الرابع 

لنباتات كاملة  مجموعة  حفظ  الحصول عليها بأنواع النباتات المعروفة، كخطوة نحو        يسهل  قائمة عمل   وضع   :١الهدف 
 العالم

  جميع أنواع النباتات المعروفة، على المستويات الوطني واإلقليمي والدوليحفظتقييم أولي لحالة  :٢الهدف 

  البحوث والخبرة العمليةمة على أساسقائوضع نماذج مع بروتوكوالت لحفظ النباتات واستخدامها المستدام،  :٣الهدف 

  في العالم حفظا فعاالمن كل منطقة إيكولوجيةعلى األقل  في المائة ١٠حفظ  :٤الهدف 

  في العالمالنباتيلتنوع ا في المائة من أهم مناطق ٥٠ حماية تأمين :٥الهدف 

 ع حفظ التنوع النباتيم تتوافقمن أراضي اإلنتاج بطريقة على األقل  في المائة ٣٠إدارة  :٦الهدف 

 في العالم في الموقع الطبيعيباالنقراض في المائة من األنواع المهددة  ٦٠ حفظ :٧ الهدف

ـ  :٨الهدف   في المائة من أنواع النباتات المهددة في مجموعات يسهل الحصول عليها خارج الموقـع               ٦٠ االحتفاظ ب
 المائة منها في برامج اإلنعاش واالسترداد في ١٠ إدراجالطبيعي، ويفضل أن تكون في بلد المنشأ، و

 في المائة من التنوع الجيني للمحاصيل وأنـواع النباتـات الرئيسـية ذات القيمـة االجتماعيـة                  ٧٠ حفظ :٩الهدف 
 المحلية وواالقتصادية، والحفاظ على ما يرتبط بها من المعارف األصلية

عـات  مو ومج ،تهـدد النباتـات   التي   ةرئيسيال ةغريبع ال على األقل من األنوا    نوع   ١٠٠وضع خطط إدارة     :١٠الهدف 
  والموائل والنظم اإليكولوجية المرتبطة بها،النباتات

  نوع من مجموعات النباتات البريةأيعلى  أال تشكل التجارة الدولية خطرا :١١الهدف 

 تتم إدارتها بشكل مستدام في المائة من المنتجات المستندة إلى النباتات مشتقة من الموارد التي ٣٠ :١٢الهدف 

ابتكارات وممارسات محلية وأصلية التـي تسـاند        ما يرتبط بها من معارف و      و يةموارد النبات الوقف تدهور    :١٣الهدف 
  المحلي والعناية الصحيةئي الغذااألمن وسبل العيشاستدامة 

 ف وتوعية الجمهورإدراج أهمية التنوع النباتي وضرورة حفظه في برامج االتصال والتثقي :١٤الهدف 

 لالحتياجـات   وفقـا  النباتـات،     بحفظ ةالمتعلق المالئمة   في المرافق عدد األشخاص المدربين العاملين      زيادة :١٥لهدف ا
 الوطنية، لتحقيق أهداف هذه االستراتيجية

 دولي النبات على المستويات الوطني واإلقليمي والحفظأنشطة المتعلقة بإنشاء أو تعزيز الشبكات  :١٦الهدف 
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  ق المحميةطالمنابشأن عمل الغايات وأهداف برنامج   —المرفق الخامس 
 الهدف الغايات

قليميـة مـن     إنشاء وتعزيز األنظمة الوطنيـة واإل      :١-١الغاية  
سهام في الغايات  إالمناطق المحمية تكون داخلة في شبكة عالمية ك       

 .العالمية المتفق عليها

 فـي  ٢٠١٢وعـام   \٤ة في المناطق األرضـي  ٢٠١٠بحلول عام   
يجاد نظام عالمي شامل وذو صـفة تمثيليـة         إالمناطق البحرية،   

يكولوجية والمناطق المحمية، يكون    ويدار بكفاءة من الشبكات اإل    
) ١: (سهاما في ما يلـي    إمبنيا على نظام وطني وإقليمي، ويكون       

 للتنمية المستدامة، ةالقمة العالميلخطة االستراتيجية لالتفاقية غاية ا
لى تحقيق تخفيض محسوس في معدل ضـياع التنـوع          إالرامية  

غايات األلفية للتنميـة، والسـيما   ) ٢ (٢٠١٠البيولوجي في عام    
االستراتيجية ) ٣(  والغاية السبعة المتعلقة بكفالة االستدامة البيئية،

 .العالمية لحفظ النبات
دماج المناطق المحمية في القطاعات من المناظر       إ  :٢-١الغاية  

الطبيعية األرضية والبحرية األوسع نطاقا بحيث يتم حفظ الهيكلة         
 .يكولوجية ووظيفتهااإل

 أن تكون جميع المناطق المحمية ونظم المناطق ٢٠١٥بحلول عام 
عات ذات  رضية والبحرية والقطا  المحمية مترابطة في المناظر األ    

 ومع مراعـاة التوصـيلية      يكولوجي اإل مانظالصلة بتطبيق نهج ال   
 . اقتضى الحالإذايكولوجية  ومفهوم الشبكات اإل\٥يكولوجيةاإل

طق المحمية اقليمية والمننشاء وتعزيز الشبكات اإلإ   :٣-١الغاية 
العابرة للحدود والتعاون بين المناطق المحمية المتجـاورة عبـر          

 .الحدود الوطنية

 مناطق محمية عـابرة     \٢٠١٢٦-٢٠١٠ بحلول   - نشاء وتعزيز إ
 أخرى من التعاون بين المناطق المحمية المتجاورة للحدود وأشكال

قليمية لتعزيز الحفظ واالستعمال اإلشبكات العبر الحدود الوطنية و
 وتحسين يكولوجي اإلماالمستدام للتنوع البيولوجي وتنفيذ نهج النظ     

 .التعاون الدولي
المناطق المحمية،  وإدارة   تحسين كبير في تخطيط      :  ٤-١الغاية  

 .ساس المواقعقائم على أ
 فعالة تستعمل   إدارة ٢٠١٢أن يكون لجميع المناطق المحمية لعام       

عمليات تخطيط المواقع قائمة على أساس العلم وبتشارك واسـع          
دارية وبرامج رصد   إ أهداف ومقاصد واستراتيجيات     تتضمنفيها  

 إلـى  نادسـت  مع اإل  ،واضحة المعالم في مجال التنوع البيولوجي     
وخطة إدارة طويلة األجـل مـع إشـراك          الموجودة منهجياتال

 .أصحاب المصلحة على نحو فعال
  منع وتخفيف الوقع السلبي للتهديـدات الرئيسـية        : ٥-١الغاية  

 .الواقعة على المناطق المحمية
أو تخفيف الوقـع  /إيجاد آليات فعالة لتبين ومنع و   ،  ٢٠٠٨بحلول  

 .يةسية الواقعة على المناطق المحمالسلبي للتهديدات الرئي
آليات للتقاسم العادل للتكاليف والمنـافع       إنشاء   ٢٠٠٨بحلول عام    .النهوض باإلنصاف وتقاسم المنافع  :١-٢الغاية 

 .إنشاء وإدارة المناطق المحميةالناشئة عن 
المجتمعات األصلية والمحلية   شراك  إتعزيز وكفالة     :٢-٢الغاية  

 . المعنيينأصحاب المصلحةو
للمجتمعـات  الفعـال   الكامل و شراك   اإل  تحقيق ٢٠٠٨بحلول عام   

األصلية والمحلية مـع احتـرام كامـل لحقـوقهم واالعتـراف            
 بمسؤولياتهم بما يتمشى مع القانون الوطني وااللتزامات الدوليـة        

في إدارة المنـاطق    المعنيين  راك أصحاب المصلحة    السارية وإش 
 .المحمية القائمة وإنشاء وإدارة الجديدة منها

ة تمكينية وبيئة مؤسسـية واجتماعيـه       سياستقديم   : ١-٣الغاية  
 .اقتصادية للمناطق المحمية

بما استعراض وتنقيح السياسات حسب المالئم       ٢٠٠٨بحلول عام   
في ذلك استعمال التقييمات والحوافز االجتماعيـة واالقتصـادية         

 إدارةنشـاء و  إوتنفيذها لتوفير بيئة تمكينية مساندة فـي سـبيل          
 . فعاليةأكثرأنظمة المناطق المحمية على نحو المناطق المحمية و

                                                 
 .وجية للمياه الداخليةيكولإلتشمل األرضية األنظمة ا  4
 .قد ال يسري مفهوم التوصيلية على جميع األطراف  5
 مة العالميقمؤتمر الها شية مع هدف خطة التنفيذ التي وضعلى شبكات المناطق البحرية المحمية متمإشارات يجب أن تكون اإل  6

 .للتنمية المستدامة
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 الهدف الغايات
دارة المناطق  إنشاء و إ على تخطيط و   ات بناء القدر  : ٢-٣الغاية  
 .المحمية

تنفيذ برامج ومبادرات شاملة لبناء القدرات من أجل  ٢٠١٠بحلول 
 والمجتمعـات   دافر األ ياتعلى مستو المهارات  و المعارف   تطوير

 .ة، ورفع المعايير المهنيوالمؤسسات
وضع وتطبيق ونقل تكنولوجيات مناسبة للمنـاطق       :  ٣-٣الغاية  
 .المحمية

بتكاريـة  إ وضح وإحقاق ونقل تكنولوجيا ونهـوج        ٢٠١٠بحلول  
دارة الفعالة للمناطق المحمية على أن يكون ذلك علـى          مناسبة لإل 

طـراف   ويراعي مقررات مـؤتمر األ     ،نحو فيه تحسين محسوس   
 .ن فيهابشأن نقل التكنولوجيا والتعاو

م لـنظ اتدامة المالية للمناطق المحميـة و     كفالة االس  : ٤-٣الغاية  
 . للمناطق المحميةالوطنية واإلقليمية

، تقديم الموارد المالية والتقنية الكافية والموارد       ٢٠٠٨بحلول عام   
األخرى لضمان الوفاء بتكاليف تنفيـذ وإدارة الـنظم الوطنيـة           

حمية، بما في ذلـك المـوارد       واإلقليمية بشكل فعال للمناطق الم    
الوطنية والدولية، ال سيما لمساندة احتياجـات البلـدان الناميـة           
والبلدان التي تمر اقتصاداتها في مرحلة انتقالية والدول الجزرية         

 . الناميةالصغيرة
وتقديره ر وتفهمه   أن يتم تعزيز كبير لوعي الجمهو      ٢٠٠٨بحلول   . تعزيز االتصال والتثقيف وتوعية الجمهور: ٥-٣الغاية 

  .ألهمية ومنافع المناطق المحمية
المقاييس الدنيا وأفضل الممارسـات      إقرارو وضع   : ١-٤الغاية  
 . الوطنية واإلقليمية للمناطق المحميةللنظم

الممارسات  ومعايير وأفضل     وضع وإقرار مقاييس   ٢٠٠٨بحلول  
 للتخطيط واالختيار واإلنشاء واإلدارة وتصريف األمـور للـنظم        

 .طنية واإلقليمية للمناطق المحميةالو
 والتقييم  ، أن يكون قد تم إقرار وتنفيذ إطار للرصد        ٢٠١٠بحلول   .وتحسينها إدارة المناطق المحمية ةكفاء تقييم : ٢-٤الغاية 

 ، إدارة المناطق المحمية على مستوي المواقعةكفاءغ بشأن بالواإل
 التي  ية العابرة للحدود  والمناطق المحم واإلقليمية،   ةم الوطني والنظ

 .ذهاينفتقوم بتاعتمدها األطراف و
 واالتجاهـات فـي المنـاطق       الحالة تقييم ورصد    : ٣-٤الغاية  
 .المحمية

 الرصد الفعـال    مكين نظم وطنية وإقليمية لت    إنشاء ٢٠١٠بحلول  
 واتجاهاتهـا علـى المسـتوى       وحالتها ،لتغطية المناطق المحمية  

ولتقديم المساعدة في تقيـيم التقـدم       الوطني واإلقليمي والعالمي،    
 .المحرز في الوفاء بأهداف التنوع البيولوجي العالمي

 فاعليـة نشـاء و  إ كفالة إسهام المعارف العلمية في       : ٤-٤الغاية  
 . ونظم المناطق المحميةالمناطق المحمية

تطوير المعارف العلمية المتعلقة بالمناطق المحمية كمساهمة في        
 .تها وإدارتهافاعليتحقيق و هذه المناطقإنشاء 

 
- - - - - 
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