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  * من جدول األعمال المؤقت23لبند ا

  روع المبادئ التوجيهية الخاص بالتقرير الوطني الرابعشم

  ذكرة من األمين التنفيذيم

  مقدمة  -والأ

لعامل المخصص المفتوح العضوية المعني ا، إنشاء الفريق 7/30 من المقرر 23رر مؤتمر األطراف، في الفقرة ق .1
التقدم الحالي المحرز بموجب االتفاقية، من بين تم تكليف هذا الفريق العامل بمراجعة تأثيرات وفعالية و .باستعراض التنفيذ

   .أمور أخرى

 9 إلى 5قد الفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني باستعراض التنفيذ اجتماعه األول في الفترة من ع .2
جب استعرض االجتماع، من بين مجموعة موضوعات أخرى، عملية اإلبالغ بموو . في مونتريال2005أيلول عام / سبتمبر

ولتسهيل عملية . UNEP/CBD/WG-RI/1/10االتفاقية وطرح التوصيات لتحسينها، على أساس التحليل الوارد في الوثيقة 
تقديم التقارير الوطنية، أوصى الفريق العامل بضرورة توفير مزيد من الوقت لألطراف إلعداد التقارير الوطنية الخاصة 

التنفيذي إعداد مشروع المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الرابع للنظر فيها من بها، ومن ثم طلب الفريق العامل من األمين 
ما طلب الفريق العامل من األمين التنفيذي مباشرة المشاورات مع األطراف ك .جانب مؤتمر األطراف خالل االجتماع الثامن

  .األطراف في هذا االجتماعالمشاركة في هذه العملية والوضع في االعتبار وجهات النظر التي أعربت عنها 

قد تم إعداد هذه المذكرة لتلخيص المناقشات ذات الصلة باإلبالغ الوطني خالل االجتماع األول للفريق العامل  .3
  .المخصص المفتوح المعني باستعراض التنفيذ وعملية وضع مشروع المبادئ التوجيهية الخاص بالتقرير الوطني الرابع

لمذكرة ملخصا للمناقشات المتعلقة بالتقرير الوطني في االجتماع األول للفريق العامل يقدم الجزء الثاني من هذه ا .4
يقدم الجزء الثالث عملية تطوير مشروع المبادئ التوجيهية الخاص بالتقرير الوطني و .المخصص المفتوح المعني بالتنفيذ

توي الجزء الرابع من هذه المذكرة على مشروع يحو .الرابع، وال سيما التركيز على التعليقات التي يقدمها بعض األطراف
 1/9قرار للنظر فيه من جانب مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، وهي المذكرة التي تم اقتباس معظمها من التوصيات 

يتضمن مرفق هذه المذكرة مشروع المبادئ و). WGRI(للفريق العامل المخصص المفتوح العضوية المعني بالتنفيذ 
  . المنقح الخاص بالتقرير الوطني الرابعالتوجيهية

                                                 
* UNEP/CBD/COP/8/1.  
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لخص المناقشات ذات الصلة باإلبالغ الوطني خالل االجتماع األول للفريق العامل المخصص م  –انيا ث
  المفتوح المعني باستعراض التنفيذ

غ ستعرض االجتماع األول للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، من بين موضوعات أخرى، عملية اإلبالا .5
الوطني بموجب االتفاقية، وطرح بعض التوصيات لتحسينها، وال سيما توفير التوجيه المحدد لوضع مشروع المبادئ 

   .اإلرشادية للتقرير الوطني الرابع

عند مناقشة عملية اإلبالغ بموجب االتفاقية والمبادئ التوجيهية، وجد عدد كبير من األعضاء أن عملية اإلبالغ و .6
تحتاج إلى فحص متعمق لتمكين األطراف من تقييم التنفيذ الوطني وتمكين مؤتمر األطراف من الحصول بموجب االتفاقية 

اتفق العديد من الوفود على ضرورة توجيه التقرير الرابع و .على المعلومات المالئمة لعملية صنع القرار الخاصة به
اتجاهات التنوع البيولوجي وتنفيذ استراتيجيات وخطط والتقارير الالحقة نحو تحقيق نتائج فعلية، وأن تركز على موقف و

 وغايات وأهداف الخطة 2010العمل ذات الصلة بالتنوع البيولوجي، وكذلك التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام 
كما وجد بعض الوفود أن اإلبالغ بموجب االتفاقية لن يقتصر فقط على توفير المعلومات  .االستراتيجية لالتفاقية

   .اضها ولصنع القرار، لكنه يخدم أيضا أغراضا متعددة متعلقة باالتصاالت والتعليم والتثقيفالستعر

أوصى بضرورة أن تكون و .ما طرح الفريق العامل التوصيات حول كيفية تحسين المبادئ التوجيهية لإلبالغك .7
 على هيكل لقائمة 7/30رفق المقرر ما أوصى أيضا أن يشتمل مك .المبادئ التوجيهية مختصرة وبسيطة وخالية من التكرار

اقترح عدد من الوفود و .، وأن يعقبها قائمة بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية لإلبالغ2010مؤقتة بغايات هدف عام 
ضرورة أن تتضمن المبادئ التوجيهية لإلبالغ وتركيز التقرير واالستخدام المقصود للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية 

   .دا واضحا ألغراض اإلبالغتحدي

الوسائل لتسهيل إعداد وتقديم التقارير الوطنية، مع الوضع في االعتبار أن وحدد الفريق العامل عددا من الطرائق و .8
وال، تمت مناقشة الطرائق والوسائل حول كيفية خفض األعباء المفروضة أ .معدل تقديم التقارير الوطنية ال يزال منخفضا

تمثل إحدى هذه الطرائق المقترحة لتحقيق هذا الهدف في دعوة األطراف إلى تقديم تقرير وطني كل تو .على األطراف
اإلضافة إلى ذلك، يتم تشجيع األطراف على استخدام عملية ب .أربعة أعوام، وجعل اإلبالغ المواضيعي عملية تطوعية

انيا، أوصى بعض األطراف بضرورة عقد ث .حديثهااإلبالغ على اإلنترنت على أساس تطوعي ولتوفير المعلومات التي يتم ت
الثا، الطلب إلى مرفق البيئة العالمية بإقرار آليات أسرع وأسهل ث .ورش العمل اإلقليمية للمساعدة في إعداد التقارير الوطنية
ذي تحديد الطرائق وعالوة على ذلك، الطلب إلى األمين التنفي .لتوفير التمويل لألطراف المؤهلة إلعداد التقارير الوطنية

والوسائل التي من شأنها تسهيل تقديم التقارير الوطنية من جانب األطراف في المواعيد المقررة، وإبالغ االجتماع الثامن أو 
   .التاسع للمؤتمر األطراف بهذه التقارير

التنوع البيولوجي من كد عدد من الوفود على الحاجة إلى ترشيد وتنسيق عملية اإلبالغ بين االتفاقيات المتعلقة بأ .9
طلب االجتماع من فريق االتصال المعني و .أجل زيادة أشكال التآزر بين االتفاقيات ذات الصلة وتقليل أعباء عملية اإلبالغ

ما أوصى االجتماع األطراف باستخدام ك .بالتنوع البيولوجي تعزيز النظر في هذه القضية ووضع االقتراحات في هذا الصدد
المشترك حيثما أمكن، وتنسيق عملية جمع وإدارة البيانات لالتفاقيات الخمس المتعلقة بالتنوع البيولوجي على وحدات اإلبالغ 

وفي هذا الخصوص يمكن إيجاد مناقشات مفصلة في تقرير االجتماع األول للفريق  .المستوى الوطني حيثما كان ذلك مالئما
   .(UNEP/CBD/COP/8/4)العامل المعنى باستعراض التنفيذ 

زيادة تعزيز الطلب المقدم إلى األمين التنفيذي بتسهيل تقديم التقارير في المواعيد المقررة، أوضح األمين التنفيذي ل .10
، وسيسعى إلى تعزيز زيادة مساندة األطراف في UNEP/CBD/COP/8/28/add.1بعض المقترحات المبدئية في الوثيقة 

   . التقنية لألطراف في تنفيذهم لالتفاقيةهذا الخصوص كجزء من تعزيز األمانة للمساندة
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  طوير مشروع المبادئ التوجيهية الخاص بالتقرير الوطني الرابعت  –الثا ث 

 من األمين 1/9ما هو مذكور أعاله، طلب االجتماع األول للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، في توصياته ك .11
ر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن من أجل وضع التقرير الوطني التنفيذي تطوير مشروع المبادئ التوجيهية لينظ

كما طلب الفريق العامل من األمين التنفيذي مباشرة المشاورات مع األطراف المشاركة في هذه العملية والوضع في  .الرابع
   .االعتبار وجهات النظر التي أعربت عنها األطراف في االجتماع األول

طلبات، أعد األمين التنفيذي مشروع المبادئ التوجيهية هذا، واضعا في االعتبار التوصيات التي ستجابة لهذه الا .12
 2طرحت في االجتماع األول للفريق العامل المعني باستعراض التنفيذ، وال سيما المبادئ والعناصر المضمنة في المرفق 

جرى األمين التنفيذي المشاورات مع األطراف ذات الصلة ما أك . المقدمة من الفريق العامل المعني بالتنفيذ1/9للتوصيات 
كانون األول /  ديسمبر20وبحلول  .بهذه العملية عن طريق توزيع هذا المشروع فيما بين األطراف لطرح التعليقات

 :UNEP-WCMC، عند االنتهاء من إعداد هذه الوثيقة، تلقت األمانة التعليقات من ممثلي الحكومات التالية، ومن 2005
  .ندا، شيلي، فنلندا، مالطة، موريشيوس، السويد، المملكة المتحدةك

ظرا لالستجابة المحدودة للغاية من الحكومات، ينوي األمين التنفيذي تشجيع األطراف على تقديم االستجابات، ن .13
بالغ في وقت على أساس المناقشات التي ستجري خالل االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، وسيتم إصدار شكل منقح لإل

  .2006كانون الثاني / الحق ال يتجاوز يناير

قد أبدى عدد من المستجيبين سعادتهم بتحديد االستخدام المقصود للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية في و .14
التقارير اقترح أحد المستجيبين ضرورة أن يشتمل االستخدام المقصود للمعلومات الواردة في و .مشروع المبادئ التوجيهية

استعراض بنود جدول أعمال ) 2(؛ و2010تحديد األولويات لمؤتمر األطراف بعد عام ) 1( :الوطنية على ما يلي
استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام ) 3(األولويات في االجتماع العاشر لمؤتمر األطراف والحادي عشر؛ و

2010.  

ييم أوضاع التنوع البيولوجي واالتجاهات والتهديدات الواردة في وصى عدد من المستجيبين بأن تقتصر عملية تقأ .15
يرى هؤالء المستجيبون أنه يمكن إجراء تقييم و .لوطنية فقط على المناطق األحيائية والنظم األيكولوجية والموائلاالتقارير 

 وكذلك أهداف 2010عام لألوضاع واالتجاهات المتعلقة ببعض القضايا الشاملة حول التقدم المحرز نحو تحقيق هدف 
  .وغايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية

وصى عدد قليل من المستجيبين بأن يكون الملخص التنفيذي مختصرا ويتركز على النتائج األساسية التي تنبع من أ .16
  .اقترح المستجيبون أن يتم استكمال هذا الملخص بعد استكمال التقرير الرئيسيو الجزء الرئيسي من التقرير

ساند بعض المستجيبين استخدام المؤشرات في عملية اإلبالغ الوطني، وال سيما المؤشرات التي يتم إعدادها على  .17
، وغايات 2010المستوى الوطني والمؤشرات التي يقرها مؤتمر األطراف لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام 

د المستجيبين عن شكوكه في استخدام هذه المؤشرات باإلشارة مع ذلك، أعرب أحو .وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية
   .إلى أوضاعها غير المؤكدة وقابلية تطبيقها على الظروف الوطنية

قدم بعض المستجيبين اقتراحات محددة حول تحسين بنية المبادئ التوجيهية لتجنب التكرار والتداخل، ولكي تكون و .18
قترح ثالثة من المستجيبين دمج األسئلة القياسية تحت األجزاء المطابقة بدال من أن وا .التوجيهات الواردة فيها أكثر تحديدا

 .تكون في مرفق منفصل، وذلك بهدف مساعدة األطراف على تجنب االزدواج بين اإلبالغ الكتابي واإلجابات على األسئلة
م شواغل التنوع البيولوجي في الخطط أكد اثنان من المستجيبين على الحاجة إلى قسم قائم بذاته حول التكامل وتعميو

القطاعية ولعدة قطاعات واالستراتيجيات والبرامج، مع الوضع في االعتبار أهمية هذا المجال وضرورة أن يحظى ببعض 
 من 2، والغاية 2-3، و3-3، والجزء الثاني و1-3الحظ أحد المستجيبين بعض التداخل بين الجزء األول وو .االهتمام

تم تقديم اقتراح بخصوص إمكانية دمج بعض األجزاء أو تنقيحها و .7/30 من إطار المقرر 11تيجية والغاية الخطة االسترا
  .لتجنب حدوث التداخل
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 أيضا أن مشروع المبادئ التوجيهية قد استوعب التوصيات التي قدمتها ورشة UNEP-WCMCكما أوضحت  .19
ارير الوطنية للمعاهدات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وعلى وجه  المعنية بتنسيق عمليات رفع التق2004عمل هاسرود لعام 

الخصوص التحول نحو اإلبالغ الموجه لتحقيق نتائج فعلية، وشرح أغراض اإلبالغ والتركيز على تحديث المعلومات بدال 
ورات األخيرة في في الوقت ذاته، وعن طريق التذكير بالتط .من تكرار المعلومات الواردة فعال في التقارير السابقة

، وفي بعض المنتديات األخرى، )SBSTTA(االجتماع الحادي عشر للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية 
، بما في UNCCDاقترح بعض المستجيبين تعزيز بذل الجهود في التحرك نحو تنسيق عملية اإلبالغ باتفاقية رامسار و

اقترحت إحدى البلدان استعراض و .إلبالغ المشترك للنظر فيها من جانب مؤتمر األطرافعمليات ا ذلك إعداد استبيانات
مشروع المبادئ التوجيهية عن طريق فريق االتصال المعني بالتنوع البيولوجي لتسهيل عملية التنسيق بين االتفاقيات ذات 

  .الصلة

التقرير األخير الذي تم أعداده من ألقى أحد المستجيبين الضوء على بعض المبادئ التي تم تلخيصها في  .20
  . المعني باستعراض نظم اإلبالغ الوطنية لالتفاقيات العالمية الخمس ذات الصلة بالتنوع البيولوجيUNEP-WCMCجانب

ضال عن ذلك، كان رأي أحد المستجيبين أن شكل لإلبالغ التفاعلي باستخدام قاعدة بيانات أو برنامج كمبيوتر تم ف .21
واقترح أحد . إلبالغ سيكون على قد كبير من الفائدة لألفراد القائمين بإعداد التقارير الوطنية ومراجعيهاتصميمه ألغراض ا

كخيار لإلبالغ ) CHM(المستجيبين النظر في اإلبالغ التطوعي اإللكتروني عبر اإلنترنت من خالل آلية تبادل المعلومات 
  .عن بعض أجزاء مشروع المبادئ التوجيهية

بالتقرير الوطني الرابع عن طريق إدماجه مع أو الوضع في شروع المبادئ التوجيهية الخاص ميح قد تم تنقو .22
يجب األخذ علما بأنه لم تتم الموافقة على كافة النصوص المقترحة و. االعتبار التعليقات التي تم تلقيها من بعض األطراف

فعلى سبيل المثال، يرغب غالبية  .وع المبادئ التوجيهيةلوجود فروق كبيرة في التعليقات المطروحة حول كيفية هيكلة مشر
مع و .المستجيبين في االحتفاظ بهيكل المشروع األصلي، مع إدخال بعض التغييرات البسيطة لتجنب حدوث تداخل أو تكرار

 NBSAPsيذ أحدهما حول حالة تنف :ذلك، كما سبق الذكر، اقترح أحد المستجيبين أن تغطي المبادئ التوجيهية جزأين فقط
، وهو الذي يضم القسم الخاص بالحالة واالتجاهات )تطوعي(واآلخر حول حالة واتجاهات التنويع البيولوجي ) إجباري(

  .2010والقسم المتعلق بالتقدم المحرز نحو تحقيق الهدف 

   .حتوي مرفق هذه المذكرة على مشروع المبادئ التوجيهية المنقحي .23



UNEP/CBD/COP/8/24 
���A 5 

 

/… 

  فيه من جانب مؤتمر األطرافمشروع القرار للنظر   –ابعا ر

قد يرغب مؤتمر األطراف في إقرار المقرر التالي خالل اجتماعه الثامن بالشكل الذي أعده الفريق العامل   . 24
  ن مؤتمر األطراف،إ ).WGRI 1/9التوصية (المعني باستعراض التنفيذ 

 من أجل تقييم تنفيذ االتفاقية والتقدم بالحاجة إلى جعل عملية رفع التقارير الوطنية مطابقة لإلطار عترفي . 1
  ؛2010المحرز نحو تحقيق هدف عام 

على الحاجة إلى تخفيض األعباء الكلية المفروضة على عاتق األطراف، مع مراعاة التزامات  شددي . 2
  اإلبالغ بموجب االتفاقيات األخرى، والعمليات األخرى ذات الصلة؛

التقارير الالحقة ينبغي أن تكون موجهة نحو تحقيق نتائج فعلية وأن  أن التقرير الوطني الرابع ويقرر . 3
، وكذلك 2010تركز على حالة واتجاهات التنوع البيولوجي، واإلجراءات الوطنية والنتائج المتعلقة بتحقيق هدف عام 

  .4طنية للتنوع البيولوجي؛غايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية، والتقدم المحرز في تنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الو

  ؛2009آذار / إلزام األطراف بتقديم تقريرها الوطني الرابع بحلول مارسيقرر   .4

األطراف التي تتوقع أن تواجه صعوبة في إتمام تقاريرها في الموعد الذي حدده مؤتمر األطراف  دعوي .5
  إلى أن تخطر أمانة االتفاقية بذلك مقدما؛

أو دون اإلقليمية يمكنها أن تسهل إعداد االستراتيجيات وخطط / اإلقليمية وأن ورش العمل بوصي ي . 6
العمل الوطنية للتنوع البيولوجي وكذلك التقارير الوطنية، وأن تسهل أيضا من تبادل الخبرات بشأن تنفيذ االستراتيجيات 

أعاله، ) ج(تحقيق أهداف الفقرة الفرعية وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، وتقييم المعوقات أمام تنفيذ االتفاقية ل
  إعادة توفير الموارد لورش العمل هذه عند عقد المداوالت الخاصة بالميزانية في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف؛يطلب و

إلى استكشاف وإنشاء آليات أسهل وأوسع نطاقا لتوفير األموال للبلدان المؤهلة مرفق البيئة العالمية يدعو   .7
  جل إعداد تقاريرها الوطنية المستقبلية؛من أ

دعوة األطراف إلى تقديم تقارير تكميلية بشأن البرامج المواضيعية المقرر استعراضها بتعمق طبقا  قرري .8
األطراف، على أساس طوعي، إلى إعداد يدعو ، ومن ثم 2010لبرنامج العمل متعدد السنوات لمؤتمر األطراف حتى عام 

  1/؛ 1/9كميلية طبقا للجدول الزمني الوارد بالمرفق األول الخاص بالتوصية تقارير مواضيعية ت

 إنشاء مرفق لرفع التقارير إلكترونيا، من خالل آلية غرفة تبادل المعلومات، كي تستخدمها األطراف يقرر .9
  على أساس طوعي كأداة للتخطيط؛

يولوجي للنشر في االجتماع العاشر لمؤتمر  إعداد الطبعة الثالثة من النظرة العامة العالمية لتنوع البيقرر .10
، وأنها ستقوم على التقريرين الوطنيين الثالث والرابع والمعلومات األخرى الواردة حول التقدم 2010األطراف عام 

  ؛2010المحرز نحو تحقيق هدف عام 

طنيين الثالث والرابع على تأسيس استعراضه لتنفيذ االتفاقية في اجتماعه العاشر على التقريرين الو وافقي .11
  وعلى التحليل الوارد في الطبعة الثالثة من النظرة العامة العالمية للتنوع البيولوجي؛

بمبادرة االتفاقيات الخمس المتعلقة بالتنوع البيولوجي، من خالل فريق االتصال بشأن التنوع  رحبي .12
  :البيولوجي، من أجل

نات االتفاقيات األخرى بالتطورات المقترحة لرفع التقارير الوطنية أن تقوم أمانة كل اتفاقية بإبالغ أما )أ(
  بموجب كل اتفاقية، بغية تحقيق االتساق بين النهوج المتبعة قدر اإلمكان؛

تطوير مدخل على اإلنترنت يحتوي على روابط بالتقارير والمبادئ التوجيهية لكل اتفاقية، يشبه المدخل  )ب(
  التعاوني للغابات؛
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  ير وحدات نموذجية مشتركة لرفع التقارير بشأن موضوعات محددة، كلما كان ذلك ممكنا ومالئما؛تطو )ج(

 المعنية بتنسيق عمليات رفع التقارير الوطنية UNEP-WCMCبتوصيات ورشة عمل  حيط علماي .13
 ويشجع، )UNEP/CBD/WG-RI/1/INF/6 (2004أيلول / للمعاهدات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المنعقدة في سبتمبر

، على مواصلة بحث قضايا التنسيق بين التقارير UNEP-WCMCفريق االتصال بشأن التنوع البيولوجي، بالتعاون مع 
  المطلوبة بموجب االتفاقيات المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وأن يقدم مقترحات بهذا الشأن؛

فاقيات الخمس المتعلقة بالتنوع البيولوجي األطراف على التنسيق عملية جمع وإدارة بيانات االت شجعي .14
  على الصعيد الوطني، حسبما يكون مالئما؛

   : إلى األمين التنفيذييطلب .15

، كي ينظر 2006كانون الثاني / وضع مشروع المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الرابع، بحلول يناير )أ ( 
أطراف هذه العملية، مع مراعاة اآلراء التي أبدتها األطراف في فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن، بالتشاور مع 

  2/ أدناه؛ 1/9االجتماع الحالي، بما فيها العناصر الواردة في المرفق الثاني من التوصيات 

االنتهاء من إعداد هذه المبادئ التوجيهية في ضوء مقررات االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف وإتاحتها  )ب(
  ؛2006تموز /  يوليو1مات األخرى بحلول لألطراف والحكو

تحديد طرائق ووسائل إضافية لتسهيل تقديم األطراف لتقاريرها الوطنية في مواعيدها المقررة، وإبالغ  )ج (
  مؤتمر األطراف في اجتماعه الثامن أو التاسع بالخيارات؛

 الوطني الثالث أن تفعل ذلك في أسرع  بالحاجة إلى قيام األطراف التي لم تنته بعد من إعداد تقريرهاينوه . 16
   .وقت ممكن

  لعناصر الموصى بها لمشروع القرار الصادر عن مؤتمر األطرافا -امساخ

بالنظر في التوصية الصادرة عن الفريق العامل المعني باستعراض تنفيذ االتفاقية، قد يرغب مؤتمر األطراف في  .24
   :النظر في العناصر التالية

  :راف في الطلب إلى األمين التنفيذي ما يليد يرغب مؤتمر األطق

، 2006تموز / من وضع المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقرير الوطني الرابع بحلول نهاية يوليو النتهاءا .1
مع األخذ في االعتبار التعليقات المطروحة في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف، والردود الكتابية لألطراف المقدمة لألمانة 

  ؛2006حزيران /  نهاية يونيومع

  نموذج للتقرير الوطني الرابع وإتاحته لالستخدام من جانب األطراف على أساس طوعي؛ عدادإ .2

في الحاجة إلى تعزيز خدمات المساندة التقنية المقدمة لألطراف، كما انعكست في المذكرة التي  لنظرا .3
 2010لتنفيذ االتفاقية وإنجاز هدف عام قدمها األمين التنفيذي حول تعزيز مساندة األمانة 

)UNEP/CBD/COP/8/28/Add.1(؛  

) GEF(في الحاجة إلى توفير المصادر المالية الكافية لألطراف المؤهلة من مرفق البيئة العالمية  لنظرا .4
عد المقرر، ويفضل أال وذلك من أجل إعداد تقريرها الوطني الرابع في المو, ومن األدوات المالية الثنائية ومتعددة األطراف

  ؛2007كانون الثاني /  يناير1يتأخر ذلك عن 

نظيم ورش عمل تدريبية بهدف تعزيز الممارسات وتبادل الخبرة بأفضل صورة في عملية إعداد التقرير ت .5
  .الوطني الرابع بالتعاون مع اجتماع اتفاقية األطراف ذي الصلة
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  المرفق

  التقرير الوطني الرابعمشروع المبادئ التوجيهية الخاص ب

  لتزامات اإلبالغا .1
  

 من االتفاقية تقديم تقاريرهم الوطنية لمؤتمر األطراف حول التدابير التي تم اتخاذها 26يطلب من األطراف بموجب المادة 
  .لتنفيذ أحكام االتفاقية وفاعلية هذه التدابير في تحقيق أهداف االتفاقية

  
  غراض اإلبالغأ .2
  

ويجب أن تتضمن هذه التقارير  .نية المقدمة من األطراف على اإلبالغ عن مدى االمتثال لتنفيذ االتفاقيةتعمل التقارير الوط
   :ما يلي
  

  :تمكين األطراف من تقييم وتسهيل التنفيذ الوطني من خالل  )أ ( 
  تقييم تنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية الخاصة بالتنوع البيولوجي؛  )1(
   وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية؛2010م المحرز نحو تحقيق هدف عام استعراض التقد  )2(
  المساعدة على وصف حالة واتجاهات التنوع البيولوجي؛   )3(
  تحديد نقاط القوة في القدرات واالحتياجات الالزمة لبناء القدرات ذات الصلة بالتنفيذ؛  )4(
  .لتنفيذاالتصال بالعديد من أصحاب المصلحة وإشراكهم في ا  )5(

  
  :تمكين مؤتمر األطراف من  )ب(

  تسهيل عمليات صنع القرار الخاصة باالتفاقية؛  )1(
استعراض جدول بنود األولويات في مؤتمرات األطراف المستقبلية، بما في ذلك برامج العمل،   )2(

  والمساعدة على تحديد الفجوات وتحديد األولويات المستقبلية؛
  .ما بين األطراف بخصوص الخبرة في تنفيذ االتفاقيةتسهيل تبادل المعلومات في  )3(

  
  لنقطة األساسية في التقريرا .3
  

  :تمت دعوة األطراف عند إعداد التقرير الوطني الرابع إلى التركيز علي ما يلي
  

  حالة واتجاهات التنوع البيولوجي والتهديدات الواقعة عليه؛  )أ ( 
  العمل الوطنية للتنوع البيولوجي؛الحالة الراهنة لتنفيذ استراتيجيات وخطط   )ب(
   وغايات وأهداف الخطة االستراتيجية؛2010استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام   )ج (
  . التكامل القطاعي ولعدة قطاعات أو تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي  )د( 

  
  :التركيز على ما يليتمت دعوة األطراف أثناء دراسة اإلجراءات الوطنية لتنفيذ االتفاقية إلى 

  
  نتائج وتأثيرات األعمال أو التدابير المتخذة من أجل تنفيذ االتفاقية؛  )أ ( 
  قصص النجاح ودراسات الحالة؛  )ب(
  .المعوقات الكبرى التي تتم مواجهتها أثناء التنفيذ  )ج (

  
  يفية استخدام المبادئ التوجيهيةك .4
  

 .بع أن تجمع مميزات المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقارير الوطنية السابقةتحاول المبادئ التوجيهية للتقرير الوطني الرا
  .وسوف يقدم األطراف تقريرا كتابيا تعاونا مع االستجابات المقدمة عن األسئلة القياسية المصممة لخدمة األغراض التحليلية
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ل اختيار واحد أو أكثر من اختيارات في كل قسم، سوف يطلب من األطراف أوال اإلجابة عن أسئلة قياسية قليلة من خال
وفي حالة عدم مالءمة االستجابات  .أو التنفيذ بأفضل صورة/ االستجابات المتعددة شريطة أن تعكس الظروف الوطنية و

 .للظروف الوطنية أو عند اختيار استجابة سلبية، يجب على األطراف اإلشارة إلى ذلك في المساحة المخصصة بالتفاصيل
وعند إعداد  . سيعد األطراف الجزء الكتابي من التقرير من خالل اتباع بعض التعليمات الواردة في كل قسموبعد ذلك،

الجزء الكتابي من التقرير، يجب على األطراف محاولة تجنب تكرار أو تداخل االستجابات أو التفسيرات الواردة في األسئلة 
  .القياسية

  
 .جوهرية بإيجاز، على الرغم من عدم تحديد عدد معين للصفحات الضرورية لذلكيتم تشجيع األطراف على تقديم معلومات 

كما يتم تشجيع األطراف أيضا على تقدي مصادر المعلومات مثل النشرات ومواقع الويب التي من خاللها يمكن استعادة 
   .بعض المعلومات

  
وفي هذه الحالة، يتم تشجيع  .ل األقسام وفيما بينهاويمكن أن يكون هناك بعض التداخل في المعلومات التي تم تقديمها بداخ

   .األطراف على إنشاء إشارات مرجعية لتجنب التكرار

  ستخدام المؤشرات لإلبالغا .5

يتم تشجيع األطراف على الستخدام المؤشرات، التي تم تطويرها وطنيا والمؤشرات األساسية التي أقرها مؤتمر األطراف 
ل إجراء استعراض وتقييم التنفيذ الوطني على أساس علمي بشكل أكبر وأكثر قابلية حسب مقتضى الحال، وذلك من أج

وألغراض المراجع، وردت في التذييل الثاني للمبادئ التوجيهية قائمة بالمؤشرات العالمية التي أقرها مؤتمر  .للقياس
  .على المستوى الوطني في هذا التقريركما تم تشجيع األطراف على استخدام قائمة المؤشرات التي تم تطويرها  .األطراف

  قديم التقرير الوطني الرابعت .6

ويطلب من . 2009آذار /  مارس30يطلب من األطراف تقديم تقريرها الوطني الرابع لألمين التنفيذي في هذا الشكل في 
البريد قرص مضغوط، أو ب/ األطراف أيضا تقديم نسخة أصلية موقعة بالبريد ونسخة إلكترونية على قرص مرن

  .اإللكتروني، على العنوان التالي
  

  ألمين التنفيذيا
  

  أمانة االتفاقية الخاصة بالتنوع البيولوجي
  مركز التجارة العالمي

  800 شارع جاك ويست، المبنى رقم 413
  مونتريال، كويبيك

H2Y 1N9كندا   
  6588 288 (514 1) :فاكس
  org.secretariat@biodiv :بريد إلكتروني

  
  الستخدام المقصود للمعلومات الواردة بالتقارير الوطنيةا .7
  

  :سوف يتم استخدام المعلومات الواردة في التقارير الوطنية أساسا لألغراض التالية
  

  استعراض التنفيذ الوطني وتقييم فعاليته؛  )أ ( 

  العمل والقضايا الشاملة بموجب االتفاقية؛استعراض تنفيذ أحكام االتفاقية، وبرامج   )ب(

  تسهيل عمليات صنع القرار بموجب االتفاقية؛  )ج (

  ؛2010تحديد أولويات مؤتمر األطراف بعد عام   )د ( 

  استعراض بنود جدول األولويات في اجتماع األطراف العاشر والحادي عشر؛  )هـ(
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  ؛2010استعراض التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام   )و ( 

  استكمال المعلومات العالمية الخاصة بالنظرة العامة العالمية للتنوع البيولوجي؛  )ز ( 

  تبادل ونشر قصص النجاح؛  )ح ( 

  .االتصال بالعديد من أصحاب المصلحة على مستويات متعددة من معلومات تنفيذ االتفاقية  )ط ( 

  
ستخدم لتصنيف نوعية األداء أو لمقارنة التنفيذ بين األطراف كل على من الواجب مالحظة أن المعلومات التي تقدمت بها األطراف لن ت

  .حدة
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  لمحتوياتا
  )سيتم تحريرها في مرحلة الحقة(

  
  الملخص التنفيذي .1
  حالة التنوع البيولوجي، االتجاهات والتهديدات .2
  أهداف وغايات التنوع البيولوجي وإسهاماتها في تنفيذ االتفاقية .3

  2010يق هدف عام التقدم المحرز نحو تحق 3-1
  التقدم المحرز نحو تحقيق غايات وأهداف الخطة االستراتيجية 3-2
  لعدة قطاعات أو تعميم اعتبارات التنوع البيولوجيالتكامل القطاعي و .4
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  /3لملخص التنفيذي ا
  

غراض االتصال بالعديد من أصحاب المصلحة على مستويات متعددة، تتم دعوة األطراف لتقديم ملخص تنفيذي أل
   .تعتبره األطراف من أهم النتائج الواردة في صلب التقريرلما 

  

  :في هذا الملخص، قد يرغب األطراف في تقديم نظرة عامة عنو

  

  االت التنوع البيولوجي ، واالتجاهات والتهديدات الكبرى؛ح  )أ ( 

أهداف الخطة  وغايات و2010إلجراءات األساسية المتخذة لمساندة أهداف االتفاقية وتحقيق هدف عام ا  )ب(
  االستراتيجية لالتفاقية؛

  لمجاالت التي يكون فيها تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي أكثر أو أقل فاعلية؛ا  )ج ( 

  .لمعوقات الكبرى التي تتم مواجهتها أثناء التنفيذا  )د ( 

                                                 
  .نبغي استكمال هذا القسم فقط بعد استكمال التقرير الرئيسيي /3
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  حالة التنوع البيولوجي، واالتجاهات والتهديدات: الجزء األول
  
 القياسية التالية قبل االنتقال إلى اإلبالغ الكتابي، وذلك بوضع عالمة أو أكثر على اإلجابة من رجاء اإلجابة عن األسئلةب

ذا كانت اإلجابات الموجودة ال تالئم إ .بين االختيارات المتعددة التي تعكس الظروف الوطنية وعملية التنفيذ بأفضل صورة
  .طراف تقديم شروح إضافية في خانة أسفل كل سؤالالظروف الوطنية، أو إذا تحديد إجابة سلبية، يجب على األ

 هل يقوم بلدك برصد حاالت واتجاهات مختلف مكونات التنوع البيولوجي على مستوى الجينات واألنواع والنظم األيكولوجية . 1
  الموجودة في بلدك؟

    ال)          أ 

    )التحديدبرجاء (نعم، يتم رصد بضع مكونات على أحد المستويات )          ب

    )برجاء التحديد(نعم، يتم رصد بضع مكونات على كافة المستويات )          ج 

    )برجاء التحديد(نعم، يتم رصد معظم المكونات على أحد المستويات )          د 

    )برجاء التحديد(نعم، يتم رصد معظم المكونات على كافة المستويات )          هـ

  .ن التفاصيل أدناهبرجاء تقديم مزيد م

  

  

   هل قام بلدك بتقييم وتحديد التهديدات الكبرى التي تواجه مختلف مكونات التنوع البيولوجي في بلدك؟ . 2    

    ال)          أ 

    )برجاء التحديد(نعم، تم تحديد بضع تهديدات كبرى )         ب

    ) التحديدبرجاء(نعم، تم تحديد معظم التهديدات الكبرى )        ج 

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  



UNEP/CBD/COP/8/24 
���A 13 

 

/… 

  اإلبالغ الكتابي
  

تتم دعوة األطراف لتقديم نظرة عامة وملخص لنتائج رصد حاالت واتجاهات مختلف مكونات التنوع البيولوجي والتهديدات 
  :وبهذا يطلب من األطراف التعليق على .الكبرى التي تواجهها في بالدهم

  
 كونات التنوع البيولوجي على المستوى الوطني؛أهمية م  )أ ( 

برجاء تقديم قائمة (ما إذا كانت هناك أية نظم مالئمة للرصد تخص أحد مكونات التنوع البيولوجي   )ب(
 ؛)إن وجدت, بالمؤشرات واألهداف الوطنية ذات الصلة

 معدل ضياع التنوع البيولوجي بيان شامل حول ما إذا كان االتجاه في(حالة مكون التنوع البيولوجي هذا   )ج (
 ؛)سلبيا أو إيجابيا أو ثابتا، والمعلومات المفصلة عن أية مؤشرات موجودة

 التهديدات الرئيسية التي تواجه مكون التنوع البيولوجي؛  )د ( 

 وغايات 2010التغيرات في الحالة واالتجاه نتيجة للتدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية وتحقيق هدف عام   )هـ(
  .وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية

  
   :باستكمال هذا القسم، يتم تشجيع األطراف على

  
مؤشرات ذات الصلة التي تم استخدام المؤشرات العالمية الواردة في المرفق الثاني للمبادئ التوجيهية وال  )أ ( 

  وضعها على المستوى الوطني؛

  .النظر في الحاالت واالتجاهات الوطنية ذات الصلة ببرامج العمل المواضيعية  )ب(

  
   التنوع البيولوجي الزراعي1-1
   التنوع البيولوجي للغابات1-2
  : التنوع البيولوجي لألنظمة األيكولوجية للمياه الداخلية1-3
  بيولوجي البحري والساحلي التنوع ال1-4
   التنوع البيولوجي لألراضي الجافة وشبه الرطبة1-5
   التنوع البيولوجي الجزري1-6
   التنوع البيولوجي للجبال1-7
   النوع البيولوجي للمناطق األحيائية أو األنظمة األيكولوجية1-8
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  ي الوطنيةالحالة الحالية الستراتيجيات وخطط عمل التنوع البيولوج :الجزء الثاني
  
رجاء اإلجابة عن األسئلة القياسية التالية قبل االنتقال إلى اإلبالغ الكتابي، وذلك بوضع عالمة أو أكثر على اإلجابة من ب

ذا كانت اإلجابات الموجودة ال تالئم إ .بين االختيارات المتعددة التي تعكس الظروف الوطنية وعملية التنفيذ بأفضل صورة
  . إذا تحديد إجابة سلبية، يجب على األطراف تقديم شروح إضافية في خانة أسفل كل سؤالالظروف الوطنية، أو

  هل سبق وأن وضع بلدك استراتيجية للتنوع البيولوجي الوطني؟  . 3    

    ال)          أ 

    االستراتيجية قيد التطوير)         ب

    نعم، تم استكمالها)         ج 

    ستكمالها وإقرارهانعم ، تم ا)         د 

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

   إذا كانت اإلجابة عن السؤال أعاله بالنفي، فما هي برامج التنوع البيولوجي التي تم وضعها لتنفيذ االتفاقية؟  . 4    

  

  

  هل سبق وأن وضع بلدك خطة عمل للتنوع البيولوجي؟  . 5    

    ال)          أ 

    توجد خطة عمل قيد التطوير      )   ب

    نعم، تم استكمالها)         ج 

    نعم ، تم استكمالها وإقرارها)         د 

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

     تيجية الوطنية للتنوعإذا كانت اإلجابة عن السؤال أعاله بالنفي، فما هي الخطة أو البرنامج الذي وضعه وأقره بلدك لتنفيذ االسترا . 6    
   البيولوجي أو ما هي البرامج األخرى ذات الصلة؟
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      هل سبق وأن قام بلدك بتحديث االستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي أو خطة العمل في ضوء التطورات بموجب االتفاقية على . 7
  المستوى الوطني؟

    ال)          أ 

تراتيجية وخطة العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي يتم تحديث اس)        ب
)NBSAP(  

  

برجاء تقديم التفاصيل الخاصة بتحديثات (نعم، يتم تحديثها )        ج 
NBSAPs(  

  

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

   خطة العمل المعنية بالتنوع البيولوجي؟هل سبق وأن قام بلدك بتحديد أولويات اإلجراءات لالستراتيجية الوطنية أو . 8    

    ال)          أ 

    يتم حاليا تحديد أولويات اإلجراءات)         ب

    )برجاء تقديم التفاصيل أدناه(تم تحديد بعض أولويات اإلجراءات )         ج

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

      لتنفيذ أولويات اإلجراءات لالستراتيجية وخطة العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي؟هل قام بلدك بتأسيس القدرات الكافية  . 9
  ) من الخطة االستراتيجية1- 2الهدف (

    ال)          أ 

    يتم حاليا وضع الخطط والبرامج ذات الصلة)        ب

     نعم، تم تأسيس القدرات لبعض أولويات اإلجراءات)        ج

    نعم، تم تأسيس القدرات لمعظم أولويات اإلجراءات       )  د 

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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هل يقوم بلدك بتنفيذ األولويات في االستراتيجيات الوطنية وخطط عمل التنوع البيولوجي كوسيلة لتحقيق التنفيذ الوطني  . 10   
  )تيجية من الخطة االسترا4- 2الهدف (     لالتفاقية؟

    ال)          أ 

    يتم حاليا تحديد أولويات اإلجراءات)         ب

    نعم، يتم حاليا تنفيذ بعض أولويات اإلجراءات)         ج

    نعم، يتم حاليا تنفيذ معظم أولويات اإلجراءات)         د 

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

  لمعوقات أمام تنفيذ االستراتيجية الوطنية أو خطة عمل التنوع البيولوجي؟هل قام بلدك بتقييم ا . 11    

    ال)          أ 

    التقييم قيد اإلعداد)         ب

    نعم)          ج

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

أو )  التي تم تحديثهاNBSAPsبما فيها (ترنت هل تتوافر االستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي على اإلن . 12    
   والخطط األخرى التي تم إعدادها أو إقرارها لتنفيذ االتفاقية؟      البرامج

    ال)          أ 

    .ال تتوافر، لكن تم تقديم الوثائق ذات الصلة ألمانة االتفاقية)         ب

    )برجاء تقديم التفاصيل أدناه(نعم )         ج

  .اء تقديم عناوين مواقع الويب أدناهبرج
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  اإلبالغ الكتابي
  

و أ) NBSAPs(تم دعوة األطراف إلى تقديم نظرة عامة لتنفيذ استراتيجيات وخطط العمل الوطنية المعنية بالتنوع البيولوجي ت
  :راف للتركيز علىبهذا تتم دعوة األطو  .البرامج أو الخطط األخرى التي تم وضعها أو إقرارها لتنفيذ االتفاقية

  
  ؛NBSAPsنفيذ اإلجراءات التي تم تحديدها في ت  )أ ( 

  وجه النجاح والمعوقات التي تواجه عملية التنفيذ؛أ  )ب(

  لدروس المستفادة من تحقيق النجاح والتغلب على المعوقات؛ا  )ج (

قييم حاالت ، وال سيما في ضوء تNBSAPsلدروس المستفادة من تطوير وتنفيذ وتقييم وتنقيح ا  )د( 
  واتجاهات التنوع البيولوجي والتهديدات التي تواجهه والتطورات ذات الصلة على المستوى الدولي؛

  .لسبل والوسائل المقترحة لزيادة تعزيز عملية التنفيذ، بما في ذلك طرائق ووسائل التغلب على المعوقاتا  )هـ(

  
 وإضافة أية دراسة حالة NBSAPاثنين من المجاالت الرئيسية لتنفيذ استكمال هذا القسم، يمكن لألطراف التركيز على مجال أو ب

  .أو روابط لمواقع الويب
  
 تمت الدعوة إليه في االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف في NBSAPsقد ترغب األطراف التي قدمت استعراضا حول [

  /4.]تحديث المعلومات الواردة هنا

                                                 
  .يخضع ذلك لتوجيه االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف/ 4
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  بيولوجي وإسهاماتها في تنفيذ االتفاقيةايات وأهداف التنوع الغ : لجزء الثالثا
  
  2010التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام  3-1
  
تم تشجيع األطراف على صياغة األهداف الوطنية استجابة إلطار العمل المؤقت المعني بالغايات واألهداف نحو تحقيق ي

لتالية، برجاء استكمال الجدول التالي قبل اإلجابة على األسئلة ا. 7/30 الذي تم إقراره في المقرر 2010هدف عام 
بالنظرة العامة لألهداف الوطنية ومدى دمج األهداف العالمية باالستراتيجيات والخطط الوطنية، وتطور المؤشرات ذات 

  .الصلة
  

  المربع األول
  طور المؤشراتت  كامل األهدافت  طور الهدف الوطنيت

ألهداف ا
فس الهدف ن  ال  العالمية

  العالمي
ص الهدف ن(عم ن

  )الوطني
ي ف

NBSAPs  
  ي البرامج األخرىف

  ال   نعم

1-1              
1-2              
2-1              
2-2              
3-1              
4-1              
4-2              
4-3              
5-1              
6-1              
6-2              
7-1              
7-2              
8-1              
8-2              
9-1              
9-2              
10-1              
10-2              
11-1              
11-2              
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رجاء اإلجابة عن األسئلة القياسية التالية قبل االنتقال إلى اإلبالغ الكتابي، وذلك بوضع عالمة أو أكثر على اإلجابة من ب
ذا كانت اإلجابات الموجودة ال تالئم إ .ذ بأفضل صورةبين االختيارات المتعددة التي تعكس الظروف الوطنية وعملية التنفي

  .الظروف الوطنية، أو إذا تحديد إجابة سلبية، يجب على األطراف تقديم شروح إضافية في خانة أسفل كل سؤال
  
   التشجيع على حفظ التنوع البيولوجي للنظم األيكولوجية والموائل والمناطق األحيائية:1 لغايةا

دك نظاما للمناطق المحمية لمختلف األنواع بهدف حماية المناطق ذات األهمية الخاصة فيما يتعلق بالتنوع هل وضع بل.  13    
  )2- 1 و1-1الهدفان ( واإلسهام في حفظ المناطق األيكولوجية في العالم؟     البيولوجي

    ال)          أ 

    الخطط أو البرامج ذات الصلة قيد التطوير)          ب

    نعم، يوجد نظام بالفعل لكنه غير مالئم ألهداف الحفظ     )     ج

    نعم، يوجد نظام مالئم)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
  التشجيع على حفظ تنوع األنواع: 2لغاية ا

  )1-2الهدف ( موعات التصنيف المختارة؟هل اتخذ بلدك التدابير الستعادة أو استبقاء أو تقليل تدهور األواهل من أنواع مج.  14    

    ال)          أ 

    التدابير ذات الصلة قيد التطوير)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

  )2-2الهدف ( ير لتحسين أوضاع األنواع المعرضة للخطر؟هل اتخذ بلدك التداب.  15    

    ال)          أ 

    بعض التدابير قيد التطوير)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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  لى حفظ التنوع الجينيالتشجيع ع: 3الغاية 

واألسماك والحياة هل اتخذ بلدك التدابير لحفظ التنوع الجيني للمحاصيل والثروة الحيوانية واألنواع التي تحصد من األشجار .  16    

  )1-3الهدف ( ؟وغير ذلك من األنواع ذات القيمة، وكذلك استبقاء ما يتصل بها من معارف لدى المجتمعات األصلية والمحلية      البرية

    ال)          أ 

    التدابير ذات الصلة قيد التطوير)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
  المستدامالتشجيع على االستخدام المستدام واالستهالك : 4الغاية 

  هل اتخذ بلدك أية تدابير تكفل اشتقاق المنتجات ذات الصلة بالتنوع البيولوجي من المصادر التي تتم إدارتها بصورة مستدامة،.  17    

  )1-4الهدف ( وإدارة مناطق اإلنتاج بما يتطابق مع حفظ التنوع البيولوجي؟    

    ال)          أ 

     قيد التطويرالتدابير ذات الصلة)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

  )2- 4الهدف ( هل اتخذ بلدك التدابير لتقليل االستهالك غير المستدام للموارد البيولوجية؟.  18    

    ال)          أ 

    التدابير ذات الصلة قيد التطوير)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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-4الهدف ( اع الحياة البرية النباتية والحيوانية؟هل اتخذ بلدك التدابير لتجنب أو تقليل التأثيرات السلبية للتجارة الدولية على أنو . 19
3(  

    ال)          أ 

    التدابير ذات الصلة قيد الدراسة)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
ض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وتغير استخدام األراضي وتدهورها واالستعمال غير المستدام تخفي: 5الغاية 
  للمياه

  )1-5الهدف ( هل اتخذ بلدك التدابير لخفض معدل ضياع وتدهور الموائل الطبيعية؟.  20

    ال)          أ 

    بعض التدابير ذات الصلة قيد الدراسة)          ب

    م، يتم تنفيذ بعض التدابيرنع)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
  مكافحة التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية: 6الغاية 

  )1-6الهدف ( تملة؟هل اتخذ بلدك التدابير للتحكم في ممرات األنواع الرئيسية الغريبة الغازية المح.  21

    ال)          أ 

    التدابير ذات الصلة قيد التطوير)        ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)        ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)         د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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  )2- 6الهدف ( رئيسية التي تهدد النظم األيكولوجية أو الموائل أو األنواع؟هل وضع بلدك الخطط اإلدارية لألنواع الغريبة ال.  22

    ال)          أ 

    الخطط ذات الصلة قيد التطوير)         ب

    نعم، تم وضع الخطط ذات الصلة)          ج

    نعم، هناك تقارير معنية بتنفيذ الخطط ذات الصلة)          د

  .اصيل أدناهبرجاء تقديم مزيد من التف

  

  
  مواجهة تحديات التنوع البيولوجي الناشئة عن تغير المناخ والتلوث: 7الغاية 

  )1-7الهدف ( هل اتخذ بلدك التدابير لحفظ وتعزيز مرونة مكونات التنوع البيولوجي للتكيف مع تغيرات المناخ؟.  23

    ال)          أ 

    التدابير ذات الصلة قيد الدراسة)         ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

  )2-7الهدف ( هل اتخذ بلدك التدابير لتقليل التلوث وتأثيراته على التنوع البيولوجي؟.  24

    ال)          أ 

    التدابير ذات الصلة قيد التطوير)         ب

     بعض التدابيرنعم، يتم تنفيذ)         ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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  استبقاء قدرة النظم األيكولوجية على إنتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش: 8الغاية 

  )1-8الهدف ( الخدمات؟هل اتخذ بلدك التدابير لحفظ قدرات النظم األيكولوجية لتوصيل السلع و.  25

    ال)          أ 

    بعض التدابير ذات الصلة قيد الدراسة)          ب

    نعم، تم اتخاذ بعض التدابير)          ج

    نعم، تم اتخاذ التدابير الرئيسية)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

تنوع البيولوجي التي تساند سبل العيش المستدامة واألمن الغذائي المحلي والرعاية هل اتخذ بلدك التدابير لحفظ موارد ال.  26
  )2-8الهدف ( الصحية؟

    ال)          أ 

    بعض التدابير قيد التطوير)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ التدابير الشاملة)          د

  .زيد من التفاصيل أدناهبرجاء تقديم م

  

  
   الثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية–حفظ التنوع االجتماعي : 9الغاية 

هل اتخذ بلدك التدابير لحماية المعارف التقليدية، واالبتكارات والممارسات، بما فيها حقوق المجتمعات األصلية والمحلية في .  27
  )2- 9 و1-9الهدفان (  الخاصة بها، وفي تقاسم المنافع؟المعارف التقليدية واالبتكارات والممارسات

    ال)          أ 

    غير قابلة للتطبيق)          ب

    بعض التدابير قيد التطوير)          ج

    نعم، يتم تنفيذ بعض التدابير)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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  المنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينيةكفالة التقاسم العادل و: 10الغاية 

هل وضع بلدك أية تشريعات أو آليات أو تدابير لضمان مطابقة جميع عمليات نقل الموارد الجينية التفاقية التنوع البيولوجي .  28
  )1-10الهدف ( تفاقات الواجبة التطبيق؟والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية من أجل األغذية والزراعة وغير ذلك من اال

    ال)          أ 

    يتم النظر في التشريعات، أو اآلليات أو التدابير ذات الصلة)          ب

نعم، يتم وضع بعض التشريعات أو اآلليات أو التدابير موضع )          ج
    التنفيذ

تدابير الشاملة موضع نعم، يتم وضع التشريعات أو اآلليات أو ال)          د
    التنفيذ

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

هل وضع بلدك أية آليات لتقاسم المنفعة الناتجة عن االستخدام التجاري وأشكال االستخدام األخرى للموارد الجينية مع الدول .  29
   )2-10الهدف ( التي تقدم هذه الموارد؟

    ال)          أ 

    يتم تطوير بعض اآلليات  )        ب

    نعم، تم وضع بعض اآلليات موضع التنفيذ)          ج

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
  .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية: 11الغاية 

  
  . البلدان المتقدمةيخصان) 31و 30  - رقم ( لسؤاالن التاليانا

  )1-11الهدف ( اللتزاماتها بموجب االتفاقية؟الفعال هل قام بلدك بتقديم موارد مالية إضافية للبلدان النامية لتسمح بالتنفيذ .  30

    ال)          أ 

    يتم تطوير الميزانيات أو البرامج ذات الصلة)          ب

    ج ذات الصلةنعم، تم تطوير وتنفيذ البرام)          ج

    نعم، التقارير المتعلقة بالتنفيذ متوفرة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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 هل وضع بلدك أية آليات أو تدابير لنقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية كي تسمح بالتنفيذ الفعال اللتزاماتها بموجب االتفاقية؟.  31
  )2- 11الهدف (

    ال      )    أ 

    يتم تطوير اآلليات أو التدابير ذات الصلة)        ب

    نعم، تم وضع بعض اآلليات أو التدابير موضع التنفيذ)        ج

    نعم، تم وضع اآلليات أو التدابير الشاملة موضع التنفيذ)         د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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  إلبالغ الكتابيا
  
إلطار ا، وذلك باستخدام 2010األطراف لتقييم إنجازاتهم وتقديم تقرير حول التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام تم دعوة ت

  :وبالنسبة لكل هدف أو غاية، تتم دعوة األطراف إلى. 7/30ألهداف والغايات الواردة في المرفق الثاني للمقرر لالمؤقت 
  
و مالئم، يتم وضعها لتحقيق هذه الغايات واألهداف، وأية إدراج أية أهداف وطنية ذات صلة، حسبما ه  )أ ( 

  ؛2010مؤشرات يتم تطويرها على المستوى الوطني لقياس التقدم المحرز لهدف عام 

تقديم معلومات عن الحالة العامة للتقدم المحرز نحو تحقيق الغايات واألهداف، بما في ذلك، أية نتائج   )ب(
باستكمال هذا القسم، ينبغي على األطراف توضيح أية إجراءات تم اتخاذها لتنفيذ (ناشئة عن رصد المؤشرات الوطنية 

  ؛)االتفاقية قد أسهمت في أي من قصص النجاح

  .وضيح النتائج أو تأثيرات اإلجراءات أو التدابير التي تم اتخاذها لتحقيق هذه الغايات واألهدافت  )ج (

   :علىاستكمال هذا القسم، يتم أيضا تشجيع األطراف ب 
  
ستخدام المؤشرات ذات الصلة على المستوى الوطني وأيضا مؤشرات المبادئ التوجيهية التي أقرها ا  )أ ( 

  ؛2010مؤتمر األطراف لقياس التقدم نحو تحقيق هدف عام 

وضيح األماكن ذات الصلة بالتنفيذ الوطني للعديد من برامج العمل والقضايا الشاملة التي تم إقرارها ت  )ب(
  . االتفاقيةبموجب

  
  التشجيع على حفظ التنوع البيولوجي للنظم األيكولوجية والموائل والمناطق األحيائية -1 الغاية
   التشجيع على حفظ تنوع األنواع-2الغاية 

   التشجيع على حفظ التنوع الجيني-3لغاية ا
   التشجيع على االستخدام المستدام واالستهالك المستدام-4لغاية ا

ض الضغوط الناشئة عن ضياع الموائل وتغير وتدهور استخدام األراضي واالستعمال غير المستدام تخفي -5 الغاية
  للمياه

  مكافحة التهديدات الناشئة عن األنواع الغريبة الغازية -6 الغاية
  مواجهة تحديات التنوع البيولوجي الناشئة عن تغير المناخ والتلوث -7 الغاية
  األيكولوجية على إنتاج السلع والخدمات ومساندة سبل العيش استبقاء قدرة النظم -8الغاية 

   الثقافي للمجتمعات األصلية والمحلية– حفظ التنوع االجتماعي -9لغاية ا
   كفالة التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية-10لغاية ا

  .شرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقيةأن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وب : 11الغاية 
  
  التقدم نحو تحقيق غايات وأهداف الخطة االستراتيجية لالتفاقية  3-2

رجاء اإلجابة عن األسئلة القياسية التالية قبل االنتقال إلى اإلبالغ الكتابي، وذلك بوضع عالمة أو أكثر على اإلجابة من ب

ذا كانت اإلجابات الموجودة ال تالئم إ .ي تعكس الظروف الوطنية وعملية التنفيذ بأفضل صورةبين االختيارات المتعددة الت

  .الظروف الوطنية، أو إذا تحديد إجابة سلبية، يجب على األطراف تقديم شروح إضافية في خانة أسفل كل سؤال
  

  جيتؤدي االتفاقية دورها القيادي في القضايا الدولية للتنوع البيولو: 1الغاية 

هل يقوم بلدك بتشجيع إدراج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط القطاعية أو الشاملة لعدة قطاعات، والبرامج والسياسات .  32
  )5-1الهدف ( الوطنية ذات الصلة على المستويين اإلقليمي والعالمي؟

    ال)          أ 

    يتم النظر في اآلليات ذات الصلة)          ب



UNEP/CBD/COP/8/24 
���A 27 

 

/… 

    نعم، في بعض القطاعات )         ج

    نعم، في القطاعات الكبرى)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

  )6-1الهدف ( هل يقوم بلدك بتشجيع التعاون بين األطراف على المستويين اإلقليمي ودون اإلقليمي لتنفيذ االتفاقية؟.  33

    ال)          أ 

    آلليات ذات الصلةيتم تطوير ا)          ب

    نعم، تم تطوير بعض اآلليات)          ج

    نعم، التقارير المتعلقة بالتعاون متوفرة)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ : 2الغاية 

  .االتفاقية

  )5- 2الهدف (  يقوم بلدك بتشجيع التعاون العلمي والتقني للمساهمة في بناء القدرات؟هل.  34

    ال)          أ 

    البرامج ذات الصلة قيد التطوير)          ب

    نعم، في بعض المجاالت)          ج

    نعم، في العديد من المجاالت)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
  ..يخصان البلدان النامية فقط) 36و 35  - رقم ( لسؤاالن التاليانا

  )2-2الهدف ( هل يقوم بلدك بتقديم موارد علمية كافية لتنفيذ أهداف االتفاقية الثالثة؟.  35

    ال)          أ 

    يتم النظر في المصادر ذات الصلة الالزمة للميزانية)          ب

    وفير موارد محدودةنعم، يتم ت)          ج

    نعم، تم توفير الموارد الكافية)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه
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  )2-2الهدف ( هل قام بلدك بتلقي الموارد من مصادر خارجية لمساندة تنفيذ االتفاقية؟.  36

    ال)          أ 

    نعم، تم تلقي موارد محدودة للغاية)          ب

    نعم، تم تلقي موارد محدودة)          ج

    نعم، تم تلقي الموارد الكافية)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي في : 3الغاية 

  )41 و11انظر السؤالين (  .اال لتنفيذ أهداف االتفاقيةالقطاعات ذات الصلة، إطارا فع
  

تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي وأهمية االتفاقية، مما يؤدي إلى مشاركة أوسع نطاقا في التنفيذ : 4الغاية 
  .بين صفوف المجتمع

  وتشجيع المشاركة العامة لمساندة االتفاقية؟ )CEPA(هل يقوم بلدك بتنفيذ استراتيجية االتصال والتثقيف وتوعية الجماهير .  37
  )1- 4الهدف (

    ال)          أ 

    االستراتيجية والبرامج ذات الصلة قيد التطوير)          ب

    نعم، يتم تنفيذ بعض البرامج واألنشطة)          ج

    نعم، يتم تنفيذ بعض البرامج واألنشطة الشاملة)          د

  .د من التفاصيل أدناهبرجاء تقديم مزي

  

  

هل قام بلدك باتخاذ التدابير إلشراك المجتمعات األصلية والمحلية بصوره فعالة في تنفيذ االتفاقية وفي عملياتها على المستويات .  38
  )3-4الهدف ( الوطنية، واإلقليمية والدولية؟

    ال)          أ 

    يتم النظر في اآلليات ذات الصلة)          ب

    نعم، في بعض المجاالت)          ج

    نعم، في معظم المجاالت)          د
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  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  

  صحاب المصلحة في الشراكات لتنفيذ االتفاقية؟هل يقوم بلدك بإشراك أصحاب األدوار األساسيين وأ.  39

    ال)          أ 

    ذات الصلةيتم تطوير اآلليات )          ب

    نعم، إلى مدى محدود)          ج

    نعم، إلى حد كبير)          د

  .برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه

  

  
  

  اإلبالغ الكتابي
  

وفي هذا القسم، تتم دعوة  .تلزم الخطة االستراتيجية لالتفاقية األطراف بتنفيذ متجانس وفعال ألهداف االتفاقية الثالثة
تابة تقرير حول التقدم المحرز ونحو تحقيق أهداف وغايات الخطة االستراتيجية، وذلك من خالل التركيز على األطراف لك

  :ما يلي

  األهداف الوطنية التي تم وضعها لتحقيق هذه الغايات واألهداف، حسبما هو مالئم؛  )أ ( 

  اف والغايات؛المعلومات الخاصة بالحالة العامة للتقدم المحرز نحو تحقيق هذه األهد  )ب(

  اإلجراءات أو التدابير التي تم اتخاذها لتحقيق هذه األهداف؛  )ج (

  .نتائج أو تأثيرات اإلجراءات أو التدابير ذات الصلة التي تم اتخاذها  )د( 

  :باستكمال هذا القسم، يتم أيضا تشجيع األطراف على
  

ت المبادئ التوجيهية التي اعتمدها ستخدام المؤشرات ذات الصلة بالمستوى الوطني وأيضا مؤشراا  )أ ( 
  مؤتمر األطراف لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف وغايات الخطة االستراتيجية لالتفاقية؛

وضيح األماكن ذات الصلة بالتنفيذ الوطني للعديد من برامج العمل والقضايا الشاملة التي تم إقرارها ت  )ب(
  .بموجب االتفاقية

  .اقية دورها القيادي في القضايا الدولية للتنوع البيولوجيتؤدي االتف: 1الغاية 
  

  .أن تتوافر لألطراف قدرات أفضل، مالية وبشرية وعلمية وتقنية وتكنولوجية، لتنفيذ االتفاقية: 2الغاية 
  

 في تشكل استراتيجيات وخطط العمل الوطنية في مجال التنوع البيولوجي، وإدماج شواغل التنوع البيولوجي: 3الغاية 
  .القطاعات ذات الصلة، إطارا فعاال لتنفيذ أهداف االتفاقية

  
تحقيق تفهم أفضل ألهمية التنوع البيولوجي وأهمية االتفاقية، مما يؤدي إلى مشاركة أوسع نطاقا في التنفيذ بين : 4الغاية 

  .صفوف المجتمع
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  ع البيولوجي لعدة قطاعات أو تعميم اعتبارات التنوالتكامل القطاعي و :الجزء الرابع
  
رجاء اإلجابة عن األسئلة القياسية التالية قبل االنتقال إلى اإلبالغ الكتابي، وذلك بوضع عالمة أو أكثر على اإلجابة من ب

ذا كانت اإلجابات الموجودة ال تالئم إ .بين االختيارات المتعددة التي تعكس الظروف الوطنية وعملية التنفيذ بأفضل صورة
  . أو إذا تحديد إجابة سلبية، يجب على األطراف تقديم شروح إضافية في خانة أسفل كل سؤالالظروف الوطنية،

 وتطبيقها على (SEA) والتقييم البيئي االستراتيجي (EIA)هل قام بلدك بوضع المبادئ التوجيهية لكل من تقييم التأثير البيئي .  40
   جي؟الخطط والبرامج والمشروعات المؤثرة على التنوع البيولو

    ال)           أ 

    المبادئ التوجيهية ذات الصلة قيد التطوير)         ب

برجاء ) (EIA(نعم، تم تطوير وتطبيق المبادئ التوجيهية للتقييم البيئي االستراتيجي )       ج
  )تقديم التفاصيل

  

    SEA وEIAنعم، تم وضع وتطبيق المبادئ التوجيهية لكل من )           د

  .ء تقديم مزيد من التفاصيل أدناهبرجا

  

  

 3-3الهدف ( هل قام بلدك بدمج شواغل التنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية والشاملة لعدة قطاعات؟.  41
  )من الخطة االستراتيجية

    ال)           أ 

    اإلدماج قيد اإلعداد)           ب

    )برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه( بعض القطاعات نعم، تم ذلك في)           ج

    )برجاء تقديم مزيد من التفاصيل أدناه(نعم، تم ذلك في معظم القطاعات )           د

  .برجاء كتابة القطاعات األساسية التي تم فيها إدماج شواغل التنوع البيولوجي أدناه
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  إلبالغ الكتابيا
  

فيذ استراتيجيات التنوع البيولوجي الوطني وخطط العمل، فإن تكامل اعتبارات التنوع البيولوجي باإلضافة إلى تطوير وتن
   . القطاعي والشامل يعتبر عنصرا هاما في تنفيذ االتفاقية على مستويات عديدة

  
ط التنمية الوطنية وفي هذا القسم، يطلب من كافة األطراف تقديم تعليقات عن مدى تعميم اعتبارات التنوع البيولوجي في خط

  .بما في ذلك استراتيجيات الحد من الفقر، واالستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية ذات الصلة والشاملة لعدة قطاعات
  

باإلضافة إلى ما ذكر أعاله ، يطلب من أطراف البلدان المتقدمة في هذا القسم تقديم تعليقات عن مدى أخذ التنوع البيولوجي 
 بما في ذلك مساندة البلدان النامية في تعميم التنوع البيولوجي في خطط (ODA)ي برامج المساعدة اإلنمائية في االعتبار ف

تنمية وطنيه متضمنة استراتيجيات للحد من الفقر، واالستراتيجيات والخطط والبرامج القطاعية ذات الصلة والشاملة لعدة 
   .قطاعات
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  لتذييل األولا
  

  الطرف المعني باإلبالغ
  
 لخانة الثانيةا

    الطرف المتعاقد

   األساسية األساسيةالوطنيةالوطنيةالنقاط النقاط 

    اسم المؤسسة بالكامل

    اسم ولقب مسؤول االتصاالت

    عنوان المراسلة

    هاتف

    فاكس

    بريد إلكتروني

  ))إذا كان مختلفا عن أعالهإذا كان مختلفا عن أعاله((مسؤول االتصاالت الخاص بالتقارير الوطنية مسؤول االتصاالت الخاص بالتقارير الوطنية 

    اسم المؤسسة بالكامل

    ول االتصاالتاسم ولقب مسؤ

    عنوان المراسلة

    هاتف

    فاكس

    بريد إلكتروني

  تقديمتقديم

توقيع المسؤول المعني بتقديم التقارير 
    الوطنية

    تاريخ التقديم
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  ملية إعداد التقارير الوطنيةع

  
  المربع األول

ذلك لكفالة نهج التشاركية والشفافية لعملية يوصى األطراف عند إعداد التقارير الوطنية بإشراك مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة و
برجاء تقديم معلومات عن عملية إعداد هذا التقرير، بما في ذلك معلومات عن أصحاب المصلحة المشاركين والمادة  .كتابة التقرير

  .المستخدمة كأساس لكتابة التقرير

  

  

  
  صادر أخرى للمعلوماتم

  
  المربع الثاني

مزيد من مصادر المعلومات حول التنفيذ الوطني مثل عناوين مواقع ويب، يمكن تقديم النشرات وقواعد ي حالة رغبة األطراف في ف
  .البيانات في المربع الموضح أدناه

  

  

  
  
  
  

  التذييل الثاني
  

 وغايات وأهداف 2010ائمة المؤشرات التي اعتمدها مؤتمر األطراف لقياس التقدم المحرز نحو تحقيق هدف عام ق
  )يتم استكمالها بعد االجتماع الثامن لمؤتمر األطراف(ستراتيجية لالتفاقية الخطة اال

  

----- 


