
 مؤتمر األطراؼ في االتفاقية
 المتعمقة بالتنوع البيولوجي

 عشر ثالثاالجتماع ال
 2016ديسمبر/كانكف األكؿ  17-4كانككف، المكسيؾ، 

 مف جدكؿ األعماؿ المؤقت 19البند 
 ةاإلبالغ المفصم نماذجدليؿ مرجعي لمتقرير الوطني السادس، بما في ذلؾ 

 مذكرة مف األميف التنفيذم
سيتـ ك الكطنية السادسة.  تقاريرىـالمرفؽ( لدعـ األطراؼ في إعداد انظر ) مرجييا دليال الحاليةتتضمف المذكرة  .1

في االجتماع الثالث  تي اعتمدتالكطني السادس اللإلبالغ  النيائية المبادئ التكجييية ليكضح الدليؿمحتكل كشكؿ تحديث 
الكاردة في  في تجميع مشاريع المقررات لإلبالغعشر لمؤتمر األطراؼ. كترد المبادئ التكجييية المنقحة 

(UNEP/CBD/COP/13/2) . كسيتـ اصبح متاحليميمكمات جديدة، مثؿ قكاعد البيانات، ككما سيتـ تحديث الدليؿ المرجيي .
أداة اإلبالغ اإللكتركنية التي تـ تطكيرىا لمساعدة األطراؼ في  فيدمج الميمكمات كالشركح الكاردة في ىذا الدليؿ المرجيي 

 ة.الكطنية السادس تقاريرىـاستكماؿ 

 نماذجمشركع عمما بمشركع المبادئ التكجييية، بما في ذلؾ  1/10التىصٍة في الييئة الفرعية لمتنفيذ كأحاطت  .2
لمشركع المبادئ النظراء يقـك بالترتيبات الالزمة الستيراض األميف التنفيذم أف ت إلى كطمب ،التقارير، لمتقرير الكطني السادس

مرجيي، الدليؿ الما في ذلؾ مشركع نماذج التقارير، لمتقرير الكطني السادس كمشركع لإلبالغ مف ِقبؿ األطراؼ، بالتكجييية 
م ألت الكاردة، لينظر فييا مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر، مع األخذ بييف االعتبار كتنقيحيا في ضكء التيميقا

 اقتراحات مف االتفاقيات األخرل المتيمقة بالتنكع البيكلكجي.

لمتقرير الكطني  الدليؿ المرجيي مشركعتـ إتاحة مشركع المبادئ التكجييية لإلبالغ ك  ،كاستجابة لمطمب المذككر أعاله .3
تيميقات مف بمجيكا، كبكليفيا،  . كتـ تمقي2016يكليك/تمكز  1إلى  2016مايك/أيار  17لالستيراض في الفترة ما بيف  السادس

كككلكمبيا، كاالتحاد األكركبي، كفنمندا، كالياباف، كالمكسيؾ، كسنغافكرة، كالسكيد. كتـ تنقيح المبادئ التكجييية لإلبالغ كالدليؿ 
مع أخذ ىذه التيميقات بييف االعتبار، فضال عف تمؾ التي ُقدمت خالؿ االجتماع اليشريف لمييئة الفرعية لممشكرة  جييالمر 

 اليممية كالتقنية كالتكنكلكجية كاالجتماع األكؿ لمييئة الفرعية لمتنفيذ.
  

                                                      

 UNEP/CBD/COP/13/1 

CBD 

 
  

Distr. 
GENERAL 
 
UNEP/CBD/COP/13/21 
20 September 2016 
 
ARABIC 
ORIGINAL: ENGLISH  

 



UNEP/CBD/COP/13/21 
Page 2 
 

 المرفؽ
 المقدمة  أوال.

بالتنكع البيكلكجي أف تقدـ التقارير الكطنية إلى مؤتمر  مف االتفاقية المتيمقة 26ُيطمب مف األطراؼ بمكجب المادة  .1
األطراؼ بشأف التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية كمدل فياليتيا في تحقيؽ أىداؼ االتفاقية. كسيحؿ مكعد تقديـ التقارير الكطنية 

 .2018ديسمبر/كانكف األكؿ  31السادسة في 

المادة ك  13/101لممقرر ، كفقا إعداد التقارير الكطنية السادسة طراؼ فيكقد تـ إعداد ىذا الدليؿ المرجيي لمساعدة األ .2
 تقاريرىـيكمؿ المبادئ التكجييية لمتقرير الكطني السادس كييدؼ إلى دعـ األطراؼ في استكماؿ كىذا الدليؿ  .مف االتفاقية 26

 .المكعد النيائي لإلبالغ بحمكؿالكطنية السادسة 

حات بشأف أنكاع الميمكمات التي قد ترغب األطراؼ في تضمينيا في التقرير الكطني كيكفر الدليؿ المرجيي اقترا .3
السادس كمصادر الميمكمات التي قد ترغب في االعتماد عمييا. كيشمؿ ذلؾ عمميات اإلبالغ كالتقييـ األخرل المتيمقة بالتنكع 

يكلكجي كاالتفاقات البيئية المتيددة األطراؼ، فضال عف البيكلكجي، مثؿ تمؾ المتيمقة باالتفاقيات األخرل المتيمقة بالتنكع الب
 الميمكمات ذات الصمة التي تديرىا المنظمات الدكلية أك تحتفظ بيا.

الدليؿ المرجيي مجمكعة مف شركح  رباإلضافة إلى التكجييات اليامة بشأف القضايا المتيمقة باإلبالغ الكطني، يكف .4
، كتكفير التكجيو بشأف أنكاع الميمكمات نص مكتكب بخط مائؿفي  نماذج اإلبالغفي ُقدمت ىذه الشركح نماذج اإلبالغ. ك 

طمبات اإلبالغ السابقة الصادرة عف مؤتمر األطراؼ كالييئة الفرعية لممشكرة اليممية كالتقنية . كتشير الشركح إلى المطمكبة
تقاريرىـ عند إعداد  اعتبارىاالتي قد ترغب األطراؼ في  ةالتكجييي سئمةاألكىي تكفر أيضا . كالييئة الفرعية لمتنفيذ ،كالتكنكلكجية

تشير إلى أنكاع مف القضايا التي قد تكجييية أك مقيدة؛ بؿ إنيا بدال مف ذلؾ تككف الشركح أف ىذه الكطنية السادسة. كال تيدؼ 
 .في التقرير الكطني السادس، إذا كاف ذلؾ مناسبا لظركفيا الكطنية في ميالجتياترغب األطراؼ 

 إعداد التقريرالبدء في عممية   .ثانيا

 31الكطني السادس في أقرب كقت ممكف لضماف تقديمو بحمكؿ إعداد التقرير  ُتشَجع البمداف عمى بدء عممية .5
بإحدل كما ينبغي إعداد التقرير  التي سيتبيكنيا. ، كربما ترغب في التخطيط ليممية التحضير 2018عاـ  كانكف األكؿديسمبر/
 .الرسمية الست لألمـ المتحدةالمغات 

التفاقية  ةالكطنينقطة االتصاؿ كبصفة عامة، سيتـ اإلشراؼ عمى إعداد التقرير الكطني السادس أك قيادتو مف ِقبؿ  .6
 .قد ترغب البمداف أيضا بالنظر في استخداـ أك إنشاء ىيئات تنسيؽ أك عمؿ بشأف تكجيو إعداد التقرير التنكع البيكلكجي. ك

كىذا سيساعد عمى  كعند إعداد التقرير الكطني السادس، تشجع األطراؼ عمى إشراؾ أصحاب المصمحة ذكم الصمة.  .7
أصحاب المصمحة ذكم الصمة بيف  كسيتنكعضماف إعداد تقرير شامؿ كخمؽ إحساس بالممكية بشأف استنتاجات التقرير. 

رطاجنة بشأف السالمة األحيائية كبركتكككؿ ناغكيا بشأف بركتكككؿ قاتصاؿ كطنية لالبمداف، كلكف يمكف أف تشمؿ نقاط 
الحصكؿ عمى المكارد الجينية كالتقاسـ اليادؿ كالمنصؼ لممنافع الناشئة عف استخداميا، فضال عف نقاط االتصاؿ الكطنية 

. دكلية كاإلقميمية ذات الصمةاتفاقيات ريك كغيرىا مف اليمميات كاالتفاقات الك ، 2ذات الصمة بالتنكع البيكلكجياألخرل التفاقيات ل
كالييئات  ،كمنظمات المجتمع المحمي ،ممثمي الشيكب األصميةك كيمكف أف تشمؿ أيضا ممثميف عف الكزارات الحككمية األخرل، 

كالييئات التي تمثؿ الزراعة كالغابات كصيد األسماؾ كالسياحة كغيرىا مف القطاعات  ،كالقطاع الخاص ،البحثية كاألكاديمية
كالقضاء عمى  المستدامة المنظمات النسائية، كككاالت ميالجة التنميةك يئات اإلدارة البيئية، كالمنظمات غير الحككمية، كالي
بشكؿ مباشر أك غير مباشر عمى التنكع  أنشطتياكما ينبغي تكجيو الجيكد نحك إشراؾ تمؾ القطاعات التي تؤثر  .الفقر

                                                      
 يتـ تحديث ىذا المرجع لييكس المقرر الذم اعتمد المبادئ التكجييية لمتقرير الكطني السادس. 1
 
عػ 2 داد التقػارير فػي يرد مزيد مف الميمكمات بشأف التياكف بػيف نقػاط االتصػاؿ الكطنيػة لالتفاقيػات المتيمقػة بػالتنكع البيكلػكجي فػي مجػاؿ إدارة الميمكمػات كا 

كجي عمػى المسػتكيات الكطنيػة مرجع الفرص ىػك لتيزيػز التيػاكف بػيف االتفاقيػات المتيمقػة بػالتنكع البيكلػ (. 2012مف برنامج األمـ المتحدة لمبيئة ) 3القسـ 
   .wcmc.io/sourcebook-webيمكف االطالع عميو مف المكقع التالي:  –كاإلقميمية.  برنامج األمـ المتحدة لمبيئة.  نيركبي 
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، مف بيف أك القطاعات التيميمية ،كالصحة ،كالبناء ،كالطاقة ،كالنقؿ ،كالمالية ،طالتخطي ىذا عمى شمؿ. كيمكف أف يالبيكلكجي
 .أمكر أخرل

كينبغي النظر في جميع مصادر الميمكمات المناسبة عند إعداد التقرير الكطني السادس مف أجؿ ضماف أف تيكس  .8
القطرية لمتنكع البيكلكجي أك  أك التقييمات الدراساتعمى كتشمؿ المصادر المحتممة لمميمكمات  .الظركؼ الكطنية بشكؿ شامؿ

التنكع البيكلكجي، ككذلؾ تقييـ القيـ المختمفة  الكطنية لحفظ يمؿالستراتيجيات كخطط االتنفيذ االتفاقية ك لكطنية كاالستيراضات ال
إلى االتفاقيات األخرل المتيمقة بالتنكع  لمتنكع البيكلكجي كخدمات النظاـ اإليككلكجي كالمياـ التي تقـك عمييا، كالتقارير المقدمة

 .لكزارات األخرلالتي أعدتيا اتقارير الاتفاقيات ريك كاالتفاقات البيئية المتيددة األطراؼ فضال عف ك البيكلكجي، 

أداة إلى كيمكف الكصكؿ . عمى اإلنترنت لإلبالغ إلكتركنيالتسييؿ إعداد التقرير الكطني السادس، تـ تطكير أداة ك  .9
كطنيا  المتيدديف الميينيفىذه األداة لممستخدميف  كتسمح.  /https://chm.cbd.int خالؿ المكقع الغ عمى اإلنترنت مفاإلب
أجزاء مف التقرير الكطني بتقديـ  سمحترسمي. كما التقديـ الالمكافقة الداخمية ك ك ، لالستيراضصياغة عناصر التقرير الكطني ب

 سيتـ دمج ،في أداة اإلبالغ عمى اإلنترنتك . أقساـ التقريراالنتياء مف جميع  بمجرد كامالتقرير بتقديـ الاالنتياء منيا أك  عند
 إعداد التقرير كعندلتسييؿ عممية تقديـ التقارير. نماذج اإلبالغ مباشرة في  بيض الشركح الكاردة في ىذا الدليؿ المرجيي

 شجع األطراؼ عمى االستفادة مف أداة اإلبالغ عمى اإلنترنت.تُ الكطني السادس، 

 تقديـ التقرير ثالثا.

بؿ األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي كفقا لممادة مف قِ يتـ تقديميا كثيقة رسمية  بمثابةالتقرير الكطني السادس ييد  .10
 .التقديماتكطنية لمثؿ ىذه يجب أف يتكافؽ مع اإلجراءات الك  مف االتفاقية.  26

ذا تـ إعداد التقرير الكطني مع استخك  .11 يمكف تقديـ التقرير مباشرة إلى األمانة مف فداـ أداة اإلبالغ عمى اإلنترنت، ا 
التقرير الكطني السادس إلى فيمكنيا إرساؿ ألطراؼ التي ال تستخدـ أداة اإلبالغ عمى اإلنترنت ما بالنسبة لأخالؿ ىذا النظاـ. 

تقرير كطني أم (. كينبغي أف يقترف secretariat@cbd.intألمانة اتفاقية التنكع البيكلكجي )لكتركني الرئيسي عنكاف البريد اإل
مسؤكؿ عف تنفيذ ي الرفيع المستكل اللحككمامسؤكؿ الالكطنية أك  نقطة االتصاؿمقدـ في شكؿ كثيقة بكتاب رسمي مف 

 .االتفاقية

 المحتوى رابعا.

ينبغي أيضا أف ينظر إلى إعداد ففاقية التنكع البيكلكجي، بمكجب اتممزما االنتياء مف التقرير الكطني د ييفي حيف  .12
التقرير الكطني السادس باعتباره فرصة لممضي قدما في تنفيذ االتفاقية عمى الصييد الكطني. كتمثؿ التقارير الكطنية أداة 

، تنفيذ االستراتيجيات كخطط اليمؿ الكطنية لمتنكع ال سيماالصييد الكطني، الستيراض التقدـ المحرز في تنفيذ االتفاقية عمى 
يقبات. كيمكف أيضا أف تستخدـ التقارير الأك /إعداد التقرير الكطني أيضا فرصة لمتفكير في النجاحات ك كيكفرالبيكلكجي. 

 الظركؼ كاألكلكيات الكطنية.يكس مضمكف التقرير الكطني يعمى ىذا النحك، ينبغي أف ك الكطنية كأداة لمتكعية. 

ستخدـ الميمكمات مف التقارير الكطنية السادسة ستُ كفيما يتيمؽ بيمؿ اتفاقية التنكع البيكلكجي عمى المستكل اليالمي،  .13
كأىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي  2020-2011في المقاـ األكؿ مف أجؿ االستيراض النيائي لتنفيذ الخطة االستراتيجية لمفترة 

التكقيات مف  اإلصدار الخامس، مف خالؿ 2020في االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراؼ، في عاـ يضطمع بيا التي س
كالتحميالت ذات الصمة. كما سيتـ استخداـ الميمكمات الكاردة في التقارير الكطنية السادسة لمتابية اليالمية لمتنكع البيكلكجي 

في ضكء ذلؾ، ينبغي أف تركز الميمكمات الكاردة في التقارير الكطنية ك . 2020-2011الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 
-2011يجية لمتنكع البيكلكجي الخطة االسترات اعتماد السادسة عمى تغييرات التنكع البيكلكجي كاإلجراءات التي اتخذت منذ

ينبغي أف يككف التركيز عمى إبراز ك آخر تقرير كطني.  تقديـ ، مع التركيز بشكؿ خاص عمى التغييرات التي حدثت منذ2020
أىداؼ أيشي بتشرييات التنكع البيكلكجي مف حيث صمتيا تائج التنكع البيكلكجي كفيالية سياسات ك ميمة عمى نالتغييرات ال

 :بالتاليلمتنكع البيكلكجي. كينبغي أف تكفر التقارير الكطنية السادسة الميمكمات التي تسمح 

يجية لمتنكع كفقا لمخطة االسترات الُمنشأالتنكع البيكلكجي  كطني مف أىداؼ قدـ المحرز نحك كؿ ىدؼتقييـ الت (أ )
 ؛2020-2011البيكلكجي 

https://chm.cbd.int/
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كاالحتياجات اليممية كالقدرات التقنية، فضال عف تخذة، كتحديد الدركس المستفادة، تقييـ فيالية التدابير الم (ب )
 االحتياجات لدعـ التنفيذ؛

ستراتيجية اليالمية لحفظ طنية نحك تحقيؽ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي كأىداؼ االكصؼ لممساىمة الك  (ج )
 ات.النبات

ككانت ىناؾ طمبات لميالجة قضايا محددة في التقارير الكطنية السادسة كالتقارير الكطنية الالحقة في مختمؼ  .14
. كقد أدرجت ىذه الصادرة عف الييئات التابية ليت امقررات مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي، ككذلؾ في التكصيا

 نماذج اإلبالغ األكثر صمة.الطمبات المختمفة مباشرة في شركح 

كباإلضافة إلى ذلؾ، كضيت اتفاقية التنكع البيكلكجي اليديد مف اليمميات كالمبادرات التي قد ترغب األطراؼ أف تقدـ  .15
 اليمؿ المتيمقة بالقضايا الجنسانية خطة ىذه اليمميات كالمبادرات ىي كمف بيفمف خالؿ تقاريرىا الكطنية.  ياتقريرا عن

اتخاذىا لتيزيز تيميـ مراعاة  لألطراؼ خطة اليمؿ، التي تحتكم عمى اإلجراءات التي يمكفكتـ الترحيب ب. 2015-2020
نفس المقرر، أف تقدـ تقريرا عف اإلجراءات المتخذة لتنفيذ خطة  في كُطمب إلى األطراؼ. 12/7المقرر المنظكر الجنساني، في 

في القسميف  الكاردة إدراج ىذه الميمكمات كجزء مف ردكدىا عمى األسئمة فيفي ضكء ىذا الطمب، قد ترغب األطراؼ ك  اليمؿ. 
 .ابع مف التقارير الكطنية السادسةالثالث أك الر أك الثاني 

 اإلبالغ األخرى ذات الصمة  تاالستفادة مف عمميا خامسا.

كاالتفاقات البيئية المتيددة  األخرل االتفاقيات الدكليةفي غالبية األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي أطرافا أيضا تيد  .16
ية في مختمؼ اليمميات الدكلية ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي. كبالمثؿ، فإف اليديد مف األطراؼ في اتفاق تشارؾاألطراؼ ك/أك 

اليديد مف ىذه  ت أك اعترفتأيضا في اليمميات اإلقميمية ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي. كقد أيدتشارؾ التنكع البيكلكجي 
. إلبالغل شركطليا ك كإطار عالمي لمتنكع البيكلكجي  2020-2011نكع البيكلكجي الخطة االستراتيجية لمتباالتفاقيات كاليمميات 

يمكف فالتي تـ تناكليا في إطار اتفاقية التنكع البيكلكجي كالخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي،  كنظرا التساع نطاؽ القضايا
تكفير ميمكمات مفيدة إلعداد التقارير الكطنية السادسة. كترد أمثمة ليذه اليمميات المختمفة  ىذه ليمميات اإلبالغ المختمفة

ذات الصمة في كثائؽ الميمكمات  اإلبالغرد ميمكمات مفصمة عف عمميات ت أدناه. كعالكة عمى ذلؾ الكارد في الجدكؿ لإلبالغ
 3التنكع البيكلكجي اتفاقية مع التركيز عمى -في االتفاقيات ذات الصمة بالتنكع البيكلكجي  الكطني اإلبالغتحميؿ عمميات  بشأف

( FOENة )يلبيئمشؤكف االتي أعدت لممكتب االتحادم ل 4ضد أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي تجميييكعمى عناصر إلبالغ 
نقاط االتصاؿ ليذه ينبغي استشارة التقارير الميدة ليذه االتفاقيات كاليمميات،  بشأف باإلضافة إلى التشاكرك . السكيسرم

ذلؾ، حيث تـ بالفيؿ  . كعالكة عمىالسادسةإلى أقصى حد ممكف، في إعداد التقارير الكطنية المساىمة ك ، االتفاقيات كاليمميات
نشر الميمكمات ذات الصمة لمتقارير الكطنية السادسة في أماكف أخرل، فإنو ليس مف الضركرم تكرار ىذه الميمكمات مباشرة 

عمى شبكة  رابطالميمكمات، جنبا إلى جنب مع  عفبدال مف ذلؾ، يمكف تقديـ ممخص قصير ك في التقارير الكطنية السادسة. 
ساعد عمى )أ( الحد مف االزدكاجية في الجيكد بيف يتطبيؽ ىذه المناىج المختمفة إف . لنشر ذات الصمةليممية ااإلنترنت 

مختمفة؛ )ب( كفالة إدراج جميع الميمكمات ذات الصمة في التقرير الكطني السادس. )ج( تكسيع نطاؽ العمميات اإلبالغ 
-2011التقييـ النيائي لمخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  خذيأ استنتاجات التقرير. ك)د( ضماف أف بشأف اإلحساس بالممكية

في  جميع اليمميات المتصمة بالتنكع البيكلكجي التي تيدؼ إلى المساىمة في تحقيؽ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي 2020
 .االعتبار

 5الوطنية السادسة إعداد التقاريربذات صمة إبالغ  شروطعالمية مع  أو عمميات أمثمة عمى اتفاقات -جدوؿ

 

                                                      
  en.pdf-39-inf-01-01/information/sbi-https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi مف المكقع التالي متاحة 3 

 
  https://www.cbd.int/doc/?meeting=COP-13 من المىقع التالً متاحة 4
5
 بالظركؼ صمة اليمميات التي أشير إلييا ذات أك االتفاقيات كؿ قد ال تككف. تكضيحي يككف أف إلى كييدؼ اليالمية اليمميات عمى الجدكؿ ىذا يركز  

 الميمكمات اليالمية االتفاقات بيذه اإلبالغ المرتبطة كقد تكلد عمميات . صمة ذات تككف قد إضافية عالمية عمميات ىناؾ يككف قد كبالمثؿ،. الكطنية
 .البيكلكجي لمتنكع أيشي إضافية بأىداؼ الصمة ذات

https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-39-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/?meeting=COP-13
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 المحتمؿمصدر المعمومات  االتفاؽ

اتفاقية األراضي الرطبة ذات األىمية الدكلية كال سيما 
 بكصفيا مكئال لمطيكر المائية

التقارير الكطنية التي أعدت الجتماعات مؤتمر األطراؼ المتياقدة، 
 كرقة ميمكمات رامسار

باالنقراض مف  اتفاقية التجارة الدكلية في األنكاع الميددة
 الحيكانات كالنباتات البرية

اتفاقية التجارة الدكلية في األنكاع الميددة باالنقراض مف تقارير تنفيذ 
تفاقية التجارة تقارير التجارة السنكية الك ، الحيكانات كالنباتات البرية

 ،الدكلية في األنكاع الميددة باالنقراض مف الحيكانات كالنباتات البرية
تفاقية التجارة الدكلية في السنكية لالتجار غير المشركع ال التقاريرك 

 األنكاع الميددة باالنقراض مف الحيكانات كالنباتات البرية

اتفاقية المحافظة عمى األنكاع المياجرة التقارير الكطنية ذات الصمة ب اتفاقية المحافظة عمى األنكاع المياجرة مف الحيكانات البرية
 كاتفاقاتيا ةمف الحيكانات البري

 تفاقية التراث اليالميالتقارير الدكرية ال اتفاقية التراث اليالمي

 التقارير الكطنية المياىدة الدكلية بشأف المكارد الكراثية النباتية لألغذية كالزراعة

 التزامات اإلبالغ الكطنية االتفاقية الدكلية لكقاية النباتات

 التقارير الكطنية التصحراتفاقية األمـ المتحدة لمكافحة 

 االتصاالت الكطنية اتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية بشأف تغير المناخ

 منتدل األمـ المتحدة الميني بالغابات
 التقارير الكطنية

 اتفاقية استكيكلـ )الممكثات اليضكية الثابتة(
 التقارير الكطنية

كالغابات في المتيمقة بالزراعة كمصايد األسماؾ اإلبالغ عمميات 
 إطار منظمة األغذية كالزراعة لألمـ المتحدة

 التقارير القطرية

  اإلبالغمناقشات بشأف عممية تجرل اآلف  المستدامة التنميةأىداؼ ك  2013خطة التنمية المستدامة لياـ 

   

 طرؽ لتقييـ العممية سادسا.

تقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ األىداؼ الكطنية لمتنكع البيكلكجي  في التقرير الكطني السادس األطراؼإلى  ُيطمب .17
ىناؾ أساليب متيددة يمكف استخداميا لتقييـ التقدـ ك  كلكصؼ المساىمات الكطنية تجاه أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي اليالمية. 

عمى الظركؼ الكطنية كاليدؼ الكطني نسب األ )الُنيج( النيجكسييتمد المحرز نحك تحقيؽ األىداؼ الكطنية لمتنكع البيكلكجي. 
 :، ىي كالتاليالتي يجرم النظر فييا. كيمكف تقسيـ المناىج المختمفة إلى أربع فئات عامة

ر قاعدة أدلة عممية قكية إلى بيانات قابمة لمتحقؽ، كتكف تستندتدابير أك مقاييس  - يةالمؤشرات الكمّ  (أ )
بشكؿ عاـ  كىي تُفسرمة لمقياس لتقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ األىداؼ. تكفر كسيمة قاب المؤشرات الكميةكمكضكعية. 

استخداـ مؤشرات تسمح أيضا لمنيج تكرار يمكف . بصكرة كاضحةبطريقة يسيؿ فيميا كيمكف أف تظير االتجاىات كالتقدـ 
طكيرىا مف قبؿ الككاالت رات أك تالمؤش الالحقة. يمكف استخداـ تماما، شريطة أف يتـ جمع البيانات نفسيا لدكرات المراقبة
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الحككمية كالمنظمات غير الحككمية، كالمؤسسات البحثية أك األكاديمية. كما يمكف إضفاء الطابع المؤسسي داخؿ الحككمة 
قد تتطمب مؤشرات محددة مزيد مف التفسير كاستخداـ الميمكمات أك الميرفة التكميمية لتقييـ التقدـ المحرز ك بدرجات متفاكتة. 

القضايا التي تيالجيا. بشأف صمة الكطنية ذات الىداؼ األك  2020-2011نحك تحقيؽ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 
اإلبالغ تشجيع استخداـ المؤشرات في عمميات التي مؤتمر األطراؼ في اتفاقية التنكع البيكلكجي عددا مف الطمبات كقدـ 
لمتنكع الكطنية كخطط عمميا المؤشرات في استراتيجياتيا قد انتيت مف تحديد ألطراؼ قد تككف ا. كباإلضافة إلى ذلؾ، 6الكطني

اليديد مف التقارير الكطنية السابقة  استخدمتالبيكلكجي التي يمكف استخداميا في إعداد التقارير الكطنية السادسة. كبالمثؿ، 
المتاحة  ياتادسة. كىناؾ أيضا مجمكعة كاسية مف التكجيالتي يمكف استخداميا مرة أخرل في التقارير الكطنية الس 7المؤشرات
تطكير كاستخداـ المؤشرات الكطنية كنظـ الرصد التي قد ترغب األطراؼ في االستفادة منيا. عمى سبيؿ المثاؿ، تـ  بشأفبالفيؿ 

راتيجية لمتنكع البيكلكجي ذات الصمة الجتماع فريؽ الخبراء التقنييف المخصص الميني بمؤشرات الخطة االست 8إعداد الميمكمات
قد كضيت . كعالكة عمى ذلؾ، 2015 /أيمكؿسبتمبر 17-14الذم عقد في جنيؼ بسكيسرا في الفترة مف  2011-20209

 10 أداة لتطكير مؤشر كطني. مجمكعةشراكة مؤشرات التنكع البيكلكجي 

 :رأم الخبراء (ب )

لتقييـ التقدـ المحرز نحك بمكغ  خبرتيـخبراء مختصيف لتقديـ آرائيـ كاستخداـ  اجتماع -مشكرة الخبراء  (1)
الخبراء خبراء في مجاالت مكضكعية محددة، مثؿ األنكاع الفردية  ُيشرؾقد ك أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي. 

د ت المتيمقة بإدارة السياساك ارة المكارد في البالد كالسياؽ أك المكائؿ، أك بشكؿ أعـ في التاريخ الطبييي كا 
الميرفة السياقية المحمية، بما في كسيمة قيمة لدمج  بمثابةرأم الخبراء كيمكف أف يككف التنكع البيكلكجي. 

تكضيح اليالقات الميقدة بيف اإلجراءات المتخذة عمى ساعد أيضا يذلؾ مف قطاعات مختمفة، كيمكف أف 
درجة مف المكضكعية بمشكرة الخبراء أيضا  تتسـمع ذلؾ، كالتغييرات في حالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي. ك 

مختمؼ  مستكيات مختمفة مف الميرفة فيبمختمؼ الخبراء أيضا  يتمتعقد إدراكيا كاالعتراؼ بيا. ك كيجب 
عند االعتماد عمى رأم الخبراء، مف الميـ االعتماد عمى ك في االعتبار.  ىذا ؤخذيينبغي أف ك المجاالت، 

فحسب بؿ في مجاالتيـ بخبرة خبراء ال يتمتع الحية المثالية، ينبغي أمف الناك الخبراء. مجمكعة متنكعة مف 
رأم الخبراء يمكف أف يككف مفيدا بشكؿ خاص البمد. إف خبرة عممية في تنفيذ اإلجراءات في سياؽ بأيضا 
ذا ما رات(. قيكد البيانات مف استخداـ المؤشعندما تصيب المناىج األخرل )عمى سبيؿ المثاؿ،  إلكماؿ كا 
ثغرات أك تناقضات في الميرفة المتخصصة، فإنو يمكف أف تككف مفيدة لتكممة ىذا النيج مع كجدت 

 أصحاب المصمحة أك المشاكرات اليامة؛

التقرير الكطني األدلة األكلية عف حالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي، يجمع مؤلؼ )مؤلفك(  – رأم المؤلؼ (2)
كيمكف أف يككف رأم تكليؼ الميرفة كالميمكمات، كاستخالص االستنتاجات اليامة بشأف التقدـ المحرز. ك 

المؤلفكف في بيض الحاالت، قد يككف فلجمع كتجميع الميمكمات الميقدة مف مصادر مختمفة.  امفيدالمؤلؼ 
ميرفة كاسية عف  لمؤلفكفيمتمؾ اعمى مساعدة مف الخبراء اآلخريف. فمف المرجح أف  يحصمكفأك /براء كخ

                                                      
6
مراقبة )  11/3كالمقرر كأىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي(  2020-2011الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي )  10/2المقرر عمى سبيؿ المثاؿ،   

 كأىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي(. 2020-2011تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي  التقدـ في
 

7
ة التفاقية عمى سبيؿ المثاؿ، انظر "استخداـ المؤشرات لتقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي في التقارير الكطنية الخامس  

 :كالمتاحة مف 2020- 2011فريؽ الخبراء التقنييف المخصص الميني بمؤشرات الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي عدت الجتماع التنكع البيكلكجي" أُ 
.  en.pdf-03-inf-01-2015-ahteg-01/information/id-2015-ahteg-dhttps://www.cbd.int/doc/meetings/ind/i  
 
8
المتاحة مف:  عمى سبيؿ المثاؿ، انظر "المؤشرات كالمناىج الكطنية لرصد التقدـ المحرز نحك بمكغ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي"  

en.pdf-34-inf-20-20/information/sbstta-https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta 
 
 

9
  AHTEG-https://www.cbd.int/doc/?meeting=ID-2015-01 انظر 

 
10

  http://www.bipindicators.net/nationalindicatordevelopment انظر 

https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/id-ahteg-2015-01/information/id-ahteg-2015-01-inf-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-34-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-20/information/sbstta-20-inf-34-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/?meeting=ID-AHTEG-2015-01
http://www.bipindicators.net/nationalindicatordevelopment
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حالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي كخدمات النظـ اإليككلكجية، كالسياسات كاالستراتيجيات الميمكؿ بيا في 
كشامؿ لمتقدـ المحرز نحك بمكغ أىداؼ  عاـفي كضع جيد إلجراء تقييـ فإنيـ قد يككنكا بالدىـ أيضا. كلذلؾ 

فإف عند استخداـ رأم المؤلؼ، ك لمتنكع البيكلكجي المرتبطة بيا.  أيشي لمتنكع البيكلكجي كاألىداؼ الكطنية
طبيية مأيضا، نظرا لإدراؾ ذلؾ كاالعتراؼ بو. درجة مف المكضكعية أمر ال مفر منو، كينبغي  تحرم

الخبرة في  يممككف( قد ال فالمؤلفيالمؤلؼ )فإف ، التقرير الكطني السادس التي ناقشياممكاضيع لكاسية ال
ينبغي تكثيؽ اليممية التي خمص إلييا المؤلفكف في حيثما كاف ذلؾ ممكنا، ك االت ذات الصمة. جميع المج
 .استنتاجاتيـ

 مشاكرات أصحاب المصمحة (ج )

المجاالت المشمكلة في التقرير الكطني الميتميف بأصحاب المصمحة ُيقدـ  – مساىمات أصحاب المصمحة   (1)
مساىمات أصحاب المصمحة مف خالؿ  يمكف جمعك  الميمكمات كالمدخالت ذات الصمة.  كبصكرة مباشرة تكفير

 كثائؽ. لمأصحاب المصمحة  استيراضالمشاكرات كالمقابالت كجيا لكجو أك حمقات اليمؿ عمى اإلنترنت، أك 
حد م ييد أالذضماف عممية تقديـ التقارير الشاممة، جمع آراء أصحاب المصمحة كاستطالع آرائيـ عمى ساعد كي

أصحاب  أف تساعد مساىمات يمكفك مجمكعة كاسية مف الميرفة المحمية كالسياقية. اليكامؿ التي ييتمد عمييا 
صقؿ، "الحقائؽ عمى تحسيف كاستكماؿ استنتاجات التقرير ك األحساس بالممكية بشأف المصمحة أيضا عمى ضماف 

إشراؾ أصحاب المصمحة في عممية التقييـ أيضا عمى أف يساعد  يمكفك خبراء أك المؤلفيف. الراء آلاألرض" 
 مساىماتتيبئة مختمؼ القطاعات كالفئات المجتميية. كمع ذلؾ، ىناؾ أيضا درجة مف المكضكعية الكامنة في 

 قد تككف ميقدة،المكازنة بيف آراء أصحاب المصمحة مع الخبرات كالمصالح إال أف أصحاب المصمحة؛ 
الستبيانات، كا ،المقابالت الفردية إجراء المشاكرات مف خالؿ قد تحدث ىذه – يةالمشاكرات اليامة كالمجتمي (2)

الرأم  التشاكر بشأفيمكف ك التكعية.  الفياليات المتيمقة بزيادةيمؿ أك النترنت، كحمقات كاالستيراضات عمى اإل
عمى  الذم يساعد النيجكقد يكشؼ ىذا  إلجراء مشاكرات مستيدفة. الياـ ككؿ، أك يمكف تحديد مجتميات محددة

 المحميةالقضايا كاالتجاىات  ، عفمكتسبة مف خالؿ ىذه المشاكراتكجيات نظر مختمفة ك ضماف عممية شاممة 
قد ُيصّيب المدل الذم يمكف محدكد التقني اليممي أك اليـ فإف الفالتي تشكؿ مصدر قمؽ أك اىتماـ. كمع ذلؾ، 

تككف  يامة أساليب دقيقة كمدركسة كيمكف أفالمشاكرات التتطمب ك . الكطني اإلبالغالياـ في عممية أف يسيـ بو 
الستخداـ لممكارد. كعالكة عمى ذلؾ، قد يككف مف الضركرم إجراء أنشطة بناء مضيية لمكقت كعممية كثيفة 

 القدرات أك التكعية قبؿ المشاكرات مف أجؿ ضماف المشاركة الفيالة مف قبؿ الجميكر.
الحصكؿ عمى ميمكمات قد يككف مف الصيب ، المجاالت المكاضيييةة لبيض بالنسب - دراسات الحالة (د )

استخداـ  تدابير المتخذة. كبالتالي، يمكفلمتحديد أسباب أم تغيير أك تأثير كمية عف حالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي، ك 
عالمي. يمكف ىدؼ كطني أك تحقيؽ عمى المستكل المحمي نحك  المحرز حالة لتكفير تحميؿ نكعي ككصؼ التقدـالدراسات 

ضمف سياقات لكضييا الخبير  رأمكلكنيا تتطمب في نياية المطاؼ  الميمكماتلدراسات الحالة االعتماد عمى أنكاع مختمفة مف 
إلى تحقيؽ تكازف لتجنب  السييإيجابية أك سمبية، كينبغي  سكاء كانتالتطكرات  كصؼيمكف لدراسات الحالة كما  محددة. 

 . ضحا لمقيكد كالشككؾ المرتبطة دراسات الحالة كصفا كا تصؼ يجب أفك  إعطاء كجية نظر مفرطة في التفاؤؿ أك التشاـؤ
 .بيا

القكة كالضيؼ الكامنة التي تيتمد عمى السياؽ كاألكلكيات مكاطف كؿ مف ىذه األساليب فمدل لكحظ، كحسبما  .18
فإف ما قد يككف مفيدا لطرؼ ما قد ال يككف فياال يف البمداف. لذلؾ الُنيج األنسب ب الجمع بيف نيج أككسيختمؼ الالكطنية، 

ككف يست حصرية عف بيضيا البيض، كربما كعالكة عمى ذلؾ، فإف ىذه المقاربات المختمفة ليبنفس القدر لألطراؼ األخرل. 
، في ـ نيج كاحد ال يحكؿ دكف استخداـ آخر. في الكاقعاستخدافىناؾ أساليب تقييـ إضافية مف تمؾ المشار إلييا أعاله. 

يج لتقييـ التقدـ المحرز نحك بمكغ أىداؼ أيشي لمتنكع النُ الجمع بيف استخدمت ميظـ األطراؼ التقارير الكطنية الخامسة، 
ؼ إلى النظر في ستحتاج األطراعداد التقارير الكطنية السادسة، في إك البيكلكجي كاألىداؼ الكطنية لمتنكع البيكلكجي. 

الجمع بيف مختمفة في سياقيا الكطني، مف أجؿ تحديد النيج أك ال لمُنيجالميمكمات كالبيانات المتاحة كالكقت كالمكارد الالزمة 
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متيددة كباالعتماد  ُنيجاستخداـ فإف  تقييـ،نيج مف ُنيج الالقكة كالضيؼ في كؿ مكاطف الستخداميا. بالنظر إلى  نسبالُنيج األ
الكسيمة األجدل إلعداد التقرير الكطني السادس. كىذا يشمؿ االستفادة مف ، قد يككف عمى األرجح مف األدلة خطكطدة عمى ع

يممية، كدراسات الحالة، ككذلؾ رأم أصحاب المقاالت كالمف التقارير الحككمية، الكاردة أشياء مثؿ المؤشرات كالتيميقات 
 .الخبراء كمشاكرات المصمحة

 تستخدـ أداة اإلبالع عمى اإلنترنتكيؼ  سابعا.

عمى . يمكف الكصكؿ إلى أداة اإلبالغ عمى اإلنترنتتـ تطكير أداة اإلبالغ عداد التقارير الكطنية السادسة، لتسييؿ إ .19
 /https://chm.cbd.intالمكقع التالي:  مف اإلنترنت

 لسادسنماذج لمتقرير الوطني ا  ثامنا.

 عمى المستوى الوطني المرغوب تحقيقيامعمومات عف األىداؼ القسـ األوؿ. 

جمػػع الميمكمػػات عػػف األىػػداؼ الكطنيػػة التػػي اعتمػػدتيا البمػػداف تماشػػيا مػػع إلػػى يسػػيى القسػػـ األكؿ مػػف إرشػػادات التقريػػر الػػكطني السػػادس 
عمػف عنيػا فػي ىػذا األىداؼ التي أُ (. كسيتـ استخداـ  10/2)ب( مف المقرر  3)الفقرة  2020-2011الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 

ذا لإلبالغ القسـ في أقساـ أخرل مف المبادئ التكجييية أداة اإلبالغ عمى اإلنترنػت،  مف خالؿ ةالكطني تقاريرىـإعداد اؼ قررت األطر ما . كا 
 التقرير الكطني تمقائيا استنادا إلى الميمكمات التي تـ إدخاليا في القسـ األكؿ. أقساـبيض مف سيتـ االنتياء ف

 يرجػى، 2020-2011متيمقػة بالخطػة االسػتراتيجية لمتنػكع البيكلػكجي مكافئػة أك اعتمػد أىػدافا كطنيػة أك التزامػات /كضػع كقد بمدؾ كاف إذا 
كسػيتـ ربػط األىػداؼ الكطنيػة التػي تػـ إدخاليػا يرجى مؿء ىذا النمكذج لكؿ مف األىداؼ الكطنية لبمدؾ. ك التالي لكصفيا.  النمكذجاستخداـ 

ذك فػػي ىػػذا القسػػـ بالقسػػـ الثالػػث حتػػى يمكػػف تقيػػيـ التقػػدـ المحػػرز فػػي تنفيػػذىا.  أم ىػػدؼ كطنػػي متيمػػؽ  قػػد كضػػع أك اعتمػػد بمػػدؾلػػـ يكػػف ا ا 
 ؿ إلى القسـ الثاني.انتقاالاألكؿ ك  اإلطارذلؾ في  اإلشارة إلى، يرجى 2020-2011بالخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 

 عمى المستوى الوطني المرغوب تحقيقيامعمومات عف األىداؼ    -أوال
األىػػداؼ الكطنيػػة فػػي بمػػدؾ أك االلتزامػػات المماثمػػة.  كسػػيتـ اسػػتخداـ األىػػداؼ الكطنيػػة لكػػؿ مػػف ينبغػػي استنسػػاخ ىػػذا النمػػكذج 

ذا كػػاف بمػػدؾ يسػػتخدـ أداة كالثالػػث. ك  التػػي دخمػػت فػػي ىػػذا القسػػـ مػػف نمػػكذج اإلبػػالغ فػػي التقيػػيـ المطمػػكب فػػي القسػػميف الثػػاني ا 
 .اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اإلنترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت، سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتـ إدخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ تمقائيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع الثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث

 

 لمتنػكع البيكلػكجي كخطط عمميا الكطنية استراتيجياتيا إذا اعتمد بمدكـ األىداؼ الكطنية لمتنكع البيكلكجي أك التزامات تيادؿ في 
 .أك كثائؽ سياسة مماثمة، يرجى كضع عالمة في ىذا المربع

 
-2011اعتمػد بمػدم أىػدافا كطنيػة لمتنػكع البيكلػكجي أك التزامػات مكافئػة بمػا يتماشػى مػع الخطػة االسػتراتيجية لمتنػكع البيكلػكجي  

 كأىداؼ أيشي.  2020
 
 أك

يرجػى كضػع عالمػة فػي ىػػذا ا مػع أىػداؼ أيشػي لمتنػكع البيكلػكجي، إذا كػاف بمػدكـ لػـ ييتمػد )بيػد( أىػدافا كطنيػة لمتنػكع البيكلػكجي تماشػي
ي القسػـ الثالػث، فسػيطمب سػيطمب مػف بمػدكـ ربػط تػدابير التنفيػذ بأىػداؼ أيشػي لمتنػكع البيكلػكجي. أمػا فػ. في القسـ الثاني المربع

 تقييـ التقدـ الكطني نحك بمكغ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي.مف بمدكـ 

 
لـ ييتمد بمدم أىدافا كطنية لمتنكع البيكلكجي. كىك يبمغ عف التقدـ المحرز باستخداـ أىداؼ أيشي لمتنػكع البيكلػكجي )انتقػؿ إلػى   

طنيػة كينبغػي تقيػيـ التقػدـ نحػك تحقيقيػا فػي السػياؽ القسـ الثاني. كفي القسـ الثالث، ينبغي اعتبػار أىػداؼ أيشػي لمتنػكع البيكلػكجي أىػدافا ك 
 الكطني(.
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 )يرجى استخداـ الينكاف الرسمي، إذا كاف متاحا(: اليدؼ الوطني
 

كيرجػى إدراج الصػيغة الكاممػة لميػدؼ  الرجاء إدخاؿ صيغة لميدؼ الكطني لبمدؾ بإحدل المغات الرسمية الست لألمػـ المتحػدة.
كجد. كفي ىذا الحقػؿ، كالحقػكؿ الباقيػة فػي ىػذا القسػـ، ينبغػي أف تُمػأل لكػؿ ىػدؼ مػف األىػداؼ الكطني، بما في ذلؾ رقمو إف 

 .الكطنية لبمدؾ
 
 >إدخاؿ النص<

 المنطقي لميدؼ الوطني مبررال

الػػكطني. كيمكػػف أف يشػػمؿ ىػػذا عمػػى التحػػديات الكطنيػػة كالسػػيي إلػػى ميالجتيػػا، ككيفيػػة يرجػػى تقػػديـ المبػػرر المنطقػػي لميػػدؼ 
ارتبػػػاط اليػػػدؼ بأىػػػداؼ أيشػػػي لمتنػػػكع البيكلػػػكجي أك الخطػػػة االسػػػتراتيجية لمتنػػػكع البيكلػػػكجي أك أسػػػباب االختالفػػػات بػػػيف ىػػػدؼ 

ألطػراؼ أيضػا إلػى اإلشػارة إلػى مػا إذا كػاف )أىداؼ( التنكع البيكلكجي ذات الصمة بأىداؼ أيشي كاليدؼ الكطني. كقد ترغب ا
ىػػذا اليػػدؼ يػػرتبط أك يتصػػؿ بيمميػػات دكليػػة أك إقميميػػة أخػػرل، مثػػؿ االتفاقػػات البيئيػػة المتيػػددة األطػػراؼ األخػػرل. كقػػد ترغػػب 

تقػديـ األطراؼ أيضا في التيميؽ عمػى أيػة آليػات امتثػاؿ كطنيػة مرتبطػة باليػدؼ. كتيػدؼ الميمكمػات التػي تػـ إدخاليػا ىنػا إلػى 
إطػػار كطنػػي ليػػذا اليػػدؼ. كقػػد تحتػػكم اسػػتراتيجية التنػػكع البيكلػػكجي كخطػػط اليمػػؿ الكطنيػػة الخاصػػة ببمػػدؾ عمػػى جػػزء مػػف ىػػذه 

 الميمكمات.
 
 >إدخاؿ النص<

 )يرجي تحديد المستكل الذم ينطبؽ عميو اليدؼ(: مستوى التطبيؽ

يرجى اإلشارة إلػى المسػتكل اإلدارم الػذم ينطبػؽ عمػى اليػدؼ الػكطني فػي بمػدؾ. كفػي ميظػـ الحػاالت، سػتحدد البمػداف أىػدافا 
 مدينػػة(.عمػػى المسػػتكل الػػكطني. كمػػع ذلػػؾ، فػػي بيػػض البمػػداف، قػػد تكػػكف األىػػداؼ دكف كطنيػػة )مثػػؿ الكاليػػة، أك اإلقمػػيـ، أك ال

كباإلضافة إلى ذلؾ، قد اعتمدت بيػض البمػداف أىػدافا عمػى المسػتكل اإلقميمػي )مثػؿ بمػداف متيػددة( كأىػدافيا الكطنيػة. كينبغػي 
التػي ىػي أيضػا طرفػا فػي االتفاقيػة أال تقػدـ تقريػرا عػف األىػداؼ ك لألطراؼ التي ىي أيضا عضك في منظمػة لمتكامػؿ اإلقميمػي 

 ىذا السياؽ ما لـ تكف األىداؼ الكطنية المتفؽ عمييا ىي نفسيا. اإلقميمية المتفؽ عمييا في
 

 >إدخاؿ النص<المينية يرجى اإلشارة إلى المنطقة  –إقميمي/متيدد األطراؼ  
 كطني/اتحادم 
 >إدخاؿ النص<يرجى اإلشارة إلى المنطقة المينية  –كطنيدكف  
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 )الركابط بيف األىداؼ الكطنية كأىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي( لمتنوع البيولوجي أىمية األىداؼ الوطنية بالنسبة ألىداؼ أيشي
 

)يرجػى اختيػار ىػدؼ كاحػد أك أكثػر مػف أىػداؼ أيشػي لمتنػكع البيكلػكجي يتيمػؽ بػػو  أيشػي لمتنػوع البيولػوجي الرييسػية ذات الصػمةأىػداؼ 
 اليدؼ الكطني كميا أك جزئيا. كيمكف أف تختار األطراؼ ىدفا كامال أك أحد مككنات اليدؼ )غير مبيف أدناه((

شػػي لمتنػػكع البيكلػػكجي التػػي يػػرتبط بيػػا اليػػدؼ الػػكطني فػػي بمػػدؾ بشػػكؿ حسػػب االقتضػػاء، يرجػػى اإلشػػارة إلػػى ىػػدؼ )أىػػداؼ( أي
كبػػالنظر إلػػى صػػياغة اليػػدؼ الػػكطني فػػي بمػػدكـ، فأنيػػا قػػد تكػػكف ذات صػػمة مباشػػرة بأىػػداؼ أيشػػي لمتنػػكع البيكلػػكجي  مباشػػر. 

أك فػي / الكطنيػة الخامسػة ك المتيددة أك بأجزاء منيا. كقد يككف بيض األطراؼ قد اضطمع بيذا النكع مف التحديػد فػي التقػارير
 استراتيجياتيا كخطط عمميا الكطنية لمتنكع البيكلكجي.

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

 
اختيػػار ىػػدؼ كاحػػد أك أكثػػر مػػف أىػػداؼ أيشػػي لمتنػػكع البيكلػػكجي يتيمػػؽ بػػو  )يرجػػى ذات الصػػمة األخػػرىأىػػداؼ أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجي 
 اليدؼ الكطني بشكؿ غير مباشر(.

 
حسػػب االقتضػػاء، يرجػػى اإلشػػارة إلػػى ىػػدؼ )أىػػداؼ( أيشػػي لمتنػػكع البيكلػػكجي التػػي يػػرتبط بيػػا اليػػدؼ الػػكطني فػػي بمػػدؾ بشػػكؿ 

لمتنػكع البيكلػكجي كالقضػايا التػي تيالجيػا، قػد يػرتبط اليػدؼ الػكطني غير مباشر أك ىامشي. كنظرا التساع نطاؽ أىداؼ أيشي 
في بمدؾ بصكرة غير مباشرة بيػدؼ مػف أىػداؼ أيشػي المتيػددة لمتنػكع البيكلػكجي. كقػد يكػكف بيػض األطػراؼ قػد اضػطمع بيػذا 

 متنكع البيكلكجي.أك في استراتيجياتيا كخطط عمميا الكطنية ل/ النكع مف التحديد في التقارير الكطنية الخامسة ك
 

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

 
 أك

لمتنػكع البيكلػكجي، يرجػى كضػع عالمػة فػي ىػذه الخانػة كتقػديـ الميمكمػات إذا لـ يرتبط اليدؼ الكطني بيدؼ مف أىداؼ أيشػي 
أك بقضػايا أخػػرل تػػـ ميالجتيػػا فػػي  2020-2011التػي تشػػير إلػػى كيفيػػة ارتبػػاط اليػدؼ بالخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػكع البيكلػػكجي 

أك ميمػة الخطػة اإلسػتراتيجية أك عمػى سػبيؿ المثػاؿ، قػد يكػكف اليػدؼ الػكطني ذم صػمة برؤيػة  .إطار اتفاقيػة التنػكع البيكلػكجي
بػػدال مػػف ذلػػؾ، قػػد يكػػكف اليػػدؼ الػػكطني ذم صػػمة بأىػػداؼ االتفاقيػػة أك بأحػػد بػػرامج  بيػػدؼ كاحػػد مػػف أىػػدافيا االسػػتراتيجية. ك

 عمميا.
 

 –ي لمتنػكع البيكلػكجي كال يتيمػؽ بػأجزاء أخػرل مػف الخطػة االسػتراتيجية لمتنػكع البيكلػكجي اليدؼ الكطني ال يقابمو أم مػف أىػداؼ أيشػ 
 يرجى التكضيح

 
 >إدخاؿ النص<
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)يرجػػى اسػػتخداـ ىػػذا الحقػػؿ لتقػػديـ أم ميمكمػػات أخػػرل ذات صػػمة، مثػػؿ عمميػػة كضػػع كاعتمػػاد األىػػداؼ  صػػمةالذات األخػػرى معمومػػات ال
 الكطنية، كأصحاب المصمحة المشاركيف في اليممية، أك االستراتيجيات كالخطط التي أدرج فييا ىذا اليدؼ الكطني(.

 
 .يتو في الحقكؿ مف النمكذجيرجى تقديـ أم ميمكمات أخرل ذات صمة باليدؼ الكطني الذم لـ يتـ تغط

 
 >إدخاؿ النص<

)يرجػػى اسػتخداـ ىػذا الحقػػؿ لإلشػارة إلػى المكاقػػع الشػبكية أك كصػالت الكيػػب أك  والممفػػات ذات الصػمةالويػب وصػػالت الشػبكية و مواقػع ال
 التي يمكف الحصكؿ فييا عمى ميمكمات إضافية تتيمؽ بيذا اليدؼ الكطني(.الكثائؽ ذات الصمة 

حسب االقتضاء، يرجى إدراج أم كثائؽ أك ركابط لميمكمات إضافية عػف اليػدؼ الػكطني ذم الصػمة. كيمكػف تضػميف الكثػائؽ 
 .كالركابط بأم لغة

 
 >إضافة ممؼ< >إضافة كصمة<

 

 والتقنية واالحتياجات العمميةوالعقبات المرتبطة بيا، تدابير التنفيذ المتخذة وتقييـ فعاليتيا،  :القسـ الثاني
 

يتمثػؿ اليػػدؼ مػػف القسػـ الثػػاني مػػف المبػػادئ التكجيييػة لإلبػػالغ الػػكطني السػادس فػػي جمػػع ميمكمػػات عػف التػػدابير الرئيسػػية التػػي 
اتخذتيا البمداف لتنفيذ استراتيجياتيا كخطط عمميا الكطنية لمتنكع البيكلكجي كالمساىمة في تحقيؽ أىػدافيا. كمػا يسػيى ىػذا القسػـ 

؛ )ب( أيػػة عقبػػات تػػـ تحديػػدىا أك بشػػأف )أ( فياليػػة التػػدابير المتخػػذةتكجيييػػة لإلبػػالغ لمحصػػكؿ عمػػى الميمكمػػات مػػف المبػػادئ ال
نػػو لػػيس مػػف الضػػركرم سػػرد كافػػة  أيػػة احتياجػػات لػػدعـ التنفيػػذ.  االحتياجػػات اليمميػػة كالتقنيػػة التػػي تحتػػاج إلػػى ميالجػػة؛ ك)ج(  كا 

كعػػالكة  كينبغػػي لمبمػػداف أف تقتصػػر اإلبػالغ عمػػى تمػػؾ التػػدابير التػػي ىػػي ذات أىميػػة كطنيػػة.   التػدابير الفرديػػة التػػي تػػـ اتخاذىػػا.
عمى ذلؾ، قد ترغػب األطػراؼ أيضػا فػي الجمػع بػيف أنػكاع مماثمػة مػف التػدابير فػي مػدخؿ كاحػد فػي التقريػر الػكطني أك اسػتخداـ 

 اإلبالغ.فئات مف التدابير مف أجؿ تبسيط عممية 
 

الكطنية لمتنكع البيكلكجي.  ياالتي اتخذىا بمدؾ لتنفيذ استراتيجيتيا كخطة عمم التدابير الرئيسية عف بالغيرجى اإل ،أدناهباستخداـ النمكذج 
 .تدبير مبمغ عنولكؿ  كينبغي تكرار النمكذج. تدابيرمدل فيالية ىذه اللتقييـ تقديـ يرجى أيضا ك 

 واالحتياجات العممية والتقنيةوالعقبات المرتبطة بيا، تدابير التنفيذ وفعاليتيا،    -ثانيا

 .االستراتيجيات وخطط العمؿ الوطنية لمتنوع البيولوجي في بمدؾلممساىمة في تنفيذ  ؼ التدابير المتخذةص  
 

رئيسي تـ اتخاذه ينبغي نسخ ىذا النمكذج لكؿ تدبير أك فئة رئيسية مف التدابير المتخذة. كينبغي لألطراؼ أف تشير إلى تدبير 
أك لتحقيؽ أىداؼ التنكع البيكلكجي الكطنية.  كيمكف أف تشمؿ  لتنفيذ االستراتيجية كخطة اليمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي ك/
قد ترغب األطراؼ أيضا أف تقدـ تقريرا عف التدابير التي اتخاذىا  ىذه عمى السياسات كالتشرييات ك/ أك البرامج كالمبادرات. ك

األصمية كالمجتميات المحمية كأصحاب المصمحة. كعند كصؼ ىذا االجراء، قد ترغب األطراؼ في تقديـ ميمكمات الشيكب 
)المسائؿ( الذم يسيى التدبير إلى ميالجتو، كاإلجراءات المخططة كالمنفذة، كالتيميـ، كاألطر الزمنية،  ) حكؿ ىذه المسألة

أيضا في اإلشارة إلى ما إذا كاف التدبير المتخذ مرتيبط بيمميات دكلية قد ترغب األطراؼ  كالجيات المينية المشاركة. ك
 أخرل، مثؿ االتفاقات البيئية المتيددة األطراؼ األخرل ك/أك اليمميات اإلقميمية.
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 >إدخاؿ النص<

 لكؿ واحد مف تدابير التنفيذ، يرجى اإلشارة إلى اليدؼ الوطني أو األىداؼ الوطنية التي يسيـ فييا إسياما كبيرا
 

أىداؼ كطنية، الرجاء ربط ىذا  إذا لـ تضع بمدؾ يرجى اإلشارة إلى اليدؼ )األىداؼ( الكطنية التي ترتبط بيذا التدبير. 
إذا استفاد بمدؾ مف أداة اإلبالغ عمى اإلنترنت، سكاء كانت األىداؼ الكطنية في  التدبير بأىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي. ك

 البيكلكجي ىنا لالختيار مف بينيا. بمدؾ ) التي أدخمت في القسـ األكؿ( أك سيتـ عرض أىداؼ أيشي لمتنكع

 
 >يرجى اختيار ىدؼ كاحد أك أكثر<

 المرغوبة:فعالية تدابير التنفيذ في تحقيؽ النتايج لتقييـ 
 

يرات المتكقية، مف بيف أمكر أخرل، تغييرات تطرأ كيمكف أف تشمؿ التغيالمتكقع. يرجى اإلشارة إلى فيالية ىذا االجراء في إحداث التغيير 
 .التنكع البيكلكجي، كالتغيرات في السمكؾ، أك تغييرات في السياساتكتغيرات عمى دكافع فقداف عمى حالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي، 

 
 لمغايةالتدابير المتخذة فيالة   

  في اإلطار الزمني المحددجاكز النتائج المتكقية تتكافؽ تماما مع أك تتمع ىذا التقييـ تيتبر التدابير 
 

 التدابير المتخذة فيالة جزئيا  
قد يككف ىذا بسبب  األثر الكامؿ المطمكب. إلى إحراز تقدـ نحك ىدفيا الميمف لكنيا لـ تصؿ بيد بمع ىذا التقييـ ت التدابير قد بدأ

التأخير أك  تسببت فيأيضا أف يككف نتيجة لظركؼ كطنية كيمكف  آثاره مرئية.عندما تصبح ك عند اتخاذ التدابير الفجكات الزمنية 
نفذ تلـ  في أف التدابير ىذا التقييـ أف ىذا اإلجراءلتدابير تكلي محتممة الخرل األسباب كتتمثؿ األالتحديات التي تكاجو تنفيذ ىذا اإلجراء. 

 .ؤسسي الصحيح لتحقيؽ النتيجة المرجكة، أك أنو لـ يحدث عمى المستكل المبالقدر الضركرم الكفيؿ
 
 فيالةالتدابير المتخذة غير   

حيث مع ىذا التقييـ النتائج المتكقية  التدبيرحقؽ تلـ المسألة التي يتـ ميالجتيا. ك مع ىذا التقييـ أم تغيير في  التدابيرلـ ينتج عف 
 قد يككف ىذا بسبب إجراءات كطنية إضافية تـ اتخاذىا، ربما في قطاعاتك  غير فيالة نتيجة ليكامؿ كطنية أخرل. أصبحت التدابير 

 .ألكضاع الكطنيةنتيجة لتغير الظركؼ أك ا السبب أيضا يمكف أف يككف كصكؿ إلى نتائجو المتكقية. لم، التي حالت دكف اليمؿ أخرل
 
 ميركفةغير   

 عدـ تكفر أم ميمكمات تككف قادرة عمى تقييـ التقدـ أك ىذا يمكف أف تكمف في أسبابك  مف غير الميركؼ مدل فيالية ىذا االجراء. 
 .ىذا اإلجراء كفياليتو ليست كاضحة حتى اآلف في اآلكنة األخيرة فقط تـ اتخاذبسبب أنو 

 
 الفاعمية لتقييـاألدوات أو المنيجية المستخدمة  يرجى توضيح سبب االختيار واإلشارة إف أمكف إلى

 
فيالية ىذا االجراء . عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف يشمؿ ذلؾ الميمكمات المتيمقة  الكارد أعاله بشأف ختيارالل إثباتيةيرجى تقديـ ميمكمات 

كيمكف أف تشمؿ  فقدانو. دكافع الضغكط عمى التنكع البيكلكجي أك  تغيراتحالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي أك بالتغيرات التي طرأت عمى 
ي بالتنكع البيكلكجي، كالتغيرات في تكافر المكارد، كالتغيرات في السياسات في الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، مثؿ الكع التغيراتأيضا 

 .الحككمية، أك تغييرات في سمكؾ القطاعات الرئيسية في البالد

 
 >إدخاؿ النص<
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أك  الكيػبكصػالت أك )يرجػى اسػتخداـ ىػذا الحقػؿ لإلشػارة إلػى أم مكاقػع شػبكية  والممفػات ذات الصػمة الويػبالمواقع الشبكية ووصالت 
 (.التقييـالتي يمكف اليثكر فييا عمى ميمكمات إضافية عف ىذا ذات الصمة الكثائؽ 

 
تدابير المتخذة. عمى سبيؿ المثاؿ، ذات صمة لتقييـ فيالية اللميمكمات إضافية  أك ركابط شبكية )مكاقع إنترنت( يرجى تقديـ أم كثائؽ

 .المكاقع الشبكية ككصالت الكيب كمكاقع المنشكرات كتقديـ ،  مقاالت اليمميةلمربط مباشرة  يمكف أف يشمؿ

 
 >إضافة ممؼ< >إضافة كصمة<

تسػيـ ( نتػائج تحقػؽ)أك مػف المتكقػع أف  المتخػذة تػدابيرالحققػت بما في ذلؾ دراسات حالػة لتكضػيح كيػؼ ، ذات الصمةاألخرى المعمومات 
 البيكلكجياالستراتيجيات كخطط اليمؿ الكطنية لمتنكع تنفيذ في 
 

عمى شبكة اإلنترنت لمزيد مف الميمكمات، مثؿ دراسات الحالة المتيمقة بالتدابير المتخذة.  ركابطيرجى تقديـ أم كثائؽ ذات صمة أك 
قدمة مكجزة لممكضكع أك المشكمة، ككصؼ ما يجرم القياـ بو لمتصدم ليا، كميمكمات م عمى كيمكف أف تشمؿ عناصر دراسات الحالة

كطنية أك أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي  الىداؼ باألالمسألة ذات صمة لماذا تيد ، كميمكمات عف المشاركة عف الجيات الفاعمة
 .صكر، أك خرائط ، أك شخصياتعمى دراسات الحالة تشمؿ كيمكف أيضا أف  الستنتاجات اليامة كالدركس المستفادة. كا

 
 >إدخاؿ النص<
 

 )يرجػى اسػتخداـ ىػذا الحقػؿ لإلشػارة إلػى أم مكاقػع شػبكية أك كصػالت الكيػب أك المواقع الشبكية ووصالت الويػب والممفػات ذات الصػمة
 (إضافيةالتي يمكف اليثكر فييا عمى ميمكمات ذات الصمة الكثائؽ 

 
 يرجى تقديـ أم كثائؽ ذات صمة أك كصالت عمى شبكة اإلنترنت لمزيد مف الميمكمات حكؿ ىذا أك غيرىا مف الميمكمات ذات الصمة

 
 >إضافة ممؼ< >إضافة كصمة<
 

احتياجات عمميػة وتقنيػة لمتبمػب العقبات واالحتياجات العممية والتقنية المتعمقة بالتدابير المتخذة: يرجى وصؼ العقبات المواجية وأي 
 عمييا، بما في ذلؾ التعاوف التقني والعممي، وأنشطة تنمية القدرات أو االحتياج إلى مواد إرشادية.

 
 تشػمؿ عند اتخاذ ىذا اإلجػراء. عمػى سػبيؿ المثػاؿ، يمكػف أف مصادفتيامتنفيذ أك اليقبات التي تـ تحديدىا أك ليرجى كصؼ أم احتياجات 

سػػيحققو الػػدعـ فػػي البمػػد، كالػػذم ستسػػتفيد التػػي تحتػػاج إلػػى دعػػـ، كنػػكع الػػدعـ المطمػػكب، مػػا  محػػددة المجػػاالت المكاضػػييية بمػػدؾ قضػػايا /
المرتبطػة  ييػا ىػي االحتياجػاتفػي التيميػؽ عم بمدكـالقضايا المحددة التي قد ترغب ك  بصكرة رئيسية مف ىذا الدعـ.المجتميية  المجمكعات
التيميؽ عمى أم عقبػات يمكػف ميالجتيػا  في نيف كالتقنيات كاألدكات كاألدلة أك الدراسات. قد ترغب بمدؾ أيضاأك تطكير القكا /بالتدريب ك

تكضػيح  التيميػؽ عمػى فػي قػد ترغػب األطػراؼ أيضػاك  حكار بيف أنظمة الميارؼ التقميدية كاليمـك الحديثػة. إجراء  مف خالؿ فيـ أفضؿ أك
الميمكمػػات الػػكاردة فػػي ىػػذا القسػػـ مػػف التقريػػر الػػكطني عمػػى تيزيػػز بنػػاء ستسػػاعد ك  تيػػا.لميالجتيػػد ذات أكلكيػػة احتياجػػات عقبػػات أك  أم

كالتأكػػػد مػػػف أف  2020-2011القػػػدرات كالتيػػػاكف التقنػػػي كاليممػػػي كنقػػػؿ التكنكلكجيػػػا لػػػدعـ تنفيػػػذ الخطػػػة االسػػػتراتيجية لمتنػػػكع البيكلػػػكجي 
 .12/2مع المقرر تماشيا بفيالية  يتـ تبادلياالميمكمات حكؿ ىذه القضايا 

 
 >إدخاؿ النص<
 

أك  الكيػبكصػالت أك )يرجػى اسػتخداـ ىػذا الحقػؿ لإلشػارة إلػى أم مكاقػع شػبكية  والممفػات ذات الصػمة الويػبوصالت و  المواقع الشبكية
 (.كالتقنيةالتي يمكف اليثكر فييا عمى ميمكمات تتيمؽ باليقبات كاالحتياجات اليممية ذات الصمة الكثائؽ 
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يرجى تقديـ أم كثائؽ أك ركابط ذات صمة لمزيد مف الميمكمات المتيمقة بيذه اليقبات كاالحتياجات اليممية كالتقنية. عمى سبيؿ المثاؿ، 
 .المكاقع الشبكية ككصالت الكيب كمكاقع المنشكرات كتقديـ ،  مقاالت اليمميةلميمكف أف يشمؿ ربط مباشرة 

 
 >إضافة ممؼ< >إضافة كصمة<
 

 وطني لتقدـ المحرز نحو تحقيؽ كؿ ىدؼاتقييـ  :الثالث القسـ
 

جمع الميمكمات عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ األىداؼ الكطنيػة لبمػدؾ. يجػب  فياليدؼ مف ىذا القسـ مف التقرير الكطني السادس يتمثؿ 
كطنيػػة، يرجػػى تقيػػيـ التقػػدـ الػػكطني نحػػك بمػػكغ أىػػداؼ أيشػػي  الكػػؿ مػػف األىػػداؼ الكطنيػػة لبمػػدؾ. إذا لػػـ تضػػع بمػػدؾ أىػػدافاستنسػػاخ النمػػكذج 
فػػي الفػػرع األكؿ  التػػي أدخمػػت األىػػداؼ الكطنيػػةسػػيتـ مػػؿء  ا كػػاف بمػػدؾ يسػػتخدـ أداة اإلبػػالغ عمػػى اإلنترنػػت،إذلمتنػػكع البيكلػػكجي. 

 .تمقائيا في ىذا القسـ مف التقرير الكطني

 
 

تكرار كينبغي مماثمة. اللتزامات االبمدؾ أك لتقييـ مستكل التقدـ المحرز في كؿ مف األىداؼ الكطنية  ، يرجىباستخداـ النمكذج أدناه
ذا لـ ك لكؿ ىدؼ كطني.  النمكذج  .استخداـ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجييرجى  ،كطنية اأىداف ؾ قد كضعبمد يكفا 

 وطني لتقدـ المحرز نحو تحقيؽ كؿ ىدؼاتقييـ    -ثالثا

 اليدؼ
أيشي التنكع البيكلػكجي الػذم تػـ تقييمػو. إذا كػاف بمػدكـ يسػتخدـ أداة اإلبػالغ عمػى أىداؼ يرجى اإلشارة إلى اليدؼ الكطني أك 

 .في الفرع األكؿ تمقائيا في ىذا القسـ مف التقرير الكطني التي أدخمت األىداؼ الكطنيةسيتـ مؿء اإلنترنت، 

 
 >يرجى اختيار ىدؼ كاحد<

 :المختارنحو تنفيذ اليدؼ المحرز فية التقدـ 
 

بالنسبة لميدؼ الكطني المحدد، يرجى اإلشارة إلى المستكل الحالي مف التقدـ الذم تـ إحرازه نحك تحقيقو باستخداـ الفئات 
يجب أف  الفئات أدناه ىي نفسيا المستخدمة في الطبية الرابية مف نشرة التكقيات اليالمية لمتنكع البيكلكجي.  . الكاردة أدناه

 يأخذ التقييـ بييف االعتبار السنة التي ُحددت كمكعد محدد لميدؼ الكطني.

 
 اليدؼحيح لتجاكز عمى المسار الص 

قياس اليتبة التي كضييا اليدؼ بأف تتجاكز  أف التدابير المتخذة عمى الصييد الكطني ستسمح لمميايير/إلى تشير ىذه الفئة 
في حالة تمؾ األىداؼ مع اليناصر الكمية، فإف ىذا ييني أف قياس اليتبة التي تـ تحديدىا  المكعد النيائي المستيدؼ. ك

 .قد تـ تجاكزىا لتحقيقياسيتـ تجاكزه. كفي حالة األىداؼ النكعية، فإف ىذا ييني أف اإلجراءات أك الشركط الالزمة 

 
 عمى المسار الصحيح لتحقيؽ اليدؼ 

تشير ىذه الفئة أف التدابير التي اتخذت كالكضع الراىف مف القضايا التي تناكليا اليدؼ سكؼ يتحقؽ بحمكؿ المكعد النيائي 
 المستيدؼ

 
 كاؼتحقؽ تقدـ نحك اليدؼ كلكف بميدؿ غير  
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تشير ىذه الفئة إلى أنو قد تـ إحراز تقدـ كبير نحك تحقيؽ اليدؼ منذ تأسيسو.  كيمكف أف يأخذ التقدـ شكؿ التدابير المتخذة 
ناكليا. كمع ذلؾ، كفي حيف تشير ىذه الفئة إلى تحسف الكضع، إال أف أك التحسينات الفيمية في كضع المكضكعات التي تـ ت

 .التقدـ الذم تـ إحرازه سيككف غير كاؼ لتحقيؽ اليدؼ في المكعد المحدد ما لـ تتخذ تدابير إضافية
 

 كبيرلـ يحدث أم تغير  
كيمكف أف تشمؿ أسباب ذلؾ عمى أف التدابير  كتشير ىذه الفئة إلى أنو لـ يالحظ أية تغيرات كبيرة منذ تحديد ىذا اليدؼ.
 اذ تدابير ىامة.المتخذة لـ يكف ليا تأثير، ككانت التدابير المتخذة غير فيالة، أك عدـ اتخ

 
 اليدؼىناؾ ابتياد عف  

تشير ىذه الفئة إلى أف القضايا التي يسيى اليدؼ إلى ميالجتيا آخذة في التدىكر. كيمكف أف يككف ىذا بسبب تزايد الضغكط 
أخرل في الظركؼ الكطنية، أك أف التدابير المتخذة لـ يكف ليا تأثير، أك أف كاإلجراءات عمى التنكع البيكلكجي، أك تغيرات 

 .التي اتخذت كانت غير فيالة أك عدـ اتخاذ تدابير ىامة

 

 :التقييـتاريخ إجراء 
 

 .يرجى اإلشارة إلى التاريخ الذم اضطمع فيو بتقييـ ىذا التقدـ نحك تحقيؽ اليدؼ

 
 >التاريخ<

الػكاردة لى الميمكمػات ذات الصػمة استنادا إ، ـ ىذا اليدؼتقييفي  المستخدمة)يرجى تقديـ ميمكمات عف األدلة  لألدلة المستخدمةممخص 
 (.نيالقسـ الثا في
 

عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف يشمؿ ذلؾ عمى الميمكمات المتيمقة بالتأثير يرجى تقديـ ميمكمات إثباتية لالختيار الكارد أعاله. 
بير التي اتخذت أك التغيرات التي طرأت عمى حالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي، كالتغيرات في الضغكط عمى التنكع االياـ لمتد

الكعي بالتنكع البيكلكجي، كالتغيرات في تكافر البيكلكجي أك دكافع فقدانو، كالتغيرات في الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، مثؿ 
المكارد، كالتغيرات في السياسات الحككمية، أك تغييرات في سمكؾ القطاعات الرئيسية في البالد. كببالنسبة لألىداؼ الكطنية 

مة المستيدفة. التي تيد كمية في الطبيية، قد ترغب األطراؼ أيضا بالنظر في التقارير عف مدل اإلنجاز فيما يتيمؽ بالقي
 عمى سبيؿ المثاؿ، بالنسبة لبيض أنكاع مف األىداؼ، كيمكف أف يتـ ىذا مع استخداـ النسب المئكية.

 
 >إدخاؿ النص<

 التقييـالمؤشرات المستخدمة في ىذا 
كيمكف أف تشمؿ ىذه المؤشرات  المؤشرات المستخدمة لتقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ.  مف يرجى اإلشارة إلى أم

اليمؿ الكطنية لمتنكع البيكلكجي الخاصة ببمدؾ أك المؤشرات التي كضيت  عمى المؤشرات الكاردة في االستراتيجيات كخطط
، أحاطت الييئة الفرعية لممشكرة اليممية كالتقنية كالتكنكلكجية عمما بالقائمة المقترحة 4 19/411في التكصية  ليمميات أخرل. ك

                                                      
11

االجتماع الثالث عشر لمؤتمر األطراؼ ذم الصمة بمؤشرات الخطة االستراتيجية لمتنكع سيتـ تحديث ىذا المرجع لييكس المقرر الذم اتخذ خالؿ   
 2020-2011البيكلكجي 
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التي حددىا فريؽ الخبراء التقني  2020-2011مف المؤشرات النكعية كالمحددة لمخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 
في تقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ األىداؼ الكطنية، قد ترغب البمداف لالستفادة مف ىذه القائمة مف  المخصص. ك

المؤشرات، إذا كاف ذلؾ مناسبا. لمزيد مف الميمكمات عف المؤشرات، بما في ذلؾ أدكات لكضع المؤشرات الكطنية، متاح مف 
 /http://www.bipindicators.netاكة مؤشرات التنكع البيكلكجي: مكقع شر 

 
 المؤشر المستخدـ )المؤشرات المستخدمة( في ىذا التقييـ

 
 يرجى تقديـ قائمة بالمؤشرات المستخدمة في تقييـ ىذا اليدؼ. >المؤشر المستخدـ )المؤشرات المستخدمة<
 
 :أك

 .يرجى كضع عالمة في ىذه الخانةتستخدـ بمدؾ مؤشرات لتقييـ التقدـ المحرز نحك ىذا اليدؼ الكطني، إذا لـ 
 لـ يستخدـ أم مؤشر 

 التقدـيرجى وصؼ أي وسايؿ أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييـ 
 

كيمكف أف يشمؿ دراسات  يرجى كصؼ أم أدكات أك نيج استخدميا بمدكـ لتقييـ التقدـ المحرز نحك ىذا اليدؼ الكطني. 
 .كالدراسات المكتبية، كآراء الخبراء، كالمشاكرات مع أصحاب المصمحة، مف بيف أمكر أخرل الحالة،

 

 >إدخاؿ النص<

أك  الكيػبكصػالت أك ة إلػى أم مكاقػع شػبكية )يرجػى اسػتخداـ ىػذا الحقػؿ لإلشػار والممفػات ذات الصػمة  الويػبوصالت المواقع الشبكية و 
 (.التقييـالتي يمكف اليثكر فييا عمى ميمكمات تتيمؽ بيذا ذات الصمة الكثائؽ 

 
يرجى تقديـ أم كثائؽ أك ركابط ذات الصمة لمزيد مف الميمكمات ذات الصمة لتقييـ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ الكطني. 

 .المنيجيات كالبيانات، التي تقـك عمييا المؤشرات كاألدكات المحددة أعالهكيمكف أف يشمؿ الميمكمات، مثؿ 

 
 >إضافة ممؼ< >إضافة كصمة<

 أعالهمستوى الثقة في التقييـ المشار إليو 
 

 يرجى اإلشارة إلى مستكل ثقة بمدؾ في التقييـ المذككر أعاله 
 
 شاممةيستند إلى أدلة   

تيني ىذه الفئة ضمنا أف الميمكمات الفيالة كالقكية كالمتاحة بسيكلة، بما في ذلؾ المؤشرات، القائمة، تسمح بتقييـ جميع 
 عناصر اليدؼ.

 
 جزئيةيستند إلى أدلة   

بيض الميمكمات كالمؤشرات مكجكدة لتقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ اليدؼ كلكف ال يمكف تقييـ  تيني ىذه الفئة ضمنا أف
 جميع اليناصر أك كجكد قيكد في الميمكمات المتكفرة.

 

http://www.bipindicators.net/
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 محدكدةيستند إلى أدلة   
تيني ىذه الفئة ضمنا أف ىناؾ ميمكمات كمؤشرات محدكدة لتقييـ التقدـ المحرز نحك اليدؼ كأف التقييـ ييتمد إلى حد كبير 

 عمى رأم الخبراء.

 أعالهيرجى تقديـ توضيح لمستوى الثقة المشار إليو 
 

قػػد ترغػػب األطػػراؼ فػػي التيميػػؽ عمػػى أنػػكاع الميمكمػػات أك  .يرجػػى كصػػؼ لمػػاذا تػػـ إعطػػاء تقيػػيـ مسػػتكل الثقػػة المحػػدد أعػػاله
 المؤشرات المستخدمة، الممثؿ كالتغطية، ككذلؾ أم قيكد قد تككف لدييا.

 
 >إدخاؿ النص<

 التقييـمدى كفاية معمومات الرصد لدعـ 
 

 .يرجى اإلشارة إلى مدل كفاية كضع أنظمة الرصد الكطنية ليذا اليدؼ الكطني
 
 كاؼالرصد المتيمؽ بيذا اليدؼ   

تشير ىذه الفئة إلى أف نظـ الرصد التي تـ كضييا قادرة عمى تكفير الميمكمات الكافية مف حيث الكمية أك النكعية أكالكمية 
 أك تكقيت، لتقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ اليدؼ

 
 (القضيةالرصد المتيمؽ بيذا اليدؼ جزئي )مثال يغطي جزءا فقط مف المجاؿ أك   

تشير ىذه الفئة إلى أف نظـ الرصد التي تـ كضييا قادرة فقط عمى تكفير جزء مف الميمكمات الالزمة لتقييـ التقدـ المحرز 
 تحقيؽ اليدؼ نحك

 
 لمرصدال يكجد نظاـ   

تشير ىذه الفئة إلى أنو ال يكجد حاليا أم نظاـ لمرصد تـ كضيو في البالد يمكف استخدامو لتقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ 
 ىذا اليدؼ

 
 الرصدال تكجد حاجة إلى   

تشير ىذه الفئة إلى أنو ال يشترط كضع نظاـ رصد لتقييـ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ حيث تكجد ميمكمات كافية 
 مناسب.مف مصادر أخرل قادرة عمى إجراء تقييمات لمتقدـ المحرز كافية كفي الكقت ال

 )إف كجد( اليدؼ يرجى وصؼ نظاـ رصد
أك  كاؼبيذا اليدؼ غير  المتيمؽ )مثؿ، الرصدفي السؤاؿ الكارد أعاله  األكؿ كالثانيعف السؤاليف أحد األجكبة  تـ اختيارإذا 

إدراجيػا التػي قػد ترغػب بمػدؾ  المسػائؿ كمػف بػيف  .مكجػكداليرجى كصؼ نظاـ الرصد  (،بيذا اليدؼ ىك جزئي المتيمؽ الرصد
خصائص نظاـ الرصد، كالمنظمات المسؤكلة عف ذلػؾ، ككيػؼ يػتـ جمػع الميمكمػات أك البيانػات، كنػكع البيانػات  ىي:في ردىا 

 .في كثير مف األحياف يتـ تحديث البيانات التي يتـ جمييا ككيؼ
 
 >إدخاؿ النص<
 

أك  الكيػبكصػالت إلػى أم مكاقػع شػبكية أك )يرجػى اسػتخداـ ىػذا الحقػؿ لإلشػارة والممفػات ذات الصػمة  الويػبوصالت المواقع الشبكية و 
 الرصد(.التي يمكف اليثكر فييا عمى ميمكمات إضافية تتيمؽ بنظاـ ذات الصمة الكثائؽ 
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إذا تـ نشر الميمكمات المتيمقة بنظاـ الرصد في مصادر أخرل، يرجى تضميف الممفات ذات الصمة ك/أك كصالت عمى شػبكة 

المكاقػػػع الشػػػبكية ككصػػػالت الكيػػػب كمكاقػػػع  كتقػػػديـ ،  مقػػػاالت اليمميػػػةلمربػػػط مباشػػػرة اإلنترنػػػت. عمػػػى سػػػبيؿ المثػػػاؿ، يمكػػػف أف يشػػػمؿ 
 المنشكرات

 
 >إضافة ممؼ< >كصمة إضافة<
 

 متنوع البيولوجيلأيشي مف أىداؼ تحقيؽ كؿ ىدؼ في  وطنيةالمساىمة وصؼ ال :الرابع القسـ

يتمثػػؿ اليػػدؼ مػػف ىػػذا القسػػـ مػػف إرشػػادات التقريػػر الػػكطني السػػادس فػػي جمػػع الميمكمػػات عػػف التقػػدـ المحػػرز نحػػك بمػػكغ أىػػداؼ 
أيشي لمتنػكع البيكلػكجي اليالميػة. كيػربط ىػذا القسػـ التقػدـ المحػرز عمػى المسػتكل الػكطني بأىػداؼ أيشػي لمتنػكع البيكلػكجي. كفػي 

اؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي، يرجػى النظػر فػي جميػع اليناصػر المرتبطػة بأىػداؼ أيشػي كصؼ المساىمات الكطنية نحك بمكغ أىد
تجميػػػع  كسػػتُمكف الميمكمػػػات التػػي تػػػـ جمييػػا مػػػف خػػػالؿ ىػػذا القسػػػـ مػػف التقريػػػر الػػكطني مػػػف إعػػداد تحميػػػؿ/ لمتنػػكع البيكلػػػكجي. 

. كيجب أف تُبنى الردكد فػي ىػذا 10/2قا لممقرر لممساىمات مف اإلجراءات الكطنية كاإلقميمية كغيرىا، نحك األىداؼ اليالمية كف
القسػػػـ مػػػف التقريػػػر الػػػكطني عمػػػى الميمكمػػػات الػػػكاردة فػػػي القسػػػميف الثػػػاني كالثالػػػث. كمػػػع ذلػػػؾ، فإنػػػو لػػػيس مػػػف الضػػػركرم تكػػػرار 

 الميمكمات التي سبؽ إدراجيا في األجزاء السابقة مف التقرير.

 
مف ىدؼ لكؿ  كينبغي تكرار ىذا النمكذجمتنكع البيكلكجي. لأيشي أىداؼ تحقيؽ  فيمساىمة بمدؾ كصؼ يرجى  ،باستخداـ النمكذج أدناه

 أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي.

 متنوع البيولوجيلأيشي مف أىداؼ تحقيؽ كؿ ىدؼ في  وطنيةالمساىمة ال وصؼ   -رابعا

 : زيادة التوعية بالتنوع البيولوجيمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 1اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :المستخدمة لدعـ ىذا الوصؼ

 
ما ىك المستكل الحالي لمتكعية بالتنكع البيكلكجي؟ ما  :التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي األسئمةتتمثؿ بيض 

مجمكعات التي لدييا فيـ أفضؿ/أقؿ بالتنكع البيكلكجي؟ ما ىي األنشطة التكعية التي اتخذت؟ ما مدل فيالية ىذه ىي ال
األنشطة؟ في كصؼ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب األطراؼ في االستفادة مف الميمكمات المكجكدة عمى 

 ككذلؾ اتجاىات،  barometer/-http://ethicalbiotrade.org/biodiversity المكقع الشبكي لمقياس التنكع البيكلكجي كىك:
 /https://www.google.ca/trends :مكقع جكجؿ 

 
 >إدخاؿ النص<
 

 البيولوجي: دمج قيـ التنوع مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 2اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 

http://ethicalbiotrade.org/biodiversity-barometer/
https://www.google.ca/trends/
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 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 
  

التػي تػـ االضػطالع بيػا كمػا ىػي  دراسػات التقيػيـ مػا ىػيالتي قد ترغب بمدؾ النظر في الػرد عمييػا فيمػا يمػي:  األسئمةتتمثؿ بيض 
ىػذه فػي االسترشػاد بيػا فػي عمميػات صػنع القػرار؟ دراسػات التقيػيـ تـ اسػتخداـ إلى أم مدل غطت ىذه الدراسات؟  التيالنظـ اإليككلكجية 

 إلػى أم مػػدل تػـ إدمػػاج اعتبػػارات التنػكع البيكلػػكجي فػػي عمميػات التخطػػيط الكطنيػة؟ إلػػى أم مػػدل تػـ إدمػػاج التنػػكع البيكلػكجي فػػي اإلبػػالغ
حاسػبة البيئيػة كاالقتصػادية )نظػاـ بتنفيػذ حسػابات المػكارد الطبيييػة فػي إطػار نظػاـ الميقػـك بمػدؾ كالمحاسبة ؟ إلى أم مدل  الكطني كنظـ
في كصؼ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب األطراؼ في االستفادة مػف الميمكمػات المكجػكدة عمػى المحاسبة(؟  

عمػػػػػػػػػػػػػى المكقػػػػػػػػػػػػػع:  الحسػػػػػػػػػػػػػابات البيئيػػػػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػػػػادية المكقػػػػػػػػػػػػػع الشػػػػػػػػػػػػػبكي لشػػػػػػػػػػػػػيبة إحصػػػػػػػػػػػػػاءات األمػػػػػػػػػػػػػـ المتحػػػػػػػػػػػػػدة بشػػػػػػػػػػػػػأف
lt.asphttp://unstats.un.org/unsd/envaccounting/defau 

 
 >إدخاؿ النص<
 

 : إصالح الحوافزمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 3اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

  
 التي : مػا ىػي الحػكافز الضػارة، بمػا فػي ذلػؾ اإلعانػات،التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي األسئمةتتمثؿ بيض 

 الحػػكافز الضػػارة ىػػي؟ مػػا تػػأثير ذلػػؾ عمػػى التنػػكع البيكلػػكجي؟ مػػا ياإصػػالح تػػـ أك أك تػػـ تخفيضػػيا تػػدريجياتػػـ القضػػاء عمييػػا، 
تػـ تنفيػذىا كمػا  التػي تؤثر عمى التنكع البيكلكجي؟ ما ىي الحكافز اإليجابية لمتنكع البيكلػكجي المكجكدة في البالد ككيؼ األخرل
فػي كصػػؼ التقػػدـ نحػك تحقيػػؽ ىػػذا اليػدؼ، قػػد ترغػػب األطػراؼ فػػي االسػػتفادة مػػف التػػي تيالجيػػا؟ التنػػكع البيكلػكجي ا قضػػايىػي 

 قػػػديرات دعػػػـ المسػػػتيمؾ التابيػػػة لمظمػػػة التيػػػاكف كالتنميػػػة فػػػي الميػػػداف االقتصػػػادم: قاعػػػدة بيانػػػات ت الميمكمػػػات المكجػػػكدة فػػػي
testimates database.htmpolicies/producerandconsumersuppor -http://www.oecd.org/tad/agricultural 

 
 >إدخاؿ النص<

 
 

 : اإلنتاج واالستيالؾ المستدامافمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 4اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

  
لمحػػد مػػف تػػأثير جػػراءات التػػي اتخػػذت ىػػي اإل : مػػاالتػػي قػػد ترغػػب بمػػدؾ النظػػر فػػي الػػرد عمييػػا فيمػػا يمػػي األسػػئمةتتمثػػؿ بيػػض 

مػا ىػي كىؿ ىػك مسػتداـ حاليػا؟ الطمب عمى المكارد الطبييية في البالد  تغيرعمى التنكع البيكلكجي؟ كيؼ  نتاجيةاإلالقطاعات 
السػػػتيالؾ كاإلنتػػػاج ا لجيميػػػا أكثػػػر اسػػػتدامة؟ مػػػا ىػػػي خطػػػطك/أك  اإلجػػػراءات التػػػي تػػػـ اتخاذىػػػا لمحػػػد مػػػف اسػػػتيالؾ المػػػكارد 

؟ فػػي كصػػؼ التقػػدـ نحػػك تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، قػػد ترغػػب األطػػراؼ فػػي االسػػتفادة مػػف الميمكمػػات تػػـ كضػػييا ميف التػػيالمسػػتدا
 تفاقيػػػػػػػة التجػػػػػػػارة الدكليػػػػػػػة بػػػػػػػأنكاع الحيكانػػػػػػػات كالنباتػػػػػػػات البريػػػػػػػة الميػػػػػػػددة بػػػػػػػاالنقراضال اإللكتركنػػػػػػػيالمكجػػػػػػػكدة عمػػػػػػػى المكقػػػػػػػع 

)https://cites.org/eng( التحػػػاد الػػػدكلي لحمايػػػة الطبييػػػة كالمػػػكارد الطبيييػػػةبػػػاالنقراض ل، كالقائمػػػة الحمػػػراء لالنػػػكاع الميػػػددة 
)http://www.iucnredlist.org(  كالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة اليالميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة لمبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة البيئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ،

http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/default.asp
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/default.asp
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
http://www.oecd.org/tad/agricultural-policies/producerandconsumersupportestimatesdatabase.htm
https://cites.org/eng
http://www.iucnredlist.org/
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),tions/http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_na(  ،كشػػبكة البصػػػمة المائيػػػة 
) footprint/-water-footprint/national-http://waterfootprint.org/en/water(  برنػػػػػامج تحميػػػػػؿ السػػػػػجالت التجاريػػػػػة ، ك

 .)/http://www.traffic.org( بالحيكانات كالنباتات لالتجار
 

 >إدخاؿ النص< 

 

 : خفض فقداف الموايؿ إلى النصؼ أو تقميميامف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 5اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

  
ميدؿ فقداف المكائؿ الرئيسية في البالد ؟  تغير : كيؼتتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي

؟ ما ىي اإلجراءات التي اتخذت ا التغيرما الذم أدل إلى ىذ؟ىؿ كاف ىناؾ تغير؟ المكائؿ كتجزئتيا تدىكركاف ميدؿ كيؼ 
كصؼ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب األطراؼ في  ؟ فيلميالجة األسباب الكامنة كراء فقداف التنكع البيكلكجي

التقييـ  ىذا عمى كيمكف أف يشمؿ.  مختمؼ المكاقع ات المكجكدة فيكالميمكمعمميات التقييـ  االستفادة مف الميمكمات المكجكدة في
، كالرصد  )assessment/en/-resources-http://www.fao.org/forest(,لمنظمة األغذية كالزراعة اليالمي لممكارد الحرجية 

، كاتفاقية األمـ المتحدة  watch/maps_data-forest-work/project/global-http://www.wri.org/our اليالمي لمغابات
كالتقييـ اليالمي لمتنكع البيكلكجي لمجباؿ ،  )w.unccd.int/en/Pages/default.aspxhttp://wwلمكافحة التصحر 

http://www.gmba.unibe.ch/(  ، كمكقع رامسارhttp://www.ramsar.org/ 
 
 >إدخاؿ النص<
 

 : اإلدارة المستدامة لمموارد الحية الماييةمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 6اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

  
حالة األرصدة السمكية كالالفقاريات كالنباتات  تكيؼ تغير تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: 

اإلدارية التي تـ  خطط ىي ال؟ ما البالدتقنيات الصيد المستخدمة في ما مدل استدامة أدل إلى ىذه التغيرات؟  الذم المائية في البالد؟ ما
؟ ما ىي األحكاـ البالدمكجكدة في ال ةانياش األنكاع المنضببالمكائح أك السياسات المتيمقة ىي ؟ ما ةألرصدة السمكية المنضبكضييا ل

المكجكدة لمحد مف آثار مصائد األسماؾ عمى األنكاع الميددة باإلنقراض؟ ما ىي األحكاـ المكجكدة لحساب اآلثار السمبية غير المباشرة 
النظاـ  مياـكتيدد ىيكؿ ك مكجكدة المتيمقة بحماية المكائؿ البحرية الميرضة لمخطر ال كبيرة عمى األنكاع غير المستيدفة؟ ما ىي األحكاـال

اإليككلكجي ؟ ما ىي التدابير اإلدارية التي كضيت لمحد مف الصيد اليرضي كالمرتجع؟ في كصؼ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد 
حالة مصايد األسماؾ كتربية األحياء  بشأفترغب األطراؼ في االستفادة مف الميمكمات المكجكدة في منشكر منظمة األغذية كالزراعة 

منظمة األغذية كالزراعة ل(، احصائيات مصايد األسماؾ http://www.fao.org/fishery/sofia/enي اليالـ )المائية ف
http://www.fao.org/fishery/statistics/en ،البحرم  التكجيواإللكتركني لمجمس  عمى المكقعhttps://www.msc.org ، 

كالقائمة الحمراء لالنكاع الميددة باالنقراض ،  http://www.seaaroundus.org مف حكلنا المكقع كالمكقع الشبكي لمبحر

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/
http://waterfootprint.org/en/water-footprint/national-water-footprint/
http://www.traffic.org/
http://www.fao.org/forest-resources-assessment/en/
http://www.wri.org/our-work/project/global-forest-watch/maps_data
http://www.unccd.int/en/Pages/default.aspx
http://www.gmba.unibe.ch/
http://www.ramsar.org/
http://www.fao.org/fishery/sofia/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/en
http://www.fao.org/fishery/statistics/en
https://www.msc.org/
http://www.seaaroundus.org/
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 كمكقع قاعدة األسماؾ،  )http://www.iucnredlist.org( الدكلي لحماية الطبيية كالمكارد الطبيييةالتحاد ل
ww.fishbase.ca/http://w 

 
 >إدخاؿ النص<
 

 : الزراعة المستدامة وتربية األحياء المايية والحراجةمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 7اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

  
ما ىي التػدابير التػي تػـ كضػييا لضػماف اسػتدامة الزراعػة تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: 

؟ في كصؼ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قػد ترغػب األطػراؼ فػي االسػتفادة التدابير مدل فيالية ىذهما كتربية األحياء المائية كالغابات؟ 
كالمكقػػػع   ،http://faostat3.fao.org/home/E لمظمػػػة األغذيػػػة كالزراعػػػة الميمكمػػػات المكجػػػكدة فػػػي قاعػػػدة البيانػػػات اإلحصػػػائيةمػػػف 

، كالمكقػػػػػػع الشػػػػػػبكي لمجمػػػػػػس رعايػػػػػػة الغابػػػػػػات  c.orghttp://www.pef برنػػػػػػامج إقػػػػػػرار خطػػػػػػط إصػػػػػػدار الشػػػػػػيادات الحرجيػػػػػػةالشػػػػػػبكي ل
ca-https://ca.fsc.org/en 
 
 >إدخاؿ النص<

 

 : خفض التموثمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 8اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر فػي الػرد عمييػا فيمػا يمػي: كيػؼ تغيػرت الممكثػات ككميػات المغػذيات فػي الػنظـ 
اإليككلكجية في البالد؟ ما ىي النظـ اإليككلكجية شػيدت تغيػرا كبيػرا؟ مػا ىػي الممكثػات التػي ال تػزاؿ تمثػؿ مخػاكؼ فػي الػبالد؟ 

ي تـ كضييا لمحد مػف مصػادر التمػكث؟ مػا ىػي التػدابير أك الضػكابط التػي تػـ كضػييا لميالجػة ما ىي التدابير أك الضكابط الت
مصػػادر االنتشػػار مػػف التمػػكث؟ فػػي كصػػؼ التقػػدـ نحػػك تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، قػػد ترغػػب األطػػراؼ فػػي االسػػتفادة مػػف الميمكمػػات 

، كاتفاقيػػػػػػة ميناماتػػػػػػا بشػػػػػػأف الزئبػػػػػػؽ  )http://chm.pops.int(المكجػػػػػػكدة عمػػػػػػى المكاقػػػػػػع التفاقيػػػػػػات بػػػػػػازؿ كركتػػػػػػرداـ كاسػػػػػػتكيكلـ 
)http://www.mercuryconvention.org( كالمبػػػػػادرة الدكليػػػػػة المينيػػػػػة بػػػػػالنيتركجيف ، )ogen.org/http://www.initr(  ، قاعػػػػػدة

 كالنظػػاـ اليػػالمي لرصػػد البيئػػة،  )http://faostat3.fao.org/home/E(منظمػػة األغذيػػة كالزراعػػةالبيانػػات اإلحصػػائية المكضػػكعية ل
)http://www.unep.org/gemswater/( 
 
 >إدخاؿ النص<

 

 : منع األنواع البريبة ومراقبتيامف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 9اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   

http://www.iucnredlist.org/
http://www.fishbase.ca/
http://www.fishbase.ca/
http://faostat3.fao.org/home/E
http://www.pefc.org/
https://ca.fsc.org/en-ca
https://ca.fsc.org/en-ca
http://chm.pops.int/
http://www.mercuryconvention.org/
http://www.initrogen.org/
http://faostat3.fao.org/home/E
http://www.unep.org/gemswater/
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تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: كيؼ تغير عدد األنكاع الغريبة الغازية في الػبالد؟ مػا 
األنكاع الغريبة الغازية الحاليػة؟ مػا ىػي تػدابير مراقبػة الحػدكد كتػدابير  ىي اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لمقضاء أك السيطرة عمى

الحجػػر الصػػحي التػػي تػػـ كضػػييا لمنػػع إدخػػاؿ األنػػكاع الغريبػػة الغازيػػة الجديػػدة؟ كيػػؼ تػػـ تيزيػػز تػػدابير مراقبػػة الحػػدكد كالحجػػر 
دة مف الميمكمات المكجكدة في بكابػة الصحي القائمة؟ في كصؼ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب األطراؼ في االستفا

  )http://giasipartnership.myspecies.info/en(الشراكة اليالمية لمميمكمات بشأف األنكاع الغريبة الغازية 
 
 >إدخاؿ النص<

 

 : النظـ اإليكولوجية الضعيفة أماـ تبير المناخمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 10اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: ما ىي اإلجراءات التي تـ اتخاذىا لمحد مف الضغكط 

تقػػدـ نحػػك عمػػى الػػنظـ اإليككلكجيػػة اليشػػة لتغيػػر المنػػاخ ك/أك تحمػػض المحيطػػات؟ كيػػؼ تػػـ تقميػػؿ ىػػذه الضػػغكط؟ فػػي كصػػؼ ال
 ةالبحريػ ة اليشةتحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب األطراؼ في االستفادة مف الميمكمات المتاحة مف قاعدة بيانات النظـ اإليككلكجي

كمػػف المبػػادرة الدكليػػة  )ecosystems/en/-marine-action/vulnerable-http://www.fao.org/in( منظمػػة األغذيػػة كالزراعػػةل
 لمشياب المرجانية

 
 >إدخاؿ النص<

 

 : المناطؽ المحميةمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 11اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
 في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، ينبغي لألطراؼ أف تنظر في التكجيو التالي:

 
)م( اإلبػالغ عػف تنفيػذ خطػط اليمػؿ الكطنيػة لبرنػامج :  .  يػدعك األطػراؼ إلػى1الفقػرة  –)المنػاطؽ المحميػة(  11/24المقرر 

عمؿ المناطؽ المحمية، بما في ذلؾ إدراج نتائج تنفيذ المشركعات الممكلة مف مرفؽ البيئة اليالمية كالجيات المانحػة األخػرل، 
اليمؿ، المدرج في التقارير الكطنية الخامسة كالسادسة، عمػى النحػك المطمػكب فػي الفقػرتيف  مف خالؿ إطار اإلبالغ عف برنامج

مف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي كتنفيذ برنامج  11، لتتبع التقدـ المحرز نحك تحقيؽ اليدؼ 10/31( مف المقرر ى)أ( ك)33
 اليمؿ؛

 
النظر كجزء مف عممية اإلبػالغ الػكطني فػي كضػع )أ(  :طراؼ إلى.  يدعك األ33الفقرة  –)المناطؽ المحمية(  10/31المقرر 

عممية بسيطة كفيالة لإلبالغ الكطني مف شأنيا تتبع الحالػة اليامػة لحفػظ التنػكع البيكلػكجي داخػؿ المنػاطؽ المحميػة، باإلضػافة 
رنػػامج اليمػػؿ بشػػأف المنػػاطؽ إلػػى تػػدابير كنتػػائج برنػػامج اليمػػؿ بشػػأف المنػػاطؽ المحميػػة؛ )ق( التأكػػد مػػف إدمػػاج اإلبػػالغ عػػف ب

 المحمية بكضكح مع اإلبالغ عف التقدـ المحرز صكب تحقيؽ أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي كالمؤشرات المرتبطة بيا؛

http://giasipartnership.myspecies.info/en
http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/
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تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: ما ىػك المػدل الحػالي لممنػاطؽ المحميػة عمػى اليابسػة 

لبحرية ) بشكؿ عاـ، مف خالؿ المناطؽ اإليككلكجية، حسب نكع المكئؿ، كما إلى ذلؾ(؟ ىؿ تشمؿ ىذه األرقػاـ كفي المناطؽ ا
ذات األىميػة لمتنػكع البيكلػكجي كخػدمات النظػاـ  المنػاطؽلسكاف األصمييف؟ ما ىػي المحمية الفيالة لممجتمع المحمي كامناطؽ ال

ممثمة تمثيال ناقصا؟ ما مدل فياليػة المنػاطؽ المحميػة القائمػة؟ كيػؼ  لمناطؽامحمية حاليا؟ ما ىي  التي تيد غيراإليككلكجي 
الشيكب األصمية كالمجتميات المحمية المينية في إدارة المناطؽ المحميػة؟ مػا ىػك الػدعـ أك  ىؿ شاركتتغيرت فيالية إدارتيا؟ 

المنػاطؽ المحميػة التابيػة لخػرائط، أك تسػجيؿ اليمميات التي تػـ تأسيسػيا لػدعـ المجتميػات األصػمية كالمحميػة فػي تكثيػؽ كرسػـ ا
 ؟حفظ المجتميات المحميةتنفيذ أك رصد خطط أك  كضع/أك كلممجتمع المحمي 

 
عمػػى المكقػػع الشػػبكي ترغػػب األطػػراؼ فػػي االسػػتفادة مػػف الميمكمػػات المتاحػػة ، قػػد فػػي كصػػؼ التقػػدـ نحػػك تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ

 كبكابػػػػػػػػػػػػػػػة ميمكمػػػػػػػػػػػػػػػات فياليػػػػػػػػػػػػػػػة إدارة المنػػػػػػػػػػػػػػػاطؽ المحميػػػػػػػػػػػػػػػة ، //:www.protectedplanet.nethttpلمكككػػػػػػػػػػػػػػػب المحمػػػػػػػػػػػػػػػي 
http://www.wdpa.org/ME/ 

 
 >إدخاؿ النص<

 

 : خفض خطر االنقراضمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 12اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
ىػػؿ يكجػػد أم نػػكع مػػف األنػػكاع التػػي انقرضػػت فػػي  :تتمثػػؿ بيػػض األسػػئمة التػػي قػػد ترغػػب بمػػدؾ النظػػر فػػي الػػرد عمييػػا فيمػػا يمػػي

؟ كيؼ تغير كضع الحفاظ عمػى األنػكاع؟ مػا ىػي النسػبة  2020-2011بالدكـ منذ اعتماد الخطة االستراتيجية لمتنكع البيكلكجي 
المئكيػػة لألنػػكاع الميػػددة فػػي بمػػدكـ؟ مػػا ىػػي اإلجػػراءات التػػي اتخػػذت لميالجػػة ىػػذا الكضػػع؟ كيػػؼ تغيػػرت التيديػػدات الرئيسػػية 

الميػػػػددة ؟ مػػػػا ىػػػػي التيديػػػػدات الرئيسػػػػية لألنػػػػكاع 2020-2011لألنػػػػكاع منػػػػذ اعتمػػػػاد الخطػػػػة االسػػػػتراتيجية لمتنػػػػكع البيكلػػػػكجي 
باالنقراض في بمدكـ؟ ما ىي اإلجراءات التػي اتخػذت لميالجػة ىػذه التيديػدات؟ فػي كصػؼ التقػدـ نحػك تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ، قػد 
ترغػػػػػػػػػب األطػػػػػػػػػراؼ فػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػف الميمكمػػػػػػػػػات المكجػػػػػػػػػكدة فػػػػػػػػػي القائمػػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػػراء لألنػػػػػػػػػكاع الميػػػػػػػػػددة بػػػػػػػػػاالنقراض 

)p://www.iucnredlist.orghtt( ،  كمؤشػػػػػػر الكككػػػػػػب الحػػػػػػي)http://www.livingplanetindex.org/home/index(  كمػػػػػػػف ،
 )http://www.teamnetwork.org(الشبكة اإلستكائية لتقييـ كرصد البيئة 

 
 >إدخاؿ النص<
 

 : صوف التنوع الجينيمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 13اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،لمتنػػوع البيولػػوجيأيشػػي أىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
ما ىي اإلجراءات التػي اتخػذت لحمايػة التنػكع الجينػي  تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي:

أك الثقافيػة؟  تصػاديةقاالك  االجتماعيػة ذات القيمػةكاألنػكاع  أقاربيػا البريػةك  ألنكاع النباتات المزركعة كحيكانات المزارع كالمدجنة،

http://www.protectedplanet.net/
http://www.wdpa.org/ME/
http://www.wdpa.org/ME/
http://www.iucnredlist.org/
http://www.livingplanetindex.org/home/index
http://www.teamnetwork.org/
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في المكقع أك خارج المكقع؟ ما أنكاع خطط اإلدارة أك االستراتيجيات التي كضيت لمحفػاظ عمػى التنػكع حفظ األنكاع يجرم  ىؿ
مف الميمكمات ؟ في كصؼ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب األطراؼ في االستفادة أك خارج المكقعالجيني في المكقع 

 المكجػػكدة فػػي بنػػؾ الميمكمػػات اليالميػػة المنظمػػة لممػػكارد الكراثيػػة الحيكانيػػة، كنظػػاـ ميمكمػػات التنػػكع الػػكراثي لمحيكانػػات المنزليػػة
)http://dad.fao.org/(، حالة المكارد الكراثية لمغابات في اليالـ ك)http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/( 
 
 >إدخاؿ النص<

 

 : خدمات النظـ اإليكولوجيةمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 14اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

 
 في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، ينبغي لألطراؼ أف تنظر في التكجيو التالي:

   
.  يػدعك األطػػراؼ إلػػى: 3الفقػػرة  –)التنػػكع البيكلػػكجي مػف أجػػؿ القضػػاء عمػى الفقػػر كتحقيػػؽ التنميػة المسػػتدامة(  12/5المقػرر  

الطبيية لمناس، بمػا فػي ذلػؾ خػدمات الػنظـ اإليككلكجيػة ككظائفيػا، فػي  كمنافعج التنكع البيكلكجي ميشجع األطراؼ عمى أف تد
اج شػكاغؿ كأكلكيػات مػإدمػف أجػؿ ضاء عمى الفقر كتحقيؽ التنمية، عمى جميع المسػتكيات، استراتيجيات كمبادرات كعمميات الق

القضاء عمى الفقػر كتحقيػؽ التنميػة فػي االسػتراتيجيات كخطػط اليمػؿ الكطنيػة لمتنػكع البيكلػكجي كغيرىػا مػف الخطػط كالسياسػات 
كرصػػد  ،كتحقيػػؽ أىػػداؼ أيشػػي لمتنػػكع البيكلػػكجي 2020-2011الخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػكع البيكلػػكجي  لتنفيػػذكالبػػرامج المالئمػػة 

عػػداد تقػػارير دراج ىػػذه الميمكمػػات ضػػمف أمػػكر عػػف جيػػكد اإلدمػػاج ىػػذه كتقيػػيـ كا  ، مػػف خػػالؿ المؤشػػرات كاألدكات المالئمػػة، كا 
 أخرل في تقريرىا الكطني؛

 
لػة الػنظـ اإليككلكجيػة التػي تيػد ىامػة تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: كيػؼ تغيػرت حا

لتػػػكفير خػػػدمات الػػػنظـ اإليككلكجيػػػة؟ كيػػػؼ تغيػػػرت الضػػػغكط عمػػػى الػػػنظـ اإليككلكجيػػػة التػػػي تيػػػد ىامػػػة لتػػػكفير خػػػدمات الػػػنظـ 
 مػػا ىػػياإليككلكجيػػة؟ كيػػؼ تسػػاىـ ىػػذه الػػنظـ اإليككلكجيػػة فػػي رفاىيػػة اإلنسػػاف؟ مػػا ىػػي حالػػة الػػنظـ البيئيػػة اليامػػة فػػي بمػػدكـ؟ 

التػدىكر فػػي بيػػض الػػنظـ  ىػػؿ تجػػاكز؟ التػي تتحسػػفالػػنظـ اإليككلكجيػػة  مػػا ىػيأسػػرع؟  التػػي تتػدىكر بصػػكرةاإليككلكجيػػة  الػنظـ
التػػي الػػنظـ اإليككلكجيػػة مػػا ىػػي ؟ التػػي تحتػػاج إلػػى اسػػتيادةالػػنظـ اإليككلكجيػػة  مػػا ىػػياإليككلكجيػػة خطػػر نقػػاط مػػركر التحػػكؿ؟ 

 مػا ىػيإلى حماية؟ ما ىي الضػغكط الرئيسػية عمػى الػنظـ اإليككلكجيػة التػي تػكفر الخػدمات األساسػية لرفاىيػة اإلنسػاف؟ تحتاج 
لرفاىيػة النسػاء كالمجتميػات األصػمية كالمحميػة، كالفقػراء كالمستضػيفيف؟ خاصة بالنسػبة ذات أىمية  التي تيد النظـ اإليككلكجية

في فقداف خدمات النظاـ البيئي؟ في كصؼ التقدـ نحػك تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ، قػد ترغػب  أك تسبب إلىما ىي اليكامؿ التي تقكد 
قنػػاة ك ،  )http://www.oceanhealthindex.org( األطػػراؼ فػػي االسػػتفادة مػػف الميمكمػػات المكجػػكدة فػػي مؤشػػر صػػحة المحػػيط

 مييد المكارد اليالميةالتابع ل لمتكقعا اإلجياد المائي كتصنيؼ ياناتب
 ).rankings-country-stress-water-projected-sets/aqueduct-http://www.wri.org/resources/data( 
 
 >إدخاؿ النص<
 

 : استعادة النظـ اإليكولوجية ومرونتيامف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 15اليدؼ 
 

http://dad.fao.org/
http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/
http://www.oceanhealthindex.org/
http://www.wri.org/resources/data-sets/aqueduct-projected-water-stress-country-rankings
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لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
 في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، ينبغي لألطراؼ أف تنظر في التكجيو التالي:

 

مشػػكرة حػػكؿ تطبيػػؽ الضػػمانات ذات الصػػمة  التنػػكع البيكلػػكجي كتغيػػر المنػػاخ كالمسػػائؿ األخػػرل ذات الصػػمة:) 11/19المقػػرر 
المتيمقػػػة بخفػػػض االنبياثػػػات الناجمػػػة عػػػف إزالػػػة الغابػػػات  اإليجابيػػػة كالحػػػكافز السياسػػػاتية يكلػػػكجي فيمػػػا يتيمػػػؽ بػػػالنيُجبػػػالتنكع الب

دارتيػػا المسػػتدامة كتيزيػػز مخػػزكف الكربػػكف فػػي الغابػػات فػػي البمػػداف  كتػػدىكرىا فػػي البمػػداف الناميػػة كدكر الحفػػاظ عمػػى الغابػػات كا 
 (.النامية

 
األطػراؼ، كالحككمػات األخػرل، كالمنظمػات المينيػة إلػى النظػر فػي الميمكمػات الػكاردة فػي المرفػؽ عنػد ، يػدعك أيضػا 11الفقرة 

إعػػػػداد التقػػػػارير الكطنيػػػػة كالتقػػػػديمات األخػػػػرل عػػػػف التقػػػػدـ المحػػػػرز نحػػػػك تحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ أيشػػػػي لمتنػػػػكع البيكلػػػػكجي فػػػػي الخطػػػػة 
لنسػػػبة لمتقػػػديمات األخػػػرل ذات الصػػػمة فػػػي إطػػػار ، كحسػػػب مقتضػػػى الحػػػاؿ، با2020-2011اإلسػػػتراتيجية لمتنػػػكع البيكلػػػكجي 

 اليمميات األخرل؛

 
المكائػػؿ المتػػدىكرة فػػي الػػبالد منػػذ  تغيػػر مػػدل كيػػؼ :يمػػيتتمثػػؿ بيػػض األسػػئمة التػػي قػػد ترغػػب بمػػدؾ النظػػر فػػي الػػرد عمييػػا فيمػػا 

 ىػؿ كانػت؟ اسػتيادتياالمكائػؿ تػـ  المنػاطؽ ك/أك مػا عػدد؟ مػا ىػي 2020-2011اعتماد الخطة االستراتيجية لمتنػكع البيكلػكجي 
أنشػػطة  أثػػرت؟ كيػػؼ التػػي تػػـ اسػػتخداميا سػػتيادةاال أنشػػطة ميمػػة ليػػزؿ الكربػػكف؟ مػػا نػػكعالمنػػاطؽ التػػي تػػـ اسػػتيادتيا أم مػػف 
 .مركنة النظـ اإليككلكجية عمىاستيادة 

 
المكقع الشبكي لتحػدل  المكجكدة فيفي كصؼ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب األطراؼ في االستفادة مف الميمكمات 

 ، كمكقع أطمس فرص استيادة الغابات كالمناظر الطبييية التابع لممييد اليالمي لممكارد  )/http://www.bonnchallenge.org(بكف
)opportunities-restoration-landscape-and-forest-http://www.wri.org/resources/maps/atlas(  
 
 >إدخاؿ النص<

 

الحصػوؿ عمػى المػوارد الجينيػة وتقاسػـ المنػافع الناشػية عػف بروتوكوؿ ناغويا بشػنف : مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 16اليدؼ 
 استخداميا

 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
أك تنضػػػـ إلػػػى  عمػػػى صػػػدؽيُ لػػػـ  ـإذا كػػػاف بمػػػدك تتمثػػػؿ بيػػػض األسػػػئمة التػػػي قػػػد ترغػػػب بمػػػدؾ النظػػػر فػػػي الػػػرد عمييػػػا فيمػػػا يمػػػي:

ا ىػي البركتككػكؿ، مػي إلػ أك انضػـ صػدؽ عمػىلمقياـ بذلؾ؟ إذا كػاف بمػدؾ قػد  يتـ اتخاذىاالبركتكككؿ، ما ىي اإلجراءات التي 
اليياكػػػؿ المؤسسػػػية دكـ كضػػػع بمػػػ ىػػؿقابػػػؿ لمتنفيػػذ عمػػػى المسػػػتكل الػػػكطني؟  كتككػػػكؿلجيػػػؿ البر  يػػاالقيػػػاـ بجػػراءات التػػػي يػػػتـ اإل

تػػدابير  ـبمػػدك كضػػع ىػػؿ؟ ، كنقطػػة )نقػػاط( تفتػػيشكطنيػػة )سػػمكات( لتنفيػػذ البركتككػػكؿ )نقطػػة اتصػػاؿ كطنيػػة، سػػمطة ةالمناسػػب
الالزمػػة لمكفػػاء  اشػػئة عػػف اسػػتخدامياالحصػػكؿ عمػػى المػػكارد الجينيػػة كتقاسػػـ المنػػافع النتشػػرييية اك إداريػػة أك سياسػػاتية بشػػأف 

باسػتيراض أك كضػع تػدابير يقـ بمدؾ بفيؿ ىػذا، ىػؿ يقػـك بمػدكـ حاليػا بااللتزامات المنصكص عمييا بمكجب بركتكككؿ؟ إف لـ 
 خطػط لمقيػاـ بػذلؾ بيػدؼ تنفيػذ البركتككػكؿ؟ قػديأك  الحصكؿ عمى المكارد الجينية كتقاسـ المنافع الناشئة عػف اسػتخداميابشأف 

الحصػكؿ عمػى المػكارد الجينيػة كتقاسػـ المنػافع آلية تبادؿ الميمكات بشأف شارة إلى الميمكمات المقدمة إلى اإلترغب البمداف في 

http://www.bonnchallenge.org/
http://www.wri.org/resources/maps/atlas-forest-and-landscape-restoration-opportunities
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 )/http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en( الناشئة عف استخداميا
 
 >إدخاؿ النص<

 

 اليمؿ لحفظ التنكع البيكلكجي طكخط االستراتيجيات: مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 17اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،البيولػػوجيأيشػػي لمتنػػوع أىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
 

 تيااسػػتراتيجيتتمثػػؿ بيػػض األسػػئمة التػػي قػػد ترغػػب بمػػدؾ النظػػر فػػي الػػرد عمييػػا فيمػػا يمػػي: إذا لػػـ يقػػـ بمػػدكـ باسػػتيراض/تحديث 
، فمػػا ىػػي 2020-2011منػػذ اعتمػػاد الخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػكع البيكلػػكجي  الكطنيتػػاف لحفػػظ التنػػكع البيكلػػكجي عمميػػاكخطػػة 

اسػتراتيجية كخطػة اليمػؿ الكطنيتػاف لحفػظ اإلجراءات التي يتـ اتخاذىا لمقياـ بػذلؾ؟ إذا كػاف ال يكجػد أيػة خطػط لتيديؿ/تحػديث 
تيػالج الخطػة االسػتراتيجية كأىػداؼ  أخػرل اسػتراتيجيات، ىؿ ىناؾ أم سياسػات أك خطػط أك بػرامج كطنيػة أك التنكع البيكلكجي

؟ مػا ىػي أم استراتيجيات إقميمية أك دكف كطنية؟ ىؿ ىناؾ أم خطط لتطػكير ىػذاأيشي لمتنكع البيكلكجي؟ ىؿ يكجد في بمدكـ 
كػػأداة مػػف أدكات  الحاليػػة فػػي بمػػدكـ اسػػتراتيجية كخطػػة اليمػػؿ الكطنيتػػاف لحفػػظ التنػػكع البيكلػػكجي اإلجػػراءات التػػي اتخػػذت لتبنػػي

؟ عمى ذلػؾما اآلثار المترتبة ك ؟ استراتيجية كخطة اليمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي السياسة؟ عمى أم مستكل تـ اعتماد
تػؤثر عمػى التنػكع  التػي القطاعية كعبػر القطاعيػة شكاغؿ التنكع البيكلكجي في الخطط كالسياسات إدماجفي  سيساعد ذلؾكيؼ 

اسػتراتيجية كخطػة اليمػؿ الكطنيتػاف لحفػظ  / تحديثالذيف شارككا في استيراضالمينييف  مف ىـ أصحاب المصمحة؟ البيكلكجي
اسػتراتيجية كخطػة اليمػؿ الكطنيتػاف لحفػظ التنػكع سيسػاىمكف فػي تنفيػذ كيػؼ ك دكرىـ في ىذه اليمميػة؟ كما ىك  التنكع البيكلكجي

 ؟ ىػؿ لػػدلطػة اليمػؿ الكطنيتػاف لحفػػظ التنػكع البيكلػكجياسػػتراتيجية كخ؟ مػا ىػي التػدابير المتخػػذة لتقيػيـ مػدل فياليػة البيكلػكجي

 آلية رصد لتقييـ فيالية تنفيذىا؟ك/أك  مؤشرات استراتيجية كخطة اليمؿ الكطنيتاف لحفظ التنكع البيكلكجي
 
 >إدخاؿ النص<
 

 : المعارؼ التقميديةمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 18اليدؼ 
 

لى أم حد في بمدؾ  مساىمة كيفيةيرجى كصؼ  ، كقػدـ مػكجزا لألدلػة أيشػي لمتنػكع البيكلػكجيىػذا اليػدؼ مػف أىػداؼ تحقيػؽ كا 
 :الكصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
 في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، عمى األطراؼ أف تضع في اعتبارىا التكجييات التالية:

 )م( كاألحكاـ ذات الصمة 8: المادة 12/12المقرر 
 

كالمحميػة  .  يشػجع األطػراؼ كالمجتميػات األصػمية كالمحميػة عمػى النظػر فػي كيفيػة مشػاركة المجتميػات األصػمية9ألؼ. الفقرة 
بفيالية في عممية إعداد كجمع كتحميؿ البيانات، بمػا فػي ذلػؾ عػف طريػؽ عمميػة الرصػد المجتمييػة، كمكاصػمة استكشػاؼ كيفيػة 
مساىمة نظـ الرصد كالميمكمات المجتميية لممجتميات األصمية كالمحمية في رصد مؤشرات أىداؼ أيشي، ككيفية تطبيؽ نيػج 

ىػػذه البيانػػات المكلػػدة مػػف مختمػػؼ نظػػـ الميػػارؼ عمػػى قػػدـ المسػػاكاة. كيمكػػف أف تسػػاىـ ىػػذه قػػائـ عمػػى األدلػػة فػػي التحقػػؽ مػػف 
كتحقيػػؽ أىػػداؼ  2020-2011الجيػػكد فػػي التقػػارير الكطنيػػة القادمػػة كاسػػتيراض تنفيػػذ الخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػكع البيكلػػكجي 

http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/
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 ؛18 سيما اليدؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي، ال
 

.  يشجع األطراؼ، كالحككمػات األخػرل، 14الفقرة  -المكاضييية كغيرىا مف القضايا الشاممة  في حكار ميمؽ بشأف المجاالت
كالمنظمػػات الدكليػػة ذات الصػػمة كالمجتميػػات األصػػمية كالمحميػػة كأصػػحاب المصػػمحة الميتمػػيف، كيطمػػب إلػػى األمػػيف التنفيػػذم 

، مثػؿ الػنظـ الميمػكؿ ربػط نالنظر في المشػكرة كالتكصػيات الناتجػة عػف الحػكار المتيمػؽ بشػأف: " ظػـ الميػارؼ التقميديػة كاليمػـك
، بمػا فػي ذلػؾ المنبر الحككمي الدكلي لميمػـك كالسياسػات فػي مجػاؿ التنػكع البيكلػكجي كخػدمات الػنظـ االيككلكجيػةبيا في إطار 

اإلبالغ عػف التقػدـ  "، لدل تنفيذ مجاالت عمؿ االتفاقية ذات الصمة؛ كمكاصمة تشجيع األطراؼ في النظر فياألبياد الجنسانية
 المحرز في التقارير الكطنية المقبمة؛

 
يدعك األطػراؼ كالحككمػات األخػرل، كالمنظمػات الدكليػة ذات الصػمة، كالمجتميػات األصػمية كالمحميػة كأصػحاب .  2باء الفقرة 

، مع مراعػاة الظػركؼ الكطنيػة المصمحة المينييف إلى تنفيذ خطة اليمؿ المتيمقة باالستخداـ المألكؼ المستداـ لمتنكع البيكلكجي
المختمفة بما في ذلؾ النظـ القانكنية كالسياسية، كتقديـ تقرير عف التقػدـ المحػرز إلػى األمػيف التنفيػذم ككػذلؾ مػف خػالؿ عمميػة 

 إعداد التقارير الكطنية؛
 

التشػجيع عمػى إعػدادىا مػف كدعميػا ك النظـ الفريػدة المحميػة بػعمػى االعتػراؼ األخػرل يحػث األطػراؼ كالحككمػات . 6ىاء الفقرة 
كطنيػػة اليمػػؿ الخطػػط  كجػػزء مػػفبمػػا فػػي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ كضػػع بركتككػػكالت مجتمييػػة، جانػػب المجتميػػات األصػػمية كالمحميػػة، 

االستراتيجيات كخطط اليمػؿ الكطنيػة لمتنػكع البيكلػكجي،  ضمف التقميديةكاالبتكارات كالممارسات كتيزيز الميارؼ  حفظلحماية ك 
عف ىذه المبادرات مف خالؿ عممية اإلبػالغ الػكطني، كالفريػؽ اليامػؿ المينػي لحككمات األخرل إلى اإلبالغ كيدعك األطراؼ كا

 التابية لالتفاقية؛ كمف خالؿ بكابة ميمكمات الميارؼ التقميدية كاألحكاـ المتصمة بيا، )م(8بالمادة 
 

في كصؼ التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب في التشاكر، حسب االقتضاء، مع الشػيكب األصػمية كالمجتميػات 
 اعتمػاد : مػا ىػي الخطػكات التػي اتخػذت منػذتتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر فػي الػرد عمييػا فيمػا يمػيالمحمية. 

الميػػارؼ كاالبتكػػارات كالممارسػػات كاالسػػتخداـ المػػألكؼ لممػػكارد الحتػػراـ   2020-2011الخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػكع البيكلػػكجي 
فػي تنفيػذ االتفاقيػة؟  كانيكاسػياالميػارؼ التقميديػة  كيؼ تـ دمجليات تـ كضييا لتيزيز ىذا؟ اآلالبيكلكجية؟ ما ىي اليمميات أك 

خطػة عمػؿ كطنيػة لحمايػة كصػكف كتيزيػز  كضػع ىػؿ تػـ؟ تصػمة)م( كاألحكػاـ الم 8كطنيػة لممػادة ىؿ تـ تييػيف نقطػة اتصػاؿ 
يكجػد  الميارؼ كاالبتكارات كالممارسات لدل المجتميات األصػمية كالمحميػة كتشػجيع االسػتخداـ المسػتداـ لمتنػكع البيكلػكجي؟ ىػؿ

كانػػت ىنػػاؾ مشػػاركة كاممػػة كفيالػػة مػػف الشػػيكب األصػػمية ك/ أك المجتميػػات المحميػػة فيمػػا يتيمػػؽ  ىػػؿ؟ مجتمييػػةعمػػؿ خطػػط 
بفياليػػة فػػي  تشػػارؾتكامػػؿ ميػػارفيـ فػػي تنفيػػذ االتفاقيػػة؟ ىػػي الشػػيكب األصػػمية ك/ أك المجتميػػات المحميػػة، حسػػب االقتضػػاء، ب

عمػػؿ أك ترتيبػػات ىػػؿ تػػـ كضػػع خطػػط / تحػػديث كتنفيػػذ االسػػتراتيجيات كخطػػط اليمػػؿ؟ اسػػتيراضتنفيػػذ االتفاقيػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ 
ىؿ تـ ؟ تكارات كالممارسات الخاصة بالشيكب األصمية كالمجتميات المحميةالميارؼ كاالب كطنية أخرل لحماية كصكف كتيزيز

كاالبتكػارات  الميػارؼمنح المكافقة المسبقة عػف عمػـ مػف المجتميػات األصػمية كالمحميػة فيمػا يتيمػؽ بالحصػكؿ عمػى كضع نظـ 
المسػػتداـ ك سػػتخداـ المػػألكؼ ع حقػػكؽ االيتػػرؼ كتشػػجتػػدابير عمػػى المسػػتكل الػػكطني تىػػؿ تػػـ اتخػػاذ ؟ الخاصػػة بيػػـ كالممارسػػات

لمتنػػػػكع البيكلػػػػكجي؟ مػػػػا ىػػػػك التقػػػػدـ الػػػػذم تػػػػـ إحػػػػرازه فػػػػي تنفيػػػػذ خطػػػػة اليمػػػػؿ بشػػػػأف االسػػػػتخداـ المسػػػػتداـ لمتنػػػػكع البيكلػػػػكجي، 
لكفالة احتراـ التراث الثقافي كالفكرم لممجتميػات األصػمية كالمحميػة، كىي ما تيرؼ بمدكنة السمكؾ األخالقي  : Tkarihwaiéك
االجتمػػاعي بشػػأف التطػػكرات المقتػػرح إجراؤىػػا فػػي، أك ك لثقػػافي كالبيئػػي لتقيػػيـ األثػػر االتكجيييػػة الطكعيػػة  ي المبػػادئكىػػ: Akwéك

 التي يحتمؿ أف تؤثر عمى المكاقع المقدسة كاألراضي كالمياه التي تشغميا أك تستيمميا المجتميات األصمية كالمحمية؟
 

فػػي كصػػؼ التقػػدـ نحػػك تحقيػػؽ ىػػذا اليػػدؼ، قػػد ترغػػب األطػػراؼ فػػي االسػػتفادة مػػف الميمكمػػات المكجػػكدة فػػي المكقػػع الشػػبكي 
 )atlas/-ageshttp://www.unesco.org/langu(.ألطمس التفاعمي لمغات اليالـ الميددة باالندثار التابع لمنظمة اليكنيسكك 

http://www.unesco.org/languages-atlas/
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 >إدخاؿ النص<

 

 : تقاسـ المعمومات والمعارؼمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 19اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،البيولػػوجيأيشػػي لمتنػػوع أىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
 في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، ينبغي لألطراؼ أف تضع في اعتبارىا التكجييات التالية: 

 (جػػؿ التنميػػةخطػػة عمػػؿ متيػػددة السػػنكات لمتيػػاكف فيمػػا بػػيف بمػػداف الجنػػكب فػػي مجػػاؿ التنػػكع البيكلػػكجي مػػف أ) 10/23المقػػرر 
التيػػاكف فيمػػا بػػيف األطػػراؼ إلػػى تضػػميف تقاريرىػػا الكطنيػػة المقبمػػة بميمكمػػات عػػف كيفيػػة قياميػػا بتنفيػػذ أك دعػػـ  يػػدعك.  6الفقػػرة 

 بمداف الجنكب؛
 

.  يطمب إلى األطراؼ اإلبالغ عف مدل فيالية جيكدىا في مجاؿ بناء 9الفقرة  –)المبادرة اليالمية لمتصنيؼ(  11/29المقرر 
القدرات لدعـ تنفيذ المبادرة اليالمية لمتصنيؼ، مف خالؿ تقاريرىا الكطنيػة الخامسػة كالسادسػة فػي إطػار االتفاقيػة، كيطمػب إلػى 

لمتصػػنيؼ، اسػػتنادا إلػػى التقػػارير الكطنيػػة المقدمػػة مػػف األمػػيف التنفيػػذم اإلبػػالغ عػػف التقػػدـ المحػػرز فػػي تنفيػػذ المبػػادرة اليالميػػة 
 األطراؼ، إلى اجتماعات مؤتمر األطراؼ ذات الصمة؛

 
كيػؼ تغيػر تػكافر الميمكمػات بشػأف التنػكع البيكلػكجي : تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الػرد عمييػا فيمػا يمػي

؟ ما ىػي اإلجػراءات التػي تػـ اتخاذىػا لتحسػيف تػكافر 2020-2011البيكلكجي  في البالد منذ اعتماد الخطة االستراتيجية لمتنكع
كنكعيػػػة الميمكمػػػات بشػػػأف التنػػػكع البيكلػػػكجي عمػػػى المسػػػتكل الػػػكطني؟ مػػػا ىػػػي اآلليػػػات التػػػي تػػػـ كضػػػييا أك تطكيرىػػػا لتبػػػادؿ 

بيكلػػكجي لػػدعـ تطػػكير السياسػػات الميمكمػػات كالتكنكلكجيػػات المتيمقػػة بػػالتنكع البيكلػػكجي؟ كيػػؼ تػػـ اسػػتخداـ ميمكمػػات التنػػكع ال
 المكجػكدةكصنع القرار في البالد؟ في كصؼ التقدـ نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قػد ترغػب األطػراؼ فػي االسػتفادة مػف الميمكمػات 

  )ghttp://www.gbif.or( ميمكمات التنكع البيكلكجياليالمي ل عمى المكقع اإللكتركني لممرفؽ

 
 >إدخاؿ النص<

 

 : حشد الموارد مف جميع المصادرمف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي 20اليدؼ 
 

لػػى أي حػػد فػػي بمػػدؾ  مسػػاىمة يػػةكيفيرجػػى وصػػؼ  وقػػدـ مػػوجزا لألدلػػة  ،أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجيأىػػداؼ ىػػذا اليػػدؼ مػػف تحقيػػؽ وا 
 :الوصؼالمستخدمة لدعـ ىذا 

   
إطارا إلعػداد التقػارير الماليػة لتػكفير الميمكمػات المتيمقػة باألىػداؼ  12/3اعتمد مؤتمر األطراؼ في المرفؽ الثاني مف المقرر 

مػػاج إطػػار إعػػداد مػػف أىػػداؼ أيشػػي لمتنػػكع البيكلػػكجي.  كقػػرر مػػؤتمر األطػػراؼ أيضػػا إد 20الماليػػة اليالميػػة بمكجػػب اليػػدؼ 
كيمكف االطالع عمى إطار إعػداد التقػارير الماليػة فػي المكقػع  التقارير المالية في المبادئ التكجييية لمتقارير الكطنية السادسة. 

 .   reporting%2FresourceMobilisation-m.cbd.int/signin?returnUrl=% 2Fsubmit%2Fonlinehttp://chالتالي 
ككػػاف اليػػدؼ مػػف إطػػار إعػػداد التقػػارير الماليػػة عبػػر اإلنترنػػت كأداة اإلبػػالغ عمػػى اإلنترنػػت لمتقػػارير الكطنيػػة السادسػػة أف يكػػكف 

مف أىػداؼ أيشػي لمتنػكع  20نتياء مف إطار إعداد التقارير المالية مف أجؿ اإلبالغ عف اليدؼ إلى اال مكمال. تُدعى األطراؼ

http://www.gbif.org/
http://chm.cbd.int/signin?returnUrl=%2Fsubmit%2Fonline-reporting%2FresourceMobilisation
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 .البيكلكجي في التقرير الكطني السادس

 
 >إدخاؿ النص<

 

لػى أي حػد استنادا إلى وصؼ مساىمة بمدؾ في تحقيؽ  أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي، يرجى وصؼ كيؼ دعمت ىػذه المسػاىمات وا 
 وأىداؼ التنمية المستدامة: 2030تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعاـ 

 
 مسػػاىماتالتنػػكع البيكلػػكجي ك يسػػاعد  اسػػتنادا إلػػى الميمكمػػات الػػكاردة فػػي القسػػـ الرابػػع مػػف التقريػػر الػػكطني، يرجػػى كصػػؼ كيػػؼ

مػػف أىػػداؼ التنميػػة  17بمػػدكـ لتحقيػػؽ أىػػداؼ أيشػػي لمتنػػكع البيكلػػكجي فػػي ميالجػػة المكضػػكعات الرئيسػػية التػػي تناكليػػا اليػػدؼ 
 المستدامة )ما كراء التنكع البيكلكجي( 

 
 >إدخاؿ النص<

 

 )استكماؿ ىذا القسـ اختياري( اتالمساىمة الوطنية في تحقيؽ أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات وصؼ -الخامس  القسـ
 

ىذا القسـ مف التقرير الكطني السادس اختياريا كلكف يكصى بو لجميع األطراؼ التي كضيت استراتيجيات لحفظ النباتات ييد 
جرم عبر شبكات الذم يالنباتات لحفظ نشط عمؿ األطراؼ التي لدييا النباتات ك/أك  لالستراتيجية اليالمية لحفظاستجابة 

التي تتماشى بشكؿ الستراتيجية اليالمية لحفظ النباتات ا ىداؼألبالنسبة . نباتيةالمجمكعات مؤسسات الالحدائؽ النباتية أك 
في أقساـ أخرل مف التقرير  التي تـ إدخاليا ماتميمك كستككف الأيشي لمتنكع البيكلكجي،  مف أىداؼ أىداؼ محددةكثيؽ مع 

ذا في مجمميا في ىذا القسـ مف التقرير فمف تككف ىناؾ حاجة إلى استنساخ الميمكمات كاف ىذا ىك الحاؿ،  ذات صمة ىنا. كا 
نتيا في ء السابقة مف التقرير الكطني يمكف. كمف خالؿ أماألجزاسيمكف إدراج مرجع ل بدال مف ذلؾ. ك الكطني لمميمكمات

المؤسسات غيرىا مف كف أعضاء الشراكة اليالمية لحفظ النبات ك ، قد يك(bgci.org)النباتات حدائؽ المنظمة الدزلية لحفظ 
 .عمى دعـ األطراؼ في جمع الميمكمات ذات الصمة المتيمقة بيذا القسـ قادركفنباتية ال
 

ج النمكذىذا كينبغي تكرار . اتتحقيؽ أىداؼ االستراتيجية اليالمية لحفظ النبات فيمساىمة بمدؾ كصؼ يرجى  ،باستخداـ النمكذج أدناه
 الستراتيجية اليالمية لحفظ النبات.للكؿ مف األىداؼ الستة عشر 

 اتالمساىمة الوطنية في تحقيؽ أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات وصؼ   -خامسا

 االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات؟ىؿ وضع بمدؾ أىدافا وطنية تتعمؽ بنىداؼ 
 

إذا اعتمد بمدكـ أىداؼ كطنية أك التزامات ميادلة ذات صمة بيذه االستراتيجية اليالمية لحفظ النباتات، يرجى كضع عالمة 
 في ىذه الخانة كاإلشارة إلى صياغة األىداؼ في األقساـ التالية

 
 نيـ. يرجى تقديـ التفاصيؿ عف األىداؼ المحددة أدناه:  
 
 >إدخاؿ النص<
 
 أك:

إذا لـ ييتمد بمدكـ أىداؼ كطنية أك التزامات ميادلة ذات صمة بيذه االستراتيجية اليالمية لحفظ النباتات، يرجى كضع عالمة 
 في ىذه الخانة 
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 ال، ال يكجد أم ىدؼ كطني  

 شبكات فعمية لحفظ النباتات موجودة في بمدؾ.تقديـ معمومات عف أي يرجى 
 

 يرجى ذكر أم مجمكعات لحفظ النباتات أك شبكات الحدائؽ النباتية التي تيمؿ عمى حفظ النبات
 
 >إدخاؿ النص<

)يمكػف أف تبمػغ يرجى وصؼ التدابير الرييسية التي اتخذىا بمػدؾ لتنفيػذ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النباتػات عمػى المسػتوى الػوطني: 
 (الرابعاألطراؼ عف اإلجراءات المتخذة لتنفيذ ىذه األىداؼ إذا لـ تتـ تغطيتيا في القسـ الثاني أك الثالث أك 

 
التزامات مماثمة تتيمؽ باألىداؼ الكاردة في االستراتيجية اليالمية لحفظ النبات، يرجى كصؼ  إذا اعتمد بمدكـ أىداؼ كطنية أك

سياميا في تحقيؽ االستراتيجية اليالمية لحفظ النبات.  اإلجراءات المتخذة كا 
 
 >إدخاؿ النص<
 

 :التقدـ المحرز نحو تحقيؽ ىدؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات عمى المستوى الوطني فية
 النباتات... مف االستراتيجية العالمية لحفظ  3و 2و 1اليدؼ 

 
 يرجى تقييـ التقدـ المحرز في بمدؾ نحك كؿ مف أىداؼ االستراتيجية اليالمية لحفظ النبات.  كينبغي أف يستكمؿ ىذا النمكذج

 .لكؿ مف أىداؼ االستراتيجية اليالمية لحفظ النبات

 
 الكطنيعمى المسار الصحيح لتجاكز اليدؼ عمى المستكل   

تشير ىذه الفئة إلى أف التدابير التي اتخذت كالكضع الراىف مف القضايا التي تناكليا اليدؼ سكؼ يتحقؽ بحمكؿ المكعد 
 النيائي المستيدؼ

 
 كاؼىناؾ تقدـ نحك تحقيؽ اليدؼ عمى المستكل الكطني كلكف بميدؿ غير   

كيمكف أف يأخذ التقدـ شكؿ التدابير المتخذة أك  تشير ىذه الفئة إلى أنو تـ إحراز تقدـ كبير نحك تحقيؽ اليدؼ منذ تحديده. 
كمع ذلؾ، كفي حيف تشير ىذه الفئة إلى تحسف الكضع، فإف التقدـ  الة المكضكعات التي تـ تناكليا. التحسينات الفيمية في ح

 الذم تـ إحرازه سيككف غير كاؼ لتحقيؽ اليدؼ في المكعد المحدد ما لـ تتخذ تدابير إضافية.

 
 الكطنيعمى المستكل  لـ يتحقؽ تغير كبير  

تشير ىذه الفئة، منذ أف تـ تحديد اليدؼ، إلى أنو لـ يالحظ أية تغييرات كبيرة. كيمكف أف تشمؿ أسباب ذلؾ عمى أف التدابير 
 ة غير فيالة، أك عدـ كجكد تدابير ىامة تـ اتخاذىا.المتخذة لـ يكف ليا تأثير، أك كانت التدابير المتخذ

 
 :أعالهيرجى تكضيح سبب االختيار 

 
يرجى تقديـ ميمكمات إثباتية لمخيار المذككر أعاله. عمى سبيؿ المثاؿ، يمكف أف يشمؿ ذلؾ الميمكمات المتيمقة بالتأثير الياـ 

التنكع البيكلكجي، أك التغيرات في الضغكط عمى التنكع  لمتدابير المتخذة، أك التغيرات التي طرأت عمى حالة كاتجاىات
البيكلكجي أك دكافع فقدانيا، أك التغيرات في الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية، مثؿ الكعي بالتنكع البيكلكجي، أك التغيرات في 
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في البالد. كبالنسبة لألىداؼ تكافر المكارد، أكالتغيرات في السياسات الحككمية، أك التغيرات في سمكؾ القطاعات الرئيسية 
الكطنية التي تيد كميّة في الطبيية، قد ترغب األطراؼ أيضا بالنظر في التقارير بشأف مدل اإلنجاز فيما يتيمؽ بالقيمة 

  .المستيدفة. عمى سبيؿ المثاؿ، بالنسبة لبيض األنكاع مف األىداؼ، يمكف أف يتـ ىذا باستخداـ النسب المئكية

 
 >إدخاؿ النص<

  

 إعداد قايمة إلكترونية بجميع أنواع النباتات المعروفة مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات: 1اليدؼ 

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتأىػداؼ ىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
ىػؿ ىنػاؾ نباتػات عمػى المسػتكل الػكطني أك اإلقميمػي : تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي
بشػػأف رقمنػػة النباتػػات الكطنية/اإلقميميػػة فػػي الػػبالد؟ ىػػؿ  تقػػدـ كصػػفا ألنػػكاع النباتػػات المكجػػكدة فػػي الػػبالد؟ ىػػؿ يػػتـ اتخػػاذ إجػػراء

شاركت أم مؤسسة في بمدؾ أك تتياكف مع االتحاد اليالمي لمقائمػة اإللكتركنيػة لمنباتػات؟ فػي اإلبػالغ عػف التقػدـ المحػرز نحػك 
 منباتػػػػػػػػاتتحقيػػػػػػػػؽ ىػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػدؼ، قػػػػػػػػد ترغػػػػػػػػب البمػػػػػػػػداف فػػػػػػػػي الرجػػػػػػػػكع إلػػػػػػػػى مكقػػػػػػػػع االتحػػػػػػػػاد اليػػػػػػػػالمي لمقائمػػػػػػػػة اإللكتركنيػػػػػػػػة ل

).www.worldfloraonline.org( 
   

 >إدخاؿ النص<
 

إجػراء تقيػيـ لحالػة حفػظ جميػع أنػواع النباتػات المعروفػة، إلػى أقصػى قػدر  مف أىداؼ االستراتيجية العالميػة لحفػظ النبػات:  2اليدؼ 
 ممكف، إلرشاد إجراءات الحفظ

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: كـ عدد أنكاع النباتات التي تـ تقييـ حالة حفظيا 

أك نظاـ كطني؟ ما ىي نسبة النباتات التي  3.1 الدكلي لحماية الطبيية كالمكارد الطبيييةاالتحاد  باستخداـ إما فئات كميايير
تـ تقييميا في بمدؾ؟ كيؼ اتخدمت بيانات تقييمات الحفاظ لتكجيو جيكد الحماية؟ في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ 

ة الطبيية كالمكارد التحاد الدكلي لحمايل ىذا اليدؼ، قد ترغب البمداف في االستفادة مف المكارد التالية: القائمة الحمراء لألنكاع
كقاعدة بيانات البحث عف األنكاع الميددة التابية لممنظمة الدكلية لحفظ حدائؽ  (http://www.iucnredlist.org)  الطبييية

 (www.bgci.org)النباتات  

   
 >إدخاؿ النص<

 

إعػػداد وتبػػادؿ المعمومػػات، والبحػػوث ومػػا يػػرتبط بيػػا مػػف نػػواتج، والوسػػايؿ مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية العالميػػة لحفػػظ النبػػات:  3 اليػػدؼ
 الالزمة لتنفيذ االستراتيجية

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  ا وقػدـ مػوجز  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 

http://www.worldfloraonline.org/
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بشػأف التنػكع  ةجيػد استقصػائية دراسات تـ إجراء تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمي: كيؼ
 2010مػػا ىػػك التقػػدـ الػػذم تػػـ إحػػرازه منػػذ عػػاـ ؟ ئيةاالستقصػػا ىػػذه الدراسػػاتيا تشػػممالمنػػاطؽ التػػي مػػا ىػػي ؟ فػػي بمػػدؾ النبػػاتي

التػػي تػػـ المكجػػكدة فػػي الميشػػبات الكطنيػػة اليينػػات النباتيػػة نسػػب سػػجالت  ىػػي لتحسػػيف الميرفػػة حػػكؿ أنمػػاط التنػػكع النبػػاتي؟ مػػا
منػذ عػاـ التػي تػـ مراجيتيػا تقييـ الحفظ كتخطيط استخداـ األراضي؟ ما ىػي نسػبة النباتػات ؟ ىؿ ىذه السجالت متاحة لرقمنتيا
 حصػػد؟ ىػػؿ تػػـ نػػكاعاأل بشػػأف عػػكدة ظيػػكرحالػػة الكدراسػػات اإلكثػػار لممكاقػػع الخارجيػػة  قنيػػاتت ىػػؿ تػػـ تكثيػػؽ أك إتاحػػة؟ 1970

 تجاريا؟ ،ألنكاع النباتاتالمتاحة المستداـ  لمتفريغ تقييـ المكارد كالمبادئ التكجييية
   

 >إدخاؿ النص<
 

في المية عمى األقػؿ مػف كػؿ منطقػة إيكولوجيػة  15الحفظ الفعاؿ لما نسبتو مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات:  4 اليدؼ
 أو نوع مف النباتات مف خالؿ اإلدارة الفعالة و/أو االستعادة

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
، قد ترغػب البمػداف فػي اإلحالػة المرجييػة االستراتيجية اليالمية لحفظ النباتاتمف  4اليدؼ  في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك

اسػػػػتيادة النظػػػػاـ ) 15)المنػػػػاطؽ المحميػػػػة( كاليػػػػدؼ أيشػػػػي لمتنػػػػكع البيكلػػػػكجي  مػػػػف أىػػػػداؼ 11باليػػػػدؼ  المتيمقػػػػة السػػػػتجابتيا
تناكليا اليدؼ  التي القضاياتـ التيامؿ مع إذا  . كفي الجزء الرابع مف التقرير الكطني الكارد  (الصمكدالقدرة عمى اإليككلكجي ك 

 .ليست ىناؾ حاجة لتكرار ىذه الميمكمات ىنافإنو الرابع،  القسـبما فيو الكفاية في  ظ النباتاتاالستراتيجية اليالمية لحفمف  4
   

 >إدخاؿ النص<
 

في المية عمى األقؿ مف المنػاطؽ األكثػر أىميػة لمتنػوع  75حماية ما نسبتو مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات:  5 اليدؼ
 وتنوعيا الجينيالنباتي في كؿ منطقة إيكولوجية مع وجود إدارة فعالة لحفظ النباتات 

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
فػي التػي تػـ تحديػدىا منػاطؽ النباتػات اليامػة تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الرد عمييا فيما يمػي: مػا ىػي 

ضػافية اإلداريػة ىػي اإلجػراءات اإل مناطؽ النباتات اليامة التػي تقػع داخػؿ المنػاطؽ المحميػة؟ مػالبمدكـ؟ ما ىي النسبة المئكية 
 في مناطؽ النباتات اليامة خارج المناطؽ المحمية؟ التي يجرل اتخاذىا

 
منطقة النباتات اليامة االستفادة مف قاعدة بيانات ب البمداف في في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغ

 )tabase/www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/IPA/ipa_online_da(لمحياة النباتية عمى المكقع التالي: 
   

 >إدخاؿ النص<
 

فػي الميػة عمػى األقػؿ مػف أراضػي اإلنتػاج فػي كػؿ قطػاع  75إدارة ما نسبتو مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات:  6 اليدؼ
 عمى نحو مستداـ، بما يتمشى وحفظ التنوع النباتي

http://www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/IPA/ipa_online_database/
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لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
، قد ترغػب البمػداف فػي اإلحالػة المرجييػة االستراتيجية اليالمية لحفظ النباتاتمف  6في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك اليدؼ 

 الػكارد  (الزراعة المستدامة كتربيػة األحيػاء المائيػة كالغابػاتمف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي ) 7يمقة باليدؼ الستجابتيا المت

االسػػتراتيجية اليالميػػة لحفػػظ مػػف  6إذا تػػـ التيامػػؿ مػػع القضػػايا التػػي تناكليػػا اليػػدؼ  فػػي الجػػزء الرابػػع مػػف التقريػػر الػػكطني. ك
 ىنا.بما فيو الكفاية في القسـ الرابع، فإنو ليست ىناؾ حاجة لتكرار ىذه الميمكمات  النباتات

   
 >إدخاؿ النص<

 

في المية عمى األقؿ مف أنواع النباتات المعروفة الميددة  75حفظ ما نسبتو مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات:  7 اليدؼ
 باإلنقراض في الموقع الطبيعي

لػى أي حػبمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ د فػي وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

ألنػكاع النباتيػة الميػددة مػع لتتمثؿ بيض األسػئمة التػي قػد ترغػب بمػدؾ النظػر فػي الػرد عمييػا فيمػا يمػي: مػا ىػي النسػبة المئكيػة 
؟ 2010تػـ حفظيػا منػذ عػاـ  اإلضػافية التػي في منطقة محمية؟ كـ عدد األنكاع الميددة األنكاعذكر عدد كاحد عمى األقؿ مف 

لتكسػيع المنػاطؽ  اتخػذت؟ مػا التػدخالت التػي كغيػر المحميػةتحديد المكاقػع ذات األكلكيػة لمحفػاظ عمػى النباتػات الميػددة  ىؿ تـ
 دة؟المحمية إلى مكاقع تحتكم عمى تركيزات عالية مف النباتات الميد

   
 >إدخاؿ النص<

 

فػػي الميػػة عمػػى األقػػؿ مػػف أنػػواع النباتػػات الميػػددة  75حفػػظ مػػا نسػػبتو مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية العالميػػة لحفػػظ النبػػات:  8 اليػػدؼ
ت في المية عمى األقؿ منيا في  20احة ما نسبتو باإلنقراض في مجموعات خارج الموقع الطبيعي، ويفضؿ أف تكوف في بمد المنشن، وا 

 برامج االنتعاش واالستعادة

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
مػا ىػي النسػبة المئكيػة مػف األنػكاع النباتيػة الميػددة  النظػر فػي الػرد عمييػا فيمػا يمػي:تتمثؿ بيض األسػئمة التػي قػد ترغػب بمػدؾ 

أك مجمكعػات المييشػة فػي الحػدائؽ النباتيػة أك المجمكعػات النباتيػة  التي يتـ حفظيا خارج المكقع الطبييي إما في بنكؾ لمبػذكر
مػػف بػػرامج اإلنيػػاش  اجػػزء التػػي تيػػدعػػدد األنػػكاع كػػـ ؟ يػػاشتناال أعمػػاؿ سػػتيادة أكالل المتاحػػةاألخػػرل؟ مػػا ىػػي النسػػبة المئكيػػة 

 ىؿ يكجد في بمدؾ أعضػاء فػي تحػالؼانتياش؟ أعماؿ يجرل إجراء مف المناطؽ اإليككلكجية المختمفة كـ منطقة النشطة؟ في 
فػي اإلبػالغ عػف . يػاشإلػى دراسػات حالػة االنتفي تقديـ إحالة مرجييػة محدائؽ النباتية؟ قد ترغب بمدؾ أيضا االستيادة البيئية ل

: قاعػدة بيانػات البحػث عػف النباتػات التقدـ المحرز نحك تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ، قػد ترغػب البمػداف فػي االسػتفادة مػف المػكارد التاليػة
لتحػػػالؼ كالمكقػػػع اإللكتركنػػػي  (www.bgci.org/plant_search.php) :خػػػارج المكقػػػع التابيػػػة لمحفػػػظ الػػػدكلي لمحػػػدائؽ النباتيػػػة

 )www.erabg.org(استيادة البيئة 
   

 >إدخاؿ النص<
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التنػوع الجينػي لممحاصػيؿ بمػا فػي ذلػؾ فػي الميػة مػف  70حفػظ مػا نسػبتو مف أىداؼ االستراتيجية العالميػة لحفػظ النبػات:  9 اليدؼ
االقتصادية، مع احتراـ ما يرتبط بيا مف معارؼ أصمية ومحمية، وصونيا -أقاربيا البرية وأنواع النباتات األخرى ذات القيمة االجتماعية

 والحفاظ عمييا

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،الميػة لحفػظ النبػاتأىػداؼ االسػتراتيجية العىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
، قد ترغػب البمػداف فػي اإلحالػة المرجييػة االستراتيجية اليالمية لحفظ النباتاتمف  9في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك اليدؼ 

لجػزء الرابػع مػف فػي ا الػكارد  (التنػكع الػكراثيالحفػاظ عمػى مف أىػداؼ أيشػي لمتنػكع البيكلػكجي ) 13الستجابتيا المتيمقة باليدؼ 
بمػا فيػو الكفايػة  االسػتراتيجية اليالميػة لحفػظ النباتػاتمػف  9إذا تػـ التيامػؿ مػع القضػايا التػي تناكليػا اليػدؼ  التقرير الكطني. ك

 في القسـ الرابع، فإنو ليست ىناؾ حاجة لتكرار ىذه الميمكمات ىنا.
 

لمحاصػػيؿ ىػؿ يكجػد فػي بمػدكـ عمميػة جػرد كطنيػة ب بمػدؾ النظػر فػي الػرد عمييػػا فيمػا يمػي: تتمثػؿ بيػض األسػئمة التػي قػد ترغػ
كغيرىا مف األنكاع النباتية اليامة اجتماعيػا كاقتصػاديا )النباتػات الطبيػة كالمحاصػيؿ اليمفيػة كأنػكاع  القريبة النسبالبرية  األنكاع

/ النباتػات القريبػة النسػبيجية كطنية لمحفاظ عمى المحاصػيؿ البريػة األشجار المفيدة، كما إلى ذلؾ(؟ ىؿ يكجد في بمدكـ استرات
ممحاصػيؿ البريػة كغيرىػا مػف لالطبية؟ ىؿ ىناؾ برنامج كطني لممكارد الكراثية النباتية لألغذية كالزراعة؟ ما ىي النسبة المئكيػة 

فػي  التػي تيػيش مجمكعػاتالأك فػي  بنػكؾ لمبػذكر الطبييػي فػي المكقػعاألنكاع اليامة اجتماعيا كاقتصاديا التي يتـ حفظيا خػارج 
ممحاصػػيؿ البريػػة كغيرىػػا مػػف األنػػكاع اليامػػة اجتماعيػػا ل؟ مػػا ىػػي النسػػبة المئكيػػة الحػػدائؽ النباتيػػة كالمجمكعػػات النباتيػػة األخػػرل

التقػػدـ كاقتصػػاديا التػػي يػػتـ حفظيػػا داخػػؿ المنػػاطؽ المحميػػة أك مػػف خػػالؿ المحافظػػة عمػػى مسػػتكل المزرعػػة؟ فػػي اإلبػػالغ عػػف 
منظمة األغذية كالزراعة مف خالؿ  المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب البمداف في االستفادة مف الميمكمات المقدمة إلى

 في اليالـ ممكارد الكراثية النباتية لألغذية كالزراعةالثانية ل حالةال عف تقريرىا الكطني
)reports/en/-pgr/sow/sow2/country-themes/theme/seeds-http://www.fao.org/agriculture/crops/core( 
   

 >إدخاؿ النص<
 

دارة المنػاطؽ  مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات: 10 اليدؼ وضػع خطػط إدارة فعالػة لمنػع البػزوات البيولوجيػة الجديػدة وا 
 ذات األىمية لمتنوع النباتي التي تعرضت لمبزو

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
، قػػػد ترغػػػب البمػػػداف فػػػي اإلحالػػػة االسػػػتراتيجية اليالميػػػة لحفػػػظ النباتػػػاتمػػػف  10فػػػي اإلبػػػالغ عػػػف التقػػػدـ المحػػػرز نحػػػك اليػػػدؼ 

 ( الػكارد منع األنػكاع الغريبػة الغازيػة كالػتحكـ فييػامف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي ) 9تيمقة باليدؼ المرجيية الستجابتيا الم

االسػػتراتيجية اليالميػػة لحفػػظ مػػف  10إذا تػػـ التيامػػؿ مػػع القضػػايا التػػي تناكليػػا اليػػدؼ  فػػي الجػػزء الرابػػع مػػف التقريػػر الػػكطني. ك
بمػا فيػو الكفايػة فػي القسػـ الرابػع، فإنػو ليسػت ىنػاؾ حاجػة لتكػرار ىػذه الميمكمػات ىنػا.  تتمثػؿ بيػض األسػئمة التػي قػد  النباتات

 )ىػذه القضػية قػد يكػكف تػـ نتاكليػا بالفيػؿ  ىػؿ حػدد بمػدكـ منػاطؽ النباتػات اليامػة ترغب بمػدؾ النظػر فػي الػرد عمييػا فيمػا يمػي:
طؽ التػي لػدييا خطػط كـ عػدد ىػذه المنػا(؟ االستراتيجية اليالمية لحفظ النباتات داؼ مف أى 5لميدؼ كجزء مف استجابة بمدكـ 

 يالج األنكاع الغازية؟إدارية ت
   

 >إدخاؿ النص<
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 أاّل ُتعرض التجارة الدولية أي نوع مف النباتات البرية لمخطر مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات: 11 اليدؼ

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتأىػداؼ ىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
مف خالؿ األنشطة المقدمة فػي إطػار تنفيػذ أحكػاـ كتػدابير مف أىداؼ االستراتيجية اليالمية لحفظ النبات  11اليدؼ  كيتـ تنفيذ

فػي اإلبػالغ عػف التقػدـ المحػرز . ك مػف الحيكانػات كالنباتػات البريػة الرقابة الكاردة في اتفاقية االتجار باألنكاع الميددة بػاالنقراض
اإلحالػػة المرجييػػة لمسػػمطات اإلداريػػة ، قػػد ترغػػب البمػػداف فػػي مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية اليالميػػة لحفػػظ النبػػات 11اليػػدؼ نحػػك 

، فضػػال عػػف التقػػارير باتػػات البريػػةباتفاقيػػة االتجػػار بػػاألنكاع الميػػددة بػػاالنقراض مػػف الحيكانػػات كالن كاليمميػػة المختصػػة الخاصػػة
،  لجنة اتفاقية االتجػار بػاألنكاع الميػددة بػاالنقراض مػف الحيكانػات كالنباتػات البريػة المينيػة بالنباتػاتالتي تـ إعدادىا في إطار 

 .في النباتات باالتجاركغيرىا مف االجتماعات ذات الصمة  ،مؤتمر األطراؼك كالمجنة الدائمة، 
 

، قػػػد ترغػػػب البمػػػداف فػػػي اإلحالػػػة االسػػػتراتيجية اليالميػػػة لحفػػػظ النباتػػػاتمػػػف  11فػػػي اإلبػػػالغ عػػػف التقػػػدـ المحػػػرز نحػػػك اليػػػدؼ 
فػي الجػزء  ( الػكارد االستيالؾ كالتجػارة المسػتدامافمف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي ) 4المرجيية الستجابتيا المتيمقة باليدؼ 

بمػا  االسػتراتيجية اليالميػة لحفػظ النباتػاتمػف  11ا تػـ التيامػؿ مػع القضػايا التػي تناكليػا اليػدؼ إذ الرابع مف التقرير الكطني. ك
 فيو الكفاية في القسـ الرابع، فإنو ليست ىناؾ حاجة لتكرار ىذه الميمكمات ىنا.

 
االسػتفادة مػف الميمكمػات المكجػكدة عمػى  فػيفي اإلبػالغ عػف التقػدـ المحػرز نحػك تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ، قػد ترغػب البمػداف أيضػا 

 )http://www.plants2020.net/target-11( 2020المكقع الشبكي لمنباتات 
   

 >إدخاؿ النص<
 

جميػع المنتجػات المشػتقة مػف النباتػات البريػة يػتـ حصػادىا مػف مصػادر  مف أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػات: 12 اليدؼ
 مستدامة

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼىذا  لألدلة المستخدمة لدعـ

 
، قػػػد ترغػػػب البمػػػداف فػػػي اإلحالػػػة االسػػػتراتيجية اليالميػػػة لحفػػػظ النباتػػػاتمػػػف  12فػػػي اإلبػػػالغ عػػػف التقػػػدـ المحػػػرز نحػػػك اليػػػدؼ 

فػي الجػزء  ( الػكارد اإلنتاج كاالستيالؾ المسػتدامافمف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي ) 4المرجيية الستجابتيا المتيمقة باليدؼ 
بمػا  االسػتراتيجية اليالميػة لحفػظ النباتػاتمػف  12إذا تػـ التيامػؿ مػع القضػايا التػي تناكليػا اليػدؼ  الكطني. ك الرابع مف التقرير

 فيو الكفاية في القسـ الرابع، فإنو ليست ىناؾ حاجة لتكرار ىذه الميمكمات ىنا. 
 
ممنتجػػات ذات األصػػؿ لبمػدكـ جػػرد  ىػػؿ يكجػػد فػػيتتمثػؿ بيػػض األسػػئمة التػػي قػد ترغػػب بمػػدؾ النظػػر فػي الػػرد عمييػػا فيمػػا يمػي:  

النباتي التي تـ جمبيا مف البرية؟ ما ىي النسبة المئكية لمنباتات التي يتـ حصادىا بريا كيتـ تداكليا تجاريا كالتي لدييا تققيمػات 
ى إنفػاذ عمى كتيمػؿ عمػلممصادر، كخطط إدارية، كمبادئ تكجييية لمتفريغ المستداـ؟ ىؿ ىناؾ لكائح أك سياسات محددة تشجع 

أم مػػف  حصػػمتىػػؿ ؟ (يرجػػى التحديػػد)فػػي النباتػػات كاإلتجػػار المسػػتداميف ، كاالسػػتخداـ البريػػة الحصػػاد المسػػتداـ مػػف المصػػادر
)يرجػى   FairWild Standardشػيادة  شيادة االستدامة، مثؿ بمكجبشيادة عمى األنكاع أك الشركات في بمدؾ أك المنتجات، 

 مػف ِقبػؿ كاسػتخداـ األنػكاع النباتيػةالحصػاد المسػتداـ مػف المصػادر البريػة لضػماف  التي تـ كضػييا ؟ ما ىي التدخالت(التحديد
 الرابػػع المتيمػػؽ القسػػـالمدرجػػة فػػي فػػي اإلحالػػة المرجييػػة السػػتجابتيا مجتميػػات السػػكاف األصػػمييف؟ قػػد ترغػػب األطػػراؼ أيضػػا 

http://www.plants2020.net/target-11
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 اف(.الستيالؾ المستداماإلنتاج كا)  أيشي لمتنكع البيكلكجي اليدؼ مف أىداؼ 4يدؼ بال
 

في اإلبػالغ عػف التقػدـ المحػرز نحػك تحقيػؽ ىػذا اليػدؼ، قػد ترغػب البمػداف أيضػا فػي االسػتفادة مػف الميمكمػات المكجػكدة عمػى 
 FairWild Standard كايمد كمؤسسة فير ) http://www.plants2020.net/index( 2020المكقع الشبكي لمنباتات 

    
 >إدخاؿ النص<

 

الحفاظ عمى المعارؼ واإلبتكػارات والممارسػات األصػمية والمحميػة المرتبطػة  مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات: 13 اليدؼ
بمػػوارد نباتيػػة، أو زيادتيػػا، حسػػب اإلقتضػػاء، لػػدعـ االسػػتخداـ المػػنلوؼ، وسػػبؿ العػػيش المسػػتدامة، واألمػػف البػػذايي المحمػػي والرعايػػة 

 الصحية المحمية

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتيػدؼ مػف ىػذا التحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
، قػػػد ترغػػػب البمػػػداف فػػػي اإلحالػػػة االسػػػتراتيجية اليالميػػػة لحفػػػظ النباتػػػاتمػػػف  13فػػػي اإلبػػػالغ عػػػف التقػػػدـ المحػػػرز نحػػػك اليػػػدؼ 

في الجزء الرابع  ( الكارد احتراـ الميارؼ التقميديةمف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلكجي ) 18المرجيية الستجابتيا المتيمقة باليدؼ 
بمػػا فيػػو  االسػػتراتيجية اليالميػػة لحفػػظ النباتػػاتمػػف  13إذا تػػـ التيامػػؿ مػػع القضػػايا التػػي تناكليػػا اليػػدؼ  مػػف التقريػػر الػػكطني. ك

 لميمكمات ىنا.الكفاية في القسـ الرابع، فإنو ليست ىناؾ حاجة لتكرار ىذه ا
 
 >إدخاؿ النص<

 

إدمػػاج أىميػػة التنػػوع النبػػاتي والحاجػػة إلػػى حفظػػو فػػي بػػرامج االتصػػاؿ  مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية العالميػػة لحفػػظ النبػػات: 14 اليػػدؼ
 والتثقيؼ والتوعية العامة

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
، قػػػد ترغػػػب البمػػػداف فػػػي اإلحالػػػة االسػػػتراتيجية اليالميػػػة لحفػػػظ النباتػػػاتمػػػف  14فػػػي اإلبػػػالغ عػػػف التقػػػدـ المحػػػرز نحػػػك اليػػػدؼ 

فػي الجػزء الرابػع مػف التقريػر  ( الػكارد زيػادة الػكعيمف أىداؼ أيشي لمتنكع البيكلػكجي ) 1المرجيية الستجابتيا المتيمقة باليدؼ 
ايػػة فػػي بمػػا فيػػو الكف االسػػتراتيجية اليالميػػة لحفػػظ النباتػػاتمػػف  14إذا تػػـ التيامػػؿ مػػع القضػػايا التػػي تناكليػػا اليػػدؼ  الػػكطني. ك

كبالنسػبة لألنشػطة المحػددة لمنباتػات، قػد ترغػب البمػداف أيضػا  القسـ الرابع، فإنو ليست ىناؾ حاجة لتكرار ىذه الميمكمػات ىنػا.
 محػػػػػػػػػػػػػدائؽ النباتيػػػػػػػػػػػػػةالبحػػػػػػػػػػػػػث عػػػػػػػػػػػػػف الحػػػػػػػػػػػػػدائؽ التابيػػػػػػػػػػػػػة لمحفػػػػػػػػػػػػػظ الػػػػػػػػػػػػػدكلي ل فػػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػف قاعػػػػػػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػػػػػػات

)www.bgci.org/garden_search.php( 
 

تتمثػػؿ بيػػض األسػػئمة اإلضػػافية التػػي قػػد ترغػػب بمػػدؾ النظػػر فػػي الػػرد عمييػػا فيمػػا يمػػي: ىػػؿ يكجػػد فػػي بمػػدكـ بػػرامج بشػػأف عمػػـ 
 المػػكاطف التػػي تشػػمؿ جمػػع بيانػػات بشػػأف النباتػػات؟ ىػػؿ تقػػـك الحػػدائؽ النباتيػػة الخػػاص بػػؾ بتشػػغيؿ البػػرامج التثقيفػػة؟ ىػػؿ ىنػػاؾ

 منظمات غير حككمية أخرل يرتكز عمميا عمى الطبيية كتكفر التثقيؼ غير الرسمي بشأف النباتات؟
 
 >إدخاؿ النص<

 

http://www.plants2020.net/index
http://www.bgci.org/garden_search.php
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توفير العدد الكافي مف األفػراد المػدربيف العػامميف بػالمرافؽ المناسػبة، وفقػا  مف أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات: 15 اليدؼ
 لالحتياجات الوطنية، لتحقيؽ أىداؼ ىذه االستراتيجية

 

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
تػكفر التيمػيـ عمػى  التػي الكميػات /تتمثؿ بيض األسئمة التي قد ترغب بمدؾ النظر في الػرد عمييػا فيمػا يمػي: كػـ عػدد الجاميػات

الػدكرات القصػيرة كمػا إلػى  /حفػظ النباتػات؟ ىػؿ تقػدـ منظمػات حفػظ النبػات التػدريبعمـ النباتات/ في مجاؿ الجاميي مستكل ال
 كتنمية الميارات؟ أثناء الخدمة ذلؾ لدعـ التدريب

 
في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب البمداف أيضا في اجراء اتصاالت مػع األعضػاء المينيػيف فػي 

 )/http://www.plants2020.net/gppcpartners(الشراكة اليالمية لحفظ النبات 
 
 >لنصإدخاؿ ا<

 

إنشػػاء أو تعزيػػز مؤسسػػات وشػػبكات وشػػراكات لحفػػظ النباتػػات عمػػى  مػػف أىػػداؼ االسػػتراتيجية العالميػػة لحفػػظ النبػػات: 16 اليػػدؼ
 المستويات الوطنية واإلقميمية والدولية، لتحقيؽ أىداؼ ىذه االستراتيجية

لػى أي حػد فػي بمػدؾ  مساىمة يةكيفيرجى وصؼ  وقػدـ مػوجزا  ،أىػداؼ االسػتراتيجية العالميػة لحفػظ النبػاتىػذا اليػدؼ مػف تحقيػؽ وا 
 :الوصؼلألدلة المستخدمة لدعـ ىذا 

 
 ىنػاؾ شػبكة كطنيػة لمحػدائؽ النباتيػة فػي بمػدؾ؟ىػؿ  تتمثؿ بيض األسئمة التي قػد ترغػب بمػدؾ النظػر فػي الػرد عمييػا فيمػا يمػي:

 ؟أىداؼ االستراتيجية اليالمية لحفظ النباتىناؾ شبكة كطنية لحفظ النباتات أك مجتمع نباتية كطني يتناكؿ بنشاط أىداؼ 
 

االستفادة مف قائمة شبكات الحدائؽ النباتيػة  في اإلبالغ عف التقدـ المحرز نحك تحقيؽ ىذا اليدؼ، قد ترغب البمداف أيضا في
 )us/networks/-www.bgci.org/about(التابية لمحفظ الدكلي لمحدائؽ النباتية 

 
 >إدخاؿ النص<

 

 القسـ السادس: تحديث المالمح القطرية لمتنوع البيولوجي

 

الكارد في  متنكع البيكلكجيل القطرم المكجز أك تحديث في إكماؿمف التقرير الكطني السادس إلى المساعدة  القسـييدؼ ىذا 
 .المكقع الشبكي لالتفاقية المتيمقة بالتنكع البيكلكجي

12
البيكلكجي لمحة قصيرة عف حالة كاتجاىات متنكع ليقدـ المكجز القطرم  

 التنكع البيكلكجي في بمدؾ، كالضغكط عمييا كاإلجراءات التي اتخذت في بمدكـ لتنفيذ االتفاقية كخطتيا االستراتيجية لمتنكع
عامة عف الميمكمات لمحة ينبغي أف تقدـ ك  لبيكلكجي.لمتنكع ا كخطة عمميا الكطنيتيف كاستراتيجيتيا 2020-2011البيكلكجي 

كمع ذلؾ، ينبغي تكفير ما يكفي مف الميمكمات . كليس مف الضركرم أف يقدـ تقييما مفصال .حالة كاتجاىات التنكع البيكلكجي
أخرل ذات كمات كطنية جنبا إلى جنب مع ميمالمكجز القطرم يتـ عرض . ك إلعطاء القارئ لمحة عامة عف األكضاع الراىنة

الصمة، بما في ذلؾ الميمكمات عف نقاط االتصاؿ الكطنية في البالد كتفاصيؿ االتصاؿ، فضال عف عضكية البالد في 

                                                      
 

12
  /https://www.cbd.int/countries  ٌمكن الىصىل إلى المالمح القطرٌة الحالٍة من خالل المىقع التالً 

http://www.plants2020.net/gppcpartners/
http://www.bgci.org/about-us/networks/
https://www.cbd.int/countries/
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ذا كنت. ك البركتكككالت سيتـ شمكؿ مكجز استخداـ أداة اإلبالغ عمى اإلنترنت،  مف خالؿإعداد التقرير الكطني السادس  بصدد ا 
 مرجيية.أدناه كنقطة انطالؽ/  الكارد ؾ تمقائيا في النمكذجبمد في التنكع البيكلكجي الحالي

 
لمتنكع البيكلكجي المكجز القطرم يرجى استيراض كتحديث المالمح القطرية لمتنكع البيكلكجي في بمدؾ الميركضة حاليا عمى 
 في آلية غرفة تبادؿ الميمكمات كقدـ عرضا عاما لمميمكمات ذات الصمة بتنفيذ البمد لالتفاقية.

 لمتنػػوع البيولػػوجي )يرجػػى اسػػتعراض وتحػػديث الػػنص المعػػروض حاليػػا عمػػى الموقػػعالمػػوجز القطػػري تحػػديث    -سادسػػا
https://www.cbd.int/countries.)13 

 حقايؽ عف التنوع البيولوجي
 

 مف التنوع البيولوجي وخدمات النظـ اإليكولوجية ووظايفيا:حالة واتجاىات التنوع البيولوجي، بما في ذلؾ المنافع 
 

يرجػػى مراجيػػة الػػنص الميػػركض حاليػػا فػػي المػػكجز القطػػرم لمتنػػكع البيكلػػكجي الخػػاص بػػؾ بشػػأف آليػػة غرفػػة تبػػادؿ الميمكمػػات 
 لالتفاقية كتحديثو عند االقتضاء

 >النص المقدـ بشأف التحديث المحتمؿ<
 

 الضبوط والدوافع الرييسية لمتبير في التنوع البيولوجي )المباشرة وغير المباشرة(:
 

الميمكمػػات يرجػػى مراجيػػة الػػنص الميػػركض حاليػػا فػػي المػػكجز القطػػرم لمتنػػكع البيكلػػكجي الخػػاص بػػؾ بشػػأف آليػػة غرفػػة تبػػادؿ 
 لالتفاقية كتحديثو عند االقتضاء

 
 >النص المقدـ بشأف التحديث المحتمؿ<

 تدابير تعزيز تنفيذ االتفاقية
 

 البيولوجي:تنفيذ االستراتيجية وخطة العمؿ الوطنية لمتنوع 
 

يرجػػى مراجيػػة الػػنص الميػػركض حاليػػا فػػي المػػكجز القطػػرم لمتنػػكع البيكلػػكجي الخػػاص بػػؾ بشػػأف آليػػة غرفػػة تبػػادؿ الميمكمػػات 
 لالتفاقية كتحديثو عند االقتضاء

 
 >النص المقدـ بشأف التحديث المحتمؿ<
 

 :2020-2011اإلجراءات الشاممة المتخذة لممساىمة في تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوجي 
 

يرجػػى مراجيػػة الػػنص الميػػركض حاليػػا فػػي المػػكجز القطػػرم لمتنػػكع البيكلػػكجي الخػػاص بػػؾ بشػػأف آليػػة غرفػػة تبػػادؿ الميمكمػػات 
 االقتضاءلالتفاقية كتحديثو عند 

 
 >النص المقدـ بشأف التحديث المحتمؿ<
 

 آليات الدعـ لمتنفيذ الوطني )التشريع، والتمويؿ، وبناء القدرات، والتنسيؽ والتعميـ، وما إلى ذلؾ(:
                                                      

 .إرا استخذمت أداة اإلبالغ على االنترنت، سٍظهر نص المىجس القطري الحالً. وسٍضاف ختم زمنً لإلشارة إلى تارٌخ نشر التحذٌثمالحظة:  13

https://www.cbd.int/countries
https://www.cbd.int/countries
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بػػؾ بشػػأف آليػػة غرفػػة تبػػادؿ الميمكمػػات  يرجػػى مراجيػػة الػػنص الميػػركض حاليػػا فػػي المػػكجز القطػػرم لمتنػػكع البيكلػػكجي الخػػاص

 لالتفاقية كتحديثو عند االقتضاء
 
 >النص المقدـ بشأف التحديث المحتمؿ<
 

 آليات رصد واستعراض التنفيذ:
 

يرجػػى مراجيػػة الػػنص الميػػركض حاليػػا فػػي المػػكجز القطػػرم لمتنػػكع البيكلػػكجي الخػػاص بػػؾ بشػػأف آليػػة غرفػػة تبػػادؿ الميمكمػػات 
 لالتفاقية كتحديثو عند االقتضاء

 
 >النص المقدـ بشأف التحديث المحتمؿ<
 

_______ 

 
 


