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 وضع مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية الثانية :  للتنفيذآليات 

 مذكرة من األمين التنفيذي

 موجز تنفيذي

أن مؤتمnر األطnراف قnد طnلب مnن هفمعnتت أن تقnدم له المشورة بشأن الفترات الزمنية بين التقارير الوطنية وشكل هذه التقارير في          
) 2. (طبيعة المعلومات في سبيل تقييم الوضع القائم فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية   ) 1: (تيةوينnبغي أن تغطnي هnذه المشnورة المجnاالت اآل           . المسnتقبل 

توصnnيات بشnnأن تحسnnين عمnnلية التبnnليغ، مnnن خnnالل وضnnع مnnبادئ توجيهيnnة بشnnأن الشnnكل واألسnnلوب والطnnول والمعالجnnة، بقصnnد تحقيnnق إمكانيnnة    
 .ئل الكفيلة بتحسين التنفيذ الوطني لالتفاقيةتبين الطرائق والوسا) 3. (المقارنة بين التقارير الوطنية

 : وهذه العناصر هي. أن تأخذ في الحسبان بعض العناصر عند إعداد هذه المشورة

(I) وضع شكل موحد للتقارير. 

(II) تحقيق التماسك الالزم بين الموضوع الذي تركز عليه التقارير وبين برنامج عمل مؤتمر األطراف. 

(V) أن التنفيذ الوطني الستراتيجيات التنوع البيولوجي وتنفيذ خطط العملالحاجة إلى إدراج المعلومات بش. 

(VIII) مساهمة جميع أصحاب المصلحة اللذين يعنيهم األمر في إعداد واستعمال التقارير الوطنية. 

تقارير عن  مnن اتفاقيnة التnنوع الnبيولوجي تنشnئ الnتزاما على األطراف بتقديم       26إن القسnم األول مnن هnذه المذكnرة يذكnر أن المnادة          
أمnا القسnم الnثاني فيnلخص أهnم النتائج التي      . الnتدابير الnتي تnتخذها تnلك األطnراف لتnنفيذ أحكnام االتفاقيnة ولnتحقيق فعاليnة تnلك الnتدابير                  

/4تبnلورت مnن تقريnر الnتجميع الخnاص بالnتقارير الوطنية األولى التي نظر فيها مؤتمر األطراف، بينما يذكر القسم الثالث بالمقرر           
ويتضمن القسم الرابع من هذه .  بشnأن الnتقارير الوطnنية الnتي يقدمهnا األطnراف، ويوجnز الوضnع القnائم حاليnًا للتبnليغات الوطنية            ،14

المذكnرة معnلومات بشnأن األعمnال التي قامت بها األمانة، مع تعاون من عدد من األطراف، لوضع منهجية تسمح لمؤتمر األطراف          
المسnائل الnتي تبnnلورت نnتيجة لعمnnل    ) matrix( ويقnترح القسnnم الخnامس أن تnnنظر هفمعnتت فnي مصnnفوفة     .بnتقييم حالnة تnnنفيذ االتفاقيnة   

 ).المرفق األول(األمانة المشار إليه فأصبحت الشكل المقياسي للتبليغ الذي طلبه مؤتمر األطراف 

 القيام (Periodicity) تيرة ويnنظر القسnم السnادس في الدروس المستفادة من إجراءات التبليغ، ويقدم مقترحات بشأن و    
وهnذه الخيnارات مبيnنة عnلى شnكل      . بالتبnليغ، والمواعيnد القصnوى لnلقيام بالتبnليغ، وشnؤون أخnرى تشnمل الشnكل والnلغة وتnأييد التبnليغ            

 .جداول في المرفق الثاني
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تبليغ الوطني بموجب ويتضnمن القسnم السnابع معلومات بشأن العمل الذي جرى لتحليل الخيارات الكفيلة بتنسيق عملية ال        
خمnس اتفاقيnات متعnلقة بالتnنوع الnبيولوجي، ويدعnو همفعnتت إلى أن توصnي مؤتمnر األطnراف بnأن يnرخص بمnزيد مnن تطويnر تلك                   

 . االقتراحات

ويتضnnمن القسnnم الnnثامن الخطnnوط العريضnnة للمnnبادرات الحديnnثة الnnتي تnnرمي إلى مسnnاعدة األطnnراف عnnلى تخطيnnط مجnnال  
ية القnدرات، مnع توصnية بدعnوة المnنظمات ذات الصnلة إلى تقديnم معnلومات بشnأن بnرامج األنشnطة المnبذولة             التnنوع الnبيولوجي وتnنم   
 .والدروس المستفادة

 مnن جnدول األعمnال المؤقnت، مطnلوب من هفمعتت أن تنظر في      2-2-4وأخيnرًا يذكnر القسnم التاسnع أنnه، بموجnب البnند             
اف فnي اجnتماعه الnثالث التوصnية السابقة الصادرة عن هفمعتت بأن تعطى     وأيnد مؤتمnر األطnر    . وضnع مؤشnرات للتnنوع الnبيولوجي       

 .من المؤشرات الخاصة بالتبليغ الوطني) core set(درجة عالية من األولويـة لوضـع طائفة أساسية 
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 توصيات مقترحة

 : إن هفمعتت مدعوة إلى أن توصي مؤتمر األطراف بما يلي

يهية الnnواردة فnnي المnnرفق األول بهnnذه المذكnnرة كnnي تسnnتعملها األطnnراف فnnي إعnnداد    المؤتمnnر عnnلى المnnبادئ الnnتوج يوافnnق  -1 
 .26التقارير الوطنية الواجب تقديمها بموجب المادة 

 األطnراف بnإعداد تقاريnرها الوطnنية مnن خnالل عمnلية تشnاور تجمnع بيnن جميnع أصnحاب المصnلحة ويطلب من                       يوصnي  -2
 : األطراف أن تقدم تقاريرها

 ).2الخيار (أو كل أربع سنوات ) 1الخيار  (كل سنتين )أ(

 . شهرًا اجتماع مؤتمر األطراف الذي سينظر في هذه التقارير12في موعد يسبق بـ  )ب(

 .بإحدى اللغات العاملة لمؤتمر األطراف )ج(

(VIII) بنسخة مطبوعة وبشكل إلكتروني معًا. 

 من 2-2-4البند (اصة بالتنوع البيولوجي  فnي توصnية هفمعnتت بشnأن وضnع مجموعnة أساسية من المؤشرات الخ                 يnنظر  -3
 . أعاله1، بقصد إدراج مجموعة أساسية متفق عليها في المبادئ التوجيهية المشار إليها في الفقرة )جدول األعمال المؤقت لالجتماع الحالي

تبnnليغات الوطnnنية  لألميnnن التnnنفيذي بnnأن يسnnير قدمnnًا فnnي تطويnnر المقnnترحات الnnرامية إلى تحقيnnق التنسnnيق بيnnن ال  ويnnرخص -4
 مnن دراسnة الجnدوى فnي سnبيل إيجnاد بنية تحتيه منسقة إلدارة  المعلومات المقدمة بموجب االتفاقيات المختلفة المتعلقة           2– 5الnواردة فnي القسnم       

 يحرز ، وذلnك فnي تعnاون مnع أمانnات االتفاقيnات المذكورة وأن يقـدم تقريرًا عما      )UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/8(بالتnنوع الnبيولوجي     
 .من تقدم إلى مؤتمر األطراف في اجتماعه السادس

 بnرنامج األمnم المnتحدة اإلنمائي وبرنامج األمم المتحدة للبيئة والمرفق العالمي للبيئة وغيرها من المنظمات التي           ويدعnو  -5
في ذلك بناء القدرات، إلى تقديم معلومات إلى تقnوم بتnنفيذ برامج إقليمية أو عالمية تساند األطراف في التخطيط الخاص بالتنوع البيولوجي، بما       

 .األمين التنفيذي بشأن أنشطة برامجها وبشأن الدروس المستفادة



UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 
Page 4 

 المحتويات

   الفقرات الصفحات

  ............................................................................................................موجز تنفيذي 1

  .......................................................................................................توصيات مقترحة 3

 -أوال .........................................................................................مقدمة 1-5 5

 -ثانيا ....................................................................التقارير الوطنية األولى 6-7 5

 -ثالثا .............................................وطنية في المستقبلمشورة بشأن التقارير ال 8-10 6

 -رابعا ...................................................تقييم الوضع القائم بشأن تنفيذ االتفاقية 11-14 8

 -خامسا .......................................................................الشكل القياسي للتبليغ 15-17 8

 -سادسا .............................................................................إجراءات التبليغ 18-26 9

11 27-32 

التنسnnيق بيnnن تقديnnم الnnتقارير الوطnnنية الnnتي تقnnدم إلى االتفاقيnnات المتصnnلة بالتnnنوع      

 ....................................................تنفيذ تلك االتفاقياتالبيولوجي، وبين 

 -سابعا

 -ثامنا ..................طرائق ووسائل لتحقيق المزيد من تسهيل التنفيذ الوطني لالتفاقية 33-39 12

 -تاسعا ...................................................................................المؤشرات 40-42 14

 المرفقات

 -أوال ......................................................................................مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية 15

66 

وطنية وبشأن المواعيد القصوى لتقديم تلك الخيnارات الممكnنة بشnأن الفترات الزمنية بين تقديم التقارير ال          

 ...................................................................................................................التقارير

 -ثانيا



UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 
Page 5 

  مقدمــة-أوًال 

 مnن االتفاقية هو توفير معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ االتفاقية وفاعلية  26إن هnدف التبnليغ الوطnني كمnا هnو محnدد فnي المnادة               -1
 عن الوضع القائم واالتجاهات بشأن التنوع البيولوجي في البلد المعني، ولnذا فnليس المقصnود مnن التبnليغ الحصnول على معلومات             . تnلك الnتدابير   

 .في حد ذاتـها، أال بقدر ما تكون تلك المعلومات متصلة بحساب تدابير التنفيذ

 :إن وجود نظام فعال للتبليغ الوطني يمكن أن يساعد مؤتمر األطراف على ما يلي - 2

(I)  من تنفيذ االتفاقيةالنظر في الدروس التي استفادتها األطراف. 

(II)              ة العامة، على المستويات الوطنيnليل للسياسnبحوث وتحnام بnلى القيnدرة عnي القnوات فnبين الفجnت
 .واإلقليمي والعالمي، بما في ذلك المتطلبات التقنية والمالية

لخnnبرة المتعnnلقة وضnnع طلnnبات وإرشnnادات مالئمnnة للهيnnئات الفnnرعية ولألمانnnة ولآلليnnة الماليnnة وللمnnنظمات األخnnرى ذات ا  )ج(
 .بتنفيذ االتفاقية

 .ولذا فإن عملية التبليغ الوطني هي عملية أساسية لتمكين مؤتمر األطراف من تقييم الوضع اإلجمالي القائم بشأن تنفيذ االتفاقية -3

ألقطار منفردة إن عمnلية التبnليغ، مnن خnالل مnبادئ توجيهيnة واضnحة للتبnليغ، ومشnتركة بيnن جميnع األطراف، سوف تساعد كذلك ا                       -4
عnلى رصnد الحالnة القائمnة بشnأن تnنفيذ االلnتزامات الناشئة على عاتقها بوصفها قطرا متعاقدًا، ويمكن أن تساعد هذا القطر على تبين االلتزامات         

 .التي يتم الوفاء بها بنجاح، وما تم تنفيذه منها فعًال، وما يصادفه التنفيذ من صعوبات

الوكnnاالت المشnnتركة بيnnن الحكومnnات والمnnنظمات غيnnر    : مnnثًال( لnnلجمهور يسnnاعد العامnnلين ذوي الصnnلة   إن إتاحnnة الnnتقارير الوطnnنية  -5
وتمكن . عnلى وضnع اسnتراتيجيات وبرامج هادفة، لمساعدة األطراف، منفردة ومجتمعة، على التنفيذ       ) الحكوميnة المتخصصnة والهيnئات العnلمية       

ين المسnائل المشnتركة الnتي ينnبغي التصnدي لهnا، مما يسهل وضع مبادرات إقليمية       كذلnك األطnراف مnنفردة أو مجموعnات مnن األطnراف مnن تnب             
 .مجدية من ناحية التكاليف ويساند بعضها بعضا في سبيل التنفيذ

  التقارير الوطنية األولى -ثانيا 

ان عnلى الnتدابير المnnتخذة    حnدد أن الnتقارير الوطnnنية األولى ينnبغي أن تركnز بقnدر اإلمكn      2/17إن مؤتمnر األطnراف بموجnب مقnرره      -6
، كnان تقريnبًا نصnف األطnراف قnد قدموا تقريرا أما نهائيا وأما      1998 وفnي أوان االجnتماع الnرابع لمؤتـمnر األطnراف، أي مnايو         .6لتnنفيذ المnادة     

/ (1 تقريnnرًا 86 عددهnا   واسnتطاع مؤتمnnر األطnراف فnي ذلnnك االجnتماع أن يnnنظر فnي تحnليل المعnnلومات الnواردة فnnي تnلك الnتقارير الnnبالغ         .مؤقnتاً 
UNEP/CBD/COP/4/11/Rev.1 .( دمnnnراف      21وقnnnر األطnnnرابع لمؤتمnnnتماع الnnnة االجnnnلول نهايnnnره بحnnnر تقريnnnرفًا آخnnnط )  ةnnnر الوثيقnnnأنظ

UNEP/CBD/COP/4/Inf.34.( 

 : إن تقرير التجميع الحظ ما يلي -7

(I)             تقديم التبليغ وnى لnالموعد األقصnتزمت بnد الnراف قnن األطnدًا مnليال جnددا قnهو الموعد الذي إن ع
، ولnم يكnن أال نصnف العnدد اإلجمnالي قnد قnدم تقريnرًا في الموعد المطلوب يتضمن         3/9حnدده مؤتمnر األطnراف بمقnرره      

 .البيانات الواجب أتاحتها لمؤتمر األطراف الجتماعه الرابع

(II)                عها في جميع البلدان تقريبًاnرى وضnان يجnل كnط العمnبيولوجي وخطnنوع الnتراتيجيات التnإن اس
 .تي قامت بتبليغال

(V)      مnnي معظnnانت فnnلية كnnذه العمnnن هnnل ولكnnة العمnnتراتيجية وخطnnت االسnnد أتمnnلدان قnnعة بnnانت بضnnك
 .األحيان في مراحلها األولى

(VIII) أمكن تبين كثير من المسائل المشتركة والمصاعب المشتركة. 

اعيnnة أو مشnnتركة بيnnن عnnدة   إن إدراج الحفnnظ واالسnnتعمال المسnnتدام للتnnنوع الnnبيولوجي فnnي الخطnnط ذات الصnnلة مnnن قط      )ـه(
قطاعnات، وكذلnك فnي الnبرامج والسياسnات المتعnلقة بذلnك، كnان ال يnزال بعيnدًا جدًا عن التحقيق الفعلي، حتى في البلدان                  

 .التي كانت قد تمت فيها مرحلة وضع االستراتيجية وخطة العمل

(XXVII)          بيرًا أطوال وأشكال ومعالجات وتركيزات التقارير الnتالفًا كnلفت اخnد اختnتي وردت، مما جعل ق
مnن الصnnعب تحnnليل الnبيانات الnnواردة وتقييnnم الوضnع القnnائم فnnي تnنفيذ االتفاقيnnة عnnلى الصnعيد الوطnnني والصnnعيد اإلقnnليمي       

 . والصعيد العالمي

  مشورة بشأن التقارير الوطنية في المستقبل -ثالثا 

 :، ما يلي4/14إن مؤتمر األطراف على أثر نظره في تقرير التجميع، طلب بموجب مقرره  -8

(I)             تا، أن تقدم تقريرا نهائيًا بنهايةnرا مؤقnت تقريnتي قدمnرا، أو الnدم تقريnم تقnتي لnراف الnلى األطnع
1998. 

                                                           
 .إن هذا الرقم يتضمن تقريرا قدمه أحد األقطار، وقع على االتفاقية ولكن لم يصدق عليها بعد  1
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(II) على األمين التنفيذي أن يقوم بإعداد صيغة منقحة من التقرير التجميعي. 

(V)             دم مشورة بشأن الفترات الزمنية بين تقديم التقارير وشكل التقارير الnتت أن تقnلى هفمعnوطنية ع
 : وينبغي أن تغطي تلك المشورة ما يلي. في المستقبل

طnnبيعة المعnnلومات المطnnلوبة مnnن األطnnراف فnnي سnnبيل تقييnnم حالnnة تnnنفيذ     (1)
 .االتفاقية

توصnيات بشnأن تحسnين عمnلية التبnليغ، من خالل وضع مبادئ توجيهية              (2)
 .لتقارير الوطنيةبشأن الشكل والصيغة والطول والمعالجة، بقصد تحقيق إمكانية المقارنة بين ا

 .تبين الطرائق والوسائل لتحقيق مزيد من تنفيذ االتفاقية (3)

 :في مرفق بذلك المقرر، تبين مؤتمر األطراف العناصر التي ينبغي لـ هفمعتت أن تنظر فيها عند إعداد التوصية وهي -9

(I)       نnnاف مnnدر كnnر قnnع توفيnnة، مnnات المقارنnnماح بإمكانيnnنية، للسnnتقارير الوطnnد للnnكل موحnnع شnnوض 
 .المرونة إلعطاء المجال الكافي لتبيين الظروف والقدرات الوطنية

(II) ينبغي أن يتمشى تركيز التبليغات الوطنية مع برنامج عمل مؤتمر األطراف. 

(V)    نيةnnل الوطnnة العمnnتراتيجية وخطnnنفيذ االسnnن تnnلومات عnnنية معnnليغات الوطnnمن التبnnبغي أن تتضnnين
ة، بما في ذلك تبين ما يوجد من فجوات في القدرة الوطنية على القيام بشnأن التnنوع البيولوجي، وبشأن الدروس المستفاد    

بالnبحث والتحnليل الالزميnن للسياسnة العامnة، إلى جnانب المتطلnبات التقnنية والمالية للوفاء باالحتياجات التي تبينتها خطة          
 .العمل واالستراتيجية، واستعمال المؤشرات التي تم وضعها على الصعيد الوطني

(VIII)  مشاركة جميع أصحاب المصلحة في إعداد واستعمال التقارير الوطنيةتشجيع. 

مnنذ االجnتماع الnرابع لمؤتمnر األطnراف، قدمnت خمسnة أطnراف أخnرى تقريnرا وقnام سnتة أطراف باالستعاضة عن التقارير المؤقتة                   -10
تلخص المعلومات الواردة في التقارير الوطنية التي / 2وبnناء عnلى طلب مؤتمر األطراف، أعد األمين التنفيذي مذكرة إعالمية         . بnتقارير نهائيnة   

 . استجدت بالنسبة للتقرير التجميعي السابق تقديمه إلى االجتماع الرابع لمؤتمر األطراف

  تقييم الوضع القائم بشأن تنفيذ االتفاقية -رابعا 

 سبيل تقييم حالة تنفيذ االتفاقية، وأن توصي طnلب مnن هفمعnتت أن تقnدم المشnورة عnن طnبيعة المعnلومات الالزمnة مnن األطراف في             -11
بشnكل موحnد للnتقارير الوطnنية يسnمح بإجnراء المقارنnات، وأن توصnي بالطnرائق الكفيnلة بجعل التقارير في المستقبل متماسكة مع برنامج عمل                   

 .االتفاقية

وهذا المشروع قد استفاد من المشاركة الفعالة . اقيةقnامت األمانnة، إسnهامًا مnنها فnي ذلnك، بمشnروع رائnد بشnأن تقييم حالة تنفيذ االتف                 -12
تقريnnرا عnnن األنشnnطة والنnnتائج الnnتي أسnnفر عnnنها هnnذا  . UNEP/CBD/SBSTTA/INF/7وتتضnnمن الوثيقnnة /. 3مnnن مجموعnnة مnnن األطnnراف 

 /.4المشروع 

ضnnوعات الnnتي تنصnnب عnnليها   سnnعى المشnnروع إلى تnnبين وتجميnnع جميnnع االلnnتزامات الواقعnnة عnnلى األطnnراف المnnتعاقدة حسnnب المو       -13
االلnتزامات، وهnي االلnتزامات الناشnئة عnن مnواد االتفاقيnة وكذلnك عnن العناصnر الnواردة فnي مقnررات مؤتمnر األطnراف والnتي تدعو األطراف                       

ة تnnنفيذ هnnذه إن هnnذه المصnnفوفة مnnن االلnnتزامات هnnي أسnnاس مجموعnnة األسnnئلة الnnتي تnnم تصnnميمها لتnnبين حالnn   . المnnتعاقد إلى القيnnام بnnبعض الnnتدابير 
 .االلتزامات

قnامت األطnراف المتشnاركة باختnبار هnذه المصnفوفة، وقدمnت تغذيnة مnرتدة بشnأن طائفnة مnن األسئلة وشكلها والخيارات التي تسمح                         -14
ء التغذية وفي ضو. للبnلد بالnرّد بمnزيد مnن التفصnيل أو تسnليط الضnوء على مسائل معينة يمكن أن تقدم لمؤتمر األطراف معلومات إضافة مفيدة              

 .المرتدة من البلدان منفردة، ومن استشارة جماعية، تم وضع مصفوفة منقحة

   الشكل القياسي للتبليغ -خامسا 

ويبدو أن هذه المصفوفة تتضمن فعًال الشكل القياسي للتبليغ الذي طلبه مؤتمر . إن المصفوفة مبينة في المرفق األول بهذه المذكرة -15
 : األطراف إذ أنها

(I) بالحصول على الطائفة الكاملة من المعلومات المطلوبة لتقييم حالة تنفيذ االتفاقيةتسمح . 

(II)                ن خاللnنية مnا الوطnنية وقدرتهnروفها الوطnا لظnتجيب وفقnلدان أن تسnتيح للبnة وتnمح بالمقارنnتس
 .شكل يقوم على األسئلة واألجوبة، مع إمكانية تقديم تفاصيل إضافية

                                                           
وهnذه المذكnرة اإلعالميnة تشnمل كذلnك تقريnرًا عن حالة التقارير             . UNEP/CBD/SBSTTA/5/INF/6الوثيقnة     /2
 .الوطنية المقدمة

 .كندا و إكوادور و فنلندا و إندونيسيا و النرويج ومالوي و سيشل وسلوفانيا و المملكة المتحدة  /3
 :measures/bdc/uk.org.wcmc.www://http/الوثائق الكاملة بشأن هذا المشروع متاحة بالعنوان  /4
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(V)          راز تnن إحnليغ عnار للتبnر إطnنية الخاصة        توفيnل الوطnرامج العمnتراتيجيات وبnنفيذ االسnي تnدم فnق
بالتnنوع الnبيولوجي، وعnن الnدروس المسnتفادة والفجوات في القدرات الوطنية والمستلزمات التقنية والفنية، والمؤشرات           

 .التي تم وضعها على الصعيد الوطني

(VIII)            ذي يnدى الnبين المnوارد لتnت ومnيص وقnلدان إلى تخصnتياج البnتفادى احnغطيه تقريرها أو لزوم ت
 .اتخاذ قرار بشأن كيفية تفسيرها للمبادئ التوجيهية الخاصة بالتبليغ

وذلك أن هذا التحديد من . (إن المnبادئ الnتوجيهية الnتي تnم وضnعها بهnذه الطnريقة يمكnن أن تnتفادى تحديnد طول اإلجابات المطلوبــة                -16
يل تخفيض طول التقرير، إلى الحجم المقرر، أو قد يتضمن التقرير معلومات غير شnأنه أن يعnرض إلى حnذف األطراف لمعلومات قيمة في سب          

ومن المتوقع أن يؤدى هذا الشكل إلى تقديم تقارير يمكن المقارنة بينها وال تتضمن كثيرًا    ). الزمnة في سبيل تحقيق الطول المطلوب في التقرير        
 .ع هذه التقارير مبسطةوبذلك تصبح عملية تحليل وتجمي. من التباين من حيث الطول

إن الشnكل المقnترح يسnمح بnأن تدخnل فnي كnل جولnة مnن التبnليغات المسnائل المتعnلقة بتnنفيذ الnتزامات أشnد تحديnدًا تنشnأ عن مقررات                        -17
 . مؤتمر األطراف التي ستصدر عن االجتماعات في المستقبل

  إجراءات التبليغ-سادسًا 

ومن المقترح أن . لى مnن التبnليغ قد سلطت الضوء على بعض الجوانب التشغيلية لعملية التبليغ       إن الخnبرة المكتسnبة مnن الجولnة األو          -18
 .تتضمن توصيات هفمعتت إلى مؤتمر األطراف عناصر يقصد منها تحسين بعض الجوانب في التبليغ

ساس التقارير الواردة من األطراف، وحيnث أن الغnرض مnن التبnليغ هnو تمكيnن مؤتمر األطراف من تقييم حالة تنفيذ االتفاقية على أ            -19
فمnن المهnم تحديnد الوتيnرة الزمnنية للتبnليغ وتحديnد أقصnى موعnد لnتقديم الnتقارير بحيnث تسnفر عن عملية تقديم التقارير أقصى درجة من المنفعة                    

 بتقديم إحدى التوصيات اآلتية ولكفالnة تمكيnن مؤتمnر األطnراف مnن الnنظر فيمnا يnرد مnن معnلومات من جميع التقارير، ويمكن أن تقوم هفمعتت                  
 : إلى مؤتمر األطراف

(I)        رر مؤتمر األطراف أن يجتمع كل سنتين، فيمكن أن يطلب من األطراف أن تقدم تقاريرهاnإذا ق
وعلى هذا النحو يمكن النظر في التقارير الوطنية / 5كnل سnنتين أي لكnل اجnتماع عادي من اجتماعات مؤتمر األطراف           

 .لسادس لمؤتمر األطراف، ثم دواليك  في االجتماعات المتتابعة لمؤتمر األطرافالثانية في االجتماع ا

(II)             ك، إذا كان هناك شعور بأن مدة أطول قد تسمح بإعداد أفضل للتقارير من جانبnن ذلnدال مnأو ب
ربعة األطnراف وتمكnن من تحليل أفضل لهذه التقارير من جانب األمانة، فقد تستطيع هفمعتت بأن توصي بفترة قدرها أ          

االجتماع (وفnي هnذه الحالnة يقnوم مؤتمnر األطnراف في اجتماعاته ذات األرقام الزوجية         . سnنوات بيnن الnتقارير المتnتابعة       
، بالnنظر فnnي حالnة تnnنفيذ االتفاقيnة عnلى أسnnاس الnتقارير الوطnنية، بيnnنما يnنظر فnnي        )السnادس واالجnتماع الnnثامن إلى أخnره   

، فnnي إعnnادة الnnنظر فnnي المnnبادئ الnnتوجيهية   )جnnتماع الخnnامس والسnnابع إلى أخnnره أي اال(اجnnتماعاته ذات األرقnnام الفnnردية  
 .وهذان الخياران مقدمان على شكل جدول في المرفق الثاني بهذه المذكرة. الخاصة بالتبليغ

ى من التبليغ، وفي إن الموعnد األقصnى لnتقديم الnتقارير أي للتبnليغات، ينnبغي الnنظر فيnه فnي ضnوء الخبرة المكتسبة من الجولة األول                 -20
ضnوء طnلب مؤتمnر األطراف إلى األمين التنفيذي بأن يقوم بتوزيع الوثائق الرئيسية لالجتماعات العادية للمؤتمر قبل ستة أشهر على األقل قبل     

 ).8، الفقرة 4/16المقرر (افتتاح المؤتمر 

قصى لتلقي التقارير الوطنية بمكتب األمين التنفيذي ينبغي فnي ضnوء الخnبرة المكتسnبة من الجولة األولى من التبليغ، فإن الموعد األ         -21
ويقتضي األمر إلزام األطراف باالمتثال لهذا الوعد .  شهرًا اجتماع مؤتمر األطراف الذي سينظر في هذه التقارير     12أن يكnون موعدًا يسبق بـ       

جميع للمعnnلومات الnnواردة وااللnnتزام بالطnnلب المقnnدم إليnnه بجعnnل  ويسnnمح ذلnnك بفnnترة تجnnربة أشnnهر لألميnnن التnnنفيذي لnnلقيام بالتحnnليل والnnت . األقصnnى
 ).أنظر المرفق الثاني أدناه(الوثائق متاحة قبل ستة أشهر من اجتماعات مؤتمر األطراف 

لي فnي هnذه الحالnة، إذا كnان المؤتمnر السnادس لألطnراف سnينظر فnي الnتقارير الوطnنية الثانية، وهو المؤتمر الذي سينعقد في أو حوا             -22
 .2001، فإن أقصى موعد للتقديم ينبغي أن يكون منتصف مايو 2000مايو 

فإن المستويات العالية للتشاور واستخراج التقارير الوطنية   ) 10 و   6خصوصًا الفقرتين    (2/17كمnا توقnع ذلnك المقرر         -23
طراف األخرى المهتمة بتنفيذ االتفاقية المرسnلة عnلى ويnب سnايت االتفاقيnة، يؤكnد االهnتمام الناشnئ عnن الnتقارير نفسnها، وقيمتها لأل               

: ولnذا فمnن المقترح أن يطلب من جميع األطراف أن تقدم تقاريرها إلى األمين التنفيذي بصورتين هما  . وتخطيnط التnنوع الnبيولوجي     
 . مكتوبة على الورق ومرسلة بالشكل اإللكتروني

لمؤتمر األطراف، وبشأن عدم توزيع التقارير / 6لة  بشnأن تقديnم الnبالغات بnإحدى الnلغات العام        2/17إن أحكnام المقnرر       -24
 .بوصفها وثائق رسمية لمؤتمر األطراف، ينبغي االستمرار في تطبيقها

فnي سnبيل تفnادي اللnبس بشnأن وضnع التقارير الوطنية، ينبغي أن تبين جميع التقارير الوكالة الوطنية أو الهيئة المسؤولة             -25
 /7.  ذلك االسم واللقب والوظيفة وتوقيع المسؤولعن إعدادها وتقديمها، وينبغي أن يتضمن

                                                           
أن وتيnرة تnتابع اجnتماعات مؤتمnر األطnراف العاديnة سوف ينظر فيها مؤتمر األطراف في اجتماعه الخامس، في إطار                  /5

 . من جدول األعمال المؤقت19البند 
ت  مnن الالئحnة الداخnلية الجnتماعات مؤتمnر األطnراف فnي اتفاقيnة التnنوع الnبيولوجي تقتضnي أن تكون لغا           52أن المnادة    /6

 . هي لغات العمل بمنظمة األمم المتحدة العمل الرسمية في مؤتمر األطراف
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قnnد تnnرغب هفمعnnتت فnnي أن تقnnدم مشnnورة إلى مؤتمnnر األطnnراف بشnnأن المnnنافع المسnnتمدة مnnن مشnnاركة جميnnع أصnnحاب          -26
 . المصلحة في إعداد واستعمال التقارير الوطنية

 

متصnnnلة بالتnnnنوع   التنسnnnيق بيnnnن تقديnnnم الnnnتقارير الوطnnnنية الnnnتي تقnnnدم إلى االتفاقيnnnات ال      -سnnnابعاً 
 البيولوجي، وبين تنفيذ تلك االتفاقيات

إن مؤتمnnر األطnnراف فnnي اجnnتماعه الnnثاني طnnلب مnnن األميnnن التnnنفيذي أن ينسnnق مnnع أمانnnات االتفاقيnnات األخnnرى المتصnnلة بالتnnنوع           -27
ه والحد العملي بين متطلبات التبليغ الnبيولوجي بقصnد تحقيnق أمnور مnنها استكشnاف إمكانيnة التوصnية بإجnراءات للتنسnيق إلى الحnد المرغوب في              

 )).ب (4 الفقرة 2/13مقرر (الواقعة على عاتق األطراف، بموجب االتفاقيات والصكوك المشار إليها 

شnاركت األمانnة فnي دراسnة جnدوى بشnأن بnنية تحnتيه إلدارة المعلومات بطريقة منسقة للمعاهدات المتصلة               / 8كمnا سnبق بيnان ذلnك،          -28
(وتضمنت الدراسة كذلك إشراك أمانات اتفاقية االتجار الدولي في األنواع المعرضة للخطر واآلوابد من الحيوان والنبات    . وجيبالتnنوع الnبيول   

CITES(   ورnnل الطيnnًا لموائnnة خصوصnnة الدوليnnبة ذات األهميnnي الرطnnة األراضnnة واتفاقيnnد الحيوانيnnن اآلوابnnرة مnnواع المهاجnnظ األنnnة حفnnواتفاقي ،
وسوف يكون التقرير الخاص بهذه الدراسة متاحا لالجتماع الخامس .  واالتفاقيnة الخاصnة بالnتراث العالمي الثقافي والطبيعي        ،)رامسnار (المائيnة   

 /9.لـ هفمعتت بوصفه وثيقة إعالمية

عnلقة بالتnنوع    مnن دراسnة الجnدوى قnد نظnر فnي المسnائل المتعnلقة بالتنسnيق بيnن التبnليغات الوطnنية، إلى االتفاقيnات المت             5/2إن القسnم   -29
وتقnترح هnذه الدراسة عملية من أربع خطوات لتشجيع ومساعدة إيجاد موارد منسقة للمعلومات المتصلة       . الnبيولوجي وفnي تnنفيذ تnلك االتفاقيnات         

 : وهذه الخطوات األربع هي. بالتنوع البيولوجي، على الصعيد الوطني

 وفnnي هnnذه المرحnnلة الnnتمهيدية، ينnnبغي توضnnيح المتطلnnبات   .اسnnتعراض وتوضnnيح متطلnnبات التبnnليغ الخاصnnة بكnnل اتفاقيnnة   )أ(
مnن شnأن ذلnك أن يnبين مجاالت المعلومات المشـــتركة بين مقتضيات التبليغ الوطني بالنسبة لالتفاقيات     . الخاصnة بكnل اتفاقيnة فnي مجnال التبnليغ          

 .المقترح) modular(الخمس وأن يضع نموذجًا يؤخذ به في نهج التبليــــغ الموديلي 

إعnداد كnتاب مnرجعي مnتكامل للتبnليغ الوطني، يقوم على أساس المرحلة األولى، ويقترح كيف ينبغي ترتيب المعلومات             )ب(
 .موضوعية تغطي جميع احتياجات التبليغ الوطني في عملية واحدة) modules(في موديالت 

(V) طق مختلفةاالختبار الرائد للكتاب المرجعي والتبليغ الموديلي في عشرة بلدان من منا. 

 .بناء القدرات في مجال بنوك المعلومات الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجي وما يتصل بذلك من تكنولوجيا )د( 

، طلب بموجب قرره 1999إن مؤتمnر األطnراف فnي اتفاقيnة األراضnي الرطnبة، فnي اجتماعه السابع المعقود بسان خوزيه في مايو          -30
 فnي مشnاركته فnي تnنفيذ التوصnيات الnواردة فnي دراسnة الجدوى بشأن تنسيق إدارة المعلومات بين االتفاقات          مnن مكnتب رامسnار أن يسnتمر         7/4

المتصnnلة بالبيnnئة، وال سnnيما أن يسnnاعد حيnnثما تسnnمح بذلnnك المnnوارد عnnلى االختnnبار الnnرائد المقnnترح لألخnnذ بnnنهج منسnnق بيnnن تحضnnيرات الnnتقارير     
 . التقرير من 5/2الوطنية كما هو مقترح في القسم 

 5/2، قد ساند التوصيات الواردة في القسم CITES، للجنة الدائمة لـ 1999أن االجnتماع الحnادي واألربعيnن الnذي عقnد فnي مارس         -31
 أن تعnد ورقnة لجدول األعمال وترفق بها مشروع مقرر كي ينظر فيه االجتماع الحادي عشر   CITESمnن دراسnة الجnدوى، وطnلب مnن أمانnة           

، وأوصnى بتشnجيع اتفاقيnة األمnم المnتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ واالتفاقية الخاصة بمكافحة التصّحر على          CITESاف فnي    لمؤتمnر األطnر   
 .االنضمام إلى االتفاقيات الخمس األخرى في وضع ذلك المشروع

توصnي مؤتمnر األطراف بأن    مnن دراسnة الجnدوى بقصnد أن     5/2إن هفمعnتت مدعnوة إلى تnنظر فnي المقnترحات الnواردة فnي القسnم               -32
 .يساند تلك المقترحات وأن يرخص لألمين التنفيذي بالسير قدمًا في وضع المزيد من تلك المقترحات في تعاون مع األمانات األخرى

  طرائق ووسائل لتحقيق المزيد من تسهيل التنفيذ الوطني لالتفاقية-ثامنا 

ط عمل واستراتيجيات وطنية بشأن التنوع البيولوجي، في تقاريرها األولى، عnلى الnرغم مnن أن األطnراف قnد أبلغت عن وضع خط         -33
إلى األمين التنفيذي أو إلى ) بعد إتمامهما(غيnر أنهnا لnم تnدعى إلى إرسnال نسخ من الوثائق الخاصة باالستراتيجية النهائية وخطة العمل النهائية               

مnن األطnراف التي ترغب في التشاور بشأن االستراتيجيات وخطط العمل التي    وتتnلقى األمانnة سnيال مسnتمرا مnن الطلnبات             . األطnراف األخnرى   
 اليونيب لمساندة برنامج تخطيط التنوع البيولوجي إلى تأكيد أنه ال  –وأدت المشnاورات مnع مديري برنامج اليوئنديبي         . لnدى األطnراف األخnرى     

، وأن الحصnول عnلى المعلومات أوفي والتمكن من الوصول إلى   توجnد مجموعnة مركnزية مnن الوثnائق الخاصnة باالسnتراتيجيات وخطnط العمnل            
وقnnد تnnرغب هفمعnnتت فnnي أن توصnnي مؤتمnnر األطnnراف بnnأن يدعnnو األطnnراف الnnتي أتمnnت            . االسnnتراتيجيات المكتمnnلة هnnو أمnnر عظيnnم الفnnائدة     

أيضا إذا كان ذلك ممكنًا، بنصوص واردة اسnتراتيجياتها إلى إبnالغ األميnن التnنفيذي أنهnا فعnلت ذلnك، وإلى تزويده بصور مكتوبة على الورق و               
 .بالبريد إلكتروني، أو إلبالغه متي كانت هذه االستراتيجيات قد نشرت على الـ ويب سايت الوطني

                                                                                                                                                                             
أن هnذه الممارسnة من شأنها تفادي الشكوك التي نجمت مثًال عندما أرسلت التقارير إلى األمين التنفيذي من وكالة منفذة              /7

 . للمرفق العالمي للبيئة، نيابة عن أحد األطراف
 .138 و 137 الفقرتان UNEP/CBD/COP/4/11/Rev.1الوثيقة   /8
والnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnتقرير مnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnتاح أيضnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnا بالعnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnنوان  . INF/5/SBSTTA/CBD/UNEP/8الوثيقnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnة  /9

htm.treaties/convent/uk.org.wcmc.www://http 
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لnnدى بعnnض الحكومnnات هيnnئات مكnnلفة باالسnnتعراض والمnnراجعة لnnتقييم تnnنفيذ السياسnnة البيnnئية أو االلnnتزامات الدوليnnة الخاصnnة بالبيnnئة      -34
ويمكnن للحكومات أيضا تكليف هيئات مستقلة بأن  . ومnن األمثnلة عnلى ذلnك مكnاتب المnراجعة الوطnنية أو الnلجان الnبرلمانية            . لمسnتدامة والتnنمية ا  

وهناك ثالثة أطراف قد أبلغت األمين التنفيذي أن مثل هذه اآلليات الوطنية موجودة لديها، أو  . تقnوم بهnذا االسnتعراض لكيفيnة تنفيذها اللتزاماتها         
والمعلومات الواردة في هذه االستعراضات يمكن أن تساعد مؤتمر األطراف على /. 10استعراضnات للتnنفيذ الوطnني لالتفاقية قد جرت فعًال          أن  

وقد ترغب هفمعتت في أن توصي مؤتمر األطراف بأن يدعو األطراف إلى إبالغه، من خالل األمين التنفيذي، عما       . تقييnم حالnة تnنفيذ االتفاقيnة       
 .  هذه اآلليات االستعراضية، وأية تقارير متاحة لإلطالع العام عليهايوجد من

وكما . هnناك كnثير مnن األطnراف تطnلب مزيدا من المساعدة التقنية في تنفيذ استراتيجياتها وخطط عملها الخاصة بالتنوع البيولوجي        -35
ت فnي الحصnول عnلى أمnوال وطnنية وفnي تعبnئة مnوارد مالية         أن عnدم توافnر السnند وااللnتزام السياسnي الكnافيين ووجnود صnعوبا              / 11لوحnظ ذلnك     

خارجيnة، وضnعف المؤسسnات والتشnريعات، والnنقص فnي اآلليnات الكافيnة لnتقييم الخnبرة والمعnلومات ذات الصnلة، وكذلnك الnنقص فnي العاملين                  
 .كثير من البلدانذوى الخبرة والمهارة، هي كلها عوامل تعوق التنفيذ الفعال لخطط أعمال التنوع البيولوجي في 

 اليونيnnب لمسnnاندة تخطيnnط التnnنوع –ومnnنها بnnرنامج اليوئنديnnبي . هnnناك عnnدد مnnن المnnبادرات الnnتي تسnnعى إلى معالجnnة هnnذه الصnnعوبات  -36
ة في ومnبادرة أخnرى تتمnثل فnي مnا يقترح تنفيذه من إنشاء خدمة لتنفيذ االستراتيجيات وخطط العمل الوطني         / 12. الnبيولوجي، المشnار إليnه أعnاله       

مجnال التnنوع الnبيولوجي، فnي أوروبnا الوسطى والشرقية وآسيا الوسطى، على أن يؤدي هذه الخدمة المكتب اإلقليمي لليونيب ألوروبا واالتحاد         
 .العالمي للحفظ والمركز األوروبي لحفظ الطبيعة والمركز البيئي اإلقليمي ألوروبا الوسطى والشرقية

ة قد تطلب الحكومات توفير مشورة من الخبراء بشأن الطرائق الكفيلة بالقيام بأفضل األنشطة المبينة فnي إطnار هnذه المnبادرة األخير        -37
وسيقوم مديرو المشروع بوضع جدول من . فnي اسnتراتيجياتها وخطnط عملها الوطنية أو تبين وحل المصاعب والعوائق التي تعرقل ذلك التنفيذ         

 .لبلدان التي تطلبهاالخبراء، وسيجعلون الخبرة الالزمة متاحة ل

. ، سnاند مnبادرة لبnناء القدرة مع اليوئنديبي   1999إن مجnلس المnرفق العnالمي للبيnئة فnي اجnتماعه الnثالث عشnر فnي مnايو              -38
وتقnوم أمانnة المnرفق العnالمي للبيnئة واليوئنديnبي بوضnع صالحيات مبادرة لتنمية القدرة، في سبيل انتهاج نهج شامل لتنمية القدرات               

الزمnة لتnنفيذ التnنوع الnبيولوجي واتفاقيnة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، وذلك لتقديم مشروع هذه الصالحيات            الوطnنية ال  
 .إلى مجلس المرفق العالمي للبيئة للموافقة عليه

لتنفيذ قnد تnرغب هفمعnتت في أن توصي بأن يحيط مؤتمر األطراف علمًا بهذه المبادرات وأن يدعو المنظمات المعنية با      -39
وغيnرها مnن المnنظمات الnتي تسnاند األطnراف فnي مجnال تخطيnط التnنوع الnبيولوجي، إلى تقديnم معnلومات إلى األمين التنفيذي بشأن                  

 .األنشطة البرنامجية والدروس المستفادة

  المؤشرات -تاسعاً 

 المؤشرات والرصد والتقييم في مجال  الصادرة عن هفمعتت بشأن2/1 قد سند التوصية     3/10إن مؤتمر األطراف بموجب مقرره       -40
وقnnد رأت هفمعnnتت بموجnnب هnnذه التوصnnية أن درجnnة عاليnnة مnnن األولويnnة ينnnبغي إعطاؤهnnا لوضnnع مجموعnnة أساسnnية مnnن           . التnnنوع الnnبيولوجي 

 . المؤشرات للتقارير الوطنية

عnتت بnأن تnنظر في وضع مؤشرات     مnن جnدول األعمnال المؤقnت لالجnتماع الخnامس لnـ هفمعnتت سnتقوم هفم                2– 2-4بموجnب البnند      -41
تتضمن مجموعة أساسية من المؤشرات  ) UNEP/CBD/SBSTTA/5/12(ومذكرة األمين التنفيذي المقدمة بهذا الشأن       . للتnنوع الnبيولوجي   

 .المقترحة، وتنظر في وسائل وطرائق كفيلة بمساعدة األطراف على تطبيق هذه المجموعة األساسية

ئ الnnتوجيهية الخاصnnة بالتبnnليغ الوطnnني، كمnnا ورّد فnnي المnnرفق األول أدنnnاه، سnnوف يسnnمح بnnإدراج هnnذه          إن الشnnكل المقnnترح للمnnباد   -42
 .المجموعة األساسية من المؤشرات، بعد أن يقرها مؤتمر األطراف

                                                           
 الصادر عن مفوض البيئة والتنمية المستدامة إلى 1998مnثًال مكnتب المnراجع العnام لكnندا، قnد أبnلغ األمانnة نتائج تقرير                      /10

.www://http-oagانظnnر (  العمnnوم الكnnندي، وهnnو تقريnnر يتضnnمن استعراضnnا لتnnنفيذ االسnnتراتيجيــة الكnnنديــة للتnnنـوع الnnبيولوجــــــي      مجnnلس
)html.menu_e8c/html/nsf.reports/domino/ca.gc.bvg،        نفيذ كندا لالتفاقية سوف يأتي ضمن تقرير الnر لتnًا أخnمفوض لعام  وأن استعراض

2000 . 
 ) UNEP/CBD/COP/4/11/Rev.1( مثًال في التقرير التجميعي الصادر عن األمين التنفيذي   /11
 bpsp/org.undp.www://http..لمزيد من المعلومات أنظر العنوان   /12
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 المرفق األول 

 مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية 

 تدابير التنفيذ

 من االتفاقية يتمثل في مجموعة بسيطة نسبيًا من األسئلة 26ية المحددة في المادة   إن الشnكل المnبين فيمnا يnلي إلعnداد الnتقارير الوطن              
. القائمnnة عnnلى أسnnاس مnnواد االتفاقيnnة وعnnلى عناصnnر المقnnررات الصnnادرة عnnن مؤتمnnر األطnnراف، وهnnي أسnnئلة موجهnnة إلى األطnnراف المnnتعاقدة     

اض المnدى الnذي تفي به تلك األطراف بالتزاماتها بموجب االتفاقية،   واإلجابnة عnلى هnذه األسnئلة سnوف تسnاعد األطnراف المnتعاقدة عnلى اسnتعر              
والصnيغة المسnتعملة فnي وضnع األسئلة تلتزم بصيغة المواد والمقررات بقدر     . وسnوف تسnاعد مؤتمnر األطnراف عnلى تقييnم حالnة تnنفيذ االتفاقيnة             

 /1. اإلمكان

وفي معظم الحاالت إنما تقتضي اإلجابة مجرد وضع .  واستعراضهاواألسnئلة سnهلة بطبيعnتها فnي سبيل تيسير إتمام اإلجابات عليها          
واألطراف . عالمnة خطيnة فnي إحnدى الخانnات أو عnدة خانnات، وعnلى أثnر كnل مجموعnة مnن األسnئلة توجnد خانnة يدرج فيها مزيد من التعليقات                          

وهذه فرصة لتبين النجاحات الخاصة التي . نة عند هذا الحدالمnتعاقدة مدعnوة إلى أن تقnدم إجابات أكثر تفصيًال على األسئلة السابقة في تلك الخا              
ويمكnن اسnتعمال هnذه الخانة بصفة خاصة لتبين الحاالت التي كان فيها اإلبالغ عن عدم اتخاذ أي إجراء أو         . تحققnت أو المصnاعب الnتي نجمnت        

ساعدة، ال عن صدور اتخاذ قرار بعدم اتخاذ إجراء بشأن عnن التnنفيذ الجnزئي فقط من االلتزام ناجمًا عن عدم كفاية الموارد أو عن حاجة إلى م      
 .التزام معين

وفnnي سnnبيل المسnnاعدة عnnلى اسnnتعراض وتحnnليل المعnnلومات الnnواردة فnnي الnnتقارير، يطnnلب مnnن مقدمnnي اإلجابnnات أن يكفnnلوا أن تكnnون    
وليس هناك حد مفروض على . غة موجزة بقدر اإلمكانالمعnلومات اإلضnافية المبيnنة فnي تnلك الخانnة متصnلة اتصnاًال وثيقا باألسئلة السابقة، وبل                   

طnول اإلجابnات، ولكnن من المتوقع أن تستطيع األطراف أن تعطي بيانات وافية ومفيدة في حجم ال يزيد عن صفحة واحدة أو اثنتين في كل من       
 .هذه النقاط

ويرحب األمين . م تتناولها األسئلة الواردة فيما يليوهnناك فرصnة فnي نهايnة الوثيقnة لإلبnالغ عnن أي مسnألة تتعnلق بتnنفيذ االتفاقية، ل              
التnنفيذي أيضnا بأيnة تعnليقات بشnأن كفايnة هnذه األسnئلة وبشnأن الصnعوبات الnتي تصnادف فnي وضnع اإلجابnات عnليها وأية توصيات أخرى بشأن                       

 .المبادئ التوجيهية الخاصة بالتبليغ وإمكان تجويدها

اقدة بإشراك طائفة واسعة من أصحاب المصلحة في إعداد التقارير، كي تكفل نهجًا واسع     ومnن الموصى به أن تقوم األطراف المتع        
 .وهناك خانة مخصصة، تبين فيها تلك المجموعات التي أشركت في اإلجابة. النطاق وشفافًا في وضع اإلجابات

 مايو 15ميnن التnنفيذي في موعد ال يتجاوز   ومطnلوب مnن األطnراف المnتعاقدة أن تقnدم تقاريnرها الوطnنية الnثانية بهnذا الشnكل إلى األ            
وسوف ترسل . ومطnلوب مnن األطnراف أن تقnدم نسخة أصلية موقعًا عليها بالبريد، ونسخة إلكترونية على ديسكت أو بالبريد إلكتروني               . 2001

 : االتفاقية بالعنوانصيغة إلكترونية من هذه الوثيقة إلى جميع نقاط االتصال الوطنية، وسوف تكون متاحة أيضا على ويب سايت 

org.biodiv.www://http 

 :وينبغي أن ترسل التقارير المستكملة وأية تعليقات إلى العنوان اآلتي

The Executive Secretary 
Secretariat of the Convention on Biological Diversity 

World Trade Centre 
393 St. Jacques Street West, suite 300 

Montreal , Quebec 
H2Y 1N9 

Fax: (+1 514) 288 6588 

org.secretariat@biodiv: mail-e 

 

                                                           
ت التي المnرجو مالحظnة أن االلnتزامات المفروضnة صnراحة أو ضمنا بموجب ببعض المقررات، قد أسقطت في الحاال          /1

تكnون فيهnا ازدواجnا لاللnتزامات الnناجمة مnن قnبل عnن المواد المختلفة أو المقررات المختلفة، وحيث يكون الموعد األقصى لاللتزام باإلجابة قد               
 .تجاوزه الزمن فعًال، وحيث تكون المعلومات بشأن التدابير المتخذة لم تعد ذات صلة بالموضوع
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 المرجو تدوين التفاصيل اآلتية بشأن مصدر هذا التقرير 

 الطرف المتعاقد  

 نقطة االتصال الوطنية

 :االسم الكامل للمؤسسة 

 :أسم ووظيفة المسؤول عن االتصال 

 :العنوان البريدي 

 :التليفون 

 :الفاكس 

 :البريد اإللكتروني 

 )إذا كان غير الشخص المسؤول السابق(المسؤول عن وضع التقرير الوطني 

 أسم ووظيفة المسؤول عن االتصال  

 :عنوان البريد 

 :التليفون 

 :الفاكس 

 العنوان اإللكتروني  

 تقديم التقرير

 قديم التقرير الوطني توقيع المسؤول عن ت 

 تاريخ التقديم 

 
 
 

 المرجو إعطاء بيانات موجزة عن نوع أصحاب المصلحة اللذين أشركوا إشراكًا فعاًال  في إعداد هذا التقرير 
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 ةالمرجو تبيين المواد والموضوعات التي يرى بلدكم أن لها أعلى درجة من األولوية في تنفيذه لالتفاقي
االسnnnnتراتيجية وخطnnnnة العمnnnnل الوطnnnnنية للتnnnnنوع   : 6المnnnnادة   السالمة البيولوجية 

 البيولوجي والتكامل
 التبيين والرصد: 7المادة   التنوع البيولوجي البحري والساحلي 
 الحفظ في الموضع : 8المادة   التنوع البيولوجي الزراعي  
 الحفظ خارج الموضع : 9المادة   المياه الداخلية 
 االستعمال المستدام للتنوع البيولوجي : 10المادة   األنظمة اإليكولوجية لألراضي الجافة 
 التدابير الحافزة: 11المادة   التنوع البيولوجي للغابات 
 البحث والتدريب: 12المادة   التنوع البيولوجي للجبال  
 التثقيف والتوعية للجمهور: 13المادة   السياحة المستدامة 
 تقييم الوقع: 14مادة ال  المعايير والمؤشرات 
 التوصل إلى الموارد الجينية : 15المادة   المعرفة التقليدية 
 التوصل إلى التكنولوجيات ونقل التكنولوجيا: 16المادة   بناء القدرات 
 تبادل المعلومات: 17المادة   المناطق المحمية 
 التعاون التقني والعلمي: 18المادة   واع والتصنيفاألن 
 التعامل مع البيوتكنولوجيا: 19المادة   التوصل وتقاسم المنافع 
 الموارد المالية : 20المادة   المسائل القانونية المتصلة بالتنوع البيولوجي  
 اآللية المالية: 21المادة   مصادر تمويل التنوع البيولوجي  

 

 مزيد من التعليقات بشأن األولويات الوطنية 

 
 
 

 

 
 

  التعاون5المادة 

 هnل أنشnأ بnلدكم تعاونnًا فعnاًال لnإلدارة المسnتدامة لخطوط انحدار الميـاه العابرة للحدود، ومناطق استجماع المياه، وأحواض األنهر، واألنواع               -1
 ).ك (9، المرفق، الفقرة 4/4المقرر (المهاجرة، من خالل اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف 

 ال)  أ  
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 )يعطي في هذه الحالة التفاصيل المطلوبـة فيما يلي(نعم )  ب 

 ال ينطبق)  ج 

 )6، الفقرة 4/15المقرر ( هل أنشأ بلدكم ممارسات إدارية للمناطق المحمية عبر الحدود؟ -2

 ال)    أ 

 ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( إلى حد محدود –نعم )   ب 

 )  إعطاء البيانات فيما يليالمرجو( إلى مدى بعيد –نعم )  ج 

 ال ينطبق )  د 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة
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  التدابير العامة للحفظ واالستعمال المستدام6المادة 
 ؟)  أ6(  ما هي حالة استراتيجياتكم وخطة عملكم الوطنية في مجال التنوع البيولوجي -3

 ال يوجد)  أ 
  األولى من الوضع في المراحل)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
 /2أتمّت )  د 
 /3أتمّت وأقرت )  ـه 
 هل التقارير عن التنفيذ متاحة)  و 

 ؟)  أ6( هل تغطي استراتيجياتكم وخطة عملكم الوطنية جميع مواد االتفاقية -4
 بعض المواد فقط)  أ 
 معظم المواد)  ب 
 جميع المواد) ج 

 ؟)  ب6( هل تغطي استراتيجياتكم وخطة عملكم الوطنية تكامل أنشطة القطاعات األخرى  -5
 ال)  أ 
 بعض القطاعات) ب 
 جميع القطاعات الرئيسية)  ج 
 جميع القطاعات)  د 

  من االتفاقية 8 و6 النظر في المادتين 3/9 والمقرر 2/7المقرر 
 م الخبرة بشأن عملية تخطيط العمل الوطني مع أطراف أخرى متعاقدة ؟  هل تتخذ تدابير لتبادل المعلومات وتقاس-6

 قليل أو ال يوجد) أ 
 أو دراسات الحاالت/تقاسم االستراتيجيات والخطط و)  ب 
 اجتماعات إقليمية)  ج 

  هل استراتيجياتكم وخطط أعمالكم الوطنية تتضمن عنصرا من التعاون الدولي ؟-7
 ال)  أ 
 نعم )  ب 

   هل استراتيجياتكم وخطة عملكم الوطنية منسقتان مع ما لدى البلدان المجاورة منها ؟-8
 ال)  أ 
 متعددة األطراف جارية/ هناك مناقشات ثنائية )  ب 
 الموضوعات/منسقة في بعض المجاالت )  ج 
 منسقة تنسيقًا كامًال )  د 

 اته وخطط أعماله ؟  هل رسم بلدكم أهدافًا ممكن قياسها في استراتيجي-9
 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع )  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
 البرنامج قائم)  د 
 التقارير الخاصة بالتنفيذ متاحة )  ـه 

 

 إذا كان البلد بلدًا ناميا أو بلدًا اقتصاده في مرحلة انتقالية 
 ية إلعداد استراتيجيته وخطة عمله الوطنية ؟  هل تلقى بلدكم مساندة من اآللية المال-10

 ال)  أ 
 نعم )  ب 

 ) اليوئنديبي، اليوينب، أو البنك الدولي(إذا كان الرد بنعم، من كانت الوكالة المنفذة 
 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مطلوبة في الصفحة األخيرة من هذه المبادئ التوجيهيةالمرجو إعطاء المعلومات ال  / 2
 .المرجو إعطاء البيانات المطلوبة في الصفحة األخيرة من هذه المبادئ التوجيهية  /3
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  التحديد والرصد- 7المادة 

 ؟)  أ7(جاري لوضع قائمة جرد على مستوى األنواع في بلدكم برنامج  هل -11
 نشاط ضعيف)  أ 
 أو المؤشرات) مثل األنواع المهددة أو المتوطنة(بالنسبة للمجموعات الرئيسية ) ب 
 لطائفة من المجموعات الرئيسية )  ج 
 لطائفة شاملة من األنواع)  د 

 ؟)  أ7(على مستوى األنظمة اإليكولوجية   هل لدى بلدكم برنامج جارى بشأن وضع قوائم جرد -12
 نشاط ضعيف   
 بالنسبة لألنظمة اإليكولوجية ذات األهمية الخاصة فقط ) ب 
 لألنظمة اإليكولوجية الرئيسية )  ج 
  لطائفة شاملة من األنظمة اإليكولوجية) د 

 ؟) أ7( هل لدى بلدكم برنامج جارى لوضع قائمة جرد على المستوى الجيني -13
 نشاط ضعيف)  أ 
   برنامج صغير في بعض القطاعات )ب 
  برنامج كبير في بعض القطاعات) ج 
 برنامج كبير في جميع القطاعات ذات الصلة)  د 

 ؟)  أ7(  هل لدى بلدكم برامج جارية بشأن الرصد على مستوى األنواع -14
 نشاط ضعيف)  أ 
 أو المؤشرات) واع المهددة أو المتوطنةمثل األن( بالنسبة للمجموعات الرئيسية ) ب 
 لطائفة من المجموعات الرئيسية )  ج 
   لطائفة شاملة من األنواع)د 

 ؟)  ب7(  هل لدى بلدكم برامج جارية للرصد على مستوى األنظمة اإليكولوجية -15
 نشاط ضعيف)  أ 
 لألنظمة اإليكولوجية ذات األهمية الخاصة فقط )  ب 
 ة اإليكولوجية الرئيسية لألنظم)  ج 
 لطائفة شاملة من األنظمة اإليكولوجية)  د 

 ؟)  ب7(  هل لدى بلدكم برامج جارية للرصد على المستوى الجيني -16
 نشاط ضعيف)  أ 
 برنامج صغير في بعض القطاعات)  ب 
 برنامج كبير في بعض القطاعات)  ج 
 لةبرنامج كبير في جميع القطاعات ذات الص)  د 

 ؟)  ج7( هل قام بلدكم بتبيين أنشطة ذات آثار مناوئة على التنوع البيولوجي -17
 ال)  أ 
 في مراحل مبكرة من االستعراض والتقييم )  ب 
 في مراحل متقدمة من االستعراض والتقييم )  ج 
 أتم االستعراض والتقييم )  د 
 تقرير متاح عن النتائج)  ـه 

 ؟)  ج7( برصد هذه األنشطة وآثارها هل يقوم بلدكم  -18
 ال)  أ 
 في المراحل المبكرة من وضع البرنامج )  ب 
   في مراحل متقدمة من موضع البرنامج)ج 
 البرنامج قائم )  د 
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 التقارير متاحة بشأن التنفيذ )  ـه 
 ؟)  د7(  هل يقوم بلدكم بتنسيق تجميع وإدارة المعلومات على المستوى الوطني -19

 ال)  أ 
 في المراحل المبكرة من وضع البرنامج)  ب 
 في مراحل متقدمة من وضع البرنامج)  ج 
 البرنامج قائم )  د 
 التقارير بشأن التنفيذ متاحة )  ـه 

  التحديد والرصد والتقييم - 3/10المقرر 

   هل تبين بلدكم مؤشرات وطنية للتنوع البيولوجي ؟ -20
 ال)  أ 
 يم المؤشرات المحتملة جاريتقي)  ب 
 )فإذا كان األمر كذلك المرجو إعطاء الوصف فيما يلي(تم تحديد المؤشرات )  ج 

   هل يستعمل بلدكم تقنيات التقييم السريع واالستشعار عن بعد ؟-21
 ال) أ 
 في المراحل األولى من وضع البرنامج)  ب 
 في المراحل المتقدمة من وضع البرنامج)  ج 
 البرنامج قائم )  د 
 التقارير عن التنفيذ متاحة)  ـه 

، مع التركيز في بادئ األمر على تحديد مكونات التنوع البيولوجي  7في تنفيذ المادة    " خطوة بخطوة   "   هnل أخnذ بلدكم بنهج         -22
 ؟)  ج7(واألنشطة ذات اآلثار الضارة عليها )  أ7(

 ال)  أ 
 غير مناسب للظروف الوطنية )  ب 
 نعم )  ج 

   هل يتعاون بلدكم مع أطراف متعاقدة أخرى بشأن مشروعات رائدة للتدليل على استعمال منهجيات التقييم والمؤشرات-23
 ال)  أ 
 )في هذا الحالة المرجو إعطاء التفاصيل فيما يلي(نعم )  ب 

، وجعل هذه التقارير متاحة ألطراف متعاقدة أخرى   هnل أعnد بnلدكم أية تقارير عن خبرات في مجال تطبيق منهجيات التقييم      -24
 ؟

 ال)  أ 
 نعم)  ب 

   هل يسعى بلدكم إلى جعل ما لديه من معلومات تصنيفية موجودة في مجموعاته متاحة على نطاق أوسع ؟-25
 ال توجد مجموعات ذات صلة )  أ 
 ال توجد تدابير)  ب 
 ) ات فيما يليفي هذه الحالة المرجو إعطاء بيان(نعم )  ج 

 

 
 ]جزء[  تقرير وتوصيات االجتماع الثالث لـ هفمعتت  - 4/1المقرر 

 أو هل عقد ورشا لتحديد األولويات الوطنية في مجال التصنيف ؟ /  هل قام بلدكم بتقييم وطني لالحتياجات التصنيفية و-26
 ال)  أ 
 في المراحل األولى من التقييم )  ب 
 قدمة من التقييم في المراحل المت)  ج 
 أتم التقييم )  د 

   هل قام بلدكم بوضع خطة وطنية للعمل في مجال التصنيف ؟-27
 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في المراحل المتقدمة من الوضع)  ج 
 خطط العمل قائمة )  د 
 تقارير عن التنفيذ متاحة)  ـه 

 وارد المناسبة لتعزيز إتاحة المعلومات التصنيفية   هل يقوم بلدكم بإتاحة الم-28
 ال)  أ 
 نعم )  ب 
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  هnل يقnوم بnلدكم بتشجيع التدريب الثنائي والمتعدد األطراف، وفرص العمل المتاحة للقائمين بالتصنيف، خصوصًا من يعني            -29
 منهم بالكائنات الحية غير المعروفة أال قليًال ؟

 ال)  أ 
 بعض الفرص)  ب 
 فرص كثيرة )  ج 

   هل يقوم بلدكم باالستثمار الطويل األجل في وضع بنيات أساسية مناسبة لمجموعاته الوطنية التصنيفية ؟-30
 ال) أ 
 بعض االستثمار)  ب 
 استثمار كثير )  ج 

 ؟  هل يقوم بلدكم بتشجيع الشراكات بين مؤسسات التصنيف في البلدان المتقدمة والبلدان النامية -31
 ال)  أ 
  سياسة مقررة –نعم )  ب 
  برنامج وطني منتظم –نعم )  ج 

   هل أخذ بلدكم بأية مستويات متفق عليها دوليا إلسكان المجموعات ؟-32
 ال)  أ 
 األمر قيد االستعراض)  ب 
 يجرى تنفيذه بالنسبة لبعض المجموعات)  ج 
 يسية يجرى تنفيذه بالنسبة لجميع المجموعات الرئ)  د 

   هل وفر بلدكم برامج تدريب في التصنيف ؟-33
 ال)  أ 
 قليل )  ب 
 كثير)  ج 

  هnل قnام بnلدكم بالتبnليغ عnن تدابيnر متخذة لتعزيز القدرة الوطنية في مجال التصنيف، وتحديد مراكز مرجعية وطنية، وجعل              -34
 المعلومات الموجودة في مجموعات متاحة لبلدان المنشأ ؟

 ال)  أ 
  تقرير وطني سابق-نعم ) ب 
  آلية غرفة المقاصة –نعم ) ج 
 ) نرجو إعطاء البيانات فيما يلي( وسائل أخرى –نعم )  د 

  هnnل أتخnnذ بnnلدكم خطnnوات لكفالnnة االسnnتقرار مnnن الناحnnتين الماليnnة واإلداريnnة للمؤسسnnات المسnnؤولة عnnن وضnnع قوائnnم الجnnرد    -35
 وع البيولوجي ؟واألنشطة التصنيفية الخاصة بالتن

 ال ) أ 
 األمر قيد االستعراض )  ب 
 نعم بالنسبة لبعض المؤسسات )  ج 
 نعم بالنسبة لجميع المؤسسات الرئيسية)  د 

   هل قام بلدكم بمساعدة مؤسسات تصنيفية على إنشاء شراكات للقيام بمشروعات إقليمية ؟-36
 ال)  أ 
 األمر قيد االستعراض)  ب 
   إلى حد محدود-نعم )  ج 
   إلى حد بعيد-نعم )  د 

  هnnل أولى بnnلدكم عnnناية خاصnnة للnnتمويل الدولnnي لnnزماالت بقصnnد تدريnnب األخصnnائيين فnnي الخnnارج أو لجnnذب خnnبراء دولييnnن    -37
 لالشتراك في مناهج تدريبية وطنية أو إقليمية ؟

 ال)  أ 
 األمر قيد االستعراض)  ب 
  إلى حد محدود–نعم )  ج 
  إلى حد بعيد–  نعم )د 

   هل وفر بلدكم برامج إلعادة تدريب المهنيين المؤهلين اللذين ينتقلون إلى مجاالت تتصل بالتصنيف ؟ -38
 ال)  أ 
 قليل)  ب 
 كثير ) ج 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 
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 ] ي8ح و8فيما عدا المادتين [  الحفظ في الموضع - 8المادة 

 ؟ )  أ8(  هل وضع بلدكم نظامًا للمناطق المحمية يرمي إلى حفظ التنوع البيولوجي -39
 النظام قيد الوضع )  أ 
 االستعراض الوطني لتغطية المناطق المحمية متاح ) ب 
 الخطة الوطنية الخاصة بأنظمة المناطق المحمية قائمة )  ج 
 نظام يكاد يكون تامًا قائًم)  د 

 ؟)  ب8(مبادئ توجيهية معتمدة على الصعيد الوطني لالختيار وإلنشاء وإدارة المناطق المحمية   هل هناك -40
 ال)  أ 
 قيد الوضع )  ب 
 نعم)  ج 

( هnل يقوم بلدكم بتنظيم أو إدارة الموارد البيولوجية الهامة لحفظ التنوع البيولوجي بقصد كفالة صيانتها واستعمالها المستدام          -41
 ؟)  ج8

   ال)أ 
 في المراحل األولى من الوضع )  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
 البرنامج أو السياسة العامة قائمان )  د 
 التقارير عن التنفيذ متاحة )  ـه 

 األنnnواع   هnnل اتخnnذ بnnلدكم تدابيnnر تعزيnnز حمايnnة األنظمnnة اإليكولوجيnnة والموائnnل الطnnبيعية وصnnيانة العشnnائر القابnnلة للnnبقاء مnnن -42
 ؟) د8(الموجودة في المناطق الطبيعية المحيطة 

 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة )  ب 
 التدابير المحتملة قيد االستعراض )  ج 
 التدابير الشاملة قائمة)  د 

 ) ـه 8(ية  هل اتخذ بلدكم تدابير لصيانة التنمية السليمة والمستدامة في المناطق المتاخمة للمناطق المحم-43
 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة قيد االستعراض )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

 ؟)  و8(  هل اتخذ بلدكم تدابير إلعادة تأهيل وسالمة المناطق المتدهورة -44
 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 راض تدابير محتملة قيد االستع)  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 
 ؟)  و8(  هل قام بلدكم باتخاذ تدابير لتعزيز انتعاش األنواع المهددة -45 
 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة قيد االستعراض )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

لمخاطر المتعلقة باستعمال وإطالق كائنات حية محورة ناشئة عن التكنولوجيا   هnل اتخذ بلدكم تدابير لتنظيم وإدارة ومراقبة ا   -46
 ؟)  ز8(البيولوجية 

 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة قيد االستعراض )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

يnnن االسnnتعماالت الحاليnnة وحفnnظ التnnنوع الnnبيولوجي      هnnل بnnذل بnnلدكم محnnاوالت لnnتوفير الظnnروف الالزمnnة لnnتحقيق الnnتوائم ب     -47
 ؟)  ح8(واالستعمال المستدام لمكونات ذلك التنوع 

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في المراحل المتقدمة من الوضع )  ج 
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 البرنامج أو السياسة العامة موجودة)  د 
 التقرير عن التنفيذ متاح) ـه 

 ؟)  ط8(أو التدابير /كم بوضع وحفظ التشريعات الالزمة  و  هل قام بلد-48
 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في المراحل المتقدمة من الوضع )  ج 
 التشريعات والتدابير األخرى قائمة )  د 
 ؟)  ك8(  هل يقوم بلدكم بتنظيم أو إدارة العمليات وفئات األنشطة -49 
 ال)  أ 
  المراحل األولى من الوضعفي)  ب 
 في المراحل المتقدمة من الوضع )  ج 
 التشريعات والتدابير األخرى قائمة )  د 

 إذا كان البلد الطرف من البلدان المتقدمة النمو
 ؟)  م8(هل يتعاون بلدكم في تقديم السند المالي وغيره للقيام بالحفظ في الموضع خصوصًا إلى البلدان النامية  

 كان البلد الطرف بلدًا ناميا أو إذا كان بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية إذا 
 ؟)  م8(  هل يتلقى بلدكم مساندة مالية أو غيرها للحفظ في الموضع  -51

 ال) أ 
 ) في هذه الحالة المرجو إعطاء البيانات فيما يلي(نعم ) ب 

  من االتفاقية 8 و6 النظر في المادتين - 2/7المقرر 

   هل تتخذ تدابير لتقاسم المعلومات والخبرات بشأن تنفيذ هذه المادة مع أطراف متعاقدة أخرى ؟-52
 عمل قليل أو ال عمل )  أ 
 أو دراسات الحاالت/تقاسم المواد المكتوبة و)  ب 
 اجتماعات إقليمية )  ج 

 
 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األنواع الغريبة - ح 8المادة 
   هل تبين بلدكم وجود أنواع غريبة مدخلة ؟-53

 ال)  أ 
 فقط أنواع غريبة رئيسية تدعو إلى القلق )  ب 
 يوجد نظام شامل لتقفي الدخول )  ج 

 غريبة ؟  هل قام بلدكم بتقييم المخاطر على النظم اإليكولوجية والموائل واألنواع، الناشئة عن دخول هذه األنواع ال-54
 ال)  أ 
 لم يتم إال تقييم بعض األنواع الغريبة التي تثير القلق ) ب 
 جرى تقييم معظم األنواع الغريبة )  ج 

  هل قام بلدكم باتخاذ تدابير لمنع دخول أو لمراقبة أو استئصال هذه األنواع الغريبة التي تهدد النظم اإليكولوجية والموائل أو -55
 األنواع ؟ 

  تدابيرال)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى استعراضها )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

  تقرير وتوصيات االجتماع الثالث لـ هفمعتت - 4/1المقرر 
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  هnnل يnnتعاون بnnلدكم عnnلى وضnnع مشnnروعات عnnلى الصnnعيد الوطnnني واإلقnnليمي ودون اإلقnnليمي والدولnnي، للتصnnدي لموضnnوع  -56
 نواع الغريبة ؟األ

 قليل من التدابير أو ال تدابير على اإلطالق)  أ 
 تجرى مناقشة بشأن المشروعات المحتملة )  ب 
 يجرى بنشاط وضع تدابير جديدة )  ج 

   هل تتناول االستراتيجية وخطة األعمال الوطنيتان في بلدكم موضوع األنواع الغريبة ؟-57
 ال)  أ 
 ود إلى حد محد–نعم ) ب 
  إلى حد بعيد–نعم ) ج 

 مزيد من التعليقات بشأن تطبيق هذه المادة 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

  المعرفة التقليدية وما يتصل بها من أحكام - ي 8المادة 

   هل اتخذ بلدكم تدابير لكفالة االستفادة من تلك المعرفة ومن ابتكاراتها -58
 ال تدابير)  أ 
 مة بعض التدابير قائ)  ب 
 تدابير احتمالية يجرى استعراضها )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

   هل يعمل بلدكم على تشجيع التقاسم العادل للمنافع الناشئة عن تلك المعرفة -59
 ال)  أ 
 في المراحل األولي من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
 برنامج أو سياسة عامة قائمة)  د 

 ) ي (8 تنفيذ المادة - 4/9 والمقرر 3/4قررالم
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   هل وضع بلدكم تشريعا وطنيا وما يقابله من استراتيجيات التشريع-60
 ال) أ 
 في المراحل األولي من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع )  ج 
 التشريعات والتدابير األخرى قائمة )  د 

 ؟)  ي (8ادة   هل قدم بلدكم معلومات عن تنفيذ الم-61
 ال) أ 
  التقرير الوطني السابق –نعم )  ب 
  آلية غرفة المقاصة –نعم )  ج 
 ) المرجو إعطاء التفاصيل فيما يلي( وسائل أخرى –نعم )  د 

   هل قدما بلدكم دراسات حاالت إلى األمين التنفيذي في هذا الصدد -62
 ال)  أ 
 نعم )  ب 

 دراسات واجتماعات مناسبة ؟   هل يشارك بلدكم في -63
 ال)  أ 
 في بعضها)  ب 
 في جميعها )  ج 

   هل يقوم بلدكم بتسهيل المشاركة الفعالة لممثلين عن جهات أو بلدان أخرى؟-64
 ال)  أ 
 نعم )  ب 

 
 
 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 
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  الحفظ خارج الوضع الطبيعي - 9المادة 

(  هnل اتخذ بلدكم تدابير للحفظ خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي التي تعتبر من العناصر األصلية في بلدكم               -65
 ؟) ألف9

 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )   ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

 ؟)  ألف9(فظ خارج الوضع الطبيعي لعناصر التنوع البيولوجي الناشئة خارج بلدكم   هل اتخذ بلدكم تدابير للح-66
 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )   ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

 ؟)  ألف9(منظمـــات التي في البلدان األخرى   إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم هل يتم ذلك في تعاون فعال مع ال-67
 ال)  أ 
 نعم)  ب 

  هnل أنشnأ بnلدكم وهnل يقnوم بصnيانة منشnآت لnلحفظ خnارج الوضع الطبيعي، وبحوث بشأن النبات والحيوان والكائنات الحية                 -68
 ؟) ب9(الدقيقة التي تمثل موارد جينية أصلية في بلدكم 

 ال)  أ 
 د إلى حد محدو-نعم )  ب 
  إلى حد بعيد-نعم )  ج 

  هnل أقnام بnلدكم وهnل يقnوم بإنشnاء وصnيانة منشnآت لnلحفظ خارج الوضع الطبيعي وببحوث على النبات والحيوان والكائنات           -69
 ؟ )  ب9(الدقيقة التي تمثل موارد جينية نشأت في أماكن أخرى 

 ال)  أ 
  إلى حد محدود-نعم )  ب 
  إلى حد بعيد-نعم )  ج 

 ؟) ج9(  إذا كانت اإلجابة على السؤال السابق بنعم فهل يتم ذلك في تعاون نشيط مع المنظمات في بلدان أخرى -70
 ال)  أ 
 نعم) ب 

 ؟)  ج9( هل اتخذ بلدكم تدابير إلعادة إدخال األنواع المهددة في موائلها الطبيعية في ظروف مناسبة -71
 ال تدابير)  أ 
 مةبعض التدابير قائ)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )   ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

 هnل اتخnذ بnلدكم تدابيnر لتnنظيم وإدارة مجموعnة مnن المnوارد البيولوجية من الموائل الطبيعية بالنسبة إلغراض الحفظ خارج                      -72
 ؟) د9( الطبيعي الوضع الطبيعي كي ال يهدد األنظمة اإليكولوجية والعشائر من األنواع في الوضع

 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )   ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

 إذا كان البلد بلدًا متقدم النمو
ظ خارج   هnل تعnاون بnلدكم عnلى تقديnم مسnاندة ماليnة وغيnرها للحفظ خارج الوضع الطبيعي وفي إنشاء وصيانة منشآت للحف          -73

 ؟) ـه 9(الوضع الطبيعي في البلدان النامية 
 إذا كان البلد بلدًا ناميا أو إذا كان البلد بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقال

  هل تلقى بلدكم مساندة مالية أو غيرها في سبيل الحفظ خارج الوضع الطبيعي، وفي إقامة وصيانة منشآت حفظ خارج -74
 ؟) ـه 9(الوضع الطبيعي 

 ال)  أ 
 نعم )  ب 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 
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  االستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي – 10المادة 

 10( هل أدمج بلدكم في عملية صنع القرار على الصعيد الوطني النظر في حفظ وفي االستعمال المستدام للموارد البيولوجي -75
 ؟) أ

 ال)  أ 
 في المراحل األولي من الوضع)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 هناك برنامج أو سياسة عامة قائمة )  د 
 أن استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

ع   هل اتخذ بلدكم تدابير تتعلق باستعمال الموارد البيولوجية التي تؤدى إلى تجنب أو إلى التقليل من اآلثار الضارة على التنو     -76
 ؟) ب10(البيولوجي 

 ال تدابير)  أ 
 بعض تدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

  هnل اتخnذ بnلدكم تدابيnر تحمnي وتشnجع االسnتعمال المnألوف لnلموارد الnبيولوجية الnتي تتمشnى ومقتضيات الحفظ واالستعمال                  -77
 ؟) ج10(المستدام 

 ال تدابير)  أ 
 بعض تدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

  هnل اتخnذ بnلدكم تدابيnر تسnاعد السnnكان المحnليين عnلى وضnع وتnنفيذ تدابيnر عالجيnnة فnي المnناطق الnتي انخفnض فيهnا التnnنوع                -78
 ؟) د10(البيولوجي 

 ال تدابير)  أ 
 ير قائمةبعض تداب)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

  هnل يقnوم بلدكم بتشجيع نشط للتعاون بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص على وضع مناهج لالستعمال المستدام للتنوع      -79
 ؟) ـه 10(البيولوجي 

 ال)  أ 
 في المراحل األولي من الوضع)  ب 
  مراحل متقدمة من الوضعفي)  ج 
 هناك برنامج أو سياسة عامة قائمة )  د 
 أن استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

 
 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 
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  تدابير حافزة -11المادة 

ة والتي تكون بمثابة حوافز على  هnل هnناك برامج قائمة لتبيين وكفالة اتخاذ تدابير سليمة من الناحتين االقتصادية واالجتماعي        -80
 الحفظ واالستعمال المستدام لعناصر التنوع البيولوجي ؟

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 هناك برامج قائمة )  د 
 أن استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

  تدابير حافزة- 3/18المقرر 
باستعراض التشريع والسياسات االقتصادية لتبين وتشجيع الحوافز على الحفظ واالستعمال المستدام لعناصر      هnل قnام بnلدكم         -81

 التنوع البيولوجي ؟
 ال)  أ 
 االستعراضات جارية)  ب 
 بقدر اإلمكان من الناحية العملية)   ج 

سnnوقية وغيnnر السnnوقية للتnnنوع الnnبيولوجي فnnي الخطnnط    هnnل قnnام بnnلدكم بكفالnnة وضnnع آليnnات أو نهnnج لكفالnnة إدراج سnnليم لnnلقيم ال -82
 والسياسات والبرامج وغير ذلك من المجاالت ذات الصلة، ومنها أنظمة المحاسبة الوطنية واستراتيجيات االستثمار؟

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من تبين اآلليات)  ب 
 في مراحل متقدمة من تبين اآلليات)  ج 
 اآلليات قائمة )  د 
 استعراض وقع اآلليات متاح)  ـه 

 هل قام بلدكم بوضع برامج للتدريب وبناء القدرات لتنفيذ التدابير الحافزة وتشجيع مبادرات القطاع الخاص ؟-83
 ال)  أ 
 األمر مزمع)  ب 
 قليل )  ج 
 كثير)  د 

 خطوة في تصميم وتنفيذ التدابير الحافزة ؟  هل قام بلدكم بإدراج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات الوقع ك-84
 ال)  أ 
 نعم)  ب 

  هnل شnارك بnلدكم فnي خnبرات بشnأن الnتدابير الحافnزة مnع أطnراف أخnرى مnتعاقدة شnامال ذلnك إتاحة دراسات حاالت ألمانة                       -85
 االتفاقية ؟

 ال)  أ 
  التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
  دراسات حاالت–نعم )  ج 
 )المرجو إعطاء التفاصيل فيما يلي( وسائل أخرى – نعم)  د 

 ]جزء[  تدابير لتنفيذ االتفاقية – 4/10المقرر 
   هل يقوم بلدكم بشكل نشط بتصميم وتنفيذ تدابير حافزة ؟-86

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 التدابير قائمة )  د 
 اض التنفيذ متاحاستعر)  ـه 

  هnل قnام بnلدكم بتnبين تهديnدات على التنوع البيولوجي وتبين األسباب الكامنة وراء ضياع التنوع البيولوجي بما في ذلك تبين         -87
 العاملين ذوى الصلة وذلك كمرحلة نحو اتخاذ التدابير الحافزة ؟

 ال)  أ 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 
Page 25 

 في المراحل األولى من الوضع) ب 
 ة من الوضعفي مراحل متقدم)  ج 
 التدابير قائمة )  د 
 استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

   هل تراعي التدابير الحافزة الموجودة القيم االقتصادية واالجتماعية والثقافية والخلقية للتنوع البيولوجي ؟-88
 ال)  أ 
   إلى حد محدود-نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 رات قانونية وسياسية لتصميم وتنفيذ تدابير حافزة ؟  هل قام بلدكم بوضع إطا-89
 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 القطر قائمة) د 
 استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

مnنة وراء ضnnياع التnnنوع  هnل يقnnوم بnلدكم بعمnnليات تشnnاور لnتحديد تدابيnnر حافnزة ذات أهnnداف واضnnحة لمعالجnة األسnnباب الكا       -90
 البيولوجي ؟

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 العمليات قائمة)  د 

   هل قام بلدكم بتبين الحوافز الضارة وبالنظر في تحييدها ؟-91
 ال)  أ 
 هناك برنامج يجرى للتبين )  ب 
 لتحييد الكامل جرى التبين ولكن لم يتم ا)  ج 
 تم التبين وتم التحييد )  د 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  البحث والتدريب- 12المادة 
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  هnل قام بلدكم بوضع برامج للتعليم والتدريب العلمي والتقني في سبيل التبين والحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي          -92
 ؟) أ12(ره وعناص

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 البرامج قائمة)  د 

 هnل قnدم بnلدكم مسnاندة األطnراف أخnرى فnي االتفاقيnة فnي سnبيل التعnليم والnتدريب بشnأن الnتدابير لتnبين وصnيانة واالستعمال                           -93
 المستدام للتنوع البيولوجي وعناصره ؟

   ال)أ 
 نعم)  ب 

 )  ب12(  هل يقوم بلدكم بتشجيع البحث الذي يسهم في الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي -94
 ال )  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

وع البيولوجي وفي وضع مناهج للحفظ   هnل يقوم بلدكم بتشجيع وبتعاون بشأن استعمال التقدم العلمي في البحث المتعلق بالتن       -95
 ؟)  ج12(واالستعمال المستدام للموارد البيولوجية 

 ال )  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 إذا كان البلد بلدًا متقدم النمو
  ؟  هل يراعي بلدكم عند قيامه بتنفيذ األنشطة السابقة الحاجات الخاصة للبلدان النامية-96

 ال)  أ 
 نعم)  ب 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة

 
 
 
 
 

 

 

  تثقيف الجمهور وتوعيته – 13المادة 

 من خالل وسائل اإلعالم ؟)  أ13(  هل يقوم بلدكم بتشجيع تفهم أهمية حفظ التنوع البيولوجي والتدابير الالزمة لذلك الحفظ -97
 ال) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

من خالل إدراج هذا الموضوع في )  أ13(  هل تقوم بلدكم بتشجيع تفهم أهمية حفظ التنوع البيولوجي والتدابير الالزمة لذلك    -98
 البرامج التعليمية ؟

 ال) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 ؟)  ب13(ى ومع المنظمات الدولية على وضع برامج إضافية لتثقيف الجمهور وتوعيته   هل يتعاون بلدكم مع الدول األخر-99
 ال) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 ]جزء[  تدابير لتنفيذ االتفاقية 4/10المقرر 

   هل تغطي االستراتيجية وخطة العمل الوطنية احتياجات تثقيف الجمهور وتوعيته ؟-100
 ال) أ 
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  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

  هnل خصnص بnلدكم مnوارد كافيnة لالسnتعمال االسnتراتيجي ألدوات التnثقيف والتعليم واالتصال، في كل مرحلة من مراحل          -101
 صياغة السياسة العامة والتنفيذ والتقييم ؟

 موارد غير كافية)   أ 
 موارد كافية)  ب 

 يقnوم بnلدكم بمسnاندة المجموعnات الرئيسnية الnتي تشnجع عnلى مشnاركة أصحاب المصلحة والتي تدمج الشؤون المتعلقة                  هnل  -102
 بحفظ التنوع البيولوجي في ممارساتها وبرامجها التعليمية ؟

 ال)  أ 
 نعم)  ب 

 ؟  هل قام بلدكم بإدراج اهتمامات التنوع البيولوجي في االستراتيجيات التعليمية -103
 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 

  هnل قnام بnلدكم بnتوفير أيnة دراسnات حnاالت بشnأن تnثقيف الجمهnور وتوعيnته وبشnأن المشاركة العامة أو هل سعى بطريقة                          -104
 أخرى إلى تقاسم الخبرات ؟

 ال)  أ 
 نعم) ب 

 ترجمة أحكام االتفاقية في أية لغات محلية لتشجيع تثقيف الجمهور وتوعيته في القطاعات المعنية ؟  هل قام بلدكم بتبيين و-105
 ال ينطبق)  أ 
 لم يحدث بعد)  ب 
 نعم)  ج 

   يقوم بلدكم بمساندة برامج التثقيف والتوعية المحلية والوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية ؟-106
 ال) أ 
 دود إلى حد مح–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 إذا كان بلدكم بلدًا ناميا أو إذا كان بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية 
 13  عند طلب مساعدة من خالل المرفق العالمي للبيئة هل اقترح بلدكم مشروعات تنطوي على تدابير لتشجيع تنفيذ المادة         -107

 من االتفاقية ؟
 ال)  أ 
 نعم ) ب 

 من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة مزيد 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  تقييم الوقع وتخفيف اآلثار الضارة - 14المادة 

14(  هل يوجد تشريع يطلب تقييم الوقع البيئي للمشروعات المقترحة التي قد يكون لها آثار ضـارة على التنوع البيولوجي    -108
 ؟) ا ألف(
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 ال)  أ 
 ضعفي المراحل األولى من الو)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 التشريع قائم)  د 
 استعراض التنفيذ متاح)  ـه 

 ؟)  ا ألف14(  هل تسمح هذه اإلجراءات المتعلقة بتقييم الوقع البيئي بمشاركة الجمهور -109
 ال) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

 المراعاة الالزمة للعواقب البيئية التي تنشأ عن البرامج الوطنية والسياسات الوطنية التي يحتمل       هل لدى بلدكم آليات تكفل      -110
 )) ا ب (14(أن يكون لها وقع ضار هام على التنوع البيولوجي 

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 لمعرفة العلمية الحاليةهناك امتثال كامل لما تقتضيه ا)  د 

أو متعددة األطراف بشأن األنشطة التي يحتمل أن يؤثر تأثيرا محسوسًا / هnل بnلدكم مشnترك فnي مناقشnات ثnنائية وإقnليمية و             -111
 ؟)) اج (14(في التنوع البيولوجي خارج والية بلدكم  

 ال) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

أو مnتعددة األطراف أو أنشطة يحتمل أن تؤثر تأثيرا محسوسًا في التنوع   /يقnوم بnلدكم بتnنفيذ اتفاقnات ثnنائية وإقnليمية و              هnل     -112
 ؟)) اج (14(البيولوجي خارج والية بلدكم 

 ال)   أ 
 ال ويجرى تقييم الخيارات )  ب 
 أتم البعض منها ويجرى إتمام البعض األخر)  ج 
 نعم)  د 

113-     nل لnدى بلدكم آليات إلبالغ الدول األخرى في حاالت تنطوي على خطر كبير أو داهم أو خسائر للتنوع البيولوجي ناشئة    ه
 ؟) ا دال (14(في بلدكم ويحتمل أن تؤثر في تلك الدول 

 ال)   أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 اآلليات قائمة )  د 

هnل لnدى بnلدكم آليnات لمnنع المخاطnر أو األضرار أو لتخفيف منها، التي تنشأ في دولتكم على التنوع البيولوجي في الدول                      -114
 ؟)) ا دال (14(األخرى أو في مناطق خارج حدود الوالية الوطنية 

 ال)   أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 كامل للمعرفة العلمية الجارية امتثال )   د 

  هnل لnدى بnلدكم آليnات وطnنية لالسnnتجابة لحnاالت الطnوارئ األنشnطة أو أحnداث تnnنطوي عnلى خطnر كnبير أو داهnم للتnnنوع              -115
 ؟)) ـها  (14(البيولوجي 

 ال)   أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع)  ج 
 اآلليات قائمة )  د 

  هnل قnام بnلدكم بتشnجيع الnتعاون الدولnي فnي سnبيل وضnع خطnط طnوارئ مشتركة الستجابات الطوارئ ألنشطة أو أحداث                       -116
 ؟)) ـها  (14(تنطوي على خطر كبير أو داهم للتنوع البيولوجي 

 ال)  أ 
 نعم)  ب 

 ]جزء [  تدابير لتنفيذ االتفاقية 4/10المقرر 

 مnع األطnراف المnتعاقدة وتnبادل الخnبرات المتعلقة بتقييم الوقع البيئي وما يسفر      هnل قnام بnلدكم بتnبادل معnلومات          
 عنه هذا التقييم من تدابير وخطط حفز لتخفيف ذلك الوقع ؟

 
 ال)  أ 
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 أُبلغت المعلومات إلى األمانة )  ب 
 أُبلغت المعلومات إلى األطراف األخرى)   ج 
 ة المقاصة الوطنية المعلومات مقدمة من خالل آلية غرف)   د 

  هnل قnام بnلدكم بتnبادل معnلومات مnع األطnراف المnتعاقدة األخnرى بشأن التدابير أو االتفاقات المتعلقة بالمسؤولية وتصحيح            -118
 التي تنطبق في حاالت أحداث ضرر بالتنوع البيولوجي ؟) التعويض(الوضع 

 ال)  أ 
 قدمت المعلومات إلى األمانة ) ب 
 المعلومات إلى األطراف األخرىقدمت )   ج 
 المعلومات مقدمة من خالل آلية غرفة المقاصة الوطنية )   د 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 

 
 
 
 

 

  التوصل إلى الموارد الجينية - 15المادة 
 سnnبيل االسnnتعمال السnnليم مnnن جnnانب    هnnل سnnعى بnnلدكم إلى إنشnnاء الظnnروف الكفيnnلة بتسnnهيل التوصnnل إلى المnnوارد الجيnnنية فnnي  -119

 ؟)) 2 (15(األطراف المتعاقدة األخرى 
 ال)   أ 
  إلى حد محدود-نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

  هnل هnناك أي تفnاهم مشnترك أو اتفnاق قnائم بيnن مختnلف المجموعnات ذات المصلحة، وبين الدولة بشأن التوصل إلى الموارد                 -120
 ؟)) 4 (15(الجينية 

 ال)   أ 
  إلى حد محدود-نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

  هnل لبnلدك عمnلية تخطيnط للمسnاهمة المفnتوحة أو أيnة عملية أخرى تكفل أن يكون التوصل إلى الموارد أمرا يخضع للموافقة                  -121
 ؟)) 5 (15(السابقة عن علم 

 ال)   أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 حل متقدمة من الوضعفي مرا)  ج 
 العمليات قائمة)  د 

  هnل اتخnذ بnلدكم تدابيnر تكفnل أن يnتم بمشnاركة كامnلة مnع األطnراف المnتعاقدة األخnرى وضع وتنفيذ أي بحث علمي قائم على                   -122
 ؟)) 6 (15(أساس الموارد الجينية التي تقدمها تلك األطراف المتعاقدة 

 ال تدابير)    أ 
  قائمةبعض التدابير)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها)  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

  هnل اتخnذ بnلدكم تدابيnر تكفnل التقاسم المنصف والعادل لنتائج البحث والتنمية والمنافع الناشئة عن االستعمال التجاري وغيره              -123
 ؟)) 7 (15(د من االستعماالت للموارد الجينية، مع أي طرف متعاقد يقدم هذه الموار

 ال تدابير)   أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها)  ج 
 تدابير شاملة قائمة )   د 
 في حالة اإليجاب ما هي هذه التدابير    
 تدابير تشريعية)        أ 
 تدابير إدارية )       ب 
 تدابير تتعلق بالسياسة العامة )       ج 

  التوصل إلي الموارد الجينية- 3/15 والمقرر 2/11قرر الم

  هnل قnام بnلدكم بnإبالغ األمانnة أيnة معnلومات بشأن تدابير تشريعية أو إدارية أو سياسية أو عمليات مشاركة أو برامج بحث            -124
 تتعلق بالموضوع ؟

 ال )  أ 
 نعم، في حدود التقرير الوطني السابق) ب 
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 ات حاالت نعم، من خالل دراس)  ج 
 ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي(نعم، من خالل وسائل أخرى )  د 

  هnل قnام بnلدكم بتnنفيذ بnرامج لبnناء القnدرات فnي سnبيل تحقيnق الوضnع والتnنفيذ الnناجحين لتدابير تشريعية وإدارية وسياسية                       -125
 التقنية والعملية والقانونية واإلدارية ؟ومبادئ توجيهية بشأن التوصل ويشمل ذلك المهارات والقدرات العلمية و

 ال)  أ 
 قليل)  ب 
 كثير)  ج 

  هnل قnام بnلدكم بتحnليل الخبرات المستمدة من تدابير ومبادئ توجيهية تشريعية وإدارية وسياسية بشأن التوصل بما في ذلك      -126
 ع وتنفيذ التدابير والمبادئ التوجيهية ؟الجهود اإلقليمية والمبادرات اإلقليمية في سبيل استعمالها في مزيد من وض

 ال)  أ 
 التحليل جارًي)  ب 
 التحليل تّم)   ج 

  هnل يقnوم بnلدكم بالnتعاون مnع أصnحاب المصلحة الستكشاف ووضع وتنفيذ مبادئ توجيهية وممارسات تكفل تبادل المنافع                  -127
 مع من يقدمون ومع من يستعملون تدابير التوصل ؟

 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

    هل قام بلدكم بتبين السلطات الوطنية المسؤولة لتوفير التوصل إلى الموارد الجينية ؟-128
 ال )  أ 
 نعم) ب 
  هnل يقnوم بnلدكم بnدور فعnال فnي مفاوضnات متصnلة بالnتواؤم مnع المnبادرة الدوليnة بشأن الموارد الجينية                      -129 

 من أجل األغذية والزراعة ؟للنبات 
 ال)  أ 
 نعم ) ب 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 
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  التوصل إلى التكنولوجيا ونقل التكنولوجيا- 16المادة 
ل   هnل اتخnذ بnnلدكم تدابيnر لnnتحقيق أو تسnهيل التوصnnل إلى التكnنولوجيات أو إلى نقnلها إلى أطnnراف أخnرى مnnتعاقدة فnي مجnnا        -130

 ؟)) 1 (16(الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، أو يستعمل الموارد الجينية دون أحداث أضرار تذكر بالبيئة 
 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة) ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها) ج 
 تدابير شاملة قائمة)  د 

 ؟)) 3(16( بموجبها نقل التكنولوجيا إلى بلدكم بشروط تفضيلية أو ميسرة   هل كان بلدكم على علم بأية مبادرات يتم-131
 ال)  أ 
 )المرجو إعطاء تفاصيل موجزة فيما يلي(نعم )  ب 

  هnل اتخnذ بnلدكم تدابير كي تقوم البلدان المتعاقدة التي تقدم الموارد الجينية بالحصول على إمكانية التوصل إلى التكنولوجيا      -132
 ؟)) 3 (16(نولوجيا التي تستعمل تلك الموارد، وذلك بشروط متفق عليها بين الطرفين ونقل التك

 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة) ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها) ج 
 تدابير شاملة قائمة)  د 
 إذا كان األمر كذلك فهل هذه التدابير  
 تدابير تشريعية)      أ 
 ر إداريةتدابي)      ب 
 تدابير سياسية )       ج 

  هnل اتخnذ بnلدكم تدابيnر لقيام القطاع الخاص بتسهيل التوصل إلى وضع مشترك للتكنولوجيا المتصلة بالموضوع وإلى نقل        -133
 ؟)) 4(16(تلك التكنولوجيا لمصلحة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في البلدان النامية 

 ال تدابير)  أ 
  التدابير قائمةبعض) ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها) ج 
 تدابير شاملة قائمة)  د 
 إذا كان األمر كذلك فهل هذه التدابير  
 تدابير تشريعية)      أ 
 تدابير إدارية)      ب 
 تدابير سياسية )       ج 

 ؟)) 5(16(  هل لبلدكم نظام وطني لحماية حق الملكية الفكرية -134
 ال)  أ 
 نعم)  ب 

 بأي شكل ؟)  مثًال األنواع النباتية(  إذا كانت اإلجابة بنعم فهل هذه الحماية تغطي الموارد البيولوجية -135
 ال) أ 
  إلى حد محدود –نعم ) ب 
  إلى حد بعيد–نعم ) ج 

 
 

  حقوق الملكية الفكرية – 3/17المقرر 

 إبالغها إلى األمانة بشأن وقع حقوق الملكية الفكرية على تحقيـق أهداف االتفاقية ؟   هل قام بلدكم بدراسات حاالت وقام ب-136
 ال ) أ 
 قليل) ب 
 كثير) ج 

 مزيد من التعليقات بشأن هذه المادة 

 
 
 

 
 
 
 



UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 
Page 32 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  تبادل المعلومات– 17المادة 

 ؟)) 1 (17(در العامة المتاحة  هل اتخذ بلدكم تدابير لتسهيل تبادل المعلومات الصادرة عن المصا-137
 ال تدابير)  أ 
 المجال ضيق بسبب قلة الموارد) ب 
 بعض تدابير قائمة) ج 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها ) د 
 تدابير شاملة قائمة)  ـه 

 إذا كان البلد بلدًا متقدم النمو 
 ؟)) 1 (17(دان النامية   هل هذه التدابير تأخذ في الحسبان االحتياجات الخاصة للبل-138

 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم ) ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

بما في ذلك البحوث التقنية ) 2 (17  إذا كان األمر كذلك فهل تتضمن هذه التدابير جميع فئات المعلومات الواردة في المادة          -139
 ية، وإعادة المعلومات إلى موطنها وغير ذلك ؟والعلمية واالجتماعية واالقتصادية، وبرامج والدراسات المسح

 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم ) ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

  التعاون التقني والعلمي 18المادة 

1 (18(  هnل اتخnذ بnلدكم تدابيnر للnنهوض بالتعاون التقني والعلمي في مجال الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي           -140
 ؟))

 ال تدابير)  أ 
 بعض تدابير قائمة) ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها ) ج 
 تدابير شاملة قائمة) د 

 هnل الnتدابير المnتخذة لتشnجيع الnتعاون مnع األطراف المتعاقدة األخرى في تنفيذ االتفاقية تولي عناية خاصة لوضع وتعزيز                  -141
ة وهnnل قnnام بnnلدكم بتشnnجيع وتطويـnnر طnnرائق للnnتعاون لالسnnتنباط ووضnnع        القnnدرات الوطnnنية عnnن طnnريق تnnنمية المnnوارد البشnnري     

 ؟) 2(18(ـداف هذه االتفاقية ـهالتكنولوجيات بما في ذلك الخاصة بالسكان األصليين والتكنولوجيات التقليدية، سعيًا إلى تحقيق أ
 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد-نعم ) ج 

م بتشnnجيع ووضnnع طnnرائق تعnnاون فnnي سnnبيل وضnnع واسnnتعمال تكnnنولوجيات بمnnا فيهnnا التكnnنولوجيات األصnnلية    هnnل قnnام بnnلدك-142
 ؟))4 (81(والتقليدية، سعيا إلى تحقيق أهداف االتفاقية 

 ال)  أ 
 في المراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع) ج 
 الطرائق قائمة)  د 

 ؟ )) 4 (18(المذكور تدريب العاملين وتبادل الخبراء   هل يتضمن التعاون -143
 ال) أ 
  إلى حد محدود-نعم  ) ب 
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  إلى حد بعيد–نعم ) ج 
5 (18(  هnل قـnام بلدكم بوضع برامـج مشتركـة في البحث ومشـاريع مشتركة لوضع تكنولوجيات تتصل بأهداف االتفاقية       -144

 ؟)) 
 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم ) ب 
  إلى حد بعيد–نعم ) ج 

 
  آليات غرفة المقاصة- 4/2 والمقرر 4 /3، والمقرر2/3المقرر 

   هل يقوم بلدكم بالتعاون في إنشاء وتشغيل آلية غرفة المقاصة ؟-145
 ال)  أ 
 نعم )  ب 

وس المستفادة في تنفيذ   هnل يسnاعد بnلدكم عnلى إيجاد قدرات وطنية من خالل تبادل ونشر المعلومات بشأن الخبرات والدر             -146
 االتفاقية ؟

 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم ) ب 
  إلى حد بعيد–نعم ) ج 

   هل قام بلدكم بتعيين نقطة اتصال وطنية آللية غرفة المقاصة ؟-147
 ال)  أ 
 نعم )  ب 

   هل يقدم بلدكم موارد لوضع وتنفيذ آلية غرفة المقاصة ؟ -148
 ال)  أ 
 ى الصعيد الوطني نعم، عل)  ب 
 نعم، على الصعيد الوطني والدولي)  ج 

  هnل يقnوم بnلدكم بالتسnهيل وبالمشnاركة فيما يتعلق بتنظيم ورش واجتماعات أخرى من الخبراء لتعزيز آلية غرفة المقاصة             -149
 على األصعدة الدولية ؟

 ال) أ 
 المشاركة فقط)  ب 
 هامساندة بعض االجتماعات والمشاركة في) ج 
   هل غرفة المقاصة لديكم قابلة للتشغيل ومرتبطة باإلنترنت ؟-150 
 ال) أ 
 قابلة للتشغيل ولكنها غير مرتبطة باإلنترنت) ب 
 قابلة للتشغيل ومرتبطة باإلنترنت ) ج 

ية غرفــة المقاصة على  هnل أقام بلدكم لجنة توجيهية أو فريقا عامال مشتركا بين عدة قطاعات وبين مختلف فروع العلم آلل         -151
 الصعيد الوطني ؟

 ال)  أ 
 نعم ) ب 
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  التعامل مع التكنولوجيا البيولوجية وتوزيع منافعها- 19المادة 

  هnل اتخnذ بلدكم تدابير لكفالة المشاركة الفعالة في أنشطة البحث البيوتكنولوجي في البلدان المتعاقدة التي تقدم موارد جينية           -152
 ؟)) 1 (19(هذا البحث ل

 ال تدابير)  أ 
 بعض التدابير قائمة)  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 
 :إذا كان األمر كذلك فهل هذه التدابير 
 تشريعية )       أ 
 إدارية)     ب 
 سياسية )       ج 

" باعتبار ذلك موضوعا ذا أولوية" العمnلية لتشnجيع وتطويnر التوصnل العnادل والمنصف        هnل اتخnـذ بnلدكم جميnع الnتدابيـر         -153
توصnل األطnراف المnتعاقدة إلى النnتائج وإلى المnنافع الناشnئة عnن البيوتكnنولوجيات، عnلى أسnاس المnوارد الجينية التي تقدمها تلك                   

 ؟)) 2 (19(األطراف المتعاقدة 
 ال تدابير)  أ 
 قائمةبعض التدابير )  ب 
 تدابير محتملة يجرى النظر فيها )  ج 
 تدابير شاملة قائمة )  د 

  المسائل المتعلقة بالسالمة البيولوجية- 4/3المقرر 

 /4  هل بلدكم طرف متعاقد في بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية -154
 لم يوقع على البروتوكول ) أ 
 ارًيوقع البروتوكول ولكن التصديق ج) ب 
 تم إيداع صك التصديق )  ج 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 

 

 
 
 
 

  الموارد المالية- 20المادة 

 ؟) 1 (20(  هل قدم بلدكم مساندة مالية وحوافــــز فيما يتعلق باألنشطة الوطنية المقصود منها أن تحقق أهداف االتفاقية -155
 ال)  أ 
  حوافز فقط–نعم ) ب 
  مساندة مالية فقط–نعم )  ج 
   مساندة مالية وحوافز -نعم )  د 

 إذا كان البلد بلدًا متقدم النمو
  هnل قnدم بلدكم موارد مالية جديدة وإضافية لتمكين البلدان النامية من أطراف االتفاقية من الوفاء بالتكاليف التكميلية المتفق          -156

 عن تدابير التنفيذ التي تفي بااللتزامات المقررة في االتفاقية، كما هو متفق عليه بينكم وبين   عnليها والواقعnة عnلى عاتقهم التي تنشأ        
 ؟)) 2(20(آلية المالية المؤقتة 

 إذا كان البلد بلدًا ناميا أو بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية
 ؟)) 3 (20(ف التكميلية المشار إليها   هل تلقي بلدكم موارد مالية جديدة وإضافية لتمكينه من الوفاء بالتكالي-157

 ال)  أ 
 نعم)  ب 

                                                           
هذا السؤال يفترض أن اعتماد بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة البيولوجية حدث في تاريخ سابق لتقديم هذا التقرير  /4

  .الوطني
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 إذا كان البلد بلدًا متقدم النمو
3 (20(هnل قدم بلدكم موارد مالية متعلقة بتنفيذ االتفاقية من خالل قنوات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف                

 ؟)) 
 اليةإذا كان البلد بلدًا ناميا أو بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتق

 ؟)) 3 (20( هل تلقى بلدكم موارد مالية متعلقة بتنفيذ االتفاقية من خالل قنوات ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف -159
 ال)  أ 
 نعم)  ب 

  الموارد المالية اإلضافية 3/6المقرر 

ببذل ما تستطيعه من ) مة بالمساعدة الثنائيةبما فيها الوكاالت القائ(  هnل يعمnل بnلدكم على أن تقوم مؤسسات التمويل جميعًا،    -160
 جهود لجعل أنشطتها أكثر مساندة لالتفاقية ؟

 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد –نعم )  ج 

   هل يتعاون بلدكم في أية جهود لوضع معلومات بصيغة قياسية بشأن المساندة المالية ألهداف االتفاقية ؟-161
 ال)  أ 
 ) المرجو إرفاق معلومات عن ذلك(نعم  )  ب 
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 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة

 
 

 
 

  اآللية المالية- 21المادة 

  هnل عمnل بnلدكم عnلى تعزيnز المؤسسnات الماليnة الموجnودة لnتوفير المnوارد الماليnة فnي سnبيل الحفnظ واالسnتعمال المستدام                   -162
 للتنوع البيولوجي ؟

 ال)  أ 
   نعم)ب 

  مبادئ توجيهية الستعراض فاعلية اآللية المالية - 3/7المقرر 

   هل قدم بلدكم معلومات عن الخبرات المكتسبة من خالل أنشطة مولتها اآللية المالية ؟-163
 ال)  أ 
 نعم، في حدود التقرير الوطني السابق)  ب 
 نعم، من خالل دراسات حاالت )  ج 
 )المرجو إعطاء البيانات فيما يلي(ئل أخرى نعم، من خالل وسا)  د 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المادة 

 
 
 
 

 
 
 

 

  مؤتمر األطراف- 23المادة 

أو في جميع األطراف منذ أصبح بلدكم (لمؤتمnر األطnراف   ) خمسnة اجnتماعات  (  هnل شnارك بnلدكم فnي جميnع االجnتماعات          -164
 طرفًا في االتفاقية ؟

 ال)  أ 
 نعم ) ب 

  المالية والميزانية- 4/17 و المقرر 3/24، المقرر 2/10، والمقرر 1/6المقرر 

   هل قام بلدكم بدفع جميع إسهاماته بسرعة للصندوق االستئماني -165
 ال)  أ 
 نعم ) ب 

  التحضير الجتماعات مؤتمر األطراف -) جزء (4/16المقرر 

 قبل اجتماعات مؤتمر األطراف ؟ هل شارك بلدكم في اجتماعات إقليمية -166
 ال)  أ 
 ) المرجو تحديد هذه االجتماعات(نعم  ) ب 
 إذا كان البلد بلدًا متقدم النمو  

  هnل قnام بnلدكم بnتمويل اجnتماعات إقnليمية ودون اإلقnليمية للتحضnير الجnتماع مؤتمnر األطراف، وقام                      -167
 بتسهيل مشاركة البلدان النامية في هذه االجتماعات 

 ال)  أ 
 )المرجو إعطاء التفاصيل فيما يلي(نعم    
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 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

  األمانة - 24المادة 

  هل قام بلدكم بإسداء مساندة مباشرة لألمانة على صورة إعارة موظفين أو إسهامات مالية ألنشطة األمانــة إلى أخره ؟-168
 ال)  أ 
 نعم ) ب 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة 

 
 
 
 
 

 

 )هفمعتت( الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية - 25المادة 

أو في جميع االجتماعات منذ أصبح طرفًا في االتفاقية ) وعددها ستة اجتماعات(  شnارك بnلدكم فnي كل اجتماعات هفمعتت           -169
 ؟

 ال)  أ 
 نعم ) ب 

 مزيد من التعليقات بشأن تنفيذ هذه المادة

 
 
 

 
 
 

 

  التقارير - 26المادة 

  ما هو وضع أول تقرير وطني مقدم منكم ؟-170
 لم يقدم هذا التقرير)  أ 
 موجز)  ب 
 مشروع تقرير /مؤقت)  ج 
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 نهائي)   د 
 فهل قدم تقريركم؟: إذا كانت اإلجابة تحت ب أو ج أو د  
 ؟) 3/9المقرر  (1/1/98 المحدد أصًال الذي هو في الوعد األقصى 
 ؟) 4/14المقرر  (31/12/98أو في حدود الموعد األقصى بعد تمديده إلى  

  التقارير الوطنية- 4/14المقرر 

   هل شارك جميع أصحاب المصلحة في إعداد هذا التقرير الوطني ؟-171
 ال )  أ 
 نعم )  ب 

أو تقريره الثاني متاحين الستعمال أصحاب المصلحة في الموضوع ؟/كفالة جعل تقريره األول و  هل اتخذ بلدكم خطوات ل-172
 ال ) أ 
 نعم )  ب 
 :إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل كان ذلك بـ  
 توزيع التقرير بصورة غير رسمية )     أ 
 نشر التقرير)     ب 
 نشر التقرير على اإلنترنت)      ج 

 ليقات بشأن تنفيذ هذه المادةمزيد من التع

 

 
 
 
 

 
 
 

 الوض�ع الق�ائم واالتجاه�ات ف�ي الت�نوع ال�بيولوجي لألنظمة اإليكولوجية للمياه الداخلية والخيارات الخاصة بالحفظ واالستعمال             - 4/4المق�رر   
 .المستدام 

ديمه المعلومات والتقارير إلى لجنة   هnل قnام بnلدكم بتضnمين معnلومات بشأن التنوع البيولوجي في األراضي الرطبة عند تق          -173
التnنمية المسnتدامة، وهnل فكnر فnي إدراج الموضnوعات المتعnلقة بالتnنوع الnبيولوجي لnلمياه الداخnلية فnي اجتماعات لتنفيذ توصيات               

 اللجنة ؟
 ال ) أ 
 نعم )  ب 

ية فnnي عملnnه مnnع المnnنظمات والمؤسسnnات      هnnل قnnام بnnلدكم بnnإدراج االعتnnبارات المتعnnلقة بالتnnنوع الnnبيولوجي لnnلمياه الداخnnل       -174
 واالتفاقيات التي تؤثر في المياه الداخلية أو تعمل في مجالها ؟

 ال ) أ 
 نعم )  ب 

 إذا كان البلد بلدًا ناميا أو بلدًا ذا اقتصاد في مرحلة انتقالية 
ية من المرفق العالمي للبيئة، هل أعطى   عnند طلnبكم مسnاندة للمشnروعات الnتي تتصnل باألنظمnة اإليكولوجيnة لnلمياه الداخnل                -175

بnلدكم أولويnة لتnبين المجnاالت الهامnة لnلحفظ، وإعnداد وتnنفيذ خطnط إدارة متكامnلة لخطnوط انحnدار الميnاه ومناطق استجماع المياه               
 وأحواض األنهر، وفي التحري عن عمليات اإلسهام في ضياع التنوع البيولوجي ؟

 ال ) أ 
 نعم )  ب 

م بnلدكم باسnتعراض بnرنامج عملnه المحدد في المرفق األول بهذا المقرر وتبين األولويات في سبيل اتخاذ الخطوات        هnل قnا     -176
 الوطنية لتنفيذ البرنامج ؟

 ال ) أ 
 األمر قيد االستعراض) ب 
 نعم) ج 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذه المقرر
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 تعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي الحفظ واالس- 4/5 والمقرر 2/10المقرر 

   هل استراتيجيتكم وخطة عملكم تشجعان على الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري والساحلي  ؟-177
 ال ) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

سسnية واإلداريnة والتشnريعية فnي سnبيل إيجnاد إدارة متكاملة لألنظمة اإليكولوجية          أو عnزز الnتدابير المؤ     /  هnل أقـnام بnلدكم و        -178
 البحرية والساحلية ؟

 ال ) أ 
 في المراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع) ج 
 التدابير قائمة ) د 

 الخيnارات المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام   هnل قnدم بnلدكم إلى األميnن التnنفيذي المشnورة والمعnلومات بشnأن مnزيد مnن                  -179
 للتنوع البيولوجي البحري والساحلي في المستقبل ؟

 ال ) أ 
 نعم )  ب 

 هnل قnام بnلدكم بnتوفير أو بتnبادل معnلومات عnن المشnروعات التدليnلية كأمثnلة عملية على اإلدارة المتكاملة للمناطق البحرية            -180
 والساحلية ؟

 ال ) أ 
  التقرير الوطني السابق–نعم ) ب 
  دراسات حاالت –نعم ) ج 
 )المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( وسائل أخرى –نعم )  د 

 هnل لnدى بnلدكم بnرامج قائمnة لnتعزيز وتحسnين المعnرفة بشأن الهيكل الجيني للعشائر المحلية من األنواع البحرية الخاضعة             -181
 البحرية ؟) ranching(الرنشنغ أو أنشطة /لتعزيز اآلواهل منها و

 ال)  أ 
 يجرى وضع البرنامج)  ب 
 يجرى تطبيق البرنامج لبعض األنواع)  ج 
 يجرى تطبيق البرنامج لكثير من األنواع ) د 

  هnل قnام بnلدكم باسnتعراض بnرنامج العمnل المحnدد فnي المnرفق بهnذا المقnرر، وتبين األولويات في سبيل الخطوات الوطنية                  -182
 لتنفيذ هذا البرنامج ؟

 ال) أ 
 األمر قيد االستعراض) ب 
 نعم )  ج 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذين المقررين 

 
 

 

  الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي- 3/11المقرر 
  التنوع البيولوجي الزراعي– 4/6المقرر 

 الجارية المتصلة بهذا الموضوع وما يتعلق به من أدوات على الصعيد الوطني ؟  هل قام بلدكم بتبين وتقييم األنشطة -183
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 ال) أ 
 في المراحل األولى من االستعراض والتقييم ) ب 
 في مراحل متقدمة من االستعراض والتقييم ) ج 
 التقييم قد تم) د 

 جتها على الصعيد الوطني ؟  هل قام بلدكم بتبين الموضوعات واألولويات التي يتطلب األمر معال-184
 ال )  أ 
 األمر جارًى ) ب 
 نعم) ج 

  هnل يسnتعمل بnلدكم طnرائق ومؤشnرات لرصnد وقnع المشnروعات الخاصnة بالتnنمية الnزراعية بمnا فnي ذلnك تكثيف وتوسيع                  -185
 أنظمة اإلنتاج، على التنوع البيولوجي ؟

 ال ) أ 
 في المراحل األولى من الوضع)  ب 
 راحل متقدمة من الوضع في م)  ج 
 اآلليات قائمة)  د 

  هل يقوم بلدكم باتخاذ خطوات لتبادل الخبرات المتعلقة بالحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي الزراعي ؟-186
 ال ) أ 
  دراسات حاالت–نعم ) ب 
 )المرجو تحديدها( آليات أخرى  –نعم ) ج 

االت بشأن الموضوعين األولين اللذين تبينتهما هفمعتت، وهما الملقحات والكائنات الحية الدقيقة        هnل قام بلدكم بدراسات ح       -187
 في التربة في الزراعة ؟

 ال) أ 
 نعم ) ب 

 هل يقوم بلدكم بإنشاء أو تعزيز آليات لزيادة توعية الجمهور وتفهمه ألهمية االستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي -188
 اعي ؟الزر

 ال )   أ 
 في مراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع) ج 
 اآلليات قائمة )  د 

  هnل لnدى بnلدكم اسnتراتيجيات وطnنية وبnرامج وخطnط عمnل تكفل الوضع والتنفيذ الناجح للسياسات والخطوات التي تؤدى              -189
 لزراعي ؟إلى االستعمال المستدام لمكونات التنوع البيولوجي ا

 ال)  أ 
 في مراحل األولى من الوضع) ب 
 في مراحل متقدمة من الوضع) ج 
 اآلليات قائمة )  د 

  هnل يقوم بلدكم بتشجيع تحويل الممارسات الزراعية غير القابلة لالستدامة إلى ممارسات إنتاجية قابلة لالستدامة ومتوائمة        -190
 يائية؟مع الظروف المحلية األحيائية وغير األح

 ال ) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد-نعم )  ج 

  هnل يقnوم بnلدكم بتعزير استعمال الممارسات الفالحية التي ال تقوم فقط بزيادة اإلنتاجية وإنما توقف أيضا التدهور، ويكون     -191
 من شأنها استصالح وإعادة تأهيل واستعادة وتعزيز للتنوع البيولوجي ؟

 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
   إلى حد بعيد-نعم )  ج 

  هnل يقnوم بnلدكم بnتعزيز تعبnئة المجnتمعات الفالحيnة في سبيل وضع وصيانة واستعمال ما لديها من معرفة وممارسات في                 -192
 الحفظ واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي ؟

 ال)  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
 إلى حد بعيد  -نعم )  ج 

   هل يقوم بلدكم بالمساعدة على تنفيذ خطة العمل العالمي للحفظ واالستعمال المستدام للموارد الجينية النباتية ؟-193
 ال)  أ 
 نعم)  ب 

   هnل يقnوم بnلدكم بالnتعاون مnع األطnراف المnتعاقدة األخnرى لتnبين وتعزيnز أيnة ممارسnات زراعيnة قابnلة لالستدامة وتعزيز                   -194
 اإلدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية ؟
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 ال)  أ 
 نعم)  ب 

  هnل قnام بnلدكم بدراسnات حnاالت قائمnة عnلى أساس التحليالت االقتصادية االجتماعية واإليكولوجية لمختلف الخيارات في                   -195
 إدارة استعمال األراضي وقدم تلك الدراسات إلى األمانة ؟

 ال)  أ 
 نعم)  ب 

 ليقات عن تنفيذ هذين المقررينمزيد من التع

 

 
 
 

  التنوع البيولوجي للغابات - 4/7 والمقرر 2/9المقرر 

  هل قام بلدكم بتضمين خبرة في التنوع البيولوجي للغابات في الوفود التي أرسلها إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي -196
 بشأن الغابات ؟

 ال) أ 
 نعم ) ب 

 راض برنامج العمل المرفق بالمقرر وتبيين الطريقة التي يمكن أن يتعاون بها على التنفيذ ؟  هل قام بلدكم باستع-197
 ال )  أ 
 الموضوع قيد االستعراض ) ب 
 نعم) ج 

  هل قام بلدكم بإدماج اعتبارات التنوع البيولوجي للغابات في مشاركته وتعاونه مع المنظمات والمؤسسات واالتفاقيات -198
 أو التي تعمل في مجال التنوع البيولوجي للغابات ؟التي تؤثر 

 ال ) أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

  هل يولي بلدكم أولوية عالية لتخصيص موارد لألنشطة التي تعزز أهداف االتفاقية فيما يتعلق بالتنوع البيولوجي للغابات؟-199
 ال ) أ 
 نعم ) ب 

 دان النامية وللبلدان ذات االقتصادات التي في مرحلة انتقال بالنسبة للبل
   عند طلب المساعدة من خالل المرفق العالمي للبيئة هل يقترح بلدكم مشروعات تعزز تنفيذ برنامج العمل؟-200

 ال) أ 
 نعم ) ب 

 مزيد من التعليقات حول تنفيذ هذين المقررين

 
 
 
 

 
 
 

 

 العالق��ة بي��ن االتفاقي��ة ولج��نة الت��نمية المس��تدامة واالتفاقي��ات ذات الص��لة بالت��نوع      – 4/15 و المق��رر 3/21المق��رر 
 البيولوجي 

  هnل الحفnظ واالسnتعمال المسnتدام لألراضnي الرطnبة ولألنnواع المهاجnرة وموائnلها داخnلة دخnوًال كامال في االستراتيجيات                       -201
 ي ؟الوطنية والخطط والبرامج الرامية إلى حفظ التنوع البيولوج



UNEP/CBD/SBSTTA/5/14 
Page 42 

 ال) أ 
 نعم ) ب 

  هل نقاط االتصال الوطنية التفاقية التنوع البيولوجي والسلطات المختصة في اتفاقية رامسار واتفاقية بون واتفاقية سايتس           -202
 تتعاون في تنفيذ هذه االتفاقيات لتفادى االزدواجية ؟

 ال )  أ 
  إلى حد محدود–نعم )  ب 
  إلى حد بعيد–نعم )  ج 

  هnل قnدم بnلدكم إلى األمانnة معnلومات بشnأن السnياحة ووقعها على التنوع البيولوجي وعن الجهود المبذولة للتخطيط الفعلي             -203
 وإدارة شؤون السياحة ؟

 ال ) أ 
  التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
   دراسات حاالت –نعم )  ج 
 ) ليالمرجو إعطاء البيانات فيما ي( وسائل أخرى -نعم  )  د 

 SIDSمnnثل (  هnnل قnnـدم بnnلدكم إلى األمانnnة معnnلومات عnnن األنشnnطة المتصnnلة بالتnnنوع الnnبيولوجي للجnnنــة التnnنمية المسnnتدامة    -204
 والمحيطات والبحار وموارد المياه العذبة، وأنماط االستهالك واإلنتاج ؟

 ال ) أ 
  التقرير الوطني السابق–نعم )  ب 
  بالمراسلة –نعم )  ج 
 ) المرجو إعطاء البيانات فيما يلي( بوسائل أخرى -نعم  )  د 

 مزيد من التعليقات عن تنفيذ هذين المقررين

 
 
 
 

 
 
 

  النض��مامه كعض��و م��تعاقد إلى اتفاقي��ة الت��نوع  كن��تيجة مباش��رةالم��رجو اس��تعمال ه��ذا الم��ربع لت��بيين األنش��طة المح��ددة ال��تي ق��ام به��ا ب��لدكم    
 .المسائل السابقة إذا اقتضى األمرالبيولوجي، مع اإلشارة إلى 

 
 
 
 
 
 
 

 .المرجو استعمال هذا المربع لتدوين أية تعليقات على األمور المتصلة بالتنفيذ الوطني لالتفاقية أو على هذه المبادئ التوجيهية
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 :إعطاء المعلومات اآلتيةإذا كان بلدكم قد أتم وضع استراتيجيته وبرنامج عمله الخاصين بالتنوع البيولوجي المرجو 

 تاريخ اإلتمام 

 :إذا كانت االستراتيجية وخطة العمل الوطنيتين بشأن التنوع البيولوجي قد نشرتا فالمرجو بيان ما يلي

 :العنوان 

 :اسم وعنوان الناشر 

 ISBN: 

 ) إذا كان واردا(الثمن  

 :البيانات األخرى المطلوبة عند إصدار أوامر الشراء 

 :لم تكن االستراتيجية والخطة قد نشرتاإذا 

المرجو إعطاء التفاصيل الكاملة عن الطريقة التي يمكن بها الحصول           
 :على نسخ منهما

 :إذا كانت االستراتيجية وخطة العمل قد نشرتا على ويب سايت وطني

 : الكاملURLالمرجو إعطاء الـ  

 :ة منفذة تابعة للمرفق العالمي للبيئةإذا كانت االستراتيجية والخطة قد دونتا لدى وكال

 :المرجو بيان هذه الوكالة 

 :إذا كانت االستراتيجية والخطة قد وافقت عليهما الحكومة

 من هي السلطة التي أصدرت الموافقة ؟ 

 وما هو تاريخ الموافقة ؟ 
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رير أو خطة عمل أخرى تتعلق بالتنوع البيولوجي، وتدخل في الم�رجو إعط�اء تفاص�يل مماثلة إذا كنتم قد قمتم بإتمام دراسة قطرية أو أي تق           
 نطاق أهداف هذه االتفاقية 

 
 
 
 
 
 

 قامت أو ستقوم بتنفيذ االتفاقية في بلدكم ) مثل مكتب المراجعة الوطني(المرجو إعطاء بيانات عن أية هيئة وطنية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 المرفق الثاني
 ية بين تقديم التقارير الوطنيةالخيارات الممكنة بشأن الفترات الزمن

 ∗وبشأن المواعيد القصوى لتقديم تلك التقارير
 

 )أعاله) أ (19انظر الفقرة  (1الخيار 

 2000 االجتماع الخامس لألطراف .يوافق مؤتمر األطراف على مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية الثانية

 2001  . من جانب األمانةوتحليلها) مايو(تقديم التقارير الوطنية الثانية 

يnnنظر مؤتمnnر األطnnراف فnnي تقريnnر تجميعnnي عnnن الnnتقارير الوطnnنية الnnثانية وفnnي مnnبادئ    
 .توجيهية منقحة للتقارير الوطنية الثالثة

 2002 االجتماع السادس لألطراف

 2003  .وتحليلها من جانب األمانة) مايو(تقديم التقارير الوطنية الثالثة 

يnnنظر مؤتمnnnر األطnnnراف فnnnي تقريnnnر تجميعnnي للnnnتقارير الوطnnnنية الثالnnnثة وفnnnي المnnnبادئ   
 .التوجيهية المنقحة الخاصة بالتقارير الوطنية الرابعة

 2004 طراف االجتماع السابع لأل

 2005  .وتحليلها من جانب األمانة) مايو(تقديم التقارير الوطنية الرابعة 

nnي الnnراف فnnر األطnnنظر مؤتمnnبادئ يnnي المnnرابعة وفnnنية الnnتقارير الوطnnتجميعي للnnتقرير ال
 .التوجيهية المنقحة للتقارير الوطنية الخامسة

 2006 االجتماع الثامن لألطراف

 2007  .وتحليلها من جانب األمانة) مايو(تقديم التقارير الوطنية الخامسة 

                                                           
 لخياران قائمان على أساس افتراض أن مؤتمر األطراف سوف يجتمع كل سنتين هذان ا  ∗
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الخامسnnة وفnnي  يnnنظر مؤتمnnر األطnnراف فnnي الnnتقرير الnnتجميعي عnnن الnnتقارير الوطnnنية        
 .المبادئ التوجيهية المنقحة للتقارير الوطنية السادسة

 2008 االجتماع التاسع لألطراف

 2009  .وتحليلها من جانب األمانة) مايو(تقديم التقارير الوطنية السادسة 

يnnنظر مؤتمnnر األطnnراف فnnي الnnتقرير الnnتجميعي عnnن الnnتقارير الوطnnنية السادسnnة ويقnnوم      
 .توجيهية للتقارير الوطنية السابعةبتنقيح المبادئ ال

 2010 االجتماع العاشر لألطراف 
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 )أعاله) ب (19أنظر الفقرة ( 2الخيار 

 2000 االجتماع الخامس لألطراف .يوافق مؤتمر األطراف على مبادئ توجيهية للتقارير الوطنية الثانية

 2001  .وتحليلها من جانب األمانة) مايو(تقديم التقارير الوطنية الثانية 

 2002 دس لألطرافاالجتماع السا . ينظر مؤتمر األطراف في التقرير التجميعي عن التقارير الوطنية الثانية

  2003 

 2004 االجتماع السابع لألطراف  .يقوم مؤتمر األطراف بتنقيح المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الثالثـة

 2005  .انةوتحليلها من جانب األم) مايو(تقديم التقارير الوطنية الثالثة 

 2006 االجتماع الثامن لألطراف .ينظر مؤتمر األطراف في التقرير التجميعي للتقارير الوطنية الثالثة

  2007 

 2008 االجتماع التاسع لألطراف .يقوم مؤتمر األطراف بتنقيح المبادئ التوجيهية للتقارير الوطنية الرابعة

 2009  .ليلها من جانب األمانةوتح) مايو(تقديم التقارير الوطنية الرابعة 

 2010 االجتماع العاشر لألطراف  .ينظر مؤتمر األطراف في التقرير التجميعي للتقارير الوطنية الرابعة

 


