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  مقدمة للمبادئ التوجيهية    - أوال 

  األغراض من تقديم التقارير واالستعمال المعتزم للمعلومات الواردة في التقارير الوطنية

طلــب مــن األطــراف ، يُ الصــادر عــن مــؤتمر األطــراف 10/10مقــرر المــن االتفاقيــة و  26وفقــا للمــادة   -1
  .2014 آذار/مارس 31تقديم تقاريرها الوطنية الخامسة بحلول 

التقــارير الوطنيـة أدوات مفيــدة حيـث أنهــا تسـمح لمــؤتمر األطـراف بــأن يبقـي تنفيــذ االتفاقيـة قيــد  تعتبـر  -2
ويـوفر . التوقعـات العالميـة للتنـوع البيولـوجي نشـرةاالستعراض، عن طريق جملة أمور منها، تقديم مواد إلعداد 
الســتعراض منتصــف المــدة المتعلــق بتنفيــذ الخطــة  التقريــر الــوطني الخــامس مصــدرًا رئيســيًا للمعلومــات الالزمــة

. ، والــذي ســُيجرى فــي االجتمــاع الثــاني عشــر لمــؤتمر األطــراف2020-2011للتنــوع البيولــوجي االســتراتيجية 
أنها أدوات مهمة في التخطيط المتعلـق بـالتنوع البيولـوجي علـى الصـعيد الـوطني، وتـوفر  ،وربما األهم من ذلك

  .وأخيرا، فإنها أدوات مهمة لالتصال. بشأن التنفيذ ستنيرةان التخاذ قرارات مالتحليل والرصد الضروري

  هيكل التقرير

  :لتقرير الوطني الخامس من ثالثة أجزاء رئيسيةأن يتألف االمبادئ التوجيهية تقترح   -3

تحــديث لحالــة التنــوع البيولــوجي واتجاهاتــه والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا وآثــاره   - الجزء األول
 .رفاه اإلنسان على

لبيولــوجي، وتنفيــذها، وتعمــيم التنــوع لتنــوع الالعمــل الوطنيــة  ةوخطــ االســتراتيجية  - الجزء الثاني
  .البيولوجي

 2020و 2015لتنــــوع البيولــــوجي أيشــــي لالتقــــدم المحــــرز نحــــو تحقيــــق أهــــداف   -الجزء الثالث 
  .ية لأللفيةاألهداف اإلنمائ ذات الصلة من 2015 عام في تحقيق أهداف اتوالمساهم

 إســهام ةين األولــين مــن التقريــر لتحليــل كيفــءيســتند الجــزء الثالــث إلــى المعلومــات الــواردة فــي الجــز و   -4
 أيشــي للتنــوع البيولــوجيأهــداف ي تحقيــق الغايــات اإلســتراتيجية و المتخــذة لتنفيــذ االتفاقيــة فــالوطنيــة اإلجــراءات 

حسـب االقتضـاء، معرفـة السـبل التـي لـك، بمـا فـي ذ ،2020-2011للتنوع البيولـوجي ستراتيجية من الخطة اال
ســـاهم وال يـــزال يســـاهم بهـــا تنفيـــذ الخطـــة االســـتراتيجية فـــي تحقيـــق الغايـــات واألهـــداف المدرجـــة فـــي األهـــداف 

التقريــر، وينبغــي االســتناد إليهــا ككــل عنــد إعــداد المــوجز  صــلباألجــزاء الثالثــة معــا  شــكلوتُ . اإلنمائيــة لأللفيــة
. أداة اتصــال مهمــةكــون بمثابــة أن يبــرز هــذا المــوجز أهــم نتــائج واســتنتاجات التقريــر، وأن ي وينبغــي. التنفيــذي

  .أن تقدم األطراف مرفقات أو تذييالت كجزء من تقريرها الوطني مكنوباإلضافة إلى ذلك، ي

                                                           
المقـرر (يمكن استكمال هذه المبادئ التوجيهية بإرشادات إضافية تصدر عن االجتماع الحادي عشر لمؤتمر األطراف    1
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التـــي أي التطـــورات (وُيطلـــب مـــن األطـــراف فـــي جميـــع أجـــزاء التقريـــر، اإلبـــالغ عـــن آخـــر التطـــورات   -5
ـــذ حـــدثت  ـــوطني الســـابق إعـــدادمن ـــر ال ـــوغ أهـــداف )التقري ـــدم المحـــرز نحـــو بل ـــوع ، بمـــا فـــي ذلـــك التق أيشـــي للتن

ويطلـــب مــن األطــراف أيضـــا  .)2010عــام مــثال، (مــع اإلشــارة إلـــى خطــوط األســاس ذات الصـــلة  البيولــوجي
ـــواردة بالفعـــل فـــي التقـــاري يليفصـــتتكـــرار  تجنـــباســـتخدام المؤشـــرات حيثمـــا أمكـــن، و  ر الوطنيـــة للمعلومـــات ال

بــدًال مـــن  جميــعمــن التحليـــل والت فـــي تقاريرهــا مزيــدا وباإلضــافة إلــى ذلـــك، ينبغــي أن تقــدم األطــراف. الســابقة
االتفاقيــة، وال ســيما الخطــة االســتراتيجية للتنــوع البيولــوجي  تنفيــذم ذلــك بأدلــة وأمثلــة عــن نتــائج الوصــف، ودعــ

  .وع البيولوجي والتعديالت التي أدخلت عليها، واالستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتن2011-2020

  كيفية استعمال المبادئ التوجيهية

لالتفاقيــة فــي شــكل  التنفيــذ الــوطني اإلبــالغ عــنُيطلــب مــن األطــراف فــي التقريــر الــوطني الخــامس،   -6
وباإلضـافة . رئيسـيةالسـئلة عـدد مـن األعلـى مهمـة ومختصـرة إجابـات بحيـث تشـكل  ، حسب االقتضـاء،سردي
مـن شـأنها ومؤشـرات وأشـكال رسـوم بيانيـة اسـتكمال اإلبـالغ السـردي بجـداول و  ذلك، تشجع األطراف علىإلى 
ات قترحــوسيضــم الــدليل المرجعــي الــذي يتضــمن م. تســاعد فــي دعــم المعلومــات أو تقــديمها بصــورة أفضــل أن

األشـــكال أو  أو الرســـوم البيانيـــة،المصـــفوفات، ء مـــن أجـــزاء التقريـــر بعـــض الجـــداول أو مفصـــلة عـــن كـــل جـــز 
 40ومن المتوقع أال يقل طول التقرير الوطني الخـامس عـن  2.والمؤشرات المقترحة لتستخدم من قبل األطراف

وٕاذا كانـت هنـاك حاجـة إلـى . صفحة، بما في ذلك التذييالت من األول إلـى الثالـث 100صفحة وأال يزيد عن 
  .كمواد إضافيةتجاوز هذه الحدود، تشجع األطراف على إرفاق معلومات أخرى 

كل األقسـام الفرعيـة شـأن تُ كـذلك وُيطلب من األطراف االلتزام بعناوين األجزاء الرئيسـية مـن التقـارير و   -7
وفــي حالــة . يكــون هيكــل كــل قســم مرنــاينبغــي أن و . مــن كــل جــزء وفقــا لألســئلة الــواردة فــي المبــادئ التوجيهيــة

قســام، تشــجع األطــراف علــى وضــع إشــارات مرجعيــة ة فــي األجــزاء أو األمقدمــوجــود تــداخل فــي المعلومــات ال
  .لتجنب التكرار

وتدعى األطراف إلى االتصال باألمانة من أجل الحصـول علـى أي توضـيح بشـأن اسـتعمال المبـادئ   -8
فــي  هـاجهتاأي صــعوبات و  تعليـق علـىكمــا ترحـب األمانـة بــأي . التوجيهيـة أو إعـداد التقريــر الـوطني الخـامس

وستســتعمل هــذه المعلومــات فــي إعــداد . أفكــار إلجــراء تحســينات أي فضــال عــن ،جيهيــةاســتعمال المبــادئ التو 
  . أدوات الدعم وستسهم أيضا في دورات اإلبالغ القادمة

  التقرير إعدادعمليات 

تطلـــب اإلرشـــادات الـــواردة فـــي مختلـــف مقـــررات مـــؤتمر األطـــراف مـــن األطـــراف أن تشـــرك أصـــحاب   -9
والمجتمعـات  ،والمجتمـع المـدني ،ية، بما في ذلـك المنظمـات غيـر الحكوميـةالمصلحة في إعداد تقاريرها الوطن

وباإلضــافة إلــى ذلــك، تشــجع نقطــة االتصــال الوطنيــة . ووســائل اإلعــالم ،األعمــال قطــاعو  ،األصــلية والمحليــة

                                                           
، وسيتضمن التطورات الجارية والتطـورات الحاصـلة 2011يوضع الدليل المرجعي ويكون متاحًا لألطراف خالل عام س  2

، وبرنـامج العمـل المتعـدد 2020-2011رة ما بين الدورات وال سيما تلك التي تتعلـق بالخطـة االسـتراتيجية للتنـوع البيولـوجي في فت
 .السنوات وفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بالمؤشرات
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 مـع نظرائهـا الـوطنيين المسـؤولين عـن تنفيـذ علـى نحـو وثيـقالمسؤولة عن إعداد التقارير الوطنيـة علـى العمـل 
وعــن طريــق تنســيق إعــداد التقــارير، يمكــن لنقــاط االتصــال التابعــة لمختلــف . االتفاقيــات األخــرى ذات الصــلة

أعبــاء اإلبــالغ علــى  مجمــلاالتفاقيــات تقاســم البيانــات والتحليــل، ممــا يضــمن االتســاق بــين التقــارير ويخفــض 
وتـدعى . الـوطني لالتفاقيـات ذات الصـلةر في التنفيذ آز كما أن هذا التنسيق يمكن أن يعزز إمكانيات الت. البلد

موجز مختصر في التذييل األول مـن تقريرهـا بشـأن العمليـة التشـاركية المتبعـة فـي إعـداد  إعطاءاألطراف إلى 
  .التقرير

  واالتصال واصلالت

اإلنجـازات المتعلقـة بتحقيـق أهـداف االتفاقيـة علـى  مهمـة إليصـالإعداد التقارير الوطنية فرصة  يمثل  -10
ولهذا الغرض، وٕاضافة إلى إشراك أصـحاب المصـلحة فـي إعـداد . ة الجمهور وٕاشراكهم في التنفيذ الوطنيعام

التقــارير الوطنيـــة، مــن المهـــم أن تقــوم األطـــراف، بعـــد تقــديم تقاريرهـــا الوطنيــة، بنشـــر النتــائج اإليجابيـــة للتنـــوع 
ويمكـن . تزال قائمة على عامـة الجمهـور العوائق والتحديات التي الفضال عن  ،البيولوجي المحددة في التقرير

اإلعالن عن إصدار التقارير الوطنيـة فـي اليـوم الـدولي للتنـوع : استعمال وسائل مختلفة لنشر المعلومات، منها
الوطنيـة ليـات اآلمـن خـالل العـام البيولوجي؛ وٕاتاحة التقارير الوطنية على مجموعة أوسـع نطاقـا مـن الجمهـور 

  .أو وسائل اإلعالم األخرى؛ وتطوير ونشر منتجات ثانوية للتقارير الوطنيةغرفة تبادل المعلومات ل

وعلى الصعيد الدولي، فإن الطبعة الرابعة من نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي، التـي ستسـتند   -11
  .تصاللالأداة أيضا  كونة في التقارير الوطنية الخامسة، ستمقدمإلى المعلومات ال

  ر الوطني الخامستقديم التقري

 آذار/مـــارس 31ُيطلـــب مـــن األطـــراف تقـــديم تقريرهـــا الـــوطني الخـــامس إلـــى األمـــين التنفيـــذي بحلـــول   -12

وتشــجع األطــراف علــى تقــديم التقريــر الــوطني . ، باســتعمال الشــكل المبــين فــي هــذه المبــادئ التوجيهيــة2014
عــة الرابعــة مــن نشــرة التوقعــات العالميــة أن ذلــك ســوف ييســر إعــداد الطب إذالخــامس قبــل هــذا الموعــد النهــائي 

  .مؤتمر األطراف وهيئاته الفرعيةلللتنوع البيولوجي والتحليالت والتجميعات األخرى التي ستتاح 

ــــــى   -13 ــــــة عل ــــــديم نســــــخة إلكتروني ــــــد وتق ــــــب مــــــن األطــــــراف إرســــــال نســــــخة أصــــــلية موقعــــــة بالبري وُيطل
وينبغــي . إلــى أمانــة اتفاقيــة التنــوع البيولــوجي ،أو بالبريــد اإللكترونــي ،)CD–ROM( ةص مدمجــاقــر أ/أســطوانة

إتاحــة نســخ إلكترونيــة تعمــل علــى برمجيــات تجهيــز النصــوص وعناصــر الرســوم البيانيــة فــي ملفــات مســتقلة 
  .لتيسير النشر اإللكتروني للتقارير

لـى عأعـاله وُتشجع األطـراف التـي تتوقـع مواجهـة صـعوبات فـي تقـديم التقريـر بحلـول الموعـد المحـدد   -14
  .لضمان تقديم التقرير بحلول الموعد المحدد وقت ممكنالشروع في عملية إعداد التقرير في أقرب 

  المبادئ التوجيهية   -  ثانيا

  الموجز التنفيذي
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مختلــف المســتويات، ينبغــي أن تعــد األطــراف مــوجزا تنفيــذيا  مــنأصــحاب المصــلحة  ألغــراض إبــالغ  -15
مــن والنتــائج ويمكــن اشــتقاق هــذه الرســائل . والنتــائج الرئيســية للتقريــرللتقريــر الــوطني الخــامس يعــرض الرســائل 

وينبغــي أن يكــون المــوجز التنفيــذي . التقريــر الرئيســيأجــزاء األســئلة الــواردة تحــت كــل جــزء مــن علــى الــردود 
وعلــى ســبيل المثــال، يمكــن أن تكــون . صــفحات 10و 6قصــيرا ومختصــرا، ويفضــل أن يكــون طولــه مــا بــين 

. عــن نتــائج التقريــر" بــاللون الــداكن"، علــى أن تحتــوي كــل فقــرة علــى بيــان لكــل ســؤال) و فقرتــانأ(هنــاك فقــرة 
مفيــدة لالتصــال والتثقيــف وزيــادة التوعيــة بــالتنوع البيولــوجي بــين عامــة " مســتقلة"وينبغــي أن يكــون التقريــر أداة 

، تشـجع األطـراف علـى ولهـذا الغـرض. الجمهور، وصانعي القرارات والمجموعات األخرى ألصحاب المصلحة
وفـــي حـــين ال يمكـــن االنتهـــاء مـــن إعـــداد المـــوجز التنفيـــذي إال بعـــد . جـــداول وأشـــكال وصـــور إرشـــادية ضـــافةإ

مـن المـوجز التنفيـذي يمكـن  مسـودة أوليـةمـن هـذا التقريـر، إال أن  رئيسـيةالفصـول الثالثـة ال االنتهاء من إعداد
  .على توضيح الرسائل الرئيسيةعمل كمخطط مفيد إلعداد التقرير، مما يساعد تأن 

  األجزاء الرئيسية من التقرير

ــدات التــي يتعــ: الجــزء األول ــاه تحــديث لحالــة التنــوع البيولــوجي واتجاهاتــه والتهدي رض لهــا وآثــاره علــى رف

  اإلنسان
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شـرح مفصـل ألهميـة التنـوع البيولـوجي  إعطـاءيرجـى  لبلـدك؟ امهمـ التنـوع البيولـوجي لمـاذا يعتبـر: 1السؤال 
مــن خــالل تســليط الضــوء علــى مســاهمات التنــوع البيولــوجي وخــدمات الــنظم اإليكولوجيــة المتعلقــة بــه فــي رفــاه 

ـــــة ـــــة االجتماعي االقتصـــــادية، باســـــتخدام المعلومـــــات الصـــــادرة عـــــن التقييمـــــات أو الدراســـــات –اإلنســـــان والتنمي
تقــديرات عــن القــيم االقتصــادية  أن تقـدممكــن، أحيثمــا عليــك و  .ة فــي مجــال التنـوع البيولــوجيكملة والجاريــسـتالم

عـــدد األشــــخاص فــــي شـــكل يمكـــن عــــرض القيمـــة االقتصـــادية فــــي صـــورة نقديـــة، أو (واالجتماعيـــة والثقافيـــة 
يكولوجيـة لتنـوع البيولـوجي والـنظم اإلاوسلط الضوء أيضا علـى عـدد مـن أمثلـة ). المدعومين على سبيل المثال

  .االستثنائية في البلد

يجـب أن  التي حدثت في حالة واتجاهات التنـوع البيولـوجي فـي بلـدك؟الرئيسية ما هي التغييرات : 2السؤال 
ركـــز علـــى التغييـــرات التـــي حـــدثت، أو التـــي أصـــبحت معروفـــة منـــذ إعـــداد التقريـــر الـــوطني الرابـــع أو التقريـــر ت

يــــل أو التجميــــع نظــــرة عامــــة مختصــــرة عــــن حالــــة التنــــوع البيولــــوجي التحل قــــدموينبغــــي أن ي. الــــوطني األخيــــر
واتجاهاته والتهديدات التي يتعرض لها تكون كافية لعرض الحقـائق علـى صـانعي القـرار، بـدال مـن تقـديم تقيـيم 

 لتنـوع البيولـوجي فـي بلـدك والـذي قُـدموال توجـد حاجـة إلـى تكـرار الوصـف التفصـيلي ل. هذه القضـاياعن شامل 
غير أنه يمكن للبلدان التي لـم تقـدم تحلـيًال شـامًال لحالـة . قرير الوطني الرابع أو التقارير الوطنية السابقةفي الت

التغيـرات  يجـب شـرحمكن، أ ٕانو . التنوع البيولوجي واتجاهاته في تقاريرها السابقة أن تقوم بذلك في هذا التقرير
رى الحاصلة على مر الزمن، واسـتعمل مؤشـرات كميـة التنوع البيولوجي أو االتجاهات األخ بمجالالتي حدثت 

د أيضـا إلـى التقييمـات الكيفيـة التـي يقـدمها اسـتنيجـب االو ). مع تقديم تفاصيل تقنية عـن المؤشـرات فـي مرفـق(
ل يـحليجـب تمكـن، ٕان أو . االتجاهات باستعمال مخططات ورسـوم بيانيـة وأشـكال وجـداول ويجب بيان. الخبراء
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. إلى تغييرات فـي التنـوع البيولـوجي) أي اإلجراءات الموصوفة في الجزء الثاني(متخذة كيف أدت اإلجراءات ال
وينبغي أن تظهر دراسات الحالة التخفيضات الكبيـرة فـي . حالة إلظهار نقاط عامةالل دراسات ااستعمعليك بو 

عــن كيفيــة ا واضــحا بــرر وأن تعــرض م ،فــي نطــاق محــدد) عنصــر محــدد منــهفــي أو (فقــدان التنــوع البيولــوجي 
وتتحقــق أكبــر فائــدة مــن دراســة الحالــة إذا كانــت تشــتمل علــى دروس يمكــن . ارتبــاط ذلــك بــاإلجراءات المتخــذة

  . تطبيقها على نطاق أوسع

هي األسباب الرئيسية أو ما ( ما هي التهديدات الرئيسية التي يتعرض لها التنوع البيولوجي؟: 3السؤال 
أو عناصر /فيما يتعلق بالمناطق األحيائية و). للتغييرات السلبية الموصوفة في اإلجابة على السؤال الثاني؟

والدوافع غير ) الضغوط(التنوع البيولوجي الرئيسية، صف الدوافع المباشرة الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي 
وكن . ووضح عالقتها بالقطاعات االقتصادية ذات الصلة) وراء الفقدان األسباب الكامنة(المباشرة الرئيسية 

ولكن عليك أن  ،")والتنمية الساحلية" "األسماك باستخدام المتفجرات صيد"مثل (محددا حول الدوافع المباشرة 
 ، مع تقديم بعض)واألنواع الغازية والتلوثالمفرط تغير موائل وتغير مناخ واالستغالل (تصنفها أيضا 

  .التحليل التفصيلي في هذا الشأن

ات داعيما هي آثار التغييرات في التنوع البيولوجي على خدمات النظم اإليكولوجية والت: 4السؤال 
صف آثار انخفاض التنوع البيولوجي والنظم اإليكولوجية  االقتصادية والثقافية لهذه اآلثار؟–االجتماعية

انظر في جميع سلع وخدمات النظم اإليكولوجية . وخالفه لفقرعلى رفاه اإلنسان وسبل العيش والحد من ا
  .ذات الصلة همة والكبيرةمال

صف سيناريوهات المستقبل  ما هي التغيرات المستقبلية المحتملة للتنوع البيولوجي وآثارها؟: سؤال اختياري
عرض لها واآلثار على المحتملة للتنوع البيولوجي من حيث األسباب الكامنة وراء فقدانه والضغوط التي يت

وعلى سبيل المثال، قارن بين ما يمكن أن يحدث في إطار . على رفاه اإلنسان اآلثارالتنوع البيولوجي و 
وبين ما يمكن أن يحدث مع زيادة االستثمار في التنوع البيولوجي والنظم " العمل كالمعتاداستمرار "سياسات 

في  أو تقوم على نماذج" ماذا لو؟: "النمط السردي البسيطوقد تكون هذه السيناريوهات على . اإليكولوجية
  .وينبغي ألي عرض للسيناريوهات المستقبلية أن يصف أوجه عدم التيقن العلمي. حالة وجود هذه النماذج

  تنفيذها، وتعميم التنوع البيولوجيو  ،لتنوع البيولوجيلالعمل الوطنية  ستراتيجية وخطةاال: الجزء الثاني
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لعــام  ،مـثال(صـف األهـداف القابلـة للقيـاس  مـا هـي أهـداف التنـوع البيولـوجي التــي حـددها بلـدك؟: 5السـؤال 
 للتنــوع البيولــوجيســتراتيجية الخطــة االأهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي فــي التــي أعــدت بمــا يتســق مــع ) 2020
المزيد من المعلومات المحدثة بشأن األهداف في حالة ما إذا كـان بلـدك قـد قـدم ويرجى تقديم . 2020–2011

  .تماع الحادي عشر لمؤتمر األطرافتقريرًا إلى االج

ــم تحــديث اال: 6الســؤال  ــدك إلدراج هــذه ل العمــل الوطنيــة ةســتراتيجية وخطــكيــف ت لتنــوع البيولــوجي فــي بل
سـتراتيجية وخطـة العمــل ختصـرًا لالقـدم وصـفًا م لبيولـوجي؟األهـداف ولكـي تعمـل كـأداة فعالـة لتعمـيم التنـوع ا

. الســابقةالعمــل خطــة االســتراتيجية و وٕاذا تــم تحــديثها، فكيــف تختلــف عــن . تنــوع البيولــوجي فــي بلــدكللالوطنيــة 
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) 2(؛ الخــامسكيــف ســتحقق اإلجــراءات الــواردة فيهــا األهــداف المبينــة فــي اإلجابــة علــى الســؤال  )1: (وصــف
كيـف سـتتناول التهديـدات ) 3(؛ 2020-2011للتنـوع البيولـوجي سـتراتيجية حقيـق الخطـة االكيف ستسهم فـي ت

كيـف سـتتناول اإلرشـادات ) 4(التي يتعرض لها التنوع البيولوجي والمحددة فـي اإلجابـة علـى السـؤال الثالـث؛ و
بيولــوجي إلــى لتنــوع اللســتراتيجية وخطــة العمــل وصــف بالتحديــد كيــف ســتؤدي اال. 9/8ة فــي المقــرر مــذكور ال

إدمــــاج اعتبــــارات التنــــوع البيولــــوجي فــــي الخطــــط والبــــرامج والسياســــات الوطنيــــة األوســــع نطاقــــا والقطاعــــات 
  .االقتصادية واالجتماعية ومستويات الحكومة

مــا هــي اإلجــراءات التــي اتخــذها بلــدك لتنفيــذ االتفاقيــة منــذ التقريــر الرابــع ومــا هــي نتــائج تلــك : 7الســؤال 
ربـــط هــــذه امكـــن، ٕان أو . تشـــريعات والسياســـات واآلليـــات المؤسســـية والتعاونيـــة والتمويـــلصـــف ال اإلجـــراءات؟

واســتعمل دراســات . نســاناإلجــراءات بنتــائج مــن حيــث حالــة واتجاهــات التنــوع البيولــوجي وآثارهــا علــى رفــاه اإل
جـراءات وأوضـح كيـف تتصـل اإل. إشـارات مرجعيـة إلـى اإلجابـة عـن السـؤال الثـاني اإلقتضـاء، الحالة، وحسب

، )مع تقديم تفاصيل فـي التـذييل الثالـث(التفاقية في االقطاعات  مشتركة بينبمختلف برامج العمل والقضايا الم
المتعـدد السـنوات إلجـراء اسـتعراض متعمـق لهـا  مـؤتمر األطـرافوال سيما تلك التـي اختيـرت فـي برنـامج عمـل 

وسـلط الضـوء علـى كـل العقبـات . ي االتفاقيـةفـ في االجتمـاعين الحـادي عشـر والثـاني عشـر لمـؤتمر األطـراف
والحــظ أنــه إذا تــم ).  يــةبمــا فــي ذلــك االفتقــار إلــى القــدرات والمــوارد البشــرية والمال(عمليــة التنفيــذ  واجــهالتــي ت

مؤخرا، فـإن معظـم اإلجـراءات المبلـغ عنهـا قـد تتعلـق  لديكملتنوع البيولوجي لستراتيجية وخطة العمل تحديث اال
  .قةبالنسخة الساب

والمشـتركة  ما مدى فعالية تعميم التنوع البيولوجي في االستراتيجيات والخطط والبـرامج القطاعيـة: 8السؤال 
ســـتراتيجيات الحـــد مـــن الفقـــر وأدوات السياســـات اصـــف كيـــف يـــنعكس التنـــوع البيولــوجي فـــي  بـــين القطاعـــات؟

التــي ) والــوزارات(ا هــي القطاعــات مــ(وفــي مختلــف القطاعــات االقتصــادية  ،القطاعــات شــتركة بــينالرئيســية الم
. وصف أيضا كيف أدرج التنـوع البيولـوجي فـي آليـات التخطـيط )أدرجت والتي لم تدرج التنوع البيولوجي جيدا؟

وصف اإلجراءات التي يتخـذها كـل قطـاع والنتـائج التـي يحققهـا لتنفيـذ إجـراءات التنـوع البيولـوجي المدرجـة فـي 
مثــل، نهــج النظــام (ومــا هــي األدوات المســتعملة . الخاصــة بهــذه القطاعــاتاالســتراتيجيات والخطــط والبــرامج 

ســتراتيجية والتخطــيط المكــاني البيولــوجي والتقييمــات البيئيــة االوتقيــيم األثــر البيئــي الشــامل للتنــوع  ،اإليكولــوجي
البيولـوجي على الصعيد الوطني في تنفيذ اتفاقيـة التنـوع  أوجه التآزر؟ وصف أيضا كيف تتحقق )وما إلى ذلك

ـــات  ـــة األمـــم المتحـــدة لمكافحـــة التصـــحر واالتفاقي ـــر المنـــاخ واتفاقي واتفاقيـــة األمـــم المتحـــدة اإلطاريـــة بشـــأن تغي
أو /وصــف أيضــًا الكيفيــة التــي ُينظــر بهــا إلــى التنــوع البيولــوجي فــي التعــاون الـــدولي و. األخــرى ذات الصــلة

  .ن الجنوبلحدود، بما في ذلك التعاون فيما بين بلداابر عالتعاون 

حلـل إلـى أي  لتنوع البيولـوجي فـي بلـدك؟لستراتيجية وخطة العمل الوطنية إلى أي مدى نفذت اال: 9السؤال 
وعلــى ســبيل المثــال، مــا هــي نســبة تنفيــذ . لتنــوع البيولــوجيالوطنيــة لســتراتيجية وخطــة العمــل مــدى نفــذت اال

والحـظ أنـه إذا . (المتبقيـة التـي تواجـه التنفيـذوحدد التحديات . األنشطة المزمعة وٕالى أي مدى تحققت األهداف
مــؤخرا، فــإن معظــم اإلجــراءات المبلــغ  لــديكملتنــوع البيولــوجي لســتراتيجية وخطــة العمــل الوطنيــة تــم تحــديث اال

  ).عنها ستتعلق أساسا بالنسخة السابقة منها
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مســاهمة فــي تحقيــق وال 2020التقــدم المحــرز نحــو تحقيــق أهــداف أيشــي للتنــوع البيولــوجي  :الجــزء الثالــث

  ذات الصلة من األهداف اإلنمائية لأللفية 2015 عام أهداف

  :ين األول والثاني لإلجابة على األسئلة التاليةءينبغي أن يستند هذا الجزء إلى الجز   -18

- 2011لتنوع البيولوجي ستراتيجية لما هو التقدم الذي أحرزه بلدك نحو تنفيذ الخطة اال: 10السؤال 
ين األول ءاستنادا إلى المعلومات الواردة في الجز  ؟أيشي للتنوع البيولوجي المذكورة فيها افوأهد 2020

للتنوع البيولوجي ستراتيجية الخطة االفي  2020عام والثاني، حلل التقدم المحرز نحو كل هدف من أهداف 
نحو المحرز  وأوضح أيضا التقدم. المهمة الشاملة للخطةالتقدم المحرز نحو فضال عن  ،2011-2020

اإلجراءات الوطنية المتخذة أي (تحقيق األهداف الوطنية المشار إليها في اإلجابة على السؤال الخامس، 
، بما في ذلك، تطبيق حسب مكن، استعمل المؤشرات الكميةٕان أو . )لبلوغ كل هدف والنتائج المحققة

فضال عن المؤشرات اإلضافية لقياس التقدم ، 8/15االقتضاء، المؤشرات العالمية الرئيسية الواردة في المقرر 
المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي التي قد تعتمد في االجتماع الحادي عشر لمؤتمر 

واستند أيضا إلى التقييمات الكيفية . تقنية عن المؤشرات في مرفقالتفاصيل التقديم  ويمكن. األطراف
مماثلة لتقديم تقييم عام عن مصورة ة أداالبسيط أو " إشارة المرور"وقد ترغب في استعمال مخطط . للخبراء

  .التقدم المحرز

ذات  2015 عــام الراميــة إلــى تنفيــذ االتفاقيــة فــي تحقيــق أهــداف تــدابيرمــا هــي مســاهمات ال: 11الســؤال 
ي بلـوغ بغيـة تسـليط الضـوء علـى أهميـة التنـوع البيولـوجي فـ األهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة فـي بلـدك؟ مـنالصلة 

ين األول والثـاني، ءأهداف وطنية أوسـع نطاقـًا، وباالسـتناد، حسـب االقتضـاء، إلـى المعلومـات الـواردة فـي الجـز 
المتخـــذة فـــي تنفيـــذ االتفاقيـــة، وال ســـيما تنفيـــذ  تـــدابيرحلـــل الكيفيـــة التـــي ســـاهمت بهـــا أو ال تـــزال تســـاهم بهـــا ال

ـــوجي فـــيأيشـــي للتنـــوع البيوأهـــداف  2015ة لعـــام الرئيســـيالمراحـــل  ـــوع البيولـــوجي خطـــة ال ول االســـتراتيجية للتن
 فضـال عـناألهـداف اإلنمائيـة لأللفيـة،  مـنذات الصـلة  2015 عـام تحقيـق أهـداف وذلك في، 2011-2020

  .اإلنمائية لأللفية الشاملةاألهداف 

ادة مـن اعـرض تحلـيًال للـدروس المسـتف ما هي الدروس المستفادة من تنفيذ االتفاقية فـي بلـدك؟: 12السؤال 
. التنفيذ، مع تسليط الضوء على اإلجراءات الناجحة واإلجراءات األقـل نجاحـا، بمـا فـي ذلـك التحـديات المتبقيـة

وقدم أيضا اقتراحات لإلجراءات التي يجب اتخاذها على األصـعدة الـوطني واإلقليمـي والـدولي لمواصـلة تعزيـز 
ســتراتيجية ســتراتيجية للخطــة االيــات واألهــداف االخاصــة لتحقيــق الغاتنفيــذ االتفاقيــة علــى الصــعيد الــوطني، و 

  .2020-2011للتنوع البيولوجي 

  المرفقات والتذييالت

. استعمل مرفقات وتذييالت لتقـديم معلومـات تفصـيلية أو داعمـة ليسـت ضـرورية فـي التقريـر الرئيسـي  -19
  :ه التذييالت المقترحةوترد أدنا. ويمكن جمع المرفقات والتذييالت معا للحد من حجم التقرير الرئيسي
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يرجـى  .الخـامس معلومات متعلقة بالطرف الذي يقدم التقرير وعملية إعداد التقرير الوطني –التذييل األول 
تقديم معلومات عن العملية المتبعة إلعداد هذا التقريـر، بمـا فـي ذلـك معلومـات عـن أصـحاب المصـلحة الـذين 

  .للتقريراشتركوا في إعداده والمواد المستعملة كأساس 

ــاني  ــذييل الث ينبغــي أن تقــدم األطــراف مصــادر للمعلومــات بشــأن التنفيــذ  .المصــادر األخــرى للمعلومــات –الت
مثــل عنـــاوين مواقــع الويـــب والمنشــورات وقواعـــد البيانــات والتقـــارير الوطنيــة المقدمـــة إلــى االتفاقيـــات  ،الــوطني

  .والمنظمات األخرى ذات الصلة حافلوالم

اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي أو فـي إطـار خطـط الالتنفيـذ الـوطني لبـرامج العمـل المواضـيعية و  –التذييل الثالث 
يمكـن أن تسـتعمل األطـراف جـدوال أو  .القطاعـات شـتركة بـينمقررات مـؤتمر األطـراف المتعلقـة بالقضـايا الم

فـي تنفيـذ  تسـهم بهـا جراءات الوطنية المتخـذةلتسليط الضوء على الكيفية التي أسهمت أو ال تزال اإل 3مصفوفة
أيشــــي للتنــــوع أهــــداف و تعميم األنشــــطة المتعلقــــة بــــالو  ،لتنــــوع البيولــــوجيلالعمــــل الوطنيــــة  ةوخطــــ ةســــتراتيجياال

المواضـيعية والخطـط أو مقـررات  في تحقيق الغايات واألهداف واألنشطة المقترحة فـي بـرامج العمـل البيولوجي
القطاعــات، وال ســيما تلــك التــي اختيــرت فــي برنــامج عمــل  قضــايا المشــتركة بــينمــؤتمر األطــراف المتعلقــة بال

إلجراء استعراض متعمـق لهـا فـي االجتمـاعين الحـادي عشـر والثـاني  2010ما بعد لاالتفاقية المتعدد السنوات 
 شـــتركة بـــينويمكـــن أن تركـــز األطـــراف علـــى المجـــاالت المواضـــيعية والقضـــايا الم. عشـــر لمـــؤتمر األطـــراف

  .لمهمة على الصعيد الوطنيلصلة واالقطاعات ذات ا
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