السفرلة
دليل مخجعي للتقخيخ الػششي الدادس ،بسا في ذلظ نساذج اإلبالغ
ّ
أوال-

السقجمة

ُيصمب مغ األشخاؼ بسػجب السادة  66مغ االتفاقية الستعمقة بالتشػع البيػلػجي أف تقجـ التقارةخ الػششية إلى مؤتسخ األشخاؼ
-1
بذأف التجابيخ الستخحة لتشفيح االتفاقية كمجى فعاليتيا في تحقيق أىجاؼ االتفاقية .كسيحل مػعج تقجيع التقارةخ الػششية الدادسة في 11
ديدسبخ/كانػف األكؿ .6118
كقج تع إعجاد ىحا الجليل السخجعي لسداعجة األشخاؼ في إعجاد تقارةخىا الػششية الدادسة .كىػ يكسل السبادئ التػجييية لمتقخةخ
-6
الػششي الدادس ،التي اعتُسجت بسػجب السقخر  .67/11كستجخى إتاحة إرشادات كأدلة مخجعية إضافية ،بذأف مدةج مغ القزايا األكثخ
تحجيجا ذات الرمة بإعجاد التقخةخ الػششي الدادس ،عمى السػقع الذبكي التفاقية التشػع البيػلػجي في صفحة التقارةخ الػششية
(.)https://www.cbd.int/reports/
كةػفخ الجليل السخجعي اقتخاحات بذأف أنػاع السعمػمات التي قج تخغب األشخاؼ في تزسيشيا في التقخةخ الػششي الدادس
-1
كمرادر السعمػمات التي قج تخغب في االعتساد عمييا .كةذسل ذلظ السشذػرات كقػاعج البيانات السدتسجة مغ عسميات اإلبالغ كالتقييع
األخخى الستعمقة بالتشػع البيػلػجي ،مثل تمظ الخاصة باالتفاقيات األخخى الستعمقة بالتشػع البيػلػجي ،كاتفاقيات رةػ ،كاالتفاقات البيئية
الستعجدة األشخاؼ األخخى ،فزال عغ السعمػمات ذات الرمة التي تجيخىا السشطسات الجكلية أك تحتفظ بيا.
باإلضافة إلى التػجييات العامة بذأف القزايا الستعمقة باإلبالغ الػششي ،يػفخ الجليل السخجعي مجسػعة مغ شخكح نساذج
-4
اإلبالغ .كُقجمت ىحه الذخكح في نساذج اإلبالغ في نز مكتػب بخط مائل ،كتػفيخ التػجيو بذأف أنػاع السعمػمات السصمػبة .كتذيخ
الذخكح إلى شمبات اإلبالغ الدابقة الرادرة عغ مؤتسخ األشخاؼ كالييئة الفخعية لمسذػرة العمسية كالتقشية كالتكشػلػجية ،كالييئة الفخعية
لمتشفيح .كأُدرجت اإلحاالت إلى شمبات اإلبالغ الدابقة حيثسا كاف مشاسبا .إال أنو ،في ضػء نصاؽ بعس ىحه الصمبات ،فإنيا قج تكػف
مشاسبة لعجة عشاصخ مختمفة في التقخةخ الػششي الدادس .كسا تػفخ ىحه الذخكح األسئمة التػجييية التي قج تخغب األشخاؼ في اعتبارىا عشج
إعجاد تقارةخىع الػششية الدادسة .كال تيجؼ ىحه الذخكح أف تكػف تػجييية أك مقيجة؛ بل إنيا تذيخ إلى أنػاع مغ القزايا التي قج تخغب
األشخاؼ في معالجتيا في التقخةخ الػششي الدادس ،إذا كاف ذلظ مشاسبا لطخكفيا الػششية.

ثانيا -البجء في عسلية إعجاد التقخيخ
ذجع البمجاف عمى بجء عسمية إعجاد تقخةخىا الػششي الدادس في أقخب كقت مسكغ لزساف تقجيسو بحمػؿ  11ديدسبخ/كانػف
-5
تُ َ
األكؿ  .6118كربسا تخغب األشخاؼ بالبجء بتخصيط العسمية التي ستتبعيا في إعجاد التقخةخ كاستعخاضو كالسػافقة عميو كتقجيسو .كباإلضافة
إلى ذلظ ،ربسا تخغب األشخاؼ في مخاعاة الحاجة لمتخجسة إذ يشبغي تقجيع التقخةخ بإحجى المغات الخسسية الدت لألمع الستحجة.

كبرفة عامة ،سيتع اإلشخاؼ عمى إعجاد التقخةخ الػششي الدادس أك قيادتو مغ ِقبل نقصة االتراؿ الػششية التفاقية التشػع
-6
البيػلػجي .كقج تخغب البمجاف أيزا في الشطخ في استخجاـ ىيئات التشديق أك ىيئات العسل القائسة ،أك إنذاء ىيئات ججيجة لتػجيو أك دعع
إعجاد التقخةخ بصخةقة أخخى.
كعشج إعجاد تقارةخىا الػششية الدادسة ،تذجع األشخاؼ عمى إشخاؾ أصحاب السرمحة ذكي الرمة .كىحا سيداعج عمى ضساف
-7
إعجاد تقخةخ شامل كخمق إحداس بالسمكية بذأف استشتاجات التقخةخ .كسيتشػع أصحاب السرمحة ذكي الرمة بيغ البمجاف ،كلكغ يسكغ أف
تذسل نقاط اتراؿ كششية لبخكتػكػؿ قخشاجشة بذأف الدالمة األحيائية كبخكتػكػؿ ناغػةا بذأف الحرػؿ عمى السػارد الجيشية كالتقاسع
العادؿ كالسشرف لمسشافع الشاشئة عغ استخجاميا ،فزال عغ نقاط االتراؿ الػششية لالتفاقيات األخخى ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي،1
كاتفاقيات رةػ كغيخىا مغ العسميات كاالتفاقات الجكلية كاإلقميسية ذات الرمة .كةسكغ أف تذسل أيزا مسثميغ عغ الػ ازرات الحكػمية األخخى
كالحكػمات دكف الػششية ،كمسثمي الذعػب األصمية ،كمشطسات السجتسع السحمي ،كالييئات البحثية كاألكاديسية ،كالقصاع الخاص ،كالييئات
التي تسثل الدراعة أك الغابات أك صيج األسساؾ أك الدياحة أك التعجيغ أك الصاقة أك الشقل أك الترشيع أك غيخىا مغ القصاعات كالييئات
اإلدارة البيئية ،كالسشطسات غيخ الحكػمية ،كالسشطسات الشدائية ،كككاالت معالجة التشسية السدتجامة كالقزاء عمى الفقخ .كسا يشبغي تػجيو
الجيػد نحػ إشخاؾ تمظ القصاعات التي تؤثخ أنذصتيا بذكل غيخ مباشخ عمى التشػع البيػلػجي (بحيث يسكغ أف تذسل قصاعات التخصيط،
 1يخد مدةج مغ السعمػمات بذػأف التعػاكف بػيغ نقػاط االترػاؿ الػششيػة لالتفاقيػات الستعمقػة بػالتشػع البيػلػػجي فػي مجػاؿ إدارة السعمػمػات كاعػجاد التقػارةخ فػي
القدع  3مغ بخنامج األمع الستحجة لمبيئة ( .)2015مخجع الفخص ىػػ لتعدةػد التعػاكف بػيغ االتفاقيػات الستعمقػة بػالتشػع البيػلػػجي عمػى السدػتػةات الػششيػة
كاإلقميسية .بخنامج األمع الستحجة لمبيئة ،نيخكبي – كىػ متاح عمى السػقع التالي.wcmc.io/sourcebook-web :
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كالسالية ،كالرحة ،كالتعميع ،كالحج مغ الفقخ) .كبػجو أعع ،يشبغي بحؿ الجيػد لزساف تسثيل أصحاب السرمحة السذاركيغ في السذاكرات
ذات الرمة الطخكؼ الػششية الدائجة مع مخاعاة التػازف بيغ الجشديغ.
كةشبغي الشطخ في جسيع مرادر السعمػمات السشاسبة عشج إعجاد التقخةخ الػششي الدادس مغ أجل ضساف أف تعكذ الطخكؼ
-8
الػششية بذكل شامل .كال يذسل ذلظ فحدب التقارةخ التي تعجىا ك ازرات البيئة بل كالتقارةخ التي تعجىا سائخ الػ ازرات كالدمصات دكف
الػششية أيزا .كتذسل السرادر السحتسمة لمسعمػمات الجراسات أك التقييسات القصخةة لمتشػع البيػلػجي إلى جانب االستعخاضات الػششية
لتشفيح االتفاقية كاالستخاتيجيات كخصط العسل الػششية لحفظ التشػع البيػلػجي .كقج تذسل أيزا تقييع القيع السختمفة لمتشػع البيػلػجي كخجمات
الشطاـ اإليكػلػجي كالسياـ التي تقػـ عمييا .كباإلضافة إلى ذلظ ،ربسا تخغب البمجاف ،لجى إعجاد تقخةخىا الػششي الدادس ،في الشطخ في
استخجاـ التقارةخ السقجمة إلى االتفاقيات األخخى الستعمقة بالتشػع البيػلػجي ،كاتفاقيات رةػ كاالتفاقات البيئية الستعجدة األشخاؼ ذات الرمة
فزال عغ التقارةخ كعسميات التقييع اإلقميسية الستعمقة بالتشػع البيػلػجي.
كلتدييل إعجاد التقخةخ الػششي الدادس ،تع تصػةخ أداة لإلبالغ إلكتخكنيا عمى اإلنتخنت يسكغ الػصػؿ إلييا مغ خالؿ السػقع
-9
 .https://chm.cbd.int/كتدسح ىحه األداة لمسدتخجميغ الستعجديغ السعيشيغ كششيا برياغة عشاصخ التقخةخ الػششي لالستعخاض،
كالسػافقة الجاخمية كالتقجيع الخسسي .كسا تدسح بتقجيع أقداـ مغ التقخةخ الػششي الدادس عشج االنتياء مشيا ،أك بتقجيع التقخةخ كامال بسجخد
االنتياء مغ جسيع أقداـ التقخةخ .كفي أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت ،تُجمج بعس الذخكح الػاردة في ىحا الجليل السخجعي مباشخة في نساذج
اإلبالغ لتدييل عسمية إعجاد التقخةخ .كعشج إعجاد التقخةخ الػششي الدادس ،تُذجع األشخاؼ عمى االستفادة مغ أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت.

ثالثا -تقجيع التقخيخ

يعج التقخةخ الػششي الدادس بسثابة كثيقة رسسية يتع تقجيسيا مغ ِقبل األشخاؼ في اتفاقية التشػع البيػلػجي كفقا لمسادة  66مغ
-11
االتفاقية كالسقخر  67/11الرادر عغ مؤتسخ األشخاؼ .كةجب أف يتػافق مع اإلجخاءات الػششية لسثل ىحه التقجيسات .كاذا تع إعجاد التقخةخ
الػششي الدادس باستخجاـ أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت ،فيسكغ تقجيع التقخةخ مباشخة إلى األمانة مغ خالؿ ىحا الشطاـ .أما بالشدبة لألشخاؼ
التي ال تدتخجـ أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت فيسكشيا إرساؿ التقخةخ الػششي الدادس إلى عشػاف البخةج اإللكتخكني الخئيدي ألمانة اتفاقية
التشػع البيػلػجي ( .)secretariat@cbd.intكةشبغي أف يقتخف أي تقخةخ كششي مقجـ في شكل كثيقة بكتاب رسسي مغ نقصة االتراؿ
الػششية أك السدؤكؿ الحكػمي الخفيع السدتػى السدؤكؿ عغ تشفيح االتفاقية.

رابعا -السحتػى
في حيغ يعج االنتياء مغ التقخةخ الػششي ممدما بسػجب اتفاقية التشػع البيػلػجي ،فيشبغي أيزا أف يشطخ إلى إعجاد التقخةخ
-11
الػششي الدادس باعتباره فخصة لمسزي قجما في تشفيح االتفاقية عمى الرعيج الػششي .كتسثل التقارةخ الػششية أداة الستعخاض التقجـ
السحخز في تشفيح االتفاقية عمى الرعيج الػششي ،كال سيسا ،تشفيح االستخاتيجيات كخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي .كةػفخ إعجاد
التقخةخ الػششي أيزا فخصة لمتفكيخ في الشجاحات ك/أك العقبات .كةسكغ أيزا أف تدتخجـ التقارةخ الػششية كأداة لمتػعية .كعمى ىحا الشحػ،
يشبغي أف يعكذ مزسػف التقخةخ الػششي الطخكؼ كاألكلػةات الػششية.
كفيسا يتعمق بعسل اتفاقية التشػع البيػلػجي عمى السدتػى العالسي ،ستُدتخجـ السعمػمات مغ التقارةخ الػششية الدادسة في السقاـ
-16
األكؿ مغ أجل االستعخاض الشيائي لتشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي لمفتخة  6161-6111كأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي التي
سيزصمع بيا في االجتساع الخامذ عذخ لسؤتسخ األشخاؼ ،في عاـ  ،6161مغ خالؿ اإلصجار الخامذ مغ التػقعات العالسية لمتشػع
البيػلػجي كالتحميالت ذات الرمة .كسا سيتع استخجاـ السعمػمات الػاردة في التقارةخ الػششية الدادسة ُليدتخشج بيا في متابعة الخصة
االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  .6161-6111كفي ضػء ذلظ ،يشبغي أف تخكد السعمػمات الػاردة في التقارةخ الػششية الدادسة عمى
تغييخات التشػع البيػلػجي كاإلجخاءات التي اتخحت مشح اعتساد الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  ،6161-6111مع التخكيد بذكل
خاص عمى التغييخات التي حجثت مشح تقجيع آخخ تقخةخ كششي .كةشبغي أف يكػف التخكيد عمى إبخاز الشتائج السيسة لمتشػع البيػلػجي كفعالية
سياسات كتذخةعات التشػع البيػلػجي مغ حيث صمتيا بأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي .كةشبغي أف تػفخ التقارةخ الػششية الدادسة
السعمػمات التي تدسح بالتالي:
السشذأ كفقا لمخصة االستخاتيجية لمتشػع
(أ)
تقييع التقجـ السحخز نحػ كل ىجؼ كششي مغ أىجاؼ التشػع البيػلػجي ُ
البيػلػجي 6161-6111؛
(ب)
لجعع التشفيح؛

تقييع فعالية التجابيخ الستخحة ،كتحجيج الجركس السدتفادة ،كاالحتياجات العمسية كالقجرات التقشية ،فزال عغ االحتياجات
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(ج)

كصف لمسداىسة الػششية نحػ تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كأىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات.

ككانت ىشاؾ شمبات لسعالجة قزايا محجدة في التقارةخ الػششية الدادسة كالتقارةخ الػششية الالحقة في مختمف مقخرات مؤتسخ األشخاؼ في
اتفاقية التشػع البيػلػجي ،ككحلظ في التػصيات الرادرة عغ الييئات التابعة ليا .كقج أدرجت ىحه الصمبات السختمفة مباشخة في شخكح نساذج
اإلبالغ األكثخ صمة .كباإلضافة إلى ذلظ ،كضعت اتفاقية التشػع البيػلػجي العجيج مغ العسميات كالسبادرات التي قج تخغب األشخاؼ أف تقجـ
معمػمات عشيا مغ خالؿ تقارةخىا الػششية .كتتعمق إحجاىا بخصة العسل الستعمقة بالقزايا الجشدانية  ،6161-6115التي تع التخحيب بيا
شمب إلى األشخاؼ في
في السقخر  ،7/16كتحتػي عمى اإلجخاءات التي يسكغ لألشخاؼ اتخاذىا لتعدةد تعسيع مخاعاة السشطػر الجشداني .ك ُ
نفذ السقخر ،أف تقجـ معمػمات عغ اإلجخاءات الستخحة لتشفيح خصة العسل .كباإلضافة إلى ذلظ ،شجع مؤتسخ األشخاؼ ،في السقخر ،1/11
األشخاؼ عمى تعسيع مخاعاة االعتبارات الجشدانية عمى نحػ مشيجي في استخاتيجياتيا كخصط عسميا الػششية لمتشػع البيػلػجي ،كفي آليات
ذجع األشخاؼ عمى إدراج معمػمات عغ االعتبارات الجشدانية في تقخةخىا
التشفيح كاإلبالغ السختبصة بيا .كفي ضػء ىحيغ السقخرةغ ،تُ ّ
الػششي الدادس .كباإلضافة إلى ذلظ ،ربسا تخغب البمجاف ،متى كاف ذلظ مشاسبا ،في استخجاـ البيانات كالسعمػمات السرشفة حدب نػع
الجشذ .كبالسثل ،فيسا يتعمق بالسادة (8ي) كالسػاد ذات الرمة ،قج تخغب األشخاؼ في اإلبالغ عغ مداىسات الذعػب األصمية
كالسجتسعات السحمية في جسيع أقداـ التقخةخ الػششي الدادس ،حدب األىسية كاالقتزاء ،كليذ فقط في إشار تمظ األقداـ التي تتشاكؿ
اليجؼ  18مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي.

خامدا-

االستفادة مغ عسليات اإلبالغ األخخى ذات الرلة

تتزسغ اتفاقية التشػع البيػلػجي كبخكتػكػلييا عسميات إبالغ باإلضافة إلى التقخةخ الػششي الدادس .كتذسل ىحه العسميات
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اإلبالغ السالي ،كالتقخةخ الػششي السخحمي الستعمق بتشفيح االلتدامات السحجدة بسػجب بخكتػكػؿ ناغػةا ،كالتقارةخ الػششية بذأف
بخكتػكػؿ قخشاجشة لمدالمة اإلحيائية .كباإلضافة إلى ذلظ ،تػجج عسميات كمبادرات متشػعة الستقاء معمػمات دكرةة مغ األشخاؼ
اإلخصارات) .كةسكغ أف تذكل جسيع عسميات اإلبالغ ىحه مرادر مفيجة لمسعمػمات إلنجاز التقخةخ الػششي الدادس .غيخ أنو ليدت
ضخكرة إلعادة تقجيع السعمػمات في التقخةخ الػششي الدادس إذا كانت قج قجمت بالفعل عبخ قشػات أخخى.

إشار
تشفيح
(مثل
ىشاؾ

تعج غالبية األشخاؼ في اتفاقية التشػع البيػلػجي أشخافا أيزا في االتفاقيات الجكلية األخخى ذات الرمة كاالتفاقات البيئية
-14
الستعجدة األشخاؼ ك/أك تذارؾ في مختمف العسميات الجكلية ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي .كبالسثل ،فإف العجيج مغ األشخاؼ في اتفاقية
التشػع البيػلػجي تذارؾ أيزا في العسميات اإلقميسية كدكف العالسية ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي .كقج أيجت أك اعتخفت العجيج مغ ىحه
االتفاقيات كالعسميات بالخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161-6111كإشار عالسي لمتشػع البيػلػجي كليا أيزا شخكط لإلبالغ.
كنط اخ التداع نصاؽ القزايا التي تع تشاكليا في إشار اتفاقية التشػع البيػلػجي كالخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي ،فيسكغ لعسميات
اإلبالغ السختمفة ىحه تػفيخ معمػمات مفيجة إلعجاد التقارةخ الػششية الدادسة .كتخد أمثمة لعسميات اإلبالغ ىحه في الججكؿ الػارد أدناه.
كعالكة عمى ذلظ تخد معمػمات مفرمة عغ عسميات اإلبالغ ذات الرمة في كثائق السعمػمات بذأف تحميل عسميات اإلبالغ الػششي في
االتفاقيات ذات الرمة بالتشػع البيػلػجي  -مع التخكيد عمى اتفاقية التشػع البيػلػجي ،2كعمى عشاصخ إلبالغ تجسيعي ضج أىجاؼ أيذي
لمتشػع البيػلػجي 3التي أعجت لمسكتب االتحادي لمذؤكف البيئية ( )FOENالدػةدخي .كباإلضافة إلى التذاكر بذأف التقارةخ السعجة ليحه
االتفاقيات كالعسميات ،يشبغي استذارة نقاط االتراؿ ليحه االتفاقيات كالعسميات ،كالسداىسة إلى أقرى حج مسكغ ،في إعجاد التقارةخ الػششية
الدادسة.
كمتى تع بالفعل نذخ السعمػمات ذات الرمة لمتقارةخ الػششية الدادسة في أماكغ أخخى ،فإنو ليذ مغ الزخكري تكخار ىحه
-15
السعمػمات مباشخة في التقارةخ الػششية الدادسة .كبجال مغ ذلظ ،يسكغ تقجيع ممخز قريخ عغ السعمػمات ،جشبا إلى جشب مع رابط عمى
شبكة اإلنتخنت لمػثائق ذات الرمة .إف تصبيق ىحه السشاىج السختمفة يداعج عمى( :أ) الحج مغ االزدكاجية في الجيػد بيغ عسميات اإلبالغ
ال سختمفة؛ (ب) كفالة إدراج جسيع السعمػمات ذات الرمة في التقخةخ الػششي الدادس( .ج) تػسيع نصاؽ اإلحداس بالسمكية بذأف
استشتاجات التقخةخ؛ ك(د) ضساف أف يأخح التقييع الشيائي لمخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161-6111جسيع العسميات السترمة
بالتشػع البيػلػجي التي تيجؼ إلى السداىسة في تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي في االعتبار.
ججوؿ -أمثلة على اتفاقات أو عسليات عالسية مع شخوط إبالغ ذات صلة بإعجاد التقاريخ الػششية الدادسة

4

 2متاحة في السػقع التالي https://www.cbd.int/doc/meetings/sbi/sbi-01/information/sbi-01-inf-39-en.pdf
 3هخاحت فً الوىقغ الخالً https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-13/information/cop-13-inf-24-en.pdf
 4يخكد ىحا الججكؿ عمى العسميات العالسية كةيجؼ إلى أف يكػف تػضيحي .قج ال تكػف كل االتفاقيات أك العسميات التي أشيخ إلييا ذات صمة بالطخكؼ
الػششية .كبالسثل ،قج يكػف ىشاؾ عسميات عالسية إضافية قج تكػف ذات صمة .كقج تػلج عسميات اإلبالغ السختبصة بيحه االتفاقات العالسية معمػمات
إضافية ذات صمة بتحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي.
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مرجر السعلػمات السحتسل

االتفاؽ
اتفاقية األراضي الخشبة ذات األىسية الجكلية كال سيسا بػصفيا
مػئال لمصيػر السائية

التقارةخ الػششية التي أعجت الجتساعات مؤتسخ األشخاؼ الستعاقجة،
كرقة معمػمات رامدار

اتفاقية التجارة الجكلية في األنػاع السيجدة باالنقخاض مغ
الحيػانات كالشباتات البخةة

تقارةخ تشفيح اتفاقية التجارة الجكلية في األنػاع السيجدة باالنقخاض مغ
الحيػانات كالشباتات البخةة ،كتقارةخ التجارة الدشػةة التفاقية التجارة
الجكلية في األنػاع السيجدة باالنقخاض مغ الحيػانات كالشباتات البخةة،
كالتقارةخ الدشػةة لالتجار غيخ السذخكع التفاقية التجارة الجكلية في
األنػاع السيجدة باالنقخاض مغ الحيػانات كالشباتات البخةة

اتفاقية السحافطة عمى األنػاع السياجخة مغ الحيػانات البخةة

التقارةخ الػششية ذات الرمة باتفاقية السحافطة عمى األنػاع السياجخة
مغ الحيػانات البخةة كاتفاقاتيا

اتفاقية التخاث العالسي

التقارةخ الجكرةة التفاقية التخاث العالسي

السعاىجة الجكلية بذأف السػارد الػراثية الشباتية لألغحية كالدراعة

التقارةخ الػششية

االتفاقية الجكلية لػقاية الشباتات

التدامات اإلبالغ الػششية

اتفاقية األمع الستحجة لسكافحة الترحخ

التقارةخ الػششية

اتفاقية األمع الستحجة اإلشارةة بذأف تغيخ السشاخ

االتراالت الػششية
التقارةخ الػششية

مشتجى األمع الستحجة السعشي بالغابات

التقارةخ الػششية

اتفاقية استكيػلع (السمػثات العزػةة الثابتة)
عسميات اإلبالغ الستعمقة بالدراعة كمرايج األسساؾ كالغابات في
إشار مشطسة األغحية كالدراعة لألمع الستحجة

التقارةخ القصخةة

خصة التشسية السدتجامة لعاـ  6111كأىجاؼ التشسية السدتجامة

تجخى اآلف مشاقذات بذأف عسمية اإلبالغ ،كفي الػقت ذاتو بجأ عجد
مغ البمجاف في إعجاد تقارةخ كششية شػعية.

سادسا-

شخؽ لتقييع العسلية

ُيصمب إلى األشخاؼ في التقخةخ الػششي الدادس تقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق األىجاؼ الػششية لمتشػع البيػلػجي كلػصف
-16
السداىسات الػششية تجاه أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي العالسية .كىشاؾ أساليب متعجدة يسكغ استخجاميا لتقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق
الشيج السختمفة التي قج يمدـ اعتسادىا حدب
(الشيج) األندب عمى الطخكؼ الػششية ك ُ
األىجاؼ الػششية لمتشػع البيػلػجي .كسيعتسج الشيج ُ
اليجؼ الػششي الحي يجخي الشطخ فييا .كةسكغ تقديع السشاىج السختمفة إلى أربع فئات عامة ،ىي كالتالي:
السؤشخات الكسّية  -تجابيخ أك مقاييذ تدتشج إلى بيانات قابمة لمتحقق ،كتػفخ قاعجة أدلة عمسية قػةة كمػضػعية.
(أ)
السؤشخات الكسية تػفخ كسيمة قابمة لمقياس لتقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق األىجاؼ .كىي تُفدخ بذكل عاـ بصخةقة يديل فيسيا كةسكغ أف
تطيخ االتجاىات كالتقجـ برػرة كاضحة .يسكغ استخجاـ مؤشخات تدسح أيزا لمشيج تكخار تساما ،شخةصة أف يتع جسع البيانات نفديا
لجكرات السخاقبة الالحقة .يسكغ استخجاـ السؤشخات أك تصػةخىا مغ قبل الػكاالت الحكػمية كالسشطسات غيخ الحكػمية ،كالسؤسدات البحثية
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أك األكاديسية .كسا يسكغ إضفاء الصابع السؤسدي داخل الحكػمة بجرجات متفاكتة .كقج تتصمب مؤشخات محجدة مدةج مغ التفديخ كاستخجاـ
السعمػمات أك السعخفة التكسيمية لتقييع تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161-6111كالتقجـ السحخز في تحقيق األىجاؼ الػششية
ذات الرمة بذأف القزايا التي تعالجيا .كقجـ مؤتسخ األشخاؼ في اتفاقية التشػع البيػلػجي عجدا مغ الصمبات التي تذجيع استخجاـ
5
كرحب ،في السقخر  ،68/11بقائسة مؤشخات لمخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 6161-6111
السؤشخات في عسميات اإلبالغ الػششي ّ ،
كأشار إلى أف قائسة السؤشخات العالسية تػفخ إشا ار يشبغي لألشخاؼ استخجامو ،حدب االقتزاء ،لتقييع التقجـ السحخز في سبيل تحقيق
أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كباإلضافة إلى ذلظ ،قج تكػف األشخاؼ قج انتيت مغ تحجيج السؤشخات في استخاتيجياتيا كخصط عسميا
الػششية لمتشػع البيػلػجي التي يسكغ استخجاميا في إعجاد التقارةخ الػششية الدادسة .كبالسثل ،استخجمت العجيج مغ التقارةخ الػششية الدابقة
السؤشخات 6التي يسكغ استخجاميا مخة أخخى في التقارةخ الػششية الدادسة .كىشاؾ أيزا مجسػعة كاسعة مغ التػجييات الستاحة بالفعل بذأف
تصػةخ كاستخجاـ السؤشخات الػششية كنطع الخصج التي قج تخغب األشخاؼ في االستفادة مشيا .عمى سبيل السثاؿ ،تع إعجاد السعمػمات 7ذات
الرمة الجتساع فخةق الخبخاء التقشييغ السخرز السعشي بسؤشخات الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  86161-6111الحي عقج في
جشيف بدػةد اخ في الفتخة مغ  17-14سبتسبخ/أيمػؿ  .6115كعالكة عمى ذلظ ،قج كضعت شخاكة مؤشخات التشػع البيػلػجي مجسػعة أداة
لتصػةخ مؤشخ كششي 9،كبجأ الذخكاء في شبكة رصج التشػع البيػلػجي التابعة لمفخةق السعشي بخصج األرض ( )GEO-BONفي ترسيع
10
مؤشخات عمى السدتػةيغ العالسي كالػششي لبعس أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي التي قج تكػف ميسة في إعجاد التقارةخ الػششية الدادسة.

(ب)

رأي الخبخاء:

()1

مذػرة الخبخاء  -اجتساع خبخاء مختريغ لتقجيع آرائيع كاستخجاـ خبختيع لتقييع التقجـ السحخز نحػ بمػغ أىجاؼ أيذي
لمتشػع البيػلػجي .كقج ُيذخؾ الخبخاء خبخاء في مجاالت مػضػعية محجدة ،مثل األنػاع الفخدية أك السػائل ،أك بذكل
أعع في التارةخ الصبيعي كادارة السػارد في البالد كفي الدياؽ كالدياسات الستعمقة بإدارة التشػع البيػلػجي .كةسكغ أف
يزع الخبخاء أفخادا مغ الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية نط اخ ألنو قج يكػف لجييع معخفة أكسع بالطخكؼ البيئية
السحمية كمشخخشيغ في مدائل ذات صمة مباشخة بتشفيح االتفاقية .كةسكغ أف يكػف رأي الخبخاء بسثابة كسيمة قيسة لجمج
السعخفة الدياقية السحمية ،بسا في ذلظ مغ قصاعات مختمفة ،كةسكغ أف يداعج أيزا عمى تػضيح العالقات السعقجة
بيغ اإلجخاءات الستخحة كالتغييخات في حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي .كمع ذلظ ،تتدع مذػرة الخبخاء أيزا بجرجة
مغ السػضػعية كةجب إدراكيا كاالعتخاؼ بيا .كقج يتستع مختمف الخبخاء أيزا بسدتػةات مختمفة مغ السعخفة في
مختمف السجاالت ،كةشبغي أف يؤخح ىحا في االعتبار .كعشج االعتساد عمى رأي الخبخاء ،مغ السيع االعتساد عمى
مجسػعة متشػعة مغ الخبخاء .كمغ الشاحية السثالية ،يشبغي أال يتستع الخبخاء بخبخة في مجاالتيع فحدب بل أيزا بخبخة
عسمية في تشفيح اإلجخاءات في سياؽ البمج .إف رأي الخبخاء يسكغ أف يكػف مفيجا بذكل خاص إلكساؿ السشاىج األخخى
(عمى سبيل السثاؿ ،عشجما ترعب قيػد البيانات مغ استخجاـ السؤشخات) .كاذا ما كججت ثغخات أك تشاقزات في
السعخفة الستخررة ،فإنو يسكغ أف تكػف مفيجة لتكسمة ىحا الشيج مع أصحاب السرمحة أك السذاكرات العامة؛

()6

5

رأي السؤلف – يجسع مؤلف (مؤلفػ) التقخةخ الػششي األدلة األكلية عغ حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي ،كتػليف
السعخفة كالسعمػمات ،كاستخالص االستشتاجات العامة بذأف التقجـ السحخز .كةسكغ أف يكػف رأي السؤلف مفيجا لجسع
كتجسيع السعمػمات السعقجة مغ مرادر مختمفة .ففي بعس الحاالت ،قج يكػف السؤلفػف خبخاء ك/أك يحرمػف عمى
مداعجة مغ الخبخاء اآلخخةغ .فسغ السخجح أف يستمظ السؤلفػف معخفة كاسعة عغ حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي

عمى سبيل السثاؿ ،السقخر ( 6/11الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161-6111كأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي) كالسقخر ( 1/11مخاقبة التقجـ

في تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161-6111كأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي).

 6عمى سبيل السثاؿ ،انطخ "استخجاـ السؤشخات لتقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي في التقارةخ الػششية الخامدة التفاقية
التشػع البيػلػجي" أُعجت الجتساع فخةق الخبخاء التقشييغ السخرز السعشي بسؤشخات الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161- 6111كالستاحة مغ:
https://www.cbd.int/doc/meetings/ind/id-ahteg-2015-01/information/id-ahteg-2015-01-inf-03-en.pdf.
 7عمى سبيل السثا ؿ ،انطخ "السؤشخات كالسشاىج الػششية لخصج التقجـ السحخز نحػ بمػغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي" الستاحة مغ:
https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta -20/information/sbstta-20-inf-34-en.pdf
 8اًظر https://www.cbd.int/doc/?meeting=ID-AHTEG-2015-01
 9اًظر http://www.bipindicators.net/nationalindicatordevelopment
 10اًظر .http://geobon.org/
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كخجمات الشطع اإليكػلػجية ،كالدياسات كاالستخاتيجيات السعسػؿ بيا في بالدىع أيزا .كلحلظ فإنيع قج يكػنػا في
كضع جيج إلجخاء تقييع عاـ كشامل لمتقجـ السحخز نحػ بمػغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كاألىجاؼ الػششية لمتشػع
البيػلػجي السختبصة بيا .كعشج استخجاـ رأي السؤلف ،فإف تحخي درجة مغ السػضػعية أمخ ال مفخ مشو ،كةشبغي إدراؾ
ذلظ كاالعتخاؼ بو .أيزا ،نط اخ لمصبيعة الػاسعة لمقزايا التي ناقذيا التقخةخ الػششي الدادس ،فإف السؤلف (السؤلفيغ)
قج ال يسمكػف الخبخة في جسيع السجاالت ذات الرمة .كحيثسا كاف ذلظ مسكشا ،يشبغي تػثيق العسمية التي خمز إلييا
السؤلفػف في استشتاجاتيع.

(ج)

مذاكرات أصحاب السرمحة:

()1

مداىسات أصحاب السرمحة – ُيقجـ أصحاب السرمحة السيتسيغ بالسجاالت السذسػلة في التقخةخ الػششي كبرػرة
مباشخة تػفيخ السعمػمات كالسجخالت ذات الرمة .كةسكغ جسع مداىسات أصحاب السرمحة مغ خالؿ السذاكرات
كالسقابالت كجيا لػجو أك حمقات العسل عمى اإلنتخنت ،أك استعخاض أصحاب السرمحة لمػثائق .كةداعج جسع آراء
أصحاب السرمحة كاستصالع آرائيع عمى ضساف عسمية تقجيع التقارةخ الذاممة ،الحي يعج أحج العػامل التي يعتسج
عمييا مجسػعة كاسعة مغ السعخفة السحمية كالدياقية .كةسكغ أف تداعج مداىسات أصحاب السرمحة أيزا عمى
ضساف اإلحداس بالسمكية بذأف استشتاجات التقخةخ (أك أجداء محجدة مشو) كتحديغ كاستكساؿ صقل" ،الحقائق عمى
األرض" آلراء الخبخاء أك السؤلفيغ .كةسكغ أف يداعج إشخاؾ أصحاب السرمحة في عسمية التقييع أيزا عمى تعبئة
مختمف القصاعات كالفئات السجتسعية .كمع ذلظ ،ىشاؾ أيزا درجة مغ السػضػعية الكامشة في مداىسات أصحاب
السرمحة؛ إال أف السػازنة بيغ آراء أصحاب السرمحة مع الخبخات كالسرالح قج تكػف معقجة .كباإلضافة إلى ذلظ ،قج
تتزسغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي السختمفة مجسػعات مختمفة مغ أصحاب السرمحة ،مسا قج يدتمدـ إجخاء عسمية
تذاكر كاسعة.

()2

السذاكرات العامة كالسجتسعية – قج تحجث ىحه السذاكرات مغ خالؿ إجخاء السقابالت الفخدية ،كاالستبيانات،
كاالستعخاضات عمى اإلنتخنت ،كحمقات العسل أك الفعاليات الستعمقة بدةادة التػعية .كةسكغ التذاكر بذأف الخأي العاـ
ككل ،أك يسكغ تحجيج مجتسعات محجدة إلجخاء مذاكرات مدتيجفة .كقج يكذف ىحا الشيج الحي يداعج عمى ضساف
عسمية شاممة ككجيات نطخ مختمفة مكتدبة مغ خالؿ ىحه السذاكرات ،عغ القزايا كاالتجاىات السحمية التي تذكل
رعب السجى الحي يسكغ أف يديع بو العاـ
مرجر قمق أك اىتساـ .كمع ذلظ ،فإف الفيع العمسي أك التقشي السحجكد قج ُي ّ
في عسمية اإلبالغ الػششي .كتتصمب السذاكرات العامة أساليب دقيقة كمجركسة كةسكغ أف تكػف مزيعة لمػقت كعسمية
كثيفة الستخجاـ لمسػارد .كعالكة عمى ذلظ ،قج يكػف مغ الزخكري إجخاء أنذصة بشاء القجرات أك التػعية قبل
السذاكرات مغ أجل ضساف السذاركة الفعالة مغ قبل الجسيػر.

دراسات الحالة  -بالشدبة لبعس السجاالت السػاضيعية ،قج يكػف مغ الرعب الحرػؿ عمى معمػمات كسية عغ
(د)
حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي ،كتحجيج أسباب أي تغييخ أك تأثيخ لمتجابيخ الستخحة .كبالتالي ،يسكغ استخجاـ دراسات الحالة لتػفيخ تحميل
نػعي ككصف التقجـ السحخز عمى السدتػى السحمي نحػ تحقيق ىجؼ كششي أك عالسي .يسكغ لجراسات الحالة االعتساد عمى أنػاع مختمفة
مغ السعمػمات كلكشيا تتصمب في نياية السصاؼ رأي الخبيخ لػضعيا ضسغ سياقات محجدة .كسا يسكغ لجراسات الحالة كصف التصػرات
سػاء كانت إيجابية أك سمبية ،كةشبغي الدعي إلى تحقيق تػازف لتجشب إعصاء كجية نطخ مفخشة في التفاؤؿ أك التذاؤـ .كةجب أف ترف
دراسات الحالة كصفا كاضحا لمقيػد كالذكػؾ السختبصة بيا.

كحدبسا لػحظ ،فمجى كل مغ ىحه األساليب مػاشغ القػة كالزعف الكامشة التي تعتسج عمى الدياؽ كاألكلػةات الػششية،
-17
الشيج األندب بيغ البمجاف .لحلظ فإف ما قج يكػف مفيجا لصخؼ ما قج ال يكػف فعاال بشفذ القجر لألشخاؼ
كسيختمف الشيج أك الجسع بيغ ُ
األخخى .كعالكة عمى ذلظ ،فإف ىحه السقاربات السختمفة ليدت حرخةة عغ بعزيا البعس ،كربسا يكػف ىشاؾ أساليب تقييع إضافية مغ
تمظ السذار إلييا أعاله .فاستخجاـ نيج كاحج ال يحػؿ دكف استخجاـ آخخ .في الػاقع ،في التقارةخ الػششية الخامدة ،استخجمت معطع
الشيج لتقييع التقجـ السحخز نحػ بمػغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كاألىجاؼ الػششية لمتشػع البيػلػجي .كفي إعجاد
األشخاؼ الجسع بيغ ُ
لمشيج السختمفة في سياقيا
التقارةخ الػششية الدادسة ،ستحتاج األشخاؼ إلى الشطخ في السعمػمات كالبيانات الستاحة كالػقت كالسػارد الالزمة ُ
الشيج األندب الستخجاميا .بالشطخ إلى مػاشغ القػة كالزعف في كل نيج مغ ُنيج التقييع،
الػششي ،مغ أجل تحجيج الشيج أك الجسع بيغ ُ
فإف استخجاـ ُنيج متعجدة كباالعتساد عمى عجة خصػط مغ األدلة ،قج يكػف عمى األرجح الػسيمة األججى إلعجاد التقخةخ الػششي الدادس.
كىحا يذسل االستفادة مغ أشياء مثل السؤشخات كالتعميقات الػاردة مغ التقارةخ الحكػمية ،كالسقاالت العمسية ،كدراسات الحالة ،ككحلظ رأي
أصحاب السرمحة كمذاكرات الخبخاء.
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سابعا -نساذج للتقخيخ الػششي الدادس
القدع األوؿ .معلػمات عغ األىجاؼ السخغػب تحقيقيا على السدتػى الػششي
-18

يحتػي التقخةخ الػششي الدادس عمى سبعة أقداـ:
(أ)

معمػمات عغ األىجاؼ السخغػب تحقيقيا عمى السدتػى الػششي؛

(ب)

تجابيخ التشفيح الستخحة كتقييع فعالتيا ،كالعقبات السختبصة بيا كاالحتياجات العمسية كالتقشية لتحقيق األىجاؼ الػششية؛

(ج)

تقييع لمتقجـ السحخز نحػ تحقيق كل ىجؼ كششي؛

(د)

كصف لمسداىسة الػششية في تحقيق كل ىجؼ مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي؛

(ق)

كصف لمسداىسة الػششية في تحقيق أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات (استكساؿ ىحا القدع اختياري)؛

معمػمات إضافية عغ مداىسة الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية في تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػػع البيػلػػجي إف لػع
(ك)
تكغ كاردة في األقداـ أعاله (استكساؿ ىحا القدع اختياري)؛
(ز)

تحجيث السالمح القصخةة لمتشػع البيػلػجي؛

كلتيديخ إعجاد التقخةخ الػششي الدادس ،سيكػف كل قدع مغ أقداـ التقخةخ مرحػبا بشسػذج يحتػي عمى أسئمة محجدة كمجسػعة
-19
مختارة مغ اإلجابات السسكشة .كتتاح أيزا مداحة لتقجيع معمػمات سخدية لدةادة دعع اإلجابات .كعالكة عمى ذلظ ،تتاح مداحة لإلشارة إلى
السػاقع الذبكية ذات الرمة أك كصالت الػةب أك الػثائق التي يسكغ العثػر فييا عمى معمػمات إضافية ،مسا يمغي الحاجة إلى إدراج ىحه
السعمػمات مباشخة في التقخةخ الػششي.
كفي األقداـ التالية ،يتػافق الشز السكتػب بخط عادي مع السبادئ التػجييية لإلبالغ التي اعتسجىا مؤتسخ األشخاؼ في السقخر
-61
 .67/11كةػفخ الشز السكتػب بخط مائل شخكحا يسكغ أف تداعج في استكساؿ التقخةخ الػششي الدادس.
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القدع األوؿ .معلػمات عغ األىجاؼ الجاري الدعي وراء تحقيقيا على السدتػى الػششي

يصمب القدع األكؿ مغ التقخةخ الػششي الدادس تقجيع معمػمات عغ األىجاؼ الػششيػة التػي اعتسػجتيا البمػجاف تساشػيا مػع الخصػة االسػتخاتيجية
لمتشػع البيػلػجي ( 6161-6111الفقخة ( 1ب) مغ السقخر  .)6/11كسيتع استخجاـ األىجاؼ التي أُعمغ عشيا في ىحا القدع في أقداـ أخخى
مغ التقخةخ الػششي الدادس .كاذا ما قخرت األشخاؼ إعجاد تقارةخىع الػششية باستخجاـ أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت ،فديتع االنتيػاء مػغ بعػس
أقداـ التقخةخ الػششي تمقائيا استشادا إلى السعمػمات التي تع إدخاليا في القدع األكؿ.
إذا كاف بمػجؾ قػج كضػع ك/أك اعتسػج أىػجافا كششيػة أك الت ادمػات مكافئػة متعمقػة بالخصػة االسػتخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي  ،6161-6111يخجػى
استخجاـ الشسػذج التالي لػصفيا .كةخجى ملء ىحا الشسػذج لكل مغ األىجاؼ الػششية لبمجؾ .كسػيتع ربػط األىػجاؼ التػي تػع إدخاليػا فػي ىػحا
القدػػع بالقدػػع الثالػػث حتػػى يسكػػغ تقيػػيع التقػػجـ السحػػخز فػػي تشفيػػحىا .كاذا لػػع يكػػغ بمػػجؾ قػػج كضػػع أك اعتسػػج بعػػج أىػػجافا كششي ػة تتعمػػق بالخصػػة
االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  ،6161-6111يخجى اإلشارة إلى ذلظ في اإلشار التالي كاالنتقاؿ إلى القدع الثاني.
أوال -معلػمات عغ األىجاؼ السخغػب تحقيقيا على السدتػى الػششي

يشبغي استشداخ ىحا الشسػذج لكل مغ األىجاؼ الػششية في بمجؾ أك االلتدامات السساثمة .كسيتع استخجاـ األىػجاؼ الػششيػة التػي دخمػت فػي
ىحا القدع مغ نسػذج اإلبالغ في التقييع السصمػػب فػي القدػسيغ الثػاني كالثالػث .كاذا قػخر بمػجؾ اسػتخجاـ أداة اإلبػالغ عمػى اإلنتخنػت ،سػيتع
إدخاؿ األىجاؼ تمقائيا في الفخع الثالث.
ضع عالمة في ىحه الخانػة ،إذا اعتسػج بمػجكع األىػجاؼ الػششيػة لمتشػػع البيػلػػجي أك مػا يكافئيػا مػغ الت ادمػات تترػل بتحقيػق أىػجاؼ أيذػي
لمتشػع البيػلػجي أك بأجداء أخخى مغ الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي .6161-6111
اعتسػج بمػجي أىػجافا كششيػة لمتشػػع البيػلػػجي أك الت ادمػات مكافئػة بسػا يتساشػى مػع الخصػة االسػتخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي -2011
 2020كأىجاؼ أيذي.
أك

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كاف بمجكع لع يعتسج (بعج) أىػجافا كششيػة لمتشػػع البيػلػػجي .فػي القدػع الثػاني سػيصمب مػغ بمػجكع ربػط تػجابيخ
التشفيػػح بأىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي .أمػػا ف ػي القدػػع الثالػػث ،فدػػيصمب مػػغ بمػػجكع تقيػػيع التقػػجـ الػػػششي نحػػػ بمػػػغ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع
البيػلػجي.
لع يعتسج بمجي أىجافا كششية لمتشػع البيػلػػجي .كىػػ يبمػن عػغ التقػجـ السحػخز باسػتخجاـ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػجي كسخجعيػة
(انتقػػل إلػػى القدػػع الثػػاني .كفػػي القدػػع الثالػػث ،،كألغػخاض ىػػحا التقخةػػخ ،تُدػػتخجـ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي بػصػػفيا األىػػجاؼ الػششيػػة
كةشبغي تقييع التقجـ نحػ تحقيقيا في الدياؽ الػششي).
اليجؼ الػششي (يخجى استخجاـ العشػاف الخسسي ،إذا كاف متاحا)

الخجاء إدخاؿ صيغة لميجؼ الػششي لبمجؾ بإحجى المغات الخسسية الدت لألمع الستحجة .كةخجى إدراج الريغة الكاممة لميجؼ الػششي ،بسا
في ذلظ رقسو إف كجج .كفي ىحا الحقل ،كالحقػؿ الباقية في ىحا القدع ،يشبغي أف تُسأل لكل ىجؼ مغ األىجاؼ الػششية لبمجؾ.
>إدخاؿ الشز<
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السبخر السشصقي لليجؼ الػششي

يخجى تقجيع السبخر السشصقي لميجؼ الػػششي .كةسكػغ أف يذػسل ىػحا عمػى التحػجيات الػششيػة كالدػعي إلػى معالجتيػا ،ككيفيػة ارتبػاط اليػجؼ
بأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي أك الخصة االستخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي  6161-6111أك أسػباب االختالفػات بػيغ ىػجؼ (أىػجاؼ) التشػػع
البيػلػجي ذات الرمة بأىجاؼ أيذي كاليجؼ الػششي .كقج تخغب األشخاؼ أيزا إلى اإلشارة إلى ما إذا كاف ىػحا اليػجؼ يػختبط أك يترػل
بعسميػػات دكليػػة أك إقميسيػػة أخػػخى ،مثػػل االتفاقيػػات السترػػمة بػػالتشػع البيػلػػػجي ،أك اتفاقيػػات رةػػػ ،أك االتفاقػػات البيئيػػة الستعػػجدة األش ػخاؼ
األخخى .كقج تخغب األشخاؼ أيزا في التعميق عمى أية آليات امتثاؿ كششية مختبصة باليجؼ .كتيجؼ السعمػمات التي تع إدخاليا ىشػا إلػى
تقػػجيع إشػػار كششػػي ليػػحا اليػػجؼ .كقػػج تحتػػػي اسػػتخاتيجية التشػػػع البيػلػػػجي كخصػػط العسػػل الػششيػػة الخاصػػة ببمػػجؾ عمػػى جػػدء مػػغ ىػػحه
السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
مدتػى التصبيق (يخجي تحجيج السدتػى الحي يشصبق عميو اليجؼ):

يخجى اإلشارة إلى السدتػى اإلداري الحي يشصبق عمى ىجؼ بمجؾ .كفي معطع الحاالت ،ستحجد البمجاف أىجافا عمى السدتػى الػششي .كمع
ذلػػظ ،فػػي بعػػس البمػػجاف ،قػػج تكػػػف األىػػجاؼ دكف كششيػػة (مثػػل الػاليػػة ،أك اإلقمػػيع ،أك السجيشػػة) .كباإلضػػافة إلػػى ذلػػظ ،قػػج اعتسػػجت بعػػس
البمجاف أىجافا عمى السدتػى اإلقميسي (مثل بمػجاف متعػجدة) كأىػجافيا الػششيػة .كةشبغػي لألشػخاؼ التػي ىػي أيزػا عزػػ فػي مشطسػة لمتكامػل
اإلقميسػػي كالتػػي ىػػي أيزػػا شخفػػا فػػي االتفاقيػػة أال تقػػجـ تقخة ػ اخ عػػغ األىػػجاؼ اإلقميسيػػة الستفػػق عمييػػا فػػي ىػػحا الدػػياؽ مػػا لػػع تكػػغ األىػػجاؼ
الػششية الستفق عمييا ىي نفديا.
إقميسي/متعجد األش اخؼ – يخجى اإلشارة إلى السشصقة السعشية >إدخاؿ الشز<
كششي/اتحادي
دكف كششي– يخجى اإلشارة إلى السشصقة السعشية >إدخاؿ الشز<
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أىسية األىجاؼ الػششية بالشدبة ألىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي (الخكابط بيغ األىجاؼ الػششية كأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي).
أىػجاؼ أيذػػي للتشػػع البيػلػػػجي الخييدػية ذات الرػػلة (يخجػى اختيػػار ىػجؼ كاحػج أك أكثػػخ مػغ أىػػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػػجي يتعمػق بػػو
اليجؼ الػششي كميا أك جدئيا .كةسكغ أف تختار األشخاؼ ىجفا كامال أك أحج مكػنات اليجؼ (غيخ مبيغ أدناه))

حدػػب االقتزػػاء ،يخجػػى اإلشػػارة إلػػى ىػػجؼ (أىػػجاؼ) أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي التػػي ي ػختبط بيػػا اليػػجؼ الػػػششي فػػي بمػػجؾ بذػػكل مباشػػخ.
كبالشطخ إلى صياغة اليجؼ الػششي في بمجكع ،فأنيا قج تكػف ذات صمة مباشخة بأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػػجي الستعػجدة أك بػأجداء مشيػا.
كقج يكػف بعس األشخاؼ قج اضصمع بيحا الشػػع مػغ التحجيػج فػي التقػارةخ الػششيػة الخامدػة ك/أك فػي اسػتخاتيجياتيا كخصػط عسميػا الػششيػة
لمتشػع البيػلػجي.
1
6
1
4
5

6
7
8
9
11

11
16
11
14
15

16
17
18
19
61

أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي األخخى ذات الرلة (يخجى اختيار ىجؼ كاحج أك أكثخ مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي يتعمق بو اليجؼ
الػششي بذكل غيخ مباشخ).

حدب االقتزاء ،يخجى اإلشارة إلى ىجؼ (أىجاؼ) أيذي لمتشػع البيػلػجي التي يختبط بيا اليجؼ الػششي في بمػجؾ بذػكل غيػخ مباشػخ أك
جدئي .كنط اخ التداع نصاؽ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كالقزايا التي تعالجيا ،قج يختبط اليجؼ الػػششي فػي بمػجؾ برػػرة غيػخ مباشػخة
بيػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي الستعػػجدة لمتشػػػع البيػلػػػجي .كقػػج يكػػػف بعػػس األشػخاؼ قػػج اضػػصمع بيػػحا الشػػػع مػػغ التحجيػػج فػػي التقػػارةخ الػششيػػة
الخامدة ك/أك في استخاتيجياتيا كخصط عسميا الػششية لمتشػع البيػلػجي.
1
6
1
4
5

6
7
8
9
11

11
16
11
14
15

16
17
18
19
61

أك

يخجى كضع عالمة في ىحه الخانة إذا لع يػختبط اليػجؼ الػػششي بيػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػجي ،كتقػجيع السعمػمػات التػي تذػيخ
إلػػى كيفيػػة ارتبػػاط اليػػجؼ بالخصػػة االسػػتخاتيجية لمتشػػػع البيػلػػػجي  6161-6111أك بقزػػايا أخػػخى تػػع معالجتيػػا فػػي إشػػار اتفاقيػػة التشػػػع
البيػلػجي .عمى سبيل السثاؿ ،قج يكػف اليجؼ الػششي ذا صػمة بخؤةػة أك ميسػة الخصػة االسػتخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي أك بيػجؼ كاحػج مػغ
أىجافيا االستخاتيجية .كبجال مغ ذلظ ،قج يكػف اليجؼ الػششي ذي صمة بأىجاؼ االتفاقية أك بأحج بخامج عسميا.
اليجؼ الػششي ال يقابمػو أي مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػجي كال يتعمػق بػأجداء أخػخى مػغ الخصػة االسػتخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي –
يخجى التػضيح
>إدخاؿ الشز<
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السعلػمػػات األخػػخى ذات الرػػلة (يخجػػى اسػػتخجاـ ىػػحا الحقػػل لتقػػجيع أي معمػمػػات أخػػخى ذات صػػمة ،مثػػل عسميػػة كضػػع كاعتسػػاد األىػػجاؼ
الػششية ،كأصحاب السرمحة السذاركيغ في العسمية ،أك االستخاتيجيات كالخصط التي أدرج فييا ىحا اليجؼ الػششي).

يخجى تقجيع أي معمػمات أخخى ذات صمة باليجؼ الػششي الحي لع يتع تغصيتو في الحقػؿ مغ الشسػذج.
>إدخاؿ الشز<
السػاقػع الذػػبةية ووصػػالت الػيػم والسلفػػات ذات الرػػلة (يخجػى اسػػتخجاـ ىػحا الحقػػل لإلشػارة إلػػى السػاقػع الذػػبكية أك كصػالت الػةػػب أك
الػثائق ذات الرمة التي يسكغ الحرػؿ فييا عمى معمػمات إضافية تتعمق بيحا اليجؼ الػششي).
حدب االقتزاء ،يخجى إدراج أي كثائق أك كصالت (بأي لغة) لسعمػمات إضافية عغ اليجؼ الػششي ذي الرمة..
>إضافة كصمة< >إضافة ممف<
القدع الثاني :تجابيخ التشفيح الستخحة وتقييع فعاليتيا ،والعقبات السختبصة بيا ،واالحتياجات العلسية والتقشية الالزمة لتحقيق األىجاؼ
الػششية

يتسثل اليجؼ مغ القدع الثاني مغ التقخةخ الػششي الدادس في جسع معمػمات عغ التجابيخ الخئيدية التي اتخحتيا البمجاف لتشفيػح اسػتخاتيجياتيا
كخصػػط عسميػػا الػششيػػة لمتشػػػع البيػلػػػجي كتحقيػػق أىػػجافيا الػششيػػة .كسػػا يدػػعى ىػػحا القدػػع مػػغ السبػػادئ التػجيييػػة لإلبػػالغ لمحرػػػؿ عمػػى
السعمػمات بذأف (أ) فعالية التجابيخ الستخػحة؛ (ب) أيػة عقبػات تػع تحجيػجىا أك االحتياجػات العمسيػة كالتقشيػة التػي يشبغػي معالجتيػا؛ ك(ج) أيػة
احتياجات لجعع التشفيػح .كانػو لػيذ مػغ الزػخكري سػخد كافػة التػجابيخ الفخديػة التػي تػع اتخاذىػا .كةشبغػي لمبمػجاف أف تقترػخ اإلبػالغ عمػى تمػظ
التجابيخ التي ىي ذات أىسية كششية .كعالكة عمى ذلظ ،قج تخغب األشخاؼ في الجسع بيغ أنػاع أك فئات مساثمة مغ التجابيخ في مجخل كاحج
في التقخةخ الػششي مغ أجل تبديط عسمية اإلبالغ.
باستخجاـ الشسػذج أدناه ،يخجى اإلبالغ عغ التجابيخ الخئيدية التي اتخحىا بمجؾ لتشفيح استخاتيجيتيا كخصة عسميا الػششية لمتشػع البيػلػجي.
كةخجى أيزا تقجيع تقييع لسجى فعالية ىحه التجابيخ .كةشبغي تكخار الشسػذج لكل تجبيخ مبمن عشو.
ثانيػػا -تػػجابيخ التشفيػػح الستخػػحة ،وتقيػػيع وفعاليتيػػا ،والعقبػػات السختبصػػة بيػػا ،واالحتياجػػات العلسيػػة والتقشيػػة الالزمػػة لتحقيػػق األىػػجاؼ
الػششية
ِصف التجابيخ الستخحة للسداىسة في تشفيح االستخاتيجيات وخصط العسل الػششية للتشػع البيػلػجي في بلجؾ.

يشبغي ندخ ىحا الشسػذج لكل تجبيخ أك فئة رئيدية مغ التجابيخ الستخحة .كةشبغي لألشخاؼ أف تذيخ إلى تجبيخ رئيدي تع اتخاذه لتشفيح
االستخاتيجية كخصة العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي ك /أك لتحقيق أىجاؼ التشػع البيػلػجي الػششية .كةسكغ أف تذسل ىحه عمى الدياسات
كالتذخةعات ك /أك البخامج كالسبادرات .كقج تخغب األشخاؼ أيزا أف تقجـ تقخة اخ عغ التجابيخ التي اتخاذىا الذعػب األصمية كالسجتسعات
السحمية كأصحاب السرمحة .كعشج كصف ىحا اإلجخاء ،قج تخغب األشخاؼ في تقجيع معمػمات حػؿ ىحه السدألة ((السدائل) الحي يدعى
التجبيخ إلى معالجتو ،كاإلجخاءات السخصصة كالسشفحة ،كالتعسيع ،كاألشخ الدمشية ،كالجيات السعشية السذاركة .كقج تخغب األشخاؼ أيزا في
اإلشارة إلى ما إذا كاف التجبيخ الستخح مختبط بسقخر محجد صادر عغ مؤتسخ األشخاؼ ،أك بتػصية صادرة عغ إحجى ىيئاتو الفخعية ،أك
ببخنامج عسل مػاضيعي أك مدألة شاممة تتشاكليا االتفاقية .كقج تخغب األشخاؼ أيزا في اإلشارة إلى إذا ما كاف التجبيخ السعشي يختبط
بعسميات دكلية أخخى ،مثل االتفاقات البيئية الستعجدة األشخاؼ ك/أك العسميات اإلقميسية ذات الرمة.
>إدخاؿ الشز<
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لكل واحج مغ تجابيخ التشفيػح ،رخجػى اإلشػارة إلػى اليػجؼ الػػششي فاألىػجاؼ الػششيػة أو ىػجؼ فأىػجاؼ أيذػي للتشػػع البيػلػػجي التػي
يديع فييا إسياما كبي اخ.

يخجى اإلشارة إلى اليجؼ (األىجاؼ) الػششية التي تختبط بيحا التجبيخ .إذا لع تزع بمجؾ أىجاؼ كششية ،الخجاء اإلشارة إلى (ىجؼ) أىجاؼ
أيذي لمتشػع البيػلػجي التي يختبط بيا ىحا التجبيخ .كاذا قخر بمجؾ استخجاـ أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت ،ستعخض األىجاؼ الػششية لبمجؾ
(التي أدخمت في القدع األكؿ) أك أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي برػرة تمقائية لالختيار مغ بيشيا.
>يخجى اختيار ىجؼ كاحج أك أكثخ<
تقييع لفعالية تجابيخ التشفيح في تحقيق الشتايج السخغػبة:

يخجى اإلشارة إلى فعالية ىحا اإلجخاء في إحجاث التغييخ الستػقع .كةسكغ أف تذسل التغييخات الستػقعة ،مغ بيغ أمػر أخخى ،تغييخات تص أخ
عمى حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي ،كتغيخات عمى دكافع فقجاف التشػع البيػلػجي ،كالتغيخات في الدمػؾ ،أك تغييخات في الدياسات.
التجابيخ الستخحة فعالة لمغاية

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كشت تعتبخ ىحا التجبيخ حقق الشتائج الستػقعة في اإلشار الدمشي السحجد أك تجاكزىا.
التجابيخ الستخحة فعالة جدئيا

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا بجأ تحقق تقجـ نحػ تحقيق اليجؼ السعمغ ،نتيجة لمتجبيخ الستخح ،لكغ لع تتحقق بعج الشتيجة السخجػة كاممة.
قج يكػف ىحا بدبب الفجػات الدمشية عشج اتخاذ التجابيخ كعشجما تربح آثاره مخئية .كةسكغ أيزا أف يكػف نتيجة لطخكؼ كششية تدببت
في التأخيخ أك التحجيات التي تػاجو تشفيح ىحا اإلجخاء .كتتسثل األسباب األخخى السحتسمة لتجابيخ تػلي ىحا التقييع أف ىحا اإلجخاء في أف
التجابيخ لع تشفح بالقجر الزخكري ،كال عمى السدتػى السؤسدي السالئع.
التجابيخ الستخحة غيخ فعالة

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا لع يشتج عغ ىحا التجبيخ أي تغييخ في السدألة التي يتع معالجتيا .كلع تحقق التجابيخ مع ىحا التقييع الشتائج
الستػقعة حيث أصبحت التجابيخ غيخ فعالة نتيجة لعػامل كششية أخخى .كقج يكػف ىحا بدبب إجخاءات كششية إضافية تع اتخاذىا ،ربسا في
قصاعات أخخى ،التي حالت دكف العسل لمػصػؿ إلى نتائجو الستػقعة .أيزا يسكغ أف يكػف الدبب نتيجة لتغيخ الطخكؼ أك األكضاع
الػششية.
غيخ معخكفة

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كاف مغ غيخ السعخكؼ مجى فعالية ىحا اإلجخاء .كأسباب ىحا يسكغ أف تكسػغ فػي عػجـ تػػفخ أي معمػمػات
تكػف قادرة عمى تقييع التقجـ أك بدبب أنو في اآلكنة األخيخة فقط تع اتخاذ ىحا اإلجخاء كفعاليتو ليدت كاضحة حتى اآلف.
رخجى تػضيح سبم االختيار واإلشارة إف أمةغ إلى األدوات أو السشيجية السدتخجمة لتقييع الفاعلية

يخجى تقجيع معمػمات إثباتية لالختيار الػارد أعاله بذأف فعالية ىحا اإلجخاء .عمى سبيل السثاؿ ،يسكغ أف يذسل ذلظ السعمػمات الستعمقة
بالتغيخات التي شخأت عمى حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي أك تغيخات الزغػط عمى التشػع البيػلػجي أك دكافع فقجانو .كةسكغ أف تذسل
أيزا التغيخات في الطخكؼ االجتساعية كاالقترادية ،مثل الػعي بالتشػع البيػلػجي ،كالتغيخات في تػافخ السػارد ،كالتغيخات في الدياسات
الحكػمية ،أك تغييخات في سمػؾ القصاعات الخئيدية في البالد.
كعشج اإلبالغ عغ ىحه السدألة ،يشبغي لألشخاؼ أف يزعػا في اعتبارىع الفقخة  69مغ السقخر  1/11التي تذجع األشخاؼ عمى إجخاء
تقييسات لفعالية التجابيخ الستخحة مغ أجل تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  ،6161-6111لتػثيق الخبخات ،بسا في ذلظ
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السشيجيات السدتخجمة ،كتحجيج الجركس السدتفادة ،كتػفيخ ىحه السعمػمات إلى األميغ التشفيحي ،بسا في ذلظ مغ خالؿ التقخةخ الػششي
الدادس كآلية غخفة تبادؿ السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
السػاقع الذبةية ووصالت الػيػم والسلفػات ذات الرػلة (يخجػى اسػتخجاـ ىػحا الحقػل لإلشػارة إلػى أي مػاقػع شػبكية أك كصػالت الػةػب أك
الػثائق ذات الرمة التي يسكغ العثػر فييا عمى معمػمات إضافية عغ ىحا التقييع).

يخجى اإلشارة إلى أي كثائق أك مػاقع أك كصالت كةب أك كثائق تػفخ معمػمات إضافية ذات صمة لتقييع فعالية التجابيخ الستخحة .عمى
سبيل السثاؿ ،يسكغ أف يذسل ربط مباشخة لمسقاالت العمسية ،كتقجيع السػاقع الذبكية ككصالت الػةب كمػاقع السشذػرات.
>إضافة كصمة< >إضافة ممف<
السعلػمات األخخى ذات الرلة ،بسا في ذلظ دراسات حالػة لتػضػيح كيػف حققػت التػجابيخ الستخػحة (أك مػغ الستػقػع أف تحقػق) نتػائج تدػيع
في تشفيح االستخاتيجيات كخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي

يخجى تقجيع أي معمػمات إضافية ذات صمة ،مثل دراسات الحالة الستعمقة بالتجابيخ الستخحة .كةسكغ أف تذسل عشاصخ دراسات الحالة
مقجمة مػجدة لمسػضػع أك السذكمة ،ككصف ما جخى أك ما يجخي القياـ بو لمترجي ليا ،كمعمػمات عغ الجيات الفاعمة السذاركة،
كمعمػمات عغ لساذا تعج السدألة ذات صمة باألىجاؼ الػششية أك أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كاالستشتاجات العامة كالجركس السدتفادة،
بسا في ذلظ الشتائج السحققة حتى اآلف .كةسكغ أيزا أف تذسل دراسات الحالة عمى شخريات ،أك خخائط ،أك صػر.
>إدخاؿ الشز<
السػاقع الذبةية ووصالت الػيػم والسلفػات ذات الرػلة (يخجػى اسػتخجاـ ىػحا الحقػل لإلشػارة إلػى أي مػاقػع شػبكية أك كصػالت الػةػب أك
الػثائق ذات الرمة التي يسكغ العثػر فييا عمى معمػمات إضافية)

يخجى اإلشارة إلى أي مػاقع أك كصالت كةب أك كثائق تػفخ معمػمات ذات صمة إضافية.
>إضافة كصمة< >إضافة ممف<
العقبات واالحتياجات العلسية والتقشية الستعلقة بالتػجابيخ الستخػحة :يخجػى كصػف العقبػات السػاجيػة كأي احتياجػات عمسيػة كتقشيػة لمتغمػب
عمييا ،بسا في ذلظ التعاكف التقشي كالعمسي ،كأنذصة تشسية القجرات أك االحتياج إلى مػاد إرشادية.

يخجى كصف أي احتياجات لمتشفيح أك العقبات التي تع تحجيجىا أك مرادفتيا عشج اتخاذ ىحا اإلجػخاء .عمػى سػبيل السثػاؿ ،يسكػغ أف تذػسل
بمػػجؾ قزػػايا  /السجػػاالت السػاضػػيعية محػػجدة التػػي تحتػػاج إلػػى دعػػع ،كنػػػع الػػجعع السصمػػػب ،مػػا سػػيحققو الػػجعع فػػي البمػػج ،كالػػحي ستدػػتفيج
السجسػعات السجتسعية برػرة رئيدية مغ ىحا الجعع .كالقزايا السحجدة التي قج يخغب بمجكع فػي التعميػق عمييػا ىػي االحتياجػات السختبصػة
بالتجرةب ك /أك تصػةخ القػانيغ كالتقشيات كاألدكات كاألدلة أك الجراسات .قج يخغب بمجؾ أيزا في التعميق عمى أي عقبػات يسكػغ معالجتيػا
مغ خالؿ فيع أفزل لمسعارؼ التقميجية كالعمػـ الحجيثة .كقج تخغب األشخاؼ أيزا في التعميق عمى تػضيح أي عقبػات أك احتياجػات تعػج
ذات أكلػةة لسعالجتيا .كستداعج السعمػمػات الػػاردة فػي ىػحا القدػع مػغ التقخةػخ الػػششي عمػى تعدةػد بشػاء القػجرات كالتعػاكف التقشػي كالعمسػي
كنقل التكشػلػجيا لجعع تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  2020-2011كالتأكج مػغ أف السعمػمػات حػػؿ ىػحه القزػايا يػتع تبادليػا
بفعالية تساشيا مع السقخر  2/12كالسقخر .23/13
>إدخاؿ الشز<
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السػاقع الذبةية ووصالت الػيػم والسلفػات ذات الرػلة (يخجػى اسػتخجاـ ىػحا الحقػل لإلشػارة إلػى أي مػاقػع شػبكية أك كصػالت الػةػب أك
الػثائق ذات الرمة التي يسكغ العثػر فييا عمى معمػمات تتعمق بالعقبات كاالحتياجات العمسية كالتقشية).

يخجى اإلشارة إلى أي مػاقع أك كصالت كةب أك كثائق ذات صمة تػفخ مدةجا مغ السعمػمات الستعمقة بيحه العقبات كاالحتياجات العمسية
كالتقشية .عمى سبيل السثاؿ ،يسكغ أف يذسل إرفاؽ التقارةخ أك السقاالت العمسية مباشخة ،كتقجيع السػاقع الذبكية ككصالت الػةب كمػاقع
السشذػرات.
>إضافة كصمة< >إضافة ممف<
القدع الثالث :تقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق كل ىجؼ وششي

يتسثل اليجؼ مغ ىحا القدع مغ التقخةخ الػششي الدادس في جسع السعمػمات عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق األىجاؼ الػششيػة لبمػجؾ .يجػب
استشداخ الشسػذج لكل مغ األىجاؼ الػششية لبمجؾ .إذا لع تزع بمجؾ أىجافا كششية ،يخجى تقييع التقجـ الػششي نحػ بمػغ أىجاؼ أيذي لمتشػع
البيػلػجي .إذا كاف بمجؾ يدتخجـ أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت ،سيتع ملء األىجاؼ الػششية التي أدخمت في الفخع األكؿ تمقائيا فػي ىػحا القدػع
مػػغ التقخةػػخ الػػػششي .كةتزػػسغ القدػػع ال اخبػػع مجسػعػػة مػػغ الذػػخكح كاألسػػئمة التػجيييػػة كالػصػػالت إلػػى السعمػمػػات السيسػػة ذات الرػػمة بكػػل
ىجؼ مغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػجي .كقػج تكػػف بعػس ىػحه التػجييػات ميسػة لألشػخاؼ عشػج إجخائيػا تقييسػات التقػجـ السحػخز فػي سػبيل
تحقيق أىجافيا الػششية في ىحا القدع مغ التقخةخ.
باستخجاـ الشسػذج أدناه ،يخجى تقييع مدتػى التقجـ السحخز في كل مغ األىجاؼ الػششية لبمجؾ أك االلتدامات السساثمة .كةشبغي تكخار
الشسػذج لكل ىجؼ كششي .كاذا لع يكغ بمجؾ قج كضع أىجافا كششية ،يخجى استخجاـ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي.
ثالثا -تقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق كل ىجؼ وششي
اليجؼ

يخجى اختيار اليجؼ الػششي أك أىجاؼ أيذػي التشػػع البيػلػػجي الػحي تػع تقييسػو .إذا كػاف بمػجكع يدػتخجـ أداة اإلبػالغ عمػى اإلنتخنػت ،سػيتع
ملء األىجاؼ الػششية التي أدخمت في الفخع األكؿ تمقائيا في ىحا القدع مغ التقخةخ الػششي.
>يخجى اختيار ىجؼ كاحج<
فئة التقجـ السحخز نحػ تشفيح اليجؼ السختار

بالشدبة لميجؼ الػششي السحجد ،يخجى اإلشارة إلى السدتػى الحالي مغ التقجـ الحي تع إح اخزه نحػ تحقيقو باستخجاـ الفئات الػاردة أدناه.
الفئات أدناه ىي نفديا السدتخجمة في الصبعة الخابعة مغ نذخة التػقعات العالسية لمتشػع البيػلػجي .يجب أف يأخح التقييع بعيغ االعتبار
السػعج السحجد لميجؼ الػششي.
عمى السدار الرحيح لتجاكز اليجؼ

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كانت التجابيخ الستخحة عمى الرعيج الػششي ستدسح لمسعاييخ /قياس العتبة التي كضعيا اليجؼ بأف
تتجاكز السػعج الشيائي السدتيجؼ .كفي حالة تمظ األىجاؼ مع العشاصخ الكسية ،فإف ىحا يعشي أف قياس العتبة التي تع تحجيجىا سيتع
تجاكزه .كفي حالة األىجاؼ الشػعية ،فإف ىحا يعشي أف اإلجخاءات أك الذخكط الالزمة لتحقيقيا قج تع تجاكزىا.
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عمى السدار الرحيح لتحقيق اليجؼ

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كانت التجابيخ التي اتخحت كالػضع الخاىغ مغ القزايا التي تشاكليا اليجؼ سػؼ يتحقق بحمػؿ السػعج
الشيائي السدتيجؼ.
تحقق تقجـ نحػ اليجؼ كلكغ بسعجؿ غيخ كاؼ

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا تع إحخاز تقجـ كبيخ نحػ تحقيق اليجؼ .كةسكغ أف يأخح التقجـ شكل التجابيخ الستخحة أك التحديشات الفعمية
في كضع السػضػعات التي تع تشاكليا .كمع ذلظ ،كفي حيغ تذيخ ىحه الفئة إلى تحدغ الػضع ،إال أف التقجـ الحي تع إح اخزه سيكػف غيخ
كاؼ لتحقيق اليجؼ في السػعج السحجد ما لع تتخح تجابيخ إضافية.
لع يحجث أي تغيخ كبيخ

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا لع تمحظ أية تغيخات كبيخة مشح تحجيج ىحا اليجؼ .كةسكغ أف تذسل أسباب ذلظ عمى أف التجابيخ الستخحة لع
يكغ ليا تأثيخ ،ككانت التجابيخ الستخحة غيخ فعالة ،أك عجـ اتخاذ تجابيخ ىامة.
ىشاؾ ابتعاد عغ اليجؼ

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كانت القزايا التي يدعى اليجؼ إلى معالجتيا آخحة في التجىػر .كةسكغ أف يكػف ىحا بدبب تدايج
الزغػط عمى التشػع البيػلػجي ،أك تغيخات أخخى في الطخكؼ الػششية ،أك أف التجابيخ الستخحة لع يكغ ليا تأثيخ ،أك أف اإلجخاءات التي
اتخحت كانت غيخ فعالة ك/أك عجـ اتخاذ تجابيخ ىامة.
غيخ معخكؼ

ضػػع عالمػػة فػػي ىػػحه الخانػػة إذا كػػاف التقػػجـ السحػػخز فػػي سػػبيل تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ غيػػخ معػػخكؼ .كةسكػػغ أف يحػػجث ذلػػظ بدػػبب كػػػف
السعمػمات الستاحة غيخ قاشعة أك بدبب عجـ إجخاء أي تقييع.
تاريخ إجخاء التقييع:

يخجى اإلشارة إلى التارةخ الحي اضصمع فيو بتقييع ىحا التقجـ.
>التارةخ<
معلػمػػات إضػػافية (يخجػػى تقػػجيع معمػمػػات عػػغ األدلػػة السدػػتخجمة فػػي تقيػػيع ىػػحا اليػػجؼ ،اسػػتشادا إلػػى السعمػمػػات ذات الرػػمة ال ػػاردة فػػي
القدع الثاني ،بسا في ذلظ ،العقبات القائسة أماـ إجخاء التقييع).

يخجى تقجيع معمػمات إثباتية لالختيار الػارد أعاله .كةسكغ أف يذسل ذلظ السعمػمات الستعمقة بالتأثيخ العاـ لمتجابيخ التي اتخحت أك
التغيخات التي شخأت عمى حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي ،كالتغيخات في الزغػط عمى التشػع البيػلػجي أك دكافع فقجانو ،كالتغيخات في
الطخكؼ االجتساعية كاالقترادية ،مثل الػعي بالتشػع البيػلػجي ،كالتغيخات في تػافخ السػارد ،كالتغيخات في الدياسات الحكػمية ،أك
تغييخات في سمػؾ القصاعات الخئيدية في البالد .كبالشدبة لألىجاؼ الػششية التي تعج كسية في الصبيعة ،قج تخغب األشخاؼ أيزا بالشطخ
في التقارةخ عغ مجى اإلنجاز فيسا يتعمق بالقيسة السدتيجفة .عمى سبيل السثاؿ ،بالشدبة لبعس أنػاع مغ األىجاؼ ،كةسكغ أف يتع ىحا مع
استخجاـ الشدب السئػةة .كقج تخغب األشخاؼ أيزا في كصف العسمية التي استخجمتيا في تقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق اليجؼ ،فزال
عغ اإلبالغ عغ أي عػائق تتعمق بعسمية تقييع اليجؼ.
>إدخاؿ الشز<
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السؤشخات السدتخجمة في ىحا التقييع

يخجى اإلشارة إلى أي مغ السؤشخات السدتخجمة لتقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ .كةسكغ أف تذسل ىحه السؤشخات الػاردة في
االستخاتيجيات كخصط العسل الػششية لمتشػع البيػلػجي الخاصة ببمجؾ أك السؤشخات التي كضعت لعسميات أخخى .كفي السقخر 68/11
رحب مؤتسخ األشخاؼ في اتفاقية التشػع البيػلػجي بقائسة السؤشخات العامة كالسحجدة لمخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي .6161-6111
كفي تقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق األىجاؼ الػششية لبمجؾ ،قج تخغب في االستفادة مغ ىحه القائسة مغ السؤشخات ،إذا كاف ذلظ مشاسبا.
كلسدةج مغ السعمػمات عغ السؤشخات ،بسا في ذلظ أدكات لػضع السؤشخات الػششية ،يخجى االشالع عمى مػقع شخاكة مؤشخات التشػع
البيػلػجي ( )http://www.bipindicators.net/كشبكة رصج التشػع البيػلػجي التابعة لمفخةق السعشي بخصج األرض
()http://geobon.org/
السؤشخ السدتخجـ (السؤشخات السدتخجمة) في ىحا التقييع
>السؤشخ السدتخجـ (السؤشخات السدتخجمة< يخجى تقجيع قائسة بالسؤشخات السدتخجمة في تقييع ىحا اليجؼ.
أك

إذا لع يدتخجـ بمجؾ مؤشخات لتقييع التقجـ السحخز نحػ ىحا اليجؼ الػششي ،يخجى كضع عالمة في ىحه الخانة.
لع يدتخجـ أي مؤشخ

رخجى وصف أي وسايل أو أدوات أخخى مدتخجمة لتقييع التقجـ

يخجى كصف أي أدكات أك نيج استخجميا بمجكع لتقييع التقجـ السحخز نحػ ىحا اليجؼ الػششي .كةسكغ أف يذسل دراسات الحالة،
كالجراسات السكتبية ،كآراء الخبخاء ،كالسذاكرات مع أصحاب السرمحة ،مغ بيغ أمػر أخخى.
>إدخاؿ الشز<
السػاقع الذبةية ووصالت الػيػم والسلفػات ذات الرػلة (يخجػى اسػتخجاـ ىػحا الحقػل لإلشػارة إلػى أي مػاقػع شػبكية أك كصػالت الػةػب أك
الػثائق ذات الرمة التي يسكغ العثػر فييا عمى معمػمات تتعمق بيحا التقييع).

يخجى اإلشارة إلى أي مػاقع أك كصالت كةب أك كثائق ذات صمة تػفخ مدةجا مغ السعمػمات ذات الرمة لتقييع التقجـ نحػ تحقيق ىحا
اليجؼ الػششي .كةسكغ أف يذسل معمػمات عغ السشيجيات كالبيانات التي تقػـ عمييا السؤشخات كاألدكات السحجدة أعاله.
>إضافة كصمة< >إضافة ممف<
مدتػى الثقة في التقييع السذار إليو أعاله

يخجى اإلشارة إلى مدتػى ثقة بمجؾ في التقييع السحكػر أعاله.
يدتشج إلى أدلة شاممة

ضع عالمة في ىحه الخانة في حالة تػفخ معمػمات فعالة كقػةة كمتاحة بديػلة ،بسا في ذلظ السؤشخات ،تدسح بتقييع جسيع عشاصخ
اليجؼ.
يدتشج إلى أدلة جدئية

ضع عالمة في ىحه الخانة في حالة تػفخ بعس السعمػمات كالسؤشخات لتقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق اليجؼ كلكغ ال يسكغ تقييع جسيع
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العشاصخ أك كجػد قيػد في السعمػمات.
يدتشج إلى أدلة محجكدة

ضع عالمة في ىحه الخانة في حالة تػفخ معمػمات كمؤشخات محجكدة لتقييع التقجـ السحخز نحػ اليجؼ كأف التقييع يعتسج إلى حج كبيخ
عمى رأي الخبخاء.
رخجى تقجيع تػضيح لسدتػى الثقة السذار إليو أعاله

يخجػػى كصػػف لسػػاذا تػػع إعصػػاء تقيػػيع مدػػتػى الثقػػة السحػػجد أعػػاله .قػػج تخغػػب األش ػخاؼ فػػي التعميػػق عمػػى أن ػػاع السعمػمػػات أك السؤش ػخات
السدتخجمة ،كتسثيميا ،كتغصيتيا ،كأي قيػد قج تكػف لجييا.
>إدخاؿ الشز<
مجى كفاية معلػمات الخصج لجعع التقييع

يخجى اإلشارة إلى مجى كفاية كضع أنطسة الخصج الػششية ليحا اليجؼ الػششي.
الخصج الستعمق بيحا اليجؼ كاؼ

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كانت نطع الخصج التي تع كضعيا قادرة عمى تػفيخ السعمػمات الكافية مغ حيث الكسية أك الشػعية أك
الكسية أك تػقيت ،لتقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق اليجؼ
الخصج الستعمق بيحا اليجؼ جدئي (مثال يغصي جدءا فقط مغ السجاؿ أك القزية)

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كانت نطع الخصج التي تع كضعيا قادرة فقط عمى تػفيخ جدء مغ السعمػمات الالزمة لتقييع التقجـ السحخز
نحػ تحقيق اليجؼ
ال يػجج نطاـ لمخصج

ضع عالمة في ىحه الخانة في حالة عجـ كجػد أي نطاـ لمخصج حاليا في البالد يسكغ استخجامو لتقييع التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا
اليجؼ.
ال تػجج حاجة إلى الخصج

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا كاف ال يذتخط كضع نطاـ رصج إلجخاء تقييسات مالئسة كمشاسبة التػقيت لمتقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا
اليجؼ.
رخجى وصف كيفية رصج اليجؼ واإلشارة إلى إذا ما كاف ىشاؾ نطاـ قايع للخصج

إذا تع اختيػار أحػج األجػبػة عػغ الدػؤاليغ األكؿ كالثػاني فػي الدػؤاؿ الػػارد أعػاله (مثػل ،الخصػج الستعمػق بيػحا اليػجؼ غيػخ كػاؼ أك الخصػج
الستعمق بيحا اليجؼ ىػ جدئي) ،يخجى كصف كيفية رصج اليجؼ ،بسا في ذلظ السعمػمات الستعمقة بأي نطع رصج ذات صػمة .كمػغ بػيغ
السدائل التي قج يخغب بمجؾ إدراجيا في ردىا ىي :خرائز نطاـ الخصج ،كالسشطسات السدؤكلة عغ ذلظ ،ككيف يتع جسع السعمػمات أك
البيانات ،كنػع البيانات التي يتع جسعيا ككيف يتع تحجيث البيانات في كثيخ مغ األحياف.
>إدخاؿ الشز<
الس ػاقع الذبةية ووصالت الػيػم والسلفػات ذات الرػلة (يخجػى اسػتخجاـ ىػحا الحقػل لإلشػارة إلػى أي مػاقػع شػبكية أك كصػالت الػةػب أك
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الػثائق ذات الرمة التي يسكغ العثػر فييا عمى معمػمات إضافية تتعمق بشطاـ الخصج).

إذا تع نذخ السعمػمات الستعمقة بشطاـ الخصج في مرادر أخخى ،يخجى تزسيغ السمفات ذات الرمة ك/أك كصالت عمى شبكة اإلنتخنت.
عمى سبيل السثاؿ ،يسكغ أف يذسل إرفاؽ التقارةخ كالسقاالت العمسية مباشخة ،كتقجيع السػاقع الذبكية ككصالت الػةب كمػاقع السشذػرات.
>إضافة كصمة< >إضافة ممف<
القدع الخابع :وصف السداىسة الػششية في تحقيق كل ىجؼ عالسي مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي

يتسثل اليجؼ مغ ىحا القدع مغ التقخةخ الػػششي الدػادس فػي جسػع السعمػمػات عػغ التقػجـ السحػخز نحػػ بمػػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػجي
العالسية .كةخبط ىحا القدع التقجـ السحخز عمى السدتػى الػششي بأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي .كفي كصف السداىسات الػششيػة نحػػ بمػػغ
أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي ،يخجػػى الشطػػخ فػػي جسيػػع العشاصػػخ السختبصػػة بأىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي .كسػػتُسكغ السعمػمػػات التػػي تػػع
جسعيػػا مػػغ خػػالؿ ىػػحا القدػػع مػػغ التقخةػػخ الػػػششي مػػغ إعػػجاد تحميػػل /تجسيػػع لمسدػػاىسات مػػغ اإلج ػخاءات الػششيػػة كاإلقميسيػػة كغيخىػػا ،نحػػػ
األىجاؼ العالسية كفقا لمسقخر  .6/11كةجب أف تُبشى الخدكد في ىحا القدػع مػغ التقخةػخ الػػششي عمػى السعمػمػات الػػاردة فػي القدػسيغ الثػاني
كالثالث .كمع ذلظ ،فإنو ليذ مغ الزخكري تكخار السعمػمات التي سبق إدراجيا في األجداء الدابقة مغ التقخةخ.
باستخجاـ الشسػذج أدناه ،يخجى كصف مداىسة بمجؾ في تحقيق كل ىجؼ عالسي مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي .كةشبغي تكخار ىحا
الشسػذج لكل ىجؼ مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي.
كبالشدبة لألشخاؼ التي تكػف أىجافيا الػششية مساثمة ألىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ،يسكغ رصج بعس ىحه السعمػمات في القدسيغ الثاني
كالثالث أعاله .كةخجى تػفيخ كصف إضافي عغ مداىسة بمجؾ الػششية في تحقيق كل ىجؼ مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي.
رابعا -وصف السداىسة الػششية في تحقيق كل ىجؼ مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي
اليجؼ  1مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :زيادة التػعية بالتشػع البيػلػجي
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ما ىػ السدتػى الحالي لمتػعية بالتشػع البيػلػجي؟ ما ىي
السجسػعات التي لجييا فيع أفزل/أقل بالتشػع البيػلػجي (عمى سبيل السثاؿ ،قج يخغب بمجؾ في دراسة السعمػمات السرشفة حدب نػع
الجشذ أك العسخ أك مدتػى التعميع؟ ما ىي األنذصة التػعية التي أجخةت؟ ما مجى فعالية ىحه األنذصة؟ في كصف التقجـ السحخز نحػ
تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب األشخاؼ في االستفادة مغ السعمػمات الستاحة عمى السػقع الذبكي لسقياس التشػع البيػلػجي
( )http://ethicalbiotrade.org/biodiversity-barometer/كعمى مػقع اتجاىات غػغل
(.)https://www.google.ca/trends/
>إدخاؿ الشز<
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رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػجي عمى السدتػى العالسي .كةسكغ أف يذسل ذلظ السداعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات األخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<

اليجؼ  2مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :دمج قيع التشػع البيػلػجي
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :مػا ىػي د ارسػات التقيػيع التػي تػع االضػصالع بيػا كمػا ىػي الػشطع
اإليكػلػجية التي غصت ىحه الجراسات؟ إلى أي مجى تع استخجاـ دراسات التقييع ىحه في االستخشاد بيا في عسميات صػشع القػخار؟ إلػى أي
مجى تع إدماج اعتبارات التشػػع البيػلػػجي فػي عسميػات التخصػيط كاسػتخاتيجيات التشسيػة كالحػج مػغ الفقػخ عمػى السدػتػةيغ الػػششي كالسحمػي؟
إلى أي مجى تع إدماج التشػع البيػلػجي في اإلبالغ الػػششي كنطػع كالسحاسػبة ؟ إلػى أي مػجى يقػػـ بمػجؾ بتشفيػح حدػابات السػػارد الصبيعيػة
في إشار نطاـ السحاسبة البيئية كاالقترادية (نطاـ السحاسبة)؟ في كصف التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب في الشطخ في
ردكد بمجؾ عمػى الدػؤاليغ  6ك 1مػغ إشػار اإلبػالغ السػالي .كقػج تخغػب األشػخاؼ أيزػا فػي االسػتفادة مػغ السعمػمػات الستاحػة عمػى السػقػع
الذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكي لذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعبة إحرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاءات األمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الستحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجة بذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػأف الحدػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابات البيئيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاالقترػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادية
( )http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/default.aspكالػػجليل األكل ػػي الستعمػػق بػض ػػع السف ػػاىيع الستشػعػػة لق ػػيع الصبيع ػػة
الستع ػػجدة كفػائ ػػجىا كال ػػحي أع ػػجه السشب ػػخ الحكػ ػػمي الػ ػ جكلي لمعم ػػػـ كالدياس ػػات ف ػػي مج ػػاؿ التش ػػػع البيػل ػػػجي كخ ػػجمات ال ػػشطع اإليكػلػجي ػػة
()http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/IPBES-4-INF-13_EN.pdf
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػجي عمى السدتػى العالسي .كةسكغ أف يذسل ذلظ السداعجة السقجمة بمجاف أك أقاليع أك مشطسات أخخى .كسا يسكغ أف يذسل التعػاكف
اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  3مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :إصالح الحػافد
رخجػػى وصػػف كيفي ػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

عشػػج كصػػف التقػػجـ السحػػخز فػػي سػػبيل تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ ،قػػج تخغػػب البمػػجاف فػػي الشطػػخ فػػي الس اخحػػل الخئيدػػية لمتشفيػػح التػػاـ لميػػجؼ  3مػػغ
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أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي (الحي اعتُسج في السقخر  ،)3/12إلى جانب شخائق التشفيح السختبصة بيا .كفي السقخر ذاتو ،دُعيػت األشػخاؼ
إلى اإلبالغ عغ التقجـ السحخز في بمػػغ ىػحه الس اخحػل الخئيدػية ،إلػى جانػب أي م اخحػل رئيدػية كأشػخ زمشيػة إضػافية محػجدة عمػى السدػتػى
الػششي ،كذلظ في تقارةخىا الػششية ،أك ،حدب االقتزاء ،في إشار اإلبالغ اإللكتخكني عمى اإلنتخنت الستعمػق بتشفيػح الخصػة االسػتخاتيجية
لمتشػػػع البيػلػػػجي  2020-2011كأىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي .كةػػخد مدةػػج مػػغ السعمػمػػات بذػػأف ش اخئػػق التفعيػػل التػػاـ لميػػجؼ  3مػػغ
أى ػ ػػجاؼ التش ػ ػػػع البيػل ػ ػػػجي ف ػ ػػي الػثيق ػ ػػة https://www.cbd.int/doc/meetings/cop/cop-( UNEP/CBD/COP/12/INF/20
 .)12/information/cop-12-inf-20-en.docكباإلضػػافة إلػػى ذلػػظ ،ذ ّكػػخ مػػؤتسخ األش ػخاؼ ،فػػي مقػػخره  ،61/11بيػػحا السقػػخر كدعػػا
األش ػخاؼ إلػػى إدراج معمػم ػػات كػػحلظ عػػغ الج ارس ػػات التحميميػػة الػششي ػػة التػػي تحػػجد أس ػػاليب مخشػػحة إللغػػاء الحػ ػػافد كميػػة أك ت ػػجرةجيا أك
إصالحيا ،بسا في ذلظ الجعع ،التي تزخ بالتشػع البيػلػػجي ،كسػا تحػجد فخصػا لتعدةػد الترػسيع كاالعتػخاؼ السالئػع كتػػفيخ الػجعع لمذػعػب
األصمية كالسجتسعات السحمية التي تتػلى حفظ األ ارضػي كالسشػاشق ،كغيخىػا مػغ مبػادرات الحفػظ السجتسعيػة الفعالػة؛ كتشفيػح تػجابيخ الحػػافد
اإليجابية ،مثل االعتخاؼ السالئع كتػػفيخ الػجعع لمذػعػب األصػمية كالسجتسعػات السحميػة التػي تتػػلى حفػظ األ ارضػي كالسشػاشق ،كغيخىػا مػغ
مبادرات الحفظ السجتسعية الفعالة.
كتتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييػا فيسػا يمػي :ىػل أجخةػت عسميػات اسػتعخاض لمحػػافد كآثارىػا السحتسمػة عمػى
التشػػع البيػلػػػجي كخػػجمات الػػشطع اإليكػلػجيػػة؟ مػػا ىػػي الحػػافد الزػػارة ،بسػا فػػي ذلػػظ اإلعانػػات ،التػػي تػػع القزػػاء عمييػػا ،أك تػػع تخفيزػػيا
تجرةجيا أك تع إصالحيا؟ ما تأثيخ ذلظ عمى التشػع البيػلػجي؟ ما ىي الحػافد الزارة األخخى السػجػدة في البالد ككيف تؤثخ عمػى التشػػع
البيػلػجي؟ ما ىي الحػافد اإليجابيػة لمتشػػع البيػلػػجي التػي تػع تشفيػحىا كمػا ىػي قزػايا التشػػع البيػلػػجي التػي تعالجيػا؟ فػي كصػف التقػجـ
نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب األشخاؼ في االستفادة مغ السعمػمات الستاحة مغ قاعجة بيانات تقجيخات دعع السدػتيمظ التابعػة لسشطسػة
http://www.oecd.org/tad/agriculturalالتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاكف كالتشسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي السيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجاف االقترػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادي:
policies/producerandconsumersupportestimates database.htm

>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػجي عمى السدتػى العالسي .كةسكغ أف يذسل ذلظ السداعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات األخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<

اليجؼ  4مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :اإلنتاج واالستيالؾ السدتجاماف
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

عشج اإلبالغ عغ التقجـ السحخز في سبيل تحقيق ىحا اليجؼ ،يشبغي لألشخاؼ الشطخ في التػجييات التالية:
السقخر ( 8/13االستخجاـ السدتجاـ لمتشػع البيػلػجي :لحػـ الصخائج كاإلدارة السدتجامة لألحياء البخةة) ،الفقخة  :3إف مؤتسخ األشخاؼ،
يجعػ األشخاؼ إلى إد ارج معمػمات في تقارةخىا الػششية الدادسة إلى اتفاقية التشػع البيػلػجي ،عغ استخجاـ نطع اإلدارة السعتسجة عمى
الحقػؽ كتحػةل ىحه الحقػؽ كما يختبط بيا مغ إدارة إلى الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية فيسا يتعمق باإلدارة السدتجامة لألحياء
البخةة.
كقج يخغب بمجؾ أيزا في التعميق عمى القزايا السترمة بالدياحة السدتجامة فيسا يتعمق بالسقخر ( 3/13اإلجخاءات االستخاتيجية لتعدةد
تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  2020-2011كتحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ،بسا في ذلظ ما يتعمق بتعسيع التشػع
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البيػلػجي كدمجو داخل القصاعات كعبخىا) ،الفقخة ( 111أ) .كتصمب ىحه الفقخة إلى األميغ التشفيحي ،رىشا بتػفخ السػارد ،تحميل
السعمػمات التي يقجميا األشخاؼ في تقارةخىع الػششية الدادسة عغ أنذصة الدياحة ،كالتي يجخى تكسيميا بالسعمػمات السقجمة مغ
السشطسات كالسبادرات الجكلية ذات الرمة.
كتتسثػػل بعػػس األسػػئمة التػػي قػػج يخغػػب بمػػجؾ الشطػػخ فػػي الػػخد عمييػػا فيسػػا يمػػي :مػػا ىػػي اإلجػخاءات التػػي اتخػػحت لمحػػج مػػغ تػػأثيخ القصاعػػات
اإلنتاجية عمى التشػع البيػلػجي؟ كيػف تغيػخ الصمػب عمػى السػػارد الصبيعيػة فػي الػبالد كىػل ىػػ مدػتجاـ حاليػا؟ مػا ىػي اإلجػخاءات التػي تػع
اتخاذىا لمحج مغ استيالؾ السػارد ك/أك لجعميا أكثخ استجامة؟ ما ىي خصط االستيالؾ كاإلنتاج السدتجاميغ التي تع كضعيا؟ كيف تخاعي
ىحه الخصط احتياجات السجسػعات السختمفة؟
فػػي كصػػف التقػػجـ نحػػػ تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ ،قػػج تخغػػب األش ػخاؼ فػػي االسػػتفادة مػػغ السعمػمػػات الستاحػػة مػػغ اتفاقيػػة التجػػارة الجكليػػة بػػأنػاع
ا لحيػان ػ ػ ػ ػػات كالشبات ػ ػ ػ ػػات البخة ػ ػ ػ ػػة السي ػ ػ ػ ػػجدة ب ػ ػ ػ ػػاالنقخاض) ( )https://cites.org/engكمشطس ػ ػ ػ ػػة األم ػ ػ ػ ػػع الستح ػ ػ ػ ػػجة لمد ػ ػ ػ ػػياحة العالسي ػ ػ ػ ػػة
( )www.unwto.orgكالقائسػ ػ ػ ػػة الحس ػ ػ ػ ػخاء لألنػ ػ ػ ػ ػػاع السيػ ػ ػ ػػجدة ب ػ ػ ػ ػػاالنقخاض لالتحػ ػ ػ ػػاد ال ػ ػ ػ ػػجكلي لحسايػ ػ ػ ػػة الصبيع ػ ػ ػ ػػة كالس ػ ػ ػ ػػارد الصبيعي ػ ػ ػ ػػة
( ،)http://www.iucnredlist.orgكالذػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبكة العالسيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمبرػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسة البيئيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
( ،)http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/footprint_for_nations/كشػ ػ ػ ػػبكة البرػ ػ ػ ػػسة السائيػ ػ ػ ػػة
( ،)http://waterfootprint.org/en/water-footprint/national-water-footprint/كبخنامج تحميل الدجالت التجارةة لالتجار
بالحيػانات كالشباتات (.)http://www.traffic.org/
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػػجي عمػػى السدػػتػى العػػالسي .كةسك ػغ أف يذػػسل ذلػػظ السدػػاعجة السقجمػػة لبمػػجاف أك أقػػاليع أك مشطسػػات األخػػخى .كسػػا يسكػػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  5مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :خفس فقجاف السػايل إلى الشرف أو تقليليا
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :كيف تغيخ معجؿ فقجاف السػائل الخئيدية في البالد ؟ كيف كاف
معجؿ تجىػر السػائل كتجدئتيا؟ ىل كاف ىشاؾ تغيخ؟ ما الحي أدى إلى ىحا التغيخ؟ ما ىي اإلجخاءات التي اتخحت لسعالجة األسباب
الكامشة كراء فقجاف التشػع البيػلػجي؟ كلسداعجة األشخاؼ في جسع كتقاسع البيانات بذأف حالة اليجؼ  5مغ أىجاؼ التشػع البيػلػجي،
أعجت أمانة االتفاقية ممفات بيانات باستخجاـ معمػمات مدتسجة مغ مرادر متشػعة .كةسكغ الحرػؿ عمى ىحه السمفات مغ السػقع
اإللكتخكني  .https://www.cbd.int/forest/كفي كصف التقجـ نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب األشخاؼ أيزا في االستفادة مغ
السعمػمات الستاحة في التقييع العالسي لمسػارد الحخجية لسشطسة األغحية كالدراعة (http://www.fao.org/forest-resources-
 ،)assessment/en/كالخصج العالسي لمغابات (http://www.wri.org/our-work/project/global-forest-
 )watch/maps_dataكالتقييع العالسي لمتشػع البيػلػجي لمجباؿ ( .)http://www.gmba.unibe.ch/كسا يسكغ االشالع عمى
السعمػمات ذات الرمة عمى السػقع اإللكتخكني التفاقية األمع الستحجة لسكافحة الترحخ كمػقع اتفاقية رامدار
()http://www.ramsar.org/

UNEP/CBD/COP/13/21
Page 22
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػػجي عمػػى السدػػتػى العػػالسي .كةسك ػغ أف يذػػسل ذلػػظ السدػػاعجة السقجمػػة لبمػػجاف أك أقػػاليع أك مشطسػػات أخػػخى .كسػػا يسكػػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  6مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :اإلدارة السدتجامة للسػارد الحية السايية
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :كيف تغيخت حالة األرصجة الدسكية كالالفقارةات كالشباتات
السائية في البالد؟ ما الحي أدى إلى ىحه التغيخات؟ ما مجى استجامة تقشيات الريج السدتخجمة في البالد؟ ما ىي الخصط اإلدارةة التي تع
كضعيا لألرصجة الدسكية السشزبة؟ ما ىي المػائح أك الدياسات الستعمقة بانتعاش األنػاع السشزبة السػجػدة في البالد؟ ما ىي األحكاـ
السػجػدة لمحج مغ آثار مرائج األسساؾ عمى األنػاع السيجدة باالنقخاض؟ ما ىي األحكاـ السػجػدة لحداب اآلثار الدمبية غيخ السباشخة
الكبيخة عمى األنػاع غيخ السدتيجفة؟ ما ىي األحكاـ السػجػدة الستعمقة بحساية السػائل البحخةة السعخضة لمخصخ كتيجد ىيكل كمياـ الشطاـ
اإليكػلػجي ؟ ما ىي التجابيخ اإلدارةة التي كضعت لمحج مغ الريج العخضي كالسختجع؟ في كصف التقجـ نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج
تخغب األشخاؼ في االستفادة مغ السعمػمات الستاحة في مشذػر مشطسة األغحية كالدراعة بذأف حالة مرايج األسساؾ كتخبية األحياء
السائية في العالع ( ،)http://www.fao.org/fishery/sofia/enإحرائيات مرايج األسساؾ لسشطسة األغحية كالدراعة
،http://www.fao.org/fishery/statistics/enعمى السػقع اإللكتخكني لسجمذ التػجيو البحخي  ،https://www.msc.orgكالسػقع
الذبكي لمبحخ مغ حػلشا السػقع  ،http://www.seaaroundus.orgكالقائسة الحس اخء لألنػاع السيجدة باالنقخاض لالتحاد الجكلي لحساية
الصبيعة كالسػارد الصبيعية ) ،(http://www.iucnredlist.orgكمػقع قاعجة األسساؾ http://www.fishbase.ca/
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  7مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :الدراعة السدتجامة وتخبية األحياء السايية والحخاجة
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رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

يشبغي لألشخاؼ ،عشج اإلبالغ عغ التقجـ السحخز في سبيل تحقيق ىحا اليجؼ ،الشطخ في التػجييات التالي:
السقخر ( 15/13آثار التقييع الحي أجخاه السشبخ الحكػمي الجكلي لمعمػـ كالدياسات في مجاؿ التشػع البيػلػػجي كخػجمات الػشطع اإليكػلػجيػة
بذأف السمقحات ،كالتمقيح كانتاج األغحية ،عمى أعساؿ االتفاقية) ،الفقػخة  - 8يػجعػ األشػخاؼ ،كالحكػمػات األخػخى كالسشطسػات ذات الرػمة
إلى تدكةج األميغ التشفيحي بسعمػمات عػغ السبػادرات كاألنذػصة الػششيػة ذات الرػمة لتذػجيع حفػظ السمقحػات كاسػتخجاميا السدػتجاـ كةصمػب
إلى األميغ التشفيحي ،رىشا بتػافخ السػارد ،أف يجسع ىحه السعمػمات ،بسا في ذلظ السعمػمات الػاردة في التقارةخ الػششية ،لتشطخ فييا الييئة
الفخعية لمسذػرة العمسية كالتقشية كالتكشػلػجية في اجتساع يعقج قبل االجتساع الخابع عذخ لسؤتسخ األشخاؼ؛
كتتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ما ىي التجابيخ ،بسػا فػي ذلػظ التغييػخات عمػى سياسػات اسػتخجاـ
األراضي كادارة السػارد ،التي تع كضعيا لزساف استجامة الدراعة كتخبية األحياء السائية كالغابات؟ ما مجى فعالية ىحه التجابيخ؟ في كصف
التقجـ نحػ تحقيق ىػحا اليػجؼ ،قػج تخغػب األشػخاؼ فػي االسػتفادة مػغ السعمػمػات الستاحػة فػي قاعػجة البيانػات اإلحرػائية لسشطسػة األغحيػة
كالد ارعػ ػ ػ ػ ػػة ( ،)http://faostat3.fao.org/home/Eكالسػقػ ػ ػ ػ ػػع الذػ ػ ػ ػ ػػبكي لبخنػ ػ ػ ػ ػػامج إق ػ ػ ػ ػ ػخار خصػ ػ ػ ػ ػػط إصػ ػ ػ ػ ػػجار الذػ ػ ػ ػ ػػيادات الحخجيػ ػ ػ ػ ػػة
( ،)http://www.pefc.orgكالسػقع الذبكي لسجمذ رعاية الغابات (.)https://ca.fsc.org/en-ca
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  8مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :خفس التلػث
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :كيػف تغيػخت السمػثػات ككسيػات السغػحيات فػي الػشطع اإليكػلػجيػة
فػػي الػػبالد؟ مػػا ىػػي الػػشطع اإليكػلػجيػػة شػػيجت تغي ػ اخ كبي ػخا؟ مػػا ىػػي السمػثػػات التػػي ال ت ػداؿ تسثػػل مخػػاكؼ فػػي الػػبالد؟ مػػا ىػػي التػػجابيخ أك
الزػابط التي تع كضعيا لمحج مغ مرادر التمػث؟ ما ىي التػجابيخ أك الزػػابط التػي تػع كضػعيا لسعالجػة مرػادر االنتذػار مػغ التمػػث؟
في كصف التقجـ نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب األشخاؼ في االستفادة مػغ السعمػمػات الستاحػة عمػى السػاقػع التفاقيػات بػازؿ كركتػخداـ
كاسػػتكيػلع ( ،)http://chm.pops.intكاتفاقيػػة ميشاماتػػا بذػػأف الدئبػػق ( ،)http://www.mercuryconvention.orgكالسبػػادرة الجكليػػة
السعشيػ ػ ػ ػػة بػ ػ ػ ػػالشيتخكجيغ ( ،)http://www.initrogen.org/قاعػ ػ ػ ػػجة البيانػ ػ ػ ػػات اإلحرػ ػ ػ ػػائية السػضػ ػ ػ ػػػعية لسشطسػ ػ ػ ػػة األغحيػ ػ ػ ػػة كالد ارعػ ػ ػ ػػة
( ،)http://faostat3.fao.org/home/Eكالشطاـ العالسي لخصج البيئة (.)http://www.unep.org/gemswater/
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .
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حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  9مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :مشع األنػاع الغخيبة ومخاقبتيا
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وق ػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثػػل بعػػس األسػػئمة التػػي قػػج يخغػػب بمػػجؾ الشطػػخ فػػي الػػخد عمييػػا فيسػػا يمػػي :كيػػف تغيػػخ عػػجد األن ػػاع الغخةبػػة الغازةػػة فػػي الػػبالد؟ مػػا ىػػي
اإلجخاءات التي تع اتخاذىا لمقزاء أك الديصخة عمى األنػاع الغخةبة الغازةة الحالية كالجيات التي تع إشخاكيا في تشفيػح ىػحه اإلجػخاءات؟ مػا
ىي تجابيخ مخاقبة الحجكد كتجابيخ الحجخ الرحي التي تع كضعيا لسشع إدخاؿ األنػاع الغخةبة الغازةة الججيجة؟ كيف تع تعدةد تجابيخ م اخقبة
الحجكد كالحجخ الرحي القائسة؟ في كصف التقجـ نحػ تحقيق ىحا اليػجؼ ،قػج تخغػب األشػخاؼ فػي االسػتفادة مػغ السعمػمػات الستاحػة فػي
بػابة الذخاكة العالسية لمسعمػمات بذأف األنػاع الغخةبة الغازةة (.)http://giasipartnership.myspecies.info/en
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  10مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :الشطع اإليةػلػجية الزعيفة أماـ تغيخ السشاخ
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ما ىي اإلجخاءات التي تع اتخاذىا لمحج مغ الزغػط عمى الشطع
اإليكػلػجية اليذػة لتغيػخ السشػاخ ك/أك تحسػس السحيصػات؟ كيػف تػع تقميػل ىػحه الزػغػط؟ فػي كصػف التقػجـ نحػػ تحقيػق ىػحا اليػجؼ ،قػج
تخغػػب األش ػخاؼ فػػي االسػػتفادة مػػغ السعمػمػػات الستاحػػة مػػغ قاعػػجة بيانػػات الػػشطع اإليكػلػجي ػة اليذػػة البحخة ػة لسشطسػػة األغحيػػة كالد ارعػػة
( )http://www.fao.org/in-action/vulnerable-marine-ecosystems/en/كعمػ ػػى السػقػ ػػع الذػ ػػبكي لمسبػ ػػادرة الجكليػ ػػة لمذػ ػػعاب
السخجانية ).(http://www.icriforum.org/
>إدخاؿ الشز<

UNEP/CBD/COP/13/21

Page 25
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  11مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :السشاشق السحسية
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،يشبغي لألشخاؼ أف تشطخ في التػجيو التالي:
السقخر ( 64/11السشاشق السحسية) – الفقخة  .1يجعػ األشخاؼ إلى ( :ي) اإلبالغ عغ تشفيح خصط العسل الػششية لبخنػامج عسػل السشػاشق
السحسية ،بسا في ذلظ إدراج نتائج تشفيح السذخكعات السسػلة مغ مخفق البيئػة العالسيػة كالجيػات السانحػة األخػخى ،مػغ خػالؿ إشػار اإلبػالغ
عغ بخنامج العسل ،السجرج فػي التقػارةخ الػششيػة الخامدػة كالدادسػة ،عمػى الشحػػ السصمػػب فػي الفقػختيغ (11أ) ك(ى) مػغ السقػخر ،11/11
لتتبع التقجـ السحخز نحػ تحقيق اليجؼ  11مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كتشفيح بخنامج العسل؛
السقػػخر ( 11/11السشػػاشق السحسيػػة) – الفق ػخة  .11يػػجعػ األش ػخاؼ إلػػى( :أ) الشطػػخ كجػػدء مػػغ عسميػػة اإلبػػالغ الػػػششي فػػي كضػػع عسميػػة
بديصة كفعالة لإلبالغ الػششي مغ شأنيا تتبع الحالة العامة لحفظ التشػع البيػلػػجي داخػل السشػاشق السحسيػة ،باإلضػافة إلػى تػجابيخ كنتػائج
بخنامج العسل بذأف السشاشق السحسية؛ (ق) التأكج مغ إدماج اإلبالغ عغ بخنػامج العسػل بذػأف السشػاشق السحسيػة بػضػػح مػع اإلبػالغ عػغ
التقجـ السحخز صػب تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي كالسؤشخات السختبصة بيا؛
كتتسثػػل بعػػس األسػػئمة التػػي قػػج يخغػػب بمػػجؾ الشطػػخ فػػي الػػخد عمييػػا فيسػػا يمػػي :مػػا ىػػػ السػػجى الحػػالي لمسشػػاشق السحسيػػة عمػػى اليابدػػة كفػػي
السشػػاشق البحخةػػة (بذػػكل عػػاـ ،مػػغ خػػالؿ السشػػاشق اإليكػلػجيػػة ،حدػػب نػػػع السػئػػل ،كمػػا إلػػى ذلػػظ)؟ ىػػل تذػػسل ىػػحه األرقػػاـ السشػػاشق
الخاضعة ألنذصة الحفػظ الفعالػة التػي يزػصمع بيػا السجتسػع السحمػي كالدػكاف األصػمييغ؟ مػا ىػي السشػاشق ذات األىسيػة لمتشػػع البيػلػػجي
كخجمات الشطاـ اإليكػلػجي التي تعج غيخ محسية حاليا؟ ما ىي السشاشق السسثمة تسثيال ناقرا؟ ما مجى فعالية السشػاشق السحسيػة القائسػة؟
كيػػف تغيػػخت فعاليػػة إدارتي ػػا؟ كمػػا ىػػي اإلجػ ػخاءات الستخػػحة لتعدةػػد اإلدارة السشر ػػفة لمسشػػاشق السحسيػػة؟ ى ػػل شػػاركت الذػػعػب األص ػػمية
كالسجتسعات السحمية السعشية في إدارة السشاشق السحسيػة؟ مػا ىػػ الػجعع أك العسميػات التػي تػع تأسيدػيا لػجعع السجتسعػات األصػمية كالسحميػة
فػػي تػثيػػق كرسػػع الخ ػخائط ،أك تدػػجيل السشػػاشق السحسيػػة التابعػػة لمسجتسػػع السحمػػي ك/أك كضػػع أك تشفيػػح أك رصػػج خصػػط حفػػظ السجتسعػػات
السحميػػة؟ كمػػا ىػػي السجسػعػػات أك األش ػخاؼ السعشيػػة األخػػخى السذػػاركة فػػي إدارة السشػػاشق السحسيػػة؟ كمػػا ىػػي اإلج ػخاءات الستخػػحة إلدمػػاج
السشاشق السحسية في السذيج الصبيعي كالبحخي؟
كلسدػػاعجة األشػخاؼ عمػػى جسػػع كتقاسػػع السعمػمػػات كالبيانػػات الستعمقػػة بحالػػة اليػػجؼ  11مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي ،أعػػجت أمانػػة
االتفاقية ممفات بيانات باسػتخجاـ معمػمػات مدػتسجة مػغ مرػادر مختمفػة .كةتزػسغ كػل ممػف بيانػات قصخةػة معمػمػات بذػأف نصػاؽ تغصيػة
السشػػاشق السحسيػػة السقػ ّػجر ،كالسشػػاشق اإليكػلػجيػػة البخةػػة كالبحخةػػة ،كمشػػاشق الصيػػػر كالتشػػػع البيػلػػػجي السيسػػة ،كمػاقػػع التحػػالف مػػغ أجػػل
تالفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي االنق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخاض ،فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي جسمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة أمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػػر أخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػخى .كةسكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ االشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالع عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى السمفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى السػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع اإللكتخكنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
.https://www.cbd.int/protected/كعشػػج كصػػف التقػػجـ نحػػػ تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ ،قػػج تخغػػب األش ػخاؼ فػػي االسػػتفادة مػػغ السعمػمػػات
الستاحة عمى السػقع الذبكي لمكػكب السحسػي ( ،)http://www.protectedplanet.netكبػابػة معمػمػات فعاليػة إدارة السشػاشق السحسيػة
( ،) https://www.protectedplanet.net/c/protected-areas-management-effectiveness-pameكس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجل السش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاشق
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السحفػض ػػة بػاس ػػصة الذ ػػعػب األص ػػمية كالسجتسع ػػات السحميػ ػة ( )http://www.iccaregistry.org/كمؤشػ ػخات تسثي ػػل كتػ ػخابط السش ػػاشق
السحسي ػ ػػة التابع ػ ػػة لسشطس ػ ػػة الكػمشػل ػ ػػث لمبح ػ ػػػث العمسي ػ ػػة كالر ػ ػػشاعية كمؤش ػ ػػخ خخةص ػ ػػة األنػ ػ ػػاع الت ػ ػػابع لسػق ػ ػػع Map of Life
(.)https://mol.org/indicators/
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  12مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :خفس خصخ االنقخاض
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ىل يػجج أي نػع مغ األنػاع التي انقخضت في بادكع مشػح اعتسػاد
الخصة االستخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي 2011-2020؟ كيػف تغيػخ كضػع الحفػاى عمػى األنػػاع؟ مػا ىػي الشدػبة السئػةػة لألنػػاع السيػجدة فػي
بمجكع؟ ككع عجد الستػشغ مغ ىحه األنػاع؟ ما ىي اإلجخاءات التي اتخػحت لسعالجػة ىػحا الػضػع؟ كيػف تغيػخت التيجيػجات الخئيدػية لألنػػاع
مشح اعتساد الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي 6161-6111؟ ما ىي التيجيجات الخئيدية لألنػاع السيجدة باالنقخاض فػي بمػجكع؟ مػا ىػي
اإلجخاءات التي اتخحت لسعالجة ىحه التيجيجات؟
عشج كصف التقجـ نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب األشخاؼ في االستفادة مغ السعمػمات السػجػػدة فػي القائسػة الحسػخاء لألنػػاع السيػجدة
ب ػػاالنقخاض ( ،)http://www.iucnredlist.orgكمؤش ػػخ الكػك ػػب الح ػػي (،)http://www.livingplanetindex.org/home/index
كالذبكة االستػائية لتقييع كرصج البيئة ( )http://www.teamnetwork.orgكقاعجة بيانػات البحػث عػغ األنػػاع السيػجدة التابعػة لمسشطسػة
الجكليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لحفػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجائق الشباتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات ( )http://www.bgci.org/threat_search.phpكمػقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع Species+
( )https://www.speciesplus.net/كمؤش ػ ػ ػ ػ ػػخ ع ػ ػ ػ ػ ػػجـ السد ػ ػ ػ ػ ػػاس بػ ػ ػ ػ ػ ػالتشػع البيػل ػ ػ ػ ػ ػػػجي السحم ػ ػ ػ ػ ػػي الت ػ ػ ػ ػ ػػابع لسب ػ ػ ػ ػ ػػادرة PREDICTS
Map
of
) ، (http://www.predicts.org.uk/كمؤشػ ػ ػ ػ ػ ػخات مػائ ػ ػ ػ ػ ػػل األنػ ػ ػ ػ ػ ػػاع عم ػ ػ ػ ػ ػػى السػق ػ ػ ػ ػ ػػع اإللكتخكن ػ ػ ػ ػ ػػي Life
).(https://mol.org/indicators/
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
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اليجؼ  13مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :صػف التشػع الجيشي
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثػل بعػس األسػئمة التػي قػج يخغػب بمػجؾ الشطػخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :مػا ىػي اإلجػخاءات التػي اتخػحت لحسايػة التشػػع الجيشػي ألنػػاع
الشباتػات السدركعػػة كحيػانػػات السػدارع كالسججشػػة ،كأقاربيػػا البخةػػة كاألنػػاع ذات القيسػػة االجتساعيػػة كاالقترػػادية أك الثقافيػة؟ ىػػل يجػػخي حفػػظ
األنػاع في السػقع أك خارج السػقع؟ كيف أُعجت ىحه الخصط كما ىي السجسػعػات التػي تػع إشػخاكيا فػي العسميػة؟ مػا أنػػاع خصػط اإلدارة أك
االستخاتيجيات التي كضعت لمحفاى عمى التشػع الجيشي في السػقع أك خارج السػقع؟
كعشج كصف التقجـ نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب األشخاؼ في االستفادة مغ السعمػمات الستاحة في بشػظ السعمػمػات العالسيػة السشطسػة
لمسػارد الػراثية الحيػانية ،كنطاـ معمػمات التشػع الػراثي لمحيػانات السشدلية ( ،)http://dad.fao.org/كحالة السػػارد الػراثيػة لمغابػات فػي
العالع (.)http://www.fao.org/forestry/fgr/64582/en/
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  14مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :خجمات الشطع اإليةػلػجية
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،يشبغي لألشخاؼ أف تشطخ في التػجيو التالي:
السقخر ( 5/16التشػع البيػلػجي مغ أجل القزاء عمى الفقخ كتحقيق التشسية السدتجامة) – الفقخة  .1يذجع األشػخاؼ عمػى أف تػجمج التشػػع
البيػلػػجي كمشػػافع الصبيعػػة لمشػػاس ،بسػػا فػػي ذلػػظ خػػجمات الػػشطع اإليكػلػجيػػة ككضائفيػػا ،فػػي اسػػتخاتيجيات كمبػػادرات كعسميػػات القزػػاء عمػػى
الفقػػخ كتحقيػػق التشسيػػة ،عمػػى جسيػػع السدػػتػةات ،مػػغ أجػػل إدمػاج شػػاغل كأكلػةػػات القزػػاء عمػػى الفقػػخ كتحقيػػق التشسيػػة فػػي االسػػتخاتيجيات
كخصػػط العسػػل الػششيػػة لمتشػػػع البيػلػػػجي كغيخىػػا مػػغ الخصػػط كالدياسػػات كالب ػخامج السالئسػػة لتشفيػػح الخصػػة االسػػتخاتيجية لمتشػػػع البيػلػػػجي
 6161-6111كتحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ،كرصج كتقييع كاعجاد تقارةخ عغ جيػد اإلدماج ىحه ،مغ خالؿ السؤشخات كاألدكات
السالئسة ،كادراج ىحه السعمػمات ضسغ أمػر أخخى في تقخةخىا الػششي؛
تتسثػػل بعػػس األسػػئمة التػػي قػػج يخغػػب بمػػجؾ الشطػػخ فػػي الػػخد عمييػػا فيسػػا يمػػي :كيػػف تغيػػخت حالػػة الػػشطع اإليكػلػجيػػة التػػي تعػػج ىامػػة لتػػػفيخ
خجمات الشطع اإليكػلػجية؟ كيف تغيخت الزغػط عمى الشطع اإليكػلػجية التي تعج ىامة لتػػفيخ خػجمات الػشطع اإليكػلػجيػة؟ كيػف تدػاىع
ىحه الشطع اإليكػلػجية فػي رفاىيػة اإلندػاف؟ مػا ىػي حالػة الػشطع البيئيػة اليامػة فػي بمػجكع؟ مػا ىػي الػشطع اإليكػلػجيػة التػي تتػجىػر برػػرة
أسخع؟ ما ىي الشطع اإليكػلػجية التي تتحدغ؟ ىل تجاكز التجىػر في بعس الشطع اإليكػلػجيػة خصػخ نقػاط مػخكر التحػػؿ؟ مػا ىػي الػشطع
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اإليكػلػجية التي تحتاج إلى استعادة؟ ما ىي الشطع اإليكػلػجية التي تحتاج إلى حساية؟ ما ىي الزغػط الخئيدية عمى الشطع اإليكػلػجيػة
التي تػفخ الخػجمات األساسػية لخفاىيػة اإلندػاف؟ مػا ىػي الػشطع اإليكػلػجيػة التػي تعػج ذات أىسيػة خاصػة بالشدػبة لخفاىيػة الشدػاء كالذػعػب
األصػػمية كالسجتسعػػات السحميػػة ،كالفقػخاء كالسدتزػػعفيغ؟ كيػػف ركعيػػت احتياجػػات الشدػػاء كالذػػعػب األصػػمية كالسجتسعػػات السحميػػة كالفق ػخاء
كالسدتزعفيغ في إدارة الشطع اإليكػلػجية؟ ما ىػي العػامػل التػي تقػػد إلػى أك تتدػبب فػي فقػجاف خػجمات الشطػاـ البيئػي؟ فػي كصػف التقػجـ
نحػ ػ ػ ػػػ تحقيػ ػ ػ ػػق ىػ ػ ػ ػػحا اليػ ػ ػ ػػجؼ ،قػ ػ ػ ػػج تخغػ ػ ػ ػػب األش ػ ػ ػ ػخاؼ فػ ػ ػ ػػي االسػ ػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػ ػػغ السعمػمػ ػ ػ ػػات الستاحػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي مؤشػ ػ ػ ػػخ صػ ػ ػ ػػحة السحػ ػ ػ ػػيط
( ،)http://www.oceanhealthindex.orgكقشػ ػ ػػاة بيانػ ػ ػػات كترػ ػ ػػشيف اإلجيػ ػ ػػاد السػ ػ ػػائي الستػقػ ػ ػػع التػ ػ ػػابع لسعيػ ػ ػػج الس ػ ػ ػػارد العالسيػ ػ ػػة
(.)http://www.wri.org/resources/data-sets/aqueduct-projected-water-stress-country-rankings
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  15مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :استعادة الشطع اإليةػلػجية ومخونتيا
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

عشج اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،يشبغي لألشخاؼ أف تشطخ في التػجيو التالي:
السقخر ( 5/11استعادة الشطع اإليكػلػجية :خصة عسل قريخة األجل) ،الفقػخة  .6يػجعػ األشػخاؼ أف تقػجـ ،عمػى أسػاس شػػعي ،معمػمػات
عغ أنذصتيا كنتائجيا بذأف تشفيح خصة العسل ،كةصمب إلى األميغ التشفيحي أف يقػػـ بتجسيػع التقػارةخ كجعميػا متاحػة مػغ خػالؿ آليػة غخفػة
تبادؿ السعمػمات؛
السقػػخر ( 19/11التشػػػع البيػلػػػجي كتغيػػخ السشػػاخ كالسدػػائل األخػػخى ذات الرػػمة :مذػػػرة حػػػؿ تصبيػػق الزػػسانات ذات الرػػمة بػػالتشػع
البيػلػػجي فيسػا يتعمػق بػالشيُج الدياسػاتية كالحػػافد اإليجابيػة الستعمقػة بخفػس االنبعاثػات الشاجسػة عػغ إ ازلػة الغابػات كتػجىػرىا فػي البمػجاف
الشامية كدكر الحفاى عمى الغابات كادارتيا السدتجامة كتعدةد مخدكف الكخبػف في الغابات في البمجاف الشامية)؛
الفقخة  ،11يجعػ أيزا األشخاؼ ،كالحكػمات األخخى ،كالسشطسات السعشية إلى الشطخ في السعمػمات الػاردة في السخفق عشج إعجاد التقػارةخ
الػششيػػة كالتقػػجيسات األخػػخى عػػغ التقػػجـ السحػػخز نحػػػ تحقيػػق أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي فػػي الخصػػة االسػػتخاتيجية لمتشػػػع البيػلػػػجي
 ،6161-6111كحدب مقتزى الحاؿ ،بالشدبة لمتقجيسات األخخى ذات الرمة في إشار العسميات األخخى؛
تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :كيػف تغيػخ مػجى السػائػل الستػجىػرة فػي الػبالد مشػح اعتسػاد الخصػة
االستخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي 6161-6111؟ مػا ىػي السشػاشق ك/أك مػا عػجد السػائػل تػع اسػتعادتيا؟ ىػل كانػت أي مػغ السشػاشق التػي تػع
استعادتيا ميسة لعدؿ الكخبػف؟ ما نػع أنذصة االستعادة التي تع استخجاميا؟ كيػف تسػت م اخعػاة األىػجاؼ االجتساعيػة كاالقترػادية كالبيئيػة
كمذػػاركة جسيػػع األشػخاؼ ذات الرػػمة ،بسػػا فػػي ذلػػظ الذػػعػب األصػػمية كالسجتسعػػات السحميػػة ،كالشدػػاء؟ كيػػف أثػػخت أنذػػصة اسػػتعادة عمػػى
مخكنة الشطع اإليكػلػجية.
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كلسدػػاعجة األش ػخاؼ عمػػى جسػػع كتقاسػػع السعمػمػػات كالبيانػػات بذػػأف حالػػة اليػػجؼ  15مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي ،أعػػجت أمانػػة
االتفاقية ممفات بيانات باستخجاـ معمػمات مدتسجة مغ مرادر مختمفة .كةسكغ الحرػؿ عمى ىحه السمفات مغ السػقػع اإللكتخكنػي from
 .https://www.cbd.int/restoration/كعشػػج كصػػف التقػػجـ نحػػػ تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ ،قػػج تخغػػب األش ػخاؼ أيزػػا فػػي االسػػتفادة مػػغ
السعمػمػػات الستاحػػة فػػي السػقػػع الذػػبكي لتحػػجى بػػػف ( ،)http://www.bonnchallenge.org/كمػقػػع أشمػػذ فػػخص اسػػتعادة الغابػػات
كالسش ػػاضخ الصبيعي ػػة الت ػػابع لمسعي ػػج الع ػػالسي لمسػ ػػارد (http://www.wri.org/resources/maps/atlas-forest-and-landscape-
.)restoration-opportunities
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  16مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :بخوتػكػؿ ناغػيا بذػنف الحرػػؿ علػى السػػارد الجيشيػة وتقاسػع السشػافع الشاشػئة عػغ
استخجاميا
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

فػػي الفق ػخة  4مػػغ السقػػخر  ،NP-1/3يُصمػػب إلػػى األشػخاؼ تقػػجيع تقخةػػخ كششػػي مؤقػػت عػػغ تشفيػػح التداماتيػػا بسػجػػب بخكتػكػػػؿ ناغػةػػا اثشػػى
عذخ شي اخ قبػل عقػج االجتسػاع الثالػث لسػؤتسخ األشػخاؼ العامػل كاجتسػاع لألشػخاؼ فػي بخكتػكػػؿ ناغػةػا (نػفسبخ/تذػخةغ الثػاني .)2012
كفي السقخر ذاتو ،رحّب مؤتسخ األشخاؼ العامل كاجتساع لألشػخاؼ فػي بخكتػكػػؿ ناغػةػا أيزػا بتقػجيع معمػمػات ذات صػمة مػغ قبػل غيػخ
األشخاؼ.
كةسكغ االشالع عمى السعمػمات التي نذخىا بمػجؾ فػي غخفػة تبػادؿ معمػمػات بذػأف الحرػػؿ عمػى السػػارد الجيشيػة كتقاسػع السشػافع الشاشػئة
عغ استخجاميا ،بسا في ذلظ التقخةخ الػششي السؤقت ،عمى السػقع اإللكتخكني .https://absch.cbd.int/countries
كاذا كاف بمجؾ قج استكسل تقخةخه الػششي السؤقت ،فقج تخغب في إدراج اربػط فػي الحقػل الشرػي أدنػاه ،إلػى جانػب أي معمػمػات ذات صػمة
إضػػافية .كليدػػت ىشػػاؾ ضػػخكرة لتك ػخار السعمػمػػات ال ػػاردة فػػي التقخةػػخ الػػػششي الدػػادس إف كانػػت قػػج أدرجػػت بالفعػػل فػػي التقخةػػخ الػػػششي
السؤقت بذأف تشفيح االلتدامات في إشار بخكتػكػؿ ناغػةا.
كاذا لع يكغ بمجؾ قج استكسل (بعج) إعجاد تقخةػخ كششػي مؤقػت بذػأف تشفيػح التداماتػو فػي إشػار بخكتػكػػؿ ناغػةػا ،فقػج تخغػب فػي الشطػخ فػي
القيػاـ بػحلظ .كفػي السقابػل ،تتسثػل بعػس األسػئمة التػي قػج يخغػب بمػجؾ الشطػخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :إذا كػاف بمػجكع لػع يُرػجؽ عمػى أك
تشزع إلى البخكتػكػؿ ،ما ىي اإلجخاءات التي يتع اتخاذىػا لمقيػاـ بػحلظ؟ إذا كػاف بمػجؾ قػج صػجؽ عمػى أك انزػع إلػي البخكتػكػػؿ ،مػا ىػي
اإلجػخاءات التػي يػتع القيػاـ بيػا لجعػل البخكتػكػػؿ قابػل لمتشفيػح عمػى السدػتػى الػػششي؟ ىػل كضػع بمػجكع اليياكػل السؤسدػية السشاسػبة لتشفيػػح
البخكتػكػؿ (نقصة اتراؿ كششية ،سمصة (سمصات) كششية ،كنقصة (نقاط) تفتير؟ ىػل كضػع بمػجكع تػجابيخ تذػخةعية أك إدارةػة أك سياسػاتية
بذ ػػأف الحر ػػػؿ عم ػػى السػ ػػارد الجيشي ػػة كتقاس ػػع السش ػػافع الشاش ػػئة ع ػػغ اس ػػتخجاميا الالزم ػػة لمػف ػػاء بااللت ادم ػػات السشر ػػػص عميي ػػا بسػج ػػب
بخكتػكػؿ؟ إف لع يقع بمجؾ بفعل ىحا ،ىل يقػـ بمجكع حاليا باستعخاض أك كضع تجابيخ بذأف الحرػؿ عمى السػارد الجيشية كتقاسع السشػافع
الشاشػػئة عػػغ اسػػتخجاميا أك يخصػػط لمقيػػاـ بػػحلظ بيػػجؼ تشفيػػح البخكتػكػػػؿ؟ إذا كػػاف بمػػجؾ قػػج نذػػخ معمػمػػات ذات صػػمة فػػي غخفػػة تبػػادؿ
معمػمات بذأف الحرػؿ عمى السػارد الجيشية كتقاسع السشافع الشاشئة عغ استخجاميا ،فقج تخغػب فػي إدراج الػخابط إلػى ىػحه السعمػمػات فػي
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الحقل الشري أدناه.
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<

اليجؼ  17مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :االستخاتيجيات وخصط العسل لحفع التشػع البيػلػجي
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :إذا لع يقع بمجكع بإعجاد استخاتيجية كخصػة العسػل الػششيتػاف لحفػظ
التشػع البيػلػجي أك تشقيح/تحجيث استخاتيجيتو كخصة عسمو الػششية لحفظ التشػع البيػلػجي مشح اعتساد الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػػجي
 ،6161-6111فسػػا ىػػي اإلج ػخاءات التػػي يػػتع اتخاذىػػا لمقيػػاـ بػػحلظ؟ إذا كػػاف ال يػجػػج أيػػة خصػػط لمقيػػاـ بػػحلظ ،ىػػل ىشػػاؾ أي سياسػػات أك
خصط أك بخامج كششية أك استخاتيجيات أخخى تتشاكؿ الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161-6111كأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػػجي؟
ىل يػجج في بمجكع أي اسػتخاتيجيات إقميسيػة أك دكف كششيػة لمتشػػع البيػلػػجي؟ ىػل ىشػاؾ أي خصػط لتصػػةخ ىػحا؟ مػا ىػي اإلجػخاءات التػي
اتخحت لتبشي استخاتيجية كخصة العسل الػششيتػاف لحفػظ التشػػع البيػلػػجي الحاليػة فػي بمػجكع كػأداة مػغ أدكات الدياسػة؟ عمػى أي مدػتػى تػع
اعتساد استخاتيجية كخصة العسل الػششية لحفظ التشػع البيػلػجي كمغ الجيػة التػي قامػت بػحلظ (مػثال ك ازرة البيئػة ،مجمػذ الػػزراء ،البخلسػاف،
كمػا إلػى ذلػظ)؟ كمػا اآلثػار الستختبػة عمػػى ذلػظ؟ كيػف سيدػاعج ذلػظ فػي إدمػاج شػػاغل التشػػع البيػلػػجي فػي الخصػط كالدياسػات القصاعيػػة
كعبخ القصاعية التػي تػؤثخ عمػى التشػػع البيػلػػجي؟ مػغ ىػع األشػخاؼ كأصػحاب السرػمحة السعشيػيغ الػحيغ شػاركػا فػي إعػجاد أك اسػتعخاض/
تحجيث استخاتيجية كخصة العسل الػششية لحفػظ التشػػع البيػلػػجي كمػا ىػػ دكرىػع فػي ىػحه العسميػة؟ ككيػف سيدػاىسػف فػي تشفيػح اسػتخاتيجية
كخصة العسػل الػششيػة لحفػظ التشػػع البيػلػػجي؟ مػا ىػي التػجابيخ الستخػحة لتقيػيع مػجى فعاليػة اسػتخاتيجية كخصػة العسػل الػششيػة لحفػظ التشػػع
البيػلػجي؟ ىل لجى استخاتيجية كخصة العسل الػششيتاف لحفظ التشػع البيػلػجي مؤشخات ك/أك آلية رصج لتقييع فعالية تشفيحىا؟
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
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اليجؼ  18مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :السعارؼ التقليجية
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،عمى األشخاؼ أف تزع في اعتبارىا التػجييات التالية:
السقػػخر ( 16/16السػػادة ( 8ي) كاألحكػػاـ ذات الرػػمة) ،ألػػف .الفقػخة  .9يذػػجع األشػخاؼ كالسجتسعػػات األصػػمية كالسحميػػة عمػػى الشطػػخ فػػي
كيفيػػة مذػػاركة السجتسعػػات األصػػمية كالسحميػػة بفعاليػػة فػػي عسميػػة إعػػجاد كجسػػع كتحميػػل البيانػػات ،بسػػا فػػي ذلػػظ عػػغ شخةػػق عسميػػة الخصػػج
السجتسعية ،كمػاصمة استكذاؼ كيفية مداىسة نطع الخصج كالسعمػمات السجتسعية لمسجتسعات األصمية كالسحمية في رصج مؤشخات أىجاؼ
أيذي ،ككيفية تصبيق نيج قائع عمى األدلة في التحقػق مػغ ىػحه البيانػات السػلػجة مػغ مختمػف نطػع السعػارؼ عمػى قػجـ السدػاكاة .كةسكػغ أف
تدػػاىع ىػػحه الجيػػػد فػػي التقػػارةخ الػششيػػة القادمػػة كاسػػتعخاض تشفيػػح الخصػػة االسػػتخاتيجية لمتشػػػع البيػلػػػجي  6161-6111كتحقيػػق أىػػجاؼ
أيذي لمتشػع البيػلػجي ،ال سيسا اليجؼ 18؛
في السقخر  16/16كحلظ:
الحػ ػػار الستعس ػػق بذ ػػأف السج ػػاالت السػاض ػػيعية كغي ػػخ ذل ػػظ م ػػغ القز ػػايا الذ ػػاممة  -الفقػ ػخة  .14يذ ػػجع األشػ ػخاؼ ،كالحكػم ػػات األخ ػػخى،
كالسشطسػػات الجكليػػة ذات الرػػمة كالسجتسعػػات األصػػمية كالسحميػػة كأصػػحاب السرػػمحة السيتسػػيغ ،كةصمػػب إلػػى األمػػيغ التشفيػػحي الشطػػخ فػػي
السذػػرة كالتػصػيات الشاتجػػة عػغ الحػػار الستعسػق بذػأف" :ربػػط نطػع السعػػارؼ التقميجيػة كالعمػػػـ ،مثػل الػشطع السعسػػػؿ بيػا فػػي إشػار السشبػػخ
الحكػػمي الػػجكلي لمعمػػػـ كالدياسػػات فػػي مجػػاؿ التشػػػع البيػلػػػجي كخػػجمات الػػشطع اإليكػلػجيػػة ،بسػػا فػػي ذلػػظ األبعػػاد الجشدػػانية" ،لػػجى تشفيػػح
مجاالت عسل االتفاقية ذات الرمة؛ كمػاصمة تذجيع األشخاؼ في الشطخ في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز في التقارةخ الػششية السقبمة؛
بػػاء الفقػخة  .6يػػجعػ األشػخاؼ كالحكػمػػات األخػػخى ،كالسشطسػػات الجكليػػة ذات الرػػمة ،كالسجتسعػػات األصػػمية كالسحميػػة كأصػػحاب السرػػمحة
السعشييغ إلى تشفيح خصة العسل الستعمقة باالستخجاـ السألػؼ السدتجاـ لمتشػع البيػلػجي ،مع مخاعاة الطخكؼ الػششيػة السختمفػة بسػا فػي ذلػظ
الشطع القانػنية كالدياسية ،كتقجيع تقخةخ عغ التقجـ السحخز إلى األميغ التشفيحي ككحلظ مغ خالؿ عسمية إعجاد التقارةخ الػششية؛
ىػػاء الفق ػخة  .6يحػػث األش ػخاؼ كالحكػمػػات األخػػخى عمػػى االعت ػخاؼ ب ػالشطع الفخةػػجة السحميػػة كدعسيػػا كالتذػػجيع عمػػى إعػػجادىا مػػغ جانػػب
السجتسعات األصمية كالسحمية ،بسا في ذلظ مغ خالؿ كضع بخكتػكػالت مجتسعية ،كجدء مغ خصػط العسػل الػششيػة لحسايػة كحفػظ كتعدةػد
السعػػارؼ كاالبتكػػارات كالسسارسػػات التقميجيػػة ضػػسغ االسػػتخاتيجيات كخصػػط العسػػل الػششيػػة لمتشػػػع البيػلػػػجي ،كةػػجعػ األش ػخاؼ كالحكػمػػات
األخخى إلى اإلبالغ عػغ ىػحه السبػادرات مػغ خػالؿ عسميػة اإلبػالغ الػػششي ،كالفخةػق العامػل السعشػي بالسػادة (8ي) كاألحكػاـ السترػمة بيػا،
كمغ خالؿ بػابة معمػمات السعارؼ التقميجية التابعة لالتفاقية؛
السقػػخر ( 18/11السػػادة (8ي) كاألحكػػاـ ذات الرػػمة بالسبػػادئ التػجيييػػة الصػعيػػة ( ،)Mo’otz Kuxtallالفقػخة  .5يػػجعػ األشػخاؼ إلػػى
اإلبالغ عغ الخبخات السكتدبة مغ استخجاـ السبادئ التػجييية الصػعية مغ خالؿ التقارةخ الػششية؛
عشج كصف التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب في التذػاكر ،حدػب االقتزػاء ،مػع الذػعػب األصػمية كالسجتسعػات السحميػة.
تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :مػا ىػي الخصػػات التػي اتخػحت مشػح اعتسػاد الخصػة االسػتخاتيجية
لمتشػػػع البيػلػػػجي  6161-6111الحتػخاـ السعػػارؼ كاالبتكػػارات كالسسارسػػات كاالسػػتخجاـ السػػألػؼ لمسػػارد البيػلػجيػػة؟ مػػا ىػػي العسميػػات أك
اآلليات تع كضعيا لتعدةد ىحا؟ كيف تع دمج السعارؼ التقميجية كانعكاسيا في تشفيح االتفاقية؟ ىػل تػع تعيػيغ نقصػة اترػاؿ كششيػة لمسػادة 8
(ي) كاألحكػػاـ السترػػمة؟ ىػػل تػػع كضػػع خصػػة عسػػل كششيػػة لحسايػػة كصػػػف كتعدةػػد السعػػارؼ كاالبتكػارات كالسسارسػػات كتذػػجيع االسػػتخجاـ
السدتجاـ لمتشػع البيػلػجي لجى الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية؟ ىل يػجج خصط عسل مجتسعية لمسعارؼ التقميجية؟ ىل كانت ىشػاؾ
مذػػاركة كاممػػة كفعالػػة مػػغ الذػػعػب األصػػمية ك /أك السجتسعػػات السحميػػة فيسػػا يتعمػػق بتكامػػل معػػارفيع فػػي تشفيػػح االتفاقيػػة؟ ىػػي الذػػعػب
األص ػػمية ك /أك السجتسع ػػات السحمي ػػة ،حد ػػب االقتز ػػاء ،تذ ػػارؾ بفعالي ػػة ف ػػي تشفي ػػح االتفاقي ػػة ،بس ػػا ف ػػي ذل ػػظ اس ػػتعخاض /تح ػػجيث كتشفي ػػح
االستخاتيجيات كخصط العسل؟ ىل تع كضع خصط عسل أك تختيبات كششية أخخى لحساية كصػف كتعدةد السعارؼ كاالبتكػارات كالسسارسػات
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الخاصة بالذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية؟ ىل تع كضع نطع مشح السػافقة السدبقة عغ عمع مغ السجتسعػات األصػمية كالسحميػة فيسػا
يتعمق بالحرػؿ عمى السعارؼ كاالبتكارات كالسسارسات الخاصة بيػع؟ ىػل تػع اتخػاذ تػجابيخ عمػى السدػتػى الػػششي تعتػخؼ كتذػجع حقػػؽ
االسػػتخجاـ السػػألػؼ كالسدػػتجاـ لمتشػػػع البيػلػػػجي؟ مػػا ىػػػ التقػػجـ الػػحي تػػع إح ػ اخزه فػػي تشفيػػح خصػػة العسػػل بذػػأف االسػػتخجاـ السدػػتجاـ لمتشػػػع
البيػل ػػػجي ،ك : Tkarihwaiéكى ػػي م ػػا تع ػػخؼ بسجكن ػػة الد ػػمػؾ األخالق ػػي لكفال ػػة احتػ ػخاـ التػ ػخاث الثق ػػافي كالفك ػػخي لمسجتسع ػػات األص ػػمية
كالسحمية ،ك :Akwéكىي السبادئ التػجييية الصػعية لتقييع األثخ الثقافي كالبيئي كاالجتساعي بذأف التصػرات السقتخح إجخاؤىا في ،أك التي
يحتسػػل أف تػػؤثخ عمػػى السػاقػػع السقجسػػة كاأل ارضػػي كالسيػػاه التػػي تذػػغميا أك تدػػتعسميا السجتسعػػات األصػػمية كالسحميػػة ،كالسبػػادئ التػجيييػػة
الصػعية  Mo’otz Kuhtal1لترسيع اآلليات أك إعجاد التذػخةعات أك غيخىػا مػغ السبػادرات السشاسػبة لزػساف "السػافقػة السدػبقة عػغ عمػع"
أك "السػافقػػة الحػخة كالسدػػبقة عػػغ عمػػع" أك "القبػػػؿ كالسذػػاركة" ،اسػػتشادا إلػػى الطػػخكؼ الػششيػػة لمذػػعػب األصػػمية كالسجتسعػػات السحميػػة ،مػػغ
أجػػل الػصػػػؿ إلػػى معارفيػػا كابتكاراتيػػا كمسارسػػاتيا ،كمػػغ أجػػل تقاسػػع الفػائػػج الشاشػػئة عػػغ اسػػتخجاـ التشػػػع البيػلػػػجي عمػػى أسػػاس عػػادؿ
كمشرف ،كمغ أجل مشع مرادرة السعارؼ التقميجية عمى أساس غيخ مذخكع؟
عش ػ ػ ػػج كص ػ ػ ػػف التق ػ ػ ػػجـ نح ػ ػ ػػػ تحقي ػ ػ ػػق ى ػ ػ ػػحا الي ػ ػ ػػجؼ ،ق ػ ػ ػػج تخغ ػ ػ ػػب األشػ ػ ػ ػخاؼ ف ػ ػ ػػي االس ػ ػ ػػتفادة م ػ ػ ػػغ مؤش ػ ػ ػػخ تيخالشغػ ػ ػ ػػا لمتش ػ ػ ػػػع المغ ػ ػ ػػػي
).(http://terralingua.org/our-work/linguistic-diversity/
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  19مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :تقاسع السعلػمات والسعارؼ
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف:

عشج اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،يشبغي لألشخاؼ أف تزع في اعتبارىا التػجييات التالية:
السقخر ( 61/11خصة عسل متعجدة الدشػات لمتعاكف فيسا بيغ بمجاف الجشػب في مجاؿ التشػع البيػلػجي مػغ أجػل التشسيػة) الفقػخة  .6يػجعػ
األشخاؼ إلى تزسيغ تقارةخىا الػششية السقبمة بسعمػمات عغ كيفية قياميا بتشفيح أك دعع التعاكف فيسا بيغ بمجاف الجشػب؛
السقػخر ( 69/11السبػادرة العالسيػػة لمترػشيف) – الفقػخة  .9يصمػػب إلػى األشػخاؼ اإلبػػالغ عػغ مػجى فعاليػػة جيػدىػا فػي مجػػاؿ بشػاء القػػجرات
لػػجعع تشفيػػح السبػػادرة العالسيػػة لمترػػشيف ،مػػغ خػػالؿ تقارةخىػػا الػششيػػة الخامدػػة كالدادسػػة فػػي إشػػار االتفاقيػػة ،كةصمػػب إلػػى األمػػيغ التشفيػػحي
اإلبالغ عغ التقجـ السحخز في تشفيح السبادرة العالسية لمترشيف ،استشادا إلى التقارةخ الػششية السقجمة مغ األشخاؼ ،إلػى اجتساعػات مػؤتسخ
األشخاؼ ذات الرمة؛
السقخر  .61/11بشاء القجرات ،كالتعاكف التقشي كالعمسي ،كنقل التكشػلػجيا كآلية غخفة تبادؿ السعمػمات .الفقخة  .5يجعػ أيزا األشخاؼ،
كالحكػمات األخخى كالسشطسات ذات الرمة إلى الشطخ في اتخاذ التجابيخ التكسيمية التالية لتعدةد تشفيح السادة  16مغ االتفاقية( :ؾ) تبادؿ
السعمػمات ذات الرمة كالجركس السدتفادة عغ شخةق آلية غخفة تبادؿ السعمػمات كالتقارةخ الػششية كالػسائل كاآلليات األخخى ذات
الرمة؛ الفقخة  .6يجعػ األشخاؼ إلى السداىسة في التعاكف التقشي كالعمسي مغ خالؿ كسائل مغ بيشيا تقجيع معمػمات عغ االحتياجات
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ذات األكلػةة ،كتػفيخ أمثمة لمسسارسات الفعالة/الشقاط البارزة لتكخارىا ،كتحجيج أكجو التآزر في خصصيا كبخامجيا كأنذصتيا في مجاؿ
العمػـ كالتكشػلػجيا كالتعاكف التقشي كالعمسي ،كتيديخ الخبط بيغ احتياجات األشخاؼ مع الجعع الستاح لمتعاكف التقشي كالعمسي كتبادؿ ىحه
السعمػمات مغ خالؿ اآللية السخكدةة لغخفة تبادؿ السعمػمات ،كمغ خالؿ اآلليات الػششية لغخفة تبادؿ السعمػمات ،حدب االقتزاء،
كالتقارةخ الػششية؛
تتسثل بعس األسئمة التي قػج يخغػب بمػجؾ فػي الشطػخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :كيػف تغيػخ تػػافخ السعمػمػات كسػيػلة الػصػػؿ إلييػا بذػأف
التشػع البيػلػجي في البالد مشح اعتساد الخصة االسػتخاتيجية لمتشػػع البيػلػػجي 6161-6111؟ مػا ىػي اإلجػخاءات التػي تػع اتخاذىػا لتحدػيغ
تػافخ كنػعية السعمػمات بذػأف التشػػع البيػلػػجي كسػيػلة الػصػػؿ إلييػا ؟ مػا ىػي اآلليػات التػي تػع كضػعيا أك تصػةخىػا لتبػادؿ السعمػمػات
كالتكشػلػجيات الستعمقة بالتشػع البيػلػػجي؟ كيػف تػع اسػتخجاـ معمػمػات التشػػع البيػلػػجي لػجعع تصػػةخ الدياسػات كصػشع القػخار فػي الػبالد؟
في كصف التقجـ نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب األشخاؼ في االستفادة مغ السعمػمات الستاحة عمى السػقع اإللكتخكني لمسخفق العالسي
لسعمػم ػػات التش ػػػع البيػل ػػػجي ( ،)http://www.gbif.orgكعم ػػى ش ػػبكة رص ػػج التش ػػػع البيػل ػػػجي التابعػ ػة لمفخة ػػق السعش ػػي بخص ػػج األرض
) ،(https://mol.org/كف ػ ػ ػػي قاع ػ ػ ػػجة بيان ػ ػ ػػات البح ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػػغ األنػ ػ ػ ػػاع السيػ ػ ػ ػجدة التابع ػ ػ ػػة لمسشطس ػ ػ ػػة الجكلي ػ ػ ػػة لحف ػ ػ ػػظ ح ػ ػ ػػجائق الشبات ػ ػ ػػات
(.)http://www.bgci.org/threat_search.php
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .

حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  20مغ أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي :حذج السػارد مغ جسيع السرادر
رخجػػى وصػػف كيفيػػة مدػػاىسة بلػػجؾ وإلػػى أي حػػج فػػي تحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي للتشػػػع البيػلػػػجي ،وقػػجـ مػػػج اد ل دلػػة
السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

اعتسج مؤتسخ األشخاؼ في السقخر  1/16إشا ار إلعجاد التقارةخ السالية لتػفيخ السعمػمات الستعمقة باألىجاؼ السالية العالسية بسػجػب اليػجؼ
 61مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي .كقاـ مؤتسخ األشخاؼ بجعػة األشخاؼ إلى اإلبالغ ،باستخجاـ إشار اإلبػالغ السػالي عمػى اإلنتخنػت،
عغ مداىستيا في الجيػد الجساعيػة الخاميػة إلػى تحقيػق األىػجاؼ العالسيػة لتعبئػة السػػارد ،كفقػا لخػط األسػاس السحػجد ،إلػى جانػب تقارةخىػا
الػششيػػة الدادسػػة .كةسكػػغ االشػػالع عمػػى السعمػمػػات التػػي أدخميػػا بمػػجكع فػػي إشػػار اإلبػػالغ السػػالي عمػػى اإلنتخنػػت فػػي السػقػػع اإللكتخكنػػي:
 .https://chm.cbd.int/search/reporting-map?filter=resourceMobilisationكقج تخغب في إدراج رابط في الحقل الشز
أدناه ،إلى جانب أي معمػمات ذات صمة إضافية .كليذ ىشاؾ ضخكرة لتكخار السعمػمات في التقخةخ الػششي الدادس إف كانت قج أدرجت
بالفعل في إشار اإلبالغ السالي.
كقج تخغب األشخاؼ التي لع تدتكسل (بعج) إشار اإلبالغ السالي أف تقػـ بحلظ.
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف األنذصة األخخى التي تديع في تحقيق ىجؼ التشػع البيػلػجي على السدتػى العالسي فاختياري .
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حدبسا يكػف مشاسبا ،يخجى تػفيخ معمػمػات عػغ اإلجػخاءات التػي اتخػحىا بمػجؾ لمسدػاىسة فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع
البيػلػػجي عمػى السدػتػى العػالسي .كةسكػغ أف يذػسل ذلػظ السدػاعجة السقجمػة إلػى بمػجاف أك أقػاليع أك مشطسػات أخػخى .كسػا يسكػغ أف يذػػسل
التعاكف اإلقميسي أك الجكلي ،ك/أك نقل التكشػلػجيا ،ك/أك تقاسع السعمػمات.
>إدخاؿ الشز<
استشادا إلى وصف مداىسة بلجؾ في تحقيق أىجاؼ أيذي للتشػع البيػلػجي ،رخجى وصف كيف دعست ىػحه السدػاىسات وإلػى أي حػج
تشفيح خصة التشسية السدتجامة لعاـ  2030وأىجاؼ التشسية السدتجامة.

استشادا إلى السعمػمات الػاردة في القدع الخابع مغ التقخةخ الػششي ،يخجى كصػف كيػف يدػاعج التشػػع البيػلػػجي كمدػاىسات بمػجكع لتحقيػق
أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي في معالجة السػضػعات الخئيدية التي تشاكليا اليجؼ  17مغ أىجاؼ التشسية السدتجامة  .كقج تخغػب البمػجاف
فػ ػ ػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػ ػ ػػتخجاـ تقخةػ ػ ػ ػ ػ ػػخ عػ ػ ػ ػ ػ ػػغ الرػ ػ ػ ػ ػ ػػالت بػ ػ ػ ػ ػ ػػيغ أىػ ػ ػ ػ ػ ػػجاؼ أيذػ ػ ػ ػ ػ ػػي لمتشػ ػ ػ ػ ػ ػػػع البيػلػ ػ ػ ػ ػ ػػػجي كخصػ ػ ػ ػ ػ ػػة التشسيػ ػ ػ ػ ػ ػػة السدػ ػ ػ ػ ػ ػػتجامة 6111
 ،)(https://www.cbd.int/doc/meetings/sbstta/sbstta-19/information/sbstta-19-inf-09-en.pdfكم ػ ػػحكخة تقشي ػ ػػة ع ػ ػػغ
التشػع؛؛ البيػلػجي كخصة التشسية السدتجامة (https://www.cbd.int/development/doc/biodiversity-2030-agenda- 6111
 technical-note-en.pdfككرقة مشاقذات بذأف الخكابط بيغ أىجاؼ أيذي لمتشػػع البيػلػػجي كأىػجاؼ التشسيػة السدػتجامة مػغ إعػجاد مخكػد
اس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتكيػلع لج ارس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات الر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػسػد (http://swed.bio/wp-content/uploads/2016/11/The-2030-Agenda-and-
.)Ecosystems_spread.pdf
>إدخاؿ الشز<

القدع الخامذ  -وصف السداىسة الػششية في تحقيق أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشباتات فاستكساؿ ىحا القدع اختياري

يعج ىحا القدع مغ التقخةخ الػششي الدادس اختيارةا كلكغ يػصى بو لجسيع األشخاؼ التي كضعت است اختيجيات أك التدامات مساثمة لحفظ
الشباتات استجابة لالستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات ك/أك األشخاؼ التي لجييا عسل نذط لحفظ الشباتات الحي يجخي عبخ شبكات الحجائق
الشباتية أك مؤسدات السجسػعات الشباتية .بالشدبة ألىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات التي تتساشى بذكل كثيق مع أىجاؼ محجدة
مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ،كستكػف السعمػمات التي تع إدخاليا في أقداـ أخخى مغ التقخةخ ذات صمة ىشا .كاذا كاف ىحا ىػ
الحاؿ ،فمغ تكػف ىشاؾ حاجة إلى استشداخ السعمػمات في مجسميا في ىحا القدع مغ التقخةخ الػششي لمسعمػمات .كبجال مغ ذلظ سيسكغ
إدراج مخجع لألج ادء الدابقة مغ التقخةخ الػششي يسكغ .كمغ خالؿ أمانتيا في السشطسة الجكلية لحفظ حجائق الشباتات ) ،(bgci.orgقج
يكػف أعزاء الذخاكة العالسية لحفظ الشبات كغيخىا مغ السؤسدات الشباتية قادركف عمى دعع األشخاؼ في جسع السعمػمات ذات الرمة
الستعمقة بيحا القدع.
باستخجاـ الشسػذج أدناه ،يخجى كصف مداىسة بمجؾ في تحقيق أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات .كةشبغي تكخار ىحا الشسػذج لكل
مغ األىجاؼ الدتة عذخ لالستخاتيجية العالسية لحفظ الشبات.
خامدا -وصف السداىسة الػششية في تحقيق أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشباتات
ىل وضع بلجؾ أىجافا وششية تتعلق بنىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشباتات؟

ضع عالمة في ىحه الخانة إذا اعتسج بمجكع أىجافا أك التدامات معادلة ذات صمة بيحه االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات ،كاإلشارة إلى
صياغة األىجاؼ في األقداـ التالية.
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نعع .يخجى تقجيع التفاصيل عغ األىجاؼ السحجدة أدناه:
>إدخاؿ الشز<
أك

يخجى كضع عالمة في ىحه الخانة إذا لع يعتسج بمجكع أىجافا كششية أك التدامات معادلة ذات صمة بيحه االستخاتيجية العالسية لحفظ
الشباتات.
ال ،ال يػجج أي ىجؼ كششي

رخجى تقجيع معلػمات عغ أي شبةات فعلية لحفع الشباتات مػجػدة في بلجؾ.

يخجى ذكخ أي مجسػعات لحفظ الشباتات أك شبكات الحجائق الشباتية التي تعسل عمى حفظ الشبات في بمجؾ.
>إدخاؿ الشز<
رخجى وصف التجابيخ الخييدية التي اتخحىا بلػجؾ لتشفيػح االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشباتػات علػى السدػتػى الػػششي( :يسكػغ أف تبمػن
األشخاؼ عغ اإلجخاءات الستخحة لتشفيح ىحه األىجاؼ إذا لع تتع تغصيتيا في القدع الثاني أك الثالث أك الخابع).

إذا اعتسج بمجكع أىجافا كششية أك التدامات مساثمة تتعمق باألىجاؼ الػاردة في االستخاتيجية العالسيػة لحفػظ الشبػات ،يخجػى كصػف اإلجػخاءات
الستخحة كاسياميا في تحقيق االستخاتيجية العالسية لحفظ الشبات.
>إدخاؿ الشز<
فئة التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىجؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشباتات على السدتػى الػششي
اليجؼ  1و 2و ... 3مغ االستخاتيجية العالسية لحفع الشباتات

يخجى تقييع التقجـ السحخز في بمجؾ نحػ كل مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشبات .كةشبغي أف يدتكسل ىحا الشسػذج لكل مغ
أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشبات.
عمى السدار الرحيح لتجاكز اليجؼ عمى السدتػى الػششي

يخجى كضع عالمة في ىحه الخانة إذا كانت التجابيخ التي اتخحت كالػضع الخاىغ مغ القزايا التي تشاكليا اليجؼ سػؼ يتحقق بحمػؿ
السػعج الشيائي السدتيجؼ
ىشاؾ تقجـ نحػ تحقيق اليجؼ عمى السدتػى الػششي كلكغ بسعجؿ غيخ كاؼ

يخجى كضع عالمة في ىحه الخانة إذا تع إحخاز تقجـ كبيخ نحػ تحقيق اليجؼ مشح تحجيجه .كةسكغ أف يأخح التقجـ شكل التجابيخ الستخحة
أك التحديشات الفعمية في حالة السػضػعات التي تع تشاكليا .كمع ذلظ ،كفي حيغ تذيخ ىحه الفئة إلى تحدغ الػضع ،فإف التقجـ الحي تع
إح اخزه سيكػف غيخ كاؼ لتحقيق اليجؼ في السػعج السحجد ما لع تتخح تجابيخ إضافية.
لع يتحقق تغيخ كبيخ عمى السدتػى الػششي

يخجى كضع عالمة في ىحه الخانة إف لع تمحظ أية تغييخات كبيخة مشح أف تع تحجيج اليجؼ .كةسكغ أف تذسل أسباب ذلظ أف التجابيخ
الستخحة لع يكغ ليا تأثيخ ،أك كانت التجابيخ الستخحة غيخ فعالة ،أك عجـ كجػد تجابيخ ىامة تع اتخاذىا.
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يخجى تػضيح سبب االختيار أعاله:

يخجى تقجيع معمػمات إثباتية لمخيار السحكػر أعاله .عمى سبيل السثاؿ ،يسكغ أف يذسل ذلظ السعمػمات الستعمقة بالتأثيخ العاـ لمتجابيخ
الستخحة ،أك التغيخات التي شخأت عمى حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي ،أك التغيخات في الزغػط عمى التشػع البيػلػجي أك عمى دكافع
فقجانيا ،أك التغيخات في الطخكؼ االجتساعية كاالقترادية ،مثل الػعي بالتشػع البيػلػجي ،أك التغيخات في تػافخ السػارد ،أك التغي اخت في
الدياسات الحكػمية ،أك التغيخات في سمػؾ القصاعات الخئيدية في البالد .كبالشدبة لألىجاؼ الػششية التي تعج كسيّة في الصبيعة ،قج
تخغب البمجاف أيزا بالشطخ في التقارةخ بذأف مجى اإلنجاز فيسا يتعمق بالقيسة السدتيجفة .عمى سبيل السثاؿ ،بالشدبة لبعس األنػاع مغ
األىجاؼ ،يسكغ أف يتع ىحا باستخجاـ الشدب السئػةة.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  1مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :إعجاد قايسة إلكتخونية بجسيع أنػاع الشباتات السعخوفة
مػػجد
ا
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ىل ىشاؾ نباتات عمػى السدػتػى الػػششي أك اإلقميسػي تقػجـ كصػفا
ألنػاع الشباتات السػجػدة فػي الػبالد؟ ىػل يػتع اتخػاذ إجػخاء بذػأف رقسشػة الشباتػات الػششية/اإلقميسيػة فػي الػبالد؟ ىػل شػاركت أي مؤسدػة فػي
بمجؾ أك تتعاكف مع االتحاد العالسي لمقائسة اإللكتخكنية لمشباتات؟ في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قػج تخغػب البمػجاف
في الخجػع إلى مػقع االتحاد العالسي لمقائسة اإللكتخكنية لمشباتات (.)www.worldfloraonline.org
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  2مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات :إجػخاء تقيػيع لحالػة حفػع جسيػع أنػػاع الشباتػات السعخوفػة ،إلػى أقرػى قػجر
مسةغ ،إلرشاد إجخاءات الحفع
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :كع عجد أنػاع الشباتات التي تع تقييع حالة حفطيا باستخجاـ إما
فئات كمعاييخ االتحاد الجكلي لحساية الصبيعة كالسػارد الصبيعية  1.1أك نطاـ كششي؟ ما ىي ندبة الشباتات التي تع تقييسيا في بمجؾ؟ كيف
استخجمت بيانات تقييسات الحفاى لتػجيو جيػد الحساية؟ في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب البمجاف في
االستفادة مغ السعمػمات الستاحة مغ :القائسة الحسخاء لألنػاع لالتحاد الجكلي لحساية الصبيعة كالسػارد الصبيعية
( )http://www.iucnredlist.org/كقاعجة بيانات البحث عغ األنػاع السيجدة التابعة لمسشطسة الجكلية لحفظ حجائق الشباتات
) (http://www.bgci.org/threat_search.phpكقاعجة بيانات البحث عغ الشباتات
(.)http://www.bgci.org/plant_search.php
>إدخاؿ الشز<
اليػػجؼ  3مػػغ أىػػجاؼ االسػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػع الشبػػات :إعػػجاد وتبػػادؿ السعلػمػػات ،والبحػػػث ومػػا رػػختبط بيػػا مػػغ نػػاتج ،والػسػػايل
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الالزمة لتشفيح االستخاتيجية
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :كيف تع إجخاء دراسات استقرائية جيػجة بذػأف التشػػع الشبػاتي فػي
بمجؾ؟ ما ىي السشاشق التي شسمتيا ىحه الجراسات االستقرائية؟ ما ىػ التقجـ الحي تع إح اخزه مشح عاـ  6111لتحديغ السعخفة حػؿ أنساط
التشػع الشباتي؟ ما ىي ندػب سػجالت العيشػات الشباتيػة السػجػػدة فػي السعذػبات الػششيػة التػي تػع رقسشتيػا؟ ىػل ىػحه الدػجالت متاحػة لتقيػيع
الحفػػظ كتخصػػيط اسػػتخجاـ األ ارضػػي؟ مػػا ىػػي ندػػبة الشباتػػات التػػي تػػع مخاجعتيػػا مشػػح عػػاـ 1971؟ ىػػل تػػع تػثيػػق أك إتاحػػة تقشيػػات اإلكثػػار
لمسػاقع الخارجية كدراسات الحالة بذأف عػدة ضيػر األنػاع؟ ىل تع حرج تقييع السػارد كالسبادئ التػجييية لمتفخةن السدتجاـ الستاحة ألنػاع
الشباتات ،تجارةا؟
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  4مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :الحفع الفعاؿ لسا ندبتو  15في السئة على األقػل مػغ كػل مشصقػة إيةػلػجيػة
أو نػع مغ الشباتات مغ خالؿ اإلدارة الفعالة و/أو االستعادة.
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

عشج اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ اليجؼ  4مغ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات ،قج تخغب البمجاف في اإلحالة السخجعيػة السػتجابتيا
الستعمقة باليجؼ  11مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي (السشاشق السحسية) كاليجؼ ( 15استعادة الشطاـ اإليكػلػجي كالقجرة عمى الرسػد)
الػارد في الجدء الخابع مغ التقخةخ الػششي .كاذا تع التعامل مع القزايا التي تشاكليا اليجؼ  4مغ االستخاتيجية العالسيػة لحفػظ الشباتػات بسػا
فيو الكفاية في القدع الخابع ،فإنو ليدت ىشاؾ حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  5مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :حساية ما ندبتو  75في السئة على األقل مغ السشػاشق األثثػخ أىسيػة للتشػػع
الشباتي في كل مشصقة إيةػلػجية مع وجػد إدارة فعالة لحفع الشباتات وتشػعيا الجيشي.
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الػخد عمييػا فيسػا يمػي :مػا ىػي مشػاشق الشباتػات اليامػة التػي تػع تحجيػجىا فػي بمػجكع؟ مػا
ىي الشدبة السئػةة لسشاشق الشباتات اليامة التي تقع داخل السشاشق السحسية؟ ما ىي اإلجخاءات اإلدارةة اإلضافية التي يجخى اتخاذىا فػي
مشاشق الشباتات اليامة خارج السشاشق السحسية؟
فػي اإلبػالغ عػغ التقػجـ السحػخز نحػػ تحقيػق ىػحا اليػجؼ ،قػج تخغػب البمػجاف فػي االسػتفادة مػغ قاعػجة بيانػات مشصقػة الشباتػات اليامػة لمحيػاة
الشباتية عمى السػقع التالي.)www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/IPA/ipa_online_database/( :
>إدخاؿ الشز<
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اليجؼ  6مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :إدارة ما ندبتو  75فػي السئػة علػى األقػل مػغ أراضػي اإلنتػاج فػي كػل قصػاع
على نحػ مدتجاـ ،بسا رتسذى وحفع التشػع الشباتي.
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ اليجؼ  6مغ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات ،قج تخغب البمػجاف فػي اإلحالػة السخجعيػة السػتجابتيا
الستعمقػػة باليػػجؼ  7مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي (الد ارعػػة السدػػتجامة كتخبيػػة األحيػػاء السائيػػة كالغابػػات) ال ػػارد فػػي الجػػدء ال اخبػػع مػػغ
التقخةػػخ الػػػششي .كاذا تػػع التعامػػل مػػع القزػػايا التػػي تشاكليػػا اليػػجؼ  6مػػغ االسػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػظ الشباتػػات بسػػا فيػػو الكفايػػة فػػي القدػػع
الخابع ،فإنو ليدت ىشاؾ حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا.
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  7مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :حفع ما ندبتو  75في السئة على األقل مغ أنػاع الشباتات السعخوفة السيجدة
باالنقخاض في السػقع الصبيعي
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف:

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ما ىي الشدبة السئػةة لألنػاع الشباتية السيجدة مػع ذكػخ عػجد كاحػج
عمى األقل مغ األنػاع في مشصقة محسية؟ كع عجد األنػاع السيػجدة اإلضػافية التػي تػع حفطيػا مشػح عػاـ 6111؟ ىػل تػع تحجيػج السػاقػع ذات
األكلػةة لمحفاى عمى الشباتات السيجدة كغيخ السحسية؟ ما التجخالت التي اتخحت لتػسيع السشاشق السحسية إلى مػاقع تحتػي عمى تخكيػدات
عالية مغ الشباتات السيػجدة؟ كعشػج اإلبػالغ عػغ التقػجـ السحػخز فػي سػبيل تحقيػق ىػحا اليػجؼ ،قػج تخغػب البمػجاف فػي اسػتخجاـ قاعػجة بيانػات
البحػػث عػػغ األن ػػاع السيػػجدة التابعػػة لسشطسػػة حفػػظ حػػجائق الشباتػػات ) (http://www.bgci.org/threat_search.phpكقػاعػػج بيانػػات
البحث عغ الشباتات ).(http://www.bgci.org/plant_search.php
>إدخاؿ الشز<
اليػػجؼ  8مػػغ أىػػجاؼ االسػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػع الشبػػات :حفػػع مػػا ندػػبتو  75فػػي السئػػة علػػى األقػػل مػػغ أن ػػاع الشباتػػات السيػػجدة
باالنقخاض في مجسػعات خارج السػقع الصبيعي ،ويفزل أف تكػف في بلج السشذن ،وإتاحة ما ندبتو  20في السئة على األقل مشيا في
بخامج االنتعاش واالستعادة.

رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ما ىي الشدبة السئػةة مغ األنػاع الشباتية السيجدة التي يتع حفطيا
خػارج السػقػػع الصبيعػػي إمػػا فػػي بشػػػؾ لمبػػحكر أك مجسػعػػات السعيذػة فػػي الحػػجائق الشباتيػػة أك السجسػعػػات الشباتيػػة األخػػخى؟ مػػا ىػػي الشدػػبة
السئػةة الستاحة لالسػتعادة أك أعسػاؿ االنتعػاش؟ كػع عػجد األنػػاع التػي تعػج جػدءا مػغ بػخامج اإلنعػاش الشذػصة؟ فػي كػع مشصقػة مػغ السشػاشق
اإليكػلػجية السختمفة يجخى إجخاء أعساؿ انتعاش؟ ىل يػجج في بمجؾ أعزاء في تحالف االستعادة البيئية لمحجائق الشباتية؟ قج يخغب بمجؾ
أيزا في تقجيع إحالة مخجعية إلى دراسات حالة االنتعاش .في اإلبالغ عغ التقػجـ السحػخز نحػػ تحقيػق ىػحا اليػجؼ ،قػج تخغػب البمػجاف فػي
االسػػتفادة مػػغ السعمػمػػات الستاحػػة فػػي :قاعػػجة بيانػػات البحػػث عػػغ األن ػػاع السيػػجدة )(http://www.bgci.org/threat_search.php
كقاع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجة بيان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات البح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػغ الشبات ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارج السػق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػع الت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابعتيغ لمسشطس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجكلي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لحف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػظ ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػجائق
الشباتات) (http://www.bgci.org/plant_search.phpكالسػقع اإللكتخكني لتحالف استعادة البيئة (.)www.erabg.org
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>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  9مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات :حفػع مػا ندػبتو  70فػي السئػة مػغ التشػػع الجيشػي للسحاصػيل بسػا فػي ذلػظ
أقاربيا البخية وأنػاع الشباتات األخخى ذات القيسة االجتساعية-االقترادية ،مع احتخاـ ما رختبط بيا مغ معارؼ أصلية ومحلية ،وصػنيا
والحفاظ علييا
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػت اختيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

عشج اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ اليجؼ  9مغ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات ،قج تخغب البمجاف في اإلحالة السخجعيػة السػتجابتيا
الستعمقة باليجؼ  11مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي (الحفػاى عمػى التشػػع الػػراثي) الػػارد فػي الجػدء ال اخبػع مػغ التقخةػخ الػػششي .كاذا تػع
التعامػػل مػػع القزػػايا التػػي تشاكليػػا اليػػجؼ  9مػػغ االسػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػظ الشباتػػات بسػػا فيػػو الكفايػػة فػػي القدػػع ال اخبػػع ،فإنػػو ليدػػت ىشػػاؾ
حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا.
تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمػي :ىػل يػجػج فػي بمػجكع عسميػة جػخد كششيػة لسحاصػيل األنػػاع البخةػة
القخةبة الشدب كغيخىا مغ األنػاع الشباتية اليامة اجتساعيا كاقتراديا (الشباتات الصبية كالسحاصيل العمفيػة كأنػػاع األشػجار السفيػجة ،كمػا إلػى
ذلػػظ)؟ ىػػل يػجػػج فػػي بمػػجكع اسػػتخاتيجية كششيػػة لمحفػػاى عمػػى السحاصػػيل البخةػػة القخةبػػة الشدػػب /الشباتػػات الصبيػػة؟ ىػػل ىشػػاؾ بخنػػامج كششػػي
لمسػارد الػراثية الشباتية لألغحية كالدراعة؟ ما ىي الشدبة السئػةػة لمسحاصػيل البخةػة كغيخىػا مػغ األنػػاع اليامػة اجتساعيػا كاقترػاديا التػي يػتع
حفطيا خارج السػقع الصبيعي في بشػؾ لمبػحكر أك فػي السجسػعػات التػي تعػير فػي الحػجائق الشباتيػة كالسجسػعػات الشباتيػة األخػخى؟ مػا ىػي
الشدػػبة السئػةػػة لمسحاصػػيل البخةػػة كغيخىػػا مػػغ األن ػػاع اليامػػة اجتساعيػػا كاقترػػاديا التػػي يػػتع حفطيػػا داخػػل السشػػاشق السحسيػػة أك مػػغ خػػالؿ
السحافطة عمى مدتػى السدرعة؟ في اإلبالغ عػغ التقػجـ السحػخز نحػػ تحقيػق ىػحا اليػجؼ ،قػج تخغػب البمػجاف فػي االسػتفادة مػغ السعمػمػات
السقجمة إلى مشطسة األغحية كالدراعة مغ خالؿ تقخةخىا الػششي عغ الحالة الثانية لمسػارد الػراثية الشباتية لألغحية كالدراعة في العالع

)(http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/seeds-pgr/sow/sow2/country-reports/en/
>إدخاؿ الشز<

اليجؼ  10مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :وضػع خصػط إدارة فعالػة لسشػع الغػدوات البيػلػجيػة الججرػجة وإدارة السشػاشق
ذات األىسية للتشػع الشباتي التي تعخضت للغدو.
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

عشػػج اإلبػػالغ عػػغ التقػػجـ السح ػػخز نحػػػ اليػػجؼ  11مػػغ االس ػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػظ الشباتػػات ،قػػج تخغ ػػب البمػػجاف فػػي اإلحالػػة السخجعي ػػة
الستجابتيا الستعمقػة باليػجؼ  9مػغ أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػجي (مشػع األنػػاع الغخةبػة الغازةػة كالػتحكع فييػا) الػػارد فػي الجػدء ال اخبػع مػغ
التقخةػخ الػػششي .كاذا تػع التعامػل مػػع القزػايا التػي تشاكليػا اليػجؼ  11مػػغ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػظ الشباتػات بسػػا فيػو الكفايػة فػي القدػػع
الخابع ،فإنو ليدت ىشاؾ حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا .تتسثل بعس األسئمة التي قػج يخغػب بمػجؾ الشطػخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :ىػل
حػجد بمػجكع مشػاشق الشباتػات اليامػة (ىػحه القزػػية قػج يكػػف تػع تشاكليػا بالفعػل كجػدء مػػغ اسػتجابة بمػجكع لميػجؼ  5مػغ أىػجاؼ االسػػتخاتيجية
العالسية لحفظ الشباتات)؟ كع عجد ىحه السشاشق التي لجييا خصط إدارةة تعالج األنػاع الغازةة؟
>إدخاؿ الشز<
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اليجؼ  11مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :أالّ ُتعخض التجارة الجولية أي نػع مغ الشباتات البخية للخصخ.
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

كةػػتع تشفيػػح اليػػجؼ  11مػػغ أىػػجاؼ االسػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػظ الشبػػات مػػغ خػػالؿ األنذػػصة السقجمػػة فػػي إشػػار تشفيػػح أحكػػاـ كتػػجابيخ الخقابػػة
الػاردة في اتفاقية االتجار باألنػاع السيجدة باالنقخاض مغ الحيػانات كالشباتات البخةة .كفي اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ اليػجؼ  11مػغ
أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشبات ،قػج تخغػب البمػجاف فػي اإلحالػة السخجعيػة لمدػمصات اإلدارةػة كالعمسيػة السخترػة الخاصػة باتفاقيػة
االتجػار بػػاألنػاع السيػجدة بػػاالنقخاض مػغ الحيػانػػات كالشباتػػات البخةػة ،فزػػال عػغ التقػػارةخ التػي تػػع إعػػجادىا فػي إشػػار لجشػة اتفاقيػػة االتجػػار
باألنػاع السيجدة باالنقخاض مغ الحيػانات كالشباتػات البخةػة السعشيػة بالشباتػات ،كالمجشػة الجائسػة ،كمػؤتسخ األشػخاؼ ،كغيخىػا مػغ االجتساعػات
ذات الرمة باالتجار في الشباتات.
عشػػج اإلبػػالغ عػػغ التقػػجـ السح ػػخز نحػػػ اليػػجؼ  11مػػغ االس ػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػظ الشباتػػات ،قػػج تخغ ػػب البمػػجاف فػػي اإلحالػػة السخجعي ػػة
السػػتجابتيا الستعمقػػة باليػػجؼ  4مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي (اإلنتػػاج كاالسػػتيالؾ السدػػتجاماف) الػػارد فػػي الجػػدء ال اخبػػع مػػغ التقخةػػخ
الػششي .كاذا تع التعامل مع القزايا التي تشاكليا اليجؼ  11مغ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات بسا فيو الكفاية في القدع الخابع ،فإنػو
ليدت ىشاؾ حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا.
في اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب البمجاف أيزا فػي االسػتفادة مػغ السعمػمػات الستاحػة عمػى السػقػع الذػبكي
لمشباتات (http://www.plants2020.net/target-11) 6161
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  12مغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات :جسيػع السشتجػات السذػتقة مػغ الشباتػات البخيػة رػتع حرػادىا مػغ مرػادر
مدتجامة
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف:

ف ػػي اإلب ػػالغ ع ػػغ التق ػػجـ السح ػػخز نح ػػػ الي ػػجؼ  16م ػػغ االس ػػتخاتيجية العالسي ػػة لحف ػػظ الشبات ػػات ،ق ػػج تخغ ػػب البم ػػجاف ف ػػي اإلحال ػػة السخجعي ػػة
السػػتجابتيا الستعمقػػة باليػػجؼ  4مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي (اإلنتػػاج كاالسػػتيالؾ السدػػتجاماف) الػػارد فػػي الجػػدء ال اخبػػع مػػغ التقخةػػخ
الػششي .كاذا تع التعامل مع القزايا التي تشاكليا اليجؼ  16مغ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشباتات بسا فيو الكفاية في القدع الخابع ،فإنػو
ليدت ىشاؾ حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا.
تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييا فيسا يمي :ىل يػجج في بمجكع جخد لمسشتجات ذات األصػل الشبػاتي التػي تػع
جمبيا مغ البخةة؟ ما ىي الشدبة السئػةة لمشباتات التي يتع حرادىا بخةا كةتع تجاكليا تجارةا كالتي لػجييا تقييسػات لمسرػادر ،كخصػط إدارةػة،
كمبػػادئ تػجيييػػة لمتفخةػػن السدػػتجاـ؟ ىػػل ىشػػاؾ ل ػػائح أك سياسػػات محػػجدة تذػػجع عمػػى كتعسػػل عمػػى إنفػػاذ الحرػػاد السدػػتجاـ مػػغ السرػػادر
البخةػة ،كاالسػتخجاـ كاإلتجػار السدػػتجاميغ فػي الشباتػات (يخجػى التحجيػػج)؟ ىػل حرػمت أي مػغ السشتجػػات ،أك األنػػاع أك الذػخكات فػي بمػػجؾ
عمى شيادة بسػجب شيادة االستجامة ،مثل شػيادة ( FairWild Standardيخجػى التحجيػج)؟ مػا ىػي التػجخالت التػي تػع كضػعيا لزػساف
الحراد السدتجاـ مغ السرادر البخةة كاستخجاـ األنػاع الشباتية مغ ِقبل مجتسعات الدكاف األصمييغ؟
عشج اإلبالغ عغ التقجـ السحخز نحػ تحقيق ىحا اليجؼ ،قج تخغب البمجاف أيزا في االستفادة مغ السعمػمػات الستاحػة عمػى السػقػع الذػبكي
لمشباتات  (http://www.plants2020.net/index ) 6161كمؤسدة فيخ كايمج FairWild Standard
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>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  13مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :الحفاظ على السعارؼ واالبتكػارات والسسارسػات األصػلية والسحليػة السختبصػة
بسػػارد نباتيػػة ،أو زيادتيػػا ،حدػػم االقتزػػاء ،لػػجعع االسػػتخجاـ السػػنلػؼ ،وسػػبل العػػير السدػػتجامة ،واألمػػغ الغػػحايي السحلػػي والخعايػػة
الرحية السحلية
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

ف ػػي اإلب ػػالغ ع ػػغ التق ػػجـ السح ػػخز نح ػػػ الي ػػجؼ  11م ػػغ االس ػػتخاتيجية العالسي ػػة لحف ػػظ الشبات ػػات ،ق ػػج تخغ ػػب البم ػػجاف ف ػػي اإلحال ػػة السخجعي ػػة
الستجابتيا الستعمقة باليجؼ  18مغ أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي (احتخاـ السعارؼ التقميجية) الػارد في الجػدء ال اخبػع مػغ التقخةػخ الػػششي.
كاذا تع التعامل مع القزايا التي تشاكليا اليجؼ  11مغ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػظ الشباتػات بسػا فيػو الكفايػة فػي القدػع ال اخبػع ،فإنػو ليدػت
ىشاؾ حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا.
>إدخاؿ الشز<
اليػػجؼ  14مػػغ أىػػجاؼ االسػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػع الشبػػات :إدمػػاج أىسيػػة التشػػػع الشبػػاتي والحاجػػة إلػػى حفطػػو فػػي ب ػخامج االترػػاؿ
والتثقيف والتػعية العامة
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

ف ػػي اإلب ػػالغ ع ػػغ التق ػػجـ السح ػػخز نح ػػػ الي ػػجؼ  14م ػػغ االس ػػتخاتيجية العالسي ػػة لحف ػػظ الشبات ػػات ،ق ػػج تخغ ػػب البم ػػجاف ف ػػي اإلحال ػػة السخجعي ػػة
السػػتجابتيا الستعمقػػة باليػػجؼ  1مػػغ أىػػجاؼ أيذػػي لمتشػػػع البيػلػػػجي (زةػػادة الػػػعي) ال ػػارد فػػي الجػػدء ال اخبػػع مػػغ التقخةػػخ الػػػششي .كاذا تػػع
التعامل مع القزػايا التػي تشاكليػا اليػجؼ  14مػغ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػظ الشباتػات بسػا فيػو الكفايػة فػي القدػع ال اخبػع ،فإنػو ليدػت ىشػاؾ
حاجة لتكخار ىحه السعمػمات ىشا .كبالشدبة لألنذصة السحجدة لمشباتات ،قج تخغب البمجاف أيزا في االسػتفادة مػغ قاعػجة بيانػات البحػث عػغ

األنػاع السيجدة التابعة مشطسة الحفظ الجكلي لحجائق الشباتات )(www.bgci.org/garden_search.php

تتسثل بعس األسئمة اإلضافية التػي قػج يخغػب بمػجؾ الشطػخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :ىػل يػجػج فػي بمػجكع بػخامج بذػأف عمػع السػػاشغ التػي
تذسل جسع بيانات بذأف الشباتات؟ ىل تقػـ الحجائق الشباتية الخاص بظ بتذغيل البخامج التثقيفية؟ ىل ىشاؾ مشطسات غيخ حكػميػة أخػخى
يختكد عسميا عمى الصبيعة كتػفخ التثقيف غيخ الخسسي بذأف الشباتات؟
>إدخاؿ الشز<
اليجؼ  15مغ أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفع الشبات :تػفيخ العجد الكافي مغ األفػخاد السػجربيغ العػامليغ بػالسخافق السشاسػبة ،وفقػا
لالحتياجات الػششية ،لتحقيق أىجاؼ ىحه االستخاتيجية
رخجى وصف كيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.

تتسثل بعػس األسػئمة التػي قػج يخغػب بمػجؾ الشطػخ فػي الػخد عمييػا فيسػا يمػي :كػع عػجد الجامعػات /الكميػات التػي تػػفخ التعمػيع عمػى السدػتػى
الجامعي في مجاؿ عمػع الشباتػات /حفػظ الشباتػات؟ ىػل تقػجـ مشطسػات حفػظ الشبػات التػجرةب /الػجكرات القرػيخة كمػا إلػى ذلػظ لػجعع التػجرةب
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أثشاء الخجمة كتشسية السيارات؟
في اإلبالغ عغ التقجـ السحػخز نحػػ تحقيػق ىػحا اليػجؼ ،قػج تخغػب البمػجاف أيزػا فػي إجػخاء اترػاالت مػع األعزػاء السعشيػيغ فػي الذػخاكة
العالسية لحفظ الشبات )(http://www.plants2020.net/gppcpartners/
>إدخاؿ الشز<
اليػػجؼ  16مػػغ أىػػجاؼ االسػػتخاتيجية العالسيػػة لحفػػع الشبػػات :إنذػػاء أو تعديػػد مؤسدػػات وشػػبةات وشػػخاثات لحفػػع الشباتػػات علػػى
السدتػيات الػششية واإلقليسية والجولية ،لتحقيق أىجاؼ ىحه االستخاتيجية
رخجى وصف ثيفية مداىسة بلػجؾ وإلػى أي حػج فػي تحقيػق ىػحا اليػجؼ مػغ أىػجاؼ االسػتخاتيجية العالسيػة لحفػع الشبػات ،وقػجـ مػػج اد
ل دلة السدتخجمة لجعع ىحا الػصف.
تتسثل بعس األسئمة التي قج يخغب بمجؾ الشطخ في الخد عمييػا فيسػا يمػي :ىػل ىشػاؾ شػبكة كششيػة لمحػجائق الشباتيػة فػي بمػجؾ؟ ىشػاؾ شػبكة
كششية لحفظ الشباتات أك مجتسع نباتية كششي يتشاكؿ بشذاط أىجاؼ االستخاتيجية العالسية لحفظ الشبات؟

في اإلبالغ عػغ التقػجـ السحػخز نحػػ تحقيػق ىػحا اليػجؼ ،قػج تخغػب البمػجاف أيزػا فػي االسػتفادة مػغ قائسػة شػبكات الحػجائق الشباتيػة التابعػة
لمحفظ الجكلي لمحجائق الشباتية )(www.bgci.org/about-us/networks/
>إدخاؿ الشز<

القدع الدادس :معلػمات إضافية بذنف مداىسة الذعػب األصلية والسجتسعات السحلية فاستكساؿ ىحا القدع اختياري

يشبغي أف تخد السعمػمات الستعمقة بسداىسة الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية في تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي في جسيع أقداـ
التقخةخ الػششي الدادس .كةيجؼ ىحا القدع إلى جسع تمظ السعمػمات التي لع تخد في األقداـ األخخى مغ التقخةخ؛ كسػؼ يخد باستخجاـ
أغخاض مشيا ،في جسمة أمػر ،اإلسياـ في إعجاد تقارةخ مثل الصبعة التالية مغ آفاؽ التشػع البيػلػجي السحمي – مداىسات الذعػب
11
األصمية كالسجتسعات السحمية في تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي .6161-6111
وباسخخذام الٌوىرج الوبٍي أدًاٌٍ ،رجى حىفٍر أي هؼلىهاث إضافٍت بشأى هساهوت الشؼىب األصلٍت والوجخوؼاث الوحلٍت فً ححقٍق أهذاف
أٌشً للخٌىع البٍىلىجً ،ها لن حرصذ فً األقسام أػالٍ.
سادسا – السعمػمات اإلضافية بذأف مداىسة الذعػب األصمية كالسجتسعات السحمية في تحقيق أىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي ،ما لع تخصج
في األقداـ أعاله.
يخجى تػفيخ أي معمػمات إضافية بذػأف مدػاىسة الذػعػب األصػمية كالسجتسعػات السحميػة فػي تحقيػق أىػجاؼ أيذػي لمتشػػع البيػلػػجي ،مػا لػع
تخصج في األقداـ أعاله.

القدع الدابع  -تحجرث السالمح القصخية للتشػع البيػلػجي

ٌ 11وكي االطالع ػلى الخقرٌر ػلى الرابظ اإللكخروًً .https://www.cbd.int/gbo/gbo4/publication/lbo-en.pdf
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ييجؼ ىحا القدع مغ التقخةخ الػششي الدادس إلى مداعجة األشخاؼ في إكساؿ أك تحجيث السػجد القصخي لمتشػع البيػلػجي الػارد في السػقع
الذبكي لالتفاقية الستعمقة بالتشػع البيػلػجي 12 .يقجـ السػجد القصخي لمتشػع البيػلػجي لسحة قريخة عغ حالة كاتجاىات التشػع البيػلػجي،
بسا في ذلظ السشافع الشاشئة عغ التشػع البيػلػجي كخجمات الشطع اإليكػلػجية ككضائفيا؛ كالزغػط الخئيدية عمى التشػع البيػلػجي؛ كالتجابيخ
الستخحة لتحديغ تشفيح االتفاقية مغ خالؿ تشفيح الخصة االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي ا كخصة عسميا كاإلجخاءات التي تديع في تشفيح الخصة
االستخاتيجية لمتشػع البيػلػجي  6161-6111كأىجاؼ أيذي لمتشػع البيػلػجي؛ كآليات الجعع؛ كآليات رصج كاستعخاض التشفيح .كليذ مغ
الزخكري أف يقجـ تقييسا مفرال لمقزايا الػاردة أعاله .كمع ذلظ ،يشبغي لمسعمػمات أف تدكد القارئ بمسحة عامة مػجدة (حػالي صفحتيغ
أك  1111كمسة) عغ األكضاع الخاىشة .كعشج استكساؿ أك تحجيث مػجدكع القصخي عغ التشػع البيػلػجي ،قج تخغبػف في استخجاـ السعمػمات
الػاردة في تقخةخكع الػششي الدادس .كةتع عخض السػجد القصخي لمتشػع البيػلػجي عمى صفحات الػةب القصخةة جشبا إلى جشب مع أي
معمػمات كششية أخخى ذات صمة ،مثل السعمػمات الستعمقة بشقاط االتراؿ الػششية في البالد كتفاصيل االتراؿ ،فزال عغ عزػةة البالد
في البخكتػكػالت .كاذا كشت برجد إعجاد التقخةخ الػششي الدادس مغ خالؿ استخجاـ أداة اإلبالغ عمى اإلنتخنت ،سيتع شسػؿ مػجد التشػع
البيػلػجي الحالي في بمجؾ تمقائيا في الشسػذج الػارد أدناه كشقصة انصالؽ/مخجعية.
يخجى استعخاض كتحجيث السالمح القصخةة لمتشػع البيػلػجي في بمجؾ السعخكضة حاليا عمى السػجد القصخي لمتشػع البيػلػجي في آلية غخفة
تبادؿ السعمػمات كقجـ عخضا عاما لمسعمػمات ذات الرمة بتشفيح البمج لالتفاقية.
سػػػػػابعا -تحػػػػػجرث السػػػػػػجد القصػػػػػخي للتشػػػػػػع البيػلػػػػػػجي فرخجػػػػػى اسػػػػػتعخاض وتحػػػػػجرث الػػػػػشز السعػػػػػخوض حاليػػػػػا علػػػػػى السػقػػػػػع
13
.)https://www.cbd.int/countries
حقايق عغ التشػع البيػلػجي
حالة واتجاىات التشػع البيػلػجي ،بسا في ذلظ السشافع مغ التشػع البيػلػجي وخجمات الشطع اإليةػلػجية ووضايفيا:

يخجػػى مخاجعػػة الػػشز السعػػخكض حاليػػا فػػي السػػػجد القصػػخي لمتشػػػع البيػلػػػجي الخػػاص بػػظ بذػػأف آليػػة غخفػػة تبػػادؿ السعمػمػػات لالتفاقيػػة
كتحجيث الشز عشج االقتزاء.
>الشز السقجـ بذأف التحجيث السحتسل<

الزغػط والجوافع الخييدية للتغيخ في التشػع البيػلػجي فالسباشخة وغيخ السباشخة :

يخجػػى مخاجعػػة الػػشز السعػػخكض حاليػػا فػػي السػػػجد القصػػخي لمتشػػػع البيػلػػػجي الخػػاص بػػظ بذػػأف آليػػة غخفػػة تبػػادؿ السعمػمػػات لالتفاقيػػة
كتحجيثو عشج االقتزاء.
>الشز السقجـ بذأف التحجيث السحتسل<
تجابيخ تعديد تشفيح االتفاقية
تشفيح االستخاتيجية وخصة العسل الػششية للتشػع البيػلػجي:

يخجػػى مخاجعػػة الػػشز السعػػخكض حاليػػا فػػي السػػػجد القصػػخي لمتشػػػع البيػلػػػجي الخػػاص بػػظ بذػػأف آليػػة غخفػػة تبػػادؿ السعمػمػػات لالتفاقيػػة
كتحجيث الشز عشج االقتزاء.
>الشز السقجـ بذأف التحجيث السحتسل<

ٌ 12وكي الىصىل إلى الوالهح القطرٌت الحالٍت هي خالل الوىقغ الخالً . https://www.cbd.int/countries/
 13هالحظت :إرا اسخخذهج أداة اإلبالؽ ػلى اإلًخرًج ،سٍظهر ًص الوىجس القطري الحالً .وسٍضاف خخن زهًٌ لإلشارة إلى حارٌخ ًشر الخحذٌث.
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يخجػػى مخاجعػػة الػػشز السعػػخكض حاليػػا فػػي السػػػجد القصػػخي لمتشػػػع البيػلػػػجي الخػػاص بػػظ بذػػأف آليػػة غخفػػة تبػػادؿ السعمػمػػات لالتفاقيػػة
كتحجيث الشز عشج االقتزاء.
>الشز السقجـ بذأف التحجيث السحتسل<
آليات الجعع للتشفيح الػششي فالتذخيع ،والتسػيل ،وبشاء القجرات ،والتشديق والتعسيع ،وما إلى ذلظ :

يخجػػى مخاجعػػة الػػشز السعػػخكض حاليػػا فػػي السػػػجد القصػػخي لمتشػػػع البيػلػػػجي الخػػاص بػػظ بذػػأف آليػػة غخفػػة تبػػادؿ السعمػمػػات لالتفاقيػػة
كتحجيث الشز عشج االقتزاء.
>الشز السقجـ بذأف التحجيث السحتسل<
آليات رصج واستعخاض التشفيح:

يخجػػى مخاجعػػة الػػشز السعػػخكض حاليػػا فػػي السػػػجد القصػػخي لمتشػػػع البيػلػػػجي الخػػاص بػػظ بذػػأف آليػػة غخفػػة تبػػادؿ السعمػمػػات لالتفاقيػػة
كتحجيث الشز عشج االقتزاء.
>الشز السقجـ بذأف التحجيث السحتسل<

__________

