
 الييئة الفرعية لمتنفيذ
 االجتماع األوؿ

 2106مايو/أيار  6-2كندا،  ،مونترياؿ
 مف جدوؿ األعماؿ 01البند 

 

 توصية اعتمدتيا الييئة الفرعية لمتنفيذ
 لبغاغ الوطن اإل 1/11

 لمتنفيذالفرعية إف الييئة 
متقرير الوطني السادس الواردة في ل ،نماذج اإلبالغمشروع المبادئ التوجييية، بما في ذلؾ مشروع بعمما  تحيط -0

 ؛يذه التوصيةبمرفق ال

 مشروع المبادئ التوجيييةنظرا  بواسطة األطراؼ للماستعراض جرا  إل أف يرتباألميف التنفيذي إلى تطمب  -2
في ضو  التعميقات  وتنقيحيما، لمتقرير الوطني السادس ومشروع الدليل المرجعي، روع نماذج اإلبالغ، بما في ذلؾ مشلإلبالغ

األخرى المتعمقة االتفاقيات المستممة، لينظر فييا مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر، مع مراعاة أيضا أية مقترحات مف 
 ؛بالتنوع البيولوجي

مشروع المبادئ التوجييية، بما في ذلؾ مشروع نماذج اإلبالغ  يتيحف أاألميف التنفيذي إلى  أيضا تطمب -1
التفاقيات المتعمقة بالتنوع المعني بامانات االتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصاؿ أل الدليل المرجعيومشروع 

عمميات اإلبالغ  نسيقت يسيرمف أجل تاإلبالغ مجاؿ  مدخالتيا بشأف أوجو التآزر المحتممة فيتقديـ إلى  ىايدعو أف و البيولوجي 
 صمة؛الخرى ذات األمعمومات الوالمؤشرات و  ،المشتركةمف خالؿ مصادر البيانات 

 بأف يعتمد مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر مقررا عمى غرار ما يمي: توصي -4

 إف مؤتمر األطراؼ
 لمتقرير الوطني السادس؛ بالغنماذج اإلالمبادئ التوجييية، بما في ذلؾ  يعتمد -0

 :إلى األميف التنفيذييطمب  -2

ألطػػراؼ بالمتػػات للمتقريػػر الػػوطني السػػادس  نمػػاذج اإلبػػالغالمبػػادئ التوجيييػػة، بمػػا فػػي ذلػػؾ  يتػػيحأف  (أ )
، بما في ذلؾ مف خالؿ آلية غرفة تبادؿ المعمومػات 2107مارس/آذار  10الرسمية الست لألمـ المتحدة في موعد أقصاه 

 نترنت؛إلبالغ عمى اإللطوعية لداة ااألو  التفاقيةل التابعة
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اإلبػػػالغ  نمػػاذجبيػػدؼ موا متيػػػا تمامػػا مػػع  اإلنترنػػتعمػػى لإلبػػػالغ طوعيػػة ال اةداأل يواصػػل تطػػويرأف  (ب )
 ؛2107مارس/آذار  10في موعد أقصاه متقرير الوطني السادس، ل

 مػف بينيػاأمػور  مراعػاة جممػة أف يضع الصيتة النيائيػة لمػدليل المرجعػي لمتقريػر الػوطني السػادس، مػع (ج )
والمؤشػػػرات وغيرىػػػا مػػػف المعمومػػػات ذات  ،بشػػػأف مصػػػادر البيانػػػات المشػػػتركة رشػػػاداتاإلالعناصػػػر األخػػػرى ذات الصػػػمة، و 

التفاقيػػات المتعمقػػة المعنػػي باالصػػمة التػػي تقػػدميا أمانػػات االتفاقيػػات األخػػرى المتعمقػػة بػػالتنوع البيولػػوجي وفريػػق االتصػػاؿ 
 ؛مف خالؿ آلية غرفة تبادؿ المعمومات التابعة لالتفاقية وغيرىا مف الوسائل يتيحياأف ي، و بالتنوع البيولوج

، مع 2108 /كانوف األوؿديسمبر 10 بحموؿالوطني السادس  ىااألطراؼ عمى تقديـ تقرير  شجعي -1
عمى تقديـ عناصر  األطراؼ ويشجع ،التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجيمراعاة التحضيرات لإلصدار الخامس مف نشرة 

 ؛مف خالؿ أداة اإلبالغ عمى اإلنترنت، االقتضا حسب ، االنتيا  منيافور الوطني السادس  ىاتقرير 

إلى مرفق البيئة العالمية توفير التمويل الكافي إلعداد التقرير الوطني السادس في الوقت  يطمب -4
طراؼ األلجزرية الصتيرة النامية، وكذلؾ داف نموا والدوؿ اسيما أقل البم الو يقة سريعة إلى البمداف النامية، المناسب وبطر 

 ؛التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية

، بما في ذلؾ مف خالؿ الشراكة تقديـإلى  ذات الصمةوالمنظمات األخرى األطراؼ، والحكومات  يدعو -5
سيما فيما  الو قاريرىا الوطنية السادسة، إعداد تفي الدعـ لمبمداف النامية إف أمكف، المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي، 

 ؛األىداؼ الوطنيةلإلبالغ وتقييـ التقدـ المحرز في تحقيق  االبيانات السميمة عمميواستخداـ المؤشرات يتعمق بإعداد 

بالتعاوف  ،إلى األميف التنفيذي أف ينظـ، رىنا بتوافر الموارد، وفي الحاالت الممكنة والمناسبة يطمب -6
سيما أقل البمداف نموا والدوؿ  الو معنييف والعمميات ذات الصمة، أنشطة بنا  القدرات لدعـ البمداف النامية، مع الشركا  ال

بما في  ،إلعداد تقاريرىا الوطنية السادسة، األطراؼ التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقاليةوكذلؾ الجزرية الصتيرة النامية، 
 اإلنترنت؛ إلبالغ عمىلطوعية لداة ااستخداـ األذلؾ 

مشعوب األصمية والمجتمعات لكاممة والفعالة لمشاركة االحسب االقتضا ، ، يسيراألطراؼ إلى ت يدعو -7
التفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي التابعة لتصاؿ الا، بما في ذلؾ نقاط المعنييفالمحمية وأصحاب المصمحة 

، وزيادة أف التقارير الوطنية تعكس التنفيذ الوطني لتأكد مفإلى اس إعداد التقرير الوطني الساد عندواتفاقيات ريو، 
 التآزر في اإلبالغ بيف االتفاقيات ذات الصمة؛أوجو يا و يإلى االتفاقية وبروتوكول اإلبالغوالتنسيق في  الموا مات

مف  رىنا بتأييد الحق، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراؼ، أف يضع إلى األميف التنفيذي يطمب -8
بموجب  اإلبالغ الوطنيمقترحات لموا مة ويا، غوناقرطاجنة  يألطراؼ في بروتوكولل اجتماعكمؤتمر األطراؼ العامل 

الثاني، مع األخذ بعيف  اعف التقدـ المحرز إلى الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعي واإلبالغ، وبروتوكولييااالتفاقية 
 :عناصر التاليةلااالعتبار 

مشتركة  نيائيةمواعيد بوبروتوكوؿ قرطاجنة وبروتوكوؿ ناغويا،  ،لالتفاقية ةغ المنسقدورات اإلبال )أ(
لتقديـ التقارير بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراؼ العامل 

بع لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ واالجتماع الرالمسالمة األحيائية كاجتماع لألطراؼ في بروتوكوؿ قرطاجنة 
في عاـ لمحصوؿ عمى الموارد الجينية والتقاسـ العادؿ والمنصف لممنافع الناشئة عف استخداميا، في بروتوكوؿ ناغويا 

 ؛2121
 االتفاقية وبروتوكولييا؛ في إطارنية نيج مشترؾ لشكل التقارير الوط )ب(
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غرفة تبادؿ المعمومات، وغرفة تبادؿ معمومات آلية غ المتاحة في لتسييالت اإلبالالدمج التدريجي  )ج(
 مستخدميف،موحدة لمما في ذلؾ حسابات الحصوؿ وتقاسـ المنافع، ببشأف معمومات الالسالمة األحيائية وغرفة تبادؿ 

ونظاـ  ،الوطنية لجميع التقارير يفوتوسيـ وتصميـ مشترك ،ةالثالث الصكوؾلكل مف وبوابة واحدة لموصوؿ إلى التقارير 
 لتحميل وعرض تقديمات التقارير الوطنية؛ موحد

في موا مة التيسير  بيدؼ روابط مالئمة بيف الخطط االستراتيجية لالتفاقية وبروتوكولييا في المستقبل )د(
 اإلبالغ إلى االتفاقية وبروتوكولييا؛

وف مع أمانات االتفاقيات المتعمقة ، رىنا بتوافر الموارد، بالتعاأف يستكشف إلى األميف التنفيذي يطمب -9
برنامج األمـ المتحدة لمبيئة، خيارات لتعزيز التابع ل حفظ الطبيعةرصد بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو، والمركز العالمي ل

 :اإلبالغ الوطني بيف ىذه االتفاقيات، بما في ذلؾ النظر في االحتماالت التالية بشأفالتآزر أوجو 

 ؛حسب االقتضا  لمؤشرات،حدة مف امو  اتمجموع )أ(
 ؛القضايا المشتركة بشأف موحدةإبالغ  وحدات )ب(
 ؛اإلبالغإلدارة المعمومات ونظـ  قابمية التشتيل البيني )ج(
 ؛إلبالغ الوطنيلدوات األ تنسيق )د(
 في الفقرة تقريرا عف التقدـ المحرز في األنشطة المشار إلييا يقدـأف  إلى األميف التنفيذي أيضا يطمب -01

 .الثاني اأعاله إلى الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعي 9
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 المرفق
 ةالسادس ةالوطني لمتقارير نماذج اإللبغاغمشروع 

 عمى المستوى الوطن  المرغوب تحقيقياالقسم األول: معمومات عن األىداؼ 
، 2121-2100بالخطػة االسػتراتيجية لمتنػوع البيولػوجي متعمقػة مكافئػة أو اعتمد أىدافا وطنيػة أو التزامػات /وضع وقد بمدؾ كاف إذا 

ذا و يرجى مل  ىذا النموذج لكل مف األىػداؼ الوطنيػة لبمػدؾ. و التالي لوصفيا.  النموذجاستخداـ  يرجى قػد وضػع أو  بمػدؾلػـ يكػف ا 
األوؿ  اإلطػػارفػػي ذلػػؾ  اإلشػػارة إلػػى، يرجػػى 2121-2100أي ىػػدؼ وطنػػي متعمػػق بالخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػوع البيولػػوجي  اعتمػػد

  ؿ إلى القسـ الثاني.انتقاالو 
 وسيتـ ربط األىداؼ الوطنية التي يتـ إدخاليا في ىذا القسـ بالقسـ الثالث بحيث يمكف تقييـ التقدـ المحرز في تنفيذىا.

 عمى المستوى الوطن  المرغوب تحقيقيامعمومات عن األىداؼ  -أوال
 

-2011ي أىػدافا وطنيػة لمتنػوع البيولػػوجي أو التزامػات مكافئػة بمػا يتماشػى مػع الخطػة االسػتراتيجية لمتنػوع البيولػػوجي اعتمػد بمػد 
 وأىداؼ أيشي.  2020
 
 أو
 
إلػى القسػـ الثػاني. وفػي  لـ يعتمد بمدي أىدافا وطنية لمتنوع البيولوجي. وأرغب في استخداـ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي )انتقػل  

 ينبتي اعتبار أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي أىدافا وطنية وينبتي تقييـ التقدـ نحو تحقيقيا في السياؽ الوطني(. ،القسـ الثالث
 

 )يرجى استخداـ العنواف الرسمي، إذا كاف متاحا(: اليدؼ الوطن 
 
 >إدخاؿ النص<
 
 

 األساس المنطق  لميدؼ الوطن 
 
 >إدخاؿ النص<
 

 )يرجي تحديد المستوى الذي ينطبق عميو اليدؼ(: مستوى التطبيق
 

 اختر مستوى التطبيق
 

 >إدخاؿ النص<المعنية يرجى اإلشارة إلى المنطقة  –إقميمي/متعدد األطراؼ  
 وطني/اتحادي 
 >إدخاؿ النص<يرجى اإلشارة إلى المنطقة المعنية  –وطنيدوف  
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 )الروابط بيف األىداؼ الوطنية وأىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي( لمتنوع البيولوج  أىمية األىداؼ الوطنية لبالنسلبة ألىداؼ أيش 
 

د أو أكثر مف أىػداؼ أيشػي لمتنػوع البيولػوجي )مالحظة: يرجى النقر عمى ىدؼ واح أىداؼ أيش  لمتنوع البيولوج  الرئيسية ذات الصمة
 مكونا مف ىدؼ )غير مبيف(( ويتعمق بو أو بيا ىدؼ بمدؾ كميا أو جزئيا. ويمكف أف تختار األطراؼ ىدفا كامال أ

 
 0   6  00   16 
 2   7  02  07 
 1   8  01  08 
 4   9  04  09 
 5  01  05  21 

 
)يرجى النقر عمى ىدؼ واحد أو أكثر مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي يتعمق بػو أو  ذات الصمة األخرى أىداؼ أيش  لمتنوع البيولوج  

 بيا ىدؼ بمدؾ بشكل غير مباشر(.
 

 0   6  00   16 
 2   7  02  07 
 1   8  01  08 
 4   9  04  09 
 5  01  05  21 

 
 أو
 

 –أىػداؼ أيشػي لمتنػوع البيولػوجي وال يتعمػق بػأجزا  أخػرى مػف الخطػة االسػتراتيجية لمتنػوع البيولػوجي  اليػدؼ الػوطني ال يقابمػو أي مػف 
 >إدخاؿ النص< يرجى التوضيح

 

)يرجػػى اسػػتخداـ ىػػذا الحقػػل لتقػػديـ أي معمومػػات أخػػرى ذات صػػمة، مثػػل عمميػػة وضػػع واعتمػػاد األىػػداؼ  صػػمةالذات األخػػرى معمومػػات ال
 اليدؼ الوطني(.ىذا المشاركيف في العممية، واالستراتيجيات والخطط التي أدرج فييا  الوطنية، وأصحاب المصمحة

 
 >إدخاؿ النص<
 

)يرجى تقديـ أدناه مواقع اإلنترنت أو وصالت بمواقع اإلنترنت التػي يمكػف  والممفات ذات الصمةعمى اإلنترنت مواقع اإلنترنت والوصغات 
 الوطني أو العثور عمييا، أو إرفاؽ وثائق متعمقة بيذا اليدؼ الوطني(.اليدؼ ىذا منيا الحصوؿ عمى معمومات عف 

 
 >إضافة ممف< >إضافة وصمة<
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 تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتيا، واالحتياجات العممية والتقنية :القسم الثان 
 

أو لتنفيذ استراتيجيتيا /بمدؾ ولألىداؼ الوطنية يرجى اإلشارة إلى اإلجرا ات التي اتخذىا بمدؾ لتحقيق ا ،باستخداـ النموذج أدناه
لكل مف األىداؼ  وينبتي تكرار النموذجيرجى أيضا تقييـ مدى فعالية ىذه اإلجرا ات. و الوطنية لمتنوع البيولوجي.  ياوخطة عمم

 الوطنية لبمدؾ.

 تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتيا، واالحتياجات العممية والتقنية -ثانيا

 المحدثػةاالسػتراتيجيات وخطػا العمػل الوطنيػة جرااات أو التدابير المتخذة لتحقيق ىذا اليدؼ الوطن ، لبما ف  ذلػإ إجػرااات تنفيػذ اإل
ألطراؼ أدناه جميع أف تصف ا)يمكف  المتخذة، والتدابير التشريعية وعبرىا تعميم التنوع البيولوج  داخل القطاعاتو ، لمتنوع البيولوج 

االسػتراتيجيات وخطػط لتنفيػذ  المتخػذةي اتخذت لممساىمة في تنفيذ ىذا اليدؼ الوطني، بما في ذلػؾ اإلجػرا ات ذات الصػمة اإلجرا ات الت
 والتشريعات والسياسات واالستراتيجيات والخطط ذات الصمة(. ،تعميـ التنوع البيولوجيو ، لمتنوع البيولوجي المحدثةالعمل الوطنية 

 
 >إدخاؿ النص<
 

أو الوثائق وصالت بمواقع اإلنترنت الأدناه مواقع اإلنترنت أو  يرجى تقديـنت والوصالت عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة )مواقع اإلنتر 
 ا اليدؼ الوطني(.ذمعمومات عف ىمزيد مف العمى فييا  العثورالتي يمكف 

 
 >إضافة ممف< >إضافة وصمة<
 

 يسيم فييا اإلجراا إسياما كبيرا ن  أو األىداؼ الوطنية الت لكل إجراا أو تدبير، يرجى اإلشارة إلى اليدؼ الوط
 
 ستظير قائمة األىداؼ التي تـ إدخاليا في القسـ األوؿ تمقائيا ىنا لالختيار مف بينيا. >يرجى اختيار ىدؼ واحد أو أكثر<
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 تقييم فعالية اإلجرااات أو التدابير المتخذة ف  تحقيق النتائج المرغولبة:
 

 التدابير المتخذة فعالة لمتاية  
 التدابير المتخذة فعالة إلى حد ما ولكف يتطمب األمر بعض الوقت لتحقيق نتائج  
 التدابير المتخذة فعالة إلى حد ما ولكف غير كافية مف حيث الحجـ  
 التدابير المتخذة تضعفيا إلى حد ما عوامل أخرى   
 فعالةغير التدابير المتخذة   
 غير معروفة  
 

 يرجى توضيح سبب االختيار واإلشارة إف أمكف إلى األدوات أو المنيجية المستخدمة لمتقييـ
 

 >إدخاؿ النص<
 

أدناه مواقع اإلنترنت أو الوصالت بمواقع اإلنترنت أو الوثائق  يرجى تقديـ) مواقع اإلنترنت والوصالت عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة
 (.التقييـ المشار إليو أعالهعمى مزيد مف المعمومات عف فييا التي يمكف العثور 

 

 >إضافة ممف< >إضافة وصمة<
 

( نتػائج تحقػق)أو مػف المتوقػع أف  المتخػذةاإلجػرا ات حققػت لتوضػيح كيػف  1، بما في ذلػؾ دراسػات حالػةالصمةالوثائق والمعمومات ذات 
أو  لمتنػوع البيولػوجي المحدثػةاالستراتيجيات وخطػط العمػل الوطنيػة في تنفيذ األىداؼ الوطنية، بما في ذلؾ الحاالت ذات الصمة مف تنفيذ 

 :ات الصمةذ قطاعاتالتعميـ التنوع البيولوجي في 
 

 المعمومات ذات الصمة
 
 >إدخاؿ النص<
 

أو الوثائق وصالت بمواقع اإلنترنت الأدناه مواقع اإلنترنت أو  يرجى تقديـ) مواقع اإلنترنت والوصالت عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة
 (.، بما في ذلؾ دراسات الحالةمعمومات فيعا العثور عمى مثل ىذهالتي يمكف 

 
 >إضافة ممف< >إضافة وصمة<
 

أنشػطة تنميػة القػػدرات أو  وأ: ىػل ىنػػاؾ أي عقبػات يمكػف التتمػػب عمييػا عػف طريػػق التعػاوف التقنػي والعممػػي االحتياجػات العمميػة والتقنيػػة
 مواد إرشادية؟إعداد 

 

 يرجى وصف ىذه العقلبات واالحتياجات لبأقصى قدر من التفصيل
 
 >إدخاؿ النص<
 

 والممفات ذات الصمة تلباإلنترنمواقع اإلنترنت والوصغات  يرجى تقديملعقلبات وتقييمات لغاحتياجات، إذا كانت ىناإ وثائق لبشأن ىذه ا
 
 >إضافة ممف< >إضافة وصمة<

                                                           
 المحتملة المقتزحة لدراسات الحالة ستدرج في دليل مزجعي للتقزيز الوطني السادس. المعاييز أو العناصز 1
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 وطن  تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل ىدؼ :الثالث القسم
 

وينبتي تكرار مماثمة. اللتزامات االبمدؾ أو لية تقييـ مستوى التقدـ المحرز في كل مف األىداؼ الوطن ، يرجىباستخداـ النموذج أدناه
ذا لـ و لكل ىدؼ وطني.  النموذج  .استخداـ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجييرجى  ،وطنية اأىداف ؾ قد وضعبمد يكفا 

 وطن  تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل ىدؼ -ثالثا

 اليدؼ
 
 إدخاليا في القسـ األوؿ تمقائيا ىنا لالختيار مف بينياستظير قائمة األىداؼ التي تـ  >يرجى اختيار ىدؼ واحد<

 فئة التقدم نحو تنفيذ اليدؼ المختار:
 

 عمى الطريق لتجاوز اليدؼ 
 عمى الطريق لتحقيق اليدؼ 
 غير كاؼ تحقق تقدـ نحو اليدؼ ولكف بمعدؿ 
 لـ يحدث أي تتير كبير 
 ىناؾ ابتعاد عف اليدؼ 

 

 تاريخ إجراا التقييم:
 
 >التاريخ<

 الواردة فيلى المعمومات ذات الصمة استنادا إلدعـ تقييمؾ،  استخدمتيا)يرجى تقديـ معمومات عف األدلة التي  لألدلة المستخدمةممخص 
 القسـ الثالث(.

 
 >إدخاؿ النص<
 

 األخرى المستخدمة ف  ىذا التقييم اتالمؤشرات واألدو 
  

 في ىذا التقييـ (المؤشر المستخدـ )المؤشرات المستخدمة
  

 يرجى تقديـ قائمة بالمؤشرات المستخدمة في التقييـ أعاله. >المؤشر المستخدـ )المؤشرات المستخدمة<
 

 أو:
 لـ يستخدـ أي مؤشر 

 

 يرجى وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقييم التقدم
 
 >إدخاؿ النص<
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 عمى معمومات إضافية لدعم التقييمصغات اإلنترنت و/أو الممفات ذات الصمة الت  يمكن العثور فييا و  يرجى تقديم
 
 >إضافة ممف< >إضافة وصمة<
 

 ليو أعغاهإالتقييم المشار  مستوى الثقة ف 
 
 يستند إلى أدلة شاممة  
 يستند إلى أدلة جزئية  
 يستند إلى أدلة محدودة  
 

 ليو أعغاهإتوضيح لمستوى الثقة المشار  يرجى تقديم
 
 >إدخاؿ النص<
 

 لدعم التقييم ة معمومات الرصدمدى كفاي
 
 الرصد المتعمق بيذا اليدؼ كاؼ  
 الرصد المتعمق بيذا اليدؼ جزئي )مثال يتطي جز ا فقط مف المجاؿ أو القضية(  
 ال يوجد نظاـ لمرصد  
 ال توجد حاجة إلى الرصد  
 

 )إف وجد( يرجى وصف نظام الرصد
 
 >إدخاؿ النص<
 

أو الوثائق وصالت بمواقع اإلنترنت الأدناه مواقع اإلنترنت أو  يرجى تقديـ) مواقع اإلنترنت والوصالت عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة
 (.المتعمقة بنظاـ الرصد الموصوؼ أعاله

 
 >إضافة ممف< >إضافة وصمة<
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 متنوع البيولوج لأيش  من أىداؼ تحقيق كل ىدؼ ف   وطنيةالمساىمة ال :الرالبع القسم
وينبتي متنوع البيولوجي. لأيشي مف أىداؼ تحقيق كل ىدؼ  فيتقييمؾ لمساىمة بمدؾ إلى يرجى اإلشارة  ،باستخداـ النموذج أدناه

، ينبتي مف أىداؼ أيشي 21اليدؼ لتقييـ التقدـ المحرز نحو و وع البيولوجي. مف أىداؼ أيشي لمتنىدؼ لكل  النموذجتكرار ىذا 
: 02/1لمقرر باالمالي الوارد في المرفق الثاني  اإلبالغألطراؼ إطار أف تستخدـ ا

12-http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop  مكف الوصوؿ إليو عبر اإلنترنتيالذي و: https://chm.cbd.int. 
في ىذا القسـ، يرجى اإلبالغ عف اإلجرا ات المتخذة والتقدـ المحرز في تحقيق أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي وتقييـ مساىمات و 

 متنوع البيولوجي.لتحقيق ىدؼ أيشي بمدؾ في 

 متنوع البيولوج لأيش  من أىداؼ تحقيق كل ىدؼ ف   وطنيةالمساىمة ال تقييم -رالبعا

 من أىداؼ أيش  لمتنوع البيولوج : زيادة التوعية 1اليدؼ 

مػف أىػداؼ تمقائيػا لكػل ىػدؼ سػتتاح القائمػة ) البيولػوج من أىداؼ أيشػ  لمتػوع يدؼ الالرئيسية ليذا  ةالوصملبوطنية الىداؼ األقائمة 
 يولوجي(البأيشي لمتنوع 

مف أىػداؼ أيشػي تمقائيا لكل ىدؼ ستتاح القائمة ) البيولوج من أىداؼ أيش  لمتوع يدؼ اليذا المتعمقة أيضا بالوطنية ىداؼ األقائمة 
 البيولوجي(لمتنوع 

 .ىذا اإلطاري تخطأف توطنية يمكف  االبمداف التي لـ تعتمد أىدافو  .في القسـ األوؿ الواردةيرجى الرجوع إلى المعمومات ذات الصمة 

 :واألدلة المستخدمة لدعم ىذا الوصف أيش  لمتنوع البيولوج من أىداؼ تحقيق ىذا اليدؼ ف  ساىم بمدإ  كيفيرجى وصف 
 

ممسػاىمات الوطنيػة فػي تحقيػق ىػذا ل وصػف يرجػى تقػديـبيػذا اليػدؼ،  يػرتبط( أىػدافا وطنيػة) اوطنيػا ىػدفالتي وضػعت )بالنسبة لألطراؼ 
 في القسميف الثاني والثالث.الواردة متنوع البيولوجي، استنادا إلى المعمومات ذات الصمة ليشي أ مف أىداؼ اليدؼ

 
وبالنسبة لألطراؼ التي اعتمدت كل أو بعض مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي كأىداؼ الوطنية أو التػي عممػت مػف أجػل تحقيػق أىػداؼ 

أىػػداؼ وطنيػػة، يرجػػى اإلبػػالغ ىنػػا عػػف اإلجػػرا ات المتخػػذة لتحقيػػق ذلػػؾ ك يامػػدتاعت قػػدبالضػػرورة أف تكػػوف أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجي دوف 
 متنوع البيولوجي(لأيشي  مف أىداؼ اليدؼ

 
 >إدخاؿ النص<

 تاريخ إجراا التقييم:
 
 >التاريخ<

 المؤشرات واألدوات األخرى المستخدمة
 

 المؤشر المستخدـ )المؤشرات المستخدمة(
 يرجى توفير قائمة بالمؤشرات المستخدمة لموصف أعاله. >المؤشر المستخدـ )المؤشرات المستخدمة<
 أو
 لـ يستخدـ أي مؤشر  
 
 

http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-12
http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-12
https://chm.cbd.int/
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 2اتتقييم المساىمة الوطنية ف  تحقيق كل ىدؼ من أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النلبات -الخامس  القسم
 

وينبتي . اتتحقيق أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النبات فيتقييمؾ لمساىمة بمدؾ  ىإل يرجى اإلشارة ،باستخداـ النموذج أدناه
 الستراتيجية العالمية لحفظ النبات.للكل مف األىداؼ الستة عشر  جالنموذىذا تكرار 

 اتتقييم المساىمة الوطنية ف  تحقيق كل ىدؼ من أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النلبات -خامسا

 التقدم نحو تحقيق اليدؼ ذي الصمة من االستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النلباتات تقييم
 

 االستراتيجية العالمية لحفظ النلباتات؟ه ذيتعمق بيوطنيا ىل وضع بمدإ ىدفا 
 
 نعـ. يرجى تقديـ التفاصيل  
 
 >إدخاؿ النص<
 
 أو:

 ال، ال يوجد أي ىدؼ وطني  
 

)يمكػف أف تقػػدـ األطػراؼ معمومػػات عػف اإلجػػرا ات المتخػذة لتنفيػػذ ىػػذا تحقيػق ىػػذا اليػػدؼ فػػ  مػدى سػػاىم بمػػدإ إلػػى أي يرجػى وصػػف 
 اليدؼ إذا لـ تتـ تتطيتيا في القسـ الثاني أو الثالث أو الرابع(

 
 >إدخال النص<

 :عمى المستوى الوطن  المية لحفظ النلباتاتالتقدم نحو تحقيق ىدؼ االستراتيجية الع فئة
 
 عمى الطريق الصحيح لتجاوز اليدؼ عمى المستوى الوطني  
 عمى الطريق الصحيح لتحقيق اليدؼ عمى المستوى الوطني  
 عمى المستوى الوطني ولكف بمعدؿ غير كاؼ ىناؾ تقدـ نحو تحقيق اليدؼ  
 لـ يتحقق تتير كبير  
 ىناؾ ابتعاد عف اليدؼ  
 

 يرجى توضيح سبب االختيار أعاله:
 
 >إدخاؿ النص<
 

                                                           
 هذا القسم من التقزيز الوطني السادس طوعي. 2
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 متنوع البيولوج لمغامح القطرية لا: تحديث السادس القسم
 

دليل الو  بدايةنص المقدـ كنقطة الباستخداـ في بمدؾ متنوع البيولوجي للمالمح القطرية ا تحديثيرجى  ،ذج أدناهباستخداـ النمو 
المالمح وفر ويمكف أف تمخص المعمومات الواردة في األقساـ السابقة إذا كانت ذات صمة. وتطوؿ ومستوى التفاصيل. المتعمق ب
المعمومات ذات الصمة بتنفيذ  عمى نظرة عامة ميا عمى موقع االتفاقية عمى اإلنترنت،، التي سيتـ تحميمتنوع البيولوجيالقطرية ل

 يا.يالتفاقية وبروتوكوللد البم

المعمومػػػػػات المعروضػػػػػة حاليػػػػػا فػػػػػي النسػػػػػخة المتاحػػػػػة فػػػػػي )قػػػػػـ بتحػػػػػديث  تحميػػػػػل المغامػػػػػح القطريػػػػػة لمتنػػػػػوع البيولػػػػػوج  -سادسػػػػػا
https://www.cbd.int/countries .نص النسخة الحالية سُيعرض لتحديثػو. وسيضػاؼ خػتـ زمنػي لكػل قسػـ لإلشػارة مالحظة :

 إلى تاريخ نشر التحديث(.

 حقائق لبشأن التنوع البيولوج 
 

 :ووظائفيا حالة واتجاىات التنوع البيولوج ، لبما ف  ذلإ الفوائد من التنوع البيولوج  وخدمات النظم اإليكولوجية
 
 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<
 

 الضغوط والدوافع الرئيسية لمتغير ف  التنوع البيولوج  )الملباشرة وغير الملباشرة(:
 
 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<
 

 تدابير تعزيز تنفيذ االتفاقية
 

 وخطة العمل الوطنية لمتنوع البيولوج : ةتنفيذ االستراتيجي
 
 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<
 

 :1111-1111اإلجرااات الشاممة المتخذة لممساىمة ف  تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوج  
 
 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<
 

 آليات الدعم لمتنفيذ الوطن  )التشريع والتمويل وبناا القدرات والتنسيق والتعميم وما إلى ذلإ(:
 
 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<
 

 آليات رصد واستعراض التنفيذ:
 
 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<
 

https://www.cbd.int/countries
https://www.cbd.int/countries
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)مالحظة: يستند ذلؾ إلى المالمح القطرية مف غرفػة تبػادؿ معمومػات  تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وااللتزامات ذات الصمة لبموجب االتفاقية
 (/http://bch.cbd.int/protocol/partiesالسالمة األحيائية 

 
 

 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<أو  >إدخال النص<

)مالحظة: يستند ذلؾ إلى المالمح القطريػة مػف غرفػة تبػادؿ المعمومػات  تنفيذ بروتوكول ناغويا وااللتزامات ذات الصمة لبموجب االتفاقية
 (https://absch.cbd.int/search/countries صوؿ وتقاسـ المنافعبشأف الح

 
 >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<أو  >إدخال النص<

 

__________ 

 
 

http://bch.cbd.int/protocol/parties/
https://absch.cbd.int/search/countries
https://absch.cbd.int/search/countries
https://absch.cbd.int/search/countries

