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الييئة الفرعية لمتنفيذ
االجتماع األوؿ

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

توصية اعتمدتيا الييئة الفرعية لمتنفيذ
11/1

اإللبغاغ الوطن

إف الييئة الفرعية لمتنفيذ
تحيط عمما بمشروع المبادئ التوجييية ،بما في ذلؾ مشروع نماذج اإلبالغ ،لمتقرير الوطني السادس الواردة في
-0
المرفق بيذه التوصية؛
تطمب إلى األميف التنفيذي أف يرتب إلج ار استعراض لمنظ ار بواسطة األطراؼ لمشروع المبادئ التوجييية
-2
لإلبالغ ،بما في ذلؾ مشروع نماذج اإلبالغ ،لمتقرير الوطني السادس ومشروع الدليل المرجعي ،وتنقيحيما في ضو التعميقات
المستممة ،لينظر فييا مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر ،مع مراعاة أيضا أية مقترحات مف االتفاقيات األخرى المتعمقة
بالتنوع البيولوجي؛
تطمب أيضا إلى األميف التنفيذي أف يتيح مشروع المبادئ التوجييية ،بما في ذلؾ مشروع نماذج اإلبالغ
-1
ومشروع الدليل المرجعي ألمانات االتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي وفريق االتصاؿ المعني باالتفاقيات المتعمقة بالتنوع
البيولوجي وأف يدعوىا إلى تقديـ مدخالتيا بشأف أوجو التآزر المحتممة في مجاؿ اإلبالغ مف أجل تيسير تنسيق عمميات اإلبالغ
مف خالؿ مصادر البيانات المشتركة ،والمؤشرات والمعمومات األخرى ذات الصمة؛

-4

توصي بأف يعتمد مؤتمر األطراؼ في اجتماعو الثالث عشر مقر ار عمى غرار ما يمي:

إف مؤتمر األطراؼ
-0

يعتمد المبادئ التوجييية ،بما في ذلؾ نماذج اإلبالغ لمتقرير الوطني السادس؛

-2

يطمب إلى األميف التنفيذي:

أف يتػػيح المبػػادئ التوجيييػػة ،بمػػا فػػي ذلػػؾ نمػػاذج اإلبػػالغ لمتقريػػر الػػوطني السػػادس لألط ػراؼ بالمتػػات
(أ)
الرسمية الست لألمـ المتحدة في موعد أقصاه  10مارس/آذار  ،2107بما في ذلؾ مف خالؿ آلية غرفة تبادؿ المعمومػات
التابعة لالتفاقية واألداة الطوعية لإلبالغ عمى اإلنترنت؛
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أف يواصػػل تطػػوير األداة الطوعيػػة لإلبػػالغ عمػػى اإلنترنػػت بيػػدؼ موا متيػػا تمامػػا مػػع نمػػاذج اإلبػػالغ
(ب)
لمتقرير الوطني السادس ،في موعد أقصاه  10مارس/آذار 2107؛
أف يضع الصيتة النيائيػة لمػدليل المرجعػي لمتقريػر الػوطني السػادس ،مػع م ارعػاة جممػة أمػور مػف بينيػا
(ج)
العناصػػر األخػػرى ذات الصػػمة ،واإلرشػػادات بشػػأف مصػػادر البيانػػات المشػػتركة ،والمؤش ػرات وغيرىػػا مػػف المعمومػػات ذات
الصػػمة التػػي تقػػدميا أمانػػات االتفاقيػػات األخػػرى المتعمقػػة بػػالتنوع البيولػػوجي وفريػػق االتصػػاؿ المعنػػي باالتفاقيػػات المتعمقػػة
بالتنوع البيولوجي ،وأف يتيحيا مف خالؿ آلية غرفة تبادؿ المعمومات التابعة لالتفاقية وغيرىا مف الوسائل؛
يشجع األطراؼ عمى تقديـ تقريرىا الوطني السادس بحموؿ  10ديسمبر/كانوف األوؿ  ،2108مع
-1
مراعاة التحضيرات لإلصدار الخامس مف نشرة التوقعات العالمية لمتنوع البيولوجي ،ويشجع األطراؼ عمى تقديـ عناصر
تقريرىا الوطني السادس فور االنتيا منيا ،حسب االقتضا  ،مف خالؿ أداة اإلبالغ عمى اإلنترنت؛
يطمب إلى مرفق البيئة العالمية توفير التمويل الكافي إلعداد التقرير الوطني السادس في الوقت
-4
المناسب وبطريقة سريعة إلى البمداف النامية ،وال سيما أقل البمداف نموا والدوؿ الجزرية الصتيرة النامية ،وكذلؾ األطراؼ
التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية؛
يدعو األطراؼ ،والحكومات األخرى والمنظمات ذات الصمة إلى تقديـ ،بما في ذلؾ مف خالؿ الشراكة
-5
المعنية بمؤشرات التنوع البيولوجي ،إف أمكف ،الدعـ لمبمداف النامية في إعداد تقاريرىا الوطنية السادسة ،وال سيما فيما
يتعمق بإعداد المؤشرات واستخداـ البيانات السميمة عمميا لإلبالغ وتقييـ التقدـ المحرز في تحقيق األىداؼ الوطنية؛
يطمب إلى األميف التنفيذي أف ينظـ ،رىنا بتوافر الموارد ،وفي الحاالت الممكنة والمناسبة ،بالتعاوف
-6
مع الشركا المعنييف والعمميات ذات الصمة ،أنشطة بنا القدرات لدعـ البمداف النامية ،وال سيما أقل البمداف نموا والدوؿ
الجزرية الصتيرة النامية ،وكذلؾ األطراؼ التي تمر اقتصاداتيا بمرحمة انتقالية ،إلعداد تقاريرىا الوطنية السادسة ،بما في
ذلؾ استخداـ األداة الطوعية لإلبالغ عمى اإلنترنت؛
يدعو األطراؼ إلى تيسير ،حسب االقتضا  ،المشاركة الكاممة والفعالة لمشعوب األصمية والمجتمعات
-7
المحمية وأصحاب المصمحة المعنييف ،بما في ذلؾ نقاط االتصاؿ التابعة لالتفاقيات األخرى المتعمقة بالتنوع البيولوجي
واتفاقيات ريو ،عند إعداد التقرير الوطني السادس إلى التأكد مف أف التقارير الوطنية تعكس التنفيذ الوطني ،وزيادة
الموا مات والتنسيق في اإلبالغ إلى االتفاقية وبروتوكولييا وأوجو التآزر في اإلبالغ بيف االتفاقيات ذات الصمة؛
يطمب إلى األميف التنفيذي أف يضع ،بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراؼ ،رىنا بتأييد الحق مف
-8
مؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ في بروتوكولي قرطاجنة وناغويا ،مقترحات لموا مة اإلبالغ الوطني بموجب
االتفاقية وبروتوكولييا ،واإلبالغ عف التقدـ المحرز إلى الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني ،مع األخذ بعيف
االعتبار العناصر التالية:
دورات اإلبالغ المنسقة لالتفاقية ،وبروتوكوؿ قرطاجنة وبروتوكوؿ ناغويا ،بمواعيد نيائية مشتركة
(أ)
لتقديـ التقارير بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراؼ في االتفاقية ،واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراؼ العامل
كاجتماع لألطراؼ في بروتوكوؿ قرطاجنة لمسالمة األحيائية واالجتماع ال اربع لمؤتمر األطراؼ العامل كاجتماع لألطراؼ
في بروتوكوؿ ناغويا لمحصوؿ عمى الموارد الجينية والتقاسـ العادؿ والمنصف لممنافع الناشئة عف استخداميا ،في عاـ
2121؛
(ب)

نيج مشترؾ لشكل التقارير الوطنية في إطار االتفاقية وبروتوكولييا؛
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الدمج التدريجي لتسييالت اإلبالغ المتاحة في آلية غرفة تبادؿ المعمومات ،وغرفة تبادؿ معمومات
(ج)
السالمة األحيائية وغرفة تبادؿ المعمومات بشأف الحصوؿ وتقاسـ المنافع ،بما في ذلؾ حسابات موحدة لممستخدميف،
وبوابة واحدة لموصوؿ إلى التقارير لكل مف الصكوؾ الثالثة ،وتوسيـ وتصميـ مشتركيف لجميع التقارير الوطنية ،ونظاـ
موحد لتحميل وعرض تقديمات التقارير الوطنية؛
روابط مالئمة بيف الخطط االستراتيجية لالتفاقية وبروتوكولييا في المستقبل بيدؼ تيسير الموا مة في
(د)
اإلبالغ إلى االتفاقية وبروتوكولييا؛
يطمب إلى األميف التنفيذي أف يستكشف ،رىنا بتوافر الموارد ،بالتعاوف مع أمانات االتفاقيات المتعمقة
-9
بالتنوع البيولوجي واتفاقيات ريو ،والمركز العالمي لرصد حفظ الطبيعة التابع لبرنامج األمـ المتحدة لمبيئة ،خيارات لتعزيز
أوجو التآزر بشأف اإلبالغ الوطني بيف ىذه االتفاقيات ،بما في ذلؾ النظر في االحتماالت التالية:
(أ)

مجموعات موحدة مف المؤشرات ،حسب االقتضا ؛

(ب)

وحدات إبالغ موحدة بشأف القضايا المشتركة؛

(ج)

قابمية التشتيل البيني إلدارة المعمومات ونظـ اإلبالغ؛

(د)

تنسيق األدوات لإلبالغ الوطني؛

 -01يطمب أيضا إلى األميف التنفيذي أف يقدـ تقري ار عف التقدـ المحرز في األنشطة المشار إلييا في الفقرة
 9أعاله إلى الييئة الفرعية لمتنفيذ في اجتماعيا الثاني.
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المرفق

مشروع نماذج اإللبغاغ لمتقارير الوطنية السادسة
القسم األول :معمومات عن األىداؼ المرغوب تحقيقيا عمى المستوى الوطن
إذا كاف بمدؾ قد وضع و/أو اعتمد أىدافا وطنيػة أو الت ازمػات مكافئػة متعمقػة بالخطػة االسػتراتيجية لمتنػوع البيولػوجي ،2121-2100
يرجى استخداـ النموذج التالي لوصفيا .ويرجى مل ىذا النموذج لكل مف األىػداؼ الوطنيػة لبمػدؾ .واذا لػـ يكػف بمػدؾ قػد وضػع أو
اعتمػػد أي ىػػدؼ وطنػػي متعمػػق بالخطػػة االسػػتراتيجية لمتنػػوع البيولػػوجي  ،2121-2100يرجػػى اإلشػػارة إلػػى ذلػػؾ فػػي اإلطػػار األوؿ
واالنتقاؿ إلى القسـ الثاني.
وسيتـ ربط األىداؼ الوطنية التي يتـ إدخاليا في ىذا القسـ بالقسـ الثالث بحيث يمكف تقييـ التقدـ المحرز في تنفيذىا.
أوال -معمومات عن األىداؼ المرغوب تحقيقيا عمى المستوى الوطن
اعتمػد بمػدي أىػدافا وطنيػة لمتنػوع البيولػػوجي أو الت ازمػات مكافئػة بمػا يتماشػى مػع الخطػة االسػتراتيجية لمتنػوع البيولػػوجي -2011
 2020وأىداؼ أيشي.
أو
لـ يعتمد بمدي أىدافا وطنية لمتنوع البيولوجي .وأرغب في استخداـ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي (انتقػل إلػى القسػـ الثػاني .وفػي
القسـ الثالث ،ينبتي اعتبار أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي أىدافا وطنية وينبتي تقييـ التقدـ نحو تحقيقيا في السياؽ الوطني).
اليدؼ الوطن (يرجى استخداـ العنواف الرسمي ،إذا كاف متاحا):
>إدخاؿ النص<

األساس المنطق لميدؼ الوطن
>إدخاؿ النص<

مستوى التطبيق (يرجي تحديد المستوى الذي ينطبق عميو اليدؼ):
اختر مستوى التطبيق
إقميمي/متعدد األطراؼ – يرجى اإلشارة إلى المنطقة المعنية >إدخاؿ النص<

وطني/اتحادي
دوف وطني– يرجى اإلشارة إلى المنطقة المعنية >إدخاؿ النص<

UNEP/CBD/SBI/REC/1/10
Page 5
أىمية األىداؼ الوطنية لبالنسلبة ألىداؼ أيش لمتنوع البيولوج (الروابط بيف األىداؼ الوطنية وأىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي)
أىداؼ أيش لمتنوع البيولوج الرئيسية ذات الصمة (مالحظة :يرجى النقر عمى ىدؼ واحد أو أكثر مف أىػداؼ أيشػي لمتنػوع البيولػوجي
يتعمق بو أو بيا ىدؼ بمدؾ كميا أو جزئيا .ويمكف أف تختار األطراؼ ىدفا كامال أو مكونا مف ىدؼ (غير مبيف))
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أىداؼ أيش لمتنوع البيولوج األخرى ذات الصمة (يرجى النقر عمى ىدؼ واحد أو أكثر مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي يتعمق بػو أو
بيا ىدؼ بمدؾ بشكل غير مباشر).
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أو
اليػدؼ الػوطني ال يقابمػو أي مػف أىػداؼ أيشػي لمتنػوع البيولػوجي وال يتعمػق بػأج از أخػرى مػف الخطػة االسػتراتيجية لمتنػوع البيولػوجي –
يرجى التوضيح >إدخاؿ النص<
المعمومػػات األخػػرى ذات الصػػمة (يرجػػى اسػػتخداـ ىػػذا الحقػػل لتقػػديـ أي معمومػػات أخػػرى ذات صػػمة ،مثػػل عمميػػة وضػػع واعتمػػاد األىػػداؼ
الوطنية ،وأصحاب المصمحة المشاركيف في العممية ،واالستراتيجيات والخطط التي أدرج فييا ىذا اليدؼ الوطني).
>إدخاؿ النص<

مواقع اإلنترنت والوصغات عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة (يرجى تقديـ أدناه مواقع اإلنترنت أو وصالت بمواقع اإلنترنت التػي يمكػف
منيا الحصوؿ عمى معمومات عف ىذا اليدؼ الوطني أو العثور عمييا ،أو إرفاؽ وثائق متعمقة بيذا اليدؼ الوطني).
>إضافة وصمة< >إضافة ممف<
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القسم الثان  :تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتيا ،واالحتياجات العممية والتقنية
باستخداـ النموذج أدناه ،يرجى اإلشارة إلى اإلج ار ات التي اتخذىا بمدؾ لتحقيق األىداؼ الوطنية لبمدؾ و/أو لتنفيذ استراتيجيتيا
وخطة عمميا الوطنية لمتنوع البيولوجي .ويرجى أيضا تقييـ مدى فعالية ىذه اإلج ار ات .وينبتي تكرار النموذج لكل مف األىداؼ
الوطنية لبمدؾ.
ثانيا -تدابير التنفيذ المتخذة وتقييم فعاليتيا ،واالحتياجات العممية والتقنية
اإل جرااات أو التدابير المتخذة لتحقيق ىذا اليدؼ الوطن  ،لبما ف ذلػإ إجػرااات تنفيػذ االسػتراتيجيات وخطػا العمػل الوطنيػة المحدثػة
لمتنوع البيولوج  ،وتعميم التنوع البيولوج داخل القطاعات وعبرىا ،والتدابير التشريعية المتخذة (يمكف أف تصف األطراؼ أدناه جميع
اإلج ار ات التي اتخذت لممساىمة في تنفيذ ىذا اليدؼ الوطني ،بما في ذلػؾ اإلجػ ار ات ذات الصػمة المتخػذة لتنفيػذ االسػتراتيجيات وخطػط
العمل الوطنية المحدثة لمتنوع البيولوجي ،وتعميـ التنوع البيولوجي ،والتشريعات والسياسات واالستراتيجيات والخطط ذات الصمة).
>إدخاؿ النص<

مواقع اإلنترنت والوصالت عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة (يرجى تقديـ أدناه مواقع اإلنترنت أو الوصالت بمواقع اإلنترنت أو الوثائق
التي يمكف العثور فييا عمى مزيد مف المعمومات عف ىذا اليدؼ الوطني).
>إضافة وصمة< >إضافة ممف<

لكل إجراا أو تدبير ،يرجى اإلشارة إلى اليدؼ الوطن أو األىداؼ الوطنية الت يسيم فييا اإلجراا إسياما كبي ار
>يرجى اختيار ىدؼ واحد أو أكثر< ستظير قائمة األىداؼ التي تـ إدخاليا في القسـ األوؿ تمقائيا ىنا لالختيار مف بينيا.
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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
التدابير المتخذة غير فعالة
غير معروفة

يرجى توضيح سبب االختيار واإلشارة إف أمكف إلى األدوات أو المنيجية المستخدمة لمتقييـ
>إدخاؿ النص<

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

الوثائق والمعمومات ذات الصمة ،بما في ذلػؾ د ارسػات حالػة 1لتوضػيح كيػف حققػت اإلجػ ار ات المتخػذة (أو مػف المتوقػع أف تحقػق) نتػائج

في تنفيذ األىداؼ الوطنية ،بما في ذلؾ الحاالت ذات الصمة مف تنفيذ االستراتيجيات وخطػط العمػل الوطنيػة المحدثػة لمتنػوع البيولػوجي أو
تعميـ التنوع البيولوجي في القطاعات ذات الصمة:

المعمومات ذات الصمة
>إدخاؿ النص<

مواقع اإلنترنت والوصالت عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة (يرجى تقديـ أدناه مواقع اإلنترنت أو الوصالت بمواقع اإلنترنت أو الوثائق
التي يمكف فيعا العثور عمى مثل ىذه معمومات ،بما في ذلؾ دراسات الحالة).
>إضافة وصمة< >إضافة ممف<

االحتياجػات العمميػة والتقنيػػة :ىػل ىنػػاؾ أي عقبػات يمكػف التتمػػب عمييػا عػف طريػػق التعػاوف التقنػي والعممػػي أو أنشػطة تنميػة القػػدرات أو
إعداد مواد إرشادية؟
يرجى وصف ىذه العقلبات واالحتياجات لبأقصى قدر من التفصيل
>إدخاؿ النص<

إذا كانت ىناإ وثائق لبشأن ىذه العقلبات وتقييمات لغاحتياجات ،يرجى تقديم مواقع اإلنترنت والوصغات لباإلنترنت والممفات ذات الصمة
>إضافة وصمة< >إضافة ممف<

 1المعاييز أو العناصز المحتملة المقتزحة لدراسات الحالة ستدرج في دليل مزجعي للتقزيز الوطني السادس.
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القسم الثالث :تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل ىدؼ وطن
باستخداـ النموذج أدناه ،يرجى تقييـ مستوى التقدـ المحرز في كل مف األىداؼ الوطنية لبمدؾ أو االلتزامات المماثمة .وينبتي تكرار
النموذج لكل ىدؼ وطني .واذا لـ يكف بمدؾ قد وضع أىدافا وطنية ،يرجى استخداـ أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي.
ثالثا -تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق كل ىدؼ وطن
اليدؼ

>يرجى اختيار ىدؼ واحد< ستظير قائمة األىداؼ التي تـ إدخاليا في القسـ األوؿ تمقائيا ىنا لالختيار مف بينيا
فئة التقدم نحو تنفيذ اليدؼ المختار:
عمى الطريق لتجاوز اليدؼ
عمى الطريق لتحقيق اليدؼ
تحقق تقدـ نحو اليدؼ ولكف بمعدؿ غير كاؼ
لـ يحدث أي تتير كبير
ىناؾ ابتعاد عف اليدؼ
تاريخ إجراا التقييم:
>التاريخ<

ممخص لألدلة المستخدمة (يرجى تقديـ معمومات عف األدلة التي استخدمتيا لدعـ تقييمؾ ،استنادا إلى المعمومات ذات الصمة الواردة في
القسـ الثالث).
>إدخاؿ النص<

المؤشرات واألدوات األخرى المستخدمة ف ىذا التقييم

المؤشر المستخدـ (المؤشرات المستخدمة) في ىذا التقييـ
>المؤشر المستخدـ (المؤشرات المستخدمة< يرجى تقديـ قائمة بالمؤشرات المستخدمة في التقييـ أعاله.
أو:

لـ يستخدـ أي مؤشر

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

مستوى الثقة ف التقييم المشار إليو أعغاه
يستند إلى أدلة شاممة
يستند إلى أدلة جزئية
يستند إلى أدلة محدودة
يرجى تقديم توضيح لمستوى الثقة المشار إليو أعغاه
>إدخاؿ النص<

مدى كفاية معمومات الرصد لدعم التقييم
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
يرجى وصف نظام الرصد (إف وجد)
>إدخاؿ النص<

مواقع اإلنترنت والوصالت عمى اإلنترنت والممفات ذات الصمة (يرجى تقديـ أدناه مواقع اإلنترنت أو الوصالت بمواقع اإلنترنت أو الوثائق
المتعمقة بنظاـ الرصد الموصوؼ أعاله).
>إضافة وصمة< >إضافة ممف<

UNEP/CBD/SBI/REC/1/10
Page 10

القسم الرالبع :المساىمة الوطنية ف تحقيق كل ىدؼ من أىداؼ أيش لمتنوع البيولوج
باستخداـ النموذج أدناه ،يرجى اإلشارة إلى تقييمؾ لمساىمة بمدؾ في تحقيق كل ىدؼ مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي .وينبتي
تكرار ىذا النموذج لكل ىدؼ مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي .ولتقييـ التقدـ المحرز نحو اليدؼ  21مف أىداؼ أيشي ،ينبتي
:1/02
بالمقرر
الثاني
المرفق
في
الوارد
المالي
اإلبالغ
إطار
األطراؼ
تستخدـ
أف
 http://www.cbd.int/decisions/cop/?m=cop-12والذي يمكف الوصوؿ إليو عبر اإلنترنت.https://chm.cbd.int :
وفي ىذا القسـ ،يرجى اإلبالغ عف اإلج ار ات المتخذة والتقدـ المحرز في تحقيق أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي وتقييـ مساىمات
بمدؾ في تحقيق ىدؼ أيشي لمتنوع البيولوجي.
رالبعا -تقييم المساىمة الوطنية ف تحقيق كل ىدؼ من أىداؼ أيش لمتنوع البيولوج
اليدؼ  1من أىداؼ أيش لمتنوع البيولوج  :زيادة التوعية
قائمة األىداؼ الوطنية لبالوصمة الرئيسية ليذا اليدؼ من أىداؼ أيشػ لمتػوع البيولػوج (سػتتاح القائمػة تمقائيػا لكػل ىػدؼ مػف أىػداؼ
أيشي لمتنوع البيولوجي)

قائمة األىداؼ الوطنية المتعمقة أيضا بيذا اليدؼ من أىداؼ أيش لمتوع البيولوج (ستتاح القائمة تمقائيا لكل ىدؼ مف أىػداؼ أيشػي
لمتنوع البيولوجي)
يرجى الرجوع إلى المعمومات ذات الصمة الواردة في القسـ األوؿ .والبمداف التي لـ تعتمد أىدافا وطنية يمكف أف تتخطي ىذا اإلطار.
يرجى وصف كيف ساىم بمدإ ف تحقيق ىذا اليدؼ من أىداؼ أيش لمتنوع البيولوج واألدلة المستخدمة لدعم ىذا الوصف:
(بالنسبة لألطراؼ التي وضػعت ىػدفا وطنيػا (أىػدافا وطنيػة) يػرتبط بيػذا اليػدؼ ،يرجػى تقػديـ وصػف لممسػاىمات الوطنيػة فػي تحقيػق ىػذا
اليدؼ مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي ،استنادا إلى المعمومات ذات الصمة الواردة في القسميف الثاني والثالث.
وبالنسبة لألطراؼ التي اعتمدت كل أو بعض مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي كأىداؼ الوطنية أو التػي عممػت مػف أجػل تحقيػق أىػداؼ
أيشػػي لمتنػػوع البيولػػوجي دوف أف تكػػوف بالضػػرورة قػػد اعتمػػدتيا كأىػػداؼ وطنيػػة ،يرجػػى اإلبػػالغ ىنػػا عػػف اإلج ػ ار ات المتخػػذة لتحقيػػق ذلػػؾ
اليدؼ مف أىداؼ أيشي لمتنوع البيولوجي)
>إدخاؿ النص<

تاريخ إجراا التقييم:
>التاريخ<

المؤشرات واألدوات األخرى المستخدمة

المؤشر المستخدـ (المؤشرات المستخدمة)

>المؤشر المستخدـ (المؤشرات المستخدمة< يرجى توفير قائمة بالمؤشرات المستخدمة لموصف أعاله.
أو
لـ يستخدـ أي مؤشر
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القسم الخامس  -تقييم المساىمة الوطنية ف تحقيق كل ىدؼ من أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النلباتات

2

باستخداـ النموذج أدناه ،يرجى اإلشارة إلى تقييمؾ لمساىمة بمدؾ في تحقيق أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النباتات .وينبتي
تكرار ىذا النموذج لكل مف األىداؼ الستة عشر لالستراتيجية العالمية لحفظ النبات.
خامسا -تقييم المساىمة الوطنية ف تحقيق كل ىدؼ من أىداؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النلباتات
تقييم التقدم نحو تحقيق اليدؼ ذي الصمة من االستراتيجية العالمية المحدثة لحفظ النلباتات
ىل وضع بمدإ ىدفا وطنيا يتعمق بيذه االستراتيجية العالمية لحفظ النلباتات؟
نعـ .يرجى تقديـ التفاصيل
>إدخاؿ النص<

أو:

ال ،ال يوجد أي ىدؼ وطني

يرجػى وصػػف إلػػى أي مػدى سػػاىم بمػػدإ فػ تحقيػق ىػػذا اليػػدؼ (يمكػف أف تقػػدـ األطػراؼ معمومػػات عػف اإلجػ ار ات المتخػذة لتنفيػػذ ىػػذا
اليدؼ إذا لـ تتـ تتطيتيا في القسـ الثاني أو الثالث أو الرابع)
>إدخال النص<

فئة التقدم نحو تحقيق ىدؼ االستراتيجية العالمية لحفظ النلباتات عمى المستوى الوطن :
عمى الطريق الصحيح لتجاوز اليدؼ عمى المستوى الوطني
عمى الطريق الصحيح لتحقيق اليدؼ عمى المستوى الوطني
ىناؾ تقدـ نحو تحقيق اليدؼ عمى المستوى الوطني ولكف بمعدؿ غير كاؼ
لـ يتحقق تتير كبير
ىناؾ ابتعاد عف اليدؼ
يرجى توضيح سبب االختيار أعاله:
>إدخاؿ النص<

 2هذا القسم من التقزيز الوطني السادس طوعي.
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القسم السادس :تحديث المغامح القطرية لمتنوع البيولوج
باستخداـ النموذج أدناه ،يرجى تحديث المالمح القطرية لمتنوع البيولوجي في بمدؾ باستخداـ النص المقدـ كنقطة بداية والدليل
المتعمق بطوؿ ومستوى التفاصيل .ويمكف أف تمخص المعمومات الواردة في األقساـ السابقة إذا كانت ذات صمة .وتوفر المالمح
القطرية لمتنوع البيولوجي ،التي سيتـ تحميميا عمى موقع االتفاقية عمى اإلنترنت ،نظرة عامة عمى المعمومات ذات الصمة بتنفيذ
البمد لالتفاقية وبروتوكولييا.
سادسػػػػػا -تحميػػػػػل المغامػػػػػح القطريػػػػػة لمتنػػػػػوع البيولػػػػػوج (ق ػ ػػـ بتح ػ ػػديث المعموم ػ ػػات المعروض ػ ػػة حالي ػ ػػا ف ػ ػػي النس ػ ػػخة المتاح ػ ػػة ف ػ ػػي
سيعرض لتحديثػو .وسيضػاؼ خػتـ زمنػي لكػل قسػـ لإلشػارة
 .https://www.cbd.int/countriesمالحظة :نص النسخة الحالية ُ
إلى تاريخ نشر التحديث).
حقائق لبشأن التنوع البيولوج
حالة واتجاىات التنوع البيولوج  ،لبما ف ذلإ الفوائد من التنوع البيولوج وخدمات النظم اإليكولوجية ووظائفيا:
>النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<

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

تدابير تعزيز تنفيذ االتفاقية
تنفيذ االستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمتنوع البيولوج :
>النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<

اإلجرااات الشاممة المتخذة لممساىمة ف تنفيذ الخطة االستراتيجية لمتنوع البيولوج :1111-1111
>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<
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تنفيذ بروتوكول قرطاجنة وااللتزامات ذات الصمة لبموجب االتفاقية (مالحظة :يستند ذلؾ إلى المالمح القطرية مف غرفػة تبػادؿ معمومػات
السالمة األحيائية )http://bch.cbd.int/protocol/parties/

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

تنفيذ بروتوكول ناغويا وااللتزامات ذات الصمة لبموجب االتفاقية (مالحظة :يستند ذلؾ إلى المالمح القطريػة مػف غرفػة تبػادؿ المعمومػات
بشأف الحصوؿ وتقاسـ المنافع )https://absch.cbd.int/search/countries
>إدخال النص< أو >النص المقدم لبشأن التحديث المحتمل<

__________

