
  التنوع البیولوجيالمتعلقة بتفاقیة اال  مؤتمر األطراف في
  عشر الثالثاالجتماع 

  2016كانون األول /دیسمبر 17-4كانكون، المكسیك، 
  من جدول األعمال 19البند 

  
  مر األطراف في اتفاقیة التنوع البیولوجيمقرر معتمد من مؤت
  اإلبالغ الوطني  - 13/27المقرر 

  إن مؤتمر األطراف
 المبادئ التوجیهیة، بما في ذلك نماذج اإلبالغ للتقریر الوطني السادس؛ یعتمد -1

 :إلى األمین التنفیذي االضطالع بما یليیطلب  -2

للتقریر الوطني السادس لألطراف باللغات الرسمیة نماذج اإلبالغ المبادئ التوجیهیة، بما في ذلك إتاحة   )أ(
، بما في ذلك من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة 2017آذار /مارس 31الست لألمم المتحدة في موعد أقصاه 

 لالتفاقیة واألداة الطوعیة لإلبالغ على اإلنترنت؛

مواءمتها تماما مع نماذج اإلبالغ للتقریر  لإلبالغ على اإلنترنت بهدف الطوعیةمواصلة تطویر األداة   )ب(
 ؛2017آذار /مارس 31الوطني السادس، في موعد أقصاه 

المرجعي للتقریر الوطني السادس، مع مراعاة جملة أمور من بینها العناصر  للدلیلوضع الصیغة النهائیة   )ج(
وغیرها من المعلومات ذات الصلة التي تقدمها  األخرى ذات الصلة، واإلرشادات بشأن مصادر البیانات المشتركة، والمؤشرات

أمانات االتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي وفریق االتصال المعني باالتفاقیات المتعلقة بالتنوع البیولوجي، وأن یتیحها 
 من خالل آلیة غرفة تبادل المعلومات التابعة لالتفاقیة وغیرها من الوسائل؛

، مع مراعاة 2018كانون األول /دیسمبر 31قدیم تقریرها الوطني السادس بحلول األطراف على ت یشجع -3
األطراف على تقدیم عناصر تقریرها  ویشجع، التوقعات العالمیة للتنوع البیولوجيالتحضیرات لإلصدار الخامس من نشرة 

 نت؛الوطني السادس فور االنتهاء منها، حسب االقتضاء، من خالل أداة اإلبالغ على اإلنتر 

إلى مرفق البیئة العالمیة توفیر التمویل الكافي إلعداد التقریر الوطني السادس في الوقت المناسب  یطلب -4
وبطریقة سریعة إلى البلدان النامیة، وال سیما أقل البلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، وكذلك األطراف التي تمر 

 اقتصاداتها بمرحلة انتقالیة؛

ذات الصلة إلى تقدیم، بما في ذلك من خالل الشراكة  والمنظماتف، والحكومات األخرى األطرا یدعو -5
، إن أمكن، الدعم شبكة رصد التنوع البیولوجي التابعة للفریق المعني برصد األرضو المعنیة بمؤشرات التنوع البیولوجي

ق بإعداد المؤشرات واستخدام البیانات السلیمة علمیا للبلدان النامیة في إعداد تقاریرها الوطنیة السادسة، وال سیما فیما یتعل
 لإلبالغ وتقییم التقدم المحرز في تحقیق األهداف الوطنیة؛
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إلى األمین التنفیذي أن ینظم، رهنا بتوافر الموارد، وفي الحاالت الممكنة والمناسبة، بالتعاون مع  یطلب -6

لدعم البلدان النامیة، وال سیما أقل  ، مثل حلقات العمل اإلقلیمیة،راتالمعنیین والعملیات ذات الصلة، أنشطة بناء القد الشركاء
، إلعداد تقاریرها الوطنیة األطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالیةالبلدان نموا والدول الجزریة الصغیرة النامیة، وكذلك 

 استخدام األداة الطوعیة لإلبالغ على اإلنترنت؛السادسة، بما في ذلك 

األطراف إلى تیسیر، حسب االقتضاء، المشاركة الكاملة والفعالة للشعوب األصلیة والمجتمعات  یدعو -7
المحلیة وأصحاب المصلحة المعنیین، بما في ذلك نقاط االتصال التابعة لالتفاقیات األخرى المتعلقة بالتنوع البیولوجي واتفاقیات 

أن التقاریر الوطنیة تعكس التنفیذ الوطني، وزیادة المواءمات والتنسیق  ریو، عند إعداد التقریر الوطني السادس إلى التأكد من
 في اإلبالغ إلى االتفاقیة وبروتوكولیها وأوجه التآزر في اإلبالغ بین االتفاقیات ذات الصلة؛

إلى األمین التنفیذي أن یضع، بالتشاور مع مكتب مؤتمر األطراف، رهنا بتأیید الحق من مؤتمر  یطلب -8
لعامل كاجتماع لألطراف في بروتوكولي قرطاجنة وناغویا، مقترحات لمواءمة اإلبالغ الوطني بموجب االتفاقیة األطراف ا

وبروتوكولیها، واإلبالغ عن التقدم المحرز إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثاني، مع األخذ بعین االعتبار العناصر 
 :التالیة

فاقیة، وبروتوكول قرطاجنة وبروتوكول ناغویا، بمواعید نهائیة مشتركة لتقدیم دورات اإلبالغ المنسقة لالت  )أ(
التقاریر بعد االجتماع الخامس عشر لمؤتمر األطراف في االتفاقیة، واالجتماع العاشر لمؤتمر األطراف العامل كاجتماع 

اف العامل كاجتماع لألطراف في بروتوكول لألطراف في بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحیائیة واالجتماع الرابع لمؤتمر األطر 
  ؛2020ناغویا للحصول على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، في عام 

  نهج مشترك لشكل التقاریر الوطنیة في إطار االتفاقیة وبروتوكولیها؛  )ب(
یة غرفة تبادل المعلومات، وغرفة تبادل معلومات السالمة الدمج التدریجي لتسهیالت اإلبالغ المتاحة في آل  )ج(

األحیائیة وغرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، بما في ذلك حسابات موحدة للمستخدمین، وبوابة واحدة 
موحد لتحلیل وعرض  للوصول إلى التقاریر لكل من الصكوك الثالثة، وتوسیم وتصمیم مشتركین لجمیع التقاریر الوطنیة، ونظام

  تقدیمات التقاریر الوطنیة؛
روابط مالئمة بین الخطط االستراتیجیة لالتفاقیة وبروتوكولیها في المستقبل بهدف تیسیر المواءمة في   )د(

  اإلبالغ إلى االتفاقیة وبروتوكولیها؛
تفاقیات المتعلقة بالتنوع إلى األمین التنفیذي أن یستكشف، رهنا بتوافر الموارد، بالتعاون مع أمانات اال یطلب -9

البیولوجي واتفاقیات ریو، والمركز العالمي لرصد حفظ الطبیعة التابع لبرنامج األمم المتحدة للبیئة، خیارات لتعزیز أوجه التآزر 
 :بشأن اإلبالغ الوطني بین هذه االتفاقیات، بما في ذلك النظر في االحتماالت التالیة

  ، حسب االقتضاء؛مجموعات موحدة من المؤشرات  )أ(
  وحدات إبالغ موحدة بشأن القضایا المشتركة؛  )ب(
  قابلیة التشغیل البیني إلدارة المعلومات ونظم اإلبالغ؛  )ج(
  تنسیق األدوات لإلبالغ الوطني؛  )د(

 9تقریرا عن التقدم المحرز في األنشطة المشار إلیها في الفقرة إلى األمین التنفیذي أن یقدم  أیضا یطلب -10
  .إلى الهیئة الفرعیة للتنفیذ في اجتماعها الثانيأعاله 
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  مرفق

 المبادئ التوجیهیة للتقریر الوطني السادس

  مقدمة  -أوال 
من االتفاقیة تقاریر وطنیة إلى مؤتمر األطراف بشأن التدابیر المتخذة لتنفیـذ  26بموجب المادة أن تقدم األطراف  على -1

كــانون األول /دیسـمبر 31والتقـاریر الوطنیــة السادسـة واجبــة التقـدیم بحلــول  .التفاقیــةاالتفاقیـة ومـدى فعالیتهــا فـي تحقیــق أهـداف ا
ونظرا للوقت الالزم إلعداد التقریر الوطني والموافقة علیه وتقدیمه، تُشجع األطراف على البدء في إعداد تقریرها الوطني . 2018

  .السادس قبل الموعد المحدد بوقت كاف
الوطنیـــة السادســــة استعراضــــا نهائیــــا للتقـــدم المحــــرز فــــي تنفیـــذ الخطــــة االســــتراتیجیة للتنــــوع وینبغـــي أن تقــــدم التقــــاریر  -2

ونحو تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، بما فـي ذلـك األهـداف الوطنیـة ذات الصـلة، اسـتنادا إلـى  2020-2011البیولوجي 
. یولـوجي واإلجـراءات األخـرى المتخـذة لتنفیـذ االتفاقیـةالمعلومات بخصوص تنفیذ االستراتیجیات وخطـط العمـل الوطنیـة للتنـوع الب

ویشـمل ذلـك معلومـات عـن اإلجـراءات . وینبغي أن تقدم األطراف تحدیثا للتطورات التي حدثت منذ تقدیم التقریر الوطني األخیـر
غـــي أن یشـــمل أیضـــا وینب. أو الجهــود اإلضـــافیة المضـــطلع بهـــا، فضـــال عـــن التحـــدیثات لإلجــراءات الجاریـــة أو الجهـــود المبذولـــة

  .التغیرات في حالة التنوع البیولوجي واتجاهاته وفي الضغوط التي یتعرض لها
3-  ُ وهــذا یشــمل نقــاط االتصـــال . الــوطني هــاإشــراك أصــحاب المصــلحة المعنیــین فــي إعــداد تقریر علــى شــجع األطــراف وت

على الموارد الجینیة والتقاسم العادل والمنصف لسالمة األحیائیة وبروتوكول ناغویا بشأن الحصول لالوطنیة لبروتوكول قرطاجنة 
ـــة لالتفاقیـــات  ـــاط االتصـــال الوطنی ـــافع الناشـــئة عـــن اســـتخدامها، فضـــال عـــن نق ـــوجي، واتفاقیـــات ریـــو للمن ـــة بـــالتنوع البیول المتعلق

شــعوب األصــلیة الكمــا ینبغــي أن یشــترك فــي إعــداد التقریــر الــوطني ممثلــو . الدولیــة واإلقلیمیــة األخــرى ذات الصــلةواالتفاقیــات 
األعمال التجاریة، ومنظمات المجتمع المـدني والمنظمـات قطاع ممثلي القطاعات ذات الصلة، و فضال عن والمجتمعات المحلیة 

  .غیر الحكومیة
  وتقدیمه هیكل وشكل التقریر  -ثانیا 

  :ة أقسامبعسعلى التقریر الوطني السادس  یحتوي -4
  ى المستوى الوطني؛عل المرغوب تحقیقهامعلومات عن األهداف   )أ(
لتحقیـق األهـداف  واالحتیاجـات العلمیـة والتقنیـةوالعقبـات المرتبطـة بهـا تدابیر التنفیـذ المتخـذة وتقیـیم فعالیتهـا،   )ب(
  ؛الوطنیة

  وطني؛ كل هدف تحقیق لتقدم المحرز نحولتقییم   )ج(
  لبیولوجي؛لتنوع الالعالمیة أیشي من أهداف تحقیق كل هدف في  وطنیةالمساهمة وصف لل  )د(
اســـتكمال هـــذا القســـم (ات االســـتراتیجیة العالمیـــة لحفـــظ النباتـــأهـــداف تحقیـــق فـــي  وطنیـــةالمســـاهمة وصـــف لل  )ه(
  ؛)اختیاري

معلومـــات إضـــافیة عـــن مســـاهمة الشـــعوب األصـــلیة والمجتمعـــات المحلیـــة فـــي تحقیـــق أهـــداف أیشـــي للتنـــوع   )و(
  ؛)ةذا القسم اختیاریتكملة ه(البیولوجي إن لم تكن واردة في األقسام أعاله 

  .لتنوع البیولوجيتحدیث المالمح القطریة ل  )ز(
یحتــوي علــى أســئلة محــددة  مصــحوبا بنمــوذجكــل قســم مــن التقریــر  ســیكونإعــداد التقریــر الــوطني الســادس،  ولتیســیر -5
 تتــاحعلــى ذلــك،  وعـالوة. اإلجابــات لزیـادة دعــم معلومــات ســردیةلتقــدیم  وتتــاح أیضــا مسـاحة. مجموعـة مــن اإلجابــات المحتملـةو 
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 إضـافیةمعلومـات الویـب أو الوثـائق التـي یمكـن العثـور فیهـا علـى صـالت لإلشارة إلى المواقع الشبكیة ذات الصـلة، أو و مساحة 

 .الحاجة إلى إدراج هذه المعلومات مباشرة في التقریر الوطني مما یلغي ،ذات الصلة

ات بشأن استخدام المبادئ التوجیهیة ویحتـوي علـى توجیهـات وقد أعد دلیل مرجعي لتوفیر مزید من اإلرشادات والتفسیر  -6
 1.إلى مصادر المعلومات المحتملة إلعداد التقریر الوطني السادس

أداة اإلبــالغ علــى ویمكــن الوصــول إلــى . علــى اإلنترنــتأداة إبــالغ  ، ُأعــدتإعــداد التقریــر الــوطني الســادس ولتیســیر -7
علــى الصــعید الــوطني  معینــین ینهــذه األداة لمســتخدمین متعــددوتســمح . /https://chm.cbd.int عبــر العنــوان التــالياإلنترنــت 

عــدادها لالســتعراض، والموافقــة الداخلیــة والتقــدیم الرســمي لتقریــر الــوطنيل بصــیاغة عناصــر ٕ أجــزاء مــن بتقــدیم ســمح أنهــا تكمــا . وا
التــي لــدیها ألطــراف لبالنســبة و  .قســامبعــد اســتكمال جمیــع األكامــل التقریــر تقــدیم الها أو إعــداد االنتهــاء مــن بعــدالتقریــر الــوطني 

نســخة مــن نمــاذج اإلبــالغ  ســتتاحفضــل تقــدیم تقاریرهــا الوطنیــة فــي شــكل وثیقــة، أو التــي تإلــى اإلنترنــت  إمكانیــة وصــول محــدود
ذا قُ و . یمكن الوصول إلیها بدون إنترنت ٕ  نقطـةمـن  ةرسـمی برسـالةأن یكـون مصـحوبا  ینبغـيیقـة، وث فـي شـكلدم التقریـر الـوطني ا

سـتخدم أداة اإلبــالغ ت التـي ال لألطـرافیمكـن و . یتـولى المسـؤولیة عـن تنفیـذ االتفاقیـةالوطنیـة أو مسـؤول حكـومي كبیـر  االتصـال
 لتنــــوع البیولــــوجيعلــــى العنــــوان الرئیســــي للبریــــد اإللكترونــــي ألمانــــة اتفاقیــــة ا الــــوطني الســــادس هــــاإرســــال تقریر علــــى اإلنترنــــت 

)(secretariat@cbd.int. 

  التقریر الوطني السادسنماذج   -ثالثا
  على المستوى الوطني المرغوب تحقیقهامعلومات عن األهداف : القسم األول

-2011متعلقــة بالخطــة االســتراتیجیة للتنــوع البیولــوجي مكافئــة أو اعتمــد أهــدافا وطنیــة أو التزامــات /وضــع وقــد بلــدك كــان إذا 
وســـیتم ربـــط . یرجـــى مـــلء هـــذا النمـــوذج لكـــل مـــن األهـــداف الوطنیـــة لبلـــدكو . التـــالي لوصـــفها النمـــوذجاســـتخدام  یرجـــى، 2020

ذا و . األهداف الوطنیة التي تم إدخالها في هذا القسم بالقسم الثالث حتى یمكن تقییم التقدم المحـرز فـي تنفیـذها ٕ قـد  بلـدكلـم یكـن ا
ذلــك فـــي  اإلشــارة إلــى، یرجــى 2020-2011طــة االســـتراتیجیة للتنــوع البیولــوجي أي هــدف وطنــي متعلــق بالخ وضــع أو اعتمــد

  .ل إلى القسم الثانيانتقاالاألول و  اإلطار
 

 على المستوى الوطني المرغوب تحقیقهامعلومات عن األهداف    -أوال
 

-2011یتماشـى مـع الخطـة االسـتراتیجیة للتنـوع البیولـوجي اعتمـد بلـدي أهـدافا وطنیـة للتنـوع البیولـوجي أو التزامـات مكافئـة بمـا  
  . وأهداف أیشي 2020
  
 أو
 
 .كمرجـع وهـو یبلـغ عـن التقـدم المحـرز باسـتخدام أهـداف أیشـي للتنـوع البیولـوجي. لم یعتمد بلـدي أهـدافا وطنیـة للتنـوع البیولـوجي  

أهـدافا وطنیـة ألغـراض هـذا التقریـر باعتبارهـا أهـداف أیشـي للتنـوع البیولـوجي  اسـتخدامغـي وفـي القسـم الثالـث، ینب. انتقل إلى القسم الثاني(
 ).وینبغي تقییم التقدم نحو تحقیقها في السیاق الوطني

 

                                                           
   .manual-https://www.cbd.int/nr6/resource: الدلیل المرجعي متاح على الموقع  1

https://chm.cbd.int/
mailto:(secretariat@cbd.int
https://www.cbd.int/nr6/resource
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  ):یرجى استخدام العنوان الرسمي، إذا كان متاحا( الهدف الوطني
 
  >إدخال النص<
 
 

 المبرر المنطقي للهدف الوطني
 
  >إدخال النص<
 

  ):یرجي تحدید المستوى الذي ینطبق علیه الهدف( مستوى التطبیق
 

 >إدخال النص<یرجى اإلشارة إلى المنطقة المعنیة  –متعدد األطراف /إقلیمي 
  اتحادي/وطني 
  >إدخال النص<ارة إلى المنطقة المعنیة یرجى اإلش –وطنيدون  

  )الروابط بین األهداف الوطنیة وأهداف أیشي للتنوع البیولوجي( أهمیة األهداف الوطنیة بالنسبة ألهداف أیشي للتنوع البیولوجي
 

أیشـي للتنـوع البیولـوجي یتعلـق بــه  یرجـى اختیـار هـدف واحـد أو أكثـر مـن أهـداف( أهـداف أیشـي للتنـوع البیولـوجي الرئیسـیة ذات الصـلة
  ))غیر مبین أدناه(ویمكن أن تختار األطراف هدفا كامال أو أحد مكونات الهدف . الهدف الوطني كلیا أو جزئیا

 
 1   6  11   16 
 2   7  12  17  
 3   8  13  18  
 4   9  14  19  
 5  10  15  20  

 
یرجــى اختیــار هــدف واحــد أو أكثــر مــن أهــداف أیشــي للتنــوع البیولــوجي یتعلــق بــه (أهــداف أیشــي للتنــوع البیولــوجي األخــرى ذات الصــلة 

 ).الهدف الوطني بشكل غیر مباشر
 

 1   6  11   16 
 2   7  12  17  
 3   8  13  18  
 4   9  14  19  
 5  10  15  20  

 
 أو
 

 –الهدف الـوطني ال یقابلـه أي مـن أهـداف أیشـي للتنـوع البیولـوجي وال یتعلـق بـأجزاء أخـرى مـن الخطـة االسـتراتیجیة للتنـوع البیولـوجي  
  یرجى التوضیح

  
  >إدخال النص<
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یرجــى اســتخدام هــذا الحقــل لتقــدیم أي معلومــات أخــرى ذات صــلة، مثــل عملیــة وضــع واعتمــاد األهــداف ( المعلومــات األخــرى ذات الصــلة
  ).الوطنیة، وأصحاب المصلحة المشاركین في العملیة، أو االستراتیجیات والخطط التي أدرج فیها هذا الهدف الوطني

  
 >إدخال النص<
 

یرجــى اسـتخدام هـذا الحقــل لإلشـارة إلـى المواقــع الشـبكیة أو وصـالت الویــب أو (الشـبكیة ووصــالت الویـب والملفــات ذات الصـلة مواقـع ال
  ).الوثائق ذات الصلة التي یمكن الحصول فیها على معلومات إضافیة تتعلق بهذا الهدف الوطني

  
  >إضافة ملف< >إضافة وصلة<
 
  

  لتحقیق األهداف الوطنیة واالحتیاجات العلمیة والتقنیةوالعقبات المرتبطة بها، تدابیر التنفیذ المتخذة وتقییم فعالیتها،  :م الثانيالقس
  

. الوطنیة للتنوع البیولوجي هاالتي اتخذها بلدك لتنفیذ استراتیجیتها وخطة عمل التدابیر الرئیسیة عن بالغیرجى اإل ،باستخدام النموذج أدناه
  .تدبیر مبلغ عنهلكل  وینبغي تكرار النموذج. تدابیرمدى فعالیة هذه اللتقییم تقدیم یرجى أیضا و 
  

 لتحقیق األهداف الوطنیة واالحتیاجات العلمیة والتقنیةوالعقبات المرتبطة بها، فعالیتها، تقییم و المتخذة تدابیر التنفیذ    - ثانیا

 .االستراتیجیات وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي في بلدك للمساهمة في تنفیذ صف التدابیر المتخذة
  
  >إدخال النص<
  

التـي أیشـي للتنـوع البیولـوجي ) أهـداف(أو هـدف  )األهـداف الوطنیـة(لكل واحد من تدابیر التنفیـذ، یرجـى اإلشـارة إلـى الهـدف الـوطني 
  یسهم فیها إسهاما كبیرا

  
  >ر هدف واحد أو أكثریرجى اختیا<
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 :تقییم لفعالیة تدابیر التنفیذ في تحقیق النتائج المرغوبة
 
 التدابیر المتخذة فعالة للغایة  
 التدابیر المتخذة فعالة جزئیا  
 التدابیر المتخذة غیر فعالة  
 ةغیر معروف  
 

 یرجى توضیح سبب االختیار واإلشارة إن أمكن إلى األدوات أو المنهجیة المستخدمة لتقییم الفاعلیة
  
 >إدخال النص<
 

یرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكیة أو وصـالت الویـب أو ( المواقع الشبكیة ووصالت الویـب والملفـات ذات الصـلة
 ).ة التي یمكن العثور فیها على معلومات إضافیة عن هذا التقییمالوثائق ذات الصل

 
  >إضافة ملف< >إضافة وصلة<
 

تسـهم نتـائج ) تحقـقأو مـن المتوقـع أن ( المتخـذة تـدابیرالحققـت بما في ذلك دراسات حالـة لتوضـیح كیـف ، ذات الصلةاألخرى المعلومات 
 ت وخطط العمل الوطنیة للتنوع البیولوجياالستراتیجیاتنفیذ في 

 
 >إدخال النص<
 

یرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكیة أو وصـالت الویـب أو ( المواقع الشبكیة ووصالت الویـب والملفـات ذات الصـلة
  )الوثائق ذات الصلة التي یمكن العثور فیها على معلومات إضافیة

 
  >إضافة ملف< >إضافة وصلة<
  

یرجـى وصـف العقبـات المواجهـة وأي احتیاجـات علمیـة وتقنیـة للتغلـب : العقبات واالحتیاجات العلمیة والتقنیة المتعلقة بالتـدابیر المتخـذة
  .دیةعلیها، بما في ذلك التعاون التقني والعلمي، وأنشطة تنمیة القدرات أو االحتیاج إلى مواد إرشا

  
 >إدخال النص<
  

یرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكیة أو وصـالت الویـب أو ( المواقع الشبكیة ووصالت الویـب والملفـات ذات الصـلة
  ).الوثائق ذات الصلة التي یمكن العثور فیها على معلومات تتعلق بالعقبات واالحتیاجات العلمیة والتقنیة

  
  >إضافة ملف< >إضافة وصلة<
  

  وطني لتقدم المحرز نحو تحقیق كل هدفاتقییم  :الثالث القسم
 

وینبغي تكرار . مماثلةاللتزامات االبلدك أو لتقییم مستوى التقدم المحرز في كل من األهداف الوطنیة  ، یرجىباستخدام النموذج أدناه
ذا و . لكل هدف وطني النموذج ٕ   .استخدام أهداف أیشي للتنوع البیولوجيیرجى  ،وطنیة اأهداف ك قد وضعبلد یكنلم ا
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 وطني لتقدم المحرز نحو تحقیق كل هدفاتقییم    -ثالثا

  الهدف
  
 >یرجى اختیار هدف واحد<

 :فئة التقدم المحرز نحو تنفیذ الهدف المختار
 

 اوز الهدفعلى المسار الصحیح لتج 
 على المسار الصحیح لتحقیق الهدف 
 تحقق تقدم نحو الهدف ولكن بمعدل غیر كاف 
 لم یحدث أي تغیر كبیر 
 هناك ابتعاد عن الهدف 
 غیر معروفة 

 :تاریخ إجراء التقییم
 
  >التاریخ<

القسـم  الواردة فيلى المعلومات ذات الصلة استنادا إ، م هذا الهدفتقییفي  المستخدمةیرجى تقدیم معلومات عن األدلة ( معلومات إضافیة
 ).، بما في ذلك العقبات التي تواجه إجراء التقییمنيالثا
 
 >إدخال النص<
 

 تقییمالمؤشرات المستخدمة في هذا ال
 

 في هذا التقییم) المؤشرات المستخدمة(المؤشر المستخدم 
  
 .یرجى تقدیم قائمة بالمؤشرات المستخدمة في تقییم هذا الهدف >المؤشرات المستخدمة(المؤشر المستخدم <
 
 :أو

  لم یستخدم أي مؤشر 

 یم التقدمیرجى وصف أي وسائل أو أدوات أخرى مستخدمة لتقی
 
 >إدخال النص<

یرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكیة أو وصـالت الویـب أو (المواقع الشبكیة ووصالت الویـب والملفـات ذات الصـلة 
  ).الوثائق ذات الصلة التي یمكن العثور فیها على معلومات تتعلق بهذا التقییم

  
  >إضافة ملف< >إضافة وصلة<
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 مستوى الثقة في التقییم المشار إلیه أعاله
 
 یستند إلى أدلة شاملة  
 یستند إلى أدلة جزئیة  
  یستند إلى أدلة محدودة  

 یرجى تقدیم توضیح لمستوى الثقة المشار إلیه أعاله
 
 >إدخال النص<
 

 مدى كفایة معلومات الرصد لدعم التقییم
 
 الرصد المتعلق بهذا الهدف كاف  
 )مثال یغطي جزءا فقط من المجال أو القضیة(الرصد المتعلق بهذا الهدف جزئي   
 ال یوجد نظام للرصد  
  ال توجد حاجة إلى الرصد  

 واإلشارة إلى ما إذا كان هناك نظام رصد قائم الهدف رصد كیف یتمیرجى وصف 
 
  >إدخال النص<
 

یرجـى اسـتخدام هـذا الحقـل لإلشـارة إلـى أي مواقـع شـبكیة أو وصـالت الویـب أو (المواقع الشبكیة ووصالت الویـب والملفـات ذات الصـلة 
  ).ة التي یمكن العثور فیها على معلومات إضافیة تتعلق بنظام الرصدالوثائق ذات الصل

 
  >إضافة ملف< >إضافة وصلة<
  
 
  

  لتنوع البیولوجيلأیشي من أهداف عالمي تحقیق كل هدف في  وطنیةالمساهمة وصف ال :الرابع القسم
 وینبغي تكرار هذا النموذج. لتنوع البیولوجيلأیشي أهداف كل هدف من تحقیق  فيمساهمة بلدك وصف یرجى  ،باستخدام النموذج أدناه

  .من أهداف أیشي للتنوع البیولوجيهدف لكل 
وبالنسبة لألطراف التي تكون أهدافها الوطنیة مماثلة ألهداف أیشي للتنوع البیولوجي، یمكن رصد بعض هذه المعلومات في القسمین الثاني 

 .لتنوع البیولوجيلأیشي أهداف كل هدف من  توفیر وصف إضافي عن مساهمة بلدك الوطنیة في تحقیق ویرجى. والثالث أعاله

  

 لتنوع البیولوجيلالعالمیة أیشي من أهداف تحقیق كل هدف في  وطنیةالمساهمة ال وصف   -رابعا

  من أهداف أیشي للتنوع البیولوجي.... و 3و 2و 1الهدف 
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لــى أي بلــدك  مســاهمة كیفیــةیرجــى وصــف  ٕ ، وقــدم مــوجزا لألدلــة أیشــي للتنــوع البیولــوجيهــذا الهــدف مــن أهــداف تحقیــق حــد فــي وا
 :المستخدمة لدعم هذا الوصف

  
  >إدخال النص<
  

 )اختیاري(على المستوى العالمي  أیشي للتنوع البیولوجيهدف تحقیق األنشطة األخرى التي تسهم في یرجى وصف 
  
  >إدخال النص<
  

لى أي حد  اتاستنادا إلى وصف مساهم ٕ بلدك في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي، یرجى وصف كیف دعمت هذه المساهمات وا
  :وأهداف التنمیة المستدامة 2030تنفیذ خطة التنمیة المستدامة لعام 

  
  >إدخال النص<
  
  

  )استكمال هذا القسم اختیاري(ات االستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات المساهمة الوطنیة في تحقیق أهداف وصف -الخامس  القسم
  

ج النموذهذا وینبغي تكرار . اتتحقیق أهداف االستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات فيمساهمة بلدك وصف یرجى  ،باستخدام النموذج أدناه
  .الستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتللكل من األهداف الستة عشر 

 اتتقییم المساهمة الوطنیة في تحقیق أهداف االستراتیجیة العالمیة لحفظ النبات   -خامسا

 االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات؟هل وضع بلدك أهدافا وطنیة تتعلق بأهداف 
 
 :یرجى تقدیم التفاصیل عن األهداف المحددة أدناه. نعم  
 
 >إدخال النص<
 
 :أو
 ال، ال یوجد أي هدف وطني  
 

 .تقدیم معلومات عن أي شبكات فعلیة لحفظ النباتات موجودة في بلدكیرجى 
 
  >إدخال النص<

ن تبلـغ یمكـن أ(: یرجى وصف التدابیر الرئیسیة التي اتخذها بلـدك لتنفیـذ االسـتراتیجیة العالمیـة لحفـظ النباتـات علـى المسـتوى الـوطني
  )األطراف عن اإلجراءات المتخذة لتنفیذ هذه األهداف إذا لم تتم تغطیتها في القسم الثاني أو الثالث أو الرابع

  
  >إدخال النص<
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  :فئة التقدم المحرز نحو تحقیق هدف االستراتیجیة العالمیة لحفظ النباتات على المستوى الوطني
  اتیجیة العالمیة لحفظ النباتاتمن االستر ...  3و 2و 1الهدف 

 
  على المسار الصحیح لتجاوز الهدف على المستوى الوطني  
 هناك تقدم نحو تحقیق الهدف على المستوى الوطني ولكن بمعدل غیر كاف  
 لم یتحقق تغیر كبیر على المستوى الوطني  
  

 :بب االختیار أعالهیرجى توضیح س
 
  >إدخال النص<
  

لــى أي حــد فــي ســاهم بلــدك  كیــفیرجــى وصــف  ٕ مــن االســتراتیجیة العالمیــة لحفــظ النباتــات وقــدم مــوجزا لألدلــة تحقیــق هــذا الهــدف وا
  :المستخدمة لدعم هذا الوصف

  
  >إدخال النص<
  

  )ةتكملة هذا القسم اختیاری(شعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة معلومات إضافیة عن مساهمة ال: السادس القسم
  

مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف باستخدام النموذج الوارد أدناه، یرجى تقدیم أي معلومات إضافیة بشأن 
 أیشي للتنوع البیولوجي إن لم تكن واردة في األقسام أعاله

فیة عن مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي إن لم تكن معلومات إضا   - سادسا
  واردة في األقسام أعاله

مساهمة الشعوب األصلیة والمجتمعات المحلیة في تحقیق أهداف أیشي للتنوع البیولوجي إن لم یرجى تقدیم أي معلومات إضافیة بشأن 
  م أعالهتكن واردة في األقسا

  
  >إدخال النص<
  
  

  لتنوع البیولوجيتحدیث المالمح القطریة ل: السابع القسم
  

في بلدك المعروضة حالیا على المالمح القطریة للتنوع البیولوجي في آلیة غرفة لتنوع البیولوجي للمالمح القطریة ا استعراض وتحدیثیرجى 
 .مات ذات الصلة بتنفیذ البلد لالتفاقیةتبادل المعلومات وقدم عرضا عاما للمعلو 

یرجــــــى اســــــتعراض وتحــــــدیث الــــــنص المعــــــروض حالیــــــا علــــــى الموقــــــع ( تحــــــدیث المالمــــــح القطریــــــة للتنــــــوع البیولــــــوجي   -ســــــابعا
https://www.cbd.int/countries.(2 

 حقائق عن التنوع البیولوجي
 

                                                           
وسیضاف خـتم زمنـي لإلشـارة إلـى تـاریخ . الحاليللتنوع البیولوجي ، سیظهر نص الموجز القطري اإلنترنتإذا استخدمت أداة اإلبالغ على : مالحظة  2
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 :ت التنوع البیولوجي، بما في ذلك المنافع من التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة ووظائفهاحالة واتجاها
  
 >النص المقدم بشأن التحدیث المحتمل<
 

 ):المباشرة وغیر المباشرة(الضغوط والدوافع الرئیسیة للتغیر في التنوع البیولوجي 
 
 >لتحدیث المحتملالنص المقدم بشأن ا<
 

 تدابیر تعزیز تنفیذ االتفاقیة
 

 :تنفیذ االستراتیجیة وخطة العمل الوطنیة للتنوع البیولوجي
 
 >النص المقدم بشأن التحدیث المحتمل<
 

 :2020-2011اإلجراءات الشاملة المتخذة للمساهمة في تنفیذ الخطة االستراتیجیة للتنوع البیولوجي 
 
  >النص المقدم بشأن التحدیث المحتمل<
 

 ):التشریع، والتمویل، وبناء القدرات، والتنسیق والتعمیم، وما إلى ذلك(آلیات الدعم للتنفیذ الوطني 
 
  >النص المقدم بشأن التحدیث المحتمل<
 

 :آلیات رصد واستعراض التنفیذ
 
  >المحتملالنص المقدم بشأن التحدیث <
  
  

__________ 

  


