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 1111-1122للخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي مؤشرات 
 مذكرة من األمين التنفيذي

 مقدمة
بقائمة المؤشرات اإلرشادية المتاحة لتقييم  علما في االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي أحاط مؤتمر األطراف -0

وأهداف أيشي للتنوع  2121-2100التقدم المحرز نحو تحقيق غايات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
تقييم التقدم ل البدايةتوفر نقطة  التي القائمةبأن هذه  ويقر   . (00/3)المقرر البيولوجي، على النحو الوارد في المقرر 

قد وضعت استنادا  على مختلف المستويات؛ 2121-2100إنجاز الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي في المحرز 
بمؤشرات الخطة  فريق الخبراء التقنيين المخصص المعنيخالل االجتماع األول ل إلى العمل الذي اضطلع به

في المملكة المتحدة لبريطانيا  والذي عقد في مدينة هاي ويكومب 2121-2100اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .2100في  الشمالية آيرلنداو العظمى 

طبعة الرابعة من نشرة للأساس لإلعداد لذي عمل كا 00/3في المقرر الوارد إطار المؤشرات  استخدم تم وقد -2
تنوع المتعلقة بال إيشي أهداف في وضع بيانات وشراكة مؤشرات التنوع البيولوجي العالمية للتنوع البيولوجيالتوقعات 
تنوع الوطنية لل عملهاوخطط  استراتيجيتهاالمؤشرات المختارة في وضع أو تحديث  من األطراف استفادتوقد   البيولوجي.
عداد تقاريرها الوطنية الخامسة ووضع ، البيولوجي  التنوع البيولوجي. لرصدبرامج وا 

ا اجتماعأن يعقد إلى األمين التنفيذي  02/0)ب( من المقرر  21وطلب مؤتمر األطراف من خالل الفقرة   -3
تحديد  بهدف، 1111-1122يولوجي لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع الب إضافيا

حتملة التي يمكن استخدامها لرصد التقدم المحرز على الصعيد العالمي، نحو المؤشرات المعدد صغير وقابل للقياس من 
عداد إرشادات حول مختلف أنواع المؤشرات والُنهج المستخدمة لرصد التقدم المحرز في تنفيذ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي و  ا 

 .ةودون الوطني ةوالوطني ةعلى المستويات اإلقليمي 2121-2100الستراتيجية للتنوع البيولوجي الخطة ا
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في  2121-2100فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي اجتمع  -4
را.  كمت قدم كل من االتحاد األوروبي وبدعم سخي من حكومة سويس، 2105سبتمبر  01-04مدينة جنيف في الفترة ما بين 

 1.دعما إضافيا يتعلق بإعداد وثيقة معلومات أساسية الشمالية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى آيرلندا

مؤشرات  .  ويقدم القسم األول من الوثيقةفريق الخبراء التقنيين المخصصوتركز المذكرة الحالية بصورة أساسية على  -5
هج على المستوى العالمي تجاه تحقيق أهداف إيشي للتنوع البيولوجي.  وترد المعلومات المتعلقة بالنُ  تقدم المحرزال لتقييم

صلة بالعملية  أهداف إيشي للتنوع البيولوجي في القسم الثاني، بينما ترد المعلومات ذات الوطنية لتقييم التقدم المحرز تجاه
 .صيات المقترحةسم الرابع على التو ويحتوي القالجارية للمؤشرات في القسم الثالث.  

 مؤشرات رصد التقدم المحرز على الصعيد العالمي نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي  -أوال
تم استخدامه على مستويات مختلفة وألغراض فقد ، 00/3 في المقرر إطار المؤشرات ؤتمر األطرافأن الحظ ممنذ   -6

استراتيجيتها وخطط عملها الوطنية وضع  األطراف منه، بدرجات متفاوتة، في عمليات استفادت العلى سبيل المثف .  مختلفة
عداد التقارير الوطنية الخامسة ووضع برامج لرصد التنوع البيولوجي للتنوع البيولوجي، إطار  عملقد على ذلك، وعالوة  .  وا 

وشراكة مؤشرات التنوع  (GBO-4) عالمية للتنوع البيولوجينشرة التوقعات المن المؤشرات كأساس إلعداد الطبعة الرابعة 
تم تحديد ، ومنذ ذلك الحين وباإلضافة إلى ذلك بيانات أهداف أيشي للتنوع البيولوجي.   البيولوجي واالستفادة منه في تطوير

مل شراكة مؤشرات التنوع وعنشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من إعداد الطبعة الرابعة من خالل  مؤشرات إضافية
دراساتها أو نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي من الطبعة الرابعة في  سواء وقد استخدمت هذه المؤشرات.  البيولوجي

مختلفة من المؤشرات الهذه  وتمكن  4بيانات أهداف أيشي. ، أو3العلوم مجال صلة نشرت فيأو ورقة ذات ، 2الفنية الكامنة
أيشي للتنوع البيولوجي التي يتعين رصدها على المستوى العالمي من خالل مؤشر واحد  هدف من أهداف دم نحو كلتقإحراز 

نشرة من الطبعة الرابعة الواردة في على األقل، ودعم التقييم الشامل للتقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي 
 .التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي

 2121-2100عرض فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي است -1
الطبعة ، جنبا إلى جنب مع مؤشرات إضافية حددت من خالل إعداد 00/3القائمة اإلرشادية للمؤشرات، كما ورد في القرار 

ل شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي، فضال عن المؤشرات المستخدمة أو وعم نشرة التوقعات العالمية للتنوع البيولوجيمن الرابعة 
المستدامة، مشيرا  التنميةأهداف لتحقيق المقترحة من قبل منظمات أخرى، بما فيها تلك التي اقترحتها منظومة األمم المتحدة 

 ، وضعاستنادا إلى هذا االستعراضو   .للجنة اإلحصائية لألمم المتحدة 41الفي ضوء نتائج الدورة األخير قد يتغير أن إلى 
 قائمة من المؤشرات النوعية التيالخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي فريق 
جنبا إلى جنب القضايا التي تعالجها أهداف أيشي للتنوع البيولوجي وتحديد مؤشرات تشغيلية محددة قائمة من حيث  ستغطي

 النوعية.مؤشرات بالتها صل

                                                           
لمزيد من المعلومات المتعلقة باالجتماع، بما في ذلك وثيقة المعلومات األساسية، يرجى زيارة موقع االجتماع على الموقع التالي:  1
(https://www.cbd.int/doc/?meeting=ID-AHTEG-2015-01)  

 
  /https://www.cbd.int/gbo4انظر  2

3 Tittensor etal. 2014  .  .346 :2104أكتلوبر   01العللوم  تحليلل منتصلف الملدة للتقلدم المحلرز نحلو تحقيلق األهلداف الدوليلة المتعلقلة بلالتنوع البيوللوجي 

قراء الحظ أن هذه الدراسة حددت عددا من المؤشرات، التي لم تستخدم في التحليل بسبب عدم اتفاق السلسلة الزمنيلة ملع المعلايير المطلوبلة السلت .  41-244،  (6206)
 في مرفق هذا التقرير.إحصائي.  وقد أدرجت هذه المؤشرات التي تم استبعادها عن القضايا المتصلة بالسلسلة الزمنية 

 
 http://www.bipindicators.net/resource/aichipassportيمكن الوصول إلى بيانات إيشي من خالل:  4

https://www.cbd.int/doc/?meeting=ID-AHTEG-2015-01
https://www.cbd.int/gbo4/
http://www.bipindicators.net/resource/aichipassport
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كذلك عددا من فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي وقد طبق  -8
معايير المؤشرات التشغيلية المحددة لتحديد تلك التي تتوفر حاليا لالستخدام على المستوى العالمي، والمناسبة لمواصلة التقدم 

على المستوى  مصنفةمناسبة أيضا لتكون الأيشي للتنوع البيولوجي لصانعي السياسات وأصحاب المصلحة، و  دافنحو بلوغ أه
ستند ومع ذلك، ي .  المؤشرات التشغيلية المحددة التي تستوفي هذه المعاييرمؤشرا من  38وقد تم تحديد ما مجموعه  .  الوطني

فريق الخبراء التقنيين المخصص أوصى  البيانات.  وقد ومنهجية جموعةنفس م إلىعدد من هذه المؤشرات التشغيلية المحددة 
للقياس حسبما  ةصغيرة وقابل كمجموعةهذه المؤشرات  ه يمكن اعتبارأنبالمعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي 

 في قائمة ترد في مرفق هذه الوثيقة.المؤشرات .  وترد 02/0جاء في المقرر 

يجب أن تخضع بأنه  ق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجيفريوأوصى  -1
 .المؤشرات الستعراض األقران ومراجعتها في ضوء التعليقات الواردة من تلك العملية

خصص المعني فريق الخبراء التقنيين الماعترف  ،أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  21بالهدف وفيما يتعلق  -01
يحتوي على معلومات  (02/3مرفق الثاني للمقرر) الن إطار التقارير المالية أ بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع البيولوجي

 .أي مؤشر محدد لهذا الهدف يوضعكافية لتمكين تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف، وبالتالي لم 

تخدام المؤشرات لتقييم تنفيذ الخطة االستراتيجية والتقدم المحرز نحو تحقيق تم إحراز تقدم هام في تطوير واسوقد  -00
كبير في مجال العلوم واالبتكارات في مجال إدارة التقدم .  وقد وفر ال00/3المقرر أهداف أيشي للتنوع البيولوجي منذ اعتماد 

لسد الثغرات وتقنيات  النمذجةمن التحيز واستخدام البيانات وتحليلها فرصا جديدة لتطوير المؤشرات، بما في ذلك وسائل للحد 
العديد من المساهمات الهامة  المنظمات والشبكات والشراكات الدوليةقدمت كل من وقد .  لتطوير التوقعات هاتالسيناريو 
رات لتتبع مؤشال بشأنهذه المساهمات فرصا لمزيد من التعاون والدعم المستمر للعمل استخدام المؤشرات.  وتوفر لتطوير و 

 واتجاهات التنوع البيولوجي والقضايا ذات الصلة. الوضع القائم

القدرة على تقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  فال تزالعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، و  -02
 ألهداف )أو عناصرها( حاليا .  وتنقص بعض اوتحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي متغيرة 2121-2100البيولوجي 

 .أو الطرق على الصعيد العالمي / ذات الصلة أو بيانات مناسبة والقوية و  المؤشرات

فريق الخبراء التقنيين ويمكن أيضا تحسين مجموعات البيانات التي تقوم عليها العديد من المؤشرات التي حددها  -03
على سبيل .  فتغطيتها المكانية والموضوعيةفيما يتعلق ب بيولوجيالمخصص المعني بمؤشرات الخطة اإلستراتيجية للتنوع ال

في المقام األول على مجموعة صغيرة نسبيا  (05إلى  5) األهداف من  أيشي للتنوع البيولوجي أهدافمؤشرات  تعتمد المثال
عزز إلى حد تموحدة أن اللمالحظات ل ةوالزماني ةالمكاني االستبانةلجهود المبذولة لتحسين .  وقد يمكن لمن المتغيرات المشتركة

بيانات ومنهجيات المؤشرات كل من  وينبغي الوصول إلى  .قدرتنا على تقييم التقدم المحرز نحو تحقيق هذه األهدافمن كبير 
، لتسهيل استخدامها، بما في ذلك من خالل تجميع وتصنيف البيانات ذات الصلة، وتعزيز التحسينات المستمرة في 5ةري  حُ ب  
 .جودة من خالل استعراض األقرانال

الحالة  اتتقييمأن تسعى ينبغي  ومن ثم للمحاذير.   اوفهم اتفسيرها سياقاتصال يتطلب أدوات  بمثابةالمؤشرات وتعد  -04
التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنوع البيولوجي  اتالتنوع البيولوجي والقضايا ذات الصلة، وتقييمالمتعلقة بواالتجاهات 

الخبراء  وآراءعلى أساس المؤشرات مع خطوط أخرى من األدلة بما في ذلك دراسات الحالة، القائمة مال المعلومات الستك
 .أصحاب المصلحة ومشاورات جهات نظرو و 
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ويمكن استخدام مؤشرات رصد التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في عدد من السياقات المختلفة  -05
القرار وأصحاب  صانعيذات الصلة بالتنوع البيولوجي، والتواصل مع  األدواتمختلف  عناألطراف  غإبالبما في ذلك 

المصلحة اآلخرين، وتعميم أهداف أيشي للتنوع البيولوجي في إطار عملية دولية أخرى، أو في دعم اتخاذ القرارات المبنية على 
 لتنسيق اإلبالغ بين االتفاقيات الدولية المختلفة.اد طرق إيجمؤشرات أيضا على اليمكن أن تساعد  وبالمثل.  األدلة

التقدم في التقنيات، مثل االستشعار عن بعد، إلى أن قدرتنا على رصد حالة التنوع البيولوجي وآثار أعمالنا ويشير  -06
 .  وتسعىتعدد من المنظمات بشأن المؤشرايجري العمل في على سبيل المثال .  فسوف تستمر في التحسن مع مرور الوقت

واستخدام لجمع   "البيانات الكبيرة"تقنيات التكامل و  النمذجةاستخدام نهج إلى المجاالت الواعدة للعمل في هذا الصدد  إحدى
عن بعد لتوليد مؤشرات تغير التنوع  مع االستشعار المستمرو  الحديثو  التاريخي الطبيعي لمالحظات في الموقعلأفضل 

لتقدم في تكنولوجيا األقمار فإن اوبالمثل،  . مها في تتبع االتجاهات وسيناريوهات المستقبلالبيولوجي التي يمكن استخدا
التنوع البيولوجي على المستوى العالمي بسرعة وفعالية، في حين أن التحسينات في عن القدرة على توليد معلومات  له الصناعية

تحسين فهمنا لتنوع األنواع على مستوى النظام بأيضا  تعهداثي، عينات األنواع، وخاصة فيما يتعلق بالتنوع الور أخذ  تقنيات
 .اإليكولوجي

رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف أيشي للتنوع البيولوجي إلى أن ينظر يحتاج ونظرا لهذه التطورات الجارية،  -01
لالستفادة أن تكون مستعدة االتفاقية  تحتاج، المؤشرات ومصادر المعلومات الجديدة .  ونظرا إلتاحةإليه باعتباره عملية مستمرة

وذلك لتجنب ازدواجية الجهود بين واإلبالغ رصد توجيه عمليات الهناك حاجة ل، فبذلك وفيما يتعلق.  في تقييمهاهذا من 
في  المعلومات والمؤشرات واستخدامهاالتي تولد  روابط أقوى بين العمليات العلمية وجود العمليات المختلفة وضمان

 .  من حيث المعلومات التي يمكن أن تقدم مقيدةجميعها حيث أن المؤشرات بحاجة إلى تفسير ال تزال ومع ذلك  ات.  السياس

لوضع القائم واالتجاهات في التنوع البيولوجي والقضايا ذات الصلة مع خطوط مثل هذه التقييمات المتعلقة باويجب أن تستكمل 
من أجل توفير أكمل  ومشاورات أصحاب المصلحة جهات نظرو الخبراء و  وآراءالة، بما في ذلك دراسات الحأخرى من األدلة، 

 .صورة ممكنة من القضايا المتعلقة بالتنوع البيولوجي

 أهداف أيشي للتنوع البيولوجي بلوغالتقدم المحرز نحو هج الوطنية لتقييم الن    -ثانيا
لرصد تنفيذ الخطة االستراتيجية للتنوع  أمرا أساسيايولوجي تقييم التقدم الوطني نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيعد  -08

من المعلومات الواردة في التقارير الوطنية الخامسة لالتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ونتائج .  ف2121-2100البيولوجي 
مجموعة متنوعة من  ه تم استخدامنالواضح أ فإنه من، المتابعة مقابالتو  المسألةتوزيعها على األطراف بشأن هذه تم استطالع 

إلى أربع  النهجويمكن تقسيم هذه  للتنوع البيولوجي.   العالمية أيشي أهداف بلوغ من قبل الدول لتقييم التقدم الوطني نحو هجالنُ 
 6.المؤشرات الكمية، رأي الخبراء، التشاور مع أصحاب المصلحة، ودراسات الحالة :أال وهي فئات عامة

 يحول دونال  هجمن هذه النُ  استخدام نهج واحدحيث أن .  بعضها البعضقاصرة على المختلفة  هجنُ الهذه وليست  -01
المختلفة  النهجمعظم األطراف، في التقارير الوطنية الخامسة، مجموعات من هذه  استخدمت ي الواقع.  ففخراآل النهج استخدام

قوة  نقاطل نهج .  ولكوجي واألهداف الوطنية المتعلقة بالتنوع البيولوجيلتقييم التقدم المحرز نحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيول
 نسباألنهج ال وسيكون هناك اختالف بينعلى السياق واألولويات الوطنية،  هذه القوة والضعف نقاطوتعتمد  .  ضعف كامنةو 

 .المناهج بين البلدان من أو مزيج

نحو بلوغ أهداف  المحرز للتقدم على تقييم صريح مت تقريراالتي قدفي المائة من األطراف  41 شملت حوالي وقد -21
نحو كل  المحرز أو التصنيف الذي يصنف التقدم ا للقياسهذه التقييمات بشكل عام نظام .  وتستخدمأيشي للتنوع البيولوجي

 (. إلى الهدف الصحيح للوصول المسارعلى أو بعض التقدم، أو إحراز تقدم،  ال)على سبيل المثال،  معينة هدف في فئة
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ومع ذلك، فمن  .  التقارير الوطنية فيوكانت المنهجية المستخدمة إلجراء هذه التقييمات في كثير من األحيان غير واضحة 
الواضح أن معظم األطراف قد اعتبرت مصادر المعلومات المختلفة، بما في ذلك المؤشرات، وأنواع من اإلجراءات المتخذة، 

 ال تحتوي تلك التقارير الوطنية التيتحتوي غالبا ما وعالوة على ذلك،  .  بين أمور أخرىالمنشورة من  والمؤلفاترأي الخبراء و 
نحو بلوغ أهداف م المحرز للتقد ةسردي أوصافنحو بلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي على  المحرز على تقييم صريح للتقدم
أنواع األنشطة  تدرجنما الهدف وا  نحو  المحرز لإلشارة إلى التقدم امعين اسمقيا األوصاف وال تحدد هذه . أيشي للتنوع البيولوجي

 .إلى التغيرات في اتجاهات التنوع البيولوجياإلشارة أو  المزمع اتخاذهااإلجراءات و المتخذة، 

ستناد إلى باالمن المعلومات  اعملي قد استفادتالمعلومات الواردة في التقارير الوطنية إلى أن معظم األطراف وتشير  -20
في التوصل إلى استنتاج بشأن التقدم المحرز نحو بلوغ من هذه المعلومات مصادر متعددة من المعلومات واالستفادة القصوى 

قد ظروف واألولويات الوطنية، وبالتالي وفقا للالنهج المستخدمة من قبل األطراف  .  وتختلفأهداف أيشي للتنوع البيولوجي
ومن المهم أن نالحظ، أنه حتى مع محدودية  لطرف آخر.  يكون فعاالقد ال في حين لطرف  امفيد يكون استخدام نهج

شملت معظم األطراف المعلومات في تقاريرها الوطنية التي تمكن التقييمات من فقد المعلومات المتوفرة في بعض البلدان، 
 .وجود درجة عالية من عدم اليقين منالرغم أحيانا  بعض أهداف أيشي للتنوع البيولوجي، علىبلوغ إحراز تقدم على األقل تجاه 

قليل على األقل بعدد  معظم األطراف تستفيد، وبينما الوطنية الخامسة في التقارير باستخدام المؤشرات وفيما يتعلق -22
 ،من واستفادت، إلى بعض التقارير وقد أشارت يعد أمرا متغيرا للغاية.   استخدامها، فإن األمر المتعلق بكيفية من المؤشرات

، وعالوة على ذلك .  منهجية أقل بطريقة العديد من األطراف هذه المؤشرات استخدم، ولكن متكاملة من المؤشرات مجموعات
ثغرات حيث ال يوجد مؤشرات  في كثير من األحيانمؤشرات استفادت بصورة مكثفة من الالتي  تلك التقارير في حتىقد ُوجد 

 .هدافألهداف معينة أو عناصر األ

 صلةذات  أو لتنوع البيولوجيل بالضرورة محددة الوطنية الخامسة المستخدمة في التقارير العديد من المؤشراتوليست  -23
الخطة  تنفيذ أن رصد، فمن الواضح ونظرا لهذا.  2121-2100للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجيةرصد تنفيذ ب فقط

المؤشرات التي تم  االستفادة من حتاج إلىال ي المرتبطة األهداف الوطنية أو 2121-2100للتنوع البيولوجي  االستراتيجية
وعالوة  .  معلومات قيمة يمكن أن توفر ألغراض أخرى المؤشرات التي وضعت، وأن فقط للتنوع البيولوجي خصيصا تطويرها

لعمليات  المؤشرات التي وضعتاستخدام  يوفر، الخطة االستراتيجية القضايا التي تعالجها اتساع نطاق، وبالنظر إلى على ذلك
 التنوع البيولوجي تعميم على أيضايمكن أن تساعد الجارية و  مبادرات الرصدستفادة من لالوسائل فعالة من حيث التكلفة  أخرى
 مختلف المجاالت. في السائد

 فرصة والخبراء الوطنيين األطراف من خالل توفير المستوى الوطني لرصد المؤشرات العالمية استخدام ويمكن تعزيز -24
أو  مؤشرات إقليمية المستخدمة في على المستوى الوطني البيانات واكتمال الستعراض األقران، من خالل التأكد من صحة

المؤشرات  في البيانات المستخدمةمجموعات و  الطرق من إلى كلوسهولة الوصول  هذا المزيد من الشفافية يتطلب و .  عالمية
ملكية و  فهم على زيادة أن تساعد اإلجراءات ومن شأن هذه.  لبيانات األساسيةلالمفتوح الوصول الحر و  ي ذلكبما ف، العالمية

 .المؤشرات

تبادل  زيادة فرص وقد تساعدمحدودة.   في كثير من البلدانالمؤشرات نظم الرصد و  وضع وتنفيذ وتعد القدرة على -25
 .  مواجهة هذا التحدي على، والوطني على الصعيدين العالمي مؤشرات،البشأن تلك التي تعمل  بين ونقل المعرفة الخبرات

فعالة  برامج رصد وتطوير نظم إدارة البيانات، وتحسين البيانات الوطنية بتعبئة فيما يتعلق القدرات تعزيز بناء قد يساعد وبالمثل
 الوطنيتصنيف تحليالت لل إلجراء للبلدانتسمح التي دوات األ أنكما .  هذا التحدي أيضا في التغلب على من حيث التكلفة

على  والمؤشرات على المستوى الوطني البيانات الموجودة تغذية سهلوتُ  سوف تعزز فائدتها، مجموعات البيانات العالميةل
 لمي.سواء على المستوى الوطني أو العا للتحليالت تحقيق منافع، وبالتالي تلك مجموعات البيانات العالميةل المستوى الوطني
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 لتعزيز أخرى من األدلة ومصادر في مجال استخدام مؤشرات أفضل الممارسات بشأنأيضا  التوجيه هناك حاجة إلىو  -26
 تقييم التقدم المحرز استخدامها فيالفئات التي سيتم المعايير و  هذا التوجيه .  وينبغي أن يتناولالتقييمو  اإلبالغ نهجفي  االتساق
ومشاورات أصحاب  جهات نظرو و  رأي الخبراءو المؤشرات الكمية، ودراسات الحالة، ) المستخدمةاألدلة  مصادر بشأن والشفافية
اتخاذ إجراءات هناك حاجة إلى ، وبالمثل.  التقييم في العامة الثقة وتحديداألدلة  من متضاربةال خطوطواستبانة ال (المصلحة

 .في مختلف القطاعاتالتنفيذ والرصد والتقييم والتخطيط و  اتوضع السياس الوطنية المشاركة في المؤسسات الترابط بينتعزيز ل

 لتطوير المقترحة عملياتأو ال مؤشراتال تشير إلى الوطنية الخامسة العديد من التقارير أن نالحظ أن ومن المهم -21
تنوع المحدثة للالعمل الوطنية  وخططرصد االستراتيجيات بتنفيذ و  ذلك فيما يتعلق ُأثير وغالبا ما.  في المستقبل مؤشرات
  .الوطنيةالتقييم نظم الرصد و  لتعزيز قد تكون هناك فرص على هذا النحو،و  .  البيولوجي

 العمليات الجارية للمؤشر  -ثالثا
 مختلفة من العمل المتعلقة ببرامج والرصد مؤشرلل الجارية عدد من العمليات هناك التنوع البيولوجي في إطار اتفاقية -28
 .  وتشمل هذه العمليات على: عيةالمجاالت المواضي أو

 تكميلية هامة مصادر بمثابة تعلقة بالمجتمعاتمالالمعلومات الرصد و  أنظمة تعد  - )ج( 01)ي( و 8المادة  (أ )
 أهميةويتم االعتراف ب واإلبالغ،، والرصد وصنع القرار والوطنية والعالمية المحلية السياسات التي يمكن أن تثري المعرفة من

 التحقق من صحةما يتعلق بفي ورا هاماد المحلية األصلية والمجتمعات الشعوب ويمكن أن تلعبد.  كل متزابش هذه النهج
 مع استخدام، جنبا إلى جنب المعارف التقليدية.  فوغيرها من المصادر االستشعار عن بعد البيانات المستمدة من منتجات

نظم  والمساهمة في التنوع البيولوجي ورصد تحديدلالمحلية  تمعاتاألصلية والمج الشعوب عمل على تمكينالتقنيات الحديثة ت
للتنوع  الخطة االستراتيجية تنفيذ هامة لرصد توليد معلوماتيمكن أن تساعد على والتخطيط، و  الحكم المحلي لدعم المعلومات
 وقت سابق في فييها التي تمت الموافقة عل مؤشراتالوضع يجرى متابعة  نفسه، في الوقت.  و 2121-2100 البيولوجي
 .  والتي تشمل على ما يلي: الشركاء المعنيينمع المنظمات و  بالتعاون أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  08الهدف 

 (8/05والمقرر  1/31) المقرر  السكان األصليين المتحدثين بلغات اللغوي وأعداد التنوع حالة واتجاهات (0

 ؛(01/43)المقرر التقليدية  ممارسة المهن حالة واتجاهات (2

وحيازة األراضي في األقاليم التقليدية للمجتمعات اهات التغير في استخدام األراضي واتجحالة  (3
 ؛(01/43)المقرر  األصلية والمحلية

الكامل،  تعميمهااالتجاهات في المعارف والممارسات التقليدية التي تحظى باالحترام من خالل  (4
لة للمجتمعات األصلية والمحلية في التنفيذ الوطني للخطة والضمانات والمشاركة الكاملة والفعا

 (00/3)المقرر  االستراتيجية

 إلى ويهدف اإلطار اإلبالغ المالي المنقح.  إطار األطراف اعتمد مؤتمر، 02/3المقرر  في -تعبئة الموارد (ب )
 بموجب، المالية العالمية يق األهدافتحق مساهمتها فياإلبالغ عن المعلومات األساسية و  لتوفير األطراف الستخدام من قبلا

، اجتماعه الثاني عشر في االتفاقية في مؤتمر األطراف بالصيغة التي اعتمدها ،أيشي للتنوع البيولوجيمن أهداف  21الهدف 
 ؛20 وفقا للمادة

دة الموجو  األهداف تلك التي تكمل مجموعة من األهداف  (GSPC)اتلحفظ النبات االستراتيجية العالمية تضم (ج )
االستراتيجية لتقدم المحرز بشأن تنفيذ منتصف المدة ل .  ويعتمد تقييم2121-2100للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجية في

 ملوهناك ع.  األدلة التجريبيةحزم من العملية و  المؤشرات كالء،تقييمات يقوم بها عدد من الو  علىتات لحفظ النبا العالمية
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عمليات  من أجل تحسين لحفظ النباتات لالستراتيجية العالمية مؤشرات قليلةتعزيز تطوير و  مواصلةحاليا من أجل  مستمر
، صلةوطنيين ذي  خبراء خالل من ،الوصول تسهيل على العمل إلنجاز هذا األنشطة المقررة .  وتشمل التقييم في المستقبل

والمساهمة  مجموعات البياناتل وطنيةال معلوماتال يهتوجتمكين  بهدفمجموعات البيانات العالمية ل اتصال مراكزبما في ذلك 
أعضاء استشارة و  عن طريق إشراك بما في ذلك، لحفظ النبات االستراتيجية العالمية مؤشرات تطوير وكذلك، تحسينها في

 العالمية لحفظ النباتات. الشراكة

مختلف  الجارية بين عدد من الجهودأيضا  هناك، فالتنوع البيولوجي اتفاقيةبموجب  مختلفةالعمليات ال وباإلضافة إلى -21
للتنوع  الخطة االستراتيجيةرصد ل إضافية ذات صلة وضع مؤشرات لديها القدرة على التي المتحدة منظومة األمم أعضاء

 :على ما يلي هذه العمليات وتشمل .  أيشي للتنوع البيولوجي وأهداف 2121-2100البيولوجي 

معني  مشترك بين الوكاالت خبراءفريق  اإلحصائية لألمم المتحدة اللجنة أتأنش - ةالمستدام التنميةأهداف  (د )
 اإلطاروسيتم اعتماد  .  المستدامةهداف التنمية أل عالمية مؤشرات طارلتطوير مقترحات إلالمستدامة  أهداف التنميةبمؤشرات 

أهداف أيشي  المتعددة بين الروابط إلى وبالنظر .  2106في عام  41ال  دورتها اللجنة اإلحصائية في من قبلالمؤشرات و 
 االستفادةيؤدي إلى  وهذا لن.  المؤشرات من نفس ستفادةلال للعمليتينناك فرص هالمستدامة، ف وأهداف التنميةتنوع البيولوجي لل

 وأهداف التنمية المستدامة هدافألالتي يمكن  للسبلتحديد واضح  يساعد أيضا علىس بل فحسب المتاحة للمعلومات ةالفعال
 أن يكمال كل منهما اآلخر. أيشي للتنوع البيولوجي

 2103في عام  اعتمدت اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر -اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر (ه )
اض بعد استعر .  و التقدم لتقييم مجموعة من ستة مؤشراتمن ، بين أمور أخرى، يتكون الذيتدهور األراضي نهج لرصد وتقييم 

تعتبر مجموعات البيانات العالمية لهذه المؤشرات، تقرر أن المؤشرات الوحيدة مع مجموعات البيانات المناسبة، والتي ينبغي أن 
األرض واالتجاهات في  دالةاالتجاهات في الغطاء األرضي، واالتجاهات في إنتاجية األرض أو  تمثلت في، لإلبالغ إلزامية

وعالوة على ذلك، هناك عمل (.  حتها )تقاس من حيث مخزون الكربون العضوي في التربةمخزون الكربون فوق األرض وت
من  ااعتبار هذه المؤشرات العتماده .   وسيتمالجمع بين هذه المؤشرات الثالثة في مؤشر واحد لتدهور األراضي بشأنمستمر 

 23-02 في الفترة ما بينعقد افحة التصحر التي ستاألمم المتحدة لمك قبل الدورة الثانية عشرة لمؤتمر األطراف في اتفاقية
أي يتم تحديد  عمل اتفاقية التنوع البيولوجي، وبما أنه لمة بهذه المؤشرات ذات الصلتعتبر و .  2105/تشرين األول عام أكتوبر
اتفاقية األمم في أعمال هناك دور محتمل التفاقية التنوع البيولوجي ذي صلة بتدهور األراضي، فمتعلق بالتنوع البيولوجي مؤشر 

7المتحدة لمكافحة التصحر.
 

تم النظر  -ولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البي (و )
ل التنوع لعلوم والسياسات في مجاالحكومي الدولي ل للمنبرالثالثة  الجلسة العامةخالل من القضايا المتعلقة بالمؤشرات في عدد 

. 2105 /كانون الثانييناير 01إلى  02 في الفترة ما بينبون التي عقدت في مدينة  البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي
 المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالوثيقة بين ونظرا للعالقة 

 خطة إدارة  كجزء منو   8.المؤشرات بشأنهذه التطورات لها تأثير محتمل على عمل االتفاقية فإن وجي واتفاقية التنوع البيول
القابلة في ) المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةبيانات ومعلومات 

المنبر.  تسليم تقييمات المشورة خالل فحص و المعرفة والبيانات بعنية فرقة العمل المفسوف تقدم )ب((  4)د( و  0 للتسليم
جراءات ومؤشرات مشتركة، حيثما كان على ويشمل ذلك  تقديم المشورة بشأن جودة البيانات وعلى تحديد واستخدام منهجيات وا 
ئ توجيهية إلدارة المعلومات ومن بين األنشطة ذات األولوية العالية لفرقة العمل هي وضع معايير ومباد.  ذلك مناسبا

وعالوة على ذلك، فإن التقييمات اإلقليمية .  والبيانات، وتحديد المؤشرات والمقاييس التي يمكن استخدامها في منتجات المنبر
                                                           

 UNEP/CBD/ID/AHTEG/2015/1/INF/5لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي:  7

 .UNEP/CBD/SBSTTA/19/9لمزيد من المعلومات يرجى النظر في  8
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ي المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات فسيضطلع بها النظم اإليكولوجية التي خدمات ودون اإلقليمية للتنوع البيولوجي و 
)ب(( لها آثار أيضا فيما يتعلق بتطوير المؤشرات وعمل  2 القابلة للتسليم) مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

وظائف و تقييم حالة واتجاهات التنوع البيولوجي،  بمثابةالنطاق العام من التقييمات اإلقليمية ودون اإلقليمية ويعد .  االتفاقية
، واآلثار المترتبة على نوعية الحياة، وكذلك فعالية االستجابات، والترابط بينهماوخدمات النظم اإليكولوجية  النظم اإليكولوجية

أهداف أيشي للتنوع البيولوجي واالستراتيجيات الوطنية للتنوع و  2121 -2100بما في ذلك الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي 
 .االتفاقيةالعمل الموضوعة بموجب  البيولوجي وخطط

 العمليات الجارية للمؤشر  -ثالثا
 والتكنولوجية أن: الهيئة الفرعية للمشورة العلميةقد ترغب 

بتقرير فريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي  رحبت (أ )
2100-2121 (UNEP/CBD/SBSTTA/19/INF/5)  متي سويسرا والمملكة المتحدة لبريطانيا االتحاد األوروبي وحكو  وتشكر

المالي لفريق الخبراء التقنيين المخصص المعني بمؤشرات الخطة االستراتيجية للتنوع  ميرلندا الشمالية لدعمهآو العظمى 
 ؛2121-2100البيولوجي 

ر المنبو  شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي،مة لوضع المؤشرات من قبل أعضاء هاالمساهمات الب ترحب (ب )
رصد التنوع البيولوجي للفريق  وشبكة، الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجية

ع المزيد من ، من بين أمور أخرى، وتشجية األمم المتحدة لمكافحة التصحر(، واتفاقGEOBONالمعني برصد األرض )
 حاليا هاي ال يمكن تقييمتأهداف أيشي للتنوع البيولوجي البمؤشرات، ال سيما فيما يتعلق ال بشأنالتعاون والدعم المستمر للعمل 

 مع المؤشرات؛

التي حددها  2121 -2100خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي اللمؤشرات محدثة ال بالقائمة اعلم حيطت (ج )
 التوصية. في هذه والتي تم إرفاقهافريق الخبراء التقنيين المخصص 

قيد االستعراض بهدف تمكين خطة االستراتيجية اللمؤشرات محدثة القائمة ال أنه يجب أن تبقىعلى  توافق (د )
، بما في ذلك تلك التي وضعتها االتفاقيات والعمليات األخرى، في مؤشرات في المستقبل إدماج المؤشرات األخرى ذات الصلة

 المستدامة؛هداف اإلنمائية من المتوقع أن يتم االتفاق بشأنها ألمعينة 

 الوطنية، األولويات والظروف لتكيف معل لألطراف إطارا مرنا توفرمؤشرات للمحدثة ال القائمةأن  تالحظ (ه )
 ؛2121-2100للتنوع البيولوجي  الخطة االستراتيجيةرصد تنفيذ أساليب مختلفة ل األطراف لديها أنالحظ تو 

 تنوع البيولوجي وخدمات النظم اإليكولوجيةالمنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال ال تدعو (و )
 هداف أيشي للتنوع البيولوجي؛تقييمات أل عند إجراء، حسب االقتضاء، مؤشراتللمحدثة ال القائمة للنظر في

محدثة ال القائمة ضوء في، حسب االقتضاء، عضويتها لمراجعة مؤشرات التنوع البيولوجي شراكة تشجع (ز )
 ؛مؤشراتلل

إلى البيانات المفتوح الوصول الحر و  لتعزيز المؤشرات العالمية عتجم تيال تلك المؤسسات عتشج (ح )
 عند االقتضاء؛ بسهولةوالمنهجيات ، لبيانات األساسيةل وطنيال تصنيفال تتيحوأن  األساسيةالمنهجيات و 

 إلى المدير التنفيذي: تطلب (ط )

 الستعراض األقران؛ مؤشراتللمحدثة ال القائمة إتاحة (0)
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 ضوء في 2121-2100للتنوع البيولوجي  للخطة االستراتيجية المؤشرات قائمة وتنقيح تحديث (2)
 للمشورة العلميةلهيئة الفرعية التاسع عشر ل خالل االجتماعدلى بها أية تعليقات أُ و  استعراض األقران

تاحةالتكنولوجية، والتقنية و   للمشورةللهيئة الفرعية  العشرين الجتماعللمؤشرات ل القائمة المنقحة وا 
 التقنية والتكنولوجية؛مية و العل

 االجتماع العشرين إلى المستدامة أهداف التنمية مؤشرات تحديد عن التقدم المحرز في تقديم تحديث (3)
 التقنية والتكنولوجية؛العلمية و  للمشورةللهيئة الفرعية 

ا من وغيره التنوع البيولوجي شراكة مؤشرات أعضاء مع بالتعاون تطلب أيضا إلى األمين التنفيذي،  (ي )
 .لم توضع لها هذه التوجيهات التوجيه التقني بشأن المؤشرات التي لتطوير وضع مؤشرات المنظمات
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 المرفق

1111 -1122خطة االستراتيجية للتنوع البيولوجي المؤشرات 
9 

 
كثير من  ففي  10صة.والخا العامة التشغيليةالمؤشرات و  أيشي للتنوع البيولوجي أهداف بين العالقة الجدول الوارد أدناه يوضح
في  كل مؤشر فقد أدرج ومع ذلكتنوع البيولوجي؛ أيشي لل من أهداف أهداف عدةب صلةذات  المؤشرات المحددةتعد  الحاالت
.  يشي للتنوع البيولوجيلصلته األكثر بأهداف أوفقا  كل مؤشرإدراج  مع، حجم الجدول بسبب محدودية فقط مرة واحدة الجدول
 تتسم بالسهولةوالتي  (،التطوير النشط قيدأو ) اليومإلى المؤشرات المتوفرة  التظليل الرماديالتي ترد أدناه بالمؤشرات  وتشير

 المؤشرات. مجموعة صغيرة من المؤشرات هذه وتشكل .  وطنية وضع مؤشراتل تصنيفهاالتي يمكن تواصل و فيما يتعلق بال
 

 ر التشغيلي المحددالمؤش المؤشر العام أهداف إيشي للتنوع البيولوجي

كحللللللد  2121بحلللللللول عللللللام  - 2الهدددددددف 
أقصى، يكون الناس عللى عللم بقليم التنلوع 
البيولوجي وبالخطوات التلي يمكلن اتخاذهلا 

 .لحفظه واستخدامه على نحو مستدام

 بارومتر التنوع البيولوجي لتنوع البيولوجيالمتعلقة باالمواقف الوعي و  في االتجاهات

 ل( لتنوع البيولوجي )اتجاهات موقع غوغااهتمام اإلنترنت ب

مثل الذين تتلراوح أعملارهم )  معينسن  فيلنسبة المئوية للطالب ا
مسلتوى ما ال يقل علن لمدارس الثانوية ( الملتحقين باعاما 15بين 

المتعلقلة ثابت من المعرفة عبر مجموعة مختارة ملن الموضلوعات 
ألهلللللداف التنميلللللة مقتلللللرح مؤشلللللر )العلوم البيئيلللللة وعللللللوم األرض بللللل

  (1.4المستدامة الهدف 

العضلللوية المدنيلللة للمنظملللات غيلللر الحكوميلللة ذات الصللللة بلللالتنوع  التنوع البيولوجي في مجال إشراك الجمهور في االتجاهات
 البيولوجي

كحللللللد  2121بحلللللللول عللللللام  - 1الهدددددددف 
أقصلللى، تُللللدمج قلللليم التنللللوع البيولللللوجي فللللي 

تنميللللة االسللللتراتيجيات الوطنيللللة والمحليللللة لل
والحد من الفقر وعمليات التخطيط ويجري 
إدماجهللللللا، حسللللللب اإلقتضلللللللاء، فللللللي نظلللللللم 

 .الحسابات القومية ونظم اإلبالغ

رأس الملللال تلللدفق و  األوراق الماليلللة تلللدابير إدملللاج فلللي االتجاهلللات
 الوطنية في المحاسبة الطبيعي

عدد البلدان التي تنفذ حسابات الموارد الطبيعية، باسلتثناء الطاقلة، 
 إطار نظام المحاسبة البيئية واالقتصادية في

، قليم التنلوع البيوللوجي التلي قيملت عدد ملن البللدان في االتجاهات
 تفاقيةوفقا لال

لنظلللام اإليكوللللوجي االقتصلللادي تقييملللات لعللدد البللللدان التلللي للللديها 
 الوطني والتقييمات دون الوطنية

شلللئت وفقلللا نحلللو تحقيلللق األهلللداف الوطنيلللة التلللي أنالمحلللرز التقلللدم 
خطللللللة للأيشللللللي للتنللللللوع البيولللللللوجي لهللللللدف الثللللللاني مللللللن أهللللللداف ل

مقتللللللرح مؤشللللللر ) 2121-2100االسللللللتراتيجية للتنللللللوع البيولللللللوجي 
 (05.1ألهداف التنمية المستدامة الهدف 

خلللللدمات اللللللنظم و  التنلللللوع البيوللللللوجيقللللليم إدملللللاج  فلللللي االتجاهلللللات
 واإلنمائية في السياسات القطاعيةاإليكولوجية 

نللوع البيولللوجي فللي خطللط التنميللة الوطنيللة واسللتراتيجيات إدمللاج الت
 الحد من الفقر أو خطط التنمية الرئيسية األخرى

كحللللللد  2121بحلللللللول عللللللام  - 3الهدددددددف 
أقصى، ُتلغى الحوافز، بما فيها اإلعانات، 
الضارة بالتنوع البيولوجي، أو تزال تلدريجيا 
أو تعلللللللللدل ملللللللللن أجلللللللللل تقليلللللللللل أو تجنلللللللللب 

، بمللللا فللللي ذلللللك اإلعانللللات، الحللللوافزقيمللللة فللللي عللللدد و  االتجاهللللات
 أو تزال تدريجيا أو تعدل ولوجي،الضارة بالتنوع البي

، بمللللا فللللي ذلللللك اإلعانللللات، الحللللوافزقيمللللة فللللي عللللدد و  االتجاهللللات
 أو تزال تدريجيا أو تعدل الضارة بالتنوع البيولوجي،

االتجاهلللات فلللي العناصلللر الضلللارة المحتمللللة ملللن اللللدعم الحكلللومي 
 اإلنتاج واالستهالك(تقديرات دعم )للزراعة 

                                                           
، جنيف في اجتماعه الذي عقد في  2020-2011 االستراتيجية للتنوع البيولوجي بمؤشرات الخطة التقنيين المخصص المعني فريق الخبراء التي أوصى بها المؤشرات 9

 تحديثها في ومواصلة ض األقرانالستعرا المؤشرات كذلك إلى أنه يجب أن تخضع التقنيين المخصص ( وأوصى فريق الخبراء2105سبتمبر/ أيلول  01-04 سويسرا
 المؤشرات األخرى. عمليات ضوء تطورات

 
 41ال نتائج الدورة ضوء في التغييرات لهذه تكون هناك حاجة قد .  في الجدول التنمية المستدامة هدافألالمتحدة  منظومة األمم من قبل المقترحة المؤشراتتم إدراج  10
 .المتحدةمم اإلحصائية لأل جنةالل
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توضللع وُتطبللق حللوافز التللأثيرات السلللبية، و 

إيجابية لحفظ التنلوع البيوللوجي واسلتخدامه 
المستدام، بما يتمشى وينسجم مع االتفاقيلة 
وااللتزاملللات الدوليلللة األخلللرى ذات الصللللة، 
-ملللللللللللع مراعلللللللللللاة الظلللللللللللروف االجتماعيلللللللللللة

 .االقتصادية الوطنية

منظمللللة التعللللاون / تقللللدير دعللللم المنللللتج لدعللللم الصللللادرات الزراعيللللة
مقتلللرح ألهلللداف التنميلللة مؤشلللر ) والتنميلللة فلللي الميلللدان االقتصلللادي

 .ب(2المستدامة الهدف 

حفلللظ  التلللي تشلللجع عللللى الحلللوافز تطلللوير وتطبيلللق فلللي االتجاهلللات
 االستخدام المستدامالتنوع البيولوجي و 

 ئبالضلللللراالمتعلقللللة ب الوطنيلللللة دواتألللللل المسلللللتخدمةالبلللللدان  عللللدد
  التنوع البيولوجيب ذات الصلةواألجور والرسوم 

 المللللدفوعاتالمتعلقلللة ب الوطنيلللة ألدواتلللللالمسلللتخدمة البللللدان  علللدد
 خدمات النظام اإليكولوجي لبرامج

خفللللللض ب المتعلقللللللةالوطنيللللللة  دواتأللللللللالمسللللللتخدمة البلللللللدان  عللللللدد
 االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحلراج وتلدهور الغابلات فلي البللدان

 البرامجباإلضافة إلى  النامية

 بمشللللللاريعالمتعلقللللللة الوطنيللللللة  المسللللللتخدمة لللللللألدواتالبلللللللدان  عللللللدد
مثللللل )القابلللللة للتللللداول ذات الصلللللة بللللالتنوع البيولللللوجي  التصللللاريح

 (لمصايد األسماك الحصص الفردية القابلة للتحويل

المتعلقللللللة بمشللللللاريع  الوطنيللللللة المسللللللتخدمة لللللللألدواتالبلللللللدان  عللللللدد
  التنوع البيولوجيتعويض 

كحللللللد  2121بحلللللللول عللللللام  - 4الهدددددددف 
أقصلى، تكلون الحكوملات وقطلاع األعملال 
وأصلللللللللللللحاب المصللللللللللللللحة عللللللللللللللى جميلللللللللللللع 
المسللللللتويات قللللللد اتخللللللذت خطللللللوات لتنفيللللللذ 
خطط أو تكلون قلد نفلذت خططلا  ملن أجلل 
تحقيلللللق اإلنتلللللاج واالسلللللتهالك المسلللللتدامين 
وتكللون قللد سلليطرت علللى تللأثيرات اسللتخدام 

يللللللللة فللللللللي نطللللللللاق الحللللللللدود المللللللللوارد الطبيع
 .اإليكولوجية المأمونة

، المسللتخدمة انقللراض األنللواعخطللر و عللدد األنللواع فللي  االتجاهللات
 في التجارة المستخدمة بما في ذلك األنواع

 (استخدامآثار ) مؤشر القائمة الحمراء

اتفاقيللة التجللارة الدوليللة بللأنواع الحيوانللات فللي  لبلللدانل 0الفئللة  نسللبة
 المهددة باالنقراض والنباتات البرية

المشلروع  واالتجلار االتجلار غيلر المشلروع الكشف علن النسبة بين
مقتلللرح ألهلللداف مؤشلللر ) البريللة منتجلللات األحيلللاءو  البريلللةاألحيللاء ب

 (05.1التنمية المستدامة الهدف 

 البصمة اإليكولوجية المفاهيم ذات الصلة أو و/ البصمة البيئية في االتجاهات

مقترح ألهداف التنمية المستدامة مؤشر )اإلنتاجية  /ديةالما الكفاءة
 (8.4الهدف 

لإلنتلللاج واالسلللتهالك  عملللل وطنيللة خطللط البللللدان التللي للللديها عللدد
 أو كأولويللة اإلنتللاج واالسللتهالك المسللتدامين تعملليم أو المسللتدامين
مقتللرح ألهللداف التنميللة مؤشللر ) فللي السياسللات الوطنيللة اسللتهدافها

 (02.0المستدامة الهدف 

مقتللللرح مؤشللللر ) بصللللمة المللللواد ونصلللليب الفللللرد مللللن بصللللمة المللللواد
 (02.0ألهداف التنمية المستدامة الهدف 

االسلتهالك اإلنتلاج و  تقييمهلا ملن حيلث التي تم الحدود اإليكولوجية
 ينالمستدام

 اإلنتاجية األولية من صافي البشري االعتماد

 ة المائية(لمياه العذبة ) البصمل ةيالبشر  اتعتماداال

  علللى مللر الللزمن كفللاءة اسللتخدام الميللاه فلليتغيللر النسللبة المئويللة لل
 (6.4مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف مؤشر )

التنلللللوع  مؤشلللللر اعتملللللادات علللللنالتلللللي تطبلللللق وتبلللللل   علللللدد الملللللدن (01/22مدن ) المقرر التنوع البيولوجي لل في االتجاهات
 في المدن البيولوجي

شلللامل ال التحضلللرملللن خلللالل تعزيلللز ) األراضلللي بفعاليلللةاسلللتخدام 
معلدل النملو السلكاني األراضلي ل اسلتهالك معلدلنسبة ) (مستدامالو 

مقتلللللرح ألهللللللداف التنميللللللة مؤشللللللر ) (مقارنللللللةال عللللللى نطللللللاق واسلللللع
 (00.3المستدامة الهدف 

التللي أشللارت إلللى  القضللايا البيئيللة عللن التللي أبلغللت الشللركات نسللبةخللدمات الللنظم التنللوع البيولللوجي و  قلليم إدراج مللدى فللي االتجاهللات
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أو /ورأس المللللللال الطبيعللللللي لتنللللللوع البيولللللللوجي، و مراجللللللع محللللللددة ل واإلبالغ التنظيمية بةفي المحاساإليكولوجية 

 وخدمات النظم اإليكولوجية وظائف

، يخفَّللض 2121بحلللول عللام  - 5الهدددف 
معللدل فقللدان جميللع الموائللل الطبيعيللة، بمللا 

النصلللللف علللللللى  فلللللي ذلللللللك الغابلللللات، إلللللللى
األقللل، وحيثمللا يكللون ممكنللا إلللى مللا يقللرب 
ملللللللن الصلللللللفر، ويخفلللللللض تلللللللدهور وتفتلللللللت 

 .الموائل الطبيعية بقدر كبير

 الغطاء الشجري() انتشار الغابات في االتجاهات مدى الغابات في االتجاهات

 المسلللللاحة الكليلللللة لألراضلللللي  كنسلللللبة مئويلللللة ملللللن مسلللللاحة الغابلللللات
 (05.0المستدامة الهدفمقترح ألهداف التنمية مؤشر )

مؤشللللر ) بملللرور اللللزمن األراضلللي الرطبللللة ملللدى فللللي رنسلللبة التغيللل الغابات من الطبيعية األخرى الموائل مدى في االتجاهات
 (6.6مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف

 والزراعة( الحضر ناقص )مساحة األرض الموائل الطبيعية مدى

  الموائل الطبيعية األخرىاالتجاهات في تجزئة الغابات و 

 التنوع البيولوجي موئل مؤشر االتجاهات في تدهور الغابات والموائل الطبيعية األخرى

 سالمة التنوع البيولوجي لالمؤشر المحلي 

مقتللرح ألهللداف التنميللة مؤشللر ) تللدهور األراضللي  فللي االتجاهللات
 (05.3المستدامة الهدف

 ةمتخصصللالمجموعللات األنللواع االتجاهلات فللي خطللر االنقللراض و 
 ةموائل في كل نوع من أنواع الموائل الرئيسيلل

 الغابات للمتخصصين في القائمة الحمراء مؤشر

 للمتخصصين في الغابات الحي مؤشر الكوكب

 مؤشر موئل األنواع

، يتم عللى 2121بحلول عام  - 6الهدف 
نحو مسلتدام إدارة وحصلاد جميلع األرصلدة 

فقاريلللللات والنباتللللات المائيلللللة، السللللمكية والال
بطريقلللللة قانونيلللللة وبتطبيلللللق اللللللُنهج القائملللللة 
علللللى النظللللام اإليكولللللوجي، وذلللللك لتجنللللب 
الصللللليد المفلللللرط، ووضلللللع خطلللللط وتلللللدابير 
إنعاش لجميع األنواع المسلتنفدة، وال يكلون 
لمصايد األسماك تأثيرات ضارة كبيرة على 
األنللللللللللواع المهلللللللللللددة بلللللللللللاإلنقراض واللللللللللللنظم 

ضلللعيفة، وأن تكلللون تلللأثيرات اإليكولوجيلللة ال
مصلللايد األسلللماك عللللى األرصلللدة السلللمكية 
واألنلللللواع واللللللنظم اإليكولوجيلللللة فلللللي نطلللللاق 

 .الحدود اإليكولوجية المأمونة

 مجلللس معتمللدة مللن قبلللال فللي مجللال مصللايد األسللماك االتجاهللات المعتمدة المستدامة في مصايد األسماك االتجاهات
 اإلشراف البحري

مللن الناحيللة  مسللتدامةالمسللتويات ال ضللمن مكيةاألرصللدة السلل نسللبة
مقتلللللللللللرح ألهلللللللللللداف التنميلللللللللللة المسلللللللللللتدامة مؤشلللللللللللر ) البيولوجيلللللللللللة 

 (04.4الهدف

الصللللللليد المسللللللتهدفة و و ، المسللللللتنفدة األنلللللللواع نسللللللبة فللللللي اتجاهللللللات
 خطط اإلنعاش معالعرضي 

 

 األنللللواع المسللللتهدفة فللللياالنقللللراض وخطللللر  العللللدد فللللي االتجاهلللات
 الصيد العرضيو 

 (صيدها تم التي المائية ألنواع)ا ائمة الحمراءمؤشر الق

 (مصايد األسماك )آثار مؤشر القائمة الحمراء

الصلليد المسللتهدفة و االتجاهللات فللي األنللواع ) مؤشللر الكوكللب الحللي
 (العرضي

 ممارسات الصيد المدمرة في االتجاهات

 

لشلبكات  مؤشلر الكوكلب الحلي مجال في المبذولة الجهود العالمية
االتجاهللللات فلللللي األنلللللواع د التلللللي تجلللللر علللللى قلللللاع البحلللللار )الصللللي

 (المستهدفة والصيد العرضي

إلللى الدوليللة الراميللة  األدواتالتقللدم الللذي أحرزتلله البلللدان فللي تنفيللذ 
مقتللللرح ألهللللداف التنميللللة مؤشللللر )مكافحللللة الصلللليد غيللللر القللللانوني 

 (04.6المستدامة الهدف

 دود البيولوجيلللةالحللل خلللارج األرصلللدة السلللمكية نسلللبة فلللي اتجاهلللات
 اآلمنة

مسللتدامة مللن الناحيللة المسللتويات النسللبة األرصللدة السللمكية ضللمن 
 (04.4مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدفمؤشر ) البيولوجية

 نحلللو والجهلللود المبذوللللة المقلللدرة التلللي تلللم صللليدها الثلللروة السلللمكية لكل وحدة جهد الصيد في االتجاهات
 (من حولنا البحر)الصيد 

 نظللام التتبللع أو المصلليدتوثيللق  لبرنللامجالتللي تخضللع  الصلليد سللبةن
 X التللي هللي أقللل مللن يداالمصلل مللن مجمللوع كنسللبة مئويللة مماثلللال
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مقتلرح ألهلداف التنميلة مؤشلر ) األسواق الرئيسليةتداولها في و  طن

 .ب(04المستدامة الهدف

، تلللللدار 2121بحلللللول علللللام  - 7الهددددددف 
يلللللة منلللللاطق الزراعلللللة وتربيلللللة األحيلللللاء المائ

والحراجة على نحو مستدام، لضمان حفلظ 
 .التنوع البيولوجي

 اإلنتاج العضوي قيد الزراعية مساحات من األراضي الممارسات المستدامة اتجاهات في نسبة مجال الزراعة في إطار

 الحافظة للمواردالزراعة  في ظل الزراعية مساحات من األراضي

الزراعيلللة  الممارسلللات إطلللار فلللي الزراعيلللةمنطقلللة النسلللبة المئويلللة لل
 (2.4مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدفمؤشر )المستدامة 

المرتبطللللة  ومجموعللللات األنللللواع خطللللر االنقللللراض فللللي االتجاهللللات
  النظام البيئي الزراعيب

الكوكلللب /مؤشلللر األراضلللي الزراعية طيلللورل البريلللة الطيلللور مؤشلللر
 (األراضي الزراعية متخصصو) الحي

 فللللللي إطللللللار تربيللللللة األحيللللللاء المائيللللللة إنتللللللاج نسللللللبة يفلللللل اتجاهللللللات
 الممارسات المستدامة

 المعتمد المستدام اإلنتاجبموجب  تربية األحياء المائية نسبة

 الطبيعيللة االسللتفادة مللن المللوارد فللي تربيللة األحيللاء المائيللة إنتاجيللة
مقتلللرح ألهلللداف التنميلللة مؤشلللر ) البريلللة(األسلللهم والميلللاه و  )األرض

  (04.1لهدفالمستدامة ا

ممارسلللات ال فلللي إطلللار إنتلللاج الغابلللات مجلللال نسلللبة فلللي اتجاهلللات
فللي  تربيللة األحيللاء المائيللة إنتللاج نسللبة فللي االتجاهللاتو  مسللتدامةال

 الممارسات المستدامة ظل

  بموجللللللب مجلللللللس رعايللللللة الغابللللللات إنتللللللاج الغابللللللات مجللللللال نسللللللبة
 برنامج إصدار الشهادات الحرجية شهاداتو 

مقتللرح ألهللداف التنميلللة مؤشلللر )سللتدامة للغابللات اإلدارة الم مؤشللر
  (05.2المستدامة الهدف

االتجاهللللات فللللي خطللللر االنقللللراض ومجموعللللات األنللللواع الحرجيللللة 
 في إنتاج الغابات ةمتخصصال

 

، يخفَّللض 2121بحلللول عللام  - 8الهدددف 
التللللوث، بملللا فلللي ذللللك التللللوث النلللاتج علللن 
المغللذيات الزائللدة، إلللى مسللتويات ال تضللر 

الللللللللللللنظم اإليكولوجيللللللللللللة وبللللللللللللالتنوع  بللللللللللللأداء
 البيولوجي

االتجاهللات فللي االنبعاثللات، أكسلليد النيتللروجين، وأكسلليد الكبريللت،  االتجاهات في الملوثات
 والملوثات العضوية الثابتة

 االتجاهات في استخدام المبيدات

ركبات )ماالتجاهات في انبعاثات مركبات الكربون الكلورية فلورية 
 (ية فلورية في استنفاد األوزونالكربون الكلور 

مقتللرح مؤشللر ) (Km2 )الجسلليمات/ البالسللتيكي العللائمالحطللام 
 (04.0ألهداف التنمية المستدامة الهدف

) نسللبة  المسللتويات المتوسللطة مللن التعللرض لتلللوث الهللواء المحلليط
مقتلللللرح ألهلللللداف التنميلللللة المسلللللتدامة مؤشلللللر ) ة(المرجحللللل األعلللللداد
 (3.1الهدف

مؤشللللر )التربلللة و الهلللواء والملللاء  تلللللوث يلللات الناجملللة علللنعلللدد الوف
 (3.1مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف

 (التلوثمؤشر القائمة الحمراء )آثار  التلوثالناجمة عن  واألعداداالتجاهات في خطر االنقراض 

 لبيولوجيللتنوع ا المياه مؤشر جودة االتجاهات في النظم اإليكولوجية المتضررة من التلوث

 النيتروجين ترسب في االتجاهات االتجاهات في مستويات المغذيات

 للبيئة التفاعلي النيتروجين فقدان

 النيتروجين من الفائض العالمي في االتجاهات

النيتلللللللروجين تعكلللللللس ملللللللدخالت  مؤشلللللللر كفلللللللاءة اسلللللللتخدام مركلللللللب
، نسلبة الملدخالت/المخرجاتالنيتروجين، ومخرجات النيتلروجين، و 

مقترح ألهداف التنمية المستدامة مؤشر ) النيتروجين /عجزفائضو 
 (04.0الهدف
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مقتلللرح ألهلللداف التنميلللة مؤشلللر )مؤشلللر وفلللرة المغلللذيات السلللاحلية 
 (04.0المستدامة الهدف

مؤشلر ) المحيطلةجيلدة ال نوعية المياه مع المسطحات المائية نسبة
 (6.3مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف

، تعلللر ف 2121بحللللول علللام  - 9هددددف ال
األنللواع الغريبللة الغازيللة ومسللاراتها، ويحللدد 
ترتيبهللا حسللب األولويللة، وتخضللع للمراقبللة 
األنواع ذات األولوية أو يتم القضاء عليها 
وتوضلللللللع تلللللللدابير إلدارة المسلللللللارات لمنلللللللع 

 .إدخالها وانتشارها

  زيةاألنواع الغريبة الغا تحديد وترتيب أولويات في االتجاهات

األنللللواع الغريبللللة  مسللللارات تحديللللد وترتيللللب أولويللللات فللللي اتجاهللللات
 الغازية

 

  األنواع الغريبة الغازيةوأعداد  في توزيع االتجاهات

  الفقارية الغازية الغريبة األنواع القضاء على االتجاهات في األنواع الغريبة الغازيةأولوية  القضاء على في االتجاهات

 السلللليطرة علللللى أو بمنللللع ات الوطنيللللة ذات الصلللللةالتشللللريع اعتمللللاد
مقتللرح ألهللداف التنميللة المسللتدامة مؤشللر )الغازيللة  األنللواع الغريبللة

 (05.8الهدف

الناجمة عن آثار األنلواع  واألعداد خطر االنقراض في االتجاهات
 الدخيلة المغيرة

 الغريبة الغازية(آثار األنواع ) مؤشر القائمة الحمراء

المغيلرة  الغريبة الغازيلةاألنواع  اآلثار المترتبة على في االتجاهات
 النظم اإليكولوجية بشأن

 

األنللواع  وانتشللار األحللداث المتعلقللة بإدخللال فللي أعللداد االتجاهللات
 الغريبة الغازية

 الغازية األنواع الغريبة إدخال أحداث في أعداد االتجاهات

 وانتشللار دخللالمنللع إل سللتجابات للسياسللاتاال تنفيللذ فللي االتجاهللات
 األنواع الغريبة الغازية

االتجاهللللات فللللي اعتمللللاد تشللللريعات وطنيللللة للوقايللللة مللللن اتجاهللللات 
األنواع الغريبة الغازية في عدد من أحلداث إدخلال األنلواع الغريبلة 

 الغازية

، 2105بحلللللللللللول عللللللللللام  - 21الهدددددددددددف 
ُتخفَّلللض إللللى أدنلللى حلللد الضلللغوط البشلللرية 

نظم المتعلللددة عللللى الشلللعب المرجانيلللة، والللل
اإليكولوجيللة الضللعيفة األخللرى التللي تتلللأثر 
بتغيللر المنللا  أو تحم للض المحيطللات، مللن 

 .أجل المحافظة على سالمتها ووظيفتها

 االتجاهات في نسبة تغطية الشعاب المرجانية الحية الشعاب المرجانية وحالة االتجاهات في مدى

 عالشلعاب المرجانيلة واألنلواوعلدد  خطلر االنقلراض فلي االتجاهلات
 المرجانية  الشعاب على التي تعتمد

 (أنواع الشعاب المرجانية)مؤشر القائمة الحمراء 

للل النلللاجم علللن التنلللوع البيوللللوجي البحلللري فقلللدان الشعاب المرجانية الضغوط على في االتجاهات ض المحيطلللات تحم 
 (04.3مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدفمؤشر )

عللللللى الشلللللعاب  ملللللن الضلللللغوط لحلللللدل االسلللللتجابة فلللللي االتجاهلللللات
 المرجانية

 

 الضللعيفة األخللرىحالللة الللنظم اإليكولوجيللة مللدى و  فللي االتجاهللات
 ض المحيطاتأو تحم   المنا  التي تتأثر بتغير

 

حاللللللة اللللللنظم  أو والعللللدد االتجاهللللات فلللللي خطللللر انقلللللراض األنلللللواع
ل المنلا  التي تتأثر بتغيلر الضعيفة األخرى اإليكولوجية ض أو تحم 

 تالمحيطا

 للطيور المناخي التأثير مؤشر

 (تأثيرات تغير المنا مؤشر القائمة الحمراء )

 النظم اإليكولوجية الضعيفة األخلرى الضغوط على في االتجاهات
 أو تحمض المحيطات المنا  التي تتأثر بتغير

 

علللللللى الللللللنظم  االسللللللتجابة للحللللللد مللللللن الضللللللغوط فللللللي االتجاهللللللات
أو تحملض  المنلا  تي تتأثر بتغيلرال الضعيفة األخرى اإليكولوجية
 المحيطات

 

، يللللتم 2121بحلللللول عللللام  - 22الهدددددف 
فلللللللي المئللللللة عللللللللى األقللللللل ملللللللن  01حفللللللظ 

 تغطيهلللاالتلللي المنلللاطق األرضلللية ومنلللاطق الميلللاه الداخليلللة ملللن  ٪ حفظهاو المياه الداخلية المناطق األرضية ومناطق  في االتجاهات
  المناطق المحمية



UNEP/CBD/SBSTTA/11/4 
Page 15 

 
المناطق األرضية ومنلاطق الميلاه الداخليلة 

فلللللي المئلللللة ملللللن المنلللللاطق السلللللاحلية  01و
والبحريللللللللللللة، وخصوصللللللللللللا المنللللللللللللاطق ذات 
األهميللللللللللة الخاصلللللللللللة للتنللللللللللوع البيوللللللللللللوجي 

جي، ملللن خلللالل وخلللدمات النظلللام اإليكوللللو 
نظم مدارة بفاعلية ومنصفة وتتسم بلالترابط 
الجيد، وممثلة إيكولوجيا  للمناطق المحميلة 
وتدابير الحفظ الفعالة األخرى القائمة على 
دماجهللا فللي المنللاظر الطبيعيللة  المنطقللة، وا 
األرضللللللللية والمنللللللللاظر الطبيعيللللللللة البحريللللللللة 

 .األوسع نطاقا

 المناطق المحمية تغطيها التيالساحلية المناطق البحرية و من  ٪  والبحرية المناطق الساحلية حفظ في االتجاهات

ح مقتلللللر مؤشلللللر ))البحريلللللة والسلللللاحلية(  تغطيلللللة المنلللللاطق المحميلللللة
 (04.5ألهداف التنمية المستدامة الهدف

لتنلللللوع الخاصلللللة بحفلللللظ اذات األهميلللللة  المنلللللاطقاالتجاهلللللات فلللللي 
 البيولوجي 

لتنلوع البيوللوجي ) بملا الرئيسية ل مناطقللتغطية المناطق المحمية 
مللن فلي ذلللك الطيللور الهامللة ومنلاطق التنللوع البيولللوجي، والتحللالف 

 نقراض(أجل منع مطلق لال

مقتلللرح ألهلللداف مؤشلللر )تنوع البيوللللوجي حميلللة مغطلللاة بلللالمنطقللة م
 (05.0التنمية المستدامة الهدف

  االتجاهات في التمثيل البيئي للمناطق الحفظ

االتجاهللللات فللللي المنللللاطق ذات األهميللللة الخاصللللة لحفللللظ خللللدمات 
 النظام اإليكولوجي

لمنلللللاطق اإليكولوجيلللللة للميلللللاه العذبلللللة لتغطيلللللة المنلللللاطق المحميلللللة 
 والبحرية  األرضية

 مؤشر حماية األنواع

 المؤشر التمثيلي للمنطقة المحمية

االتجاهات فلي اللنظم الملدارة بفعاليلة و/أو منصلفة إلدارة المنلاطق 
 المحمية

 فعالية إدارة المناطق المحمية

 االتجاهات في تمويل المنطقة المحمية

 مؤشر ترابط المنطقة المحمية ةاالتجاهات في الترابط والتكامل بين المناطق المحمي

االتجاهلللات فلللي اسلللتجابات السياسلللات لتعزيلللز التلللرابط فلللي مجلللال 
 الحفظ

 مؤشر الترابط األرضي/البحري

، منللللع 2121بحلللللول علللام  - 21الهددددف 
انقلللللللللللراض األنلللللللللللواع المعروفلللللللللللة المهلللللللللللددة 
دامللة حالللة حفظهللا،  بللاالنقراض وتحسللين وا 

 .وال سيما بالنسبة لألنواع األكثر تدهورا

 عدد انقراض األنواع االتجاهات في عدد االنقراض

 إجراءات الحفظ التي تم منعها عن طريق االنقراضات عدد  تم منعهااالتجاهات في عدد االنقراض الذي 

مقتلرح ألهلداف التنميلة المسللتدامة مؤشلر ) مؤشلر القائملة الحملراء  االتجاهات في خطر االنقراض وأعداد األنواع
 (05.5الهدف

 مؤشر الكوكب الحي

 مؤشر موئل األنواع

 نخفاضاال فياآلخذة  بالنسبة لألنواع األنواع مؤشر حماية

 سالمة التنوع البيولوجيلالمؤشر المحلي 

 التمويل المستخدم نحو حماية األنواع

، الحفاظ 2121بحلول عام  - 23الهدف 
عللللللى التنلللللوع الجينلللللي للنباتلللللات المزروعلللللة 

لمللللللللزارع والحيوانللللللللات األليفللللللللة وحيوانللللللللات ا
والتنللللوع الجينللللي لألقللللارب البريللللة، بمللللا فللللي 
ذلللللللللللللك األنللللللللللللواع األخللللللللللللرى ذات القيمللللللللللللة 
االجتماعية واالقتصادية فضلال علن القيملة 
الثقافية، ووضع وتنفيذ اسلتراتيجيات لتقليلل 

 .التآكل الجيني وصون تنوعها الجيني

مقتلرح ألهلداف مؤشر )إثراء جمع المحاصيل خارج الموقع  مؤشر الجيني للنباتات المزروعة التنوع في االتجاهات
  (2.5التنمية المستدامة الهدف

 األليفلةوالحيوانلات حيوانلات الملزارع في التنوع الجينلي ل االتجاهات
 من أهداف التنمية المستدامة( 2.5) الهدف 

، معرضة للخطر على أنها المصنفة المحلية السالالت نسبة عدد/
 خطر االنقراض غير معروفة منمستويات و ، في خطروليس 

فللللي خطللللر  التللللي تعللللد  المحليللللة السللللالالت أعللللداد فللللي االتجاهللللات
   (2.5مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدفمؤشر )

 البرية(األقارب مؤشر القائمة الحمراء) األقارب البرية وأعداد خطر االنقراض في االتجاهات

 البرية( األقارباألنواع ) موئل مؤشر

 قيللد) األقللارب البريللة مللن المنللاطق المحميللة تغطيللة فللي االتجاهللات
 (الحل

 البرية(األقارب األنواع ) حماية مؤشر
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األنللواع  وكللذلكاجتماعيللا واقتصللاديا فللي التنللوع الجينللي  االتجاهللات
 الثقافية ذات القيمة

 

الجينللي  لتقليللل التآكللل وتنفيللذ اسللتراتيجيات تطللوير فللي االتجاهللات
 التنوع الجيني صونو 

 المتعلقلللة بلللالموارد الوراثيلللة إلجلللراءاتل خطلللة عالميلللة مسلللتوى تنفيلللذ
 لألغذية والزراعة

، 2121بحلللللللللللول عللللللللللام  - 24الهدددددددددددف 
اسلللتعادة وصلللون اللللنظم اإليكولوجيلللة التلللي 
تللللللوفر خللللللدمات أساسللللللية، بمللللللا فللللللي ذلللللللك 
الخلللللدمات المرتبطلللللة بالميلللللاه، وتسلللللهم فلللللي 

عللاة الصللحة وسللبل العلليش والرفللاه، مللع مرا
احتياجللللات النسللللاء والمجتمعللللات األصلللللية 

 .والمحلية والفقراء والضعفاء

الخللللدمات  التللللي تللللوفر فللللي صللللون الللللنظم اإليكولوجيللللة االتجاهللللات
 األساسية

 مدى األراضي الرطبة

 التلللي تلللوفر ومجموعلللات األنلللواع خطلللر االنقلللراض فلللي االتجاهلللات
 الخدمات األساسية

دمة فلللي الغلللذاء واللللدواء، مؤشلللر القائملللة الحملللراء )األنلللواع المسلللتخ
 وتلقيح األنواع(

 مؤشر الكوكب الحي )األنواع المستخدمة(

 مؤشر موئل األنواع )األنواع التي توفر الخدمات األساسية(

 لبيئةمؤشر رفاه ا خدمات النظام اإليكولوجي االستفادة من في االتجاهات

تنميلللة مقتلللرح ألهلللداف المؤشلللر )مؤشلللر الغطلللاء األخضلللر للجبلللال 
   (05.4المستدامة الهدف

مؤشر )نسبة التغيير في األراضي الرطبة على مدى أكثر من مرة 
   (6.6مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف

مؤشلر )الجيلدة المحيطلة  نسبة المسطحات المائية مع نوعية المياه
 (6.3مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدف

 آمنلة حقلوق بملكية أوشخاص الذين يتمتعون لألأ( النسبة المئوية 
(، علللن السلللكان اللللزراعيين مجملللوع )ملللن الزراعيلللة األراضلللي بشلللأن

 حقللللللوق أو بلللللين أصللللللحاب صلللللة المللللللرأةو ب( ح الجللللللنس؛طريلللللق 
مقتللرح مؤشللر )الحيللازة ، حسللب نللوع " األراضللي الزراعيللة أصلحاب

 أ( 5و 0.4ألهداف التنمية المستدامة الهدف 

الخلللدمات  اللللنظم اإليكولوجيلللة التلللي تلللوفر ادةاسلللتع فلللي االتجاهلللات
 األساسية

 

لتلبية  خدمات النظام اإليكولوجي توفر الدرجة التي االتجاهات في
 والفقلللللللراء، والمحليلللللللة النسلللللللاء والمجتمعلللللللات األصللللللللية احتياجلللللللات
 والضعفاء

إملدادات  كفايلة متوسلط -عللى الغلذاء علدم كفايلة فلرص الحصلول
 الطاقة الغذائية

 التلللي تلللدار ميلللاه الشلللرب خلللدمات كان اللللذين يسلللتخدمونالسللل نسلللبة
   (6.6مقترح ألهداف التنمية المستدامة الهدفمؤشر )بأمان 

، إتملللام 2121بحلللول عللام  - 25الهدددف 
تعزيز قدرة النظم اإليكولوجية على التحمل 
ومسللللاهمة التنللللوع البيولللللوجي فللللي مخللللزون 
الكربون، من خالل الحفظ واالستعادة، بما 

في المئة عللى األقلل  05ستعادة في ذلك ا
ملللللن اللللللنظم اإليكولوجيلللللة المتلللللدهورة، مملللللا 
يسللللللهم بالتللللللالي فللللللي التخفيللللللف مللللللن تغيللللللر 

 .المنا  والتكيف معه ومكافحة التصحر

  مرونة النظم اإليكولوجية في االتجاهات

مقتللللرح مؤشللللر غابللللات )االتجاهللللات فللللي مخزونللللات الكربللللون فللللي ال في النظم اإليكولوجية مخزونات الكربون في االتجاهات
   (05.2ألهداف التنمية المستدامة الهدف

 أو تجنب االنبعاثات  امتصاص الكربون معدل في االتجاهات

 

مقتلللرح ألهلللداف التنميلللة مؤشلللر االتجاهلللات فلللي تلللدهور األراضلللي ) النظم اإليكولوجية المتدهورة استعادة نسبة في اتجاهات
    (05.3المستدامة الهدف

 العالمي استعادة النظام اإليكولوجي مؤشر
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، يسللري 2105بحلللول عللام  - 26الهدددف 
مفعلللول بروتوكلللول ناغويلللا بشلللأن الحصلللول 
علللللللى المللللللوارد الجينيللللللة والتقاسللللللم العللللللادل 
والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، 
ويلللللتم تفعيللللللله، بمللللللا يتمشللللللى مللللللع التشللللللريع 

 .الوطني

بشأن الحصول عللى  التي تم أتاحتها ما يعادلها أو التصاريحعدد  بروتوكول ناغويا في تنفيذ االتجاهات
بموجللللللب المللللللوارد الجينيللللللة والتقاسللللللم العللللللادل والمنصللللللف للمنللللللافع 

، حسلبما تفاقات الموحلدة لنقلل الملوادعدد من االناغويا و  بروتوكول
مقتللرح ألهللداف مؤشلر )الدوليللة  لمعاهللدةا مجللس إدارةى رسللت إلللأُ 

   (05.6التنمية المستدامة الهدف

، يكللون 2105بحلللول عللام  - 27الهدددف 
كل طرف قد أعد واعتمد كلأداة ملن أدوات 
السياسة، وبدأ في تنفيذ، استراتيجية وخطة 
عمل وطنية للتنوع البيولوجي بحيلث تكلون 

 .فعالة وتشاركية ومحدثة

الوطنية  االستراتيجيات وخطط العمل اعتماد وتنفيذ في االتجاهات
 بملللا فلللي ذللللك وضلللعهاالسياسلللة العاملللة  ، وأدواتللتنلللوع البيوللللوجي

 واعتمادها وتنفيذها وشموليتها

 االسلتراتيجيات وخطلط العملل وضلعت أو نقحلت عدد البلدان التلي
 الوطنية للتنوع البيولوجي

الوطنيللة  االسللتراتيجيات وخطللط العمللل اعتمللدت عللدد البلللدان التللي
 للتنوع البيولوجي كأدوات سياسة

متعللددة  المتعلقللة باالتفاقللات البيئيللة نيلةالوط علدد مللن خطللط العمللل
إجلللراءات القضلللاء  فلللي المتسلللارع االسلللتثمار التلللي تلللدعم األطلللراف

مقتللللرح مؤشللللر )الطبيعيللللة  المللللوارد اسللللتخدام واسللللتدامة علللللى الفقللللر
   ب( 0ألهداف التنمية المستدامة الهدف

، احتلرام 2121بحللول علام  - 28الهدف 
قليديلة المعارف واالبتكارات والممارسات الت

للمجتمعات األصلية والمحليلة ذات الصللة 
بحفللللللللللظ التنللللللللللوع البيولللللللللللوجي واسللللللللللتخدامه 
المسللللللتدام، واحتللللللرام اسللللللتخدامها المللللللألوف 
للمللوارد البيولوجيللة، رهنللا بالتشللريع الللوطني 
وااللتزامات الدولية ذات الصلة، وأن تدمج 
وتلللنعكس بالكاملللل فلللي تنفيلللذ االتفاقيلللة ملللع 

للمجتمعلللللللات المشللللللاركة الكاملللللللة والفعالللللللة 
األصلللللللية والمحليللللللة، وذلللللللك علللللللى جميللللللع 

 .المستويات ذات الصلة

اتجاهللللات التغيللللر فللللي اسللللتخدام األراضللللي وحيللللازة األراضللللي فلللللي 
المقللللرر ))ب(  األراضلللي التقليديللللة للمجتمعلللات األصلللللية والمحليلللة

01/43) 

٪ ملللن نسلللاء ورجلللال الشلللعوب األصللللية والمجتمعلللات المحليلللة ملللع 
 :كالتالي تقاسالتي والموارد الطبيعية  حقوق آمنة لملكية األراضي

  و معترف به حيازة دليل٪ مع أدلة موثقة قانونا أو 

  ٪ معتللللللرف بهللللللا حقللللللوقهم  يشللللللعرون أنالللللللذين مللللللن
مقتلللرح ألهلللداف التنميلللة المسلللتدامة مؤشلللر ) ومحميلللة
   (0.4الهدف

 آمنلة حقلوق بملكية أوشخاص الذين يتمتعون أ( النسبة المئوية لأل
(، علللن السلللكان اللللزراعيين مجملللوع )ملللن الزراعيلللة األراضلللي بشلللأن

 حقللللللوق أو بلللللين أصللللللحاب صلللللة المللللللرأةو ب( ح الجللللللنس؛طريلللللق 
مقتللرح مؤشللر )الحيللازة ، حسللب نللوع " األراضللي الزراعيللة أصلحاب

 (0.4ألهداف التنمية المستدامة الهدف 

  (01/43)المقرر  االتجاهات في ممارسة المهن التقليدية

المعلللارف والممارسلللات التقليديلللة ملللن  ايهلللحتلللرم فتُ االتجاهلللات التلللي 
خلللالل االنلللدماج الكاملللل، والضلللمانات والمشلللاركة الكامللللة والفعاللللة 
للمجتمعلللللللات األصللللللللية والمحليلللللللة فلللللللي التنفيلللللللذ اللللللللوطني للخطلللللللة 

 االستراتيجية

 

 اتجاهللللللات التنللللللوع اللغللللللوي وأعللللللداد المتحللللللدثين باللغللللللات األصلللللللية
 (03/05و  02/31)المقرران 

 وياللغ تهديدالمستوى و للتنوع اللغوي  مؤشر العالميال

، إتملللام 2121بحلللول عللام  - 29الهدددف 
تحسلللللللللللين المعلللللللللللارف والقاعلللللللللللدة العلميلللللللللللة 
والتكنولوجيات المتعلقلة بلالتنوع البيوللوجي، 
وقَيمللللللللله، ووظيفتللللللللله، وحالتللللللللله واتجاهاتللللللللله، 
واآلثللار المترتبللة علللى فقدانلله، وتقاسللم هللذه 
 المعللللارف والقاعللللدة والتكنولوجيللللات ونقلهلللللا

 .وتطبيقها على نطاق واسع

لتنفيللذ التللي تللم الحفللاظ عليهللا والمسللتخدمة عللدد مخزونللات األنللواع 
 االتفاقية

الللللذي يسللللتخدم الشللللفرة  بيانللللات الحيللللاةنظللللام األنللللواع الممثلللللة فللللي 
 الشريطية

الوصللول إليهللا مللن  حللدوث األنللواع التللي يمكللن النمللو فللي سللجالت
 يولوجيخالل المرفق العالمي لمعلومات التنوع الب

 األنواع  مؤشر معلومات حالة

لالتحلللاد نسللبة األنللواع المعروفلللة مللن خللالل تقيللليم القائمللة الحمللراء 
 الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية
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االتجاهات في تغطية التقييمات دون العالمية ذات الصللة بملا فلي 
، شللاملة لبنللاء القللدرات ذات الصلللة، ونقللل المعرفللةالسياسللة الذلللك 

 لسياسةالتي تم اتخاذها بشأن اباإلضافة إلى االتجاهات 

والتكنولوجيا والمعرفة، فضلال  اتلمحيطالقدرات العلمية لالنمو في 
مقتلرح ألهلداف التنميلة مؤشلر ) عن التعاون بلين البللدان والمنلاطق

  أ( 04المستدامة الهدف 

 مقتلرحمؤشلر )ض المحيطلات تحم  بشأن  العلمي النمو في التعاون
 (04.3ألهداف التنمية المستدامة الهدف 

، كحلللد 2121بحللللول علللام  - 11الهددددف 
أقصى، ينبغي إحلداث زيلادة محسوسلة فلي 
المسلللتويات الحاليلللة لحشلللد الملللوارد الماليلللة 
للتنفيلللذ الفعلللال للخطلللة االسلللتراتيجية للتنلللوع 

مللللللللللن جميللللللللللع  2121-2100البيولللللللللللوجي 
المصلللادر ووفقلللا للعمليلللة الموحلللدة والمتفلللق 

فلللللللي اسلللللللتراتيجية حشلللللللد الملللللللوارد. عليهلللللللا 
ويخضللللع هللللذا الهللللدف للتغييللللرات اعتمللللادا 
عللللللى تقييملللللات االحتياجلللللات إللللللى الملللللوارد 

 .التي ستعدها األطراف وتبل  عنها

التللللي تللللم  المعلومللللات المقدمللللة مللللن خللللالل إطللللار التقللللارير الماليللللة الموارد المالية حشداالتجاهات في 
 :02/3اعتمادها في المقرر 

(https://chm.cbd.int/search/financial-reporting) 

__________ 

   


